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ஆனந்த சங்கரி ஐயாவுக்கு வயசு 
ப�ாட்டுது எண்டு சிலர் அவரின்ர ்கட்சியில 
க்க கவக்்கப் �ாக்கினம் அவ்ரப் �த்தி 
சரியா த்தரியல....

அவர் புலி்களுக்ப்க புண்்ாக்கு 
தீத்தினவர், பேத்து பிறந்தகவ அவருக்கு 
்தண்ணி ்காட்்ட முயற்சிக்கிற்த �ாத்்தா 
சிரிப்பு்தான வருகுது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

ஏழு தமிழ்க் கட்சிகளுடனான

இலங்கைககைகான இந்திய உயர்ஸ்-
தகானிகைர் ககைகாபகால் பகாககல அவசர -
மகாகை இந்தியகாவிற்கு அ்ைககைபபட்-
டுள்கார்.

இதன் கைகாரணமகாகை, வடககு 
கிைககு மகாகைகாணஙகை்் பிரதிநிதித்-
துவம் சசய்யும் ஏழு அரசியல் கைட்சி-
கைளுடன் நடத்தபபடவிருந்த சந்திபபு 
இறுதி கநரத்தில் ரத்துச் 
சசய்யபபட்டுள்து.

சந்திப்பை இறுதி 
நேரத்தில் இரத்துசசயத 
இந்திய தரபபு 

இலங்கையில் வஙகுகரகாத்து ஏற்பட்டுள்தகாகை சிலர் சசகால்வது 
கபகால் நி்ல்மயில்்லசயன இலங்கை மத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் அஜித் நிவகாட் கைபரகால் 

வெளிநாட்டுக் கடனகளை
வெலுத்த எம்ால் முடியும

நாடு வஙகுர�ாத்து நிமலயில் இல்மல:

சகைரவலபபிட்டி யுகைதனவி மின் உற்பத்தி நி்ல-
யத்தின் ஒரு பகுதி்ய அசமரிககை நிறுவனசமகான்-
றுககு வைஙகுவதற்கு கமற்சகைகாணட தீர்மகானத்்த 
சசல்லுபடியற்்றதகாககுமகாறு ககைகாரி தகாககைல் சசய்யப-
பட்டுள் மனு்வ விசகார்ணககு எடுத்துகசகைகாள-
வதற்கைகான  கைகாலத்்த உச்சநீதிமன்்றம் ஒத்-
திபகபகாட்டுள்து.

அவ்ரிக்காவுக்கு ெழஙகப்பட்ட
விெகாரம வ்தாடர்பான ெழக்கு

ஆசியாவின் பலம வாய்நத 
நாடாக மாற்றியமமபபபாம 

தஙகை்து இருபபுககைகாகை எங-
கைளுடன் இ்ணந்தவர்கைள 
இன்று அர்ச விமர்சிபபதகாகை 
சபகாதுஜன சபரமுன குறிப-
பிட்டுள்து.

சபகாதுஜன சபரமுன 
ஏற்பகாடு சசய்த ஊடகை மகாநகாடு 
கநற்று கைட்சி த்ல்மயகைத்-
தில் ந்டசபற்்றது. இஙகு கைருத்துத் 
சதரிவித்த இரகாஜகாஙகை அ்மச்சர் விம-

லவீர திசகாநகாயககை மற்றும் 
கைட்சி முககியஸ்தரகான கரணுகை 
சபகரரகா ஆகிகயகார் தமது 
கைட்சி கதர்தல் நடத்துவ்தகய 
விரும்புவதகாகைவும் ஆனகால்  
கதர்தல் மு்்ற்ய குைபபி 
கதர்தல் நடத்துவதற்கு எதிரகாகை 
வைககு சதகாடர்ந்தவர்கைள 

இன்று விமர்சனம் சசய்வ்த 
ஏற்கை முடியகாது என்றும்

்தஙகைது இருபபிறகாக எஙகளுடன 
இளைந்தெரகள் இனறு வி்ரெனம
அ�மை விைர்சிபரபார் குறித்து SLPP விைலவீ� ்கண்டனம்

பிரதான சந்நதக ேபைர் 
நேற்று அ்டயாளம் 
காணபபைட்டார்

சபைார்ள நதவாலய குண்டு மீட்பு:

 சகைகாழும்பு – 
சபகார்் பகு-
தியில் உள் 
கி றி ஸ் த வ 
க த வ கா ல ய ம் 
ஒன்றின் வ்காகைத்தில் இருந்து ்கைக -
குணடு மீட்கைபபட்ட்ம சதகாடர் -
பகாகை சந்கதகைத்தின்கபரில் 
்கைதுசசய்யபபட்ட 

இந்த வருடத்தில் 
ந ் ட ச ப ்ற வு ள ் 
கை.சபகா.த (உ/த) தரம் 
5 புல்மபபரிசில் 
பரீட்்ச, சகாதகாரண 
தர பரீட்்ச ஆகிய 
பரீட்்சகைள ந்ட-
சபறும் தினஙகைளில் 
மகாற்்றசமதுவும் இல்்ல என்று கைல்வி 
அ்மச்சின் சசயலகா்ர் கபரகாசிரியர் 
கைபில சி. சபகரரகா சதரிவித்-
தகார்.

A/L, புல்ைபபைரிசில் 
பைரீட்்ச திகதிகளில்
ைாற்்றம் எதுவுமில்்ல 

ரநற்று ்காமல ரநரில் வழிபாடு
யகாழ்.விகசட நிருபர் 

எதிர்ககைட்சித் த்லவர் 
சஜித் பிகரமதகாச கநற்றுக-
கைகா்ல வரலகாற்றுச் சி்றபபு-
மிககை நல்லூர் கைந்தசுவகாமி 
ஆலயத்துககுச் சசன்று தனது 
ம்னவி சகிதம் வழிபகாடுகை-
ளில் ஈடுபட்டகார்.

வடமகாகைகாணத்துககைகான விஜயத்்த கமற்சகைகாணடுள் எதிர்க -
கைட்சி த்லவர், வடககில் பல்கவறு நிகைழ்வுகைளில் கைலந்து-
சகைகாணடு வருகின்்றகார்.

நல்லூராளன ்தரிசித்த 
எதிரக்கட்சித ்தளைெர 

விகசட ஜனகாதிபதி விசகார் ண 
ஆ்ணககுழுவுககு கநற்றுக 
கைகா ல சசன்்ற தமிழ் முற்கபகாககு  
கூட்டணி  த் லவர் மகனகா 
கைகணசன் எம்பி, தனது சகாட்சியம் 
வகாககுமூலம், தமிழிலிருந்து 
சிஙகை  சமகாழிககும், சிஙகை்த் -
திலிருந்து தமிழ் சமகாழிககும் 
உ்ர சபயர்பபு சசய்யபபட்-
டகாலும், இறுதியில் தகான்  ்கைசயழுத்தி-
டுவதகாயின், அந்த ஆவணம்

  விகசட தடுபபூசி சசலுத்-
தும் வகாரம் கநற்று முதல் எதிர்-
வரும் 17ஆம் திகைதிவ்ர 
ஆரம்பிககைபபட்டுள்தகாகை 
சுகைகாதகார கச்வகைள பணிபபகா-
்ர் நகாயகைம் அகசல குணவர்-
தன சதரிவித்துள்கார்.

சுகைகாதகார ் வத்திய அ திகைகாரி 
பிரிவுகைளில் கமலதிகைமகாகை நகான்கு தடுபபூசி ் மயங-
கைள  தி்றககை திட்டமிடபபட்டுள்து. அதன்படி, 
தடுபபூசி சசலுத்தபபடும் அ்னத்து மருத்துவம-
்னகைளிலும் இரவு 8 மணி வ்ர தடுபபூசி ்மயம் 
சசயல்படும் என சுகைகாதகார கச்வகைள பணிபபகா்ர் 
நகாயகைம் கமலும் சதரிவித்தகார்.

விசெட ்தடுபபூசி வெலுததும 
ொரம சநறறு ஆரம்பம

நகாட்டில் ஏற்படபகபகா-
கும் பஞசத்தில் இருந்து 
நகாட்்ட எவவகாறு மீட்கைலகாம், 
மககை்் எவவகாறு மீட்கைலகாம் 
என்பது குறித்தும் தமிழ்த் கதசியக கூட்ட்மபபி-
டம் சில திட்டஙகைள உள்தகாகை பகாரகாளுமன்்ற உறுப-
பினர் இரகா.சகாணககியன் சதரிவித்துள்கார்.

மட்டககை்பபு – கைளுதகாவ்் அன்பின் 
வீடு மற்றும் குறித்த இல்லத்தில் 

்பஞெததிலிருநது நாட்ளட 
எவொறு மீட்கைாம? 

சகைகாழும்பின் சில பகுதிகைளில் மணசணண -
சணய் வணடிகை்் ்வத்திருந்தவர்கைள மீணடும் 
மணசணணசணய் விற்ப்ன்ய தஙகை்து வண-
டிகைளூடகாகை ஆரம்பித்துள்னர். நகாட்டில் 
தற்கபகாது எரிவகாயு கி்டககைகாத

மீண்டும காைப்படும 
்ண்வைண்வைய் ெண்டிகள்

இ�ாஜாங்க அமைசைர் பியல் நிைாந்த
கலகாரன்ஸ் சசல்வநகாயகைம்

இந்த வருடத்தில் பகாடசகா்ல மகாணவர்-
கைளுககு கத்வயகான பகாடசகா்ல சீரு்டத் 
துணிகைளில் 68 வீதமகான்வ தற்கபகாது வலய 
கைல்வி கைகாரியகாலயஙகைளுககு சபற்றுக சகைகாடுக -
கைபபட்டுள்தகாகை கைல்விச் கச்வகைள இரகா-
ஜகாஙகை அ்மச்சர் பியல் நிசகாந்த சதரிவித் -
துள்கார்.

கைல்வி அ்மச்சில் கநற்று இடம்சபற்்ற ஊடகை சந்திபபின் கபகாது 
அது சதகாடர்பில் கமலும் சதரிவித்துள் அவர்,

இந்த வருடத்தில் பகாடசகா்ல மகாணவர்கைளின்

்ாைெரகளுக்கான சீருளட துணி
68 ெ்தவீ்த்ானளெ ளகயளிபபு

ஷம்ஸ் பகாஹிம்

சகைகாழும்பு பிரதகான நீதவகான் நீதிமன்்றத்-
தினகால் பி்ண வைஙகைபபட்ட  இலங்கை 
ஜமகாஅத்கத இஸ்லகாமியின் முன்னகாள 
த்லவர் உஸ்தகாத் ரஷீத் ஹஜஜஜுல் அகபர் 
கநற்று (12)    விடுத்ல சசய்யபபட்டுள-
்கார். கைடந்த 2021 மகார்ச் 12ஆம் திகைதி 
சகைகாழும்பு பயஙகைரவகாத தடுபபு மற்றும் 
புலனகாய்வுப பிரிவினரகால் (CTID) ஜமகாஅத்கத இஸ்லகாமி 
த்ல்மயகைத்தில் ்வத்து  

ஜ்ாஅதச்த இஸைாமியின 
முனனாள் ்தளைெர விடு்தளை

கலகாரன்ஸ் சசல்வநகாயகைம்

உலகை்காவிய சகைகாகரகானகா 
்வரஸ் சநருககைடி சூழ்நி்ல-
யில் எத்த்கைய த்டகை்் 
எதிர்சகைகாள் கநர்ந்தகா-
லும் நகாட்டு மககைளுககு 
கத்வயகான மருந்துகை்் 
தட்டுபபகாடின்றி  சபற்றுகசகைகாடுபப-
தற்கு அரசகாஙகைம் முன்னுரி்மயளித்து 

சசயற்பட்டு வருவதகாகை 
சுகைகாதகார அ்மச்சர் சகைஹலிய 
ரம்புகசவல்ல சதரிவித்துள-
்கார்.

அகதகவ்் எதிர்வரும் 06 
மகாதஙகைளுககு கத்வயகான 
மருந்துகைள சதகாடர்பில் 
முழு்மயகான அறிக்கை-

சயகான்்்ற சபற்றுத்தருமகாறு 
அ்மச்சர் ரம்புகசவல்ல

நாட்டுக்கு ச்தளெயான ்ருநது ெளக
்தட்டுப்பாடினறி கிளடக்க ஏற்பாடு

அ�சு முன்னுரிமை அளித்துள்்ள்தா்க க்கஹலிய க்தரிவிபபு

க்காழும்புத் துமைமு்கத்தின் கிழககு முமனயத்தினும்டய இ�ண்டாம் ்கட்ட நிர்ைாணப பணி்கள் ஜனாதிபதி ர்காட்டாபய �ாஜபக ஷ ைற்றும் பி�்தைர் ைஹிந்த �ாஜபக ஷ ்தமலமையில் ரநற்று (12) ்காமல ஆ�ம்பித்து மவக்கபபட்டது. முமனயத்தின் பணி்கம்ள  ஜனாதிபதி ைற்றும் 
பி�்தைர்  நிமனவுப படி்கத்ம்த திைநது ஆ�ம்பித்து மவபபம்தயும் துமைமு்கங்கள் ்கபபல்துமை அமைசைர் ர�ாஹித்்த அரபகுணவர்்தன அருகில் இருபபம்தயும் ்காணலாம்.

  5.5% ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி  

 அந்நிய செலாவணி நாட்டுக்குள் வந்்ாலலலய           
 வாகன இறக்குமதிக்கு அனுமதி

யு்க்தனவி மின் உற்பத்தி நிமலயத்தின் பஙகு:

விைா�மண 19ம் தி்கதிககு ஒத்திமவபபு

10 ைா்தங்க்ளா்க  ்தடுத்து மவக்கபபடடிருந்த 
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க்காழும்பு வீதி்களில் சிங்க்ள கைாழியில் வாககுமூலம்;

பிரதியில் ளகவயழுததிட 
்றுத்த ்சனா எம.பி

ரநற்மைய விைா�மண்கள் இம்டநிறுத்்தம்
ரநற்மைய விைா�மண்கள் இம்டநிறுத்்தம்

TNAயி்டம் திட்டமுள்்ள்தா்க 
ைாணககியன் க்தரிவிபபு 

துமைமு்கங்கம்ள நிர்ைாணித்து ்க்டல் ைார் ர்கநதி� நிமலயைா்க ைாற்றி;  

கலகாரன்ஸ் சசல்வநகாயகைம்

நகாடு சதகாடர்பிலுள் எதிர் -
பகார்ப்ப ்கைவிடகவணடகாம். 
கைடந்த இரணடு வருடஙகை்் 
நகாம் விமர்சனம் சசய்தவர்கைளுககு 
விட்டுவிடுகவகாம். எதிர்கைகாலத்்த 
நகாம் சபகாறுபகபற்கபகாம் என பிர -
தமர் மஹிந்த ரகாஜபக ஷ சதரிவித்-
துள்கார்.

து்்றமுகைத்்த கைட்டிசயழுபபு-
வதன் மூலம் நகாட்்ட கைடல்வழி 
ககைந்திரமகாகை உருவகாககுவதுடன் 
ஆசியகாவின் பலம்மிககை நகாடகாகை 

இலங்கை்ய கைட்டிசயழுபபும் 
எதிர்பகார்ப்ப ்கைவிடவில்-
்லசயன்றும் பிரதமர் சதரிவித்-
துள்கார்.

சகைகாழும்பு து்்றமுகை கிைககு 
மு்னய நிர்மகாணப பணிகைள 
கநற்று உத்திகயகாகைபூர்வமகாகை 
ஆரம்பிககைபபட்டது. ஜனகாதிபதி 
ககைகாட்டகாபய ரகாஜபக ஷவின் த்ல -
்மயில் ந்டசபற்்ற கமற்படி 
நிகைழ்வில் உ்ரயகாற்றும் கபகாது பிர-
தமர் மஹிந்த ரகாஜபக ஷ இவவகாறு 
சதரிவித்தகார்.

நிகைழ்வில் சதகாடர்ந்தும் உ்ர -
யகாற்றிய பிரதமர்,

நகாட்டுககு சுதந்திரம் கி்டத்த-
தன் பின்னர் நகாட்டில் புதிய து்்றமு-
கைத்்த நிர்மகாணிககைகவணடுசமன 
நகாம் 2005 ஆம் ஆணடு அதிகைகாரத் -
திற்கு வந்தகபகாது சிந்தித்கதகாம். 
அம்பகாந்கதகாட்்ட து்்றமுகைத்்த 
நிர்மகாணிககும் நடவடிக்கை்ய 
நகாம் ஆரம்பித்த கபகாது நகாட்டில் 
மிகை கமகாசமகான பயஙகைரவகாதிகைளு -
டன் யுத்தத்்த கமற்-
சகைகாள் கநர்ந்தது. 

க்காழும்பு துமைமு்க கிழககு முமனய பணி்கம்ள ஆ�ம்பிககும் நி்கழ்வில் பி�்தைர்  
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எசட்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமிடட 
நிறுவனம வட்பகுதியில் தனது சசயற்-
்பாடுக்ை மேலும விஸதரிக்கும முயற்-
சியின் ஓர் அங்கோக அண்ேயில் 
்பல்மவறு திடடங்க்ை அறிமுகப்படுத்-
தியது. மடவிட பீரிஸ குழுேநிறுவனத்-
தின் நிதிச் மச்வ நிறுவனோன எசட-
்லைன்   யாழப்பாண ோவடடத்தில் 
முன்சனடுக்கப்படும இநத முயற்சிகள் 
வடோகாணம அங்குள்ை ேக்களின் 
வாழவாதாரத்்த உயர்த்திக் சகாள்வ-
தற்கும,அமோகாணத்தின் ச்பாருைாதாரம 
புத்துயிர் ச்பறுவதற்கும வழிவகுக்கும என-
அவர்கள் நமபுகிறார்கள்.

மடவிட மோடடார் கம்பனி (பி்றவட) 
லிமிடட நிறுவனத்தின் நீணடகாலை முகவரா-
கச் சசயற்்படடுவரும யாழப்பாணம, சுண-
ணாகம சி.மக.மோடடர்ஸ, குழுேத்தின் 

நிகழச்சி நிரல் ேற்றும ஒருங்கி்ணபபுக்கு 
அ்ேய எசட்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமி-
டட நிறுவனத்்தப பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 
வணிக ேற்றும நிதிமசகரிபபு நி்லையோக 
நியமிக்கப்படடுள்ைது. இதற்க்ேய எசட-
்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமிடட நிறுவனத்தின் 
கி்ைகளுக்கு அப்பால் வாடிக்்கயாைர்-

கள் தேதுலீசிங் சகாடுப்பனவுக்ை இங்கு 
மேற்சகாள்ை முடியும. சி.மக.மோடடர்ஸ 
நிறுவனம; DPMC சான்றிதழ அளிக்கப-
்படட முச்சக்கர வணடிக்ை வழங்குவதற்கு 
அப்பால், உடனான கூடடாண்ே ேற்றும 
நிதியுதவி அளித்தல் மூலைம அதன் வணிகச் 
சசயற்்பாடுகள் விஸதரிக்கப்படடுள்ைது.

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

இலஙமகை CA  நிறுவனம் நடத்திய 2020க்கைான 
வருடாந்த அறிக்மகையிடல் விருதுவிழாவில் ககைாைர்-
ஷல் வஙகி இரண்டு ்தஙகைப் ப்தக்கைஙகைள் உடபட 
நான்கு விருதுகைமை கவன்றுள்ைது.  வஙகி 2001 
மு்தல் வஙகித் துமையின் சிைந்த வருடாந்த அறிக்-
மகையிடலுக்கைான விருதும்  கூடடாண்மை ஆளுமகை 
கவளிப்படுத்்தலுக்கைான விருதும் கிமடத்்தது.
 வருடாந்த அறிக்மகையிடலில் ஒடடுகைாத்்த 
ஆறைல்” பிரிவில் கவண்கைல விருது,“ஒருஙகி-
மைக்கைப்படட அறிக்மகையிடல்: மூல்தன முகைா-
மைத்துவத்தில் சிைந்த கவளிப்பாடு” பிரிவில் 
கவண்கைலவிருது என்பனவும் வஙகிக்கு கிமடத்-
துள்ைன. ககைாைர்ஷல் வஙகித் ்தமலவர் நீதியரசர் 
ககை. ஸ்ரீபவன், பிரதி ்தமலவர் கபராசிரியர் ஏ. ககை. 
டபிள்யு. ஜயவர்்தன, பிர்தை கசயறபாடடு அதிகைாரி 
சனத் ைனதுஙகை, பணிப்பாைர் ராஜா கசனநாயக்கை 
ைறறும் கூடடாண்மை முகைாமைத்துவ உறுப்பினர்கை-
கைாடு இலஙமகை  CA  விருதுவழஙகைலின் கபாது 
எடுத்துக் ககைாண்ட படம்.-

வங்கித் துறையில் சிைந்த வருடாந்த அறிகறகைககைாகை
16வது ்தடறவயாகை ககைாமர்ஷல் வங்கிககு ்தங்கை விருது

மடாக்கிமயா சீசேநது 
சகாழுமபு து்றமுக மடர்-
மினலின் புதிதாக விரி-
வாக்கம சசயயப்படட 
சகாள்ைைவு ்பகுதியின் 
சசயற்்பாடுக்ை ஆரம்ப 
் வ ்ப வ நி க ழ வு டன் 
அண்ேயில் ஆரமபித்-
திருநதது. சீசேநது ஜாம-
்பவானின் 2.5 பில்லியன் 
ரூ்பாய முதலீடடில் இநதத்-
திடடம நிறுவப்படடிருநதது. இநதப 
பிரி்வ மடாக்கிமயா சீசேநது கம்பனி 
(லைங்கா) பிஎல்சி முகா்ேத்து வ்ப-
ணிப்பாைர் எஸ.ஆர்.ஞானம ேற்றும 
நி்றமவற்று ்பணிப்பாைர் கிறிஸமடா-
்பர் ச்பர்னான்மடா ஆகிமயார் திறநது-
்வத்தனர். முற்றிலும இலைங்்கயின் 
நிறுவனம எனும வ்கயில் உள்நாடடு 
ச்பாருைாதாரத்துக்கு ்பங்களிபபு வழங்-
கும நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்்ப 
மேலும உறுதிசசயயும வ்கயில் 
இநத விரிவாக்க நடவடிக்்க அ்ேந-
துள்ைது.  முழு்ேயாக இயங்க 

ஆரமபித்ததும, சகாழுமபுது்ற 
முகத்தினுள் அ்ேநதுள்ைமடாக்கி-
மயாசீசேநதுமடர்மினல் ஊடாக வரு-
டாநதம 450,000 சேடரிக்சடான்கள் 
எ்டயு்டய சீசேந்த ்கயாைக் 
கூடியதாக இருக்கும. புதிதாக நிறு-
வப்படட கைஞ்சியசா்லை ேற்றும 
விநிமயாக சகாள்ைைவு விரிவாக்கத் 
திடடத்தினூடாக மடாக்கிமயா சீசேந-
தினால் மேல்ோகாணத்்தச் மசர்நத 
வாடிக்்கயாைர்களுக்கு தடங்கலில்-
லைாத சீசேநது விநிமயாகத்துக்கான உறு-
தியளிபபு வழங்கப்படும.

சதா்லைத் சதாடர்பு மச்வ வழங்குனர்க-
ளுக்கு ச்பறுேதி மசர்மச்வக்ை வழங்குவதில் 
கவனம சசலுத்திவரும இலைங்்கயின் ச்பாழு-
தும்பாக்கு வர்த்தக முன்மனாடியான EVOKE 
INTERNATIONAL LIMITED ஆனது, SLT-Mobitel 
உடன் இ்ணநது சதா்லைம்பசி அ்ழபபு ஒலிக்-
கான பின்னணி இ்ச'CALLER TUNE' மச்வ்ய 
வழங்குகிறது. இநதச் மச்வயானது SLT-Mobitel 
நி்லையான வீடடுசதா்லைம்பசி வாடிக்்கயாைர்-
கள், ோதாநதம ரூ. 30 ேற்றும வரிகள் சசலுத்தி, 

தாங்கள் விருமபும இ்ச்ய அல்லைது ்பாட்லைஅ-
்ழப்பாைர் ஒருவர் அ்ழப்்ப மேற்சகாள்ளும 
ம்பாது அவருக்கு மகடகும வ்கயில் அ்ேத்துக் 
சகாள்ைமுடியும.

்பதிவுகடடணோக முதல் தட்வரூ. 40 ேற்றும 

வரி்ய சசலுத்தி இநதமச்வ்ய சசயல்-
்படுத்தலைாம. இநதமச்வ அ்னத்து 
நி்லையான வீடடுசதா்லைம்பசி இ்ணப-
புகளுக்கும விஸதரிக்கப்படடுள்ைதுடன், 
1259 எனும உடனடி சதா்லைம்பசி இலைக்-

கத்்த அ்ழப்பதன்  மூலைம அத்ன எளிதாக 
சசயல்்படுத்தலைாம. வாடிக்்கயாைர்கள் ோதத்-
திற்கு ரூ. 90 ேற்றும வரி்யசசலுத்தி ‘JUKEBOX’ 
(்பாடல்்படடியல் - PLAYLIST) எனுமசதரி்வயும 
மேற்சகாள்ை முடியும.  

மஜான் கீல்ஸ அறக்கடட்ை (மஜமகஎப) மஜான் 
கீல்ஸ பிரஜா சக்தி டிஜிடடல் கற்றல் முன்முயற்-
சியின் முன்மனாடித் திடடத்்த  அறிமுகப்படுத்-
தியது.  சகாவிட-19 ச்பருந சதாற்று மநாயக்கான 
நடுத்தர காலைேறுசோழியாக,சதாற்று மநாயகளுக்கு 
ேத்தியில் ச்பாதுத் மதர்வுகளுக்குத் தயாராகும பின்-
தங்கிய ்பாடசா்லை ோணவர்களின் ஆன்்லைன் 
அடிப்ப்டயிலைான கற்ற்லை எளிதாக்குவது ேற்றும 
கல்விவாயபபுக்ை அணுகுவதில் உள்ை ஏற்றத்தாழ-
வுகளின் அதிகரிப்்பத் தணிப்பது இதன் மநாக்கோ-
கும. இநதமுன்மனாடி திடடோனது  ரனாலைாவில் 
உள்ை மஜான் கீல்ஸ பிரஜா சக்தி நடத்தப்படும இடங்-
களிலுள்ை மதர்நசதடுக்கப்படட சாதரணதரம ேற்றும 
உயர்தர ோணவர்களுக்கு சோத்தம 100 சமசாங் A8 
மடபகள் ேற்றும மடடடா ம்பக்மகஜ் க்ை குறிபபி-
டப்படட கற்றல் நடவடிக்்க காலைத்திற்கு விநிமயா-
கித்துள்ைது.  இநநிகழவில் சதுரமிஹிதும,கடுசவலை 
பிரமதச சசயலைாைர், அனுராதா சேரமகான்,மகாடடக் 
கல்விப ்பணிப்பாைர்,ரனாலை, தமிநதகமலைத்,மஜான் 

கீல்ஸ குழுேத் த்லைவர் - நுகர்மவார் உணவுகள்,  
சஞ்சீவ ஜயசுநதர, சிசிஎஸ இன் சசயல்்பாடடுத் 
த்லைவர் - விநிமயாகச் சங்கிலி, ்பசன் சஜயசிங்க - உ்ப 
த்லைவர், சடாயசசவங்கி ேற்றும  ஹர்்ஷ டி சசாயசா 
- மூத்தது்ற முகா்ேயாைர், ச்பரிய வணிக்ேயங்-
கள், டயசலைாக் ஆக்ஸியாடடா பிஎல்சி. ஆகிமயார் 
கலைநது சிறபபித்தனர்.

சீகமநது ்தட்டுப்ாட்றட ப்ாககை  
உற்த்திறய அதிகைரிககும் 
படாககிபயா சீகமநது நிறுவனம்
க�ொழும்பு துறைமு� க�ொத்த டேர்மினல் க�ொள்ள்ளவு
விரிவொக�ததுககு  ரூ. 2.5 பில். மு்தலீடு

ஆனறலைன டிஜிட்டல் கைறைல் முயறசிககு ்தனது 
முனபனாடித் திட்டத்தின மூலைம் உ்தவும்

-கஜான் கீல்ஸ்  

வட்குதியின க்ாருளா்தாரம், மககைறள
உயரத்்தவிருககும் எசட்றலைன லீசிங்

SLT-Mobitel இறகு‘CALLER TUNES’ வசதிறய வழங்கும் EVOKE

ககைாழும்புத் துமைமுகைத்தின் கிழக்கு முமனயத்தினுமடய இரண்டாம் கைடட நிர்ைா-
ைப் பணிகைள், ஜனாதிபதி ககைாடடாபய ராஜபக்ஷ ைறறும் பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜ -
பக்ஷ ்தமலமையில், கநறறு (12) கைாமல ஆரம்பித்து மவக்கைப்படட கபாது,..



க�ோவிட்டின் புதிய 
த�ோற்றுக�ளோல்  மக�ள் 
அவ�ோனமோ�ச் தெயற்-
பட கவண்டும் என 
வவுனியோ தபோது வவத் -
தியெோவை பணிபபோ-
ளர் வவத்திய �ைோநிதி 
�. ரோகுைன் த�ரிவித்-
துள்ளோர். 

ஊட�வியைோளர் வினவிய 
க�ள்வி ஒன்றிற்குப பதிைளிககும் 
கபோக� அவர் கமற்�ண்டவோறு 
கூறியுள்ளோர்.

அவர் கமலும் �ருத்து த�ரிவிக -
வ�யில்,

த�ோவிட் த�ோற்று க�ோயின் 
�ோக�ம் சு�ோ�ோர திவைக�ளத்தின் 
�ட்டுபோட்டுககுள் இருககின்்ற 
கபோதிலும் அது முற்று முழு�ோ� 
அபோய நிவைககுள் அல்ை என்று 

�ோங�ள் �ருதிவிட 
முடியோது.  புதிய திரிபு-
�ள் மக�ளிடம் பரவி வரு -
கின்்றன. 

எனகவ,  தபோதுமக�ள் 
போது�ோபபோ�வும், அவ-
�ோனமோ�வும், போது�ோபபு 
� வ ட மு வ ்ற � வ ள த் 
த�ோடர்ந்தும் கபணி அவ-

�ோனமோ�ச் தெயற்பட கவண்டும்.
இ�ன் �ோரைமோ�கவ �ோங�ள் 

வவத்தியெோவைககுப போர்வவயோ -
ளர்�ளோ� வருபவர்�வளக �ட்டுப-
படுத்துவ�ற்கு �டவடிகவ� எடுத் -
துள்களோம்.

இ�ற்குப தபோதுமக�ள் �மது 
பூரை ஒத்துவைபபுக�வள வவத்தி-
யெோவைககுத் த�ோடர்ந்தும்  வைங-
குமோறு அவர் கமலும் த�ரிவித்-
துள்ளோர்.

நிதி அமைச்சர் 
பசிலுக்கு நீதிைன்றம் 
அமைபபபாமை
(கைோரன்ஸ் தெல்வ�ோய�ம்)

அ த ம -
ரிக� பிர-
ஜ ோ வு ரி -
வ ம வ ய ப 
த ப ற் று க -
த�ோண்டுள்ள 
நிதியவமச் -
ெர் பசில் 

ரோஜபக ஷ போரோளுமன்்ற உறுப -
பினரோ�கவோ அவமச்ெரோ�கவோ 
ப�வி வகிக� முடியோது எனக 
குறிபபிட்டு உைபபகன சுமங-
�ை க�ரர் �ோக�ல் தெய்துள்ள 
வைககு மீ�ோன விெோரவைக-
�ோ� நீதிமன்்றத்தில் ஆஜரோகு-
மோறு நிதி அவமச்ெர் பசில் ரோஜ-
பக ஷவுககு கமன்முவ்றயீட்டு 
நீதிமன்்றம் அவைபபோவை 
விடுத்துள்ளது.

கயோஹி� ரோஜ�ருைோ 
மற்றும் �ம்மிக� �கனதபோை 
ஆகிய கமல் நீதிமன்்ற நீதிபதி -
�வளக த�ோண்ட நீதிபதி�ள் 
குைோம் முன்னிவையில் க�ற்று 
கமற்படி வைககு விெோரவைககு 
எடுத்துகத�ோள்ளபபட்ட ெந் -
�ர்பபத்திகைகய நிதியவமச்ெர் 
பசில் ரோஜபக ஷவுககு நீதிமன் -
்றத்தில் ஆஜரோகும் வவ�யில் 
அவைபபோவை விடுககுமோறு 
கமன்முவ்றயீட்டு நீதிமன்்றம் 
த�ரிவித்�து.

அக�கவவள, 

க�பாழும்பு பல�மை
உபவேந்தரபா� 
வபரபாசிரியர் �ருைபாரத்ன

த�ோழும்பு 
ப ல் � வ ை க -
� ை � த் தின் 
உ ப க வந் � -
ரோ� கபரோசி-
ரியர் எச்.டி.�-
ரு ை ோ ர த் ன 
ஜ ன ோ தி ப தி -
யோல் நியமிக�பபட்டுள்ளோர்.

�ற்கபோது த�ோழும்பு பல் -
�வைக�ை�த்தின் கவந்�ரோ� 
கபரோசிரியர் முருத்த�ட்டுகவ 
ஆனந்� க�ரர் தெயற்பட்டு வரு -
கின்்றோர்.

அ�ற்�வமய, ஏபரல் 12ஆம் 
தி�தி அமுலுககு வரும் 
வவ�யில் த�ோழும்பு பல்� -
வையின் உபகவந்�ரோ� கபரோ -
சிரியர் எச்.டி.�ருைோரத்ன 
தபோறுபகபற்�வுள்ள�ோ� ஜனோ -
திபதி ஊட�பபிரிவு குறிபபிட்-
டுள்ளது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழனை

திதி: --ஏகாதசி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம - ைாரகழி  29

இன்னறைய சு்பதினம

13 முதல் 15 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.06
லுஹர்  - 12.20
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.12
இஷா  - 07.27

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தெலவு

நயாகம: ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

ஆசிய அபிவிருததி வங்கி இவவருடம இலங்னகக்கு

கைோரன்ஸ் தெல்வ�ோய�ம்

ஆசிய அபிவிருத்தி 
வஙகி இந்� வருடத்தில் 
இைஙவ�ககு 786 மில் -
லியன் தடோைவர வைங-
குவ�ற்கு தீர்மோனித்-
துள்ள�ோ� ஜனோதிபதி 
தெயை�ம் த�ரிவித்�து.

அக�கவவள, அரெோங� கூட்டுத்-
�ோபனம் சிைவற்வ்ற மறுசீரவமககும் 
�டவடிகவ��ளுக�ோ� நிதி உ�வி -
�வள வைஙகுவ�ற்கு எதிர்போர்த்துள் -

ள�ோ� ஆசிய அபிவிருத்தி 
வஙகியின் உப �வைவர் 
சிக ஷின் தஷன் த�ரிவித்-
துள்ளோர். அ�வனத்�விர 
�ோட்டின் சிறு மற்றும் 
�டுத்�ர த�ோழில் முயற்சி 
பிரிவுககு ஒத்துவைபபு 
வைங�வும் எதிர்போர்பப-

�ோ� அவர் த�ரிவித்துள்ளோர்.
ஜனோதிபதி க�ோட்டோபய ரோஜ -

பக ஷவவ ஜனோதிபதி தெயை�த்தில் 
ெந்தித்து �ைந்துவரயோடிய 
கபோக� அவர் இ�வனத் 

நிரந்தர நியைனம வழங்கப்பட்ட ்பட்டதாரிகளுள்

நிரந்�ர நியமனம் வைங�பபட்ட 
பட்ட�ோரி�ளில் தபரும்போைோன -
வர்�ள் �ல்வித் துவ்றயில் இவைக -
�பபடவுள்ள�ோ� �ல்வி அவமச்ெர்  
திகனஷ் குைவர்�ன த�ரிவித்�ோர்.

அரெ கெவவயில் நிரந்�ரமோக�ப -
பட்டுள்ள 52,000 பட்ட�ோரி�ளில்   
சுமோர் 24,000 கபர் �ல்வித் துவ்றயு -
டன் இவைந்துள்ள�ோ�வும்  த�ரி -
வித்துள்ளோர். பயிற்சியளிபப�ன் 
மூைம் மோைவர்�ளின்   வழி�ோட் -
டியோ�  அவர்�ள் தெயல்பட முடி -
யுதமன்றும் அவர் கமலும் குறிப -
பிட்டோர்.

பட்ட�ோரி�வள நிரந்�ரமோககும் 
அரெோங� கவவைத்திட்டத்தின் கீழ்   
மஹர�ம பிரக�ெ தெயை�ப பிரிவு 
பட்ட�ோரி�ளுக�ோன நியமனக �டி -
�ங�ள் வைஙகும் நி�ழ்வில் �ைந் -
துத�ோண்டு �ருத்து த�ரிவிககும் 
கபோக�  அவமச்ெர் திகனஷ் குை -
வர்�ன கமற்�ண்டவோறு த�ரிவித் -
�ோர். 

"52,000 பட்ட�ோரி�வள நிரந்� -
ரமோககுவ�ற்�ோன அவமச்ெரவவ  
உபகுழுவின் �வைவர் என்்ற 
முவ்றயில், உபகுழு இது த�ோடர் -
பில்  பரிந்துவரத்�து.  தபோதுச் 
கெவவத் திட்டங�வள  உரிய  �ோைத் -
திற்குள்   முடிக�பபட கவண்டும் 

என்று ெம்பந்�பபட்ட அவனத்து 
துவ்ற�ளுககும் நிதியவமச்ெர் அறி -
வித்துள்ளோர். 

எனகவ, புதி�ோ� தபோதுபப -
ணித்துவ்றககு வருபவர்�ள் இவ� 
மனதில் த�ோள்ள கவண்டும். வர -
ைோற்றில் மி�பதபரும் ெம்பளப 
பிரச்சிவனயோன ஆசிரியர் – அதிபர் 
ெம்பளப பிரச்சிவனககு எமது அர -
ெோங�ம் தபருந்த�ோவ� ஒதுககிய -
�ன் மூைம் தீர்வு �ோைபபட்டது. 
அவர்�ள் இந்� ஜனவரி மு�ல் புதிய 
ெம்பளத்வ�ப தபறுவர்.

�ோட்டின் �ற்கபோவ�ய நிவை -
வமககு ஏற்ப தபோருளோ�ோரத்வ� 

நிர்வகிபபது அவசியம்.  சு�ோ�ோரம் 
மட்டுமன்றி தபோருளோ�ோரத்திலும் 
தபரும் ெவோல்�வள எதிர்த�ோண் -
டுள்ள �ோை�ட்டத்தில் �ோம் ��ர்ந்து 
த�ோண்டிருககின்க்றோம். தபோது 
கெவவ ெம்பளங�ள் மற்றும் ஓய் -
வூதியங�ளுக�ோன த�ோடுபபன -
வு�ளுககு  வருடோந்�ம் ஒன்்றவர 
டிரில்லியன் தெைவோகி்றது. அபபடி -
யோனோல் தபோதுத்துவ்றயில் �மககு 
1,000 பில்லியன் வருமோனம் �ோன் 
கிவடககி்றது.  எனகவ, தபோதுபப -
ணியில் கெருபவர்�ள் �ோட்டுக�ோ� 
�டுவமயோ� உவைக� கவண்டும் 
என்்றோர்.

786 மிலலியன க�பாைமர 
ேைங்குே்தற்கு தீர்ைபா்னம்

(ெவப நிருபர்�ள்)

முன்னோள் அவமச்ெர் 
அமரர் மங�ள ெமரவீரவுக -
�ோன அனு�ோப பிகரரவை 
நி�ழ்வவ எதிர்வரும் 21 
ஆம் தி�தி போரோளுமன்்றத்-
தில் �டத்துவ�ற்கு �ட்சித் 
�வைவர்�ள் கூட்டத்தில் 
தீர்மோனிக�பபட்டுள்ளது.

ெபோ�ோய�ர் மஹிந்� யோபபோ அகப -
வர்�னவின் �வைவமயில் �வட -

தபற்றுள்ள �ட்சித் �வை -
வர்�ள் கூட்டத்தின் கபோக� 
அ�ற்�ோன தீர்மோனம் 
கமற்த�ோள்ளபபட்டுள்ளது. 
இந்� அனு�ோப பிகரரவை 
நி�ழ்வு ஏற்�னகவ �டத்து -
வ�ற்கு தீர்மோனிக�பபட்-
டிருந்� நிவையில், போரோ-
ளுமன்்ற கூட்டத்த�ோடர் 

நிவ்றவுற்்ற �ோரைத்தினோல் அ�வன 
எதிர்வரும் 21 ஆம் தி�தி �டத்துவ-
�ற்கு தீர்மோனிக�பபட்டுள்ளது.    

குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களுக்காக  

(கைோரன்ஸ் தெல்வ�ோய�ம்)

குறுகிய அரசியல் க�ோக-
�ங�ளுக�ோ� அரெோங-
�த்வ� விமர்சிபபவர்�ள் 
கூட இபகபோதும் உயிரு-
டன் இருபபது ஜனோதிபதி 
க�ோட்டோபய ரோஜபக்ஷ-
வின் ெோத்தியமோன தெயற்-
போடு�ளோல்�ோன் என 
இரோஜோங� அவமச்ெர் தெஹோன் கெம-
சிங� த�ரிவித்துள்ளோர்.

அரெோங�ம், த�ோகரோனோ என்்ற 
உயிர்கத�ோல்லி க�ோயிலிருந்து மக-
�வளப போது�ோபப�ற்கு �டுபபூசி 
தெயற்போடு�ளுககு முககியத்துவம-
ளித்து தெயற்பட்டுள்ள�ோ�க குறிப-
பிட்டுள்ள அவர் அரெோங�த்வ� 

விமர்சிபகபோர் கூட அ�-
னோல்�ோன் இன்றும் உயி-
ருடன் இருககின்்றோர்�ள் 
என்றும் அவர் த�ரிவித்-
�ோர்.

அது த�ோடர்பில் அவர் 
கமலும் த�ரிவிகவ�யில்;

ஜனோதிபதி க�ோட்டோபய 
ரோஜபக்ஷ அதி�ோரத்துககு 
வந்து ஜனோதிபதி ஆெ-

னத்திலிருந்து த�ோண்டு அரசியல் 
தெய்யவில்வை. மோ்றோ� த�ோகரோனோ 
ஆட்த�ோல்லி த�ோற்றிலிருந்து 
மக�வள போது�ோபப�ற்கு முன்னு-
ரிவமயளித்து தெயற்பட்டுள்ளோர். 
அவர் அவவோ்றோன தெயற்போடு�வள 
முன்தனடுத்துள்ள�ோல் சிை அரசியல் 
�ட்சியினர் அரசியல் இைோபம் தபறு-

வ�ற்�ோ� குறுகிய தெயற்போடு�வள 
கமற்த�ோண்டு வருகின்்றனர்.

வரைோற்றில் மு�ல் �டவவயோ� 
இவவோ்றோன ஆட்த�ோல்லி த�ோற்-
றுக�ோவய முழு உை�மும் எதிர்-
த�ோண்டுள்ளது. ஜனோதிபதி க�ோட்-
டோபய ரோஜபக்ஷ ப�விககு வந்து 02 
வருடங�ள் தென்றுள்ள கபோதும் 
அவர் என்ன தெய்துள்ளோதரனக 
க�ள்வி எழுபபுகவோருககு �ோம் 
தெோல்ைக கூடிய பதில் �ோம் அவன-
வருகம இன்று உயிருடனிருபபது 
அவர் கமற்த�ோண்ட தெயற்போடு�-
ளோல்�ோன் என்பக�. �ோம் அவனவ-
ரும் இவைந்து �ோட்வட த�ோகரோ-
னோவிலிருந்து மீட்தடடுபப�ற்�ோ� 
தெயற்பட கவண்டும் என்றும் அவர் 
கமலும் த�ரிவித்�ோர்.

அரம்ச விைர்சிபபேர்�ள் கூ� உயிரு�ன 
இருபபது ஜ்னபாதிபதியின க்சயற்பபாட�பால்தபான

இராஜாங்க அமைச்சர் ச்சஹான் ச்சைசிங்க
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க�பாஹுேமையில வைம்பபாைம்  
அமைபப்தற்�பா்ன அடிக்�ல நபாடடு்தல

ஐ.நபா அமைதி �பாக்கும் பம�க்கு 
இைங்ம� விைபா்னபபம� கஹலி�ள் 
ஸோதிக ஷிஹோன்

ஐககிய �ோடு�ள் அவமதி�ோக-
கும் பவடயில் கெவவயோற்றுவ�ற்-
�ோ� இைஙவ� விமோனபபவடயின் 
தஹலித�ோபடர்�ள் ஈடுபடுத்�ப -
பட்ட�ன் பைனோ� �டந்� ஆண்டு 
மோத்திரம் 06 பில்லியன் அதமரிக� 
தடோைர்�வளயும், 2014ஆம் ஆண்டு 
மு�ல் இது வவர �ோைம் 110 அதம-
ரிக� தடோைர்�வளயும் அரெோங -
�த்துககு வருமோனமோ� தபற்றுக 
த�ோடுக� முடிந்துள்ள�ோ� விமோனப 
பவடத் �ளபதி எயோர் மோர்ஷல் சு�ர்-
ஷன பத்திரன த�ரிவித்�ோர்.

�ோட்டின் �ற்கபோவ�ய 

நிவைவமவய �ருத்திற் 
த�ோண்டு விமோனங�ள் 
எதுவும் புதி�ோ� த�ோள்வ -
னவு தெய்யும் க�ோக�ம் 
இல்வைதயன்றும் மோ்றோ� 
க�சிய போது�ோபபு �டவ -
டிகவ��ளுககு பயன்படுத்-
�பபடும் விமோனங�வள 
மோத்திரம் முன்னுரிவம 
அடிபபவடயில் த�ோடர்ந்தும் பரோ -
மரிக� க�வவயோன �டவடிகவ� 
எடுக�பபட்டுள்ள�ோ�வும் விமோனப 
பவடத் �ளபதி சுட்டிக�ோட்டினோர்.

இைஙவ� விமோனப பவடயின் 
71ஆவது ஆண்டு நிவ்றவு விைோ 
த�ோண்டோட்டம் மற்றும் விமோனபப-

வடத் �ளபதி கிண்ை கபோட் -
டி�ள் த�ோடர்போ� ஊட�ங-
�ளுககு விளக�மளிககும் 
விகஷட தெய்தியோளர் 
மோ�ோடு த�ோழும்பிலுள்ள 
விமோனப பவடத் �வை -
வமய� க�ட்கபோர் கூடத் -
தில் �வடதபற்்றது. இ�ன் 
கபோது ஊட�வியைோளர்�ள் 

எழுபபிய க�ள்விககு பதிைளிககும் 
கபோக� கமற்�ண்டவோறு த�ரிவித்-
�ோர்.

விமோனப பவடத் �ளபதி இஙகு 
கமலும் விளக�மளிகவ�யில்:- 
�ோதடோன்றின் க�சிய போது -
�ோபபுககு விமோனப

க�பாவிட புதிய திரிபு க்தபா�ர்பில 
அே்தபா்னைபா� இருத்தல அேசியம்

்கட்டுப்ாட்டில் எனினும் அ்ாயம் உள்ளது

யபாழ். ைபாேட� உள்ளூரபாடசி ைன்ற
கபண் பிரதிநிதி�ளின ்சம்வைள்னம்

உள்ளூரோட்சி மன்்ற தபண் பிரதி -
நிதி�ள் ெம்கமளனத்தின் தபோதுக -
கூட்டமும் புதிய நிர்வோ�த்த�ரிவும் 
க�ற்று (12) �வடதபற்்றது.

க�ற்றுக�ோவை 9.30 மணியளவில் 
யூ.எஸ் �னியோர் விடுதியில் �வட-
தபற்்ற கூட்டத்தின்கபோது ெம்கமள-
னத்தின் புதிய நிர்வோ�த் த�ரிவும் 
�வடதபற்்றது.

யோழ் மோவட்டத்வ� பிரதிநிதித் -
துவபபடுத்தும் 17 உள்ளூரோட்சி 
மன்்றங�வளயும் உள்ளடககிய 
வவ�யில் �டத்�பபட்ட இந்� 
புதிய நிர்வோ� த�ரிவில் ெம்கம-
ளனத்தின் புதிய �வைவரோ� 
கவைவை பிரக�ெ ெவபயின் உறுப-
பினர் திருமதி அனுஷியோ தஜய�ோந்த் 
த�ரிவு தெய்யபபட்டுள்ளதுடன் ெம் -
கமளனத்தின் புதிய தெயைோளரோ� 

வலிகமற்கு பிரக�ெ ெவபயின் உறுப-
பினர் திருமதி தஜய�ோந்�ன் துவோர-
�ோவும் தபோருளோளரோ� ெோவ�ச்கெரி 
��ரெவப உறுபபினர் திருமதி �யோ-
ளரோஜன் தபௌலீனோ சுகபோஜினியும் 
த�ரிவுதெய்யபபட்டனர்.

அத்துடன் ெம்கமளனத்தின் உப�-
வைவரோ� �ல்லூர் பிரக�ெ ெவபயின் 
உறுபபினர் திருமதி த�ௌெைோ 
சிவோவும் உப தெயைோளரோ� யோழ். 
மோ��ரெவப உறுபபினர் திருமதி ெந்-
திரகுமோர் அனுசியோவும் த�ரிவுதெய்-
யபபட்டனர்.

யோழ் மோவட்டத்வ� பிரதிநிதித் -
துவபபடுத்தும் 17 உள்ளூரோட்சி 
மன்்றங�வளயும் உள்ளடககிய 
வவ�யில் �ைோ ஒவதவோரு நிர்வோ� 
உறுபபினர்�ளும் த�ரிவு தெய்யப-
பட்டனர்.

த்பாதுக்கூட்டததுடன் புதிய நிரவாகிகள் ததரிவு

த�ோழும்பின் பு்ற��ர்ப பகுதி�-
ளில் நிைவும் �டும் கபோககுவரத்து 
த�ரிெவைக குவ்றபப�ற்�ோ� ஹங-
க�ரிய நிதியு�வியுடன் த�ோஹுவை 
கமம்போைத்தின் நிர்மோைபபணி�ள் 
த�டுஞெோவை அவமச்ெர் கஜோன்ஸ்-
டன் தபர்னோண்கடோ மற்றும் ஹஙக�-
ரிய வர்த்�� மற்றும் தவளிவிவ�ோர 
அவமச்ெர் பீட்டர் சியோர்கடோ ஆகிகயோ-
ரின் �வைவமயில் த�ோஹுவை ெந்தி-
யில் உத்திகயோ�பூர்வமோ� ஆரம்பித்து 
வவக�பபட்டது.  

இந்� கமம்போைம் த�ோஹுவை ெந்-
தியிலிருந்து த�ோழும்பு - தஹோரவை 
120 பஸ் மோர்க�த்தில் நிர்மோணிக�ப-
படவுள்ளது. கமம்போைம் நிர்மோணிக-
�பபட்ட பின்னர், கமம்போைத்திற்கு 
கீழ் பகுதியினோல் நுக�த�ோட - �ளு-
கபோவிை வீதிககு தெல்ை முடியும். 
ஹஙக�ரி அரெோங�த்தின் நிதி உ�வி-
யுடன் த�ோஹுவை கமம்போைம் 297 
மீட்டர் நீளமும் 9.4 மீட்டர் அ�ைமும் 
த�ோண்ட�ோ� அவமக�பபடு-
கி்றது. கமலும், கமம்போைம் 

அதி�ளேபாவ்னபாமர �லவிததும்றயில
உள்ேபாங்� அரசு ந�ேடிக்ம� 

முன்னாள் அனைச்ெர ைங்களவுக்கு

எதிர்ேரும் 21ஆம் தி�தி 
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தற்போது நோட்டில் ஏறபட்டுள்ள பபோரு்ளோ-
தோர பநருக்கடி இலங்்கககு மோத்திரம் 
உரியது என்றும் இந்நி்லககு அரசோங்கம்-

தோன் ்கோரணம் என்றும் கூற சிலர் முயறசிககின்-
றனர். ஆனோல் இபபபோரு்ளோதோர பநருக்கடியின் 
உண்மத் தன்்ம்யயும் அதன் பின்புலத்்த-
யும் பதளிவோ்க அறிந்து ப்கோள்ளோததன் வி்்ளவோ -
்க்வ இவவோறோன முயறசியில் அவர்்கள ஈடுபட்டு 
இருககின்றனர். 

சிலர் இந்த நி்ல்ம்க்்ள அறிந்திருந்தும் 
அவற்ற அறியோதவர்்கள ்போன்று பசயறபடுகின்-
றனர். அவறறின் ஊடோ்க அறப அரசியல் இலோபம் 
்தட முயறசிபபவர்்களும் கூட இருந்து ப்கோணடிருக-
கின்றனர். ஆனோல் இவவோறோனவர்்களின் இவவித-
மோன முயறசி்கள முறறிலும் தவறோனதும் பி்ையோ-
னதும் ஏறறுக ப்கோள்ள முடியோத்வயுமோகும். 

உல்கப பபருந்பதோறறோ்க வி்ளஙகும் ப்கோவிட் 
19 பதோறறின் வி்்ளவோ்க ்தோறறம் பபறறுள்ள 
பபோரு்ளோதோர பநருக்கடிககு இலங்்க மோத்திரமல் -
லோமல் உலகின் பபரும்போலோன நோடு்கள மு்கம் 
ப்கோடுத்துள்ளன. அவறறில் வ்ளர்ச்சிய்டந்த 
நோடு்கள, வ்ளர்மு்க நோடு்கள என்ற ்பதமில்்ல. 
எல்லோ நோடு்களும் இத்பதோறறினோல் பபோரு்ளோதோர 
சவோல்்களுககு மு்கம் ப்கோடுத்துள்ளன. அந்தந்த 
நோடு்களில் வசிககும் எல்லோ மட்டத்தினரும் பபோரு-
்ளோதோர தோக்கங்க்்ள எதிர்ப்கோணடிருககின்றனர். 

இத்பதோறறின் தோக்கத்தின் வி்்ளவோன பபோரு-
்ளோதோர பநருக்கடியின் வி்்ளவோ்க்வ பபோருட்-
்களின் வி்ல்களும் அதி்கரித்து இருககின்றன. 
இந்பநருக்கடியில் இருந்து மீட்சி பபறுவதற்கோன 
நடவடிக்்க்க்்ள ஒவபவோரு நோடும் வகுத்து 
ந்டமு்றபபடுத்திக ப்கோணடிருககின்றன. அந்த 
வ்்கயில் மக்களின் நலன்்களுககு முன்னுரி்ம 
அளித்து பசயறபடும் இலங்்க அரசோங்கம், 
இபபபோரு்ளதோர பநருக்கடியின் தோக்கம் முழு்ம -
யோ்க மக்கள மீது பசலுத்தபபடுவ்தத் தவிர்ககும் 
வ்்கயில் மக்களுக்கோன நிவோரணத் திட்டங்க்்ள 
முன்பனடுபபடுத்தபடி ்வ்லத்திட்டங்க்்ள முன்-
பனடுத்துள்ளது.  

ஏபனனில் இபபபருந்பதோறறின் தோக்கத்தின் 
வி்்ளவோ்க ்கடந்த இரு வருடங்களிலும் இலங்்க 
14 பில்லியன் அபமரிக்க படோலர்்கள இைப்ப சந் -
தித்துள்ளது. அ்த்நரம் இந்நோட்டின் ்கடன் சு்ம 
42 பில்லியன் அபமரிக்க படோலர்்க்ளோ்கக ்கோணப -
படுகின்றது. ஆனோலும் ப்கோவிட் 19 பதோறறின் 
வி்்ளவோ்க உல்லோசப பயணி்கள வரு்்கயிலும் 
பவளிநோட்டு ்வ்லவோய்பபில் ஈடுபட்டுள்ளவர்்க-
ளின் மூலமும் கி்டக்கப பபறற அந்நியச் பசலோவ -
ணியிலும் பபரிதும் வீைச்சி ஏறபட்டுள்ளது. ்கடந்த 
வருடம் ஏறறுமதி மூலம் 12 பில்லியன் அபமரிக்க 
படோலர் வருமோனத்்த்ய இலங்்க பபறறுக 
ப்கோணடது. ஆனோல் 20 பில்லியன் அபமரிக்க 
படோலர்்கள பபறுமதியோன பபோருட்்கள இறககுமதி 
பசய்யபபடுகின்றன. இதன் வி்்ளவோ்க 08 பில்-
லியன் அபமரிக்க படோலர் பறறோககு்ற ்கோணப -
படுகின்றது. இந்நோட்டின் இறககுமதி பசலவில் 
25 வீதம் எரிபபோருளுக்கோ்க பசலவிடபபடுகிறது. 
அத்்தோடு இபபிரோந்தியத்தில் போல்மோ நு்கர்வு அதி-
்கமோ்கக ்கோணபபடும நோடோ்கவும் இலங்்க வி்ளங -
கிக ப்கோணடிருககின்றது. 

ப்கோவிட் 19 பதோறறின் தோக்கம் இந்நோட்டின் 
பபோரு்ளோதோரத்தில் ஏறபடுத்தியுள்ள போதிபபின் 
உண்ம நி்ல இவவோறுதோன் ்கோணபபடுகின் -
றது. இத்ன ஒவபவோருவரும் உணர்ந்து ப்கோள்ள 
்வணடும். 

இந்த சூைலில் அ்மச்சர்வ முடிவு்க்்ள அறி -
விககும் பசய்தியோ்ளர் மோநோட்டில் ் நறறுமுன்தினம் 
்கலந்து ப்கோணட அ்மச்சர்வ இ்ணப ்பச்சோ -
்ளரோன அ்மச்சர் படோகடர் ர்மஷ் பத்திரன, 'உல் -
லோசப பயணி்களின் வரு்்கயும், பவளிநோடு்க -
ளில் பதோழில் புரி்வோர் மூலம் கி்டக்கப பபறும் 
அந்நிய பசலோவணியும் அதி்கரித்து வருகின்றன. 
அதனோல் தற்போ்தய பபோரு்ளோதோர பநருக்கடி 
நி்ல அடுத்து வரும் மூன்று மோதங்களில் சீர -
்டந்து விடுபமன எதிர்போர்பபதோ்கக குறிபபிட்டி-
ருககின்றோர். 

அ்மச்சரின் இந்த அறிவிபபு தற்போ்தய 
சூைலில் மக்கள மத்தியில் நம்பிக்்க்ய ஏறபடுத்-
தக கூடியதோ்க உள்ளது.  உண்மயில் எந்தபவோரு 
அரசோங்கமும் தம் நோட்டு பிர்ை்கள பபோரு்ளோதோர 
பநருக்கடி்களுககுள உைல்வ்தயும், அவர்்கள 
பபோருட்்கள ்ச்வ்க்்ளப பபறறுக ப்கோளவதற -
்கோ்க வரி்ச்களில் ்கோத்திருபப்தயும் ப்கோஞசமும் 
விரும்போது. அதறகு இலங்்கயும் விதிவிலக்கல்ல. 
அந்த வ்்கயில்தோன் அரசோங்கம் 920 பில்லியன் 
ரூபோ பபறுமதியோன மக்களுக்கோன நிவோரணப 
பபோதித்திட்டத்்த அறிவித்தும் இருககின்றது. 

ஆ்க்வ தற்போ்தய பபோரு்ளோதோர பநருக்கடி 
நி்ல்ய பவறறி ப்கோளவதற்கோ்க அரசோங்கம் 
முன்பனடுககும் ்வ்லத்திட்டங்களுககு ஆதரவும் 
ஒத்து்ைபபும் நல்்கபபட ்வணடும். அத்ன தம் 
பபோறுபபோ்கக ்கருதி இந்நோட்டு பிர்ை்கள பசயற -
பட ்வணடும். அது மக்களுக்கோ்க அளிக்கபபடும் 
போரிய பங்களிபபோ்க அ்மயும்.
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பேராசிரியர் அல்ாமா எம்.எம். உவைஸ்   
நூற்ாண்டு விழா 18ம் திகதி ககாழும்பில

ஹங்குரனககத்த கலவி ை்ய ஊழியர் 
ஒருைரால ரூோ 89 இ்ட்சம் பமா்சடி!

இஸ்லோமிய இலககிய போரம்பரி-
யத்்த தமிழ் இலககிய பணபோட்-
டுடன் ஒன்றி்ணத்த அல்லோமோ 

மஹ்மூத் முஹம்மது உ்வஸ் அவர்்களின் 
நூறறோணடு விைோவும், நி்னவுக ்கருத்த -
ரஙகும் பதன்கிைககுப பல்்க்லக்கை்கத்-
தின் ஏறபோட்டில் 2022.01.18 ஆம் தி்கதி 
ந்டபபற உள்ளன. இந்நி்கழ்வு்கள பணடோ-
ரநோயக்க ஞோப்கோர்த்த சர்வ்தச மோநோட்டு 
மணடபத்தில் பதன்கிைககு பல்்க்லக்கை-
்கத்தின் உப்வந்தர் ்பரோசிரியர் அபூபக்கர் 
றமீஸ் த்ல்மயில் ந்டபபற உள்ளன. 
பிரதம அதிதியோ்க பிரதமர் மஹிந்த ரோை-
பக ஷ ்கலந்து ப்கோளவோர். இந்நி்கழ்வில் 
மறறும் பலர் ்கலந்து சிறபபிக்க உள்ளனர்.   

ஆய்வுக ்கருத்தரஙகில் ்பரோசிரியர் எஸ்.
தில்்லநோதன் (வோழ்நோள ்பரோசிரியர் 
்பரோத்ன பல்்க்லக்கை்கம்) த்ல்ம-
்யறறு ்கருத்து்ரயோறறுவோர். அறிமு்க 
உ்ர்ய ்பரோசிரியர் றமீஸ் அபதுல்லோஹ் 
(பமோழித்து்ற பதன்கிைககுப பல்்க்லக -
்கை்கம்) அவர்்களும், ்கருத்து்ர்க்்ள பல 
பல்்க்லக்கை்கங்களின் ்பரோசிரியர்்களும் 
நி்கழ்த்த உள்ளனர். இந்நி்கழ்வு்களுக-
்கோன ஏறபோடு்க்்ள பதன்கிைககுப 
பல்்க்லக்கை்க பதிவோ்ளர் எச். அபதுல் 
சத்தோர், பமோழித்து்ற, மறறும் 
அல்லோமோ உ்வஸ் குடும்பத்தினர் 
்மறப்கோணடுள்ளனர்.   

சு்கோதோர வழிமு்ற்க்்ள பின்பறறி 
குறிபபிட்ட எணணிக்்கயினர் மட்டும் 
்கலந்து ப்கோள்ள அ்ைபபு விடுக்கபபட் -
டுள்ளது. இந்நி்கழ்வு்கள பி.ப 02.30 
மணிககு ஆரம்பமோகி பமோழித்து்றத் 
த்லவர் ்கலோநிதி M.A.S.F.ஸோதியோ -
வின் நன்றியு்ரயுடன் நி்றவ்டய 
உள்ளன.   

1922.01.15 போணந்து்றயில் பிறந்து 
எளி்மயோன வோழ்க்்க வோழ்ந்தவர் ்பரோ -
சிரியர் உ்வஸ். 1927.05.22 ஆரம்பக 
்கல்வி்ய அரசினர் தமிழ்ப போடசோ்ல-
யில் ்கறற பின்னர் பல்்க்லக்கை்க பட்டம் 
பபறற்தயடுத்து இலககியத்துககு இமயத் 
பதோணடு பசய்தவர் அவர். இவரின் நூற -
பதோகுதி பதன்கிைககு பல்்க்லக்கை்கத்தின் 
நூல்கத்தில் அ்மயப பபறற Ex- Libras 
Collection பகுதியில் போது்கோத்து பயன்படுத்-
தபபடுகின்றன. 

இலங்்கப பல்்க்லக்கை்கத்தில் 
தமிழ்த்து்றத் த்லவரோ்க இருந்த 
உலகின் முதலோவது தமிழ்ப ்பரோசிரி -
யர் சுவோமி விபுலோநந்தரின் வழி்கோட் -
டலில் தனது ்க்லமோணிப படிப்பப 
பூர்த்தி பசய்தோர். அக்கோல்கட்டத்தில் தமிழ் 
்க்லமோணி பயின்ற ஒ்ர மோணவர் 
உ்வஸ் ஆவோர். அப்போது உ்வஸின் 
பபோரு்ளோதோர சூழ்நி்ல்ம ்கோரணமோ்க 
அறிஞர் ஏ.எம்.ஏ.அஸீஸின் ்கல்விச் ச்கோய 
நிதி்யோடு அவர் தனது பல்்க்லக்கை -
்கக ்கல்வி்யத்  பதோடர்ந்தோர். பின்னர் 
உதவி விரிவு்ரயோ்ளரோ்க இலங்்கப பல் -
்க்லக்கை்கத்தில் ்கட்மயோறறினோர். அக -
்கோல்கட்டத்தி்ல அவர் இஸ்லோமிய தமிழ் 
இலககியம் பறறித் ்தடத் பதோடஙகினோர். 
அத்ன்ய தனது முதுமோணிக ்கற்்கக -
கும் ்தர்வு பசய்தோர். அவரது இபபணிககு 
தூணடு்்கோலோ்க ்பரோசிரியர் வித்தியோனந் -

தன், ்பரோசிரியர் ்கணபதிபபிள்்ள 
ஆகி்யோர் வி்ளஙகினர்.  

'முஸ்லிம்்கள தமிழுக்கோறறிய 
பதோணடு' என்ற த்லபபில் உ்வஸ் 
தனது முதுமோணிப பட்டத்்த ்மற-
ப்கோணடோர். பகுதி்நர விரிவு்ரயோ்ளரோ -
்கக ்கட்மயோறறிய அவர் 1953இல் 
இலங்்கப பல்்க்லக்கை்கம் ்பரோ-
த்னககு மோறறபபட்டதும் ப்கோழும்பு 
ஸோஹிரோக ்கல்லூரியின் ஆசிரியரோ்க 
்சர்ந்து ப்கோணடோர். அக்கோலத்தில் 
பமோழிபபயர்பபோ்ளரோ்கவும் ்கட்ம-
யோறறினோர். பின்னர் வித்தி்யோதய 
பல்்க்லக்கை்கம் ஆரம்பிக்கபபட்டதும் 
அதன் 'தற்கோல கீ்ைத்்தய பமோழித் 
து்றயின் த்லவரோ்க ்கட்மயோற-
றினோர். இக்கோல்கட்டத்தில் இலங்்க 
வோபனோலியிலும் பத்திரி்்க்களிலும் 
இஸ்லோமியத் தமிழிலககியம் குறித்து 
்பசியும் எழுதியும் வந்தோர். இஸ்லோமி-
யத் தமிழிலககிய மோநோடு்களில் பஙகு-
பறறினோர். இலங்்க வோபனோலியில் 
அவர் உ்ரயோறறிய்வ பின்னர் 

'வழியும் பமோழியும்', 'உமறுப புலவர் ஓர் 
ஆலிமோ' ஆகிய நூல்்க்ளோ்க பவளிவந்த்ம 
குறிபபிடத்தக்கது.  

தமிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் போணடித்தியம் 

பபறற உ்வஸ் சிங்க்ள – தமிழ் இலக -
கியங்க்்ள பமோழிபபயர்பபதில் ஈடுபோடு 
்கோட்டினோர். மோட்டின் விககிரமசிங்கவின்  
'்கம்பபரலிய' என்ற சிங்க்ள நோவ்ல 

தமிழில் 'கிரோமப பிறழ்வு' என பமோழி-
பபயர்த்து பவளியிட்டோர். 1964இல் 
அத்ன சோகித்ய மணடலய பவளியிட்-
டது. உத்தி்யோ்க பமோழித் தி்ணக்க-
்ளத்தின் மூலம் பல தமிழ் -  சிங்க்ள 
நூல்்க்்ள பமோழிபபயர்த்து வைங-
கினோர். ்கலோநிதி ஐ.ஏ.எஸ்.வீரவர்தன 
(பபோருளியல்து்ற முதுநி்ல விரி-
வு்ரயோ்ளர்) எழுதிய 'இலங்்கயின் 
பபோரு்ளோதோர மு்ற' என்ற நூ்ல 
சிங்க்ளத்திலிருந்து பமோழிபபயர்த்-
தோர். சி.என்.்தவரோைன் எழுதிய 
தமிழ் நூல் ஒன்்ற 'வோணிை அங்க 
்கணிதய' என சிங்க்ளத்தில் பமோழி-
பபயர்த்து பவளியிட்டோர். ்பரோசிரியர் 
எப.ஆர்.ையசூரியவின் 'ஆர்தி்க விககி-
ர்கய' என்ற நூ்லயும் 'பபோருளியல் 
போகுபோடு' என்ற பபயரில் பமோழிபப-
யர்த்தோர். இ்த்போல ஆஙகிலத்தில் 
இருந்தும் தமிழில் இருந்தும் இஸ்லோ-
மிய நூல்்கள பலவற்ற சிங்க்ளத்-
திறகு பமோழிபபயர்த்தோர்.  

உ்வஸ் இஸ்லோமியத் தமிழ் இலக-
கிய மோநோடு்களில் ்கலந்து ப்கோளவ-
்தோடு மட்டுமல்லோது ப்கோழும்பில் 
அதன் நோன்்கோவது மோநோட்்ட மி்கப 
பிரம்மோணடமோ்க நடோத்தி முடித்தோர். 
அப்போது அவர் முஸ்லிம் தமிழ்க 
்கோபபியங்கள என்ற ஆய்்வட்்டச் 
சமர்பபித்து ்பரோத்னப பல்்க்லக-
்கை்கத்தில் ்கலோநிதிப பட்டத்்தயும் 
பபறறுகப்கோணடோர்.  

மது்ரக ்கோமரோசர் பல்்க்லக்கை -
்கம் இஸ்லோமியத் தமிழிலககியத்திற-
ப்கன்று இருக்்க அ்மத்து அதன் 
முதன்்மத் தமிழ் ்பரோசிரியரோ்க 

்பரோசிரியர் உ்வஸ் அவர்்க்்ள இருத்தி-
யது. இந்நி்கழ்வு 1979 ஒக்டோபர் 15இல் 
இடம்பபறறது. இதன்பின்னர் இஸ்லோமி-
யத் தமிழிலககிய்ம அவர் மூச்சோனது. 
்தோடர்ந்து அபபணியில் ஈடுபட்டோர். குறிப -
போ்க தமிழ் இலககியத்தில் வைஙகும் அரபுச் 
பசோற்களுகப்கன 'அரபுத்தமிழ் அ்கரோதி' 
ஒன்்ற பவளியிட்டோர். இஸ்லோமியத் தமிழி -
லககிய வரலோறறி்னக கூறும் ஆறு பதோகு -
தி்க்்ள பவளியிட மு்னந்தோர். இபபணி -
்க்்ள மது்ர ்கோமரோசர் பல்்க்லக்கை்க 
பதிபபுத்து்ற ்மறப்கோணடது.  

இத்தகு வியத்தகு பணி்க்்ள ஆறறிய 
உ்வஸ் அவர்்க்்ள 1992இல் இலங்்க 
அரசு ்தசிய வீரர் தினத்தில் ்தசிய விருது 
வைஙகி ப்கௌரவித்தது. அவர் இலங்்க 
நோட்டுககும்  பமோழிககும் ்கலோசோரத்துககும்  
சமூ்கத்துககும்  அரிய பணி்க்்ள ஆறறி -
னோர்.   

'்கல்விககு உதவி பசய்தவர் உலகில் 
ம்றந்து விடுவதில்்ல' என்பதறகு ்பரோ -
சிரியர் உ்வஸ் அவர்்கள மி்கபபபரும் 
உதோரணம். இஸ்லோமியத் தமிழிலககியம் 
இருககும் வ்ர உ்வஸ் என்றும் நம்்மோடு 
வோழ்வோர். பல்பணபோடும் பல்பமோழியும் 
இ்ணந்த உறவு்கள வோழும் வ்ர உ்வஸ் 
அதறகு நமககு வழி்கோட்டியோவோர்.

நுவபரலியோ ஹஙகுரன்ப்கத்த 
்கல்வி வலயத்தில் 89 இலட்சம் 
ரூபோ நிதி ்மோசடி இடம்பபற-

றுள்ள்ம்ய மத்திய மோ்கோண ்கல்விப 
பணிபபோ்ளர் அமரசிறி பியதோச உறுதிபப-
டுத்தியுள்ளோர். 'ஹஙகுரன்ப்கத்த ்கல்வி 
வலயத்தில் ்கட்மயோறறுகின்ற உத்தி்யோ -
்கத்தர் ஒருவ்ர இந்த நிதி்மோசடியில் ஈடுபட்-
டுள்ள்ம ்கணடறியபபட்டுள்ள நி்லயில், 
விசோர்ண்க்்ள ஆரம்பித்துள்்ளோம்' 
என்று மத்திய மோ்கோண ்கல்வி பசயலோ்ளர் 
ஊடோ்க ்கடந்த 29ஆம் தி்கதி மத்திய மோ்கோண 
பிரதம பசயலோ்ளர் ்கோமினி ரோைரத்னவிறகு 
அனுபபி ்வத்துள்ள ்கடிதபமோன்றில் அமர -
சிறி பியதோச குறிபபிட்டுள்ளோர்.  

ஹஙகுரன்ப்கத்த வலயக ்கல்வி அலுவ-
ல்கத்தின் ்கணககுப பிரிவில் அபிவிருத்தி 
உத்தி்யோ்கத்தரோ்க ்கட்மயோறறி வரும் 
நபரோல் ்கடந்த 2012ஆம் ஆணடு முதல் 
2021ஆம் ஆணடு டிசம்பர் மோதம் வ்ர 
இந்த நிதி ்மோசடி இடம்பபறறுள்ளது. ஆசிரி -
யர்்கள அல்லோதவர்்களின் பபயர்்க்்ளச் சம்-
ப்ளப பட்டியலில் இ்ணத்து அதன் மூலம் 
அவர்்களுககு சம்ப்ளம் வைங்கபபடுவதோ்க 
்போலியோ்க ்கோணபிக்கபபட்டுள்ளது.   

இவவோறு சம்ப்ளம் வைங்கபபடுவ்தப 
்போன்று அதற்்கறறவோறோ்க ்போலியோன 
ஆவணங்க்்ள அசலோ்கத் தயோரித்து 
அதன் மூல்ம இந்த நிதி ்மோசடி நடத்தப-
பட்டுள்ளது. ்மலும் தற்போது ்கட்மயில் 
இருககின்ற மறறும் ஓய்வு பபறற ஆசிரியர்-
்களுககு சம்ப்ளம் வைஙகும் ்போது தனது 
ம்னவி மறறும் பிறநபர்்களின் பபயர்-
்க்்ள பயன்படுத்தி உருவோக்கபபட்ட வஙகி 
்கணககு்களின் ஊடோ்க பணம் வரவு ்வக -
்கபபட்டுள்ளது.  

மி்கவும் நுனுக்கமோன மு்றயில் இந்த 
நிதி்மோசடி்ய குறித்த நபர் ்மறப்கோண -
டுள்ளதோ்க விசோர்ண்க்்ள முன்பனடுத்து 
வரும் பபயர் குறிபபிட விரும்போத அதி்கோரி 
குறிபபிட்டுள்ளோர்.   

மோ்கோண நிதிச் சட்டத்தின்படி  அரசோங்க 
உத்தி்யோ்கத்தர் ஒருவர் நிதி ்மோசடி பசய் -
துள்ளதோ்க பதரியவருகின்ற பபோழுது 
குறித்த நபரோல் அரசோங்கத்திறகு ஏறபடுத்-
தபபட்டுள்ள நட்டம் அல்லது பதோ்்க்ய 
குறித்த நபரிடம் இருந்து மீ்ள அறவிடுவ -

தறகு நடவடிக்்க எடுககின்ற அ்த்வ்்ள, 
அந்த நபர் பதோ்்க்ய பசலுத்த இணங-
கிக ப்கோளகின்ற பபோழுது அத்ன மீ்ள அற-
விடுவதறகு ஏறபோடு்கள ்கோணபபடுகின்றன.  

அதற்க்மவோ்க குறித்த ்மோசடியில் ஈடு-
பட்ட அரசோங்க உத்தி்யோ்கத்தரோன நபரிட-
மிருந்து இதுவ்ர மதிபபிடபபட்ட நட்டத்்த 
மீ்ளபபபறறுக ப்கோள்ளவதறகு அனுமதி 
வைஙகுமோறு மத்திய மோ்கோண ்கல்விப 
பணிபபோ்ளர் அமரசிரி பியதோச மத்திய 
மோ்கோண ்கல்வி பசயலோ்ளர் மதுபோனி 
பிய்சன ஊடோ்க ்கடந்த 29ஆம் தி்கதி 
மத்திய மோ்கோண பிரதம பசயலோ்ளர் ்கோமினி 
ரோைரத்னவிறகு அனுபபி்வத்துள்ள ்கடிதத் -
தில் ்்கோரியுள்ளோர்.  

அத்துடன் 'பண ்மோசடியின் பமோத்தத் 
பதோ்்க்ய மதிபபீடு பசய்யபபட்டு 
அறிக்்க வைங்கபபடும் வ்ர தறபபோழுது 
மதிபபிடபபட்டுள்ள பதோ்்க்ய மீ்ள அறவி-

டுவதறகு நடவடிக்்க எடுக்கபபடும்' என்று 
மத்திய மோ்கோண ்கல்விபபணிபபோ்ளர் அமர -
சிரி பியதோச அனுபபிய ்கடிதத்தில் சுட்டிக்கோட் -
டியுள்ளோர்.  

அத்துடன் குறித்த அரச ஊழியர் பணி 
இ்டநிறுத்தம் பசய்யபபட்டுள்ள்தோடு 
விசோர்ண முடியும் வ்ரயில் அவருக்கோன 
எவவிதமோன ப்கோடுபபனவு்களும் வைங -
்கபபட மோட்டோது என்றும் அமரசிரி பியதோச 
பதரிவித்துள்ளோர்.   

இ்த்வ்்ள இதுவ்ரயில் போதிக்கபபட்ட 
ஆசிரியர்்கள பதோடர்போ்க எந்தவிதமோன 
த்கவல்்க்்ளயும் பபறறுக ப்கோள்ள முடி -
யவில்்ல. எனினும் முன்பனடுக்கபபடும் 
விசோர்ண்களின் நி்றவில் அதுகுறித்த 
த்கவல்்கள பவளிபபடுத்தபபடுபமன்று விசோ-
ர்ணககுழுவில் உள்ள பபயர் குறிபபிட 
விரும்போத அதி்கோரிபயருவர் கூறினோர்.  

இந்தச் சம்பவம் குறித்து ஆசிரியர் 

விடுத்ல முன்னணியின் பசயலோ்ளர் என்.
டி.எஸ்.நோதன் கூறு்்கயில், இந்த விடயம் 
பதோடர்போ்க தோங்கள ஹஙகுரன்ப்கத்த வலய 
்கல்விப பணிபபோ்ளர நிலந்தி வி்ைதுங்கவி-
டம் குறித்த விசோர்ண்க்்ள வி்ரவுபடுத்-
துமோறும், போதிக்கபபட்ட ஆசிரியர்்களுககு 
வி்ரவோன தீர்பவோன்்ற பபறறுக ப்கோடுக-
குமோறும், அவர்்களுக்கோன நிவோரணம் 
வைங்க நடவடிக்்க எடுககுமோறும் அழுத்தம் 
ப்கோடுத்திருபபதோ்க பதரிவித்துள்ளோர்.  

இ்த்வ்்ள குறித்த உத்தி்யோ்கத்-
தர் 2016ஆம் ஆணடு வலபப்ன 
பிர்தச ச்பககு இடமோறறம் பசய்யபபட்ட 
்போதிலும், ஹஙகுரன்ப்கத்த வலயக ்கல்வி 
அலுவல்கத்தில் சம்ப்ள விடயம் பதோடர்போ்க 
வோரத்தில் இரணடு நோட்்கள ்கட்மயோறற 
்வணடும் என்று அரச ்ச்வ ஆ்ணககு-
ழுவினோல் நியமிக்கபபட்டுள்ளோர்.  

இந்த நி்லயில் அவர் குறித்த ்மோடிச-
்கள பதோடர்பிலோன விசோர்ண்கள ்கடந்த 
டிசம்பர் மோதத்தில் ஆரம்பிக்கபபடும் வ்ர 
அவர் தனது ்கட்ம்ய முன்பனடுத்துள -
்ளோர். இக்கோலபபகுதியில் வலபப்ன 
பிர்தச ச்பயிலும் நிதி ்மோசடி இடம்பபற -
றுள்ளது. இத்ன பிர்தச ச்பயின் பசய -
லோ்ளர் உறுதிபபடுத்தியுள்ளோர்.  

குறித்த ்மோசடியோது பிர்தச ச்பயில் 
்கட்மயோறறுகின்றவர்்களின் சம்ப்ளத்திலும் 
வி்லமனு ்்கோரல் ஊடோ்கவும் நிதி ்மோசடி 
இடம்பபறறுள்ளதோ்கவும் அவர் ்மலும் 
பதரிவித்துள்ளோர்.  

குறித்த ்மோசடியிலும் ்மறபடி நப்ர 
பிரதோன சந்்த்க நபரோ்க உள்ளதோ்கவும், 
அவரிடத்தில் விசோர்ண்கள முன்பனடுக்கப-
படுவதோ்கவும் விசோர்ணககுழுவில் உள்ள 
அதி்கோரிபயோருவர் உறுதிபபடுத்தியுள்ளோர்.   

இவவோறோன நி்லயில் குறறச்சோட்டுக-
்களுககு மு்கஙப்கோடுத்துள்ள நப்ரத் 
பதோடர்பு ப்கோணட ்போது "தறபபோழுது 
இந்த விடயம் பதோடர்போ்க விசோர்ண்கள 
முன்பனடுக்கபபடுவதோல், இது பதோடர்போ்க 
நோன் எந்தக ்கருத்துக்க்்ளயும் பவளியிட 
விரும்பவில்்ல" என்று பதிலளித்தோர்.

எஸ்.தியோகு...?
(நுவரெலியா தினகென் நிருபர்)

றசோக முஹம்மட் அலி...?
நூலக ஊடகப்பிரிவு

தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்கம்
ஏறபபாடு; பிரெம அதிதியபா்க பிரெமர் 
மஹிநெ ரபாஜபக் ஷ பங்்கறபு

விசபாரலை்கள் ஆரம்பம்! 

ரபாருளாதாெ வீழ்ச்சியிலிருந்து
மீணரடழுவதறகான அறிகுறிகள்

உரிய காலத்தையும் இடத்தையும்
ஆய்நதைறி்நது செயல்படடால உலகமே
கூடக் ்கக்குள் வ்நது விடும்.

ஞோலம் ்கருதினுங ்்ககூடுங ்கோலம்
்கருதி இடத்தோற பசயின்



'தமிழால் இணைவ�ாம்' என்ற அடிப்பணையில் 
நாம் ஒனறுவேர்ந்துளவளாம். தமிழுக்குததான 
அந்த �லிணை இருக்கி்றது. ைத ைாயங்கணள-
யும் ோதி  வ்பதங்கணளயும் வீழ்ததும் �ல்்லணை 
மைாழிக்குததான உளளது. அதனால்தான 'தமிழால் 
இணைவ�ாம்' என்பணத நைது முழக்்கைா்கக் 
ம்காண்டுளவளாம். ஒரு தமிழன - இனமனாரு தமிழ-
ணனச் ேந்திக்கும் வ்பாது தமிணழச் மோல்லி �ாழ்தது 
மதரிவிக்்க வ�ண்டும். அப்படிச் மேயதால்தான 
ைற்ற வ�று்பாடு்கள எதறகும் முக்கியதது�ம் தரக் 
கூைாது என்ற எண்ைம் வதானறும் என்றார் இ்லக்-
கிய வைணத மு.�ரதராேனார். அததண்கய தமிழ் 
�ாழ்தணத உங்களுக்கு முதலில் நான மதரிவிததுக் 
ம்காளகிவ்றன. தமிழால் இணைந்துளள அணன�-
ருக்கும் நனறி மதரிவிக்கும் அவதவ�ணளயில் - அய-
்ல்கத தமிழர் நாள �ாழ்தது்கணளயும் உங்களுக்குத 
மதரிவிததுக் ம்காளகிவ்றன எனறு ஸைாலின தனது 
உணரயில் குறிபபிடைார்.

 "உ்லகின ்பல்வ�று நாடு்களில் இருந்தும் - ்பல்்லா-

யிரம் ணைல் ்கைந்தும் இனறு நாம் ஒன்றா்கக் கூடி 
இருக்கிவ்றாம் என்றால் - தமிழன என்ற உைர்வ�ாடு 
நாம் கூடி இருக்கிவ்றாம். நம்ணை நாடு்கள பிரிக்கின-
்றன. நி்லங்கள பிரிக்கின்றன. ஆனாலும் மைாழி 
இணைக்கி்றது. அந்த �ல்்லணை தமிழ்மைாழிக்கு 
உண்டு. 'வீழ்�து நாைா்க இருபபினும் �ாழ்�து 
தமிழா்க இருக்்கடடும்' என்பணத தமிழ் ைண்ணில் 
விணததது மைாழிப்பறறும் - 'தமிழா! இன உைர்வு 
ம்காள' எனறு முழஙகி இனைான உைர்வும் ஊடடிய 
இயக்்கம்தான திராவிை இயக்்கம்! மைாழிக்்கா்க 
வ்பாராடிய - �ாதாடிய இயக்்கம் ைடடுைல்்ல, மைாழி-
்காக்்க தனது வத்கதணத தீக்குத தினனத தந்த தீரர்்க-
ளின இயக்்கம் தான திராவிை முனவனற்றக் ்கழ்கம்" 
எனறு முதல்�ர் வைலும் மதரிவிததார்.

"இந்த �ரிணேயில்தான, ம�ளிநாடு்களில் உளள 
தமிழ்ச் ேங்கங்களுைன இணைந்து ஒவம�ாரு 

ஆண்டும் ஜன�ரி 12-ம் நாள உ்ல்கததமிழர் பு்லம்-
ம்பயர்ந்வதார் நாளா்கக் ம்காண்ைாைப்படும். இ்லங-
ண்கயில் இருந்து தமிழ்நாடணை வநாக்கி �ந்த 
தமிழர்்களுக்கு 317 வ்காடி ரூ்பா  ைதிபபீடடில் 
்பல்வ�று ேமூ்க ்பாது்காபபுத திடைங்கணளச் மேயல்-
்படுததி �ரு�ணத நீங்கள அணன�ரும் அறிவீர்்கள. 
ம்காவரானா என்ற ம்பருந்மதாறறு ்கா்லைா்க இல்-
்லாைல் இருந்திருந்தால், இந்த விழாண� 
மி்கபம்பரிய விழா�ா்க முனமனடுததி-
ருபவ்பாம். ம்காவரானா என்பதால் அது 
இய்லவில்ண்ல. ஆனால் ்பரந்த உளளம் 
ம்காண்ை நாம், ்காமைாலியில் ம்பரிய 
அளவில் ம்காண்ைாடிக் ம்காண்டு இருக்கி-
வ்றாம். ்ப்ல நாடு்கணளச் வேர்ந்த, ்பல்வ�று 
ம்பருைக்்கள, ்பல்வ�று தண்லபபு்களில் 
வ்பே இருக்கிறீர்்கள. உங்கள அணன�ரது 

உணர்களும் தமிணழ - தமிழினதணத - தமிழர்்கணள 
வைம்்படுதது�தா்க அணைய வ�ண்டும். நம்ணை 
பிளவு்படுததும் எண்ைங்கணள பினனுக்குத தளளி, 
நம்ணை இணைக்கும் எண்ைங்களுக்கு முக்கியதது-
�ம் ம்காடுப்பண�யா்க உங்களது உணர்கள அணைய 
வ�ண்டும்.

இஙகுளள தமிழர்்களுக்கு எல்்லாமுைாய இந்த 

அரசு இருப்பணதப வ்பா்லவ� அய்ல்கத தமிழ் ைக்்க-
ளுக்கும் எல்்லாமுைா்க இந்த அரசு இருக்கும்" எனறு 
முதல்�ர் ஸைாலின உறுதியளிததுளளார்.

1973_-74 ்கா்லப்பகுதியில் அரிசி ைறறும் 
ைாவுக்கு ம்பருந்தடடுப்பாடு ஏற்படைது. அணர 
இ்றாததல் ்பாண் ்பஙகீடடு அடிப்பணையில் �ழங-
்கப்படைது. அரிசி கூப்பனுக்கு அப்பால் ்கணை்களில் 
கிணைக்்கவில்ண்ல. கிராை�ாசி்களால் ேைாளிக்்க 
முடிந்தாலும் ந்கர்�ாசி்கள ்கஷைப்பை வநர்ந்தது. 
அது அனண்றய ஸ்ரீைாவ�ா ்பண்ைாரநாயக்்கவுக்கு 
எதிரான அண்லணய கிளபபியது. 

வைலும் 1971 வஜ. வி.பி. கிளர்ச்சியில் ்ப்ல நூற-
றுக்்கைக்்கான சிங்கள இணளஞர்்கள ம்கால்்லப்பட-
டும் ்காைாைல் வ்பாயுமிருந்தனர். 1977 ம்பாதுத 
வதர்தலில் வஜ. ஆர். ஜய�ர்தன தண்லணையி்லான 
ஐ. வத. ்க. அரசு ம�றறி ம்பறு�தறகு இண� ்கார-
ைைாயின.  

ஆனால் இ�றவ்றாடு ஒபபிடும் வ்பாது இனண்றய 
நிண்ல விததியாேைானதுதான. அக்்கா்லங்களில் 
மைா்லர் பிரச்சிணன ்காைப்பைவில்ண்ல. விதவித-
ைான நு்கர்வுப ம்பாருட்கள, இ்றக்குைதி ்பழ�ர்க்-
்கங்கள, சீஸ, ்படைர், ஜாம், பீட்ா, வ்பர்்கர், �ண்க 
�ண்கயான மைன்பானங்கள, ஐஸகிறீம், ேணையல் 
எரி�ாயு என்பன ேந்ணதயில் அனறு ்காைப-
்பைவில்ண்ல. ்பாண், ்பணிஸ, ம்காம்பு ்பணிஸ, 
‘ைாலு்பாண்’ வ்பான்றண� ைடடுவை அனறு நாம் 
அறிந்த ‘்லக்ேரி’ ்பண்ைங்கள. 

தறவ்பாது ேந்ணதயில் �ண்க�ண்கயான நு்கர்வுப 
ம்பாருட்கள ம்காடடிக்கிைக்்க, விண்ல்களும் மி்க மி்க 
அதி்கம். அரிசி விண்ல மைனவைலும் அதி்கரிக்கும், 
எரி�ாயு, மினோர தடடுப்பாடு மதாைர்லாம் என்ற 
நிண்ல ்காைப்படும் அவதேையம், ்காய்கறி்களின 
விண்ல்களும் உயர்ந்து �ருகின்றன. ேராேரி ைனி-
தனின தனிைனித ம்பாருளாதாரததுக்கும் நு்கர்-
வுப ம்பாருட்களுக்கும் இணையி்லான இணைம�ளி 
அதி்கரிதது �ருகி்றது. நாடடின ்கைன ்பளுவும் 
அதி்கரிததுச் மேல்கி்றது. ம்காவிட ம்பருந்மதாற-
றில் இருந்து தைது ம்பாருளாதாரதணத ஏணனய 

நாடு்கள மைது�ா்க மீடடு எடுதது �ரும் ேையத-
தில் இ்லஙண்க சிக்்கலில் ைாடடிக் ம்காண்டிருக்கி-
்றது. இதில் ைண்றப்பதறகு எதுவும் இல்ண்ல.  

இததண்கய ஒரு பினனணியில்தான சீன 
ம�ளிவி�்கார அணைச்ேர் �ாஙயீ அ�ர்்களின 
இ்லஙண்க விஜயம் அணைந்தது. ைாவ�ாவேதுங-
கின ்கா்லததில் ம்பரும் ்பஞேம், ்படடினிணய 
எதிர்வநாக்கியிருந்த நாைான சீனா, வைற்கததிய 
நாடு்களின உ்ல்க ையைாக்்கல் ம்காளண்கணய 
ேரியான வநரததில் ண்கயில் எடுததுக் ம்காண்டு 
மைங ஸியாவ�ாபிங அ�ர்்களின ்கா்லததில் 
சுதந்திர ம்பாருளாதாரதுக்கு நாடணை தி்றந்து 
விடைதன ்ப்லனா்க இனறு அமைரிக்்காவுைன 
ம்பாருளாதார ரீதியா்க ே�ாலுக்கு அணழக்-
கும் நிண்லக்கு உயர்ந்திருக்கி்றது. இ்லஙண்க 
�ாசி்கள சீனாவின இந்தப ம்பாருளாதார அறபு-
ததணத ்கண் எதிவர ்கண்டுளளார்்கள.  

சீன ம�ளிவி�்கார அணைச்ேர் தன ஆபிரிக்்க 
விஜயததின ஒரு ்பகுதியா்கவ� ்கைந்த ேனிக்கி-
ழணை இரவு ம்காழும்பு �ந்தார். இ்லஙண்கக்கும் 
சீனாவுக்கும் இணையி்லான 65 �ருை்கா்ல இராஜா-
தந்திர உ்றண� நிணனவு்படுததும் �ண்கயில் இவவி-
ஜயம் அணைந்ததா்க மோல்்லப்படைாலும், பிராந்திய 
ைறறும் ேர்�வதே ரீதியான அரசியல் ேமிக்ணஞ-
்கணள விடுப்பதும் இவவிஜயததின வநாக்்கங்களில் 
ஒன்றா்க இருந்திருக்்க்லாம். அ�ரது விஜயததின 
முக்கிய அம்ேைா்க, ம்காழும்பு துண்றமு்க ந்கரின 
500 மீற்றர் நீள ்கைவ்லார நணை்பாணதணய தி்றந்து 
ண�ப்பதும் அதில் ைக்்கள நைைாை, அதா�து 
துண்றமு்க ந்கருக்குள ைக்்கள நுணழ�தறகு �ழி�-
குக்கின்ற �ேதிணய ஏற்படுதது�தும் பிரதான அம்ே-
ைா்க இருந்துளளது. 

ஜனாதி்பதியும் பிரதைரும் ்க்லந்து ம்காண்ை 
இந்த துண்றமு்கந்கர் நி்கழ்வில் உணரயாறறிய 
சீன ம�ளிவி�்கார அணைச்ேர், ஒரு உறுதியான 
நிண்லப்பாவை அதி்கார அரசியலில் ைசிந்து வ்பாய 
விைாைல் அண்றகூ�ல் விடுக்்கச் மேயயும் எனறும் 
இதுவ� சீனாவின உறுதியான நிண்லப்பாடு எனறும் 
கூறினார். இ்லஙண்கயுைனான உ்றவு மி்கவும் இறுக்-
்கைானது, சிவந்கபூர்�ைானது என்பணத பிரதைர் 
ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷவின ண்கயுைன தைது ண்கணய 
பிணைததுக் ம்காண்டு ஊை்கங்களுக்கு அ�ர் ்காடசி-
யளிக்்கவும் த�்றவில்ண்ல. இணதயும் ஒரு அரசியல் 
ேமிக்ணஞயா்கவ� ்கருத வ�ண்டியிருக்கி்றது.  

எனினும் இ்லஙண்க சி்ல விஷயங்கணள சீனா-

விைம் மோல்்ல ை்றக்்கவில்ண்ல. இ்லஙண்கயின 
்கைன்பளு 35 பில்லியன அமைரிக்்க மைா்லர் எனக் 
்கைக்கிைப்படடுளளது. இதமதாண்கயில் ்பதது ேத 
வீதம் சீனாவுக்கு மேலுதத வ�ண்டிய ்கைன. ஏபரல் 
2021 �ணரயில் இந்த அளவுக்கு சீனாவிைம் 
இ்லஙண்க ்கைன்படடிருக்கி்றது. எனவ� ்கைன்கணள 
மீளச் மேலுதது�து மதாைர்பி்லான ஒழுஙகுமு-
ண்ற்கணள இ்லஙண்கக்கு எளிணையா்க இருக்கும் 
�ண்கயில் ைாறறி அணைக்்க முடியுைா என்ற வ�ண்-
டுவ்காணள சீன ம�ளிவி�்கார அணைச்ேரிைம் முன-
ண�தத ஜனாதி்பதி, சீனாவிைமிருந்து ம்பாருட்கணள 
்கைன அடிப்பணையில் இ்றக்குைதி மேயய �ழி�குக்-
கும் ்கைன திடைமைானண்ற உரு�ாக்கித தரும்்படியும் 
வ்கடடுக் ம்காண்ைார். 

்கைன்கணள மீளச்மேலுததுதண்ல எளிணைப-
்படுததித தந்தால் இ்லஙண்க எதிர்ம்காண்டி-
ருக்கும் ம்பாருளாதார மநருக்்கடிக்்கான ஒரு 
தீர்�ா்கவும் அது அணையும் என அ�ர் குறிப-
பிைவும் மேயதார். ஆனால் சீனா இ்லஙண்கக்கு 
�ழஙகியுளள மைாததக் ்கைனமதாண்க எவ�-
ளவு என்பது மதரிவிக்்கப்பைவில்ண்ல. எனினும் 
ம்பாருட்கணள இ்றக்குைதி மேய�தறகு ஒரு 
்கைன திடைதணத ஏற்படுததித தரும்்படி வ்கட-
ைதறகு ்காரைம் உளளது. இதன மூ்லம் 
இ்லஙண்க மதாழிறோண்ல்கள மூ்லபம்பாருட-
்கள கிணைக்்காத நிண்லக்கு தளளப்படு�ணதத 
தவிர்க்்க முடியும்.  

ஆனா்ல இக்வ்காரிக்ண்க்களுக்கு சீன ம�ளிவி-
�்கார அணைச்ேர் வநரடியா்க எந்தப ்பதிண்லயும் 
மோல்்லவில்ண்ல. அதற்கான அதி்காரம் அ�ரி-
ைம் இல்்லாைல் இருக்்க்லாம். ்பதி்லா்க ஜனாதி-
்பதிணய சீனாவுக்கு விஜயம் மேயயும்்படி அ�ர் 
அணழததார். விணரவில் அவவிஜயம் நணைம்ப்ற-

்லாம்.  
இ்லஙண்கயில் ம்காவிட மதாறறு தணிந்து 

�ரு�து வ்பா்ல ஒரு வதாற்றம் ்காைப்படும் 
நிண்லயில், இந்நாடடுக்கு அதி்க எண்ணிக்ண்கயில் 
சுறறு்லாப ்பயணி்கணள ஈர்ப்பதில் இ்லஙண்க அரசு 
தீவிரம் ்காடடி �ருகி்றது. சுறறு்லாப ்பயணி்களுக்கு 
மதாற்றற்ற ஒரு சூழண்ல உரு�ாக்கி ்பயணி்களின 
�ருண்கணய அதி்கரிக்்க அரசு முயறசிதது �ரு-
கின்ற சூழலில் சீனர்்கள நாடணை விடடு ம�ளிவய்ற 
அந்நாடு தணை விதிததுளளது. இது இ்லஙண்கக்கு 
ோத்கைானதல்்ல. இ்லஙண்கக்கு சுறறு்லா�ா்க அதி்க 
அளவில் �ருண்க தரு்ப�ர்்கள இந்தியர்்களும் 
சீனர்்களும்தான. மி்க முக்கியைான தருைததில் 
சீனப ்பயணி்கள இ்லஙண்கக்கு �ராைல் இருப்பது 

இ்லஙண்க சுறறு்லாததுண்றக்கு ஒரு பினனணைவு-
தான. இவதேையம் சீனாவில் ்கறகும் இ்லஙண்க 
ைருதது� ைாை�ர்்கள இ்லஙண்கக்குத திரும்பி-
�ர முடியாத நிண்லயில் இருப்பதால் அதறகு �ேதி 
மேயது தரும்்படியும் �ாஙலீயிைம் பிரதைர் வ்கடடுக் 
ம்காண்ைார்.  

இ�ரது �ருண்கயின வ்பாது சி்ல ஒப்பந்தங-
்கள ண்கச்ோததிைப்படைன. ம்பாருளாதார ைறறும் 
மதாழில்நுட்ப கூடடு்றவுக்்கான ஒப்பந்தம், ம்காழும்-
பில் குண்றந்த �ருைானம் ம்காண்வைாருக்கு 
குண்றந்த மே்லவில் வீடு்கள அணைக்கும் திடைம், 
்பண்ைாரநாயக்்க ேர்�வதே ைாநாடடு மதாகுதிக்்கான 
மதாழில்நுட்ப உதவி �ழஙகும் திடைம், சிறுநீர்க 
வநாயாளர் ்பரிவோதணன அம்பியூ்லனஸ �ா்கனங-
்கள �ழஙகும் திடைம் என்பன ண்கச்ோததிைப்படை 
ஒப்பந்தங்களாகும்.  

இ்லஙண்க ஒரு ம்பரும் ம்பாருளாதார சிக்்கலில் 
ைாடடிக் ம்காண்ைதறகு ம்பருந் மதாறறு ஒரு ்காரை-
ைா்க இருந்தணை உண்ணையானாலும் வி�ோயதது-
ண்றயில் அதிரடியா்க மேயய முயன்ற ைாற்றங்கள 
வ்பாதிய திடைமிைல் இல்்லாத ்காரைததால் எதிர்ை-
ண்றயான விணளவு்கணள ஏற்படுததியதும் எரியும் 
மநருபபில் எண்மைய ஊறறியது வ்பா்லாகி விடைது. 
ஒரு சீன உரக்்கப்பல் �ந்து, உரதணத இ்றக்்க அனு-
ைதிக்்காததால் ்கைலில் தரிதது நின்றணை, அது 
மதாைர்்பா்க ைக்்கள �ஙகிணய சீனத தூதர்கம் ்கறுப-
புப்படடியலில் வேர்ததது என்பன சீன_- இ்லஙண்க 
உ்றவில் ஒரு ்கண்றயா்க அணைய்லாம் என எதிர்-
்பார்க்்கப்படைாலும், சீன அணைச்ேரின �ருண்க 
அச்ேந்வத்கதணத நி�ர்ததி மேயது விடைது. குளறு்ப-
டி்கள எவ�ாறிருபபினும் அ�றறின இறுதி விணள-
வு்கள ைக்்கணளவய மேன்றணைந்தன.  

எனினும் இ்லஙண்க மீண்மைழுந்தா்க வ�ண்டும். 
மைனவைலும் ்கைன்கணள �ாஙகிக் குவிப்பதால் 
பிரச்சிணன்கள வைலும் வைாேைாகும். இந்நிண்லயில் 
இருந்து மீள�தறகு ைக்்களும் உத� வ�ண்டும். 
இந்த சிரைைான தருைதணதக் ்கைந்து மேல்்ல நாம் 
அணன�ரும் ஒததுணழபண்ப �ழஙகு�து அ�சி-
யம். ஆனால் எதிர்்கா்லததுக்்கான ்கடைணைபபு்கணள 
அணைக்கும் வ்பாது அண� உழல், வைாேடியற்றதா்க-
வும், ம�றும் ்கடசி அரசியல் ோர்ந்ததா்கவும் அல்-
்லாைல் நாடடின அபிவிருததிணய ைடடுவை வநாக்்க-
ைா்கக் ம்காண்டிருக்்க வ�ண்டியது அ�சியம். இந்த 
மநருக்்கடிவய வ்பாதும். இனமனானண்ற எதிர்்கா்லத-
துக்்கா்க வேமிதது ண�ததிருக்்க வ�ண்டியதில்ண்ல.    

இந்த நாடடில் இனங்களுக்கிணைவய நல்லிைக்்கம் 
�ர வ�ண்டும். அய்லாணர நாம் வநசிப்பது வ்பா்ல 
அடுதத�ரது குற்றங்கணளயும் ை்றப்பது நல்்ல ்பண்பு. 
நாம் மேய�து எததண்கயமதனறு அறியாத�ர்்கள 
இருக்்க்லாம். ஆனால் யாணரயும் நியாயம் தீர்க்்க 
அதி்காரம் எைக்கு இல்ண்ல. ைண்டியிடடு ைன்றாை 
வ�ண்டிய�ர்்கள நாம். கிறிஸத� ைதம் யாணரயும் 
�ஞசிப்பது அல்்ல, �ஞேம் தீர்ப்பது அல்்ல. மநஞேம் 
நிண்றய த�று்கணள ைனனிப்பவதாடு ை்றப்பதும் 
அதன ்பண்பு. அதனால்தான நாடடு ந்லனுக்்கா்க 
நாம் ஒனறு கூடி பிரார்ததிக்்க வ�ண்டிய வநரைா்க 
இதணன நாம் எடுததுக் ம்காளகிவ்றாம்.  

எைது வதசிய ஐக்கியததிற்கான �ைம்காழும்பு 
மூதத வ்பாத்கர் ஒனறியம் ேைாதானததுக்்கான அர்ப-
்பணிபபில் ஈடு்படடுளளது. கிறிஸத� ேமூ்கம் நாடடுக்-
்கா்க ஆற்ற வ�ண்டிய ்பணி்கள ஆராயப்படடு அணத 
அணையும் இ்லக்ண்க துணிவுைன மதாைர இவயசு 
கிறிஸதுவின ஆசீர்�ாதம் நைக்கு அ�சியைாகி்றது. 
இவயசு கிறிஸது ஐக்கியதணத �லியுறுததினார், அந்-
நிவயானயதணத ஆதரிததார். ்பா�ங்கணள ைனனிப-
்ப�ர் எைது இவயசு. அது ைடடுைனறி நாம் மேயயும் 
்காரியங்கள எதும�னறு அறியாதிருபவ்பாருக்்கா்க 
அ�ர் இரக்்கம் ம்காண்ை�ரா்க இருக்கின்றார். இது 
எைக்ம்கல்்லாம் முனைாதிரி.  

்கண்ற்படிந்த �ர்லாறு்கள மீளவும் உயிர்ம்ப்றாத 
�ண்கயில் எைது மஜ்பங்கள நாடடு ைக்்கணள ்பாது-
்காக்குமைன எதிர்்பார்க்கிவ்றாம். நாடுமுழு�தும் நல்-
லிைக்்கதணதக் ்கடடிமயழுப்ப அது உதவும் என்பது 
நிச்ேயம். ே்க்லரும் ைனனிபபுக்குரிய�ர்்களா்க ைாற-
்றப்பை வ�ண்டும் என்பது இவயசுவின சிததம்.  

எனவ� அ�ரது புனித இரததததினால் நாடு 
்கழு�ப்பை வ�ண்டும். இவயசுவின ம்பயரால் ஒன-

றுகூடுவ�ாம். அ�ரது திரு�டி மதாழுது அணைதி 
நாடுவ�ாம். பிரார்ததணன மூ்லம் வதசிய ஐக்கியத-
ணதக் ்கடடி எழுபபுவ�ாம். நாடும் �ளம் ம்பறும் 
வீடும் சி்றக்கும்.   

இ்லஙண்க வதேததின ேைாதானதணத வநாக்கி 

மு்கதது�ாரம் மிஸ்பா மஜ்பமிஷனரி ஆ்லயத-
தின தண்லணைப வ்பாத்கர் �ை. மஜயம் ோரங்க-
்பாணி தண்லணையில் நாணள (14.01.2022) 
்காண்ல 8.30 ைணிமுதல் நண்்ப்கல் 12 
ைணி�ணர உ்ப�ாே மஜ்பஒனறுகூைல் நணைம்ப-
்றவுளளது.  

இந்த ஒனறுகூைலில் �ைம்காழும்பு மூதத 
வ்பாத்கர் ஐக்கிய ஒனறியக்குழு ம்பருைள-
வில் ்க்லந்து ம்காளளவிருக்கின்றது. 2022ம் 
ஆண்டு இ்லஙண்கணய அதிேயவிதைா்கவும் அற-
புதைா்கவும் ைாற்ற இவயசு கிறிஸது �ல்்ல�ரா-
யிருக்கி்றார். இன, ைத வ்பதமினறி அணனதது 
இனைக்்களும் இதில் ்க்லந்து ஆசீர்�ாததணத 
ம்பறறுக் ம்காளள மூதத வ்பாத்கர் ேங்கம் 
அணழபபு விடுகின்றது.  

ேைாதானதணத உங்களுக்கு ண�ததுப 
வ்பாகிவ்றன. உ்ல்கம் ம்காடுக்கி்ற பிர்காரம் 
நான உங்களுக்குக் ம்காடுப்பதில்ண்ல. ்பரி 
வயா�ான (14:27) எனறு ்கர்ததரின �ாக்குத-
தததம் இந்தப புது�ருைக் ்கா்லததில் எம்ணைத 
திைப்படுததுகி்றது. ணத பி்றந்தால் �ழி பி்றக்கும் 
எனம்றாரு நம்பிக்ண்க இருக்கி்றது.   

நாம் விரும்பினாலும் விரும்்பாவிடைாலும் 
்கா்லம் ஓடிக் ம்காண்வை இருக்கி்றது. இது உ்ல்க 

சுழறசியின விணளவு. ஆனால் ்கா்லதணத ஆதாயப-
்படுதத வ�ண்டியது அ�சியம்.  

அனறு ்கா்லதணத வீைாக்கிய எருேவ்லணைப 
்பார்தது இவயசு உனக்குக் கிணைதத இந்த நாளி்லா-
�து உன ேைாதானததுக்கு ஏற்றண�்கணள நீ அறிந்-

திருந்தாயானால் ந்லைாய இருக்குவை எனறு ்க்லங-
கினார். (லூக்்கா 19:42)   

ஓடி முடிந்த ்கா்லததில் நாம் ்பல்வ�று அனு்ப�ங-
்களுக்கு மு்கம் ம்காடுததிருக்்க்லாம். ்பல்லின ைக்்கள 
�ாழும் இந்த ஜனநாய்க நாடடில் �ாழ்�து நைக்குப 

ம்பருணையான விையவை. ஆயினும் துயரங-
்கள, மநருக்்கடி்கள, ே�ால்்கள எனறு எைது 
ேைாதானம் குழம்பிப வ்பா�தும் உண்டு. என 
பினவன �ாருங்கள (ைதவதயு 4:19) எனறு 
்கர்ததரின அணழபண்ப பு்றக்்கணிப்பதால் 
ோததான ்பல்வ�று �ழி்களிலும் எம்ணைப 
்பயன்படுததிக் ம்காளகி்றான.   

இதனால் நாம் வோர்�ணைகினவ்றாம். ்கா்லத-
தின பி்றபபின வைல் எதிர்்பார்பண்ப விணதக்-
கினவ்றாம். ்கண்ணீர் துணைக்்கப்பைாதா எனறு 
ஏஙகுகிவ்றாம். அவத வநரம் அடுதத�ர் வைல் 
்பழிணயப வ்பாடடுவிடடு தப்ப நிணனக்கிவ்றாம்.   

இஙவ்கதான ஆண்ை�ரின அணைக்்க்லம் 
வதண�ப்படுகின்றது. ஏமனனில் உங்கள இரு-
தயம் ்க்லங்காதிருப்பதா்க (வயா�ான 14:1) 
எனறு எைது ைனைறிந்து ஆறுதல் தரு்ப�ர் 
அ�ர் ைடடுவை.   

இதற்கா்க எம்மிைமிருந்து அ�ர் எதணன எதிர்-
்பார்க்கி்றார்?  

'ஒரு ைணி வநரைா�து எனவனாடு கூை 
விழிததிருக்்கக் கூைாதா.....' (ைத 26:40) 
எனறு எைது ேைாதானததுக்்கான அ�ர் இதயம் 
்க்லஙகுகி்றார்.  

நாம் ஆண்ை�ரின அணழபபுக்கு மேவிை-
டுபவ்பாம். அதற்கா்க �ைம்காழும்பு மூதத வ்பாத்கர் 
ஐக்கிய ஒனறியம் நாணள 14ஆம் தி்கதி உ்ப�ாே 
மஜ்பஒனறுகூைல் ஒனண்ற ஒழுஙகு மேயதுளளது. 
ணத பி்றந்திருக்கும் தனிச்சூழலில் இனி இல்ண்ல, 
இதய வ�தணன என்பணத அனு்பவிதது உைர அரி-

ய�ாயபபு. அணன�ரும் இந்த மஜ்பஒனறுகூைலில் 
்பஙகு ம்காண்டு ்கா்லதணத ஆதாயப்படுதத ஐக்கியப-
்படுங்கள. நாடடுக்கும் இஙகு �ாழும் ே்க்ல இன ேமூ-
்கங்களுக்கும் ேைாதானம் கிணைததிை  விசு�ாேத-
வதாடு மஜபிபவ்பாம்.  

பூமியிவ்ல நாங்கள �ாழ்கி்ற நாட்கணளயும் மே்ல-
�ழிக்கி்ற வநரங்கணளயும் ்கர்ததர் ்க�னிததுக் 
ம்காண்வை இருக்கி்றார். ை்றந்து வ்பா்காதீர்்கள. இவய-
சுகிறிஸது எம்ணை நிண்ற�ா்க ஆசீர்�திப்பாரா்க!
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ஆண்ை�ர் நல்்ல�ர், �ல்்ல�ர், 
�ார்தணதயில் உண்ணையுளள-
�ர், �ாக்குததததம் ைா்றாத�ர்.

வத�தாஸ ே�ரிமுதது...?

அயலகத் தமிழர் நாள் 
விழாவில் ஸ்ாலின் 
அறைகூவல்

ததசிய ஐக்கியத்துக்கான வ்ககாழும்பு   
மூத்த த�ாதகர் ஐக்கிய ஒன்றியம் அறழப்பு

க�ாருளாதாரச் சிக்கலில் இருந்து இலஙறக மீணக்ழுந்தாக தவணடும்; 
க்ன்கள் அதற்குத் தீர்வல்ல. இன்றைய கநருக்கடி நிறலயில் இருந்து 
மீள்வதற்கு மக்களும் உதவ தவணடும். இந்த சிரமமான தருணத்றதக் 
க்ந்து கெல்ல  நாம் அறனவரும் ஒத்துறழப்ற� வழஙகுவது அவசியம்

அய்ல்கத தமிழர் ந்லன ைறறும் 
ைறு�ாழ்வுத துண்ற ோர்பில் 
வநறறு நணைம்பற்ற அய்ல்கத 

தமிழர் நாள விழாவில் தமிழ்க முத்லணைச்-
ேர் மு.்க.ஸைாலின உணரயாறறினார்.

இ்லஙண்க ைக்்களுக்கு ்பஞேம், 
்படடினியில் ம்பரிதா்க அனு்ப�ம் 
இல்ண்ல. அது ்பறறி வநரடியா-

்கவும் மதரியாது. இரண்ைா�து ை்காயுத-
தததின வ்பாது அனண்றய பிரிததானிய 
ம்கா்லனி ஆடசியாளர்்கள அரிசிணயயும் 
ைாண�யும் ்பஙகீடடு அடிப்பணையில் ைக்்கள 
ைததியில் விநிவயாகிததார்்கள. அனண்றய 
உளளூர் உைவுப ்பழக்்கங்களும் ம�கு 
எளிணையானண�. ்ப்லா, ஈரப்ப்லா, ைர-
�ளளி வ்பான்ற கிழஙகு �ண்க்கள, வீடடுக் 
்காய்கறி்கள, வதங்காய, ்கனி்களுைன 
உைவு வ�ணள்கணள அ�ர்்களால் ேைா-
ளிக்்க முடிந்தது. ம்பருந்வதாடைங்களுக்கு 
அரிசிைாவின சீரான விநிவயா்கதணத 
ம�ளணள அதி்காரி்கள உறுதி மேயது 
ம்காண்ைார்்கள. எனவ� அபவ்பாது ்பசி ஒரு 
வ்பசும்பாருளா்க இருக்்கவில்ண்ல.

நாடுகள் எம்றமப் பிரித்தாலும்
கமாழியால் நாம் இறணதவாம்!

பிரார்த்தறன ஊ்ாக நாக்ஙகும்
ஐக்கியத்றத கட்டிகயழுப்புதவாம்!

இலஙறகயில் நிலவும் க�ாருளாதார சிக்கல்களுக்கு 
மத்தியில் சீன கவளிவிவகார அறமச்ெரின் வருறக!

நாறள (14.01.2022) முகத்துவார மிஸ�ா
கெ�மிஷனரி ஆலயத்தில் உ�வாெ ஒன்றுகூ்ல் �ை. மஜயம் ோரங்க்பாணி
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A/L, புலமைப்பரிசில் ...
உயர்தரம் மற்றும் ்தரம் 5 புல-

மமப்பரிசில் ்பரீடமசை 2021 ஆகஸ்ட 
மா்தத்தில் நமைப்பறவிருந்தது. 
இருபபினும் இமை இரண்டு முமற 
பின்்பாைப்படைன. முனபு திடை-
மிடை ைமகயில் புலமமப்பரிசில் 

்பரீடமசை ஜனைரி 22 ஆம் திகதியும் 
உயர்தர ்பரீடமசை இந்த ைருைம் ப்பப-
ரைரி மா்தம் 7 ஆம் திகதி மு்தல் ஆரம்-
பிப்ப்தற்கும் எதிர்பாரப்ப்தாக கல்வி 
அமமச்சின பசையலாளர கபில சி. 
ப்ப்ரரா ்மலும் ப்தரிவித்்தார.

தங்களது இருபபிற்கா்க எங்களுடன்...
குறிபபிடைனர.

இராஜாஙக அமமச்சைர விமலவீர 
திசைாநாயகக குறிபபிடுமகயில்,

்்தர்தல் நைத்துமாறு நாம் வீதியில் 
இறஙகி ்்பாராடைம் நைத்திய்தால் 
2018 இல் உள்ளூராடசி ்்தர்தல் நைத்-
்தப்படைது. ்ஜ.வி.பியும் ஐ.்்த.
கவும் சு.கவும் ்சைரநது ்்தர்தமல 
பின்்பாடைனர. ்்தர்தமல ஒத்தி-
மைப்பம்த ்ஜ.வி.பி அனறு விமர-
சிககவில்மல. இனறு அரமசை குற்றம் 
சைாடடுகிறது எனறார.

முனனாள் கடசி ்்தசிய அமமப-
்பாளர ்ரணுக ப்ப்ரரா குறிபபிடு-
மகயில், குழப்பகரமான ்்தர்தல் 

முமறமய இைரகள் ஏற்்படுத்தினர. 
ஒரு ைருைத்தினால் ்்தர்தல் ஒத்தி-
மைககப்படைாலும் ்்தர்தல் சைட-
ைத்ம்த திருத்தி விமரைாக ்்தர்தல் 
நைத்துைம்த்ய எமது கடசி விரும்பு-
கிறது. 

்தற்்்பாம்தய நிமலயில் ்்தர்தல் 
நைத்்த முடியாது. ்தமது கடசி, அமமச்-
சைரகள் மற்றும் எம்.பிககள் ப்பாதுஜன 
ப்பரமுனவுைன இமைை்தா்ல்ய 
மமத்திரி்பாலவும் அைரது குழுவும் 
எம்முைன இமைந்தனர. இைரது 
ஆடசிக காலத்தி்ல ்்தர்தல் நைத்்தா-
மல் காலம் கைத்்தப்படைது எனறார.
(்பா)

பிரதான சந்த்க ந்பர்...
மூைரில் ஒருைர பிர்தான சைந்்த -

கந்பராக அமையாளம் காைப்பட -
டுள்ளார.

குறித்்த சைந்்தகந்பர ப்தமடை -
பகாமை ்பகுதிமயச் ்சைரந்தைர 
என விசைாரமையில் கண்ைறியப -
்படடுள்ளது. 

இ்தமனயடுத்து அைரிைம் 
விரிைான விசைாரமைகள் முன -
பனடுககப்படடு ைருை்தாக 
ப்பாலிஸார ப்தரிவித்துள்ளனர.

பைலிககமை சிமறச்சைாமலககு 
அருகாமமயில் அமமநதுள்ள 
ப்பாரமள ்்தைாலயம் ஒனறில் 
மகககுண்பைானறு கண்டுபிடிக -
கப்படடுள்ள்தாக  ப்பாலிஸார 

்நற்று முனதினம் (11)  அறிவித் -
்தனர. அ்தன்படி, மாமல 4.45 
மணியளவில் ்்தைாலயத்தின 
பிர்தான நுமழைாயிலுககு ைல -
துபுறம் உள்ள சிமலககு அருகில் 
குறித்்த மகககுண்டு கண்டுபிடிக -
கப்படைது.

இ்தமனயடுத்து, இந்த சைம்்பைம் 
ப்தாைர்பாக சைந்்தகத்தின ்்பரில் 
3 ்்பர மகது பசையயப்படைனர.

சைந்்தகந்பரகள் ்தற்்்பாது 
பகாழும்பு குற்றப புலனாயவுப 
பிரிவினரால் விளககமறியலில் 
மைககப்படடு விசைாரமைககு 
உ ட ்ப டு த் ்த ப ்ப ட டு ள் ள ்த ா க 
ப்பாலிஸார ப்தரிவித்்தனர.

சநதிபம்ப இறுதி ்நரத்தில்...
இநதிய உயரஸ்்தானிகர அைசை -

ரமாக ்தாயநாடடுககு அமழககப -
்படை காரைத்தினால் இந்த ்்பச்சு-
ைாரத்ம்த ரத்துச் பசையயப்படை்தாக 
உயரஸ்்தானிகராலயத் ்தகைல்கள் 
ப்தரிவிககினறன. ்்பச்சுைாரத்ம்த 
நைாத்்தப்படுை்தற்கு ஒரு மணித்தியா -

லத்திற்கு முனனர ்்பச்சுைாரத்ம்த 
ரத்து பசையயப்படுை்தாக அறிவிககப -
்படைது. எவைாபறனினும், இநதிய 
விஜயத்ம்த முடித்துக பகாண்டு நாடு 
திரும்பியதும் இந்த ்்பச்சுைாரத்ம்த 
நைாத்்தப்படும் என உயரஸ்்தானிகரா-
லய ்தகைல்கள் ப்தரிவிககினறன.

நல்லூராமன தரிசித்த...
ஐககிய மககள் சைகதியின ்தமல-

ைரும் எதிரககடசி ்தமலைரு-
மான சைஜித் பி்ரம்தாசைவின பிறந்த 

தினமான ்நற்று,  காமல  10 மணிய-
ளவில் ஆலயத்துககு பசைனறு ைழி்பா-
டுகளிலும் ஈடு்படைார.

ைாணவர்்களுக்்கான சீருமட துணி...
சீருமைககாக 12,694,000 மீடைர 
சீருமைத் துணிகள் ்்தமைப்படு-
ைதுைன அதில் 68 வீ்தமானமை 
இதுைமர கல்வி ைலய காரியால-
யஙகளுககு ப்பற்றுக பகாடுககப்பட-
டுள்ளது. 
அத்துைன மீ்தமானைற்மற இந்த 
மா்த இறுதிககுள் ைலயககல்வி 
காரியாலயஙகளுககு அனுபபுை்தற்-
கான அமனத்து நைைடிகமககளும் 

்மற்பகாள்ளப்படடுள்ளன. கைந்த 
இரண்டு ைருைஙகளில் ்பாைசைா-
மலகளில் கல்வி நைைடிகமககள் 
இைம்ப்பறா விடைாலும் 45 லடசைம் 
்பாைசைாமல மாைைரகளுககான சீரு-
மைகள் இலைசை ்பாைபபுத்்தகஙகள் 
சைப்பாத்துக களுககான ைவுச்சைரகள் 
ஆகியன ப்பற்றுக பகாடுககப்படை-
்தாகவும் அைர ்மலும் ப்தரிவித்துள்-
ளார.(ஸ)

மீண்டும் ்காணப்படும் ைண்்ணண்்ணய்...
காரைமாக ப்பரும்்பாலானைர -
கள் மண்பைண்பைய அடுபம்ப 
்பயன்படுத்தும் நிமல ஏற்்பட -
டுள்ளது.

நாடடில் ்தற்்்பாது மண்பைண் -
பையககு கடும் கிராககி நிலவி 
ைருை்தால், எரிப்பாருள் நிரபபு 
நிமலயஙகளில் ப்பற்்றால், 
டீசைலுககு ்பதிலாக மண்பைண் -
பைய ைாஙக மககள் ைரிமசையில் 

நிற்்பம்த காைககூடிய்தாக இருக -
கிறது. ைரிமசையில் காத்திருநது 
ைாஙகுைம்த விை வீடடுககருகில் 
ைரும் மண்பைண்பைய ைண் -
டியிலிருநது மண்பைண்பைய 
ைாஙகுைது இலகுைானது என்ப -
்தால், பகாழும்பில் மண்பைண் -
பைய வியா்பாரம் பைற்றிகரமாக 
நமைப்பற்று ைருை்தாக ைரத்்தகர 
ஒருைர ப்தரிவித்்தார.

பிரதியில் ம்க்யழுத்திட... 
்தமிழ் பமாழியில் எழு்தப்படடி -
ருகக ்ைண்டுபமன திடைைடை -
மாக ஆமைககுழுவுககு அறிவித் -
்த்தால், விசைாரமை இமை நடுவில் 
நிறுத்்தப்படடு, பிறிப்தாரு உசி்த -
மான தினத்தில் நைத்்த முடிைாகி -
யுள்ளது.

 “கைந்த அரசுககு முநம்தய 
அரசின அமமச்சைரகளின மீது 
எப்படி ஊழல் குற்றச்சைாடடு விசைா -
ரமைகமள முனபனடுத்தீரகள்” 
எனறு விசைாரிககும் வி்சைை ஜனா -
தி்பதி விசைாரமை ஆமைககுழு -
வுககு ம்னா எம்பி அமழககப -
்படைார. 

கைந்த ைருை இறுதியில், 

ம்னா எம்பியின ைசிபபிை ைலய 
ப்பாலிஸ் நிமலயம் மூலமாக  
அைருககு சிஙகள பமாழியில் 
அமழப்பாமை அனுப்படை 
்்பாதும், ்தமிழில் அனுபபும்்படி 
அந்த அமழப்பாமைமய அைர 
திருபபி அனுபபி இருந்தார. 

்தற்்்பாது ்தமிழ் பமாழிப்பயரப -
புைன அமழப்பாமை அனுப -
்பப ்படை்்பாது, அம்த ஏற் -
றுகபகாண்டு வி்சைை ஜனாதி்பதி 
விசைாரமை ஆமைககுழுவுககு 
்நற்றுக காமல பசைனற ்்பாது 
மீண்டும் ஒரு சைடைசிககமல அைர 
சுடடிககாடடி மகபயழுத்திை 
மறுத்துள்ளார.

்பஞசத்திலிருநது நாடமட ...
உள்ள வி்சைை ்்தமையுமைய 

குழநம்தகளுககு உ்தவி திடைங -
கமள ைழஙகி மைத்்த்தன பினனர 
ஊைகஙகளுககு கருத்து பைளியிடும் 
்்பா்்த அைர இவைாறு குறிபபிட -
டுள்ளார.

இ்தன்்பாது கருத்து பைளியிட -
டுள்ள அைர, “உண்மமயி்ல்ய 
இந்த நாடடில் வி்சைை ்்தமையு-
மையைரகள் மாத்திரமல்ல இந்த 
நாடடில் ைாழும் அமனத்து மகக-
ளுககும் எதிரைரும் காலஙகளில் 
நாம் உலர உைவுபப்பாருடகள் 
உட்பை அத்தியாைசிய ப்பாருட -
கமள ைழஙக ்ைண்டிய கடைாயம் 
ைரும் என்பது நாடடிலுள்ள பசையதி-

கமள ்பாரககும் ்்பாது அறியககூடி-
ய்தாக இருககினறது.

இந்த நாடடி்ல இைம்ப்பரும் 
அமனத்து விையஙகமளயும் ்பாரக-
கினற ்்பாது, மிகவும் ஆ்பத்்தான 
ஒரு காலம் எதிரகாலத்தில் ைரும் 
என்பம்த அறியககூடிய்தாக இருகின -
றது.

இலஙமகககு பசைாந்தமான ்தஙகத் -
திமன விற்்பமன பசையதுள்ளனர. 
அ்்த ்நரத்தில் களவுகமள எடுத்்த-
்தாக கூறி, சில நிறுைனஙகளின மு்த -
லாளிகமள மகது பசையகினறனர.

 நாடடில் மினசைாரம் துண்டிககப-
்படும் வி்தம் குறித்்த ்படடியமல 
மினசைார சைம்ப பைளியிடடுள்ளது. 
எனினும் விையத்திற்கு ப்பாறுப -

்பான அமமச்சைர மினசைாரம் துண்டிக-
கப்பைாது என ப்தரிவிககினறார. 
இைரகளின இவைாறான பசையற்்பா-
டுகள் காரைமாக மகக்ள கடுமம-
யாக ்பாதிககப்படுகினறனர.

முனனாள் ஜனாதி்பதி மமத்தி-
ரி்பால சிறி்சைன மீண்டும் ஜனாதி-
்பதியாகும் எண்ைத்தில் அரசைாங-
கத்திற்குள் இருநது பகாண்்ை 
அரசைாஙகத்திமன விமரசிககினறார.

எனினும் அைருமைய கடசிமயச் 
்சைரந்தைரகள் இனனும் அமமச்சுப-
்ப்தவிகமள ைகித்துக பகாண்டு அர -
சைாஙகத்திற்கு ஆ்தரைா்ை பசையற்்படு-
கினறனர.

அைரகள் அரசைாஙகத்திமன விடடு 
பைளி்ய ைநது அரசைாஙகத்திமன 

விமரசித்்தால் நாஙகளும் அைரக -
ளின கருத்துககமள ஏற்றுகபகாள்ள 
முடியும்.

நாடடில் ஏற்்பைப்்பாகும் ்பஞ் -
சைத்தில் இருநது நாடமை எவைாறு 
மீடகலாம், மககமள எவைாறு 
மீடகலாம் என்பது குறித்து ்தமிழ்த் 
்்தசியக கூடைமமபபிைம் சில திட -
ைஙகள் உள்ளன.

அதுகுறித்து நாஙகள் ்பல்தைமை -
கள் குறிபபிடடிருகின்றாம். ்தமிழ்த் 
்்தசியக கூடைமமபபில் உள்ள நாம் 
்பல நாடுகளுைன ப்தாைரபுமையைர -
கள். அந்த நாடுகளின உ்தவிகமள 
இலஙமக அரசைாஙகத்திற்கு எஙக -
ளால் எடுத்துக பகாடுகக முடியும் 
எனறும் அைர ப்தரிவித்துள்ளார.

ஆசியாவின் ்பலம் வாய்நத ...
அனறு அம்்பாந்்தாடமை துமற -

முகத்ம்த புதி்தாக நிரமாணிகக 
ஆரம்பித்்த்்பாது அ்தற்கு எதிராக 
்பாரிய விமரசைனஙகள் எழுந்தன. 
சிலர அதிலிருநது நாம் பினைாங -
குைற்கான நைைடிகமககமள 
்மற்பகாண்ைனர. அம்்பாந -
்்தாடமை துமறமுகத்தில் ்பாரிய 
கல்பலானறு இருப்ப்தாகவும் 
அ்தனால் அஙகு கப்பல் ைர முடி -
யாப்தனறும் எதிரககடசியினர 
விமரசைனஙகமள ்மற்பகாண்ை -
னர. இந்த அமனத்து குற்றச்சைாட -
டுககமளயும் நாம் ப்பாறுத்துகப -
காண்டு புதிய துமறமுகத்ம்த 
நிரமாணித்்்தாம்.

அம்்பாந்்தாடமை துமறமுகம் 
மடடுமல்ல பகாழும்பு ப்தற்கு 
துமறமுக முமனயம் ஒலுவில் 
துமறமுகம் ஆகியைற்மற நிரமா -
ணிககும் நைைடிகமககமளயும் 
நாம் ஆரம்பிப்்பாம். யுத்்தத்ம்த 

நாம் நானகமர ைருைஙகளில் முடி -
வுககு பகாண்டுைந்்தாம்.

அதி்ைக பநடுஞ்சைாமலகள் நிரமா-
ணித்்்தாம். விமான நிமலயஙகமள 
நிரமாணித்்்தாம்.

அ்தமனயடுத்து 2015 ஆம் 
ஆண்டின பினனர எமது அபிவி-
ருத்தித் திடைஙகள் ப்தாைரபில் 
விமரசைனம் பசைய்தைரக்ள நாடமை 
ப்பாறுப்்பற்றனர. அைரகள் துமற-
முகத்ம்த விற்றனர.

எனறாலும் அம்த விற்கும்்்பாது 
அஙகு கல் இருககவில்மல. துமற-
முகத்ம்த அமமப்ப்தன மூலம் 
நாடமை கைல்ைழி ்கநதிரமாக கட-
டிபயழுபபுை்்த எமது எதிர்பாரப-
்பாக இருந்தது. ஆசியாவின ்பலம் 
மிகக நாைாக இலஙமகமய கடடி -
பயழுபபுை்்த எமது திடைமாகும்.

்தற்்்பாது சிலர இத்்தமகய பநருக -
கடியான நிமலயில் இது்்பானற 
அபிவிருத்தி ்ைமலத்திடைஙகமள 

ஆரம்பிப்பது ஏன என ்கள்விபய-
ழுபபுகினறனர. எமது நாடமை 
ஆண்ை ்பல அரசைாஙகஙகள் கஷை-
மான காலஙகளில் பினைாஙகிய 
அரசைாஙகஙக்ள. எல்.ரி.ரி.ஈ. ்பயங-
கரைா்தம் நிலவிய்தால் ைைககு, 
கிழககு எல்மலகளில் கூை அபிவி-
ருத்தி ்ைமலத்திடைத்ம்த ்மற் -
பகாள்ை்தற்கு 77 ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
அரசைாஙகஙகள் ்பயந்தன.

நுமரச்்சைாமல அனல் மின நிமல -
யத்ம்த நிரமாணிககவும் அந்த 
அரசைாஙகஙகள் விரும்்பவில்மல. 
யுத்்தத்ம்த முடிவுககுக பகாண்டுை-
ரலாம் எனறும் நிமனககவில்மல. 
எனினும் நாம் யுத்்தம் நமைப்பற்ற 
காலத்தி்ல்ய ்பாரிய அபிவிருத்தி-
கமள ்மற்பகாண்டுள்்ளாம்.

கைந்த இரைடு ைருை காலஙக-
ளில் சிநதித்து பிர்யாசைனமில்மல. 
அது எதிரக கடசியினருக்க முககி-
யமான்தாகும். எதிரைரும் மூனறு 

ைருை காலஙக்ள அரசைாஙகத்திற்கு 
முககியமான்தாகும். அந்த மூனறு 
ைருைஙகள் தீரககமானமை. கைந -
்தமை அல்ல. எதிரகாலத்ம்த நாம் 
ப்பாறுப்்பற்்்பாம்.

மககள் முகஙபகாடுககும் பிரச்சி -
மனகள் ப்தாைரபில் எமககு ப்பாறுப-
புள்ளது. ப்பாருடகள் விமல அதிக -
ரிபம்ப விை மககள் அணி நீளுைது 
சிறந்த்தல்லபைன மககள் எம்மிைம் 
ப்தரிவிககினறனர. நாம் அம்தப 
புரிநதுபகாண்டுள்்ளாம். இந்த 
அரசைாஙகம் ஒரு்்பாதும் ைசைதிகள் 
ப்தாைரபில் நிமனககவில்மல.

்தமககான ைசைதிகள் ப்தாைரபில் 
மடடும் சிநதிககும் அரசைாஙகமா -
னால் இத்்தமகய நிதி பநருககடி 
நிமலமம பில்லியன கைககான 
நிதிமய நிைாரைமாக மககளுககு 
ைழஙக தீரமானிககுமா? எனறும் பிர -
்தமர இ்தன ்்பாது ்கள்விபயழுபபி-
னார. (ஸ)

்வளிநாடடுக் ்கடன்்கமள...
ப்தரிவித்துள்ளார.   நாடடில் அத்தியா-
ைசியப ப்பாருடகளுககுத் ்தடடுப்பாடு 
ஏற்்பைா்த ைமகயில் நைைடிகமக 
எடுககப்படுபமனவும், இனனும் 
இரண்டு மா்தஙகளில் சுற்றுலாத்துமற 
மீண்டு ைர நைைடிகமக எடுககப்படு-
பமனவும் பைளிநாடடுக கைனகமள 
பசைலுத்்த முடியுபமனறும் மத்திய 
ைஙகி ஆளுநர கபரால் ்மலும் ப்தரி-
வித்துள்ளார.  

அரசைாஙகத் ்தகைல் திமைககளத்தில் 
்நற்று நமைப்பற்ற பசையதியாளர 
சைநதிபபில் கலநது பகாண்டு கருத்து 

பைளியிடை ்்பா்்த அைர இ்தமன 
கூறியுள்ளார.    எதிரைரும் மாரச் மா்த 
இறுதியில் அடுத்்த ஒன்பது மா்தஙக-
ளுககான ப்பாருளா்தார ்ைமலத்திட-
ைம் ஆரம்பிககப்பைவுள்ள்தாகவும் 
அைர குறிபபிடடுள்ளார. அ்்த-
்நரம், இந்த ஆண்டில் 5.5 சை்தவீ்த 
ப்பாருளா்தார ைளரச்சி ்ைகத்ம்த 
எதிர்பாரப்ப்தாக அைர குறிபபிடடுள்-
ளார.  

நாடடின ப்பாருளா்தாரம் ைஙகு-
்ராத்து அமைநதுள்ள்தாக சிலர ப்தரி-
விககும் கருத்துககளில் உண்மமயில்-

மலபயனறும் மத்திய ைஙகி ஆளுநர 
அஜித் நிைாட கபரால் ப்தரிவித்்தார.  

சைரை்்தசை ்தர மதிபபீடடு நிறுைனங-
களால் இலஙமகயின ்தரம் ்தாழ்த்்தப-
்படைமம ைருத்்தமளிப்ப்தாக அைர 
்மலும் ப்தரிவித்்தார.  

இந்த ஆண்டு நாடடின ப்பாருளா-
்தார ைளரச்சி நூற்றுககு 5.5% ஆக உயரந-
துள்ளது. ்பைத்ம்த அச்சிடுை்தால் சில 
சிககல்கள் ஏற்்பைககூடும். ்தற்்்பாது 
அச்சிைப்படும் ்பைத்தின அளமை 
இலஙமக மத்திய ைஙகி குமறத்து 
ைருை்தாகவும் இலஙமக மத்திய ைங-

கியின ஆளுநர அஜித் நிைாட கபரால் 
்மலும் ப்தரிவித்்தார.   ்பைத்ம்த அச்-
சிடும் நமைமுமற புதிய விையமல்ல. 
அமனத்து உள்ளூர மற்றும் சைரை்்தசை 
அரசைாஙகஙகளும் குறிப்பாக பநருகக-
டியான காலஙகளில் இந்த முமறமய 
நாடுகினறன எனறும் அைர ப்தரிவித்-
்தார.   எனினும் இந்த முமறமய நீண்ை 
காலத்துககு ்பயன்படுத்்த முடியாது.
ப்பாருளா்தாரத்தில் ஏற்்படடுள்ள 
அழுத்்தத்ம்தக குமறகக ்தற்்்பாது 
மாற்று ைழிகமள எடுத்து ைருை்தாக-
வும் அைர குறிபபிடைார. 

அ்ைரிக்்காவுக்கு வழங்கப்படட...
்நற்மறய தினம் நானகாைது 

நாளாகவும் நீதியரசைர ஜயந்த ஜயசூ -
ரிய, புை்னக அலுவிஹார, பிரி -
யந்த ஜயைர்தன, விஜித் மலல்பகாை 
மற்றும் எல். டி. பி. ப்தஹிப்தனிய 
ஆகிய  ஐைரைஙகிய நீதி்பதிகள் 
குழாம் முனனிமலயில் மனு விசைார -
ைககு எடுத்துகபகாள்ளத் தீரமானிக -
கப்படடிருந்தது.

எனினும் குறித்்த மனு ்நற்மறய 
தினம் நீதியரசைர ஜயந்த ஜயசூரிய, 
குமுதினி விககிரமசிஙக, அச்சைல 

பைஙகபபுலி ஆகி்யாரைஙகிய நீதி -
்பதிகள் குழாம் முனனிமலயி்ல்ய 
விசைாரமைககு எடுத்துகபகாள்ளப -
்படைது.

அ்தன்்பாது நீதியரசைர ஜயந்த 
ஜயசூரிய திறந்த நீதிமனறத்தில் 
்மற்்படி ைழககின ்மலதிக விசைார -
மைகமள எதிரைரும் 19ம் திகதிககு 
ஒத்திமைப்ப்தாக அறிவித்துள்ளார. 
அ்தற்கிைஙக ்மற்்படி மனு மி்தான 
விசைாரமை 19, 20, 21 ஆகிய திகதி -
களில் இைம்ப்பறும் எனறும் அைர 

ப்தரிவித்துள்ளார. எல்்ல குை -
ைனசை ்்தரர , ்்பராயர கரதினால் 
பமல்கம் ரஞ்சித் ஆண்ைமக,ஐக -
கிய மககள் சைகதியின  ப்பாதுச் பசைய -
லாளர ரஞ்சித்  மத்தும ்பண்ைார, 
மககள் விடு்தமல முனனணியின 
முனனாள் ்பாராளுமனற உறுபபி -
னரகளான சுனில் ஹநதுனபனத்தி, 
ைசைந்த சைமரசிஙக, ஆகி்யார உட்பை 
மனு ்தாரகள் மற்றும் ப்தாழிற்சைங -
கஙகள் உள்ளிடை ்தரபபினரால் 
்மற்்படி மனு ்தாககல் பசையயப்பட -

டிருந்தது. அந்த மனுவில் பிரதிைா -
திகளாக பிர்தமர மஹிந்த ராஜ்பக்ஷ 
உள்ளிடை அமமச்சைரமை உறுபபி -
னரகள், யுக்தனவி நிறுைனத்துககு 
உரித்்தான பைஸ்ட ்காஸ்ட ்பைர 
பிமர்ைட லிமிடபைட, அந்த நிறு -
ைனத்்தால் ஒரு ்பகுதி மகயளிககப -
்படடுள்ள அபமரிகக நிறுைனமான 
நியூ்்பாடரஸ் எனரஜி நிறுைனம் 
மற்றும் சைடை மாஅதி்பர ஆகி்யா -
ரின ப்பயர குறிபபிைப்படடுள்ளன. 
(ஸ)      

ஜைாஅத்்த இஸலாமியின்...
அைர மகதுபசையயப்படடு ்தடுப -

புக காைலில் மைககப்படடிருந-
்தார. அைரது மகது மற்றும் ்தடுத்து 
மைத்்தல் சைடைவி்ரா்தமானது 
எனறும் இலஙமகயின அரசியல் 
அமமபபு ைழஙகியிருககும் அடிப -
்பமை உரிமமகளின மீறல் எனவும் 
உயர நீதிமனறத்தில் அடிப்பமை 
உரிமம மீறல் ைழககுத் ்தாககல் பசைய-
யப்படைம்தயடுத்து மனு மீ்தான ்பரி-
சீலமனகள் ்மற்பகாள்ளப்படைன.

இநநிமலயில் 2021 டிசைம்்பர 
17ஆம் திகதி ்மற்்படி ைழககு 
்பரிசீலமனககு எடுத்துகபகாள்ளப -
்படை்்பாது அைமர பிமையில் 

விடுவிப்ப்தற்கு  சைடைமா அதி்பர 
திமைககளம் இைககம் ப்தரிவித்தி-
ருந்தது. இந்த நிமலயி்ல  உஸ்்தாத் 
ஹஜஜஜுல் அக்பர  ்நற்று முனதினம்   
பிமையில் விடுவிககப்படை்தாக 
இலஙமக ஜமாஅத்்்த இஸ்லாமி 
ப்தரிவித்்தது.

ஏற்கன்ை 2019 ஆகஸ்ட 25ஆம் 
திகதி பகாழும்பு குற்றத் ்தடுபபு (சி.
சி.டி) பிரிவினரால் மகது பசையயப-
்படடு 32 நாடகள் ்தடுபபுக காைலில் 
மைககப்படடு விசைாரிககப்படை 
பினனர அைருககு எதிராக எந்த 
வி்தமான சைடை நைைடிகமகயும் 
்மற்பகாள்ள அைசியமில்மல என 

2019. 08. 25 அனறு ்பயஙகரைா்த 
குற்றத்்தடுபபு பிரிவினர (CTID) நீதி -
மனறில் சைமரபபித்்த விண்ைப்பத்-
தின ்்பரில் விடுவிககப்படடிருந -
்தமம குறிபபிைத்்தககது.

பிமை ைழஙகப்படை நிமலயில் 
மீண்டும் சிமறயில் ்தடுத்து மைக-
கப்படை  அைருககு எனரிஜன 
்பரி்சைா்தமன நைத்்தப்படடு அை-
ருககு பகா்ரானா ப்தாற்று இல்மல 
என்பது ்நற்று உறுதி பசையயப்படை 
பினனர ்நற்று பிற்்பகல் அைர விடு -
விககப்படைார.

உயிரத்்த ஞாயிறு ்தாககு்தலுைன 
ப்தாைரபு இருப்ப்தாகவும் தீவிரைா-

்தத்ம்த ்பரபபுை்தாகவும் ப்தரிவித்து 
அைர ்பல ்தைமை விசைாரமைககு 
அமழககப்படடு பினனர மக்தாகி 
10 மா்தஙகள் ்தடுத்து மைககப்படடி-
ருந்தார. 

அைருககு பிமை ைழஙகப -
்படைது ப்தாைரபில்  ஜமாஅத்்்த 
இஸ்லாமி ைர்ைற்பு ப்தரிவித் -
துள்ள்்தாடு அைர மீது ்சைாடிக-
கப்படை குற்றச்சைாடடுகள் எதுவும் 
நிரூபிககப்பைவில்மல எனவும் 
சுடடிககாடடியுள்ளது. காலம் கைந -
்தாலும் உண்மம பைளிச்சைமாகும் 
எனறும் அந்த அமமபபு குறிபபிட -
டுள்ளது.(்பா)

நாடடுக்கு ்தமவயான ைருநது வம்க...
சுகா்தார அமமச்சின சைம்்பந்தப்படை 
அதிகாரிகளுககு ்பணிபபுமர விடுத் -
துள்ளார.

மூனறு மா்தஙகபளன ஆறு மா்தங -
களுககாக இரண்டு அறிகமககமள 
்தயாரித்து ்்தமையான மருநதுகள் 
ப்தாைரபில் ்தமககு ப்தரியப்படுத்து-
மாறும் அமமச்சைர சைம்்பந்தப்படை 

அதிகாரிகளுககு ்பணிபபுமர விடுத் -
துள்ளார.

இந்த ைருைத்திற்கு நாடடுககு 
்்தமையான மருநதுகள் ப்தாைரபில் 
அமமச்சில் நமைப்பற்ற வி்சைை 
்்பச்சுைாரத்ம்தயின ்்பா்்த அமமச் -
சைர பகபஹலிய ரம்புகபைல்ல இத்்த-
மகய ்பணிபபுமர விடுத்துள்ளார.

பைளிநாடுகளில் இருநது மருந-

துகள் இறககுமதி பசையயப்படும் 
்்பாது உள்ளூரில் உற்்பத்தி பசையயும் 
மருநதுகள் ப்தாைரபிலும் கைனம் 
பசைலுத்்த ்ைண்டும் எனறும் பகாள்-
ைனவு பசையயப்படும் மருநதுகள் 
ப்தாைரபில் மிகுந்த அை்தானத்து-
ைன நைைடிகமககமள ்மற்-
பகாள்ள ் ைண்டுபமனறும் அமமச்சைர 
்கடடுக பகாண்டுள்ளார.

சில மருநதுகள் நாடடில் ்பாரியள -
வில் உற்்பத்தி பசையயப்படுைதுைன 
மககள் ்பல்்ைறு ைரத்்தக ப்பயரகளி -
லுள்ள மருநதுகளுககு எடுககப்பட-
டுள்ளது. அவைாறான மருநதுகமள 
பைளிநாடுகளிலிருநது இறககுமதி 
பசையய ்ைண்டியுள்ளது எனறும் 
அைர இ்தன ்்பாது ்மலும் ப்தரி -
வித்துள்ளார.(ஸ)

்்காஹுவமலயில்... 03ஆம் ்பககத் ப்தாைர  
்பாலத்தின கீழ் ்பகுதியில் நானகு 
ைழிப்பாம்த அமமககப்பைவுள்-
ளதுைன நு்கபகாை களு்்பாவில 
வீதியில் ்்பாககுைரத்து சைமிகமஞ-
கமள ்பயன்படுத்தி ்்பாககுைரத்து 

கடடுப்பாடுகள் ்மற்பகாள்ளப்ப-
டும்.இந்த திடைத்திற்கான மதிபபீடு 
2648 மில்லியன ரூ்பாைாகும்.இந்த 
திடைம் 22 மா்தஙகளில் பூரத்தி பசையய 
எதிர்பாரககப்படுகிறது.

நிதி அமைசசர்... 03ஆம் ்பககத் ப்தாைர 
்மற்்படி மனுமீ்தான விசைாரமைமய 
எதிரைரும் 7 ஆம் திகதி மீண்டும் 

விசைாரமைககு எடுகக நீதி்பதிகள் 
குழாம் உத்்தரவிடடுள்ளது. (ஸ)      

துறைமுக கிழக்கு முறையத்தின்
இரண்டாம் கட்ம் பணி ஆரம்பம்

பகாழும்புத் துமறமுகத்தின கிழககு 
முமனயத்தினுமைய இரண்ைாம் 
கடை நிரமாைப ்பணிகள்  ஜனாதி்பதி 
்காடைா்பய ராஜ்பக்ஷ மற்றும் பிர்தமர 
மஹிந்த ராஜ்பக்ஷ ்தமலமமயில் ் நற்று 
(12) காமல ஆரம்பிககப்படைது.

முமனயத்தின ்பணிகமள ஆரம் -
பித்து மைககும் ைமகயில், ஜனாதி்பதி 
மற்றும் பிர்தமரினால் நிமனவுக கல் -
பைடடு திறநதுமைககப்படைது.

மூனறு கடைஙகளாக ்மற்பகாள் -
ளப்படும் இந்த முமனயத்தின கட -

டுமானப ்பணிகமள, 2024ஆம் 
ஆண்டில் நிமறவுபசையயத் திடைமி -
ைப்படடுள்ளது. இது, 75 பஹகையார 
்பரப்பளவில் 1,320 மீற்றர நீளத்ம்தக 
பகாண்டுள்ளது. நிரமாைப ்பணிகள் 
நிமறைமைந்ததும், கப்பலிலிருநது 
கமர ைமர இயககப்படும்.  12 ்பளு -
தூககிகள் (STC)  மற்றும் ்தண்ைைாளங -
களில் இயஙகும் 40 கி்ரன ்பளுதூக -
கிகளுைன (RMG) ஒரு முழுமமயான 
முமனயத்ம்த இலஙமகத் துமறமுக 
அதிகார சைம்ப பகாண்டிருககும். 

இ்தற்கான பமாத்்தச் பசைலவு 510 
மில்லியன அபமரிகக பைாலரகளாக 
இருப்ப்்தாடு, துமறமுக அதிகா -
ரசைம்ப 200 மில்லியன அபமரிகக 
பைாலரகமளச் பசைலைழிகக எதிர -
்பாரத்திருககிறது. அகசைஸ் எனஜினி -
யரிங பி.எல்.சி (Access Engineering 
PLC) மற்றும் மசைனா ஹார்பர 
இனஜினியரிங கம்்பனி (China 
Harbour Engineering Company LTD) 
இமைநது இந்த நிரமாைப்பணி -
கமள ்மற்பகாள்கினறன.

786 மில்லியன் ்டாலமர... 03ஆம் ்பககத் ப்தாைர 
ப்தரிவித்துள்ள்தாக குறிபபிைப்படடுள்-
ளது. அத்துைன ஆசிய அபிவிருத்தி ைங-

கியின ஒத்துமழபபுைன இலஙமகயில் 
்மற்பகாள்ளப்படடு ைரும் ்பல்்ைறு 

அபிவிருத்தி திடைஙகளின  சைாத்தியப-
்பாடு ப்தாைரபிலும் ஆசிய அபிவிருத்தி 

ைஙகியின உ்ப ்தமலைர சிக ஷின 
பென ்பாராடடு ப்தரிவித்துள்ளார. (ஸ)   

ஐ.நா அமைதி ்காக்கும்... 03ஆம் ்பககத் ப்தாைர 
்பமையினது ்பஙகளிபபு மிகமுக -
கியமான்தாகும். நாடடின ்பாது -
காபபு, கைல் மற்றும் கைல்சைார 
்பாதுகாபபு, ைான ்பாதுகாபபுககு 
விமானப்பமைககு விமானஙகள் 

மிகவும் முககியமாகும். இ்தற்கு 
்்தமையான விமானஙகமள திடை -
மிடை அடிப்பமையில் ்பயன்படுத் -
துைது, ்பராமறிப்பது மிகவும் முக -
கியமானது.

எமகபகனறு ஒரு இலககுள்ளது. 
அ்தன்படி்ய நாஙகள் ்பயனிகக 
முடியும். 

உைனடி, ஐந்தாண்டு, ்பத்்தாண்டு 
நீண்ை காலம் எனறு ்பல வி்தமான 

திடைஙகள் ைகுககப்படடுள் -
ளது. ்பாதுகாபபு அமமச்சுைன 
இமைநது நாம் அ்தற்கான நைை -
டிகமககமள முனபனடுப்்பாம் 
எனறார.

(பராடைபைை குறூப நிரு்பர )

கிழககு ்பல்கமலககழகத்தின 
10ைது உ்ப்ைந்தராக ்்பராசிரியர 
ைல்லிபுரம் கனகசிஙகம் ப்தரிவு-
பசையயப்படடுள்ளார.

உ்ப்ைந்தருககான ்்தரவில் 
்பல்கமலககழக மானியஙகள் 
ஆமைககுழுவின ப்தரிவுககுழு-
வின பிரகாரமும் கிழககு ்பல்க-
மலககழக ்்பரமையில் பிரகா -
ரமும் மு்தல்நிமலயில் ப்தரிவு 
பசையயப்படடு மானியஙகள் 
ஆமைக குழுவின சி்பாரசின பிர -
காரம் ஜனாதி்பதியினால் ்்பராசி-
ரியர கனகசிஙகம் இப்ப்தவிககு 
ப்தரிவுபசையயப்படைார.

்்பராசிரியர ைல்லிபு -
ரம் கனகசிஙகம் முகா -
மமத்துை துமறயில் மு்த-
லாைது ்்பராசிரியரும் 
திரு்காைமமல ைளாக 
மு்தல்ைராக ஆறு ைருைங-
கள் ்ப்தவி ைகித்்தைருமா -
ைார.

இைருமைய காலப்ப -
குதியி்ல்ய திரு்காை-
மமல ைளாகம் ்பாரிய ைளரச்சி 
அமைந்தது கிழககு ்பல்கமலக-
கழக ைரத்்தக முகாமமத்துை 
பீைத்தில்  இைர பீைாதி்பதியாக 
கைமமயாற்றிய காலப்பகுதியில் 
இைர மடைககளபபு சைமூகவிய-

லாளர கல்வியாளரகள் 
மற்றும் ைரத்்தக அஙகத் -
்தைர உைன இமைநது 
பசையற்்படைைர என்பதும் 
குறிபபிைத்்தககது.

இைருமைய ் சைமையின 
ஊைாக கிழககு ்பல்க -
மலககழகம் ்பாரிய கல்வி 
மற்றும் கல்வி சைாரா முன -
்னற்றத்துைன கிழககு 

்பல்கமலககழகத்தின ஊைாக 
சைமூகத்தின சைமூக ப்பாருளா்தார 
முன்னற்றத்துககும் ்பஙகளிபபு 
பசையய ஒரு தூண்டு்காலாக 
அமமயும் என்பதும் சைமூகத்தின 
எதிர்பாரப்பாகும்.

கிழக்கு பலகறை உபவேந்தரடாக வபரடாசிரியர் ேலலிபுரம் 
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தேசிய, மாகாண பாடசாலை என்ற பாகுபாடு;

மாதேல்றயில் அலமசசர் டைஸ் அழகப்பரும 

(மாத்தறை தினகரன், வெலிகம 
தினகரன்  நிருபரகள்)

மாணெரகளின் கல்விமு -
றைறமயில் மு்தலில் மாறைம் 
ஏறபடுத்தபபட  வெண்டும். 
வ்தசிய பாடசாறைகள்,  
மாகாண பாடசாறைகள் என்ை 
கருதற்த மாணெரகளிடததில் 
ஏறபடுத்தாது சகை மாணெர-
களுக்கும் வ்தாழில்நுடப அறி -
வுடன் கூடிய கல்விமுறைறம 
நாடடில் உருொக்கபபட 
வெண்டும் என்று ஊடகததுறை 
அறமசசர டைஸ் அழகபவப -
ரும வ்தரிவித்தார.

மாத்தறை, புஹுல்வெல்ை மகா விததியா-
ையம் வ்தசிய பாடசாறையாக ்தரம் உயரத்தப-
படும் நிகழ்வில் கைந்துவகாண்டு வபசுறக-
யிவைவய (09) அறமசசர வமறகண்டொறு 
வ்தரிவித்தார. இவறெபெததில் வ்தாடரந்து 
உறரயாறறிய அறமசசர, நாடடில் 1000 பாட-
சாறைகறை வ்தசிய பாடசாறைகைாக ்தரம் 
உயரத்த வெண்டுவமன்று  ஜனாதிபதி வகாட-

டாபய ராஜபக்ஷ எடுத்தமுடி-
வுக்கு இணஙக இபபாடசாறை 
வ்தசிய பாடசாறையாக ்தரம் 
உயரத்த கல்வி அறமசசு நடெ-
டிக்றக எடுத்தது.

புதிய வீதிகள், துறைமுகம், 
விமானநிறையம் என்பன-
ெறறை நிரமாணித்தவபாதும் 
எமது நாடடின் கல்வி முறை -
றமயில் நவீன மாறைஙகறை 
ஏறபடுத்தாது வபானால் நாட-
டிறகு எதிரகாைம் கிறடயாது.  

இன்று வ்தசிய பாடசாறை -
கள் என்று வபயரைவில் வசயற -
படாது மாணெரகள், ஆசிரியர-

கள், வபறவைாரகளின் பிராரத்தறனகளுடன் 
்தமிழ், சிஙகைம், ஆஙகிைம் ஆகியவமாழி-
களுடன் வ்தாழில்நுடபம் வபான்ை உயர்த -
ரததில் கல்விப வபா்தறனகள் இடம்வபைல் 
வெண்டும் என்றும் அறமசசர இ்தன்வபாது 
வமலும் வ்தரிவித்தார. கூறினார.

சபாநாயகர மஹிந்்தயாபபாஅவபெர-
்தன உடபட பைரும் இந்நிகழ்வில் கைந்து 
வகாண்டு  உறரயாறறினர.

மாணவர்களிடத்தில் ஏற்படுத்்ாது சிறந் 
்கல்வி வழி்காடடல் வழங்கப்பட வவண்டும்

ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் இைஙறககான கலீ-
பததுல் குைபாவும் வகாழும்பு வபரிய பள்ளிொ-
சல் கதீபும் இைஙறக பிறைக்குழு ்தறைெரும் 
அகிை இைஙறக ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் ்தறை-
ெருமான கலீபததுல் குைபா வமௌைவி அல் 
ஹாஜ் அல் ஆலிம் அபதுல் ஹமீத பஹ்ஜியின் 
மறைவின் நிமித்தம் நாறை வெள்ளிக்கிழறம (14 
ஆம் திகதி) ஜும்ஆ வ்தாழுறகயின் பின்னர அெ-
ருக்காக மறைொன ஜனாஸா வ்தாழுறக நடாதது-
மாறு ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் ்தறைறமயகமான 
உம்மு ஷாவியா இைஙறக முஸ்லிம்களிடம் 
வெண்டுவகாள் விடுததுள்ைது. 

இைஙறகயில் ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் வமம்பாடடுக்கும் முஸ்லிம்க-
ளின் முன்வனறைததிறகும் இனஙகளுக்கிறடவய சகொழ்வு நல்லிணக்கத-
ற்தக் கடடிவயழுபபுெ்தறகும் உறழதது ெந்்த கலீபததுல் குைபா அபதுல் 
ஹமீத பஹ்ஜி கடந்்த ஞாயிைன்று காைமானார. 

வகாவிட 19 வ்தாறறு பரவு்தல் அசசுறுத்தல் சூழ்நிறையில் அெரது ஜனா-
ஸாவிலும் அெருக்கான ஜனாஸா வ்தாழுறகயிலும் பை முஸ்லிம்கைால் 
கைந்து வகாள்ை முடியா்த நிறைக்கு உள்ைாகியுள்ைனர. அ்தனால் அெருக்-
காக நாறை ஜும்ஆ வ்தாழுறகயின் பின்னர மறைொன ஜனாஸாவுக்கான 
ஜனாஸா வ்தாழுறக நடாததுமாறு பள்ளிொசல் நிரொகஙகறை உம்மு 
ஸாவியாவின் சமய விெகாரத ்தறைெரும் பைஸ்தீனுக்கான இைஙறக-
யின் முன்னாள் தூதுெருமான எம். வபௌஸான் அன்ெர வெண்டுவகாள் 
விடுததுள்ைார.  ஷாதுலியயா ்தரீக்கா அறமபபின் 120 வமறபடட பள்ளி-
ொசல்கள், சாவியாக்கள் உள்ளிடட அறனதது ஜும்ஆ பள்ளிொசல்களிட-
மும் இவவெண்டுவகாள் விடுக்கபபடடுள்ைது.  

ஹம்பாந்தபாட்டை 
மபாவடடைத்தில் 
ச்மயல் எரிவபாயு 
தடடுப்பாடு

ஹம்பாந்வ்தாடறட குறூப நிருபர

ஹம்பாந்வ்தாடறட மாெடடததின் 
ஹம்பாந்வ்தாடறட, திஸ்ஸமகாராறம 
மறறும் ்தஙகாறை ஆகிய பிர்தான 
நகரஙகளில் சறமயல் எரிொயு ்தட-
டுபபாடு  காரணமாக அதிகமான 
உணெகஙகள் மூடபபடடு அெறறில் 
வசறெயாறறிய ஊழியரகள் வ்தாழில்-
கறை இழந்துள்ைனர.  இ்தனால் 
சுறறுைாப பயணிகள் மறறும் வபாது-
மக்களும் உணவுகறை வபறறுக் வகாள்-
ெதில் பல்வெறு சிரமஙகளுக்கு முகம் 
வகாடுததுள்ைனர. 

அதவ்தாடு சுறறுைாவிறகாக வெளி 
ஊரகளில் இருந்து இஙகு ெருவொரும்  
உணறெப  வபறறுக்வகாள்ெதில் சிர-
மஙகளுக்கு முகம் வகாடுததுள்ைனர. 
வமறபடி நகரஙகளுக்கு பிரததிவயக 
ெகுபபுக்களுக்காக ெருறக ்தரும் 
மாணெரகளும் உணவிறனப வபற-
றுக்வகாள்ெதில் அவசௌகரியஙகறை 
சந்திதது ெருெ்தாக வ்தரிவிக்கபபடு -
கிைது. 

உணவகஙகள் பூட்டு; 
ஊழியரகள் த�ாழில் இழப்பு 

மரஹஹும அபதுல் ஹமீத் ்ஹ்ஜிக்கு
ம்ைவபான ஜனபாஸபா ததபாழு்ை
நடைத்த ்வண்டு்ைபாள்

இலங்ை ்பாடைசபா்லைள் உ்த்நதபாடடை 
சஙைத்தின் உ் த்லவரபாை தசல்வபானநதன்

இைஙறக பாடசாறைகள் உற்தபந்-
்தாடட சஙகததின் உப ்தறைெராக யா/
வ்தெறரயாளி இந்துக் கல்லூரியின் 
அதிபர ச.வசல்ொனந்்தன் வ்தரிவு வசயயப-
படடுள்ைார.

இைஙறக பாடசாறைகளுக்கான உற்த-
பந்்தாடடச சஙகததின் நிரொகத வ்தரிவு 
வநறறு பு்தன்கிழறம  வகாழும்பு கல்வித 
திறணக்கைததில் நறடவபறைது.

இதில் உப ்தறைெராக யா/வ்தெறரயாளி இந்துக் கல்லூரியின் 
அதிபர ச.வசல்ொனந்்தன் வ்தரிவு வசயயபபடடார.

Nfs;tp mwptpj;jy; 
khtl;lr; nrayfk; - jpUNfhzkiy

jpUNfhzkiy khtl;lr; nrayff; ngWifr;rigj; jiytuhy; fPOs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gpl;Ls;s nraw;wpl;lk; njhlu;ghf 2022.02.03k; jpfjp gp.g 2.30 kzp tiu 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tp Nfhuy; gbtq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. md;iwa jpdNk 

gp.g. 3.00 kzpf;F Nfs;tpNfhuy; gbtq;fs; ,g;gzpkidapy; jpwf;fg;gLk;.

(I) (II) (III) (IV) (V)

ngWif 

,yf;fk;
Ntiy tpguk;

xg;ge;j 

Kwp (&gh)

xg;ge;j 

fhyk;

kPsspf;fg;glhj 

itg;Gg; gzk;

GAT/FIN/
PU09/ 

CLEAN/2022

jpUNfhzkiy 

khtl;lnrayfk; kw;Wk; 

mYtyf G+kp> murhq;f 

mjpgu; tpLjp kw;Wk; 

rq;fkpj;jh Xa;T tpLjpf;F 

Rj;jpfupg;G Nrit

&gh. 

100>000/-
2022.03.01 

2023.02.28

&gh. 1000/

02.    ,f; Nfs;tp mwptpj;jy; NjrpatpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. MdhYk; fpof;F 

khfhz epu;thf vy;iyf;Fs; gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuu;fSf;F kl;LNk 

tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j fhyq;fspy; Rj;jpfupg;G Nritapid rupahd Kiwapy; 

epiwNtw;whj my;yJ xg;ge;j epge;jidfis kPwpa xg;ge;jfhuu;fSf;F ngWifNfhuy; 

gbtq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

03.  2022.01.13 - 2022.02.02k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;Fs; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzptiu Nfs;tpNfhuy; tpz;zg;gg;gbtq;fis jpUNfhzkiy 

khtl;l nrayf fzf;Ff;fpisapy; ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.

04.  Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s ml;ltizapd; IIItJ epuypy; Fwpg;gpl;Ls;s njhiff;Ff; Fiwahj 

njhifAilajhf (104ehl;fSf;F nry;YgbahFk;) ngWifr; rigj;jiytUf;F 

Kftupaplg;gl;l murpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fpapypUe;J ngwg;gl;l Kwp xd;Wld;> 

G+u;j;jp nra;ag;gl;l ngWifNfhuy; gbtj;jpd; 2 gpujpfis 2022.02.03k; jpfjp gp.g. 2.30 

kzp my;yJ mjw;F Kd; 'ngWifr; rigj; jiytu;/ murhq;f mjpgUk; 

khtl;lnrayhsUk;> khtl;l nrayfk;> jpUNfhzkiy" vDk; Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. my;yJ gpujhd fzf;fhsuJ mYtyf 

miwapYs;s ngWifNfhuy; ngl;bapDs; ,Ljy; Ntz;Lk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; 'jpUNfhzkiy khtl;l nrayfj;jpw;fhd Rj;jpfupg;G Nrit toq;Fjy; 

njhlu;ghd Nfs;tpg;gj;jpuk;" vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis jpUNfhzkiy khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;Ff; 

fpisapy; mYtyfNeuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y - 026 222 3555 

njhiyefy; - 026-2228310

06.  xg;ge;jk; toq;FtJ njhlu;gpy; ngWifr;rigapd; jPu;khdNk ,Wjp Kbthf mikAk; 

vd;gijAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

rkd; ju;rd ghz;bNfhuhs 

murhq;f mjpgUk; khtl;lr; nrayhsUk; 

ngWifr;rigj; jiytu; 

khtl;l nrayfk; 

jpUNfhzkiy. 

2022.01.11
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யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ்்பபாணம் - பலாலி பிரதான 
வீதியில், யாழ். மாநகர எல்்ல ஆரம்-
பிக்கும் பகுதியில் வரசவற்பு பதா்க 
அ்மக்க்பபட்டுள்ளது. யாழ்.மாநகரத்-
தி்ன அழகுபடுத்தும் சவ்லத்திட்-
டத்தின் ஒரு அஙகமாக இநத வரசவற்பு 
பதா்க அ்மக்க்பபட்டுள்ளது.   

யாழ்்பபாண மாநகர முதல்வர் மணி-
வணணனால் யாழ்.மாநகர ே்பக்குட்-
பட்ட பகுதியி்ன அழகுபடுத்தும் 
சவ்லத்திட்டஙகள முன்்னடுக்க்ப-
பட்டு வருகின்்றது. அதன் ஒரு அஙகமாக 

யாழ்்பபாணம் பலாலி பிரதான வீதியில் 
யாழ்்பபாண மாநகரே்ப அன்புடன் 
வரசவற்கின்்றது என்னும் ்பயர் பல்க 
அ்மக்க்பபட்டுள்ளது.   

தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் உதவியுடன் 
வரசவற்பு பதா்க யாழ் மாநகரே்ப இலட்-
சி்னயுடன் அ்மக்க்பபட்டுள்ள்ம 
குறி்பபிடத்தக்கது.  இசதசவ்்ள பதா்க 
அ்ம்பபதில் ்பரும் ஊழல் ந்ட்பற்-
்றதாக உளளூர் பத்திரி்க ஒன்றில் மாநகர 
ே்ப உறு்பபினர் ஒருவர் கட்டு்ரக்்ள 
எழுதி வநததுடன் , ேமூக வ்லத்த்ளஙகளி-
லும் ேர்்ச்ேக்்ள ஏற்படுத்தியிருநத்ம 
குறி்பபிடத்தக்கது.  

யாழ்.மாநகரசபைக்குடைட்ட ைகுதிகளில்  
அழகுைடுத்தும் வேபைத்திட்டஙகள்  

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, ்ேட்டிகு்ளம் பிரசதே ்ேய-
லா்ளர் பிரிவில் பல நூறு ஏக்கர் நில்பப-
ர்பபில் காடழி்பபு சவ்லகள ந்ட்ப-
றுவதாக மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் 
த்லவரும், வன்னி மாவட்ட நாடாளு-
மன்்ற உறு்பபினருமான கு.திலீபன் ்தரி-
வித்துள்ளார். 

அவர் இது ் தாடர்பில் கருத்து ் தரிவிக்-
்கயில்,

வவுனியா, ்ேட்டிகு்ளம் பிரசதே ்ேய-
லக்ப பிரிவில் ்தாடர்நது காடுக்்ள 
அழித்து காணி அபகரி்பபு சவ்லகள 
ந்ட்பறுவதாக கடநத சில மாதஙக்ளாக 
பல்சவறு நபர்க்ளால் பல மு்்ற்பபாடு-
கள கி்டக்க்ப்பற்றுள்ளன. 

அதற்க்மவாக, எவருக்கும் அறிவிக்-
காமல் சின்னசி்பபிக்கு்ளம் கிராம சே்வ-
யா்ளர் பிரிவிற்கு நான் திடீர் விஜயம் 
சமற்்காணசடன். அஙகு பிரசதே ்ேய-

லா்ளரின் 2 ்ெக்்டயருக்கான அனுமதி 
கடிதத்துடன் 100 ஏக்கருக்கு சமல் காட-
ழி்பபு ந்ட்பற்றுக்்காணடிரு்பப்த 
அவதானித்து உடனடியாக தடுத்து நிறுத்-
திசனன்.வவுனியா மாவட்ட ்ேயலா்ளர், 
வனவ்ள தி்ணக்க்ளத்தினர் ஆகிசயா-
ருக்கு தகவ்லயும் வீடிசயா ஆதாரத்-
்தயும் வழஙகியுளச்ளன். ோதாரண 
மக்கள ஒரு சிறு தடி்ய ்வட்டினால் 
கூட வனவ்ள தி்ணக்க்ளத்தினர் வழக்கு 
பதிவு்ேய்யும் நி்லயில் இ்பபடியான 
்ேயற்பாடு எ்பபடி ந்ட்பற்்றது?. 
அசதசபால், பிரசதே ்ேயலா்ளரின் 
அனுமதி கடிதம் வழஙகிய பின்னர் அவ்-
விடத்திற்கு கிராம சே்வயா்ளர் கூட 
்ேன்று பார்க்காமல் இருநதது ஏன்?, 
பிரசதே ்ேயலா்ளர் வழஙகிய கடிதத்தில் 
்பாலிஸாருக்கு பிரதி சபாட்பபட்டிருந-
தும் ஏன் ்பாலிஸார் ்ேல்லவில்்ல? 
என ்பாதுமக்கள என்னிடம் சகளவி 
எழு்பபியுள்ளனர்.இசதசபான்று, சமலும் 

பல ஏக்கர் காணிகள ் ேட்டிகு்ளம் பிரசதே 
்ேயலா்ளர் பிரிவில் வழஙக்பபட்டுள்ள-
தாக குற்்ற்சோட்டுக்கள கி்டக்க்ப்பற்-
றுள்ளன. அ்னத்து மு்்ற்பபாடுகளுக்-
கும் நடவடிக்்க எடுக்குமாறு மாவட்ட 
்ேயலா்ளருக்கு பணித்துளச்ளன்.

ஜனாதிபதியின் சுபீட்ேத்தின் சநாக்கு 
திட்டத்தின் கீழ் காடுகளின் ேதவீதத்்த 
30 ஆக அதிகரிக்க நடவடிக்்க எடுக்க்ப-
பட்டுள்ளது. சில அரே அதிகாரிகளின் 
து்ணயுடன் இவ்வா்றான ்ேயற்பாடு-
கள இடம்்பறுவது அரோஙகத்தின் அபி-
விருத்தி மற்றும் நாட்டு நலன் கருதிய திட்-
டஙக்்ள சகளவிக்குறியாக்கியுள்ளது. 
எனசவ இது ்தாடர்பில் ேம்மநத்பபட்ட 
அ்ம்சசு மற்றும் அதிகாரிகளுடன் சபசி 
நடவடிக்்க எடு்பபதுடன், அரோஙகதத்-
தின் மக்கள நலன் கருதிய திட்டஙக்்ள 
்தாடர்நதும் ந்டமு்்ற்பபடுத்துவது 
்தாடர்பில் கவனம் ்ேலுத்த்பபடும் 
என அவர் ் தரிவித்தார். 

பிரவேச சசயைாளரின் அனுமதியு்டன் கா்டழிப்பு: 
மாேட்ட அபிவிருத்தி குழுத்ேபைேர் குற்றசசாடடு
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யாழ்.பல்க்லக்கழக விஞ்ான 
பீட மாணவர்களுக்கு இ்டயில் 
இடம்்பற்்ற சமாதல் ேம்ப-
வத்தில் இருவர் காயம்டநத 
நி்லயில் யாழ்.சபாதனா ்வத்-
தியோ்லயில் அனுமதிக்க்பபட்-
டுள்ளனர். 

சகா்பபாய் ்பாலிஸ் பிரிவுக்-
குட்பட்ட திரு்நல்சவலி பகு-
தியிலுள்ள வீ்டான்றில் வாட-
்கக்கு தஙகி இருநது கல்வி 
கற்று வரும் விஞ்ான பீடம் 
மூன்்றாம் வருடத்்த சேர்நத 
மாணவர்க்்ள  நான்காம் வருட 
மாணவர்கள தாக்கியுள்ளனர். 

 மூன்்றாம் வருட மாணவர்-
களின் வீட்டிற்குள புகுநத 
நான்காம் வருட மாணவர்கள 
தாக்குத்ல சமற்்காணடுள்ள-
தாக ்தரிவிக்க்பபடுகி்றது. 

இ்சேம்பவத்தில் காயம்டநத 
மூன்்றாம் வருடத்தி்ன சேர்நத 

இரு மாணவர்கள சிகி்ச்ேக்-
காக யாழ்.சபாதனா ்வத்திய-
ோ்லயில் அனுமதிக்க்பபட்-
டுள்ளனர். 

இ்சேம்பவம் ்தாடர்பில் 
சகா்பபாய் ்பாலிஸார் விோர -
்ணக்்ள முன்்னடுத்துள்ளது-
டன் நான்காம் வருட மாணவன் 
ஒருவரும் ்கது ்ேய்ய்பபட்-
டுள்ளார்.

அசதசவ்்ள , கடநத ஒருமாத 
கால்பபகுதிக்குள விஞ்ான 
பீட மாணவர்களுக்கு இ்டயில் 
இடம்்பற்்ற மூன்்றாவது 
சமாதல் ேம்பவம் இதுவாகும். 

சில வாரஙகளுக்கு முன்னர் 
பகிடிவ்த கட்ட்்ள்ய மீறிய-
தாக முதலாம் வருட மாணவன் 
மீது தாக்குதல் சமற்்காணட 
சிசரஷட மாணவன் ஒருவர் பல்-
க்லக்கழக கல்வி நடவடிக்்க-
களில் இருநது தற்காலிகமாக 
இ ் ட நி று த் த ்ப ப ட் டு ள ்ள ் ம  
குறி்பபிடத்தக்கது. 

விஞ்ான பீ்ட மாணேர்களுக்கு  
இப்டயில் சோ்டரும் வமாேல்
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்காசரானாவின் புதிய ்தாற்-
றுக்களின் பரவல் தீவிரம்டநது-
வருவதால்மக்கள அவதானமாக 
்ேயற்பட சவணடும் என வவுனியா 
்பாது ்வத்தியோ்ல பணி்பபா்ளர் 
்வத்திய கலாநிதி க . ராகுலன் ்தரி-
வித்தார்.   

இது்தாடர்பில் ஊடகஙகளுக்கு 
கருத்து ்தரிவிக்்கயிசலசய அவர் 
இவ்வாறு ்தரிவித்தார்.   

அவர் சமலும் கருத்து ்தரிவிக்்க-
யில்,  

்காசரானா ்தாற்று சநாயின் தாக்கம் சுகாதார 

தி்ணக்க்ளத்தின் கட்டுக்குள இருக்கின்்ற 
சபாதிலும் அது முற்று முழுதாக அபாய 
நி்லக்குள அல்ல என்று நாஙகள கருதிவிட 
முடியாது. புதிய திரிபுகள மக்களிடம் பரவி 
வருகின்்றது .   

எனசவ ்பாதுமக்கள பாதுகா்பபாகவும், 
அவதானமாகவும், பாதுகா்பபு ந்டமு்்ற-
க்்ள ்தாடர்நதும் சபணி அவதானமாக 
்ேயற்பட சவணடும் . இதன் காரணமாகசவ 
்வத்தியோ்லக்கு பார்்வயா்ளர்க்ளாக 
வருபவர்க்்ள கட்டு்பபடுத்துவதற்கு நடவ-
டிக்்க எடுக்க்பபட்டுள்ளது . இதற்கு ்பாது-
மக்கள தமது பூரண ஒத்து்ழ்பபுக்க்்ள 

்வத்தியோ்லக்கு ்தாடர்நது வழஙகுமாறு அவர் 
சவணடுக்சகாள விடுத்துள்ளார்.   

சகாவரானா புதிய சோறறு ைரேல் 
தீவிரம்: மக்கள் அேோனம் வேபே   
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வடக்கு இ்்ள்ர், யுவதிகளின் 
சவ்லவாய்்பபு பிர்சசி்ன தீர்க்-
க்பபட சவணடும் என யாழ் ம்்ற 
மாவட்ட ஆயர் எதிர்க்கட்சித் த்ல-
வரிடம் சகாரிக்்க விடுத்துள்ளார்.  

வடக்கிற்கு விஜயம் சமற்்காண-
டுள்ள எதிர்க்கட்சித் த்லவர் ேஜித் 
பிசரமதாே சநற்று புதன்கிழ்ம தன்-
னு்டய பி்றநத தினத்தி்ன முன்-
னிட்டு, யாழ்.ம்்றமாவட்ட ஆயர் 
ஜஸ்ரீன் சபனாட் ்ான்பபிரகாேத்்த சநரில் ேநதித்து 
ஆசிர்வாதம் ்பற்்றதுடன் , ஆயருடன் கலநது்ரயா-
ட்லயும் சமற்்காணடிருநதார். இக்கலநது்ரயாட-
லின் சபாசத யாழ். ம்்றமாவட்ட ஆயர் இவ்வாறு 
்தரிவித்தார். 

அசதசவ்்ள ஆயர் இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சி 
த்லவர் ேஜித் பிசரமதோவின் பி்றநத தினத்்த முன்-
னிட்டு விசேட ஆசீர்வாத பூ்ஜ சமற்்காள்ள்பபட்-
டது. 

இநநிகழ்வில் முன்னாள அ்ம்சேர் புத்திக பத்தி-
ரன, இரான் விக்ரமரட்ன ஆகிசயாரும் கலநது ்காண-
டிருநதனர். யாழ் ம்்ற மாவட்ட ஆயர் இ்சேநதி்பபு 
்தாடர்பில் ஊடகஙகளுக்கு கருத்து ் தரிவிக்்கயில், 

நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் த்லவர் இன்று என்்ன ேந-
தித்து கலநது்ரயாடினார். 

அவர் தன்னாலான முயற்சியி்ன சமற்்காணடு  
அபிவிருத்தி சவ்லக்்ள ்ேய்து வருகின்்றார். ஏற்-
கனசவ எதிர்கட்சியில் இருநதவர்கள இவ்வாறு  அபி-
விருத்தி  சவ்லக்்ள ்ேய்யவில்்ல. ஆகசவ அவ-

ரு்டய அநத பணியி்ன 
பாராட்டசவணடும். எத்த-
்னசயா ்வத்தியோ்ல-
களுக்கு சிறுநீரக சநாய்க்கு-
ரிய இயநதிர ்தாகுதிக்்ள 
வழஙகியுள்ளார். அத்சதாடு 
பாடோ்லகளுக்கும் உதவி-
கள வழஙகி வருகின்்றார். 
சுகாதாரமும் கல்வியும் அவ-
ரு்டய முக்கிய குறிக்சகா-
்ளாக காண்பபடுகின்்றது. 

அவருக்கு எனது வாழ்த்-
துக்க்்ளத் ்தரிவித்துக் ்காளகின்ச்றன். எஙகளு-
்டய பிர்சசி்னகள அவருக்கு நன்்றாகத் ்தரிநதிருக்-
கி்றது. 

நான் மூன்று விடயஙக்்ள  குறி்பபிட்சடன். 
அதாவது, கல்வி, மீன்பிடி, விவோயம் இநத மூன்று 
து்்றக்்ளயும் வடக்கில் அபிவிருத்தி ்ேய்ய 
சவணடும். அத்சதாடு  இ்்ள்ர், யுவதிகளின் 
சவ்லவாய்்பபு பிர்சசி்ன தீர்க்க்பபடசவணடும் 
என ்தரிவித்தார். 

ே்டக்கு இபள்ர்களின் வேபைோய்ப்பு
பிரசசிபன தீர்க்கப்ை்ட வேண்டும்
எதிரக்்கட்சித் தமைவரிடம் யாழ் ைமை ைாவட்ட ஆயர க்காரிக்ம்க

பட்டதாரி பயிலுனர்கள அபி-
விருத்தி உத்திசயாகத்தராக கட-
்மசயற்கும் ஆரம்ப நிகழ்வு 
சநற்றுமுன்தினம் கா்ல 9.30 மணி-
ய்ளவில் சமலதிக அரோஙக அதிபர் 
க.கனசகஸ்வரன் த்ல்மயில் 
மாவட்ட ்ேயலக பணடாரவன்னி-
யன் மாநாட்டு மணடபத்தில் இடம்-
்பற்்றது. இதன்சபாது சநற்்்றய 

தினத்தில் 115 பட்டதாரி பயிலுனர்-
கள அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தராக 
தமது கட்மக்்ள உத்திசயாக-
பூர்வமாக மாவட்ட ்ேயலகத்தில் 
்பாறு்பசபற்றுக் ்காணடனர். 

இநநிகழ்வில் மாவட்ட ்ேயலக 
பதவிநி்ல உத்திசயாகத்தர்கள 
மற்றும் பட்டதாரி பயிலுனர்கள 
கலநது ்காணடிருநதனர். 

ைட்டோரி ையிலுனர்களுக்கு அபிவிருத்தி 
உத்திவயாகத்ேர் நியமனம்

யாழ். விசேட,பருத்தித்-
து்்ற விசேட  நிருபர்-
கள  

மீோ்ல அல்லா்ர 
கிராமத்தில் 15 அடி 
நீ்ளமான ம்ல்ப-
பாம்பு ஒன்று கண-
டு பி டி க் க ்ப ப ட் டு ள -
்ளது. சநற்று கா்ல 
அல்லா்ர பகுதி-
யிலுள்ள வீட்டில் 
சேவல் ஒன்்்ற 
ம்ல்பபாம்பு பிடித்துள்ளது. 
சேவல் கத்தும் ேத்தத்தி்ன 
சகட்ட வீட்டிலிருநதவர்கள 
்ேன்று பார்த்த சபாது ம்ல்ப-

பாம்பு சேவ்ல விழுஙக முற்-
பட்டுள்ளது.   இத்னயடுத்து 
வீட்டில் இருநதவர்கள ்பரும் 
முயற்சி ்ேய்து பாம்்ப பிடித்து 
கட்டியுள்ளனர்.  

கிராமத்துக்குள ம்ல்பபாம்பு 
புகுநத ேம்பவம் கிராம மக்களி-
்டசய ்பரும் பரபர்ப்பயும் 
அ்சேத்்தயும் ஏற்படுத்தியுள-
்ள்ம குறி்பபிடத்தக்கது.  

15 அடி நீளமான மபைப்ைாம்பு கண்டுபிடிப்பு   

யாழ்்ப்ாண ்ல்கமைக்்கழ்க

்கட்டுவன் ஐய்ப்ன் க்காவிலில கேற்று புதன்கிழமை  ேமடப்ற்ை இருமுடி ்திபனட்டு்ப ்டி அபிகே்க நிமைவின் பின் ஸவாமி வீதி உைா வநத கவமை எடுக்்க்ப்ட்ட பும்க்ப்டங்கள். 

யாழ்.விசேட நிருபர்   

வட்டுக்சகாட்்ட சித்தன்சகணி-
்ய்ச சேர்நத குழந்த்யான்று தாய்்ப-
பால் பு்ரக்சகறி உயிரிழநதுள்ளது.  

திஙகட்கிழ்ம நளளிரவு தாய்்பபால் 
குடித்துவிட்டு குழந்த தூஙகியதாக-
வும் , ்ேவ்வாய்க்கிழ்ம அதிகா்ல 
பார்த்த சபாது, மூக்கு வழியாக குருதி 

படிநது காண்பபட்ட்தயடுத்து உட-
னடியாக யாழ்்பபாணம் சபாதனா 
்வத்தியோ்லயில் சிகி்ச்ேக்காக 
குழந்த்ய ்காணடு ்ேன்்றசபா-

திலும் உயிரிழநதுவிட்டதாக ்வத்-
தியர்கள அறிக்்கயிட்டிருநதனர் 
என மரண விோர்ணயில் ்தரிவிக்-
க்பபட்டுள்ளது.  

ோய்ப்ைால் புபரக்வகறி குழநபே உயிரிழப்பு

முருகனின் தெய்வீக 
கிராமிய நிகழ்வு 

இநது கலாோர தி்ணக்க்ளத்தின் 
ஏற்பாட்டில் வவுனியா பிரசதே 
்ேயலகம் இ்ணநது நடாத்தும் 
பழனி முருகனின் ்தய்வீக கிராமிய 
நிகழ்வு வவுனியாவில்  இடம்்பற்்ற-
வுள்ளது. 

இநநிகழ்வு எதிர்வரும் 17 ஆம் 
திகதி  அபிராமி உபாேகி ஆன்மிக 
நி்லயம், பழனி முருகன் அ்ற்நறி 
பாடோ்ல , சிதம்பரபுரம்  , ஆசிக்-
கு்ளம் வவுனியா ஆகிய இடஙகளில்   
மு.ப. 10 மணிய்ளவில் இடம்்ப-
்றவுள்ளது. இநநிகழ்வின் பிரதம 
அதிதியாக  இநதுமத விவகார 
இ்ண்பபா்ளர் சிவஸ்ரீ இராமேநதிர 
குருக்கள கலநது்காணடு சி்ற்பபிக்க-
வுள்ள்ம குறி்பபிடத்தக்கது. 



அக்குறணை குறூப் நிருபர்

இராஜாங்க அணைச்சர் ஒருவணர 
அணணையில் பதவி நீக்்கம் ச்சயத 
ஜனாதிபதியின் ச்சயண்கணை 
சபாதுஜன சபரமுன உறுப்பினர்்கள் 
ைகிழ்சசியுடன் வரவவற்கிவறாம். 
இதுவபான்று பிரசசிணன உள்்ள ைற்-
றவர்்களும் பதவி நீக்்கம் ச்சயைப்பட 
முன் தாைா்கவவ சவளிவைறிக்ச்காள்-
வது நல்்லது என வபாக்குவரத்து இரா-
ஜாங்க அணைச்சர் திலும் அமுனு்கை 
சதரிவித்தார்.

்கணடியில்  வநற்று முன்தினம் 
நணடசபற்ற       ஊட்க    ்சந்திப்பிவ்ல 
இவவாறு சதரிவித்தார். 

அவர் வைலும் சதரிவித்ததாவது-
இராஜாங்க அணைச்சர் சுசில் 

பிவரம்ஜைந்த வபான்று அரசிற்-
குள் இருந்துச்காணவட கூட்டுப் 
சபாறுப்ணப மீறுபவர்்கண்ள பதவி 
நீக்்கம் ச்சயவது  வரவவற்்கத்தக்்கது. 

பாட்சாண்ல ஒன்றின் 19 
வைதின் கீழ் உள்்ள கிரிக்-
ச்கட் அணியில் ்காைப்ப-
டும் ஒழுக்்கம் கூட அணைச-
்சரணவயில் இல்்லாது 
நடந்துச்காள்பவர்்கள் நீக்-
்கப்பட வவணடும்.

பாட்சாண்ல கிரிக்ச்கட் 
அணியின் தண்லவன் 
எடுக்கும் முடிவில் அடிப்-
பணடயில் ைற்றவர்்கள் விண்ளைாடு-
வர். வபாட்டியில் சவற்றி வதால்வி 
எதுவும் நடக்்க்லாம். அதற்்கா்க அவர்-
்கள் அணித்தண்லவணர விைர்சித்துக் 
ச்காணடிருப்பதில்ண்ல. சவற்றிணை-
யும் வதால்விணையும் ஏற்றுக்ச்காள்-
வர். 

அது வபால்தான் அணைச்சர-
ணவயும் கூட்டுப் சபாறுப்புடன் 
இைங்க வவணடும். அதணன மீறி 
சவளிவை வந்து விைர்்சனம் ச்சயப-
வர்்கள் இன்னும் உள்்ளனர். அவர்-

்கண்ள சவளிவைற்ற முன் 
தாைா்கவவ சவளிவைறிக்-
ச்காள்வது நல்்லது.   முன்னர் 
அணைச்சரணவ அந்தஸ்-
துள்்ள அணைச்சரான சுசில் 
பிவரம் ஜைந்த இருந்த 
்கா்லத்தில் ்க்லப்படம் ச்சய-
ைப்பட சபற்வறால் எனக் 
கூறப்பட்டு  வா்கனங்கள் 
பாணதயில் நின்றணை 

அணனவருக்கும் நிணனவிருக்கும். 
அதற்கு நட்ட ஈடு வழஙகிை ்சம்பவங-
்களும் உணடு. இவற்ணறசைல்்லாம் 
ைறந்து விைர்்சனம் ச்சயவது சபாருத்-
தைல்்ல. 

நாமும் அவவாறு கூட்டுப் 
சபாறுப்ணப மீறினால் சவளிவைற்-
றப்படுவவத ்சரி. எனவவ வீைா்க 
விைர்்சனம் ச்சயைாது தைக்குப்பி-
டிக்்க வில்ண்ல என்றால் அரண்ச 
விட்டு நீஙகிக்ச்காள்வது நல்்லது 
என்றார்.

ஆவராக்கிைைான அறுவணட 
கிணடத்து ைக்்கள் ைன நிம்ைதி 
சபற "இணற ஆசி வவணடிை  
அணைதி, ்சைாதான சபாங்கல் 
விழா" ைட்டிைாந்வதாட்ணட 
புனித ைரிைாள் வதவா்லைத்தில் 
சபாங்கல் தினைான 14ம் தி்கதி 
்காண்ல 8 ைணிக்கு நணடசப -
றும். 

பஙகு தந்ணத அருட்திரு ்சஞ்சீவ 
பீரிஸ் அடி்க்ளார் தண்லணையில் 
நணடசபறும். இந்நி்கழ்வு ைரிைா -
ளின் வ்சணன இணைப்பா்ளர் எஸ் 
பி அந்வதானிமுத்துவின் வழி -
்காட்டலில் ைரிைாளின் வ்சணன 
அங்கத்தினர்்கள், இண்ளஞர்்கள், 
ஆசிரிைர்்கள் பஙகு ைக்்களுடன் 
இணைந்து ஏற்பாடு ச்சயைப்பட் -
டுள்்ளது.

்கம்பண்ள நிருபர் 

ஹஙகுராஙச்கத்த பிரவத்ச 
ச்சை்ல்கத்திற்குட்பட்ட வஹவா -
வஹட்ட ஒப் வதாட்டத்தில் இருந்து 
பற்றைண்லக்கு ச்சல்லும்  வழியில் 
பிரதான பா்லம் ைணழால் வ்சதை -
ணடந்துள்்ளதா்க ைக்்கள் வி்சனம் 
சதரிவிக்கின்றனர்.

ஒப் வதாட்டத்திலிருந்து பற் -
றைண்லக்கு ச்சல்லும் பிரதான 
பா்லைா்க ைக்்கள் இணத பைன்ப -
டுத்துகின்றனர்.

பற்றைண்ல வதாட்டத்தில்  அதி்க 
ைக்்கள் விவ்சாைம் ச்சயது  வாழ்ந்து 
வருபவர்்கள். இந்த பா்லத்தில் 
ஊடா்க தான் ைரக்்கறி்கண்ள ஏற்றி 
ச்சல்லும் பிரதான பா்லைா்க இருந் -
தது. தற்வபாது பா்லம் உணடந்துள் -
்ளதால் விவ்சாயி்கள், சபாதுைக் -

்கள், பாட்சாண்ல ைாைவர்்கள் என 
பல்வவறு சிரைங்களுக்கு உள்்ளா -
கின்றனர்.

பற்றைண்ல வதாட்டத்தில் இந்த 
பா்லம் அணைந்துள்்ளது. பற்ற -
ைண்ல ஆற்றுக்கு அந்த பக்்கம் 
சுைார் 40 குடும்பங்கள் வசித்து 
வருகின்றனர். 

ஆற்றுக்கு இந்த பக்்கம்  சுைார்  
45 குடும்பம் இருக்கின்றனர்.
ஒரு நாண்ளக்கு  இந்த பா்லத்தில் 
300வபர் வபால் பாவிக்கினறனர்.
பா்லம் உணடந்துள்்ளதால் வா்கனங -
்கள் ச்சல்்ல முடிைாத சூழ்நிண்ல 
்காரைைா்க ைக்்கள் பல்வவறு சிர -
ைங்களுக்கு உள்்ளாகியுள்்ளனர்.

இந்த பா்லம் உணடந்து மூன்று 
ைாத்கா்லம் ஆகியும் எந்த நடவ -
டிக்ண்க்களும் எடுக்்காைல் இருப் -
பதால் ைக்்கள் ்கவண்ல சதரிவிக் -
கின்றனர்.

இது சதாடர்பில் ப்ல அதி்காரி்க -
ளுக்கு சதரிவித்தும் இதுவணர எந்த 
ப்லன்்களும் கிணடக்்கவில்ண்ல.

ஹற்றன் சுழற்சி 
நிருபர்

தி ம் பு ள் ்ள 
ப த் த ண ன 
சபாலிஸ் பிரி -
வு க் கு ட் ப ட் ட 
பத்தணன குயின்ஸ் -
சபரி வதாட்ட 
சதாழிற்்சாண்லக்கு 
ச்சல்லும் வீதிக்கு 
அ ரு ்க ா ண ை யி ல் 
வநற்றுக் ்காண்ல சுைார் இரணடடி 
நீ்ளைான உயிரிழந்த நிண்லயில் 
சிறுத்ணதயின் ்சட்லசைான்று 
மீட்்கப்பட்டுள்்ளதா்க பத்தணன 
சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.

சபாதுைக்்கள் வழஙகிை த்கவ-
ண்லைடுத்வத குறித்த  சிறுத்ணத 
்சட்லம் மீட்்கப்பட்டுள்்ளது.

இந்த சிறுத்ணத விஷ உைவு 
உட் ச்காணடு உயிரிழந்துள்்ளதா 
அல்்லது எவவரனும் ச்கான்று-

விட்டனரா? என்பது சதாடர்பா்க 
பத்தணன சபாலிஸார் பல்வவறு 
வ்காைங்களில் வி்சாரணை்கண்ள 
முன்சனடுத்து வருகின்றனர். 
இதன் உடலில் ்காைங்களும் 
்காைப்படுவதா்க சதரிவிக்்கப்ப-
டுகிறது.

உயிரிழந்த சிறுத்ணத சதாடர்பா்க 
்கம்பண்ள வனஜீவராசி்களுக்கு அறி-
விக்்கப்பட்டுள்்ளதா்க சபாலிஸார் 
வைலும் சதரிவித்தனர்.

பதுண்ள தின்கரன் விவ்சட 
நிருபர் 

பதுண்ளயில் ரஷை நாட்டுப் 
சபண, ச்லாறி  வைாதிை விபத்-
தில் ப்லத்த ்காைங்களுடன், ஆபத்-
தான நிண்லயில், பதுண்ள அரசினர் 
ைருத்துவைணனயின் தீவிர சிகிச-
ண்சப் பிரிவில் அனுைதிக்்கப்பட்டு 
சிகிசண்ச சபற்று வருகின்றார்.

எல்்ல – ப்சணற பிரதான 
பாணதயில் வநற்று இவ விபத்துச 
்சம்பவம் இடம்சபற்றுள்்ளது.

இவவிபத்தில் ரஷை பிரணஜ-
ைான எலிவ்சவிடா என்ற 27 வைது  
உல்்லா்ச பிரைாணிவை, ச்லாறியில் 
வைாதுணடவராவார். இப் சபண, 

எல்்ல உல்்லா்ச விடுதியில் தங-
கியிருந்து ப்சணறக்கு ச்சல்லும் 
பிரதான பாணத வழிைா்க நடந்து 
ச்சன்றுள்்ளார். அவவவண்ளயில் 
பின்னால் வந்த ச்லாறிசைான்று, 
இப் சபண மீது வைாதிைது. படு -
்காைங்களுக்குள்்ளாகி, ஆபத்தான 
நிண்லயில் பதுண்ள அரசினர் ைருத்-
துவைணனக்கு ச்காணடு ச்சல்்லப் -
பட்டார். 

அஙகு அவர் தீவிர சிகிசண்சப் 
பிரிவில் அனுைதிக்்கப்பட்டு 
சிகிசண்ச சபற்று வருகின்றார்.

இவ விபத்து குறித்து எல்்ல 
சபாலி்சார் ஸ்த்ல வி்சாரணை்கண்ள 
வைற்ச்காணடுள்்ளதுடன், ச்லாறிச 
்சாரதிணைக் ண்கது ச்சயதுள்்ளனர்.
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அரசை விமர்சிக்கும் ஆளும் உறுப்பினர்்கள்
தாமா்கவே வேளிவேறிக் வ்காள்ேது நல்லது

ப�ோக்குவரத்து இரோஜோங்க அமைச்சர்

்கதிர்்காமம் பிரவதை ைசைத் தச்லேரின்  
்கடசம்கள் இரு ோரங்களுக்கு இசடநிறுத்தம்
பதுண்ள தின்கரன் விவ்சட நிருபர் 

்கதிர்்காைம் பிரவத்ச ்சணபத் தண்லவர் 
அமில் ரங்கனவின் ்கடணை ச்சைற்பா-
டு்கண்ள இரு வாரங்களுக்கு இணட 
நிறுத்தம் ச்சயை வைல் நீதிைன்றம் உத்-
தரவிட்டுள்்ளது.

்கதிர்்காைம் பிரவத்ச ்சணபயின் இவ-
வாணடிற்்கான வரவு – ச்ச்லவுத்திட்ட 
நிதி அறிக்ண்க இரு முணற ்சைர்ப்பிக்-
்கப்பட்டும், வதால்விைணடந்தது. 
அணதைடுத்து உள்ளூராட்சி ைன்ற 
்கட்டண்ளச ்சட்டத்திற்கு புறம்பா்க 
பிரவத்ச ்சணபத் தண்லவர், பதவி-
யிலிருந்து அ்கற்றாைலிருப்பணத 
ஆட்வ்சபித்து, ஹம்பாந்வதாட்ணட 
வைல்நீதிைன்றில் ைனுசவான்றும் 
்சைர்ப்பிக்்கப்பட்டது.

்கதிர்்காைம் பிரவத்ச ்சணபயின் உபத-
ண்லவர் ைற்றும் ்சணப உறுப்பினர்்கள் 

சி்லர் இணைந்து, வைற்படி ஆட்வ்சப 
ைனுணவ, வைல்நீதிைன்றில் ்சைர்ப்பித்-
திருந்தனர்.

இம் ைனு மீதான வி்சாரணை, ஹம்-
பாந்வதாட்ணட வைல் நீதிைன்றத்தில் 
வநற்று எடுத்துக்ச்காள்்ளப்பட்ட 
வபாவத, நீதிபதி ர்சந்த ச்காடசவ்ல,  
இணடநிறுத்த உத்தரவிணனப் பிறப்-
பித்தார்.

ஸ்ரீ்லங்கா சபாதுஜன முன்னணி வ்ச-
மிருந்த ்கதிர்்காைம் பிரவத்ச ்சணபயில் 
16 உறுப்பினர்்கள் இருந்து வருகின்-
றனர். இச ்சணபயின் 2022ம் ஆண-
டிற்்கான வரவு – ச்ச்லவுத்திட்ட நிதி 
அறிக்ண்க ்கடந்த நவம்பர் ைாதம் 10ந் 
தி்கதியும், 24ந் தி்கதியும் ்சைர்ப்பிக்-
்கப்பட்ட வபாதிலும், இரு முணறயும் 
வதால்வி ்கணடது. இந்நிண்லயிலும், 
பிரவத்ச ்சணபத் தண்லவர் சதாடர்ந்தும் 
்கடணையில் இருந்து வருகின்றார்.

வைலும், இச ்சணபயில் நிதி வைா்ச -
டி்கள் ப்லவும் இடம்சபற்றுள்்ளணை-
யும், வைல் நீதிைன்றத்தின் ்கவனத்-
திற்கு ச்காணடு வரப்பட்டுள்்ளது.

இணவ்கண்ளப் பரிசீ்லணன ச்சயத 
நீதிபதி, ்கதிர்்காைம் பிரவத்ச ்சணபத் 
தண்லவணர தைது ்கடணை்களிலி-
ருந்து இரு வாரங்களுக்கு இணடநி-
றுத்தம் ச்சயதுள்்ளார். அத்துடன் 
புதிை தண்லவர் ஒருவணர ்கதிர்்காைம் 
பிரவத்ச ்சணபக்கு நிைமிக்கும்படி-
யும், ஊவா ைா்காை உள்ளுராட்சி 
ைன்ற ஆணைைா்ளருக்கு நீதிபதியி -
னால் உத்தரவும் பிறப்பிக்்கப்பட்-
டது. 

வைல் நீதிைன்றில் ்சைர்ப்பிக்்கப் -
பட்ட ஆட்வ்சப ைனு வி்சாரணைக்கு 
ைனுதாரர் ்சார்பில் ்சட்டத்தரணி விஜ-
ைதா்ச ராஜபக்்ச (பா.உ) நீதிைன்றில் 
ஆஜரானணை குறிப்பிடத்தக்்கது.

பாடசாமைகளில் ககார�ானா மவ�ஸ் ஒழிப்புக்கான

வதாற்றுநீக்கி்கள் வதளிக்கும் 
பிவரரசை நிசைவேற்ைம்

நுவசரலிைா பிரவத்ச ்சணபக்கு உட்-
பட்ட ்ச்க்ல பாட்சாண்ல்களுக்கும் 
ச்காவரானா ணவரஸ் ஒழிப்புக்்கான 
சதாற்று நீக்கி்கள் சதளிப்பு நடவ -
டிக்ண்க சதாடர்பான பிவரரணை 
்சணப உறுப்பினர்்க்ளால் நிணறவவற்-
றப்பட்டுள்்ளது.

நுவசரலிைா பிரவத்ச ்சணபயின் 
2022 ஆம் ஆணடுக்்கான முத்லாவது 
்சணப அைர்வு நுவசரலிைா பிரவத்ச 
்சணபயின் நானுஓைா பிரதான ்காரி-
ைா்லை கூட்ட ைணடபத்தில்  வநற்று 
(12) இடம்சபற்றது.

இதன்வபாது ்சணப தவி்சா்ளர் 
வவலு வைா்கராஜ் தனது பிவரரணை-
யில் முன்ணவத்ததாவது,

நுவசரலிைா பிரவத்ச ்சணபக்கு 
உட்பட்ட பாட்சாண்ல்கள் அணனத்தி-
லும் ்கற்றல் நடவடிக்ண்க்கள் ஆரம் -
பைாகியுள்்ளது.தற்வபாது நாட்டில் 
ச்காவரானா ைற்றும் புதிை ணவரஸ்-
சு்களின் தாக்்கம் அதி்கரித்துள்்ளது.
வைலும் நுவசரலிைாணவ வநாக்கி 
சவளிநாட்டு, உள்நாட்டு சுற்று்லா 
பைணி்கள் சதாடர்சசிைா்க வருண்க 
தருகின்றனர்.

இந்நிண்லயில், நுவசரலிைா 
பிரவத்ச ்சணபக்கு உட்பட்ட பிரவத்ச 
ைக்்கள் மீதும், பாட்சாண்ல ைாை-
வர்்கள் மீதும் அக்்கணற ச்காணடு 
பல்வவறு சு்காதார நடவடிக்ண்க-
்கண்ள பிரவத்ச ்சணப தவி்சா்ளர் என்ற 
வண்கயில் முன்சனடுத்து வருகின்-
வறன்.

இதனடிப்பணடயில் நுவசர-
லிைா பிரவத்ச ்சணபக்கு உட்பட்ட 
பாட்சாண்ல ைாைவர்்களின் ந்லணன 

்கருத்திற் ச்காணடு ்ச்க்ல பாட்சா-
ண்ல்களிலும் சதாற்று நீக்கி்கண்ள 
சதளிக்கும் நடவடிக்ண்க எடுக்-
்கப்பட்டுள்்ளது. இதற்்கான  ஒத்து-
ணழப்ணபயும்,ஆதரவிணனயும் ்சணப 
உறுப்பினர்்கள் வழங்க வவணடும் 
என பிவரரணைணை ச்காணடுவருவ-
தா்க சதரிவித்தார்.்சணப அைர்வுக்கு 
வருண்க தந்திருந்த உறுப்பினர்்கள் 
எதிர்ப்பின்றி பிவரரணைணை ஆதரித் -
தனர்.

ைதுசை வ்லாறி விைத்தில 
ரஷே பிரசை ைடு்காேம்

ைத்தசன குயின்்ஸவைரி வதாடடத்தில 
சிறுத்சதயின் உடல மீடபு

யட்டியாநரதாட்மடயில்

ரேவாரேட்ட ஒப் ரதாட்ட

ைா்லம் உசடந்துள்ைதால 
மக்்கள் அவைௌ்கரிேம்

பூனா்கச்ல 3 ேது பிரிவுக்கு 
புதிே நீர்ப்ைாைனத் திடடம்

பூனா்கண்ல 3 ஆவது பிரிவுக்கு 
இ.சதா.்காவின் உப தண்லவர் 
ச்சந்தில் சதாணடைான் விஜைம் 
வைற்ச்காணடு நிர்ைாணிக்்கப்பட்டு 
வரும் புதிை நீர்ப்பா்சன திட்டத்ணத 
பார்ணவயிட்டார். 

2020 ஆம் ஆணடு வதர்தல் பிர-
்சாரத்தின் வபாது  ைக்்களுக்கு வழங-
்கப்பட்ட வாக்குறுதிக்கு அணைை 
ச்சந்தில் சதாணடைானின் விவ்சட 
நிதி  ஒதுக்கீட்டின் கீழ்  இத்திட்-
டத்ணத ஆரம்பித்து ணவக்்கப்பட்டது.

ச்சந்தில் ச�ோண்டைோன் ந்டவடிக்ம்க

ைமாதான 
சதவைாங்கல 
விழா 

விவைட வதசேயுசடே மாைேர்்களுக்கு 
்கற்ைல உை்கரைங்கள் ேழஙகிசேப்பு
நுவசரலிைா தின்கரன் நிருபர்

நுவசரலிைா ்கல்வி வ்ல -
ைத்திற்குட்பட்ட விவ்சட 
வதணவயுணடை பாட்சாண்ல 
ைாைவர்்களுக்்கான ்கற்றல் 
உப்கரைங்கள் அண-
ணையில் வழஙகி ணவக்-
்கப்பட்டது. இதற்்கான 
ஏற்பாடு்கண்ள திறந்த பல் -
்கண்லக்்கழ்கத்தின் வவந்தர் 
வபராசிரிைர் டாக்டர் ்சசி்க்லா 
கு்கமூர்த்தி ஊடா்க நுவசர-
லிைா ்கல்வி வ்லைத்தின் 
விவ்சட ்கல்விக்்கான ஆசி-
ரிைர் ஆவ்லா்ச்கர் திருைதி 
ைங்கவ்லஸ்வரி ைவ்கந்தி-

ரன் வைற்ச்காணடிருந்தார். 
இ்லஙண்கயில் இருந்து 
பு்லம் சபைர்ந்து வாழும் 
்லணடன், ்கனடா, அசை-
ரிக்்கா, அவுஸ்திவரலிைா, 
சஜர்ைனி ஆகிை நாடு்கண்ள 
வ்சர்ந்தவர்்கள் இதற்்கான 
நிதியிணன வழஙகி இருந்-
தார்்கள்.

3,72,000.00 ரூபா சபறு-
ைதிைான ்கற்றல் உப்கரைங-
்கள் இதன்வபாது வழஙகி 
ணவக்்கப்பட்டது.

வைற்படி நி்கழ்வு நுவசர-
லிைா வ்லை ்கல்வி பணி-
ைணனயின் வ்கட்வபார் 
கூட ைணடபத்தில் நணட-

சபற்றது.வ்லை ்கல்வி 
பணிப்பா்ளர் நிஹால் அழ-
்கவ்கான் தண்லணையில் 
நணடசபற்ற நி்கழ்வில் நுவ-
சரலிைா ்கல்வி வ்லைத்தின் 
அணனத்து பணிப்பா்ளர்்க-
ளும் ஆசிரிைர்்கள் ைாைவர்-
்கள் சபற்வறார்்களும் ்க்லந்து 
ச்காணடனர்.

இது வணர ்கா்லமும் வட-
கிழக்கு பகுதிக்கு சபற்றுக் 
ச்காடுக்்கப்பட்ட இந்த 
உதவிைானது இம்முணற 
முதல் முணறைா்க ைண்லை்க 
பகுதிக்கு வழஙகி ணவக்்கப்-
பட்டுள்்ளணை குறிப்பிடத்-
தக்்கது.
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தீகவாபியில் ரூ.18 மில்லியன் 
செலவில் புதிய வவத்தியொவல

(கல்முனை விசேட நிருபர்)

கல்முனை  பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிமனை பிரிவுக்குட் -
பட்ட தீகைாபி பிரசதேத்தில்  புதிதாக 
அனமக்கபபட்ட னைத்தியோனை   
புதன்கிழனம (12)  சகாைாகைமாக 
திறந்து னைக்கபபட்டது.

கல்முனைப பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள்  பணிபபாளர் டாக்டர் 
ஜீ.சுகுணன் தனைனமயில் இடம் -
பபறற இந்நிகழ்வில், கிழக்கு  

மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யஹம்-
பத், பிரதம அதிதியாக கைந்து 
பகாண்டு  இவ் னைத்தியோனைனய 
திறந்து னைத்தார்.

திறபபு விழாவில் கிழக்கு   
மாகாண சுகாதார அனமச்சின் பேய-
ைாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்ோர், மாகாண 
சுகாதார  பணிபபாளர் டாக்டர் எம்.
எஸ்.பதளபீக்,  கல்முனை பிராந்திய 
சுகாதார சேனைகள்  பிரதிப பணிப -
பாளர் டாக்டர் எம்.எம்.ைாஜித், 
பிராந்திய சுகாதார சேனைகள்  பணி -

மனையின் திட்டமிடல் னைத்திய 
அதிகாரி டாக்டர் எம்.சி.எம்.மாஹிர்  
ஆகிசயாரும் அதிதிகளாக கைந்து 
பகாண்டதுடன், னைத்திய அதி -
காரிகள் மறறும்  உத்திசயாகத்தர்-
கள் பைரும் நிகழ்வில் பஙசகறறி -
ருந்தைர்.

கிழக்கு  மாகாண சுகாதார அனமச்-
சின் 18 மில்லியன் ரூபா நிதிபயா-
துக்கீட்டில்  நிர்மாணிக்கபபட்டுள்ள 
இவ்னைத்தியோனையில், அனைத்து 
நவீை ைேதிகனள  ஏறபடுத்துைதற-

கும் சதனையாை மருத்துை உபகர-
ணஙகனள பபறறுத்தருைதறகும்,  
காைக்கிரமத்தில் உரிய நடைடிக் -
னககள் முன்பைடுக்கபபடும் எை 
ஆளுநர்  இதன்சபாது உறுதியளித்-
தார்.

இந்நிகழ்வில் பிராந்திய சுகாதார  
சேனைகள் பணிபபாளரிைால் ஆளு -
நருக்கு நினைவுச் சின்ைம் ைழஙகப-
பட்டதுடன்,  னைத்திய அதிகாரியி-
ைால் பபான்ைானட சபார்த்தியும் 
பகௌரவிக்கபபட்டார்.

கல்லடி - அந்தோனியோர் ஆ்லயத்தின்
வருடோநத திருவிழோ நோளை ஆரம்பம
(கல்ைடி குறூப நிருபர்)

மட்டக்களபபு  மனற மாைட்-
டத்தின் கல்ைடி - டச்பார் புனித 
அந்சதானியார் ஆையத்தின் 42 
ைது  ைருடாந்த திருவிழா நானள 
(14) பைள்ளிக்கிழனம மானை பங-
குத்தந்னத அருட்பணி  சைாரன்ஸ் 
சைாகநாதன் அடிகளார் தனைனம-
யில் பகாடிசயறறத்துடன்  ஆரம்ப-
மாகவுள்ளது.

அதனைத்  பதாடர்ந்து   ேனிக்கி-
ழனம மானை 5.30 மணிக்கு புனித 
அந்சதானியாரின்  திருச்சுரூப பைனி 
ஆையத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி 
கல்ைடி - டச்பார் பிரதாை  வீதி ஊடாக 
பேன்று, மீண்டும் ஆையத்னத ைந்-

தனடந்ததும்,  கூட்படருக்கியக்கத்  
திரு அனையில் ஆவியாைைரின் 
பேயறபாடு எனும் சிந்தனைக்கு 
அனமய நறகருனண  ைழிபாடுகள் 
நனடபபறவுள்ளது.

நைநாட்    காைஙகளில் அருட் -
தந்னதயர்களாை அருட்பணி 
ச�ாட்டன் ச�ான்ேன், அருட்பணி  
ஏ.ஏ.நைபரட்ணம் அடிகளார் ஆகி -
சயாரது சிறபபு அருளுனரகளுடன் 
திருபபலிகள்  ஒபபுக் பகாடுக்கப -
படவுள்ளை. திருவிழா  திருபபலி -
யாைது  ஞாயிறறுக்கிழனம கானை 
7.00 மணிக்கு அருட்தந்னத  அனிஸ் -
டன் பமாறாயஸ் (இசயசு ேனபத்து -
றவி)  அடிகளார் தனைனமயில்  ஒப -
புக்பகாடுக்கபபடவுள்ளது.

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தி்யோகத்தர் 
சஙகத்தின் மட்டு. மோவட்ட மோநோடு
புதிய காத்தான்குடி திைகரன் நிருபர்

அகிை  இைஙனக ேமுர்த்தி அபி -
விருத்தி மறறும் விைோய ஆராய்ச்சி 
உத்திசயாகத்தர்  ேஙகத்தின் மட்டக்-
களபபு மாைட்ட உத்திசயாகத்தர் 
மாநாடு    பேவ்ைாய்க்கிழனம (11) 
மட்டக்களபபு மண்முனை ைடக்கு 
பிரசதே பேயைக சடர்பா  மண்டபத் -
தில் நனடபபறறது.

ேஙகத்தின்  மாைட்ட கினளயின் 
தனைைர் ரவீந்திரகுமார்  தனைனம-
யில் நனடபபறற இம்   மாநாட்டில்,   
அகிை இைஙனக ேமுர்த்தி அபிவி-
ருத்தி மறறும் விைோய ஆராய்ச்சி  
உத்திசயாகத்தர் ேஙகத்தின் பேயைா-
ளரும் பகாழும்பு மாைட்ட பாராளு-
மன்ற  உறுபபிைருமாை எஸ்.டி.�-
கத்குமார், மட்டக்களபபு மாைட்ட 
பாராளுமன்ற  உறுபபிைரும் 
மாைட்ட அபிவிருத்தி குழு தனைை -
ருமாை சிைசநேதுனர ேந்திரகாந்தன்,  
மட்டக்களபபு மாைட்ட அரோஙக 
அதிபர் க.கருணாகரன், மண்முனை 
ைடக்கு பிரசதே  பேயைாளர் ைாசு-

சதைன் மறறும் கணக்காளர் பசீர் 
உட்பட  ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி  உத் -
திசயாகத்தர்கள் எை பைர் கைந்து 
பகாண்டைர்.

இதன்  சபாது மட்டக்களபபு 
மாைட்ட ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்-
திசயாகத்தர்கள் எதிர்  சநாக்கும் பிரச்-
சினைகள் பதாடர்பாக மக�ர் ஒன்று 
னகயளிக்கபபட்டது.

இந் நிகழ்வில்  பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர்கள் மறறும் அதிதி-
கள் நினைவுச் சின்ைம் ைழஙகி 
பபான்ைானட சபார்த்தி பகளரவிக் -
கபபட்டைர்.

இதில் ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்-
திசயாகத்தர்களுக்காை தரம் 1க்காை 
நியமைக் கடிதமும் ைழஙகி னைக்-
கபபட்டது.

ககோவிட்ளட கட்டுப்படுத்துவதறகோக 
கசய்லோறறி்யோருக்கு நன்றி கதரிவிக்கும நிகழ்வு
அம்பானற 
சுழறச்சி, அட்-
டானளச்சேனை 
குறூப நிருபர்கள்

ப க ா வி ட் 
னைரஸ் பதாடர்-
பாக விழிபபு-
ண ர் வூ ட் டு ம் 
வி த த் தி ை ா ை 
மாணைர்களின்  
னேக்கிள் பை -
னியும் னைரஸ் 
பரைனை கட் -
டு ப ப டு த் து ை -
தில் அர்பபணிபபுடன்  பேயைாறறிய 
தரபபிைருக்கு நன்றி பதரிவிக்கும் 
நிகழ்வும் அக்கனரபபறறில்  இடம்-
பபறறது.

அக்கனரபபறறு 'பபபபிள்ஸ்' கல்-
வியகம் ஏறபாடு  பேய்திருந்த இவ்  
விழிபபுணர்வு னேக்கிள் பைணி, 
கல்வி  ைளாகத்திலிருந்து புறபபட்டு, 
மணிக்கூட்டு சகாபுர சுறறுைட்டத்-
தினூடாகச்  பேன்று பகாவிட்-19 
னைரனை கட்டுபபடுத்தும் விடயத்-
தில் அயராது பாடுபட்ட  அக்கனரப-
பறறு பபாலிஸ் நினையம், மாநகர 
ேனப, சுகாதார னைத்திய அதிகாரி  
காரியாையம் பிரசதே பேயைகம் 
ஆகியைறறுக்கு பைனியாகச் பேன்று 
தமது நன்றினய  பதரிவித்தைர். 

இசதசைனள,தடுபபூசி ைாரத்னத 
முன்னிட்டு அனைைரும்  தடுப பூசி-
கனளப பபறறு ஆசராக்கியமாை 
ேமூகம் ஒன்னற கட்டிபயழுபபுை-
தறகு  இந்நிகழ்வில் பதரிவிக்கப-
பட்டது. இறுதியாக அக்கனரபபறறு 
மாநகர  ேனபக்குச் பேன்றிருந்த மாண-
ைர்கனள ேனப முதல்ைர் அதாஉல்ைா 
அகமட் ைக்கி  ைரசைறறதுடன், 
மாணைர்களின் மத்தியில் பகாவிட் 
-19 னைரசின் தாக்கம் பதாடர்பில்  
உனரயாறறிைார்.

இந்நிகழ்வில் பபபபிள்ஸ் கல்விய-
கத்தின் பிரதானி  எம்.எஸ்.இன்ோப, 
பணிபபாளர்கள், முகானமத்துை 
குழு உறுபபிைர்கள்,  ஆசிரியர்கள் 
எை பைர் கைந்து பகாண்டைர்.

கந்தளாய் குளத்தின் 
வான் க்தவுகள் திறப்பு

கந்தளாய் திைகரன் நிருபர்

திருசகாணமனை மாைட்டத்-
தில் உள்ள  கந்தளாய் குளத்தின் 
ைான் கதவுகள் நான்கு திஙகட்-
கிழனம (10) திறந்து விடபபட் -
டுள்ளை.

கந்தளாய்  குளத்தின் சமைதிக 
நீனர பைளிசயறறுைதறகாக 
இவ்ைாறு திறந்து  னைக்கபபட்-
டுள்ளதாக கந்தளாய் நீர்பபாேை 
பபாறியியைாளர் பதரிவித்தார்.

கந்தளாய் குளத்தின் நீரினைப-
பயன்படுத்தி 16 ஆயிரத்து 750 
பஹக்சடயர் நிைபபரபபில் 
சைளாண்னம பேய்னக சமற -
பகாள்ளபபட்டு ைருகின்றது. 
கனரசயாரத்தில் ைசிபசபார் 
அைதாைமாக இருக்குமாறு கந்-
தளாய் நீர்பபாேை பபாறியியைா-
ளர் அறிவித்துள்ளார்.

இம்மாைட்டத்தில்  பதாடர்ச்-
சியாக பபய்து ைருகின்ற மனழ 
காரணமாக கந்தளாய் குளத்தின் 
நீர் மட்டம்  உயர்ைனடந்து 
ைருகின்றனமயும் குறிபபிடத்-
தக்கது.

பாராளுைன்ற  உறுப்பினர்களான ஜ்கத்குைார, சந்திர்காந்்தன உள்ளிட்டார பங்்கற்பு

கதிரைகள் அன்பளிப்பு

(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)

கல்முனை  பிரசதே பேயைக 
ேமுர்த்திப பிரிவின் பபரியநீைா -
ைனண முஸ்லிம்  பிரிவு-01, ேமுர்த் -
திப பயைாளிகள் ேஙகத்தின் 
31ஆம் இைக்க கினளத் தனைைர்  
சக,எம்.ேரீபின் சைண்டுசகாளுக்கு 
அனமைாக, மருதமுனை சுனைஹா 
பவுண்சடேன் ஊடாக  அதன் 
ஆசைாேகரும், ஐக்கிய நாடுகள் அக -
திகளுக்காை அனமபபின் பிராந்திய 
இடர்  முகானமத்துை ஆசைாேகரு -

மாை (மசைசியா) எம்.ஐ.எம்.சுனப -
ரிைால்   ஒரு பதாகுதி கதினரகள் 
அன்பளிபபாக ைழஙகபபட்டை. 
இக்கதினரகனள   ஐக்கிய நாடுகள்  
அகதிகளுக்காை அனமபபின் பிராந் -
திய இடர் முகானமத்துை  ஆசைாே -
கர் (மசைசியா) எம்.ஐ.எம்.சுனபர், 
கினளத் தனைைர் சக,எம்.ேரீப,  
பபாருளாளர் எம்.எல்.ஏ.பஸீர் 
ஆகிசயாரிடம் அண்னமயில் னகய -
ளித்தார். இந்  நிகழ்வில் சுனைஹா 
பவுண்சடேனின் தனைைர் ஆசிரியர் 
எம்.ஏ.காதரும் கைந்து  பகாண்டார். 

சேரை நலன ்பாைாட்டு நிகழ்வு  

(அட்டானளச்சேனை மத்திய நிருபர்)  

அக்கனரபபறறு ஆதார னைத்திய -
ோனையில் நிர்ைாக உத்திசயாகத்த -
ராகப பணியாறறி, 30 ைருட அரே 
சேனையிலிருந்து ஓய்வுபபறற முகா -
னமத்துை சேனை உத்திசயாகத்தர் 
ஏ.எம்.எம்.றிபாயின் பணினயப 
பாராட்டி பகௌரவிக்கும், சேனை 
நைன் பாராட்டு நிகழ்வு னைத்திய -
ோனை சகட்சபார் கூடத்தில் நனட -
பபறறது.  

 அக்கனரபபறறு ஆதார னைத்தி -

யோனை நைன்புரிச் ேஙகத் தனைைர் 
படாக்டர் ஏ.சி.அபதுல் றோக் 
தனைனமயில் நனடபபறற இந்நி -
கழ்வில், அக்கனரபபறறு ஆதார 
னைத்தியோனை னைத்திய அத்தி -
யட்ேகர் படாக்டர் அைாத் எம். 
ஹனிபா பிரதம அதிதியாக கைந்து 
சிறபபித்தார்.   நிகழ்வில் அதிதிகள் 
ஓய்வுநினை நிர்ைாக உத்திசயாகத்தர் 
றிபாயின் கடந்த காைப பணிகனளப 
பாராட்டி உனரயாறறியதுடன், 
பபான்ைானட சபார்த்தி நினைவுப 
பரிசு ைழஙகி பகௌரவித்தைர்.  

வீதிளய புனரளமக்க ்கோரி 
பிர்தச மக்கள் ஆர்ப்போட்டம

முள்ளிபபபாத்தானை குறூப நிருபர் 

திருசகாணமனை  -கிண்ணியா 
பிரசதே பேயைாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட  
மகாமார் ஊடாக கல்ைடி  பைட்-
டுைானுக்குச் பேல்லும் வீதினய 
புைரனமத்துத் தருமாறு சகாரி திங-
கட்கிழனம (10)  ஆர்பபாட்டம் 
இடம்பபறறது.

இவ் ஆர்பபாட்டம்   பிறபகல் 
2.30 மணிக்கு,மகாமார் குளத்துக்குச் 
பேல்லும் வீதியில் இடம்பபறறது. 
இவ் ஆர்பபாட்டத்னத மகாமார், 
சின்ை மகாமார் மக்கள் இனணந்து 
ஏறபாடு பேய்திருந்தைர்.

சுமார் 400 மீட்டர் தூரமாை  
வீதிசய இவ்ைாறு புைரனமக்கபப-
டாமல்  உள்ளது."  தா தா வீதினயப 
புைரனமத்துத்தா", பபாய் ைாக்-
குறுதிகனள ைழஙகாசத,"நீஙகள்  
போகுசில் ைாழ நாஙகள் சேறறில் 
ோகைா, முதைாை ைாேகஙகள் 

எழுதிய  பதானககனள ஏந்தியைாறு 
ஆர்பபாட்டதில் ஈடுபட்டைர்.  
கல்ைடி  பைட்டுைான், கஙனக,-
சின்ை மகா மார், சுஙகான் குழி, பட் -
டியனூர், கல்ைறபபு  முதைாை கிரா-
மஙகளுக்குச் பேல்லும் ஈவ்  வீதினய 
புைரனமபபு பேய்து தருமாறு 
சகாரிசய  இவ்ைார்பபாட்டம் இடம் -
பபறறது.

இவ்வீதினய பாடோனை மாண -
ைர்கள், ஆசிரியர்கள், வியாபாரிகள், 
மீைைர்கள், விைோயிகள் எை பைர் 
பயன்படுத்தி ைருகின்றைர்.

நாபளான்றுக்கு நூறறுக்கும் சமற -
பட்சடார் இவ்வீதினயப பயன்ப-
டுத்தி ைருகின்றைர்.

 இந்த வீதி சுமார் 50 ைருடஙக -
ளாகப புைரனமக்கபபடவில்னை 
என்றும், பை அரசியல்ைாதிகள்,  
அதிகாரிகளிடம் முனறபபாடு 
பேய்தும் எவ்விதப பயனும் இல்னை 
எை கூறபபடுகிறது.

கிழக்கு மோகோண ஆளுநரோல திறநது ளவபபு

மூதூர் டயமன் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பபாசாக்குணவு
(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

னதபபபாஙகல்  பண்டினகனய 
முன்னிட்டு மூதூர் டயமன் விசேட 
பாடோனையில் கல்வி பயிலும்  நலி-
வுறறுள்ள மாணைர்களுக்கு உதவும் 
முகமாக ‘காபசபாம்’ நிறுைைத்திை-
ரால்  சபாோக்கு உணவுப பபாதிகள் 
பேவ்ைாய்கிழனம (11) ைழஙகபபட்-
டுள்ளை.

மூதூர்  பிரசதே ேனப உறுபபி-
ைரும், மூதூர் டயமன் விசேட 
பாடோனை அதிபருமாை நைார்  
பாத்திமா அகீதா இபபாடோனை 
மிகவும் நலிவுறற நினையில், 
கல்வி பயின்றுைரும்  தூர கஸ்டப 
பிரசதே மாணைர்களின் நைன்கருதி 

இவ்சைண்டுசகானள காபசபாம் 
நிறுைை  நிருைாகிகளிடம் விடுத்தி-
ருந்தார்.

இந்நினையில் இபபாடோனைக்கு  
சநரில் ேமூகம் தந்து பல்சைறு ைனக-
யிலும் நலிவுறற நினையில் மாண -
ைர்களின்  எதிர்காை நைன்கருதி 
கறறலுடன், பல்சைறு இனணப-
பாடவிதாை பேயறபாடுகளிலும்  
ஈடுபட்டு ைரும், டயமன் விசேட 
பாடோனை நிருைாகத்திைருக்கு 
சதனையாை  ைழிகாட்டல், ஆசைா-
ேனைகனள சமலும் ைழஙகியது -
டன் மாணைர்களுக்காை சபாோக்கு  
உணவுப பபாதிகனளயும் ைழஙகி 
உதவிைர்.

அம்போளறயில கநற கசயளக ்போதிபபு; விவசோயிகள் கவள்ல
(கானரதீவு குறூப நிருபர்)

அம்பானற மாைட்டத்தில்  உள்ள 
பநல் ையல்களின் நினைனம பரிதா -
பகரமாக இருபபதாக விைோயிகள்  
கைனை பதரிவிக்கின்றைர்.

உரியசைனளயில்  பேனளயின்றி  

ையல்கள்  மஞேளாகி ைருகின்றை. 
அதுமட்டுமல்ை வீரியமில்ைாமல் 
சிறுபயிராகசை  காணபபடுகின்-
றது. இந்நினையில் ைழனமயாை 
வினளச்ேனை ஒருசபாதும் காணமு-
டியாத  துர்பபாக்கிய நினை ஏறபட்-

டுள்ளதாக விைோயிகள்  பதரிவிக்-
கின்றைர். சேதைப பேனளகனளப  
பாவித்தசபாதும் பயிர்கள் ைழனமக்-
குமாறாக வீரியமின்றி ைளர்ச்சிகுன்றி 
மஞேள்  நிறமாகி ைருகிறது. 

தரமில்ைாத சேதைப பேனளகள் 

விநிசயாகிக்கபபடுைதாக அைர் -
கள்  கூறுகின்றைர்.யூரியாப பேனள 
கள்ளச் ேந்னதயில் 50 கிசைா  மூனட 
ஒன்று 30 ஆயிரம் ருபா பதாடக்கம் 
35ஆயிரம் ரூபாைனர விறகபபடு-
கின்றது.
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எலும்புக்கூடுகள் 
கண்டெடுப்பு
(ஹம்பாந்தபாட்டைகுறூப் நிரு்ர்)  

வளவகங்கயின் ்தலஙக்ல ்பாலத்தின் 
கீழிருநது இரண்டு மனித எலுமபுக் கூடுகள் கண்-
டடைடுக்க்டடைதபாக குடடிக்ல ட்பாலிஸபார் (11) 
டதரிவித்தனர்.  

பிர்தசவபாசிகள், ட்பாலிஸபாருக்கு வழஙகிய 
தகவ்லயடுத்து ்மறடகபாள்ளப்்டடை விசபா-
ர்ையின் பின்ன்ர இது கண்டடைடுக்கப்்ட-
டுள்ளது. இது டதபாடைர்்பான விசபார்ைக்ள 
ட்பாலிஸபார் முன்டனடுத்து வருகின்்றனர்.

(்்ருவ்ள வி்ேடை நிரு்ர்)  

மர்ஹஹூம கலீ்துல் குல்பா மவலவி 
அல்ஹபாஜ் ்ே அப்துல் ஹமீத் ்ஹ்ஜி அவர்க-
ளின் மூன்்றபாம்பாள் கதமுல் குர்ஆன், ஹழரபா 
மஜ்லிஸில் என்்ன (11) சீனன்்கபாட்டை 
ேபாமிஅதுல் ்பாஸியயபா கலபாபீடைதில் ்்டை -
ட்ற்றன.  

சீனன்்கபாட்டை ்ள்ளிச் சஙக த்லவர் 
ஏ.எச்.எம.முக்தபார், ேபாமிஅதுல் ்பாஸியயபா 
கலபாபீடை த்லவர் சடடைத்தரணி எம,ஸி.எம 
ஹமஸபா,்ள்ளிச் சஙக உறுப்பினரும, அ.இ.
டேமமியதுல் உலமபா ச்் நி்்ற்வறறு 
குழு உறுப்பினருமபான அஷ் ்ேயக் ஏ.எச்,-
எம இஹ்ஸபானுத்தீன் ்ளீமி ஆகி்யபார் இதில் 
உ்ரநிகழ்த்தினர். 

மஜ்லிஸுக்கு த்ல்ம வகித்த கலீ்துஷ்-
ேபாதுலி டமௌலவி அல்ஹபாஜ் டஸயனுலபாப்-
தீன் ்ஹ்ஜி,ேபாமிஅதுல் ்பாஸியயபா அதி்ர் 
உஸதபாத் டமௌலவி ரபாஸிக் முஅயயிதி, முகத்த -
முஷ்ேபாதுலி டமௌலவி அல்ஹபாஜ் ்பாரூக் மக் -
கி,உஸதபாத் அஸமிகபான் முஅயயிதி,மர்ஹஹூம 
கலீ்துல் குல்பாவின் சி்ரஷ்டை புதல்வர் 
வஸீமுர் ரஹ்மபான் ஆகி்யபாரும இதில் கலநது 
டகபாண்டைனர்.  

களுத்துறை பாஸிய்ாஸாவி்ா திைப்பு விழா  

(கல்்்வ தினகரன் வி்ேடை நிரு்ர் )

அநுரபாதபுரம மபாவடடைத்தில் 
டகபா்ரபானபா டதபாறறு  ேனவரி மபாதம 
முதல் கு்்றவ்டைநது வருவதபாக 

டதரிவிக்கப்்டுகி்றது.
பிர்தச சுகபாதபார ்வத்திய ்ணிப்-

்பாளர் கபாரியபாலய  அனுரபாதபுரம 
மபாவடடை  டதபாறறு ்்பாய வி்ேடை 
்வத்திய நிபுைர் ஆர்.எம.எஸ.

பீ.ரத்்பாயக்கபா இது்றறித் டதரிவித் -
தபார். இது்றறி அவர் குறிப்பிடடைதபா-
வது,

கடைநத வருடைம டிசம்ர் மபாதத்து-
டைன் ஒப்பிடு்கயில், டகபா்ரபானபா 
டதபாற்றபாளர்களின் எண்ணிக்்க 
தற்்பாது டவகுவபாக கு்்றநதுள் -
ளது. பீ.சீ.ஆர்.்ரி்சபாத்ன ்மற -
டகபாள்வதறகபாக வரு்வபாரின் எண் -
ணிக்்கயும  கு்்றவ்டைநதுள்ளது.

எனினும அன்டிேன் ்ரி்சபாத்ன 
மூலம  ்பாளபாநதம சபாதபாரைமபான 
டதபா்கயினர்  இனங கபாைப்்டு-
கின்்றனர். தடுப்பூசி ட்றுவதறகபாக 
வரு்வபார் ட்ருமளவில் கு்்றவ -
்டைநதுள்ளனர். அறு்து வயதிறகு 
கு்்றநதவர்கள் தடுப்பூசி ட்றறுக் -
டகபாள்ள வருவதும கு்்றவ்டைநதுள்-
ளது. 

2022 ஆம ஆண்டில் முதல் வபாரத்-

தில் மூன்று டகபா்ரபானபா மரைஙகள் 
நிகழ்நதுள்ளன. கடைநத வருடைம 
டிசம்ர் மபாதமளவில், டகபா்ரபானபா 
டதபாற்றபாளர்கள் 3000 இறகும அதி-
கமபா்னபார் இனஙகபாைப்்டடைனர்.
அதில் 70 ்்ர் மரைம்டைநததபாக -
வும அநுரபாதபுரம மபாவடடை டதபாறறு 
்்பாய பிரிவு பிரதபான வி்ேடை 
்வத்திய நிபுைர் ்தேன ்சபாமதி -
லக்க டதரிவித்தபார்.

புதுவருட ஆரம்பத்தில் க�ொரரொனொ
க�ொற்றுக�ள் கவகுவொ� குறைவு

கட்டுநாயக்கவில் உள்ள (மநட்்ா) தேசிய தோழில் பயிலுநர் பயிற்சி தபாறியியல் 
நிறுவனத்தின் 31வது டிபத்ளாைா சான்றிேழ் வழங்கும் நிகழ்வு,(11) பண்ாரநாயக்க 
ஞாபகார்த்ே சர்வதேச ைாநாட்டு ைண்பத்தில் நம்தபற்்றது. இந்நிகழ்வில்,பிரேை அதிதி-
யாக தோழிற்கல்வி,பயிற்சிக்கணடுபிடிபபு ைற்றும் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அமைச்சர் சீோ 
அரம்தபதபால கலந்துதகாண்ார்.  மின்னியல், இயந்திரவியல் தும்றகளில் டிபத்ளாைா 
பயிற்சி தநறிகம்ள முடித்ே ைாணவர்களுக்கு டிபத்ளாைா சான்றிேழ்கள அதிதிக்ளால் 
வழங்கபபட்்ன. மநட்்ா நிறுவனத்தின் ேமலவர் நளின் ேரங்க கம்லத், விரிவுமரயா்ளர்-
கள ைற்றும் தபற்த்றார்களும் இதில், கலந்து தகாண்னர்.   

(ப்ம்:தேஹிவம்ள கல்கிமை விதே் நிருபர்)  

ஜனாதிபதி தகாட்்ாபய ராஜபக்ஷவின் " சுவீட்சத்தின் தநாக்கு " தவமலத்திட்்த்திற்கமைய   
நா்்ளாவிய ரீதியில்  ஆயிரம் தேசிய. பா்சாமலகம்ள உருவாக்கும் தவமலத்திட்்த்தின் 
கீழ்,ேம்புத்தேகை  ைத்திய ைகா வித்தியாலம்  தேசிய பா்சாமலயாக ேரமுயர்த்ேபபட்்து. 
இவமவபவம்,வ் ைத்திய ைாகாண ஆளுநர் ைஹிபால தேரத் ேமலமையில்,அணமை -
யில் (07) நம்தபற்்றது. இதில்,அமைச்சர்  எஸ்.எம். சந்திரதசன,அரசியல் பிரமுகர்கள 
ைற்றும்  கல்வி அதிகாரிகளும் கலந்து  தகாண்னர்.

(ப்ம்: அநுராேபுரம் தைற்கு தினகரன் நிருபர்)

(தி்றப்்்ன தினகரன் நிரு்ர்)

அநுரபாதபுர மபாவடடைத்திலுள்ள 
கு்்றநத வருமபானம ட்றும சமுர்தி 
உதவிட்றும  குடும்ஙகளுக்கு 

சுயடதபாழில் உ்கரைஙகள் வழங-
கப்்டடுள்ளன.

தமபுத்்தகம,ட்பாச்சியபாகம,மி -
ஹிநத்ல,கஹடடைகஸ

திகிலிய ஆகிய பிர்தச டசயலக 

பிரிவில் வசிக்கும டதரிவு டசயயப்-
்டடை குடும்ஙகளுக்்க இப்-
ட்பாருடகள் வழஙகப்்டடைன.
இரபாேபாஙக அ்மச்சர் டசஹபான் 
்சமசிஙக த்ல்மயில் இநநி-
கழ்வு அண்்மயில் இடைம ட்ற்றது.
வருமபானஙக்ளப் ட்ருக்கிக் 
டகபாள்ளும ்்பாக்கில் இநத உ்கர-
ைஙகள் வழஙகப்்டடை்ம குறிப்பி -
டைத்தக்கது.

்�ாழில் உபகரணஙகள் அனபளிப்பு

(ஹம்பாந்தபாட்டைகுறூப் நிரு்ர்)  

ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடைத்தின் 
ஹம்பாந்தபாட்டை, திஸஸமகபாரபா்ம 
மறறும தஙகபா்ல ஆகிய பிரதபான ்க -
ரஙகளில் ச்மயல் எரிவபாயுக்கு தட -
டுப்்பாடுகள் நிலவுவதபால், அதிகமபான 
உைவகஙகள் மூடைப்்டடுள்ளன. இத -
னபால்,அஙகு ்ணிபுரிநத ்ல ஊழியர் -
கள் டதபாழில்வபாயப்புக்க்ள இழநதுள் -
ளனர்.   

இதனபால் சுற்றலபா ்யணிகள் மறறும 

ட்பாதுமக்களும உைவுக்ளப் ட்ற்றக் 
டகபாள்வதில் ்ல்்வறு சிரமஙகளுக்கு 
முகம டகபாடுத்துள்ளனர். 

சுறறுலபாவிறடகன,டவளி ஊர்களிலி -
ருநது இஙகு வரு்வபாரும உை்வப் 
ட்றுவதில் சிரமஙக்ள எதிர்டகபாள் -
கின்்றனர்.

்மற்டி இந்கரஙகளுக்கு பிரத்தி -
்யக வகுப்புக்களுக்கபாக வரும மபாை -
வர்களும உை்வப் ட்றறுக்டகபாள் -
வதில் அடசௌகரியஙக்ள சநதித்து 
வருவதபாக அறிவிக்கப்்டுகி்றது.

(அநுரபாதபுரம ்மறகு தினகரன் நிரு்ர்)  

டஹபாரவப்ட்பாத்தபா்ன டகப்பித்திடகபால்லபாவ வீதியில், வடுடவல 
கபாடடு ்குதியிலிருநது அ்டையபாளம டதரியபாத ட்ண்ணின் சடைலம 
கண்டடைடுக்கப்்டடுள்ள தபாக டஹபாரவப்ட்பாத்தபா்ன ட்பாலிஸபார் 
டதரிவித்தனர்.  மடுடவல ்குதியில் ்ச்ன விவசபாயி ஒருவர் குறித்த 
ட்ண்ணின் சடைலம டதபாடைர்பில் ட்பாலிஸபாருக்கு தகவல் வழஙகினர். 
இதறக்மய அறு்து வயது்டைய இப்ட்ண்ணின் சடைலம கண்டடை-
டுக்கப்்டடைது.

இவர் டதபாடைர்பில், இது வ்ரக்கும எவவித தகவல்களும கி்டைக் -
கபாதுள்ள நி்லயில்,பி்ரத ்ரி்சபாத்ன ்டைத்தப்்டடுள்ளது.  

சம்வம டதபாடைர்பில் டஹபாரவப்ட்பாத்தபா்ன ட்பாலிஸ நி்லய 
ட்பாறுப்்திகபாரி எம.எம.என்.ஐ.தயபானநத உள்ளிடடை ட்பாலிஸ குழு -
வினர், ்மலதிக விசபார்ைக்ள முன்டனடுத்துள்ளனர்.  

(அநுரபாதபுரம ்மறகு தினகரன் நிரு்ர்)  

்கரள கஞசபா்வ விற்்ன டசயத ்வ்ளயில், 
்கதபாகி,பி்ையில் விடுத்ல டசயயப்்டடை 
முன்னபாள் ட்பாலிஸ கபான்ஸடைபிள் ஒருவ்ர, 
எடடு இலடசம ரூ்பா ட்றுமதியுள்ள ்கரள 
கஞசபாவுடைன் ்கது டசயயதுள்ளதபாக அநுரபாதபு -
ரம பிர்தச ்்பா்த ஒழிப்பு பிரிவினர் டதரிவித் -
தனர்.  

தி்றப்்்ன ட்பாலிஸ பிரிவிறகுட்டடை உட -
டைமடுவ ்குதி்யச் ்சர்நத 49 வயது்டைய  
ட்பாலிஸ கபான்ஸடைபி்ள ்கதுடசயயப்்டடைவ -
ரபாவபார். 

ட்பாலிஸபாருக்கு கி்டைத்த இரகசிய தகவலுக் -
க்மய ்டைபாத்தப்்டடை விசபார்ைகள் மறறும 
்தடுதலில் இந்்ர் ்கதபானபார். இவரிடைமிருநது 

இரண்டு கி்லபா கஞசபாவும ்கப்்ற்றப்்ட -
டைது. அநுரபாதபுரம ்கரில், ்பாரியளவில் ்கரள 
கஞசபா்வ விநி்யபாகித்து வநத இந்்ர், அநு -
ரபாதபுரம சி்ரஷ்டை ட்பாலிஸ அதிகபாரியின் உத்தி -
்யபாகபூர்வ இல்லத்தில், கடை்மயில் ஈடு்டடி -
ருநத ்வ்ளயில் 10 கி்லபா ்கரள கஞசபாவுடைன்  
்கது டசயயப்்டடிருநதபார்.  

வடை மத்திய மபாகபாை சி்ரஷ்டை பிரதி ட்பாலிஸ 
மபா அதி்ர் டைபிள்யு.கித்சிறி ேயலத் மறறும பிரதி 
ட்பாலிஸ மபா அதி்ர் லக்சிறி வி்ே்சன ஆகி -
்யபாருக்கு வழஙகப்்டடை தகவலுக்கிைஙக, 
அநுரபாதபுரம பிர்தச ்்பா்த ஒழிப்பு பிரிவின் 
ட்பாறுப்்திகபாரியபான பிரதபான ட்பாலிஸ ்ரி்சபாத-
கர், ்ண்டைபாரவின் வழி்டைத்தலின்்்பாது.இந்்ர் 
்கது டசயயப்்டடைபார். 

உணவகஙகள் மூடெப்படடெ�ால்
்�ாழில்வாயப்புக்கள் இழப்பு

காடடுப் பகுதியிலிருந்து
்பணணின சடெலம் மீடபு

பத்து கிலலா லகரள கஞசாவுடென
்பாலிஸ் கானஸ்டெபிள் றகது

 (புத்தளம தினகரன் நிரு்ர்)  

புத்தளம ்கரிலுள்ள ஐ.எப்.எம. 
முன்்ள்ளியின் 50 வருடை பூர்த் -
தி்ய முன்னிடடைபான ட்பான்விழபா, 
மறறும புதிய மபாைவர்க்ள வர -
்வறகும நிகழ்வுகள் என்்ன எதிர் -
வரும (19)  புதன்கிழ்ம ்்டைட் -
்றவுள்ளது.

முன்்ள்ளி ட்பாறுப்்பாசிரி்ய 
எம.எஸ. ்வுசுல் ரூஸி த்ல்ம -
யில் ்்டைட்்றவுள்ள இநநிகழ் -

வில், பிரதம அதிதியபாக புத்தளம 
்கர பிதபா எம.எஸ.எம.ரபீக் கலநது  
டகபாள்ளவுள்ளபார்.  

்கர ச்் உறுப்பினர்களபான 
பீ.எம.ரனீஸ, ஏ.எம.சிஹபான் உள் -
ளிடடை அனுசர்னயபாளர்கள், ட்ற -
்றபார்களும இநநிகழ்வில் கலநது 
சி்றப்பிக்கவுள்ளனர். புத்தளம 
்கரில் தமிழ் டமபாழி மூலமபாக 
முதன் முதலபாக ஸதபாபிக்கப்்டடை 
முன்்ள்ளி ்பாடைசபா்ல இதுடவன் -
்து குறிப்பிடைத்தக்கது. 

புதி் மாணவரகறள 
வரலவற்கும் நிகழ்வு

இம்றதூேர் முேம்ைத் ைல்லல்லாேு அமலஹி வைல்லம் அவர்கள, ைனிேதநயத்தின் 
பிரதிவடிவம் என்்ற சிங்க்ள தைாழி நூமல,தபருவம்ள பிரதேச சமப ேவிசா்ளர் தைனக-
விைலரத்னவுக்கு,  ேர்காநகர் இஸ்லாமிய நலன்புரிச் சங்கத்தின் ேமலவர் அல்-ோஜ் 
ஏ.பீ.எம். ைூமேர் தஜ.பி.மகயளிக்கி்றார்.இச்சந்திபபு தபருவம்ள பிரதேச சமபயில் 
இ்ம்தபற்்றது.                 (ப்ம்: தபருவம்ள விதே் நிருபர்)

 புத்ே்ளம் கம்யாதைாட்ம் தேசிய பா்சாமலயின் அபிவிருத்தி சங்க உறுபபினர்கள 
கல்லூரி அதிபர் தே்ளபீக்கின் ேமலமையில், பாராளுைன்்ற உறுபபினர் அலி சபரி 
ரஹீமை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து கல்லூரி தேமவகள குறித்து கலந்துமரயாடி-
யது்ன் ைகஜர் ஒன்ம்றயும் மகயளித்ேனர்.       (ப்ங்கள : புத்ே்ளம் தினகரன் நிருபர்)   

(்்ருவ்ள வி்ேடை நிரு்ர்)  

புதிதபாக நிர்மபாணிக்கப்்டடை களுத்-
து்்ற அல்விஸபி்ளஸ ்பாஸிய-
யபாஸபாவியபா தி்றப்பு விழபாவும 
வருடைபாநத மனபாகிபுஷ்ேபாதுலி மஜ் -
லிஸும அண்்மயில் மிகச்சி்றப்்பாக 
இடைமட்ற்றன.  

களுத்து்்ற ்குதி கலீ்துஷ்ேபா-
துலி டமௌலவி உஸதபாத் அல்ஹபாஜ் 

எம.எஸ.எம்்ரூஸ ்ஹ்ஜி த்ல-
்மயில் ்்டைட்ற்ற இநநிகழ்வில், 
தர்கபா்கர் ்ஜீப்ஹபாஜியபார் ்வுண்-
்டைசன் த்லவர் அல்ஹபாஜ் ்ஜீப்பி 
அமீர்ஆலிம பிரதம அதிதியபாக கலந-
துடகபாண்டைபார்.  

களுத்து்்ற ்கரபிதபா ஆமிர்்ஸீர், 
்லஸதீன் முன்னபாள் தூதுவரும,-
உமமுஸபாவியபா சமய விவகபார குழு 
த்லவருமபான ்வுஸபான் அன்வர் 

ஆகி்யபாரும இதில்,வி்ேடை அதிதி-
களபாக கலநதுடகபாண்டைனர்.  

வி்சடை ்்ச்சபாளரபாக கலீ்துஷ் -
ேபாதுலி டமௌலவி அல்ஹபாஜ் 
அஸடஸயயித் அலவிடமௌலபானபா 
(முர்ஸி) கலநதுடகபாண்டைபார்.  

உலமபாக்கள்,சீனன்்கபாட்டை ்ள் -
ளிச்சஙக த்லவர் முக்தபார் ,டசயலபா-
ளர் சிஹபாப் மறறும பிர்தச மக்க -
ளும இதில் கலநது டகபாண்டைனர்.  

(ஹம்பாந்தபாட்டைகுறூப் நிரு்ர்)  

யபா்ன்ய துப்்பாக்கியபால் சுட-
டுக்டகபான்்ற சந்தகத்தின் ்்ரில், 
சிவில் ்பாதுகபாப்பு அதிகபாரி ஒருவ்ர, 
்கது டசயதுள்ளதபாக தஙகபா்ல 
பிரிவு குற்றத்தடுப்பு ட்பாலிஸபார் (12) 
டதரிவித்தனர். திஸஸமகபாரபா்ம 
சிதுல்்வவ ்பா்தயில், இவர், இநத  
யபா்ன்யச் சுடடுக்டகபான்றுள்ளதபாக 
டதரிய வருகி்றது.  

யபால ்தசிய சரைபாலயத்தில் மின்-
சபார்வலி நிர்மபாணிப்்தறகபாக ரட்வ 
வனஜீவரபாசிகள் தி்ைக்கள கபாரிய-
லத்தில்,இவர் இ்ைப்புச் டசயயப்-
்டடிருநதபார். 

யபா்னயின் சடைலம கண்டடைடுக்கப்-
்டடை  பின்னர் ்மற டகபாள்ளப்்டடை 
விசபார்ையில்,ரி 56 துப்்பாக்கியபால் 
இவர்,யபா்ன்ய சுடடுக்டகபான்றுள்-
ளதபாக டதரிய வருகி்றது.சந்தக -்
்்ர ்கதுடசயதுள்ள ட்பாலிஸபார் 
விசபார்ைக்ள ்மற டகபாண்டுவ -
ருகின்்றனர்.  

யானைனய சுட்டுக்கான்ற
பாதுகாப்பு அதிகாரி னகது

மூனைாம் நாள் விலசடெ
க�முல்குரஆன றவபவம்  

2022 ஆம் ஆண-
டுக்கான சாரணர் 
பேக்கத்மே பிரோன 
சாரணர் ஆமணயா-
்ளர் (நிர்வாகம்) ்ாக்்ர் 
ைஞ்சு்ளா சோபந்-
துவுக்கு, பிரோன 
சாரணர் ஆமணயா்ளர் 
ஜானபிரித் தபர்னாண-
த்ாவு வழங்கிமவபபமே 
காணலாம்.சாரணர் 
ேமலமையகத்தில் 
இந்ே நிகழ்வு நம்தபற்-
்றது.  
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வட க�ொரியத் தலைவர் கிம் 
க�ொங் உன்னின் மேற்ொர்லவயின் 
கீழ் ேறறுகேொரு லைப்ர்மசொனிக் 
ஏவு�லை மசொதலை மேறக�ொள்-
ளப்டடதொ� அநத நொடு அறிவித்-
துள்ளது.   

�டநத கசவவொய்க்கிழலே ஏவப-
்டட இநத ஏவு�லை கவறறி�-
ரேொ� கசயற்டடு �டலில் சுேொர் 
1,000 கிமைொமீற்றருக்கு அப்ொ-
லிருக்கும் இைக்ல� தொக்கியதொ� 
அரச ஊட�ம் குறிபபிடடுள்ளது.   

வட க�ொரியொ லைப்ர்மசொனிக் 
ஏவு�லை மசொதலை ்றறி அறி-
விப்து இது மூன்்றொவது முல்றயொ-
கும். இநத வல� ஏவு�லை ் லிஸ்-
டிக் ஏவு�லை�லள விடவும் 
நீணட மநரம் அவதொனிபல் 
தவிர்க்� முடியுேொைதொ� உள்ளது.   

இநத நி�ழ்வுக்கு கிம் ்ங்ம�ற-
றிருப்தும் வட க�ொரியொவின் 
கதொழில்நுட்ம் மேம்்டடிருப-
்லத �ொடடுவதொ� அவதொனி�ள் 
கதரிவித்துள்ளைர்.   

வட க�ொரியொவின் ்ொது�ொபபு 
தி்றலை அதி�ரிப்து புத்தொணடு 

இைக்�ொ� அநநொடடு தலைவர் 
அறிவித்திருக்கும் நிலையில் இநத 
மசொதலை அதறகு உதவுவதொ� 
உள்ளது.   

�டநத வொரம் வட க�ொரிய இவ-
வொ்றொை ஒரு மசொதலை மேற-
க�ொணடதறகு அகேரிக்�ொ உட்ட 

ஆறு நொடு�ள் �ணடித்து அறிக்ல� 
விடடிருக்கும் நிலையிமைமய இநத 
மசொதலை இடம்க்றறுள்ளது. 
பிரொநதியத்தில் வட க�ொரியொ தைது 
அழிவு கசயற்ொடு�லள நிறுத்த 
மவணடும் என்று அநத அறிக்ல�-
யில் கூ்றப்டடிருநதது.   

வட க�ொரியொவின் லைப-
்ர்மசொனிக் ஏவு�லை ்றறிய 
அறிவிபல் கதன் க�ொரியொ 
குல்றத்து ேதிபபிடடம்ொதும், 
முநலதய மசொதலைலய விடவும் 
இநத மசொதலையில் முன்மைற-
்றம் ஏற்டடிருப்து கதரிவதொ� 
குறிபபிடடுள்ளது. ்லிஸ்டிக் ஏவு-
�லை�ள் ம்ொைன்றி பூமியின் 
மேற்ரபபிறகு கநருக்�ேொ� ்க்-
�வொடடில் ்யணிக்� முடியுேொை 
இநத ஏவு�லை மி�க் குறிகிய�ொை 
்்றத்தலில் இைக்ல�த் தொக்�க் கூடி-
யதொ� உள்ளது.   

தவிர லைப்ர்மசொனிக் ஆயுதங்-
�ள் ஒலிலய விட ஐநது ேடங்கு 
மவ�த்தில் கசல்ைக்கூடியதொ� 
உள்ளது. இநத அம்சங்�ளொல் இநத 
ஆயுதங்�லள அவதொனிப்து 

ேறறும் இலடேறிப்து �டிேொை-
தொ� உள்ளது.   

அகேரிக்� ேறறும் சீைொ உட்ட 
ஒருசிை நொடு�மள இநத லைப்ர்-
மசொனிக் ஏவு�லை�லள உருவொக்-
கும் முயறசியில் ஈடு்டடுள்ளலே 
குறிபபிடத்தக்�து.

வட க�ொரியொ மூன்ொவது முற்யொ�  
றைப்பர்சொனிக் ஏவு�றை வீச்சு

ஆக்கிரமிக்�ப்டட மேறகுக் 
�லரயின் ரேல்ைொ பு்றந�ர் ்குதியில் 
உள்ள ஜில்ஜில்யொ கிரொேத்தில் இஸ்-
மரலிய இரொணுவத்தின் ல�து ேறறும் 
தொக்குதலிைொல் ்ைஸ்தீை முதியவர் 
ஒருவர் உயிரிழநததொ� அவரது குடும்-
்த்திைர் ேறறும் உள்ளூர் ்ைஸ்தீைர்-
�ள் கதரிவித்துள்ளைர்.   

�டநத புதன்கிழலே அதி�ொலை 
2.30 ேணி அளவில் குறித்த ்குதியில் 
இஸ்மரலிய ்லடயிைர் இரொணுவ 
நடவடிக்ல� ஒன்றில் ஈடு்டடிருந-
தம்ொது வொ�ைத்லத ஓடடி வநத 80 
வயதொை ஒேர் அபதுல்ேஜீத் அசொத் 
நிறுத்தப்டடுள்ளொர்.   

“்லடயிைர் அவர் மீது ல�விைங்-
கிடடு �ணலைக் �டடி தலரயில் 
இழுத்துச் கசன்்றமதொடு அவர் உயி-
ரிழநதிருப்து கதரிநதலத அடுத்து 
அங்ம�மய விடடுவிடடு கசன்்றைர்” 
என்று அநத முதியவரின் ேருே�ன் 

ரேல்ைொ ேருத்துவேலையில் லவத்து 
உள்ளூர் ஊட�ங்�ளிடம் கதரிவித்-
தொர்.   

சுவொசப பிரச்சிலையொல் அவதிப-

்டடு வநத அநத முதியவர் ேொரலடப-
்ொல் அநத இடத்திமைமய உயிரிழந-
திருப்தொ� அவரது குடும்்த்திைர் 
கதரிவித்துள்ளைர்.     

பெல்லி நடனமாடியதால்
ஆசிரியயக்கு பநருக்்கடி

இஸ்ரேல் நடவடிக்ய்கயினால்
ெலஸதீன முதியவர் மரேணம்

எகிபதில் க்ல்லி நடைம் ஆடிய 
ஆசிரிலய ஒருவரின் வீடிமயொ சமூ� 
ஊட�த்தில் க்ரும் ்ர்ரபல் ஏற -்
டுத்தியலத அடுத்து அது அநநொடடில் 
க்ண உரிலே ேறறும் சமூ� ்லழலே-
வொத க்றுேொைங்�ள் ்றறிய விவொ-
தத்லத எற்டுத்தியுள்ளது.   

ஆயொ யூசப என்்ற அநத ஆசிரிலய 
தேது ச� ்ணியொளர்�ளுடைொை சமூ� 
நி�ழ்வு ஒன்றின்ம்ொது க்ல்லி நடைம் 
ஆடியலத அவரது அனுேதி இன்றி 
ச�ொக்�ள் வீடிமயொ எடுத்துள்ளைர். 
இதைொல் அவர் ஆசிரியர் ்ணியில் 
இருநது நீக்�ப்டடிருப்மதொடு, 

அவரது �ைவரும் விவொ�ரத்து கசய்-
துள்ளொர். ச� ஆண ஆசிரியர்�ளுடன் 

மசர்நது இலசக்கு அவர் நடைேொடுவது 
அநத வீடிமயொவில் ்திவொகியுள்ளது. 
அவரது கசயற்ொடு கவட�க்ம�டொ-
ைது என்று அவலர விேர்சிப்வர்�ள் 
குறிபபிடடுள்ளைர். எனினும் அவர் 
எநத தவ்றொை கசயலிலும் ஈடு்ட-
வில்லை என்று க்ண உரிலேக் குழுக்-
�ள் கூறி வருகின்்றை.   

எகிபதின் ்ணலடய ்ொமரொ �ொைம் 
கதொடக்�ம் இருநது வருகின்்ற 
இடுபல் அலசக்கும் க்ல்லி நட-
ைத்லத தற�ொைத்தில் க்ண�ள் க்ொது 
இடங்�ளில் ஆடுவது கவறுக்�ப்டடு 
வருகி்றது.     

ஐ்ரோபொவில் ொதிப்ெருக்கு  
ப்கா்ரோனா பதாற்ற வாய்பபு

தடுபபூசி பெ்றாவிடடால்  
்கனடா மாநிலத்தில் வரி

பிரிடடிஷ் பிரேதமருக்கு பநருக்்கடி

மைதுவான இமைய சேமவ:

்்காெமயடந்து தீ யவத்த  
நெருக்கு 7 ஆண்டு சிய்ற

ஐமரொப்ொவில் அடுத்த இரணடு 
ேொதங்�ளில் ்ொதிக்கும் அதி�ேொ-
மைொலர ஒமிக்மரொன் க�ொமரொைொ 
லவரஸ் திரிபு கதொற்றைொம் என்று உை� 
சு�ொதொர அலேபபு கூறியுள்ளது.  

லவரஸ் கதொறறு நிைவரம் நீடித்தொல் 
அத்தல�ய சூழல் ஏற்டைொம் என்று 
கூ்றப்டடது. 26 ஐமரொபபிய நொடு�-
ளில் வொரநமதொறும் ேக்�ள் கதொல�யில் 
ஒரு வீதத்திைருக்கு புதிதொ� லவரஸ் 
கதொறறு ்திவொவதொ� அணலேய த�-
வல்�ள் கூறுகின்்றை.  

இவவொணடின் முதல் வொரத்திமைமய 
ஐமரொப்ொவில் 7 மில்லியனுக்கும் அதி-
�ேொை லவரஸ் கதொறறுச் சம்்வங்�ள் 
்திவொைதொ�த் கதரிவிக்�ப்டடது.  

ஒமிக்மரொன் திரிபு மேலும் விலரவொ-
�த் கதொற்றக்கூடியது என்றும் தடுப-
பூசி ம்ொடடுக்க�ொணடவர்�ள் கூட 
்ொதிக்�ப்டுகின்்றைர் என்றும் த�வல்-
�ள் புைப்டுத்துவதொ� உை� சு�ொதொர 
அலேபபின் அதி�ொரி�ள் கூறிைர்.

�ைடொவின் கியுக்க் ேொநிைத்-
தில் க�ொவிட-19 கதொறறுக்கு எதிரொ� 
தடுபபூசி க்்றொதவர்�ள் மீது சு�ொதொர 
வரி ஒன்று விதிக்�ப்டவுள்ளது. 
க�ொமரொைொ கதொறறு கதொடர்்ொை அதி� 
உயிரிழபபு�ள் ்திவொை ேொநிைேொ� 
கியுக்க் இருப்மதொடு, தறம்ொது 
அங்கு மீணடும் மநொய்த் கதொறறு அதி-
�ரித்து வருகி்றது. நொடடில் முதல்மு-
ல்றயொ� தடுபபூசி க்்றொதவர்�ள் நிதி 
அடிப்லடயில் தணடிக்�ப்டுகின்்ற-
ைர் என்று அநத ேொநிை முதைலேச்சர் 
�டநத கசவவொய்க்கிழலே அறிவித்தொர்.   

கியுக்க்கில் சுேொர் 12.8 வீதேொை-

வர்�ள் ேொத்திரமே தடுபபூசி க்்றொத-
வர்�ளொ� இருநதம்ொதும் நொடடின் 
ேருத்துவேலை�ளில் அனுேதிக்�ப-
்டமடொரில் ்ொதி அளவொைவர்�ள் 
இநத ேொநிைத்தில் ்திவொகியுள்ளைர்.

பிரிடடிஷ் பிரதேர் க்ொரிஸ் ம�ொன்ச-
னுக்கு கநருக்�டி அதி�ரித்துள்ளது.   

பிரிடடனில் க�ொமரொைொ லவரஸ் 
்ரவலைக் �டடுப்டுத்த முதன்முல்ற 
முடக்�ம் நலடமுல்றப்டுத்தப்டடி-
ருநதம்ொது ஓர் ஒன்றுகூடலில் அவர் 
�ைநதுக�ொணடது அதறகுக் �ொரைேொ-
கும்.   

பிரதேரின் இல்ைமும் மவலையி-
டமும் அலேநதுள்ள மதொடடத்தில் 
100க்கும் அதி�ேொமைொர் ஒன்றுகூட-
லில் �ைநதுக�ொள்ளுேொறு 2020 மே 
ேொதம் அனுப்ப்டட மின்ைஞசல் 
கவளிமய �சிநதுள்ளது.   

அபம்ொது இங்கிைொநதில் நடபபிலி-
ருநத �டடுப்ொடடின்்டி கவளியிடங்-

�ளில் இருவருக்கு மேல் சநதித்துபம்ச 
அனுேதியில்லை.   

தறம்ொது கிலடத்துள்ள சொன்று�ள், 
விதி மீ்றலில் சம்்நதப்டமடொர் மீது 
க்ொலிஸொர் நடவடிக்ல� எடுக்� வழி-
யலேக்கும் என்று நம்புவதொ� ைணடன் 
மேயர் சொதிக் �ொன் கூறிைொர்.

க ே து வ ொ ை 
இ ல ை ய த ள 
இலைபபிைொல் 
ம � ொ ் ே ல டந து 
இலைதள உ்-
� ர ை ங் � ளு க் கு 
தீ லவத்த ஒருவ-
ருக்கு சீைொவில் 
ஏழு ஆணடு�ள் 
சில்றத் தணடலை 
வி தி க் � ப ் ட -
டுள்ளது.   

க த ற கு 
குவொன்சி ேொ�ொ -
ைத்தில் �டநத 
�ூன் ேொதம் இடம்க்ற்ற அநத சம்் -
வத்தில் ைொன் என்்ற முதல் க்யலரக் 
க�ொணட அநத ஆடவர் �ணினி 
நிலையம் ஒன்றில் இலையதளம் 
கேதுவலடநதிருநததொல் ம�ொ்ம் 
அலடநமத இநத கசயலை கசய்துள்-

ளொர். அவர் இலைய மசலவ வழங் -
கும் வலையலேபபு ஒன்ல்றமய தீ 
லவத்துள்ளொர். இதைொல் 4000க்கும் 
அதி�ேொை வீடு�ளில் 28 கதொடக்-
�ம் 50 ேணி மநரம் வலர இலைய 
மசலவ முடக்�ப்டடுள்ளது.     

பிரோன்ஸில் முய்றயற்ற
ொலு்றவு்களுக்கு தயட

தானியத்யத ஊதியமா்க 
வழங்கும் தலிொன் அரேசு

‘ஹீ்ரோ பரேட’
எலி இ்றந்தது

பி ர ொன் ஸி ல் 
1791க்கு பின் 
முதல் முல்றயொ� 
கநருங்கிய உ்ற -
வி ை ர் � ளு க் கு 
இ ல ட யி ை ொ ை 
்ொலு்றலவ தலட 
கசய்ய திடடமிட-
டுள்ளது.   

சி று வ ர் � ள் 
கதொடர்பு்டொத -
கநருங்கிய உ்ற -
வி ை ர் � ளு க் கு 
இ ல ட யி ை ொ ை 
்ொலு்றவு பிரொன் -
ஸில் தறம்ொது 
சடடபூர்வேொைது என்்றம்ொது இநத 
முல்றதவறிய உ்றலவ அரசு தலட-
கசய்யவுள்ளது என்று சிறுவர்�ளுக்-
�ொை கசயைொளர் அடரிமயன் டக்கு-
மவட கதரிவித்துள்ளொர்.   

“ எந த 
வ ய ல த க் 
க � ொ ண ட வ -
ரொ� இருநத -
ம்ொது உங்�ளது 
தநலத, ே�ன் 
அல்ைது ே�ளு -
டன் ்ொலியல் 
உ்றலவ லவத்தி -
ருக்� முடியொது” 
என்று அவர் 
குறிபபிடடொர்.   

இநத சடட 
ே ொ ற ்ற த் தின் 
மூைம் பிரொன்ஸ் 
ஏலைய ஐமரொப -

பிய நொடு�ளின் ம்ொக்ல� பின்்ற -
்றவுள்ளது. முன்ைர் பிரொன்ஸ் புரட -
சிக்குப பின்ைமர இநதத் தலட 
நீக்�ப்டடிருநதலே குறிபபிடத் -
தக்�து.     

மவலை கசய்்வர்�ளுக்கு சன்-
ேொைேொ� உைவு வழங்கும் திட-
டத்லத தொங்�ள் விரிவு்டுத்தி 
உள்ளதொ� தலி்ொன்�ள் கதரிவித் -
துள்ளைர்.  

இதன்்டி ஆப�ொனிஸ்தொனில் 
்ணியொறறும் ்ல்ைொயிரம் அரச 
துல்ற ஊழியர்�ளுக்கு நன்க�ொ-
லடயொ� க்்றப்டட ம�ொதுலே 
ஊதியேொ� வழங்�ப்டும்.  

2021ஆம் ஆணடு ஓ�ஸ்ட 
ேொதம் ஆப�ொனிஸ்தொன் ஆடசி 
அதி�ொரத்லத தலி்ொன்�ள் ல�ப -
்றறிய பின்ைர் அங்கு க்ொரு -
ளொதொர ேறறும் ேனிதொபிேொை 
கநருக்�டி�ள் அதி�ரித்து வரு-
கின்்றை.  

ஊழியர்�ளுக்கு ஊதியேொ� 
தொனியத்லத வழங்கும் தலி்ொன்-
�ளின் முடிவு க்ொருளொதொர 
கநருக்�டிலய கவளிக்�ொடடும் 
வல�யில் உள்ளது.  

ஆப�ொனிஸ்தொன் ேக்�ள் 
கதொல�யில் சரி்ொதி ம்ர் 
ஏதொவது ஒரு வல�யில் உதவி 
மதலவப்டும் நிலையில் உள்ள-
ைர் என்று ஐக்கிய நொடு�ள் சல் 
கதரிவித்துள்ளது.    

�ம்ம்ொடியொவில் �ணணிகவடி-
�லள �ணடறிவதில் மதர்ச்சி க்ற்ற 
ே�ொவொ என்்ற எலி அதன் ஓய்வு 
�ொைத்தில் ேரைம் அலடநதது.   

அதன் 5 ஆணடு ் ணியில் நூறறுக்-
கும் மேற்டட �ணணிகவடி�லள 
�ணடறிநது நூறறுக்�ைக்�ொைவர்-
�ளின் உயிலர �ொத்துள்ளது. ஹீமரொ 
கரட என்று அலழக்�ப்டும் அநத 
எலி, சர்வமதச கதொணடு நிறுவைம் 
ஒன்றின் லேயத்தில் அதன் இறுதி 
மூச்லச விடடது.   

்ை ஆணடு�ள் நடநத உள்நொடடு 
ம்ொர் �ொரைேொ� �ம்ம்ொடியொவில் 
ஆயிரம் சதுர கிமைொ மீற்றருக்கு 
மேைொை நிைப்ரபபில் �ணணிகவ-
டி�ள் புலதக்�ப்டடுள்ளதொ�வும், 
இதைொல் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற-
்டமடொர் ல� �ொல்�லள இழநதுள்-
ளதொ�வும் கூ்றப்டுகி்றது.   

தன்சொனியொவில் பி்றநத ே�ொவொ 
�ணணிகவடி�லள �ணடறிய 
2016இல் �ம்ம்ொடியொவுக்கு 
க�ொணடுவரப்டடது.     

சவூதி: ொலியல் குற்றவாளி  
பசாந்த பசலவில் விளம்ெரேம்

்ொலியல் துன்புறுத் -
தலில் குற்றவொளியொை 
ஒருவரின் க்யலர 
கவளியிடடு அவலர 
க்ொது கவளியில் அவ -
ேொைப்டுத்தும் உத்த -
ரலவ சவூதி அமரபிய 
நீதிேன்்றம் ஒன்று 
முதல்முல்ற கவளியிட -
டுள்ளது.   

யொசிர் அல் அரொவி 
என்்வர் க்ண ஒருவர் 
மீது ஆ்ொசேொை �ருத் -
து�லளக் கூறி துன்புறுத்தலில் 
ஈடு்டடதொ� ேதீைொவில் உள்ள 
குற்றவியல் நீதிேன்்றத்தில் குற்றங் -
�ொைப்டடுள்ளொர்.   

அவருக்கு எடடு ேொத சில்றத் 
தணடலையும் 1,330 கடொைர் அ் -

ரொதமும் விதிக்�ப்டடுள்ளது. 
ஓர் ஆணடுக்கு முன்ைர் திருத்தப -
்டட ்ொலியல் துன்புறுத்தலுக்கு 
எதிரொை சடடத்தின்்டி, குற்றவொ -
ளியின் க்யர் ேறறும் தணடலை 
உள்நொடடு ்த்திரில��ளில் தேது 

கசொநத கசைவில் 
கவளியிட மவணடி 
நி ர் ப ்ந தி க் � ப ் ட -
டுள்ளலே குறிபபிடத் -
தக்�து.   

2018ஆம் ஆணடில் 
நலடமுல்றக்கு வநத 
சடடம், ்ொலியல் துன் -
புறுத்தலில் ஈடு்டு் -
வர்�ளுக்கு இரணடு 
ஆணடு�ள் சில்ற 
தணலட ேறறும் 
27,000 கடொைர்�ள் 

வலர அ்ரொதம் ஏற�ைமவ விதித் -
தது. அதுமவ கதொடர்நது தவறு 
கசய்்வர்�ளுக்கு ஐநது ஆண -
டு�ள் வலர சில்ற தணடலை 
ேறறும் 80,000 கடொைர் அ்ரொதம் 
விதிக்�ப்டும்.



அதேதேளை, உலகில் உளை 
30 வீேமான மக்களுககு பாது்காப்-
பான குடிநீர் கிளைக்கவில்ளல 
எனபதும் வேளிப்பளை உணளம-
யாகும். இலஙள்களயப் வபாறுதே-
ேளை நாட்டின பைப்பில் 870 சதுை 
கி.மீ. பைப்பைவு நீர்ேைதளேக 
வ்காணடிருநோலும், 25 மாேட் -
ைங்களில் 16 மாேட்ைங்களிலுளை 
மக்களில் 30 வீேமானேர்்கள பாது-
்காப்பான குடிநீளை உபதயா்கப்ப -
டுததுேதில்ளல. இஙகு நிலககீழ் 
நீவைனபது, புவியின நிலப்பைப்பின -
டியில் வபாதிநது ்காணப்படும் நீர்-

ேைமாகும். யாழ்ப்பாணதளேப் 
வபாறுதேேளையில் ்கைநே சில 
ேருைங்கைா்க வேவதேறு பிைதே -
சங்களில் வேவதேறு ேள்கயான 
நீர் சம்பநேமான பிைச்சிளன்களை 
அேோனிக்கலாம். அநே ேள்கயில் 
மனிேனின அததியாேசிய விையங-
்களில் ஒன்ான நீளைப் வபறுேேற்கு 
ஓர் கிணற்ள்க வ்காணடு இரு கிைா-
மங்கள திணைாடுேது வியப்பா்க 
உளைது. 

இதே ள்கய பரிோப நிளலயிளன 
யாழ்ப்பாணததில் உளை ்காட்டுப்பு-
லம் மற்றும் பாணைவேட்ளை கிைா -
மங்களின மக்கள  எதிர்வ்காணடு 

ேருகின்னர். குறிப்பா்க ்காட்டுப்-
புலம் பகுதியிதல 120 குடும்பங்க-
ளும், பாணைேவேட்ளை கிைாமத-
திதல 235 குடும்பங்களும் ேசிதது 
ேருகின்ன. இரு கிைாமததிளனச் 
தசர்நதோரும் இரு கிைாமங்களுககு 
இளைதய ்காணப்படும் ்காணி 
வேளியிலுளை நனனீர் கிணற்றி-
தலதய நீளைப் வபற்று ேருேதுைன 
பல்தேறு இனனல்்களையும் எதிர் -
வ்காணடு ேருகின்னர். இககிண்ா -
னது மளைக்காலங்களில் வேளை 
நீைால் நிைம்பி விடுேோல் யாரும் 
நீளைக குடிக்க முடியாே நிளலளம 
ஏற்படுகின்து. த்காளை ்காலங்க -

ளில் கிணற்றுநீர் ேற்றி கிைாம மக்கள 
நீளைப் வப் முடியாே நிளலககு ேள-
ைப்டுகின்னர். இேனால் அம்மக-
்கள தேறு இைங்களுககு நீர் வபறு-
ேேற்்கா்க பல கிதலா மீற்்ர் தூைம் 
வசல்ல தேணடிய நிர்ப்பநேததிற்கு 
ஆைாகின்னர். 

இவவிரு கிைாமங்களில் ேசிககும் 
மக்கள வபரும்பாலும் கூலி மற்றும் 
்கைற்வோழில்்களை தமற்வ்காளப-
ேர்்கைா்கதே ்காணப்படுகின்னர். 
ேமது ேறுளம நிளலயிளன  தபாக-
குேேற்த்க வபரும் சி ை மங்களை 
எதிர்வ்காளளும்  இம்மக்களுககு 
குடிநீர் பிைச்சிளனவயனபது பாரிய 
சோலா்கதே அளமகின்து. நீர்ப்பா-
சனத தினணக்கைததினால் இவவிரு 
கிைாங்களுககும் வபாதுோன ேண -
ணீர்த ோஙகி 2019ஆம் ஆணடு 
்கட்ைப்பட்ை தபாதும், அேன மூல -
மா்கப் வபறும் ேணணீர் உப்புத-
ேனளமளயக வ்காணடிருப்போ்க 
அவவூர் மக்கள வேரிவிப்பதுைன 
அேளன சுததி்கரிதது ேருமாறும் 
த்கட்டுளைனர். 

அேற்்கான முயற்சி்கள தம்வ்காள -
ைப்படுகின்ன என அதி்காரி்கள 

குறிப்பிட்டும் அதேணணீர்த 
ோஙகி பூைணமா்காே நிளலயி-
தலதய இனறும் ்காணப்படு -
கின்து. அததுைன வ்காதைானா 
்காலப்பகுதியில் ஏளனய பிைதே-
சங்களுககும் வசல்ல ்கட்டுப்பா -
டு்கள ்காணப்பட்ைோல் ோம் 
எனறுமில்லாே துயைததிளன 
எதிர்வ்காணைோ்கவும் அம்மக -
்கள தேேளனயுைன குறிப்பிட்-
ைனர். 

இநே உலகில் பி்நே 
எல்லா உயிரினங்களும் 
நீரின தேளேளய ஏதோ ஒரு 
ேள்கயில் வபற்் ேணணதம 

உளைன. அடிப்பளைத தேளே-
்களில் ஒன்ான நீர், மனிேன 
உயிர்ோழ்ேேற்கு அததியாே-
சியமானோகும். சாோைணமா்க 
ஒரு மனிேன நீர் இனறி 3-5 
நாட்்களுககு தமல் உயிர் ோை 
முடியாது. இேனால்ோன "நீரினறி 
அளமயாது உலகு" என ேளளுேர் 
பாடியுளைார். ஆைம்ப ்காலங்களில் 
மக்கள இயற்ள்கதயாடு அணடிய 
ோழ்கள்க ோழ்நது ேநேனர். 
ஆனால் இனள்ய நவீன ்காலத-
தில் மனிேர்்கள வபரும்பாலும் 
இயற்ள்கயில் இருநது விடுபட்டு 
வசயற்ள்கககுள உளளீர்க்கப்பட்டு 
இயற்ள்க ோழ்ோோை முள்யிளன 
இைநது விடுகின்னர். அதுமட்டு-
மனறி எமது உைலில் சுமார் 75 வீேம் 
நீைா்கதே ்காணப்படுேோல் உணவுச் 
சமிபாடு, உைல் வேப்பநிளல 
சீைா்கப் தபணல், தேளேயான உறுப்-
புக்களுககு குருதிளயக வ்காணடு 
வசல்லல், வியர்ளே, சிறுநீர் 
மூலம் ்கழிவு்களை வேளிதயற்்ல், 
மூளையின சி்ப்பான வசயற்பாடு 
எனபேற்றுககு நீர் எனபது இனறிய-
ளமயாேோ்கக ்காணப்படுகின்து.

இலஙள்கயில் குடிநீர் வோைர்பான 
இைணடு மி்க முககிய பிைச்சிளன்கள 
்காணப்படுகின்ன. ஒனறு ேைட்சி 
்காலப்பகுதியில் நாட்டின வபரும்-
பாலான பகுதி்களில் குடிநீர்த ேட்-
டுப்பாடு ஏற்படுேது. மற்ள்யது 
தூயகுடிநீரின ேைம் நாட்டின பல 
பகுதி்களில் மி்க முககிய பிைச்சிளன-
யா்க மாறியுளைளம. குறிப்பா்க 
இககிைாமப்பு்ங்களைப் தபான் 
ேசதியற்் இைங்களில் அது பாரிய 
பிைச்சிளனயா்கதே உளைது. ேரு-
ைம்தோறும் 8000 இற்கு தமற்பட்ை 
உயிரிைப்பு்கள சிறுநீை்க தநாயினால் 
ஏற்படுகின்ன. இேற்குரிய சரியான 
்காைணங்கள ்கணடுபிடிக்கப்பட்ைா-
லும் குடிநீரில் ்காணப்படும் பாைமான 
இைசாயனப் போர்தேங்கதை முககிய 
்காைணவமன ஆயோைர்்கள ்கருது-
கி்ார்்கள. இவோ்ா்க வேளைநீர் 
இககிைாமங்களுககு நடுதே ்காணப்-

படும் இககிணற்றுள உட்புகுேே-
னால் மக்கள சிறுநீை்க தநாயககு மாத-
திைமல்லாது பல்தேறு ேள்கயான 
தநாய்களுககும் ஆைாகியுளைனர். 

தூயளமயான குடிநீளைப்வபற்று 
இககிைாம மக்கள தநாய வநாடி 
இல்லாது ோழ்ேேற்கு சம்பநேப்-
பட்ை அதி்காரி-
்கள நைேடிகள்க 
த ம ற் வ ்க ா ள ை 
த ே ண டு வ ம ன 
இ வ வி ரு 
கிைாம மக்க -
ளும் தேணடிக 
வ்காளகின்னர்.

இலஙள்கயில் வ்காவிட் 19 வோற்றினால் 
மைணிதேேர்்கள மற்றும் நாட்டில் வோற்றுப்ப-
ைேளல ்கட்டுப்படுதே தபாைாடி ்கைளமயின 
தபாது ேமது உயிளை நாட்டுக்கா்க தியா்கம் 
வசயே முன்கை அைச ஊழியர்்களை நிளனவு 
கூரும் ேள்கயில் ஒரு ்கணம் வமௌன அஞசலி 
வசலுதேப்பட்டு விைா ஆைம்பமானது.

இனைகிரிட்டி ஐக்கன (தநர்ளமககு 
மகுைம்) விருது ேைஙகும் வசயற்பாைானது 
உல்கைாவிய அளமப்பான Accountability lab 
எனும் அளமப்பினால் உருோக்கப்பட்ை ஓர் 
வசயற்திட்ைமாகும். இச்வசயற்திட்ைமானது 
மாற்்தளே உருோககுபேர்்கள ேமது சமூ-
்கததில் தநர்ளமளய நிளலநிறுதே அேசிய-
மான சி்நே தயாசளன்களை உருோக்கவும் 
வசயல்படுதேவும் ஆேைவு ேைஙகுகி்து. 
இவவிருது ேைங்கல் நி்கழ்ோனது வோைர்ச் -
சியா்க 4ஆேது முள்யா்க நளைவபற்்ளம 
குறிப்பிைதேக்கது.

இனைகிரிட்டி ஐக்கன (தநர்ளமககு 
மகுைம்) 2021 ஆனது முனளனய ஆணடு-
்களை விை பல குறிப்பிைதேக்க மாற்்ங-
்களைக வ்காணடிருநேது. உல்கைாவிய 
வ்காவிட் வோற்்ால் நாம் இப்வபாழுது 
ோழும் மாறுபட்ை சூழ்நிளல்களை ்கருத -
திற்வ்காணடு 2021 ஆம் ஆணடுக்கான இன -
ைகிரிட்டி ஐக்கன நி்கழ்ோனது வ்காவிட்-19 
வோற்றுககு எதிைா்க பணியாற்றும் அைச 

ஊழியர்்களை வ்கைைவிக்க அர்ப்பணிக்கப்-
பட்ைது. வோற்றுதநாய பைேளலக ்கட்டுப்ப-
டுதே ேமது ்கைளம்களுககு அப்பால் அர்ப்ப-
ணிப்புைனும் தநர்ளமயுைனும் பணியாற்றும் 
அைச ஊழியர்்களை வ்கௌைவிப்பளே இச்வச -
யற்திட்ைம் தநாக்கா்க வ்காணடுளைது.

2021 ஆம் ஆணடின இனைகிரிட்டி 
ஐக்கன (தநர்ளமககு மகுைம்) விருதுக்கா்க 
வேரிவு வசயயும் வசயல்முள்யானது 2021 
ஜூன மாேம் குறிதே தேர்வுக்கா்க நடுேர் 
குைாமிளன நியமிதேதுைன ஆைம்பமானது. 

அேன பினனர் நாைைாவிய ரீதியில் அைச 
முன்கை ஊழியர்்களிைமிருநது பரிநதுளை்கள 
ஏற்றுகவ்காளைப்பட்டு நுணுக்கமான படிமு-
ள்்களூைா்க இளணயேழி மற்றும் தநைடி 
தநர்்காணல்்களைத வோைர்நது வப்ப்பட்ை 
250 பரிநதுளை்களிலிருநது இறுதியா்க 10 
அைச உததிதயா்கதேர்்கள இறுதிச் சுற்றுககு 
வேரிவு வசயயப்பட்ைனர்.

பினேரும் அைச ஊழியர்்கள 2021 ஆம் 
ஆணடிற்்கான மகுைம் சூடும் வேற்றியாைர்்க-
ைா்க வேரிவு வசயயப்பட்ைனர். 

C. நிஷாரி அனுருததி்கா டி சில்ோ, கிைாம 
உததிதயா்கதேர் - ேம்பதுை, சீதுே,  Dr. ஹசிே 
அதேநாயக்க, பணிப்பாைர்- தேசிய வோற்று 
தநாயியல் நிறுேனம் (IDH), K.G கீோனநே, 
ஆம்புலனஸ் சாைதி - பிைதேச ளேததியசாளல, 
பைவபால, நிம்மி ஜயதச்கை, வோற்றுத ேடுப் -
புப்பிரிவு ோதி உததிதயா்கதேர், மாேட்ை 
வபாது ளேததியசாளல, எம்பிலிபிட்டிய, 
சணமு்கைாஜா சிேஸ்ரீ, பிைதேச வசயலாைர் - 
வேல்லிப்பளை 

இதேதேளை Dr. இநதி்க எல்லாேல, 

வபாது சு்காோை ளேததிய அதி்காரி - சு்காோை 
ளேததிய அதி்காரி பணிமளன, பிலியந -
ேளல, Dr. பிைனீத தும்மாதுை, மாேட்ை 
ளேததிய அதி்காரி - ்க்நவேனிய மாேட்ை 
ளேததியசாளல, K.G.G.P.K. ைதனாயக்க, 
வபாது சு்காோைப் பரிதசாே்கர் - பிரிவு 01, 
சு்காோை ளேததிய அதி்காரி பணிமளன, 
வ்காழும்பு மாந்கை சளப, Dr. நிசாநே பதம -
லால் வேேத்க, வபாது சு்காோை ளேததிய 
அதி்காரி - சு்காோை ளேததிய அதி்காரி 
பணிமளன, உடு்கம, S.H அமீர், வபாது 
சு்காோை வேளிக்கை உததிதயா்கதேர் - 
சு்காோை ளேததிய அதி்காரி பணிமளன, 
மூதூர் ஆகிதயார் முேல் பதது இைங்களை 
வபற்்ேர்்கள ஆேர். 

30 ேருைங்கைா்க ேனது நீணை வபாதுச் 
தசளேயில் பல பேவி்களில் தசளேயாற் -
றிய விதசை ஆதலாச்க மருததுேர் Dr. 
சைத ்காமினி டி சில்ோ பிைேம அதிதியா்க 
்கலநதுவ்காணடு இறுதி 10 வேற்றியாைர் -
்களுககும் ேனது ோழ்ததுக்களை பகிர்நது 
வ்காணைார்.

ட்ைானஸ்தபைனசி இனைர்வநஷனல் ஸ்ரீ 
லங்கா நிறுேனததின நிள்தேற்றுப் பணிப் -
பாைரும் சட்ைதேைணியுமான நதிஷானி 
வபதைைாவும் உளையாற்றினார்.

்கனைா வைா்னதைாளே ேதிவிைமா்கக 
வ்காணை சிேஸ்ரீ பால. திருகுணானநேக 
குருக்கள அனுசைளணயுைன நி்கழ்ச்சி ஒழுங-
்களமப்பிளனச் சமயதஜாதி ்கதிர்்காமன நிஜ-
லிங்கம் தமற்வ்காணடு ேருகின்ளம குறிப்-
பிைதேக்கது.  

நி்கழ்ச்சித வோைர் ேரிளசயிதல, இைண -

ைாேது வசாற்வபாழிவு நி்கழ்வு த்காப்பாய 
பிைதேசவசயல்க இநது ்கலாசாை உததிதயா -
்கதேர் திருமதி பிைபா வசல்ேரூபன ேளல-
ளமயில், உரும்பிைாய, சிேபுரீஸ்ேைர் அ -்
வநறிப் பாைசாளலயில் நாளை 14.01.2022 
வேளளிககிைளம பி.ப.3.30 மணிககு இைம்-
வப்வுளைது.  

நாேலர் குருபூளஜ, மற்றும் ேளலளம -
யுளை நி்கழ்வு்களைத வோைர்நது, 'நாேலர் 
ளசேத ேமிழின ஒளி விைககு' எனுந 
வோனிப்வபாருளில் இைஞளசேப்புலேர், 
சிேவநறிச்வசம்மல் ச.நேநீேனின சி்ப்-
புச் வசாற்வபாழிவு நி்கழ்வும் அேளனத 
வோைர்நது வசாற்வபாழிவிலிருநது வினாக-
்கள வோடுக்கப்பட்டு மாணேர்்களுக்கான 
பாைாட்டுப் பரிசில்்கள ேைஙகும் நி்கழ்வும் 
இைம்வப்வுளைது.  

இநநி்கழ்விற்கு அளனேளையும் ேருள்க 
ேருமாறு விைா ஏற்பாட்டுக குழுவினைால் 
த்கட்்கப்பட்டுளைது.  

நி்கழ்ச்சித வோைர் ேரிளசயிதல, ்கண -
ணப்ப நாயனார் குருபூளஜ நி்கழ்வு சணடி-
லிப்பாய, பிைதேசவசயல்க இநது ்கலாசாை 
உததிதயா்கதேர் திருமதி அ்கல்யா ஜனார்த-
ேனன ேளலளமயில், சாேற்்கட்டு அநதிக -
குழி ஞான ளேைேர் ஆலயததில் எதிர்ே -
ரும் 16.01.2022 ஞாயிற்றுககிைளம அனறு 
்காளல 9.00 மணிககு இைம்வப்வுளைது. 
பிைேம விருநதினைா்க இநது ்கலாசாை அபி-
விருததி உததிதயா்கதேர் திருமதி மா.அனந-
ேலட்சுமியும், வ்கௌைேவிருநதினைா்க இநது 
்கலாசாை உததிதயா்கதேர் திருமதி ப.்கயிலநா-
யகியும் ்கலதது சி்ப்பிக்கவுளைனர்.  

்கணணப்பநாயனார் குருபூளஜ, மற்றும் 

ேளலளமயுளை நி்கழ்வு்களைத வோைர்நது, 
'்கணணப்பநாயனாரின பகதி வநறி' எனுந 
வோனிப்வபாருளில் ளசேசினமயர் , சிேவந-
றிச்வசம்மல் நிததிய பாபுேைன அேர்்களின 
சி்ப்புச் வசாற்வபாழிவு நி்கழ்வும் அேளனத 
வோைர்நது வசாற்வபாழிவிலிருநது வினாக-
்கள வோடுக்கப்பட்டு மாணேர்்களுக்கான 
பாைாட்டுப் பரிசில்்கள ேைங்கப்பட்டு அே -
ளனயடுததுப் பிைேம விருநதினர் உளை 
இைம்வபறும்.   

அ்வநறிப் பாைசாளல மாணேர்்களின 
்களல நி்கழ்ச்சி நளைவபற்று, குருபூளஜளய 
முனனிட்டு நைாதேப்பட்ை இநதுசமய 
வபாது அறிவுப் தபாட்டியில் வேற்றியீட்-
டிய மாணேர்்களுககுப் பரிசில்்கள ேைங்கப்-
பட்டு நனறியுளையுைன நி்கழ்வு்கள நிள்ே-
ளையும்.  

்கலநது வ்காணை அ்வநறிப் பாைசாளல -
்கள:--

* சாேற்்கட்டு அநதிககுழி ஞான ளேைேர் 
அ்வநறிப் பாைசாளல  

* வ்கங்காதேவி அ்வநறிப் பாைசாளல  
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வியில் காணப்படும் 
மைாத்த நீரில் 98 ச்தவீ்தம் 
கடல்நீராகும். எஞ்சியுள்ள 

2 வீ்தம் நன்னீராகும். இந்த ஒரு 
கணிபபிலிருந்்த நன்னீர் என்்பது 
எத்தமகயம்தாரு அரிய வ்ளம் 
என்்பம்த உணர்நது மகாள்ள
முடிகிறது. அ்்த்வம்ள, புவியின் 
நன்னீரில் 70 வீ்தம் ்பனிக்கட்-
டியால் சூழப்பட்டும், 29 வீ்தம் 
நிலத்தடி நீராகவும், மீதி நன்னீர் 
ஏரிகளும் நன்னீர் வ்ளஙக்ளாகவும் 
காணப்படுகின்றன.

ரான்்ஸ்்பரன்சி இன்டர்மநஷனல்
ஸ்ரீ லஙகா நிறுவனைானது
மகாவிட் ம்தாறமற கட்டுப்படுத்த 

அர்ப்பணிபபுடன் ்நர்மையாக
்பணியாறறிய அரச ஊழியர்கம்ள
மக்ளரவிக்கும் 'இன்டகிரிட்டி ஐக்கன்
(்நர்மைக்கு ைகுடம்) 2021' விருது வழங-
கும் விழாமவ மகாழும்பில் அமைநதுள்ள 
BMICH ைணட்பததில் நடததியது.

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் 
ம்பருைான் ஆணடி்ல (2022) 
இ்ளம் இநதுச் சிறார்களிமட்ய 

நாவலர் ம்பருைான் ்பறறிய விழிபபுணர்மவ
ஏற்படுததுமுகைாக, யாழ். ைாவட்ட இநது 
சைய அறமநறிப ்பாடசாமலகளில்
'வாராந்தச் மசாறம்பாழிவும் ைா்தந்்தாறும் 
நாயன்ைார் குருபூமஜ நிகழ்வும்' முன்மன-
டுக்கப்பட்டுக் மகாணடிருக்கின்றன.

க�ொவிட் ஒழிப்பு பணியில் தம்மை அரப்பணிதத ஊழியர�ளுக்கு 
ட்்ொன்ஸ்ப்னசி இன்டரகநெஷனல் ஸ்ரீலங�ொ நிறுவனம க�ௌ்வம

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு� நெொவலர கபருமைொன ஆண்டு;  
உருமபி்ொயில் நெொ்ை க�ொறகபொழிவு

மசல்வநா்தன் எழிலன்...?
யாழ்ப்ாணம் ்ல்கலைக்கழ்கம்

4ம் வருட மாணவன்
(ஊட்கக ்கறல்க்கள் துலை)

றிசாத ஏ. கா்தர்...?

ட்

பு ஒ்்கயொரு கிணற்றை மைட்டும
நெமபியுளை இரு கி்ொமைங�ள!

யொழ் சுழிபு்ம பகுதியில் நிலவும அவலம!
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,yq;if cs;@h; 

MSif epWtdk;

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rpj; Jiwf;fhd 
tsthsh;fs; kw;Wk; MNyhrfh;fisg; gjpT nra;jy;

1999Mk; Mz;bd; 33Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; %yk; ];jhgpf;fg;gl;l ,yq;if 

cs;@h; MSif epWtdj;jpd; gpujhd flikahdJ ,yq;ifapd; khfhz 

rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rpj; Jiwapd; kdpj tsq;fis mgptpUj;jp nra;tjhFk;.

tsthsh;fs;

cs;@uhl;rpr; rl;lk;

Kd;gs;sp Mrphpah; gapw;rp

mYtyf Kfhikj;Jtk;

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jtk;

cs@uhl;rp epjp Kfhikj;Jtk;

Rw;whly; ghJfhg;G

toq;fy;fs;

nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;

r%f mgptpUj;jp

fzf;fha;T

murwptpay;

E}yf Kfhikj;Jtk;

kdpj ts mgptpUj;jp

Muha;r;rp tpjpKiwfs;

fopTePh; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

kioePh; gad;ghL

fzdp fw;if newpfs;

efu jpl;lkply;fs;

eilghij jlq;fspd; guhkhpg;G

fl;blf;fiy jpl;lkply;fs;

epyr;rPuhf;fk;

g+q;fhf;fs;> tpisahl;L 

ikjhdk; kw;Wk; XLk; 

jlq;fisg; guhkhpj;jy;

cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; 

murpay; Kfhikj;Jtk;

cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;fhd 

Nfs;tp tpjpKiwfs;

mZFKiw Nkk;ghL kw;Wk; 

Kw;Nghf;fhd rpe;jid

gpuj;jpNaf  Nfhitfis 

jahhpj;jy;

kf;fs; xUq;fpizg;G 

njhlh;ghd epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;

cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;fhd 

rk;gs khw;wk;

cs;;@uhl;rp epWtd tPjpfspd; 

Gduikg;G

kpd;rhu epWty;fs; kw;Wk; kpd; 

Rw;Wfs;

fzdp td;nghUs;

gRik fl;blq;fis 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; gRik 

,y;yq;fs;

gy;Y}lf fw;if newpfs;

tpidj;jpwd; jiljhz;lw; 

ghPl;irfis elhj;Jjy;

Gs;sptpguk;

nghwpapay; njhopy;El;g 

ghlq;fs;

cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; 

tUkhd Nkk;ghL

nraw;wpl;l jpl;lq;fis tiujy;

mdh;j;j Kfhikj;Jtk;

 MNyhrid Nritfs;

,iz jpl;lq;fisj; jahhpj;jy;

mKyhf;fj; jpl;lq;fisj; 

jahhpj;jy;

fl;blf;fiy

epyr; rPuhf;fk;

msT kjpg;gPL

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l JiwfSf;fhd nkhba+yh;fis jahhpg;gjw;F kw;Wk; 

tphpTiufis elhj;Jtjw;F Mh;tk; fhl;Lk; tpj;Jthd;fs; fy;tpj; 

jifikfs;> njhopy;rhh; jifikfs;  ,iaGila JiwapYs;s 

jifikfisf; Fwpg;gpl;L jahhpj;Jf; nfhz;l tpz;zg;gg; gbtj;ij  

2022 [dthp khjk; 24Mk; jpfjpf;F Kd; ,e;j epWtdj;jpw;F mDg;GkhW 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

(fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'tsthsh;fisg; gjpT 

nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplTk;)

gzpg;ghsh; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp>

cs;@uhl;rp MSif epWtdk;>

,y. 17> kyyNrfu khtj;ij> nfhOk;G 07.

gzpg;ghsh; - 011-2508290

mYtyfk; : 011-2580307/ 0112586259   
njhiyefy; : 011-2581971/ 011-2580316   
kpd;dQ;ry; : director.slilg@gmail.com

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ePHnfhOk;G> Vj;Jf;fhs> ghlrhiy xOq;if ,yf;fk; 03 ,y; trpf;Fk; 

khypkNf gPl;lH vhpf; ngHzhd;L (njh.m.m.,y. 603212134V) Mfpa ehd;

gpurpj;j nehj;jhhpR mz;& jpNruh mtHfspdhy; 1990 [dthp 24Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 649 ,yf;fKilaJk;>

ePHnfhOk;G> fl;Lthgpl;ba tPjp> ,y. 30/1,y; trpf;Fk; khypkNf md;jdp 

Y}rpad; ngHzhz;L (Nj.m.m.,y. 471043770V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 
mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 34Mk; gphptpd; tpjpfSf;fika 

kw;Wk; mjd; fPo; jpUj;jq;fSld; 

fPo;f;fhZk; fk;gdp $l;bizf;fg;gLtjhf 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

fk;gdpapd; ngaH:

vt;hp];Nlhhp yq;fh

gjpT mYtyf Kfthp:

,y. 16/6> nky;NghHl; ltH> n`t;nyhf; 

rpl;b> nfhOk;G - 05

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

fpunfhhp]; ghHl;dH];

fk;gdp nrayhsH

53/3> fpunfhhp]; tPjp> nfhOk;G 07

fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpd; 

mDkjpf;fg;gl;l fk;gdpapd; cj;Njr Nehf;fk;:

cz;ikahfNt rkkhd kw;Wk; epahakhd 

gz;ghL> r%fk; kw;Wk; cyfj;ij 

fl;bnaOg;giy Cf;Ftpj;jy; fij 

nrhy;yy; kw;Wk; mwpT cUthf;fy; %ykhf 

ngz;zpathjpfspd; nfhs;iffs; kw;Wk; 

J}uNehf;if ikag;gLj;Jk; xd;W.

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
Nfs;tp mwptpj;jy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fk; mjd; 

xd;wpizf;fg;gl;l Jiz epWtdq;fSf;Fk; epWtd 

nrayhsh; Nritfis (COMPANY  SECRETARIAL 
SERVICES) toq;Fjy;

B/82/2021
gpd;dpizg;G - 01

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; ,e;j gj;jphpifapy; gpuRukhd 

tpsk;guj;jpd; Fwpg;GfSld; Vw;fdNt tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s tpiykDjhuh;fspd; 

ftdj;ij ,yq;if  ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; 

miof;fpd;wJ. Kd;ida tpsk;guj;jpd; gpd;dpizg;nghd;iw 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; mwptpf;fpd;whh;.

tpiykDjhuh;fs; gpd;dpizg;Gg; gbtq;fis CPC 
,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. c-k; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/. 
Vida rfy epge;jidfSk; Kd;ida gj;jphpif tpsk;guj;jpy; 

cs;sthW mt;thNwapUf;Fk;.

VNjDk; rpukq;fs; Vw;gl;bUg;gpd; ,ng$ kd;dpg;G NfhUfpd;wJ.

jiyth;> jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

1Mk; jsk;> ,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094-11-5455335> njhiyefy;: 0094-11-5455424

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu 
(jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil

2022 [dthp khjj;jpw;fhd 
Nkyjpf kpd;rhuj; jil ml;ltiz

gpd;tUk; ,lq;fspy; 2022 [dthp; 16Mk; jpfjp K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu 

,yq;if kpd;rhu rigapdhy; jpl;lkplg;gl;Ls;s guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjdhy; 

kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

fSj;Jiw

1. [dthp 16

  ,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j> ypd;ld;tj;j> vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> 

nfKD khtj;ij> J}t Njthya tPjp> hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j> muypa cad> 

RtNrth khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW cad 11> gyhnjhl;lapy; gyhnjhl;l re;jpapypUe;J  

Gy;yh;ld; tiu  kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy
1. [dthp 16

  fhyp tPjp jYtj;j re;jpapypUe;J vj;fk tiu> vj;jfk> Rkzhuhk tPjp> rhe;j khpah khtj;ij> [a 

khtj;ij> iedhtj;j> gahfy tlf;F ];Nlrd; tPjp> Nfhy;ld; gpNs];> tpfhu fe;j> kNynfhl tPjp> 

rKj;uh khtj;ij> [dj;jh khtj;ij> [dg;gphpa khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> rhfu khtj;ij> 

Rtjhur;rpKy;y> [dg;gpuNghj khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2. [dthp 16

  kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp> nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> 

Kyl;bad> nkl;bayKy;y> gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl> ehf`Jt 

tPjp> njy;f`ye;j>  fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij (gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> 

Mrphp khtj;ij> Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;> 8k; kw;Wk; 9k; 
xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y ntdpnty;nfl;ba tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty 

tPjp> nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3. [dthp 16

  fhyp tPjp vj;fkapypUe;J fSj;Jiw njw;F tpj;jpahyak; tiu>  fyKy;y> Mh;jh; Fzjpyf;f tPjp> 

tLnfhl tPjp> nfhd;td;l; tPjp> N[hrg; th]; khtj;ij> ];Nlrd; tPjp> nrg];jpad; tPjp> Gdpj md;jdP]; 

khtj;ij> Gjpa Nrh;r; tPjp> hpjp khtj;ij> gpypg; nehpy; tPjp> jPtu eptr tPjp> gly;ntytj;j>  Nud;[h;]; 

tPjp> Nyf; tPjp> jh;khuhk tPjp>  [aRe;ju  tPjp> ngl;hpf; gPhp]; khtj;ij> FNu khtj;ij> gs;spthry; 

tPjp> fyPy; gpNs];> nahTd; tPjp> `p[;uh khtj;ij> ntj;Jkfl> nfj;jhuhk tPjp> tpf;fpukrpq;f gpNs]; 

(gFjp)> N\f; E}h;Bd; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4. [dthp 16

  gynjhl;l tPjpapy; Gy;nyl;ldpypUe;J fl;LFUe;j re;jp tiu> Nghk;Gnty tPjp> Gy;nyl;ld; tj;j> kj;Jfk tPjp 

(gFjp)> f[{Jttj;j tPjp> nrj;rpwp cad> Fzjpyf;ftj;j 1> fy;y];] tPjp (gFjp)> rt;rpwp khtj;ij> ehky;fk> 

rkfp khtj;ij> uztpU khtj;ij> [ath;jd tPjp> itj;jparhiy re;jp> b nrha;rh khtj;ij> f[{f`tj;j>  

ehnfhl tPjp> 1k;> 2k;> 3k; kw;Wk; 4k; xOq;iffs;> FUe;Jtj;j> muypa tPjp> `Pdl;bafy tPjp> nrj;rpwpGu> 

Nrhgpj;jhuhk tPjp> vl;ltpy tPjp (gFjp)> ka+uh gpNs];> lTz; t+l;  kw;Wk; fpis tPjpfs;;;

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; 

nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; 

kpd;fk;gp ,izg;G topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; 

ehk; tUj;jj;ij njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03. 

njhiyNgrp : 011-2371625

Jhpj ,yf;fk; : 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; 

kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

lth; kz;lg muq;f kd;wk;

lth; kw;Wk; vy;gpd;];ld; muq;fq;fSf;F 
,izthd rpw;Wz;br;rhiyfis Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhf tpiykDNfhuy;
lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpw;Fhpj;jhd kUjhidapy; mike;Js;s 

lth; kw;Wk; vy;gpd;];ld; muq;fq;fspd; 02 rpw;Wz;br;rhiyfis 

vjph;tUk; tUlj;jpy; (2022Mk; tUlj;jpy;) elhj;jpr; nry;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

• vy;gpd;];ld; rpw;Wz;br;rhiyapd; %yk; muq;fj;jpw;F tUif 

jUk; kf;fSf;Fg; Gwk;ghf 100 ehlfk; kw;Wk; muq;ff;fiy 

khzth;fs; kw;Wk; eldk; kw;Wk; rq;fPj tFg;Gfspy; 

fye;Jnfhs;Sk; 300 khzt khztpaUf;Fk; Nkw;gl;l 

vz;zpf;ifahNdhUf;F ehshe;jk; czT ghdq;fis 

toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

• lth; kz;lgj;ij 2022Mk; tUlj;jpy; Vw;fdNt xJf;fpf; 

nfhz;Ls;sikahy; ehshe;jk; Fiwe;jgl;rk; Rkhh; 400 

egh;fSf;F czT ghdq;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;. mjdhy; 

Njitahd tifapy; czT ghdq;fis toq;Fk; ,aYik 

tpiykDjhuh;fs; trk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2022 [dthp khjk; 13Mk; jpfjp Kjy; [dthp 25Mk; jpfjp 

tiuahd flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; 500.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; 

5000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; itg;nghd;iw lth; kz;lg muq;f 

kd;w gpujhd mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp ngWif Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpdhy; toq;fg;gLk; khjphpg; gbtq;fspy; 

kl;LNk tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ngWif 

Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; epge;jidfs; kw;Wk; tpguq;fSf;F 

mikthf Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022 ngg;uthp khjk; 03Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> ngWiff; 

FO> lth; kz;lg muq;f kd;wk;> ~~rt;rphpgha||> ,y. 123> tpN[uhk 

khtj;ij> nfhOk;G-07 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;  my;yJ Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s lth; kz;lg 

muq;f kd;w gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~lth;/ vy;gpd;];ld; 

rpw;Wz;br;rhiyfSf;fhd tpiykD|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp khjk; 03Mk; jpfjp gp.g. 2.15 

kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ 

gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

lth; kz;lg muq;f kd;wk;.

njhiyNgrp: 0112682324

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigf;F 
(NMRA) nyg;nlhg; fzdpfis toq;Fjy;

1.  NMRA ,w;F nyg;nlhg; fzdpfis toq;Ftjw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;FeHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa kUe;Jfs; 

xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig (NMRA) miof;fpd;wJ.

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

3.  XH vOj;J%y Ntz;Ljiy fPo;f;fhZk; Kfthpf;F rkHg;gpg;gjd; Nghpy; kw;Wk; 

XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 1500.00I nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.01.13 Kjy; 

2022.02.02 tiu K.g. 9.00 ,w;F gp.g. 3.00 ,w;Fkpilapy; Ntiy ehl;fspy; nfhOk;G 

-02> W.A.D. uhkehaf;f khtj;j> Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig> 

fzf;fhshplkpUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfSf;F XH KOikahd njhFjp 

Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

4.  tpiykDf;fs; 60 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

5.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.30 tiu> 

011-2303157 Clhf> nfhOk;G 02> W.A.D. uhkehaf;f khtj;j> ,y. 47> Njrpa 

kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  Kiwahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis> nghwpapl;L kw;Wk; fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~nyg;nlhg; fzdpfis toq;Fjy;| vd;W 

njspthff; Fwpg;gpl;L nfhOk;G 02> W.A.D. uhkehaf;f khtj;j> ,y. 47 Njrpa 
kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig> fzf;Fg; gphpT mike;Js;s ,lj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyply; Ntz;Lk;. my;yJ 2022.02.03k; gp.g. 

2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; milAkhW> nfhOk;G - 02> W.A.D. uhkehaf;f 
khtj;j> ,y. 47> Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig> gpujk epiwNtw;W 

mjpfhhpf;F Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypd; Clhf mDg;gyhk;.

7.  60 ehl;fs; nry;YgbahFk; ,. &. 100>000.00 njhiff;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 

fPo; gjpT nra;ag;gl;l kw;Wk; ,aq;Fk; XH tHj;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; XH 

tpiykDg; gpizia vy;yh tpiyAlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

8.  jhkjkhf rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; nfhOk;G 

02> W.A.D. uhkehaf;f khtj;j ,y. 47> ,yq;if Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rig fzf;fpay; gphptpy; 2022.02.03k; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F %lg;gl;l gpd;G 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

9.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mtHfsJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

jiytH>

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig

ngaH kw;Wk; Kfthp khw;wk; 

njhlHghd mwptpj;jy;
1998Mk; Mz;bd; 08Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpdhy; jpUj;jk; nra;ag;gl;l 

1990Mk; Mz;bd; 30Mk; ,yf;f 

jd;dhHt njhz;L epWtd (gjpT 

nra;jy; kw;Wk; fz;fhzpj;jy;) 

rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l 

gpd;tUk; epWtdj;jpd; ngaH 

kw;Wk; Kfthp 21.10.2020Me; jpfjp 

Kjy; khw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gjpT ,yf;fk;: vy; - 159314

Kd;ida ngaH: `a;aJy; `{jh

Gjpa ngaH: iyg;iyd; mNrhrpNa\d;

Kd;ida Kfthp: ,y. 470/05> = 

t[puQhd khtj;j> nfhOk;G 09

Gjpa Kfthp: ,y. 222/3> Njf;ftj;ij> 

fz;b tPjp> tTdpah

epWtdj; jiytH

,y. 57 jpTyg;gpl;b> 

FUehfy; tPjpapYs;s 

f[ehaf;f mlkhd 

epiyak; 2022 [dthp 

22Mk;  jpfjp Kjy; 

,y. 62> nfhOk;G 

tPjp jpTyg;gpl;bf;F 

,lkhw;wk; 

nra;ag;glTs;sJ. 

(midtUk; mwpAk; 

tifapy;) 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

N-02
2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

nfhOk;G 08> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;ij> ,y. 118 

,y;  ,yq;if mr;Rj; jpizf;fsj;Jld; 2022 Mz;bw;fhf 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; rk;ge;jkhf gjpT nra;Jnfhs;tjw;F 

tpUk;Gk; jifiknfhz;l kw;Wk; jFjpAila toq;FeHfs;> 

cw;gj;jpahsHfs;> ,wf;FkjpahsHfs;> gpujpepjpfs; kw;Wk; NtW 

rk;ge;jg;gl;l jdp egHfsplk; ,Ue;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

tpahghu ngaH gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;glhjpUg;NghUk;> 

,jw;fhd gjpT gw;wp ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhHfs;. 

ftdpf;fTk; :-

jw;NghJ ,e;jj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Js;stHfSk;> 

kPz;Lk; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;:- 

2022.01.28 K.g. 10.30 njhlH ,y: SC P01/Sup - Regist/ 2022

01. Printing Paper and Boards (Reels & Sheets) 

 l)  Printing Paper Reels & Sheets 
 2)   Gray Boards, Straw Boards, Chip Boards, One Side Coated 

White Back Board & Other Printing Boards 
 3)  Special Papers
 4) Paper for Digital Printing (A4, A3)
 5)   Carbonized Paper (Reel & Sheets) 
 6)  Carton Boxes 
 7) Hologram Stickers

02.  Printing Plates, Polymer Plates & Other Accessories

 1)  Printing Plates
 2)  Polymer Plates.
 3)  Chemicals (replenishes / developer / plate gum) 

03.   Printing Ink for Offset & Letterpress 
04.  All types of Machines, Machine Parts, Spare Parts & Accessories 

(Printing / Pre-Press / Press / Post Press)  
05.   Relevant Chemicals & Lubricants for Printing (eg : Fountain 

Solution, ISO propyl, Alcohol, Blanket Roller Wash, Plate Cleaner, 
Anti Set-off Powder, Industrial Oil Kerosene, Oil S.B.P. 702, Oil 
Lanka Meropa 150-P383 / Oil Lanka Cutting P282 / Oil Lanka D/S 
30p 108/Oil Lanka D/S 40p 109/Oil Lanka SAE 30p 104/Oil Lanka 
SAE 40 p 115/Oil Multi-Purpose / Oil Rando HD 32, Oil Lanka SAE10 
D/S p 107, Grease p 183, Grease EP2)

06. Book Binding Materials 
 1)  Laminating Tape (Binding Tape), Ribbon, Gum Tape, Eylet, 

Binding White Tape 1/2"
 2)  Glue, Liquid Gum, Animal Glue, White Gum, Side Glue, Back 

Glue
 3)  Laminating Roll / Thermal Laminating Roll (Gloss/Matt), 

Blocking Foil
 4) Stretch Film, Strapping Roll
 5) Page Code & Twin Sack
 6)  Steel Wire, Spiral Binding, Fabric Ribbon, Binding Hand Sewing 

Thread, Machine Thread 
 7)  Calico, Khaki Drill, Arbitex (Rexine), Acro Line, Mulpeace, 

Velvet & Cotton Rags  
 
07. Print Finishing Services & Pre-Press Service

  (Laminating, Envelopes Making, Coating / UV Varnishing, Corner  
Cutting, Gilding, Finishing, Operation & perforation, Die Cutting 
Blocks, Diary Covers, Hard Covers, Calendar Steel, Straps, Matte 
Calendar Hook, Spiral, Spiral Binding, Plate Making, Digital 
Printouts, CD Writing)

08.  Software Solution Providers

 1) Software Solutions
 2) Upgrade and Modifi cations of Software
 3) Anti-Virus Software Package
 4) Graphic and Word Processing Software Package
 5) Security Design & Software Package 

09.  Computer Equipments & Related Items 
  Desktop Computers, Laptop Computers, Workstation Computers, 

Server Computers, UPS, UPS Batteries, Printers, Photocopy 
Machines, Fax Machines, Scanners, CIBER (Network Accessories)

 
10. Repairs & Services 

  1)  Printing Machines 
  2)  Computer Equipment & related items 
  3)  Other Machines (Forklift / Pallet Truck) 

11. Renting Service for Machines 
 1)  Forklift 
 2)  Photocopy Machines
 3)  Scanners
 4) Printing Machines 

12. Computer Networks, Security Equipment & related items 
 1)  Network accessories
 2)  Door Access Control System 
 3)  CCTV Camera and Recorders
 4)  Time Attendance Machines
 5) Sound Equipments 

13. Offi ce Equipment and Furniture
 1)  Offi ce Equipment
 2)  Offi ce Furniture

14. Services 
  1)   Electrical item Repair (Walk Chillier, Deep Freezer, Oven, Water 

Pump, Vacuum Cleaner) 
  2)  Clearing of underground Sewage Canals
  3)  Auto A/C & Refrigerator repairs, A/C Services 
  4)   Cushion Work, Door and Window Curtains (Chairs) upholstery 

work, etc.

  5)  Pest Control 
  6)  Sound Equipment, Illumination, Huts
  7)  Electric item repairs
  8)  Courier Services
  9)  Computer Network & Security equipment
 
15. Vehicle Repairs, Services & Spare Parts 

 1)  Tyres and Tubes (For all types of Vehicles)
 2)   Batteries for Machinery and Vehicles (Auto Batteries) and 

Distilled Water, Battery Acid, etc.
 3)  Vehicle Repair (All types of Vehicles)
 4)  Vehicle Service and Interior Services
 5)   Vehicle Painting, Aluminium and Wooden Lorry Body Build 

and Interior Cushion  
 6)  Vehicle Air-Conditioning and Electric repairs 
16. Stationery 
 1)  Envelopes 
 2)  Toner, Ribbons, etc.
 3)   Ballpoint Pens, Pencils, Correction Fluid, Rubber Band, Cellow  

Tape, etc.
 4)  Jute Twine / White Twine
 5)  Calculators, Heavy Duty Staple Machines, All types of Punchers, 

Staple Machines 

17. Miscellaneous

 1) Cloth Dusters
 2)  All types of Gloves (Rubber, Rubber Mixed Cotton, Surgical, 

etc.) & all types of Masks (Dust Mask, etc.)
 3)  Security personnel Kit items (Peak Caps, Lanyards, Whistles, 

Berets, Shoes, Socks, Belts & Ties, etc.)
 4)  Textile, Umbrellas, Rain Coats, Jerkins, Helmets, Polythene, 

Tarpaulin, etc.
 5)  Brooms, Ekel Brooms,  Bannister Brushes, all types of Brushes, 

Coir Mats, etc.
 6) Ceramic Products / Kitchen equipment
 7)  Soap-Carbolic, Bar and Soft Soap, Vim, Disinfectants  

Detergents, Sanitizer, Air Fresheners and Toilet Paper, etc.
 8) Sports Goods
 9) Cotton / Polyester Blue Drill Materials for Protective Clothing

18. General Hardware Items
19. Building Materials
20. Electrical Items
21. Electronic Items
22. Air-Conditioning related tasks

23. Work
 1) Building Demolition & Construction works
 2) All types of Partition Works
 3) Building Painting & other Renovation Works

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw: 
1.  efy; gpujpAld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.01.28 K.g. 10.30 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F njhopy;El;gk; kw;Wk; epjp ];jPuj;jd;ik> ek;gpf;ifia cWjp 

nra;af;$ba Mtzq;fs; my;yJ rhd;wpjo; gj;jpuq;fs;> tpahghuj;jpd; 

jd;ik> tpahghuj;jpd; khjphp> tq;fpahsHfs;> tUkhd thpg;gphpT> 

ntl; (VAT) gphpT> tpahghu gjpTg; gphpT> gjpT nra;ag;gl;l tpahghu 
Kfthp kw;Wk; ngaiuAk; cs;slf;fp> KOikahd kw;Wk; njspthd 

(Nrit) tpguq;fs; (Nritfs; gw;wpa) fPNo ngaH Fwpg;gplg;gLgtUf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; jpizf;fsj;jpw;F nfhz;Lte;J 

xg;gilf;fTk; KbAk;. 

2.  tpz;zg;gq;fs; mur mOj;jfUf;F fhrhf nrYj;jg;gLk;. xt;nthU 

tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpf;Fk; &. 500/- fl;lzj;ij (kPsspf;fg;glhj) 

cld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbt khjphpg; gj;jpuq;fis 

2022.01.28k; jpfjp K.g. 10.30 tiu ,j; jpizf;fsj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3.  xU nghUs; my;yJ Nrit tiff;F Nkw;gl;l njhifapy; gjpT 

nra;tjw;F vjpHghHf;fpd;w cw;gj;jpahsH/ toq;FeHfs;/ cs;@H 

KftHfs;/ tpepNahfj;jHfs;/ nkhj;j tpw;gid KftHfs;/ tHj;jf 

epWtdq;fs;/ xg;ge;jfhuHfs;> jdp egHfs; (Nrit toq;FeHfs; 

Mapd;> xt;nthU nghUl;fs; my;yJ Nrit tiff;Fk; NtW Ntwhf 

tpz;zg;gq;fis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  tpz;zg;gq;fspy; tpz;zg;gjhhpfshy; toq;fg;gLk; nghUl;fs;/ Nrit 

toq;fspw;F toq;Fk; fld; rYiffspd; fhy vy;iyia Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. 

05.  tpz;zg;gq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; 'mr;R toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;" 

vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

06.  %d;W (03) re;jHg;gq;fSf;F Fiwahj jtizfspy; ehk; gjpT 

nra;Js;s ve;j/ VNjDk; cUg;gbfs; gw;wpa tpiykDf;fis 

rkHg;gpg;gjw;F (NfhUk; NghJ) jtWfpd;w kw;Wk; ve;j nry;YgbahFk; 

fhuzj;ijAk; njhptpf;fhJ jkf;f toq;fg;gl;l XlHfs;/ fl;lisfis 

toq;Ftjw;F jtWfpd;w gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfspd; ngaHfs; ve;j Kd; mwptpj;jYk; ,d;wpNa gjpT 

nra;ag;gl;l toq;FeHfspd; gl;baypy; ,Ue;J mfw;wg;gLk;. 

7.  rpj;jpfukhd tpz;zg;gjhupfs; toq;fy; ,lq;fs; kw;Wk; Ntiyj; 

jsk;/ rhiyfs;> ,j; jpizf;fsj;jpd;> mjpfhhpfspd; ghprPyidf;F 

Njitg;gLk; NghJ jahuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8. Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk;> jpizf;fs jiyikf;F chpaJ. 

9.  tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; re;jHgq;fspy; nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Fjy;> jw;NghJs;s njhifapypUe;J mt; 

cUg;gbfis toq;f Ntz;baJld;> cs;@H &ghtpy; me;j 

tpiykDf;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fs; nghJthf gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Nfhug;gLk; vdpDk;> NtW Fwpj;j 

toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Njitg;gLk;NghJ> nfhs;tdT 

nra;Ak; chpikia murhq;f mOj;jfH nfhz;bUg;ghH. 

njhlHG tpguq;fs;. 

cjtp murhq;f mOj;jfH> 

toq;fy; fpis (mr;R) 

njh.Ng  :  011-2694898/ 011-2673311  ngf;];  : 011-2694898

fq;fhdp ypadNf> 

murhq;f mOj;jfH> 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G.

2022.01.11

NW HR-4939 Bajaj 
threewheel,  2003,  
கூடிய விமைக் 
கேள்விக்கு. வவலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ோலி வீதி,  
வோழும்பு-03. வ�ா.கப. 
0711210 810
 002790

வோழும்பு வபாலித்தீன் 
வ � ா ழி ற ் ா ம ை க் கு 
உறபத்தி வபாதியிட-
லில் உ�வியாளரேளு-
க்கு வவறறிடஙேள். 
்ம்பளம் கபசித் தீரக்ே-
ைாம். 0777893786
 001023

Widest reach for your

employment advertisement

Email : info@observerjobs.lk   Hotline: 1949 

For more information

0777270012 / 0112429314



இலங்கையின் முதலாவது 
ததாழில்மு்ை கைால்்பந்து ததாடரான 
சுப்பர் லீக் ததாடரின் அ்னத்துப 
ப்பாட்டிகைளும் நி்ைவ்டந்துள்ள 
நி்லயில் 22 புளளிகை்்ளப த்பறை 
கைளுத்து்ை புளூ ஸடார் வி்்ளயாட்-
டுக் கைழகைம் ததாடரின் சம்பியன்கை-
்ளாகை மகுடம் சூடியுள்ளது.

இந்த ததாடரின் இறுதி இரண்டு 
லீக் ப்பாட்டிகைளும் தசவவாய்க்கி-
ழ்ம (11) இடம்த்பறைன. இதில் 
சுகைததாஸ அரஙகில் இடம்த்பறை 
ப்பாட்டியில் புளூ ஸடார் வி்்ள -
யாட்டுக் கைழகைம் 3-–2 என புளூ 
ஈகைல்ஸ வி்்ளயாட்டுக் கைழகைத்்த 
தவறறி தகைாண்டது. குதி்ரப ்பந்த -
யத் திடலில் இடம்த்பறை அடுத்த 
ப்பாட்டியில் சீ ப�ாக்ஸ கைால்்பந்து 
கைழகைம் 3-–2 என தகைாழும்பு கைால்-
்பந்து கைழகைத்்த தவறறி தகைாண்டது.

தகைாழும்பு சுகைததாஸ அரஙகில் 
பேறறுமுன்தினம் மா்ல ஆரம்-
்பமான இந்தப ப்பாட்டியின் 11 
நிமிடஙகைளில் புளூ ஸடார் வீரர்கை -
ளி்டபய இடம்த்பறை பவகைமான 
்பந்துப ்பரிமாறைஙகைளின் பின்னர் 
தமா�மட் ்பசால் அவவணிக்கைான 
முதல் பகைா்லப த்பறைார்.

அடுத்த 3 நிமிடஙகைளில் இஹசான் 
வழஙகிய ்பந்துப ்பரிமாறைத்தினால் 
அர்்ாட் புளூ ஸடார் அணிக்கைான 
அடுத்த பகைா்லயும் ்பதிவு தசய்தார்.

அடுத்த நிமிடம் புளூ ஸடார் 
அணியின் பின்கை்ள வீரர்கைள தடுக்கைத் 
தவறிய ்பந்தி்னப த்பறை லசித்த 
த்பர்னாண்படா புளூ ஈகைல்ஸ அணிக் -
கைான முதல் பகைா்லப த்பறைார்.

 மஞசள அட்்ட த்பறறிருந்த 
அர்்ாட் 34 ஆவது நிமிடத்தில் 

இரண்டாவது மஞசள அட்்ட்ய-
யும் த்பறறு சிவபபு அட்்டயுடன் 
்மதானத்தில் இருந்து தவளிபயற-
ைப்பட்டார். எனபவ, புளூ ஸடார் 
அணிக்கு எஞசிய முழு பேரத்்த-
யும் 10 வீரர்கைளுடன் வி்்ளயாட 
பவண்டிய நி்ல ஏற்பட்டது.

இந்த சாதகைத்துடன வி்்ளயாடிய 
்பளூ ஈகைல்ஸ அணிக்கு 39 ஆவது 
நிமிடத்தில் தேத்ம மல்்ான் அடுத்த 
பகைா்லயும் த்பறைார்.

 முதல் ்பாதி 2-2 என்ை பகைால்கைள 
கைணக்கில் சமநி்லயில் முடிவுறைது.

 10 வீரர்கைளுடன் வி்்ளயாடிய 
புளூ ஸடார் அணியினர் தவறறி 
பகைாலுக்கைான முயறசி்யபய 
பமறதகைாண்டனர். இதன் ்பயனாகை, 
ப்பாட்டியின் 83ஆவது நிமிடத் -
தில் தசனால் சந்பதஷ் வழஙகிய 

்பந்துப ்பரிமாறைத்தினால் இஹசான் 
புளூ ஸடார் அணிக்கைான தவறறி 
பகைா்லப த்பறைார்.

 ஆட்ட நி்ைவில் 3-–2 என தவறறி 
த்பறை புளூ ஸடார் தமது 9 ப்பாட் -
டிகைளின் நி்ைவில் 7 தவறறிகைள 
மறறும் தலா ஒரு சமநி்ல, பதால்-
வி்யப த்பறறு 22 புளளிகைளுடன் 
முதலிடம் த்பறறு சம்பியன்கை்ளாகை 
ததரிவாகியது.

ததாடரில் அதிகை பகைால்கை்்ளப 
்பதிவு தசய்த வீரராகை புளூ ஸடார் 
அணியின் இ்ளம் வீரர் தசனால் 
சந்பதஷ் (10 பகைால்கைள) இருக்கின்-
ைார்.

குதி்ரப ்பந்தயத் திடல் அரஙகில் 
இடம்த்பறை இந்தப ப்பாட்டியின் 
15ஆவது நிமிடத்தில், எதிரணி-
யின் எல்்லயின் இடது புைத்தில் 
இருந்து உள்ளனுப்பப்பட்ட ்பந்்த 
தகைாழும்பு அணி வீரர் தமா�மட் 
ஆகிப வந்த பவகைத்திபலபய 
பகைாலுக்குள தசலுத்தி அணி்ய 
முன்னி்லப்படுத்தினார்.

 ஈடுதகைாடுத்து வி்்ளயாடிய சி 
ப�ாக்ஸ அணிக்கு 35 நிமிடஙகைள 
கைடந்த நி்லயில் த்பான்னபத்பரும 
சிைந்த மு்ையில் எதிரணி வீரரிடமி -
ருந்து ்பந்்தப த்பறறு சு்பாஷ் மது -
்ானிடம் வழஙகை, அவர் அத்ன 
முன்பனாக்கி எடுத்துச் தசன்று 
தடுபபு வீரர் வருவதறகுள ்பந்்த 
பகைாலுக்குள தசலுத்தி ப்பாட்டி்ய 

சமப்படுத்தினார்.  இந்த ஆட்டத்தின் 
முதல் ்பாதியும் தலா ஒரு பகைாலுடன் 
சமனி்லய்டந்தது.

இரண்டாம் ்பாதியில் 60 நிமிடங-
கைள கைடந்த நி்லயில் சி ப�ாக்ஸ 
வீரர் தகைாழும்பு அணியின் த்பனால்டி 
எல்்லயில் ்வத்து மு்ையறை 
விதத்தில் வீழத்தப்பட்ட்மயினால் 
சீ ப�ாக்ஸ அணிக்கு த்பனால்டிக்-
கைான வாய்பபு கி்டத்தது. அத்ன 
�ஸமீர் பகைாலாக்கி ப்பாட்டியில் சீ 
ப�ாக்ஸ அணி்ய முன்னி்லப்ப-
டுத்தினார். மீண்டும் 76ஆவது  நிமி-
டத்தில் அவிஷ் கைவிந்து சீ ப�ாக்ஸ 
அணிக்கைான மூன்ைாவது பகைா்லயும் 
்பதிவு தசய்தார்.  ததாடர்ந்து 
ப்பாராட்டத்்த விட்டுக் தகைாடுக்-
கைாமல் ஆடிய தகைாழும்பு அணிக்கு 
அணியின் த்லவர் தமாமாஸ 
யாத்பா 87ஆவது நிமிடத்தில் அடுத்த 
பகைா்லயும் த்பறைார். எஞசிய நிமி-
டஙகைளில் பகைால்கைள எதுவும் த்பைப-
்படா்மயினால் ஆட்டத்்த 3-–2 
என சீ ப�ாக்ஸ தவறறி தகைாண்டது. 
இதனால் 9 ப்பாட்டிகைளில் 6 தவறறி-
கைள, ஒரு சமநி்ல மறறும் இரண்டு 
பதால்விகை்்ளப ்பதிவு தசய்த சீ 
ப�ாக்ஸ 19 புளளிகைளுடன் சு்பர் லீக் 
தரப்படுத்தலில் இரண்டாம் இடத்-
்தப பிடிக்கை, அபத புளளிகை்்ளப 
த்பறை தகைாழும்பு கைால்்பந்து கைழகைம் 
மூன்ைாம் இடத்்தப த்பறறுக்-
தகைாண்டது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 13ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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மத்திய அதிபவகை தேடுஞசா-
்லயின் மீரிகைம-குருணாகைல் ்பகுதி 
திைப்பதறகு முன்னதாகை இலங்கை 
்சக்கிள ஓட்ட

சம்பம்ளனத்தின் பூரண பமற்பார்-
்வயின் கீழ இ்்ளஞர் மறறும் 
வி்்ளயாட்டுத்து்ை  அ்மச்சும் 
தேடுஞசா்லகைள அ்மச்சும் 
இ்ணந்து மூன்று பிரிவில் ் சக்கிள 
ஓட்ட ப்பாட்டி்ய ஏற்பாடு தசய்-
துள்ளன.

அ்மச்சர் ோமல் ராஜ்பக்ஷவின் 
பயாச்னக்கு அ்மவாகை, ோட்டின் 
அபிவிருத்திச் தசயற்பாட்டிறகு 
ஏற்ப வி்்ளயாட்டின் ஆறை்ல 
பமம்்படுத்தும் போக்கில் இந்த 
்சக்கிள ஓட்டப ப்பாட்டி ேடத்தப-
்படுகிைது.

பதசிய மறறும் சர்வபதச ப்பாட்டி 
விதிகைள மறறும் வழிகைாட்டுதல்-
கைளின் கீழ ேடத்தப்படும் இந்த 
்சக்கிள ஓட்ட நிகைழவு இலங்கை 
ஆண்கைள மறறும் த்பண்கைளுக்கைான 
்சக்கிள ஓட்டுதலுக்கு ஒரு தனித்து-
வமான அனு்பவமாகை இருக்கும்.

ப்பாட்டியின் தமாத்த தூரம் 80 
கிபலா மீறைராகும். சுப்பர் மறறும் 
23 வயதுக்குட்்பட்ட ஆண்கைள, 
ஜூனியர் ஆண்கைள மறறும் சூப்பர் 

த்பண்கைள என ்பல பிரிவுகைளில் 
ப்பாட்டிகைள ே்டத்பறும். முப்ப-
்டகைள, து்ைமுகை அதிகைாரச்்ப, 
ததஹிவ்்ள கைல்கி்ச மாேகைர 
ச்்ப, சிவில் ்பாதுகைாபபு தி்ணக்-
கை்ளம் ஆகியவற்ைப பிரதிநிதித்-
துவப்படுத்தி சுமார் 30 ்சக்கிள 
ஓட்டுதல் கைழகைஙகைள இபப்பாட்டி-
யில் ்பஙகு்பறறுகின்ைன.இலங்கை 
்சக்கிள ஓட்ட சம்பம்ளனத்தினால் 
அஙகைத்துவம் த்பறை 125 க்கும் 

பமற்பட்ட ்சக்கிள ஓட்ட வீரர்கைள 
ப்பாட்டியிட உள்ளனர்.

சுப்பர் மறறும் 23 வயதுக்குட்-
்பட்ட ஆண்கைளுக்கைான ஜூனியர் 
ஆண்கைள மறறும் சுப்பர் ஆண்கைள 
சூப்பர் கிஙஸ ப்பாட்டிகைள அதிபவகை 
தேடுஞசா்லயில் மீரிகைம இ்ட-
மாறைலுக்கு அருகில் கைா்ல 8.40 
மணிக்கு ஆரம்்பமாகும். ப்பாட்டி 
மீரிகைம இ்டமாறறுக்கு அருகில் 
நி்ைவ்டயும்.

இந்த ்சக்கிள ஓட்ட ப்பாட்டி-
யில் தவறறி த்பறு்பவர்கைளுக்கு 
தராக்கைப்பரிசுகை்்ள வழஙகை ஏற்பாட்-
டா்ளர்கைள முடிவு தசய்துள்ளனர். 
அதன் விவரம் பின்வருமாறு. 

இடம் சூப்பர் மறறும் 23 வயதுக்-
குட்்பட்டது

ஆண்கைள ஜூனியர் ஆண்கைள 
சூப்பர் த்பண்கைள

01 100,000 / - 50,000 / - 50,000 / -
02 75,000 / - 40,000 / - 40,000 / -
03 50,000 / - 30,000 / - 30,000 / -
04 40,000 / - 27,500 / - 25,000 / -
05 35,000 / - 22,500 / - 20,000 / -
06 30,000 / - 20,000 / -
07 25,000 / - 17,500 / -
08 20,000 / - 15,000 / -
09 15,000 / - 12,500 / -
10 10,000 / - 7,500 / -
சர்வபதச அ்ளவிலான ்சக்கிள 

ஓட்ட்ல பின்னணியாகைக் 
தகைாண்டு அ்மக்கைப்பட்டுள்ள 
இந்தப ப்பாட்டியில், தூரம், தடம் 
ப்பான்ைவற்ைச் சிைப்பாகைப ்பயன்-
்படுத்தி வி்்ளயாட்டு வீரர்கைள தஙகை-
்ளது சிைந்த பேரத்்தப ்பதிவுதசய்து 
சிைந்து வி்ளஙகுவார்கைள என வி்்ள-
யாட்டு ஆய்வா்ளர்கைள ேம்பிக்்கை 
ததரிவித்துள்ளனர்.

பகைாவிட் ததாறறுபோயால் ்பாதிக்-
கைப்பட்ட ்ச க்கிள ஓட்டக்  வீரர்கை-
ளுக்கு இந்தப ப்பாட்டி ஒரு புதிய 
ததாடக்கைமாகும்.

ஊடகைவியலா்ளர் சந்திபபில் 
கைலந்து தகைாண்டு உ்ரயாறறிய 
தேடுஞசா்லகைள அ்மச்சர் 
பஜான்ஸடன் த்பர்னாண்படா,

“இன்று ோன் வி்்ளயாட்டுத் -
து்ை அ்மச்சர் ோமல் ராஜ்பக்ஷ -
வுக்கு குறிப்பாகை ேன்றி கூறுகின்-
பைன். அவரது பகைாரிக்்கை்ய ஏறறு 
்சக்கிள ஓட்ட சம்பம்ளனம் இதற -
கைான அனுமதி்ய வழஙகியுள்ளது.

அதிபவகை தேடுஞசா்ல திைந்து 
்வக்கைப்படும் ப்பாது,   அபப்பா -
்தய நி்ைபவறறு  ஜனா -
தி்பதி யும் த றப்பா்தய பிரதமரு -
மான  மஹிந்த ராஜ்பக்ஷ  அதிபவகை 
வீதி்ய திைந்து ்வப்பதறகு சில 
ோட்கைளுக்கு முன்னர் அந்த ்பகு -
திகைளிலுள்ள த்பாது மக்கைளுக்கு 
அத்ன ்பார்்வயிடும் வாய்ப்்ப 
வழஙகியிருந்தார்.

அத்துடன் இன்று அதிபவகை 
தேடுஞசா்ல திைபபு விழாவுடன் 
்சக்கிள ப்பாட்டி்ய ேடாத்த 
ஏற்பாடு தசய்து மக்கைளுக்கு அந்த 
வாய்ப்்ப வழஙகுமாறும் அ்மச் -

சர் ோமல் ராஜ்பக்ஷ பகைாரிக்்கை 
விடுத்தார்.

இந்தச் ்சக்கிள ப்பாட்டியின் 
தவறறிக்கு உதவியதறகும் அவரது 
ஒருஙகி்ணபபிறகும் ேன்றி்யத் 
ததரிவித்துக் தகைாளகிபைன்.

்சக்கிள ஓட்ட சம்பியன்கைள, 
தேடுஞசா்லயில் ்சக்கிள 
ஓட்டும் சர்வபதச அனு்பவத்்தப 
த்பறுவதறகு இது ஒரு சிைந்த 
வாய்ப்பாகை ோன் ்பார்க்கிபைன்.அதி -
பமதகு ஜனாதி்பதி பகைாட்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷ மறறும் பிரதமர் மஹிந்த 
ராஜ்பக்ஷ ஆகிபயாரின் ்பஙபகைற -
புடன் அதிபவகை தேடுஞசா்ல 
ோ்்ள மறுதினம் 15ஆம் திகைதி 
மா்ல 4 மணிக்கு திைந்து ்வக்கைப -
்படவுள்ளது.

்பாராளுமன்ை உறுபபினர் திருமதி 
பகைாகிலா குணவர்தன, தேடுஞசா -
்லகைள அ்மச்சின் தசயலா்ளர் 
ஆர்.டபிளயூ.ஆர்.ப்பமசிறி, வி்்ள-
யாட்டு அபிவிருத்தி தி்ணக்கை்ளத்-
தின் ்பணிப்பா்ளர் ோயகைம் அமல் 
எதிரிசூரிய, இலங்கை ்சக்கிள 
ஓட்ட சம்பம்ளனத்தின் த்லவர் 
எச்.எல்.கிரு்ாந்த மறறும் அதன் 
உறுபபினர்கைள. என ்பலரும் கைலந்து 
தகைாள்ளவுள்ளனர்.

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறப்பு விழசாலே முன்னிட்டு

சைக்கிள் ஓட்டப் ப�ோடடி 
மீரிகமவில் நோசை ஆரம�ம 

சுப்்பர் லீக் ந�சாடரின் ்ம்பியனசாக
மகுடம்சூடியது புளூ ஸடசார் அணி

மாஙகு்ளம் குரூப நிரு்பர்

தந்்த்ய இழந்த நி்லயில்  
தாயின் அரவ்ணபபில் வாழந்து 
குத்துச்சண்்டயில் சாதித்து 
்பாகிஸதானில் இடம்த்பறும் சர்வ -
பதச குத்துச்சண்்ட  ப்பாட்டியில் 
்பஙகுதகைாளளும் முல்்லத்தீவு 
யுவதிக்கு தமிழ விருட்சம் அ்மப-
பின் ஏறப்பாட்டில் நிதி அன்்ப-
ளிபபு வழஙகி தகை்ளரவிக்கைப்பட் -
டுள்ளார்.

முல்்லத்தீவு மாவட்டத்தின் 
ஒட்டுசுட்டான் பிரபதச தசயலா -
்ளர் பிரிவுக்குட்்பட்ட கைரிப்பட்ட -
முறிபபு புதியேகைர் கிராமத்தில்   
தந்்த்ய இழந்த நி்லயில் 
தாயின் அரவ்ணபபில்  வாழந்து 
குத்துச் சண்்டயில் சாதித்து 
வரும் கைபணஷ் இந்துகைாபதவி 
்பாகிஸதானில் இடம்த்பறறும் சர்-
வபதச ப்பாட்டியில் ்பஙகுதகைாள்ள 
ததரிவாகியுள்ளார்

இவரது குடும்்ப நிதி நில்மகைள  
ஒத்து்ழக்கைாத நி்லயில் ப்பாட்-
டியில் ்பஙகு தகைாள்ள முடியாமல் 
ப்பாய்விடுபமா என்ை ஏக்கைத்து-
டன் இருந்த யுவதி விடுத்த பகைாரிக் -
்கை்ய  ஈடுதசய்யும் முகைமாகை 

வவுனியா தமிழ விருட்சம் 
அ்மபபின் த்லவர் தச.சந்திர -
குமார் (கைண்ணன்) அவர்கைளு்டய  
ஏறப்பாட்டில் ்பல்பவறு அன்்பர்-
கைளின் நிதி அன்்பளிபபு ஊடாகை 
105000 நிதியுதவி யுவதியிடம்   
வழஙகி ்வக்கைப்பட்டுள்ளது.

தமிழ விருட்சம் அ்மப-
பின் த்லவர் தச.சந்திரகுமார் 
(கைண்ணன்)அவர்கைளு்டய பவண் -
டுபகைாளின் அடிப்ப்டயில் 93& 
96 மகைாவித்தியர்கைள ேற்பணிமன் -
ைத்தால் ரூ்பா 65000 (அறு்பத்்த-
யாயிரம்)  நிதியும் மஹி அப�ந்-
திர ராஜா வின்  நிதி ்பஙகைளிப்பாகை 
10000 ரூ்பாவும் கைண்ணனின்  நிதி 
்பஙகைளிப்பாகை    10000 ரூ்பாவும் 
தயா ேமசிவாயத்தின் நிதி ்பங -
கைளிப்பாகை 10000 ரூ்பாவும் என 
30000 (முப்பதாயிரம் ரூ்பா) நிதி -
யுதவியும் வவுனியா்வ பசர்ந்த 
த்பயர் குறிபபிட விரும்்பாத 
அன்்பர் ஒருவரு்டய நிதி ்பங -
கைளிப்பாகை ்பத்தாயிரம் ரூ்பாவாகை -
வும் தமாத்தமாகை ரூ்பா 105000 
(ஒரு இலட்சத்து ஜயாயிரம் ரூ்பா) 
நிதி அண்்மயில் வவுனியா கைந்த -
சாமி பகைாவில் முன்ைலில் ்வத்து 
வழஙகி ்வக்கைப்பட்டது.

பங்குக�ொள்ளும் முல்லைத்தீவு
யுவதிக்கு  நிதி அனபளிப்பு 

சர்வதேச குத்துசசண்டை த�ோட்டி

சீனாவுக்குக் ்கைத்ததா்லப்பசி-
்யயும் மடிக்கைணினி்யயும் தகைாண்-
டுதசல்லபவண்டாம் என்று டச்சு 
ஒலிம்பிக் வீரர்கைளுக்கு எச்சரிக்்கை 
விடுக்கைப்பட்டுள்ளது. சீனாவில் பவவு 
்பார்க்கைப்படுவ்தத் தவிர்ப்பதறகு 
அந்த ேடவடிக்்கை எடுக்கைப்படுவதாகை 
அந்ோட்டு ஒலிம்பிக் குழு தசான்னதா-
கைச் சில ஊடகைஙகைளில் தகைவல் தவளி-
வந்துள்ளது. இ்ணயப ்பாதுகைாபபின் 
முக்கியத்துவம் சில ஆண்டுகை்ளாகை 
வலுவ்டந்துள்ளது.  சீனாவில் அதன் 
இ்ணயம் கைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

நி்லயில் குறிபபிடத்தக்கை ேடவ-
டிக்்கை எடுப்பதறகு அவசியம் ஏற்பட்-
டுள்ளதாகைத் ததரிவிக்கைப்பட்டது. டச்சு 
ஒலிம்பிக் வீரர்கைள இதுவ்ர ்பயன்-
்படுத்தப்படாத சாதனஙகை்்ளச் சீனா-
வுக்கு தகைாண்டு தசல்வார்கைள. அதன் 
மூலம் தனிப்பட்ட தகைவல்கைள பவவு 
்பார்க்கைப்படுவ்தத் தவிர்க்கைமுடியும் 
என்று கூைப்பட்டது. அடுத்த மாதம் 
ே்டத்பறும் பீஜிங குளிர்கைால ஒலிம்-
பிக் வி்்ளயாட்டுகைளில் கு்ைந்தது 
30 டச்சு வி்்ளயாட்டு வீரர்கைள கைலந்து-
தகைாளவர்.

சீனோவுக்குக் ்ைத்்ேோ்ைத�சி்ை
்ைோணடு ்சலைோதீரைள் 

்டச்சு ஒலிமபிக் வீரர்ைளுக்கு எச்்சரிக்கை
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,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

jfty; njhopy;El;g (IT) cgfuzq;fis toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

1.  gpd;tUk; jfty; njhopy;El;g cgfuzq;fSf;fhf jFjp  kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl; 

,y.
cUg;gbapd; ngau; vz;zpf;if

2022-04-16Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahd tpiykD 

gpizapd; ngWkjp

tpepNahf fhyk;

01. Desktop Computers 170 290>000.00

xg;ge;jk; 

ifaspf;fg;gl;l 

ehs; Kjy; 60 

ehl;fSf;Fs;

02. Laptop Computers 47 120>000.00

03. Computer Server 1 50>000.00

04. Uninterruptible Power Supplies (UPS) 
10 KVA

9

20>000.00

05. Uninterruptible Power Supplies (UPS) 6
  

2. Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiyf;Nfhuy; ,lk;ngWk;.

3.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; rpNu\;l cjtp epjpahsu;/ toq;fy;fs;; (njh.Ng. 025-2266513) mth;fsplkpUe;J 

Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gNjhL 2022-01-12Mk; jpfjp Kjy;; 2022-02-02Mk; jpfjp tiuahd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 kzp tiu ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof> 

toq;fy; gpuptpy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;.

4.  2022-02-02Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu xt;nthU tpiykDTf;fhfTk; gd;dpnuz;lhapuj;J Ie;E}W (&gh 

12>500/-) &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp rpNu\;l cjtp epjpahsu;> toq;fy; gpupT> ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdT KiwahdJ nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; my;yJ 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof epjpahsupd; ngaUf;F mEuhjGuk; kf;fs; tq;fpf; fpisapy; Ngzg;gLk; 

008-1-001-8-1725841 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tq;fp itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

5.  rfy tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp 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+]; 

gj;jphpifapy;; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guj;jpd; gpufhukhd rhd;wpjo; vd;gtw;iw ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis “%yg; gpujp” kw;Wk; “efy; gpujp” vdf; Fwpg;gplg;gl;L ,U gpujpfshfr; 
rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mry; kw;Wk; efy; ntt;NtW fbj ciwfspy; ,lg;gl;;L gpd;du; ,d;ndhU xU 

fbj ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “RUSL/SUP/AIF/NCB/2022/01” vdf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fis 2022-02-02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gpNah my;yJ gjpthsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,l;Nlh rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd; tpiuthf 

gjpthsupd; mYtyfj;jpy; tpiykDjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.  rfy tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb 1Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s ngWkjpapd; gpufhuk; tpiykDg; 

gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd Nfl;Nghu; 

$lj;jpy; 2022 [dthp 25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

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

jiytu; 

jpizf;fs ngWiff; FO

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

kp`pe;jiy.

jpfjp 2022-01-12. 

tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz 

tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/005
thliff;F thd;  

kpd; mj;jpal;rfh; (fy;Kid  kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;)- 

fy;Kid 

(,uz;L tUl fhyk;)

02-02-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;>fy;Kid

067-2229276 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/006
thliff;F thd;  

kpd; mj;jpal;rfh; (rha;e;jkUJ  kpd; ghtidahsh; Nrit 

epiyak;)- fy;Kid 

(,uz;L tUl fhyk;)

02-02-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;>fy;Kid

067-2229276 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/007
thliff;F rpq;fps; fg;;  

efu kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak; - jpUNfhzkiy 

(,uz;L tUl fhyk;)

02-02-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk  kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> (jpUNfhzkiy)

026 222 0060 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/008
thliff;F fl;blk; -  rpak;gyhd;Lt cg kpd; ghtidahsh; 

Nrit epiyak; - mk;ghiw  

(,uz;L tUl fhyk;)

02-02-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;>mk;ghiw

063-2222387 / 063-2222078
my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/009 
thliff;F tPL –
kpd; mj;jpal;rfu; tpLjp (kfhXah kpd; ghtidahsu; Nrit 

epiyak;)-  mk;ghiw  

(xU tUl fhyk;)

02-02-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387 / 063-2222078
my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030

500.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd tpiykDf;fisf; 

NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 

nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 

Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

#oy; mikr;R

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; 

Ruq;fq;fs; gzpafk; (GmRg)

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
crhj;Jiz Nritfs; - jdpegh; crhj;Jizahsh;

nraw;wpl;lk;: Mtz fhg;gf jPh;T

gzp xJf;fPl;L jiyg;G: 
Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpaf Ruq;fq;fs; gphptpy; 

jw;NghJs;s juT mbg;gil Kfhikj;Jt Kiwikf;F  Mtz 

];Nfdpq; kw;Wk; fsQ;rpag;gLj;jYf;fhf Mtzq;fis jahhpg;gjw;fhf 

jdpegh; crhj;JizahsnuhUtiu (nraw;wpl;l crhj;Jizahsh;) 

njhpT nra;jy;

Fwpg;gPl;L ,y.: PR/02/Q//13/22

1992 Mk; Mz;bd; 33 Mk; ,yf;f Ruq;fq;fs; kw;Wk; fdpg;nghUl;fs; rl;lj;jpd; fPo; Gtpr;rhpjtpay; 

msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafkhdJ jhgpf;fg;gl;lJ. GmRg ,d; gzpahdJ #oy;hPjpapyhd 

epiyngWjd;ikia cWjpnra;Ak; mNj Ntisapy; nfhs;if jahhpg;ghsh;fs; kw;Wk; r%fj;jpw;F 

GtptpQ;Qhdj; jfty;> mwpTiu kw;Wk; Nritia toq;Ftjw;Fk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhf Njrj;jpd; 

fdpg;nghUs; tsq;fis Cf;Ftpg;gjw;Fk; Kfhikg;gLj;Jtjw;FNkahFk;. ,g;gzpafkhdJ chpj;jhd 

chpkq;fis toq;Ftjd; %yk; Ma;it Nkw;nfhs;sy;> Ruq;fq;fspd; nraw;ghL> Nghf;Ftuj;J> th;j;jfk; 

kw;Wk; fdpg;nghUl;fis Vw;Wkjp nra;jy; Mfpatw;iw xOq;FWj;Jfpd;wJ. 

Nkw;$wg;gl;Ls;s xOq;FWj;jy; nraw;ghl;il Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;fhf  chpj;jhd NfhitfSf;fhf 

ghhpa mstpyhd Mtzq;fs; jahhpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Nkw;$wg;gl;Ls;s nraw;ghl;bw;fhf ghhpa 

mstpyhd ,ltrjp> nghUj;jkhd fsQ;rpag;gLj;jy; nghwpKiw> NghJkhdsT epakpf;fg;gl;l mYtyh;fs;> 

cl;fl;likg;G Nghd;wit mtrpakhd Njitfnsd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. ,t;thwhd Njitg;gLj;jy;fs; 

gzpafj;jpd; nghJthd nraw;ghl;bw;F vjph;tpisTfis tpistpf;Fk;. vd fUjg;gLfpd;wJ. vdNt> 

trjpahd Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; jpwikahd ghq;fpy; chpk nraw;ghl;il Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;fhf 

Mtz ];Nfdpq; Kiwiknahd;wpD}lhf Mtzq;fis fsQ;rpag;gLj;Jtjw;F jPhkhdpj;Js;sJ. 

,j;njhlh;gpy; gzpafkhdJ ];Nfdpq; nra;ag;gl;l Mtzq;fis jw;NghJs;s juT mbg;gil Kfhikj;Jt 

Kiwikf;F ,izg;gjw;F Mh;tkhfTs;sJ. 

Nkw;$wg;gl;Ls;s Mh;tj;ij g+h;j;jp nra;tjw;fhf GmRg ,d; ngWiff; FOtpw;F kjpAiu toq;Ftjw;fhf 

crhj;JizahsnuhUthpd; Nrit Njitg;gLfpd;wJ. Nfs;tpr; nraw;ghl;bw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

crhj;Jizahsuhdth; epajpf; Fwpg;Gf;fs;> Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G kw;Wk; Vida Njitg;gLk; 

Nritfis jahhpg;gjw;Fk; nghWg;ghftpUg;ghh;. 

www.gsmb.gov.lk   vd;w GmRg ,d; ,izajsj;jpypUe;J cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzpapd; Nehf;fk;> 

njhopy;El;g Njitg;gLj;jy;fs; kw;Wk; epjpaply; jfty; Njitg;gLj;jy;fs; Mfpatw;iw gjptpwf;fk; 

nra;ayhk;. 

Mh;tKs;s rhuhh; Nkyjpf jftiy 0718054245 vd;w njhiyNgrp topahfTk; 0112078302 vd;w 

njhiyefY}lhfTk; GmRg ,d; rpNu\;l gjpthsiu njhlh;G nfhs;tjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s midj;J jfty;fisalf;fpa Nfs;tpfshdJ 2022.01.31 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F gpe;jhky; my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,yq;if> gpl;lNfhl;Nl> vg;gpl;lKy;y 

ghij> 569 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpaf ngWiff; FOj; 

jiythplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

2022.01.20 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F GmRg Nfl;Nghh; $lj;jpy; Kd;nkhopTKd; $l;lnkhd;W 

eilngWk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;>

,y. 569>

vgpl;lKy;y ghij>

gpl;lNfhl;Nl.
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ghlrhiyfSf;F khztHfisj; njhpT nra;tjw;Fk; 

Gyikg;ghprpy; toq;Ftjw;Fkhf juk; 5 khztHfSf;fhf 

elhj;jg;gLk; ghPl;ir - 2021 (2022)

Neu ml;ltiz

jpfjp ghlk; Neuk;

2022 

[dthp 22 

rdp

tpdhg;gj;jpuk; I
(%d;W njhpTfs; nfhz;l gy;NjHT 

tpdhf;fs; 40)

0930 - 1030 kzp

fhyk; - xU kzpj;jpahyk;

tpdhg;gj;jpuk; II
(gy;NjHT> RUf;f tpilfs; toq;Fk; 

60 tpdhf;fs;)

1100 - 1215 kzp

fhyk; - xU kzpj;jpahyk; 15 

epkplq;fs;

Nkw;gb ghPl;ir 2022 [dthp khjk; 22Mk; jpfjp rdpf;fpoik ehlshtpa uPjpapy; 2943 

ghPl;ir epiyaq;fspy; eilngWk; vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

,g;ghPl;irf;fhf tpz;zg;gpj;j rfy ghPl;rhHj;jpfspdJk; ghPl;ir mDkjp ml;ilfSk; 

tuT ,lhg;Gk; chpa ghlrhiy mjpgHfSf;Fj; jghypy; mDg;gg;gl;Ls;sd. ,g;ghPl;irf;F 

tpz;zg;gpj;J. ,Jtiu ghPl;ir mDkjpml;ilfs; fpilf;fhj ghlrhiyfs; ,Ug;gpd; 

Fwpj;j ghlrhiy mjpgH epfo;epiy Kiwikapd; %yk; tpz;zg;gpj;j ghPl;rhHj;jpfspd; 

tptuq;fslq;fpa mr;Rg;gpujpnahd;Wld; ,j;jpizf;fsj;jpd; ghlrhiyg; ghPl;irfs; 

xOq;fikg;Gf; fpisf;F cldbahf tUifju Ntz;Lk;.

njhlHGfs;:-

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2784208> 2784537> 2786616

mtru miog;G ,yf;fk; : 1911

njhiyefy; ,yf;fk; : 011-2784422

jghy; Kfthp : ghPl;ir MizahsH ehafk;>

  ghlrhiyg; ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis

  ,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>

  ngytj;ij> gj;juKy;y.

vy;.vk;.B. jHkNrd

ghPl;ir MizahsH ehafk;

6/5/Gyikg;ghprpy;/2021
,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij gj;juKy;y.

2022.01.11

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;

kf;fs; tq;fp
mwptpj;jy;

fhj;jhd;Fb fpis

Vyjhuu; khw;wk;
80/16> `{jh Nyd;> fhj;jhd;Fb-03 Ir; Nru;e;j 

jpU. Mjk;ghth nkh`kl; upah]; vd;gtupdhy; 

mlkhdk; itj;j nrhj;Jf;fis Vyj;jpy; tpLtJ 

njhlu;ghf> 19.07.2019 md;W kf;fs; tq;fpapd; 

gzpg;ghsu; rigapdhy; epiwNtw;wg;gl;l 

jPu;khdj;jpw;F mikthf> 17.10.2019 md;W ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mur tu;j;jkhdp 

kw;Wk; jpdkpd> nla;ypepA];> jpdfud; Mfpa 

gj;jpupiffspYk; gpuRupf;fg;gl;ljpd;gb epakpf;fg;gl;l 

jpU. mnyf;rhz;lu; ,k;khDNty; fpq;];ld; 

jprtPurpq;f vDk; cupkk; ngw;w VyjhuUf;Fg; 

gjpyhf> n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk vDk; cupkk; 

ngw;w Vyjhuiu epakpf;f 29.10.2021 md;W kf;fs; 

tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig Vfkdjhf xg;Gjy; 

mspj;Js;sJ vd;gij ,jd; %yk; njuptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

gpuhe;jpa Kfhikahsu;> 

kf;fs; tq;fp> 

kl;lf;fsg;G gpuhe;jpak;.

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) 
rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- tP/mgp/fh/3/CEP (Nkyjpf) 
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 4-3/7/2020/vr;lg;spt;/123

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfupg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2021.12.07 Mk; jpfjpa 

2257/26 ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; gpupT : k`u

M. t. ,yf;fk; / 
flj;jpuy; ,yf;fk;

Jz;L

,y.

tp];jPuzk; 

(n`f;lahu;)
fpuhkk; fpuhk epyjhup gpupT

510820/04/8 11 0.0758 #upaghYt gphpT ,y. 245gP> #hpaghYt fpof;F

510820/03/29 02 0.0062 #upaghYt gphpT ,y. 245gP> #hpaghYt fpof;F

[P. v];. I. tpkyNrd 

gpuNjr nrayhsu; 

k`u.

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>

k`u.

2022.01.12

futzy;y Mjhu itj;jparhiyapd; 
mOf;Fj; Jzpfisf; 

fOTtjw;fhf tpiykDf; Nfhuy; 
2022Mk; Mz;L

Nffhiy gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

ghptpYs;s futzy;y Mjhu itj;jparhiyapd; 

mOf;Fj; Jzpfis 2022Mk; Mz;by; fOTtjw;fhfj; 

jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 2022.02.07 

md;W K.g. 10.30 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  2022.01.13 Kjy; 2022.02.03 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd 

fhyg;gFjpapy;> &gh 500.00 ,w;fhd njhifiar; 

nrYj;jp> ,t;tYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; 

,jw;fhd tpiykD khjphpg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis 

,t;tYtyfj;jpd; fzf;fhshplk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

jiytH>

ngWiff;FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid>

Nffhiy.

njh.Ng. 035-2222549/ 035-2222571
035-2222578

tpiykD mioj;jy;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 11Mk; gphptpd; 

gpufhuk; mwptpj;jy;

Njtfphp gpshd;Nl\d;]; 

ypkpl;ll; (PB 704) vd;w 

tiuaWf;fg;gl;l nghJf; 

fk;gdpahdJ> mjd; 

gzpg;ghsH rigapd; 

mq;fPfhuj;Jld; mjd; 

epyguj;ij jdpahH 

fk;gdpahf khw;wpAs;snjd 

nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdp nrayhsH

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp 

RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460)

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- 3/2/3/10/270-735 
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 

4-3/7/2019/vr;lg;spt;/98

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg; 

gl;Ls;s fhzpfis RtPfupg;gjw;F cj;Njrpf; 

fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT 

nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; 30.12.2021 Mk; jpfjpa 2260/66 
,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; gpupT : mj;jdfy;y

fpuhk epyjhup gpupT :  gpupT ,y. 325V - 

gz;lhugl;lty

fpuhkj;jpd; ngau; : gz;lhugl;lty

Muk;g tiugl ,yf;fk; : fk; 4257

Jz;L ,yf;fk; : 1 - 53 (Jz;Lfs; 53)

tp];jPuzk; : 2.1253 n`f;lahu;

v];.gp. FztHjd

gpuNjr nrayhsu;

mj;jdfy;y

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>

mj;jdfy;y.

2022.01.12

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/20/062  50 Nos. Sealed Type Ba  ery 12V 200 
AMPH ( Semi – Maint.Free ) 

21,550.00 1,000.00 11-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

Rfhjhu mikr;R

gw;rpfpr;ir cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd

ngWif mwptpj;jy;
1.  2022.02.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp  tiuAk; nfhOk;G-10> tz.gj;Njfk 

tpkytd;r NjNuh khtj;ij> 385 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Rfhjhu mikr;rpd; 

gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd gpujpg; gzpg;ghshpdhy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s 

gw;rpfpr;ir cgfuz toq;fYf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

2. 

,y.            mk;rk;
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk;

1. Procurement of Combined laser System for 
National Dental Hospital

       3>500.00

3.  ,yq;ifapd; re;ijapy; Kd;itf;fg;gLk; cgfuzj;jpd; Vfepakpf;fg;gl;l 

cw;gj;jpahsh;fspd; gpujpepjpfs;/  jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fs; khj;jpuNk 

,e;j tpiykDtpy; gq;FngWtjw;fhd jFjpia ngw;Wf;nfhs;th;. 

4.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,U njhFjpfspy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf gjpTj; 

jghypy; jiyth;> mikr;R ngWiff; FO ~~b||> Rfhjhu mikr;R> nkb 

`T]; fl;blk;> 1 Mk; khb> ,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10 

vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s Kfthpapd; 

ngWiff;fhd Nkyjpf nrayhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  2022.01.14 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.02 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; gpd;tUk; Mtzq;fis rkh;g;gpj;J 

NkNyAs;s Kfthpahfpa Rfhjhu mikr;rpd; gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd 

gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

m)  Rfhjhu mikr;rpd;  gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; 

ehafj;jpw;F Kfthpaplg;gl;l vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;W.

M)  tpahghu gjpTr;rhd;wpjo; (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujp)

,)  Kftuhd;ikfspdhy; mth;fspd; cw;gj;jpf;F cq;fs; fk;gdpia 

cs;@h; Kftuhf epakpf;fg;gl;l rhd;wpjo;/fbjnkhd;W.

<)  Rfhjhu mikr;rpd; fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy $wg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy;.

c)  ,e;j ngWiff;fhd jFjpf;fhf xt;nthU Kd;itg;gpw;Fk; nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjopd; rkh;g;gpj;jy;. (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

epow;glg;gpujp)

6.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Kfth;fs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

7.  gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jpd;;; mYtyfj;jpy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

8.  Rfhjhu mikr;rpd; gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; 

ehafj;jplkpUe;J Nkyjpf jftiy ngw;Wf; nfhs;syhk; (011-2693180).

9.  2022.01.21 Mk; jpfjpad;W Rfhjhu mikr;rpd; gw;rpfpr;ir NritfSf;fhd 

gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 

eilngWk;. 

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; (gw;rpfpr;ir Nritfs;)>

Rfhjhu mikr;R>

,y. 385> tz. gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij>

nfhOk;G-10.
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/
PT/6257(MP)

3008KG Wire Rope Lubricant for 
Container Cranes in JCT 

60,000.00 1,000.00 17-02-2022

K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/02/
PT/6259(MP)

Spares for Caterpillar C-15 Engines of 
ZPMC 41T RTGC at JCT

160,000.00 3,500.00 17-02-2022

K.g. 10.00 

kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

Rfhjhu mikr;R

Njrpa ghypay; Neha;/vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk;
2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Fdh;fis gjpT nra;tjw;fhd

ngWif mwptpj;jy;
1.  2022 Mk; Mz;bw;fhf fPNo gl;bayplg;gl;Ls;s mk;rq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf Njrpa 

ghypay; Neha;/vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lj;Jld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; Gfo; tha;e;j toq;Feh;fs;> 

cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs; kw;Wk; rpwpa xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Njrpa ghypay; 

Neha;/ vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;l gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2.  xt;nthU toq;fy;/ NritfSf;nfjpuhf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa 

gpd;dh; 2022.01.13 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.27 Mk; jpfjp tiuAk; (Ntiy Neuq;fs; K.g. 10 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk;) nfhOk;G-10> b Nruk; ,lk;> 29 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa ghypay; Neha;/
vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sf;$ba tpjpj;Jiuf;fg;gl;l cUkhjphpapy; 

gjptpw;fhd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J gzf;nfhLg;gdTfSk; nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. fhRf; fl;lisfs; kw;Wk; fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpz;zg;gf; 

fbjkpd;wp gjpT nra;ag;gLk; gbtq;fs; toq;Fdh;fSf;F toq;fg;glkhl;lhJ. (njhiyNgrp: 011-2667163  

njhiyefy; ,y: 011-2665277)

3.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;g gbtq;fs; gjpTj; jghypy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> 

ghypay; Neha;/vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk;> 29> b Nruk; ,lk;> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F 2022.01.29 Mk; 

jpfjpf;Fg; gpe;jhky; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

,y.

                                                                                                              
      mk;rk;

tpz;zg;gg; gbtk; ngw;Wf; 

nfhs;sf;$ba fhyg;gFjp %Lk; 

jpfjp

NSACP  mYtyfj;jpy; 

nrYj;j Ntz;ba 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

(&ghtpy;),Ue;J tiuAk;

1. Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhf 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 5>000 &gh

2. Ma;T$l cgfuzq;fspd; 

cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk; 

JizAWg;Gf;fSf;fhf 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 5>000 &gh

3. mYtyf fhfpjhjp> mYtyf 

jsghlk; kw;Wk; mYtyf 

cgfuzq;fSf;fhd 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 1>000 &gh

4. thfd lah;fs; kw;Wk; 

gl;lhpfSf;fhd toq;Fdh;fis 

gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 1>000 &gh

5. thfd gOJghh;j;jy;fSf;fhd 

(midj;J gOJghh;j;jy;fs;) 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 1>000 &gh

6. guhkhpg;gpw;fhf (rpwpa 

gOJghh;j;jy;fs;> fl;blk;> 

mYtyfk;> tspr;rPuhf;fy;) 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022.01.13 2022.01.27 2022.01.29 1>000 &gh

•  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J rhjhuzkhf kl;Lg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLk;. 

,Ug;gpDk;> Njitg;gLj;Jkplj;J> njhpT nra;ag;gl;l toq;Fdh;fs; my;yJ NtNwjhtJ toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;Nfhuy;fis miog;gjw;fhd chpikia Njrpa ghypay; Neha;/vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lkhdJ 

nfhz;Ls;sJ. 

•  ngWiff; FOthdJ midj;J tpz;zg;gq;fisAk; ghprPyid nra;J Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;j 

tpz;zg;gjhhpfis gjpT nra;tjw;fhd Njitahd eltbf;ifia Nkw;nfhs;Sk;. Njitfis jpUg;jpfukhd 

Kiwapy; G+h;j;jp nra;ahj/  epiwNtw;whjth;fs; kw;Wk; jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

•  Njitg;gLk;NghJ tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpf;fj; jtWk; my;yJ Fwpg;gpl;l fhyg;gFjpapy; fl;lisnahd;iw 

epiwNtw;w jtWk; my;yJ Njitg;gLk;NghJ khjphpfis rkh;g;gpf;fj; jtWgth;fs; my;yJ msTf; 

Fwpg;Gf;fSf;F xj;jpuhj toq;fy;fs; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l khjphpfspypUe;J NtWgLk; toq;fy;fs; 

mwptpj;jypd;wp ,uj;Jr; nra;tjw;fhd topia tFf;Fk;. 

•  Njrpa ghypay; Neha;/ vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lkhdJ ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; ,uj;Jr; nra;tjw;Fk; 

tpiykDf;Nfhuy;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; NtNwjhtJ toq;FehplkpUe;J nfhs;tdit ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ.  vjph;ghh;f;Fk; tifapy; tpiykDf;Nfhuy;fis rkh;g;gpj;jy; 

kw;Wk; gz;lq;fis toq;fj; jtWk; ve;jnthU gjpT ngw;w toq;FeUk; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp 

gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLth;. 

•  jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “REGISTRATION  OF SUPPLIERS- 2022” vd jaT nra;J 
Fwpg;gplTk;. 

• tpz;zg;gq;fis EZf;fkhf ghPl;rpj;j gpd;dh; khj;jpuNk gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa ghypay; Neha;/vapl;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk;>

29> b Nruk; ,lk;> nfhOk;G-10.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/03/052  Motor Tyres 1600X25 XGC, Tubeless 
(445/95R25 177E) – 08 Nos

75,000.00 1,000.00 10-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig (SLTB)
50>000 kPw;wH nuf;rPid toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhd tpiykD

(SLTB/TS/GEN/2021/65(II)
1.  Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.02.02 K.g. 10.30 tiu jug;gl;Ls;s 

khjphpfSf;F mikthf 50>000 kPw;wH nuf;rPid toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhf 

cw;gj;jpahsHfs; kw;Wk; toq;FeHfsplkpUe;J> nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; rhHghf ,.Ngh.r ghhpa ngWiff; FOtpd; jiytH 

ngw;Wf; nfhs;thH. nfhOk;G - 05> fpUy tPjp> 200> ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; 

rig> ngWifg; gphpT> nrayhsH ,lk; fhzg;gLk; gbtq;fspy; tpiykDf;fs; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. K.g. 9.00 - gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; Ntiy ehl;fspy; XH 

kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &. 12>500/- nrYj;Jtjd; Ngupy; 2022.01.13 

Kjy; 2022.02.01 tiu tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;.

tpguk; tpiykDg; gpiz (&gh)

50>000 kPw;wH nuf;rPid toq;fp tpepNahfpj;jy; 500>000.00

2.  tpiykDf;fs; 2022.02.18k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

3.  ,Nghr tpdhy; Kjy; vOj;J%y Ntz;Ljypd; Nghpy;> khw;wKbahj kw;Wk; 

epge;jidaw;w Nfhug;gLk; NghJ toq;ff;$ba kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J toq;fg;gLk; NkNy 

Fwpg;gpLk; ngWkjpf;F 2022.06.03 tiu nry;YgbahFk; xU tpiykDg;gpizia 

tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. NkNy Fwpg;gpLkhW XH nry;YgbahFk; 

tpiykDg; gpiz ,izf;fg;glhj ve;j tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

4.  tpiykD Mtzj;jpd; vy;yhg; gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gLtJld; 

mtuJ Kj;jpiu ,lg;gly; Ntz;Lk;.

5. (m)  tpiykD rkHg;gpf;fg;gLtjw;F Kd; 1987Mk; Mz;bd; xg;ge;j ,y 3 ,d; 

tpjpfspd; fPo; nfhOk;G - 10> D.R tpN[tHjd khtj;j> ~rkhfk; nkJu| nghJ 
xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; fPo; XH tpiykDjhuhpd; rhHghf my;yJ Kftuhf 

nraw;gLk; ve;j egH> cjtp KftH> gpujpepjpg;gLj;JgtH my;yJ ngaH 

Fwpg;gplg;gLgtH. rhd;wpjopd; %yk; gpujpia rkHg;gpf;f jtWk; tpiykDjhuhpd; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

 (M)  1987Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;lk; ,y-03 tpjpfspd; fPo; ngWif 

toq;fg;gLtjw;F Kd; kw;Wk; tpiykD rkHg;gpj;j gpd;dH cldbahf jhkhfNt 

tpiykDjhuHfSk; gjpT nra;ag;gLtH rk;ge;jg;gl;l ngWiff; FOtpw;F nghJ 

xg;ge;j rl;lj;jpd; tpjpfspd; fPo; toq;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio rkHg;gpf;fhj 

ve;j tpiykDjhuUf;Fk; ngWif toq;fg;gl khl;lhJ. 

6.  nfhOk;G-05 fpUy tPjp 200> ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FO nrayhshpd;  

mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; 

tpiykDf;fs; itg;gpyplg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ efy;fSld; gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 50>000 kPw;wH 

nuf;rPid toq;fp tpepNahfpj;jYf;fhd tpiykD| vd;W Fwpg;gplg;gl;L> ntt;NtW 

,uz;L fbj ciwfspy; ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~gpujp| ia cs;slf;fp nghwpaplg;gl;l 

ciwfspy; ,lg;gly; Ntz;Lk;.

7.  2022.02.02k; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk; kw;Wk; tpiykDf;fs; 

nfhOk;G-05> fpUy tPjp> 200> ,yq;ifg; Nghf;Ftuj;J rig> ngWifg; gphptpy; 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; tpiykD jpwf;fg;gLk; NghJ rKfkspf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

jiytH>

,Nghr ngWiff;FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig>

,y-200> fpUy tPjp> nfhOk;G-05

tprhuizfs;> nrayhsH> ngWiff; FO

njh.Ng - 0117706110> 0771056110

njh.Ng/ ngf;];: 0112588457

fPo;f;fhZk; tplaq;fisAk; jaT nra;J ftdpAq;fs;

i.  rfy ,Nghr ngWif nraw;ghLfspd; jfty;fSf;Fk; jaJ nra;J https://sltb.lk 
,w;F gpuNtrpf;fTk;.

ii.  rfy ,Nghr ngWif nraw;ghLfSf;Fk; jaT nra;J https://promise.lk ,w;F 

gpuNtrpf;fTk;

iii.  ,Nghr tpd; toq;FeH xUtuhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F jaT nra;J https://sltb.
lk/supplyregistration/ ,w;F gpuNtrpf;fTk;.

tpiy kDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpd; tpw;gid epiyaq;fis 
xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLjy; - 2022/2023

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd epWtdj;jpw;Fs; cs;s 

tpw;gid epiyaq;fis   xU tUl fhyj;jpw;F (2022/2023) elhj;jpr; nry;tjw;fhf 
xg;ge;jf;fhuh;fisj; njhpT nra;Ak; nghUl;L Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; 2022-01-13Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp tiu jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
 

ml;ltiz-1

,yf;fk; tpw;gid epiyaq;fspd; tpguk;

tpiykDg; 

gpiz Kwp 

&gh

1. ahid kLtj;jpw;F mUfpYs;s gioa czT tpw;gid 

epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy

5>000.00

2. Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak; - gpd;dty ahidfs; 

ruzhyak;

5>000.00

3. jd;dpaf;f Gifg;gl epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy 5>000.00

4. Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il 

rghhp g+q;fh

5>000.00

5. Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - `k;ghe;Njhl;il 

rghhp g+q;fh

5>000.00

6. czT tpw;gid epiyak; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il rghhp 

g+q;fh

5>000.00

2.  ,e;j tpiy$wy;fs; Njrpa kl;l Nghl;b Nfs;tp (NCB) Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 

,lk;ngWk;.

3.  Nfs;tpjhuh;fSf;F ,Uf;f Ntz;ba jifikfs; gpd;tUkhwhFk; vd;gJld; 

jifikfis cWjp nra;Ak; Mtzq;fis Nfs;tpfSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

•  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; (tpw;gid epiyaj;jpw;F ,iaghd Jiwapyhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

4.  Nfs;tpg; gbtq;fs;> epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fis  nj`ptis> 

mdfhhpf jh;kghy khtj;ij>  Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 
kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpy; 2022-01-13Mk; jpfjp Kjy; 

2022-02-02Mk; tiu mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jd; nghUl;L vOj;J 

%y Ntz;LNfhnshd;Wld; xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf 

1000.00 &ghit Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; khjphpfis ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;J (%yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpahf) ,U ciwfspy; ,l;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; jpwf;Fk; ,lq;fspy; ,wg;gh; Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J> muf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;jy; fl;lhakhFk;. mt;thNw fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

tpw;gid epiyaq;fis xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Fjy; - 2022/2023|| 
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. %yg; gpujpia ,l;L mDg;Gk; fbj ciwapd; Kd;Gwk; 

~~%yg; gpujp|| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Nfs;tpg; gbtq;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsk;> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> nj`ptis vDk; Kfthpf;F 2022-02-

03Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nehpy; nfhz;L te;J jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;; epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpr; rigapd; Kd;dpiyapy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

8.  xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzq;fSld; 2Mk; 

gf;fj;jpy; 1Mk; ,yf;f  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gpiz 

Kwpia murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; ngw;W 2022-05-04Mk; 

jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ Nkw;gb ngWkjpf;Fr; 

rkkhd nuhf;fg; gzj;ij kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gh; gphptpw;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW gpiz 

Kwpfs; rkh;g;gpf;fg;glhj Nfs;tpfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;glhky; epuhfhpg;gjw;fhd 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

9.  jifik tha;e;j Nfs;tpjhuiuj; njhpT nra;jy; njhlh;gpy; KOikahd chpikia 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. ,jd;nghUl;L vt;tifapNyDk; 

mOj;jj;ijg; gpuNahfpj;jy; njhpT nra;ag;gLtjw;fhd jifikaPdkhff; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLk;. ,e;j Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy; kw;Wk; Nfs;tp Mtzq;fspy; 

njhptpf;fg;glhj tplaq;fs; njhlh;gpy; jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhd KOikahd 

chpikia Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahapd; 

0112896779 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Clhf jpizf;fsj;jpd; gpujhd 

fzf;fhsiuj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

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

mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> 

nj`ptis. 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/08/053 02 Nos. A  er Coolers with Tanks for 
Cummins QSX -15 Engines Fi  ed to SHI 
Transfer Cranes 

25,000.00 1,000.00 10-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/14/059 20 Nos. Bearing for Main Hoist Sheaves 
Fi  ed to ZPMC STS Crane at JCT

24,000.00 1,000.00 11-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp RtPfupj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- 2021/12 fhzp mikr;rpd; 

Fwpg;G ,y. :- 4-3/7/2020 vr;lg;spt;/131

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfupg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2021.11.16 

Mk; jpfjpa 2254/11 ,yf;f murhq;f tu;j;j 

khdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; gpupT : fk;g`h

fpuhk epyjhup gpupT :  gpupT ,y. 244B - 

fl;LthyKy;y njw;F>

   gpupT ,y. 244rP - 

fl;LthyKy;y tlf;F> 

   gpupT ,y. 244gP - 

guf;fd;njdpa tlf;F

fpuhkj;jpd; ngau; : guf;fd;njdpa

Muk;g tiugl ,yf;fk; : fk; 4256

Jz;L ,yf;fk; : 1 - 119 (Jz;Lfs; 119)

tp];jPuzk; : 1.8808 n`f;lahu;

Nf. V. v];. vy;. Fzjpyf;f

gpuNjr nrayhsu;

fk;g`h.

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>

fk;g`h

2022.01.12

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp 

RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460)

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- 2/2/1/rPvr;/135/VB(2020/29) 
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 

4-3/07/2019/vr;lg;spt;/60

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfupg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 2021.10.06 

Mk; jpfjpa 2248/31 ,yf;f murhq;f tu;j;j 

khdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; gpupT : fk;g`h

fpuhk epyjhup gpupT :  gpupT ,y. 236B - 

fNzKy;iy njw;F>

fpuhkj;jpd; ngau; : fNzKy;iy

Muk;g tiugl ,yf;fk; : fk; 4244

Jz;L ,yf;fk; : 1 - 78 (Jz;Lfs; 78)

tp];jPuzk; : 1.4499 n`f;lahu;

Nf. V. v];. vy;. Fzjpyf;f

gpuNjr nrayhsu;

fk;g`h.

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>

fk;g`h

2022.01.12

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/19/PT/17/059  Cloth Drill – 1500 Mtrs. 15,000.00 1,000.00 11-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

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

khj;jiw> FkhuJq;f khtj;j> ,y. 380> kw;Wk; 

jw;NghJ fdlh> R3T4M7, Winnipeg Manitoba, 
Nyf;tpNy[; Nuhl;> 47Ir; NrHe;j re;Jd; 

tPuNfhd; (Nj.m.m. ,y. 782942247V) ,d; 

ml;NlhHzp mjpfhu chpikahsuhd khj;jiw> 

FkhuJq;f khtj;j> ,y. 380> Gj;jp ep\hu 

tPuf;$d; (Nj.m.m.,y. 868662719V) ,w;F> 

gjpthsH ehafj; jpizf;fsj;jpd; njd;khfhz 

tya mYtyfk; (fhyp) ,dhy; vOj;J %y 

mjpfhuk; kw;Wk; ml;NlhHzp mjpfhuk; 

toq;fg;gl;l jpdg; Gj;jfk; 767> NghypNah 82> 

nthy;a+k; 112 ,y; gjpT nra;ag;gl;l fdlh> 

kdpNlhgh khfhz gfpuq;f nehj;jhhpR `rf;f 

a+. uj;dkhytpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

ml;NlhHzp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;tjhf> 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

mjd; kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpwJ. vjpHfhyj;jpy; nghJ 

ml;NlhHzp mjpfhuj;jpd; %yk; nrhy;yg;gl;l 

re;Jd; tPuf;$dpd; rhHghf nrhy;yg;gl;l Gj;jp 

ep\hu tPuf;$dpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j 

tplaj;jpw;Fk; mj;Jld; re;Jd; tPuf;$dpdhy; 

nghWg;Gf;$wg;gl khl;lhJ. re;Jd; 

tPuf;$dpddhy; jug;gl;l mwpTWj;jy;fspd; fPo; 

rl;lj;juzp G\;gfhe;jp k`fkNftpdhy; ,e;j 

mwpTWj;jy; gpuRhpf;fg;gLfpwJ. 

,yq;if &gth`pdp 
$l;Lj;jhgdk;

thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jjy;
Nfs;tp ,y.: 18/03/02/2022

nfhOk;G - 07> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F thfdq;fis 

thliff;F mkh;j;Jtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

03. ,ul;il Vrp Ntd; (10 Mrdq;fSs;sJ) rhujp kw;Wk;

 vhpnghUSld; (gjpntz; 254 my;yJ Nkw;gl;lJ)  10 vz;zpf;iffs;

04. Vrp lgps; nfg; (4x4) rhujp kw;Wk; vhpnghUSld;

 (gjpntz; 253 my;yJ Nkw;gl;lJ)  02 vz;zpf;iffs;

 (gpJWjhyfy kw;Wk; njdpaha Tx epiyaj;jpw;F)

2022.02.02 epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fis ,yq;if> 

nfhOk;G - 7> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Nfs;tp Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw toq;Ftjw;fhf $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd 

fzf;fhsUf;F 2>500 &ghit (,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghit) kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 2022.02.02 Mk; jpfjpad;W my;yJ 

mjw;F Kd;duhf mYtyf ehl;fspy; (jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik 

tiuAk; th;j;jf tpLKiwfs; ePq;fyhf) K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fis 

ifNaw;fyhk;. ,yq;if &gt`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtp 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 2022.02.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-07> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiytiu te;jiljy; Ntz;Lk;. 

2022.02.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F gpd;dh; cldbahfNt Nfs;tpfs; 

Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>

Rje;jpu rJf;fk;>

nfhOk;G-07.

(SLRC website:- http://www.rupavahini.lk)  

Nfs;tp mwptpj;jy;

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

khj;jiw> FkhuJq;f khtj;j> ,y. 380> kw;Wk; 

jw;NghJ fdlh> R3T6C7, Winnipeg Manitoba, 
Wayfield Drive> 227Ir; NrHe;j rkpe;j tPuNfhd; 
(Nj.m.m. ,y. 753541101V) ,d; ml;NlhHzp 

mjpfhu chpikahsuhd khj;jiw> FkhuJq;f 

khtj;j> ,y. 380> Gj;jp ep\hu tPuf;$d; 

(Nj.m.m.,y. 868662719V) ,w;F> gjpthsH 

ehafj; jpizf;fsj;jpd; njd;khfhz tya 

mYtyfk; (fhyp) ,dhy; vOj;J %y mjpfhuk; 

kw;Wk; ml;NlhHzp mjpfhuk; toq;fg;gl;l jpdg; 

Gj;jfk; 766> NghypNah 82> nthy;a+k; 112 ,y; 

gjpT nra;ag;gl;l fdlh> kdpNlhgh khfhz 

gfpuq;f nehj;jhhpR `rf;f a+. uj;dkhytpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ml;NlhHzp mjpfhuj;ij 

,uj;Jr; nra;tjhf> ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

FbauRf;Fk; mjd; kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ. vjpHfhyj;jpy; nghJ 

ml;NlhHzp mjpfhuj;jpd; %yk; nrhy;yg;gl;l 

rkpe;j tPuf;$dpd; rhHghf nrhy;yg;gl;l Gj;jp 

ep\hu tPuf;$dpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j 

tplaj;jpw;Fk; rkpe;j tPuf;$dpdhy; 

nghWg;Gf;$wg;gl khl;lhJ. rkpe;j tPuf;$dpdhy; 

jug;gl;l mwpTWj;jy;fspd; fPo; rl;lj;juzp 

G\;gfhe;jp k`fkNftpdhy; ,e;j mwptpj;jy; 

gpuRhpf;fg;gLfpwJ. 
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