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சுகாதார அமைச்சு அதிகாரி தெரிவிப்பு
இலங்கையில் ஒமிக்ரோன் திரிபுடன் அடையாளம் காணப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 100ஐ
அண்மித்துள்ளதாக
சுகாதார
அமைச்சின் உயர் அதிகாரி
ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் மக்கள் மூன்றாம்
தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் க�ொள்வது

/ ThinakaranLK
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விவசாயிகளுக்கு தேவையான மூன்று இலட்சம் மெற்றிக் த�ொன்
உரத்தை முறையாக வழங்கவும் அரிசி இறக்குமதிக்கு அரசு அனுமதி
பெரும்போகத்தை கருத்திற்கொண்டு ஜனாதிபதி உத்தரவு

30/-

அரசுக்குள் இருந்தவாறே
'எதிரணி வேலை'
மைத்திரியின் செயலுக்கு
ஜீ.எல் கண்டனம்

வர்த்தக அமைச்சரது ய�ோசனைக்கு அங்கீகாரம்

விவசாயிகளுக்குத் தேவையான உரத்தை சிறுப�ோகம்
த�ொடக்கம் முறையாக வழங்குமாறு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ நேற்று(11) இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
இதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை உடன் மேற்க�ொள்ளுமாறும் அவர் பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
தற்போது மேற்கொள்ளப்படும் பெரும் ப�ோகத்06
திற்கு அவசியமான உரம் இன்மையால்

20பக்கங்கள்

06

திறந்த சந்தையில் ப�ோதுமானளவு அரிசித்
த�ொகையை பேணுவதை உறுதி செய்வதற்காக 2,00,000 மெற்றிக்தொன் நாட்டரிசி மற்றும் சம்பா அரிசிக்கு பதிலீடாக
1,00,000 மெற்றிக் த�ொன் புதிய GR Short
Grain Rice வகை அரிசியை இறக்குமதி
செய்வதற்காக வர்த்தக அமைச்சர்
06
சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு

அரசுக்குள்
இருந்துக�ொண்டு
'எதிரணி வேலையை' செய்யமுடியாது. அதேப�ோல ஒரு அரசுக்குள்
பல அரசுகள் செயற்படவும் முடியாது
இவ்வாறு
முன்னாள்
ஜனாதிபதி
மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு பதிலடி

க�ொடுத்துள்ளார்
வெளிவிவகார
அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ்.
இது த�ொடர்பில் அவர் மேலும்
கூறியவை வருமாறு,
அரசுக்குள்
இருந்து06
க�ொண்டு விமர்சனங்களை

நாடளாவிய மின் துண்டிப்பு குறித்து அரசு கவலை; எனினும்

10 நாட்களுக்கு மின்சார

துண்டிப்பை தவிர்க்க முடியாது
நுரைச்சோலை இயந்திர க�ோளாறே நெருக்கடிக்கு காரணம்
ஷம்ஸ் பாஹிம்
நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்படக் கூடிய மின் துண்டிப்புக்கு
கவலையை
வெளியிடுவதாகக்
குறிப்பிட்டுள்ள
அரசாங்கம்,
நுரைச்சோலை அனல்மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள
மின்பிறப்பாக்கி
இயந்திர
க�ோளாறே இந்த நெருக்கடிக்கான காரணம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
எதிர்வரும் 10 நாட்களுக்கு மின்துண்டிப்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்க

எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதிவரை
ப�ொறுத்திருக்குமாறு
அரசாங்கம் வேண்டுக�ோள்
முடியாது
என
அமைச்சரவை
இணை பேச்சாளர் ரமேஷ் பத்திரண
தெரிவித்துள்ளார். மின்சார நெருக்கடியால் மக்களுக்கு ஏற்படும் அச�ௌ-

உள்ளூராட்சி மன்றங்களின்
பதவிக் காலம் நீடிப்பு

கரியங்கள்
த�ொடர்பில்
கவலை தெரிவிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அ ம ைச்ச ர வை
முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடக மாநாட்டில்
கருத்துத் தெரிவித்த அவர்
மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.
ஜனாதிபதி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில்
மின்வெட்டு த�ொடர்பாக
06
ஆராயப்பட்டது.

சு.க அமைச்சர்கள் சகலருமே
அரசுடன் சுமுகமான உறவு

எவருமே வெளியேறுவர் எனத் த�ோன்றவில்லை
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அமைச்சர் உதய கம்மன்பில
பாதிக்கப்பட்டோருக்கு வெளிநாடு செல்ல அனுமதி
Gas அடுப்பு வெடிப்பு

சம்பவங்கள்:

நிவாரணத்திற்கு ஏற்பாடு

அதி விசேட வர்த்தமானி வெளியானது
அனைத்து உள்ளூராட்சி மன்றங்களினதும் பதவிக் காலங்கள் மேலும் ஒரு
வருடத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்குரிய அதிவிசேட வர்த்தமானி
அறிவித்தல் ஒன்றினை அரசாங்க
சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அமைச்சு நேற்றுமுன்தினம் வெளியிட்டுள்ளது.

'மாற்று ம�ோதிரம்' மணமகள் அலங்கார கண்காட்சி BMICH மண்டபத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. நாட்டின் நாலா புறமும் இருந்து மணமகள் அலங்கார நிபுணர்கள் இதில் கலந்து க�ொண்டனர். இவ்வைபவத்தில் பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்ட பிரதமரின் பாரியார் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷவுக்கு ஏற்பாட்டாளர் கந்தசாமி கருணாகரன் ஞாபகார்த்த பரிசு வழங்குவதையும், அருந்ததி நிறுவன
பணிப்பாளர் கே. மேகலா அருகில் நிற்பதையும் படத்தில் காணலாம். 				
			
படம்: சுதத் மலவீர, தெஹிவளை− கல்கிசை விசேட நிருபர்

இதற்கமைய நாட்டின் அனைத்து
உள்ளூராட்சி
மன்றங்களினதும்
பதவிக் காலங்கள் 2023 ஆம் ஆண்டு
மார்ச் 19 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளன. 24 மாநகர சபைகள், 41 நகர
சபைகள் மற்றும் 275 பிரதேச சபைகளின் பதவிக் காலங்களே இவ்வாறு
நீடிக்கப்பட்டுள்ளன.

நீதிமன்றம் நேற்று விசேட அனுமதி

அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நாடு முழுவதும் பதிவாகிய எரிவாயுக் கசிவு வெடிப்புச் சம்பவங்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
நிவாரணம்
வழங்க அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதி
06
மற்றும் நிதி அமைச்சருடன்

அவுஸ்திரேலிய வர்த்தகர் ஒருவருக்கு
ச�ொந்தமான நிறுவனத்தின் பங்கு விற்பனையில் 20 மில்லியன் ரூபாவை முறையற்ற விதத்தில் பெற்றுக்கொண்டதாகக்
குற்றம்சாட்டப்பட்ட அமைச்06
சர் உதய கம்மன்பிலவுக்கு

மக்கள் வங்கியை கறுப்பு ஜனாதிபதியின் க�ொள்கை விளக்க
பட்டியலிலிருந்து நீக்கியது சீனா உரை மீதான விவாதம் 19, 20 இல்

இரு தமிழ் கட்சிகள் உட்பட

மூன்று புதிய அரசியல்
கட்சிகள் பதிவாகின

சீனத் தூதரகம் உத்திய�ோகபூர்வ அறிவிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நேற்றைய கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு

கடந்த வருடத்தில் மட்டும்
யானை தாக்கி 127 பேர் பலி
360 யானைகள் உயிரிழப்பு
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சீன
தூதரகமானது
மக்கள்
வங்கியை தமது கறுப்புப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கியுள்ளதாக அந்த
தூதரகத்தின் முக்கிய அதிகாரி
ஒருவர் நேற்று தெரிவித்துள்ளார். சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு க�ொண்டு 06

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
தேவையேற்பட்டால்
தினமும்
ஒரு மணித்தியால மின் துண்டிப்பை
மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது. நேற்றைய தினம்
06
நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும்

சீனாவுடன் கைச்சாத்தானது

இந்தியாவின் மத்திய
பாதுகாப்புத்துறை
அமைச்சர் ராஜ்நாத்
சிங், க�ொர�ோனா
த�ொற்றுக்குள்ளாகி
இருப்பதாக உறுதி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
06

மாகாண சபைத் தேர்தல்

சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தமல்ல
இருதரப்பு ஒப்பந்தம் மட்டுமே – ரமேஷ் பத்திரண

முல்லைத்தீவுவாசிகள் என அடையாளம்
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்
வாழைக்குலைகளை ஏற்றிச் சென்ற
ல�ொறிய�ொன்றில் சுமார் 24 கில�ோ கேரள
கஞ்சாவுடன் சந்தேக நபர்கள் இருவரை மதவாச்சி ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவல�ொன்றுக்கமைய 10 ஆம் திகதி இரவு மதவாச்சி
பூஒய ப�ொலிஸ் வீதிச் ச�ோதனைச் சாவடியில் நடத்தப்பட்ட

இந்திய பாதுகாப்பு
அமைச்சருக்கும்
க�ொவிட் உறுதி

பாராளுமன்றத்தில் எதிர்வரும் 18ஆம்
திகதி ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
நிகழ்த்தவுள்ள க�ொள்கை விளக்க உரை
மீதான விவாதத்தை எதிர்வரும்
06
19 மற்றும் 20ஆம்

இவ்வருட இறுதிக்குள்!
அரசாங்கம் நேற்று அறிவிப்பு
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தேவையேற்படின் ஒரு மணி மதவாச்சியில் 24 Kg CID கட்டடத்தின் 5ஆவது
நேரத்துக்கு மின்துண்டிப்பு கஞ்சாவுடன் இருவர் கைது மாடியிலிருந்து குதித்து
இலங்கை மின்சார சபை அறிவிப்பு

வீடு அல்லது வீட�ொன்றை அமைப்பதற்கு
காணி
இல்லாமையால்
வாடகை வீடுகளில் வாழ்கின்ற, உண்மையான வீட்டுத் தேவை06
யுள்ள குறைந்த மற்றும்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், 		
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

மூன்று அரசியல் கட்சிகள் புதிதாக
பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ் மக்கள் கூட்டணி, புதிய
இலங்கை
சுதந்திர
கட்சி
06
மற்றும் தமிழ் முற்போக்கு

வாடகை வீடுகளில்
வசிப்போருக்கு
நிரந்தர வீடுகள்

விக்கல் வீராச்சாமி

பெண் தற்கொலை

பணம�ோசடி குற்றச்சாட்டில் கைதானவராம்
ல�ோரன்ஸ்செல்வநாயகம்

06

03

க�ொழும்பிலுள்ள குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்கள கட்டடத்தின் ஐந்தாவது மாடியிலிருந்து
பெண் ஒருவர் கீழே குதித்து
தற்கொலை செய்து
06
க�ொண்டுள்ளதாக

ரெண்டு க�ொம்பியூட்டரும் நாலு தையல்
மிஷினும் குடுத்தா வடக்கில சனத் தின்ர
கஷ்டம் தீந்துடும் எண்டு சஜித் ஐயா
நினைக்கிறார் ப�ோல....
நாடு இக்கட்டான சூழலில இருக்கேக்க
அரச�ோட சேர்ந்து மக்களின்ர பிரச்சினைய
தீர்க்க அவர் ய�ோசிக்கவே இல்லையே...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை

மக்கள்
கியூவில்
இருப்பதை
ப�ொலிஸ் துறையை அரசியல்மயமாக்க

எந்த
அரசும்
விரும்பாது
ஒருப�ோதும் இடமளிக்க ப�ோவதில்லை
நிலைமை விரைவில் சீராகும் என்கிறார் ரமேஷ் பத்திரண

அமைச்சர் சரத் வீரசேகர தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

அரசியல்வாதிகளின் எத்தகைய
தவறான
செயற்பாடுகளையும்
மேற்கொள்வதற்கு ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு உரிமை கிடையாது
என தெரிவித்துள்ள ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத்
வீரசேகர, ப�ொலிஸ் துறையை
அரசியல் மயமாக்க இடமளிக்கப்போவதில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சில அரசியல்வாதிகள் ப�ொலிஸ்
நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரிகளை
நியமிக்கும்
நடவடிக்கைகளில்
சிபாரிசுகளை வழங்குவதற்கு முன்
வந்தனர். எனினும் நாம் அதனை

நிராகரித்து விட்டோம்
என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதிதாக
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள
105
ப�ொலிஸ் நிலையங்களின் ப�ொறுப்பதிகாரிகள�ோடு இடம்பெற்ற
கலந்துரையாடல் நிகழ்வின் ப�ோதே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
அது த�ொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த அமைச்சர்:
சிறந்த ப�ொலிஸ் அதிகாரிகள் மத்தியில் ஆராய்ந்து சிறந்த அதிகாரிகளைத் தெரிவு செய்தே ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரிகள் நிய-

ஷம்ஸ் பாஹிம்

மி க்க ப ்ப டு கின்ற ன ர் .
அதற்காக
தனியான
குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு ப�ொலிஸ் மா
அதிபர் மற்றும் அமைச்சின் செயலாளர் ஆகிய�ோரின்
பரிந்துரைக்கிணங்கவே அவர்கள்
நி ய மி க்க ப ்ப டு கின்ற னர். ப�ொலிஸ் நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரிகள் தாம் பணிபுரியும் ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும்
பிரதேச மக்களுக்கான நலன்புரி
சேவைகள் மீதும் கவனம் செலுத்த
வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

எந்த
அரசாங்கமும்
தமது மக்கள் வரிசையில்
காத்துக்கிடப்பதை விரும்புவதில்லை. க�ொர�ோனா
த�ொற்றினால்
ஏற்பட்ட
நெருக்கடி நிலை 03 மாதங்களில் சுமுகடையுமென
எதிர்பார்ப்பதாக இணை
அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர்
ரமேஷ் பத்திரண தெரிவித்தார்.
மக்கள் கியூவில் இருப்பது த�ொடர்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப்
பதிலளித்த அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது,
ப�ொருட்களின் விலை உயர்வதைய�ோ கியூவிலிருந்து காத்துக்
கிடப்பதைய�ோ,
அரசாங்கத்தை
மக்கள் திட்டுவதைக் காணவ�ோ

க�ொழும்பு கிறிஸ்தவ
தேவாலயத்திலிருந்து
கைகுண்டு மீட்பு

காட்டு யானைகளினால் பயிர்ச் செய்கைகள் மற்றும் வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இரத்தினபுரி மாவட்ட மக்களுக்கு உதவும் வகையில் உடனடியாக யானை பாதுகாப்பு வேலிகளை
அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது த�ொடர்பில் ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாரச்சி, வனஜீவராசிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் விமலவீர திஸாநாயக்கவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி 5 மில்லியன் ரூபா நிதியை அதற்காக ஒதுக்க இணக்கம்
காணப்பட்டுள்ளது.

க�ொழும்பு − ப�ொரளை பகுதியிலுள்ள கிறிஸ்தவ
தேவாலயம�ொன்றிலிருந்து
நேற்று
கைக்குண்ட�ொன்று மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச் சம்பவம் த�ொடர்பில் மூன்று சந்தேகநபர்கள்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
விசேட அதிரடிபடை அதிகாரிகளினால் இந்த
கைக்குண்டு மீட்கப்பட்டுள்ளது. வெலிக்கடை
சிறைச்சாலைக்கு அருகிலுள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திலிருந்தே இந்த கைக்குண்டு மீட்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் த�ொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை ப�ொரளை ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.

எந்த ஒரு அரசும் விரும்பாது. இந்தப் பிரச்சினைகளில்
அதிகமானவை
பூக�ோள ரீதியில் ஏற்பட்ட
நெருக்கடியால்
ஏற்பட்டவையாகும். கடந்த 02
வருடத்தில் 14 பில்லியன்
ட�ொலரை இழக்க நேரிட்டது. நாட்டின் ம�ொத்த
கடன் சுமை 42 பில்லியன்
ட�ொலர்களாக உள்ளது. இதனால்
ஏற்பட்ட நெருக்கடி நிலையே இன்று
காணப்படுகிறது. கடந்த வருடம்
ஏற்றுமதி வருமானம் 12 பில்லியன்களாக அதிகரித்தது. 20 பில்லியன்
ட�ொலர் பெறுமதியான ப�ொருட்கள்
இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
08 பில்லியன் ட�ொலர் தட்டுப்பாடு
காணப்படுகிறது. பால் மா பாவனை
அதிகமான உள்ள நாடாக எமது நாடு

காணப்படுகிறது. ம�ொத்த இறக்குமதி செலவில் 25 வீதம் எரிப�ொருள்
இறக்குமதிக்கு செல்கிறது. தற்போது
சுற்றுலாத் துறை வழமைக்கு திரும்பி
வருகிறது. அத்துடன் வெளிநாட்டில் பணிபுரிவ�ோரினால் கிடைக்கும் அந்நிய செலாவணி உயர்ந்து
வருகிறது. எனவே 03 மாதங்களில்
நிலைமை சீராகுமென எதிர்பார்க்கிற�ோம் என்றார்.
சந்தையில் இருந்து மீளப்பெற்ற
சிலிண்டர்களை வெற்றுச் சிலிண்டர்களாக மாற்ற அதிக காலம்
செல்வதாக கேஸ் கம்பனிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
ப�ோதுமான
கேஸ் கையிருப்பில் உள்ளன. இந்த
நிலையிலே மக்கள் அச�ௌகரியங்களுக்கு முகங்கொடுத்துள்ளனர். ஒரு
வாரத்தில் நெருக்கடி தீரும் என கம்பனிகள் குறிப்பிட்டுள்ளன.

பெருந்தோட்ட மனித வள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் புதிய தலைவராக கணேஸ் ஈஸ்வரன் நேற்று நியமிக்கப்பட்டார்.
அவருக்கான நியமன கடிதத்தை இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான் வழங்கிய பின்னர் பிடிக்கப்பட்ட படம்.

தனியார் விமான நிறுவன தலைவருக்கு ஜன. 18 வரை விளக்கமறியல்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

விமான விபத்து த�ொடர்பில் கைது
செய்யப்பட்டிருந்த சக்குராய் தனியார்
விமான நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் மற்றும் அந்த நிறு-

வனத்தின் பிரதம ப�ொறியியலாளர்
ஆகிய�ோரை எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி
வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு
நீர்கொழும்பு மஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அவர்கள் இருவரும் நேற்று முன்தி-

னம் 10ஆம் திகதி க�ொழும்பு குற்றத்தடுப்பு விசாரணை பிரிவு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்கள் இருவரும் நேற்றையதினம் நீர்கொழும்பு மாஜிஸ்திரேட்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட-

னர். மேற்படி நிறுவனத்திற்கு ச�ொந்தமான செஸ்னா 172 ரக விமானம்
ஒன்று அண்மையில் சிகிரியாவில்
இருந்து இரத்மலானை ந�ோக்கி பயணித்த ப�ோது கட்டான பகுதியில்
த�ொழில்நுட்ப க�ோளாறு காரணமாக

தரையிறக்கப்பட்டது. அதன் ப�ோது
ஏற்பட்ட விபத்தில் அதில் பயணித்த
4 பேர் காயமடைந்தனர். அத்துடன்
அந்த நிறுவனத்திற்கு ச�ொந்தமான
பயிற்சி விமானம் ஒன்று கடந்த மாதம்
22ஆம் திகதி பயாகல கடற்கரைப்

பிரதேசத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. அதனையடுத்து சகுரா
நிறுவனத்தின் அனைத்து விமான
சேவைகளையும் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் மறு அறிவித்தல்வரை இடை நிறுத்தப்பட்டது.

வடக�ொரியா மீண்டும்
ஏவுகணை ச�ோதனை

ஹைப்பர்சோனிக்
ஏவுகணை
ஒன்றை ச�ோதித்ததாக வட க�ொரியா
அறிவித்து ஒரு வாரத்திற்குள் பலிஸ்டிக் ஏவுகணை என்று சந்தேகிக்கப்படும் மற்றொரு ஏவுகணை
ச�ோதனையை அந்த நாடு மேற்க�ொண்டுள்ளது.
உள்ளுர் நேரப்படி நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை 07.27 மணிக்கு இது
ஏவப்பட்டிருப்பதாக தென் க�ொரியா
குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த ஏவுகணைச்
ச�ோதனை பற்றி ஜப்பான் கடல�ோரக்
காவல் படையினரும் தெரிவித்துள்ளனர். பலிஸ்டிக் ப�ோன்ற ஏவுகணை
ச�ோதிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜப்பானின் பிரத்தியேக ப�ொருளாதார வலயத்திற்கு வெளியே இந்த
ஏவுகணை விழுந்துள்ளது.

உக்ரைன் தாக்குதல்:
நிராகரித்தது ரஷ்யா

உக்ரைன்
மீது
ஆக்கிரமிப்பு
த�ொடுக்கும் ந�ோக்கம் இல்லை
என்று அமெரிக்காவிடம் ரஷ்யா
தெரிவித்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஜெனிவாவில் இடம்பெற்ற உயர் மட்டப் பேச்சுவார்த்தையிலேயே ரஷ்யா இதனைத்
தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திங்கட்கிழமை பல மணி
நேரம் நடைபெற்ற இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில், பதற்றத்தை தணிக்கும் முயற்சியை த�ொடர்ந்து மேற்க�ொள்ள இரு நாடுகளும் இணங்கின.
எனினும் இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டதற்கான எந்த சமிக்ஞையும்
வெளியாகவில்லை.
உக்ரைன் எல்லைக்கு அருகில்
சுமார் 100,000 ரஷ்ய துருப்புகள்
நிலைக�ொண்டிருக்கும்
சூழலில்
ஆக்கிரமிப்பு ஒன்று பற்றிய அச்சம்
அதிகரித்துள்ளது.

சீனாவின் 3ஆவது நகரிலும் முடக்கம்
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
த�ொற்று
காரணமாக
சீனாவின் மூன்றாவது நகரிலும் முடக்கநிலை அமுலுக்கு வந்துள்ளது.
ஹனான் மாகாணத்தில்
உள்ள அன்யாங் நகரில்
இருக்கும் ஐந்து மில்லியன்

மக்களும் தமது வீடுகளை
விட்டு வெளியேறக்கூடாது
என்றும் வீதிகளில் வாகனங்களை செலுத்தக்கூடாது
என்றும் அதிகாரிகள் கடந்த
திங்கட்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
ஹனானில்
இருக்கும்

மற்றொரு நகரான யூசுவில்
கடந்த வாரம் முடக்கநிலை
அமுல்படுத்தப்பட்டத�ோடு
13 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் ஷியானில் மூன்றாவது
வாரமாக
முடக்கநிலை
அமுலில் உள்ளது.
சீனாவில் நேற்று 110

புதிய த�ொற்று சம்பவங்கள் பதிவானத�ோடு, அமெரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகளில்
அயிரக்கணக்கான த�ொற்று
சம்பவங்கள் அடையாளம்
காணப்படும்
நிலையில்
இது குறைவான எண்ணிக்கையாகும்.

உலகில் முதல்முறை பன்றியின்
இதயம் மனிதனுக்கு ப�ொருத்தம்

அமெரிக்காவில் உலகில் முதல்
முறையாக மரபணு மாற்றப்பட்ட
பன்றியின் இதயம் மனிதனுக்கு
வெற்றிகரமாக ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது.
பல்டிம�ோரில் மருத்துவர்களால்
ச�ோதனை நடவடிக்கையாக ஏழு
மணி நேரம் செய்யப்பட்ட சத்திரசிகிச்சைக்கு மூன்று நாட்களின் பின்னரும் 57 வயதான டேவிட் பென்னட்
என்பவர் நல்ல நிலையில் உள்ளதாக
கூறப்பட்டுள்ளது.
பென்னட்டின் உயிரை காப்பதற்கான கடைசி எதிர்பார்ப்பாகவே இந்த இதய மாற்று சத்திரசிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எனினும் இந்த சிகிச்சை மூலம்
நீண்ட காலம் உயிர்வாழ்வதற்கான
சாத்தியம் பற்றி உறுதி செய்யப்படவில்லை.

“இந்த உறுப்பு மாற்று
சிகிச்சை வாழ்வா சாவா
என்ற நிலையில் உள்ளது”
என்று சத்திரசிகிச்சைக்கு
ஒரு தினத்திற்கு முன்னர்
பென்னட்
தெரிவித்திருந்தார். “இது இருளில்
இலக்கை ந�ோக்கி அடிப்பது ப�ோன்றது என்பது
எனக்குத்
தெரியும்,
ஆனால் இது எனது இறுதி
வாய்ப்பு” என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மனித
உயிர்களைப்
பாதுகாப்பதற்கான
ஒரு
திருப்புமுனையாக மேற்க�ொள்ளப்பட்ட
இந்த
சத்திரசிகிச்சை பல ஆண்டுகள்
இடம்பெற்ற
பரிச�ோதனைகளின்
உச்சகட்ட நடவடிக்கையாகவே இது

இடம்பெற்றது. இது இந்த சத்திரசிகிச்சை உறுப்பு பற்றாக்குறையை
தீர்ப்பதை ஒரு படி நெருங்கச் செய்-

திருப்பதாக சத்திரசிகிச்சை
நிபுணர் பார்ட்லி கிரிப்பித்
தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்காவில் உறுப்புமாற்று சத்திரசிகிச்சைக்கு காத்திருப்பவர்களில் நாளுக்கு 17 பேர்
உயிரிழப்பத�ோடு அந்தப்
பட்டியலில் 100,000க்கும்
அதிகமானவர்கள் காத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தேவையைப் பூர்த்தி
செய்ய
சென�ோடிரான்ஸ்பிளன்டேஷன்
என்று
அழைக்கப்படும், விலங்கு
உறுப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறு
நீண்டகாலமாக
கருதப்படுகிறது. மேலும், பன்றியின் இதய
வால்வுகளை பயன்படுத்துவது ஏற்கனவே ப�ொதுவானதாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் தினசரி த�ொற்று புதிய உச்சம்
இதுவரை உலகில் எந்த நாட்டிலும் பதிவாகாத அளவுக்கு
அமெரிக்காவில் கடந்த திங்கட்கிழமை 1.35 மில்லியன் தினசரி
க�ொர�ோனா த�ொற்று சம்பவங்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்-

ளன. இது வேகமாகப் பரவக்கூடிய ஒமிக்ரோன் திரிபின் தாக்கம்
இன்னும் தணியாததை காட்டுவதாக உள்ளது.
முன்னதாக
அமெரிக்கவில்
கடந்த ஜனவரி 3 ஆம் திகதி 1.03

மில்லியன் த�ொற்று சம்பவங்கள்
பதிவானதே தினசரி அதிகபட்சமான எண்ணிக்கையாக இருந்தது.
அதேப�ோன்று ந�ோய்த் த�ொற்றினால்
மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்படும் எண்ணிக்கை-

யும் அமெரிக்காவில் உச்சத்தை
த�ொட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில்
ந�ோய்த் த�ொற்றினால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டோர்
எண்ணிக்கை 136,604 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அமைதித் தீர்வுக்கு
சீனாவுக்கு அழைப்பு

இராணுவ சாகசங்களின் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தி தாய்வான்
உடனான கருத்து வேறுபாடுகளை அமைதி வழியில் தீர்த்துக்க�ொள்ள சீனா முன்வர வேண்டும்
என்று தாய்வான் ஜனாதிபதி சாய்
இங்க் வென் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
தைப்பேயிலுள்ள ஜனாதிபதி
செயலகத்தில் ஆற்றிய உரைய�ொன்றின் ப�ோது மேற்கண்டவாறு அழைப்பு விடுத்துள்ள
ஜனாதிபதி
சாய்,
சீனாவின்
இராணுவ
ஊடுருவல்களுக்கு
கடுமையான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியத�ோடு பிராந்திய அமைதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும்
பாதுகாப்பதற்கு ஊடுருவலால்
நன்மைகள் கிடைக்கப் ப�ோவதுமில்லை என்றார்.

தினகரன் விளம்பரம்
0112429367

2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை

த�ொழுகை
நேரம்

10 முதல் 13 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

05.04
12.22
03.38
06.22
07.32

இன்றைய சுபதினம்
பிலவ வருடம் - மாசி 20
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ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

சு.க அமைச்சர்கள் சகலருமே சீனாவுடன் கைச்சாத்தானது கடந்த வருடத்தில் மட்டும்
அரசுடன் சுமுகமான உறவு சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தமல்ல யானை தாக்கி 127 பேர் பலி
எவருமே வெளியேறுவர் எனத் த�ோன்றவில்லை

இருதரப்பு ஒப்பந்தம் மட்டுமே – ரமேஷ் பத்திரண

ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

சுதந்திரக் கட்சி மாறுபட்ட கருத்துக்களை
அண்மைக்காலமாக
வெளியிட்டாலும் அக்கட்சி அரசிலிருந்து
வெளியேறுமென்று
கருதவில்லை. சு.க அமைச்சர்கள்
சுமுகமான
செயற்படுகின்றனர்
என இணைஅமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரண
தெரிவித்தார்.
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினரின் அண்மைக்கால

சீனாவுடன்
கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ள
ஒப்பந்தம்,
சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையல்ல. இருதரப்பு ஒப்பந்தம் மாத்திரமே என இணை
அமைச்சரவைப் பேச்சாளர்,
பெருந்தோட்ட
கைத்தொழில் அமைச்சர் கலாநிதி ரமேஷ் பத்திரண தெரிவித்தார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்-

விமர்சனங்கள் த�ொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த
அமைச்சர், அவ்வாறான கருத்துக்களை சுதந்திரக்கட்சி முன்06
வைத்ததை

மாகாண சபைத் தேர்தல்
இவ்வருட இறுதிக்குள்!
அரசாங்கம் நேற்று அறிவிப்பு
மாகாண சபைத் தேர்தலை
இவ்வருடத்தில் நடத்த நடவடிக்கை எடுக் கப்படும் என
அமைச்சரவை இணைப் பேச்சாளர் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் ஒரு வருடத்தினால்
ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளமை த�ொடர்பில்
ஊடகவியலாளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் ப�ோதே அமைச்சர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

சிறுமியை
காணவில்லை

மஹரகம,
ப�ொலிஸ்
பிரிவில்
நாவின்ன, மஹரகம பிரதேசத்தில்
வசித்த 15 வயது சிறுமி கடந்த - 07
ஆம் திகதி முதல் காணாமல் ப�ோயுள்ளதாக மஹரகம ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது வரை நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் ப�ோது சிறுமி த�ொடர்பாக தகவல்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை.
நேஹா க�ௌமதி ஹேரத் , வயது 15,
05 அடி, 03 அங்குலம் உயரம், தலை
முடி, நடு வகுடெடுத்து வாரி விடப்பட்டிருக்கும் என்பதுடன் மெலிந்த
உடல் வாகைக் க�ொண்டவரென்றும்
இறுதியாக பச்சை நிற டீ சேர்ட் ஒன்றையும் கறுப்பு நிற காற்சட்டையும்
அணிந்திருந்ததாக
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர் பற்றி தகவல்கள் தெரிந்திருப்பின் மஹரகம ப�ொலிஸ் நிலையத்தின்
ப�ொறுப்பதிகாரி 071 8591645, அல்லது
மஹரகம ப�ொலிஸ் நிலையத்தின்
0112850222, அல்லது 0112850700
என்ற த�ொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு
அறியத்தருமாறும் ப�ொலிஸ் தலைமையகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

க�ொழும்புத்
தமிழ்ச்சங்கத்தில்
ப�ொங்கல் விழா
க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும்
ப�ொங்கல் விழா 14ம் திகதி புதன்கிழமை
மாலை 5.00 மணிக்கு க�ொழும்புத் தமிழ்ச்
சங்க
சங்கரப்பிள்ளை
மண்டபத்தில்
க�ொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் சட்டத்தரணி நடராஜர் காண்டீபன் தலைமையில்
நடைபெறவுள்ளதாக
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்ச்சங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
“ப�ொங்கிக் களி(ழி)ப்போமா?” எனும்
தலைப்பில் க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க
பேரவை
உறுப்பினர்
சைவப்புலவர்
கந்தையா பத்மானந்தன் சிறப்புரையை
ஆற்றுவார். “வீடும் நிலமும் விளையும்
ப�ொழுது” என்னும் தலைப்பில் சடா
க�ோபன் தலைமையில் கவியரங்கு நடைபெறவுள்ளது.
கவிஞர்களான
வி.விமலாதித்தன்,
த.நிஷான்கன், மு.மயூரன் ,அ.ஹரிஷன்
ஆகிய�ோர்
பங்குபற்றுவர்.
நாட்டார்
இசையினை இசிப்பதான கல்லூரியின் ஆசிரியர் திருமதி ஹேமா கபிலதாஸின்
மாணவர்களான அப்ஷனா
06

தில் நேற்று நடைபெற்ற
அமைச்சரவை முடிவுகளை
அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே
அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். சுதந்திரமான நாடு
என்ற வகையில் இலங்கை
எந்த நாட்டுக்கும் எதிரி அல்ல
என்றும் உலகில் எந்த நாட்டுடனும்
இராஜதந்திர உடன்படிக்06
கைகளில்

360 யானைகள் உயிரிழப்பு
காட்டு யானைகளின்
தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகி கடந்த வருடம் 127
பேர் உயிரிழந்ததாக வனஜீவராசிகள் திணைக்களம்
தெரிவித்துள்ளது.
அத்தோடு, கடந்தாண்டு
360 யானைகள் உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
புகையிரதங்கள் ம�ோதி ஏற்பட்ட
விபத்துகள் உள்ளிட்ட காரணங்களினால் இவ்வாறு யானைகள் உயிரிழந்-

ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறாயினும், 50
சதவீதமான
யானைகளின் மரணங்கள் மனிதர்களின் செயற்பாடுகள்
காரணமாகவே நிகழ்ந்துள்ளன.
அதன்படி, சுமார் 200 யானைகள்
மனிதர்களின் செயற்பாடுகள் காரணமாக மரணித்ததாகத் தெரியவந்துள்ளது.
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2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை
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35, டி.ஆர்.விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

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

பிலவ வருடம் மார்கழி மாதம் 28ம் நாள் புதன்கிழமை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஆகிறா பிறை 07

குறள் தரும் சிந்தனை
அருவினை யென்ப உளவ�ோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்

தேவையான சாதனங்களுடன் உரிய நேரத்தையும் அறிந்து செயல்பட்டால் முடியாதவை
என்று எவையுமே இல்லை.

மின்பாவனையில் சிக்கனத்தை
கடைப்பிடிப்பது மிக அவசியம்

தி கம ா ன வ ர ்க ளின் பார்வைத்திறன்
இழப்புக்கு
நீரிழிவு ஒரு காரணமாகும்.
நீரிழிவு சார்ந்த விழித்திரை
அழிவுந�ோய் பலரைப் பாதித்துள்ளது. ஆண்டு த�ோறும்
கண்பரிச�ோதனை
செய்வது
மற்றும் சிறியதாக இருப்பினும்
பார்வைத்திறன்
பிரச்சினைகளுக்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே
சிகிச்சை எடுப்பது ப�ோன்றவற்றின் மூலம் இந்த நிலை உருவாகும் இடரை நீரிழிவு ந�ோயாளிகள் பெருமளவு குறைக்க
இயலும்.
இரத்த குளுக்ேகாஸ்,
இரத்தஅழுத்தம்
மற்றும்

editor.tkn@lakehouse.lk

நீரிழிவு ந�ோயாளிகளுள்
32 சதவீதமான�ோருக்கு

விழித்திரை அழிவுந�ோய்

பார்வைத்திறனை பாதுகாக்க
ஆண்டு த�ோறும் கண்பரிச�ோதனை
அவசியம் என்கிறார் ெடாக்டர் திரிவேணி

க�ொ

விட் 19 த�ொற்று பரவுதல்
தாக்கத்தின்
விளைவாக
இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கம் இந்நாட்டின்
மின்னுற்பத்தித் துறையிலும் செல்வாக்குச் செலுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக மின்வெட்டை அமுல்படுத்த வேண்டிய நிலை நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
உலகில் மக்களின் அன்றாட இயக்கத்துக்கு
மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக மின்சாரம் விளங்கிக்
க�ொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக மக்களது வாழ்வோடும் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகள் துறைகள�ோடும்
இரண்டறக் கலந்த ஒன்றாக இது விளங்குகின்றது.
இவ்வாறு முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கும் மின்சாரம் தண்ணீர், எரிப�ொருள், நிலக்கரி மற்றும் காற்று,
சூரிய சக்தி உள்ளிட்ட சக்தி மூலங்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டுதான் இந்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இவற்றில் நாட்டுக்குத் தேவையான
மின்னுற்பத்தியில் 9 வீதமான மின்சாரம் புதைபடிம
எரிப�ொருளைக் க�ொண்டு இயக்கப்படும் மின்பிறப்பாக்கிகள் மூலம் கிடைக்கப் பெறுகிறது.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றினால் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாக புதைபடிம எரிப�ொருளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு இயக்கப்படும்
மின்பிறப்பாக்கிகளை இயக்குவதற்குத் தேவையான
எரிப�ொருளை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திடமிருந்து சீராகப் பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாத
நிலை இலங்கை மின்சார சபைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சிக்கலான நிலைமையின் விளைவாக ப�ோதிய
மின்னுற்பத்தியை பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாத நிலைமைக்கு மின்சார சபை முகம் க�ொடுத்திருக்கின்றது.
இதன் காரணத்தினால் மின்வெட்டை அமுல்படுத்த
வேண்டிய நிலைமைக்கு முகம் க�ொடுத்திருப்பதாக
மின்சாரசபை தெரிவித்துள்ளது. தினமும் ஒன்று
முதல் இரண்டு மணித்தியாலயங்கள் மின்வெட்டு கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் மாலை 5.30
முதல் 9.30 மணி வரையான காலப்பகுதிக்குள்
தினமும் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் பகல்
வேளையில் மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்பட மாட்டாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆனால் 'மின்வெட்டை அமுல்படுத்துவதால் நாட்டிலுள்ள சுமார் 10 இலட்சம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர
த�ொழில் முயற்சிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும்' என்று
சிறிய மற்றும் நடுத்த த�ொழில் முயற்சியாளர்கள்
சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
மின்சாரத்தை த�ொடராகவும் சீராகவும் வழங்காத
வகையில் நாளாந்தம் மின்வெட்டை நடைமுறைப்படுத்தும் ப�ோது நாட்டில் வாழும் எல்லா மட்டத்தினரும்
நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பாதிக்கப்படவே
செய்வர்.
தற்போது மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
நேரம் இலங்கையரின் வாழ்வொழுங்கில் முக்கியமான நேரமாகும். குறிப்பாக மாணவர்களின் கல்வி
நடவடிக்கைகளுக்கும் இம்மின்வெட்டு பாதிப்பாகவே
அமையும்.
இந்த நிலைமை த�ொடர்பில் விஷேட கவனம்
செலுத்திய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, எரிசக்தி, மின்சக்தி அமைச்சர்களையும் அவ்வமைச்சுகளின் அதிகாரிகளையும் அவற்றுடன் த�ொடர்புடைய
நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளையும் அழைத்து கலந்துரையாடல�ொன்றை நடாத்தியுள்ளார்.
அச்சமயம், 'மக்களின் வாழ்வுக்கு இடையூறு
ஏற்படாத வகையில் மின்சார நெருக்கடிக்கு தீர்வு
காணுமாறும் அவர் ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
உண்மையில் இந்த அறிவுறுத்தல் காலத்திற்கு
அவசியமானமான ஒன்றாகும். க�ொவிட் 19 த�ொற்றினால் ஏற்கனவே மக்கள் பலவிதமான அச�ௌகரியங்களுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளனர். இவ்வாறான சூழலில் மின்வெட்டையும் அமுல்படுத்தும்
ப�ோது மக்கள் மீதான ப�ொருளாதார அழுத்தங்கள்
மேலும் அதிகரிக்கவே செய்யும். அவ்வாறான நிலைமைக்கு மக்கள் உள்ளாவதைத் தவிர்ப்பதை ந�ோக்காகக் க�ொண்டுதான் ஜனாதிபதி இந்த அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளார் என்பதில் ஐயமில்லை. இது
பெரிதும் வரவேற்கத்தக்க அறிவுறுத்தலாகும்,
இவ்வாறான நிலையில் இலங்கையின் நிலக்கரி
கையிருப்பானது மின்சார நெருக்கடி ஏற்படாமல் நிர்வகிக்கப் ப�ோதுமான அளவில் உள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஆனாலும் புதைபடிம
எரிப�ொருள் குறைவடைந்து வரும் சூழலில் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்களின் மூலமான மின்சார
உற்பத்தியில் உலகம் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றது. அவ்வாறான சக்தி மூலங்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட மின்னுற்பத்தியில் இந்நாடு
ஏற்கனவே அதிக கவனம் செலுத்தி இருக்குமாயின்
இப்போது மின்வெட்டை முன்னெடுக்க வேண்டிய
தேவை ஏற்பட்டிருக்க இடமிருந்திருக்காது.
ஆகவே தற்போதைய சூழலில் மின்சாரத்தை
மிகுந்த ப�ொறுப்புடனும் உச்ச பயனைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் வகையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
எந்த வகையிலும் மின்சாரம் வீண்விரமாக இடமளிக்கக் கூடாது. மின்சாரம் மிகவும் ப�ொறுப்புடனும் உச்ச
பயனைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும் வகையிலும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய காலமிது.

வைத்திறனை பாதுகாத்து தக்கவைத்துக் க�ொள்வதில் பெரும்
பங்காற்ற முடியும்” என்கிறார்
ெடாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண்மருத்துவமனை, சென்னையின்,
ப�ொது கண்மருத்துவவியலின்
முதுநிலை
ஆல�ோசகரும்
மற்றும் கண்புரை அறுவை
சிகிச்சை
நிபுணருமான
ெடாக்டர் திரிவேணி.
“நீரிழிவு சார்ந்த விழித்திரை
அழிவு கண்களில் இரத்தநாளங்களில் இயல்புக்கு மாறான
வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
உள்ளார்ந்த
இரத்தக்கசிவு
மற்றும் திரவசுரப்பை அடைப்பதன் வழியாக பார்வைத்திறன்
பாதிக்கப்படுகிறது; விழித்தி-

க�ொலஸ்ட்ேராலை கட்டுப்பாட்டி ல் வைப்பது, உடல்
எடையை குறைப்பது, சமச்சீரான உணவை உட்கொள்வது, தவறாமல் உடற்பயிற்சி
செய்வது மற்றும் மனஅழுத்தமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வது
ப�ோன்றவை மூலம் நீரிழிவு
ந�ோயாளிகள் அவர்களது பார்-

ரையையும், கண்நரம்புகளையும் சேதப்படுத்துகிறது மற்றும்
சில நேரங்களில் விழித்திரையையே இடம்பெயரச் செய்கிறது.
2020ம் ஆண்டில் நீரிழிவு
நிலையில் கண்கோளாறுகளின்
த�ொகுப்பு (SPEED) என்ற ஒரு
சமீப ஆய்வின்படி, நீரிழிவு
ந�ோயாளிகளுள் சுமார் 32%
பேருக்கு நீரிழிவு சார்ந்த விழித்திரை அழிவுந�ோய் இருக்கிறது.
எனினும், நீரிழிவு ந�ோயாளிகளுள் பெரும்பான்மையானவர்கள் கண்பரிச�ோதனைகளுக்கு
செல்வதில்லை;
ஏனெனில்,
இதயம் அல்லது சிறுநீரகத்தை
பாதிப்பதைப் ப�ோல கண்களையும் நீரிழிவு பாதிக்கும் என்ற
விழிப்புணர்வு ப�ோதுமானளவு
இல்லை. அத்துடன், ஆரம்ப
நிலையில் விழித்திரை அழிவு-

ந�ோயில் அதற்கானஅறிகுறிகள்
தென்படாமல் இருக்கக் கூடும்”
என்கிறார் அவர்.
“நீரிழிவு சார்ந்த விழித்திரை
அழிவு பாதிப்பு இருக்கிறதா
என்று அறிவதற்கு வகை 1 நீரிழிவுந�ோயாளிகள் (இளவயது
நீரிழிவுந�ோயாளிகள்), நீரிழிவு
நிலை இருப்பது அறியப்பட்டதன் ஐந்தாவது ஆண்டிலிருந்து
கண்பரிச�ோதனையை
கண்டிப்பாக செய்து க�ொள்ள
வேண்டும். வகை 2 நீரிழிவு
ந�ோயாளிகளும்,
நீரிழிவு
உறுதி செய்யப்பட்டதிலிருந்து
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கட்டாயமாக கண்பரிச�ோதனையை

செய்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இந்த இருவகை நீரிழிவு ந�ோயாளிகளும்,
கண்தொடர்பான
பிரச்சனைகள்
எழும்போது
உடனடியாக கண்மருத்துவரை
கலந்தால�ோசிக்க வேண்டும்.
மங்கலானபார்வை, இருட்டான திட்டுகள் அல்லது சரம்
மிதப்பது ப�ோன்றவை இந்த
அறிகுறிகளுள் சிலவாக இருக்கக் கூடும். இவைகளுக்கு
உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்காவிடில் நிரந்தர பார்வைத்திறனிழப்பிற்கு
இதுவழி
வகுக்கும்” என்று ெடாக்டர்
திரிவேணி மேலும் கூறினார்.
விழித்திரை மற்றும் விழித்தி-

ரையின் மையப்பகுதி மீதான
ஒரு விரிவான கண்பரிச�ோதனையின் வழியாக நீரிழிவு
சார்ந்த விழித்திரை அழிவுந�ோய்
இருப்பதை கண்டறிய இயலும்
என்று அவர் கூறினார்.
ஒவ்வொருஆண்டும் 1.5
மில்லியன் உயிர்களை பலிவாங்குகிற நீரிழிவு, உலகளவில்
உயிரிழப்புக்கான
முன்னணி
காரணமாக இருக்கிறது. உலகளவில் 420 மில்லியன் நபர்களுக்கு நீரிழிவு இருப்பதாகவும்
மற்றும் அவர்களுள் 90 மில்லியன் நபர்களுக்கு நீரிழிவு சார்ந்த
விழித்திரை அழிவுந�ோய் இருப்பதாகவும்
கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. உலகில் ம�ொத்த
பார்வைத்திறனிழப்பில் 2.5%க்கும் அதிகமாக நீரிழிவு சார்ந்த
விழித்திரை அழிவுந�ோயால் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தென்கிழக்கு
ஆசியாவில் நீரிழிவு பாதிப்பு
அதிகமாக இருக்கிறது. இதன்
மக்கள் த�ொகையில்சுமார் 17%
பேர் நீரிழிவு ந�ோயாளிகளாக
இருக்கின்றனர். இது 2030ம்
ஆண்டுக்குள் 19% ஆக உயரும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

-–Mukunth B

Mukunth@dragarwal.com

சைவசமயம் மேல�ோங்குவதற்கு பாடுபட்ட
சைவப்புலவர் சர�ோஜினிதேவி சிவஞானம்
யாழ்ப்பாணம்
வட்டுக்கோட்டை
சமாதான நீதவான் வீ.தெய்வேந்திரம்_
சரஸ்வதி தம்பதியினருக்கு 1945 ஆம்
ஆண்டு சர�ோஜினிதேவி பிறந்தார். யா/பண்டத்தரிப்பு மகளிர் உயர்தரப் பாடசாலையில்
அவர் கற்றுத் தேறினார். வட்டுக்கோட்டை
கந்தையா சிவஞானத்தைத் திருமணம்
முடித்து ஐந்து பிள்ளைகளின் தாயானார்.
அக்காலச் சூழ்நிலைக்கேற்ப உயர்கல்வியைப் பெற முடியாவிட்டாலும், தம் மக்கள்
கல்வியை நன்கு வளர்த்துப் பட்டதாரிகளாக்கினார். பிள்ளைகளை சரியான வயதுகளில் திருமணம் செய்து விட்டு தன் குடும்பச் சுமையிலிருந்து சற்று ஓய்வு பெற்றார்.
2010ஆம் ஆண்டு தன் 'கல்வியைத்
த�ொடருவ�ோம். பாடைப�ோகினும் ஏடு
கைவிடேல்' என்ற தாரக மந்திரத்திற்கமைவாகவும் சைவசமய, சைவசித்தாந்தக் கல்வியானது ஒருவருக்கு ஏழு பிறப்பும் வந்து
க�ொள்ளும் என்ற
சிந்தனைக்கமையவும்
65ஆவது
வயதில் அகில இலங்கை சைவப்புலவர்
சங்கம் நடாத்தும் இளம் சைவப்புலவர்
தேர்வு பற்றி புத்தூர் சைவப்புலவர் செ. கந்தசத்தியதாசன் மூலம் கேள்விப்பட்டார்.
இளம் சைவப்புலவர் பரீட்சையில் சித்தி
பெற்று க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில்
நடைபெற்ற அகில இலங்கை சைவப்புலவர் சங்கத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு ப�ொன்விழாவில் இந்தியா திருவாவடுதுறை
ஆதீன குருமகா சந்நிதானத்திடமிருந்து
இளம் சைவப்புலவர் பட்டத்தைப் பெற்றுக்
க�ொண்டார்.
த�ொடர்ந்தும் சைவசித்தாந்தத்தை ஆழமாகக் கற்று சைவப்புலவர் தேர்வில் சித்தி
பெற்று 2012ஆம் ஆண்டு சைவப்புலவர்

–அன்னார் மறைந்து ஒரு மாத நிறைவு

பெ

ரேரா அன்ட் சன்ஸ் தனது
Manu Mehewara வர்த்தக
சமூக ப�ொறுப்புணர்வுப்
பிரசாரத்தின் கீழ் குடாவிலாச்சிய காமினி
வித்தியாலயத்திற்கு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு
ஆலையை (Reverse Osmosis Plant) நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது. வாழ்வாதாரத்தை
செயல்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும்
நீர் ஆற்றும் பங்கின் மதிப்பை நினைவுகூரும் வகையில், மற்றொரு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையை அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குடாவிலாச்சிய காமினி
வித்தியாலயத்திற்கு பெரேரா அன்ட் சன்ஸ்
நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது.
இந்தப் பிரதேசம் யானை_ மனித
ம�ோதல்களுக்கும், சுத்தமான குடிநீரின்மையால் சிறுநீரக ந�ோய்கள் அதிகரிப்பதற்கும்
நன்கு அறியப்பட்டதாகும். குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையானது மாணவர்கள், ஆசிரிய
பணியாளர்கள் மற்றும்
ப�ொது சமூகம் என
அனைவரும் சுத்தமான,
பாதுகாப்பான
குடிநீரைப் பெறுவதை உறுதி

பட்டத்தையும் பெற்றுக் க�ொண்டார்.
முதுமை கல்விக்குத் தடையில்லை என்பதற்கமைய யாழ்ப்பாணம் சைவபரிபாலன
சபையின் சைவசித்தாந்த பண்டிதர் பரீட்சையிலும் சித்தி பெற்று சைவசித்தாந்த பண்டிதர் பட்டமும் பெற்றார்.
மதுரை திருவாவடுதுறை ஆதீனம்
க�ொழும்பில் நடத்திய திருமுறை நெறிச்செல்வர் தேர்வில் சித்தி பெற்று தென்னிந்திய தல யாத்திரைகள் செய்து திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் நடைபெறும் தைமாத
அச்சுவினிப் பெருவிழாவில் இருபத்து
நான்காவது குருமகா சந்திதானத்தின்
ஆசிய�ோடு 'திருமுறை நெறிச் செல்வர்'
பட்டமும் பெற்றார். இக்காலத்தில் பல்க-

லைக்கழகப் பட்டம் மேலும் பெறுமதியானதே என்பதை உணர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்து தன்பிள்ளைகளுடைய
பேருதவிய�ோடு யாழ். பல்கலைக்கழக
சைவசித்தாந்த முதுகலைமாணி கற்கைநெறியை மேற்கொண்டு 2016ஆம் ஆண்டில்
சைவசித்தாந்த முதுகலைமாணி (எம்.ஏ.)
பட்டத்தையும் பெற்றார். சைவப்புலவர்
பட்டம் பெற்றுக் க�ொண்டதன் பின்னர்
திருக�ோணமலையில் மட்டுமன்றி யாழ்ப்பாணத்தில் நல்லூர் கந்தசாமி க�ோயில்
த�ொடக்கம் பல ஆலயங்களிலும் சைவச்ச�ொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தி வந்தார். திருவாசகம் என்றால் அம்மையாருக்கு ஒரு
தேன்சுவை என்று கூறுமளவுக்கு திருவாசகம் சம்பந்தமான ச�ொற்பொழிவுகள் பல
நிகழ்த்தினார். பேச்சுத்துறை மட்டுமன்றி
எழுத்துத்துறையிலும் தன்னை ஆட்படுத்திய சர�ோஜினிதேவியார் 'அன்னைக்கு என்
உள்ளக்கமலம்' 'பிள்ளைக்குணம்' 'வெருகலம்பதியும் அருளும் எம் விதியும்' என்ற
நூல்களை எழுதி வெளியிட்டத�ோடு 'திருவாகத்தில் சிவபுராணம்' எனும் தலைப்பில்
இனிய இலகு தமிழ் உரைநடையில் ஓர்
நூலை எழுதி 2018ஆம் ஆண்டு திருக�ோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில்
வெளியீடு செய்து க�ொண்டார்.
இந்நூலினூடாக வேதாக மாமணி
சிவஸ்ரீ ச�ோ. இரவிச்சந்திரக்குருக்கள், பேராசிரியர் ப.க�ோபால கிருஷ;ண ஐயர், பேராசிரியர் கு. மிகுந்தன், பேராசிரியர் மா. வேதநாதன் ஆகிய பலரின் நல்லபிமானத்தைப்
பெற்றுக் க�ொண்டார். இவை எல்லாவற்றிற்கும் மகுடம் வைத்தாற் ப�ோல் இலங்கை
அரசினால் கலாபூஷணம் விருது மட்டுமன்றி 2019ஆம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாணம்
நடத்திய தமிழ் இலக்கிய விழாவில் இந்நூ-

லுக்கு சிறந்த நூற்பரிசும் பெற்றுப் பாராட்டுப் பெற்றார்.
யான் பெற்ற இன்பம்
பெறுக இவ்வையகம் என்பதற்கமைய திருக�ோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் சைவப்புலவர் அறிமுக விழா ஒன்றை
நடத்தி திருக�ோணமலைப் பிரதேசத்திலும்
இளம் சைவப்புலவர்கள் உருவாக வேண்டுமென்று முதுமைக் காலத்திலும் சைவப்புலவர் வகுப்புக்களை ஒழுங்கமைத்து
பலர் பட்டங்களைப் பெற்றுக் க�ொள்ள
வழிகாட்டியத�ோடு 2014ம் ஆண்டு அகில
இலங்கைச் சைவப்புலவர் சங்கத்தின்
54வது பட்டமளிப்பு விழா திருக�ோணமலை இந்துக் கல்லூரியில் சிறப்பாக நடைபெறவும், சைவநாதம் நூல் வெளிவரவும்
பெரும் பங்காற்றினார். இவ்விழாவில்
திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில் சைவப்பணியாற்றிய பலரைத் தெரிவுசெய்து விருது
வழங்கிக் க�ௌரவித்தமையும், அம்மையாரின் பெரும் பணியாகும். 'தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தாற் க�ொள்ளப்படும்' என்பதற்கமைய அம்மையாரின்
பணிகளும், நல்ல சிந்தனையும் அவரது
பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகளும் நல்ல கல்வியறிவு பெற்று கணக்காளர் முதலாக பல
பெரிய பதவிகளை வகித்து வருகின்றார்கள்
என்பதும் பெருமைக்குரியதே. அன்னார்
கடந்த மார்கழி மாதம் 12ஆம் திகதி இவ்வுலக வாழ்வை நீந்தார். மாதம�ொன்று கடந்தாலும் அம்மையாரின் பணிகளை மறக்க
முடியாது.
சைவசித்தாந்த கலாநிதி
வித்தியா சிர�ோமணி
சைவப்புலவர்

செ. கந்தசத்தியதாசன்

குடாவிலாச்சிய காமினி வித்தியாலயத்தின்
பாவனைக்ெகன குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை
செய்கிறது. இதன் மூலம் இந்தப்
பிரதேசங்களில்
தண்ணீரால்
பரவும் ந�ோய்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பம் குறைகிறது. இது த�ொடர்ச்சியான வரட்சி மற்றும் தண்ணீர்
பற்றாக்குறையால்
பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள
பெரும் சிரமம் மற்றும் உள்ளூர்
விவசாயம் குன்றிப்போவதையும்
குறைக்கும். கிராம மக்கள் வீடு
வீடாகச் சென்று ஒரு லீட்டர் குடி-

கடற்படையின் க�ோரிக்ைகக்கிணங்க
பெரேரா அன்ட் சன்ஸ் வழங்கிய நன்கொடை
நீருக்கு ரூபா.2 முதல் ரூபா.5
வரை விலை க�ொடுத்து
வாங்கும் நிலைமை காணப்படுகின்றது.
1952 இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட காமினி வித்தியாலயம், தற்போது 20
ஆசிரியர்களை உள்ளடக்கியுள்ளதுடன், தரம் 1 முதல்
தரம் 11 வரை 136 க்கும்
மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு

கல்வி வழங்குகிறது. அதிபர் சந்தமாலி
மற்றும் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரான
நேத்ராஞ்சன ஆகிய�ோர் இது த�ொடர்பில்
நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த நன்கொடையானது உள்ளூர்
சமூகங்களுக்கு உதவுவதற்காக இலங்கை
கடற்படையின் க�ோரிக்கையை ஆதரிக்கும்
பெரேரா அன்ட் சன்ஸ் நிறுவனத்தின் முயற்சிகளின் ஒரு அங்கமாகும். Reverse Osmosis
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு முறையானது அனைத்து
மாசுக்களையும் வடிகட்டுகிறது. இதனால்
சுத்தமான குடிநீரை பயன்பாட்டிற்கு
பெற்றுக் க�ொள்ள இடமளிக்கின்றது. இந்த
சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் இலங்கை கடற்படையின் நிபுணத்துவ ப�ொறியியலாளர்க-

ளால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
மேலும் ஒவ்வொரு 20
லீற்றர் தண்ணீர் மூலமாகவும்
8 லீற்றர் தண்ணீர் குடிநீருக்காக வடிகட்டப்படுவதாகவும் மீதி 12 லீற்றர் தண்ணீரும்
விவசாய தேவைகளுக்காக
பயன்படுத்தப்படுவதாகவும்
இலங்கை கடற்படையின்
லெப்டினன்ட் க�ொமட�ோர்
கமகே குறிப்பிட்டார். குடிநீர்
சுத்திகரிப்பு ஆலையானது
குடாவிலாச்சிய கிராம மக்களுக்கு சுத்தமான, நுகரக் கூடிய குடிநீருக்கான ப�ொது வசதியை உறுதி செய்வதுடன்,
பாடசாலை வாயிலுக்கு வெளியே 3 நீர்க்
குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பெரேரா அன்ட் சன்ஸ் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளரும்,
தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான கிஹான்
பெரேரா
கருத்து
வெளியிடுகையில்,
“எங்கள் நிறுவன சமூகப் ப�ொறுப்புணர்வு
வர்த்தகநாமமான 'மனு மெஹேவேர'
(Manu Mehewera) என்பது ஒரு மனிதாபிமான முயற்சியாகும். சமூகத்திற்கு பிரதியுகாரத்தை வழங்க இன்னும் பல திட்டங்களை நாங்கள் வகுத்துள்ளோம்” என்று
குறிப்பிட்டார்.
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மிழ்நாடு,
திருச்சியிலிருந்து வெளிவரும் 'இனிய
நந்தவனம்'
மக்கள்
மேம்பாட்டு மாத சஞ்சிகையின்
வெள்ளி விழா கடந்த 10/01/2022
அன்று திருச்சி மத்திய பேருந்து
நிலையம் ஹ�ோட்டல் செவனாவில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
வி.ஜி.பி நிறுவனங்களின்
திருச்சி கிளைத் தலைவர் இரா.
தங்கையா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமர் முன்னிலை
வகித்து
'இனிய
நந்தவனம்'
வெள்ளி விழா மலர் மற்றும்
'இனிய நந்தவனம்' பதிப்பக நூல்களின் முதல் பிரதியைப் பெற்றுக்
க�ொண்டதுடன், வெற்றித் தமிழன்
விருது,
நம்பிக்கை
நாயகன்
விருது, இதழியல் மாமணி விருது
ப�ோன்ற விருதுகளையும் வழங்கி
வைத்தார்.
அரிமா ட�ொக்டர் அச்சர் சிங்,
அபூபக்கர் சித்திக், கவிஞர் முரு-

கபாரதி,
அறம்
கிருஷ்ணன்,
முனைவர் ர�ோகிணி, ஆகிய�ோர்
வாழ்த்துரை வழங்க முனைவர்
கலையமுதன் சிறப்புரை வழங்கினார். புலவர் தியாக சாந்தன்
வாழ்த்துக் கவிதை வழங்கினார்.
'இனிய நந்தவனம்' வெள்ளி
விழா மலர், நந்தவனம் சந்திரசேகரன் எழுதிய 'இளவேனிற் காலத்து
உரையாடல்'
'சுகமாய்
ஒரு
ஞானம்' பா.தென்றலின் 'வானவில்லும் வண்ணத்துப்பூச்சிகளும்'
ப�ோன்ற நூல்கள் வெளியிடப்பட்டன.
சிங்கம்பட்டி பெ.மாடசாமி,
இராம்குமார் சிங்காரம், எம்.
கே.சுப்பிரமணியன்
ஆகிய�ோருக்கு
'நம்பிக்கை
நாயகன்'
விருதும், உ.ரமேஷ்_ சிங்கப்பூர்,
சுப்பிரமணியன் காந்தி, அமெரிக்கா ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள்,
ராணிப்பேட்டை
முனைவர்
ப.குருசந்தர்_சேலம்,
அறம்
கிருஷ்ணன்_ ஓசூர், வேலு சிவ-

திருச்சியில் க�ோலாகலமாக
நடைபெற்ற வெள்ளி விழா

கால் நூற்றாண்டு கால
வெற்றிப் பயணத்தில்

இனிய நந்தவனம்
னேசன்_ ஜெர்மனி, ஆர்.பி.நாராயணன்_ சேலம், ரா.கிருஷ்ணன்_
சேலம் ஆகிய�ோருக்கு வெற்றித்
தமிழன் விருதும், க�ோமதிசங்கரன்_ மலேசியா, ச�ௌந்தரநாயகி
வைரவன்_ சிங்கப்பூர், முனைவர்
ர�ோகிணி_ துபாய் ஆகிய�ோருக்கு

'வெற்றித் தமிழினி' விருதும்
வழங்கப்பட்டன.
பத்திரிகையாளர்கள் சு.சாதாசிவம், கவிஞர் ச�ொர்ணபாரதி,
கரூர் குரல் சதீஸ் ஆகிய�ோருக்கு
'இதழியல்
மாமணி'
விருது
வழங்கப்பட்டது. நந்தவனம் சந்-

திரசேகரனின் 25 ஆண்டுகால
இலக்கியப் பணியைப் பாராட்டி
'ஜெர்மனி எசன் தமிழர் கலாசார
நற்பணி மன்றம்', நுண்கலை நிறுவனம், தமிழருவி வான�ொலி
ப�ோன்ற அமைப்புகள் இணைந்து
'வாழ்நாள் சாதனையாளர்' விருது
வழங்கின. நிகழ்வின் முன்னதாக
சக்தி ய�ோகாலயா மாணவர்களின்

உ

லகளாவிய ரீதியில் ஜீவசேவையாற்றி வரும் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண
மிசனை ஸ்தாபித்த 'வங்கத்தின்
சிங்கம்' வீரத்துறவி சுவாமி விவேகானந்தரின்
159 ஆவது ஜனன தினம் இன்றாகும்.
சுவாமி விவேகானந்தர் 1863 ஜனவரி
12ஆம் திகதி கல்கத்தாவில் விசுவநாத் தத்தாவுக்கும் புவனேஸ்வரிதேவிக்கும் மகனாகப்
பிறந்தார். தாய்மொழி வங்காளம். சிறு வயதிலேயே மிகுந்த நினைவாற்றல் க�ொண்டவராகவும், சிறந்த விளையாட்டு வீரராகவும்
திகழ்ந்தார். இசையும் இசை வாத்தியங்களும்
பயின்றார். இளவயது முதலே தியானம் பழகினார். பகுத்தறிவாளராகவும் திகழ்ந்தார்.
பாடசாலைப் படிப்பு முடிந்தவுடன் 1879
ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் உள்ள மாநிலக்
கல்லூரியில் சேர்ந்தார். பின்னர் ஸ்ெகாட்டிஷ்
ேசர்ச் கல்லூரியில் தத்துவம் பயின்றார். அங்கு
மேல்நாட்டு தத்துவங்கள் மற்றும் ஐர�ோப்பிய
நாடுகளின் வரலாறு முதலியவற்றை படித்தறிந்தார். இச்சமயத்தில் அவர் மனதில் இறை
உண்மைகளைப் பற்றி பல கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுந்தன. இறைவனைப் பலர்
வழிபடுவதும் உலகின் வேறுபாடுகளும் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் நிறைந்துள்ளதும் அவருக்கு
முரண்பாடாக த�ோன்றின.
இது பற்றி பல பெரிய�ோர்களிடம் விவாதித்தார்; மேலும் அக்காலகட்டத்தில் பிரபலமாயிருந்த பிரம்ம சமாஜத்தில் உறுப்பினரானார். ஆனால் இம்முயற்சிகள் யாவும் அவர்
கேள்விகளுக்கு தகுந்த விடையளிக்க முடியவில்லை.
இறைஉண்மைகளைப் பற்றி அறிந்து
க�ொள்வதற்காக இராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி
கேள்விப்பட்டு அவரிடம் சென்றார் விவேகா-

ய�ோகாக்கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நந்தவனம் சந்திரசேகரன் அனைவரையும் வரவேற்க
கலாநிதி வே.த.ய�ோகநாதன் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
கவிஞர் பாதென்றல், முனைவர்
இளவரசி முருகவேல் ஆகிய�ோர்
நிகழ்வை சிறப்பாக த�ொகுத்து
வழங்கினர்.

இளைஞர்களுக்குள் மறைந்திருந்த ஆற்றல்களை
விழித்தெழச் செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர்
159 ஆவது ஜனன தினம் இன்று

னந்தர். இராமகிருஷ்ணரை முதன் முதலாக
விவேகானந்தர் சந்தித்த ஆண்டு 1881.
எதையும் பகுத்தறிந்து ஏற்றுக் க�ொள்ளும்
விவேகானந்தரால் முதலில் இராமகிருஷ்ணரின் இறைவனைப் பற்றிய கருத்துகளை முழுமையாக ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியவில்லை.
இறைவழிபாட்டையும் உடனடியாக ஏற்றுக்
க�ொள்ளவில்லை.
இராமகிருஷ்ணரின் ப�ோதனைகள் உருவ
வழிபாடு அல்லது அருவ வழிபாடு என்று
ஒரே தனிவழியினை ப�ோதிக்காமல் இரண்டு
வழிகளிலும் இருக்கும் உண்மையை உணர்த்துவதாக இருந்தன. இராமகிருஷ்ணரின் ஈடுபாட்டால் விவேகானந்தரால் பக்தி மார்க்கம்
மற்றும் ஞான மார்க்கம் இரண்டின் அவசியத்தினையும் புரிந்து க�ொள்ள முடிந்தது.
1886 ஆம் ஆண்டு இராமகிருஷ்ணர்
இறந்த பின்னர் விவேகானந்தரும் இராமகிருஷ்ணரின் மற்ற முதன்மை சீடர்களும்
துறவிகளாயினர். பின்னர் நான்கு ஆண்டுகள் இந்தியத் துணைக்கண்டம் முழுவதும்
சுற்றினார் விவேகானந்தர். தன்னுடைய
இந்தப் பயணங்கள் மூலம் இந்தியாவிலுள்ள
அனைத்து பகுதிகளின் கலாசாரம், பண்பாடு,

வாழ்க்கை நிலை ப�ோன்றவற்றை அனுபவித்து அறிந்தார் விவேகானந்தர்.
அச்சமயத்தில்
இந்திய
மக்களின்
வாழ்க்கை நிலை மிகவும் கீழானதாக இருந்தது. மேலும் அது இந்தியர் ஆங்கிலேயரிடம்
அடிமைப்படிருந்த காலமாகும். தன் பயண
முடிவில் 24 டிசம்பர் 1892 இல் கன்னியாகுமரி சென்ற விவேகானந்தர் அங்கே கடல்
நடுவில் அமைந்த ஒரு பாறை மீது மூன்று
நாட்கள் தியானம் செய்தார். அந்த மூன்று

மாணவர்களின் சாதனை வெற்றிக்காக உழைத்த
வாழைச்சேனை அந்நூர் பிரதி அதிபர் உசனார்
வாழைச்சேனை அந்நூர் தேசிய
பாடசாலையில் நீண்ட காலமாக
பிரதி அதிபராகக் கடமையாற்றி
அப்பாடசாலையின் மாணவர்களின் சாதனை வெற்றிகளுக்கு காரணமாக அமைந்த எம்.எம்.உசனார்
அவர்களுக்கான
சேவைநலன்
பாராட்டு விழாவும் க�ௌரவிப்பு
நிகழ்வும் இன்று புதன் கிழமை
நடைபெறுகின்றன.
வாழைச்சேனை அந்நூர் தேசிய
பாடசாலையில் த�ொடர்ச்சியாக
21 வருடங்கள் இவர் கடமையாற்றியுள்ளார். அதிபர்களுக்கு
பக்கபலமாக
நின்று பாடசாலையின்
வளர்ச்சியிலும்
மாணவர்களின் இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளிலும் கூடிய கவனத்தை
செலுத்தி அப்பாடசாலையின் புகழுக்கு காரணமாக அமைந்திருந்தார்.
மீராம�ொஹதீன் ம�ொஹமட் உசனார்
என்ற முழுப்பெயரை உடைய இவரது பிறப்பிடம் ஓட்டமாவடி. 1961.-07.-19 அன்று ஓட்டமாவடி மீரான்போடியார் குடும்பத்தில்
பிறந்தார்.
தனது
ஆரம்பக்
கல்வியையும்
இடைநிலை கல்வியையும் ஓட்டமாவடி
முஸ்லிம் மகாவித்தியாலயத்தில் பெற்றுக்
க�ொண்ட இவர், தனது உயர்தரக் கல்வியை
கல்முனை சாஹிரா கல்லூரியில் 1977
த�ொடக்கம் 1980 வரை பெற்றுக் க�ொண்டார்.
யுhழ்ப்பாண த�ொழிநுட்ப கல்லூரியில்
உள்ள தேசிய த�ொழிற்பயிற்சி சபையில்
இணைந்து 1981-1984வரையான காலங்க-
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ளில் பயின்று த�ொழில்கல்வியை நிறைவு செய்துள்ளதுடன்
1985ல்
வாழைச்சேனை
காகித
ஆலையின் இயந்திரவியல்
பகுதியில் மெக்கானிக்காக
கடமையாற்றியுள்ளதுடன்
1991ல் கணக்கியல் பகுதியில் இணைந்து அதே
ஆலையில் எழுதுவினைஞராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.
1997 இல் த�ொழில்-

இவரால் கற்பிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு நிர்மாணத் த�ொழிநுட்பவியலிலும் சாதாரணதர
மாணவர்கள் 100 சதவீத சித்தி பெற்றனர்.
கனிஷ்ட இடைநிலை மாணவர்களுக்கு
செயன்முறை த�ொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆங்கிலப் பாட விருத்திக்கு காரணமாக இவர்
இருந்தார். இரவு நேரங்களிலும் மாணவரது
கல்வி முன்னேற்றங்களுக்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டார்.
இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளில்
2008 இல் மாணவர்களை பயிற்றுவித்து
தேசிய மட்டத்தில் முதலாமிடமும், 2009
இல் மாகாண மட்டத்தில் இரண்டாமிடம் வருவதற்கும் காரணமாக
அமைந்தார். 2016 இல் தேசிய
மீலாத் விழா ப�ோட்டிகளில்
ஆங்கில பேச்சுப் ப�ோட்யில்
பாடசாலை 3 ஆம் இடத்தை
பெற்றுக்
க�ொண்டமைக்கு
இவரது முயற்சிகளே காரணமாக
அமைந்தன. 2018 இல் கராட்டே ப�ோட்டியில் பாடசாலை தேசிய மட்டத்தில் இவரது
முயற்சியாலேயே
முதலாமிடத்தைப்
பெற்றுக் க�ொண்டது.
மேலும் பாடசாலையை ப�ொலித்தீன்
பாவனையற்ற பாடசாலையாக மாற்றியமைப்பதில் பிரதான உணவாக மாணவர்கள்
க�ோதுமை உணவை சாப்பிட்டு வருவதை
தடுக்கும் வேலைத்திட்டத்தையும் சிறப்பாக பாடசாலையில் முன்னெடுத்து வெற்றி
கண்டார். இவர் சேவையில் இருந்த ஓய்வு
பெறுவது மாணவர்களுக்கு பெரும் இழப்பாகும்.

க�ௌரவிப்பும், சேவைநலன்
பாராட்டு விழாவும் இன்று
நுட்ப ஆசிரியராக வாழைச்சேனை மகாவித்தியாலயத்தில் நியமனம் பெற்றார். 2000
ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் அட்டாளைச்சேனை அரசினர் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலைக்கு இணைத்துக் க�ொள்ளப்பட்டார்.
2002 இல் ஓய்வு பெறும் வரை வாழைச்சேனை அந்நூர் தேசிய பாடசாலையில் ஆசிரியராக கடமையாற்றியுள்ளார்.
1997-_2000 ஆம் ஆண்டு வரை இவர்
கற்பித்த விவசாய த�ொழில்நுட்ப பாடத்தில்
சாதாரணதரப் பரீட்சையில் மாணவர்கள் 100
சதவீத சித்தி பெற்றுக் க�ொண்டுள்ளதுடன்
2002_-2005வரை இவர் கற்பித்த நிர்மாணத்
த�ொழிநுட்பம் பாடத்திலும் பாடசாலையின்
சாதாரணதர மாணவர்கள் சிறந்த பெறுபேறு
பெற்றுக் க�ொண்டுள்ளனர். 2005_-2012 வரை

–யு.எல்.எம்.ஹரீஸ் (வாழைச்சேனை விசேட நிருபர்)

நாட்கள் இந்தியாவின் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து தியானம்
செய்ததாக பின்னர் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இன்றும் அந்தப் பாறை விவேகானந்தர்
நினைவிடமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னை
வந்த விவேகானந்தரிடம் அமெரிக்காவின்
1893ஆம் ஆண்டு உலக சமய மாநாட்டில்
இந்து மதம் சார்பாக கலந்து க�ொள்ளுமாறு
சென்னை நகர இளைஞர்கள் வேண்டுக�ோள்
விடுத்தனர். அதை ஏற்றுக் க�ொண்ட விவேகானந்தர் அமெரிக்கா பயணமானார்.
சிகாக�ோவின் உலகச் சமய மாநாட்டில்
அவர் ஆற்றிய ச�ொற்பொழிவுகளுக்கு அந்நாட்டில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது.
மேலும் சில ஆண்டுகள் மேலைநாடுகளில்
தங்கி பல ச�ொற்பொழிவுகள் ஆற்றி வேதாந்த
கருத்துக்களை அவர்களிடம் அறிமுகப் படுத்தினார். நியூேயார்க் மற்றும் லண்டன் நகரங்களில் வேதாந்த நிலையங்களை நிறுவினார்.
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லகப் புகழ் பெற்ற முதுபெரும் பாடகி
லதா மங்கேஷ்கருக்கு க�ொர�ோனா
த�ொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதையடுத்து மும்பையில் உள்ள மருத்துவமனையில்
அவர் நேற்று அனுமதிக்கப்பட்டார். 92 வயதான லதா
மங்கேஷ்கர், தற்போது மும்பை ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ICU) சிகிச்சை
பெற்று வருகிறார்.
கலைத்துறையில் பிரபலங்களையும் க�ொர�ோனா
த�ொற்று விட்டு வைக்கவில்லை. ெஹாலிவுட்,
பாலிவுட்,க�ொலிவுட் என
அனைத்து சினிமா வட்டாரங்களிலும் பிரபல நடிகர்,
நடிகைகள், இயக்குநர்கள்
பிரபலங்கள் என பலரும்
க�ொர�ோனா த�ொற்றால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நடிகர் மகேஷ்பாபு, திரிஷா, குஷ்பூ என பிரபலங்கள்
பாதிக்கப்பட்டு தனிமையில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயமாக பிரபல
பின்னணிப் பாடகி, 'இந்திய பாடல்களின் இமயம்'
என அழைக்கப்படும் முதுபெரும் பின்னணி பாடகி
லதா மங்கேஷ்கரும் க�ொர�ோனா த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஐ.சி.யூவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
லதா மங்கேஷ்கருக்கு வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளன. மேலும் வயது காரணியைப் பார்த்து,
மருத்துவர்கள் நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர் என்று மருத்துவமனை வட்டாரத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
முதல் அலையின் ப�ோது 2019 நவம்பரில் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக மங்கேஷ்கர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போது,மங்கேஷ்கரின் தங்கையான உஷா, மங்கேஸ்கருக்கு வைரஸ்
த�ொற்று இருப்பதாக கூறியிருந்தார்.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில், மங்கேஷ்கர் தனது
92வது பிறந்தநாளை தனது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் க�ொண்டாடினார். அவரது பிறந்தநாள்
அவரது ரசிகர்களால் பெரிதாக சமூக வலைதளங்களில் க�ொண்டாடப்பட்டது.சமூக ஊடகங்களில்
அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் இசை அடையாளமான
லதா மங்கேஷ்கருக்கு ரசிகர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடு மற்றும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்தன. இந்திய

1897 ஆ ம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பியவுடன் க�ொழும்பு முதல் கல்கத்தா வரை அவர்
ஆற்றிய பேச்சுக்கள் அப்போது கீழ்நிலையில் இருந்த இந்தியரை விழிப்புறச் செய்வதாகவும், இளைஞர்கள் தம்முள் இருந்த
ஆற்றல்களை உணரும்படிச் செய்வதாகவும்
அமைந்ததாக கருதப்படுகிறது.
பின்னர் கல்கத்தாவில் இராமகிருஷ்ண
இயக்கம் மற்றும் மடத்தை நிறுவினார் விவேகானந்தர். ஜனவரி 1899 முதல் டிசம்பர் 1900
வரை இரண்டாம் முறையாக மேல்நாட்டு
பயணம் மேற்கொண்டார்.
1902 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 4 ஆம் நாள்
தனது 39ஆம் வயதில் பேலூரில் விவேகானந்தர் காலமானார். இன்று அவர் நிறுவிய
இராமகிருஷ்ண மிஷன் மற்றும் மடம்
உலகம் முழுவதும் கிளைகள் பரவி செயல்பட்டு வருகிறது.

–வி.ரி.சகாதேவராஜா (காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

பிரதமர்
நரேந்திர
ம�ோடி தனது ட்விட்டர் பதிவில், மங்கேஷ்கரின் நீண்ட மற்றும்
ஆ ர�ோ க் கி ய ம ா ன
வாழ்க்கைக்காக பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். அவரது பிறந்த
நாளை நாடே க�ொண்டாடியது. "மதிப்புள்ள

இந்திய இசையின் அடையாளம்

லதா மங்கேஷ்கருக்கு க�ொர�ோனா
லதா தீதிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். அவளுடைய
இனிமையான குரல் உலகம் முழுவதும் எதிர�ொலிக்கிறது. இந்திய கலாசாரத்தின் மீதான அவரது பணிவு
மற்றும் ஆர்வத்திற்காக அவர் மதிக்கப்படுகிறார்.
தனிப்பட்ட முறையில், அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள்
பெரும் பலத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றன. லதா
தீதியின் நீண்ட மற்றும் ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கைக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறேன் "என்று பிரதமர் ம�ோடி
அப்போது தெரிவித்திருந்தார்.
எழுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மங்கேஷ்கர் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட
ஹிந்தித் திரைப்படங்கள் மற்றும் பல்வேறு பிராந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு ம�ொழிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியுள்ளார். இந்தியா
முழுவதும் அல்லாமல் உலகெங்கும் பல்வேறு
ம�ொழி பேசும் க�ோடிக்கணக்கான மக்கள் அவரது ரசிகர்களாக உள்ளனர். இந்திய பிரதமர் முதல் பல்வேறு
பிரபலங்கள், வி.வி.ஐ.பிக்கள், வி.ஐ.பிக்கள் அவரது
தீவிர ரசிகர்கள் ஆவர். 92 வயதாகும் லதா மங்கேஷ்கரின் கடைசிப் பாடல் "ச�ௌகந்த் முஜே இஸ் மிட்டி
கி", இது மார்ச் 30, 2021 அன்று இந்திய இராணுவத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் வெளியிடப்பட்டது. இந்தியா முழுவதும் தனது கானக்குரலால்
மக்களை கட்டிப்போட்டுள்ள லதா மங்கேஷ்கருக்கு
2001 ஆம் ஆண்டில் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதான
'பாரத ரத்னா' வழங்கப்பட்டது.
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காணாமல் ப�ோன சிறுமி த�ொடர்பில் தாயின் உருக்கமான க�ோரிக்கை!

மூதூர் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட
புளியடிச்சோலை
கிராமத்தைச்
சேர்ந்த 13 வயதான சிறுமி ஒருவர்
கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம்
7ம் திகதி காணாமல் ப�ோயிருந்த
நிலையில் சிறுமி இதுவரை கண்டுப்பிடிக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில்
காணாமல்
ப�ோன சிறுமி த�ொடர்பில் அவரின்
தாயினால் நேற்று (11) திருக�ோணமலையில் ஊடக சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது.

இதன்போது
கருத்து
தெரிவித்த அவர்,
தரம் 8ல் கல்விகற்று
வந்த எனது மகள் கடந்த
வருடம் டிசம்பர் மாதம் 7ம்
திகதி காணாமல் ப�ோயிருந்தார். இது த�ொடர்பாக
மூதூர் ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் மறுநாள் 8ம் திகதி
முறைப்பாடு செய்திருந்தேன்.
எனினும் ஒரு மாதத்திற்கு மேலா-

இலங்கை ச�ோசலிச இயக்கத்தின் ஸ்தாபகர், பிலிப் குணவர்தனவின் 121 ஆவது ஜன்ம
தின நிகழ்வு (11) அவிசாவளை ப�ொரளுக�ொடவில் அமைந்துள்ள அன்னாரின் உருவச்
சிலைக்கருகில் நடைபெற்றது. மக்கள் ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் கல்வி அமைச்சர்
தினேஸ் குணவர்தன இங்கு மலரஞ்சலி செலுத்தினார். நிகழ்வில் கீதாஞ்சன குணவர்தன, யதாமினி குணவர்தன எம.பி ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

கியும் எனது மகளை
ப�ொலிசார் இன்னும் கண்டுபிடித்துத் தரவில்லை.
இது த�ொடர்பாக திருக�ோணமலையில் உள்ள
மனித
உரிமைகள்
ஆ ணைக் கு ழு வி லு ம்
முறைப்பாடு
செய்திருக்கின்றேன். எனினும்
எவ்வித
பலனும்
இல்லை.
எனது மகள் வகுப்பில் முதலாவது

பிள்ளையாகத்தான் வருவார். நல்ல
கெட்டிக்காரி. அவரை பல இடங்களிலும் நாங்களும் தேடிப் பார்த்தோம்
காணவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும்
செய்திகளைப்
பார்க்கின்றப�ோது
எனக்கு பயமாக இருக்கின்றது.
மேலும், எனது பிள்ளையை எப்படியாவது கண்டுபிடித்துத் தாருங்கள்
என ப�ொறுப்பான அனைத்து தரப்பினரிடமும் மன்றாட்டமாக கேட்டுக்க�ொள்கிறேன் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

“பாடுவ�ோர் பாடலாம்” தேர்வு
நிகழ்வு 16ஆம் திகதி க�ொழும்பில்
இலைமறைக் காயாய் ஒளிந்திருக்கும் புதிய பாடக பாடகிகளை
இனம் கண்டு அவர்களுக்கு ஒரு
இசைமேடை ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கும் உயரிய எண்ணத்தில் கலை
ஸ்ரீ கலை மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் கவியும் கலையும் இணைந்து
வழங்கும் “பாடுவ�ோர் பாடலாம்”
மாபெரும் இசை நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் 23ஆம் திகதி க�ொழும்பு
ஆனந்த குமாரசுவாமி மாவத்தையில் அமைந்துள்ள புதிய நகர மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கு முன்னோடியாக. பாடகர்கள் மற்றும் பாடகிகளை தெரிவு

செய்யும் ஒத்திகையும் தேர்வும் எதிர்வரும் 16ஆம் திகதி காலை 10மணி
முதல் புறக்கோட்டை பழைய நகர
மண்டபத்தில் நடைபெற உள்ளது.
பாடுவதில் ஆர்வமுள்ள பாடக
பாடகிகள் இந்தத் தேர்வு நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டு மாபெரும்
ப�ோட்டியில் பங்கு க�ொள்ளும்
வாய்ப்பை பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்
என ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இது த�ொடர்பான
மேலதிக தகவல்களை கவிக்கமலிடம் (0775745172) அல்லது கலை
ஸ்ரீயிடம் (0779675749) த�ொடர்பு
க�ொண்டு அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

மூன்று இலட்சம் மெற்றிக் த�ொன்...
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
இதே வேளை, விவசாயப் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால், நெற்செய்கைக்காக தயாரிக்கப்படும் சுற்றாடல்
நேயம்மிக்க உரத்துக்கான சிபார்சு-

களை கருத்தில் க�ொண்டு, 2022 ஆம்
ஆண்டு சிறுப�ோகச் செய்கைக்கு
விவசாயிகளுக்கு உள்ளூர் சேதன
உர விநிய�ோத்துக்காக உரக் க�ொள்வனவுக்கான பெறுகை செயன்முறையை ஆரம்பிப்பதற்கும், 2022

ஆம் ஆண்டுக்கான உரமானிய
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியைப் பயன்படுத்தி,
உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களால் உரிய
தரநியமங்களுக்கமைய 2022 ஆண்டு
சிறுப�ோக செய்கைக்கு விநிய�ோகிக்-

அதாவது 20 ஆம் திகதிவரை இந்த
பிரச்சினை இருக்கும்.
திட்டமிட்ட அடிப்படையில் மின்வெட்டை அமுலாக்குவது த�ொடர்பில் மின்சார சபை மக்களை அறிவூட்டி வருகிறது. 10 நாட்களின்
பின்னர் நிலைமை வழமைக்கு திரும்பும். ஆனால் அவசர நிலைமையில்
மின்வெட்டு அமுலாகலாம்.
ட�ொலர் நெருக்கடி காரணமாக
பல பிரச்சினைகளுக்கு முகம்கொடுக்க நேரிட்டுள்ளது. எரிப�ொருள்

விலையும் உயர்ந்துள்ளதுடன் பெற்ற�ோலியகூட்டுத்தாபனம் பாரியகடன்
சுமையிலுள்ளது. மின்சார சபைக்கு
எரிப�ொருள் வழங்குவது த�ொடர்பிலும் சிக்கல் காணப்படுகிறது.
புதுப்பிக்கத்தக்க வலு சக்தியை
ஊக்குவிப்பது த�ொடர்பில் அதிக
கவனம் செலுத்துப்பட்டுள்ளது. சூரியசக்தி திட்டங்கள் பல முன்வைக்கப்பட்டாலும் அவை முன்னெடுக்கப்படாதுள்ளன. அவை மெதுவாகவே
செயற்படுத்தப்படுகின்றன.புதுப்-

கப்படவுள்ள சுற்றாடல் நேயம்மிக்க
உள்ளூர் உரத்தை, இரண்டு அரச உரக்
கம்பனிகள் மூலம் க�ொள்வனவு செய்வதற்கும் விவசாய அமைச்சர் சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு அமைச்சரவை
அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. (பா)

கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அதிகாரி
தெரிவித்துள்ளார். சீன நிறுவனம் ஒன்றிடம் இருந்து க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள உரத்தின் தரம் த�ொடர்பில்
எழுந்த சிக்கல்கள் காரணமாக அதற்கான நிதியை செலுத்தக் கூடாது என
க�ொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடையுத்தரவு விதித்திருந்தது

அதனையடுத்து சீனத் தூதரகம் மக்கள்
வங்கியை தமது கறுப்புப் பட்டியலில்
உள்ளடக்கியது.
அது த�ொடர்பில் கருத்து முரண்பாடுகள் த�ோன்றிய நிலையில் மேற்படி
உரத்திற்கான கடன் பத்திரத்தை விநிய�ோகிக்காமலிருக்க மக்கள் வங்கி
தீர்மானித்திருந்தது. அதனையடுத்து

பிக்கத்தக்க வலு சக்தி திட்டங்களை
முன்னெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு அதில் இடையூறுகளும் காணப்படுகின்றன.
கடந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட மின்துண்டிப்பு இயற்கையாக நடந்ததா,
நாசகாரவேலையா என்பது குறித்து
மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது. மக்களுக்கு ஏற்படும் அச�ௌகரியங்கள்
த�ொடர்பில் கவலை தெரிவிக்கிற�ோம் என்றார்.

அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தனது
சட்டத்தரணி மூலம் அதற்கான
வேண்டுக�ோளை விடுத்திருந்தார்.
அவரது சார்பில் நேற்றைய தினம்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிய சட்டத்தரணி நீதிமன்றத்துக்கு விடயங்களை
முன்வைத்தார்.
தமது தரப்பு வாதி இரண்டு
உத்திய�ோகபூர்வ
வெளிநாட்டு
பயணங்களையும்
இரண்டு
தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு பயணங்க-

ளையும் மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும்
அதனால் நீதிமன்றத்தினால் பிறக்கப்பட்டுள்ள தடையுத்தரவை நீக்குவதற்கு ஆவன செய்யுமாறும் அவர்
நீதிமன்றத்தைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அதன்படி தமது தரப்பு பிரதிவாதியின் வெளிநாட்டு பயணத்தடையை
ஜனவரி 23ஆம் திகதி முதல் ஏப்ரல்
29 ஆம் திகதிவரை தற்காலிகமாக நீக்குமாறும் அவர் நீதிமன்றத்தை கேட்-

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் சம்பந்தப்பட்ட சீன நிறுவனத்திற்கு அரசாங்கம் 6.9 மில்லியன் ட�ொலரை வழங்கியதையடுத்து சீன தூதரகம் மக்கள்
வங்கியை தமது கறுப்புப் பட்டியலில்
இருந்து நீக்குவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த அதிகாரி மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

டுக்கொண்டுள்ளார். அதுத�ொடர்பில்
கவனம் செலுத்திய க�ொழும்பு மேல்நீதிமன்ற நீதிபதி அமல் ரணராஜா,
அமைச்சர் கம்மன்பிலவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டு பயணத்தடையை தற்காலிகமாக நீக்குமாறு
உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அத்துடன் நீதிமன்றம் வசமுள்ள அவரது
கடவுச்சீட்டை தற்காலிகமாக விடுவிப்பதற்கும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். (ஸ)

ஜனாதிபதியின் க�ொள்கை விளக்க...
திகதிகளில் நடத்துவதற்கு கட்சித்
தலைவர்கள் கூட்டத்தில் நேற்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.
ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின்
இரண்டாவது கூட்டத் த�ொடர்
எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
க�ொள்கை விளக்க உரையுடன் ஆரம்பமாக உள்ளது.

அதுத�ொடர்பாக கலந்துரையாடும்
கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டம் நேற்று
சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன தலைமையில் பாராளுமன்ற
கட்டிடத்தில் நடைபெற்றது.
ஏற்கனவே எதிர்க்கட்சிகள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க ஜனாதிபதியின் க�ொள்கை விளக்க உரை மீதான
இரண்டு நாள் விவாதத்திற்கு இணக்-

கம் காணப்பட்டதுடன் அதற்கான
திகதியும் நேற்றைய கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
பாராளுமன்றத்தில்
ஜனாதிபதி
ஆற்றவுள்ள க�ொள்கை விளக்க உரை
த�ொடர்பில் இரண்டு நாட்கள் சபை
ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்தை
பெற்றுத்தருமாறு ஐக்கிய தேசிய

கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் பிரதம
க�ொரடா லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல ஆகிய�ோரால் சபாநாயகரிடம் ஏற்கனவே
வேண்டுக�ோள் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்கவே நேற்றைய
கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில்
அதற்கான திகதி தீர்மானிக்கப்பட்டது.(ஸ)

வாடகை வீடுகளில் வசிப்போருக்கு...
நடுத்தர வருமானம் க�ொண்ட
குடும்பங்களுக்கு தகுந்த விலைக்கு
நிரந்தர
வீடுகளை
வழங்கும்
ந�ோக்கில் 'ச�ொந்துரு மஹல்' எனும்
பெயரிலான வீடமைப்புத் திட்டத்தை தேசிய வீடமைப்பு அதிகாரசபை மூலம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு கிராமிய, வீடமைப்பு மற்றும்
கட்டுமானங்கள் கட்டடப்பொருட்-

கள் கைத்தொழில் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சு திட்டமிட்டுள்ளது.
இவ்வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ்
தெரிவு
செய்யப்படும்
பயனாளிகளுக்கு
5,00,000/ரூபாய்
ஆரம்பத் த�ொகையாகச் செலுத்துவதற்கான வசதி இருக்க வேண்டியதுடன், வீட்டுப் பெறுமதியின்
எஞ்சிய த�ொகை வருடம�ொன்றில்

தவணைக் கட்டணமாக அறவிடப்படும். தேவைக்கேற்ப வங்கியின்
மூலம் கடனைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும், தெரிவு செய்யப்படும்
பயனாளிகளுக்கு வசதிகள் செய்து
க�ொடுக்கப்படும்.
அதற்கமைய,
இவ்வீடமைப்பு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தவும், இவ்வேலைத்திட்டத்தின் முன்னோடிக் கருத்-

திட்டமாக
தேசிய
வீடமைப்பு
அதிகாரசபைக்குச்
ச�ொந்தமான
ரன்பொக்குனகமவில் அமைந்துள்ள
காணித்துண்டில்
72
வீடுகளை
அமைப்பதற்கும், நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சராக
பிரதமர் சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. (பா)

CID கட்டடத்தின் 5ஆவது...
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர்
நிஹால் தல்துவ தெரிவித்தார்.
மரணமடைந்தவர்
பன்னிப்பிட்டிய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ராஜபக்ஷ
முதியன்சலாகே அப்சரா மெனிக்கே
என்ற 46 வயது பெண் எனவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
நேற்று அதிகாலை இந்த சம்பவம்
இடம்பெற்றுள்ளதாகவும்
அந்த பெண் சுமார் ஆறுக�ோடி ரூபாவுக்கும் அதிகமாக ம�ோசடிசெய்த
குற்றச்சாட்டு த�ொடர்பில் கைது
செய்யப்பட்டு குற்றப்புலனாய்வுத்
திணைக்களத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த
சந்தர்ப்பத்திலேயே
இவ்வாறு தற்கொலை செய்து க�ொண்டுள்ளதாகவும் ப�ொலிஸ் ஊடகப்
பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.
ஐந்தாம் மாடியிருந்து கீழே குதித்த

பெண்
படுகாயங்களுக்குள்ளாகி
க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டப�ோதே மரணமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கி மூலம்
குற்றத்தடுப்பு விசாரணை திணைக்கள விசேட விசாரணைப் பிரிவுக்கு
வழங்கிய
முறைப்பாட்டுக்மைய
மேற்படி பெண் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் ப�ோலி ஆவணங்களை தயார் செய்து 06 க�ோடியே
83 இலட்சத்து 40,000 ரூபா நிதியை
ம�ோசடி செய்துள்ளதாக சந்தேகத்தின்
பேரில் களுப�ோவில பிரதேசத்திலிருந்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இவர் ப�ோலி பெயர் மற்றும்
த�ொலைபேசி இலக்கங்களை உப-

ய�ோகித்து அங்கொடை, ராஜகிரிய
மற்றும் வெல்லம்பிட்டிய பகுதிகளில் வறுமை நிலையிலுள்ள பெண்களுக்கு மேற்படி வங்கியின் மூலம்
கடன் பெற்றுத் தருவதாக கூறி
ம�ோசடிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்
எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அந்த பெண் அங்கொடை, ராஜகிரிய மற்றும் வெல்லம்பிட்டி பகுதிகளில் வறுமை நிலையில் உள்ள
பெண்களுக்காக கடன் வழங்கும்
சங்கம் ஒன்றை ஆரம்பித்து அதனூடாக அவர்களுக்கு அரச ஈட்டு
முதலீட்டு வங்கி மூலம் 50 ஆயிரம்
ரூபாவை கடனாக பெற்றுத்தருவதாக
தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்காக அவர்களிடம் இருந்து
பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட ஆவணங்களை ப�ோலியாக தயாரித்து ஒரு

செந்தில்குமார், நிவேதிகா பிரபாகரன், நேத்ரா ராஜரூபன், காயத்திரி
ஸ்ரீகரன், தக்ஷின்யா மதிவண்ணன்,
கிருத்திகா துளசிதாஸ், கேஷிகா மகாவலிராஜன், ஜசஸ்வினி ரூபக்குமார்
ஆகிய�ோர் வழங்குவர். அணிசேர்

03 ஆம் பக்கத்தொடர்...

கலைஞர்கள் வயலின் - காயத்திரி ஸ்ரீகரன், தபேலா - முனி சேர் சிவதர்ஷன்
எனவும் க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் கதிரவேலு
மகாதேவா நன்றியுரை வழங்குவார்
எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சு.க அமைச்சர்கள்... 03 ஆம் பக்கத்தொடர்...
நாமும் அவதானித்தோம். சு.க அரசிலிருந்து வெளியேறும் என்று நாம் கருதவில்லை. அந்தக் கட்சிக்குள் மாறுபட்ட கருத்துகளுள்ளன. அவர்களின்
கருத்துக்களை முன்வைக்க சுதந்திரம்
இருக்கிறது. அவை எமது கூட்டணி
கட்சியாகும். ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு
03 வருடங்களும் பாராளுமன்ற தேர்-

தலுக்கு 04 வருடங்களும் உள்ளன.
சு.க அமைச்சர்கள் இருவரும் அமைச்சரவையில் சமூகமான செயற்படுகின்றனர்.ஏனைய அமைச்சர்களும்
அவ்வாறே நடக்கின்றனர். அரசியல்
ரீதியில் மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும் இணைந்து செயற்பட முடியும்
என கருதுகிற�ோம் என தெரிவித்தார். (பா)

ஒமிக்ரோன் திரிபுடைய�ோர்...
கட்டாயமாகும் என்று சுகாதார
அமைச்சினால்
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக
க�ொவிட் த�ொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்து வருகின்ற
ப�ோதும், ஒமிக்ரோன் திரிபுடன்
அடையாளம் காணப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவுள்-

ளது.ஒமிக்ரோன் திரிபானது மிக
வேகமாகப் பரவக்கூடியது. எனவே
ப�ொதுமக்கள் மிகவும் அவதானமாக
இருக்க வேண்டும். மக்கள் முறையாகச் சுகாதார வழிகாட்டல்களைப்
பின்பற்றாவிட்டால், இது பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

விவசாயிகள் பாரிய அச�ௌகரியங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
இதேவேளை, நேற்றைய அமைச்சரவை
கூட்டத்தில்
சுற்றுலாத்துறையைக்
கட்டியெழுப்புவது
த�ொடர்பில்
கலந்துரையாடப்பட்-

டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வெளிநாட்டுக் கையிருப்பு பற்றாக்குறையை
ஈடு செய்வதற்கு சுற்றுலாத்துறை உதவியாக இருக்கும் என இதன்போது
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

முன்வைக்க முடியும். எனவே,
விமர்சனங்களை
முன்வைப்பவர்களை விலக்குவதற்கு பதிலாக,
தீர்வுகளை வழங்குவதே ப�ொருத்தமான நடவடிக்கையாகும் என்று
அரச தலைவர் பதவியை வகித்த
ஒருவர் (மைத்திரிபால சிறிசேன)
விமர்சித்துள்ளார். அவரின் இந்த
கருத்துடன் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சி உடன்படாது.
விமர்சிக்கும் உரிமை இருக்கின்-

றது. ஆனால் அதற்கு ப�ொருத்தமான இடங்களும் உள்ளன.
அரசுக்குள் உள்ள பிரச்சினைகளை பாராளுமன்றக் குழுக் கூட்டங்கள் மற்றும் அமைச்சரவையில் சுட்டிக்காட்டலாம். அல்லது
தலைவர்களை தனிப்பட்ட ரீதியில்
சந்தித்து பேசலாம். அதனைவிடுத்து ப�ொதுவெளியில் விமர்சிப்பது ஏற்புடைய நடவடிக்கையாக
அமையாது என்றார்.

பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணத்திற்கு...

அமைச்சர் உதய கம்மன்பில...
விதிக்கப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டு
பயணத்தடை நேற்று முதல் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் உதய கம்மன்பில நீதிமன்றத்துக்கு விடுத்துள்ள வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க அவரது வெளிநாட்டு பயணத்திற்கான தடையை
தற்காலிகமாக நீக்குமாறு க�ொழும்பு
மேல்நீதிமன்ற
நீதிபதி
அமல்
ரணராஜா நேற்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.

க�ொழும்புத்...

படிக்கையில் மறைக்கப்படுவதற்கோ,
விசேடமானதாகவ�ோ எதுவும் இல்லை
எனவும் குறிப்பிட்ட அவர் இலங்கைக்கு மேலும் உதவிகளை வழங்க
இந்தியாவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

அரசுக்குள் இருந்தவாறே...

மக்கள் வங்கியை கறுப்பு...
வரப்பட்ட உரம் த�ொடர்பான
விவகாரம் காரணமாக சீன தூதரகத்தின் ப�ொருளாதார மற்றும் வர்த்தக
அலுவலகமானது மக்கள் வங்கியை
கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் தமது கறுப்புப் பட்டியலில் உள்ளடக்கியிருந்த
நிலையில் தற்போது அந்த கறுப்புப்
பட்டியலில் இருந்து மக்கள் வங்கி நீக்-

கைச்சாத்திடக் கூடிய சந்தர்ப்பம் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். கடந்த காலங்களில் இந்தியா, சீனா
ப�ோன்ற நாடுகளுடன் இவ்வாறான
இருதரப்பு உடன்படிக்கைகள் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த உடன்-

03 ஆம் பக்கத்தொடர்...

விவசாயிகளுக்கு தேவையான...

10 நாட்களுக்கு மின்சார...
ஜனாதிபதி சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனும் பேசினார். மக்களின்
அன்றாட வாழ்வுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் செயற்பட அவர்
பணித்துள்ளார்.
மின்
வெட்டு
த�ொடர்பில் மின்சார சபை அட்டவணைய�ொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
நுரைச்சோலை உற்பத்தி இயந்திரம�ொன்று
செயலிழந்துள்ளதால்
அதனை திருத்த 09 அல்லது -10 நாட்களாகும். அதனை திருத்தும் வரை

சீனாவுடன் கைச்சாத்தானது...

இலட்சம் ரூபாய் முதல் 15 இலட்சம்
ரூபாய் வரை அவர் கடனாகப் பெற்று
கடனுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு
50 ஆயிரம் ரூபாவை மட்டுமே
வழங்கி விட்டு மீதித் த�ொகையை
அவர்
ம�ோசடி
செய்துள்ளார்.
இவ்வாறு பெருமளவில் நிதியை
ம�ோசடி செய்துள்ளதாக விசாரணைகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
சந்தேக நபரை நேற்றையதினம்
க�ோட்டை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்ய தீர்மானித்திருந்த
நிலையிலேயே அவர் நேற்றைய
தினம் குற்றத்தடுப்பு விசாரணை
திணைக்களத்தின் ஐந்தாம் மாடியில்
மலசல கூட பகுதியில் இருந்து கீழே
குதித்து தற்கொலை செய்து க�ொண்டுள்ளதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

தற்போது கலந்துரையாடல் நடைபெற்று வருவதாக, அகில இலங்கை
நுகர்வோர் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பின் ப�ோது, நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சரான
லசந்த அழகியவண்ண தெரிவித்துள்ளார்.
அகில இலங்கை நுகர்வோர் ஒன்றியம் இராஜாங்க அமைச்சரிடம்
சமர்ப்பித்த ய�ோசனைகளின் பிரகாரம் 500,000 ரூபாவை வழங்குவது
குறித்தும், அண்மைய எரிவாயு

வெடிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கும், அன்புக்குரியவர்களை
இழந்த குடும்பங்களுக்கும் நியாயமான இழப்பீடு வழங்குவதற்கும்
கவனம்
செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்துக்களுக்கான முழுப்ப�ொறுப்பையும்
சம்பந்தப்பட்ட
நிறுவனங்களே ஏற்க வேண்டும்
எனவும், நுகர்வோரை பாதுகாக்கும்
ப�ொறுப்பை மாத்திரமே தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அவர் மேலும்
வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தேவையேற்படின் ஒரு மணி...
மின்
துண்டிப்பு
இடம்பெறவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ள
மின்சாரசபை தேவையேற்பட்டால்
நாட்டின் பிரதேசங்களை ஏ, பி, சி.
டி என நான்கு வலயங்களாக பிரித்து
பி.ப 5.30 மணிமுதல் இரவு 9.30
மணி வரை பிரதேசத்திற்கு ஒரு
மணித்தியாலம் என்ற ரீதியில் மின்
துண்டிப்பை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கான கால அட்டவணை
நேற்று மின்சார சபை வெளியிட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க, பி.ப. 5.30க்கும்
இரவு 9.30 க்கும் இடைப்பட்ட
காலத்தில் ஒரு மணித்தியால மின்

வெட்டு மேற்கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அதன்
மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஒரு வாரத்தில் திங்கட்கிழமை
முதல் சனிக்கிழமை வரை இத்தகைய மின் துண்டிப்பை மேற்கொள்வதற்கு
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில்
மின் துண்டிப்பை தவிர்த்துக்காள்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் சபை
தெரிவித்துள்ளது
மின்சாரம் கேள்வி முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக நடவடிக்கை
எடுக்க நேருமானால் இந்த மின்
துண்டிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)

மூன்று புதிய அரசியல்...
முன்னணி ஆகிய மூன்று கட்சிகளே இவ்வாறு புதிதாக பதிவுசெய்யப்பட'டுள்ளதாக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் நாயகம் சமன்ஸ்ரீ ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சி.வி. விக்னேஸ்வரனின் தலைமையில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி
கட்சி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
புதிய இலங்கை சுதந்திர கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்க-

மவின் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ் முற்போக்கு
கூட்டணி கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன�ோ கணேசனின் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்படி மூன்று கட்சிகள் புதிதாக
பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள நிலையில்
இதுவரை 79 அரசியல் கட்சிகள்
நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளாக பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. (ஸ)

மதவாச்சியில் 24 Kg...
ச�ோதனை
நடவடிக்கைகளின்
ப�ோது 24 கில�ோ 850 கிராமும் நிறையுடய கேரள கஞ்சா ப�ொதிகளையும்
ல�ொறியையும் கைப்பற்றியுள்ளதுடன் சந்தேக நபர்கள் இருவரையும்
ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரும்
புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் முல்லைத்தீவு பகுதிகளை வசிப்பிடமாக
க�ொண்ட 20,34 வயதுடயவர்கள்

என்பது ஆரம்பகட்ட ப�ொலிஸ்
விசாரணைகளில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது.
சம்பவம் த�ொடர்பான மேலதிக
விசாரணைகளை
மதவாச்சி
ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணைகளின் பின்னர்
சந்தேக நபர்கள் இருவரும் மதவாச்சி
நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கும்...
தனக்கு க�ொர�ோனா பாதிப்பு உறுதி
செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்
சிங் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்
பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது,
“குறைவான
பாதிப்புகளுடன்
எனக்கு
க�ொர�ோனா
த�ொற்று

இன்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது நான் வீட்டு தனிமையில்
இருக்கிறேன். சமீபத்தில் என்னை
நேரில் சந்தித்தவர்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதுடன், க�ொர�ோனா
பரிச�ோதனை செய்துக�ொள்ளுமாறு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்” இவ்வாறு
அவர் கூறியுள்ளார்.
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காலி பிரதேச வறிய குடும்பங்களுக்கு
உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு
மர்ஜான் பளீல் எம்.பிக்கு மக்கள் பாராட்டு

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் 'சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு' எனும்
திட்டத்தின் கீழ் காலி கடவத்சத்தர
பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள
வறிய குடும்பங்களுக்கு சுமார் ரூ.

20 இலட்சம் பெறுமதியான உபகரணங்கள் அண்மையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வின்
வேண்டுக�ோளின் பேரில், காலி
கடவத்சத்தர பிரதேச செயலகத்தின் அபிவிருத்தி குழுத்தலைவரும்

பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான
மர்ஜான் பளீல் தனது பன்முக வரவு
செலவுத்திட்ட நிதியிலிருந்து இதற்கான நிதிய�ொதுக்கீட்டை வழங்கியமை விசேட அம்சமாகும்.
கடவத்சத்தர பிரதேச செயலாளர்
திருமதி ஹிமாலி ரத்னாயக்க தலை-

பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில் ஏ.எல்,எம். அஸ்வர், எம்.எச். சிப்லி !
இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் முஸ்லிம் சேவையில் எதிர்வரும்
செவ்வாய் (18) இரவு 8.15 மணிக்கு
ஒலிபரப்பாகும் "பாரம்பரியம்" நிகழ்ச்சி
த�ொடரில், நேயர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான பாணந்துறை அல்ஹாஜ் ஏ.எல்.
எம்.அஸ்வர். க�ொழும்பு, புதுக்கடை
எம்.எச். சிப்லி ஆகிய�ோர் அதிதிகளாக
கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர். இவ்விரு

கலைஞர்களும், அந்நாட்களில் முஸ்லிம்
சேவையில் ஒலிபரப்பாகிய ஜனரஞ்சகமான இளைய�ோர் நிகழ்ச்சிகளான, இஸ்லாமிய சமயப்பாடசாலை, மருதமலர்,
செவ்வாய் மலர் ப�ோன்ற இளைய�ோர்
நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகளவில், குரல்
க�ொடுத்து முஸ்லிம் சேவைய�ோடு,
இணைந்து க�ொண்ட சிரேஷ்ட கலைஞர்களாவர்.

வெலிகம பிரதேச புதிய செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள திருமதி நிர�ோஷாவுடன் வெலிகம பிரதேச உலமாக்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் அண்மையில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டனர். இதன் பின் எடுத்துக்கொண்ட படம்.

(படம் வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyfspd;
tUkhdj;jpypUe;J epjpaplg;gl;lJ
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
Invitation for the Renewal of product and technical support for
CISCO based VOIP Phone System and Call Centre at
Colombo Katunayake Expressway

Contract No.: RDA/EOM&M/PRC/2021/IT/50
1.

RDA/EOM&M/PRC/2021/IT/50 vd;w ,yf;fj;jpd; fPOs;s NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhf tPjp mgptpUj;jp
mjpfhurigapd; rhh;ghf EOM&M gphptpd; ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis
NfhUfpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd.

2.

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

3.

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp
mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt ngWifg;
gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122> 076 8362159. njhiyefy;: 038-2289560) mYtyf
Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

4.

2022.01.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.27 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk;
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1500 &gh + 120 (VAT) I nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp
mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphpT gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s
tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
gpufhuk; Nfs;tpapd; Kfth; kw;Wk; rpj;jpfukhd ntw;wpahsh;fs; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; gjpT
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.

2022.01.28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gz;lhufk>
ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp rig> EOM&M
gphpT gzpg;ghshplk; tpiykDf;fs;
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba
gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

6.

2022.04.28 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

7.

xt;nthU tpiykDTk; 50>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDg;gpizahdJ 2022.05.26 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
jiyth;>
EOM&M gphptpd;ngWiff; FO>
gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk>
gz;lhufk.

மையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில்
காலி மாநகர சபை பிரதி மேயர்
பிரியந்த சஹபந்து, காலி துறைமுக
அதிகார
சபை
இணைப்பாளர்
ராஸிக் அன்வர் உட்பட பிரதேச
செயலக அதிகாரிகளும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

பழைய மாணவர் சங்க
ப�ொதுக் கூட்டமும்,
புதிய நிர்வாகத் தெரிவும்
கண்டி எனசல் க�ொல்ல மத்திய கல்லூரியின் பவள விழாவை முன்னிட்டு
பழைய மாணவர் சங்க ப�ொதுக் கூட்டமும், நிர்வாக தெரிவும் 14ம் திகதி
வெள்ளிக்கிழமை பி.ப. 02.30 மணிக்கு
கல்லூரியின்
பிரதான
மண்டபத்தில்
நடைபெறவுள்ளது. குறித்த கூட்டத்தில்
அனைத்து பழைய மாணவர்களையும்
தவறாது கலந்து க�ொள்ளுமாறு ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் கேட்டுக் க�ொள்கின்றனர்.
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த�ொழிலுக்குச் சென்ற மீனவர் சடலமாக மீட்பு யாழில் வர்த்தக சந்தை ஆரம்பம்

பருத்தித்துறை விசேட, 		
யாழ்.விசேட நிருபர்கள்

மாதகல் கடற்பரப்பில் த�ொழிலுக்குச் சென்ற மீனவர் ஒருவர் சடலமாக

கரை ஒதுங்கியுள்ளார். அவர் சென்ற
படகு சேதமடைந்து கடலில் கவிழ்ந்த
நிலையில் நேற்று அதிகாலை சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

இச்சம்பவத்தில் மாதகல் குசுமாந்துறையைச் சேர்ந்த திலீபன் என அழைக்கப்படும் எட்வெர்ட் மரியசீலன் (வயது31) என்ற மீனவரே உயிரிழந்துள்ளார்.
மீனவர் த�ொழிலுக்குச் சென்ற ப�ோது
மாதகல் கடற்பரப்பில் 200 மீற்றர்
தூரத்தில் படகு கவிழ்ந்துள்ளது. அதனையடுத்து உள்ளூர் மீனவர்களினால்
படகு மீட்கப்பட்டதுடன் உயிரிழந்த
மீனவரின் சடலமும் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவரின் படகு மீது கடற்படையினரின் படகு ம�ோதியே விபத்து
ஏற்பட்டுள்ளதாக உள்ளூர் மீனவர்கள்
குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இந்நிலையில்
கடற்படை அதனை மறுக்கின்றனர்.
இந்திய மீனவர்களின் ற�ோலர் படகு
ம�ோதி இருக்கலாம் என கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
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தைப்பொங்கலை
முன்னிட்டு பற்றிக் துணிகள் மற்றும்
உள்நாட்டு ஆடைகள் உற்பத்திகள் இராஜாங்க அமைச்சின்
ஏற்பாட்டில் வடக்கு மாகாண
த�ொழிற்துறைத் திணைக்களம்
நடாத்தும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான மாபெரும் வர்த்தக சந்தை
யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்றைய
தினம் ஆரம்பமானது.
வடக்கு மாகாணத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் த�ொழில் முனைவ�ோர்,
உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது உற்பத்தி
ப�ொருட்களை
காட்சிக்கூடங்களில்
காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர். வர்த்தகச்
சந்தை நேற்றும் இன்றும் இரு தினங்கள் நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்-

யாழ். மாவட்டத்தில் மருத்துவ
பராமரிப்பு சேவை திட்டம்

கரவெட்டி தினகரன் , 		
யாழ்.விசேட நிருபர்கள்

யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்தில்
நடமாடும் மருத்துவ பராமரிப்பு
சேவையை
ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக வடக்கு மாகாண சுகாதார
சேவைகள் திணைக்கள பணிப்பாளர் மருத்துவர் ஆ. கேதீஸ்வரன்
தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பில் அவர் விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டவை வருமாறு,
யாழ். மாவட்டத்தின் பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தால் எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி
முதல் வீட்டில் இருந்து வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து வர முடியாத

தற்கொலைக்கு முயன்ற
மாணவனுக்கு எதிராக
ப�ொலிஸார் வழக்கு

முதியவர்கள்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் கடுமையான வியாதிகளால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கென்று நடமாடும் மருத்துவ
பராமரிப்பு சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.
இத்திட்டமானது பருத்தித்துறை,
தெல்லிப்பழை, சாவகச்சேரி, ஊர்காவற்துறை ப�ோன்ற ஆதார வைத்தியசாலைகள் மூலம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
விசேட பராமரிப்பு தேவையானவர்கள் பருத்தித்துறை ஆதார
வைத்தியசாலை- 021 226 3262,
தெல்லிப்பழை ஆதார வைத்தியசாலை-021 205 9227, சாவகச்சேரி
ஆதார வைத்தியசாலை-021 227

1150, ஊர்காவற்துறை ஆதார வைத்தியசாலை-021 221 1660 ஆகிய
மருத்துவமனைகளில்
தமக்கு
அருகில் உள்ள வைத்தியாசலைகளில் ஒன்றின் தொலைபேசி இலக்கத்தினை த�ொடர்பு க�ொண்டு முன்பதிவுகளை செய்யமுடியும். காலை
8.00 மணி முதல் மாலை 4.00 வரை
அழைப்பதன் மூலம் தமக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பராமரிப்பை
முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
வைத்தியசாலையில்
இருந்து
மருத்துவ
பராமரிப்பு
குழுவினர்
ந�ோயாளியின்
வீட்டிற்கு
வருகை தந்து அவர்களின் ந�ோய்
நிலைமையை ஆராய்ந்து வீட்டில்
வழங்கக்கூடிய மருத்துவ பரா-

மரிப்பை
வழங்குவார்கள்.
இச்சேவை மூலம் அவசர மருத்துவ சேவைகள் எதுவும் வழங்கப்படமாட்டாது. இச்சேவை மூலம்
அவசர தேவைகள் அற்ற பராமரிப்பு
மட்டுமே வழங்கப்படும். (உதாரணமாக - உணவு வழங்கும் குழாய்,
சிறுநீர் குழாய் மாற்றுதல், மருந்து
கட்டுதல், வீட்டில் வழங்கக்கூடிய இயன் மருத்துவ சேவைகள்
ப�ோன்றவை)
இவ்வாறு அந்த ந�ோயாளிகளுக்கு
அவசர மருத்துவ தேவைகள் ஏற்படின் 1990 அவசர அம்புலன்ஸ்
சேவையை அழைப்பதன் மூலம்
வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியும்
- என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வவுனியாவில் ப�ொலிஸாரின்
ஏற்பாட்டில் மாபெரும் சிரமதானம்

தக்கது. நேற்று காலை 10 மணியளவில்
யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் வடமாகாண பிரதம செயலாளர் சமன்
பந்துலசேன, பற்றிக் துணிகள் மற்றும்
உள்நாட்டு ஆடைகள் உற்பத்திகள்
இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்,

யாழ் மாவட்ட செயலாளர்
கணபதிப்பிள்ளை மகேசன்,
கிளிந�ொச்சி மாவட்ட செயலாளர் ரூபவதி கேதீஸ்வரன்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.
பற்றிக்
கைத்தறி
ஆடைகள்,
கருப்பட்டி,
ஒடியல் உள்ளிட்ட பனை
உற்பத்திப்
ப�ொருட்கள்,
பெறுமதி
சேர்க்கப்பட்ட
தென்னை உற்பத்திப் ப�ொருட்கள், நல்லெண்ணை, ஊதுபத்தி, பாரம்பரிய
உணவு உற்பத்திகள், மட்பாண்ட உற்பத்திகள், கைப்பணிப்பொருட்கள் உள்ளிட்ட உள்நாட்டு உற்பத்திப் ப�ொருட்கள்
சந்தைப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய பிரதமருக்கான கடிதத்தில்
அனைத்து தலைவர்களும் கைச்சாத்து
வவுனியா விசேட நிருபர்

இந்திய பிரதமருக்கான
கடிதத்தில்
அனைத்து
தலைவர்களும் கைச்சாத்திட்டுள்ளதாக தமிழ் ஈழ
விடுதலை இயக்கத்தின்
தலைவரும்
(ரெல�ோ)
வன்னி
மாவட்ட
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினருமான
செல்வம்
அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள ஊடக
அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் மேலும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
நேற்று (11.01) காலை தமிழரசு
கட்சி தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா

கை ச ்சா த் தி ட்டத�ோ டு
அனைத்து
தலைவர்களும் இந்தியப் பிரதமருக்கான கடிதத்தில் கைச்சாத்திடும் நடவடிக்கை
முற்றுப்பெற்றது.
நேற்று (11.01) இந்த
ஆவணம் கையளிக்கப்படுவதாக இருந்தப�ோதிலும் இந்திய தூதுவர் அவசரப்பயணமாக டெல்லி
சென்றிருப்பதால் அவர் திரும்பி
வந்தவுடன் குறித்த ஆவணத்தை
கையளிப்பதாக தலைவர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர். எதிர்வரும் 18ஆம்
திகதி இக்கடிதம் இந்திய தூதுவரிடம்
கையளிக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இடியன் துப்பாக்கி வெடித்ததில்
இளைஞர் படுகாயம்
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தற்கொலைக்கு முயன்ற மாணவனுக்கு எதிராக ப�ொலிஸார் வழக்கு
தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் தெரியவருவதாவது,
யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி மட்டுவில் பகுதியை சேர்ந்த 14 வயதுடைய மாணவன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்டாசு வெடிகளை
வாங்கி வெடிக்க வைத்துள்ளான்.
அதனை கண்ணுற்ற மாணவனின்
மாமன் அவனை கண்டித்துள்ளார்.
அதனால் ஆத்திரமுற்ற மாணவன்
த�ோட்டத்திற்கு
சென்று
கிருமி
நாசினியை எடுத்து அருந்தியுள்ளார்.
அதனை அறிந்த குடும்பத்தினர்
மாணவனை சாவகச்சேரி வைத்திய
சாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

தைத்திருநாளை
முன்னிட்டு
வவுனியா நகரில் மாபெரும் சிரமதான நிகழ்வொன்று நேற்று (11)
காலை 8.30 மணிக்கு ப�ொலிஸாரினால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
வன்னிப்பிராந்திய
பிரதிப்
ப�ொலிஸ்மா அதிபர் டி.தம்மிக்க
விஜயசிறியின்
ஆல�ோசனைக்கு

கேரளா கஞ்சாவை கடத்திச்
செல்ல முற்பட்ட இருவர் கைது

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

முல்லைத்தீவிலிருந்து க�ொழும்பு
ந�ோக்கி கேரளா கஞ்சாவினை கடத்தி
சென்ற இருவரை ப�ொலிஸார் நேற்று
கைது செய்துள்ளனர்.
நேற்றுமுன்தினம் (10) இரவு 9.50
மணியளவில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின்
அடிப்படையில் இச்சுற்றிவளைப்பு

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
முல்லைத்தீவில்
இருந்து
க�ொழும்பு ந�ோக்கி மகேந்திரா ரக வாகனத்தில் கஞ்சாவினை கடத்தி செல்ல
முற்பட்ட ப�ோதே பூவே
ச�ோதனை ச ்சா வ டி யி ல்
வைத்து கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். பூவே ச�ோதனைச்சாவடியில்
வைத்து
வாகனத்தை
வழிமறித்து
இராணுவம்
மற்றும்
ப�ொலிஸார் இணைந்து ச�ோதனை
நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்டனர்.
இதன்போதே வாகனத்தில் கேரளா
கஞ்சாவுடன் சந்தேகநபர்கள் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சந்தேகநபர்கள்
முல்லைத்தீவு
மற்றும் புதுக்குடியிருப்பை சேர்ந்த
22, 39 வயதுடைய இளைஞர்கள்
என தெரியவருகின்றது. இவர்களிடமிருந்து 22கில�ோ கிராம் கேரளா
கஞ்சா மீட்கப்பட்டுள்ளது.

அமைவாக இந்த சிரமதான நிகழ்வு
இடம்பெற்றது.
தைத்திருநாளை
முன்னிட்டு
நகரைத்
தூய்மையாக
வைத்திருப்போம் எனும் கருப்பொருளில்
வவுனியா பழைய பஸ் நிலையத்திலிருந்து
முன்னெடுக்கப்பட்ட
சிரமதான பணிகள் கண்டி, ஹ�ொறவப்பொத்தான, புகையிரத, மன்னார்

ப�ோன்ற வீதிகளில் இடம்பெற்றது.
வவுனியா தலைமை ப�ொலிஸ்
நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரி ஜே.ஏ.
ஏ.எஸ்.ஜெயக்கொடி,
வவுனியா
வர்த்தகர் சங்கத்தினர், அரச உத்திய�ோகத்தர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள்,
முச்சக்கரவண்டி சங்கம், வர்த்தகர்கள், ப�ொதுமக்கள், ப�ொலிஸார்
எனப்பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

முல்லைத்தீவு விசுவமடு பாரதிபுரம் கிராமத்தில் இடியன் துப்பாக்கி
வெடித்ததில்
இளைஞர் ஒருவர்
காயமடைந்த நிலையில் புதுக்குடியிருப்பு ஆதார மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக யாழ்.ப�ோதனா மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
நேற்று மாலை குடும்ப உறவினர்களுக்கிடையில்
இடம்பெற்ற
முரண்பாட்டு சம்பவத்தின் ப�ோதே
இடியன் துப்பாக்கி வெடித்ததில்
இளைஞன்
படுகாயமடைந்துள்ளார்.

இச்சம்பவத்தில் 22 வயதுடைய
பாரதிபுரம் கிராமத்தினை சேர்ந்த
சபிசன் என்ற இளைஞன் காயமடைந்துள்ளார்.
இச்சம்பவத்துடன்
த�ொடர்புடைய 47 மற்றும் 32 வயதுகளையுடைய இருவரை புதுக்குடியிருப்பு
ப�ொலிஸார் கைதுசெய்துள்ளனர்.
குடும்ப
உறவினர்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட முறுகல் நிலையின்
ப�ோதே இந்த அனர்த்தம் இடம்பெற்றுள்ளது. இச்சம்பவம் த�ொடர்பில்
மேலதிக விசாரணைகளை புதுக்குடியிருப்பு ப�ொலிஸார் முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.

கட்சி தலைவர் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்துக�ொண்டு வருகின்றார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை
தையிட்டி கலாவல்லி முன்பள்ளியின் புதிய கட்டடத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச
திறந்து வைத்துள்ளார்.
"றாகம" நிறுவனத்தின் அனுசரணை ஊடாக ந�ோர்வே HETLAND

பல்கலைக்கழக
மாணவர்களின்
நிதிப்பங்களிப்புடன்
கடந்த
2020ஆம் ஆண்டு 8 ஆம் மாதம்
மூன்றாம் திகதி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு நேற்றையதினம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவால் உத்திய�ோகபூர்வமாக திறந்து
வைக்கப்பட்டது.
இதன்போது
மாணவர்கள் சான்றிதழ் வழங்கி

க�ௌரவிக்கப்பட்டனர். நிகழ்வில்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் புத்திக
பத்திரன, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
பிரதிச் செயலாளர் உமா சந்திரபிரகாஸ், மாவட்ட அமைப்பாளர்
வ.பிரபாகரன், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலரும் கலந்து
க�ொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

எதிர்க்கட்சித் தலைவரினால்
முன்பள்ளி கட்டடம் திறந்துவைப்பு

யாழ். விசேட நிருபர்

எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் தலைவருமான
சஜித் பிரேமதாச நேற்றையதினம்
யாழ்ப்பாணம் - தையிட்டியில்
முன்பள்ளி கட்டடத்தை திறந்து
வைத்தார்.
வடக்கு மாகாணத்திற்கான விஜயத்தினை மேற்கொண்டுள்ள எதிர்க்-
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த�ொழிலாளர் உரிமைகளை
மீறும் பெருந்தோட்ட கம்பனிகள்

கம்பளையில் எரிவாயு
அடுப்பு வெடித்து சிதறல்

த�ோட்ட சேவையாளர்கள் சங்கம் குற்றச்சாட்டு
மஸ்கெலியா தினகரன் விசேட
நிருபர்

த�ோட்டத் சேவையாளர்களுக்கு
யாப்பு ரீதியாக வழங்கப்பட்டுள்ள
உரிமைகளை மீறி கம்பனிகள்
அடாவடித்தனத்தில்
ஈடுப்பட்டுவதாகவும் அவற்றுக்கு எதிராக
சட்டரீதியாக
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டு, நியாயம் கிடைக்காத பட்சத்தில் த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுக்கப்
ப�ோவதாக இலங்கை த�ோட்ட
சேவையாளர் சங்கத்தின் நிறைவேற்று குழு உறுப்பினர் எஸ்.பி. சந்திரமதன் தெரிவித்தார்.
இலங்கை த�ோட்ட சேவையாளர்

சங்கத்தின் 1200 உறுப்பினர்களிடம்
சத்தியபிரமாண கடிதங்களுக்கு ஒப்பமிடும் நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை
(09) மஸ்கெலியா ஸ்ரீ சண்முகநாத
தேவஸ்த்தான கலாசார மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
அதனை த�ொடர்ந்து நடைபெற்ற
ஊடக சந்திப்பின் ப�ோதே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார். கேகாலை
மஸ்கெலியா, நமுனுகுல பிரதேசங்களில் 18 த�ோட்டங்களில் பணி
புரியும் எமது த�ோட்ட சேவையாளர்களுக்கு ஊழியர் சேமலாப நிதி,ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி, சேவைகால
க�ொடுப்பனவு உள்ளிட்ட பல
க�ொடுப்பனவுகள் ஆப்பிக�ோ கம்பனியினால் வழங்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில்
கம்பனிகளை
எதிர்த்த
சேவையாளர்களுக்கு
எதிராக கம்பனிகள் நீதிமன்றத்தில்
வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளன. இது
த�ொடர்பில்
சேவையாளர்களின்
பக்கம் உள்ள நியாயத்தினை எடுத்துக்காட்டுவதற்காகவே
சத்தியக்
கடதாசி மூலம் நீதிமன்றத்திற்கு
சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
இனி வரும் காலங்களிலும் நியாயமான தீர்வு கிடைக்காவிட்டால்
எமது சங்கத்தின் உயர் மட்டக்
குழுவின் தீர்மானத்திற்கு அமைய
த�ொழிற்சங்க
நடவடிக்கைகளை
எடுக்கவுள்ளோம்
என
அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

கம்பளை நிருபர்

கம்பளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட உனம்புவ மவுன்டெம்பல் பிரதேசத்திலுள்ள வீட�ொன்றில் எரிவாயு
அடுப்பு வெடித்து சிதறியுள்ளது.
நேற்று அதிகாலை தேனீர் குடிப்பதற்கு அடுப்பில் தண்ணீர் வைத்தி
ருந்த ப�ோது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு

அடுப்பு திடீரென்று வெடித்து துண்டு
துண்டாக சிதறியுள்ளது.
சிலிண்டர் க�ோளாறு காரணமாகவே இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. யாருக்கும் எந்த பாதிப்புகளும்
இல்லாமல் தெய்வாதீனமாக உயிர்
தப்பியுள்ளனர். மேலதிக விசாரணைகளை கம்பளை ப�ொலிஸார் மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

9

பறகஹதெனிய
தேசிய பாடசாலைக்கு
புதிய அதிபர்
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

கு ரு ந ா க ல்
பறகஹதெனிய
தேசிய பாடசாலையின் புதிய
அதிபராக எம்.
ஏ. எம். நஸார்
நி ய மி க்கப்பட் டுள்ளார்.
ப ா ட ச ா லையின் 75 ஆவது வருட பவள
விழா தினத்தை முன்னிட்டு பல
அபிவிருத்தி பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
விஞ்ஞான, கணித, வர்த்தகம்,கலை
ஆகிய துறைகளை சமநிலையில்
அபிவிருத்தி செய்து சகல மாணவர்களுக்கும் சம வாய்ப்பை வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் தெரிவித்தார்.
பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம்,
பழைய மாணவர் சங்கம், நலன்விரும்பிகள் பெற்றோர்கள், அரசியல்
பிரமுகர்கள் ஆகிய�ோர்களின் கூட்டு
ஒத்துழைப்பினையும், நல்லாதரவினையும் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.

பதுளை - க�ொழும்பு புகையிரத வீட்டுத்திட்டங்களுக்காக இராஜசிங்க தேசிய பாடசாலை
சேவை நேற்று வழமைக்கு 6 இலட்சம் ரூபா நிதியுதவி உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளிப்பு

மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்
லுணுகல நிருபர்

பதுளை -- க�ொழும்பு புகையிரதப்
பாதையில் நேற்று முன்தினம் (09)
முற்பகல் 11.10க்கு ஏற்பட்ட ரயில்
தடம்புரள்வு காரணமாக தடைப்பட்டிருந்த பதுளை - க�ொழும்பு ரயில்
சேவை வழமைக்கு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஹாலிஎல புகையிரத நிலையம்
- தெம�ோதர புகையிரத நிலையத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் பதுளையிலிருந்து க�ொழும்பு ந�ோக்கி
சென்ற புகையிரதம் தடம்புரண்டதால் ரயில் ப�ோக்குவரத்து தற்காலிகமாக தடைப்பட்டிருந்ததாக பதுளை
புகையிரத நிலைய அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

உடுநுவர பிரதேச செயலாளர்
பிரிவு தவுலகல பிரதேசத்தில் தெரிவு
செய்யப்பட்ட குறைந்த வருமானம் பெறும் 30 குடும்பங்களுக்கு
வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்காக 6
இலட்சம் ரூபா வீதம் நிதியுதவி திங்கட்கிழமை (10) வழங்கப்பட்டது.
இவ்வைபவம் உடுநுவர கூட்டுறவு சங்க மண்டபத்தில் மத்திய

நாட்டின் வளங்கள் சீராக பகிரப்படாமையே
ப�ொருளாதார சிக்கலுக்கு காரணமாகும்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி ஹரினி அமரசூரிய
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

சகலருக்கும் சமமாகவும் நியாயமாகவும் நாட்டின் வளங்கள் பகிரப்படாமையே தற்போதைய ப�ொருளாதார சிக்கலுக்கு காரணமாகும்.
யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மிகவும்
ம�ோசமான ஒரு நிலையில் இருந்தே
நாட்டை மீட்க வேண்டி வரும் என
தேசிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி (திருமதி)
ஹரினி அமரசூரிய தெரிவித்தார்.
கண்டி தெல்தெனியவில் நேற்று
முன்தினம் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது,...
ப�ொருளாதார
செயற்பாட்டில் வளங்கள் சமமாகப் பிரிந்து

பண்டாரவளையில்
எரிவாயு
வெடிப்பு சம்பவம்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

பண்டாரவளைப்
பகுதியைச்
சேர்ந்த ஹெலமுதுன என்ற கிராமத்தில் வீட�ொன்றில் எரிவாயு அடுப்ப�ொன்று திடீரென்று தீப்பிடித்து
வெடித்துச் சிதறியது.
இச் சம்பவம், நேற்று அதிகாலை
சமையல் செய்து க�ொண்டிருந்த
வேளையிலேயே அடுப்பு வெடித்துச்
சிதறியுள்ளது. இவ் வேளையில் சமையலறையில் எவரும்
இல்லாதலால், எவருக்கும் எவ்விதப் பாதிப்புக்களும் ஏற்படவில்லை.
ஆனால், சமையலறையில் ஏனைய
ப�ொருட்களுக்கு பெரும் சேதங்கள்
ஏற்பட்டுள்ளதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது. எரிவாயு அடுப்பு வெடிப்பு
சத்தம் கேட்டப் பிறகு தான், வீட்டார்
சமையலறைக்குச் சென்றுள்ளனர்.

சென்றால் பாரிய ப�ொருளாதார பிரச்சினைகள் ஏற்படாது. ஆனால் எமது
நாட்டு
ப�ொருளாதார
செயற்பாட்டைப் ப�ொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட ஒரு
சிறிய குழுவின் கைகளிலே
பெருமளவு ப�ொருளாதாரம் தங்கியுள்ளது. இதனால்
பெரும் பாலான மக்கள் மத்தியில்
ப�ொருளாதாரம் பாரிய சுமையாக
மாறியுள்ளது. இதனால் சிக்கல்கள்
ஏற்பட்டு வருகின்றன. இது மறுபுறமாக நாட்டு மக்கள் துன்பங்களுக்கு
ஆளாகும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் நாட்டில் பாரிய ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியை த�ோற்று வித்துள்ளது. இதற்கும் முறையான

தீர்வைப் பெற முயற்சிக்க
வேண்டும்.
இன்று நாட்டில் வாழ்க்கைச்
செலவு
உயர்வு
மற்றும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி துறையில் பாரிய
இடைவெளி காணப்படுகின்றன.
அதுவும்
எதிர்மறையானதாக உள்ளது. அதேநேரம்
வெளிநாட்டு ஒதுக்கு நிதி, அந்நிய
செலாவணி ப�ோன்றன பாரிய வீழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது. அரச துறையில்
சகல வருமானங்களும் குறைவடைந்துள்ளன.
இவை அனைத்தையும் இணைத்துப் பார்க்கும் ப�ோது நாடு மிகவும்
பயங்கரமான ஒரு சூழலை எதிர்க�ொண்டுள்ளது என்றார்.

மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கமகே
தலைமையில்
நடைபெற்றது.
தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி
அதிகார சபையின் ஏற்பாட்டில் இந்த
வேலைத்திட்டம் பல கட்டங்களாக
நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் கண்டி மாவட்டப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார, கண்டி மாவட்ட
செயலாளர் சந்தன தென்னக�ோன்
உட்பட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்சவின் 'ச�ௌபாக்கியத்தின் ந�ோக்கு'
வேலை திட்டத்திற்கு அமைய நாடளாவிய ரீதியில் தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையை 1,000 வரை
அதிகரிக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மத்திய மாகாணத்தில்
125 பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலைகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

உலக சாதனை புத்தகத்தில்
இடம்பிடித்த மாத்தளை இளைஞன்
சர்வதேச ச�ோழன்

மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

மாத்தளையில் வசிக்கும் 36 வயதுடைய எம்.எச்.எம். முஸாதிக்
ஒரு புதிய ச�ோழன் உலக சாதனை
ஒன்றை நிலைநாட்டியுள்ளார். இலங்கைக் கிளை ஊடாக இவரின் சாதனை
நிகழ்வு மாத்தளை மந்தண்டாவளை
மைதானத்தில் சனிக்கிழமை (08)
இடம்பெற்றது. அங்கு முஸாதிக்
சான்றிதழ் பதக்கம் அணிவித்து
பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
நிலத்துக்கு கீழ் த�ோண்டப்பட்ட 6
அடி ஆழமான குழிக்கு மேல் நிரப்பிய மண்ணில் பாரிய அளவில் தீ மூட்டப்பட்டு இருள் நிறைந்த எவ்வித
காற்றோட்ட வசதிகளுமற்ற அக்குழிக்குள் இவர் ஒரு மணி நேரம் உயிருடன் இருந்து இந்த சாதனையை
படைத்துள்ளார்.
இந்தியா தமிழ்நாட்டை தலைமைச்

செயலகமாக க�ொண்டு 26 நாடுகளில் கிளைகளை ஆரம்பித்து ஐக்கிய
நாடுகள் சபையுடன் இணைந்து சர்வதேச ச�ோழன் உலக சாதனை புத்தக
நிறுவனம் இயங்கி வருகின்றது.
இச் ச�ோழன் உலக சாதனை நிகழ்விற்கு மாத்தளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான நாலக்க

வெற்றுக் க�ோஷம் எழுப்புபவர்களுக்கு
விமர்சனம் மட்டுமே செய்ய முடியும்

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

மலையக மக்களுக்கு பெற்றுக்க�ொடுக்க வேண்டிய அனைத்தையும்
இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
நிச்சயம் பெற்றுக்கொடுக்கும். மக்களின் தேவை அறிந்து அதற்கேற்ற
வகையிலேயே எமது பயணம்
அமைந்துள்ளது.
அதேப�ோல
வெற்று க�ோஷம் எழுப்புபவர்களுக்கு விமர்சனங்களை மட்டுமே
முன்வைக்க முடியும். அவர்கள்
மக்கள் நலன் பற்றி சிந்திப்பதில்லை.
ஆனால் காங்கிரஸின் பயணம் மக்களுக்கானது. ' - என்று இலங்கைத்
த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உப செயலாளரும், பிரஜாசக்தி அபிவிருத்தி
செயல் திட்டத்தின் பணிப்பாளர்

நாயகமுமான பாரத் அருள்சாமி தெரிவித்தார்.
தலவாக்கலையில் நேற்று
இடம்பெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து
க�ொண்டு
உரையாற்றும்
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறியவை
வருமாறு,
க�ொர�ோனா
பெருந்தொற்றுக்கு
மத்தியிலும்
பிரஜாசக்தி செயல்
திட்டம் ஊடாக 2021 ஆம் ஆண்டில்
பல சேவைகளை
மக்களுக்கு
வழங்கியுள்ளோம்.
மேலும் பல
திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துள்ளோம்.
சுயத�ொழில்
ஊக்குவிப்பு, பிரஜா வித்யா திட்-

இதற்கமைய வத்தேகம கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட தேசிய பாடசாலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட இராஜசிங்க
தேசிய பாடசாலையை உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளிக்கும் நிகழ்வு அண்மையில் மத்திய மாகாண ஆளுநர்
லலித் யு கமகே தலைமையில் நடைபெற்றது. மத்திய மாகாணத்தில் தரம்
உயர்த்தப்பட்டுள்ள 6 தேசிய பாடசாலைகளில் முதலாவது பாடசாலையாக இப்பாடசாலை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

டத்தின் கீழான கல்வித்
திட்டம், பிரஜா விருட்சம்
ஊடான சுற்றாடல் பாதுகாப்பு என பல விடயங்கள்
இதில்
உள்ளடங்குகின்றன. அதேப�ோல மலையகப் பகுதிகளில் தடுப்பூசி
திட்டம் வேகமாக இடம்பெறுவதற்கும் நாம் முழு
ஒத்துழைப்பை
வழங்கின�ோம். இதற்கு எமது அமைச்சர்
ஜீவன் த�ொண்டமானும் முழுமையான ஒத்துழைப்பையும், வழிகாட்டல்களையும் எமக்கு வழங்கினார்.
தற்போதும் வழங்கி வருகின்றார்.
அவரின் வழிகாட்டலுடன் 2022
ஆம் ஆண்டிலும் பிரஜா சக்தி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் ஊடாக

வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எமது மக்களுக்கு காணி உரிமையும் பெற்றுக் க�ொடுக்கப்படும்.
முதற்கட்டமாக 500 பேருக்கு வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் இறுதி
செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த எண்ணிக்கையை 50 ஆயிரம் வரை அதிகரிப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றோம்.
அதேவேளை, அரச ஊழியர்களுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபா க�ொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை
தனியார்
துறையினர்
மற்றும்
த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களுக்கும்
வழங்குமாறு நாம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். க�ோதுமை மா நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொடுத்ததையும்
சிலர் விமர்சிக்கின்றனர்.

க�ோட்ட க�ொட, ர�ோஹன திசாநாயக்க, பிரமித பண்டார தென்னக்க�ோன்,முன்னாள்பாராளுமன்றஉறுப்பினர் லக்ஸ்மன் வசந்த பெரேரா,
மாத்தளை மாநகர சபை பிரதேச
சபை உறுப்பினர்களும் அடங்கலாக பெரும்திரளான மக்கள் கலந்து
க�ொண்டிருந்தனர்.

கினிகத்ஹேனையில்
விபத்து ஒருவர்
உயிரிழப்பு
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

கினிகத்ஹேன பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் மரணமடைந்துள்ளார். கினிகத்ஹேன
மில்லகமுவ பிரதேசத்தில் முச்சக்கர வண்டியும் ல�ொறியும் ம�ோதியதில் முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த 36 வயது பெண் ஒருவரே
விபத்தில் மரணமடைந்துள்ளார்.
முச்சக்கர வண்டி பாதையில்
வீழ்ந்து அதன் மீதே ல�ொறி
ம�ோதியுள்ளதாக ஆரம்பக்கட்ட
விசாரணைகளில் தெரியவருவதாக கினிகத்தேனை ப�ொலிஸார்
தெரிவிக்கின்றனர். ல�ொறி சாரதி
கைது செய்யப்பட்டு மேலதிக
விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
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கல்முனை சுகாதார பிரிவில்
டெங்கு தாக்கம் அதிகரிப்பு

கல்குடா த�ொகுதி சு.க
அமைப்பாளராக நியமனம்

பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஜீ. சுகுணன்

(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

ப�ொத்துவில் சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவில் ஒரு வார
காலத்தினுள் 17 பேர் டெங்கு
ந�ோயாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக, கல்முனை பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
வைத்திய கலாநிதி டாக்டர் ஜீ.
சுகுணன் தெரிவித்தார்.
ப�ொத்துவில் சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவில் 17 பேரும், கல்முனை
தெற்கு சுகாதார வைத்தியதிகாரி
பிரிவில் 03 பேரும், அட்டாளைச்சேனை, ஆலையடிவேம்பு, சாய்ந்தமருது ஆகிய சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவில் தலா 01 நபருமாக 26

பேர் டெங்கு ந�ோயாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
ப�ொத்துவில் சுகாதார
வைத்தியதிகாரி பிரிவில்
டெங்கு ந�ோயின் தாக்கம்
அதிகரித்து வருவதால்,
ப�ொது மக்கள் மிக அவதானமாக செயற்படுமாறும் கேட்டுள்ளார்.
மாவட்டத்தில் தற்போது பருவகால மழை பெய்து வருவதால்
டெங்கு நுளம்பு பரவக் கூடிய
அபாயம்
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும்,
டெங்கு ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடுமெனவும் தெரிவித்தார்.

ஒருங்கிணைந்த சுகாதார
மேம்பாட்டு அபிவிருத்தி
வேலைத்
திட்டத்தின்
ஊடாக டெங்கொழிப்பு
நடவடிக்கையினை சிறந்த
முறையில் முன்னெடுப்பதற்கு சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவுகள் த�ோறும்
டெங்கொழிப்பு வேலைத்
திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவத�ோடு, புகை
விசிறும் நடவடிக்கையும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்,
ப�ொலிஸார் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு குழுவினர், டெங்கொழிப்பு

செயலணி, சமூக மட்ட தலைவர்கள் ஆகிய�ோர் ஒவ்வொரு வீடு
வீடாகச் சென்று டெங்கு ந�ோய்
த�ொடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்பூட்டல் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும்
கூறினார்.
வீடுகளுக்கு வரும் டெங்கொழிப்பு குழுவினருக்கு ப�ொது மக்கள்
ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுமென
கேட்டுள்ளார்.
டெங்கு நுளம்பு பரவுவதற்கு
ஏதுவான
வெற்றுக்காணிகளை
வைத்திருப்பவர்கள் இரண்டு வார
காலத்திற்குள் துப்புரவு செய்ய
வேண்டுமெனவும், தவறும் பட்சத்தில் சட்டநடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் தெரிவித்தார்.

தெங்கு செய்கையாளர்களுக்கு காரைதீவில் 'க�ோப் பிரஷ்'
க�ொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு கடைத்தொகுதி திறந்து வைப்பு

பாசிக்குடா நிருபர்

மட்டக்களப்பு க�ோறளைப்பற்று
பிரதேச சபையின் உப தவிசாளர்
த.யய�ோதரன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
கல்குடாத் த�ொகுதியின் தமிழ் பிரதேசங்களுக்கான பிரதான அமைப்பாளராக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கான நியமனக் கடிதத்தினை
கட்சி அலுவலகத்தில்வைத்து கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் சனிக்கிழமை (08) வழங்கி

சாய்ந்தமருதில் ஜனாஸா
சேவை அமைப்பு உதயம்

(கல்முனை விசேட நிருபர்)

த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர்
தென்னை அபிவிருத்தி
காரியாலய பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த 50
தென்னை
பயிர்ச்
செய்கையாளர்களுக்கான
முதல்கட்ட க�ொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு, மூதூர் பிரதேச சபை
கேட்போர் கூடத்தில் செவ்வாய்க்
கிழமை (11) இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வினை மூதூர் தென்னை அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் பிரிவு காரியாலயம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையினால் தென்னை பயிர்ச் செய்கையாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில்
ஒவ்வொரு
வருடமும்
பசளை
மானியக் க�ொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில்

மரக்கன்றுகள்
வழங்கும் நிகழ்வு

மூதூர்
தென்னை
அபிவிருத்தி
காரியாலய பிரிவிலுள்ள
சம்பூர்,
த�ோப்பூர்,
கிளிவெட்டி,
மூதூர்
மற்றும் முன்னம்பொடிவெட்டை
ஆகிய கமநல பிரிவிலுள்ள 50 பயனாளிகளுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக இம் மானியக் க�ொடுப்பனவுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இந்நிகழ்வில், அதிதிகளாக மூதூர்
பிரதேச சபை தவிசாளர் எம்.எம்.
ஏ.அரூஸ், மூதூர் விவசாய ப�ோதனாசியர் எம்.றிபாஸ், சம்பூர் கமநல
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் எம்.
சாபி, மூதூர் தென்னை அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் எம்.ஆர்.எம்.
சிபான் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து
க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

காரைதீவு
பலந�ோக்குக்கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் புதிய 'க�ோப் பிரஷ்'
கடைத்தொகுதி திங்கட்கிழமை (10)
சங்கத் தலைவர் வை.க�ோபிகாந்த்
தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதில் பிரதம அதிதியாக கிழக்கு
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி
ஆணையாளர் எம்.அஸ்மி ஆதம்லெவ்வை 'க�ோப் பிரஷ்' கடைத்
த�ொகுதியை நாடாவெட்டி உத்திய�ோகபூர்வமாக திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்வில், முன்னாள் தலைவர்கள், இயக்குனர்சபை உறுப்பினர்கள்,
ஊர்ப்பிரமுகர்கள் என பலர் கலந்து-

க�ொண்டனர். சங்க ப�ொது முகாமையாளர் எல்.ஏ.ரமேஸ்குமார் நன்றி
உரையாற்றினார்.
ப�ொதுமக்களுக்குத் தேவையான
அரிசி, சீனி, பால்மா உள்ளிட்ட பல
வகையான உணவுப் ப�ொருட்கள் கட்டுப்பாட்டு விலையில் தாராளமாக
வழங்கப்படவுள்ளது.
காரைதீவில் ச.த�ொ.ச. கிளை
மூடப்பட்டு இரு வருடங்களாகின்றது. அதனால் காரைதீவு மக்களுக்கு
அரசின் சலுகை விலைப் ப�ொருட்கள்
கிடையாமலிருந்து வந்தது. அக்குறை
இப்புதிய "க�ோப்பிரஷ்" மூலம் நிவர்த்திக்கப்படுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வைக்கப்பட்டது. சுதந்திரகட்சியை
பலப்படுத்தும் முகமாக இந் நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. த.யச�ோதரன் சந்திவெளி சித்தி விநாயகர்
வித்தியாலயம் மற்றும் மாத்தளை
இந்து தேசிய கல்லூரி ஆகியவற்றின்
பழைய மாணவராவார்.
மகாவலி சுற்றாடல் அபிவிருத்தி
அமைச்சு, முன்னாள் ஜனாதிபதியின் கிழக்கு மாகாண இணைப்பாளராகவும் மற்றும் கிழக்கு மாகாண
வீடமைப்பு அதிகார
சபையின்
பணிப்பாளராகவும் கடமையாற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சாய்ந்தமருது
பிரதேசத்தில்
ஜனாஸா நல்லடக்க சேவைகளை
தன்னார்வத்துடன் முன்னெடுப்பதற்காக அமைப்பொன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சாய்ந்தமருது ஜனாஸா நலன்புரி
மக்கள் பேரவை எனும் பெயரிலான
இந்த அமைப்பின் அங்குராப்பணக்
கூட்டம் சாய்ந்தமருது இளைஞர்
சேவைகள் நிலைய மண்டபத்தில்
ஞாயிற்றுக்கிழமை (09) நடைபெற்றது.
சாய்ந்தமருது ஜம்மியத்துல் உலமா
சபைத்
தலைவர் எம்.எம்.சலீம்
ம�ௌலவி முன்னிலையில் சிவில்
சமூக செயற்பாட்டாளர் எம்.எம்.
உதுமாலெப்பை தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
இதன்போது
சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தில் ஜனாஸா நல்லடக்க விடயத்தில் மக்கள்
எதிர்கொள்கின்ற
அச�ௌகரியங்கள் மற்றும் கால

தாமதங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு
தேவையான உதவிகளை பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தன்னார்வ அமைப்பொன்றின்
அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டதுடன், அதற்கான முன்னெடுப்புகள் த�ொடர்பிலும் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
அமைப்பின் ஆரம்ப செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்காக உலமா
சபைத் தலைவர் எம்.எம்.சலீம்
ம�ௌலவி தலைமையில் 23 பேர்
க�ொண்ட தற்காலிக முகாமைத்துவ
சபை ஒன்றும் தெரிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில்
எம்.எம்.அஷ்ரப்
ம�ௌலவி, சாய்ந்தமருது வர்த்தகர்
சங்கத் தலைவர் எம்.எம்.முபாறக்,
சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களான
எம்.எம்.சாதாத்,
யூ.கே.காலிதீன்,
அஸ்வர் அப்துஸ் ஸலாம், மருதூர்
அன்சார், எம்.எம்.முர்ஷித், எம்.எம்.
அமீர், ஏ.ஜி.எம்.நிம்சாத் உள்ளிட்ட
பலரும் கருத்துரை வழங்கினர்.

மூதூர் அல் - ஹிதாயாவில் வாழைச்சேனை
உதவி திட்டமிடல்
பணிப்பாளர் க�ௌரவிப்பு அனர்த்த பாதுகாப்பு நிலையம் அந்நூர் பிரதி

அதிபருக்கு பாராட்டு
(வாழைச்சேனை விசேட நிருபர்)

த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

"என்றும்
நாம் நமக்காக நாம்
மண்ணிற்கான செயற்பாடு" எனும்
வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் சமூகங்களுக்கிடையில் மதங்களை கடந்து
மனிதர்களாக
ஒன்றிணைவ�ோம்
எனும் ந�ோக்கில் மரநடுகை செயற்பாடு த�ோப்பூர் பிரதேசத்தில் சனிக்கிழமை (8) முன்னெடுக்கப்பட்டது.
த�ோப்பூர்
தபால் நிலையம்,
த�ோப்பூர்
அல்ஹம்றா
மத்திய
கல்லூரி, த�ோப்பூர் ப�ொதுமயானம்,
த�ோப்பூர் நூரியா அரபுக் கல்லூரிகளில் பயன்தரும் மரக்கன்றுகள்
இதன்போது நட்டு வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இச் செயற்திட்டமானது
சமூக
ஆர்வலர் என்.நிஹானின் ஏற்பாட்டிலும் பிரேம் குமாரின் ஒருங்கிணைப்பிலும் கரனின் நெறிப்படுத்தலிலும்
த�ோப்பூரில்
முன்னெடுக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இச்செயற்திட்டத்திற்கு பசுமைப்
பாசறை பிரிவினால் மரக்கன்றுகள்
வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

(கல்முனை விசேட நிருபர்)

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில்
ப�ொருளியல் துறையில் கலாநிதி
பட்டத்தை பெற்றுக் க�ொண்ட சம்மாந்துறை பிரதேச செயலக உதவித்
திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஏ.எல்.
எம்.அஸ்லம், அப் பிரதேச செயலகத்தினால் பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திங்கட்கிழமை
(10) பிரதேச
செயலக மண்டபத்தில் பிரதேச செயலாளர் எஸ்.எல்.எம்.ஹனீபா தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்,
அம்பாறை மாவட்ட செயலக பிரதம
கணக்காளர் எஸ்.எல்.ஆதம்பாவா
உட்பட அதிகாரிகள், உத்திய�ோகத்தர்கள் பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது உதவி திட்டமிடல்

இலக்கிய ஆளுமை கவிஞர் பாறூக்கிற்கு ப�ொன்விழா

(மருதமுனை தினகரன் நிருபர்)

இலக்கியப் பரப்பில் தன்னை
தடம்பதித்து ப�ொன் விழாக் காணும்
மூத்த இலக்கிய ஆளுமை கலாபூசனம் கவிஞர் பாலமுனை பாறூக்குக்கான ப�ொன்விழா நிகழ்வு,
எதிர்வரும் சனிக்கிழமை (-15) பாலமுனையில் நடைபெற்றவுள்ளது.
தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் த�ொழில்நுட்ப பீடத்தின் பீடா-

திபதி கலாநிதி யூ.எல்.அப்துல் மஜீத்
தலைமையில்
நடைபெறவுள்ள
இப் ப�ொன் விழாவில், முன்னிலை
நட்சத்திரங்களாக
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான றவூப் ஹக்கீம்,
ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, ரிஷாட்
பதியுதீன் ஆகிய�ோருடன் அரசியல்
பிரமுகர்கள், நிருவாக சேவை அதிகாரிகள், கல்வி அதிகாரிகள், இலக்கியவாதிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து
க�ொள்ளவுள்ளனர்.

பணிப்பாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்லம்,
பிரதம கணக்காளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளினால் நினைவுச் சின்னம்
வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
தென்கிழக்கு பல்கலைக் கழகத்தில் ப�ொருளியல் துறையில் முதல்
நிலையில் சித்தியடைந்திருந்த இவர்,
இலங்கை திட்டமிடல் சேவையில்
சித்தியடைந்து, பல பிரதேச செயலகங்களில் உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளராக கடமையாற்றி, தற்போது
சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தில்
பணியாற்றி வருகின்றார்.
கல்முனை ஸாஹிரா தேசிய கல்லூரியின்
பழைய
மாணவரான
இவர், சாய்ந்தமருதை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் மர்ஹூம் அஹ்மட்
லெப்பை தம்பதியரின் புதல்வர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(மூதூர் தினகரன், த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்கள்)

மூதூர் அல் ஹி
- தாயா மகா வித்தியாலயத்தில் 10 இலட்சம் ரூபா நிதியில்
புனரமைக்கப்பட்ட அனர்த்த பாதுகாப்பு நிலையம், திருக�ோணமலை
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழு
இணைத் தலைவருமான கபில
நுவன் அத்துக�ோரளவினால் திங்கட்கிழமை (10) திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாடசாலை அதிபர் எஸ்.மஜுன்
தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், மூதூர் வலயக் கல்விப் பணிப்-

பாளர் இஸட்.எம்.எம்.நளீம் முனவ்வரா, மூதூர் பிரதேச செயலாளர் எம்.
பி.எம்.முபாரக், திட்டமிடல் பணிப்பாளர் எம்.பி. அறபாத், பாராளுமன்ற
உறுப்பினரின் மூதூர் இணைப்பாளர்
எஸ்.எம்.முபாரக், பாடசாலை அபிவிருத்திக்குழு நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்
என பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
மூதூரில் இயற்கை அனர்த்தங்கள்
ஏற்படும்போது மக்களை இயற்கை
அனர்த்தத்திலிருந்து
பாதுகாப்பதற்காக இவ்வனர்த்த பாதுகாப்பு
நிலையம் 1 மில்லியன் ரூபாய்
செலவில் அமைக்கப்பட்டு திறந்து
வைக்கப்பட்டது.

பிரதேச செயலாளர் யு.உதயசிறீதர்
உதவி பிரதேச செயலாளர் திருமதி
எம்.எஸ்.சில்மியா, சமுர்த்தி தலைமையக முகாமையாளர் திருமதி
பத்மா ஜெயராஜ், நிருவாக உத்திய�ோகத்தர்களான திருமதி ஜாயிதா
ஜலால்தீன்,
எம்.எம்.ஜரூப் பிரதி
திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திருமதி
பிரணவ ச�ோதி, சமுர்த்தி முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் எம்.மஜீட் உட்பட

வலய முகாமையாளர்கள் என பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது
காத்தான்குடி
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் கடந்த
(2021) ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட
சமுர்த்தி வேலைத் திட்டங்களின்
முன்னேற்ற மீளாய்வு அறிக்கைகள்
கிராம உத்திய�ோகத்தர் பிரிவு ரீதியாக
முன்வைக்கப்பட்டு
ஆராயப்பட்டன.

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம்
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகப்
பிரிவில் கடந்த (2021) ஆண்டு மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட சமுர்த்தி வேலைத்
திட்டங்களின் முன்னேற்ற மீளாய்வுக்
கூட்டம் திங்கட்கிழமை (10) காத்தான்குடி பிரதேச செயலக மாநாட்டு
மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.
இக்
கூட்டத்தில் காத்தான்குடி

வாழைச்சேன ை
அந் நூ ர்
த ே சி ய
பாடசால ை யி ல்
நீண்டகாலமாக பிரதிய தி ப ர ா க
க ட மை யாற்றி அப் பாடசாலையின்
மாணவர்களின் சாதனை வெற்றிகளுக்கு காரணமாக அமைந்த
முன்னாள் பிரதியதிபர் எம்.எம்.
உசனாருக்கான
சேவைநலன்
பாராட்டு விழாவும்,
க�ௌரவிப்பு நிகழ்வும் இன்று புதன்கிழமை நடைபெற உள்ளது.
வாழைச்சேனை
அந்நூர்
தேசிய
பாடசாலையில்
த�ொடர்ச்சியாக 21 வருடங்கள்
இவர்
கடமையாற்றியுள்ளதுடன், அதிபர்களுக்கு பக்கபலமாக நின்று பாடசாலையின்
வளர்ச்சியிலும் மாணவர்களின்
இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளிலும் கூடிய கவனத்தை
செலுத்தி பாடசாலையின் புகழுக்கு காரணமாக அமைந்திருந்தார்.
1997இல் த�ொழிநுட்ப ஆசிரியராக வாழைச்சேனை மகா
வித்தியாலயத்தில் நியமனத்தை
பெற்றுக் க�ொண்டுள்ளதுடன்,
2000ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் அட்டாளைச்சேனை
அரசினர் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கலாசாலைக்கு
இணைத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளார்.
2002இல் ஓய்வு பெறும் வரை
வாழைச்சேனை அந்நூர் தேசிய
பாடசாலையில்
ஆசிரியராக
கடமையாற்றியுள்ளார்.

12–01–2022

2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை

சுய முயற்சியுடன் கடினமாக செயற்பட்டால்

11

எமது இலக்கை அடையலாம்
கல்விக்கு வறுமை தடை அல்ல. சுய முயற்சியுடன் செயற்பட்டால் அதன் இலக்கை
அடையலாம். அத்தோடு நாம் கற்ற கல்வியை எமது சமுதாய வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த
வேண்டும் என்று கண்டி கெலிஓய தஸ்கர் அல் ஹக்கானியா அரபுக் கல்லூரியின்
முன்னாள் பழைய மாணவனும் பட்டதாரியுமான ம�ௌலவி இப்றாலெப்பை முஹமட் ரிபாஸ்
தினகரன் பத்திரிகைக்கு வழங்கிய செவ்வியில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
 எகிப்து அஸ்ஹர் பல்கலைக்கழகத்தின் புலமைப் பரிசிலில் சகவாழ்வு த�ொடர்பான
கற்கை நெறி...
 பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுமாணி கற்கை நெறி..

நான் சம்மாந்துறையில் பிறந்தேன். வாப்பா அலியார்
இப்றாலெப்பை உம்மா கலந்தர் ஆயிஷா. எங்கள் குடும்பத்தில் 04 ஆண்கள் 02 பெண் பிள்ளைகள். நான் படிக்கும் ப�ோது மூத்த நானா மருத்துவப் பிரிவுக்கு தெரிவு
செய்யப்பட்டிருந்தார். மற்றைய நானா ம�ொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்திற்கு ப�ொறியியல் துறைக்கு தெரிவு செய்யப்ட்டிருந்தார். வாப்பா வெளிநாட்டில் கூலி வேலை
செய்து க�ொண்டிருந்தார். மாதம் 20000 ரூபா வீட்டுக்கு
அனுப்புவார். உம்மாதான் எங்களை ப�ொறுப்பெடுத்து
படிக்க வைத்தார்.

க.ப�ொ.த. சாதாரணம் வரையிலும் சம்மாந்துறை
முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலத்தில் கற்றேன். 2000ல்
சம்மாந்துறை ஹிஜ்ரா சந்தி அமைந்துள்ள ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலில் சம்மாந்துறை இஸ்லாமிய கலாபீடத்தில்
பகுதி அரபு மத்ரஸா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. காலையில்
பாடசாலைக்கும் மாலையில் பகுதி நேர மத்ரஸாவுக்கும்
சென்றேன். எங்கள் வகுப்பில் 19 மாணவர்கள் இருந்த�ோம். இருவர் கண்டி கெலிஓய தஸ்கர் அல் ஹக்கானியா
அரபுக் கல்லூரிக்கு சென்றார்கள்.அந்த இருவரில் நானும்
ஒருவர்.

நீங்கள் படிக்கும் ப�ோது எதிர்நோக்கிய
சவால்கள்கள் எவை?
வீட்டில் இரண்டு நானாமார்கள் பல்கலைக்கழகம்
செல்வதால் மத்ரஸாவுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கியிருந்தேன். அதிபர் ம�ௌலவி ழபீர்
எனது நிலைமையை நன்கு புரிந்தவர். நான் மத்ரஸாவில்
ஓதின காலம் முதல் இவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கிறது என்று கடைசி வரையிலும் ச�ொல்லவுமில்லை
கேட்கவுமில்லை.
தாத்தாவின் பங்களிப்புடன் தான் குடும்ப வாழ்க்கை
ஓடிக் க�ொண்டிருந்தது. என்னுடைய மூத்த நானா கிழமைக்கு ஒரு தடவை தனியார் வகுப்புக்கள் நடத்தி என்னுடைய கைச் செலவுகளுக்காக 500, 1000 ரூபா தருவார்.
படிக்கும் காலத்தில் பரீட்சை வினாத்தாள்கள் பாடத் புத்தகங்கள் வாங்கி அனுப்பி வைப்பார்.

சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு திட்டத்தின் கீழ்
திவுலப்பிட்டி விவசாயிகள் வெற்றி

ஜனாதிபதியின்
'சுபீட்சத்தின்
ந�ோக்கு' விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட சேதனப் பயிர்ச் செய்கை
சிந்தனையைப் பின்பற்றி திவுலப்பிட்டி த�ொகுதி விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அதன்படி பயிர் செய்த
வயல்களின் விளைச்சலைப் பார்ப்பதற்காக கிராமிய வீடமைப்பு,
நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டடப்
ப�ொருட்கள் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு
இராஜாங்க
அமைச்சர்
இந்திக அனுருத்த கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (09) கள விஜயம�ொன்றை
மேற்கொண்டார்.
இதன்போது கருத்து தெரிவித்த
அவர்,
ஆர�ோக்கியமான பாதுகாப்பான
மக்களை உருவாக்கவும் எதிர்கால
சந்ததிக்கு அழகான எதிர்காலத்தை
உருவாக்குவதற்கு
ஜனாதிபதி
மேற்கொள்கின்ற பசுமை விவசாயத்
திட்டம் வெற்றியளித்துள்ளது. அத்-

நீங்கள் ஆங்கில ம�ொழி அரபுக் கல்லூரியின்
ஆசிரியராக கடமையாற்றியது பற்றி?

நீங்கள் ஒரு ம�ௌலவியாக இருந்து க�ொண்டு
பெரியளவு ஒரு ஆங்கிலப் புலமையும் இல்லாமல்
எவ்வாறு பல்லின மாணவர்களுடன் சேர்ந்து
படித்தீர்கள் என்று கூற முடியுமா?

உங்கள் ஆரம்ப கல்வி வாழ்க்கை பற்றி?

2011 ந�ோன்பு மாதத்தில் தான் உயர் தரப் பரீட்சை
நடைபெற்றது.அரபு ம�ொழி மூலத்தில் ஏ சித்தி இருந்த
ப�ோதிலும் பல்கலைக்கழக சிறப்புக் கல்வி நுழைவுப்
பிரிவில் விண்ணப்பம் செய்து இருக்க முடியும்.
ஆனாலும் அரபுக் கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு பரீட்சை
நடைபெற்றதால் அதற்கு விண்ணப்பிக்க நேரம் கிடைக்கவில்லை. ஒரு புள்ளி அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகம்
செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் தட்டுப்பட்டேன்.
ஒரு நிமிடத்தைக் கூட வீண்விரயம் செய்யாதபடி
அரபுத் துறையினை வளர்த்துக் க�ொண்டேன். ம�ௌலவி
ஜருக் அரபு இலக்கியத் துறையில் மிகத் திறன்வாய்ந்தவர்.
நான் அரபில் கடிதங்கள் எழுதும் முறைகளை பற்றியும்
ஆக்கங்கள் எழுதுவது பற்றியும் கற்றுக் க�ொண்டேன்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவரை ஞாபகப்படுத்திக் க�ொள்வதில் நான் பெருமிதம் அடைகின்றேன்.

புத்தளம் காஸிமியா அரபுக் கல்லூரியில்
ஆசிரியராக கடமையாற்றக் கூடிய வாய்ப்பு
கிடைத்தது. அங்கு படிக்கும் ப�ோது தான்
கணனித் துறையிலும் ஆங்கிலத்தையும் மேலும்
வளர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம்
வந்தது.அதன் பிறகு கணனி, ஆங்கிலம் கற்று
க�ொண்டேன்.

2014களில் ம�ௌலவி எம். எச். எம். யூசுப் ஹனிபா
முப்தி பகுதி நேர ஆங்கில ம�ொழி மூல அரபுக் கல்லூரியினை ஆரம்பித்தார். அதில் நானும் எனது அசான்
மர்ஹும் ம�ௌலவி ஜரூக்கும் இணைந்து க�ொண்டோம்.
அதேவேளை க�ொழும்பு நாவல திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்வதற்காக 2015 களில்
சமூக விஞ்ஞானப் பிரிவில் பதிவு செய்து க�ொண்டேன்.
அங்கு அரசியல் சர்வதேச பாடநெறி இருந்தது. அது
பிரதான பாடமாக இருந்தது. ஆங்கில ம�ொழியில் கற்க
வேண்டும். ஆரம்பத்தில் அங்கு கற்பிக்கப்பட்ட ஆங்கில
ம�ொழி விளங்கிக் க�ொள்வதில் கஷ்டமாக இருந்தது.

உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை முறைப் பற்றி
கூறுவீர்களா?

உங்கள் மத்ரஸா கல்வி வாழ்க்கை முறை குறித்து
கூற முடியுமா?

நீங்கள் மத்ரஸா முடித்தவுடன்
என்ன முயற்சிகளில் ஈடுபட்டீர்கள்?

திட்டத்தை முன்னோக்கி க�ொண்டு
செல்வதற்கு நாட்டின் விவசாயிகள்,
ஊடகங்கள் உட்பட சகலரும் ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும்.
சேதனப் பயிர்ச் செய்கை த�ொடர்பில் பிழையான மனப்பதிவை
மக்கள் மனதில் ஏற்படுத்துவதற்கு
எதிர்க்கட்சி
முயற்சிப்பதாகவும்
சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு நஷ்ட
ஈடு வழங்கும் திட்டத்தை மிக
விரைவாக ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக சுட்-

டிக்காட்டிய அமைச்சர், எதிர்க்கட்சி
அதனூடாக அரசாங்கத்தையும் மக்களையும் சிக்கலுக்குள்ளாக்கி அரசியல் இலாபங்களைப் பெற முயற்சிப்பதாக தெரிவித்தார்.
இந் நிகழ்வில் திவுலப்பிட்டி
பிரதேச சபை தலைவர் இந்திக
ஜயசிங்க பிரதேச சபை உறுப்பினர்
இன�ோகா தமயந்தி உட்பட அரசாங்க அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

என்னோடு கற்ற சக மாணவர்களின் பங்களிப்பு அளப்பரியது. அவர்கள் ம�ொழிபெயர்ப்பு முறைகளை ச�ொல்லித்
தருவார்கள். அதற்குப் பின்னர் எனக்கு இயலும் என்ற
தைரியம் வந்தது. சிங்கள மாணவர்கள் என் மீது அதிக
மரியாதை வைத்திருந்தார்கள். எனக்கு தனிப்பட்ட
ரீதியாக அழைத்து எவையேனும் சந்தேகம் இருந்தால்
ச�ொல்லித் தருவார்கள். கடைசி நேரத்தில் இரண்டாம் தர
சிறப்பு நிலை சித்தியினை அடைந்தேன்.
இந்தப் பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்வதற்கு ம�ௌலவி
யூசுப் முப்தியின் பங்களிப்பு மிகவும் உன்னதமானது.
எகிப்து நாட்டின் அஸ்ஹர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஒரு
புலமைப் பரிசில் கிடைத்தது. அங்கு சென்று 2 மாதக் சகவாழ்வு த�ொடர்பான கற்கை நெறியினை முடித்து விட்டு
வந்தேன்.
அரசாங்கத்தின் புதிய பட்டதாரிகள் பயிலுனர் நியமனம் சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றக்
கிடைத்தது.

நீங்கள் வேறு என்ன கல்வி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு
வருகின்றீர்கள்?
களனி பல்கலைக்கழகத்தில் சிங்களம் இரண்டாம்
ம�ொழி டிப்ளோமா செய்துள்ளேன். பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுமாணி கற்கை நெறியை மேற்க�ொண்டுள்ளேன். என்.ஐ.இல் ஆங்கில டிப்ளோமாவும்
செய்கின்றேன். க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமா சிறுவர் பாதுகாப்பு உரிமை
கற்கை நெறியினை பூர்த்தி செய்துள்ளேன்.
அரபு ம�ொழியை மேம்படுத்துவற்காக கடந்த நான்கு

இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் செம்சிங்ஹ

நாடளாவிய ரீதியில் புதிய ப�ொருளாதார மறுமலர்ச்சி வேலைத்திட்டம�ொன்று ஆரம்பிக்கப்படும் என
நுண்நிதிய, வீட்டுப் ப�ொருளாதார,
சுயத�ொழில் மற்றும் அபிவிருத்தி
இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான்
செம்சிங்ஹ தெரிவித்துள்ளார்.
உலகப் ப�ொருளாதார நெருக்கடி
இருந்த ப�ோதிலும், உள்ளூர் உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இலங்-

கையின் ப�ொருளாதாரத்தை
வலுப்படுத்துவதே இந்த
வேலைத்திட்டத்தின் ந�ோக்கமாகும் என தெரிவித்துள்ள இராஜாங்க அமைச்சர் குறித்த திட்டத்தை இந்த
வருடத்தின்
இரண்டாம்
காலாண்டில்
ஆரம்பிக்க
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
கண்டி சிட்டி சென்டரில் மத்திய
மற்றும் ஊவா மாகாண வர்த்தக

அமைப்பு மற்றும் சந்தை
கண்காட்சியை
சனிக்கிழமை திறந்து வைத்து
உரையாற்றும்
ப�ோதே
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து உரையாற்றி
இராஜாங்க அமைச்சர்.
இந்த வருடம் கிராமிய
ப�ொருளாதார அபிவிருத்திக்காக அரசாங்கம் 110 பில்லியன் ரூபாவை
ஒதுக்கியுள்ளதுடன், அதில் 40 வீதம்

உங்கள் மத்ரஸா வகுப்பு நண்பர்கள் குறித்து
என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள்?

நான் எத்தகைய உயர் கல்வியினைப் பெற்றாலும் ஆரம்பத்தில் கற்ற ஹக்கானியா மத்ரஸா மாணவர்களுடைய
நட்பு என்பது மிக அலாதியானது. இஸ்திகார் ஓமானில்
சப்ராஸ் ஹாபிஸ் எல்லோரும் அந்த மத்ரஸாவ�ோடு
இணைந்து சேவையாற்றுகின்றார்கள். அல் ஹக்கானியா
மத்ரஸாவில் கல்வி கற்று முதலாவது பல்கலைக்ககழகப்
பட்டம் பெற்று அரசாங்கத்தில் கடமையாற்றும் முதலாவது நபர் என்று குறிப்பிட முடியும். இன்னும�ொருவர்
தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் த�ொழில் புரிகின்றார்.என் வகுப்பு நண்பர்களை கட்டாயம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது.

நீங்கள் இறுதியாக கூற விரும்புவது என்ன?
நான் கற்ற ஹக்கானியா அரபுக் கல்லூரியில் இருந்து
கணிசமானளவு மாணவர்கள் கடந்த 3 வருடங்களாக பல்கலைக்கழகம் சென்று க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். வறுமை
என்பது படிப்புக்கு தடை அல்ல. ப�ொது நிர்வாக பரீட்சைக்கு விண்ணப்பம் செய்துள்ளேன். நிர்வாக துறைக்குச் சென்று ம�ௌலவியாக இருந்து சமூகத்திற்கு பெரியத�ொரு பணியை ஆற்ற வேண்டும். இதற்குள் நிறையப்
பேரை உள்வாங்க வேண்டும். யாரும் சுயநலமாக இருக்கக் கூடாது. இந்நாட்டில் வாழும் நாங்கள் ப�ொது நலத்த�ோடு நாம் எல்லோரும் இலங்கையர் என்ற ப�ொதுவான
எண்ணத்தோடு வேலை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய முழு ந�ோக்கமாகும்.

நேர்காணல் : இக்பால் அலி

இலங்கை அரசாங்கம் விடுத்த விஷேட வேண்டுக�ோளின் பேரில் சீனா 127 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்களை மருந்துப்பொருள் உற்பத்தி, விநிய�ோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமனவிடம்
சீனத் தூதர் கையளிப்பதைப் படத்தில் காணலாம்.

நாடளாவிய ரீதியில் புதிய ப�ொருளாதார மறுமலர்ச்சி
எம்.ஏ. அமீனுல்லா

வருடங்களாக இலங்கையின் பல பாகங்களுக்குச் சென்று
வழிகாட்டல்களையும் பயிற்சிகளையும் வழங்கி வந்துள்ளேன். கண்டி மாவட்ட ஜம்மிய்யதுல் உலமா சபையின்
ஏற்பாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் க. ப�ொ. த சாதாரண
மாணவர்களுக்கு கருத்தரங்குகளை நடத்துகின்றேன்.
கடந்த 10 வருடங்களாக நிறைய இடங்களுக்குச்
சென்று அரபு மற்றும் இஸ்லாம் பாட பரீட்சையில்
இலகுவான முறையில் சித்தியடைவதற்கான வழிகளைக் காட்டி வருகின்றேன். சில இடங்களில் இலவசமாக செய்து க�ொடுத்துள்ளேன். புத்தளத்தில் இலவசமாக கருத்தரங்குகள் அப்துல்லாஹ ஹஸ்ரத்தின்
ஒருங்கிணைப்போடு செய்கின்றேன். நான் கற்ற ஹக்கானியா அரபுக் கல்லூரி முதல் மலையகத்தில் உள்ள
அரபுக் கல்லூரிகளில் கல்வி பயிலும் பிள்ளைகளுக்கான
பரீட்சைக்கான முன்னோடிக் கருத்தரங்குகளை செய்து
வருகின்றேன்.

சிறு மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில்
அபிவிருத்திக்காக
ஒதுக்கப்படும்
எனவும் நாட்டின் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 52 வீதத்தை
பங்களித்து ஒட்டும�ொத்த ப�ொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தும் சிறிய
மற்றும் நடுத்தர அளவிலான உற்பத்தியாளர்களின் ப�ொருளாதாரத்தை
வலுப்படுத்துவதே இந்த ப�ொருளாதார மறுமலர்ச்சி வேலைத்திட்டத்தின் ந�ோக்கமாகும் எனத் தெரிவித்தார்.

மருத்துவ நிபுணர் அக்பருக்கு
பாராட்டு கெளரவிப்பு நிகழ்வு

க�ொழும்பு க�ோட்டை தினகரன்
நிருபர்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால்
மருத்துவ பேராசிரியர் என்ற உயர்
பதவி வழங்கப்பட்ட மன்னார்
விடத்தல்தீவை
பிறப்பிடமாகக்
க�ொண்ட பெண்ணியல் சம்பந்தமான மருத்துவ நிபுணர் எஸ்.எப்.
எல்.அக்பரை பாராட்டி கெளரவிக்கும் நிகழ்வொன்றை விடத்தல்தீவு
யூத் யூனியன் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இந்நிகழ்வு
ஞாயிற்றுக்கிழமை
(16) புத்தளம் மதுரங்குளி ட்ரீம் மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் அரசியல்வாதிகள்,
ஊர்வாசிகள், புத்திஜீவிகள் என
பலரும் கலந்து க�ொள்ளவுள்ளதாக
ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
க�ொவிட் - 19 த�ொற்று காரணமாக
அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்பது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
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கற்றவர்களுக்கு ப�ொது நிர்வாக அதிகாரம்;

கல்வியை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம்

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

திஸ்ஸமகாராமை பிரதேச செயலகப் பிரிவில் காணி உறுதிகள் இல்லாத குடும்பங்களுக்கு காணி உறுதிகள் வழங்கும் நிகழ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில்
பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்ட அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷ ஒருவருக்கு காணி
உறுதி வழங்குவதை படத்தில் காணலாம்.
படம் ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

வட மத்திய மாகாண
கலைஞர் விபரம் திரட்டு
திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

வடமத்திய மாகாண கலாசார
திணைக்களத்தினால் மாகாணத்தில் நிரந்தரமாக வசிக்கின்ற
கலைஞர்களின் விபரங்கள் திரட்டப்படுகின்றன.
மேற்படி மாகாணத்தில் நிரந்தரமாக வசிக்கின்ற ஏதேனும்
கலைத்துறைய�ோடு
சம்பந்தப்பட்ட ஒருவராக இருந்தால்,
கலாசார திணைக்களத்தால் நடாத்தப்படும் ப�ோட்டிகள் இன்னும்
பல
வேலைத்திட்டங்களுக்கு
இவர்கள்
இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளனர் என கலாசார
திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது.
இது சம்பந்தமான மேலதிக
தகவல்களுக்கு
0707655411,
0710871619 என்ற த�ொலைபேசி
இலக்கத்துடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளுமாறும் திணைக்களம் கேட்டுக்
க�ொண்டுள்ளது.

இந்நாட்டில் கற்றவர்களுக்கு ப�ொது
நிர்வாக அதிகாரம் கிடைக்கும் என்ற
நம்பிக்கையில் கல்வியை குறைத்து
மதிப்பிடாமல் இந்த நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த
வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன்
புதிய அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வட மத்திய மாகாண ஆளுநர்
மஹிபால ஹேரத் தெரிவித்தார்.
ஒரு வருடகால பயிற்சியை முடித்துக்கொண்டதன் பின்னர் அரசாங்கம்
எடுத்த தீர்மானத்தின்படி 2022 ஜனவரி
த�ொடக்கத்தில் நிரந்தர நியமனம்
வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் வடமத்திய
மாகாண ப�ொலன்னறுவை மாவட்ட
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு
நிரந்தர நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு

ப�ொலனறுவை சந்திர மண்டல மண்டபத்தில் (06) இடம்பெற்ற ப�ோது
ஆளுநர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
வடமத்திய மாகாண 1534 பட்டதாரி
பயிலுனர்களில்
ப�ொலன்னறுவை

மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களாக 300 பேர் நியமனம் பெற்றுள்ளனர்.
ஆளுநர் த�ொடர்ந்து கருத்து தெரிவிக்கையில் :- ஜனாதிபதியின் செளபாக்யா
க�ொள்கை திட்டத்திற்கமைய உங்களுக்கு குறித்த நியமனம் வழங்கப்படுவதாவது ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும்
அமைச்சரவை உங்கள் மீது எதிர்கால
எதிர்பார்ப்பை எதிர்பார்த்து உங்களின்
திறனையும் அறிவையும் க�ொண்டு இந்நாட்டின் சாதாரண மக்களுக்கு பாரிய
பங்களிப்பை செய்வீர்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பிலாகும்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோய் எமது
நாட்டில் மாத்திரமின்றி முழு உலகையும் பாதித்துள்ளது. இந்நாட்டின் அரச
தலைவர் மற்றும் அரசாங்கம் செய்யும்
செயல்முறையினை எந்நேரத்திலும்
இடை நிறுத்தாது என்ற செய்தியை

மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் க�ொண்டு
செல்ல வேண்டும்.
எமது நாட்டின் தற்போதைய நிலவரப்படி நிலமைக்கு ஏற்ப தடுப்பூசியை இலவசமாக வழங்கி உலக
வல்லரசுகளுக்கும் மேல் முன்னிலை
வகிப்பது எமது நாடாகும். அன்று
யுத்தத்தின் ப�ோது மக்களை பாதுகாத்தது ப�ோன்று க�ொர�ோனா த�ொற்றில்
இருந்தும் மக்களை பாதுகாத்துள்ளதைப் ப�ோன்று அரசாங்கம் உங்களுக்கு
பட்டதாரி அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களாக நியமனம் வழங்கியுள்ளது
என்றார்.
இந்நிகழ்வில் இராஜாங்க அமைச்சர் சிரிபால கம்லத், ப�ொலன்னறுவை
மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமரகீர்த்தி
அதுக�ோரள உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து
க�ொண்டர்.

ஸ்ரீ.சு.க. எதிர்காலத் திட்டங்களை கலீபதுல் குலபாவுக்கு அனுதாபம்;
கலீபதுல் குலபாவின் மறைவு
புதுப்பொழிவுடன் ஆரம்பிக்கும்

ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு

க�ொழும்பில் முன்னாள் அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் முகவரி த�ொலைந்து
விட்டது. அது இனிமேல்
அழிந்து
ஒழிந்துப�ோய்
விட்டது என இன்று சிலர்
மனப்பால் குடித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
ஆனால்,
அதன் முகவரி இன்னும்
த�ொலையவில்லை. அதே
முகவரியில் புதுப் ப�ொழிவுடன் அதன் எதிர்காலத் திட்டங்களை பாரியளவில் முன்னெடுத்துச்
செல்லும் என்பதை, க�ொழும்பு வாழ்
மக்களுக்கு ஞாபகமூட்ட விரும்புகிறேன் என முன்னாள் அமைச்சரும்
ஸ்ரீல.சு.க. மத்திய க�ொழும்பு அமைப்பாளருமான பைஸர் முஸ்தபா தெரிவித்தார்.

ஸ்ரீல.சு.க.
மத்திய
க�ொழும்பு கிளைக் காரியாலயம், நேற்று முன்தினம்
(10) மாலை க�ொழும்பு மருதானையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன,
முன்னாள்
அமைச்சர்
பைஸர் முஸ்தபா ஆகிய�ோர்
இணைந்து இப்புதிய காரியாலயத்தைத் திறந்து வைத்தனர். அமைச்சர்களான நிமல் சிறிபால டி. சில்வா,
மஹிந்த அமரவீர, துமிந்த திசாநாயக்க,
இராஜாங்க அமைச்சர்களான தயாசிறி
ஜயசேகர, லசந்த அழகியவன்ன உள்ளிட்ட க�ொழும்பு மாநகர சபையின்
ஸ்ரீல.சு.க. உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்துக�ொண்ட இச்சிறப்பு நிகழ்வில்,

ஐக்கியகாங்கிரஸ் கட்சியின்
17 ஆவது வருடாந்தமாநாடு
15 ஆம் திகதி கல்முனையில்
ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சியின்
17 ஆவது வருடாந்த மாநாடு,
எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி (சனிக்கிழமை) காலை 9 மணிக்கு,
கல்முனை ஆஸாத் பிளாஸா வரவேற்பு மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
கட்சியின் தலைவர் முபாறக்
அப்துல் மஜீத் தலைமையில்
நடைபெறவுள்ள இந்த தேசிய
மாநாட்டுக்கு, நாட்டின் பிரதான
மாவட்டங்களில் இருந்து கட்சியின் பேராளர்கள் கலந்து க�ொள்ளவுள்ளனர்.
நாட்டின் நிலைமையினைக் கருத்திற்
க�ொண்டு, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையுடன் நடைபெறவிருக்கும் இம்மாநாட்டில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட

பைஸர் முஸ்தபா த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றும்போது,
இன்று மக்கள் ச�ொல்லொன்னா
வறுமைக் க�ோட்டின் கீழ் வாழ்கின்றனர். குறிப்பாக, குடிசைகளில் உள்ள
க�ொழும்பு வாழ் மக்கள், பாரிய வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகளுக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலைமையை
மாற்றியமைக்கவே ஸ்ரீல.சு.க. களத்தில் இறங்கியுள்ளது. எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் ஸ்ரீல.
சு.க. நாடளாவிய ரீதியில் பாரிய வெற்றியைப் பெறும். க�ொழும்பு மாநகர
சபையையும் கைப்பற்றி, மேயருக்கான இருப்பிடத்தையும் தனதாக்கிக்
க�ொள்ளும். இதற்காக, நாம் தற்போதிருந்தே எமது வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுத்து வருகிற�ோம் என்றார்.

அதிக விலைக்கு யூரியா;
பெற்றுத்தருவதாக கூறி
ம�ோசடி செய்த விவசாயி
மரத்தில் கட்டிவைத்து தண்டனை
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

முக்கிய அரசியல்பிரமுகர்களும்
அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கட்சியின் க�ொள்கை பரப்புச்
செயலாளர் எம்.எஸ்.எம். சப்வானின்
வரவேற்புரையுடன்
ஆரம்பிக்கும் இம்மாநாட்டில்,
கட்சிக்காக அரும் பணியாற்றிய�ோருக்கான விருதுகள் மற்றும்
புதிய இணைப்பாளர்களுக்கான
நியமனக் கடிதங்கள் என்பனவும்
வழங்கப்படவு
 ள்ளன.
"ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சி"
என்பது 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் "உலமா
கட்சி" என்ற பெயரில் இயங்கி வந்ததுடன்,
கடந்தவருடம் "ஐக்கியகாங்கிரஸ் கட்சி" என
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிக விலைக்கு யூரியா உர மூடைகளை பெற்றுத்தருவதாக கூறி பணத்தினை பெற்றுக் க�ொண்டதன் பின்னர் ஏமாற்றிய விவசாயி ஒருவரை மரத்தில் கட்டிவைத்து மீண்டும்
பணத்தினை வழங்கிய பின்னர் அவிழ்த்துவிட்ட சம்பவம�ொன்று அநுராதபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இச்சம்பவம் அநுராதபுரம் பரசன்கஸ்வெவ ப�ொலிஸ் பிரிவிலுள்ள கஹக�ொள்ளாவ பகுதியில் அண்மையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக விசாரணைகளை மேற்கொண்டுவரும் பரசன்கஸ்வெவ ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவம் பற்றி மேலும் தெரிய வருவதாவது, அநுராதபுரம் தலாவ பகுதியிலுள்ள நபர் ஒருவருக்கு இதற்கு முன்னர்
யூரியா உர மூடைகள் மூன்றினை ஐம்பது ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான விலைக்கு விற்பனை செய்துள்ளதுடன் இன்னும் சில
உர மூடைகளை பெற்றுத்தருவதாக கூறி பணத்தினை வாங்கிவிட்டு உரத்தினை வழங்காது ஏமாற்றி திரிந்த விவசாயி ஒருவருக்கே இந் நிலை ஏற்பட்டுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

- அஸ் - ஸெய்யித் கலாநிதி ஹஸன் மெளலானா அனுதாபம்
இலங்கை ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல் குலபாவும், மூத்த
உலமாவுமாகிய
அல்-ஆலிமுல்
பாழில் அல்ஹாஜ் ஜே. அப்துல்
ஹமீத் பஹ்ஜி ஹஸ்ரத் அவர்களின் மறைவு, இலங்கை வாழ்
முஸ்லிம்களுக்கு மாத்திரமல்ல,
சுன்னத் வல் ஜமாஅத் க�ொள்கைகளின் அடிப்படையில் வாழும்
அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும் ஈடு
செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்
என, சர்வ மதத் தலைவர்களில்
ஒருவரும், பிரதமரின் முஸ்லிம்
விவகார
இணைப்பாளருமான
அஸ் - ஸெய்யித் கலாநிதி ஹஸன்
மெளலானா அல் காதிரி, தனது
அனுதாபச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார். அந்த அனுதாபச்செய்தியில் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது,
மறைந்த அப்துல் ஹமீத்

பஹ்ஜியின்
மறைவுச்செய்தி
கேட்டு நான் ஆழ்ந்த கவலையடைந்தேன்.
கலீபதுல் குலபா
நல்ல
அன்பான பண்பான சீதேவியான
பெருந்தகை ஆலிமாகத் திகழ்ந்தார்கள். சுமார் 65 வருட காலம்
வாழ்ந்து, 41 வருட காலம் மார்க்கப் பணிகளுக்காக தன்னையே
அர்ப்பணம் செய்து வாழ்ந்த
ஒரு மார்க்கப் பெருந்தகையாக
அன்னாரை ந�ோக்கலாம். இன,
மத ஒற்றுமைக்காக அன்னார்
பயணித்த பாதைகளை, நமது
வாழ் நாளில் என்றுமே மறக்க
முடியாது.
இவ்வாறான ஒரு பெருந்தகை
மனிதரின் மறுமை வாழ்வுக்காக
நாம் அனைவரும் பிரார்த்தனை
செய்வோமாக!

ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல் குலபாவும் மதவாக்குளம்
ஷரபிய்யா அரபுக்கல்லூரி, காலி
பஹ்ஜதுல் இப்ராஹீமிய்யா அரபுக்
கல்லூரி,
க�ொழும்பு
அஜ்வத்
அல்பாஸி அ ரபுக் கல்லூரி ஆகியவற்றின் பணிப்பாளரும், ஸ்ரீலங்கா
ஷரீஆ கவுன்சில் உப தலைவரும்,
க�ொ ழும்பு பெரிய பள்ளிவாசலின்
பி றைக் குழு தலைவரும், உம்மு
ஸாவியாவின் பிரதம இமாமுமான
ம�ௌலவி அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி)
யின் மறைவுக்கு தேசிய சூரா சபை
தனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை
தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் அச்செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
அல்லாஹ்வின்
அழைப்பையேற்று சென்றுவிட்ட
அவர்கள்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல்
உலமாவில் நீண்டகாலமாக நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினராக செயற்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த
நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு
தஃவா பணியாளராகவும், பேச்சாளராகவும் கருதப்பட்ட பஹ்ஜியவர்கள், இந்த நாட்டின் முஸ்லிம்களுக்கு தன்னால் இயன்றளவு
சேவை செய்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இவ்வுலகில் செய்த
நற்காரியங்களை வல்ல நாயன் அங்கீகரித்து மேலான சுவனபதியை
வழங்க வேண்டுமெனவும் அன்னாரின் பிரிவினால் துயருற்றிருக்கும் அன்னாரது குடும்பத்தினருக்கு
தமது ஆழ்ந்த கவலையை தெரிவிப்பதாகவும் அந்த அனுதாபச்செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜியின்
மறைவுக்கு சூரா சபை அனுதாபம்

மீனவர்களுக்கும் மானியம் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

மீனவர்களுக்கு
மண்ணெண்ணெய்
மற்றும் ஒயில் ஆகியவற்றுக்கு மானியம்
வழங்க அரசாங்கம் உடன் நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என தேசிய மீனவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டாளர் தினேஷ் சுரஞ்சன்

பர்னாந்து தெரிவித்தார். எரிப�ொருள் விலையேற்றத்தினால் மீனவர்கள் எதிர்நோக்கி
வரும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் தெளிவுபடுத்தும் விஷேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு
நேற்று கற்பிட்டியில் இடம்பெற்ற ப�ோதே
அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
இங்கு த�ொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த

அவர், க�ொர�ோனா த�ொற்றுப் பரவல், கடும்
மழையுடனான வெள்ளம் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் எண்ணெய்க் கசிவு என்பனவற்றின் காரணமாக மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
மீனவர்கள் ஒரு நாளைக்கு தமது த�ொழில்
தேவைகளுக்காக சுமார் நூறு முதல் 120

லீட்டர் மண்ணெண்ணெய் பயன்படுத்தி
வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தீடீர் எரிப�ொருள் விலையேற்றம் எமது மீனவர்களுக்கு ப�ொருளாதார ரீதியில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மீனவர்கள் கடன்களைப் பெற்று மிகவும்

கஷ்டத்திற்கு மத்தியில் தமது த�ொழிலை
செய்து வருகின்றனர்.
எனினும், இந்த
மண்ணெண்ணெயின் விலை அதிகரிப்பு
காரணமாக மீனவர்கள் மற்றும் மீனவ ஏற்றுமதியாளர்கள் என மீனவத் த�ொழிலில் ஈடுபடுகின்ற அனைவரும் மேலும் கடனாளிகளாக மாறும் நிலை காணப்படுகின்றன.

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன ஆனந்த சமரக�ோன் மண்டபத்தில் பாஸில், ரஜனி இணைந்து வழங்கிய வீனஸ் இசை குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சியில் நம்நாட்டு பாடக, பாடகிகள் கலந்து சிறப்பித்தனர். அபூ உபைதாவின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக க�ொழும்பு மாநகர பிரதிமேயர் ஏ.ஐ.எம். இக்பால், த�ொழில் அதிபர்கள் பஸ்லி ரூமி உட்பட முக்கிய பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். சமூக சேவையாளர்கள், த�ொழில் அதிபர்கள் மற்றும் உலக சாதனை பெற்ற சிறுமிக்கும் "பாத்திமா ஆனத்ஹிதா" (நிந்தவூர்)
பரிசுகளும், சான்றிதழ்களும் வழங்கி க�ௌரவித்தனர். இந்நிகழ்வில் தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை உறுப்பினர் சரீனா முஸ்தபாவும் கலந்து சிறப்பித்தார். (படங்கள் எம். நசார்)
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Nfs;tp mwptpj;jy;
rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk;
nfhOk;G 12

Rj;jpfhpg;G Nrit toq;fy; - tUlk; 2022
rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpd; gioa kw;Wk; Gjpa fl;blq;fspy;
Rj;jpfhpg;G
Nritfspid
toq;Ftjw;fhf
jifik
tha;e;j
toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
01. chpa tpz;zg;gg; gbtj;jpid jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk;
&gh.1>000/- ,id kPsspf;fg;glhj itg;Gg; gzkhfTk; &gh.10>000/,id kPsspf;fj;jf;f itg;Gg; gzkhfTk; itg;gpypl;L ngw;Wf;
nfhs;sg;gLk; gw;Wr;rPl;bid rkh;g;gpg;gjd; %yk; jhgdg;
gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
02. Fwpj;j fl;blq;fis thuhe;j ehl;fspy; 2022.01.20 kw;Wk; 2022.01.21
Mk; jpfjpfspy; gp.g.01.00 kzpf;Fk; gp.g.3.30 kzpf;Fkpilapy;
ghh;itapl KbAk;.
03. g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.01.26 Mk; jpfjp
K.g.10.00 kzpf;F Kd;ghf fpilf;ff; $bajhf gjpTj;jghypy;
mDg;gp
itf;fg;gLjy;
Ntz;Lk;
my;yJ
NeubahfTk;
ifaspf;fyhk;.
04. Nfs;tpkDf;fs;
2022.01.26 Mk; jpfjpad;W K.g.10.30 kzpf;F
jpwf;fg;gLk; vd;gJld; chpa toq;Feh; my;yJ mthpd;
mjpfhukspf; f g; g l; l
Kfth;
mjpy;
gq; F
ngWtjw; F
mDkjpaspf;fg;gLthh;fs;.
jiyth;
jpizf;fs ngWiffs; FO
rl;lkh mjpgUf;fhf.
பேருவளை சீனன்கோட்டை அல் ஹுமைஸரா தேசிய பாடசாலையில் கல்வி
கற்று வெளியேறிய பழைய மாணவர்களினால் பல மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான பாடசாலை உள்ளக அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள் மற்றும் ப�ௌதீக
வளங்களை கையளிக்கும் நிகழ்வு (6) பாடசாலை அதிபர் எம்.ஆர்.எம். ரிஸ்கி
தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதன்போது அந்தந்த வகுப்புகளைச்
சேர்ந்த பழைய மாணவர்கள் திட்டங்களை மற்றும் உபகரணங்களை அதிபரிடம் கையளிப்பதையும் பிரதம அதிதிகளையும் படங்களில் காணலாம்.

(படங்கள் பேருவளை விசேட நிருபர் )

ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

,yq;ifg; guPl;irj; jpizf;fsk;
mur kw;Wk; khfhz mur Nrit
njhopy;El;g mYtyfu;fSf;fhf
(rptpy; ve;jputpay;) elhj;jg;gLk;
nrad;Kiwg; guPl;ir 2021 (2022)
Nkw;Fwpj;j gpuNahfg; guPl;ir 2022 ngg;utup khjk; njhlf;fk; elhj;Jtjw;F
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. mJ njhlu;ghf vOj;J guPl;irapy; rpj;jpaile;j mur
kw;Wk; khfhz Nrit njhopy;El;g mYtyu;fs; tpz;zg;gpf;f KbAk;.
2019 vOj;J %yg;guPl;irapy; rpj;jpaile;j tpz;zg;gjhupfSf;F %yk; gpuNahfg;
ghPl;irf;Fhpa tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; ghlj;jpl;lk; vd;gd jghy; %yk; mDg;gp
itf;fg;gl;Ls;sJ. gpuNahfg; guPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F jifikAila Vida
midj;J tpz;zg;gjhupfSf;Fk; tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; ghlj;jpl;lk; ,yq;ifg;
guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfG+u;t ,izajsj;jpy; (www.doenest.lk)
gjptpwf;fk; nra;tjw;fhd trjpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
,e;jg; guPl;ir gioa kw;Wk; Gjpa ghlj;jpl;lj;jpd; fPo; elhj;jg;gLtJld;
tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ghlj;jpl;lj;ij gpd;du; khw;Wtjw;F
,lkspf;fg;glkhl;lhJ.
tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdk; 2022 [dtup khjk;
20 Mk; jpfjpahFk;. G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; mj;jpdj;jpw;F
Kd;du; gjpTj;jghypy; 'guPl;ir Mizahsu; ehafk;> epWtdk; rhu; guPl;irfs;
xOq;fikg;Gf; fpis> ,yq;ifg; guPl;irj; jpizf;fsk;. jghy; ngl;b ,yf;fk;
1503> nfhOk;G|| vd;w Kftupf;F mDg;gp itg;gJld; tpz;zg;gg;gbtk; mDg;Gk;
jghy; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; mur kw;Wk; khfhz mur Nrit
njhopy;El;g mYtyfu;fSf;fhf (rptpy; ve;jputpay;) elhj;jg;gLk; vOj;Jg;
guPl;ir 2021 (2022)" vdf; Fwpg;gplTk;.

vy;. vk;.b. ju;kNrd
guPl;ir Mizahsu; ehafk;
5/4/3/04/2021
epWtdk; rhu; guPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis>
,yq;ifg; guPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;j> gj;juKy;y.
2022 [dtup khjk; 12 Mk; jpfjp

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk;
mynfhy;y
mur
Njhl;lj;jpypUe;J
td
Kfhikj;Jtj;
jpl;lj;jpw;fika mg;Gwg;gLj;j Ntz;ba 588 gyiff;fhd
kuq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j Nfs;tpf;fhd epge;jidfs;
kw;Wk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; cs;slq;fyhd
Nfs;tp Mtzq;fis 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp mur
ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; mike;Js;s
jiyik mYtyfj;jpy; 2022-01-12Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-01Mk;
jpfjp tiuapYk; my;yJ fy;gp`py;y Njhl;lj;jpy; mike;Js;s
gpuNjr mYtyfj;jpy; 2022-01-12Mk; jpfjp Kjy; 2022-0128Mk; jpfjp gp.g. 12.30 kzp tiuAk; nfhs;tdT nra;ayhk;.
kPsspf;fg;gLk; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;Jjy;
fl;lhakhFk;. kuq;fis ghh;itapLjy; nfhl;lfq;f> uq;fy
kw;Wk; mynfhy;y Njhl;l mj;jpal;rfh;fisr; re;jpj;J 202201-12Mk; jpfjp Kjy; 2022-01-28Mk; jpfjp tiuapy; ghPl;rpj;Jg;
ghh;f;fyhk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis mur ngUe;Njhl;lf;
$l;lj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; 2022-02-01Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; cs;sply;
Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdNk gp.g. 1.30 kzpf;F
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
2022-02-01Mk; jpfjp gp.g. 12.30 kzpapd; gpd; vf;fhuzk;
nfhz;Lk;
Nfs;tpg;
gbtq;fs;
toq;fg;glhJ
vd;gJld;>
ve;jnthU Nfs;tpiaAk; my;yJ Nfs;tpapd; gFjpnahd;iw
Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak;
mjpfhuj;ij ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd;
ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; mjd;
jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.
jiyth;>
ngWiff; FO>
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.
2022-01-07Mk; jpfjp.
tprhuizfs;: 0115-921463

யாழ் ரயிலில் பயணிகளுக்கு
'கடுப்பு' ஏற்றும் அறிவித்தல்!
(பாணந்துறை மத்திய குறூப்
நிருபர்)

க�ொழும்பு க�ோட்டை புகையிரத நிலையத்திலிருந்து காலை
11.55 இற்கு காங்கேசன்துறை
ந�ோக்கிப் புறப்படும் உத்தரதேவி
கடுகதி புகைவண்டியில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் 'அறிவித்தல் ஸ்ரிக்கரில்' தமிழ்மொழி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக பயணிகள் கவலை
தெரிவிக்கின்றனர்.
இரண்டாம் வகுப்பு, மூன்றாம்
பகுப்பு என்ற பதம் 'இரண்டாம்
கடுப்பு, மூன்றாம் கடுப்பு' என்று
பிழையாக அச்சிட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இது த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டோர் உரிய நடவடிக்கை

எடுத்து மேற்படி ரயில் பெட்டியிலுள்ள ஸ்ரிக்கரில் காணப்படுகின்ற தமிழ்ப் பிழைகளை திருத்தி
சரியான முறையில் திருத்தியமைக்குமாறு பயணிகள் விடயமாக
கேட்டுக் க�ொள்கின்றனர்.

ம�ோ. சைக்கிள் விபத்தில் இருவர் பலி!

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

ந�ொச்சியாகம காலதிவுள்வெவ பகுதியில் இடம்பெற்ற ம�ோட்டார்
சைக்கிள் விபத்தில் படுகாயமடைந்த இருவர் சிகிச்சைக்காக வேண்டி அநுராதபுரம் ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதித்த பின்னர் உயிரிழந்துள்ளதாக ந�ொச்சியாகம
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். இச்சம்பவம் திங்கட்
கிழமை இரவு (10) அநுராதபுரம் புத்தளம் பிரதான
வீதியின் ந�ொச்சியாகம துனுப�ொத்தகம பகுதியில்
இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy;
சம்பவத்தில் 67 ,22 வயதுடைய ந�ொச்சியாகம இங்cl;gl ghJfhg;G Ntiyfs;> tdq;fis kPs; gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td
கிமெட்டியாகம மற்றும் துனுப�ொத்தகம பகுதியை
tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R
வசிப்பிடமாக க�ொண்ட இருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளனர்.
,yq;if Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
NritfSf;fhd ngWif - 2022/2023
Nfs;tp ,y. DNZG/A/10/21/32

1.

nj`ptis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpd;; rhh;ghf jpizf;fs
ngWiff; FOj; jiytuhy; gpd;tUk; kpUff;fhl;rpr;rhiy tsTfSf;F xU tUl
fhyj;Jf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik
tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd
Nritfs; (,yq;if) (jdpahh;;) epWtdk;

jiyg;G
,uj;kyhid
nfhOk;G
ru;tNjr
tpkhdepiyaj;jpy;
(CIAR)
tpkhdf;nfhl;lif (AIRCRAFT HANGAR), mYtyfk; kw;Wk;
epyg;gug;gpd; Fj;jiff;fhd Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD Nfhuy;

Nkyjpf tpguq;fis fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> gazpfs;
Kidaf; fl;blk;> 2MtJ khb> miw ,y. 37> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiyak;
kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahh;;) epWtdk; tzpfk; kw;Wk; Mjdq;fs;
gpuptpd; jiyikaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 011-2264008, 011-2252744,
njhiyefy;: 011-2251493
my;yJ kpd;dQ;ry;: head.cp@airport.lk

jiyth;>
tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs;
(,yq;if) (jdpahh;) epWtdk;>
gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;>
fl;Lehaf;f.

02

ahidfs; ruzhyak;> gpd;dty

DNZG/A/10/21/32/II

75>000.00

03

Gjpa kpUff;fhl;rpr;rhiy> gpd;dty

DNZG/A/10/21/32/III

85>000.00

04

rghhp g+q;fh> hpjpafk

DNZG/A/10/21/32/IV

80>000.00

Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;fika ,lk;ngWk;.

3.

Nfs;tpjhuh;fSf;fhd jFjpj; Njitg;ghLfs;
¾ fle;j ,uz;L tUlq;fspy; VjhtJ epWtdj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nrit
toq;fpa Kd; mDgtk;
¾epjpapay; ];jpuj;jd;ik

4.

Mh;tKs;s
jFjp
tha;e;j
Nfs;tpjhuh;fs;
Nfs;tp
rk;ge;jkhd
Nkyjpf
njspTgLj;jy;fis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; jiyikf;
fzf;fhshplkpUe;J
011 2896779 njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; 011 2731851
njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00
tiu ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; Nfs;tp Mtzq;fisg;
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.

Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; 2022 [dthp 12Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;uthp 01Mk;
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu xt;nthU
tsTf;Fk; 3>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyapd;
gzpg;ghsh; ehafj;jpw;Fr; nrYj;Jtjd; NghpYk; kw;Wk; gpd;tUk; Kfthpf;F
Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpapdhy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; NghpYk; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj;
njhFjpiaf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.

Nfs;tpfis gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 ngg;uthp 02Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;
fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022
ngg;uthp 02Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh; my;yJ
mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. rfy Nfs;tpfSlDk;
Nfs;tpg; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7.

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

,e;jf; tpiyf;Nfhuypd; KbTWj;jy; jpfjp 2022 [dthp 12Mk; jpfjpapypUe;J 2022
ngg;uthp 09Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ vd;gJld;
,jd; gpufhuk; 2022 ngg;uthp 08Mk; jpfjp tiu tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
,jd; gpufhuk;> 2022 ngg;uthp 09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy;fs;
KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; mjd;gpd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd
epiyak;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if)
(jdpahh;) epWtdj;jpd; tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpy; cldbahfj;
jpwf;fg;gl;L thrpf;fg;gLk;.

DNZG/A/10/21/32/I

Nfs;tp ,y.

2.

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; fhyj;ij ePbj;jy;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;lit njhlh;ghf 2021 brk;gh; 3Mk; jpfjpa ~~jpdfud;|| gj;jphpifapy;
gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; njhlh;ghdJ.

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy> nj`ptis

miktplq;fs; / tsTfs;

tpiykDf; f Sf; f hd miog; G
Nfs;tp
,yf;fk;
036/T/2021

01

Nfs;tpg;
gpiz Kwp
gpiz
(&gh)
80>000.00

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;>
mdfhhpf jh;kghy khtj;ij>
nj`ptis.

251-6682
Mazda,
1993, van. கூடி ய
விலைக்
க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 3 10, கா லி வீதி,
க�ொ ழும்பு - 03. த�ொ ,
பே - 0 714542958

002550

SG YQ-5895 Bajaj,
2011; WP QG-8291
Bajaj, 2006, WP
YO-3005
Bajaj,
2011, threewh e el
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான் ஸ் பிஎல்சி,
இல. 3 1 0 , கா லி வீதி,
க�ொ ழும்பு - 03. த�ொ ,
பே - 0 711210810.

002555
WP BIA - 9335 Honda
navi, 2019, CP BIB1290 H onda na vi,
2019, motor Cycle.
கூடி ய விலைக் க�ோ ரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 3 10, கா லி வீதி,
க�ொ ழும்பு - 03. த�ொ ,
பே - 0 711210810.

002554

Toyota toyoAce, 10
1/2 அலுமினியம்
ப�ொ டியுடன் ட பிள்வீல்,
டபிள் பற்றரி, 700X16
ஆறு சக்கர ம் , பவர்
ஸ்டியரிங்,பவர் சட்டர்ஸ்,
பவர் மி ரர், A/C,
3 B என்ஜின், 1997
உற்ப த்தி - 2003 பதிவு
WPHN
98XX
என்ஜின் உட்பட சகல
துணைப்பாகங்களும் க�ொழும்பு
ப�ொலித்தீன்
முத லா வது மற்றும்
த�ொ ழி ற்சால ை க் கு
காட்சியறை நிலையில்
உற்பத்தி
ப�ொதியிடல�ொ றி (48 இலட்சம்)
லில் உதவியாளர்களுசுனில் - 0722281386,
க்கு
வெற்றிடங்கள்.
உ தே கு மார் சம்பளம் பேசித் தீர்க்க0778860049, களனி
லாம். 0777893786
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2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை
ngaH khw;wk;

ngah; khw;wk;

Vwht+H gw;W MWKfj;jhd;
FbapUg;G
gpuNjrj;ijr;
NrHe;j
MWKfk;
fkyuhrd; Mfpa ehd;
Gdpj
,];yhj;ij
RatpUg;gpy; Vw;Wf;nfhz;L
vdJ ngaiu MWKfk;
,];khapy; vd khw;wpf;
nfhz;Ls;Nsd; vd;gij
,yq;if
rdehaf
Nrh\ypr
FbauRf;F
njhpag;gLj;Jfpd;Nwd;.
- MWKfk; ,];khapy; -

%J}h; gpuNjr nrayhsh; gphpTf;F
cl;gl;l $h;fz;lk; [pd;dh efh;
fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy;
trpj;J tUk; mypGfhd; fpahj;J
tPtp Mfpa ehd; vdJ ngaiu
mypGfhd; - ghj;jpkh w];kpdh vd
ngah;khw;wk; nra;J nfhz;Nld;.
,dpNky;
rfy
j]; j h
Nth[{fspYk;> Mtzq;fspYk;
,g; n gaiuNa
Fwpg; g pLNtd;
vd;gij =yq;fh FbauRf;Fk;
nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj;
jUfpd;Nwd;.
mypGfhd; - ghj;jpkh w];kpdh

ngaH khw;wk;
nfhOk;G -13> nfhl;lhQ;Nrid>
[k;gl;lh
tPjp>
131/4789Ir; NrHe;j n[af;FkhH
n[Nwhj;uh[; Mfpa ehd; Gdpj
,];yhk; kjj;ijj; jOtp vdJ
ngaiu n[a;yhg;jPd; Kfk;kJ
c];khd;
vd
khw;wpAs;
Nsd;
vdTk;
,dpNky;
rfy Mtzq;fspYk; Gjpa
ngaiuNa ghtpg;Ngd; vdTk;
,yq;if rdehaf Nrh\
ypr FbauRf;Fk;> kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;.
n[a;yhg;jPd; Kfk;kJ c];khd;

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

kpDtq;nfhl> n`e;jpk`u> ,y. 51> jw;NghJ trpf;Fk;>
fk;g`h> m];fphpa> ky;tj;j tPjp> 71/E1 Ir; NrHe;j>
tpj;jhdNf gpukyhy; kw;Wk; Njhd; njy;kh Inthd; ngHdnll;
Mfpa ehk;. rl;lj;juzp kw;Wk; fk;g`h gfpuq;f nehj;jhhpR
S.N. [atHjdtpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2011.10.27Mk;
jpfjpaplg;gl;l mj;Jld;> fk;g`h> fhzpg; gjptfk;> gjpthsH
ehafj;jpdhy; fz;fhzpf;fg;gLk; vOj;J%y mjpfhuj;ijf;
nfhz;l gjpTg; gf;fj;jpy;> 2012.02.16k; jpfjp nthYa+k; 12178
NghypNah 56> vd;l;hp 24 nfhz;l fk;g`h> m];fphpa> ky;tj;j
tPjp> 71/E4 Ir; NrHe;j Rkpj; tpj;jhdNf ,w;F toq;fg;gl;l
ml;NlhHzp kjpg;gPl;L ,y. 715I ,uj;Jr; nra;tjhf ,yq;if
rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.
nrhy;yg;gl;l Rkpj; tpj;jhdNfapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jf;
nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehk; nghWg;ghf khl;Nlhk;.
1. tpj;jhdNf gpNukyhy;>
2. njhd; njy;kh Inthd; ngh;dnll;

fhzp RtPfupg;Gr; rl;lk; (mj;jpahak; - 460)
gpupT 39(1) ,d; fPo; fhzp RtPfupg;Gr;

vdpDk; nfsut fhzp mikr;ru; v];.vk;. re;jpuNrd mtu;fspdhy; fhzp RtPfupg;Gr;
rl;lk; 39(1) gpuptpd; Clhf mtu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpid nfhz;L
Nkw;gb ,yf;fKila 2146/35 kw;Wk; 2019.10.25 kw;Wk; 2253/7 kw;Wk; 2021.11.08
jpfjpapidAila mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; 2004 Mk; ,yf;fk;
kw;Wk; 137 ,yf;fKila KOf; fhzpg; gug;gpd; Fwpg;gpl;l xU gFjpahdJ
2146/35 kw;Wk; 2019.10.25 Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdpapd; fPo; khw;wPL
nra;ag;gLk; rl;lj;jpd; fPo; 39 m (1)ruj;jpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nra;fpd;Nwd;.
cggpupT
kj;jpa khfhzk; Etnuypah khtl;lj;jpy; mk;gfKt Nfhuis gpuNjr nrayhsu;
gpuptpd; mk;gfKt Nfhuisapd; rpW gpuptpy; fpdpfj;Njd (315V) fpuhk mYtyu;
gpuptpy; flty (gpupT fpuhkj;jpy; mike;Js;s epy msitahsu; ehafj;jpdhy;
jahupf;fg;gl;l 2018.02.22 Mk; jpfjpa kw;Wk; ,y.106 gpw;Nru;f;if ,y.20 Mk; ,yf;f
,Wjp fpuhk tiuglj;jpy; tpgukhf fhl;lg;gl;l fPo; tpgupf;fg;gl;l ngau; kw;Wk;
tpguKila gpd;tUk; Jz;L ,y.245> 248 kw;Wk; 250 vy;iyfisf; nfhz;l fhzpj;
Jz;L.

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

Nfs;tp jpwf;Fk; jpdj;ij ePbj;jy;
#hpa ngdy;> #hpa rf;jp ePH gk;gp
kw;Wk; Jizg; ghfq;fis toq;Fjy;>
nghUj;Jjy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;
ngWif ,yf;fk;: WL/02/17/67/SWP/2021

tlf;Nf
fpof;Nf
njw;Nf
Nkw;Nf

tlf;Nf
fpof;Nf
njw;Nf
Nkw;Nf

tlf;Nf
fpof;Nf
njw;Nf
Nkw;Nf

-

Jz;L
Jz;L
Jz;L
Jz;L

,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;

243
243
242
242

kw;Wk;
kw;Wk;
kw;Wk;
kw;Wk;

244
244
244
243

-

Jz;L
Jz;L
Jz;L
Jz;L

,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;

247> 249 >124> 125 kw;Wk; 211
124 >125 >211 kw;Wk; 247
247
247

-

Jz;L
Jz;L
Jz;L
Jz;L

,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;
,yf;fk;

251>
116>
247>
10B>

116
249
10B
251

kw;Wk;
kw;Wk;
kw;Wk;
kw;Wk;

kjthr;rp kw;Wk; uk;Ngt gpuNjr nrayf gphpTfspYs;s
CBOfSf;F nfhs;ssTila ePh;j;jhq;fpf; NfhGuj;ij
eph;khzpj;jy; kw;Wk; Nrit ,izg;Gfis toq;Fjy;
kw;Wk; HDPE tpepNahf Foha;topfis toq;Fjy; kw;Wk;
gjpj;jy;
xg;ge;j ,yf;fk;: AN/PH II/JICA/DPL-CBO/LOT C3

tpiykDf;fisr; rkhg;;gpf;Fk; fhyj;ij ePbj;jy;
1.

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 500>000.00 &gh kw;Wk; Vw;Gilajhd ngNrt
Mfpatw;iw nuhf;fg;gzj;jpy; my;yJ Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;
rigapd; ngahpy; tq;fp tiuthf nrYj;jpa gpd;du; 2022 [dthp 25Mk; (202201-25)jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; ,yq;if> ,uj;kyhd> fhyp
tPjp> j.ng. ,y. 14> NjePttr> (Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;)
cjtp
nghJ KfhikahsUf;F tpahghu jiyg;Gf; fbjj;jpy; tpz;zg;gnkhd;iwr;
rku;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;
KOikahd njhFjpnahd;iw Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT
nra;;ayhk;. ,uj;Jr; nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; gpujpnahd;iw
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; miuthrpia nrYj;jp ,Nj eilKiwapy;
nfhs;tdT nra;ayhk;.

2.

2022 [dthp 26Mk; (2022-01-26) jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F
Kd;duhff; fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ngytj;j> Gjpa ghuhSkd;w
tPjp> ~yf;jpa nkJu|> 35Mk; ,yf;fj;jpYs;s
ePu; toq;fy; mikr;rpd;
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FO jiytuplk;
tpiykDf;fs;
xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
jhkjkhd
tpiykDf;fs;
epuhfupf;fg;gLk;.
rKfkspj;jpUf;Fk;
tpiykDjhuh;fspd;
gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %baTld; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

3.

midj;J tpiykDf;fSlDk; 68.5 kpy;ypad; ,yq;if &gh ngWkjpahdJk;
tpiyf;Nfhuy; jpfjpapd; gpd; 28 ehl;fSf;F 2022 [_d; 21Mk; jpfjp
tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; my;yJ VjhtJ ePbf;fg;gl;l jpfjp tiu
nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiytu;
Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig.

249
247
251
116

v];.gP. ype;jFk;Gu
gpuNjr nrayhsu;>
mk;gfKt Nfhuis

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;

2021.12. 30 Mk; jpfjp
mk;gfKt Nfhuis gpuNjr nrayf fhupahyaj;jpy; ,Ue;J.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

(mur chpikAs;s njhopy; Kaw;rpnahd;W)

(REB)

ePHg;ghrd mikr;R

jy;gpl;bfy ePHj;Njf;fj; jpl;lk; - fe;jnfl;ba> gJis.
1964 ,yf;fk; 28 If; nfhz;l fhzp
vLj;jw; rl;lj;jpd; (jpUj;jg;gl;l)
fl;lisr; rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lthW
fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(460 Mk; mj;jpahak;)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

cj;Njr jy;gpl;bfy mizf;fl;L
jsj;jpw;fhd milT tPjpia Nkk;gLj;jy;
(0+550 KM to 0+715KM)

vdJ Fwpg;gpyf;fk; : KDS/MDB/4/2/1/244

V.vk;.tpf;ukhur;rp
gpuNjr nrayhsh;>
nke;jJk;gu
2022 [dthp khjk; 10 Mk; jpfjp
nke;jJk;gu gpuNjr nrayfj;jpy;

mDuhjGuk; tlf;F ePH; toq;fy; jpl;lk; - fl;lk; II

vdJ ,yf;fk; :- AMB/3/4/A/12-04
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; :- LD/05/2003/VEP/493

jiytH
jpizf;fs ngWiff; FO>
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>
,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia nghJ kf;fspd;
tplaj;jpw;fhf murhq;fj;jpw;F
vLj;Jf;
nfhs;s vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. Nkyjpf
tpguq;fSf;F 2021 [{d; khjk; 22 Mk;
jpfjp> ,yf;fk; 2233/14 If; nfhz;l
kw;Wk; 2021 brk;gh; khjk; 14Mk; jpfjp
,yf;fk; 2258/17 If; nfhz;l =yq;fh
[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpN\l
th;j;jkhdpapd; (III) Mk; gFjpiag;
ghh;f;fTk;.
cg ml;ltiz
khfhzk;
: kj;jpa khfhzk;
khtl;lk;
: fz;b
gpuNjr nrayhsh; gphpT : nke;jJk;gu
fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT : ,yf;fk; 758>
tl;lghd
fpuhkj;jpd; ngah;
: nfhgpy;ygjd
fhzpapd; ngah;
: `{Yfq;f tj;j
Muk;g tiugl ,yf;fk; : k` 7052
fhzpj;Jz;L ,yf;fk; : 1
fhzpapd; tp];jPuzk; : 0.0803 n`f;lahh;

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

02. Jz;L ,y.248- kpad nfhy njd;d my;yJ my;ypyj;ij tp];jPuzk; : 0.0495
n`f;lahu;

2022.01.18k; jpfjp jpwg;gjw;F jPHkhdpf;fg;
gl;bUe;j Nkw;gb ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; 2022.01.24
gp.g. 2.00 tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

fhzp mikr;rpd; Fwpg;gpyf;fk; :
4-3/12/2018/WS/375

ePH toq;fy; mikr;R

01. Jz;L ,y.245- kpad nfhy njd;d my;yJ my;ypyj;ij tp];jPuzk; : 0.1960
n`f;lahu;

03. Jz;L ,y.250 - kpad nfhy njd;d my;yJ my;ypyj;ij - tp];jPuzk;: 0.0708
n`f;lahu;

td rPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid
Ntyp kw;Wk; mfopfs; epHkhzk; cl;gl
ghJfhg;G Ntiy tplaq;fs; kw;Wk; td kPs;
gapHnra;if kw;Wk; td tsq;fs; mgptpUj;jp
,uh[hq;f mikr;R

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
murhq;fk;

rl;lj;jpid ,uj;J nra;jik njhlu;ghd mwptpj;jy;
fhzp RtPfupg;Gr; rl;lj;jpd; 38 Mk; gpuptpd; (m) gpuptpd; fPo; gpufldk; nra;ag;gl;l
2118/73 ,yf;fKila kw;Wk; 2019.04.12 Mk; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdpapy;
mwptj;jy; nra;ag;gl;l 2004 Mk; ,yf;fk; 137 ,y; 2004.10.19 Mk; jpfjpaplg;gl;l
ruj;jpd;> Mizapd; gb fPo; Fwpg;gplg;gLfpd;w cg gpuptpy; kpf tpgukhf $wg;gl;Ls;s
fhzpj;Jz;L ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F cupikahd xd;whFk;.
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tpiykD ,y. PD/TRP/W2/1/NCB-AC/2022
1.

2.
3.

165kP ePskhd nfhq;fpwPl; tPjpia epHkhzpg;gjw;fhf jifikAk;> jFjpAs;s
tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis. ePHg;ghrd mikr;R
nrayhshpd; rhHghf jpl;l ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH.
gJis khtl;lk;> fe;jnfl;ba gpuNjr nrayhsH gphptpd; cj;Nj jy;gpl;bfy
mizf;fl;L jsk; (thrdfktpypUe;J jy;gpl;bfy ePHj;Njf;f mizf;fl;L jsk;)
milT tPjp Nkk;gLj;jiy ,J cs;slf;fpAs;sJ. epHkhz fhyk; 10 thuq;fshFk;.
tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykD Kiwik (NCB) Clhf elj;jg;gLk;.
xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;F jifikngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuHfs;
mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfisf;
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Fiwe;j gl;r CIDA gjpT juk; C6

4.

xg;ge;jq;fisg; ngWtjw;fhd jifik Njitg;ghLfspy; tpiykD Mtzj;jpy;
jug;gLk;.
5. MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> fe;jnfl;ba> ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> jpl;lg;
nghwpapayhsH> jy;gpl;ba ePHj;Njf;f jpl;lj;jpypUe;J Nkyjpf jfty;fis
ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng./ngf;]; ,y. - 055-2245626> kpd;dQ;ry; - pdthalpitigala@
gmail.com mj;Jld; tpiykD Mtzq;fis fPo;f;fhZk; Kfthpapy; 9.00 kzp Kjy;
15.00 kzp tiu thu ehl;fspy; ghprPypf;fyhk;.
6. XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 6>000.00 nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.01.12 Kjy;
2022.01.26 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu fPo;f;fhZk; Kfthpf;F xU vOj;J %y
tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy;> MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy
nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis MHtKs;s
tpiykDjhuHfSf;F nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw (Mtzj;
njhFjpf;F) fhrhf Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
7. tpiykDf;fs; 2022.01.27 - 13.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fPNoAs;s Kfthpf;F
efy;fSld; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
2022.01.27k; jpfjp fPo;f;fhZk; Kfthpapy;> rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gLk;
tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld;
cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.
8. tpiykDf;fs; 91 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
9. tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.01.20k; jpfjp 10.00 kzpf;F> fe;njnfl;ba>
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> jy;gpl;bfs ePHj;Njf;f jpl;lj;jpy; eilngWk;.
10. vy;yh tpiykDTlDk;> &gh 250>000.00 ngWkjpahd 'tpiykDg;gpiz" ,izf;fg;gly;
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpiz> tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 120 ehl;fSf;F
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
11. Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;L nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fspd; fbj ciwapd; ,lJ
gf;f Nky; %iyapy;. 'cj;Njr jy;gpl;bfy mizf;fl;L fsQ;rpaj;jpw;fhd milT
tPjpia Nkk;gLj;jy;" (thrdhfktpypUe;J jy;gpl;bfy ePHj;Njf;f mizf;fl;L jsk;)
kw;Wk; tpiykD ,y - PD/TRP/W2/1/NCB-AC/2022" vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
NkNy nrhy;yg;gl;l KfthpahdJ:jpl;lg; gzpg;ghsH>
jy;gpl;bfy ePHj;Njf;fj; jpl;lk;>
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>
fe;jnfl;ba.
njh.Ng/ ngf;]; ,y. - 055-2245626

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapy; ~~i`yz;l;|| vd;w th;j;jf ehkj;jpd; fPo; ghw; gz;iz cw;;gj;jpfis
jahhpf;Fk; Kjd;ikahd ghy; gjdply; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; epWtdNk kpy;Nfh (gpiwtl;)
ypkpl;nll; MFk;. gpd;tUk; cw;gj;jpfspnyhd;wpypUe;J kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bw;fhf
cloud based solution (epjpaply; kw;Wk; toq;fy; rq;fpyp nkhba+y;];) xd;iw mgptpUj;jp kw;Wk;
mKy; elhj;Jtjw;fhf Nfs;tpf; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy;
Nfhug;gLfpd;wd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plex Systems
Acumatica
QAD
Oracle (Net Suite ERP)
Oracle (ERP Cloud)
IFS

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Epicor Software
Microsoft
Infor
Priority Software
SAP
Oracle (Fusion Cloud ERP)

(The Products have been short listed based on the “Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for
Product-Centric Enterprises, published on June 2020 & August 2021”)
tpsf;fk;
: and Implementation of Cloud based
Enterprise Resource Planning (ERP) System
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; ,y. : M/PUR/TEN/2022/01
%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;
: 2022.02.02 gp.g. 3 kzpf;F
Mtzf; fl;lzk;(kPsspf;fg;glhjJ)
: 10>000 &gh
tpiykD gpizak;
: 1 kpy;ypad; &gh
gpd;tUk; tq;fp tpguq;fspd; gpufhuk; kf;fs; tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; nuhf;fg;
gzj;jpy; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhdJ tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;.
fzf;fpd; ngah;
: MILCO (PVT) LTD –
fzf;fpyf;fk;: 004100180210331
tq;fp kw;Wk; fpis
: kf;fs; tq;fp Nfhg;gNul; tq;fpj;Jiw gphpT
Nehf;fk;
: kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzk;
nghJthd epge;jidfs;:
1. 2022.01.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.24 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.30 kzpf;Fk;; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Mtzf;
fl;lzj;ijr; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gz itg;Gj; Jz;Lld; tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw
rkh;g;gpg;gjd; %yk; nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 345 Mk; ,yf;fj;jpd; Ie;jhk; khbapYs;s
kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll; ,d; nfhs;tdTg; gphptpy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD
Mtzj;ij (Kd;nkhoptpw;fhd tpz;zg;gk;) ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. tpz;zg;gf;
fbjkpy;yhky; tpiykD Mtzk; my;yJ NtNwjhtJ Mtzq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.
2. 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;ifapYs;s mq;fPfhpf;fg;gl;l
th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 1>000>000 &gh ngWkjpAs;sJkhd tpiykD
gpizankhd;W (Nfs;tp cj;juthj gpizak;) Kd;itg;Gld; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.
3. nraw;ghl;L gpizak;: rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gzpapd; rpj;jpfukhd g+h;j;jpahf;fy;
tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bdhy; Vw;Wf;
nfhs;sj;jFkhdJk; ,yq;ifapd; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J
nkhj;j fl;lisg; ngWkjpapd; 10% ,w;fhdJk; ~epge;jidaw;wJk; ,yFthf nuhf;fg;
gzj;jpy; khw;wf;$baJkhd| gpizankhd;iw toq;fy; Ntz;Lk;.
4. xd;iyapd; topahf 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W
eilngWk;. $l;l miog;Gf;fSf;fhd Njitahd jftiy tpiykDjhuh;fs; toq;FkhW
Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.
5. kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll; ,d; nfhs;tdTg; gphptpy; 2022.02.02 Mk; jpfjpad;W
gp.g. 3 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy;
rKfkspf;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;.
6. fhuzq;fis Kd;itf;fhky; Nfs;tpia ,uj;Jr; nra;tjw;fhd chpikia Nfs;tpf;
FOthdJ nfhz;Ls;sJ.
7. kpy;Nfh Copah;fs; kw;Wk; mth;fspd; neUq;fpa cwtpdh;fs; ,f;Nfs;tpapy; gq;Fngw
,ayhJ.
,f;Nfs;tp njhlh;ghf Njitg;gLk; ve;jnthU Nkyjpfkhd jfty; my;yJ njspTWj;jy;fis
011 4500500 vd;w ,yf;fj;jpD}lhf nghJ KfhikahshplkpUe;J my;yJ 0114 500530-4 vd;w
,yf;fj;jpD}lhf nfhs;tdtpw;fhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;>
5 Mk; khb> ,y. 345> fhyp tPjp>
nfhOk;G-03.
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அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில் விளையாட

ஜ�ோக�ோவிச்சை அனுமதித்த பங்களாதேஷ் அணிக்கெதிரான டெஸ்ட் த�ொடர்
நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏடிபி வரவேற்பு

சமன் செய்தது

நியூஸிலாந்து அணி
ஆண்கள் டென்னிஸின் ஆளும்
குழுவான ஏடிபி, திங்கட்கிழமை
அவுஸ்திரேலிய நீதிமன்றத் தீர்ப்பைப் பாராட்டியது,
தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள ந�ோவக்
ஜ�ோக�ோவிச்சை
மெல்போர்னில்
த�ொடர்ந்து அடுத்த வார அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில் பங்கேற்க அனுமதித்தது.
ஒரு அறிக்கையில், ஜ�ோக�ோவிச்சின் க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி மருத்துவ
விலக்கு மற்றும் த�ொடர்புடைய
நிகழ்வுகள் த�ொடர்பான சர்ச்சை
'அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதிப்பை
ஏற்படுத்துகிறது' என்று அமைப்பு
கூறியது. விதிகள் பற்றிய தெளிவான
புரிதல் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றத்தின் அவசியத்தை நிலைமை எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று ஏடிபி தெரிவித்துள்ளது.
'திங்கட்கிழமை நடந்த விசாரணையின் முடிவை நாங்கள் வரவேற்கிற�ோம், மேலும் சில வாரங்கள்
டென்னிஸ் ப�ோட்டியை உற்சாகமாக
எதிர்நோக்குகிற�ோம்' என்று அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
செர்பிய டென்னிஸ் நட்சத்திரத்தின் விசாவை இரத்து செய்த அவுஸ்திரேலியாவின் முடிவு 'நியாயமற்றது'

என்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி அந்தோனி
கெல்லி, குடியேற்றக் காவலில்
இருந்து ஜ�ோக�ோவிச்சை விடுவிக்க
உத்தரவிட்டார். அவரை நாடு கடத்துவதற்கான வேறு வழியை இன்னும்
பரிசீலித்து வருவதாக அரசாங்கம்
கூறியுள்ளது.
'மெல்போர்னுக்குப்
பயணித்ததில், நுழைவு விதிமுறைகளுக்கு
இணங்க தேவையான மருத்துவ
விலக்கு அளிக்கப்பட்டதாக ந�ோவக்
ஜ�ோக�ோவிச் நம்பினார் என்பது தெளிவாகிறது' என்று ஏடிபி அறிக்கையில்
தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திங்கட்கிழமை நீதிமன்ற
விசாரணைக்கு வழிவகுக்கும் த�ொடர்
நிகழ்வுகள் ந�ோவாக்கின் நல்வாழ்வு
மற்றும் அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்துக்கான தயார் படுத்தல் உட்பட
அனைத்து முனைகளிலும் சேதத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளன' என்று ஏடிபி
கூறினார், இது ஜ�ோக�ோவிச்சின் பாதுகாப்பில் பேசாததற்காக சில வீரர்களிடமிருந்து விமர்சனங்களை எதிர்க�ொண்டது. அனைத்து வீரர்களும்
தடுப்பூசி ப�ோடுமாறு பரிந்துரைக்கிற�ோம் என்றும், சிறந்த 100 வீரர்களில்
97% பேருக்கு தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டதாக ஏடிபி மேலும் கூறியது.

பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணிக்கெதிரான இரண்டாவதும் இறுதியுமான டெஸ்ட் ப�ோட்டியில், நியூஸிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இன்னிங்ஸ்
மற்றும் 117 ஓட்டங்களால் அபார
வெற்றிபெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு
ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட டெஸ்ட்
த�ொடர், 1-–1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிவடைந்துள்ளது.
மவுண்ட் மவுன்கானுய் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் ப�ோட்டியில், பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட்
அணி 8 விக்கெட்டுகளால் சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.
கிறிஸ்ட்சர்ச் மைதானத்தில் கடந்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஆரம்பமான
இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டியில்,
நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற
பங்களாதேஷ் அணி, முதலில் களத்தடுப்பை தீர்மானித்தது.
இதன்படி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய நியூஸிலாந்துக் கிரிக்கெட்
அணி, முதல் இன்னிங்ஸிற்காக 6
விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 521 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த ப�ோது, தனது
முதல் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை
இடைநிறுத்திக்கொண்டது.
இதன்போது அணியின் அதிகப்பட்ச ஓட்டங்களாக, ட�ொம் லதம்
252 ஓட்டங்களையும் டெவ�ோன்
க�ோன்வே 109 ஓட்டங்களையும்

பெற்றுக்கொண்டனர்.
பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணியின் பந்துவீச்சில், ச�ொரிபுல் இஸ்லாம் மற்றும்
எப�ொட் ஹ�ொசைன் ஆகிய�ோர்
தலா
2
விக்கெட்டுகளையும்
ம�ொமினுல் ஹக் 1 விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து பதிலுக்கு
முதல் இன்னிங்சை த�ொடங்கிய
பங்களாதேஷ் அணி, 126 ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது.
இதன்போது அணியின் அதிகப்பட்ச ஓட்டங்களாக, யாசிர் அலி 55
ஓட்டங்களையும் நுருல் ஹசன் 41

ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர்.
நியூஸிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சில், ட்ரெண்ட் ப�ோல்ட் 5 விக்கெட்டுகளையும் டிம் சவுத்தீ 3 விக்கெட்டுகளையும் கெய்ல் ஜேமீஸன் 2
விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதனையடுத்து 395 ஓட்டங்கள்
பின்னிலையில் இருந்த பங்களாதேஷ் அணியை, நியூஸிலாந்து அணி
பல�ோ ஒன் முறையில் துடுப்பெடுத்தாட அழைத்தது.
இதன்படி இரண்டாவது இன்னிங்ஸிற்காக ப�ோல�ோ ஒன் முறையில்

துடுப்பெடுத்தாடிய பங்களாதேஷ்
அணி, 278 ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது.
இதனால், நியூஸிலாந்து அணி,இன்னிங்ஸ் மற்றும் 117 ஓட்டங்களால் அபார வெற்றிபெற்றது.
இதன்போது
பங்களாதேஷ்
அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக,
லிட்டன் தாஸ் 102 ஓட்டங்களையும்
ம�ொமினுல் ஹக் 37 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர்.
நியூஸிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சில், கெய்ல் ஜேமீஸன் 4 விக்கெட்டுகளையும் நெய்ல் வாக்னர் 3 விக்கெட்டுகளையும் டிம் சவுத்தீ, டேரில்
மிட்செல் மற்றும் ர�ோஸ் டெய்லர்
ஆகிய�ோர் தலா 1 விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர்.
இப்போட்டியின்
ஆட்டநாயகனாக முதல் இன்னிங்ஸில் 252 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்ட நியூஸிலாந்து அணியின் தலைவர் ட�ொம்
லதம் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.
த�ொடரின் நாயகனாக, நியூஸிலாந்து
அணியின் டெவ�ோன்
க�ோன்வே (இரண்டு இன்னிங்சுகளில் 244 ஓட்டங்கள்) தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.
இந்த ப�ோட்டியுடன் நியூஸிலாந்து
அணியின் மூத்த வீரரான ர�ோஸ்
டெய்லர் அனைத்து வகையான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

அட்டாளைச்சேனை அல்-நஜா

விளையாட்டுக்கழகம் சம்பியன்
(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

அட்டாளைச்சேனை
பைனா
விளையாட்டுக்
கழகத்தினால்
நடாத்தப்பட்ட 23 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான
மென்பந்து
கிரிக்கெட் சுற்றுப் ப�ோட்டியில்
அட்டாளைச்சேனை அல்- – நஜா
விளையாட்டுக்கழகம்
வெற்றிபெற்று சம்பியன் கிண்ணத்தை தனதாக்கிக்கொண்டது.
பைனா விளையாட்டு கழகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 23 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான மென்பந்து கிரிக்கட் சுற்றுப் ப�ோட்டியின் இறுதிப்
ப�ோட்டி (09) அட்டாளைச்சேனை
ப�ொது விளையாட்டு மைதானத்தில்
இடம்பெற்றது.
இறுதிப்போட்டியில்
அட்டாளைச்சேனை அல்-நஜா மற்றும் அக்கரைப்பற்று ஜ�ொலிப�ோய்ஸ் ஆகிய
கழக அணிகள் ம�ோதிக்கொண்டன.
இதன்போது அல்- – நஜா கழக அணி-

யினர் வெற்றிபெற்று சம்பியன் கிண்ணத்தினை தனதாக்கிக்கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச சபை உறுப்பினரும், ஆசிரியருமான ஏ.எல்.அஜ்மல், பைனா

விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரும், ஆசிரியருமான ஏ.சி.றசாத்,
முகாமையாளர்
நழிம்
மற்றும்
பைனா கழகத்தின் உறுப்பினர்கள்
என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

ரிட்ஸ்பரி கனிஷ்ட தேசிய ஸ்கொஷ் சாம்பியன்ஷிப் 2021 இல் 19 வயதுக்குட்பட்டவெற்றியாளர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்கள்- இல்ஹாம் அஸ்மோன் (டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி), நவிந்து லக்மன் (டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி),யெஹானி குருப்பு
(விசாகா வித்தியாலயம்) மற்றும் சனித்மாசினலி (ஸ்ரீமாவ�ோபண்டார நாயக்க வித்தியாலயம்) ஆகிய�ோர் சிபிஎல் ஃபூட்ஸ் இன்டர்நஷனல் பிரைவேட் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் துறை ப�ொது முகாமையாளரான நிலுபுல் டி சில்வா மற்றும் இலங்கை
ஸ்கொஷ் சங்கத்தின் அதிகாரிகளுடன் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.

தேசிய கபடியில் அம்பாறை, கிளிந�ொச்சி அணிகள் சம்பியன்

தேசிய
கபடி
சம்பியன்ஷிப்
த�ொடரின்
ஆண்கள்
பிரிவில்
அம்பாறை மாவட்ட அணியும்,
பெண்கள்
பிரிவில்
கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட அணியும் சம்பியன்களாகத்
தெரிவாகின.
இலங்கை கபடி சம்மேளனம் இரண்டாவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்த
மாவட்ட ரீதியிலான தேசிய கபடி
சம்பியன்ஷிப் த�ொடர் கடந்த 8ஆம்
திகதி க�ொழும்பு-07 இல் அமைந்துள்ள
விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சின்
உள்ளக விளையாட்டரங்கில் ஆரம்பமாகியது.
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின்
அனுசரணையுடன்
நடத்தப்பட்ட
இம்முறை ப�ோட்டித் த�ொடரில்
வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட நாடளாவிய ரீதியில் இருந்து ஆண்கள்
பிரிவில் 25 அணிகளும், பெண்கள்

பிரிவில் 15 மாவட்ட அணிகளும் பங்குபற்றின.
தேசிய கபடி சம்பியன்ஷிப்
த�ொடரின் ஆண்களுக்கான இறுதிப்ப�ோட்டியில் அம்பாறை மாவட்டம்
சார்பில் களமிறங்கிய நிந்தவூர் மதீனா
விளையாட்டுக் கழகமும், மட்டக்களப்பு மாவட்ட அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
இரண்டு அணிகளுமே வலிமை
வாய்ந்த அணிகள் என்பதால் ப�ோட்டி
விறுவிறுப்பாக அமைந்தது.
இலங்கை கபடியின் நட்சத்திர வீரர்
அஸ்லம் சஜா, அம்பாறை மாவட்ட
அணிக்கு முதல் புள்ளியை எடுத்தார்.
மறுபுறத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
அணி பதிலடியாக விளையாடியதால்
இரு அணிகளும் சம அளவில் புள்ளிகளை எடுத்து வந்தாலும், ப�ோட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில்

அம்பாறை மாவட்ட அணி 25-13 என்ற
புள்ளிகள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. த�ொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் அம்பாறை
மாவட்ட அணி வீரர்கள் அதிரடியான
ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை
வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதில் அம்பாறை மாவட்ட அணி
31 புள்ளிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள,
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அணியால் 7
புள்ளிகளை மாத்திரமே இப்பாதியில்
பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது.
ஆட்டநேர முடிவில் 56-–20 என்ற
புள்ளிகள் அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அணியை வீழ்த்தி
முதல் முறையாக தேசிய கபடி சம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை அம்பாறை
மாவட்ட அணி சுவீகரித்தது.
தேசிய மட்ட கபடி ப�ோட்டிகளில்
முன்னணி அணியாக வலம்வருகின்ற

அம்பாறை மதீனா விளையாட்டு
கழகம்,
இறுதியாக
நடைபெற்ற
33ஆவது தேசிய இளைஞர் விளையாட்டு விழாவில் தேசிய மட்ட கபடி
ப�ோட்டியில் சம்பியனாகத் தெரிவாகியிருந்தமை மற்றும�ொரு சிறப்பம்சமாகும்.
கடந்த (10ம் திகதி ) மாலை நடைபெற்ற பெண்களுக்கான இறுதிப்போட்டியில் யாழ்ப்பாணம் – கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்ப�ோட்டியின் முதல் பாதியில் இரு
அணிகளும் சம அளவில் திறமையை
வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும், யாழ்ப்பாண அணி 21-–16 என்ற புள்ளிகள்
கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
த�ொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் இரு

அணிகளும் சம அளவில் புள்ளிகளை
எடுத்தன. இதில் ஒரு கட்டத்தில்
யாழ்ப்பாண அணி 29 புள்ளிகளையும்,
கிளிந�ொச்சி அணி 28 புள்ளிகளையும்
எடுக்க ப�ோட்டி மேலும் விறுவிறுப்பாக மாறியது. ப�ோட்டியின் கடைசி
5 நிமிடங்களில் கிளிந�ொச்சி வீராங்கனைகள் தமது நுட்பமான ஆட்டத்தை
வெளிப்படுத்த புள்ளிகள் மெல்ல
மெல்ல அதிகரித்தது. ஆட்டத்தின்
கடைசி கட்டத்தில் கிளிந�ொச்சி வீராங்கனைகள் விறுவிறுப்புடன் ஆடி யாழ்ப்பாண அணி நெருங்காத அளவுக்கு 10
புள்ளிகள் வித்தியாசத்தை க�ொண்டு
வந்தனர்.
ஆட்டநேர முடிவில் கிளிந�ொச்சி
அணி 49 புள்ளிகளையும், யாழ்ப்பாண
அணி 40 புள்ளிளைகளையும் எடுத்தன.
இதனையடுத்து 49–40 என்ற புள்ளிகள்
கணக்கில் கிளிந�ொச்சி அணி வெற்றி

வாகை சூடியது. இறுதிப்போட்டியில்
சம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இரண்டு
அணிகளுக்கும், வெற்றிக் கிண்ணத்துடன் ஒரு இலட்சம் ரூபா பணப்பரிசு
வழங்கப்பட, 2ஆவது இடத்தைப்
பெற்றுக்கொண்ட அணிகளுக்கு தலா
50 ஆயிரம் ரூபா பணப்பரிசும் வழங்கிவைக்கப்பட்டன. ஆண்கள் பிரிவில்
மூன்றாவது இடத்தை அநுராதபுர
மாவட்ட அணியும், பெண்கள் பிரிவில்
மூன்றாவது இடத்தை மட்டக்களப்பு
மாவட்ட அணியும் பெற்றுக்கொண்டது. இறுதிப்போட்டியின் சிறந்த வீரருக்கான விருதை அம்பாறை மதீனா
விளையாட்டுக் கழகத்தின் நட்சத்திர
வீரர் அஸ்லம் சஜா பெற்றுக்கொள்ள,
பெண்கள் பிரிவில் சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதை கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட அணியைச் சேர்ந்த பி.
தனூஷா பெற்றுக்கொண்டார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 12ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;

Nju;jy; Mizf;FO

mjpfhuG+u;t rpd;dnkhd;iw
tbtikg;gjw;F tbtikg;ghsu;fSf;F
tpLf;fg;gLk; miog;G
Nju;jy; Mizf;FO Xu; Gjpa mjpfhuG+u;t
rpd;dnkhd;iw
Nju;e;njLf;f
vjpu;ghu;g;gJld;>
mjw;fhd tbtikg;Gf;fis mDg;gp itf;FkhW
gilg;ghsu;fSf;F miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.
,J njhlu;ghf Mu;tKila tbtikg;ghsu;fs;
jdJ mjpfhuG+u;t rpd;dj;jpd; tbtikg;Gf;fis
A4 mstpy; jahupj;J mjw;F mbg;gilahff;
nfhz;l fUj;jpid cs;slf;fpa Fwpg;nghd;Wld;
2022.01.28 Mk; jpfjpf;F Kd;du; fPo; Fwpj;Js;s
Kftupf;F my;yJ kpd;dQ;ry; (Email) %yk;
mDg;GkhW Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwhk;.
Nju;e;njLf;fg;gLk; gilg;gpw;F &.100>000 gzg; gupR
Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; Fwpj;j gilg;ghsUf;F
toq;fg;gLk;.
rku;g;gpf;fg;gLk; tbtikg;Gf;fspy; nghUj;jkhd
tbtikg;nghd;W
,Ug;gpd;
mjid
Nju;jy;
Mizf;FOtpd;
mjpfhuG+u;t
rpd;dkhf
Vw;Wf;nfhs;tJk;
nghUj;jkhd
gilg;nghd;W
,y;iynadpd;
vy;yhtw;iwAk;
kWf;Fk;
cupikia Nju;jy; Mizf;FO nfhz;Ls;sJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;
Nfhh; g Nul;
Nrh; t pr];
(gpiutl;) ypkpl;ll;
nrayhsh;fs;
2021 [dthp 04 Mk; jpfjp

Rw;Wyhr; rig - Nky; khfhzk;
Nky; khfhzj;jpYs;s gpd;tUk; gy;NtW gpuahzq;fSld;
njhlh;Gs;s uk;kpakhd Rw;Wyhj;jsq;fs; rhh;e;j mbg;gil
trjpfis toq;Ftjw;fhf kidab rhj;jpuk; kw;Wk; mit
rhh;e;j
midj;J
nraw;ghLfisAk;
Nkw;nfhs;tjw;fhfg;
gpd;tUk; njhopw;Jiwfspy; njhopy;rhh; epGzj;Jtj;Jld; $ba
epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fspd; xd;wpak; xd;iw Nky;
khfhzj;jpy; gjpT nra;tjw;F Rw;Wyhr;rig jpl;lkpl;Ls;sJ.
±njhy;ypay;Jiw
epGzh;fs;

njhlh;ghd

kidab

rhj;jpu

±rka Gdpjj;jsq;fs; kw;Wk; fyhr;rhug;gug;G
kidab rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;

fl;bl

njhlh;ghd

±flw;fiu rhh;e;j tplag;gug;G njhlh;ghd kidab rhj;jpu
fl;bl epGzh;fs; (Xa;T kw;Wk; nghOJ Nghf;F trjpfs;)
±tdq;fs; kw;Wk; <utya rhh;e;j tplag;gug;G njhlh;ghd
kidab rhj;jpu fl;bl epGzh;fs; (Rw;whly; ghJfhg;G)
±efu Xa;T kw;Wk; cy;yhrg; g+q;fh kidab rhj;jpu fl;bl
epGzh;fs;
±ePh; rhh;e;j Xa;T kw;Wk; cy;yhr trjpfSf;fhd kidab
rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;
±njhdpg;nghUs; g+q;fhf;fis
rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;

eph;khzpg;Gf;fhd

kidab

±Rw;Wyh trjpfSf;fhd kj;jpa epiyak;

Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafk;
Nju;jy; jiyikr; nrayfk;
ruz khtj;ij
,uh[fpupa
Email- addcomla@elecƟons.gov.lk

fl;Ltd;
Nkw;F>
njy;ypg;gis
vd;Dk;
Kfthpia NrHe;j n[uhl; ,k;khDNty;
kidtp epuQ;ryh Mfpa ehd;> 2019Mk;
Mz;L brk;gH khjk; 21Mk; jpfjpaplg;gl;L
gpurpj;j nehj;jhhp]; jpUkjp. fhaj;jphp mfpyd;
Kfjhtpy;
1400Mk;
,yf;fj;jpy;
Kbe;j
mw;Nwhzpj;jj;Jtk;
%yk;
g+jd;
tsT>
ky;yhfk; vDk; ,lj;ijr; NrHe;j Rg;igah
fdfehafk;
(Nj.m.m.,y.
542373377V)
vd;gtUf;F Fwpg;gpl;l Nehf;fq;fspw;fhf vdJ
jj;Jtfhuuhf epakpj;J toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj;
jj;Jtg;
gj;jpuj;ij
,y;yhnjhopg;gJld;
Nkw;Fwpj;j Rg;igah fdfehafk; vd;gthpdhy;
vdJ ngauhy; my;yJ vdJ rhHghf
Nkw;nfhs;sg;gLk; eltbf;iffs; nray;fs;
my;yJ tplaq;fSf;F cldbahfr; nray;
tYg;ngWk;
tz;zk;
ehd;
nghWg;ghf
khl;Nld; vd NkYk; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy;
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
,k;khDNty; epuQ;ryh
12.01.2022

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk;
,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;
11(5)Mk; gphptpd; tpjpfspd;
fPo;> Hsenid Business Solutions
Limited (PB00245385) MdJ
- 2021 brk;gh; 21Mk; jpfjp
Xh;
gl; b ay; g Lj; j g; l ; l
fk;gdpahf> 2021 brk;gh;
21Mk; jpfjp Kjy; mKYf;F
tUkhW gphpT 11(3) ,d;
gpufhuk; Hsenid Business
Solutions PLC vd mjd;
ngaiu khw;wpf; nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;f vz;Zfpd;wJ.

±nkd;ikahd gaq;fukhd gazj;jpw;fhd kidab rhj;jpu
fl;bl epGzh;fs;

2022.01.12

(fbjq;fis mDg;gp itf;Fk; fbj ciwapd; Nky;
,lJGwk; 'mjpfhuG+u;t rpd;dk;" vd Fwpg;gply;
Ntz;Lk;.)

±Md;kPf gazj;jpw;fhd kidab rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;
,jw;fhf cq;fs; tpgukhd RajuTfis 2022.01.28 Mk;; jpfjp
gjpTj;jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;GkhW mwptpj;Jf;
nfhs;fpd;Nwd;.
jiyth;
Nky; khfhz Rw;Wyhr; rig>
8Mk; khb>
,y.204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;iy
njhiyNgrp : 0112092688
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,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G> fpuhkpa mgptpUj;jp
kw;Wk; fpuhkpa ifj;njhopy; mikr;R> rg;ufKt khfhz rig

ngWiff;fhd miog;G
rg;ufKt khfhz rigapd; r%f eyd;Ghp mikr;rpd; %yk; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd
(NCB) eilKiwapd; fPo; ifj;njhopy; mgptpUj;jpg; gphptpd; Gilitf; ifj;jwpg; gphptpw;F
2022Mk; tUlj;jpy; E}y;> rhak; tiffs;> ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisf;
nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
Nfs;tpf;
fl;lzk;
&gh

tpguq;fs;
01

E}y; tiffs;

02

rha tiffs;>
cgfuzq;fs;

,urhadg;

nghUl;fs;

kw;Wk;

Nfs;tpg;
gpiz itg;G
&gh

2000.00

100>000.00

1000.00

50>000.00

2022-01-13Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-02Mk; jpfjp tiuapy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu mikr;R mYtyfj;jpy; Nfs;tpg; gbtq;fis
,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld;> Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;F Mth;Ks;s
Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tpg; gbtq;fisf; NfhUk; toq;Fehpd; vOj;J %y Ntz;LNfhs;
xd;Wld; Nkw;Fwpg;gplgl;l Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij ,yq;if tq;fp> ,uj;jpdGhp
fpisapd; 1016456 vDk; fzf;fpyfj;jpy; nrayhsh;> ifj;njhopy; mikr;;R vDk; ngaUf;F
itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ,e;j mikr;rpd; mYtyfj;jpypUe;J
Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fSld; toq;fg;gl;Ls;s khjphpapd; gpufhuk; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;F
nrayhsh;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G> fpuhkpa mgptpUj;jp
kw;Wk; fpuhkpa ifj;njhopy; mikr;R> rg;ufKt khfhz rig> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp
vDk; ngahpy; Nfs;tp Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s epge;jidfspd; fPo; Nfhug;gl;lTld;
gzkhff;$ba epge;jidaw;w (Unconditional, on demand) Nfs;tpg; gpiz Kwp my;yJ
Fwpj;j njhifia ,yq;if tq;fpapd; ,uj;jpGhp fpisapd; 1016456 vDk; fzf;fpyj;jpw;F
tuT itj;J ,jw;fhf mikr;rpdhy; toq;fg;gLk; gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
2022 [_d; 01Mk; jpfjp tiu Nfs;tpg; gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
Nkw;fhZk;
NtiyfSf;Fhpa
midj;J
Nfs;tpg;gj;jpuq;fSld; toq;fg;gLk;.

epge;jidfs;

kw;Wk;

tpguq;fs;

midj;J Nfs;tpjhuh;fSk; Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf g+uzg;gLj;jg;gl;l
Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd; gjpTj; jghypy;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ ,k;Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;splyhk;. jghypy; Vw;gLk; jhkjk; njhlh;gpy; nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.
2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j
cldLj;J Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ
mtuJ vOj;J %y mDkjpiag; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. md;iwa
jpdk; murhq;f tpLKiwj; jpdnkhd;whfg; gpufldg;gLj;jg;gl;lhy; mjw;fLj;J tUk;
Ntiy ehs; Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk; ,Wjp ehs; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; ehshf ftdj;jpw;
nfhs;sg;gLk;.
Nfs;tpia KOikahfNth my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ
epuhfhpf;Fk; chpikia Nfs;tpr; rigapd; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.
V.v];.N[. nfhnly;ytj;j>
jiyth;> Nfs;tpr; rig>
r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G>
fpuhkpa mgptpUj;jp kw;Wk; fpuhkpa ifj;njhopy; mikr;R>
rg;ufKt khfhz rig>
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
njhiyNgrp: 045-2222145> 045-2228137

,yq;if murhq;fk;
ePH toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685 lk

tpiykD mwptpj;jy;
1.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU
gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2.

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

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

Njitg;gLk;
Nfs;tpg; gpiz
Kwp

jifik Njitg;ghLfs;

Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s
Ntz;ba egh;

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

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)
Ntiyf; Nfs;tpfs;
,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy; ,j;jfe;j fpuhkpa ePh; &gh 35,000/- &gh 2,616,000/toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/Rathnapura/Kolonna/ NEW/
Iththakanda/2021/10

C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh;
toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd;
gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j
th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy;
nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 ngg;uthp
11Mk; jpfjp
K.g. 10.00
kzpf;F

mikr;Rg; ngWiff; FO
Ntiyf; Nfs;tpfs;

3.
4.
5.
6.
7.

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ky;yhtp Gjpa ePh; &gh 60,000/- &gh 8,000,000/toq;fy; jpl;lj;jpd; eph;khzk; nghjp 1 (ePh;
Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp)
xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/Mullativu /Urban/
NCB/Mallavi – Package 01/AF/2021/08

C1 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh;
toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd;
gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j
th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy;
nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 ngg;uthp
11Mk; jpfjp
K.g. 10.00
kzpf;F

gJis khtl;lj;jpy; `y;JKy;y efu
ePh; &gh 60,000/- &gh 8,812,844/toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; - gbepiy 1
jpl;lk;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/Badulla/Urban/NCB/
Haldumulla Phase I/AF/2021/07

C1 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh;
toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd;
gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j
th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy;
nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 ngg;uthp
11Mk; jpfjp
gp.g. 2.00 kzpf;F

nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis
,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.
rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>
ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.
ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.
r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.
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ePu; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

tp i yf; N fhuy; mwp t p j ; j y;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y.

xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

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

Njitahd tpiy
kD gpiz

VAT cl;gl
kjpg;gplg; gLk;
nryT (&gh)

Njitahd jifik

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk;
Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;
01

02

03

04

05

fe;Njnfl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A2-75/GOSL/2021/01

500,000/+
VAT
**

ngnyd;tj;j
ePh;
toq;fy;
jpl;lj;jpYs;s
kj;Njnfhl ePh;j;jhq;fpf; NfhGuj;jpw;fhd epwg;g+r;R
kw;Wk; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: WC/M(MAH)/PLNW/RH/2021/02

2,000/+
VAT

uzhy [y;juapYs;s nghWg;ghsh; ,y;yk;>
FNshhpNdl;lh; ,y;yk; kw;Wk; ePh;j;jhq;fpf;
NfhGuj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: WC/P&D/C/CARETAKER ROOMJALTHARA/NHDA/2021/01/R

4,000/+
VAT

RSC(E )/ RM mYtyff; fl;blj;jpd; Nkk;gLj;jy;
kw;Wk; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: RSC(E )/DGM/RH/RENOVATION
RSC OFFICE/TRINCO/2021/104
ehtyg; g pl; b
gy; N yfk>
fynghl
vy; y
xd;wpizf;fg;gl;l ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; 04
vz; z pf; i fahd
jiuf; fP o;
eP h ; j ; N jf; f j; i j
eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-56/GOSL/2021/02

6,000/+
VAT
**

60,000/- +
VAT
**

&gh 10,134,650/-

&gh 33,700/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C1 my;yJ
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ
xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd
juj;jpy; CIDA gjpT

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd
juj;jpy; CIDA gjpT
&gh 26,200/-

&gh 129,700/-

&gh 2,582,600/-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

15/02/2022
K.g. 10.00

2.20
kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F - kj;jpa) NjePttr>
,y. 175A, fYnjhl;l fl;blk;> ehty
tPjp> ENfnfhl.
Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420 - 2

26/01/2022
K.g. 10.00

2.6
kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F - kj;jpa) NjePttr>
,y. 175A, fYnjhl;l fl;blk;> ehty
tPjp> ENfnfhl.
Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420 - 2

26/01/2022
K.g. 10.00

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)>
NjePttr>
,y. 48A/1, fz;b tPjp> kl;bf;fsp>
jpUNfhzkiy.
Tele: 026-2222519 Fax: 026-2225225

26/01/2022
K.g. 10.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

08/02/2022
K.g. 10.00

643.14
kpy;ypad;
+ USD 1.83
kpy;ypad;

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; fl;bl eph;khzj;
Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT
kw;Wk; nghJ xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

8.65 kpy;ypad;

fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk;
rhf;filj; Jiwapy;; C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;jgjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
gpufhuk; gjpT

258.30
kpy;ypad;

2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nj`paj;jfz;ba xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; xU ehisf;F 6000m3 nfhs;ssTila Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy;.
xg;ge;j ,y : NWSDB/RSC(E)/CP/A4-88/GOSL/2021/14 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; fhyk; 2022-02-10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nj`paj;jfz;ba xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; cs;sPh;g;G> %y ePh; gpujhdk;> jlhfk; kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij eph;khzpj;jy;.
xg;ge;j ,y : NWSDB/RSC(E)/CP/A4-88/GOSL/2021/20 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; fhyk; 2022-02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. `ryf;ftpy; xU ehisf;F 7500 Cum nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/C/P&D/CP/A4-53/GOSL/2021/01 20 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; fhyk; 2022-02-10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2021-12-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nfhl;lht - gd;dpgpl;ba tPjp neLfpy; Foha;fisg; gjpg;gjw;F HDPE/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> thy;Tfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis gjpj;jy; kw;Wk; ,izj;jy;
xg;ge;j ,y : WC/P&D/C/PL/KALALGODA/2021/09 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; fhyk; 2022-01-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

M&E Nfs;tpfs;
06

07

08

KUq;fd; gk;gp ,y;yj;jpy; Nf]; FNshhpNdl;lh;
Kiwikia tphpthf;Fjy;
xg;ge;j ,y:
RSC/N/DGM/RH/CHLORINATOR/
MURU/2021/026

6,000/+
VAT
**

FUehfy;
khtl;lj;jpYs;s
ePh;
toq;fy;
jpl;lq;fSf;F Nghh; N`hy; gk;gpj; njhFjpfis
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y :
RSC (NW)/O&M/P/RH/KURU-DIST/2021/68

6,000/-+
VAT
**

ehuk;ky ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Nghh; N`hy;
tifahd ePh;g; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,y :
RSC(NW)/O&M/P/RH/NARA/2021/67

6,000/-+
VAT
**

&gh 79,700/-

&gh 77,400/-

&gh 63,000/-

Nf]; FNshhpNdl;lh;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
kw;Wk; nghJ
xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

3.87
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;>
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

NjePttr>

02/02/2022
gp.g. 2.00

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk;
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk;
kw;Wk; nghJ xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk;
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr;
rhd;wpjo;

7.738
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr>
jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

02/02/2022
gp.g. 2.00

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk;
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk;
kw;Wk; nghJ xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk;
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr;
rhd;wpjo;

6.3
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr>
jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

02/02/2022
gp.g. 2.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328
Fax: 011-2635885

10/02/2022
K.g. 10.00

toq;fy; Nfs;tpfs;
09

10

11

12

50>000 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement
Type 15mm (1/2’’) tPl;L ePh; khdpfis toq;Fjy;
kw;Wk; tpepNahfpj;jy; (Two Envelope – One Stage)
xg;ge;j ,y:
NWSDB/CP/M&E/WM/ 15/2021/05/GOSL

mk;gd;fq;f ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Hevy Duty
Brass Lockble thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk;
tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y:
RSC-C/CN/SUP/NC/ AMBANGAGA/2021/071
clnjd;d ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Hevy Duty
Brass Lockble thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk;
tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y:
RSC-C/CN/SUP/NC/UDATHENNA /2021/073
ghze;Jiw n`huz gpuhe;jpaj;jpw;F Portable
Dewatering Pumps kw;Wk; DI Tapping ,ae;jpuq;fis
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;;
xg;ge;j ,y:
W-S/P&C/S/Equ(05)/P-H/O&M/2021/46

60,000/+VAT
**

4,000/+
VAT

4,000/+
VAT

6,000/-+
VAT
**

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;jgjpthsUld;
4.0 kpy;ypad;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
kw;Wk; khjphp
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
ghPl;rpj;jy;
fl;lzkhf
19>550.00 &ghit
NjePtt rigf;Fr;
nrYj;jpajw;fhd
gw;Wr;rPl;L

-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ
ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

mth;fspd;

mq;fPfhuk;

3.04
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng>
Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

26/01/2022
gp.g. 2.00

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ
ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

mth;fspd;

mq;fPfhuk;

3.04
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng>
Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

26/01/2022
gp.g. 2.00

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk;
ngw;w
cs;@h;
Kfth;fs;
kw;Wk;
nghJ
xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

6.44
kpy;ypad;

gp.x.ep.
(Nkw; F -njw; F )
mYtyfk; >
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d;
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888,
Fax :0112637945

&gh 31,000/-

&gh 31,000/-

&gh 64,500/-

27/01/2022
K.g. 10.00

Nritf;; Nfs;tpfs;
13

14

15

16

kd;dhh; khtl;lj;jpYs;s NjePttr tstpw;fhd
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M/JANITORIAL
MANNAR/2021/033
kj;;jpa fpof;fpd; gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F
Ma;T$l cjtp Nritfs; kw;Wk; Nrit
Ntiyfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y:
RSC-C/CE/SER/O&M/REGIONAL LAB/2021/299
Gn]y;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk;
ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; nraw;ghL kw;Wk;
guhkhhpg;G NritfSf;fhd Nrit xg;ge;jq;fs;
xg;ge;j ,y:
RSC-C/CN/SER/O&M/PUSSELLA/2021/281
fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh;
toq;fy; jpl;lj;jpd; fPOs;s cj;Njr SLSI ePh;
nghUj;jy;fs; ghPl;rpj;jy; Ma;T$lj;jpw;fhd
ghP l ; r pj; j y;
myFfis
tbtikj; j y; .
xg;ge;j ,y:
KNPIWSP/SERVICE/PC-01/2021-117

4,000/-+
VAT

2,000/- +
VAT

2,000/- +
VAT

6,000/-+
VAT
**

&gh 36,000/-

,e;j
Ntisapy;
n[dpl;Nlhhpay;
Nritfis
toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ %d;W tUl fhy
mDtj;ijf; nfhz;l gjpT xOq;FKiwfs;

gpXep (tlf;F) mYtyfk;>
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

NjePttr>

26/01/2022
gp.g. 2.00

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
2022-01-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kfhikahsh;
(kj;jpa fpof;F) mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk;
,lk;ngWk;.

26/01/2022
gp.g. 2.00

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
2022-01-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kfhikahsh;
(kj;jpa tlf;F) mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk;
,lk;ngWk;.

26/01/2022
gp.g. 2.00

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy;
jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> fl;Lf];njhl;l.
Tele:0812492390 Fax:0812492286
2022 ngg;uthp 2Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp
Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

09/02/2022
K.g. 10.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

02/02/2022
K.g. 10.00

&gh 26,000/-

&gh 20,000/-

&gh 50,000/-

3.59
kpy;ypad;

MNyhrid epWtdq;fs; - 5 tUlj;jpw;F Nkw;gl;l
tpahghug; gjpT
E&M xg;ge;jf;fhuh;fs; - 5 tUlj;jpw;F Nkw;gl;l
tpahghug; gjpTld; ICTAD E&M juk; 3 my;yJ
mjw;F Nkw;gl;l gjpT
gpuj;jpNaf MNyhrfh;fs; - 10 tUl fhyj;jpw;Fk;
Nkw;gl;l IESL g+uzkhd mq;fj;Jtj;Jld; nghwpapay;
/ njhopy;El;gj; Jiwapy; 15 tUlj;jpw;Fk; Nkw;gl;l
Ntiy mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
nghJ xg;ge;jgjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
17

18

Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; (CAM)s mYtyfg;
ghtidf;fhf 02 vz;zpf;ifahd Ntd;fis
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: ADDLGM(CAM)/VEH-HIRE/2021/01

2,000/- +
VAT

xU thfdj;jpw;F
&gh 5,000/-

jiyik mYtyfk; - th;j;jfg; gphptpw;F Ntid
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: Commercial/Veh-Hire/2021/01

2,000/- +
VAT

&gh 15,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Mtzj;jpd; gpufhuk;

12–01–2022

2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை
19

20

21

22

jpfd
11
kj;jpa
fpof;F
nghWg;gjpfhhp
mYtyfj; j pw; F
rpq; f s;
nfg; i g
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:
RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CE/2021/334

2,000/- +
VAT

mul;lhd nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F Kr;rf;fu
tz;bia thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:
RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CS/2021/336

2,000/- +
VAT

&gh 10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

fSj;Jiw Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F Ntd;
xd;iw (Dual A/C) thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:
W-S/P&C/H(06)/KAL/ O&M/2021/70R-01

2,000/- +
VAT

xt;nthU
thfdj;jpw;Fk;
&gh 5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

2,000/- +
VAT

&gh 5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth) mYtyfj;jpw;F
thliff;fkh;j;Jjy;

Ntd;

xd;iw

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/2022/42
23

24

25

tTdpah
gpxep
(tlf;F)
mYtyfj;jpw;F
thfdq; f is
(Ntd;
xd; W
kw; W k;
02
vz;zpf;ifahd lgs; nfg;fs;) thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:
RSC/N/DM/O&M/Hiring Vehicles/VAV/2021/035

6,000/- +
VAT

jpUNfhzkiy gpxep (fpof;F) cjtpg; nghJ
Kfhikahsh; (nraw;ghLfs;) mYtyj;jpw;F
Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RSC(O&M)/
VAN-AGM(OP)/ TRINCO/2021/97-R1

2,000/- +
VAT

Nffhiy khtl;lj;jpYs;s tUkhd tphpthf;fj;
jp;l;lj;jpw;F lgs; nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/AGM(KEG)/O&M/ KEG.
REG/SER/2021/49

2,000/- +
VAT

&gh 10,000/-

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

26/01/2022
gp.g. 2.00

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

26/01/2022
gp.g. 2.00

19

Mtzj;jpd; gpufhuk;

xU NtDf;F
&gh 33,500/xU lgs;
nfg;Gf;F &gh
44,300/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

&gh 23,000/-

,jidnahj;j Nritfspd; mDgtk; tha;e;j
epWtdq;fs;

&gh 20,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr>
mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888, Fax :0112637945

,y.

07>

gpxep (Cth)> xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934 Fax: 0552230974/ 0552222448
gpepX (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr>
tTdpah.
Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

aho;g;ghzk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr>
,y. 48A/1, fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.
Tele: 026-2222519
Fax: 026-2225225
gp.x.ep. (rgufKt)> NjePttr>
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6
Fax : 045-2228273

27/01/2022
K.g. 10.00

26/01/2022
gp.g. 2.00
tPjp>

02/02/2022
gp.g. 2.00

26/01/2022
K.g. 10.00

26/01/2022
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F
gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.
KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
rhjhuz Ntiy Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tdtpyq;Ffs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; mfopfis epHkhzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; kPs; gapHr; nra;if kw;Wk; td ts mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;
rkzy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpYs;s `l;ld; - =ghj
topapYs;s fil epyq;fis Fj;jiff;F tpLjy; 2021/2022
rptndhspghj kiy ahj;jpiuf; fhyk;

tpiykD mioj;jy;
td tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtuq;fs; ghJfhg;G fl;lisr; rl;lj;jpd; gpufhuk; ntspaplg;gl;Ls;s rkzy
tdtpyq;Ffs; ghJfhg;G tyaj;jpYs;s ey;yjz;zp =ghj topapy; tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpw;F
chpj;jhd gpd;tUk; filf;fhzpfs; 08I 2021/2022 rptndhspghj kiy ahj;jpiuf; fhyj;jpy; Fj;jiff;F
tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
08 filf;fhzpfspd; tpguk;
ngWif
,yf;fk;

njhlH
,yf;
fk;

WL/2/21/
Nallatbanniya/
2022

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

miktplj;jpd; ngaH
Gjpa
ngaH

kPsspf;
fg;gLk;
tpiykDg;
gpizak;
&gh

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

Mff;
Fiwe;j
Nfs;tp
&gh

FUzhfy; jhdrhiyf;F 125 mb
gs;sj;jpy; cs;s fhzp

WL-03

20>000.00

1>000.00

250>000.00

2

nfhSnjd;d gioa $l;LwT
rpw;Wz;br;rhiy mike;jpUe;j fhzp

WL-04

20>000.00

1>000.00

300>000.00

3

rptg;G mk;gyk; Kd;dhy; cs;s
filf;fhzp

WL-05

20>000.00

1>000.00

175>000.00

4

FUzhfy; jhdrhiyf;F 75 mb
NkYs;s fhzp

WL-06

20>000.00

1>000.00

175>000.00

5

tp.g. fZ 169/170 ,w;F
,ilapYs;s fhzp

WL-07

20>000.00

1>000.00

600>000.00

6

tp.g. fZ 179/180
(nyhFnfhSnjd;d)

WL-08

20>000.00

1>000.00

800>000.00

7

rPj;jfq;Fs fpzw;wpd; Kd;dhYs;s
tp.g. fZ 38 cs;s fhzp

WL-09

20>000.00

1>000.00

250>000.00

8

tp.g. fZ 184/185 ,w;fpilapYs;s
fhzp

WL-10

20>000.00

1>000.00

350>000.00

gioa ngaH

,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 02.30 tiu mYtyf Neuq;fspy;>
tpiykDr; rkHg;gpg;gjw;F vjpHghHf;Fk; filf;fhzpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpl;L> vOj;JUt
tpz;zg;gnkhd;iw gpujpg;gzpg;ghsUf;F (epjp) rkHg;gpj;J> kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijg; gpujhd
mYtyf rpwhg;ghplk; nrYj;jp> gpujhd mYtyfj;jpy; 2022.01.27 tiu ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis
,uz;L gpujpfshfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
gj;juKy;y> [ad;jpGu tPjp> ,yf;fk; 811/V vd;w KfthpapYs;s tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd;
gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,lk; njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2871537 %yk; tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;> vd;gJld; mNj mYtyfj;jpy; 2022.01.27 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g.
02.30 tiu tpiykDg;gbtq;fis ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.
g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy;
NrHj;J Kj;jpiuapl;L> kPz;Lk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L> mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;>
chpj;jhd fil epyj;njhFjpapd; ngaH kw;Wk; njhlH ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L> 2022.01.28 md;W gp.g.
12.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH> gj;juKy;y> [ad;jpGu tPjp> ,yf;fk; 811/V tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj;
jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,d; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrhj;jy;
my;yJ md;iwa jpdk; gp.g. 12.30 ,w;F Kd;dH> gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Nkw;nfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
2022.01.27 md;W gp.g. 12.30 ,w;F gj;juKy;y> [ad;jpGu tPjp> ,yf;fk; 811/V> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj;
jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,d; mYtyfj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDtpd;
cz;ikj;jd;ikia ep&gpg;gjw;fhf> tpiykDjhuH my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;Ws;s
gpujpepjpnahUtH khj;jpuk; mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
midj;J tpiykDf;fSlDk;> Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW &gh 20>000.00 ,w;fhd
kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> mjid jpizf;fsj;jpd;
rpwhg;ghplk; gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. midj;J tpiykDf;fSlDk;> tpiykDg; gpizaj;jpw;fhd
gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;Lr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;. ngWiff; FOtpdhy; NjHe;njLf;fg;gl;l tpiykDjhuH> mjid Vw;Wf;nfhs;s
kWj;jy;> rkHg;gpf;fg;gl;l tpiykDj; njhifia mwptpf;fg;gl;l fhyj;jpy; nrYj;jhik Nghd;wtw;iw
Nkw;nfhs;Skplj;J> kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizakhdJ> muRhpikahf;fg;gLtjw;F eltbf;if
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfhpj;jy; Nkw;nfhs;sy;> gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;sy;
my;yJ fhuznkJTk; Kd;itf;fg;glhky; epuhfhpj;jy; Nkw;nfhs;Sk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;>
mt;thNw tpiykD xd;iw> tpiykDf;fs; gytw;iw mq;fPfhpj;jjd; gpd;dH $l re;jHg;gj;jpw;Nfw;wthW
epuhfhpf;fg;gly; Ntz;Lnkd ngWiff; FOthdJ> jPHkhdpf;Fkplj;J> mt;thW epuhfhpf;fk; chpikAk;
ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.
tpiykDf;fisj; jahhpj;jy;> xg;gilj;jy; fspw;fhf tpiykDjhuUf;F Vw;gLk; nrytpdq;fs; njhlHghf
ngWiff;FO nghWg;Ngw;fkhl;lhJ.

jiytH>
ngWiff; FO>
td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>
,yf;fk;: 811/V>
[ad;jpGu tPjp> gj;juKy;y
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ngWif mwptpj;jy;
Ntd;> nfg; kw;Wk; f;W} nfg; thfdq;fis
thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sy;
fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;>
tlkj;jpa khfhzk;
tlkj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd;
ngWiff; FOtpdhy; mYtyff; flikfs; kw;Wk; ntspf;fs NtiyfSf;fhf
thlif mbg;gilapy; ,uz;L (02) ngw;Nwhy; / Bry; Ntd;fisAk; f;W}
nfg; xd;iwAk; (01) kw;Wk; ehd;F (04) nfg; thfdq;fisAk; thliff;F
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 2022-01-13Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-07Mk; jpfjp K.g.
10.00 kzp tiu Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
01. ,jd; nghUl;L Ntd; / f;W} nfg; / nfg; thfdq;fis toq;f ,aYkhd
toq;Feh;fs; thfd gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;J xU thfdj;jpd;
nghUl;L 1500.00 &gh tPjk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij mEuhjGuk;
nfhlNf khtj;ijapy; mike;Js;s khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk;
Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;Fr; nrYj;jp 2022-0206Mk; jpfjp tiuahd mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mf;fhy Neuj;jpDs; ,ytrkhf Nfs;tp
Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
02. tpiyfisr;
rkh;g;gpf;Fk;
NghJ
Nfs;tpjhuhpdhy;
xt;nthU
thfdj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf khfhzg; gzpg;ghsh;> fhy;eil cw;gj;jp
kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk; vDk; ngahpy; 38>000.00
&gh ngWkjpahd kPsspf;fg;gLk; itg;ig my;yJ th;j;jf tq;fpnahd;wpy;
ngw;Wf;nfhz;l 90 ehl;fs; nry;YgbahFk; epge;jidfsw;w Nfs;tpg;
gpiznahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (2022-02-07Mk; jpfjp Kjy; 2022-0507Mk; jpfjp tiu)
I.

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,yf;fk; : 8/3/5/4
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;
: 4-3/9/2013/HW/369
,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;l
tizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia
vLj; J f; n fhs; s
murhl; r pahsh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;
fSf;F ,yf;fk; 2222/51 kw;Wk; 2021
Vg;uy; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l
=yq;fh [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjptpN\l th;j;jkhdpapd; III Mk;
gphpitg; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
: khj;jis
gpuNjr nrayfg; gphpT : khj;jis
fpuhk mYtyh; gphpT : `{yq;fKt
njw;F (< 353)
fpuhkk;
: `{yq;fKt (xU
gFjp) gphpT ,y.08
- `{yq;fKt
(khj;jis
khefu rig
vy;iyf;Fs;)
fhzpapd; ngah;
: khj;jis cLgp`py;y
tPjpapd; ,U
gf;fKs;s fhzp
(ehnfhy;y tPjp)
Jz;L ,y
: 1 ,ypUe;J 32 tiu
tiugl ,yf;fk;
: kh/1738
tp];jPuzk;
: 0.1132 n`f;lahh;
vr;.vk;.vk;.rP.gp.`pe;jnfhl
gpuNjr nrayhsh;
khj;jis
gpuNjr nrayfk;> khj;jis
jpfjp : 2022.01.04

vdJ Fwpg;G ,yf;fk; : 8/3/5/4
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;
: 4-3/9/2013/HW/369
,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;l
tizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia
vLj; J f; n fhs; s
murhl; r pahsh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;
fSf;F ,yf;fk; 2222/50 kw;Wk; 2021
Vg;uy; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l
=yq;fh [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjptpN\l th;j;jkhdpapd; III Mk;
gphpitg; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
: khj;jis
gpuNjr nrayfg; gphpT : khj;jis
fpuhk mYtyh; gphpT : jpaGGy (< 352
vt;)
fpuhkk;
: jpaGGy gphpT
,y.06 - Gifapuj
epiya gpuNjrk;
(khj;jis
khefu rig
vy;iyf;Fs;)
fhzpapd; ngah;
: khj;jis cLgp`py;y
tPjpapd; ,U
gf;fKs;s fhzp
(ehnfhy;y tPjp)
Jz;L ,y
: 1 ,ypUe;J 42 tiu
tiugl ,yf;fk;
: kh/1735
tp];jPuzk;
: 0.1213 n`f;lahh;
vr;.vk;.vk;.rP.gp.`pe;jnfhl
gpuNjr nrayhsh;
khj;jis
gpuNjr nrayfk;> khj;jis
jpfjp : 2022.01.04

vdJ Fwpg;G ,yf;fk; : 8/3/5/4
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;
: 4-3/9/2013/HW/369
,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;l
tizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia
vLj; J f; n fhs; s
murhl; r pahsh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;
fSf;F ,yf;fk; 2222/50 kw;Wk; 2021
Vg;uy; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l
=yq;fh [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjptpN\l th;j;jkhdpapd; III Mk;
gphpitg; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
: khj;jis
gpuNjr nrayfg; gphpT : khj;jis
fpuhk mYtyh; gphpT : khspfhnjd;d
(< 352 rP)
fpuhkk;
: khspfhnjd;d
gphpT ,y.10 khspfhnjd;d
(khj;jis
khefu rig
vy;iyf;Fs;)
fhzpapd; ngah;
: khj;jis cLgp`py;y
tPjpapd; ,U
gf;fKs;s fhzp
(ehnfhy;y tPjp)
Jz;L ,y
: 1 ,ypUe;J 30 tiu
tiugl ,yf;fk;
: kh/1736
tp];jPuzk;
: 0.0698 n`f;lahh;
vr;.vk;.vk;.rP.gp.`pe;jnfhl
gpuNjr nrayhsh;
khj;jis
gpuNjr nrayfk;> khj;jis
jpfjp : 2022.01.04

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,yf;fk; : 8/3/5/4
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;
: 4-3/9/2013/HW/369
,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;l
tizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia
vLj; J f; n fhs; s
murhl; r pahsh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;
fSf;F ,yf;fk; 2222/50 kw;Wk; 2021
Vg;uy; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l
=yq;fh [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjptpN\l th;j;jkhdpapd; III Mk;
gphpitg; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
: khj;jis
gpuNjr nrayfg; gphpT : khj;jis
fpuhk mYtyh; gphpT : `{yq;fKt
tlf;F (< 353 gP)
fpuhkk;
: `{yq;fKt
gphpT ,y.08`{yq;fKt
(khj;jis
khefu rig
vy;iyf;Fs;)
fhzpapd; ngah;
: khj;jis cLgp`py;y
tPjpapd; ,U
gf;fKs;s fhzp
(ehnfhy;y tPjp)
Jz;L ,y
: 1 ,ypUe;J 37 tiu
tiugl ,yf;fk;
: kh/1734
tp];jPuzk;
: 0.2471 n`f;lahh;
vr;.vk;.vk;.rP.gp.`pe;jnfhl
gpuNjr nrayhsh;
khj;jis
gpuNjr nrayfk;> khj;jis
jpfjp : 2022.01.04

vdJ Fwpg;G ,yf;fk; : 8/3/5/4
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;
: 4-3/9/2013/HW/369
,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;l
tizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia
vLj; J f; n fhs; s
murhl; r pahsh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;
fSf;F ,yf;fk; 2222/51 kw;Wk; 2021
Vg;uy; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l
=yq;fh [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
mjptpN\l th;j;jkhdpapd; III Mk;
gphpitg; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
: khj;jis
gpuNjr nrayfg; gphpT : khj;jis
fpuhk mYtyh; gphpT : ehnfhy;y
(< 353 V)
fpuhkk;
: ehnfhy;y gphpT
,y.09 - ehnfhy;y
(khj;jis
khefu rig
vy;iyf;Fs;)
fhzpapd; ngah;
: khj;jis cLgp`py;y
tPjpapd; ,U
gf;fKs;s fhzp
(ehnfhy;y tPjp)
Jz;L ,y
: 1 ,ypUe;J 66 tiu
tiugl ,yf;fk;
: kh/1737
tp];jPuzk;
: 0.2123 n`f;lahh;
vr;.vk;.vk;.rP.gp.`pe;jnfhl
gpuNjr nrayhsh;
khj;jis
gpuNjr nrayfk;> khj;jis
jpfjp : 2022.01.04

,kpaq;nfhlTf;F epyk;
ifafg;gLj;jpajw;fhd
,og;gPlhf ePjpkd;wj;jpy;
gzj;ij itg;G nra;Aq;fs;

khjnkhd;Wf;F 2000 fp.kPl;lh; J}uk; tiuapy; Xl Ntz;bapUf;Fk;

II. Ntd;; tz;bahdJ ,ul;il tspr;rPuhf;fpAld;
Mrdq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Fiwe;jgl;rk;

08

III. f;W} nfg; kw;Wk; nfg; thfdq;fs; tspr;rPuhf;fpAld; gpd;Gwk; %lf;
$bajhftpUj;jy; Ntz;Lk;.
IV. thfdj;jpd; chpikahsuhy; rhujp kw;Wk; vhpnghUs; toq;fg;gly;
Ntz;Lk; vd;gJld; tUkhd mDkjpg;gj;jpuk;> fhg;GWjp> Nrh;tp];
kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; nra;J nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
V. Nfs;tpjhuhpd; ngahpy; thfdk; chpik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;
thfdj;jpd;
gjpT
nra;ag;gl;l
chpikahsh;
epWtdj;jpdhy;
chpikahsuhdhy; thfdj;ij epWtdj;jpd; ngahpy; rkh;g;gpf;fyhk;.
VI. thfdk; KjyhtJ gjptpypUe;J Mff;$baJ 10 tUl fhyj;jpw;F
cl;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.
04. ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tp Mtzq;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp||
vd ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU
ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy;
thfdq;fis thliff;F ngw;Wf;nfhs;sy;|| vdf; Fwpg;gp;l;L 2022-02-07Mk;
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; khfhzg; gzpg;ghsh;/jiyth;> jpizf;fs
ngWiff; FO> fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;>
tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk; vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022-02-07Mk;
jpfjp Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpfs;
jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth;
,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.
05. ,e;j ngWif njhlh;gpy; tlkj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk;
Rfhjhuj; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.
06. Nkyjpf tpguq;fSf;F 025-2222533 vDk; njhiyNgrp vz;Zld; njhlh;G
nfhs;sTk;.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>
fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;>
mEuhjGuk;.

b[pl;ly; njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp
mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpd; fPOs;s

fhzp RtPfhpg;Gr; rl;lj;jpd; 33Mk; gphptpd;
fPo;> gKdnfhLt gpuNjr nrayfg;
gphptpy; cs;s fpuhk cj;jpnahfj;jH
gphpT - 1238 g`y ,kpaq;nfhltpy;
mike;Js;s fhzpfspd; ,og;gPLfisj;
njhlHe;J ~gjpthsH fzf;fpd; fPo;
,og;gPLfs;
toq;fg;gLnkd
ehd;
,jd; %yk; mwptpg;ig toq;FfpNwd;.
kh[p];jpNul; mYtyfk; thhpanghy|
Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; ePq;fs; Nkw;$wpa
xJf;fPLfSf;fhd chpikia ep&gpf;Fk;
NghJ ,og;gPLfis Nfhuyhk;.

tof;F ,y

,og;gPLfs;
(&gha;)

35

81

37>000.00

37

82

18>000.00

38

83

11>250.00

50

84

3>250.00

52

85

35>000.00

55

86

71>250.00

56

87

51>500.00

,y
2531

gpuNjr nrayhsH
gKdnfhLt

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

tpiykD mioj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngWif mwptpj;jy; ,yf;fk;

rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (ICB)

gpd;tUk; tpiykDtpw;fhd gz;lq;fis toq;fy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> eilKiwg;gLj;jy;
kw;Wk; guhkhpj;jy;fspw;fhf mq;fPfhuk; ngw;Ws;s cw;gj;jpahsh;fs;/tpepNahfj;jh;fsplkpUe;J
my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Njrpa Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf tsKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ,yq;if fl;lisfs;
epWtdj;jpd; (SLSI) jpizf;fs ngWiff; FOtpd; (rpwpa xg;ge;jq;fs;) jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;.
tpiykDjhuh;fs; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj;
jghypy; mDg;GkhW my;yJ ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; eph;thfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLkhW Nfhug;gLfpd;wdh;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-01-12Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-07Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz Ntiy
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 5,000.00 + VAT (nuhf;fg; gzkhf
kl;Lk;) nrYj;Jj;jpajd; gpd;; gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fSf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.
1.

Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fis rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; ,.f.ep. eph;thfg;
gphptpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

2.

eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

3.

tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; mNj ehspy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;.

4.

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;
Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

Fwpg;gPl;byf;fk;

cgfuzk;

tpiykDg; gpiz Kwp

SLSI/PRO/ICB/2022-1

Supply, Delivery, Installation Commissioning
and to Provide Training of Gas Chromatography
(GC) based LPG Analyzer

150>000.00 ,yq;if &gh

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (rpwpa xg;ge;jq;fs;)>
,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>
,y. 17> tpf;Nlhhpah gpNs];>
vy;tpl;bfy khtj;ij>
nfhOk;G - 08.

vd;.v];.gP/gp.b/I.b.</2022/02

Description of the Procurement

Anti-Money Laundering (AML) System

Method of Procurement

National Competitive Bidding (NCB)

Applicable Non-refundable Tender Fee

Rs.15,000/-

Value of Bid Bond to be Submitted

Rs,700,000/-

Last Date & Time of Issuing Bid Document

01.02.2022 at 3.00 p.m

Date & Time of Closing of Tender

02.02.2022 at 10.00 a.m

01. vtNuDk; tpiykDjhunuhUtUf;fhf gpujpepjpnahUth; my;yJ cg KftnuhUth; my;yJ
epakdk; nra;ag;gl;l vtNuDk; egnuhUth;> tpiykDr; rkh;g;gpf;f Kd;dh;> 1987 Mk; Mz;bd;
03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpTnra;J nfhs;tJ fl;lhakhFk;
vd;gJld;> mth; rhh;ghf xg;ge;jj;ijg; gjpTnra;tJ fl;lhakhFk;.
02. 2022.01.12 Kjy; 2022.02.01 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.08.30 Kjy; gp.g.03.00 tiu>
nfhOk;G - 03> fhyp tPjp> ,yf;fk; 255 ,y; cs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; gphptpd;
Kfhikahshplk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
03. chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fSld;> tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 120
ehl;fspw;Fr; nry;YgbahFk; tzpf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa Nrkpg;G tq;fp
mq;fPfhpf;Fk; tq;fpg; gpizankhd;W/tpiykDg;gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
04. Fwpj;j jpdj;jd;W tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;> Kw;gfy; 10.00 ,w;F KbTw;wJk;
cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> K.g.10.00 ,d; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
05. midj;J tpiykDf;fisAk; my;yJ tpiykD xd;iw my;yJ mjd; gFjp xd;iw
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ fhuznkJTk; Kd;itf;fhky; epuhfhpf;Fk; chpik> Njrpa Nrkpg;G
tq;fpf;F chpj;jhFk;.
,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; rpNu\;l Kfhikahsh; (toq;fy;)
,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
jiyth;
jhgdg; ngWiff;FO - gpujhd>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y:255> fhyp tPjp>
nfhOk;G - 03
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