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2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
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ரெண்டு ர�ொம்பியூட்டரும் நொலு தையல் 
மிஷினும் குடுதைொ வ்டக்கில சனத தினெ 
�ஷ்டம் தீந்துடும் எண்டு சஜித ஐயொ 
நிதனக்கிறொர் ப�ொல....  

நொடு இக்�ட்டொன சூழலில இருக்ப�க்� 
அெபசொ்ட பசர்ந்து மக்�ளினெ பிெச்சிதனய 
தீர்க்� அவர் பயொசிக்�பவ இல்தலபய...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

 நாடு முழுவதும் பதிவாகிய எரிவா-
யுக் கசிவு வவடிப்புச் சம்பவஙகளினால் 
பாதிக்கப்பட்டவரகளுக்கு நிவாரணம் 
வழஙக அரசாஙகம் கவனம் வசலுத்தியுள்-
ளது. இது வ�ா்டரபில் ஜனாதிபதி 
மற்றும் நிதி அமமச்சரு்டன் 

Gas அடுப்பு வவடிப்பு  சமபவங்கள்:

அமைசசர் லசநத அழகியவண்ண

ல�ாரன்ஸ் வசல்வநாயகம் 

ல�மவலயற்பட்டால் தினமும் 
ஒரு மணித்தியா� மின் துண்டிப்மப 
லமற்வகாள்வ�ற்கு ந்டவடிக்மக எடுக்-
கப்படுவமன மின்சார சமப வ�ரிவித்-
துள்ளது.  லநற்மறைய தினம் 

நாடடின் எந�ப் பகுதியிலும் 

தேவைதேற்படின் ஒரு மணி 
தேரத்துக்கு மின்துண்டிப்பு  

ல�ாரன்ஸ்வசல்வநாயகம்  

வகாழும்பிலுள்ள குற்றைப்பு� -
னாய்வுத் திமணக்கள கட்ட்டத் -
தின் ஐந�ாவது மாடியிலிருநது 
வபண் ஒருவர கீலழ குதித்து 
�ற்வகாம� வசய்து 
வகாண்டுள்ள�ாக 

CID கட்ட்டத்தின் 5ஆைது
மாடியிலிருந்து குதித்து 

ப்பண் ேறபகாவை
அநுரா�புரம் தினகரன் நிருபர   

வாமழக்கும�கமள ஏற்றிச் வசன்றை 
வ�ாறிவயான்றில் சுமார 24 கில�ா லகரள 
கஞசாவு்டன் சநல�க நபரகள் இருவமர ம�-
வாச்சி வபாலிஸார மகது வசய்துள்ளனர.   

வபாலிஸாருக்கு கிம்டத்� �கவவ�ான்-
றுக்கமமய 10 ஆம் திகதி இரவு ம�வாச்சி 
பூஒய வபாலிஸ் வீதிச் லசா�மனச் சாவடியில் ந்டத்�ப்பட்ட 

மேைாச்சியில் 24 Kg
கஞ்ாவு்டன் இருைர் வகது

ல�ாரன்ஸ் வசல்வநாயகம்   

சீன தூ�ரகமானது மக்கள் 
வஙகிமய �மது கறுப்புப் படடிய -
லில் இருநது நீக்கியுள்ள�ாக அந� 
தூ�ரகத்தின் முக்கிய அதிகாரி 
ஒருவர லநற்று வ�ரிவித்-

துள்ளார. சீனாவில் இருநது இ�ஙமகக்கு வகாண்டு

மக்கள் ைங்கிவே கறுப்பு
்படடிேலிலிருந்து நீக்கிேது சீனா

ல�ாரன்ஸ் வசல்வநாயகம்   

மூன்று அரசியல் கடசிகள் புதி�ாக 
பதிவுவசய்யப்படடுள்ள�ாக ல�ர�ல் -
கள் ஆமணக்குழு வ�ரிவித்துள்ளது.   

 �மிழ் மக்கள் கூட்டணி, புதிய 
இ�ஙமக சு�நதிர கடசி 
மற்றும் �மிழ் முற்லபாக்கு 

இரு தமிழ் ்கட்சி்கள் உட்பட  

இ�ஙமகயில் ஒமிக்லரான் திரி-
பு்டன் அம்டயாளம் காணப்பட-
்டவரகளின் எண்ணிக்மக 100ஐ 
அண்மித்துள்ள�ாக சுகா�ார 
அமமச்சின் உயர அதிகாரி 
ஒருவர வ�ரிவித்துள்ளார.   

 இந� நிம�யில் மக்கள் மூன்றைாம் 
�டுப்பூசிமயப் வபற்றுக் வகாள்வது 

ஒமிக்தரான் திரிபுவ்டதோர்
நூறுத்பர் ைவர அவ்டோளம்   

விவசாயிகளுக்குத் ல�மவயான உரத்ம� சிறுலபாகம்  
வ�ா்டக்கம் முமறையாக வழஙகுமாறு ஜனாதிபதி லகாட்டா -
பய ராஜபக் ஷ லநற்று(11) இ்டம்வபற்றை அமமச்சரமவ கூட-
்டத்தில் ஆல�ாசமன வழஙகியுள்ளார.  

 இ�ற்கு ல�மவயான ந்டவடிக்மககமள உ்டன் லமற்-
வகாள்ளுமாறும் அவர பணிப்புமர விடுத்துள்ளார.   

 �ற்லபாது லமற்வகாள்ளப்படும் வபரும் லபாகத்-
திற்கு அவசியமான உரம் இன்மமயால் 

விை்ாயிகளுக்கு தேவைோன
உரத்வே முவைோக ைழங்கவும்

அமனத்து உள்ளூராடசி மன்றைஙகளி-
னதும் ப�விக் கா�ஙகள் லமலும் ஒரு 
வரு்டத்திற்கு நீடிக்கப்படடுள்ளன.   

இ�ற்குரிய அதிவிலச்ட வரத்�மானி 
அறிவித்�ல் ஒன்றிமன அரசாஙக 
லசமவகள் மாகாண சமபகள் மற்றும் 
உள்ளூராடசி அமமச்சு லநற்றுமுன்தி-
னம் வவளியிடடுள்ளது.   

இ�ற்கமமய நாடடின் அமனத்து 
உள்ளூராடசி மன்றைஙகளினதும் 
ப�விக் கா�ஙகள் 2023 ஆம் ஆண்டு 
மாரச் 19 ஆம் திகதி வமர நீடிக்கப்பட-
டுள்ளன.   24 மாநகர சமபகள், 41 நகர 
சமபகள் மற்றும் 275 பிரல�ச சமபக -
ளின் ப�விக் கா�ஙகலள இவவாறு 
நீடிக்கப்படடுள்ளன.   

உள்ளூராடசி மன்ைங்களின்
்பேவிக் காைம் நீடிப்பு   

ல�ாரன்ஸ் வசல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

பாராளுமன்றைத்தில் எதிரவரும் 18ஆம் 
திகதி ஜனாதிபதி லகாட்டாபய ராஜபக் ஷ   
நிகழ்த்�வுள்ள வகாள்மக விளக்க உமர 
மீ�ான விவா�த்ம� எதிரவரும் 
19 மற்றும் 20ஆம் 

ஜனாதி்பதியின் பகாள்வக விளக்க
உவர மீோன விைாேம் 19, 20 இல்

திறைந� சநம�யில் லபாதுமானளவு அரிசித் 
வ�ாமகமய லபணுவம� உறுதி வசய்வ-
�ற்காக 2,00,000 வமற்றிக்வ�ான் நாட்ட-
ரிசி மற்றும் சம்பா அரிசிக்கு பதிலீ்டாக 
1,00,000 வமற்றிக் வ�ான் புதிய GR Short 
Grain Rice வமக அரிசிமய இறைக்குமதி 
வசய்வ�ற்காக வரத்�க அமமச்சர 
சமரப்பித்� லயாசமனக்கு 

மூன்று இைட்ம் பமறறிக் போன்
அரிசி இைக்குமதிக்கு அரசு அனுமதி

அரசுக்குள் இருநதுவகாண்டு 
'எதிரணி லவம�மய' வசய்யமுடி-
யாது. அல�லபா� ஒரு அரசுக்குள் 
ப� அரசுகள் வசயற்ப்டவும் முடியாது 
இவவாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி 
மமத்திரிபா� சிறிலசனவுக்கு பதி�டி 

வகாடுத்துள்ளார வவளிவிவகார 
அமமச்சர லபராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ்.   

இது வ�ா்டரபில் அவர லமலும் 
கூறியமவ வருமாறு,   

அரசுக்குள் இருநது-
வகாண்டு விமரசனஙகமள 

'ைாற்று மைாதிரம' ை்ணை்கள் அலங்கார ்கண்காட்சி BMICH ைணடபத்தில் மேற்று முன்தினம ேமட-
வபற்்றது. ோட்டின் ோலா பு்றமும இருநது ை்ணை்கள் அலங்கார நிபு்ணர்்கள் இதில் ்கலநது வ்காண-
டனர். இவமவபவத்தில் பிரதை அதிதியா்க ்கலநதுவ்காணட பிரதைரின் பாரியார் ஷிரநதி ராஜபக ஷ -
வுககு ஏற்பாட்டாளர் ்கநதசாமி ்கரு்ணா்கரன் ஞாப்கார்த்த பரிசு வழஙகுவமதயும, அருநததி நிறுவன 
பணிப்பாளர் ம்க. மை்கலா அருகில் நிற்பமதயும படத்தில் ்கா்ணலாம.     
              படம: சுதத் ைலவீர, வதஹிவமள− ்கல்கிமச விமசட நிருபர்

சு.க அமைச்சரகள் ்சகலருமை  
அரசுடன் சுமுகைான உறவு  
எைருதம பைளிதேறுைர் எனத் தோன்ைவில்வை

சீனாவுடன்  மகச்சாத்ானது
சு்ந்திர வரத்க ஒப்பந்்ைலல

ைாகாண ்சம்பத ம்ர்ல
இவவருட  இறுதிக்குள்!

360 ோவனகள் உயிரிழப்பு அர்ாங்கம் தேறறு அறிவிப்பு

வீடு அல்�து வீவ்டான்மறை அமமப்-
ப�ற்கு காணி இல்�ாமமயால் 
வா்டமக வீடுகளில் வாழ்கின்றை, உண்-
மமயான வீடடுத் ல�மவ-
யுள்ள குமறைந� மற்றும் 

இந்திே ்பாதுகாப்பு 
அவமச்்ருக்கும் 
பகாவிட உறுதி

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

நா்டளாவிய ரீதியில் ஏற்-
ப்டக் கூடிய மின் துண்டிப்புக்கு 
கவம�மய வவளியிடுவ�ாகக் 
குறிப்பிடடுள்ள அரசாஙகம், 
நுமரச்லசாம� அனல்மின் உற் -
பத்தி நிம�யத்தில் ஏற்படடுள்ள 
மின்பிறைப்பாக்கி இயநதிர 
லகாளாலறை இந� வநருக்கடிக் -
கான காரணம் என்றும் வ�ரி-
வித்துள்ளது.  

 எதிரவரும் 10 நாடகளுக்கு மின்-
துண்டிப்பு ஏற்படுவம� �விரக்க 

முடியாது என அமமச்சரமவ 
இமண லபச்சாளர ரலமஷ் பத்திரண 
வ�ரிவித்துள்ளார. மின்சார வநருக்க -
டியால் மக்களுக்கு ஏற்படும் அவசௌ-

கரியஙகள் வ�ா்டரபில் 
கவம� வ�ரிவிப்ப�ாக -

வும் அவர வ�ரிவித்-
�ார.  

அ ம ம ச் ச ர ம வ 
முடிவுகமள அறிவிக்-

கும் ஊ்டக மாநாடடில் 
கருத்துத் வ�ரிவித்� அவர 

லமலும் குறிப்பிட்ட�ாவது.   
ஜனாதிபதி �ம�மமயில் நம்ட -

வபற்றை அமமச்சரமவ கூட்டத்தில் 
மின்வவடடு வ�ா்டரபாக 
ஆராயப்பட்டது.

10 நாடகளுககு மின்்ார  
துண்டிப்ப தவிரகக முடியாது  

பெரும்ெோகத்தை கருததிறபகோண்டு ஜனோதிெதி உததைரவு

சு்காதார அமைசசு அதி்காரி வதரிவிப்பு

வர்த்த்க அமைசசரது மயாசமனககு அஙகீ்காரம

அரசுக்குள் இருந்ேைாதை
'எதிரணி தைவை' 
்ைததிரியின் பெயலுக்கு 
ஜீ.எல் கண்்டனம

அதி விசேட வர்த்தமானி வவளியானது

்பாதிக்கப்்படத்டாருக்கு 
நிைாரணத்திறகு ஏற்பாடு 

ல�ாரன்ஸ் வசல்வநாயகம்  

அவுஸ்திலரலிய வரத்�கர ஒருவருக்கு 
வசாந�மான நிறுவனத்தின் பஙகு விற்ப-
மனயில் 20 மில்லியன் ரூபாமவ முமறை-
யற்றை வி�த்தில் வபற்றுக்வகாண்்ட�ாகக் 
குற்றைம்சாட்டப்பட்ட அமமச்-
சர உ�ய கம்மன்பி�வுக்கு 

 நீதிைன்்றம மேற்று விமசட அனுைதி

அவமச்்ர் உேே கம்மன்பிை
பைளிோடு ப்ல்ை அனுமதி

ைா்டவக வீடுகளில் 
ைசிப்த்பாருக்கு  

நிரந்ேர வீடுகள்

இநதியாவின் மத்திய 
பாதுகாப்புத்துமறை 
அமமச்சர ராஜநாத் 
சிங,  வகாலரானா 
வ�ாற்றுக்குள்ளாகி 
இருப்ப�ாக உறுதி 
வசய்யப்பட-
டுள்ளது.  

மூன்று புதிே அரசிேல்  
கடசிகள் ்பதிைாகின   சீனத தூதைரகம உததி்யோகபூர்வ அறிவிப்பு மேற்ம்றய ்கட்சித் தமலவர்்கள் கூட்டத்தில் முடிவு

இலங்க மின்ெோர ெ்ெ அறிவிப்பு  முல்மலத்தீவுவாசி்கள் என அமடயாளம

நாடளாவிய மின் துண்டிபபு குறிதது அரசு கவமல; எனினும்

நுவரச்த்ாவை இேந்திர தகாளாதை பேருக்கடிக்கு காரணம்  

எதிர்ைரும் 20 ஆம் திகதிைவர  
ப்பாறுத்திருக்குமாறு   

அர்ாங்கம் தைண்டுதகாள்  

03

03இருேரப்பு ஒப்்பந்ேம் மடடுதம – ரதமஷ் ்பத்திரண
03

கடந்் வருடததில  ைட்டும்
யாமன  ்ாக்கி 127 ம்பர ்பலி
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ப்ணமைாசடி குற்்றசசாட்டில் ம்கதானவராம



க�ொழும்பு − க�ொரளை �குதியிலுளை கிறிஸ்தவ 
த்தவொலயக�ொன்றிலிருந்து தேற்று ள�க்குண்-
க�ொன்று மீட�ப�டடுளை்தொ� க�ொலிஸொர் க்தரிவித்-
்தனர்.  

இச் சம்�வம் க்தொ�ர்பில் மூன்று சந்த்த�ே�ர்�ள 
ள�து கசயயப�டடுளை்தொ� க�ொலிஸொர் க்தரிவித் -
்தனர்.   

விதச� அதிரடி�ள� அதி�ொரி�ளினொல் இந்்த 
ள�க்குண்டு மீட�ப�டடுளைது. கவலிக்�ள� 
சிளைச்சொளலக்கு அருகிலுளை கிறிஸ்தவ த்தவொல-
யத்திலிருந்த்த இந்்த ள�க்குண்டு மீட�ப�டடுள-
ைது. சம்�வம் க்தொ�ர்பிலொன த�லதி� விசொர -
ளை�ளை க�ொரளை க�ொலிஸொர் த�ற்க�ொண்டு 
வருகின்ைனர்.   

தலொரன்ஸ கசல்வேொய�ம்  

 
அரசியல்வொதி�ளின் எத்்தள�ய  

்தவைொன கசயற்�ொடு�ளையும் 
த�ற்க�ொளவ்தற்கு க�ொலிஸ அதி -
�ொரி�ளுக்கு உரிள� கிள�யொது 
என க்தரிவித்துளை க�ொது�க் -
�ள �ொது�ொபபு அள�ச்சர் சரத் 
வீரதச�ர, க�ொலிஸ துளைளய 
அரசியல் �ய�ொக்� இ��ளிக் -
�பத�ொவதில்ளல எனவும் க்தரி -
வித்துளைொர்.  

சில அரசியல்வொதி�ள க�ொலிஸ 
நிளலய க�ொறுப�தி�ொரி�ளை 
நியமிக்கும் ே�வடிக்ள��ளில் 
சி�ொரிசு�ளை வழங்குவ்தற்கு முன் 
வந்்தனர். எனினும் ேொம் அ்தளன 

நிரொ�ரித்து விடத�ொம் 
என்று அள�ச்சர் க்தரி -
வித்துளைொர்.  

புதி்தொ� ஸ்தொபிக் -
�ப�டடுளை 105 
க�ொலிஸ நிளலயங்� -
ளின் க�ொறுப�தி�ொரி -
�தைொடு இ�ம்க�ற்ை 
�லந்துளரயொ�ல் நி�ழ் -
வின் த�ொத்த அவர் 
இவவொறு க்தரிவித்துளைொர்.  

அது க்தொ�ர்பில் த�லும் க்தரி -
வித்்த அள�ச்சர்:  

சிைந்்த க�ொலிஸ அதி�ொரி�ள �த் -
தியில் ஆரொயந்து சிைந்்த அதி�ொரி� -
ளைத் க்தரிவு கசயத்த க�ொலிஸ 
நிளலய க�ொறுப�தி�ொரி�ள நிய -

மி க் � ப � டு கின் ை ன ர் . 
அ்தற்�ொ� ்தனியொன 
குழு ஒன்று நியமிக்�ப -
�டடு க�ொலிஸ �ொ 
அதி�ர் �ற்றும் அள�ச் -
சின் கசயலொைர் ஆகி -
தயொரின் �ரிந்துளரக் -
கிைங்�தவ அவர்�ள 
நி ய மி க் � ப � டு கின் ை -
னர். க�ொலிஸ நிளலய 

க�ொறுப�தி�ொரி�ள ்தொம் �ணி -
புரியும் க�ொலிஸ நிளலயத்தில் 
�ணியொற்றும் அதி�ொரி�ள �ற்றும் 
பிரத்தச �க்�ளுக்�ொன ேலன்புரி 
தசளவ�ள மீதும் �வனம் கசலுத்்த 
தவண்டும் என்றும் அவர் க்தரிவித் -
துளைொர். (ஸ)  
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இரொணுவ சொ�சங்�ளின் �ரவ -
ளலக் �டடுப�டுத்தி ்தொயவொன் 
உ�னொன �ருத்து தவறு�ொடு -
�ளை அள�தி வழியில் தீர்த்துக்-
க�ொளை சீனொ முன்வர தவண்டும் 
என்று ்தொயவொன் ஜனொதி�தி சொய 
இங்க் கவன் அளழபபு விடுத்துள -
ைொர்.   

ள்தபத�யிலுளை ஜனொதி�தி 
கசயல�த்தில் ஆற்றிய உளர-
கயொன்றின் த�ொது த�ற்�ண்� -
வொறு அளழபபு விடுத்துளை 
ஜனொதி�தி சொய, சீனொவின் 
இரொணுவ ஊடுருவல்�ளுக்கு 
�டுள�யொன எதிர்பள� கவளிப-
�டுத்தியத்தொடு பிரொந்திய அள�-
திளயயும் ஸதிரத்்தன்ள�ளயயும் 
�ொது�ொப�்தற்கு ஊடுருவலொல் 
ேன்ள��ள கிள�க்�ப த�ொவது-
மில்ளல என்ைொர்.    

அக�ரிக்�ொவில் உலகில் மு்தல் 
முளையொ� �ர�ணு �ொற்ைப�ட� 
�ன்றியின் இ்தயம் �னி்தனுக்கு 
கவற்றி�ர�ொ� க�ொருத்்தப�டடுள-
ைது.   

�ல்டித�ொரில் �ருத்துவர்�ைொல் 
தசொ்தளன ே�வடிக்ள�யொ� ஏழு 
�ணி தேரம் கசயயப�ட� சத்திரசி-
கிச்ளசக்கு மூன்று ேொட�ளின் பின்ன-
ரும் 57 வய்தொன த�விட க�ன்னட 
என்�வர் ேல்ல நிளலயில் உளை்தொ� 
கூைப�டடுளைது.   

க�ன்னடடின் உயிளர �ொப�-
்தற்�ொன �ள�சி எதிர்�ொர்ப�ொ-
�தவ இந்்த இ்தய �ொற்று சத்திரசி-
கிச்ளச த�ற்க�ொளைப�டடுளைது. 
எனினும் இந்்த சிகிச்ளச மூலம் 
நீண்� �ொலம் உயிர்வொழ்வ்தற்�ொன 
சொத்தியம் �ற்றி உறுதி கசயயப��-
வில்ளல.   

“இந்்த உறுபபு �ொற்று 
சிகிச்ளச வொழ்வொ சொவொ 
என்ை நிளலயில் உளைது” 
என்று சத்திரசிகிச்ளசக்கு 
ஒரு தினத்திற்கு முன்னர் 
க�ன்னட க்தரிவித்தி-
ருந்்தொர். “இது இருளில் 
இலக்ள� தேொக்கி அடிப-
�து த�ொன்ைது என்�து 
எனக்குத் க்தரியும், 
ஆனொல் இது எனது இறுதி 
வொயபபு” என்றும் அவர் 
குறிபபிடடிருந்்தொர்.   

�னி்த உயிர்�ளைப 
�ொது�ொப�்தற்�ொன ஒரு 
திருபபுமுளனயொ� த�ற்-
க�ொளைப�ட� இந்்த 
சத்திரசிகிச்ளச �ல ஆண்டு�ள 
இ�ம்க�ற்ை �ரிதசொ்தளன�ளின் 
உச்ச�ட� ே�வடிக்ள�யொ�தவ இது 

இ�ம்க�ற்ைது. இது இந்்த சத்திர-
சிகிச்ளச உறுபபு �ற்ைொக்குளைளய 
தீர்ப�ள்த ஒரு �டி கேருங்�ச் கசய-

திருப�்தொ� சத்திரசிகிச்ளச 
நிபுைர் �ொர்டலி கிரிபபித் 
க்தரிவித்துளைொர். அக�ரிக்-
�ொவில் உறுபபு�ொற்று சத்தி-
ரசிகிச்ளசக்கு �ொத்திருப�-
வர்�ளில் ேொளுக்கு 17 த�ர் 
உயிரிழப�த்தொடு அந்்தப 
�டடியலில் 100,000க்கும் 
அதி��ொனவர்�ள �ொத்திருப-
�்தொ� கூைப�டுகிைது.   

இந்்த த்தளவளயப பூர்த்தி 
கசயய கசதனொடிரொன்ஸ-
பிைன்த�ஷன் என்று 
அளழக்�ப�டும், விலங்கு 
உறுபபு�ளைப �யன்�டுத்-
துவ்தற்�ொன சொத்தியக்கூறு 
நீண்��ொல�ொ� �ரு்தப�-

டுகிைது. த�லும், �ன்றியின் இ்தய 
வொல்வு�ளை �யன்�டுத்துவது ஏற்�-
னதவ க�ொதுவொன்தொ� உளைது.

க�ொதரொனொ ளவரஸ 
க்தொற்று �ொரை�ொ� 
சீனொவின் மூன்ைொவது ே� -
ரிலும் மு�க்�நிளல அமு -
லுக்கு வந்துளைது.  

ஹனொன் �ொ�ொைத்தில் 
உளை அன்யொங் ே�ரில் 
இருக்கும் ஐந்து மில்லியன் 

�க்�ளும் ்த�து வீடு�ளை 
விடடு கவளிதயைக்கூ�ொது 
என்றும் வீதி�ளில் வொ�-
னங்�ளை கசலுத்்தக்கூ�ொது 
என்றும் அதி�ொரி�ள ��ந்்த 
திங்�டகிழள� உத்்தரவிட-
டுளைனர்.   

ஹனொனில் இருக்கும் 

�ற்கைொரு ே�ரொன யூசுவில் 
��ந்்த வொரம் மு�க்�நிளல 
அமுல்�டுத்்தப�ட�த்தொடு 
13 மில்லியன் �க்�ள வசிக்-
கும் ஷியொனில் மூன்ைொவது 
வொர�ொ� மு�க்�நிளல 
அமுலில் உளைது.   

சீனொவில் தேற்று 110 

புதிய க்தொற்று சம்�வங்-
�ள �திவொனத்தொடு, அக�-
ரிக்�ொ த�ொன்ை ேொடு�ளில் 
அயிரக்�ைக்�ொன க்தொற்று 
சம்�வங்�ள அள�யொைம் 
�ொைப�டும் நிளலயில் 
இது குளைவொன எண்ணிக்-
ள�யொகும்.     

சீனாவின் 3ஆவது நகரிலும் முடககம்

உலகில் முதல்முறை பன்றியின்  
இதயம் மனிதனுககு பபாருததம்

இதுவளர உலகில் எந்்த ேொட-
டிலும் �திவொ�ொ்த அைவுக்கு 
அக�ரிக்�ொவில் ��ந்்த திங்�ட-
கிழள� 1.35 மில்லியன் தினசரி 
க�ொதரொனொ க்தொற்று சம்�வங்�ள 
அள�யொைம் �ொைப�டடுள-

ைன. இது தவ��ொ�ப �ரவக்கூ-
டிய ஒமிக்தரொன் திரிபின் ்தொக்�ம் 
இன்னும் ்தணியொ்தள்த �ொடடுவ-
்தொ� உளைது.   

முன்ன்தொ� அக�ரிக்�வில் 
��ந்்த ஜனவரி 3 ஆம் தி�தி 1.03 

மில்லியன் க்தொற்று சம்�வங்�ள 
�திவொனத்த தினசரி அதி��டச-
�ொன எண்ணிக்ள�யொ� இருந்்தது.   

அத்தத�ொன்று தேொயத் க்தொற்-
றினொல் �ருத்துவ�ளனயில் 
அனு�திக்�ப�டும் எண்ணிக்ள�-

யும் அக�ரிக்�ொவில் உச்சத்ள்த 
க்தொடடுளைது. அக�ரிக்�ொவில் 
தேொயத் க்தொற்றினொல் �ருத்துவ�-
ளனயில் அனு�திக்�ப�டத�ொர் 
எண்ணிக்ள� 136,604 ஆ� அதி�-
ரித்துளைது.

வடபகாரியா மீண்டும்  
ஏவுகறை ச�ாதறன

ளஹப�ர்தசொனிக் ஏவு�ளை 
ஒன்ளை தசொதித்்த்தொ� வ� க�ொரியொ 
அறிவித்து ஒரு வொரத்திற்குள �லிஸ-
டிக் ஏவு�ளை என்று சந்த்தகிக்-
�ப�டும் �ற்கைொரு ஏவு�ளை 
தசொ்தளனளய அந்்த ேொடு த�ற்-
க�ொண்டுளைது.   

உளளுர் தேரப�டி தேற்று கசவ -
வொயக்கிழள� 07.27 �ணிக்கு இது 
ஏவப�டடிருப�்தொ� க்தன் க�ொரியொ 
குறிபபிடடுளைது. இந்்த ஏவு�ளைச் 
தசொ்தளன �ற்றி ஜப�ொன் ��தலொரக் 
�ொவல் �ள�யினரும் க்தரிவித்துள-
ைனர். �லிஸடிக் த�ொன்ை ஏவு�ளை 
தசொதிக்�ப�ட�்தொ� அவர்�ள க்தரி-
வித்துளைனர்.   

ஜப�ொனின் பிரத்திதய� க�ொருைொ -
்தொர வலயத்திற்கு கவளிதய இந்்த 
ஏவு�ளை விழுந்துளைது.     

உகறரைன் தாககுதல்:  
நிரைாகரிததது ரைஷயா

உக்ளரன் மீது ஆக்கிரமிபபு 
க்தொடுக்கும் தேொக்�ம் இல்ளல 
என்று அக�ரிக்�ொவி�ம் ரஷயொ 
க்தரிவித்துளைது. இரு ேொடு�ளுக்-
கும் இள�தய கஜனிவொவில் இ�ம் -
க�ற்ை உயர் �ட�ப த�ச்சுவொர்த்-
ள்தயிதலதய ரஷயொ இ்தளனத் 
க்தரிவித்துளைது.   

��ந்்த திங்�டகிழள� �ல �ணி 
தேரம் ேள�க�ற்ை இந்்தப த�ச்சு -
வொர்த்ள்தயில், �்தற்ைத்ள்த ்தணிக்-
கும் முயற்சிளய க்தொ�ர்ந்து த�ற்-
க�ொளை இரு ேொடு�ளும் இைங்கின.   

எனினும் இந்்தப த�ச்சுவொர்த்ள்த -
யில் முக்கிய முன்தனற்ைங்�ள ஏற்-
�ட�்தற்�ொன எந்்த சமிக்ளஞையும் 
கவளியொ�வில்ளல.   

உக்ளரன் எல்ளலக்கு அருகில் 
சு�ொர் 100,000 ரஷய துருபபு�ள 
நிளலக�ொண்டிருக்கும் சூழலில் 
ஆக்கிரமிபபு ஒன்று �ற்றிய அச்சம் 
அதி�ரித்துளைது.     

அறமதித தீர்வுககு  
சீனாவுககு அறைப்பு

அபமரிககாவில் தின�ரி பதாற்று புதிய உச�ம்

அமைச்சர் ்சரத் வீரச்சகர தெரிவிப்பு  

மககள் கியூவில் இருப்பறத 
எநத அரைசும் விரும்பாது 
ஷம்ஸ �ொஹிம்  

எந்்த அரசொங்�மும் 
்த�து �க்�ள வரிளசயில் 
�ொத்துக்கி�ப�ள்த விரும்-
புவதில்ளல. க�ொதரொனொ 
க்தொற்றினொல் ஏற்�ட� 
கேருக்�டி நிளல 03 �ொ்தங் -
�ளில் சுமு�ள�யுக�ன 
எதிர்�ொர்ப�்தொ� இளை 
அள�ச்சரளவ த�ச்சொைர் அள�ச்சர் 
ரத�ஷ �த்திரை க்தரிவித்்தொர்.  

�க்�ள கியூவில் இருப�து க்தொ�ர் -
பில் எழுப�ப�ட� த�ளவிக்குப 
�திலளித்்த அள�ச்சர் த�லும் குறிப-
பிட�்தொவது,  

க�ொருட�ளின் விளல உயர்வ -
ள்ததயொ கியூவிலிருந்து �ொத்துக் 
கி�ப�ள்ததயொ, அரசொங்�த்ள்த 
�க்�ள திடடுவள்தக் �ொைதவொ 

எந்்த ஒரு அரசும் விரும்-
�ொது. இந்்தப பிரச்சிளன-
�ளில் அதி��ொனளவ 
பூத�ொை ரீதியில் ஏற்�ட� 
கேருக்�டியொல் ஏற்�ட -
�ளவயொகும். ��ந்்த 02 
வரு�த்தில்  14 பில்லியன்  
க�ொலளர இழக்� தேரிட -
�து. ேொடடின் க�ொத்்த 
��ன் சுள� 42 பில்லியன் 

க�ொலர்�ைொ� உளைது. இ்தனொல் 
ஏற்�ட� கேருக்�டி நிளலதய இன்று 
�ொைப�டுகிைது. ��ந்்த வரு�ம் 
ஏற்று�தி வரு�ொனம் 12 பில்லியன்-
�ைொ� அதி�ரித்்தது. 20 பில்லியன் 
க�ொலர் க�று�தியொன க�ொருட�ள 
இைக்கு�தி கசயயப�டுகிைது.

08 பில்லியன் க�ொலர் ்தடடுப�ொடு 
�ொைப�டுகிைது.  �ொல் �ொ �ொவளன 
அதி��ொன உளை ேொ�ொ� எ�து ேொடு 

�ொைப�டுகிைது. க�ொத்்த இைக்கு-
�தி கசலவில் 25 வீ்தம் எரிக�ொருள 
இைக்கு�திக்கு கசல்கிைது. ்தற்த�ொது 
சுற்றுலொத் துளை வழள�க்கு திரும்பி 
வருகிைது. அத்து�ன் கவளிேொட-
டில் �ணிபுரிதவொரினொல் கிள�க் -
கும் அந்நிய கசலொவணி உயர்ந்து 
வருகிைது. எனதவ 03 �ொ்தங்�ளில் 
நிளலள� சீரொகுக�ன எதிர்�ொர்க்கி-
தைொம் என்ைொர்.  

சந்ள்தயில் இருந்து மீைபக�ற்ை 
சிலிண்�ர்�ளை கவற்றுச் சிலிண் -
�ர்�ைொ� �ொற்ை அதி� �ொலம் 
கசல்வ்தொ� த�ஸ �ம்�னி�ள சுட-
டிக்�ொடடியுளைன. த�ொது�ொன 
த�ஸ ள�யிருபபில் உளைன. இந்்த 
நிளலயிதல �க்�ள அகசௌ�ரியங்� -
ளுக்கு மு�ங்க�ொடுத்துளைனர். ஒரு 
வொரத்தில் கேருக்�டி தீரும் என �ம்-
�னி�ள குறிபபிடடுளைன.  

நிமைமை விமரவில் சீராகும் என்கிறார் ரசைஷ் பத்திரண

காட்டு யாமனகளினால் பயிர்ச் செயமககள் ைற்றும் வீடுகள் பாதிககபபட்டுள்்ள இரத்தின-
புரி ைாவட்்ட ைககளுககு உதவும் வமகயில் உ்டனடியாக யாமன பாதுகாபபு வவலிகம்ள 
அமைபபதற்கு ந்டவடிகமக எடுககபபட்டுள்்ளது. அது சதா்டர்பில் வபாககுவரத்து அமைச்-
ெர் பவித்ரா வன்னியாரச்சி, வனஜீவராசிகள் இராஜாஙக அமைச்ெர் விைலவீர திஸாநாயக-
கவு்டன் வபச்சுவார்த்மத ந்டத்தி 5 மில்லியன் ரூபா நிதிமய அதற்காக ஒதுகக இணககம் 
காணபபட்டுள்்ளது. 

சபருநவதாட்்ட ைனித வ்ள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் புதிய தமலவராக கவணஸ் ஈஸ்வரன் வநற்று நியமிககபபட்்டார். 
அவருககான நியைன கடிதத்மத இராஜாஙக அமைச்ெர் ஜீவன் சதாண்டைான் வழஙகிய பின்னர் பிடிககபபட்்ட ப்டம். 

பகாழும்பு கிறிஸதவ  
சதவாலயததிலிருநது  
றககுண்டு மீட்பு  

தனியார் விமான நிறுவன தறலவருககு ஜன. 18 வறரை விளககமறியல்
 தலொரன்ஸ கசல்வேொய�ம்   

வி�ொன வி�த்து க்தொ�ர்பில் ள�து 
கசயயப�டடிருந்்த சக்குரொய ்தனியொர் 
வி�ொன நிறுவனத்தின் மு�ொள�த்து-
வப �ணிப�ொைர் �ற்றும் அந்்த நிறு-

வனத்தின் பிர்த� க�ொறியியலொைர் 
ஆகிதயொளர எதிர்வரும் 18ஆம் தி�தி 
வளர விைக்��றியலில் ளவக்கு�ொறு 
நீர்க�ொழும்பு �ஜிஸதிதரட நீதி�ன்-
ைம் உத்்தரவிடடுளைது.   

அவர்�ள இருவரும் தேற்று முன்தி-

னம் 10ஆம் தி�தி க�ொழும்பு குற்ைத்-
்தடுபபு விசொரளை பிரிவு அதி�ொரி�-
ைொல் ள�து கசயயப�ட�னர்.   

அவர்�ள இருவரும் தேற்ளைய-
தினம் நீர்க�ொழும்பு �ொஜிஸதிதரட 
நீதி�ன்ைத்தில் ஆஜர்�டுத்்தப�ட�-

னர். த�ற்�டி நிறுவனத்திற்கு கசொந்-
்த�ொன கசஸனொ 172 ர� வி�ொனம் 
ஒன்று அண்ள�யில் சிகிரியொவில் 
இருந்து இரத்�லொளன தேொக்கி �ய-
ணித்்த த�ொது �ட�ொன �குதியில் 
க்தொழில்நுட� த�ொைொறு �ொரை�ொ� 

்தளரயிைக்�ப�ட�து. அ்தன் த�ொது 
ஏற்�ட� வி�த்தில் அதில் �யணித்்த 
4 த�ர் �ொய�ள�ந்்தனர். அத்து�ன் 
அந்்த நிறுவனத்திற்கு கசொந்்த�ொன 
�யிற்சி வி�ொனம் ஒன்று ��ந்்த �ொ்தம் 
22ஆம் தி�தி �யொ�ல ��ற்�ளரப 

பிரத்தசத்தில் அவசர�ொ� ்தளரயிைக்-
�ப�ட�து. அ்தளனயடுத்து சகுரொ 
நிறுவனத்தின் அளனத்து வி�ொன 
தசளவ�ளையும் உ�னடியொ� ேள�-
முளைக்கு வரும் வள�யில் �று அறி-
வித்்தல்வளர இள� நிறுத்்தப�ட�து.

பபாலிஸ துறைறய அரைசியல்மயமாகக
ஒருசபாதும் இடமளிகக சபாவதில்றல
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ஷம்ஸ் பாஹிம்   

சுதந்திரக் கட்சி மாறுபட்்ட கருத் -
துக்களை அணளமக்காலமாக 
வெளியிட்்டாலும் அக்கட்சி அர -
சிலிருந்து வெளியேறுவமன்று 
கருதவிலளல. சு.க அளமச்சரகள் 
சுமுகமான வ்சேறபடுகின்்றனர 
என இளைஅளமச்சரளெ யபச -
்சாைர அளமச்சர ரயமஷ் பத்திரை 
வதரிவித்தார.   ஸ்ரீலஙகா சுதந் -
திர கட்சியினரின் அணளமக்கால 

விமர்சனஙகள் வதா்டரபாக எழுப் -
பப்பட்்ட யகள்விக்குப் பதிலளித்த 
அளமச்சர,    அவொ்றான கருத்துக் -
களை சுதந்திரக்கட்சி முன் -
ளெத்தளத 

சு.க அமமச்சர்கள் ்சகலருமம  
அரசுடன் சுமுகமான உறவு  

மாகாை ்சளபத் யதரதளல 
இவெரு்டத்தில ந்டத்த ந்டெ -
டிக்ளக எடுக் கப்படும் என 
அளமச்சரளெ இளைப் யபச-
்சாைர அளமச்சர ரயமஷ் பத்தி-
ரன வதரிவித்துள்ைார. 

யநறறு இ்டம்வபற்ற ஊ்டக-
விேலாைர ்சந்திப்பில உள்ளூ -
ராட்சி மன்்றத் யதரதல ஒரு ெரு்டத்தினால 
ஒத்திளெக்கப்பட்டுள்ைளம வதா்டரபில 
ஊ்டகவிேலாைர ஒருெர எழுப்பிே யகள்-
விக்குப் பதிலளிக்கும் யபாயத அளமச்சர 
இவொறு வதரிவித்தார.  

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

சீனாவு்டன் ளகச்சாத்தி -
்டப்பட்டுள்ை ஒப்பந்தம், 
சுதந்திர ெரத்தக உ்டன்படிக் -
ளகேலல. இருதரப்பு ஒப்பந்-
தம் மாத்திரயம என இளை 
அளமச்சரளெப் யபச்சாைர, 
வபருந்யதாட்்ட ளகத்வதா-
ழில அளமச்சர கலாநிதி ரயமஷ் பத் -
திரை வதரிவித்தார.  

அர்சாஙக தகெல திளைக்கைத்-

தில யநறறு நள்டவபற்ற 
அளமச்சரளெ முடிவுகளை 
அறிவிக்கும் ஊ்டகவிேலாைர 
்சந்திப்பில கலந்துவகாணடு 
கருத்து வதரிவிக்கும் யபாயத 
அெர யமறகண்டொறு வதரி -
வித்தார.  சுதந்திரமான நாடு 
என்்ற ெளகயில இலஙளக 
எந்த நாட்டுக்கும் எதிரி அலல 

என்றும் உலகில எந்த நாட்டு்டனும் 
இராஜதந்திர உ்டன்படிக்-
ளககளில

சீனாவுடன் மகச்சாத்ானது
சு்ந்திர வர்த்க ஒப்பந்்மலல யாமன ்ாக்கி 127 மபர் பலி

360 யாமனகள் உயிரிழப்பு
காட்டு ோளனகளின் 

தாக்குதலகளுக்கு இலக்-
காகி க்டந்த ெரு்டம் 127 
யபர உயிரிழந்ததாக ென-
ஜீெராசிகள் திளைக்கைம் 
வதரிவித்துள்ைது.   

அத்யதாடு, க்டந்தாணடு 
360 ோளனகள் உயிரிழந்த-
தாகத் வதரிவிக்கப்படுகின்்றது.   

புளகயிரதஙகள் யமாதி ஏறபட்்ட 
விபத்துகள் உள்ளிட்்ட காரைஙகளி-
னால இவொறு ோளனகள் உயிரிழந்-

ததாக அறிவிக்கப்பட் -
டுள்ைது.   

எவொ்றாயினும், 50 
்சதவீதமான ோளனக-
ளின் மரைஙகள் மனி -
தரகளின் வ்சேறபாடுகள் 
காரைமாகயெ நிகழ்ந் -
துள்ைன.   

அதன்படி, சுமார 200 ோளனகள் 
மனிதரகளின் வ்சேறபாடுகள் காரை-
மாக மரணித்ததாகத் வதரிேெந்துள்-
ைது.   

கடநத வருடததில்  ைட்டும

எவருநை தவளிநயறுவர் எனத நதான்றைவில்னல  இருதரப்பு ஒப்்பநதம  ைட்டுநை  – ரநைஷ் ்பததிரண

மாகாண சபைத் தேரேல்
இவ்வருட இறுதிக்குள்!
அரசாங்கம் நேற்று அறிவிப்பு

ககாழும்புத் 
ேமிழ்சசஙகத்தில்  
கைாஙகல் விழா

சிறுமிபை 
காணவில்பலை   

மஹரகம, வபாலிஸ் பிரிவில 
நாவின்ன, மஹரகம பிரயத்சத்தில 
ெசித்த 15 ெேது சிறுமி  க்டந்த - 07 
ஆம் திகதி முதல காைாமல யபாயுள்ை -
தாக மஹரகம வபாலிஸ் நிளலேத்தில 
முள்றப்பாடு வ்சயேப்பட்டுள்ைது.   

இது ெளர ந்டத்தப்பட்்ட வி்சாரளை -
களின் யபாது சிறுமி வதா்டரபாக தக -
ெலகள் ஏதும் கிள்டக்கவிலளல.   

யநஹா வகௌமதி யஹரத் , ெேது 15, 
05 அடி, 03 அஙகுலம் உேரம், தளல 
முடி, நடு ெகுவ்டடுத்து ொரி வி்டப் -
பட்டிருக்கும் என்பது்டன் வமலிந்த 
உ்டல ொளகக் வகாண்டெவரன்றும் 
இறுதிோக பசள்ச நி்ற டீ ய்சரட் ஒன் -
ள்றயும் கறுப்பு நி்ற காற்சட்ள்டயும் 
அணிந்திருந்ததாக  வதரிவிக்கப்பட் -
டுள்ைது.  

 இெர பறறி தகெலகள் வதரிந்திருப் -
பின் மஹரகம வபாலிஸ் நிளலேத்தின் 
வபாறுப்பதிகாரி 071 8591645, அலலது 
மஹரகம வபாலிஸ் நிளலேத்தின் 
0112850222, அலலது 0112850700 
என்்ற வதாளலயபசி இலக்கஙகளுக்கு 
அறிேத்தருமாறும் வபாலிஸ் தளலளம -
ேகம் யகட்டுக்வகாணடுள்ைது.   

வகாழும்புத் தமிழ்ச ்சஙகம் ந்டத்தும் 
வபாஙகல விழா  14ம் திகதி புதன்கிழளம 
மாளல 5.00 மணிக்கு வகாழும்புத் தமிழ்ச 
்சஙக ்சஙகரப்பிள்ளை மண்டபத்தில 
வகாழும்புத் தமிழ்ச்சஙக தளலெர ்சட்்டத்-
தரணி ந்டராஜர காணடீபன் தளலளமயில 
நள்டவப்றவுள்ைதாக வதரிவிக்கப்பட்-
டுள்ைது.

தமிழ்ச்சஙகம் வெளியிட்டுள்ை வ்சயதிக்-
குறிப்பில,

 “வபாஙகிக் களி(ழி)ப்யபாமா?” எனும் 
தளலப்பில வகாழும்புத் தமிழ்ச ்சஙக 
யபரளெ உறுப்பினர ள்செப்புலெர 
கந்ளதோ பத்மானந்தன் சி்றப்புளரளே 
ஆறறுொர. “வீடும் நிலமும் விளையும் 
வபாழுது” என்னும் தளலப்பில ்ச்டா 
யகாபன் தளலளமயில கவிேரஙகு நள்ட-
வப்றவுள்ைது.   

கவிஞரகைான  வி.விமலாதித்தன்,  
த.நிஷான்கன்,  மு.மயூரன் ,அ.ஹரிஷன் 
ஆகியோர பஙகுபறறுெர. நாட்்டார 
இள்சயிளன இசிப்பதான கலலூரியின் ஆசி-
ரிேர திருமதி யஹமா கபிலதாஸின் 
மாைெரகைான அப்ஷனா
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மின்பாவனையில் சிக்கைதனதை
்கனைப்பிடிப்்து மி்க அவசியம்

க�ொ விட் 19 ததைபாற்று ்ரவுதைல் 
தைபாக்கததின வினைவபா்க 
இலஙன்கயில் ஏற்்ட்டுளை 

த்பாருைபாதைபார தெருக்கடியின தைபாக்கம் இநெபாட்டின 
மினனுற்்ததித துனையிலும் தெல்வபாககுச் தெலுததி-
யுளைது. இதைன வினைவபா்க மினதவட்னை அமுல் -்
டுததை வவண்டிய நினல ெபாட்டில் ஏற்்ட்டிருககினைது. 

  உலகில் மக்களின அனைபாை இயக்கததுககு 
மி்கவும் முககியமபாை ஒனைபா்க மினெபாரம் விைஙகிக 
த்கபாண்டிருககினைது. குறிப்்பா்க மக்கைது வபாழவவபா-
டும் உற்்ததி மற்றும் வெனவ்கள துனை்கவைபாடும் 
இரண்ைைக ்கலநதை ஒனைபா்க இது விைஙகுகினைது. 
இவவபாறு முககியததுவம் த்ற்று விைஙகும் மினெபா -
ரம் தைண்ணீர், எரித்பாருள, நிலக்கரி மற்றும் ்கபாற்று, 
சூரிய ெகதி உளளிட்ை ெகதி மூலங்கனை அடிப்்னை-
யபா்கக த்கபாண்டுதைபான இநெபாட்டில் உற்்ததி தெய்-
யப்்டுகினைது. இவற்றில் ெபாட்டுககுத வதைனவயபாை 
மினனுற்்ததியில் 9 வீதைமபாை மினெபாரம் புனதை்டிம 
எரித்பாருனைக த்கபாண்டு இயக்கப்்டும் மினபிைப்-
்பாககி்கள மூலம் கினைக்கப் த்றுகிைது. 

 த்கபாவிட் 19 ததைபாற்றிைபால் ஏற்்ட்டுளை த்பாரு-
ைபாதைபார தெருக்கடியின வினைவபா்க புனதை்டிம எரி-
த்பாருனை அடிப்்னையபா்கக த்கபாண்டு இயக்கப்்டும் 
மினபிைப்்பாககி்கனை இயககுவதைற்குத வதைனவயபாை 
எரித்பாருனை இலஙன்க த்ற்வைபாலியக கூட்டுததைபா-
்ைததிைமிருநது சீரபா்கப் த்ற்றுக த்கபாளை முடியபாதை 
நினல இலஙன்க மினெபார ென்ககு ஏற்்ட்டுளைது. 
இநதை சிக்கலபாை நினலனமயின வினைவபா்க வ்பாதிய 
மினனுற்்ததினய த்ற்றுக த்கபாளை முடியபாதை நினல-
னமககு மினெபார ென் மு்கம் த்கபாடுததிருககினைது. 
இதைன ்கபாரணததிைபால் மினதவட்னை அமுல்்டுததை 
வவண்டிய நினலனமககு மு்கம் த்கபாடுததிருப்்தைபா்க 
மினெபாரென் ததைரிவிததுளைது. திைமும் ஒனறு 
முதைல் இரண்டு மணிததியபாலயங்கள மின-
தவட்டு ்கைநதை திங்கட்கிழனம முதைல் மபானல 5.30 
முதைல் 9.30 மணி வனரயபாை ்கபாலப்்குதிககுள 
திைமும் அமுல்்டுததைப்்டுகினைது. ஆைபால் ்்கல் 
வவனையில் மினதவட்டு ெனைமுனைப்்டுததைப்்டுத-
தைப்்ை மபாட்ைபாது எனறும் குறிப்பிைப்்ட்டிருககினைது. 

ஆைபால் 'மினதவட்னை அமுல்்டுததுவதைபால் ெபாட்-
டிலுளை சுமபார் 10 இலட்ெம் சிறிய மற்றும் ெடுததைர 
ததைபாழில் முயற்சி்கள த்ரிதும் ்பாதிக்கப்்டும்' எனறு 
சிறிய மற்றும் ெடுததை ததைபாழில் முயற்சியபாைர்்கள 
ெங்கம் சுட்டிக்கபாட்டியுளைது. 

 மினெபாரதனதை ததைபாைரபா்கவும் சீரபா்கவும் வழங்கபாதை 
வன்கயில் ெபாைபாநதைம் மினதவட்னை ெனைமுனைப் -்
டுததும் வ்பாது ெபாட்டில் வபாழும் எல்லபா மட்ைததிைரும் 
வெரடியபா்கவும் மனைமு்கமபா்கவும் ்பாதிக்கப்்ைவவ 
தெய்வர். 

தைற்வ்பாது மினதவட்டு ெனைமுனைப்்டுததைப்்டும் 
வெரம் இலஙன்கயரின வபாழதவபாழுஙகில் முககிய-
மபாை வெரமபாகும். குறிப்்பா்க மபாணவர்்களின ்கல்வி 
ெைவடிகன்க்களுககும் இம்மினதவட்டு ்பாதிப்்பா்கவவ 
அனமயும். 

இநதை நினலனம ததைபாைர்பில் விவேை ்கவைம் 
தெலுததிய ஜைபாதி்தி வ்கபாட்ைபா்ய ரபாஜ்க்ஷ, எரி -
ெகதி, மினெகதி அனமச்ெர்்கனையும் அவவனமச்சு்க-
ளின அதி்கபாரி்கனையும் அவற்றுைன ததைபாைர்புனைய 
நிறுவைங்களின பிரதிநிதி்கனையும் அனழதது ்கலந-
துனரயபாைதலபானனை ெைபாததியுளைபார்.

 அச்ெமயம், 'மக்களின வபாழவுககு இனையூறு 
ஏற்்ைபாதை வன்கயில் மினெபார தெருக்கடிககு தீர்வு 
்கபாணுமபாறும் அவர் ஆவலபாெனை வழஙகியுளைபார். 
உண்னமயில் இநதை அறிவுறுததைல் ்கபாலததிற்கு 
அவசியமபாைமபாை ஒனைபாகும். த்கபாவிட் 19 ததைபாற் -
றிைபால் ஏற்்கைவவ மக்கள ்லவிதைமபாை அதெௌ-
்கரியங்களுககு மு்கம் த்கபாடுததுளைைர். இவவபா-
ைபாை சூழலில் மினதவட்னையும் அமுல்்டுததும் 
வ்பாது மக்கள மீதைபாை த்பாருைபாதைபார அழுததைங்கள 
வமலும் அதி்கரிக்கவவ தெய்யும். அவவபாைபாை நினல -
னமககு மக்கள உளைபாவனதைத தைவிர்ப்்னதை வெபாக-
்கபா்கக த்கபாண்டுதைபான ஜைபாதி்தி இநதை அறிவுறுத -
தைனல வழஙகியுளைபார் என்தில் ஐயமில்னல. இது 
த்ரிதும் வரவவற்்கததைக்க அறிவுறுததைலபாகும்,

 இவவபாைபாை நினலயில் இலஙன்கயின நிலக்கரி 
ன்கயிருப்்பாைது மினெபார தெருக்கடி ஏற்்ைபாமல் நிர்-
வகிக்கப் வ்பாதுமபாை அைவில் உளைது எனறு அதி்கபா -
ரி்கள ததைரிவிததிருககினைைர். ஆைபாலும் புனதை்டிம 
எரித்பாருள குனைவனைநது வரும் சூழலில் புதுப்-
பிக்கததைக்க ெகதி மூலங்களின மூலமபாை மினெபார 
உற்்ததியில் உல்கம் அதி்க ்கவைம் தெலுததி வரு-
கினைது. அவவபாைபாை ெகதி மூலங்கனை அடிப்் -
னையபா்கக த்கபாண்ை மினனுற்்ததியில் இநெபாடு 
ஏற்்கைவவ அதி்க ்கவைம் தெலுததி இருககுமபாயின 
இப்வ்பாது மினதவட்னை முனதைடுக்க வவண்டிய 
வதைனவ ஏற்்ட்டிருக்க இைமிருநதிருக்கபாது. 

 ஆ்கவவ தைற்வ்பானதைய சூழலில் மினெபாரதனதை 
மிகுநதை த்பாறுப்புைனும் உச்ெ ்யனைப் த்ற்றுக 
த்கபாளளும் வன்கயிலும் ்யன்டுததை வவண்டும். 
எநதை வன்கயிலும் மினெபாரம் வீண்விரமபா்க இைமளிக-
்கக கூைபாது. மினெபாரம் மி்கவும் த்பாறுப்புைனும் உச்ெ 
்யனைப் த்ற்றுக த்கபாளளும் வன்கயிலும் ்யன் -
டுததைப்்ை வவண்டிய ்கபாலமிது.       
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

தேவையான சாேனங்களுடன் உரிய தேரதவே-
யும் அறிந்து சசயல்படடால முடியாேவை 
என்று எவையுதே இலவலை.

அருவி்ன கயனப உளபவா �ருவியான
�ாலம் அறிந்து கெயின

குறள் தரும் சிநதனை
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அ தி ்க ே ா ன ை ர ்க -
ளின் ்பாரவைததி -
றன் இழப்புக்கு 

நீரிழிவு ஒரு ்காரணோகும். 
நீரிழிவு சாரந்ே விழிததிவர 
அழிவுதோய் ்பலைவரப் ்பாதித-
துள்ளது. ஆண்டு தோறும் 
்கண்்பரிதசாேவன சசய்ைது 
ேற்றும் சிறியோ்க இருப்பினும் 
்பாரவைததிறன் பிரச்சிவன்க-
ளுக்கு ஆரம்்ப நிவலையிதலைதய 
சிகிச்வச எடுப்்பது த்பான்றைற்-
றின் மூலைம் இந்ே நிவலை உரு-
ைாகும் இடவர நீரிழிவு தோயா-
ளி்கள ச்பருே்ளவு குவறக்்க 
இயலும். 

  இரதே குளுக்த்காஸ், 
இரதேஅழுதேம் ேற்றும் 

ச்காலைஸ்ட தராவலை ்கடடுப்-
்பாடடி ல வைப்்பது, உடல 
எவடவய குவறப்்பது, சேச்-
சீரான உணவை உடச்காள-
ைது, ேைறாேல உடற்்பயிற்சி 
சசய்ைது ேற்றும் ேனஅழுதே-
ேற்ற ைாழக்வ்கவய ைாழைது 
த்பான்றவை மூலைம் நீரிழிவு 
தோயாளி்கள அைர்க்ளது ்பார-

வைததிறவன ்பாது்காதது ேக்்க -
வைததுக் ச்காளைதில ச்பரும் 
்பங்காற்ற முடியும்” என்கிறார  
சடாக்டர அ்கரைாலஸ் ்கண்ே -
ருததுைேவன, சசன்வனயின், 
ச்பாது ்கண்ேருததுைவியலின் 
முதுநிவலை ஆதலைாச்கரும் 
ேற்றும் ்கண்புவர அறுவை 
சிகிச்வச நிபுணருோன  
சடாக்டர திரிதைணி.  

 “நீரிழிவு சாரந்ே விழிததிவர 
அழிவு ்கண்்களில இரதேோ -
்ளங்களில இயலபுக்கு ோறான 
ை்ளரச்சிக்கு ைழிைகுக்கிறது. 
உள்ளாரந்ே இரதேக்்கசிவு 
ேற்றும் திரைசுரப்வ்ப அவடப்-
்பேன் ைழியா்க ்பாரவைததிறன் 
்பாதிக்்கப்்படுகிறது; விழிததி-

வரவயயும், ்கண்ேரம்பு்கவ்ள -
யும் தசேப்்படுததுகிறது ேற்றும் 
சிலை தேரங்களில விழிததிவர -
வயதய இடம்ச்பயரச் சசய்கி-
றது. 

  2020ம் ஆண்டில நீரிழிவு 
நிவலையில ்கண்த்கா்ளாறு்களின் 
சோகுப்பு (SPEED) என்ற ஒரு 
சமீ்ப ஆய்வின்்படி, நீரிழிவு 
தோயாளி்களுள சுோர 32% 
த்பருக்கு நீரிழிவு சாரந்ே விழித-
திவர அழிவுதோய் இருக்கிறது. 
எனினும், நீரிழிவு தோயாளி்க -
ளுள ச்பரும்்பான்வேயானைர -
்கள ்கண்்பரிதசாேவன்களுக்கு 
சசலைதிலவலை; ஏசனனில, 
இேயம் அலலைது சிறுநீர்கதவே 
்பாதிப்்பவேப் த்பாலை ்கண்்கவ்ள-
யும் நீரிழிவு ்பாதிக்கும் என்ற 
விழிப்புணரவு த்பாதுோன்ளவு 
இலவலை. அததுடன், ஆரம்்ப 
நிவலையில விழிததிவர அழிவு-

தோயில அேற்்கானஅறிகுறி்கள 
சேன்்படாேல இருக்்கக் கூடும்” 
என்கிறார அைர.  

“நீரிழிவு சாரந்ே விழிததிவர 
அழிவு ்பாதிப்பு இருக்கிறோ 
என்று அறிைேற்கு ைவ்க 1 நீரி-
ழிவுதோயாளி்கள (இ்ளையது 
நீரிழிவுதோயாளி்கள), நீரிழிவு 
நிவலை இருப்்பது அறியப்்பட-
டேன் ஐந்ோைது ஆண்டிலி-
ருந்து ்கண்்பரிதசாேவனவய 
்கண்டிப்்பா்க சசய்து ச்காள்ள 
தைண்டும். ைவ்க 2 நீரிழிவு 
தோயாளி்களும், நீரிழிவு 
உறுதி சசய்யப்்படடதிலிருந்து 
ஒவசைாரு ஆண்டும் ்கடடா -
யோ்க ்கண்்பரிதசாேவனவய 

சசய்து ச்காள்ள தைண்டும். 
இந்ே இருைவ்க நீரிழிவு தோயா-
ளி்களும், ்கண்சோடர்பான 
பிரச்சவன்கள எழும்த்பாது 
உடனடியா்க ்கண்ேருததுைவர 
்கலைந்ோதலைாசிக்்க தைண்டும். 

ேங்கலைான்பாரவை, இருட-
டான திடடு்கள அலலைது சரம் 
மிேப்்பது த்பான்றவை இந்ே 
அறிகுறி்களுள சிலைைா்க இருக்-
்கக் கூடும். இவை்களுக்கு 
உடனடியா்க சிகிச்வச அளிக்-
்காவிடில நிரந்ேர ்பாரவைத-
திறனிழப்பிற்கு இதுைழி 
ைகுக்கும்” என்று  சடாக்டர 
திரிதைணி தேலும் கூறினார.  

விழிததிவர ேற்றும் விழிததி-

வரயின் வேயப்்பகுதி மீோன 
ஒரு விரிைான ்கண்்பரிதசா -
ேவனயின் ைழியா்க நீரிழிவு 
சாரந்ே விழிததிவர அழிவுதோய் 
இருப்்பவே ்கண்டறிய இயலும் 
என்று அைர கூறினார. 

  ஒவசைாருஆண்டும் 1.5 
மிலலியன் உயிர்கவ்ள ்பலி -
ைாஙகுகிற நீரிழிவு, உலை்க்ளவில 
உயிரிழப்புக்்கான முன்னணி 
்காரணோ்க இருக்கிறது. உலை்க -
்ளவில 420 மிலலியன் ே்பர்க -
ளுக்கு நீரிழிவு இருப்்போ்கவும் 
ேற்றும் அைர்களுள 90 மிலலி-
யன் ே்பர்களுக்கு நீரிழிவு சாரந்ே 
விழிததிவர அழிவுதோய் இருப்-
்போ்கவும் ்கண்டறியப்்படடி -
ருக்கிறது. உலைகில சோதே 
்பாரவைததிறனிழப்பில 2.5%-
க்கும் அதி்கோ்க நீரிழிவு சாரந்ே 
விழிததிவர அழிவுதோயால ஏற் -
்படடிருக்கிறது. சேன்கிழக்கு 
ஆசியாவில நீரிழிவு ்பாதிப்பு 
அதி்கோ்க இருக்கிறது. இேன் 
ேக்்கள  சோவ்கயிலசுோர 17% 
த்பர நீரிழிவு தோயாளி்க்ளா்க 
இருக்கின்றனர. இது 2030ம் 
ஆண்டுக்குள 19% ஆ்க உயரும் 
என எதிர்பாரக்்கப்்படுகிறது. 

-–Mukunth B  
Mukunth@dragarwal.com  

பார்்வததிற்ன பாது�ாக� 
ஆண்டு ப்தாறும் �ண்பரிபொ்த்ன 
அவசியம் எனகிறார்  கடாகடர் திரிபவணி 

சைவைமயம் மமம�ோங்குவதற்கு போடுபட்ட
சைவப்பு�வர் ைம�ோஜினிமதவி சிவஞோனம்  

யாழப்்பாணம் ைடடுக்த்காடவட 
சோோன நீேைான் வீ.சேய்தைந்திரம்_ 
சரஸ்ைதி ேம்்பதியினருக்கு 1945 ஆம் 
ஆண்டு சதராஜினிதேவி பிறந்ோர. யா/்பண்-
டதேரிப்பு ே்களிர உயரேரப் ்பாடசாவலையில 
அைர ்கற்றுத தேறினார. ைடடுக்த்காடவட 
்கந்வேயா சிைஞானதவேத திருேணம் 
முடிதது ஐந்து பிளவ்ள்களின் ோயானார. 
அக்்காலைச் சூழநிவலைக்த்கற்்ப உயர்கலவி-
வயப் ச்பற முடியாவிடடாலும், ேம் ேக்்கள 
்கலவிவய ேன்கு ை்ளரததுப் ்படடோரி்க-
்ளாக்கினார. பிளவ்ள்கவ்ள சரியான ையது்க-
ளில திருேணம் சசய்து விடடு ேன் குடும்-
்பச் சுவேயிலிருந்து சற்று ஓய்வு ச்பற்றார.   

 2010ஆம் ஆண்டு ேன் '்கலவிவயத 
சோடருதைாம். ்பாவடத்பாகினும் ஏடு 
வ்கவிதடல' என்ற ோர்க ேந்திரததிற்்கவே-
ைா்கவும் வசைசேய, வசைசிதோந்ேக் ்கல-
வியானது ஒருைருக்கு ஏழு பிறப்பும் ைந்து 
ச்காளளும் என்ற 
சிந்ேவனக்்கவே -
யவும் 65ஆைது 
ையதில அகிலை இலைஙவ்க வசைப்புலைைர 
சங்கம் ேடாததும் இ்ளம் வசைப்புலைைர 
தேரவு ்பற்றி புததூர வசைப்புலைைர சச. ்கந்-
ேசததியோசன் மூலைம் த்களவிப்்படடார. 
இ்ளம் வசைப்புலைைர ்பரீடவசயில சிததி 
ச்பற்று ச்காழும்புத ேமிழச் சங்கததில 
ேவடச்பற்ற அகிலை இலைஙவ்க வசைப்புலை-
ைர சங்கததின் ஐம்்போைது ஆண்டு ச்பான்-
விழாவில இந்தியா திருைாைடுதுவற 
ஆதீன குருே்கா சந்நிோனததிடமிருந்து 
இ்ளம் வசைப்புலைைர ்படடதவேப் ச்பற்றுக் 
ச்காண்டார.  

 சோடரந்தும் வசைசிதோந்ேதவே ஆழ-
ோ்கக் ்கற்று வசைப்புலைைர தேரவில சிததி 
ச்பற்று 2012ஆம் ஆண்டு வசைப்புலைைர 

்படடதவேயும் ச்பற்றுக் ச்காண்டார. 
முதுவே ்கலவிக்குத ேவடயிலவலை என்்ப-
ேற்்கவேய யாழப்்பாணம் வசை்பரி்பாலைன 
சவ்பயின் வசைசிதோந்ே ்பண்டிேர ்பரீடவச-
யிலும் சிததி ச்பற்று வசைசிதோந்ே ்பண்டி-
ேர ்படடமும் ச்பற்றார.  

 ேதுவர திருைாைடுதுவற ஆதீனம் 
ச்காழும்பில ேடததிய திருமுவற சேறிச்-
சசலைர தேரவில சிததி ச்பற்று சேன்னிந்-
திய ேலை யாததிவர்கள சசய்து திருைாைடு-
துவற ஆதீனததில ேவடச்பறும் வேோே 
அச்சுவினிப் ச்பருவிழாவில இரு்பதது 
ோன்்காைது குருே்கா சந்திோனததின் 
ஆசிதயாடு 'திருமுவற சேறிச் சசலைர' 
்படடமும் ச்பற்றார. இக்்காலைததில ்பல்க-

வலைக்்கழ்கப் ்படடம் தேலும் ச்பறுேதியா-
னதே என்்பவே உணரந்து  யாழப்்பாணத-
தில ேஙகியிருந்து ேன்பிளவ்ள்களுவடய 
த்பருேவிதயாடு யாழ. ்பல்கவலைக்்கழ்க 
வசைசிதோந்ே முது்கவலைோணி ்கற்வ்கசே-
றிவய தேற்ச்காண்டு 2016ஆம் ஆண்டில 
வசைசிதோந்ே முது்கவலைோணி (எம்.ஏ.) 
்படடதவேயும் ச்பற்றார.   வசைப்புலைைர 
்படடம் ச்பற்றுக் ச்காண்டேன் பின்னர 
திருத்காணேவலையில ேடடுேன்றி யாழப்-
்பாணததில ேலலூர ்கந்ேசாமி த்காயில 
சோடக்்கம் ்பலை ஆலையங்களிலும் வசைச்-
சசாற்ச்பாழிவு்கவ்ள நி்கழததி ைந்ோர. திரு-
ைாச்கம் என்றால அம்வேயாருக்கு ஒரு 
தேன்சுவை என்று கூறுே்ளவுக்கு திருைா-
ச்கம் சம்்பந்ேோன சசாற்ச்பாழிவு்கள ்பலை 
நி்கழததினார.    த்பச்சுததுவற ேடடுேன்றி 
எழுததுததுவறயிலும் ேன்வன ஆட்படுத-
திய சதராஜினிதேவியார 'அன்வனக்கு என் 
உள்ளக்்கேலைம்' 'பிளவ்ளக்குணம்' 'சைரு-
்கலைம்்பதியும் அருளும் எம் விதியும்' என்ற 
நூல்கவ்ள எழுதி சைளியிடடதோடு 'திரு-
ைா்கததில சிைபுராணம்' எனும் ேவலைப்பில 
இனிய இலைகு ேமிழ உவரேவடயில ஓர 
நூவலை எழுதி 2018ஆம் ஆண்டு திருத்கா-
ணேவலை ்பததிர்காளி அம்்பாள ஆலையததில 
சைளியீடு சசய்து ச்காண்டார. 

 இந்நூலினூடா்க தைோ்க ோேணி 
சிைஸ்ரீ தசா. இரவிச்சந்திரக்குருக்்கள, த்பரா-
சிரியர ்ப.த்கா்பாலை கிருஷ;ண ஐயர, த்பரா-
சிரியர கு. மிகுந்ேன், த்பராசிரியர ோ. தைே-
ோேன் ஆகிய ்பலைரின் ேலலைபிோனதவேப் 
ச்பற்றுக் ச்காண்டார. இவை எலலைாைற்றிற்-
கும் ேகுடம் வைதோற் த்பால இலைஙவ்க 
அரசினால ்கலைாபூஷணம் விருது ேடடு-
ேன்றி 2019ஆம் ஆண்டு கிழக்கு ோ்காணம் 
ேடததிய ேமிழ இலைக்கிய விழாவில இந்நூ-

லுக்கு சிறந்ே நூற்்பரிசும் ச்பற்றுப் ்பாராட-
டுப் ச்பற்றார.    யான் ச்பற்ற இன்்பம் 
ச்பறு்க இவவைய்கம் என்்பேற்்கவேய திரு-
த்காணேவலை ்பததிர்காளி அம்்பாள ஆலையத-
தில வசைப்புலைைர அறிமு்க விழா ஒன்வற 
ேடததி திருத்காணேவலைப் பிரதேசததிலும் 
இ்ளம் வசைப்புலைைர்கள உருைா்க தைண்-
டுசேன்று முதுவேக் ்காலைததிலும் வசைப்-
புலைைர ைகுப்புக்்கவ்ள ஒழுங்கவேதது 
்பலைர ்படடங்கவ்ளப் ச்பற்றுக் ச்காள்ள 
ைழி்காடடியதோடு 2014ம் ஆண்டு அகிலை 
இலைஙவ்கச் வசைப்புலைைர சங்கததின் 
54ைது ்படடேளிப்பு விழா திருத்காண-
ேவலை இந்துக் ்கலலூரியில சிறப்்பா்க ேவட-
ச்பறவும், வசைோேம் நூல சைளிைரவும் 
ச்பரும் ்பங்காற்றினார. இவவிழாவில 
திருத்காணேவலை ோைடடததில வசைப்்ப-
ணியாற்றிய ்பலைவரத சேரிவுசசய்து விருது 
ைழஙகிக் ச்கௌரவிதேவேயும், அம்வே-
யாரின் ச்பரும் ்பணியாகும்.   'ேக்்கார ே்க-
விலைர என்்பது அைரைர எச்சதோற் ச்காள-
்ளப்்படும்' என்்பேற்்கவேய அம்வேயாரின் 
்பணி்களும், ேலலை சிந்ேவனயும் அைரது 
பிளவ்ள்கள, த்பரப்பிளவ்ள்களும் ேலலை ்கல-
வியறிவு ச்பற்று ்கணக்்கா்ளர முேலைா்க ்பலை 
ச்பரிய ்பேவி்கவ்ள ைகிதது ைருகின்றார்கள 
என்்பதும் ச்பருவேக்குரியதே. அன்னார 
்கடந்ே ோர்கழி ோேம் 12ஆம் தி்கதி இவவு-
லை்க ைாழவை நீந்ோர. ோேசோன்று ்கடந்-
ோலும் அம்வேயாரின் ்பணி்கவ்ள ேறக்்க 
முடியாது.  

வசைசிதோந்ே ்கலைாநிதி 
விததியா சிதராேணி  

வசைப்புலைைர 

கெ. �ந்்தெததிய்தாென  

நீரிழிவு ம�ோயோளிகளுள்
32 ைதவீதமோமனோருக்கு
விழித்திச� அழிவும�ோய்

கு்டோவி�ோச்சிய கோமினி வித்தியோ�யத்தின்  
போவசனக்ெகன குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆச�

பெதரரா அன்ட சன்ஸ் ேனது 
Manu Mehewara ைரதே்க 
சமூ்க ச்பாறுப்புணரவுப் 

பிரசாரததின் கீழ குடாவிலைாச்சிய ்காமினி 
விததியாலையததிற்கு குடிநீர சுததி்கரிப்பு 
ஆவலைவய (Reverse Osmosis Plant) ேன்ச்கா-
வடயா்க ைழஙகியுள்ளது. ைாழைாோரதவே 
சசயல்படுததுைேற்கும் ்பாது்காப்்பேற்கும் 
நீர ஆற்றும் ்பஙகின் ேதிப்வ்ப நிவனவு-
கூரும் ைவ்கயில, ேற்சறாரு குடிநீர சுததி-
்கரிப்பு ஆவலைவய அனுராேபுரம் ோைட-
டததில உள்ள குடாவிலைாச்சிய ்காமினி 
விததியாலையததிற்கு ச்பதரரா அன்ட சன்ஸ் 
ேன்ச்காவடயா்க ைழஙகியுள்ளது.   

 இந்ேப் பிரதேசம் யாவன_ ேனிே 
தோேல்களுக்கும், சுதேோன குடிநீரின்வே-
யால சிறுநீர்க தோய்்கள அதி்கரிப்்பேற்கும் 
ேன்கு அறியப்்படடோகும். குடிநீர சுததி்க-
ரிப்பு ஆவலையானது ோணைர்கள, ஆசிரிய 
்பணியா்ளர்கள ேற்றும் 
ச்பாது சமூ்கம் என 
அவனைரும் சுதேோன, 
்பாது்காப்்பான குடிநீ-
வரப் ச்பறுைவே உறுதி 

சசய்கிறது. இேன் மூலைம் இந்ேப் 
பிரதேசங்களில ேண்ணீரால 
்பரவும் தோய்்கள ஏற்்படும் சந்ேரப்-
்பம் குவறகிறது. இது சோடரச்-
சியான ைரடசி ேற்றும் ேண்ணீர 
்பற்றாக்குவறயால ்பாதிக்்கப்-
்படட பிரதேசததில ஏற்்படடுள்ள 
ச்பரும் சிரேம் ேற்றும் உளளூர 
விைசாயம் குன்றிப்த்பாைவேயும் 
குவறக்கும். கிராே ேக்்கள வீடு 
வீடா்கச் சசன்று ஒரு லீடடர குடி-

நீருக்கு ரூ்பா.2 முேல ரூ்பா.5 
ைவர விவலை ச்காடுதது 
ைாஙகும் நிவலைவே ்காணப்-
்படுகின்றது.   

 1952 இல ஸ்ோபிக்-
்கப்்படட ்காமினி விததி-
யாலையம், ேற்த்பாது 20 
ஆசிரியர்கவ்ள உள்ளடக்கி-
யுள்ளதுடன், ேரம் 1 முேல 
ேரம் 11 ைவர 136 க்கும் 
தேற்்படட ோணைர்களுக்கு 

்கலவி ைழஙகுகிறது. அதி்பர சந்ேோலி 
ேற்றும் ைலையக் ்கலவிப் ்பணிப்்பா்ளரான 
தேதராஞசன ஆகிதயார இது சோடரபில 
ேன்றி சேரிவிததுள்ளனர.  

 இந்ே ேன்ச்காவடயானது உளளூர 
சமூ்கங்களுக்கு உேவுைேற்்கா்க இலைஙவ்க 
்கடற்்பவடயின் த்காரிக்வ்கவய ஆேரிக்கும் 
ச்பதரரா அன்ட சன்ஸ் நிறுைனததின் முயற்-
சி்களின் ஒரு அங்கோகும். Reverse Osmosis 
குடிநீர சுததி்கரிப்பு முவறயானது அவனதது 
ோசுக்்கவ்ளயும் ைடி்கடடுகிறது. இேனால 
சுதேோன குடிநீவர ்பயன்்பாடடிற்கு 
ச்பற்றுக் ச்காள்ள இடேளிக்கின்றது. இந்ே 
சுததி்கரிப்பு ஆவலை்கள இலைஙவ்க ்கடற்்ப-
வடயின் நிபுணததுை ச்பாறியியலைா்ளர்க-

்ளால ேயாரிக்்கப்்படுகின்றன.   
 தேலும் ஒவசைாரு 20 

லீற்றர ேண்ணீர மூலைோ்கவும் 
8 லீற்றர ேண்ணீர குடிநீருக்-
்கா்க ைடி்கடடப்்படுைோ்க-
வும் மீதி 12 லீற்றர ேண்ணீரும் 
விைசாய தேவை்களுக்்கா்க 
்பயன்்படுதேப்்படுைோ்கவும் 
இலைஙவ்க ்கடற்்பவடயின் 
சலைப்டினன்ட ச்காேதடார 
்கேத்க குறிப்பிடடார. குடிநீர 
சுததி்கரிப்பு ஆவலையானது 
குடாவிலைாச்சிய கிராே ேக்-

்களுக்கு சுதேோன, நு்கரக் கூடிய குடிநீருக்-
்கான ச்பாது ைசதிவய உறுதி சசய்ைதுடன், 
்பாடசாவலை ைாயிலுக்கு சைளிதய 3 நீரக் 
குழாய்்கள அவேக்்கப்்படடுள்ளன.   

 ச்பதரரா அன்ட சன்ஸ் நிறுைனத-
தின் மு்காவேததுைப் ்பணிப்்பா்ளரும், 
ேவலைவே நிரைா்க அதி்காரியுோன கிஹான் 
ச்பதரரா ்கருதது சைளியிடுவ்கயில, 
“எங்கள நிறுைன சமூ்கப் ச்பாறுப்புணரவு 
ைரதே்கோேோன 'ேனு சேதஹதைர' 
(Manu Mehewera) என்்பது ஒரு ேனிோபி-
ோன முயற்சியாகும். சமூ்கததிற்கு பிரதியு-
்காரதவே ைழங்க இன்னும் ்பலை திடடங-
்கவ்ள ோங்கள ைகுததுளத்ளாம்” என்று 
குறிப்பிடடார.   

–அனனார் ம்றந்து ஒரு மா்த நி்றவு 

�டறப்டயின ப�ாரிக்�ககிணங�   
கபபரரா அனட் ெனஸ் வழஙகிய நனக�ா்ட 
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வாழைச்சேழை அந்நூர் ்ேசிய 
பாடசோழையில் நீணட காைமாக 
பிரதி அதிபராகக் கடழமயாற்றி 
அபபாடசோழையின் மாணவர்க-
ளின் சோேழை வவற்றிகளுக்கு கார-
ணமாக அழமந்ே எம்.எம்.உசேைார் 
அவர்களுக்காை ்சேழவநைன் 
பாராட்டு விைாவும் வகௌரவிபபு 
நிகழ்வும் இன்று புேன் கிைழம 
நழடவபறுகின்்றை.

 வாழைச்சேழை அந்நூர் ்ேசிய 
பாடசோழையில் வோடர்சசியாக 
21 வருடஙகள் இவர் கடழம-
யாற்றியுள்்ார். அதிபர்-
களுக்கு பக்கபைமாக 
நின்று பாடசோழையின் 
வ்ர்சசியிலும் மாண-
வர்களின் இழணபபாட-
விோை வசேயற்பாடுகளி-
லும் கூடிய கவைதழே 
வசேலுததி அபபாடசோழையின் புகழுக்கு கார-
ணமாக அழமந்திருந்ோர்.

 மீராவமாஹதீன் வமாஹமட் உசேைார் 
என்்ற முழுபவபயழர உழடய இவரது பி்றப-
பிடம் ஓட்டமாவடி.   1961.-07.-19 அன்று ஓட்-
டமாவடி மீரான்்பாடியார் குடும்பததில் 
பி்றந்ோர்.

 ேைது ஆரம்பக் கல்விழயயும் 
இழடநிழை கல்விழயயும் ஓட்டமாவடி 
முஸ்லிம் மகாவிததியாையததில் வபற்றுக் 
வகாணட இவர், ேைது உயர்ேரக் கல்விழய 
கல்முழை சோஹிரா கல்லூரியில் 1977 
வோடக்கம் 1980 வழர வபற்றுக் வகாணடார்.

யுhழ்பபாண வோழிநுட்ப கல்லூரியில் 
உள்  ் ்ேசிய வோழிற்பயிற்சி சேழபயில் 
இழணந்து 1981-1984வழரயாை காைஙக-

ளில் பயின்று வோழில்-
கல்விழய நிழ்றவு வசேய்-
துள்்துடன் 1985ல் 
வாழைச்சேழை காகிே 
ஆழையின் இயந்திரவியல் 
பகுதியில் வமக்கானிக்காக 
கடழமயாற்றியுள்்துடன் 
1991ல் கணக்கியல் பகு-
தியில் இழணந்து அ்ே 
ஆழையில் எழுதுவிழை-
ஞராகவும் கடழமயாற்றி-
யுள்்ார்.

  1997 இல் வோழில்-

நுட்ப ஆசிரியராக வாழைச்சேழை மகாவித-
தியாையததில் நியமைம் வபற்்றார்.  2000 
ஆம் ஆணடு காைப பகுதியில் அட்டாழ்ச-
்சேழை அரசிைர் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கைாசோ-
ழைக்கு இழணததுக் வகாள்்பபட்டார். 
2002 இல் ஓய்வு வபறும் வழர வாழைச-
்சேழை அந்நூர் ்ேசிய பாடசோழையில் ஆசி-
ரியராக கடழமயாற்றியுள்்ார்.

  1997-_2000 ஆம் ஆணடு வழர இவர் 
கற்பிதே விவசோய வோழில்நுட்ப பாடததில் 
சோோரணேரப பரீட்ழசேயில் மாணவர்கள் 100 
சேேவீே சிததி வபற்றுக் வகாணடுள்்துடன் 
2002_-2005வழர இவர் கற்பிதே நிர்மாணத 
வோழிநுட்பம் பாடததிலும் பாடசோழையின் 
சோோரணேர மாணவர்கள் சி்றந்ே வபறு்பறு 
வபற்றுக் வகாணடுள்்ைர். 2005_-2012 வழர 

இவரால் கற்பிக்கபபட்ட வடிவழமபபு நிர்-
மாணத வோழிநுட்பவியலிலும் சோோரணேர 
மாணவர்கள் 100 சேேவீே சிததி வபற்்றைர். 

  கனிஷட இழடநிழை மாணவர்களுக்கு 
வசேயன்முழ்ற வோழில்நுட்பம் மற்றும் ஆங-
கிைப பாட விருததிக்கு காரணமாக இவர் 
இருந்ோர். இரவு ்நரஙகளிலும் மாணவரது 
கல்வி முன்்ைற்்றஙகளுக்காக அர்பபணிப-
புடன் வசேயற்பட்டார்.

  இழணபபாடவிோை வசேயற்பாடுகளில் 
2008 இல் மாணவர்கழ  ் பயிற்றுவிதது 
்ேசிய மட்டததில் முேைாமிடமும், 2009 
இல் மாகாண மட்டததில் இரணடாமி-

டம் வருவேற்கும் காரணமாக 
அழமந்ோர்.  2016 இல் ்ேசிய 
மீைாத விைா ்பாட்டிகளில் 
ஆஙகிை ்பசசுப ்பாட்யில் 
பாடசோழை 3 ஆம் இடதழே 
வபற்றுக் வகாணடழமக்கு 
இவரது முயற்சிக்  ்காரணமாக 

அழமந்ேை. 2018 இல் கராட்்ட ்பாட்டி-
யில் பாடசோழை ்ேசிய மட்டததில் இவரது 
முயற்சியா்ை்ய முேைாமிடதழேப 
வபற்றுக் வகாணடது.

  ்மலும் பாடசோழைழய வபாலிததீன் 
பாவழையற்்ற பாடசோழையாக மாற்றிய-
ழமபபதில் பிரோை உணவாக மாணவர்கள் 
்காதுழம உணழவ சோபபிட்டு வருவழே 
ேடுக்கும் ்வழைததிட்டதழேயும் சி்றப-
பாக பாடசோழையில் முன்வைடுதது வவற்றி 
கணடார். இவர் ்சேழவயில் இருந்ே ஓய்வு 
வபறுவது மாணவர்களுக்கு வபரும் இைப-
பாகும்.

–யு.எல்.எம்.ஹரீஸ் - 
(வாழைச்சேழை வி்சேட நிருபர்)
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தமிழ்நாடு, திருசசியிலி -
ருந்து வவளிவரும் 'இனிய 
நந்ேவைம்' மக்கள் 

்மம்பாட்டு மாே சேஞ்சிழகயின் 
வவள்ளி விைா கடந்ே 10/01/2022 
அன்று திருசசி மததிய ்பருந்து 
நிழையம் ்ஹாட்டல் வசேவைா -
வில் சி்றபபாக நழடவபற்்றது.  

  வி.ஜி.பி நிறுவைஙகளின் 
திருசசி கிழ்த ேழைவர் இரா.
ேஙழகயா ேழைழமயில் நழட -
வபற்்ற நிகழ்வுக்கு இைக்கியப புர -
வைர் ஹாசிம் உமர் முன்னிழை 
வகிதது 'இனிய நந்ேவைம்' 
வவள்ளி விைா மைர் மற்றும் 
'இனிய நந்ேவைம்' பதிபபக நூல் -
களின் முேல் பிரதிழயப வபற்றுக் 
வகாணடதுடன், வவற்றித ேமிைன் 
விருது, நம்பிக்ழக நாயகன் 
விருது, இேழியல் மாமணி விருது 
்பான்்ற விருதுகழ்யும் வைஙகி 
ழவதோர்.  

  அரிமா வடாக்டர் அசசேர் சிங, 
அபூபக்கர் சிததிக், கவிஞர் முரு -

கபாரதி, அ்றம் கிருஷணன், 
முழைவர் ்ராகிணி, ஆகி்யார் 
வாழ்ததுழர வைஙக முழைவர் 
கழையமுேன் சி்றபபுழர வைங -
கிைார். புைவர் தியாக சோந்ேன் 
வாழ்ததுக் கவிழே வைஙகிைார்.  

  'இனிய நந்ேவைம்' வவள்ளி 
விைா மைர், நந்ேவைம் சேந்திர்சேக -
ரன் எழுதிய 'இ்்வனிற் காைதது 
உழரயாடல்' 'சுகமாய் ஒரு 
ஞாைம்' பா.வேன்்றலின் 'வாை -
வில்லும் வணணததுபபூசசிகளும்' 
்பான்்ற நூல்கள் வவளியிடபபட் -
டை.  

 சிஙகம்பட்டி வப.மாடசோமி, 
இராம்குமார் சிஙகாரம், எம்.
்க.சுபபிரமணியன் ஆகி்யா -
ருக்கு 'நம்பிக்ழக நாயகன்' 
விருதும், உ.ர்மஷ_ சிஙகபபூர், 
சுபபிரமணியன் காந்தி, அவம -
ரிக்கா ஞாைபபிரகாசே சுவாமிகள், 
ராணிப்பட்ழட  முழைவர் 
ப.குருசேந்ேர்_்சேைம், அ்றம் 
கிருஷணன்_ ஓசூர், ்வலு சிவ -

்ைசேன்_ வெர்மனி, ஆர்.பி.நாரா -
யணன்_ ்சேைம், ரா.கிருஷணன்_ 
்சேைம் ஆகி்யாருக்கு வவற்றித 
ேமிைன் விருதும், ்காமதிசேஙக -
ரன்_ ம்ைசியா, வசேௌந்ேரநாயகி 
ழவரவன்_ சிஙகபபூர், முழைவர் 
்ராகிணி_ துபாய் ஆகி்யாருக்கு 

'வவற்றித ேமிழினி' விருதும் 
வைஙகபபட்டை.  

 பததிரிழகயா்ர்கள் சு.சோோ -
சிவம், கவிஞர் வசோர்ணபாரதி, 
கரூர் குரல் சேதீஸ் ஆகி்யாருக்கு 
'இேழியல் மாமணி' விருது 
வைஙகபபட்டது. நந்ேவைம் சேந் -

திர்சேகரனின் 25 ஆணடுகாை 
இைக்கியப பணிழயப பாராட்டி 
'வெர்மனி எசேன் ேமிைர் கைாசோர 
நற்பணி மன்்றம்', நுணகழை நிறு -
வைம், ேமிைருவி வாவைாலி 
்பான்்ற அழமபபுகள் இழணந்து 
'வாழ்நாள் சோேழையா்ர்' விருது 
வைஙகிை. நிகழ்வின் முன்ைோக 
சேக்தி ்யாகாையா மாணவர்களின் 

்யாகாக்கழை நிகழ்சசி நழட -
வபற்்றது. நந்ேவைம் சேந்திர்சேக -
ரன் அழைவழரயும் வர்வற்க 
கைாநிதி ்வ.ே.்யாகநாேன் அவ -
ருக்கு நன்றி வேரிவிதோர்.  

 கவிஞர் பாவேன்்றல், முழைவர் 
இ்வரசி முருக்வல் ஆகி்யார் 
நிகழ்ழவ சி்றபபாக வோகுதது 
வைஙகிைர்.  

கால் நூற்ாண்டு கால
வெறறிப் பயணத்தில்

இனிய நந்தெனம்
திருசசியில் ்�ாலா�லைா�
நழடபபற்ற பவள்ளி விைா

ப�ௌரவிப்பும், ்சேழவநலன் 
பாராட்டு விைாவும் இன்று

159 ஆவது ஜைை திைம் இன்று

உ ைக்ாவிய ரீதியில் ஜீவ்சேழவ -
யாற்றி வரும் ஸ்ரீ இராமகிருஷண 
மிசேழை ஸ்ோபிதே 'வஙகததின் 

சிஙகம்' வீரதது்றவி சுவாமி வி்வகாைந்ேரின் 
159 ஆவது ெைை திைம் இன்்றாகும்.

   சுவாமி வி்வகாைந்ேர் 1863 ெைவரி 
12ஆம் திகதி கல்கதோவில் விசுவநாத ேதோ -
வுக்கும் புவ்ைஸ்வரி்ேவிக்கும் மகைாகப 
பி்றந்ோர். ோய்வமாழி வஙகா்ம். சிறு வய-
தி்ை்ய மிகுந்ே நிழைவாற்்றல் வகாணட-
வராகவும், சி்றந்ே விழ்யாட்டு வீரராகவும் 
திகழ்ந்ோர். இழசேயும் இழசே வாததியஙகளும் 
பயின்்றார். இ்வயது முே்ை தியாைம் பை-
கிைார். பகுதேறிவா்ராகவும் திகழ்ந்ோர்.  

  பாடசோழைப படிபபு முடிந்ேவுடன் 1879 
ஆம் ஆணடு கல்கதோவில் உள்் மாநிைக் 
கல்லூரியில் ்சேர்ந்ோர். பின்ைர் ஸ் வகாட்டிஷ  
்சேர்ச கல்லூரியில் ேததுவம் பயின்்றார். அஙகு 
்மல்நாட்டு ேததுவஙகள் மற்றும் ஐ்ராபபிய 
நாடுகளின் வரைாறு முேலியவற்ழ்ற படிதே-
றிந்ோர். இசசேமயததில் அவர் மைதில் இழ்ற 
உணழமகழ்ப பற்றி பை ்கள்விகளும் சேந் -
்ேகஙகளும் எழுந்ேை. இழ்றவழைப பைர் 
வழிபடுவதும் உைகின் ்வறுபாடுகளும் ஏற் -
்றதோழ்வுகளும் நிழ்றந்துள்்தும் அவருக்கு 
முரணபாடாக ்ோன்றிை. 

 இது பற்றி பை வபரி்யார்களிடம் விவா -
திதோர்; ்மலும் அக்காைகட்டததில் பிரபை -
மாயிருந்ே பிரம்ம சேமாெததில் உறுபபிைரா-
ைார். ஆைால் இம்முயற்சிகள் யாவும் அவர் 
்கள்விகளுக்கு ேகுந்ே விழடயளிக்க முடிய -
வில்ழை.  

  இழ்றஉணழமகழ்ப பற்றி அறிந்து 
வகாள்வேற்காக இராமகிருஷணழரப பற்றி 
்கள்விபபட்டு அவரிடம் வசேன்்றார் வி்வகா-

ைந்ேர். இராமகிருஷணழர முேன் முேைாக 
வி்வகாைந்ேர் சேந்திதே ஆணடு 1881. 
எழேயும் பகுதேறிந்து ஏற்றுக் வகாள்ளும் 
வி்வகாைந்ேரால் முேலில் இராமகிருஷண-
ரின் இழ்றவழைப பற்றிய கருததுகழ் முழு-
ழமயாக ஏற்றுக் வகாள்் முடியவில்ழை. 
இழ்றவழிபாட்ழடயும் உடைடியாக ஏற்றுக் 
வகாள்்வில்ழை.  

  இராமகிருஷணரின் ்பாேழைகள் உருவ 
வழிபாடு அல்ைது அருவ வழிபாடு என்று 
ஒ்ர ேனிவழியிழை ்பாதிக்காமல் இரணடு 
வழிகளிலும் இருக்கும் உணழமழய உணர்த-
துவோக இருந்ேை. இராமகிருஷணரின் ஈடு-
பாட்டால் வி்வகாைந்ேரால் பக்தி மார்க்கம் 
மற்றும் ஞாை மார்க்கம் இரணடின் அவசியத-
திழையும் புரிந்து வகாள்் முடிந்ேது.  

  1886 ஆம் ஆணடு இராமகிருஷணர் 
இ்றந்ே பின்ைர் வி்வகாைந்ேரும் இராம-
கிருஷணரின் மற்்ற முேன்ழம சீடர்களும் 
து்றவிக்ாயிைர். பின்ைர் நான்கு ஆணடு-
கள் இந்தியத துழணக்கணடம் முழுவதும் 
சுற்றிைார் வி்வகாைந்ேர். ேன்னுழடய 
இந்ேப பயணஙகள் மூைம் இந்தியாவிலுள்் 
அழைதது பகுதிகளின் கைாசோரம், பணபாடு, 

வாழ்க்ழக நிழை ்பான்்றவற்ழ்ற அனுப-
விதது அறிந்ோர் வி்வகாைந்ேர்.  

 அசசேமயததில் இந்திய மக்களின் 
வாழ்க்ழக நிழை மிகவும் கீைாைோக இருந்-
ேது. ்மலும் அது இந்தியர் ஆஙகி்ையரிடம் 
அடிழமபபடிருந்ே காைமாகும். ேன் பயண 
முடிவில் 24 டிசேம்பர் 1892 இல் கன்னியா-
குமரி வசேன்்ற வி்வகாைந்ேர் அங்க கடல் 
நடுவில் அழமந்ே ஒரு பாழ்ற மீது மூன்று 
நாட்கள் தியாைம் வசேய்ோர். அந்ே மூன்று 

நாட்கள் இந்தியாவின் கடந்ே காைம் நிகழ்-
காைம் மற்றும் எதிர்காைம் குறிதது தியாைம் 
வசேய்ேோக பின்ைர் அவர் குறிபபிட்டுள்்ார். 
இன்றும் அந்ேப பாழ்ற வி்வகாைந்ேர் 
நிழைவிடமாக பராமரிக்கபபட்டு வருகி்றது.  

  கன்னியாகுமரியில் இருந்து வசேன்ழை 
வந்ே வி்வகாைந்ேரிடம் அவமரிக்காவின் 
1893ஆம் ஆணடு உைக சேமய மாநாட்டில் 
இந்து மேம் சோர்பாக கைந்து வகாள்ளுமாறு 
வசேன்ழை நகர இழ்ஞர்கள் ்வணடு்காள் 
விடுதேைர். அழே ஏற்றுக் வகாணட வி்வ-
காைந்ேர் அவமரிக்கா பயணமாைார்.  

 சிகா்காவின் உைகச சேமய மாநாட்டில் 
அவர் ஆற்றிய வசோற்வபாழிவுகளுக்கு அந்-
நாட்டில் வபரும் வர்வற்பு கிழடதேது. 
்மலும் சிை ஆணடுகள் ்மழைநாடுகளில் 
ேஙகி பை வசோற்வபாழிவுகள் ஆற்றி ் வோந்ே 
கருததுக்கழ் அவர்களிடம் அறிமுகப படுத-
திைார். நியூ ் யார்க் மற்றும் ைணடன் நகரஙக-
ளில் ்வோந்ே நிழையஙகழ் நிறுவிைார்.  

 1897 ஆ ம் ஆணடு இந்தியா திரும்பியவு-
டன் வகாழும்பு முேல் கல்கதோ வழர அவர் 
ஆற்றிய ்பசசுக்கள் அப்பாது கீழ்நிழை -
யில் இருந்ே இந்தியழர விழிபபு்றச வசேய் -
வோகவும், இழ்ஞர்கள் ேம்முள் இருந்ே 
ஆற்்றல்கழ் உணரும்படிச வசேய்வோகவும் 
அழமந்ேோக கருேபபடுகி்றது.  

 பின்ைர் கல்கதோவில் இராமகிருஷண 
இயக்கம் மற்றும் மடதழே நிறுவிைார் வி்வ -
காைந்ேர். ெைவரி 1899 முேல் டிசேம்பர் 1900 
வழர இரணடாம் முழ்றயாக ்மல்நாட்டு 
பயணம் ்மற்வகாணடார். 

1902 ஆம் ஆணடு ெூழை 4 ஆம் நாள் 
ேைது 39ஆம் வயதில் ்பலூரில் வி்வகா -
ைந்ேர் காைமாைார். இன்று அவர் நிறுவிய 
இராமகிருஷண மிஷன் மற்றும் மடம் 
உைகம் முழுவதும் கிழ்கள் பரவி வசேயல்-
பட்டு வருகி்றது.  

 –வி.ரி.சே�ா்தவராஜா - 
(�ாழரதீவு குறூப் நிருபர்)  

இளைஞர்களுக்குள் மளைந்திருந்்த ஆறைல்களை
விழித்்தழச் ்ெய்தவர சுவாமி விவவ்கானந்்தர

மாணவர்களின் ொ்தளன ்வறறிக்்கா்க உளழத்த 
வாளழச்வெளன அந்நூர பிரதி அதிபர உெனார

உைகப புகழ் வபற்்ற முதுவபரும் பாடகி 
ைோ மங்கஷகருக்கு வகா்ராைா 
வோற்று இருபபது கணடறியபபட்ட-

ழேயடுதது மும்ழபயில் உள்  ்மருததுவமழையில் 
அவர் ் நற்று அனுமதிக்கபபட்டார். 92 வயோை ைோ 
மங்கஷகர், ேற்்பாது மும்ழப பரீச ் கணடி மருதது-
வமழையின் தீவிர சிகிசழசே பிரிவில் (ICU) சிகிசழசே 
வபற்று வருகி்றார்.   

 கழைததுழ்றயில் பிரபைஙகழ்யும் வகா்ராைா 
வோற்று விட்டு ழவக்கவில்ழை.  வஹாலிவுட், 
பாலிவுட்,வகாலிவுட் எை 
அழைதது சினிமா வட்டா-
ரஙகளிலும் பிரபை நடிகர், 
நடிழககள், இயக்குநர்கள் 
பிரபைஙகள் எை பைரும் 
வகா்ராைா வோற்்றால் 
பாதிக்கபபட்டுள்்ைர். 
நடிகர் ம்கஷபாபு, திரிஷா, குஷபூ எை பிரபைஙகள் 
பாதிக்கபபட்டு ேனிழமயில் உள்்ைர்.   

  இந்நிழையில் அதிர்சசியூட்டும் விஷயமாக பிரபை 
பின்ைணிப பாடகி, 'இந்திய பாடல்களின் இமயம்' 
எை அழைக்கபபடும் முதுவபரும் பின்ைணி பாடகி 
ைோ மங்கஷகரும் வகா்ராைா வோற்்றால் பாதிக்-
கபபட்டு ஐ.சி.யூவில் சிகிசழசே வபற்று வருகி்றார். 
ைோ மங்கஷகருக்கு ்வறு உடல்நைப பிரசசிழை-
கள் உள்்ை. ்மலும் வயது காரணிழயப பார்தது, 
மருததுவர்கள் நிழைழமழய உன்னிபபாகக் கணகா-
ணிதது வருகின்்றைர் என்று மருததுவமழை வட்டா-
ரத ேகவல் வவளியாகியுள்்து.   

 முேல் அழையின் ்பாது 2019 நவம்பரில் மூசசுத-
திண்றல் காரணமாக மங்கஷகர் மருததுவமழை-
யில் அனுமதிக்கபபட்டார். அப்பாது,  மங்கஷக-
ரின் ேஙழகயாை உஷா, மங்க ஸ்கருக்கு ழவரஸ் 
வோற்று இருபபோக கூறியிருந்ோர்.   

 கடந்ே ஆணடு வசேபடம்பரில், மங்கஷகர் ேைது 
92வது பி்றந்ேநாழ  ்ேைது வநருஙகிய குடும்ப உறுப-
பிைர்களுடன் வகாணடாடிைார். அவரது பி்றந்ேநாள் 
அவரது ரசிகர்க்ால் வபரிோக சேமூக வழைே்ங-
களில் வகாணடாடபபட்டது.    சேமூக ஊடகஙகளில் 
அழைதது ேரபபிலிருந்தும் இழசே அழடயா்மாை 
ைோ மங்கஷகருக்கு ரசிகர்களின் அன்பின் வவளிப-
பாடு மற்றும் வாழ்ததுக்களும் குவிந்ேை. இந்திய 

பிரேமர்  ந்ரந்திர 
்மாடி ேைது ட்விட்-
டர் பதிவில், மங்கஷ-
கரின்  நீணட மற்றும் 
ஆ ் ர ா க் கி ய ம ா ை 
வாழ்க்ழகக்காக பிரார்த-
திபபோக வேரிவிததி-
ருந்ோர். அவரது பி்றந்ே 
நாழ  ் நா்ட வகாண-
டாடியது.     "மதிபபுள்் 

ைோ தீதிக்கு பி்றந்ேநாள் வாழ்ததுகள். அவளுழடய 
இனிழமயாை குரல் உைகம் முழுவதும் எதிவராலிக்-
கி்றது. இந்திய கைாசோரததின் மீோை அவரது பணிவு 
மற்றும் ஆர்வததிற்காக அவர் மதிக்கபபடுகி்றார். 
ேனிபபட்ட முழ்றயில், அவருழடய ஆசீர்வாேஙகள் 
வபரும் பைததிற்கு ஆோரமாக இருக்கின்்றை. ைோ 
தீதியின் நீணட மற்றும் ஆ்ராக்கியமாை வாழ்க்ழகக்-
காக நான் பிரார்ததிக்கி்்றன் "என்று பிரேமர் ்மாடி 
அப்பாது வேரிவிததிருந்ோர்.     எழுபது ஆணடுக-
ளுக்கும் ் மைாக மங்கஷகர் 1,000 க்கும் ் மற்பட்ட 
ஹிந்தித திழரபபடஙகள் மற்றும் பல்்வறு பிராந்-
திய மற்றும் வவளிநாட்டு வமாழிகளில் பல்ைாயி-
ரக்கணக்காை பாடல்கழ  ் பாடியுள்்ார். இந்தியா 
முழுவதும் அல்ைாமல் உைவகஙகும் பல்்வறு 
வமாழி ்பசும் ்காடிக்கணக்காை மக்கள் அவரது ரசி-
கர்க்ாக உள்்ைர். இந்திய பிரேமர் முேல் பல்்வறு 
பிரபைஙகள், வி.வி.ஐ.பிக்கள், வி.ஐ.பிக்கள் அவரது 
தீவிர ரசிகர்கள் ஆவர்.     92 வயோகும் ைோ மங்கஷ-
கரின் கழடசிப பாடல் "வசேௌகந்த மு்ெ இஸ் மிட்டி 
கி", இது மார்ச 30, 2021 அன்று இந்திய இராணுவத-
திற்கு அஞ்சேலி வசேலுததும் வழகயில் வவளியிடப-
பட்டது. இந்தியா முழுவதும் ேைது காைக்குரைால் 
மக்கழ  ்கட்டிப்பாட்டுள்  ்ைோ மங்கஷகருக்கு 
2001 ஆம் ஆணடில் மிக உயர்ந்ே குடிமகன் விருோை 
'பாரே ரதைா' வைஙகபபட்டது.   

இந்திய இளெயின் அளையாைம்  
ல்தா மஙவ்கஷ்கருக்கு ்்காவரானா  
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CID கட்ட்டத்தின் 5ஆவது...
ப�ொலிஸ் ஊடகப் ப�ச்ொளர் 

நிஹொல் தல்துவ பதரிவிததொர்.  
மரணமடடநதவர் �ன்னிப்பிட்-

டிய பிரபத்தடத ப்ர்நத ரொஜ�க்ஷ 
முதியன்்லொபக அப்்ரொ பமனிகபக 
என்்ற 46 வயது ப�ண் எனவும் அவர் 
பதரிவிததொர்.  

பேற்று அதிகொடல இநத ்ம்�-
வம் இடம்ப�ற்றுளளதொகவும் 
அநத ப�ண் சுமொர் ஆறுபகொடி ரூ�ொ-
வுககும் அதிகமொக பமொ்டிப்யத 
குற்்றச்ொட்டு பதொடர்பில் டகது 
ப்யயப்�ட்டு குற்்றப்புலனொயவுத 
திடணககளததில் தடுதது டவக-
கப்�ட்டிருநத ்நதர்ப்�ததிபலபய 
இவவொறு தற்பகொடல ப்யது பகொண்-
டுளளதொகவும் ப�ொலிஸ் ஊடகப் 
ப�ச்ொளர் பதரிவிததொர்.  

ஐநதொம் மொடியிருநது கீபே குதிதத 

ப�ண் �டுகொயஙகளுககுளளொகி 
பகொழும்பு பதசிய டவததிய்ொடல-
யில் அனுமதிககப்�ட்டப�ொபத மர-
ணமடடநதுளளதொகவும் அவர் பதரி-
விததொர்.   

அர் ஈட்டு முதலீட்டு வஙகி மூலம் 
குற்்றததடுப்பு வி்ொரடண திடணக-
கள விப்ட வி்ொரடணப் பிரிவுககு 
வேஙகிய முட்றப்�ொட்டுகடமய 
பமற்�டி ப�ண் டகது ப்யயப்�ட்-
டதொகவும் அவர் ப�ொலி ஆவணங-
கடள தயொர் ப்யது 06 பகொடிபய 
83 இலட்்தது 40,000 ரூ�ொ நிதிடய 
பமொ்டி ப்யதுளளதொக ்நபதகததின் 
ப�ரில் களுப�ொவில பிரபத்ததிலி-
ருநது டகது ப்யயப்�ட்டுளளதொக-
வும் அவர் பதரிவிததுளளொர்.  

இவர் ப�ொலி ப�யர் மற்றும் 
பதொடலப�சி இலககஙகடள உ�-

பயொகிதது அஙபகொடட, ரொஜகிரிய 
மற்றும் பவல்லம்பிட்டிய �குதிக-
ளில் வறுடம நிடலயிலுளள ப�ண்-
களுககு பமற்�டி வஙகியின் மூலம் 
கடன் ப�ற்றுத தருவதொக கூறி 
பமொ்டிகடள பமற்பகொண்டுளளொர் 
எனவும் அவர் பதரிவிததொர்.  

 அநத ப�ண் அஙபகொடட, ரொஜ-
கிரிய மற்றும் பவல்லம்பிட்டி �கு-
திகளில் வறுடம நிடலயில் உளள 
ப�ண்களுககொக கடன் வேஙகும் 
்ஙகம் ஒன்ட்ற ஆரம்பிதது அத-
னூடொக அவர்களுககு அர் ஈட்டு 
முதலீட்டு வஙகி மூலம் 50 ஆயிரம் 
ரூ�ொடவ கடனொக ப�ற்றுததருவதொக 
பதரிவிததுளளொர்.  

அதற்கொக அவர்களிடம் இருநது 
ப�ற்றுக பகொளளப்�ட்ட ஆவணங-
கடள ப�ொலியொக தயொரிதது ஒரு 

இலட்்ம் ரூ�ொய முதல் 15 இலட்்ம் 
ரூ�ொய வடர அவர் கடனொகப் ப�ற்று 
கடனுககு விண்ணப்பிததவர்களுககு 
50 ஆயிரம் ரூ�ொடவ மட்டுபம 
வேஙகி விட்டு மீதித பதொடகடய 
அவர் பமொ்டி ப்யதுளளொர். 
இவவொறு ப�ருமளவில் நிதிடய 
பமொ்டி ப்யதுளளதொக வி்ொரடண-
கள மூலம் பதரியவநதுளளது.  

 ்நபதக ே�டர பேற்ட்றயதினம் 
பகொட்டட மொஜிஸ்திபரட் நீதிமன்்றத-
தில் ஆஜர் ப்யய தீர்மொனிததிருநத 
நிடலயிபலபய அவர் பேற்ட்றய 
தினம் குற்்றததடுப்பு வி்ொரடண 
திடணககளததின் ஐநதொம் மொடியில் 
மல்ல கூட �குதியில் இருநது கீபே 
குதிதது தற்பகொடல ப்யது பகொண்-
டுளளதொக ப�ொலிஸ் ஊடகப் ப�ச்ொ-
ளர் பதரிவிததுளளொர்.  (ஸ) 

வா்டமக வீடுகளில் வசிப்பாருக்கு...
ேடுததர வருமொனம் பகொண்ட 

குடும்�ஙகளுககு தகுநத விடலககு 
நிரநதர வீடுகடள வேஙகும் 
பேொககில் 'ப்ொநதுரு மஹல்' எனும் 
ப�யரிலொன வீடடமப்புத திட் -
டதடத பதசிய வீடடமப்பு அதிகொர -
்ட� மூலம் ேடடமுட்றப்�டுததுவ-
தற்கு கிரொமிய, வீடடமப்பு மற்றும் 
கட்டுமொனஙகள கட்டடப்ப�ொருட்-

கள டகதபதொழில் ஊககுவிப்பு இரொ-
ஜொஙக அடமசசு திட்டமிட்டுளளது.   

இவபவடலததிட்டததின் கீழ் 
பதரிவு ப்யயப்�டும் �யனொ-
ளிகளுககு 5,00,000/- ரூ�ொய 
ஆரம்�த பதொடகயொகச ப்லுதது -
வதற்கொன வ்தி இருகக பவண்டி-
யதுடன், வீட்டுப் ப�றுமதியின் 
எஞ்சிய பதொடக வருடபமொன்றில் 

தவடணக கட்டணமொக அ்றவிடப் -
�டும். பதடவகபகற்� வஙகியின் 
மூலம் கடடனப் ப�ற்றுகபகொள-
வதற்கும், பதரிவு ப்யயப்�டும் 
�யனொளிகளுககு வ்திகள ப்யது 
பகொடுககப்�டும். அதற்கடமய, 
இவவீடடமப்பு திட்டதடத ேடட-
முட்றப்�டுததவும், இவபவடலத-
திட்டததின் முன்பனொடிக கருத -

திட்டமொக பதசிய வீடடமப்பு 
அதிகொர்ட�ககுச ப்ொநதமொன 
ரன்ப�ொககுனகமவில் அடமநதுளள 
கொணிததுண்டில் 72 வீடுகடள 
அடமப்�தற்கும், ேகர அபிவிருததி 
மற்றும் வீடடமப்பு அடமச்ரொக 
பிரதமர் ்மர்ப்பிதத பயொ்டனககு 
அடமச்ரடவ அஙகீகொரம் வேஙகி-
யுளளது. (�ொ)  

ஜனாதிபதியின் ககாளமக விளக்க...
திகதிகளில் ேடததுவதற்கு கட்சித 

தடலவர்கள கூட்டததில் பேற்று தீர்-
மொனிககப்�ட்டது.   

ஒன்�தொவது �ொரொளுமன்்றததின் 
இரண்டொவது கூட்டத பதொடர் 
எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி ஜனொதி -
�தி பகொட்டொ�ய ரொஜ�க்ஷவின் 
பகொளடக விளகக உடரயுடன் ஆரம்-
�மொக உளளது.   

அதுபதொடர்�ொக கலநதுடரயொடும் 
கட்சித தடலவர்கள கூட்டம் பேற்று 
்�ொேொயகர் மஹிநத யொப்�ொ அப� -
வர்தன தடலடமயில் �ொரொளுமன்்ற 
கட்டிடததில் ேடடப�ற்்றது.   

 ஏற்கனபவ எதிர்ககட்சிகள பகட் -
டுகபகொண்டதற்கிணஙக ஜனொதி�தி-
யின் பகொளடக விளகக உடர மீதொன 
இரண்டு ேொள விவொதததிற்கு இணக -

கம் கொணப்�ட்டதுடன் அதற்கொன 
திகதியும் பேற்ட்றய கட்சித தடல -
வர்கள கூட்டததில் தீர்மொனிககப்�ட்-
டது.   

�ொரொளுமன்்றததில் ஜனொதி�தி 
ஆற்்றவுளள பகொளடக விளகக உடர 
பதொடர்பில் இரண்டு ேொட்கள ்ட� 
ஒததிடவப்பு பவடள விவொததடத 
ப�ற்றுததருமொறு ஐககிய பதசிய 

கட்சியின் தடலவர் ரணில் விககிரம-
சிஙக மற்றும் எதிர்ககட்சியின் பிரதம 
பகொரடொ லக்மன் கிரிபயல்ல ஆகி -
பயொரொல் ்�ொேொயகரிடம் ஏற்கனபவ 
பவண்டுபகொள விடுககப்�ட்டிருந-
தது. அதற்கிணஙகபவ பேற்ட்றய 
கட்சித தடலவர்கள கூட்டததில் 
அதற்கொன திகதி தீர்மொனிககப்�ட் -
டது.(ஸ)  

அமைச்சர் உதய கமைன்பில...
விதிககப்�ட்டிருநத பவளிேொட்டு 

�யணததடட பேற்று முதல் தற்கொலி -
கமொக நீககப்�ட்டுளளது.  

அடமச்ர் உதய கம்மன்பில நீதி-
மன்்றததுககு விடுததுளள பவண்-
டுபகொளுககிணஙக அவரது பவளி-
ேொட்டு �யணததிற்கொன தடடடய 
தற்கொலிகமொக நீககுமொறு பகொழும்பு 
பமல்நீதிமன்்ற நீதி�தி அமல் 
ரணரொஜொ பேற்று உததரவிட்டுள -
ளொர்.  

அடமச்ர் உதய கம்மன்பில தனது 
்ட்டததரணி மூலம் அதற்கொன 
பவண்டுபகொடள விடுததிருநதொர். 
அவரது ்ொர்பில் பேற்ட்றய தினம் 
நீதிமன்்றததில் ஆஜரொகிய ்ட்டதத-
ரணி நீதிமன்்றததுககு விடயஙகடள 
முன்டவததொர். 

தமது தரப்பு வொதி இரண்டு 
உததிபயொகபூர்வ பவளிேொட்டு 
�யணஙகடளயும் இரண்டு 
தனிப்�ட்ட பவளிேொட்டு �யணஙக -

டளயும் பமற்பகொளளவுளளதொகவும் 
அதனொல் நீதிமன்்றததினொல் பி்றக -
கப்�ட்டுளள தடடயுததரடவ நீககு -
வதற்கு ஆவன ப்யயுமொறும் அவர் 
நீதிமன்்றதடதக பகட்டுகபகொண்டுள-
ளொர்.  

அதன்�டி தமது தரப்பு பிரதிவொதி-
யின் பவளிேொட்டு �யணததடடடய 
ஜனவரி 23ஆம் திகதி முதல் ஏப்ரல் 
29 ஆம் திகதிவடர தற்கொலிகமொக நீக -
குமொறும் அவர் நீதிமன்்றதடத பகட்-

டுகபகொண்டுளளொர். அதுபதொடர்பில் 
கவனம் ப்லுததிய பகொழும்பு பமல்-
நீதிமன்்ற நீதி�தி அமல் ரணரொஜொ, 
அடமச்ர் கம்மன்பிலவுககு விதிக -
கப்�ட்டிருநத பவளிேொட்டு �யணத-
தடடடய தற்கொலிகமொக நீககுமொறு 
உததரவு பி்றப்பிததுளளொர். அதது -
டன் நீதிமன்்றம் வ்முளள அவரது 
கடவுசசீட்டட தற்கொலிகமொக விடு -
விப்�தற்கும் அவர் உததரவிட்டுள-
ளொர். (ஸ)  

ைக்கள வங்கிமய கறுபபு...
வரப்�ட்ட உரம் பதொடர்�ொன 

விவகொரம் கொரணமொக சீன தூதரகத-
தின் ப�ொருளொதொர மற்றும் வர்ததக 
அலுவலகமொனது மககள வஙகிடய 
கடநத ஒகபடொ�ர் மொதம் தமது கறுப்-
புப் �ட்டியலில் உளளடககியிருநத 
நிடலயில் தற்ப�ொது அநத கறுப்புப் 
�ட்டியலில் இருநது மககள வஙகி நீக-

கப்�ட்டுளளதொகவும் அநத அதிகொரி 
பதரிவிததுளளொர்.  சீன நிறுவனம் ஒன்-
றிடம் இருநது பகொளவனவு ப்யயப்-
�ட்டுளள உரததின் தரம் பதொடர்பில் 
எழுநத சிககல்கள கொரணமொக அதற்-
கொன நிதிடய ப்லுததக கூடொது என 
பகொழும்பு பமல் நீதிமன்்றம் இடடக-
கொல தடடயுததரவு விதிததிருநதது 

அதடனயடுதது சீனத தூதரகம் மககள 
வஙகிடய தமது கறுப்புப் �ட்டியலில் 
உளளடககியது.   

அது பதொடர்பில் கருதது முரண்�ொ-
டுகள பதொன்றிய நிடலயில் பமற்�டி 
உரததிற்கொன கடன் �ததிரதடத விநி-
பயொகிககொமலிருகக மககள வஙகி 
தீர்மொனிததிருநதது. அதடனயடுதது 

கடநத சில தினஙகளுககு முன் ்ம்�ந-
தப்�ட்ட சீன நிறுவனததிற்கு அர்ொங-
கம் 6.9 மில்லியன் படொலடர வேங-
கியடதயடுதது சீன தூதரகம் மககள 
வஙகிடய தமது கறுப்புப் �ட்டியலில் 
இருநது நீககுவதற்கு தீர்மொனிததுளள-
தொக அநத அதிகொரி பமலும் பதரிவித-
துளளொர்.(ஸ)  

10 நாடகளுக்கு மின்்சார...
ஜனொதி�தி ்ம்�நதப்�ட்ட தரப் -

பினருடனும் ப�சினொர். மககளின் 
அன்்றொட வொழ்வுககு �ொதிப்பு ஏற் -
�டொத வடகயில் ப்யற்�ட அவர் 
�ணிததுளளொர். மின் பவட்டு 
பதொடர்பில் மின்்ொர ்ட� அட்டவ -
டணபயொன்ட்ற பவளியிட்டுளளது. 
நுடரசப்ொடல உற்�ததி இயநதி-
ரபமொன்று ப்யலிேநதுளளதொல் 
அதடன திருதத 09 அல்லது -10 ேொட்-
களொகும். அதடன திருததும் வடர 

அதொவது 20 ஆம் திகதிவடர இநத 
பிரசசிடன இருககும்.   

திட்டமிட்ட அடிப்�டடயில் மின் -
பவட்டட அமுலொககுவது பதொடர்-
பில் மின்்ொர ்ட� மககடள அறி-
வூட்டி வருகி்றது. 10 ேொட்களின் 
பின்னர் நிடலடம வேடமககு திரும் -
பும். ஆனொல் அவ்ர நிடலடமயில் 
மின்பவட்டு அமுலொகலொம்.   

படொலர் பேருககடி கொரணமொக 
�ல பிரசசிடனகளுககு முகம்பகொ-
டுகக பேரிட்டுளளது. எரிப�ொருள 

விடலயும் உயர்நதுளளதுடன் ப�ற்-
ப்றொலிய கூட்டுததொ�னம் �ொரிய கடன் 
சுடமயிலுளளது. மின்்ொர ்ட�ககு 
எரிப�ொருள வேஙகுவது பதொடர்பி-
லும் சிககல் கொணப்�டுகி்றது.   

புதுப்பிககததகக வலு ்கதிடய 
ஊககுவிப்�து பதொடர்பில் அதிக 
கவனம் ப்லுததுப்�ட்டுளளது. சூரி-
ய்கதி திட்டஙகள �ல முன்டவககப் -
�ட்டொலும் அடவ முன்பனடுககப்�-
டொதுளளன. அடவ பமதுவொகபவ 
ப்யற்�டுததப்�டுகின்்றன.புதுப் -

பிககததகக வலு ்கதி திட்டஙகடள 
முன்பனடுகக ேடவடிகடக எடுககப் -
�ட்டுளளபதொடு அதில் இடடயூறுக -
ளும் கொணப்�டுகின்்றன.   

கடநத ேொட்களில் ஏற்�ட்ட மின் -
துண்டிப்பு இயற்டகயொக ேடநததொ, 
ேொ்கொரபவடலயொ என்�து குறிதது 
மின்்ொர ்ட� அறிவிததுளளது. மக-
களுககு ஏற்�டும் அப்ௌகரியஙகள 
பதொடர்பில் கவடல பதரிவிககி-
ப்றொம் என்்றொர்.  

மூன்று இலட்சம கைற்றிக் கதான்...
அடமச்ரடவ அஙகீகொரம் வேங-

கியுளளது.  
இபத பவடள, விவ்ொயப் �ணிப்-

�ொளர் ேொயகததினொல், பேற்ப்ய -
டகககொக தயொரிககப்�டும் சுற்்றொடல் 
பேயம்மிகக உரததுககொன சி�ொர்சு-

கடள கருததில் பகொண்டு, 2022 ஆம் 
ஆண்டு சிறுப�ொகச ப்யடகககு 
விவ்ொயிகளுககு உளளூர் ப்தன 
உர விநிபயொததுககொக உரக பகொள-
வனவுககொன ப�றுடக ப்யன்மு-
ட்றடய ஆரம்பிப்�தற்கும், 2022 

ஆம் ஆண்டுககொன உரமொனிய 
நிகழ்சசிததிட்டததின் கீழ் ஒதுககப்-
�ட்டுளள நிதிடயப் �யன்�டுததி, 
உளளூர் உற்�ததியொளர்களொல் உரிய 
தரநியமஙகளுககடமய 2022 ஆண்டு 
சிறுப�ொக ப்யடகககு விநிபயொகிக-

கப்�டவுளள சுற்்றொடல் பேயம்மிகக 
உளளூர் உரதடத, இரண்டு அர் உரக 
கம்�னிகள மூலம் பகொளவனவு ப்ய-
வதற்கும் விவ்ொய அடமச்ர் ்மர்ப்-
பிதத பயொ்டனககு அடமச்ரடவ 
அஙகீகொரம் வேஙகியுளளது. (�ொ)  

இந்திய பாதுகாபபு அமைச்சருக்கும...
தனககு பகொபரொனொ �ொதிப்பு உறுதி 

ப்யயப்�ட்டுளளதொக மததிய �ொது-
கொப்புததுட்ற அடமச்ர் ரொஜேொத 
சிங தனது ட்விட்டர் �ககததில் 
�கிர்நதுளளொர்.   

அதில் அவர் கூறியுளளதொவது, 
“குட்றவொன �ொதிப்புகளுடன் 
எனககு பகொபரொனொ பதொற்று 

இன்று உறுதி ப்யயப்�ட்டுளளது. 
தற்ப�ொது ேொன் வீட்டு தனிடமயில் 
இருககிப்றன். ்மீ�ததில் என்டன 
பேரில் ்நதிததவர்கள தனிடமப்� -
டுததிக பகொளவதுடன், பகொபரொனொ 
�ரிப்ொதடன ப்யதுபகொளளுமொறு 
பகட்டுகபகொளகிப்றன்” இவவொறு 
அவர் கூறியுளளொர்.  

ைதவாசசியில் 24 Kg...
ப்ொதடன ேடவடிகடககளின் 

ப�ொது 24 கிபலொ 850 கிரொமும் நிட்ற-
யுடய பகரள கஞ்்ொ ப�ொதிகடளயும் 
பலொறிடயயும் டகப்�ற்றியுளளது-
டன் ்நபதக ே�ர்கள இருவடரயும் 
ப�ொலிஸொர் டகது ப்யதுளளனர்.   

டகது ப்யயப்�ட்ட இருவரும் 
புதுககுடியிருப்பு மற்றும் முல்டலத-
தீவு �குதிகடள வசிப்பிடமொக 
பகொண்ட 20,34 வயதுடயவர்கள 

என்�து ஆரம்�கட்ட ப�ொலிஸ் 
வி்ொரடணகளில் இருநது பதரியவந-
துளளது.   

்ம்�வம் பதொடர்�ொன பமலதிக 
வி்ொரடணகடள மதவொசசி 
ப�ொலிஸொர் பமற்பகொண்டு வருகின்-
்றனர். வி்ொரடணகளின் பின்னர் 
்நபதக ே�ர்கள இருவரும் மதவொசசி 
நீதவொன் நீதிமன்்றததில் ஆஜர்�டுதத 
ேடவடிகடக எடுககப்�ட்டிருநதது.  

மூன்று புதிய அரசியல்... 
முன்னணி ஆகிய மூன்று கட்-

சிகபள இவவொறு புதிதொக �திவு-
ப்யயப்�ட'டுளளதொக பதர்தல்கள 
ஆடணயொளர் ேொயகம் ்மன்்ரீ ரதேொ-
யகக பதரிவிததுளளொர்.   

வடமொகொண முன்னொள முதல-
டமச்ரும் �ொரொளுமன்்ற உறுப்பினரு-
மொன சி.வி. விகபனஸ்வரனின் தடல-
டமயில் தமிழ் மககள கூட்டணி 
கட்சி உருவொககப்�ட்டுளளதொகவும் 
புதிய இலஙடக சுதநதிர கட்சி �ொரொ-
ளுமன்்ற உறுப்பினர் குமொர பவல்க-

மவின் தடலடமயில் உருவொககப்-
�ட்டுளளதொகவும் தமிழ் முற்ப�ொககு 
கூட்டணி கட்சி �ொரொளுமன்்ற உறுப்-
பினர் மபனொ கபண்னின் தடலடம-
யில் உருவொககப்�ட்டுளளதொகவும் 
அவர் பதரிவிததுளளொர்.   

பமற்�டி மூன்று கட்சிகள புதிதொக 
�திவுப்யயப்�ட்டுளள நிடலயில் 
இதுவடர 79 அரசியல் கட்சிகள 
ேொட்டில் ஏற்றுகபகொளளப்�ட்ட அர-
சியல் கட்சிகளொக �திவுப்யயப்�ட்-
டுளளடம குறிப்பிடததககது. (ஸ)  

பாதிக்கபபட்்டாருக்கு நிவாரணத்திற்கு...
தற்ப�ொது கலநதுடரயொடல் ேடட -

ப�ற்று வருவதொக, அகில இலஙடக 
நுகர்பவொர் ்ஙகப் பிரதிநிதிகளுட-
னொன ்நதிப்பின் ப�ொது,   நுகர்பவொர் 
�ொதுகொப்பு இரொஜொஙக அடமச்ரொன 
ல்நத அேகியவண்ண பதரிவிததுள-
ளொர்.   

 அகில இலஙடக நுகர்பவொர் ஒன் -
றியம் இரொஜொஙக அடமச்ரிடம் 
்மர்ப்பிதத பயொ்டனகளின் பிரகொ-
ரம் 500,000 ரூ�ொடவ வேஙகுவது 
குறிததும், அண்டமய எரிவொயு 

பவடிப்�ொல் �ொதிககப்�ட்ட குடும் -
�ஙகளுககும், அன்புககுரியவர்கடள 
இேநத குடும்�ஙகளுககும் நியொய-
மொன இேப்பீடு வேஙகுவதற்கும் 
கவனம் ப்லுததப்�ட்டுளளது. 
இநத வி�ததுககளுககொன முழுப் -
ப�ொறுப்ட�யும் ்ம்�நதப்�ட்ட 
நிறுவனஙகபள ஏற்க பவண்டும் 
எனவும், நுகர்பவொடர �ொதுகொககும் 
ப�ொறுப்ட� மொததிரபம தொம் ஏற்-
றுகபகொளவதொகவும் அவர் பமலும் 
வலியுறுததியுளளொர். 

அரசுக்குள இருந்தவா்ே...
முன்டவகக முடியும். எனபவ, 

விமர்்னஙகடள முன்டவப்�வர்-
கடள விலககுவதற்கு �திலொக, 
தீர்வுகடள வேஙகுவபத ப�ொருத -
தமொன ேடவடிகடகயொகும் என்று 
அர் தடலவர் �தவிடய வகிதத 
ஒருவர் (டமததிரி�ொல சிறிப்ன) 
விமர்சிததுளளொர். அவரின் இநத 
கருததுடன் ்ரீலஙகொ ப�ொதுஜன 
ப�ரமுன கட்சி உடன்�டொது.   
விமர்சிககும் உரிடம இருககின் -

்றது. ஆனொல் அதற்கு ப�ொருதத -
மொன இடஙகளும் உளளன. 

அரசுககுள உளள பிரசசிடன -
கடள �ொரொளுமன்்றக குழுக கூட் -
டஙகள மற்றும் அடமச்ரடவ -
யில் சுட்டிககொட்டலொம்.  அல்லது 
தடலவர்கடள தனிப்�ட்ட ரீதியில் 
்நதிதது ப�்லொம். அதடனவி -
டுதது ப�ொதுபவளியில் விமர்சிப் -
�து ஏற்புடடய ேடவடிகடகயொக 
அடமயொது என்்றொர்.  

விவ்சாயிகளுக்கு ்தமவயான...
விவ்ொயிகள �ொரிய அப்ௌகரியங -

கடள எதிர்பேொககியுளளனர்.   
 இபதபவடள, பேற்ட்றய அடமச -

்ரடவ கூட்டததில் சுற்றுலொத-
துட்றடயக கட்டிபயழுப்புவது 
பதொடர்பில் கலநதுடரயொடப்�ட்-

டுளளதொகத பதரிவிககப்�டுகின்்றது.   
 ேொட்டில் ஏற்�ட்டுளள பவளிேொட் -

டுக டகயிருப்பு �ற்்றொககுட்றடய 
ஈடு ப்யவதற்கு சுற்றுலொததுட்ற உத-
வியொக இருககும் என இதன்ப�ொது 
சுட்டிககொட்டப்�ட்டுளளது.  

ஒமிக்்ரான் திரிபும்ட்யார்...
கட்டொயமொகும் என்று சுகொதொர 

அடமசசினொல் அறிவுறுததப்�ட்-
டுளளது.  கடநத சில வொரஙகளொக 
பகொவிட் பதொற்்றொளர்களின் எண் -
ணிகடக குட்றவடடநது வருகின்்ற 
ப�ொதும், ஒமிகபரொன் திரிபுடன் 
அடடயொளம் கொணப்�டுகின்்றவர்-
களின் எண்ணிகடக அதிகமொகவுள-

ளது.ஒமிகபரொன் திரி�ொனது மிக 
பவகமொகப் �ரவககூடியது. எனபவ 
ப�ொதுமககள மிகவும் அவதொனமொக 
இருகக பவண்டும். மககள முட்ற-
யொகச சுகொதொர வழிகொட்டல்கடளப் 
பின்�ற்்றொவிட்டொல், இது ப�ரொ -
�தடத ஏற்�டுததும் என்றும் அறிவு-
றுததப்�ட்டுளளது. 

சு.க அமைச்சர்கள... 03 ஆம பக்கத்கதா்டர்...

ேொமும் அவதொனிதபதொம். சு.க அரசி-
லிருநது பவளிபயறும் என்று ேொம் கரு-
தவில்டல. அநதக கட்சிககுள மொறு-
�ட்ட கருததுகளுளளன. அவர்களின் 
கருததுககடள முன்டவகக சுதநதிரம் 
இருககி்றது. அடவ எமது கூட்டணி 
கட்சியொகும். ஜனொதி�தி பதர்தலுககு 
03 வருடஙகளும் �ொரொளுமன்்ற பதர்-

தலுககு 04 வருடஙகளும் உளளன. 
சு.க அடமச்ர்கள இருவரும் அடமச-
்ரடவயில் ்மூகமொன ப்யற்�டு-
கின்்றனர்.ஏடனய அடமச்ர்களும் 
அவவொப்ற ேடககின்்றனர். அரசியல் 
ரீதியில் மொறு�ட்ட கருதது இருநதொ-
லும் இடணநது ப்யற்�ட முடியும் 
என கருதுகிப்றொம் என பதரிவிததொர். (�ொ)  

சீனாவு்டன் மகச்சாத்தானது... 03 ஆம பக்கத்கதா்டர்...

டகச்ொததிடக கூடிய ்நதர்ப்�ம் உள-
ளதொகவும் அடமச்ர் பமலும் பதரிவித-
தொர்.  கடநத கொலஙகளில் இநதியொ, சீனொ 
ப�ொன்்ற ேொடுகளுடன் இவவொ்றொன 
இருதரப்பு உடன்�டிகடககள டகச்ொத-
திடப்�ட்டுளளதொகவும், இநத உடன்-

�டிகடகயில் மட்றககப்�டுவதற்பகொ, 
விப்டமொனதொகபவொ எதுவும் இல்டல 
எனவும் குறிப்பிட்ட அவர் இலங-
டகககு பமலும் உதவிகடள வேஙக 
இநதியொவும் ேடவடிகடக எடுததுளள-
தொக அடமச்ர் பதரிவிததொர். 

ககாழுமபுத்... 03 ஆம பக்கத்கதா்டர்...

ப்நதில்குமொர், நிபவதிகொ பிர�ொ -
கரன், பேதரொ ரொஜரூ�ன், கொயததிரி 
்ரீகரன், தக்ஷின்யொ மதிவண்ணன், 
கிருததிகொ துளசிதொஸ், பகஷிகொ மகொ-
வலிரொஜன், ஜ்ஸ்வினி ரூ�ககுமொர் 
ஆகிபயொர் வேஙகுவர். அணிப்ர் 

கடலஞர்கள வயலின் - கொயததிரி ்ரீக-
ரன், தப�லொ -   முனி ப்ர் சிவதர்்ஷன் 
எனவும் பகொழும்புத தமிழ்ச ் ஙக நிர்-
வொகககுழு உறுப்பினர்  கதிரபவலு 
மகொபதவொ ேன்றியுடர வேஙகுவொர்  
எனவும் பதரிவிககப்�ட்டுளளது.

்தமவ்யற்படின் ஒரு ைணி...
மின் துண்டிப்பு இடம்ப�்ற -

வில்டல எனத பதரிவிததுளள 
மின்்ொர்ட� பதடவபயற்�ட்டொல் 
ேொட்டின் பிரபத்ஙகடள ஏ, பி, சி. 
டி என ேொன்கு வலயஙகளொக பிரிதது 
பி.� 5.30 மணிமுதல் இரவு 9.30 
மணி வடர பிரபத்ததிற்கு ஒரு 
மணிததியொலம் என்்ற ரீதியில் மின் 
துண்டிப்ட� பமற்பகொளள ேடவ-
டிகடக எடுககப்�டுபமன்றும் பதரி-
விததுளளொர்.  

அதற்கொன கொல அட்டவடண 
பேற்று மின்்ொர ் ட�  பவளியிட்டுள -
ளது. அதற்கிணஙக, பி.�. 5.30ககும் 
இரவு 9.30 ககும் இடடப்�ட்ட 
கொலததில் ஒரு மணிததியொல மின் 

பவட்டு பமற்பகொளவதற்கு தீர்மொ -
னிககப்�ட்டுளளதொகவும் அதன் 
மூலம் பதரிவிககப்�ட்டுளளது. அத -
துடன் ஒரு வொரததில் திஙகட்கிேடம 
முதல் ்னிககிேடம வடர இதத-
டகய மின் துண்டிப்ட� பமற்பகொள-
வதற்கு ஞொயிற்றுககிேடமகளில் 
மின் துண்டிப்ட� தவிர்ததுககொள-
வதற்கு எதிர்�ொர்ப்�தொகவும் ்ட� 
பதரிவிததுளளது  

மின்்ொரம் பகளவி முகொடமத-
துவம் ்ம்�நதமொக ேடவடிகடக 
எடுகக பேருமொனொல் இநத மின் 
துண்டிப்பு ேடடமுட்றப்�டுததப்�-
டும் என்றும் மின்்ொர ்ட� பதரிவித-
துளளது. (ஸ)  

இலங்மக ்்சா்சலி்ச இயக்கத்தின் ஸதாபகர், பிலிப குணவர்தனவின் 121 ஆவது ஜன்ை 
தின நிகழ்வு (11) அவி்சாவமள கபாரளுககா்டவில் அமைந்துளள அன்னாரின் உருவச 
சிமலக்கருகில் நம்டகபற்ேது. ைக்கள ஐக்கிய முன்னணியின் தமலவர் கல்வி அமைச்சர் 
தி்னஸ குணவர்தன இங்கு ைலரஞ்சலி க்சலுத்தினார். நிகழ்வில் கீதாஞ்சன குணவர்-
தன, யதாமினி குணவர்தன எை.பி ஆகி்யாரும கலந்துககாண்டனர்.   

“பாடுவ�ார் பாடலாம்” வேர்வு
நிகழ்வு 16ஆம் திகதி ககாழும்பில்

இடலமட்றக கொயொய ஒளிநதி -
ருககும் புதிய �ொடக �ொடகிகடள 
இனம் கண்டு அவர்களுககு ஒரு 
இட்பமடட ஏற்�டுததிக பகொடுக-
கும் உயரிய எண்ணததில் கடல 
்ரீ கடல மன்்றததின் ஏற்�ொட்-
டில் கவியும் கடலயும் இடணநது 
வேஙகும் “�ொடுபவொர் �ொடலொம்” 
மொப�ரும் இட் நிகழ்சசி எதிர் -
வரும் 23ஆம் திகதி பகொழும்பு 
ஆனநத குமொரசுவொமி மொவதடத-
யில் அடமநதுளள புதிய ேகர மண்ட-
�ததில் ேடடப�்றவுளளது.

இதற்கு முன்பனொடியொக. �ொட -
கர்கள மற்றும் �ொடகிகடள பதரிவு 

ப்யயும் ஒததிடகயும் பதர்வும் எதிர் -
வரும் 16ஆம் திகதி கொடல 10மணி 
முதல் பு்றகபகொட்டட �டேய ேகர 
மண்ட�ததில் ேடடப�்ற உளளது. 
�ொடுவதில் ஆர்வமுளள �ொடக 
�ொடகிகள இநதத பதர்வு நிகழ் -
வில் கலநது பகொண்டு மொப�ரும் 
ப�ொட்டியில் �ஙகு பகொளளும் 
வொயப்ட� ப�ற்றுக பகொளளலொம் 
என ஏற்�ொட்டொளர்கள பதரிவித-
துளளொர்கள. இது பதொடர்�ொன 
பமலதிக தகவல்கடள கவிககமலி-
டம் (0775745172) அல்லது கடல 
்ரீயிடம் (0779675749) பதொடர்பு 
பகொண்டு அறிநது பகொளளலொம்.

காணாமல் வபான சிறுமி கோடர்பில் ோயின் உருககமான வகாரிக்க!   
மூதூர் ப�ொலிஸ் பிரிவுககுட்�ட்ட 

புளியடிசப்ொடல கிரொமதடதச 
ப்ர்நத 13 வயதொன சிறுமி ஒருவர் 
கடநத வருடம் டி்ம்�ர் மொதம் 
7ம் திகதி கொணொமல் ப�ொயிருநத 
நிடலயில் சிறுமி இதுவடர கண்டுப்-
பிடிககப்�டவில்டல.  

இநநிடலயில் கொணொமல் 
ப�ொன சிறுமி பதொடர்பில் அவரின் 
தொயினொல் பேற்று (11) திருபகொணம-
டலயில் ஊடக ் நதிப்பு ஒன்று இடம்-
ப�ற்்றது.   

இதன்ப�ொது கருதது 
பதரிவிதத அவர்,  

தரம் 8ல் கல்விகற்று 
வநத எனது மகள கடநத 
வருடம் டி்ம்�ர் மொதம் 7ம் 
திகதி கொணொமல் ப�ொயி-
ருநதொர். இது பதொடர்�ொக 
மூதூர் ப�ொலிஸ் நிடல-
யததில் மறுேொள 8ம் திகதி 
முட்றப்�ொடு ப்யதிருந-
பதன்.  

எனினும் ஒரு மொதததிற்கு பமலொ-

கியும் எனது மகடள 
ப�ொலி்ொர் இன்னும் கண்-
டுபிடிததுத தரவில்டல. 
இது பதொடர்�ொக திரு-
பகொணமடலயில் உளள 
மனித உரிடமகள 
ஆ ட ண க கு ழு வி லு ம் 
முட்றப்�ொடு ப்யதி-
ருககின்ப்றன். எனினும் 
எவவித �லனும் 
இல்டல.  

எனது மகள வகுப்பில் முதலொவது 

பிளடளயொகததொன் வருவொர். ேல்ல 
பகட்டிககொரி. அவடர �ல இடஙகளி-
லும் ேொஙகளும் பதடிப் �ொர்தபதொம் 
கொணவில்டல. ஒவபவொரு ேொளும் 
ப்யதிகடளப் �ொர்ககின்்றப�ொது 
எனககு �யமொக இருககின்்றது. 

பமலும், எனது பிளடளடய எப்�-
டியொவது கண்டுபிடிததுத தொருஙகள 
என ப�ொறுப்�ொன அடனதது தரப்பி-
னரிடமும் மன்்றொட்டமொக பகட்டுக-
பகொளகிப்றன் எனவும் பதரிவிததுள-
ளொர்.   
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வவலிகை பிரததச புதிய வசயலாளராக நியமிககப்பட்டுளள திருைதி நிதராஷாவுடன் வவலிகை பிரததச உலைாககள ைற்றும் ்பளளிவா-
சலகள நம்பிகமகயாளரகள அணமையில சந்தித்து த்பச்சுவாரத்மத தைற்வகாணடனர. இதன் பின்   எடுத்துகவகாணட ்படம். 
 (்படம் வவலிகை தினகரன் நிரு்பர)

காலி பிரதேச வறிய குடும்பஙகளுக்கு 
உ்பகரணஙகள் அன்பளிப்பு 

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)  

ஜனாதிபதி ககாட்ாபய ராஜபக் ஷ -
வின் 'சுபீட்சத்தின் க�ாக்கு' எனும் 
திட்த்தின் கீழ் காலி க்ெத்்சத்்தர 
பிரக்த்ச வ்சயலாளர் பிரிவிலுளள 
ெறிய  குடும்பஙகளுக்கு சுமார் ரூ. 

20 இலட்சம் வபறுமதியான உபகர -
ணஙகள அண்மயில் பகிர்்ந்தளிக் -
கபபட்ன. 

பிர்தமர் மஹி்ந்த ராஜபக் ஷவின் 
கெணடுககாளின் கபரில், காலி 
க்ெத்்சத்்தர பிரக்த்ச வ்சயலகத் -
தின் அபிவிருத்தி குழுத்்த்லெரும் 

பாராளுமன்்ற உறுபபினருமான 
மர்ஜான் பளீல் ்தனது  பன்முக ெரவு 
வ்சலவுத்திட் நிதியிலிரு்நது இ்தற் -
கான நிதிவயாதுக்கீட்்  ெழஙகி -
ய்ம   விக்ச் அம்்சமாகும்.

க்ெத்்சத்்தர பிரக்த்ச வ்சயலாளர் 
திருமதி ஹிமாலி ரத்னாயக்க ்த்ல -

்மயில் �்்வபற்்ற இ்நநிகழ்வில் 
காலி மா�கர ்ச்ப பிரதி கமயர் 
பிரிய்ந்த ்சஹப்நது, காலி து்்றமுக 
அதிகார ்ச்ப இ்ணபபாளர் 
ராஸிக் அன்ெர் உடப் பிரக்த்ச 
வ்சயலக அதிகாரிகளும் கல்நது 
வகாண்னர்.    

மர்ஜான் பளீல் எம்.பிக்கு மக்்கள் பஜாரஜாட்டு 

கணடி என்சல் வகால்ல மத்திய கல் -
லூரியின் பெள விழா்ெ முன்னிடடு 
ப்ழய மாணெர் ்சஙக வபாதுக் கூட-
்மும்,  நிர்ொக வ்தரிவும் 14ம் திகதி 
வெளளிக்கிழ்ம பி.ப. 02.30 மணிக்கு 
கல்லூரியின் பிர்தான மண்பத்தில்  
�்்வப்றவுளளது.  குறித்்த கூட்த்தில் 
அ்னத்து ப்ழய மாணெர்க்ளயும் 
்தெ்றாது கல்நது வகாளளுமாறு ஏற்பாட-
டுக் குழுவினர்  ககடடுக் வகாளகின்்றனர்.

பழைய மாணவர் சங்க 
பபாதுக் கூட்டமும், 
புதிய நிர்வா்கத் பெரிவும்

பாரம்பரியம் நி்கழ்ச்சியில் ஏ.எல்,எம். அஸவர், எம்.எச். சிப்லி !
இலங்க ஒலிபரபபு கூடடுத்்தாப -

னம் முஸ்லிம் க்ச்ெயில் எதிர்ெரும் 
வ்சவொய் (18) இரவு 8.15 மணிக்கு 
ஒலிபரபபாகும்  "பாரம்பரியம்" நிகழ்ச்சி 
வ்தா்ரில், க�யர்களுக்கு �ன்கு பரிச்்ச -
யமான பாண்நது்்ற அல்ஹாஜ் ஏ.எல்.
எம்.அஸ்ெர். வகாழும்பு, புதுக்க்் 
எம்.எச். சிபலி ஆகிகயார் அதிதிகளாக 
கல்நது சி்றபபிக்கவுளளனர். இவவிரு 

க்லஞர்களும், அ்ந�ாடகளில் முஸ்லிம் 
க்ச்ெயில் ஒலிபரபபாகிய ஜனரஞ்சக -
மான இ்ளகயார் நிகழ்ச்சிகளான, இஸ் -
லாமிய ்சமயபபா்்சா்ல, மரு்தமலர், 
வ்சவொய் மலர் கபான்்ற இ்ளகயார் 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகளவில், குரல் 
வகாடுத்து முஸ்லிம் க்ச்ெகயாடு, 
இ்ண்நது வகாண் சிகரஷ் க்லஞர் -
களாெர்.

,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.
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2022 ஜனவரி 12
 புதன்கிழமை

வவுனியாவில் ப�ாலிஸாரின்   
ஏற�ாட்டில் மாப�ரும் சிரமதானம்  

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்  

்தைத்திருநா்ை முன்னிட்டு 
வவுனியா நகரில் மாபபரும் சிரம-
தைான நிகழபவான்று ஷநற்று (11) 
கா்ை 8.30 மணிக்கு பபாலிஸாரி-
னால் முன்பனடுக்கபபட்டது.   

வன்னிபபிராநதிய பிரதிப 
பபாலிஸமா அதிபர் டி.தைம்மிக்க 
விஜயசிறியின் ஆஷைாச்னக்கு 

அ்மவாக இநதை சிரமதைான நிகழவு 
இடம்பபற்்றது.   

்தைத்திருநா்ை முன்னிட்டு 
நக்ரத் தூய்மயாக ்வத்தி-
ருபஷபாம் எனும் கருபபபாருளில் 
வவுனியா ப்ைய பஸ நி்ையத்-
திலிருநது முன்பனடுக்கபபட்ட 
சிரமதைான பணிகள் கண்டி, ப�ா்ற-
வபபபாத்தைான, பு்கயிரதை, மன்னார் 

ஷபான்்ற வீதிகளில் இடம்பபற்்றது.   
வவுனியா தை்ை்ம பபாலிஸ 

நி்ையப பபாறுபபதிகாரி ஷஜ.ஏ.
ஏ.எஸ.பஜயக்பகாடி, வவுனியா 
வர்த்தைகர் சஙகத்தினர், அரச உத்தி -
ஷயாகத்தைர்கள், சமூக ஆர்வைர்கள், 
முசசக்கரவண்டி சஙகம், வர்த்தைகர் -
கள், பபாதுமக்கள், பபாலிஸார் 
எனபபைரும் கைநது பகாண்டனர்.  

எதிர்க்கட்சித் தலைவரினால் 
முன்�ள்ளி ்கட்்ட்டம் திறந்துலவப்பு

யாழ. விஷசட நிருபர்

எதிர்க்கட்சித் தை்ைவரும் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியின் தை்ைவருமான 
சஜித் பிஷரமதைாச ஷநற்்்றயதினம் 
யாழபபாணம் - ்தையிட்டியில் 
முன்பள்ளி கட்டடத்்தை தி்றநது 
்வத்தைார்.

வடக்கு மாகாணத்திற்கான விஜ -
யத்தி்ன ஷமற்பகாண்டுள்ை எதிர்க் -

கட்சி தை்ைவர் பல்ஷவறு நிகழவுக -
ளில் கைநதுபகாண்டு வருகின்்றார்.

இநநி்ையில் ஷநற்று கா்ை 
்தையிட்டி கைாவல்லி முன்பள் -
ளியின் புதிய கட்டடத்்தை எதிர்க் -
கட்சித் தை்ைவர் சஜித் பிஷரமதைாச 
தி்றநது ்வத்துள்ைார்.

"்றாகம" நிறுவனத்தின் அனுச -
ர்ண ஊடாக ஷநார்ஷவ HETLAND 

பல்க்ைக்கைக மாணவர்களின் 
நிதிபபஙகளிபபுடன் கடநதை 
2020ஆம் ஆண்டு 8 ஆம் மாதைம் 
மூன்்றாம் திகதி அடிக்கல் நாட் -
டபபட்டு ஷநற்்்றயதினம் எதிர்க் -
கட்சித் தை்ைவர் சஜித் பிஷரமதைாச -
வால் உத்திஷயாகபூர்வமாக தி்றநது 
்வக்கபபட்டது. இதைன்ஷபாது 
மாணவர்கள் சான்றிதைழ வைஙகி 

பகௌரவிக்கபபட்டனர். நிகழவில் 
நாடாளுமன்்ற உறுபபினர் புத்திக 
பத்திரன, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
பிரதிச பசயைாைர் உமா சநதிரபி -
ரகாஸ, மாவட்ட அ்மபபாைர் 
வ.பிரபாகரன், ஆசிரியர்கள், மாண -
வர்கள் உட்பட பைரும் கைநது 
பகாண்டிருநதை்ம குறிபபிடத்தைக் -
கது.

பதாழிலு்ககுச் பென்ற மீனவர ெ்டைமா்க மீட்பு  

பருத்தித்து்்ற விஷசட,   
யாழ.விஷசட நிருபர்கள்  

மாதைகல் கடற்பரபபில் பதைாழிலுக்-
குச பசன்்ற மீனவர் ஒருவர் சடைமாக 

க்ர ஒதுஙகியுள்ைார். அவர் பசன்்ற 
படகு ஷசதைம்டநது கடலில் கவிழநதை 
நி்ையில் ஷநற்று அதிகா்ை சடை-
மாக மீட்கபபட்டுள்ைார்.   

இசசம்பவத்தில் மாதைகல் குசுமாநது-
்்ற்யச ஷசர்நதை திலீபன் என அ்ைக்-
கபபடும் எட்பவர்ட் மரியசீைன் (வயது-
31) என்்ற மீனவஷர உயிரிைநதுள்ைார்.  

மீனவர் பதைாழிலுக்குச பசன்்ற ஷபாது 
மாதைகல் கடற்பரபபில் 200 மீற்்றர் 
தூரத்தில் படகு கவிழநதுள்ைது. அதை-
்னயடுத்து உள்ளூர் மீனவர்களினால் 
படகு மீட்கபபட்டதுடன் உயிரிைநதை 
மீனவரின் சடைமும் மீட்கபபட்டுள்-
ைது.    மீனவரின் படகு மீது கடற்ப-
்டயினரின் படகு ஷமாதிஷய விபத்து 
ஏற்பட்டுள்ைதைாக உள்ளூர் மீனவர்கள் 
குற்்றம் சாட்டுகின்்றனர்.  இநநி்ையில் 
கடற்ப்ட அதை்ன மறுக்கின்்றனர்.   
இநதிய மீனவர்களின் ஷ்றாைர் படகு 
ஷமாதி இருக்கைாம் என கடற்ப்டயி-
னர் பதைரிவித்துள்ைனர்.   

யாழில் வரத்த்க ெந்லத ஆரம்�ம்
யாழ.விஷசட நிருபர் 

்தைபபபாஙக்ை முன்-
னிட்டு பற்றிக் துணிகள் மற்றும் 
உள்நாட்டு ஆ்டகள் உற்பத்-
திகள் இராஜாஙக அ்மசசின் 
ஏற்பாட்டில் வடக்கு மாகாண 
பதைாழிற்து்்றத் தி்ணக்கைம் 
நடாத்தும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்-
கான மாபபரும் வர்த்தைக சந்தை 
யாழபபாணத்தில் ஷநற்்்றய 
தினம் ஆரம்பமானது.

வடக்கு மாகாணத்தில் பல்ஷவறு பகு-
திகளிலிருநதும் பதைாழில் மு்னஷவார், 
உற்பத்தியாைர்கள் தைஙகைது உற்பத்தி 
பபாருட்க்ை காட்சிக்கூடஙகளில் 
காட்சிபபடுத்தியிருநதைனர். வர்த்தைகச 
சந்தை ஷநற்றும் இன்றும் இரு தினங-
கள் ந்டபப்றவுள்ை்ம குறிபபிடத்-

தைக்கது. ஷநற்று கா்ை 10 மணியைவில் 
யாழபபாணம் வீரசிஙகம் மண்டபத்-
தில் இடம்பபற்்ற இநநிகழவில் வட-
மாகாண பிரதைம பசயைாைர் சமன் 
பநதுைஷசன, பற்றிக் துணிகள் மற்றும் 
உள்நாட்டு ஆ்டகள் உற்பத்திகள் 
இராஜாஙக அ்மசசின் பசயைாைர், 

யாழ மாவட்ட பசயைாைர்  
கணபதிபபிள்்ை மஷகசன், 
கிளிபநாசசி மாவட்ட பசய-
ைாைர் ரூபவதி ஷகதீஸவரன் 
ஆகிஷயார் கைநது பகாண்ட-
னர்.

பற்றிக் ்கத்தைறி 
ஆ்டகள், கருபபட்டி, 
ஒடியல் உள்ளிட்ட ப்ன 
உற்பத்திப பபாருட்கள், 
பபறுமதி ஷசர்க்கபபட்ட 

பதைன்்ன உற்பத்திப பபாருட்கள், நல்-
பைண்்ண, ஊதுபத்தி, பாரம்பரிய 
உணவு உற்பத்திகள், மட்பாண்ட உற்-
பத்திகள், ்கபபணிபபபாருட்கள் உள்-
ளிட்ட உள்நாட்டு உற்பத்திப பபாருட்-
கள் சந்தைபபடுத்தைபபட்டுள்ை்ம 
குறிபபிடத்தைக்கது. 

இடியன் துப்�ா்ககி பவடித்ததில்  
இலைஞர �டு்காயம் 

புதுக்குடியிருபபு விஷசட நிருபர்

முல்்ைத்தீவு விசுவமடு பாரதிபு-
ரம் கிராமத்தில் இடியன் துபபாக்கி 
பவடித்தைதில்  இ்ைஞர் ஒருவர் 
காயம்டநதை நி்ையில் புதுக்குடி-
யிருபபு ஆதைார மருத்துவம்னயில் 
அனுமதிக்கபபட்டு ஷமைதிக சிகிச-
்சகளுக்காக யாழ.ஷபாதைனா மருத் -
துவம்னக்கு மாற்்றபபட்டுள்ைார்.

ஷநற்று மா்ை குடும்ப உ்றவி -
னர்களுக்கி்டயில் இடம்பபற்்ற 
முரண்பாட்டு சம்பவத்தின் ஷபாஷதை 
இடியன் துபபாக்கி பவடித்தைதில் 
இ்ைஞன் படுகாயம்டநதுள்-
ைார்.

இசசம்பவத்தில் 22 வயது்டய 
பாரதிபுரம் கிராமத்தி்ன ஷசர்நதை 
சபிசன் என்்ற இ்ைஞன் காயம-
்டநதுள்ைார். 

இசசம்பவத்துடன் பதைாடர்பு -
்டய 47 மற்றும் 32 வயதுக்ையு-
்டய இருவ்ர புதுக்குடியிருபபு 
பபாலிஸார் ்கதுபசயதுள்ைனர். 

குடும்ப உ்றவினர்களுக்கி்ட-
யில் ஏற்பட்ட முறுகல் நி்ையின் 
ஷபாஷதை இநதை அனர்த்தைம் இடம்பபற்-
றுள்ைது. இசசம்பவம் பதைாடர்பில் 
ஷமைதிக விசார்ணக்ை புதுக்குடி-
யிருபபு பபாலிஸார் முன்பனடுத்து 
வருகின்்றனர். 

தறப்காலை்ககு முயன்ற 
மாணவனு்ககு எதிரா்க 
ப�ாலிஸார வழ்ககு
யாழ.விஷசட நிருபர் 

தைற்பகா்ைக்கு முயன்்ற மாணவ-
னுக்கு எதிராக பபாலிஸார் வைக்கு 
தைாக்கல் பசயதுள்ைதைாக பதைரிவித்தை-
னர். 

இசசம்பவம் பதைாடர்பில் பதைரியவ-
ருவதைாவது, 

யாழபபாணம் சாவகசஷசரி மட்-
டுவில் பகுதி்ய ஷசர்நதை 14 வய -
து்டய மாணவன் கடநதை ஞாயிற்-
றுக்கிை்ம பட்டாசு பவடிக்ை 
வாஙகி பவடிக்க ்வத்துள்ைான். 
அதை்ன கண்ணுற்்ற மாணவனின் 
மாமன் அவ்ன கண்டித்துள்ைார். 

அதைனால் ஆத்திரமுற்்ற மாணவன் 
ஷதைாட்டத்திற்கு பசன்று கிருமி 
நாசினி்ய எடுத்து அருநதியுள்ைார். 
அதை்ன அறிநதை குடும்பத்தினர் 
மாணவ்ன சாவகசஷசரி ்வத்திய 
சா்ையில் சிகிச்சக்காக அனுமதித்-
துள்ைனர். 

யாழ். மாவட்டத்தில் மருத்துவ
பராமரிப்பு சேவவ திட்டம்   

கரபவட்டி தினகரன் ,   
யாழ.விஷசட நிருபர்கள்   

யாழபபாண மாவட்டத்தில் 
நடமாடும் மருத்துவ பராமரிபபு 
ஷச்வ்ய ஆரம்பிக்கவுள்ை-
தைாக வடக்கு மாகாண சுகாதைார 
ஷச்வகள் தி்ணக்கை பணிபபா -
ைர் மருத்துவர் ஆ. ஷகதீஸவரன் 
பதைரிவித்தைார்.   

இது பதைாடர்பில் அவர் விடுத்-
துள்ை பசயதிக் குறிபபில் பதைரிவிக்-
கபபட்ட்வ வருமாறு,   

யாழ. மாவட்டத்தின் பிராநதிய 
சுகாதைார ஷச்வகள் தி்ணக்க-
ைத்தைால் எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி 
முதைல் வீட்டில் இருநது ்வத்திய -
சா்ைக்கு அ்ைத்து வர முடியாதை 

முதியவர்கள், மாற்றுத்தி்றனாளி-
கள் மற்றும் கடு்மயான வியா-
திகைால் பாதிக்கபபட்டவர்க-
ளுக்பகன்று நடமாடும் மருத்துவ 
பராமரிபபு ஷச்வகள் ஆரம்பிக்கப -
படவுள்ைன.   

இத்திட்டமானது பருத்தித்து்்ற, 
பதைல்லிபப்ை, சாவகசஷசரி, ஊர்-
காவற்து்்ற ஷபான்்ற ஆதைார ்வத் -
தியசா்ைகள் மூைம் முன்பனடுக்-
கபபடவுள்ைது.   

விஷசட பராமரிபபு ஷதை்வயா-
னவர்கள் பருத்தித்து்்ற ஆதைார 
்வத்தியசா்ை- 021 226 3262, 
பதைல்லிபப்ை ஆதைார ்வத்திய -
சா்ை-021 205 9227, சாவகசஷசரி 
ஆதைார ்வத்தியசா்ை-021 227 

1150, ஊர்காவற்து்்ற ஆதைார ்வத் -
தியசா்ை-021 221 1660 ஆகிய 
மருத்துவம்னகளில் தைமக்கு 
அருகில் உள்ை ்வத்தியாச்ைக -
ளில் ஒன்றின் பதைா்ைஷபசி இைக்-
கத்தி்ன பதைாடர்பு பகாண்டு முன் -
பதிவுக்ை பசயயமுடியும். கா்ை 
8.00 மணி முதைல் மா்ை 4.00 வ்ர 
அ்ைபபதைன் மூைம் தைமக்கு வைங -
கபபட ஷவண்டிய பராமரிப்ப 
முன்பதிவு பசயய ஷவண்டும்.   

்வத்தியசா்ையில் இருநது 
மருத்துவ பராமரிபபு குழுவி-
னர் ஷநாயாளியின் வீட்டிற்கு 
வரு்க தைநது அவர்களின் ஷநாய 
நி்ை்ம்ய ஆராயநது வீட்டில் 
வைஙகக்கூடிய மருத்துவ பரா-

மரிப்ப வைஙகுவார்கள். 
இசஷச்வ மூைம் அவசர மருத்-
துவ ஷச்வகள் எதுவும் வைஙகப -
படமாட்டாது. இசஷச்வ மூைம் 
அவசர ஷதை்வகள் அற்்ற பராமரிபபு 
மட்டுஷம வைஙகபபடும். (உதைார-
ணமாக - உணவு வைஙகும் குைாய, 
சிறுநீர் குைாய மாற்றுதைல், மருநது 
கட்டுதைல், வீட்டில் வைஙகக்கூ-
டிய இயன் மருத்துவ ஷச்வகள் 
ஷபான்்ற்வ)   

இவவாறு அநதை ஷநாயாளிகளுக்கு 
அவசர மருத்துவ ஷதை்வகள் ஏற்-
படின் 1990 அவசர அம்புைன்ஸ 
ஷச்வ்ய அ்ைபபதைன் மூைம் 
்வத்தியசா்ைக்கு பசல்ை முடியும் 
- என்றும் பதைரிவிக்கபபட்டது.   

இந்திய பிரதமரு்க்கான ்கடிதத்தில்   
அலனத்து தலைவர்களும் ல்கச்ொத்து   
வவுனியா விஷசட நிருபர்  

இநதிய பிரதைமருக்கான 
கடிதைத்தில் அ்னத்து 
தை்ைவர்களும் ்கசசாத் -
திட்டுள்ைதைாக தைமிழ ஈை 
விடுதை்ை இயக்கத்தின் 
தை்ைவரும் (பரஷைா) 
வன்னி மாவட்ட 
நாடாளுமன்்ற உறுப-
பினருமான பசல்வம் 
அ்டக்கைநாதைன் பதைரி -
வித்துள்ைார்.  

அவர் பவளியிட்டுள்ை ஊடக 
அறிக்்கயிஷைஷய இவவாறு பதைரி-
விக்கபபட்டுள்ைது. அதில் ஷமலும் 
பதைரிவிக்கபபட்டுள்ைதைாவது,  

ஷநற்று (11.01) கா்ை தைமிைரசு 
கட்சி தை்ைவர் மா்வ ஷசனாதிராஜா 

் க ச ச ா த் தி ட் ட ஷ தை ா டு 
அ்னத்து தை்ைவர்க-
ளும் இநதியப பிரதைம-
ருக்கான கடிதைத்தில் ்கச-
சாத்திடும் நடவடிக்்க 
முற்றுபபபற்்றது.  

ஷநற்று (11.01) இநதை 
ஆவணம் ்கயளிக்கப-
படுவதைாக இருநதைஷபாதி-
லும் இநதிய தூதுவர் அவ-
சரபபயணமாக படல்லி 

பசன்றிருபபதைால் அவர் திரும்பி 
வநதைவுடன் குறித்தை ஆவணத்்தை 
்கயளிபபதைாக தை்ைவர்கள் தீர்மா-
னித்துள்ைனர்.  எதிர்வரும் 18ஆம் 
திகதி இக்கடிதைம் இநதிய தூதுவரிடம் 
்கயளிக்கபபடும் என எதிர்பார்பப-
தைாக அவர் பதைரிவித்தைார்.  

க்கரைா ்கஞொலவ ்க்டத்திச்
பெல்ை முற�ட்்ட இருவர ல்கது 

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

முல்்ைத்தீவிலிருநது பகாழும்பு  
ஷநாக்கி ஷகரைா கஞசாவி்ன கடத்தி 
பசன்்ற இருவ்ர பபாலிஸார் ஷநற்று 
்கது பசயதுள்ைனர்.

ஷநற்றுமுன்தினம் (10) இரவு 9.50 
மணியைவில்  இசசம்பவம் இடம்-
பபற்றுள்ைது. 

இராணுவ புைனாயவு பிரிவின -
ருக்கு கி்டத்தை இரகசிய தைகவலின் 
அடிபப்டயில் இசசுற்றிவ்ைபபு 

ஷமற்பகாள்ைபபட்டுள்ைது.  
முல்்ைத்தீவில் இருநது 
பகாழும்பு ஷநாக்கி மஷகந -
திரா ரக வாகனத்தில் கஞ-
சாவி்ன கடத்தி பசல்ை 
முற்பட்ட ஷபாஷதை பூஷவ 
ஷ ச ா தை ் ன ச ச ா வ டி யி ல் 
்வத்து ்கதுபசயயபபட்-
டுள்ைனர். பூஷவ ஷசாதை -
்னசசாவடியில் ்வத்து 
வாகனத்்தை வழிமறித்து  
இராணுவம் மற்றும் 

பபாலிஸார் இ்ணநது ஷசாதை்ன 
நடவடிக்்ககளில் ஈடுபட்டனர். 
இதைன்ஷபாஷதை வாகனத்தில்  ஷகரைா 
கஞசாவுடன் சநஷதைகநபர்கள் ்கது 
பசயயபபட்டுள்ைனர். 

சநஷதைகநபர்கள் முல்்ைத்தீவு 
மற்றும் புதுக்குடியிருப்ப ஷசர்நதை 
22, 39 வயது்டய  இ்ைஞர்கள் 
என பதைரியவருகின்்றது. இவர்களி-
டமிருநது 22கிஷைா கிராம் ஷகரைா 
கஞசா மீட்கபபட்டுள்ைது. 



அக்குறணை குறூப் நிருபர்  

கினிகத்ஹேன பகுதியில் இடம்-
பபறற விபததில் ஒருவர் மரை-
மணடந்துள்ளார். கினிகத்ஹேன 
மில்்லகமுவ பிர்ேசததில் முசசக்-
கர வண்டியும் ப்லளாறியும் ்மளாதி-
யதில் முசசக்கர வண்டியில் பய-
ணிதே 36 வயது பபண் ஒருவ்ர 
விபததில் மரைமணடந்துள்ளார்.  

முசசக்கர வண்டி பளாணேயில் 
வீழ்ந்து அேன் மீ்ே ப்லளாறி 
்மளாதியுள்ேளாக ஆரம்பக்கடட 
விசளாரணைகளில் பேரியவருவ-
ேளாக கினிகத்ேணன பபளாலிஸளார் 
பேரிவிக்கின்றனர். ப்லளாறி சளாரதி 
ணகது பசயயப்படடு ்ம்லதிக 
விசளாரணைகள முன்பனடுக்கப் -
படடு வருகின்றன.    

 மளாதேண் சுழறசி நிருபர்
  
மளாதேண்யில் வசிக்கும் 36 வய-

துணடய எம்.எச.எம். முஸளாதிக் 
ஒரு புதிய ்சளாழன் உ்லக சளாேணன  
ஒன்ணற நிண்லநளாடடியுள்ளார். இ்லங்-
ணகக் கிண் ஊடளாக இவரின் சளாேணன 
நிகழ்வு மளாதேண் மந்ேண்டளாவண் 
ணமேளானததில் சனிக்கிழணம (08) 
இடம்பபறறது. அங்கு முஸளாதிக் 
சளான்றிேழ் பேக்கம் அணிவிதது 
பளாரளாடடி பகௌரவிக்கப்படடளார்.  

நி்லததுக்கு கீழ் ்ேளாண்டப்படட 6 
அடி ஆழமளான குழிக்கு ்மல் நிரப்-
பிய மண்ணில் பளாரிய அ்வில் தீ மூட-
டப்படடு இருள நிணறந்ே எவ்விே 
களாற்றளாடட வசதிகளுமறற அக்கு-
ழிக்குள இவர் ஒரு மணி ்நரம் உயி-
ருடன் இருந்து இந்ே சளாேணனணய 
பணடததுள்ளார்.  

இந்தியளா ேமிழ்நளாடணட ேண்லணமச 

பசய்லகமளாக பகளாண்டு 26 நளாடுக-
ளில் கிண்கண் ஆரம்பிதது ஐக்கிய 
நளாடுகள சணபயுடன் இணைந்து சர்வ-
்ேச ்சளாழன் உ்லக சளாேணன புதேக 
நிறுவனம் இயங்கி வருகின்றது.  

இச ்சளாழன் உ்லக சளாேணன நிகழ்-
விறகு மளாதேண் மளாவடட பளாரளாளு-
மன்ற உறுப்பினர்க்ளான நளா்லக்க 

்களாடட பகளாட, ்ரளாஹேன திசளாநளா-
யக்க, பிரமிே பண்டளார பேன்னக்-
்களான், முன்னளாள பளாரளாளுமன்ற உறுப்-
பினர் ்லக்்ஸமன் வசந்ே பப்ரரளா, 
மளாதேண் மளாநகர சணப பிர்ேச 
சணப உறுப்பினர்களும் அடங்க-
்லளாக பபரும்திர்ளான மக்கள க்லந்து 
பகளாண்டிருந்ேனர்.
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ம்ஸபகலியளா தினகரன் வி்சட 
நிருபர்

  
்ேளாடடத ்சணவயளா்ர்களுக்கு 

யளாப்பு ரீதியளாக வழங்கப்படடுள் 
உரிணமகண் மீறி கம்பனிகள 
அடளாவடிதேனததில் ஈடுப்படடு-
வேளாகவும் அவறறுக்கு எதிரளாக 
சடடரீதியளாக நடவடிக்ணககண் 
்மறபகளாண்டு, நியளாயம் கிணடக்-
களாே படசததில் பேளாழிறசங்க நட -
வடிக்ணககண் முன்பனடுக்கப் 
்பளாவேளாக இ்லங்ணக ்ேளாடட 
்சணவயளா்ர் சங்கததின் நிணற-
்வறறு குழு உறுப்பினர் எ்ஸ.பி. சந்-
திரமேன் பேரிவிதேளார்.  

இ்லங்ணக ்ேளாடட ்சணவயளா்ர் 

சங்கததின் 1200 உறுப்பினர்களிடம் 
சததியபிரமளாை கடிேங்களுக்கு ஒப்-
பமிடும் நிகழ்வு ஞளாயிறறுக்கிழணம 
(09) ம்ஸபகலியளா ஸ்ரீ சண்முகநளாே 
்ேவ்ஸதேளான க்லளாசளார மண்டபத-
தில் நணடபபறறது.  

அேணன பேளாடர்ந்து நணடபபறற 
ஊடக சந்திப்பின் ்பளா்ே அவர் 
இவ்வளாறு பேரிவிதேளார். ்ககளாண்ல 
ம்ஸபகலியளா, நமுனுகு்ல பிர்ே-
சங்களில் 18 ்ேளாடடங்களில் பணி 
புரியும் எமது ் ேளாடட ் சணவயளா்ர்-
களுக்கு ஊழியர் ்சம்லளாப நிதி,ஊ -
ழியர் நம்பிக்ணக நிதி, ்சணவகளா்ல 
பகளாடுப்பனவு உளளிடட ப்ல 
பகளாடுப்பனவுகள ஆப்பி்களா கம்ப-
னியினளால் வழங்கப்படவில்ண்ல.  

இந்நிண்லயில் கம்பனிகண் 
எதிர்தே ்சணவயளா்ர்களுக்கு 
எதிரளாக கம்பனிகள நீதிமன்றததில் 
வழக்கு ேளாக்கல் பசயதுள்ன. இது 
பேளாடர்பில் ்சணவயளா்ர்களின் 
பக்கம் உள் நியளாயததிணன எடுத-
துக்களாடடுவேறகளாக்வ சததியக் 
கடேளாசி மூ்லம் நீதிமன்றததிறகு 
சமர்ப்பிப்பேறகு நடவடிக்ணக எடுத-
துள்்ளாம்.  

இனி வரும் களா்லங்களிலும் நியளா-
யமளான தீர்வு கிணடக்களாவிடடளால் 
எமது சங்கததின் உயர் மடடக் 
குழுவின் தீர்மளானததிறகு அணமய 
பேளாழிறசங்க நடவடிக்ணககண் 
எடுக்கவுள்்ளாம் என அவர் 
்மலும் பேரிவிதேளார்.    

த�ோட்ட தேவையோளர்கள் ேங்கம் குற்றசேோடடு

த�ொழிலொளர் உரிமைகமள 
மீறும் தெருந்�ொட்ட கம்ெனிகள்   

கம்ெமளயில் எரிவொயு   
அடுப்பு தவடித்து சி�றல்

கம்பண் நிருபர்  

கம்பண் பபளாலி்ஸ பிரிவுக்குட-
படட உனம்புவ மவுன்படம்பல் பிர-
்ேசததிலுள் வீபடளான்றில் எரிவளாயு 
அடுப்பு பவடிதது சிேறியுள்து.  

்நறறு அதிகளாண்ல ்ேனீர் குடிப்-
பேறகு அடுப்பில் ேண்ணீர் ணவததி 
ருந்ே ்பளாது சிறிது ்நரததிறகு பிறகு 

அடுப்பு திடீபரன்று பவடிதது துண்டு 
துண்டளாக சிேறியுள்து.  

சிலிண்டர் ்களா்ளாறு களாரைமளா-
க்வ இந்ே சம்பவம் இடம்பபறறுள-
்து. யளாருக்கும் எந்ே பளாதிப்புகளும் 
இல்்லளாமல் பேயவளாதீனமளாக உயிர் 
ேப்பியுள்னர். ்ம்லதிக விசளாரணை-
கண் கம்பண் பபளாலிஸளார் ்மற-
பகளாண்டு வருகின்றனர்.

ெறகஹத�னிய 
்�சிய ெொ்டசொமலக்கு 
புதிய அதிெர்  

மளாவதேகம தினகரன் நிருபர் 
 
கு ரு ந ளா க ல் 

பறகஹேபேனிய 
்ேசிய பளாடசளா-
ண்லயின் புதிய 
அதிபரளாக எம். 
ஏ. எம். நஸளார் 
நி ய மி க் க ப் ப ட -
டுள்ளார்.  

ப ளா ட ச ளா -
ண்லயின் 75 ஆவது வருட பவ் 
விழளா தினதணே முன்னிடடு ப்ல 
அபிவிருததி பணிகள ஆரம்பிக்கப்-
படடு பசயறபடுதேப்படடுள்து. 
விஞஞளான, கணிே, வர்தேகம்,கண்ல 
ஆகிய துணறகண் சமநிண்லயில் 
அபிவிருததி பசயது சக்ல மளாைவர்க-
ளுக்கும் சம வளாயப்ணப வழங்க நட -
வடிக்ணககள ்மறபகளாள்ப்படடுள -
்ேளாக அதிபர் பேரிவிதேளார்.  

பளாடசளாண்ல அபிவிருததி சங்கம், 
பணழய மளாைவர் சங்கம், ந்லன்வி-
ரும்பிகள பபற்றளார்கள, அரசியல் 
பிரமுகர்கள ஆகி்யளார்களின் கூடடு 
ஒததுணழப்பிணனயும், நல்்லளாேரவி-
ணனயும் எதிர்பளார்ப்பேளாகவும் அவர் 
பேரிவிததுள்ளார்.    

ெதுமள - தகொழும்பு புமகயிர�   
்சமவ ்ேற்று வழமைக்கு

லுணுக்ல நிருபர்  

பதுண் -- பகளாழும்பு புணகயிரேப் 
பளாணேயில் ்நறறு முன்தினம் (09) 
முறபகல் 11.10க்கு ஏறபடட ரயில் 
ேடம்புரளவு களாரைமளாக ேணடப்பட-
டிருந்ே பதுண் - பகளாழும்பு ரயில் 
்சணவ வழணமக்கு திரும்பியுள -்
ேளாக பேரிவிக்கப்படுகிறது.  

ஹேளாலிஎ்ல புணகயிரே நிண்லயம் 
- பே்மளாேர புணகயிரே நிண்லயததிற -
கும் இணடப்படட பகுதியில் பது-
ண்யிலிருந்து பகளாழும்பு ்நளாக்கி 
பசன்ற புணகயிரேம் ேடம்புரண்ட-
ேளால் ரயில் ்பளாக்குவரதது ேறகளாலிக-
மளாக ேணடப்படடிருந்ேேளாக பதுண் 
புணகயிரே நிண்லய அதிகளாரி பேரி-
விததுள்ளார்.                       

வீடடுத்திட்டஙகளுக்கொக   
6 இலடசம் ரூெொ நிதியு�வி

அக்குறணை குறூப் நிருபர்  

உடுநுவர பிர்ேச பசய்லளா்ர் 
பிரிவு ேவு்லக்ல பிர்ேசததில் பேரிவு 
பசயயப்படட குணறந்ே வருமளா-
னம் பபறும் 30 குடும்பங்களுக்கு 
வீடுகண் நிர்மளாணிப்பேறகளாக 6 
இ்லடசம் ரூபளா வீேம் நிதியுேவி திங்-
கடகிழணம (10) வழங்கப்படடது.  

இவ்ணவபவம் உடுநுவர கூட-
டுறவு சங்க மண்டபததில் மததிய 

மளாகளாை ஆளுநர் ்லலித யூ கம்க 
ேண்லணமயில் நணடபபறறது. 
்ேசிய வீடணமப்பு அபிவிருததி 
அதிகளார சணபயின் ஏறபளாடடில் இந்ே 
்வண்லததிடடம் ப்ல கடடங்க்ளாக 
நணடமுணறப்படுதேப்படவுள்து.  

இந்நிகழ்வில் கண்டி மளாவடடப் 
பளாரளாளுமன்ற உறுப்பினர் ்பரளாசிரி-
யர் ரஞசித பண்டளார, கண்டி மளாவடட 
பசய்லளா்ர் சந்ேன பேன்ன்களான் 
உடபட ப்லர் க்லந்து பகளாண்டனர்.    

இரொஜசிஙக ்�சிய ெொ்டசொமல  
உத்தி்யொகபூர்வைொக மகயளிப்பு

 மளாதேண் சுழறசி நிருபர்  

ஜனளாதிபதி ்களாடடளாபய ரளாஜபக்-
சவின் 'பசௌபளாக்கியததின் ்நளாக்கு' 
்வண்ல திடடததிறகு அணமய நளாட-
்ளாவிய ரீதியில் ்ேசிய பளாடசளாண்லக-
ளின் எண்ணிக்ணகணய 1,000 வணர 
அதிகரிக்கும் ்ேசிய நிகழ்சசித திட-
டததின் கீழ் மததிய மளாகளாைததில் 
125 பளாடசளாண்லகள ்ேசிய பளாட-
சளாண்லக்ளாக ேரம் உயர்தேப்பட-
டுள்ன.  

இேறகணமய வத்ேகம கல்வி வ்ல-
யததிறகுடபடட ்ேசிய பளாடசளாண்ல-
யளாக ேரம் உயர்தேப்படட இரளாஜசிங்க 
்ேசிய பளாடசளாண்லணய உததி்யளாக-
பூர்வமளாக ணகயளிக்கும் நிகழ்வு அண்-
ணமயில் மததிய மளாகளாை ஆளுநர் 
்லலித யு கம்க ேண்லணமயில் நணட-
பபறறது. மததிய மளாகளாைததில் ேரம் 
உயர்தேப்படடுள் 6 ்ேசிய பளாடசளா-
ண்லகளில் முே்லளாவது பளாடசளாண்ல-
யளாக இப்பளாடசளாண்ல திறந்து ணவக்-
கப்படடுள்து.    

ேொடடின் வளஙகள் சீரொக ெகிரப்ெ்டொமை்ய 
தெொருளொ�ொர சிக்கலுக்கு கொரணைொகும்

அக்குறணை குறூப் நிருபர் 

சக்லருக்கும் சமமளாகவும் நியளாய-
மளாகவும் நளாடடின் வ்ங்கள பகிரப்-
படளாணம்ய ேற்பளாணேய பபளாரு -
்ளாேளார சிக்கலுக்கு களாரைமளாகும். 
யளார் ஆடசிக்கு வந்ேளாலும் மிகவும் 
்மளாசமளான ஒரு நிண்லயில் இருந்்ே 
நளாடணட மீடக ்வண்டி வரும் என 
்ேசிய மக்கள சக்தியின் பளாரளாளு-
மன்ற உறுப்பினர் க்லளாநிதி (திருமதி) 
ஹேரினி அமரசூரிய பேரிவிதேளார்.   

கண்டி பேல்பேனியவில் ்நறறு 
முன்தினம் நணடபபறற ஊடக சந் -
திப்பில் அவர் இவ்வளாறு பேரிவித-
ேளார்.   

அவர் ்மலும் கூறியேளாவது,...  
பபளாரு்ளாேளார பசயறபளாட -

டில் வ்ங்கள சமமளாகப் பிரிந்து 

பசன்றளால் பளாரிய பபளாரு -
்ளாேளார பிரசசிணனகள ஏற -
படளாது. ஆனளால் எமது 
நளாடடு பபளாரு்ளாேளார 
பசயறபளாடணடப் பபளாறுத -
ேவணர குறிப்பிடட ஒரு 
சிறிய குழுவின் ணககளி்்ல 
பபரும்வு பபளாரு்ளாேளா -
ரம் ேங்கியுள்து. இேனளால் 
பபரும் பளா்லளான மக்கள மததியில் 
பபளாரு்ளாேளாரம் பளாரிய சுணமயளாக 
மளாறியுள்து. இேனளால் சிக்கல்கள 
ஏறபடடு வருகின்றன. இது மறுபுற -
மளாக நளாடடு மக்கள துன்பங்களுக்கு 
ஆ்ளாகும் நிண்லணய ஏறபடுததி-
யுள்து. 

இேனளால் நளாடடில் பளாரிய பபளாரு-
்ளாேளார வீழ்சசிணய ்ேளாறறு வித -
துள்து. இேறகும் முணறயளான 

தீர்ணவப் பபற முயறசிக்க 
்வண்டும்.  

இன்று நளாடடில் வளாழ்க்-
ணகச பச்லவு உயர்வு 
மறறும் ஏறறுமதி இறக்-
குமதி துணறயில் பளாரிய 
இணடபவளி களாைப்படு-
கின்றன. 

அதுவும் எதிர்மணற-
யளானேளாக உள்து. அ்ே்நரம் 
பவளிநளாடடு ஒதுக்கு நிதி, அந்நிய 
பச்லளாவணி ்பளான்றன பளாரிய வீழ்ச-
சிணயக் களாடடுகிறது. அரச துணறயில் 
சக்ல வருமளானங்களும் குணறவ-
ணடந்துள்ன. 

இணவ அணனதணேயும் இணைத-
துப் பளார்க்கும் ்பளாது நளாடு மிகவும் 
பயங்கரமளான ஒரு சூழண்ல எதிர் -
பகளாண்டுள்து என்றளார்.    

போரோளுமன்ற உறுப்பினர ்கலோநிதி ஹரினி அமரசூரிய

உலக சொ�மை புத்�கத்தில் 
இ்டம்பிடித்� ைொத்�மள இமளஞன்

சர்வதேச தசோழன்

தவற்றுக் ்கொஷம் எழுப்புெவர்களுக்கு 
விைர்சைம் ைடடு்ை தசயய முடியும்

ஹேறறன் சுழறசி நிருபர்

மண்லயக மக்களுக்கு பபறறுக்-
பகளாடுக்க ் வண்டிய அணனதணேயும் 
இ்லங்ணகத பேளாழி்லளா்ர் களாங்கிர்ஸ 
நிசசயம் பபறறுக்பகளாடுக்கும். மக்-
களின் ்ேணவ அறிந்து அேற்கறற 
வணகயி்்ல்ய எமது பயைம் 
அணமந்துள்து. அ்ே்பளா்ல 
பவறறு ்களாஷம் எழுப்புபவர்க-
ளுக்கு விமர்சனங்கண் மடடு்ம 
முன்ணவக்க முடியும். அவர்கள 
மக்கள ந்லன் பறறி சிந்திப்பதில்ண்ல. 
ஆனளால் களாங்கிரஸின் பயைம் மக்-
களுக்களானது. ' - என்று இ்லங்ணகத 
பேளாழி்லளா்ர் களாங்கிரஸின் உப பசய-
்லளா்ரும், பிரஜளாசக்தி அபிவிருததி 
பசயல் திடடததின் பணிப்பளா்ர் 

நளாயகமுமளான பளாரத அருள-
சளாமி பேரிவிதேளார்.

ே்லவளாக்கண்லயில் ்நறறு 
இடம்பபறற ஊடகவிய-
்லளா்ர் சந்திப்பில் க்லந்து 
பகளாண்டு உணரயளாறறும் 
்பளா்ே அவர் இவ்வளாறு 
பேரிவிதேளார்.

அவர் ்மலும் கூறியணவ 
வருமளாறு,

பகளா்ரளானளா பபருந்பேளாறறுக்கு 
மததியிலும்  பிரஜளாசக்தி பசயல் 
திடடம் ஊடளாக 2021 ஆம் ஆண்டில் 
ப்ல ்சணவகண்  மக்களுக்கு 
வழங்கியுள்்ளாம்.  ்மலும் ப்ல 
திடடங்கண் பவறறிகரமளாக முன்-
பனடுததுள்்ளாம். சுயபேளாழில் 
ஊக்குவிப்பு, பிரஜளா விதயளா திட-

டததின் கீழளான கல்வித 
திடடம், பிரஜளா விருடசம் 
ஊடளான சுறறளாடல் பளாது -
களாப்பு என ப்ல விடயங்கள 
இதில் உள்டங்குகின்-
றன. அ்ே்பளா்ல மண்லய-
கப் பகுதிகளில் ேடுப்பூசி 
திடடம் ்வகமளாக இடம் -
பபறுவேறகும் நளாம் முழு 
ஒததுணழப்ணப வழங்கி-

்னளாம்.  இேறகு எமது அணமசசர் 
ஜீவன் பேளாண்டமளானும் முழுணம-
யளான ஒததுணழப்ணபயும், வழிகளாட-
டல்கண்யும் எமக்கு வழங்கினளார். 
ேற்பளாதும் வழங்கி வருகின்றளார். 

அவரின் வழிகளாடடலுடன் 2022 
ஆம் ஆண்டிலும் பிரஜளா சக்தி அபி-
விருததி ்வண்லததிடடம் ஊடளாக 

்வண்லததிடடங்கள முன்பனடுக்-
கப்படடுள்ன. 

எமது மக்களுக்கு களாணி உரிணம-
யும் பபறறுக் பகளாடுக்கப்படும். 
முேறகடடமளாக 500 ்பருக்கு வழங் -
குவேறகளான ஏறபளாடுகள இறுதி 
பசயயப்படடுள்ன. அந்ே எண்-
ணிக்ணகணய 50 ஆயிரம் வணர அதிக-
ரிப்பேறகு முயறசிக்கின்்றளாம்.

அ்ே்வண், அரச ஊழியர்க-
ளுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபளா பகளாடுப்ப-
னவு வழங்கப்படடுள்து. அேணன 
ேனியளார் துணறயினர் மறறும் 
்ேளாடடத பேளாழி்லளா்ர்களுக்கும் 
வழங்குமளாறு நளாம் ்களாரிக்ணக விடுத-
துள்்ளாம். ்களாதுணம மளா நிவளார -
ைதணே பபறறுக்பகளாடுதேணேயும் 
சி்லர் விமர்சிக்கின்றனர். 

ெண்டொரவமளயில் 
எரிவொயு   
தவடிப்பு சம்ெவம்  
பதுண் தினகரன் வி்சட நிருபர்   

பண்டளாரவண்ப் பகுதிணயச 
்சர்ந்ே பஹே்லமுதுன என்ற கிரளாமத-
தில் வீபடளான்றில் எரிவளாயு அடுப்-
பபளான்று திடீபரன்று தீப்பிடிதது 
பவடிததுச சிேறியது.   

இச சம்பவம், ்நறறு அதிகளாண்ல 
சணமயல் பசயது பகளாண்டிருந்ே 
்வண்யி்்ல்ய அடுப்பு பவடிததுச 
சிேறியுள்து. இவ் ்வண்யில் சணம-
ய்லணறயில் எவரும்  

இல்்லளாே்லளால், எவருக்கும் எவ்வி-
ேப் பளாதிப்புக்களும் ஏறபடவில்ண்ல. 
ஆனளால், சணமய்லணறயில் ஏணனய 
பபளாருடகளுக்கு பபரும் ்சேங்கள 
ஏறபடடுள்ேளாக பேரிவிக்கப்படு-
கிறது. எரிவளாயு அடுப்பு பவடிப்பு 
சதேம் ்கடடப் பிறகு ேளான், வீடடளார் 
சணமய்லணறக்குச பசன்றுள்னர்.

கினிகத்்ஹமையில் 
விெத்து ஒருவர் 
உயிரிழப்பு  



(வாழைச்சேழை வி்சேட நிருபர்)

வாழைச -
் சே ழ ை  
அந் நூ ர் 
் ே சி ய 
ப ா ட சே ா -
ழ ை யி ல் 
நீணடகாை -
மாக பிரதி -
ய தி ப ர ா க 
க ட ழ ம -
யாற்றி  அப் பாடசோழையின் 
மாணவர்களின் சோேழை வவற் -
றிகளுக்கு காரணமாக அழமந்ே 
முன்ைாள்  பிரதியதிபர் எம்.எம்.
உசேைாருக்காை ்சேழவநைன் 
பாராட்டு விைாவும்,  வகௌர -
விப்பு நிகழ்வும்  இன்று  புேன்கி -
ைழம நழடவபற உள்்ளது.

வாழைச்சேழை  அந்நூர் 
்ேசிய பாடசோழையில் 
வோடர்சசியாக 21 வருடஙகள் 
இவர்  கடழமயாற்றியுள்்ளது -
டன், அதிபர்களுக்கு பக்கபை -
மாக நின்று பாடசோழையின்  
வ்ளர்சசியிலும் மாணவர்களின் 
இழணப்பாடவிோை வசேயற்பா -
டுகளிலும் கூடிய கவைதழே  
வசேலுததி பாடசோழையின் புக -
ழுக்கு காரணமாக அழமந்திருந் -
ோர்.

1997இல்  வோழிநுட்ப ஆசி -
ரியராக வாழைச்சேழை மகா 
விததியாையததில் நியமைதழே  
வபற்றுக் வகாணடுள்்ளதுடன், 
2000ஆம் ஆணடு காைப்பகு -
திகளில் அட்டாழ்ளச்சேழை  
அரசிைர் ஆசிரியர் பயிற்சிக் -
கைாசோழைக்கு இழணத -
துக் வகாள்்ளப்பட்டுள்்ளார். 
2002இல்  ஓய்வு வபறும் வழர 
வாழைச்சேழை அந்நூர் ்ேசிய 
பாடசோழையில் ஆசிரியராக  
கடழமயாற்றியுள்்ளார். 

(ஒலுவில் வி்சேட நிருபர்)

வபாததுவில் சுகாோர ழவத-
தியதிகாரி பிரிவில் ஒரு வார 
காைததினுள் 17 ்பர் வடஙகு 
்நாயா்ளர்க்ளாக இைஙகாணப்பட்-
டுள்்ளோக, கல்முழை பிராந்திய 
சுகாோர ்சேழவகள் பணிப்பா்ளர் 
ழவததிய கைாநிதி டாக்டர் ஜீ. 
சுகுணன் வேரிவிதோர்.  

வபாததுவில் சுகாோர ழவததியதி-
காரி பிரிவில் 17 ்பரும், கல்முழை 
வேற்கு சுகாோர ழவததியதிகாரி 
பிரிவில் 03 ்பரும், அட்டாழ்ளச-
்சேழை, ஆழையடி்வம்பு, சோய்ந் -
ேமருது ஆகிய சுகாோர ழவததியதி -
காரி பிரிவில் ேைா 01 நபருமாக 26 

்பர் வடஙகு ்நாயா்ளர் -
க்ளாக இைஙகாணப்பட்-
டுள்்ளோக வேரிவிதோர்.  

வபாததுவில் சுகாோர 
ழவததியதிகாரி பிரிவில் 
வடஙகு ்நாயின் ோக்கம் 
அதிகரிதது வருவோல், 
வபாது மக்கள் மிக அவ -
ோைமாக வசேயற்படுமா-
றும் ்கட்டுள்்ளார்.  

மாவட்டததில் ேற்்பாது பரு -
வகாை மழை வபய்து வருவோல் 
வடஙகு நு்ளம்பு பரவக் கூடிய 
அபாயம் ஏற்பட்டுள்்ளோகவும், 
வடஙகு ்நாயா்ளர்களின் எண-
ணிக்ழக ்மலும் அதிகரிக்கக் கூடு -
வமைவும் வேரிவிதோர்.  

ஒருஙகிழணந்ே சுகாோர 
்மம்பாட்டு அபிவிருததி 
்வழைத திட்டததின் 
ஊடாக வடஙவகாழிப்பு 
நடவடிக்ழகயிழை சிறந்ே 
முழறயில் முன்வைடுப்ப-
ேற்கு சுகாோர ழவததிய-
திகாரி பிரிவுகள் ்ோறும் 
வடஙவகாழிப்பு ்வழைத 
திட்டஙகள் முன்வை-

டுக்கப்பட்டு வருவ்ோடு, புழக 
விசிறும் நடவடிக்ழகயும் முன்வை-
டுக்கப்பட்டு வருவோகவும் வேரி -
விதோர்.  

வபாதுச சுகாோர பரி்சோேகர்கள், 
வபாலிஸார் மற்றும் சிவில் பாது-
காப்பு குழுவிைர், வடஙவகாழிப்பு 

வசேயைணி, சேமூக மட்ட ேழைவர்-
கள் ஆகி்யார் ஒவவவாரு வீடு 
வீடாகச வசேன்று வடஙகு ்நாய் 
வோடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்பூட்-
டல் வசேய்யப்பட்டு வருவோகவும் 
கூறிைார்.  

வீடுகளுக்கு வரும் வடஙவகா-
ழிப்பு குழுவிைருக்கு வபாது மக்கள் 
ஒததுழைப்பு வைஙக ் வணடுவமை 
்கட்டுள்்ளார்.  

 வடஙகு நு்ளம்பு பரவுவேற்கு 
ஏதுவாை வவற்றுக்காணிகழ்ள 
ழவததிருப்பவர்கள் இரணடு வார 
காைததிற்குள் துப்புரவு வசேய்ய 
்வணடுவமைவும், ேவறும் பட்சேத-
தில் சேட்டநடவடிக்ழக எடுக்கப்படு-
வமைவும் வேரிவிதோர்.  
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கல்முனை சுகாதார பிரிவில் 
டெங்கு தாககம் அதிகரிப்பு

பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிபபாளர் ஜீ. சுகுணன்

டதங்கு டெயனகயாளரகளுககு 
டகாடுப்்பைவு வழங்கும் நிகழ்வு

்ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர்  வேன்ழை அபிவிருததி 
காரியாைய பிரிவிற்குட்பட்ட பகு -
திகழ்ளச ்சேர்ந்ே 50  வேன்ழை 
பயிர்ச வசேய்ழகயா்ளர்களுக்காை 
முேல்கட்ட  வகாடுப்பைவு  வைங-
கும் நிகழ்வு, மூதூர் பிர்ேசே சேழப 
்கட்்பார் கூடததில்   வசேவவாய்க் 
கிைழம (11) இடம்வபற்றது. இந்நி-
கழ்விழை மூதூர் வேன்ழை அபிவி-
ருததி  உததி்யாகதேர் பிரிவு காரியா-
ையம் ஏற்பாடு வசேய்திருந்ேது.

வேன்ழை  பயிர்சவசேய்ழக சேழபயி -
ைால் வேன்ழை பயிர்ச வசேய்ழகயா-
்ளர்கழ்ள ஊக்குவிக்கும்  வழகயில் 
ஒவவவாரு வருடமும் பசேழ்ள 
மானியக் வகாடுப்பைவுகள் வைஙகப்-
பட்டு  வருகின்றது. அந்ே வழகயில் 

மூதூர் வேன்ழை அபிவிருததி 
காரியாைய பிரிவிலுள்்ள  சேம்பூர், 
்ோப்பூர், கிளிவவட்டி, மூதூர் 
மற்றும் முன்ைம்வபாடிவவட்ழட 
ஆகிய  கமநை பிரிவிலுள்்ள 50 பய-
ைாளிகளுக்கு 2021 ஆம் ஆணடுக்-
காக இம் மானியக்  வகாடுப்பை-
வுகள் வைஙகி ழவக்கப்பட்டழம 
குறிப்பிடதேக்கோகும்.

இந்நிகழ்வில்,  அதிதிக்ளாக மூதூர் 
பிர்ேசே சேழப ேவிசோ்ளர் எம்.எம்.
ஏ.அரூஸ், மூதூர் விவசோய  ்பாே-
ைாசியர் எம்.றிபாஸ், சேம்பூர் கமநை 
அபிவிருததி உததி்யாகதேர் எம்.
சோபி, மூதூர் வேன்ழை அபிவி -
ருததி உததி்யாகதேர் எம்.ஆர்.எம்.
சிபான் மற்றும்  அபிவிருததி உததி-
்யாகதேர்கள் எை பைரும் கைந்து 
வகாணடழம  குறிப்பிடதேக்கது.  

கானரதீவில் 'ககாப் பிரஷ்' 
கனெதடதாகுதி திறந்து னவப்பு

(காழரதீவு குறூப் நிருபர்) 

 
காழரதீவு பை்நாக்குக்கூட்டுற-

வுச சேஙகததின் புதிய '்காப் பிரஷ்' 
கழடதவோகுதி திஙகட்கிைழம (10) 
சேஙகத ேழைவர் ழவ.்காபிகாந்த 
ேழைழமயில் திறந்து ழவக்கப்பட்-
டது. இதில் பிரேம அதிதியாக கிைக்கு 
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருததி 
ஆழணயா்ளர் எம்.அஸ்மி ஆேம்-
வைவழவ '்காப் பிரஷ்' கழடத 
வோகுதிழய நாடாவவட்டி உததி்யா-
கபூர்வமாக திறந்து ழவதோர்.  

நிகழ்வில், முன்ைாள் ேழைவர்-
கள், இயக்குைர்சேழப உறுப்பிைர்கள், 
ஊர்ப்பிரமுகர்கள் எை பைர் கைந்து-

வகாணடைர். சேஙக வபாது முகாழம-
யா்ளர் எல்.ஏ.ர்மஸ்குமார் நன்றி 
உழரயாற்றிைார்.

வபாதுமக்களுக்குத ்ேழவயாை 
அரிசி, சீனி, பால்மா உள்ளிட்ட பை 
வழகயாை உணவுப் வபாருட்கள் கட்-
டுப்பாட்டு விழையில் ோரா்ளமாக 
வைஙகப்படவுள்்ளது.

காழரதீவில் சே.வோ.சே. கிழ்ள 
மூடப்பட்டு இரு வருடஙக்ளாகின்-
றது. அேைால் காழரதீவு மக்களுக்கு 
அரசின் சேலுழக விழைப் வபாருட்கள் 
கிழடயாமலிருந்து வந்ேது. அக்குழற 
இப்புதிய "்காப்பிரஷ்" மூைம் நிவர்த-
திக்கப்படுவமன்பது குறிப்பிடதேக்-
கது.  

ொயந்தமருதில் ஜைாஸா 
கெனவ அனமப்பு உதயம்

(கல்முழை வி்சேட நிருபர்)

சோய்ந்ேமருது பிர்ேசேததில் 
ஜைாஸா நல்ைடக்க ்சேழவகழ்ள 
ேன்ைார்வததுடன் முன்வைடுப்பேற்-
காக அழமப்வபான்று உருவாக்கப்-
பட்டுள்்ளது.

சோய்ந்ேமருது  ஜைாஸா நைன்புரி 
மக்கள் ்பரழவ எனும் வபயரிைாை 
இந்ே அழமப்பின் அஙகுராப்பணக்  
கூட்டம் சோய்ந்ேமருது இழ்ளஞர் 
்சேழவகள் நிழைய மணடபததில்   
ஞாயிற்றுக்கிைழம (09) நழடவபற்-
றது.

 சோய்ந்ேமருது ஜம்மியததுல் உைமா 
சேழபத  ேழைவர் எம்.எம்.சேலீம் 
வமௌைவி முன்னிழையில் சிவில் 
சேமூக வசேயற்பாட்டா்ளர்  எம்.எம்.
உதுமாவைப்ழப ேழைழமயில் இந்-
நிகழ்வு இடம்வபற்றது.

இேன்்பாது  சோய்ந்ேமருது பிர-
்ேசேததில் ஜைாஸா நல்ைடக்க விட-
யததில் மக்கள்  எதிர்வகாள்கின்ற 
அவசேௌகரியஙகள் மற்றும் காை 

ோமேஙகழ்ள நிவர்ததி  வசேய்வேற்கு 
்ேழவயாை உேவிகழ்ள வபற்றுக் 
வகாடுப்பேற்காக  ஒழுஙகழமக்கப்-
பட்ட ேன்ைார்வ அழமப்வபான்றின் 
அவசியம் குறிதது  வலியுறுதேப்பட்-
டதுடன், அேற்காை முன்வைடுப்பு-
கள் வோடர்பிலும் விரிவாக  கைந்து-
ழரயாடப்பட்டது.

அழமப்பின் ஆரம்ப வசேயற்பாடு-
கழ்ள  முன்வைடுப்பேற்காக உைமா 
சேழபத ேழைவர் எம்.எம்.சேலீம் 
வமௌைவி ேழைழமயில் 23  ்பர் 
வகாணட ேற்காலிக முகாழமததுவ 
சேழப ஒன்றும் வேரிவு வசேய்யப்பட்-
டது.

இந்நிகழ்வில்  எம்.எம்.அஷ்ரப் 
வமௌைவி, சோய்ந்ேமருது வர்தேகர் 
சேஙகத ேழைவர்  எம்.எம்.முபாறக், 
சிவில் சேமூக வசேயற்பாட்டா்ளர்க்ளாை 
எம்.எம்.சோோத,  யூ.்க.காலிதீன், 
அஸ்வர் அப்துஸ் ஸைாம், மருதூர் 
அன்சோர், எம்.எம்.முர்ஷித,  எம்.எம்.
அமீர், ஏ.ஜி.எம்.நிம்சோத உள்ளிட்ட 
பைரும் கருததுழர வைஙகிைர்.

கல்குொ டதாகுதி சு.க 
அனமப்்பாளராக நியமைம்

பாசிக்குடா நிருபர்

மட்டக்க்ளப்பு  ்காறழ்ளப்பற்று 
பிர்ேசே சேழபயின் உப ேவிசோ்ளர் 
ே.ய்யாேரன் ஸ்ரீைஙகா சுேந்திரக்  
கட்சியின் மட்டக்க்ளப்பு மாவட்ட 
கல்குடாத வோகுதியின் ேமிழ்  பிர-
்ேசேஙகளுக்காை பிரோை அழமப்-
பா்ளராக நியமைம் வபற்றுள்்ளார். 

இேற்காை  நியமைக் கடிேததிழை 
கட்சி அலுவைகததில்ழவதது கட்சி -
யின் ேழைவரும் முன்ைாள்  ஜைாதி-
பதியுமாை ழமததிரிபாை சிறி்சேை -
விைால் சேனிக்கிைழம (08) வைஙகி 

ழவக்கப்பட்டது. சுேந்திரகட்சிழய 
பைப்படுததும்  முகமாக இந்  நிய -
மைம் வைஙகப்பட்டுள்்ளது.  ே.ய-
்சோேரன் சேந்திவவளி சிததி விநாயகர்  
விததியாையம் மற்றும் மாதேழ்ள 
இந்து ்ேசிய கல்லூரி ஆகியவற்றின் 
பழைய  மாணவராவார். 

மகாவலி சுற்றாடல் அபிவிருததி 
அழமசசு, முன்ைாள் ஜைாதிபதி-
யின்  கிைக்கு மாகாண இழணப்பா-
்ளராகவும் மற்றும் கிைக்கு மாகாண 
வீடழமப்பு அதிகார  சேழபயின் 
பணிப்பா்ளராகவும் கடழமயாற்றியி-
ருந்ேழம குறிப்பிடதேக்கது.

மரககன்றுகள் 
வழங்கும் நிகழ்வு

்ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

"என்றும்  நாம் நமக்காக நாம் 
மணணிற்காை வசேயற்பாடு" எனும் 
்வழைத திட்டததின் கீழ்   சேமூகங-
களுக்கிழடயில் மேஙகழ்ள கடந்து 
மனிேர்க்ளாக ஒன்றிழண்வாம் 
எனும் ்நாக்கில்  மரநடுழக வசேயற்-
பாடு ்ோப்பூர் பிர்ேசேததில் சேனிக்கி-
ைழம (8)  முன்வைடுக்கப்பட்டது.

்ோப்பூர்  ேபால் நிழையம், 
்ோப்பூர் அல்்ஹம்றா மததிய 
கல்லூரி, ்ோப்பூர் வபாதுமயாைம், 
்ோப்பூர் நூரியா அரபுக் கல்லூரி-
களில் பயன்ேரும் மரக்கன்றுகள் 
இேன்்பாது  நட்டு ழவக்கப்பட்-
டழம குறிப்பிடதேக்கோகும்.

இச வசேயற்திட்டமாைது   சேமூக 
ஆர்வைர் என்.நி்ஹானின் ஏற்பாட்டி-
லும் பி்ரம் குமாரின்  ஒருஙகிழணப் -
பிலும் கரனின் வநறிப்படுதேலிலும் 
்ோப்பூரில்   முன்வைடுக்கப்பட்-
டழம குறிப்பிடதேக்கோகும்.

இசவசேயற்திட்டததிற்கு  பசுழமப் 
பாசேழற பிரிவிைால் மரக்கன்றுகள்   
வைஙகப்பட்டழம குறிப்பிடதேக்க -
ோகும்.

வானழசகெனை 
அந்நூர பிரதி 
அதி்பருககு ்பாராட்டு

உதவி திட்ெமிெல்
்பணிப்்பாளர டகௌரவிப்பு

(கல்முழை வி்சேட நிருபர்)

்பராேழை  பல்கழைக்கைகததில் 
வபாருளியல் துழறயில் கைாநிதி 
பட்டதழே வபற்றுக் வகாணட  சேம்-
மாந்துழற பிர்ேசே வசேயைக உேவித 
திட்டமிடல் பணிப்பா்ளர் ஏ.எல்.
எம்.அஸ்ைம்,  அப் பிர்ேசே வசேயை-
கததிைால் பாராட்டி வகௌரவிக்கப்-
பட்டுள்்ளார்.

திஙகட்கிைழம  (10) பிர்ேசே 
வசேயைக மணடபததில் பிர்ேசே வசேய-
ைா்ளர்  எஸ்.எல்.எம்.்ஹனீபா ேழை-
ழமயில் இடம்வபற்ற இந்நிகழ்வில், 
அம்பாழற மாவட்ட வசேயைக  பிரேம 
கணக்கா்ளர் எஸ்.எல்.ஆேம்பாவா 
உட்பட அதிகாரிகள், உததி்யாகதேர்-
கள்  பைரும் கைந்து வகாணடைர்.

இேன்்பாது உேவி திட்டமிடல் 

பணிப்பா்ளர்  ஏ.எல்.எம்.அஸ்ைம், 
பிரேம கணக்கா்ளர் உள்ளிட்ட அதி-
காரிகளிைால் நிழைவுச  சின்ைம் 
வைஙகி வகௌரவிக்கப்பட்டார்.

வேன்கிைக்கு பல்கழைக்  கைகத-
தில் வபாருளியல் துழறயில் முேல் 
நிழையில் சிததியழடந்திருந்ே இவர்,  
இைஙழக திட்டமிடல் ்சேழவயில் 
சிததியழடந்து, பை பிர்ேசே வசேயை-
கஙகளில் உேவித  திட்டமிடல் பணிப்-
பா்ளராக கடழமயாற்றி, ேற்்பாது 
சேம்மாந்துழற பிர்ேசே  வசேயைகததில் 
பணியாற்றி வருகின்றார்.

கல்முழை ஸாஹிரா ்ேசிய  கல்-
லூரியின் பழைய மாணவராை 
இவர், சோய்ந்ேமருழே ்சேர்ந்ே ஓய்வு-
வபற்ற ஆசிரியர்  மர்்ஹஹூம் அஹமட் 
வைப்ழப ேம்பதியரின் புேல்வர் 
என்பது குறிப்பிடதேக்கது.

மூதூர அல் - ஹிதாயாவில்   
அைரதத ்பாதுகாப்பு நினையம்

(மூதூர் திைகரன், ்ோப்பூர் குறூப் நிரு-
பர்கள்)  

மூதூர் அல் -ஹிோயா மகா விததியா-
ையததில் 10 இைட்சேம் ரூபா நிதியில் 
புைரழமக்கப்பட்ட அைர்தே பாது-
காப்பு நிழையம், திரு்காணமழை 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பிை-
ரும், மாவட்ட அபிவிருததிக்குழு 
இழணத ேழைவருமாை கபிை 
நுவன் அதது்கார்ளவிைால் திஙகட்-
கிைழம (10) திறந்து ழவக்கப்பட்-
டுள்்ளது.  

பாடசோழை அதிபர் எஸ்.மஜுன் 
ேழைழமயில் இடம்வபற்ற இந்நிகழ்-
வில், மூதூர் வையக் கல்விப் பணிப்-

பா்ளர் இஸட்.எம்.எம்.நளீம் முைவ-
வரா, மூதூர் பிர்ேசே வசேயைா்ளர் எம்.
பி.எம்.முபாரக், திட்டமிடல் பணிப்-
பா்ளர் எம்.பி. அறபாத, பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைரின் மூதூர் இழணப்பா்ளர் 
எஸ்.எம்.முபாரக், பாடசோழை அபிவி-
ருததிக்குழு நிழற்வற்றுக் குழு உறுப்-
பிைர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் 
எை பைரும் கைந்து வகாணடைர். 

மூதூரில்  இயற்ழக அைர்தேஙகள் 
ஏற்படும்்பாது மக்கழ்ள இயற்ழக 
அைர்தேததிலிருந்து பாதுகாப்ப-
ேற்காக இவவைர்தே பாதுகாப்பு 
நிழையம் 1 மில்லியன் ரூபாய் 
வசேைவில் அழமக்கப்பட்டு திறந்து 
ழவக்கப்பட்டது.

காததான்குடி பிரகதெ டெயைகததில் முன்கைறற மீளாயவு கூட்ெம்
புதிய காதோன்குடி திைகரன் நிருபர்

காதோன்குடி  பிர்ேசே வசேயைகப் 
பிரிவில் கடந்ே (2021) ஆணடு ்மற் 
வகாள்்ளப்பட்ட சேமுர்ததி  ்வழைத 
திட்டஙகளின் முன்்ைற்ற மீ்ளாய்வுக் 
கூட்டம்   திஙகட்கிைழம (10) காத-
ோன்குடி பிர்ேசே வசேயைக மாநாட்டு 
மணடபததில் இடம் வபற்றது.

இக்  கூட்டததில் காதோன்குடி 

பிர்ேசே வசேயைா்ளர் யு.உேயசிறீேர் 
உேவி பிர்ேசே  வசேயைா்ளர் திருமதி 
எம்.எஸ்.சில்மியா, சேமுர்ததி ேழை-
ழமயக முகாழமயா்ளர் திருமதி  
பதமா வஜயராஜ், நிருவாக உததி-
்யாகதேர்க்ளாை திருமதி ஜாயிோ 
ஜைால்தீன்,  எம்.எம்.ஜரூப் பிரதி 
திட்டமிடல் பணிப்பா்ளர் திருமதி 
பிரணவ ்சோதி, சேமுர்ததி  முகாழமத-
துவ பணிப்பா்ளர் எம்.மஜீட் உட்பட 

வைய முகாழமயா்ளர்கள் எை பைர் 
கைந்து வகாணடைர்.

இேன்்பாது  காதோன்குடி 
பிர்ேசே வசேயைகப் பிரிவில் கடந்ே 
(2021) ஆணடு ்மற்வகாள்்ளப்பட்ட 
சேமுர்ததி ்வழைத திட்டஙகளின் 
முன்்ைற்ற மீ்ளாய்வு அறிக்ழககள்  
கிராம உததி்யாகதேர் பிரிவு ரீதியாக 
முன்ழவக்கப்பட்டு ஆராயப்பட்-
டை.

இைககிய ஆளுனம கவிஞர ்பாறூககிறகு ட்பான்விழா
(மருேமுழை திைகரன் நிருபர்)

இைக்கியப் பரப்பில் ேன்ழை  
ேடம்பதிதது வபான் விைாக் காணும்  
மூதே இைக்கிய ஆளுழம கைாபூ-
சேைம் கவிஞர் பாைமுழை பாறூக் -
குக்காை வபான்விைா நிகழ்வு,  
எதிர்வரும் சேனிக்கிைழம (-15) பாை -
முழையில் நழடவபற்றவுள்்ளது.

வேன்கிைக்குப் பல்கழைக்கைகத-
தின் வோழில்நுட்ப பீடததின் பீடா -

திபதி  கைாநிதி யூ.எல்.அப்துல் மஜீத 
ேழைழமயில் நழடவபறவுள்்ள    
இப் வபான் விைாவில், முன்னிழை 
நட்சேததிரஙக்ளாக பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர்க்ளாை றவூப் ்ஹக்கீம், 
ஏ.எல்.எம். அோஉல்ைா, ரிஷாட் 
பதியுதீன் ஆகி்யாருடன்  அரசியல் 
பிரமுகர்கள், நிருவாக ்சேழவ அதி-
காரிகள், கல்வி அதிகாரிகள், இைக்கி -
யவாதிகள்  உள்ளிட்ட  பைர் கைந்து 
வகாள்்ளவுள்்ளைர்.



112022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை 12–01–2022

கல்விக்கு வறுமை தமை அல்்ல. சுய முயற்சியுைன் செயற்்படைடால் அதன் இ்லக்மக 
அமைய்லடாம். அத்தடாடு நடாம் கற்்ற கல்விமய எைது ெமுதடாய வளர்ச்சிக்கு ்பயன்்படுதத 

்வண்டும் என்று கண்டி சகலிஓய தஸகர் அல் ஹக்கடானியடா அரபுக் கல்லூரியின் 
முன்்டாள் ்பமைய ைடாணவனும் ்படைதடாரியுைடா் சைௌ்லவி இப்றடாச்லபம்ப முஹைட ரி்படாஸ 
தி்கரன் ்பததிரிமகக்கு வைங்கிய செவ்வியில் இவ்வடாறு சதரிவிததுள்ளடார்.  

	எகிபது அஸஹர் ்பல்கம்லக்கைகததின் பு்லமைப ்பரிசிலில் ெகவடாழ்வு சதடாைர்்படா் 
கற்மக சநறி...  

	்்பரடாதம் ்பல்கம்லக்கைகததில் முதுைடாணி கற்மக சநறி..  

சுய முயற்சியுடன் கடினமாக செயற்்படடால் 
எமது இலக்க அ்டயலாம்  

உங்கள் குடும்்ப வடாழ்க்மக மும்றப ்பற்றி 
கூறுவீர்களடா? 

நான் சம்ாந்துறையில் பிைந்்தேன். வாப்ா அலியார் 
இபைாலெபற் உம்ா கெந்தேர் ஆயிஷா. எஙகள் குடும-
்த்தில் 04 ஆணகள் 02 ல்ண பிள்றளைகள். நான் ்டிக்-
கும ்்ாது மூத்தே நானா ்ருத்துவப பிரிவுக்கு லதேரிவு 
லசயயப்ட்டிருந்தோர். ்றறைய நானா ல்ாரட்டுவ ்ல்-
கறெக்கழகத்திறகு ல்ாறியியல் துறைக்கு லதேரிவு லசய-
யபட்டிருந்தோர். வாப்ா லவளிநாட்டில் கூலி ்வறெ 
லசயது லகாணடிருந்தோர். ்ாதேம 20000 ரூ்ா வீட்டுக்கு 
அனுபபுவார். உம்ாதோன் எஙகறளை ல்ாறுபல்டுத்து 
்டிக்க றவத்தோர்.   

உங்கள் ஆரம்்ப கல்வி வடாழ்க்மக ்பற்றி?
க.ல்ா.தே. சாதோரணம வறரயிலும சம்ாந்துறை 

முஸ்லிம ்த்திய ்கா வித்தியாெத்தில் கற்ைன். 2000ல் 
சம்ாந்துறை ஹிஜரா சந்தி அற்ந்துள்ளை ஜுமஆப ்ள்-
ளிவாசலில் சம்ாந்துறை இஸ்ொமிய கொபீடத்தில் 
்குதி அரபு ்த்ரஸா ஆரமபிக்கப்ட்டது. காறெயில் 
்ாடசாறெக்கும ்ாறெயில் ்குதி ்நர ்த்ரஸாவுக்கும 
லசன்்ைன். எஙகள் வகுபபில் 19 ்ாணவர்கள் இருந்-
்தோம. இருவர் கணடி லகலிஓய தேஸ்கர் அல் ஹக்கானியா 
அரபுக் கல்லூரிக்கு லசன்ைார்கள்.அந்தே இருவரில் நானும 
ஒருவர்.   

உங்கள் ைதரஸடா கல்வி வடாழ்க்மக மும்ற குறிதது 
கூ்ற முடியுைடா?

2011 ்நான்பு ்ாதேத்தில் தோன் உயர் தேரப ்ரீட்றச 
நறடல்றைது.அரபு ல்ாழி மூெத்தில் ஏ சித்தி இருந்தே 
்்ாதிலும ்ல்கறெக்கழக சிைபபுக் கல்வி நுறழவுப 
பிரிவில் விணணப்ம லசயது இருக்க முடியும. 
ஆனாலும அரபுக் கல்லூரியில் இறுதி ஆணடு ்ரீட்றச 
நறடல்றைதோல் அதேறகு விணணபபிக்க ்நரம கிறடக்-
கவில்றெ. ஒரு புள்ளி அடிப்றடயில் ்ல்கறெக்கழகம 
லசல்லும வாயபபு கிறடக்கா்ல் தேட்டுப்ட்்டன்.  

ஒரு நிமிடத்றதேக் கூட வீணவிரயம லசயயாதே்டி 
அரபுத் துறையிறன வளைர்த்துக் லகாண்டன். ல்ௌெவி 
ஜருக் அரபு இெக்கியத் துறையில் மிகத் திைன்வாயந்தேவர். 
நான் அரபில் கடிதேஙகள் எழுதும முறைகறளை ்றறியும 
ஆக்கஙகள் எழுதுவது ்றறியும கறறுக் லகாண்டன். 
இந்தேச் சந்தேர்ப்த்தில் அவறர ஞா்கப்டுத்திக் லகாள்வ-
தில் நான் ல்ருமிதேம அறடகின்்ைன்.  

நீங்கள் ்படிக்கும் ்்படாது எதிர்்நடாக்கிய 
ெவடால்கள்கள் எமவ?

வீட்டில் இரணடு நானா்ார்கள் ்ல்கறெக்கழகம 
லசல்வதோல் ்த்ரஸாவுக்கு கட்டணம லசலுத்துவதில் சிர -
்த்றதே எதிர்்நாக்கியிருந்்தேன். அதி்ர் ல்ௌெவி ழபீர் 
எனது நிறெற்றய நன்கு புரிந்தேவர். நான் ்த்ரஸாவில் 
ஓதின காெம முதேல் இவவளைவு ்ணம கட்ட ்வணடியி -
ருக்கிைது என்று கறடசி வறரயிலும லசால்ெவுமில்றெ 
்கட்கவுமில்றெ.   

தோத்தோவின் ்ஙகளிபபுடன் தோன் குடும் வாழக்றக 
ஓடிக் லகாணடிருந்தேது. என்னுறடய மூத்தே நானா கிழ -
ற்க்கு ஒரு தேடறவ தேனியார் வகுபபுக்கள் நடத்தி என் -
னுறடய றகச் லசெவுகளுக்காக 500, 1000 ரூ்ா தேருவார். 
்டிக்கும காெத்தில் ்ரீட்றச வினாத்தோள்கள் ்ாடத் புத்தே -
கஙகள் வாஙகி அனுபபி றவப்ார்.  

 

நீங்கள் ைதரஸடா முடிததவுைன் 
என்் முயற்சிகளில் ஈடு்படடீர்கள்? 

புத்தேளைம காஸிமியா அரபுக் கல்லூரியில் 
ஆசிரியராக கடற்யாறைக் கூடிய வாயபபு 
கிறடத்தேது. அஙகு ்டிக்கும ்்ாது தோன் 
கணனித் துறையிலும ஆஙகிெத்றதேயும ்்லும 
வளைர்த்துக் லகாள்ளை ்வணடும என்ை ஆர்வம 
வந்தேது.அதேன் பிைகு கணனி, ஆஙகிெம கறறு 
லகாண்டன்.   

நீங்கள் ஆங்கி்ல சைடாழி அரபுக் கல்லூரியின் 
ஆசிரியரடாக கைமையடாற்றியது ்பற்றி?

2014களில் ல்ௌெவி எம. எச். எம. யூசுப ஹனி்ா 
முபதி ்குதி ்நர ஆஙகிெ ல்ாழி மூெ அரபுக் கல்லூ-
ரியிறன ஆரமபித்தோர். அதில் நானும எனது அசான் 
்ர்ஹும ல்ௌெவி ஜரூக்கும இறணந்து லகாண்டாம. 
அ்தே்வறளை லகாழுமபு நாவெ திைந்தே ்ல்கறெக்கழகத் -
தில் ்ட்டப ்டிபற் ்்றலகாள்வதேறகாக 2015 களில் 
சமூக விஞஞானப பிரிவில் ்திவு லசயது லகாண்டன். 
அஙகு அரசியல் சர்வ்தேச ்ாடலநறி இருந்தேது. அது 
பிரதோன ்ாட்ாக இருந்தேது. ஆஙகிெ ல்ாழியில் கறக 
்வணடும. ஆரம்த்தில் அஙகு கறபிக்கப்ட்ட ஆஙகிெ 
ல்ாழி விளைஙகிக் லகாள்வதில் கஷட்ாக இருந்தேது.   

நீங்கள் ஒரு சைௌ்லவியடாக இருந்து சகடாண்டு 
ச்பரியளவு ஒரு ஆங்கி்லப பு்லமையும் இல்்லடாைல் 
எவ்வடாறு ்பல்லி் ைடாணவர்களுைன் ்ெர்ந்து 
்படிததீர்கள் என்று கூ்ற முடியுைடா?

என்்னாடு கறை சக ் ாணவர்களின் ் ஙகளிபபு அளைப் -
ரியது. அவர்கள் ல்ாழில்யர்பபு முறைகறளை லசால்லித் 
தேருவார்கள். அதேறகுப பின்னர் எனக்கு இயலும என்ை 
றதேரியம வந்தேது. சிஙகளை ்ாணவர்கள் என் மீது அதிக 
்ரியாறதே றவத்திருந்தோர்கள். எனக்கு தேனிப்ட்ட 
ரீதியாக அறழத்து எறவ்யனும சந்்தேகம இருந்தோல் 
லசால்லித் தேருவார்கள். கறடசி ்நரத்தில் இரணடாம தேர 
சிைபபு நிறெ சித்தியிறன அறடந்்தேன்.   

இந்தேப ் ட்டப ் டிபற் ் ்றலகாள்வதேறகு ல்ௌெவி 
யூசுப முபதியின் ்ஙகளிபபு மிகவும உன்னதே்ானது. 
எகிபது நாட்டின் அஸ்ஹர் ்ல்கறெக்கழகத்திறகு ஒரு 
புெற்ப ்ரிசில் கிறடத்தேது. அஙகு லசன்று 2 ்ாதேக் சக-
வாழவு லதோடர்்ான கறறக லநறியிறன முடித்து விட்டு 
வந்்தேன்.   

அரசாஙகத்தின் புதிய ்ட்டதோரிகள் ்யிலுனர் நிய் -
னம சம்ாந்துறை பிர்தேச லசயெகத்தில் கடற்யாறைக் 
கிறடத்தேது.   

நீங்கள் ்வறு என்் கல்வி முயற்சிகளில் ஈடு்படடு 
வருகின்றீர்கள்? 

களைனி ்ல்கறெக்கழகத்தில் சிஙகளைம இரணடாம 
ல்ாழி டிப்ளைா்ா லசயதுள்்ளைன். ்்ராதேறன ்ல்க -
றெக்கழகத்தில் முது்ாணி கறறக லநறிறய ்்ற-
லகாணடுள்்ளைன். என்.ஐ.இல் ஆஙகிெ டிப்ளைா்ாவும 
லசயகின்்ைன். லகாழுமபு ்ல்கறெக்கழகத்தில் ்ட் -
டபபின் ்டிபபு டிப்ளைா்ா சிறுவர் ்ாதுகாபபு உரிற் 
கறறக லநறியிறன பூர்த்தி லசயதுள்்ளைன்.   

அரபு ல்ாழிறய ்்ம்டுத்துவறகாக கடந்தே நான்கு 

வருடஙகளைாக இெஙறகயின் ்ெ ்ாகஙகளுக்குச் லசன்று 
வழிகாட்டல்கறளையும ்யிறசிகறளையும வழஙகி வந்துள்-
்ளைன். கணடி ்ாவட்ட ஜமமியயதுல் உெ்ா சற்யின் 
ஏற்ாட்டில் ்்றலகாள்ளைப்டும க. ல்ா. தே சாதோரண 
்ாணவர்களுக்கு கருத்தேரஙகுகறளை நடத்துகின்்ைன்.   

கடந்தே 10 வருடஙகளைாக நிறைய இடஙகளுக்குச் 
லசன்று அரபு ்றறும இஸ்ொம ்ாட ்ரீட்றசயில் 
இெகுவான முறையில் சித்தியறடவதேறகான வழிக -
றளைக் காட்டி வருகின்்ைன். சிெ இடஙகளில் இெவ -
ச்ாக லசயது லகாடுத்துள்்ளைன். புத்தேளைத்தில் இெ -
வச்ாக கருத்தேரஙகுகள் அபதுல்ொஹ ஹஸ்ரத்தின் 
ஒருஙகிறணப்்ாடு லசயகின்்ைன். நான் கறை ஹக் -
கானியா அரபுக் கல்லூரி முதேல் ்றெயகத்தில் உள்ளை 
அரபுக் கல்லூரிகளில் கல்வி ்யிலும பிள்றளைகளுக்கான 
்ரீட்றசக்கான முன்்னாடிக் கருத்தேரஙகுகறளை லசயது 
வருகின்்ைன்.  

உங்கள் ைதரஸடா வகுபபு நண்்பர்கள் குறிதது 
என்் கூ்ற விரும்புகின்றீர்கள்? 

நான் எத்தேறகய உயர் கல்வியிறனப ல்றைாலும ஆரம -
்த்தில் கறை ஹக்கானியா ்த்ரஸா ்ாணவர்களுறடய 
நட்பு என்்து மிக அொதியானது. இஸ்திகார் ஓ்ானில் 
சபராஸ் ஹாபிஸ் எல்்ொரும அந்தே ்த்ரஸா்வாடு 
இறணந்து ்சறவயாறறுகின்ைார்கள். அல் ஹக்கானியா 
்த்ரஸாவில் கல்வி கறறு முதேொவது ்ல்கறெக்ககழகப 
்ட்டம ல்றறு அரசாஙகத்தில் கடற்யாறறும முதேொ -
வது ந்ர் என்று குறிபபிட முடியும. இன்னுல்ாருவர் 
லதேன்கிழக்குப ்ல்கறெக்கழகத்தில் லதோழில் புரிகின் -
ைார்.என் வகுபபு நண்ர்கறளை கட்டாயம இந்தே சந்தேர்ப -
்த்தில் ஞா்கப்டுத்தே ்வணடியிருக்கிைது.   

நீங்கள் இறுதியடாக கூ்ற விரும்புவது என்்?
நான் கறை ஹக்கானியா அரபுக் கல்லூரியில் இருந்து 

கணிச்ானளைவு ் ாணவர்கள் கடந்தே 3 வருடஙகளைாக ் ல் -
கறெக்கழகம லசன்று லகாணடிருக்கின்ைார்கள். வறுற் 
என்்து ்டிபபுக்கு தேறட அல்ெ. ல்ாது நிர்வாக ்ரீட் -
றசக்கு விணணப்ம லசயதுள்்ளைன். நிர்வாக துறைக் -
குச் லசன்று ல்ௌெவியாக இருந்து சமூகத்திறகு ல்ரிய -
லதோரு ்ணிறய ஆறை ்வணடும. இதேறகுள் நிறையப 
்்றர உள்வாஙக ்வணடும. யாரும சுயநெ்ாக இருக் -
கக் கூடாது. இந்நாட்டில் வாழும நாஙகள் ல்ாது நெத் -
்தோடு நாம எல்்ொரும இெஙறகயர் என்ை ல்ாதுவான 
எணணத்்தோடு ்வறெ லசயய ்வணடும என்்து என் -
னுறடய முழு ்நாக்க்ாகும.  

நேர்காணல் : இக்கால் அலி

சுபீடெத்தின் ந�ாககு திடடத்தின் கீழ்  
திவுலப்பிடடி விவொயிகள் சவற்றி  
ஜனாதி்தியின் 'சுபீட்சத்தின் 

்நாக்கு' விஞஞா்னத்தில் குறிபபி -
டப்ட்ட ்சதேனப ்யிர்ச் லசயறக 
சிந்தேறனறயப பின்்றறி திவுெப-
பிட்டி லதோகுதி விவசாயிகள் ்யிர்ச்-
லசயறகறய முன்லனடுத்து வரு -
கின்ைனர். அதேன்்டி ்யிர் லசயதே 
வயல்களின் விறளைச்சறெப ்ார்ப-
்தேறகாக கிராமிய வீடற்பபு, 
நிர்்ாணத்துறை ்றறும கட்டடப 
ல்ாருட்கள் றகத்லதோழில் ்்ம -
்ாட்டு இராஜாஙக அற்ச்சர் 
இந்திக அனுருத்தே கடந்தே ஞாயிறறுக்-
கிழற் (09) களை விஜயல்ான்றை 
்்றலகாணடார்.  

இதேன்்்ாது கருத்து லதேரிவித்தே 
அவர்,  

ஆ்ராக்கிய்ான ்ாதுகாப்ான 
்க்கறளை உருவாக்கவும எதிர்காெ 
சந்தேதிக்கு அழகான எதிர்காெத்றதே 
உருவாக்குவதேறகு ஜனாதி்தி 
்்றலகாள்கின்ை ்சுற் விவசாயத் 
திட்டம லவறறியளித்துள்ளைது. அத்-

திட்டத்றதே முன்்னாக்கி லகாணடு 
லசல்வதேறகு நாட்டின் விவசாயிகள், 
ஊடகஙகள் உட்்ட சகெரும ஒத்து -
றழபற் வழஙக ்வணடும.  

்சதேனப ்யிர்ச் லசயறக லதோடர்-
பில் பிறழயான ்னப்திறவ 
்க்கள் ்னதில் ஏற்டுத்துவதேறகு 
எதிர்க்கட்சி முயறசிப்தோகவும 
்சதே்றடந்தே ்யிர்களுக்கு நஷட 
ஈடு வழஙகும திட்டத்றதே மிக 
விறரவாக ஆரமபிக்கவுள்ளைதோக சுட் -

டிக்காட்டிய அற்ச்சர், எதிர்க்கட்சி 
அதேனூடாக அரசாஙகத்றதேயும ்க்-
கறளையும சிக்கலுக்குள்ளைாக்கி அரசி-
யல் இொ்ஙகறளைப ல்ை முயறசிப-
்தோக லதேரிவித்தோர்.  

இந் நிகழவில் திவுெபபிட்டி 
பிர்தேச சற் தேறெவர் இந்திக 
ஜயசிஙக பிர்தேச சற் உறுபபினர் 
இ்னாகா தே்யந்தி உட்்ட அர-
சாஙக அதிகாரிகள் ்ெரும கெந்து 
லகாணடனர்.    

எம.ஏ. அமீனுல்ொ  

நாடளைாவிய ரீதியில் புதிய ல்ாரு -
ளைாதோர ்று்ெர்ச்சி ்வறெத்திட்-
டல்ான்று ஆரமபிக்கப்டும என 
நுணநிதிய, வீட்டுப ல்ாருளைாதோர, 
சுயலதோழில் ்றறும அபிவிருத்தி 
இராஜாஙக அற்ச்சர் லஷஹான் 
லசமசிஙஹ லதேரிவித்துள்ளைார்.  

உெகப ல்ாருளைாதோர லநருக்கடி 
இருந்தே ்்ாதிலும, உள்ளூர் உற்த்-
திறய ஊக்குவிப்தேன் மூெம இெங -

றகயின் ல்ாருளைாதோரத்றதே 
வலுப்டுத்துவ்தே இந்தே 
்வறெத்திட்டத்தின் ்நாக்-
க்ாகும என லதேரிவித்-
துள்ளை இராஜாஙக அற்ச்-
சர் குறித்தே திட்டத்றதே இந்தே 
வருடத்தின் இரணடாம 
காொணடில் ஆரமபிக்க 
நடவடிக்றக எடுக்கப்ட்-
டுள்ளைதோகவும அவர் லதேரிவித்தோர்.   

கணடி சிட்டி லசன்டரில் ்த்திய 
்றறும ஊவா ்ாகாண வர்த்தேக 

அற்பபு ்றறும சந்றதே 
கணகாட்சிறய சனிக்கி -
ழற் திைந்து றவத்து 
உறரயாறறும ்்ா்தே 
அவர் இவவாறு லதேரிவித் -
தோர்.  

லதோடர்ந்து உறரயாறறி 
இராஜாஙக அற்ச்சர்.  

இந்தே வருடம கிராமிய 
ல்ாருளைாதோர அபிவிருத்திக்காக அர -
சாஙகம 110 பில்லியன் ரூ்ாறவ 
ஒதுக்கியுள்ளைதுடன், அதில் 40 வீதேம 

சிறு ்றறும நடுத்தேர றகத்லதோழில் 
அபிவிருத்திக்காக ஒதுக்கப்டும 
எனவும நாட்டின் ல்ாத்தே உள் -
நாட்டு உற்த்தியில் 52 வீதேத்றதே 
்ஙகளித்து ஒட்டுல்ாத்தே ல்ாரு -
ளைாதோரத்றதே ்ெப்டுத்தும சிறிய 
்றறும நடுத்தேர அளைவிொன உற்த் -
தியாளைர்களின் ல்ாருளைாதோரத்றதே 
வலுப்டுத்துவ்தே இந்தே ல்ாருளைா -
தோர ்று்ெர்ச்சி ்வறெத்திட்டத் -
தின் ்நாக்க்ாகும எனத் லதேரிவித் -
தோர். 

இலஙம் அரசகாங்ம் விடுதத விநேட நவண்டுந்காளின் ந்ரில் சீனகா 127 மில்லியன் ரூ்கா ப்றுைதியகான ைருததுவ உ்்ரணங-
்மை ைருந்துபப்காருள் உற்ததி, விநிநயகா்ம் ைறறும் ஒழுஙகு்டுததல் இரகாஜகாங் அமைசசர ந்ரகாசிரியர சன்ன ஜயசுைனவிடம் 
சீனத தூதர ம்யளிப்மதப ்டததில் ்காணலகாம்.    

�ாடளாவிய ரீதியில் புதிய ச்பாருளாதார மறுமலர்ச்சி   
இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் ஷ்சம்சிஙஹ

மருத்துவ நிபுணர் அக்பருககு 
்பாராடடு சகளரவிப்பு நிகழ்வு

லகாழுமபு ்காட்றட தினகரன் 
நிரு்ர்

பிரதே்ர் ்ஹிந்தே ராஜ்க்ஷவினால் 
்ருத்துவ ்்ராசிரியர் என்ை உயர் 
்தேவி வழஙகப்ட்ட ்ன்னார் 
விடத்தேல்தீறவ பிைபபிட்ாகக் 
லகாணட ல்ணணியல் சம்ந்தே -
்ான ்ருத்துவ நிபுணர் எஸ்.எப.
எல்.அக்்றர ்ாராட்டி லகளைரவிக் -
கும நிகழலவான்றை விடத்தேல்தீவு 
யூத் யூனியன் ஏற்ாடு லசயதுள்ளைது.

இந்நிகழவு ஞாயிறறுக்கிழற் 
(16) புத்தேளைம ்துரஙகுளி ட்ரீம ்ண -
ட்த்தில் நறடல்ைவுள்ளைது.

இந்நிகழவில் அரசியல்வாதிகள், 
ஊர்வாசிகள், புத்திஜீவிகள் என 
்ெரும கெந்து லகாள்ளைவுள்ளைதோக 
ஏற்ாட்டாளைர்கள் லதேரிவிக்கின்ை -
னர்.

லகாவிட் - 19 லதோறறு காரண்ாக 
அறனவருக்கும அறழபபு விடுக் -
கப்டவில்றெ என்்து இஙகு 
குறிபபிடத்தேக்கது.
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திஸ்ஸைகாராமை பிரததச சசயலகப் பிரிவில் காணி உறுதிகள் இல்லாத குடும்பஙக-
ளுக்கு காணி உறுதிகள் வழஙகும நிகழ்வு அணமையில் நமைச்பற்றது. இந்நிகழ்வில் 
பிரதை அதிதியாக கலந்துசகாணை  அமைசசர்  சைல் ராஜ்பக் ஷ ஒருவருக்கு காணி 
உறுதி வழஙகுவமத ்பைத்தில் காணலாம. 
 ்பைம  ஹம்பாந்ததாடமை குறூப் நிரு்பர்

வட மத்திய மாகாண 
கலைஞர் விபரம் திரட்டு

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

வடமத்திய மாகாண கலாசார 
தினணககளத்திைால் மாகாணத்-
தில் நிரந்தரமாக வசிககின்ற 
கனலஞர்களின் வி்பரஙகள் திரட்-
டப்படுகின்றை.              

மமற்படி மாகாணத்தில் நிரந-
்தரமாக வசிககின்ற ஏம்தனும் 
கனலத்துனறமயாடு சம்்பந்தப-
்பட்ட ஒருவராக இருந்தால், 
கலாசார தினணககளத்்தால் நடாத்-
்தப்படும் ம்பாட்டிகள் இன்னும் 
்பல மவனலத்திட்டஙகளுககு 
இவர்கள் இனணத்துக்காள்-
ளப்படவுள்ளைர் எை கலாசார 
தினணககளம் ்்தரிவிககின்றது. 

இது சம்்பந்தமாை மமலதிக 
்தகவல்களுககு 0707655411, 
0710871619 என்ற ்்தானலம்பசி 
இலககத்துடன் ்்தாடர்பு ்காள் -
ளுமாறும் தினணககளம் மகட்டுக 
்காண்டுள்ளது.         

கல்வியை குயைத்து மதிப்பிட வேணடடாம்
அநுரா்தபுரம் மமறகு திைகரன் நிரு்பர்

இநநாட்டில் கறறவர்களுககு ்்பாது 
நிர்வாக அதிகாரம் கினடககும் என்ற 
நம்பிகனகயில் கல்வினய குனறத்து 
மதிபபிடாமல் இந்த நாட்டின் ்்பாரு-
ளா்தார வளர்ச்சிககு ்பயன்்படுத்்த 
மவண்டும் என்ற எதிர்்பார்பபுடன் 
புதிய அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்்தர்-
களுககு நியமைம் வழஙகப்பட்டுள்-
ள்தாக வட மத்திய மாகாண ஆளுநர் 
மஹி்பால மேரத் ் ்தரிவித்்தார்.

ஒரு வருடகால ்பயிறசினய முடித்-
துக்காண்ட்தன் பின்ைர் அரசாஙகம் 
எடுத்்த தீர்மாைத்தின்்படி  2022 ஜைவரி 
்்தாடககத்தில் நிரந்தர நியமைம் 
வழஙகும் திட்டத்தின் கீழ் வடமத்திய 
மாகாண ்்பாலன்ைறுனவ மாவட்ட 
அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்்தர்களுககு 
நிரந்தர நியமைம் வழஙகும் நிகழ்வு 

்்பாலைறுனவ சநதிர மண்டல மண்-
ட்பத்தில் (06) இடம்்்பறற ம்பாது 
ஆளுநர் இவவாறு ் ்தரிவித்்தார்.

வடமத்திய மாகாண 1534 ்பட்ட்தாரி 
்பயிலுைர்களில் ்்பாலன்ைறுனவ 

மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி உத்திமயா-
கத்்தர்களாக 300 ம்பர் நியமைம் ்்பற-
றுள்ளைர்.

ஆளுநர் ்்தாடர்நது கருத்து ்்தரிவிக-
னகயில் :- ஜைாதி்பதியின் ்சள்பாகயா 
்காள்னக திட்டத்திறகனமய உஙக-
ளுககு குறித்்த நியமைம் வழஙகப்படு-
வ்தாவது ஜைாதி்பதி பிர்தமர் மறறும் 
அனமச்சரனவ உஙகள் மீது எதிர்கால 
எதிர்்பார்பன்ப எதிர்்பார்த்து உஙகளின் 
திறனையும் அறினவயும் ் காண்டு இந-
நாட்டின் சா்தாரண மககளுககு ்பாரிய 
்பஙகளிபன்ப ்சய்வீர்கள் என்ற எதிர்-
்பார்பபிலாகும். 

 ்காமராைா ்்தாறறு மநாய் எமது 
நாட்டில்  மாத்திரமின்றி முழு உலனக-
யும் ்பாதித்துள்ளது. இநநாட்டின் அரச 
்தனலவர் மறறும் அரசாஙகம் ்சய்யும்  
்சயல்முனறயினை எநமநரத்திலும் 
இனட நிறுத்்தாது என்ற ்சய்தினய 

மககள் மத்தியில் நீஙகள் ்காண்டு 
்சல்ல மவண்டும்.

எமது நாட்டின் ்தறம்பான்தய நில-
வரப்படி   நிலனமககு ஏற்ப ்தடுபபூ-
சினய இலவசமாக வழஙகி  உலக 
வல்லரசுகளுககும் மமல் முன்னினல 
வகிப்பது  எமது நாடாகும். அன்று 
யுத்்தத்தின் ம்பாது மககனள ்பாதுகாத்-
்தது ம்பான்று ்காமராைா ்்தாறறில் 
இருநதும் மககனள ்பாதுகாத்துள்ள-
ன்தப ம்பான்று அரசாஙகம் உஙகளுககு 
்பட்ட்தாரி அபிவிருத்தி  உத்திமயாகத்-
்தர்களாக  நியமைம் வழஙகியுள்ளது 
என்றார்.

இநநிகழ்வில்  இராஜாஙக அனமச்-
சர் சிரி்பால கம்லத்,  ்்பாலன்ைறுனவ 
மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு ்தனலவர் 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் அமரகீர்த்தி 
அதுமகாரள உள்ளிட்ட ்பலரும் கலநது 
்காண்டர்.

ஸ்ரீ.சு.க. எதிரககாலத் திட்டஙகளை 
புதுப்பகாழிவு்டன் ஆரம்பிக்கும்

ஸ்ரீலஙகா சு்தநதிரக கட்சி-
யின் முகவரி ்்தானலநது 
விட்டது. அது இனிமமல் 
அழிநது ஒழிநதும்பாய் 
விட்டது எை இன்று சிலர் 
மைப்பால் குடித்துக ்காண்-
டிருககின்றைர். ஆைால், 
அ்தன் முகவரி இன்னும் 
்்தானலயவில்னல. அம்த 
முகவரியில் புதுப ்்பாழி-
வுடன் அ்தன் எதிர்காலத் திட்டங-
கனள ்பாரியளவில் முன்்ைடுத்துச் 
்சல்லும் என்்பன்த, ்காழும்பு வாழ் 
மககளுககு ஞா்பகமூட்ட விரும்புகி-
மறன் எை முன்ைாள் அனமச்சரும் 
ஸ்ரீல.சு.க. மத்திய ்காழும்பு அனமப-
்பாளருமாை ன்பஸர் முஸ்த்பா ்்தரி-
வித்்தார்.

ஸ்ரீல.சு.க. மத்திய 
்காழும்பு கினளக காரியா-
லயம், மநறறு முன்திைம் 
(10) மானல ்காழும்பு மரு-
்தானையில் திறநது னவககப-
்பட்டது.    முன்ைாள் ஜைாதி-
்பதி னமத்திரி்பால சிறிமசை, 
முன்ைாள் அனமச்சர் 
ன்பஸர் முஸ்த்பா ஆகிமயார் 
இனணநது இபபுதிய காரியா-

லயத்ன்தத் திறநது னவத்்தைர். அனமச்-
சர்களாை நிமல் சிறி்பால டி. சில்வா, 
மஹிந்த அமரவீர, துமிந்த திசாநாயகக, 
இராஜாஙக அனமச்சர்களாை ்தயாசிறி 
ஜயமசகர, லசந்த அழகியவன்ை உள்-
ளிட்ட ்காழும்பு மாநகர சன்பயின் 
ஸ்ரீல.சு.க. உறுபபிைர்கள் ்பலர் கலந-
து்காண்ட இச்சிறபபு நிகழ்வில், 

ன்பஸர் முஸ்த்பா ்்தாடர்நதும் உனர-
யாறறும்ம்பாது,

இன்று மககள் ்சால்்லான்ைா 
வறுனமக மகாட்டின் கீழ் வாழ்கின்ற-
ைர். குறிப்பாக, குடினசகளில் உள்ள 
்காழும்பு வாழ் மககள், ்பாரிய வாழ்-
வா்தாரப பிரச்சினைகளுககுள் ்தள்-
ளப்பட்டுள்ளைர். இநநினலனமனய 
மாறறியனமககமவ ஸ்ரீல.சு.க. களத்-
தில் இறஙகியுள்ளது. எதிர்வரும் உள்-
ளூராட்சி மன்றத் ம்தர்்தலில் ஸ்ரீல.
சு.க. நாடளாவிய ரீதியில்  ்பாரிய ்வற-
றினயப ்்பறும். ்காழும்பு மாநகர 
சன்பனயயும் னகப்பறறி, மமயருக-
காை இருபபிடத்ன்தயும் ்தை்தாககிக 
்காள்ளும். இ்தறகாக, நாம் ்தறம்பாதி-
ருநம்த எமது மவனலத் திட்டஙகனள 
முன்்ைடுத்து வருகிமறாம் என்றார்.

ககாழும்பில் முன்ாள் அலமச்சர் லபஸர் முஸ்தபா

இலஙனக ஷாதுலிய்யா ்தரீககா -
வின் கலீ்பதுல் குல்பாவும், மூத்்த 
உலமாவுமாகிய அல்-ஆலிமுல் 
்பாழில் அல்ோஜ் மஜ. அபதுல் 
ேமீத் ்பஹ்ஜி ேஸரத் அவர்க -
ளின் மனறவு, இலஙனக வாழ் 
முஸலிம்களுககு மாத்திரமல்ல, 
சுன்ைத் வல் ஜமாஅத் ்காள்னக -
களின் அடிப்பனடயில் வாழும் 
அனைத்து முஸலிம்களுககும் ஈடு 
்சய்ய முடியா்த ம்பரிழப்பாகும் 
எை, சர்வ ம்தத் ்தனலவர்களில் 
ஒருவரும், பிர்தமரின் முஸலிம் 
விவகார இனணப்பாளருமாை 
அஸ - ்ஸய்யித் கலாநிதி ேஸன் 
்மளலாைா அல் காதிரி, ்தைது 
அனு்தா்பச் ்சய்தியில் ்்தரிவித் -
துள்ளார்.     அந்த அனு்தா்பச்்சய் -
தியில் மமலும் குறிபபிட்டுள்ள்தா -
வது,     மனறந்த அபதுல் ேமீத் 

்பஹ்ஜியின் மனறவுச்்சய்தி 
மகட்டு நான் ஆழ்ந்த கவனலய -
னடநம்தன்.   

 கலீ்பதுல் குல்பா  நல்ல 
அன்்பாை ்பண்்பாை சீம்தவியாை 
்்பருந்தனக ஆலிமாகத் திகழ்ந -
்தார்கள். சுமார் 65 வருட காலம் 
வாழ்நது, 41 வருட காலம் மார்க -
கப ்பணிகளுககாக ்தன்னைமய 
அர்ப்பணம் ்சய்து வாழ்ந்த 
ஒரு மார்ககப ்்பருந்தனகயாக 
அன்ைானர மநாககலாம். இை, 
ம்த ஒறறுனமககாக அன்ைார் 
்பயணித்்த ்பான்தகனள, நமது 
வாழ் நாளில் என்றுமம மறகக 
முடியாது.   

 இவவாறாை ஒரு ்்பருந்தனக 
மனி்தரின் மறுனம வாழ்வுககாக 
நாம் அனைவரும் பிரார்த்்தனை 
்சய்மவாமாக!   

கலீபதுல் குலபகாவின் மளைவு   
ஈடு ்ெய்ய முடி்யகாத பபரிழபபு

ைரத்தில் கடடிமவத்து தணைமன  

- அஸ - ச்ஸய்யித் கலாநிதி ஹ்ஸன் சைளலானா அனுதா்பம  

15 ஆம திக தி க ல்முமனயில்

கலீபதுல் குைபாவுக்கு அனு்தாபம்;  

அபதுல் ஹமீத் பஹ்ஜியின் 
மளைவுக்கு சூரகா ெளப அனுதகாபம்

ஷாதுலிய்யா ்தரீககாவின் கலீ-
்பதுல் குல்பாவும் ம்தவாககுளம் 
ஷரபிய்யா அரபுககல்லூரி, காலி 
்பஹ்ஜதுல் இபராஹீமிய்யா அரபுக 
கல்லூரி,  ் காழும்பு அஜ்வத் 
அல்்பாஸி  அ ரபுக கல்லூரி ஆகிய-
வறறின் ்பணிப்பாளரும், ஸ்ரீலஙகா 
ஷரீஆ கவுன்சில் உ்ப ்தனலவரும், 
்கா ழும்பு ்்பரிய ்பள்ளிவாசலின் 
பி னறக குழு ்தனலவரும், உம்மு 
ஸாவியாவின்  பிர்தம இமாமுமாை 
்மௌலவி அபதுல் ேமீத் (்பஹ்ஜி)
யின் மனறவுககு ம்தசிய சூரா சன்ப  
்தைது ஆழ்ந்த அனு்தா்பஙகனள 
்்தரிவித்துள்ளது. 

மமலும் அச்்சய்தியில் ்்தரிவிக-
கப்பட்டுள்ள்தாவது, 

அல்லாஹ்வின் அனழபன்ப-
மயறறு ்சன்றுவிட்ட   அவர்கள் 

அகில இலஙனக ஜம்இய்யத்துல் 
உலமாவில் நீண்டகாலமாக நினற-
மவறறுககுழு உறுபபிைராக ்சயற-
்பட்டிருககிறார்கள். மமலும் இந்த 
நாட்டின் குறிபபிடத்்தகக ஒரு 
்தஃவா ்பணியாளராகவும், ம்பச்சா-
ளராகவும் கரு்தப்பட்ட ்பஹ்ஜிய-
வர்கள், இந்த நாட்டின் முஸலிம்-
களுககு ்தன்ைால் இயன்றளவு 
மசனவ ்சய்திருககிறார்கள்.  

அவர்கள் இவவுலகில் ்சய்்த 
நறகாரியஙகனள வல்ல நாயன் அங-
கீகரித்து மமலாை சுவை்பதினய 
வழஙக மவண்டு்மைவும் அன்-
ைாரின் பிரிவிைால் துயருறறிருக-
கும் அன்ைாரது குடும்்பத்திைருககு 
்தமது ஆழ்ந்த கவனலனய ்்தரிவிப-
்ப்தாகவும் அந்த அனு்தா்பச்்சய்தி-
யில் ்்தரிவிககப்பட்டுள்ளது.  

ஐக்கி்ய  ககாஙகிர ஸ் க டசியின் 
17 ஆவ து வ ரு்டகாநத  மகாநகாடு

ஐககிய  காஙகிர ஸ க ட்சியின் 
17 ஆவ து வ ருடாந்த  மாநாடு, 
எதிர்வ ரும் 15 ஆம் திக தி (ச னிக-
கிழ னம) கானல 9 மணிககு, 
க ல்முனை ஆஸாத் பிளாஸா வர-
மவறபு மண்ட்பத்தில் ந னட்்ப-
ற வுள்ள து.

க ட்சியின் ்த னலவ ர் மு்பாற க 
அபதுல் ம ஜீத் ்த னலனமயில் 
ந னட்்பற வுள்ள  இந்த  ம்தசிய  
மாநாட்டுககு, நாட்டின் பிர ்தாை  
மாவ ட்ட ஙக ளில் இருநது க ட்சி-
யின் ம்பராள ர்க ள் க ல நது ்காள்ள வுள்ள ை ர்.

   நாட்டின் நினலனமயினைக  க ருத்திற 
்காண்டு,  ம ட்டுப்ப டுத்்த ப்ப ட்ட  எண்ணிக-
னகயுட ன் ந னட்்பற விருககும் இம்மாநாட் -
டில்  ்பாராளுமன்ற உறுபபிைர்கள் உட்்பட 

முககிய   அர சிய ல்பிரமுகர்களும்  
அனழகக ப்ப ட்டுள்ள ை ர்.

க ட்சியின் ்காள்னக ்ப ர பபுச் 
்சய லாள ர் எம்.எஸ.எம். ச ப-
வானின் வ ர மவறபுனரயுட ன் 
ஆர ம்பிககும் இம்மாநாட்டில், 
க ட்சிககாக  அரும் ்ப ணியாறறி-
மயாருககாை  விருதுக ள் மறறும் 
புதிய  இனணப்பாள ர்க ளுககாை 
நிய ம ை க க டி்த ஙக ள் என்்பைவும் 
வ ழ ஙக ப்ப ட வுள்ள ை .

   "ஐககிய  காஙகிர ஸ க ட்சி" 
என்்ப து 2005 ஆம் ஆண்டு மு்த ல் "உல மா 
க ட்சி" என்ற  ்்பய ரில் இய ஙகி வ ந்த துட ன், 
க ட ந்த  வ ருட ம் "ஐககிய  காஙகிர ஸ க ட்சி" எை  
்்பய ர் மாறற ம் ்சய்யப்பட்டனம குறிபபி-
ட த்்த கக து.

அதிக விலைக்கு யூரியா;
்பற்றுத்தருவதகாக கூறி 
பமகாெடி ்ெயத விவெகாயி

அநுரா்தபுரம் திைகரன் நிரு்பர்                                          

அதிக வினலககு யூரியா உர மூனடகனள ்்பறறுத்்தருவ-
்தாக கூறி ்பணத்தினை ்்பறறுக ்காண்ட்தன் பின்ைர் ஏமாற-
றிய விவசாயி ஒருவனர மரத்தில் கட்டினவத்து மீண்டும்  
்பணத்தினை வழஙகிய  பின்ைர் அவிழ்த்துவிட்ட சம்்பவ-
்மான்று அநுரா்தபுரம் ்பகுதியில் இடம்்்பறறுள்ள்தாக ்்தரி-
விககப்படுகின்றது.

இச்சம்்பவம் அநுரா்தபுரம் ்பரசன்கஸ்வவ ்்பாலிஸ பிரி -
விலுள்ள கே்காள்ளாவ ்பகுதியில் அண்னமயில்   இடம்-
்்பறறுள்ள்தாக விசாரனணகனள மமற்காண்டுவரும் ்பர -
சன்கஸ்வவ ்்பாலிஸார் ்்தரிவித்்தைர்.

சம்்பவம் ்பறறி மமலும் ்்தரிய வருவ்தாவது, அநுரா்தபு-
ரம் ்தலாவ ்பகுதியிலுள்ள ந்பர் ஒருவருககு இ்தறகு முன்ைர் 
யூரியா உர மூனடகள் மூன்றினை ஐம்்பது ஆயிரத்துககும் அதி-
கமாை வினலககு விற்பனை ்சய்துள்ளதுடன் இன்னும் சில 
உர மூனடகனள ் ்பறறுத்்தருவ்தாக கூறி ்பணத்தினை வாஙகி-
விட்டு உரத்தினை வழஙகாது ஏமாறறி திரிந்த விவசாயி ஒரு -
வருகமக இந நினல ஏற்பட்டுள்ளனம ்்தரியவநதுள்ளது.

மீனவர்களுக்கும் மானியம் வழங்க அரசு நடவடிக்்்க எடுக்்க வவண்டும்
கறபிட்டி திைகரன் விமஷட நிரு்பர்  

மீைவர்களுககு மண்்ணண்்ணய் 
மறறும் ஒயில் ஆகியவறறுககு மானியம் 
வழஙக அரசாஙகம் உடன் நடவடிகனக 
எடுகக மவண்டும் எை ம்தசிய மீைவர் ஒன்-
றியத்தின் ஏற்பாட்டாளர் திமைஷ் சுரஞசன் 

்பர்ைாநது ்்தரிவித்்தார்.  எரி்்பாருள் வினல-
மயறறத்திைால் மீைவர்கள் எதிர்மநாககி 
வரும் பிரச்சினைகள் ்்தாடர்பில் ்்தளிவு்ப-
டுத்தும் விமஷட ஊடகவியலாளர் சநதிபபு 
மநறறு கறபிட்டியில் இடம்்்பறற ம்பாம்த 
அவர் மமறகண்டவாறு கூறிைார்.  

இஙகு ்்தாடர்நதும் கருத்து ்்தரிவித்்த 

அவர்,   ் காமராைா ் ்தாறறுப ்பரவல், கடும் 
மனழயுடைாை ்வள்ளம் மறறும் எகஸபி-
ரஸ ம்பர்ல் கப்பல் எண்்ணய்க கசிவு என்்ப-
ைவறறின் காரணமாக மீைவர்கள் ்பாதிககப-
்பட்டுள்ளார்கள்.  

மீைவர்கள் ஒரு நானளககு ்தமது ்்தாழில் 
ம்தனவகளுககாக சுமார் நூறு மு்தல் 120 

லீட்டர் மண்்ணண்்ணய் ்பயன்்படுத்தி 
வருகின்றைர்.  

இந்த நினலயில், தீடீர் எரி்்பாருள் வினல-
மயறறம் எமது மீைவர்களுககு ்்பாருளா-
்தார ரீதியில் ்்பரும் ்பாதிபன்ப ஏற்படுத்தி-
யுள்ளது.  

மீைவர்கள் கடன்கனளப ்்பறறு மிகவும் 

கஷ்டத்திறகு மத்தியில் ்தமது ்்தாழினல 
்சய்து வருகின்றைர்.   எனினும், இந்த 
மண்்ணண்்ணயின் வினல அதிகரிபபு 
காரணமாக மீைவர்கள் மறறும் மீைவ ஏறறு-
மதியாளர்கள் எை மீைவத் ்்தாழிலில் ஈடு-
்படுகின்ற அனைவரும் மமலும் கடைாளிக-
ளாக மாறும் நினல காணப்படுகின்றை.  

 இலஙமக ஒலி்பரப்பு கூடடுத்தா்பன ஆனந்த சைரதகான் ைணை்பத்தில் ்பாஸில், ரஜனி இமணந்து வழஙகிய வீனஸ இமச குழுவினரின் இமச நிகழ்சசியில்  நமநாடடு ்பாைக, ்பாைகிகள் கலந்து சி்றப்பித்தனர். அபூ உம்பதாவின் ஏற்பாடடில் நமைச்பற்ற நிகழ்வில்  பிரதை அதி-
தியாக சகாழுமபு ைாநகர  பிரதிதையர் ஏ.ஐ.எம. இக்்பால்,  சதாழில் அதி்பர்கள் ்பஸலி ரூமி உட்பை முக்கிய பிரமுகர்களும கலந்து சி்றப்பித்தனர்.  சமூக தசமவயாளர்கள், சதாழில் அதி்பர்கள் ைறறும உலக சாதமன ச்பற்ற சிறுமிக்கும "்பாத்திைா ஆனத்ஹிதா" (நிந்தவூர்) 
்பரிசுகளும, சான்றிதழ்களும வழஙகி சகௌரவித்தனர். இந்நிகழ்வில் சதஹிவமள  கல்கிமச ைாநகர சம்ப உறுப்பினர்  சரீனா முஸத்பாவும கலந்து சி்றப்பித்தார்.    (்பைஙகள் எம. நசார்) 

கற்றவர்களுக்கு ச்பாது நிர்வாக அதிகாரம;
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பேருவமை சீனன்பகோடமடை அல் ஹுமைஸரோ பதசிய ேோடைசோமையில் கல்வி 
கற்று வவளிபயறிய ேமழய ைோணவரகளினோல் ேை மில்லியன் ரூேோ வேறுை-
தியோன ேோடைசோமை உளைக அபிவிருத்தி பவமைத் திடடைஙகள ைற்றும் வேௌதீக 
வைஙகமை மகயளிக்கும் நிகழ்வு (6) ேோடைசோமை அதிேர எம்.ஆர.எம். ரிஸ்கி 
தமைமையில் சிறபேோக நமடைவேற்றது. இதன்பேோது அநதநத வகுபபுகமைச் 
பசரநத ேமழய ைோணவரகள திடடைஙகமை ைற்றும் உேகரணஙகமை  அதிேரி -
டைம் மகயளிபேமதயும் பிரதை அதிதிகமையும் ேடைஙகளில் கோணைோம். 
 (ேடைஙகள பேருவமை விபசடை நிருேர )

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

க�ாழும்பு க�ாடறடை புற�-
யிரத நிறையத்திலிருந்து �ாறை 
11.55 இற்கு �ாஙக�சன்துறை 
க�ாக்கிப் புைப்படும் உத்தரகதவி 
�டு�தி புற�வண்டியில் ஒடடைப்-
படடிருக்கும் 'அறிவித்தல் ஸ்ரிக்�-
ரில்' தமிழகமாழி புைக்�ணிக்�ப்-
படடுள்ளதா� பயணி�ள �வறை 
கதரிவிக்கின்ைனர்.   

இரண்டைாம் வகுப்பு, மூன்ைாம் 
பகுப்பு என்ை பதம் 'இரண்டைாம் 
�டுப்பு, மூன்ைாம் �டுப்பு' என்று 
பிறையா� அச்சிடடு ஒடடைப்பட-
டுள்ளது. இது கதாடைர்பில் சம்பந்-
தப்படகடைார் உரிய �டைவடிக்ற� 

எடுத்து கமற்படி ரயில் கபடடி-
யிலுள்ள ஸ்ரிக்�ரில் �ாணப்படு-
கின்ை தமிழப் பிறை�ற்ள திருத்தி 
சரியான முறையில் திருத்தியறமக்-
குமாறு பயணி�ள விடையமா� 
க�டடுக் க�ாளகின்ைனர்.   

ம�ோ. சைக்கிள் விபத்தில் இருவர் பலி!
அநுராதபுரம் தின�ரன் நிருபர்                

க�ாச்சியா�ம �ாைதிவுளகவவ பகுதியில் இடைம்கபற்ை கமாடடைார் 
றசக்கிள விபத்தில் படு�ாயமறடைந்த இருவர் சிகிச்றசக்�ா� கவண்டி அநு-

ராதபுரம் கபாதனா றவத்தியசாறையில் அனும-
தித்த பின்னர்  உயிரிைந்துள்ளதா� க�ாச்சியா�ம 
கபாலிஸார் கதரிவித்தனர். இச்சம்பவம் திங�ட 
கிைறம இரவு (10)  அநுராதபுரம் புத்த்ளம் பிரதான 
வீதியின் க�ாச்சியா�ம துனுகபாத்த�ம பகுதியில் 
இடைம்கபற்றுள்ளதா�  கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.  
சம்பவத்தில் 67 ,22 வயதுறடைய க�ாச்சியா�ம இங-
கிகமடடியா�ம மற்றும் துனுகபாத்த�ம பகுதிறய 
வசிப்பிடைமா� க�ாண்டை இருவகர இவவாறு உயிரி-
ைந்துள்ளனர்.

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;fg;gl;l Kfth; mjpy; gq;F ngWtjw;F 

mDkjpaspf;fg;gLthh;fs;.

jiyth;

jpizf;fs ngWiffs; FO

rl;lkh mjpgUf;fhf.

Nfs;tp mwptpj;jy;

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nfs;tp 

,yf;fk;

jiyg;G

036/T/2021 ,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;

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.

,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;.

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.

,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

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

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

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; 2022-01-

28Mk; 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 2022-

01-12Mk; 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

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy; 
cl;gl ghJfhg;G Ntiyfs;> tdq;fis kPs; gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td 

tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; 
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.

miktplq;fs; / tsTfs; Nfs;tp ,y.

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp 

gpiz

(&gh)

01 Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy> nj`ptis DNZG/A/10/21/32/I 80>000.00

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

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

3.  Nfs;tpjhuh;fSf;fhd jFjpj; Njitg;ghLfs;

 fle;j ,uz;L tUlq;fspy; VjhtJ epWtdj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nrit 

toq;fpa Kd; mDgtk;

epjpapay; ];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;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;>

mdfhhpf jh;kghy khtj;ij>

nj`ptis.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

251-6682 Mazda,  
1993,  van. கூடி ய 
விமைக்  பகோரி -
க்மகக்கு. வவலிேல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 3 10,  கோ லி வீதி,  
வகோழும்பு  - 03. வதோ , 
பே -  0 714542958
 002550

Toyota toyoAce,  10 
1/ 2 அலுமினியம்  
வேோ டியுடைன் டை பிளவீல்,  
டைபிள ேற்றரி,  700X16 
ஆறு சக்கர ம் ,  ேவர 
ஸ்டியரிங,  ேவர சடடைரஸ்,  
ேவர மி ரர,  A/ C, 
3 B என்ஜின்,  1997 
உற்ே த்தி -  2003 ேதிவு 
WPHN - 98XX 
என்ஜின்  உடேடை  சகை 
துமணபேோகஙகளும் 
முத ைோ வது ைற்றும் 
கோடசியமற நிமையில் 
வைோ றி (48 இைடசம்) 
சுனில் - 0722281386,  
உ ப த கு ை ோ ர - 
0778860049,  கைனி
 002654

SG YQ-5895 Bajaj,  
2011; WP QG-8291 
Bajaj,  2006,  WP 
YO-3005  Bajaj,  
2011,  threewh e el 
கூடிய விமைக்  பகோரி -
க்மகக்கு. வவலிேல் 
பி னோன் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை.310,  கோலி வீதி,  
வகோழும்பு  - 03. வதோ , 
பே -  0 711210810.
 002555

WP BIA - 9335 Honda 
navi,  2019,  CP BIB-
1290  H onda na vi,  
2019,  motor Cycle. 
கூடிய விமைக்  பகோரி -
க்மகக்கு.   வவலிேல்  
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 3 10,  கோ லி வீதி,  
வகோழும்பு  - 03. வதோ , 
பே -  0 711210810.
 002554

வகோழும்பு வேோலித்தீன் 
வ த ோ ழி ற் ச ோ ம ை க் கு 
உற்ேத்தி வேோதியிடை -
லில் உதவியோைரகளு-
க்கு வவற்றிடைஙகள. 
சம்ேைம் பேசித் தீரக்க-
ைோம். 0777893786
 001023
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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;

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

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

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.

jiytH

jpizf;fs ngWiff; FO>

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

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;

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

fhzp mikr;rpd; Fwpg;gpyf;fk; : 

4-3/12/2018/WS/375

,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;

V.vk;.tpf;ukhur;rp

gpuNjr nrayhsh;>

nke;jJk;gu

2022 [dthp khjk; 10 Mk; jpfjp

nke;jJk;gu gpuNjr nrayfj;jpy;

ngaH khw;wk;

nfhOk;G -13> nfhl;lhQ;Nrid> 

[k;gl;lh tPjp> 131/47-
89Ir; 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;

%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];jh 

Nth[{fspYk;> Mtzq;fspYk; 

,g;ngaiuNa Fwpg;gpLNtd; 

vd;gij =yq;fh FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

mypGfhd; - ghj;jpkh w];kpdh

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; -

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (REB)
ePHg;ghrd mikr;R

jy;gpl;bfy ePHj;Njf;fj; jpl;lk; - fe;jnfl;ba> gJis. 

cj;Njr jy;gpl;bfy mizf;fl;L 
jsj;jpw;fhd milT tPjpia Nkk;gLj;jy;

(0+550 KM to 0+715KM)

tpiykD ,y. PD/TRP/W2/1/NCB-AC/2022
1.  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;. 

2. tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykD Kiwik (NCB) Clhf elj;jg;gLk;. 

3.  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

fhzp RtPfupg;Gr; rl;lk; (mj;jpahak; - 460) 

gpupT 39(1) ,d; fPo; fhzp RtPfupg;Gr;

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;.

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.

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

n`f;lahu;

 tlf;Nf - Jz;L ,yf;fk; 243 kw;Wk; 244

 fpof;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 243 kw;Wk; 244

 njw;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 242 kw;Wk; 244

 Nkw;Nf - Jz;L ,yf;fk; 242 kw;Wk; 243

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

n`f;lahu;

 tlf;Nf - Jz;L ,yf;fk; 247> 249 >124> 125 kw;Wk; 211

 fpof;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 124 >125 >211 kw;Wk; 247 

 njw;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 247

 Nkw;Nf - Jz;L ,yf;fk; 247

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

n`f;lahu;

 tlf;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 251> 116 kw;Wk; 249

 fpof;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 116> 249 kw;Wk; 247

 njw;Nf  - Jz;L ,yf;fk; 247> 10B kw;Wk; 251
 Nkw;Nf - Jz;L ,yf;fk; 10B> 251 kw;Wk; 116

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

v];.gP. ype;jFk;Gu 

gpuNjr nrayhsu;>

mk;gfKt Nfhuis 

2021.12. 30 Mk; jpfjp 

mk;gfKt Nfhuis gpuNjr nrayf fhupahyaj;jpy; ,Ue;J.

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

ePH toq;fy; mikr;R

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

mDuhjGuk; tlf;F ePH; toq;fy; jpl;lk; - fl;lk; II
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; (2022-

01-25)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.

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
(mur chpikAs;s njhopy; Kaw;rpnahd;W)

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. Plex Systems  7. Epicor Software

2. Acumatica  8. Microsoft

3. QAD  9. Infor

4. Oracle (Net Suite ERP) 10. Priority Software

5. Oracle (ERP Cloud) 11. SAP

6. IFS 12. 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 பகிேங்கத்தில் விளையாட
ஜ�ோஜ�ோவிச்சை அனுமதித்த 
நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏடிபி வரஜவற்பு

ஆண்கள் டென்னிஸின் ஆளும் 
குழுவான ஏடிபி, திங்கட்கிழமை 
அவுஸ்திரேலிய நீதிைன்்றத் தீர்ப்-
மைப் ைாோட்டியது,  தேவரிமை-
யில் முதலிெத்தில் உள்்ள ர�ாவக் 
ர�ார்காவிசமை டைல்ரைார்னில் 
டதாெர்ந்து அடுத்த வாே அவுஸ்திரே-
லிய ைகிேங்கத்தில் ைஙர்கற்க அனுை-
தித்தது.

ஒரு அறிக்ம்கயில், ர�ார்காவிச-
சின் ட்காவிட்-19 தடுப்பூசி ைருத்துவ 
விலக்கு ைறறும் டதாெர்புமெய 
நி்கழ்வு்கள் டதாெர்ைான ைர்சமை 
'அமனத்து ைகுதி்களிலும் ைாதிப்மை 
ஏறைடுத்துகி்றது' என்று அமைப்பு 
கூறியது. விதி்கள் ைறறிய டதளிவான 
புரிதல் ைறறும் த்கவல் ைரிைாற்றத்-
தின் அவசியத்மத நிமலமை எடுத்-
துக்்காட்டுகி்றது என்று ஏடிபி டதரி-
வித்துள்்ளது.

'திங்கட்கிழமை �ெந்த விைாேமை-
யின் முடிமவ �ாங்கள் வேரவற-
கிர்றாம், ரைலும் சில வாேங்கள் 
டென்னிஸ் ரைாட்டிமய உறைா்கைா்க 
எதிர்ர�ாக்குகிர்றாம்' என்று அறிக்-
ம்கயில் டதரிவித்துள்்ளது.

டைர்பிய டென்னிஸ் �ட்ைத்திேத்-
தின் விைாமவ இேத்து டையத அவுஸ்-
திரேலியாவின் முடிவு 'நியாயைற்றது' 

என்று தீர்ப்ைளித்த நீதிைதி அந்ரதானி 
ட்கல்லி, குடிரயற்றக் ்காவலில் 
இருந்து ர�ார்காவிசமை விடுவிக்்க 
உத்தேவிட்ொர். அவமே �ாடு ்கெத்து-
வதற்கான ரவறு வழிமய இன்னும் 
ைரிசீலித்து வருவதா்க அேைாங்கம் 
கூறியுள்்ளது.

'டைல்ரைார்னுக்குப் ையணித்த-
தில், நுமழவு விதிமும்ற்களுக்கு 
இைங்க ரதமவயான ைருத்துவ 
விலக்கு அளிக்்கப்ைட்ெதா்க ர�ாவக் 
ர�ார்காவிச �ம்பினார் என்ைது டதளி-
வாகி்றது' என்று ஏடிபி  அறிக்ம்கயில் 
டதரிவித்துள்்ளது.

்கெந்த திங்கட்கிழமை நீதிைன்்ற 
விைாேமைக்கு வழிவகுக்கும் டதாெர் 
நி்கழ்வு்கள் ர�ாவாக்கின் �ல்வாழ்வு 
ைறறும் அவுஸ்திரேலிய ைகிேங்கத்-
துக்்கான தயார் ைடுத்தல் உட்ைெ 
அமனத்து முமன்களிலும் ரைதத்மத 
ஏறைடுத்தியுள்்ளன' என்று ஏடிபி 
கூறினார், இது ர�ார்காவிசசின் ைாது-
்காப்பில் ரைைாததற்கா்க சில வீேர்்களி-
ெமிருந்து விைர்ைனங்கம்ள எதிர்-
ட்காணெது. அமனத்து வீேர்்களும் 
தடுப்பூசி ரைாடுைாறு ைரிந்துமேக்கி-
ர்றாம் என்றும், சி்றந்த 100 வீேர்்களில் 
97% ரைருக்கு தடுப்பூசி ரைாெப்ைட்ெ-
தா்க ஏடிபி ரைலும் கூறியது.

ைங்க்ளாரதஷ் கிரிக்ட்கட் அணிக் -
ட்கதிோன இேணொவதும் இறுதியு-
ைான டெஸ்ட் ரைாட்டியில், நியூஸி-
லாந்து கிரிக்ட்கட் அணி இன்னிஙஸ் 
ைறறும் 117 ஓட்ெங்க்ளால் அைாே 
டவறறிடைற்றது.

இந்த டவறறியின் மூலம் இேணடு 
ரைாட்டி்கள் ட்காணெ டெஸ்ட் 
டதாெர், 1-–1 என்்ற ்கைக்கில் ைைநி -
மலயில் முடிவமெந்துள்்ளது.

ைவுணட் ைவுன்்கானுய மைதா -
னத்தில் �மெடைற்ற முதல் ரைாட் -
டியில், ைங்க்ளாரதஷ் கிரிக்ட்கட் 
அணி 8 விக்ட்கட்டு்க்ளால் சி்றப் -
ைான டவறறிமய ைதிவு டையதிருந் -
தது.

கிறிஸ்ட்ைர்ச மைதானத்தில் ்கெந்த 
ஞாயிறறுக்கிழமை ஆேம்ைைான 
இேணொவது டெஸ்ட் ரைாட்டியில், 
�ாையச சுழறசியில் டவறறிடைற்ற 
ைங்க்ளாரதஷ் அணி, முதலில் ்க்ளத் -
தடுப்மை தீர்ைானித்தது.

இதன்ைடி முதலில் துடுப்டைடுத் -
தாடிய நியூஸிலாந்துக் கிரிக்ட்கட் 
அணி, முதல் இன்னிஙஸிற்கா்க 6 
விக்ட்கட்டு்கள் இழப்புக்கு 521 ஓட் -
ெங்கம்ள டைறறிருந்த ரைாது, தனது 
முதல் இன்னிஙஸ் ஆட்ெத்மத 
இமெநிறுத்திக்ட்காணெது.

இதன்ரைாது அணியின் அதி்கப் -
ைட்ை ஓட்ெங்க்ளா்க, டொம் லதம் 
252 ஓட்ெங்கம்ளயும் டெரவான் 
ர்கான்ரவ 109 ஓட்ெங்கம்ளயும் 

டைறறுக்ட்காணெனர். ைங்க்ளா -
ரதஷ் கிரிக்ட்கட் அணியின் ைந்துவீச -
சில், டைாரிபுல் இஸ்லாம் ைறறும் 
எடைாட் ட�ாமைன் ஆகிரயார் 
தலா 2 விக்ட்கட்டு்கம்ளயும் 
டைாமினுல் �க் 1 விக்ட்கட்டிமன -
யும் வீழ்த்தினர்.

இதமனத்டதாெர்ந்து ைதிலுக்கு 
முதல் இன்னிஙமை டதாெஙகிய 
ைங்க்ளாரதஷ் அணி, 126 ஓட்ெங்க -
ளுக்கு சுருணெது.

இதன்ரைாது அணியின் அதி்கப் -
ைட்ை ஓட்ெங்க்ளா்க, யாசிர் அலி 55 
ஓட்ெங்கம்ளயும் நுருல் �ைன் 41 

ஓட்ெங்கம்ளயும் டைறறுக்ட்காணெ -
னர்.

நியூஸிலாந்து  அணியின் ைந்துவீச -
சில், ட்டேணட் ரைால்ட் 5 விக்ட்கட் -
டு்கம்ளயும் டிம் ைவுத்தீ 3 விக்ட்கட் -
டு்கம்ளயும் ட்கயல் ர�மீஸன் 2 
விக்ட்கட்டு்கம்ளயும் வீழ்த்தினர்.

இதமனயடுத்து 395 ஓட்ெங்கள் 
பின்னிமலயில் இருந்த ைங்க்ளா-
ரதஷ் அணிமய, நியூஸிலாந்து அணி 
ைரலா ஒன் மும்றயில் துடுப்டைடுத்-
தாெ அமழத்தது.

இதன்ைடி இேணொவது இன்னிங -
ஸிற்கா்க ரைாரலா ஒன் மும்றயில் 

துடுப்டைடுத்தாடிய ைங்க்ளாரதஷ் 
அணி, 278 ஓட்ெங்களுக்கு சுருண-
ெது.

இதனால், நியூஸிலாந்து  அணி,-
இன்னிஙஸ் ைறறும் 117 ஓட்ெங்க-
்ளால் அைாே டவறறிடைற்றது.

இதன்ரைாது ைங்க்ளாரதஷ் 
அணியின் அதி்கைட்ை ஓட்ெங்க்ளா்க, 
லிட்ென் தாஸ் 102 ஓட்ெங்கம்ளயும் 
டைாமினுல் �க் 37 ஓட்ெங்கம்ள -
யும் டைறறுக்ட்காணெனர்.

நியூஸிலாந்து அணியின் ைந்துவீச -
சில், ட்கயல் ர�மீஸன் 4 விக்ட்கட்-
டு்கம்ளயும் ட�யல் வாக்னர் 3 விக் -
ட்கட்டு்கம்ளயும் டிம் ைவுத்தீ, ரெரில் 
மிட்டைல் ைறறும் ரோஸ் டெயலர் 
ஆகிரயார் தலா 1 விக்ட்கட்டிமன-
யும் வீழ்த்தினர்.

இப்ரைாட்டியின் ஆட்ெ�ாய்க-
னா்க முதல் இன்னிஙஸில் 252 ஓட் -
ெங்கம்ள டைறறுக்ட்காணெ நியூஸி-
லாந்து அணியின் தமலவர் டொம் 
லதம் டதரிவுடையயப்ைட்ொர்.

டதாெரின் �ாய்கனா்க, நியூஸி-
லாந்து  அணியின் டெரவான் 
ர்கான்ரவ (இேணடு இன்னிஙசு்க-
ளில் 244 ஓட்ெங்கள்) டதரிவுடைய-
யப்ைட்ொர்.

இந்த ரைாட்டியுென் நியூஸிலாந்து 
அணியின் மூத்த வீேோன ரோஸ் 
டெயலர் அமனத்து வம்கயான கிரிக்-
ட்கட்டிலிருந்தும் ஓயவு டைறறுள்-
்ளார்.

சமன் சசய்தது
நியூஸிலாந்து அணி

பங்களாதேஷ் அணிக்்கதிரான ்ெஸ்ட் ்ோெர்

அட்ொளளசதசேளன அல்-நஜா 
விளளயாட்டுக்கழ்கம் சேம்பியன்
(ைாலமுமன விரைெ நிருைர்)

அட்ொம்ளசரைமன மைனா 
விம்ளயாட்டுக் ்கழ்கத்தினால் 
�ொத்தப்ைட்ெ 23 வயதிறகுட் -
ைட்ெவர்்களுக்்கான டைன்ைந்து 
கிரிக்ட்கட் சுறறுப் ரைாட்டியில் 
அட்ொம்ளசரைமன அல்- – ��ா 
விம்ளயாட்டுக்்கழ்கம் டவறறி -
டைறறு ைம்பியன் கிணைத்மத தன -
தாக்கிக்ட்காணெது.

மைனா விம்ளயாட்டு ்கழ்கத்தி -
னால் �ொத்தப்ைட்ெ 23 வயதிறகுட் -
ைட்ெவர்்களுக்்கான டைன்ைந்து கிரிக்-
்கட் சுறறுப் ரைாட்டியின் இறுதிப் 
ரைாட்டி (09) அட்ொம்ளசரைமன 
டைாது விம்ளயாட்டு மைதானத்தில் 
இெம்டைற்றது.

இறுதிப்ரைாட்டியில் அட்ொ-
ம்ளசரைமன அல்-��ா ைறறும் அக் -
்கமேப்ைறறு ட�ாலிரைாயஸ் ஆகிய 
்கழ்க அணி்கள் ரைாதிக்ட்காணென. 
இதன்ரைாது அல்- – ��ா ்கழ்க அணி -

யினர் டவறறிடைறறு ைம்பியன் கிண-
ைத்திமன தனதாக்கிக்ட்காணெனர். 
இந்நி்கழ்வில் அட்ொம்ளசரைமன 
பிேரதை ைமை உறுப்பினரும், ஆசி-
ரியருைான ஏ.எல்.அஜைல், மைனா 

விம்ளயாட்டுக் ்கழ்கத்தின் தமல-
வரும், ஆசிரியருைான ஏ.சி.்றைாத், 
மு்காமையா்ளர் �ழிம் ைறறும் 
மைனா ்கழ்கத்தின் உறுப்பினர்்கள் 
என ைலரும் ்கலந்து சி்றப்பித்தனர்.

ரிடஸ்்பரி ைனிஷ்ட ே்தசிே ஸ்கைாஷ சாமபிேன்ஷிப 2021 இல் 19 வேதுக்குட்பட்டகவற்றிோ்ளர்ைள மற்றும இரண்டாம இ்டம பிடித்-
்தவர்ைள- இல்ஹாம அஸ்ேமான் (டி.எஸ். ேசனநாேக்ை ைல்லூரி), நவிந்து �க்மன் (டி.எஸ். ேசனநாேக்ை ைல்லூரி),கேஹானி குருபபு 
(விசாைா வித்திோ�ேம) மற்றும சனித்மாசினலி (ஸ்ரீமாேவா்பண்டார நாேக்ை வித்திோ�ேம) ஆகிேோர் சிபிஎல் ஃபூடஸ் இன்்டர்ந-
ஷனல் பிகரேவட லிமிடக்டட நிறுவனத்தின் சந்க்தப்படுத்்தல் துகை க்பாது முைாகமோ்ளரான நிலுபுல் டி சில்வா மற்றும இ�ஙகை 
ஸ்கைாஷ சஙைத்தின் அதிைாரிைளு்டன் ்ப்டத்தில் ைாணப்படுகின்ைனர்.

த்தசிய கபடியில் அமபாறை, கிளிச�ாச்சி அணிகள் சமபியன்

ரதசிய ்கைடி ைம்பியன்ஷிப் 
டதாெரின் ஆண்கள் பிரிவில் 
அம்ைாம்ற ைாவட்ெ அணியும், 
டைண்கள் பிரிவில் கிளிட�ாசசி 
ைாவட்ெ அணியும் ைம்பியன்்க்ளா்கத் 
டதரிவாகின.

இலஙம்க ்கைடி ைம்ரை்ளனம் இேண-
ொவது தெமவயா்க ஏறைாடு டையத 
ைாவட்ெ ரீதியிலான ரதசிய ்கைடி 
ைம்பியன்ஷிப் டதாெர் ்கெந்த 8ஆம் 
தி்கதி ட்காழும்பு-07 இல் அமைந்துள்்ள 
விம்ளயாட்டுத்தும்ற அமைசசின் 
உள்்ள்க விம்ளயாட்ெேஙகில் ஆேம்ை-
ைாகியது.

விம்ளயாட்டுத்தும்ற அமைசசின் 
அனுைேமையுென் �ெத்தப்ைட்ெ 
இம்மும்ற ரைாட்டித் டதாெரில் 
வெக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ெ �ாெ-
்ளாவிய ரீதியில் இருந்து ஆண்கள் 
பிரிவில் 25 அணி்களும், டைண்கள் 

பிரிவில் 15 ைாவட்ெ அணி்களும் ைங-
குைறறின.

 ரதசிய ்கைடி ைம்பியன்ஷிப் 
டதாெரின் ஆண்களுக்்கான இறுதிப்-
ரைாட்டியில் அம்ைாம்ற ைாவட்ெம் 
ைார்பில் ்க்ளமி்றஙகிய நிந்தவூர் ைதீனா 
விம்ளயாட்டுக் ்கழ்கமும், ைட்ெக்-
்க்ளப்பு ைாவட்ெ அணியும் ைலப்ை-
ரீட்மை �ெத்தின.

இேணடு அணி்களுரை வலிமை 
வாயந்த அணி்கள் என்ைதால் ரைாட்டி 
விறுவிறுப்ைா்க அமைந்தது.

இலஙம்க ்கைடியின் �ட்ைத்திே வீேர் 
அஸ்லம் ை�ா, அம்ைாம்ற ைாவட்ெ 
அணிக்கு முதல் புள்ளிமய எடுத்தார். 
ைறுபு்றத்தில் ைட்ெக்்க்ளப்பு ைாவட்ெ 
அணி ைதிலடியா்க விம்ளயாடியதால் 
இரு அணி்களும் ைை அ்ளவில் புள்ளி-
்கம்ள எடுத்து வந்தாலும், ரைாட்டி-
யின் முதல் ைாதி ஆட்ெர�ே முடிவில் 

அம்ைாம்ற ைாவட்ெ அணி 25-13 என்்ற 
புள்ளி்கள் ்கைக்கில் முன்னிமல வகித்-
தது. டதாெர்ந்து �மெடைற்ற இேணொ-
வது ைாதி ஆட்ெத்திலும் அம்ைாம்ற 
ைாவட்ெ அணி வீேர்்கள் அதிேடியான 
ஆட்ெத்மத டவளிப்ைடுத்தி அணிமய 
டவறறிப் ைாமதக்கு அமழத்துச டைன்்ற-
னர். இதில் அம்ைாம்ற ைாவட்ெ அணி 
31 புள்ளி்கம்ளப் டைறறுக்ட்காள்்ள, 
ைட்ெக்்க்ளப்பு ைாவட்ெ அணியால் 7 
புள்ளி்கம்ள ைாத்திேரை இப்ைாதியில் 
டைறறுக்ட்காள்்ள முடிந்தது.

 ஆட்ெர�ே முடிவில் 56-–20 என்்ற 
புள்ளி்கள் அடிப்ைமெயில் ைட்ெக்-
்க்ளப்பு ைாவட்ெ அணிமய வீழ்த்தி 
முதல் மும்றயா்க ரதசிய ்கைடி ைம்-
பியன்ஷிப் ைட்ெத்மத அம்ைாம்ற 
ைாவட்ெ அணி சுவீ்கரித்தது.

ரதசிய ைட்ெ ்கைடி ரைாட்டி்களில் 
முன்னணி அணியா்க வலம்வருகின்்ற 

அம்ைாம்ற ைதீனா விம்ளயாட்டு 
்கழ்கம், இறுதியா்க �மெடைற்ற 
33ஆவது ரதசிய இம்ளஞர் விம்ள-
யாட்டு விழாவில் ரதசிய ைட்ெ ்கைடி 
ரைாட்டியில் ைம்பியனா்கத் டதரிவாகி-
யிருந்தமை ைறறுடைாரு சி்றப்ைம்ைைா-
கும்.

 ்கெந்த (10ம் தி்கதி ) ைாமல �மெ-
டைற்ற டைண்களுக்்கான இறுதிப்ரைாட்-
டியில் யாழ்ப்ைாைம் – கிளிட�ாசசி 
ைாவட்ெ அணி்கள் ைலப்ைரீட்மை �ெத்-
தின.

விறுவிறுப்ைா்க �மெடைற்ற இப்-
ரைாட்டியின் முதல் ைாதியில் இரு 
அணி்களும் ைை அ்ளவில் தி்றமைமய 
டவளிப்ைடுத்தியிருந்தாலும், யாழ்ப்-
ைாை அணி 21-–16 என்்ற புள்ளி்கள் 
்கைக்கில் முன்னிமல வகித்தது.

டதாெர்ந்து �மெடைற்ற இேண-
ொவது ைாதி ஆட்ெத்திலும் இரு 

அணி்களும் ைை அ்ளவில் புள்ளி்கம்ள 
எடுத்தன. இதில் ஒரு ்கட்ெத்தில் 
யாழ்ப்ைாை அணி 29 புள்ளி்கம்ளயும், 
கிளிட�ாசசி அணி 28 புள்ளி்கம்ளயும் 
எடுக்்க ரைாட்டி ரைலும் விறுவிறுப்-
ைா்க ைாறியது.  ரைாட்டியின் ்கமெசி 
5 நிமிெங்களில் கிளிட�ாசசி வீோங்க-
மன்கள் தைது நுட்ைைான ஆட்ெத்மத 
டவளிப்ைடுத்த புள்ளி்கள் டைல்ல 
டைல்ல அதி்கரித்தது. ஆட்ெத்தின் 
்கமெசி ்கட்ெத்தில் கிளிட�ாசசி வீோங-
்கமன்கள் விறுவிறுப்புென் ஆடி யாழ்ப்-
ைாை அணி ட�ருங்காத அ்ளவுக்கு 10 
புள்ளி்கள் வித்தியாைத்மத ட்காணடு 
வந்தனர்.

ஆட்ெர�ே முடிவில் கிளிட�ாசசி 
அணி 49 புள்ளி்கம்ளயும், யாழ்ப்ைாை 
அணி 40 புள்ளிம்ள்கம்ளயும் எடுத்தன. 
இதமனயடுத்து 49–40 என்்ற புள்ளி்கள் 
்கைக்கில் கிளிட�ாசசி அணி டவறறி 

வாம்க சூடியது. இறுதிப்ரைாட்டியில் 
ைம்பியன் ைட்ெத்மத டவன்்ற இேணடு 
அணி்களுக்கும், டவறறிக் கிணைத்து-
ென் ஒரு இலட்ைம் ரூைா ைைப்ைரிசு 
வழங்கப்ைெ, 2ஆவது இெத்மதப் 
டைறறுக்ட்காணெ அணி்களுக்கு தலா 
50 ஆயிேம் ரூைா ைைப்ைரிசும் வழங-
கிமவக்்கப்ைட்ென. ஆண்கள் பிரிவில் 
மூன்்றாவது இெத்மத அநுோதபுே 
ைாவட்ெ அணியும், டைண்கள் பிரிவில் 
மூன்்றாவது இெத்மத ைட்ெக்்க்ளப்பு 
ைாவட்ெ அணியும் டைறறுக்ட்காண-
ெது.  இறுதிப்ரைாட்டியின் சி்றந்த வீே-
ருக்்கான விருமத அம்ைாம்ற ைதீனா 
விம்ளயாட்டுக் ்கழ்கத்தின் �ட்ைத்திே 
வீேர் அஸ்லம் ை�ா டைறறுக்ட்காள்்ள, 
டைண்கள் பிரிவில் சி்றந்த வீோங-
்கமனக்்கான விருமத கிளிட�ாசசி 
ைாவட்ெ அணிமயச ரைர்ந்த பி. 
தனூஷா டைறறுக்ட்காணொர்.
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,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; 

toq;fy;  jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Rath napura/Kolonna/ NEW/
Iththakanda/2021/10

&gh 35,000/- &gh 2,616,000/- 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;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ky;yhtp Gjpa ePh; 

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

&gh 60,000/- &gh 8,000,000/- 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; 

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

&gh 60,000/- &gh 8,812,844/- 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

3. 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;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  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;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7. 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;.

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.

Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafk;

Nju;jy; jiyikr; nrayfk;

ruz khtj;ij

,uh[fpupa 

2022.01.12
Email- addcomla@elec  ons.gov.lk

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

Ntz;Lk;.)

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 njhlh;ghd kidab rhj;jpu fl;bl 

epGzh;fs;

rka Gdpjj;jsq;fs; kw;Wk; fyhr;rhug;gug;G njhlh;ghd 

kidab rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;

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 eph;khzpg;Gf;fhd kidab 

rhj;jpu fl;bl epGzh;fs;

Rw;Wyh trjpfSf;fhd kj;jpa epiyak;

nkd;ikahd gaq;fukhd gazj;jpw;fhd kidab rhj;jpu 

fl;bl epGzh;fs;

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

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

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;bay;gLj;jg;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.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

Nfhh;gNul; Nrh;tpr]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsh;fs;

2021 [dthp 04 Mk; jpfjp

nghJ mwptpj;jy;
,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

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.

tpguq;fs;

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

&gh

Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

&gh

01 E}y; tiffs; 2000.00 100>000.00

02 rha tiffs;> ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs;

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 epge;jidfs; kw;Wk; tpguq;fs; 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fSld; toq;fg;gLk;.

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

ngWiff;fhd miog;G



18 2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை12–01–2022

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

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

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
Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; gLk;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;
01 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

**
&gh 10,134,650/-

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

643.14
kpy;ypad;

+ USD 1.83 
kpy;ypad;

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

02 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 &gh  33,700/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT 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

03 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 ROOM-
JALTHARA/NHDA/2021/01/R

4,000/+ 
VAT &gh  26,200/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT 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

04 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

6,000/+ 
VAT

**
&gh 129,700/-

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; 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

05 ehtyg;gpl;b gy;Nyfk> fynghl vy;y 

xd;wpizf;fg;gl;l ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; 04 

vz;zpf;ifahd jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fj;ij 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-56/GOSL/2021/02

60,000/- + 
VAT

**
&gh 2,582,600/-

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;

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

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 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

**
&gh  79,700/-

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;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

02/02/2022
gp.g. 2.00

07 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

** &gh  77,400/-

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

08 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  63,000/-

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

toq;fy; Nfs;tpfs;
09 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

60,000/- 
+VAT

**

4.0 kpy;ypad;
kw;Wk; khjphp 

ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

19>550.00 &ghit 

NjePtt rigf;Fr; 

nrYj;jpajw;fhd 

gw;Wr;rPl;L  

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;

- 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

10 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

4,000/+ 
VAT &gh  31,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  

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 

11 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

4,000/+ 
VAT &gh  31,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  

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 

12 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

6,000/-+ 
VAT

** &gh 64,500/-

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

27/01/2022
K.g. 10.00

Nritf;; Nfs;tpfs;
13 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

4,000/-+ 
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;

3.59
kpy;ypad;

gpXep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

26/01/2022
gp.g. 2.00

14 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

2,000/- + 
VAT &gh  26,000/-

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 

15 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

2,000/- + 
VAT &gh  20,000/-

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

16 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 

ghPl;rpj;jy; myFfis tbtikj;jy;. 

xg;ge;j ,y: 
KNPIWSP/SERVICE/PC-01/2021-117

6,000/-+ 
VAT

**
&gh  50,000/-

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;

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

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
17 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/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

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

18 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;

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
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,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;

miktplj;jpd; ngaH kPsspf; 

fg;gLk; 

tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

kPsspf;fg; 

glhj 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

gioa ngaH Gjpa 

ngaH

WL/2/21/
Nallatbanniya/ 
2022

1 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

1.  ,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;.

2.  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;.

3.  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;.

4.  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;.

5.  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;.

6.  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;.

7.  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

19 jpfd 11 kj;jpa fpof;F nghWg;gjpfhhp 

mYtyfj;jpw ;F rpq;fs; nfg;ig 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: 
RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CE/2021/334

2,000/- + 
VAT &gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
26/01/2022
gp.g. 2.00 

20 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;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
26/01/2022
gp.g. 2.00 

21 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;

gp.x.ep. (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tele: 0112224888,  Fax  :0112637945

27/01/2022
K.g. 10.00

22 gpxep (Cth) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

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

2,000/- + 
VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934  Fax: 0552230974/ 0552222448

26/01/2022
gp.g. 2.00 

23 tTdpah gpxep (tlf;F) mYtyfj;jpw;F 

thfdq;fis (Ntd; xd;W kw;Wk; 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

xU NtDf;F 

&gh 33,500/- 
xU lgs; 

nfg;Gf;F &gh 
44,300/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpepX (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

02/02/2022
gp.g. 2.00

24 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 &gh 23,000/- ,jidnahj;j Nritfspd; mDgtk; tha;e;j 

epWtdq;fs;

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

25 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 20,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (rgufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

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.



20 2022 ஜனவரி 12 புதன்கிழமை12–01–2022

இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன ைாவத்மதயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி ைாதம 12ம திைதி புதன்கிழமை அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

b[pl;ly; njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpd; fPOs;s

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

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 2022-02-

06Mk; 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; 2022-05-

07Mk; jpfjp tiu)

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

II.  Ntd;; tz;bahdJ ,ul;il tspr;rPuhf;fpAld; Fiwe;jgl;rk; 08 

Mrdq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

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;.

ngWif 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;Jf;nfhs;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

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;Jf;nfhs;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

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykD mioj;jy;
ngWif mwptpj;jy; ,yf;fk; 

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

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

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;Jf;nfhs;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

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;Jf;nfhs;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

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;Jf;nfhs;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

,kpaq;nfhlTf;F epyk; 
ifafg;gLj;jpajw;fhd 

,og;gPlhf ePjpkd;wj;jpy; 
gzj;ij itg;G nra;Aq;fs;

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;.

,y tof;F ,y
,og;gPLfs; 

(&gha;)

2531

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

gpuNjr nrayhsH

gKdnfhLt
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