H
REGISTERED AS A
NEWSPAPER IN SRI LANKA

2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

www.thinakaran.lk

/ Thinakaran.lk

/ ThinakaranLK

வரு. 90 இல. 11

19

Thursday 13, January, 2022

3 2 - 2 02 1

20பக்கங்கள்

30/-

க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையத்தினுடைய இரண்டாம் கட்ட நிர்மாணப் பணிகள் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நேற்று (12) காலை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. முனையத்தின் பணிகளை ஜனாதிபதி மற்றும்
பிரதமர் நினைவுப் படிகத்தை திறந்து ஆரம்பித்து வைப்பதையும் துறைமுகங்கள் கப்பல்துறை அமைச்சர் ர�ோஹித்த அபேகுணவர்தன அருகில் இருப்பதையும் காணலாம்.

நாடு வங்குர�ோத்து நிலையில் இல்லை:

துறைமுகங்களை நிர்மாணித்து கடல் சார் கேந்திர நிலையமாக மாற்றி;

வெளிநாட்டுக் கடன்களை
செலுத்த எம்மால் முடியும்

ஆசியாவின் பலம் வாய்ந்த
நாடாக மாற்றியமைப்போம்

5.5% ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
அந்நிய செலாவணி நாட்டுக்குள் வந்தாலேயே
வாகன இறக்குமதிக்கு அனுமதி
இலங்கையில் வங்குர�ோத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக சிலர் ச�ொல்வது
ப�ோல் நிலைமையில்லையென இலங்கை மத்திய
06
வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் கப்ரால்

யுகதனவி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் பங்கு:

க�ொழும்பு துறைமுக கிழக்கு முனைய பணிகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வில் பிரதமர்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாடு த�ொடர்பிலுள்ள எதிர்பார்ப்பை
கைவிடவேண்டாம்.
கடந்த இரண்டு வருடங்களை
நாம் விமர்சனம் செய்தவர்களுக்கு
விட்டுவிடுவ�ோம். எதிர்காலத்தை
நாம் ப�ொறுப்பேற்போம் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.
துறைமுகத்தை கட்டியெழுப்புவதன் மூலம் நாட்டை கடல்வழி
கேந்திரமாக
உருவாக்குவதுடன்
ஆசியாவின் பலம்மிக்க நாடாக

A/L, புலமைப்பரிசில்
பரீட்சை திகதிகளில்
மாற்றம் எதுவுமில்லை
இந்த வருடத்தில்
ந டைபெற வு ள ்ள
க.ப�ொ.த (உ/த) தரம்
5 புலமைப்பரிசில்
பரீட்சை, சாதாரண
தர பரீட்சை ஆகிய
பரீட்சைகள் நடைபெறும் தினங்களில்
மாற்றமெதுவும் இல்லை என்று கல்வி
அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர்
கபில சி. பெரேரா தெரிவித்தார்.
06

இலங்கையை
கட்டியெழுப்பும்
எதிர்பார்ப்பை
கைவிடவில்லையென்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொழும்பு துறைமுக கிழக்கு
முனைய நிர்மாணப் பணிகள்
நேற்று
உத்திய�ோகபூர்வமாக
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் தலைமையில் நடைபெற்ற மேற்படி
நிகழ்வில் உரையாற்றும் ப�ோது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.

அமெரிக்காவுக்கு வழங்கப்பட்ட
விவகாரம் த�ொடர்பான வழக்கு

நிகழ்வில் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய பிரதமர்,
நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததன் பின்னர் நாட்டில் புதிய துறைமுகத்தை நிர்மாணிக்கவேண்டுமென
நாம் 2005 ஆம் ஆண்டு அதிகாரத்திற்கு வந்தப�ோது சிந்தித்தோம்.
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை
நிர்மாணிக்கும்
நடவடிக்கையை
நாம் ஆரம்பித்த ப�ோது நாட்டில்
மிக ம�ோசமான பயங்கரவாதிகளுடன் யுத்தத்தை மேற்06
க�ொள்ள நேர்ந்தது.

விசாரணை 19ம் திகதிக்கு ஒத்திவைப்பு
கெரவலப்பிட்டி யுகதனவி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் ஒரு பகுதியை அமெரிக்க நிறுவனம�ொன்றுக்கு வழங்குவதற்கு மேற்கொண்ட தீர்மானத்தை
செல்லுபடியற்றதாக்குமாறு க�ோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கான காலத்தை உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திப்போட்டுள்ளது.
06

நாட்டுக்கு தேவையான மருந்து வகை

தங்களது இருப்பிற்காக எங்களுடன்

அரசு முன்னுரிமை அளித்துள்ளதாக கெஹலிய தெரிவிப்பு

அரசை விமர்சிப்போர் குறித்து SLPP விமலவீர கண்டனம்

தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
உலகளாவிய க�ொர�ோனா
வைரஸ் நெருக்கடி சூழ்நிலையில் எத்தகைய தடைகளை
எதிர்கொள்ள
நேர்ந்தாலும் நாட்டு மக்களுக்கு
தேவையான
மருந்துகளை
தட்டுப்பாடின்றி பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்னுரிமையளித்து

செயற்பட்டு
வருவதாக
சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய
ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை எதிர்வரும் 06
மாதங்களுக்கு தேவையான
மருந்துகள்
த�ொடர்பில்
முழுமையான
அறிக்கைய�ொன்றை பெற்றுத்தருமாறு
அமைச்சர் ரம்புக்வெல்ல
06

இணைந்தவர்கள் இன்று விமர்சனம்
தங்களது இருப்புக்காக எங்களுடன்
இணைந்தவர்கள்
இன்று அரசை விமர்சிப்பதாக
ப�ொதுஜன பெரமுன குறிப்பிட்டுள்ளது.
ப�ொதுஜன
பெரமுன
ஏற்பாடு செய்த ஊடக மாநாடு
நேற்று கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது. இங்கு கருத்துத்
தெரிவித்த இராஜாங்க அமைச்சர் விம-

நல்லூரானை தரிசித்த

10 மாதங்களாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த

நேற்று காலை நேரில் வழிபாடு

முன்னாள் தலைவர் விடுதலை

எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
யாழ்.விசேட நிருபர்

எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்
சஜித் பிரேமதாச நேற்றுக்காலை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நல்லூர் கந்தசுவாமி
ஆலயத்துக்குச் சென்று தனது
மனைவி சகிதம் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார்.
வடமாகாணத்துக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர், வடக்கில் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்து06
க�ொண்டு வருகின்றார்.

க�ொழும்பு வீதிகளில்

மீண்டும் காணப்படும்

மண்ணெண்ணெய் வண்டிகள்

க�ொழும்பின் சில பகுதிகளில் மண்ணெண்ணெய் வண்டிகளை வைத்திருந்தவர்கள் மீண்டும்
மண்ணெண்ணெய் விற்பனையை தங்களது வண்டிகளூடாக ஆரம்பித்துள்ளனர். நாட்டில்
தற்போது எரிவாயு கிடைக்காத
06

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

க�ொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் பிணை வழங்கப்பட்ட இலங்கை
ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் முன்னாள்
தலைவர் உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர்
நேற்று (12)
விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த 2021 மார்ச் 12ஆம் திகதி
க�ொழும்பு பயங்கரவாத தடுப்பு மற்றும்
புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (CTID) ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி
தலைமையகத்தில் வைத்து

சிங்கள ம�ொழியில் வாக்குமூலம்;

பிரதியில் கையெழுத்திட

மறுத்த மன�ோ எம்.பி
நேற்றைய விசாரணைகள் இடைநிறுத்தம்
விசேட ஜனாதிபதி விசாரணை
ஆணைக்குழுவுக்கு
நேற்றுக்
காலை சென்ற தமிழ் முற்போக்கு
கூட்டணி
தலைவர் மன�ோ
கணேசன் எம்பி, தனது சாட்சியம்
வாக்குமூலம்,
தமிழிலிருந்து
சிங்கள ம�ொழிக்கும், சிங்களத்திலிருந்து தமிழ் ம�ொழிக்கும்
உரை பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டாலும், இறுதியில் தான் கையெழுத்திடுவதாயின், அந்த ஆவணம்

06

06

லவீர திசாநாயக்க மற்றும்
கட்சி முக்கியஸ்தரான ரேணுக
பெரேரா ஆகிய�ோர் தமது
கட்சி தேர்தல் நடத்துவதையே
விரும்புவதாகவும்
ஆனால்
தேர்தல் முறையை குழப்பி
தேர்தல் நடத்துவதற்கு எதிராக
வழக்கு
த�ொடர்ந்தவர்கள்
இன்று விமர்சனம் செய்வதை
ஏற்க முடியாது என்றும்
06

மாணவர்களுக்கான சீருடை துணி
68 சதவீதமானவை கையளிப்பு

ப�ொரளை தேவாலய குண்டு மீட்பு:

பிரதான சந்தேக நபர்
நேற்று அடையாளம்
காணப்பட்டார்
க�ொழும்பு –
ப�ொரளை பகுதியில் உள்ள
கி றி ஸ்த வ
தே வ ா ல ய ம்
ஒன்றின் வளாகத்தில் இருந்து கைக்குண்டு மீட்கப்பட்டமை த�ொடர்பாக சந்தேகத்தின்பேரில்
கைதுசெய்யப்பட்ட
06

ஏழு தமிழ்க் கட்சிகளுடனான

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

சந்திப்பை இறுதி
நேரத்தில் இரத்துசெய்த
இந்திய தரப்பு

இந்த வருடத்தில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தேவையான பாடசாலை சீருடைத்
துணிகளில் 68 வீதமானவை தற்போது வலய
கல்வி காரியாலயங்களுக்கு பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிசாந்த தெரிவித்துள்ளார்.
கல்வி அமைச்சில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் ப�ோது
அது த�ொடர்பில் மேலும் தெரிவித்துள்ள அவர்,
இந்த வருடத்தில் பாடசாலை மாணவர்களின்
06

இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் க�ோபால் பாக்லே அவசரமாக இந்தியாவிற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன்
காரணமாக,
வடக்கு
கிழக்கு மாகாணங்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் ஏழு அரசியல் கட்சிகளுடன் நடத்தப்படவிருந்த சந்திப்பு
இறுதி நேரத்தில் ரத்துச்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
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இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிசாந்த

விசேட தடுப்பூசி செலுத்தும்

பஞ்சத்திலிருந்து நாட்டை

விசேட தடுப்பூசி செலுத்தும் வாரம் நேற்று முதல் எதிர்வரும் 17ஆம் திகதிவரை
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
சுகாதார வைத்திய அ திகாரி
பிரிவுகளில் மேலதிகமாக நான்கு தடுப்பூசி மையங்கள் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,
தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இரவு 8 மணி வரை தடுப்பூசி மையம்
செயல்படும் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
நாயகம் மேலும் தெரிவித்தார்.

நாட்டில்
ஏற்படப்போகும் பஞ்சத்தில் இருந்து
நாட்டை எவ்வாறு மீட்கலாம்,
மக்களை எவ்வாறு மீட்கலாம்
என்பது குறித்தும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பிடம் சில திட்டங்கள் உள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இரா.சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு – களுதாவளை அன்பின்
வீடு மற்றும் குறித்த இல்லத்தில்
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வாரம் நேற்று ஆரம்பம்

விக்கல் வீராச்சாமி

எவ்வாறு மீட்கலாம்?
நேற்றைய விசாரணைகள் இடைநிறுத்தம்
TNAயிடம் திட்டமுள்ளதாக
சாணக்கியன் தெரிவிப்பு
ஆனந்த சங்கரி ஐயாவுக்கு வயசு
ப�ோட்டுது எண்டு சிலர் அவரின்ர கட்சியில
கை வைக்கப் பாக்கினம் அவரப் பத்தி
சரியா தெரியல....
அவர் புலிகளுக்கே புண்ணாக்கு
தீத்தினவர், நேத்து பிறந்தவை அவருக்கு
தண்ணி காட்ட முயற்சிக்கிறத பாத்தா
சிரிப்புதான் வருகுது...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையத்தினுடைய இரண்டாம் கட்ட நிர்மாணப் பணிகள், ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில், நேற்று (12) காலை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட ப�ோது,..

எம்.எஸ். பாஹிம்

E--−mail: businesstkn@gmail.com

சீமெந்து தட்டுப்பாட்டை ப�ோக்க
உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்
ட�ோக்கிய�ோ சீமெந்து நிறுவனம்
க�ொழும்பு துறைமுக ம�ொத்த டேர்மினல் க�ொள்ளளவு
விரிவாக்கத்துக்கு ரூ. 2.5 பில். முதலீடு
ட�ோக்கிய�ோ சீமெந்து
க�ொழும்பு துறைமுக டேர்மினலின் புதிதாக விரிவாக்கம்
செய்யப்பட்ட
க�ொள்ளளவு பகுதியின்
செயற்பாடுகளை ஆரம்ப
வைப வ நி க ழ் வு டன்
அண்மையில் ஆரம்பித்திருந்தது. சீமெந்து ஜாம்பவானின் 2.5 பில்லியன்
ரூபாய் முதலீட்டில் இந்தத்திட்டம் நிறுவப்பட்டிருந்தது. இந்தப்
பிரிவை ட�ோக்கிய�ோ சீமெந்து கம்பனி
(லங்கா) பிஎல்சி முகாமைத்து வபணிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.ஞானம் மற்றும்
நிறைவேற்று பணிப்பாளர் கிறிஸ்டோபர் பெர்னான்டோ ஆகிய�ோர் திறந்துவைத்தனர். முற்றிலும் இலங்கையின்
நிறுவனம் எனும் வகையில் உள்நாட்டு
ப�ொருளாதாரத்துக்கு பங்களிப்பு வழங்கும் நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பை
மேலும் உறுதிசெய்யும் வகையில்
இந்த விரிவாக்க நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது.
முழுமையாக இயங்க

ஆரம்பித்ததும்,
க�ொழும்புதுறை
முகத்தினுள்
அமைந்துள்ளட�ோக்கிய�ோசீமெந்துடேர்மினல் ஊடாக வருடாந்தம் 450,000 மெட்ரிக்டொன்கள்
எடையுடைய சீமெந்தை கையாளக்
கூடியதாக இருக்கும். புதிதாக நிறுவப்பட்ட களஞ்சியசாலை மற்றும்
விநிய�ோக க�ொள்ளளவு விரிவாக்கத்
திட்டத்தினூடாக ட�ோக்கிய�ோ சீமெந்தினால் மேல்மாகாணத்தைச் சேர்ந்த
வாடிக்கையாளர்களுக்கு தடங்கலில்லாத சீமெந்து விநிய�ோகத்துக்கான உறுதியளிப்பு வழங்கப்படும்.

வங்கித் துறையில் சிறந்த வருடாந்த அறிக்கைக்காக
16வது தடவையாக க�ொமர்ஷல் வங்கிக்கு தங்க விருது
இலங்கை CA நிறுவனம் நடத்திய 2020க்கான
வருடாந்த அறிக்கையிடல் விருதுவிழாவில் க�ொமர்ஷல் வங்கி இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் உட்பட
நான்கு விருதுகளை வென்றுள்ளது. வங்கி 2001
முதல் வங்கித் துறையின் சிறந்த வருடாந்த அறிக்கையிடலுக்கான விருதும் கூட்டாண்மை ஆளுகை
வெளிப்படுத்தலுக்கான விருதும் கிடைத்தது.
வருடாந்த அறிக்கையிடலில் ஒட்டும�ொத்த
ஆற்றல்” பிரிவில் வெண்கல விருது,“ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அறிக்கையிடல்: மூலதன முகாமைத்துவத்தில் சிறந்த வெளிப்பாடு” பிரிவில்
வெண்கலவிருது என்பனவும் வங்கிக்கு கிடைத்துள்ளன. க�ொமர்ஷல் வங்கித் தலைவர் நீதியரசர்
கே. ஸ்ரீபவன், பிரதி தலைவர் பேராசிரியர் ஏ. கே.
டபிள்யு. ஜயவர்தன, பிரதம செயற்பாட்டு அதிகாரி
சனத் மனதுங்க, பணிப்பாளர் ராஜா சேனநாயக்க
மற்றும் கூட்டாண்மை முகாமைத்துவ உறுப்பினர்கள�ோடு இலங்கை CA விருதுவழங்கலின் ப�ோது
எடுத்துக் க�ொண்ட படம்.-

SLT-Mobitel இற்கு‘CALLER TUNES’ வசதியை வழங்கும் EVOKE
த�ொலைத் த�ொடர்பு சேவை வழங்குனர்களுக்கு பெறுமதி சேர்சேவைகளை வழங்குவதில்
கவனம் செலுத்திவரும் இலங்கையின் ப�ொழுதுப�ோக்கு வர்த்தக முன்னோடியான EVOKE
INTERNATIONAL LIMITED ஆனது, SLT-Mobitel
உடன் இணைந்து த�ொலைபேசி அழைப்பு ஒலிக்கான பின்னணி இசை'CALLER TUNE' சேவையை
வழங்குகிறது. இந்தச் சேவையானது SLT-Mobitel
நிலையான வீட்டுத�ொலைபேசி வாடிக்கையாளர்கள், மாதாந்தம் ரூ. 30 மற்றும் வரிகள் செலுத்தி,

வடபகுதியின் ப�ொருளாதாரம், மக்களை
உயர்த்தவிருக்கும் எசட்லைன் லீசிங்
எசட்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமிடட்
நிறுவனம் வடபகுதியில் தனது செயற்பாடுகளை மேலும் விஸ்தரிக்கும் முயற்சியின் ஓர் அங்கமாக அண்மையில்
பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. டேவிட் பீரிஸ் குழுமநிறுவனத்தின் நிதிச் சேவை நிறுவனமான எசட்லைன்
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்
முன்னெடுக்கப்படும் இந்த முயற்சிகள்
வடமாகாணம் அங்குள்ள மக்களின்
வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக் க�ொள்வதற்கும்,அம்மாகாணத்தின் ப�ொருளாதாரம்
புத்துயிர் பெறுவதற்கும் வழிவகுக்கும் எனஅவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
டேவிட் ம�ோட்டார் கம்பனி (பிறைவட்)
லிமிடட் நிறுவனத்தின் நீண்டகால முகவராகச் செயற்பட்டுவரும் யாழ்ப்பாணம், சுண்ணாகம் சி.கே.ம�ோட்டர்ஸ், குழுமத்தின்

நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கு
அமைய எசட்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமிடட் நிறுவனத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
வணிக மற்றும் நிதிசேகரிப்பு நிலையமாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய எசட்லைன் லீசிங் கம்பனிலிமிடட் நிறுவனத்தின்
கிளைகளுக்கு அப்பால் வாடிக்கையாளர்-

கள் தமதுலீசிங் க�ொடுப்பனவுகளை இங்கு
மேற்கொள்ள முடியும். சி.கே.ம�ோட்டர்ஸ்
நிறுவனம்; DPMC சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட முச்சக்கர வண்டிகளை வழங்குவதற்கு
அப்பால், உடனான கூட்டாண்மை மற்றும்
நிதியுதவி அளித்தல் மூலம் அதன் வணிகச்
செயற்பாடுகள் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாங்கள் விரும்பும் இசையை அல்லது பாடலைஅழைப்பாளர் ஒருவர் அழைப்பை மேற்கொள்ளும்
ப�ோது அவருக்கு கேட்கும் வகையில் அமைத்துக்
க�ொள்ளமுடியும்.
பதிவுகட்டணமாக முதல் தடவைரூ. 40 மற்றும்

வரியை செலுத்தி இந்தசேவையை செயல்படுத்தலாம்.
இந்தசேவை
அனைத்து
நிலையான வீட்டுத�ொலைபேசி இணைப்புகளுக்கும் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
1259 எனும் உடனடி த�ொலைபேசி இலக்கத்தை அழைப்பதன் மூலம் அதனை எளிதாக
செயல்படுத்தலாம். வாடிக்கையாளர்கள் மாதத்திற்கு ரூ. 90 மற்றும் வரியைசெலுத்தி ‘JUKEBOX’
(பாடல்பட்டியல் - PLAYLIST) எனும்தெரிவையும்
மேற்கொள்ள முடியும்.

ஆன்லைன் டிஜிட்டல் கற்றல் முயற்சிக்கு தனது
முன்னோடித் திட்டத்தின் மூலம் உதவும்
ஜ�ோன் கீல்ஸ் அறக்கட்டளை (ஜேகேஎப்) ஜ�ோன்
கீல்ஸ் பிரஜா சக்தி டிஜிட்டல் கற்றல் முன்முயற்சியின் முன்னோடித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. க�ொவிட்-19 பெருந் த�ொற்று ந�ோய்க்கான
நடுத்தர காலமறும�ொழியாக,த�ொற்று ந�ோய்களுக்கு
மத்தியில் ப�ொதுத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் பின்தங்கிய பாடசாலை மாணவர்களின் ஆன்லைன்
அடிப்படையிலான கற்றலை எளிதாக்குவது மற்றும்
கல்விவாய்ப்புகளை அணுகுவதில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளின் அதிகரிப்பைத் தணிப்பது இதன் ந�ோக்கமாகும். இந்தமுன்னோடி திட்டமானது ரனாலாவில்
உள்ள ஜ�ோன் கீல்ஸ் பிரஜா சக்தி நடத்தப்படும் இடங்களிலுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சாதரணதரம் மற்றும்
உயர்தர மாணவர்களுக்கு ம�ொத்தம் 100 சம்சாங் A8
டேப்கள் மற்றும் டேட்டா பேக்கேஜ் களை குறிப்பிடப்பட்ட கற்றல் நடவடிக்கை காலத்திற்கு விநிய�ோகித்துள்ளது. இந்நிகழ்வில் சதுரமிஹிதும்,கடுவெல
பிரதேச செயலாளர், அனுராதா சமரக�ோன்,க�ோட்டக்
கல்விப் பணிப்பாளர்,ரனால, தமிந்தகம்லத்,ஜ�ோன்

-ஜ�ோன் கீல்ஸ்

கீல்ஸ் குழுமத் தலைவர் - நுகர்வோர் உணவுகள்,
சஞ்சீவ ஜயசுந்தர, சிசிஎஸ் இன் செயல்பாட்டுத்
தலைவர் - விநிய�ோகச் சங்கிலி, பசன் ஜெயசிங்க - உப
தலைவர், ட�ொய்செவங்கி மற்றும் ஹர்ஷ டி ச�ொய்சா
- மூத்ததுறை முகாமையாளர், பெரிய வணிகமையங்கள், டயல�ொக் ஆக்ஸியாட்டா பிஎல்சி. ஆகிய�ோர்
கலந்து சிறப்பித்தனர்.

0112429367

2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

13 முதல் 15 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

786 மில்லியன் ட�ொலரை
வழங்குவதற்கு தீர்மானம்
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இவ்வருடம் இலங்கைக்கு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ஆசிய
அபிவிருத்தி
வங்கி இந்த வருடத்தில்
இலங்கைக்கு 786 மில்லியன் ட�ொலரை வழங்குவதற்கு
தீர்மானித்துள்ளதாக
ஜனாதிபதி
செயலகம் தெரிவித்தது.
அதேவேளை, அரசாங்க கூட்டுத்தாபனம் சிலவற்றை மறுசீரமைக்கும்
நடவடிக்கைகளுக்காக நிதி உதவிகளை வழங்குவதற்கு எதிர்பார்த்துள்-

ளதாக ஆசிய அபிவிருத்தி
வங்கியின் உப தலைவர்
சிக் ஷின் ஷென் தெரிவித்துள்ளார். அதனைத்தவிர
நாட்டின் சிறு மற்றும்
நடுத்தர த�ொழில் முயற்சி
பிரிவுக்கு
ஒத்துழைப்பு
வழங்கவும் எதிர்பார்ப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை ஜனாதிபதி செயலகத்தில்
சந்தித்து கலந்துரையாடிய
ப�ோதே அவர் இதனைத்
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முன்னாள் அமைச்சர் மங்களவுக்கு

எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி
சபையில் அனுதாப பிரேரணை
(சபை நிருபர்கள்)

முன்னாள்
அமைச்சர்
அமரர் மங்கள சமரவீரவுக்கான அனுதாப பிரேரணை
நிகழ்வை எதிர்வரும் 21
ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் நடத்துவதற்கு கட்சித்
தலைவர்கள் கூட்டத்தில்
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தனவின் தலைமையில் நடை-

பெற்றுள்ள கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தின் ப�ோதே
அதற்கான
தீர்மானம்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த அனுதாப பிரேரணை
நிகழ்வு ஏற்கனவே நடத்துவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பாராளுமன்ற
கூட்டத்தொடர்
நிறைவுற்ற காரணத்தினால் அதனை
எதிர்வரும் 21 ஆம் திகதி நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட்ட
பட்டதாரிகளில்
பெரும்பாலானவர்கள் கல்வித் துறையில் இணைக்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்தார்.
அரச சேவையில் நிரந்தரமாக்கப்பட்டுள்ள 52,000 பட்டதாரிகளில்
சுமார் 24,000 பேர் கல்வித் துறையுடன் இணைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
பயிற்சியளிப்பதன்
மூலம் மாணவர்களின்
வழிகாட்டியாக அவர்கள் செயல்பட முடியுமென்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
பட்டதாரிகளை நிரந்தரமாக்கும்
அரசாங்க வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்
மஹரகம பிரதேச செயலகப் பிரிவு
பட்டதாரிகளுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்
ப�ோதே அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
"52,000 பட்டதாரிகளை நிரந்தரமாக்குவதற்கான
அமைச்சரவை
உபகுழுவின்
தலைவர்
என்ற
முறையில், உபகுழு இது த�ொடர்பில்
பரிந்துரைத்தது.
ப�ொதுச்
சேவைத் திட்டங்களை உரிய காலத்திற்குள்
முடிக்கப்பட வேண்டும்

இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க
குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காக
அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பவர்கள்
கூட இப்போதும் உயிருடன் இருப்பது ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவின் சாத்தியமான செயற்பாடுகளால்தான்
என
இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
அரசாங்கம், க�ொர�ோனா என்ற
உயிர்க்கொல்லி ந�ோயிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கு தடுப்பூசி
செயற்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவமளித்து செயற்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள அவர் அரசாங்கத்தை

யாழ். மாவட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற
பெண் பிரதிநிதிகளின் சம்மேளனம்

ப�ொதுக்கூட்டத்துடன் புதிய நிர்வாகிகள் தெரிவு

வதற்காக குறுகிய செயற்பாடுகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வரலாற்றில் முதல் தடவையாக
இவ்வாறான ஆட்கொல்லி த�ொற்றுந�ோயை முழு உலகமும் எதிர்க�ொண்டுள்ளது. ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவிக்கு வந்து 02
வருடங்கள் சென்றுள்ள ப�ோதும்
அவர் என்ன செய்துள்ளாரெனக்
கேள்வி எழுப்புவ�ோருக்கு நாம்
ச�ொல்லக் கூடிய பதில் நாம் அனைவருமே இன்று உயிருடனிருப்பது
அவர் மேற்கொண்ட செயற்பாடுகளால்தான் என்பதே. நாம் அனைவரும் இணைந்து நாட்டை கொர�ோனாவிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக
செயற்பட வேண்டும் என்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

வலிமேற்கு பிரதேச சபையின் உறுப்பினர் திருமதி ஜெயகாந்தன் துவாரகாவும் ப�ொருளாளராக சாவகச்சேரி
நகரசபை உறுப்பினர் திருமதி தயாளராஜன் ப�ௌலீனா சுப�ோஜினியும்
தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.
அத்துடன் சம்மேளனத்தின் உபதலைவராக நல்லூர் பிரதேச சபையின்
உறுப்பினர்
திருமதி
க�ௌசலா
சிவாவும் உப செயலாளராக யாழ்.
மாநகரசபை உறுப்பினர் திருமதி சந்திரகுமார் அனுசியாவும் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.
யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 17 உள்ளூராட்சி
மன்றங்களையும்
உள்ளடக்கிய
வகையில் தலா ஒவ்வொரு நிர்வாக
உறுப்பினர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 141.83 விற்பனை 147.84
விலை
விலை

ய�ோகம்: மரண ய�ோகம்
திதி: -ஏகாதசி

இராசி பலன்கள்

ஸாதிக் ஷிஹான்

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 153.64 விற்பனை 159.49
விலை
விலை

- நன்மை

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- சுகம்

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	செலவு

கலாநிதி

என்று சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து
துறைகளுக்கும் நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
எனவே,
புதிதாக
ப�ொதுப்பணித்துறைக்கு வருபவர்கள் இதை
மனதில் க�ொள்ள வேண்டும். வரலாற்றில் மிகப்பெரும் சம்பளப்
பிரச்சினையான ஆசிரியர் – அதிபர்
சம்பளப் பிரச்சினைக்கு எமது அரசாங்கம் பெருந்தொகை ஒதுக்கியதன் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டது.
அவர்கள் இந்த ஜனவரி முதல் புதிய
சம்பளத்தைப் பெறுவர்.
நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைக்கு ஏற்ப ப�ொருளாதாரத்தை

நிர்வகிப்பது அவசியம். சுகாதாரம்
மட்டுமன்றி ப�ொருளாதாரத்திலும்
பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ள காலகட்டத்தில் நாம் நகர்ந்து
க�ொண்டிருக்கின்றோம்.
ப�ொது
சேவை சம்பளங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களுக்கான
க�ொடுப்பனவுகளுக்கு வருடாந்தம் ஒன்றரை
டிரில்லியன் செலவாகிறது. அப்படியானால் ப�ொதுத்துறையில் நமக்கு
1,000 பில்லியன் வருமானம் தான்
கிடைக்கிறது. எனவே, ப�ொதுப்பணியில் சேருபவர்கள் நாட்டுக்காக
கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்
என்றார்.

க�ொவிட் புதிய திரிபு த�ொடர்பில்
அவதானமாக இருத்தல் அவசியம்

கட்டுப்பாட்டில் எனினும் அபாயம் உள்ளது
க�ோவிட்டின்
புதிய
த�ொற்றுக்களால் மக்கள்
அவதானமாகச் செயற்பட வேண்டும் என
வவுனியா ப�ொது வைத்தியசாலை
பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி
க. ராகுலன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஊடகவியலாளர்
வினவிய
கேள்வி ஒன்றிற்குப் பதிலளிக்கும்
ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு
கூறியுள்ளார்.
அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
க�ொவிட் த�ொற்று ந�ோயின்
தாக்கம் சுகாதார திணைக்களத்தின்
கட்டுபாட்டுக்குள்
இருக்கின்ற
ப�ோதிலும் அது முற்று முழுதாக
அபாய நிலைக்குள் அல்ல என்று

நிலைமையை
கருத்திற்
க�ொண்டு
விமானங்கள்
எதுவும் புதிதாக க�ொள்வனவு செய்யும் ந�ோக்கம்
இல்லையென்றும் மாறாக
தேசிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்
விமானங்களை
மாத்திரம்
முன்னுரிமை
அடிப்படையில் த�ொடர்ந்தும் பராமரிக்க தேவையான நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் விமானப்
படைத் தளபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
இலங்கை விமானப் படையின்
71ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா
க�ொண்டாட்டம் மற்றும் விமானப்ப-

க�ொஹுவலையில் மேம்பாலம்
அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டுதல்

க�ொழும்பின் புறநகர்ப் பகுதிகளில் நிலவும் கடும் ப�ோக்குவரத்து
நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக ஹங்கேரிய நிதியுதவியுடன் க�ொஹுவல
மேம்பாலத்தின் நிர்மாணப்பணிகள்
நெடுஞ்சாலை அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ மற்றும் ஹங்கேரிய வர்த்தக மற்றும் வெளிவிவகார
அமைச்சர் பீட்டர் சியார்டோ ஆகிய�ோரின் தலைமையில் க�ொஹுவல சந்தியில் உத்திய�ோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது.

மேஷம்

மிதுனம்	 - - தனம்

நாங்கள்
கருதிவிட
முடியாது. புதிய திரிபுகள் மக்களிடம் பரவி வருகின்றன.
எனவே, ப�ொதுமக்கள்
பாதுகாப்பாகவும், அவதானமாகவும், பாதுகாப்பு
நடை மு றைகளை த்
த�ொடர்ந்தும் பேணி அவதானமாகச் செயற்பட வேண்டும்.
இதன் காரணமாகவே நாங்கள்
வைத்தியசாலைக்குப் பார்வையாளர்களாக வருபவர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
இதற்குப் ப�ொதுமக்கள் தமது
பூரண ஒத்துழைப்புக்களை வைத்தியசாலைக்குத் த�ொடர்ந்தும் வழங்குமாறு அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐ.நா அமைதி காக்கும் படைக்கு
இலங்கை விமானப்படை ஹெலிகள்
ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிகாக்கும் படையில் சேவையாற்றுவதற்காக இலங்கை விமானப்படையின்
ஹெலிக�ொப்டர்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டதன் பலனாக கடந்த ஆண்டு
மாத்திரம் 06 பில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்களையும், 2014ஆம் ஆண்டு
முதல் இது வரை காலம் 110 அமெரிக்க ட�ொலர்களையும் அரசாங்கத்துக்கு வருமானமாக பெற்றுக்
க�ொடுக்க முடிந்துள்ளதாக விமானப்
படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் சுதர்ஷன பத்திரன தெரிவித்தார்.
நாட்டின்
தற்போதைய

உள்ளூராட்சி மன்ற பெண் பிரதிநிதிகள் சம்மேளனத்தின் ப�ொதுக்கூட்டமும் புதிய நிர்வாகத்தெரிவும்
நேற்று (12) நடைபெற்றது.
நேற்றுக்காலை 9.30 மணியளவில்
யூ.எஸ் தனியார் விடுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின்போது சம்மேளனத்தின் புதிய நிர்வாகத் தெரிவும்
நடைபெற்றது.
யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 17 உள்ளூராட்சி
மன்றங்களையும்
உள்ளடக்கிய
வகையில் நடத்தப்பட்ட இந்த
புதிய நிர்வாக தெரிவில் சம்மேளனத்தின்
புதிய
தலைவராக
வேலணை பிரதேச சபையின் உறுப்பினர் திருமதி அனுஷியா ஜெயகாந்த்
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் சம்மேளனத்தின் புதிய செயலாளராக

ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 01.30 - 03.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை

அதிகளவான�ோரை கல்வித்துறையில்
உள்வாங்க அரசு நடவடிக்கை

அரசை விமர்சிப்பவர்கள் கூட உயிருடன்
இருப்பது ஜனாதிபதியின் செயற்பாட்டால்தான்
விமர்சிப்போர் கூட அதனால்தான் இன்றும் உயிருடன் இருக்கின்றார்கள்
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் தெரிவிக்கையில்;
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ அதிகாரத்துக்கு
வந்து ஜனாதிபதி ஆசனத்திலிருந்து க�ொண்டு அரசியல்
செய்யவில்லை. மாறாக க�ொர�ோனா
ஆட்கொல்லி
த�ொற்றிலிருந்து
மக்களை பாதுகாப்பதற்கு முன்னுரிமையளித்து
செயற்பட்டுள்ளார்.
அவர் அவ்வாறான செயற்பாடுகளை
முன்னெடுத்துள்ளதால் சில அரசியல்
கட்சியினர் அரசியல் இலாபம் பெறு-
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நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட்ட பட்டதாரிகளுள்

குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காக

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

05.06
12.20
03.42
06.12
07.27

3

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

டைத் தளபதி கிண்ண ப�ோட்டிகள் த�ொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு
விளக்கமளிக்கும்
விஷேட
செய்தியாளர்
மாநாடு க�ொழும்பிலுள்ள
விமானப் படைத் தலைமையக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இதன்
ப�ோது ஊடகவியலாளர்கள்
எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்
ப�ோதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
விமானப் படைத் தளபதி இங்கு
மேலும்
விளக்கமளிக்கையில்:நாட�ொன்றின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு விமானப்
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இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

நிதி அமைச்சர்
பசிலுக்கு நீதிமன்றம்
அழைப்பாணை
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

அ மெ ரிக்க
பிரஜ ா வு ரி மையைப்
பெ ற் று க் க�ொண்டுள்ள
நிதியமைச்சர்
பசில்
ராஜபக்ஷ பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவ�ோ அமைச்சராகவ�ோ
பதவி வகிக்க முடியாது எனக்
குறிப்பிட்டு உலப்பனே சுமங்கல தேரர் தாக்கல் செய்துள்ள
வழக்கு மீதான விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு மேன்முறையீட்டு
நீதிமன்றம்
அழைப்பாணை
விடுத்துள்ளது.
ய�ோஹித
ராஜகருணா
மற்றும் தம்மிக்க கனேப�ொல
ஆகிய மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளைக் க�ொண்ட நீதிபதிகள்
குழாம் முன்னிலையில் நேற்று
மேற்படி வழக்கு விசாரணைக்கு
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட
சந்தர்ப்பத்திலேயே நிதியமைச்சர்
பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வகையில்
அழைப்பாணை விடுக்குமாறு
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம்
தெரிவித்தது.
அதேவேளை,
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க�ொழும்பு பல்கலை
உபவேந்தராக
பேராசிரியர் கருணாரத்ன

க�ொழும்பு
ப ல்கல ை க் கழக த் தின்
உ ப வேந்த ராக பேராசிரியர் எச்.டி.கரு ணா ர த்ன
ஜ ன ா தி ப தி யால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக
பேராசிரியர் முருத்தெட்டுவே
ஆனந்த தேரர் செயற்பட்டு வருகின்றார்.
அதற்கமைய, ஏப்ரல் 12ஆம்
திகதி
அமுலுக்கு
வரும்
வகையில் க�ொழும்பு பல்கலையின் உபவேந்தராக பேராசிரியர்
எச்.டி.கருணாரத்ன
ப�ொறுப்பேற்கவுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த மேம்பாலம் க�ொஹுவல சந்தியிலிருந்து க�ொழும்பு - ஹ�ொரணை
120 பஸ் மார்க்கத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது. மேம்பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பின்னர், மேம்பாலத்திற்கு
கீழ் பகுதியினால் நுகேக�ொட - களுப�ோவில வீதிக்கு செல்ல முடியும்.
ஹங்கேரி அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் க�ொஹுவல மேம்பாலம் 297
மீட்டர் நீளமும் 9.4 மீட்டர் அகலமும்
க�ொண்டதாக அமைக்கப்படுகிறது. மேலும், மேம்பாலம் 06

யூர�ோ

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.67
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7190 விற்பனை 1.7840
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

533.10

கட்டார் ரியால்

55.20

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

664.02

சவூதி ரியால்

53.51

வாங்கும் 146.13 விற்பனை 150.84
விலை
விலை

வாங்கும் 265.27 விற்பனை 273.66
விலை
விலை

வாங்கும் 215.03 விற்பனை 222.69
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.07

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.72
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2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

பேராசிரியர் அல்லாமா எம்.எம். உவைஸ்
35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

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

பிலவ வருடம் மார்கழி மாதம் 29ம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஆகிறா பிறை 09

குறள் தரும் சிந்தனை
ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்
உரிய காலத்தையும் இடத்தையும்
ஆய்ந்தறிந்து செயல்பட்டால் உலகமே
கூடக் கைக்குள் வந்து விடும்.

ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து
மீண்டெழுவதற்கான அறிகுறிகள்

த

ற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி இலங்கைக்கு மாத்திரம்
உரியது என்றும் இந்நிலைக்கு அரசாங்கம்தான் காரணம் என்றும் கூற சிலர் முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் இப்பொருளாதார நெருக்கடியின்
உண்மைத் தன்மையையும் அதன் பின்புலத்தையும் தெளிவாக அறிந்து க�ொள்ளாததன் விளைவாகவே இவ்வாறான முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டு
இருக்கின்றனர்.
சிலர் இந்த நிலைமைகளை அறிந்திருந்தும்
அவற்றை அறியாதவர்கள் ப�ோன்று செயற்படுகின்றனர். அவற்றின் ஊடாக அற்ப அரசியல் இலாபம்
தேட முயற்சிப்பவர்களும் கூட இருந்து க�ொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் இவ்வாறானவர்களின் இவ்விதமான முயற்சிகள் முற்றிலும் தவறானதும் பிழையானதும் ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாதவையுமாகும்.
உலகப் பெருந்தொற்றாக விளங்கும் க�ொவிட்
19 த�ொற்றின் விளைவாக த�ோற்றம் பெற்றுள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு இலங்கை மாத்திரமல்லாமல் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் முகம்
க�ொடுத்துள்ளன. அவற்றில் வளர்ச்சியடைந்த
நாடுகள், வளர்முக நாடுகள் என்ற பேதமில்லை.
எல்லா நாடுகளும் இத்தொற்றினால் ப�ொருளாதார
சவால்களுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளன. அந்தந்த
நாடுகளில் வசிக்கும் எல்லா மட்டத்தினரும் ப�ொருளாதார தாக்கங்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர்.
இத்தொற்றின் தாக்கத்தின் விளைவான ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாகவே ப�ொருட்களின் விலைகளும் அதிகரித்து இருக்கின்றன.
இந்நெருக்கடியில் இருந்து மீட்சி பெறுவதற்கான
நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொரு நாடும் வகுத்து
நடைமுறைப்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றன. அந்த
வகையில் மக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை
அளித்து செயற்படும் இலங்கை அரசாங்கம்,
இப்பொருளதார நெருக்கடியின் தாக்கம் முழுமையாக மக்கள் மீது செலுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கும்
வகையில் மக்களுக்கான நிவாரணத் திட்டங்களை
முன்னெடுப்படுத்தபடி வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளது.
ஏனெனில் இப்பெருந்தொற்றின் தாக்கத்தின்
விளைவாக கடந்த இரு வருடங்களிலும் இலங்கை
14 பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்கள் இழப்பை சந்தித்துள்ளது. அதேநேரம் இந்நாட்டின் கடன் சுமை
42 பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களாகக் காணப்படுகின்றது. ஆனாலும் க�ொவிட் 19 த�ொற்றின்
விளைவாக உல்லாசப் பயணிகள் வருகையிலும்
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் மூலமும் கிடைக்கப் பெற்ற அந்நியச் செலாவணியிலும் பெரிதும் வீழச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த
வருடம் ஏற்றுமதி மூலம் 12 பில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர் வருமானத்தையே இலங்கை பெற்றுக்
க�ொண்டது. ஆனால் 20 பில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்கள் பெறுமதியான பொருட்கள் இறக்குமதி
செய்யப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக 08 பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது. இந்நாட்டின் இறக்குமதி செலவில்
25 வீதம் எரிப�ொருளுக்காக செலவிடப்படுகிறது.
அத்தோடு இப்பிராந்தியத்தில் பால்மா நுகர்வு அதிகமாகக் காணப்படும நாடாகவும் இலங்கை விளங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கம் இந்நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்பின்
உண்மை நிலை இவ்வாறுதான் காணப்படுகின்றது. இதனை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.
இந்த சூழலில் அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் மாநாட்டில் நேற்றுமுன்தினம்
கலந்து க�ொண்ட அமைச்சரவை இணைப் பேச்சாளரான அமைச்சர் ட�ொக்டர் ரமேஷ் பத்திரன, 'உல்லாசப் பயணிகளின் வருகையும், வெளிநாடுகளில் த�ொழில் புரிவ�ோர் மூலம் கிடைக்கப் பெறும்
அந்நிய செலாவணியும் அதிகரித்து வருகின்றன.
அதனால் தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடி
நிலை அடுத்து வரும் மூன்று மாதங்களில் சீரடைந்து விடுமென எதிர்பார்ப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
அமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு தற்போதைய
சூழலில் மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. உண்மையில் எந்தவ�ொரு
அரசாங்கமும் தம் நாட்டு பிரஜைகள் ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளுக்குள் உழல்வதையும், அவர்கள்
ப�ொருட்கள் சேவைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக வரிசைகளில் காத்திருப்பதையும் க�ொஞ்சமும்
விரும்பாது. அதற்கு இலங்கையும் விதிவிலக்கல்ல.
அந்த வகையில்தான் அரசாங்கம் 920 பில்லியன்
ரூபா பெறுமதியான மக்களுக்கான நிவாரணப்
ப�ொதித்திட்டத்தை அறிவித்தும் இருக்கின்றது.
ஆகவே தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடி
நிலையை வெற்றி க�ொள்வதற்காக அரசாங்கம்
முன்னெடுக்கும் வேலைத்திட்டங்களுக்கு ஆதரவும்
ஒத்துழைப்பும் நல்கப்பட வேண்டும். அதனை தம்
ப�ொறுப்பாகக் கருதி இந்நாட்டு பிரஜைகள் செயற்பட வேண்டும். அது மக்களுக்காக அளிக்கப்படும்
பாரிய பங்களிப்பாக அமையும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

நூற்றாண்டு விழா 18ம் திகதி க�ொழும்பில்

இ

ஸ்லாமிய இலக்கிய பாரம்பரியத்தை தமிழ் இலக்கிய பண்பாட்டுடன் ஒன்றிணைத்த அல்லாமா
மஹ்மூத் முஹம்மது உவைஸ் அவர்களின்
நூற்றாண்டு விழாவும், நினைவுக் கருத்தரங்கும் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் 2022.01.18 ஆம் திகதி
நடைபெற உள்ளன. இந்நிகழ்வுகள் பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு
மண்டபத்தில் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் அபூபக்கர்
றமீஸ் தலைமையில் நடைபெற உள்ளன.
பிரதம அதிதியாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கலந்து க�ொள்வார். இந்நிகழ்வில்
மற்றும் பலர் கலந்து சிறப்பிக்க உள்ளனர்.
ஆய்வுக் கருத்தரங்கில் பேராசிரியர் எஸ்.
தில்லைநாதன் (வாழ்நாள் பேராசிரியர்
பேராதனை பல்கலைக்கழகம்) தலைமையேற்று கருத்துரையாற்றுவார். அறிமுக
உரையை பேராசிரியர் றமீஸ் அப்துல்லாஹ்
(ம�ொழித்துறை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்) அவர்களும், கருத்துரைகளை பல
பல்கலைக்கழகங்களின் பேராசிரியர்களும்
நிகழ்த்த உள்ளனர். இந்நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை தென்கிழக்குப்
பல்கலைக்கழக பதிவாளர் எச். அப்துல்
சத்தார்,
ம�ொழித்துறை,
மற்றும்
அல்லாமா உவைஸ் குடும்பத்தினர்
மேற்கொண்டுள்ளனர்.
சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றி
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையினர் மட்டும்
கலந்து க�ொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வுகள் பி.ப 02.30
மணிக்கு ஆரம்பமாகி ம�ொழித்துறைத்
தலைவர் கலாநிதி M.A.S.F.ஸாதியாவின் நன்றியுரையுடன் நிறைவடைய
உள்ளன.
1922.01.15 பாணந்துறையில் பிறந்து
எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் பேராசிரியர் உவைஸ். 1927.05.22 ஆரம்பக்
கல்வியை அரசினர் தமிழ்ப் பாடசாலையில் கற்ற பின்னர் பல்கலைக்கழக பட்டம்
பெற்றதையடுத்து இலக்கியத்துக்கு இமயத்
த�ொண்டு செய்தவர் அவர். இவரின் நூற்த�ொகுதி தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின்
நூலகத்தில் அமையப் பெற்ற Ex- Libras
Collection பகுதியில் பாதுகாத்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இலங்கைப்
பல்கலைக்கழகத்தில்
தமிழ்த்துறைத்
தலைவராக
இருந்த
உலகின் முதலாவது தமிழ்ப் பேராசிரியர் சுவாமி விபுலாநந்தரின் வழிகாட்டலில் தனது கலைமாணிப் படிப்பைப்
பூர்த்தி செய்தார். அக்காலகட்டத்தில் தமிழ்
கலைமாணி பயின்ற ஒரே மாணவர்
உவைஸ் ஆவார். அப்போது உவைஸின்
ப�ொருளாதார சூழ்நிலைமை காரணமாக
அறிஞர் ஏ.எம்.ஏ.அஸீஸின் கல்விச் சகாய
நிதிய�ோடு அவர் தனது பல்கலைக்கழகக் கல்வியைத் த�ொடர்ந்தார். பின்னர்
உதவி விரிவுரையாளராக இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்தில் கடமையாற்றினார். அக்காலகட்டத்திலே அவர் இஸ்லாமிய தமிழ்
இலக்கியம் பற்றித் தேடத் த�ொடங்கினார்.
அதனையே தனது முதுமாணிக் கற்கைக்கும் தேர்வு செய்தார். அவரது இப்பணிக்கு
தூண்டுக�ோலாக பேராசிரியர் வித்தியானந்-

தன், பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளை
ஆகிய�ோர் விளங்கினர்.
'முஸ்லிம்கள்
தமிழுக்காற்றிய
த�ொண்டு' என்ற தலைப்பில் உவைஸ்
தனது முதுமாணிப் பட்டத்தை மேற்க�ொண்டார். பகுதிநேர விரிவுரையாளராகக் கடமையாற்றிய அவர் 1953இல்
இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம் பேராதனைக்கு மாற்றப்பட்டதும் க�ொழும்பு
ஸாஹிராக் கல்லூரியின் ஆசிரியராக
சேர்ந்து க�ொண்டார். அக்காலத்தில்
ம�ொழிபெயர்ப்பாளராகவும்
கடமையாற்றினார். பின்னர் வித்திய�ோதய
பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும்
அதன் 'தற்கால கீழைத்தேய ம�ொழித்
துறையின் தலைவராக கடமையாற்றினார். இக்காலகட்டத்தில் இலங்கை
வான�ொலியிலும் பத்திரிகைகளிலும்
இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கியம் குறித்து
பேசியும் எழுதியும் வந்தார். இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கிய மாநாடுகளில் பங்குபற்றினார். இலங்கை வான�ொலியில்
அவர் உரையாற்றியவை பின்னர்

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்
ஏற்பாடு; பிரதம அதிதியாக பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பங்கேற்பு

'வழியும் ம�ொழியும்', 'உமறுப் புலவர் ஓர்
ஆலிமா' ஆகிய நூல்களாக வெளிவந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பாண்டித்தியம்

பெற்ற உவைஸ் சிங்கள – தமிழ் இலக்கியங்களை ம�ொழிபெயர்ப்பதில் ஈடுபாடு
காட்டினார். மாட்டின் விக்கிரமசிங்கவின்
'கம்பெரலிய' என்ற சிங்கள நாவலை

தமிழில் 'கிராமப் பிறழ்வு' என ம�ொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். 1964இல்
அதனை சாகித்ய மண்டலய வெளியிட்டது. உத்திய�ோக ம�ொழித் திணைக்களத்தின் மூலம் பல தமிழ் - சிங்கள
நூல்களை ம�ொழிபெயர்த்து வழங்கினார். கலாநிதி ஐ.ஏ.எஸ்.வீரவர்தன
(ப�ொருளியல்துறை முதுநிலை விரிவுரையாளர்) எழுதிய 'இலங்கையின்
ப�ொருளாதார முறை' என்ற நூலை
சிங்களத்திலிருந்து
ம�ொழிபெயர்த்தார். சி.என்.தேவராஜன் எழுதிய
தமிழ் நூல் ஒன்றை 'வாணிஜ அங்க
கணிதய' என சிங்களத்தில் ம�ொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். பேராசிரியர்
எப்.ஆர்.ஜயசூரியவின் 'ஆர்திக விக்கிரகய' என்ற நூலையும் 'ப�ொருளியல்
பாகுபாடு' என்ற பெயரில் ம�ொழிபெயர்த்தார். இதேப�ோல ஆங்கிலத்தில்
இருந்தும் தமிழில் இருந்தும் இஸ்லாமிய நூல்கள் பலவற்றை சிங்களத்திற்கு ம�ொழிபெயர்த்தார்.
உவைஸ் இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கிய மாநாடுகளில் கலந்து க�ொள்வத�ோடு மட்டுமல்லாது க�ொழும்பில்
அதன் நான்காவது மாநாட்டை மிகப்
பிரம்மாண்டமாக நடாத்தி முடித்தார்.
அப்போது அவர் முஸ்லிம் தமிழ்க்
காப்பியங்கள் என்ற ஆய்வேட்டைச்
சமர்ப்பித்து பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலாநிதிப் பட்டத்தையும்
பெற்றுக்கொண்டார்.
மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம் இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கியத்திற்கென்று இருக்கை அமைத்து அதன்
முதன்மைத் தமிழ் பேராசிரியராக
பேராசிரியர் உவைஸ் அவர்களை இருத்தியது. இந்நிகழ்வு 1979 ஒக்டோபர் 15இல்
இடம்பெற்றது. இதன்பின்னர் இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கியமே அவர் மூச்சானது.
த�ோடர்ந்து அப்பணியில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியத்தில் வழங்கும் அரபுச்
ச�ொற்களுக்கென 'அரபுத்தமிழ் அகராதி'
ஒன்றை வெளியிட்டார். இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றினைக் கூறும் ஆறு த�ொகுதிகளை வெளியிட முனைந்தார். இப்பணிகளை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக
பதிப்புத்துறை மேற்கொண்டது.
இத்தகு வியத்தகு பணிகளை ஆற்றிய
உவைஸ் அவர்களை 1992இல் இலங்கை
அரசு தேசிய வீரர் தினத்தில் தேசிய விருது
வழங்கி க�ௌரவித்தது. அவர் இலங்கை
நாட்டுக்கும் ம�ொழிக்கும் கலாசாரத்துக்கும்
சமூகத்துக்கும் அரிய பணிகளை ஆற்றினார்.
'கல்விக்கு உதவி செய்தவர் உலகில்
மறைந்து விடுவதில்லை' என்பதற்கு பேராசிரியர் உவைஸ் அவர்கள் மிகப்பெரும்
உதாரணம். இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கியம்
இருக்கும் வரை உவைஸ் என்றும் நம்மோடு
வாழ்வார். பல்பண்பாடும் பல்மொழியும்
இணைந்த உறவுகள் வாழும் வரை உவைஸ்
அதற்கு நமக்கு வழிகாட்டியாவார்.

றசாக் முஹம்மட் அலி...?
நூலக ஊடகப்பிரிவு

ஹங்குரன்கெத்த கல்வி வலய ஊழியர்
ஒருவரால் ரூபா 89 இலட்சம் ம�ோசடி!

நு

வரெலியா
ஹங்குரன்கெத்த
கல்வி வலயத்தில் 89 இலட்சம்
ரூபா நிதி ம�ோசடி இடம்பெற்றுள்ளமையை மத்திய மாகாண கல்விப்
பணிப்பாளர் அமரசிறி பியதாச உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 'ஹங்குரன்கெத்த கல்வி
வலயத்தில் கடமையாற்றுகின்ற உத்திய�ோகத்தர் ஒருவரே இந்த நிதிம�ோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில்,
விசாரணைகளை
ஆரம்பித்துள்ளோம்'
என்று மத்திய மாகாண கல்வி செயலாளர்
ஊடாக கடந்த 29ஆம் திகதி மத்திய மாகாண
பிரதம செயலாளர் காமினி ராஜரத்னவிற்கு
அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதம�ொன்றில் அமரசிறி பியதாச குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஹங்குரன்கெத்த வலயக் கல்வி அலுவலகத்தின் கணக்குப் பிரிவில் அபிவிருத்தி
உத்திய�ோகத்தராக கடமையாற்றி வரும்
நபரால் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல்
2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை
இந்த நிதி ம�ோசடி இடம்பெற்றுள்ளது. ஆசிரியர்கள் அல்லாதவர்களின் பெயர்களைச் சம்பளப் பட்டியலில் இணைத்து அதன் மூலம்
அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக
ப�ோலியாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு சம்பளம் வழங்கப்படுவதைப்
ப�ோன்று அதற்கேற்றவாறாக ப�ோலியான
ஆவணங்களை
அசலாகத்
தயாரித்து
அதன் மூலமே இந்த நிதி ம�ோசடி நடத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது கடமையில்
இருக்கின்ற மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கும் ப�ோது தனது
மனைவி மற்றும் பிறநபர்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட வங்கி
கணக்குகளின் ஊடாக பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மிகவும் நுனுக்கமான முறையில் இந்த
நிதிம�ோசடியை குறித்த நபர் மேற்கொண்டுள்ளதாக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து
வரும் பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அதிகாரி
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாகாண நிதிச் சட்டத்தின்படி அரசாங்க
உத்திய�ோகத்தர் ஒருவர் நிதி ம�ோசடி செய்துள்ளதாக
தெரியவருகின்ற
ப�ொழுது
குறித்த நபரால் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நட்டம் அல்லது த�ொகையை
குறித்த நபரிடம் இருந்து மீள அறவிடுவ-

விசாரணைகள் ஆரம்பம்!
தற்கு நடவடிக்கை எடுக்கின்ற அதேவேளை,
அந்த நபர் த�ொகையை செலுத்த இணங்கிக் க�ொள்கின்ற ப�ொழுது அதனை மீள அறவிடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் காணப்படுகின்றன.
அதற்கமைவாக குறித்த ம�ோசடியில் ஈடுபட்ட அரசாங்க உத்திய�ோகத்தரான நபரிடமிருந்து இதுவரை மதிப்பிடப்பட்ட நட்டத்தை
மீளப்பெற்றுக் க�ொள்ளவதற்கு அனுமதி
வழங்குமாறு மத்திய மாகாண கல்விப்
பணிப்பாளர் அமரசிரி பியதாச மத்திய
மாகாண கல்வி செயலாளர் மதுபானி
பியசேன ஊடாக கடந்த 29ஆம் திகதி
மத்திய மாகாண பிரதம செயலாளர் காமினி
ராஜரத்னவிற்கு அனுப்பிவைத்துள்ள கடிதத்தில் க�ோரியுள்ளார்.
அத்துடன் 'பண ம�ோசடியின் ம�ொத்தத்
த�ொகையை
மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டு
அறிக்கை வழங்கப்படும் வரை தற்பொழுது
மதிப்பிடப்பட்டுள்ள த�ொகையை மீள அறவி-

டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்று
மத்திய மாகாண கல்விப்பணிப்பாளர் அமரசிரி பியதாச அனுப்பிய கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அத்துடன் குறித்த அரச ஊழியர் பணி
இடைநிறுத்தம்
செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு
விசாரணை முடியும் வரையில் அவருக்கான
எவ்விதமான க�ொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமரசிரி பியதாச
தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட
ஆசிரியர்கள் த�ொடர்பாக எந்தவிதமான
தகவல்களையும் பெற்றுக் க�ொள்ள முடியவில்லை. எனினும் முன்னெடுக்கப்படும்
விசாரணைகளின் நிறைவில் அதுகுறித்த
தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்படுமென்று விசாரணைக்குழுவில் உள்ள பெயர் குறிப்பிட
விரும்பாத அதிகாரியெருவர் கூறினார்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து ஆசிரியர்

விடுதலை முன்னணியின் செயலாளர் என்.
டி.எஸ்.நாதன் கூறுகையில், இந்த விடயம்
த�ொடர்பாக தாங்கள் ஹங்குரன்கெத்த வலய
கல்விப் பணிப்பாளர நிலந்தி விஜேதுங்கவிடம் குறித்த விசாரணைகளை விரைவுபடுத்துமாறும், பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு
விரைவான தீர்வொன்றை பெற்றுக் க�ொடுக்குமாறும், அவர்களுக்கான நிவாரணம்
வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அழுத்தம்
க�ொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை
குறித்த
உத்திய�ோகத்தர் 2016ஆம் ஆண்டு வலப்பனை
பிரதேச சபைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட
ப�ோதிலும், ஹங்குரன்கெத்த வலயக் கல்வி
அலுவலகத்தில் சம்பள விடயம் த�ொடர்பாக
வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் கடமையாற்ற
வேண்டும் என்று அரச சேவை ஆணைக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் அவர் குறித்த ம�ோடிசகள் த�ொடர்பிலான விசாரணைகள் கடந்த
டிசம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் வரை
அவர் தனது கடமையை முன்னெடுத்துள்ளார். இக்காலப்பகுதியில் வலப்பனை
பிரதேச சபையிலும் நிதி ம�ோசடி இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை பிரதேச சபையின் செயலாளர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
குறித்த ம�ோசடியாது பிரதேச சபையில்
கடமையாற்றுகின்றவர்களின் சம்பளத்திலும்
விலைமனு க�ோரல் ஊடாகவும் நிதி ம�ோசடி
இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார்.
குறித்த ம�ோசடியிலும் மேற்படி நபரே
பிரதான சந்தேக நபராக உள்ளதாகவும்,
அவரிடத்தில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் விசாரணைக்குழுவில் உள்ள
அதிகாரிய�ொருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இவ்வாறான நிலையில் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முகங்கொடுத்துள்ள நபரைத்
த�ொடர்பு க�ொண்ட ப�ோது "தற்பொழுது
இந்த விடயம் த�ொடர்பாக விசாரணைகள்
முன்னெடுக்கப்படுவதால், இது த�ொடர்பாக
நான் எந்தக் கருத்துக்களையும் வெளியிட
விரும்பவில்லை" என்று பதிலளித்தார்.

எஸ்.தியாகு...?

(நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்)
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ண்டவர் நல்லவர், வல்லவர்,
வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர், வாக்குத்தத்தம் மாறாதவர்.

இந்த நாட்டில் இனங்களுக்கிடையே நல்லிணக்கம்
வர வேண்டும். அயலாரை நாம் நேசிப்பது ப�ோல
அடுத்தவரது குற்றங்களையும் மறப்பது நல்ல பண்பு.
நாம் செய்வது எத்தகையதென்று அறியாதவர்கள்
இருக்கலாம். ஆனால் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க
அதிகாரம் எமக்கு இல்லை. மண்டியிட்டு மன்றாட
வேண்டியவர்கள் நாம். கிறிஸ்தவ மதம் யாரையும்
வஞ்சிப்பது அல்ல, வஞ்சம் தீர்ப்பது அல்ல. நெஞ்சம்
நிறைய தவறுகளை மன்னிப்பத�ோடு மறப்பதும்
அதன் பண்பு. அதனால்தான் நாட்டு நலனுக்காக
நாம் ஒன்று கூடி பிரார்த்திக்க வேண்டிய நேரமாக
இதனை நாம் எடுத்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
எமது தேசிய ஐக்கியத்திற்கான வடக�ொழும்பு
மூத்த ப�ோதகர் ஒன்றியம் சமாதானத்துக்கான அர்ப்பணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது. கிறிஸ்தவ சமூகம் நாட்டுக்காக ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் ஆராயப்பட்டு அதை
அடையும் இலக்கை துணிவுடன் த�ொடர இயேசு
கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு அவசியமாகிறது.
இயேசு கிறிஸ்து ஐக்கியத்தை வலியுறுத்தினார், அந்நிய�ோன்யத்தை ஆதரித்தார். பாவங்களை மன்னிப்பவர் எமது இயேசு. அது மட்டுமன்றி நாம் செய்யும்
காரியங்கள் எதுவென்று அறியாதிருப்போருக்காக
அவர் இரக்கம் க�ொண்டவராக இருக்கின்றார். இது
எமக்கெல்லாம் முன்மாதிரி.
கறைபடிந்த வரலாறுகள் மீளவும் உயிர்பெறாத
வகையில் எமது ஜெபங்கள் நாட்டு மக்களை பாதுகாக்குமென எதிர்பார்க்கிற�ோம். நாடுமுழுவதும் நல்லிணக்கத்தைக் கட்டியெழுப்ப அது உதவும் என்பது
நிச்சயம். சகலரும் மன்னிப்புக்குரியவர்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்பது இயேசுவின் சித்தம்.
எனவே அவரது புனித இரத்தத்தினால் நாடு
கழுவப்பட வேண்டும். இயேசுவின் பெயரால் ஒன்-

பிரார்த்தனை ஊடாக நாடெங்கும்
ஐக்கியத்தை கட்டியெழுப்புவ�ோம்!
முகத்துவாரம் மிஸ்பா ஜெபமிஷனரி ஆலயத்தின் தலைமைப் ப�ோதகர் வண. ஜெயம் சாரங்கபாணி தலைமையில் நாளை (14.01.2022)
காலை 8.30 மணிமுதல் நண்பகல் 12
மணிவரை உபவாச ஜெபஒன்றுகூடல் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த ஒன்றுகூடலில் வடக�ொழும்பு மூத்த
ப�ோதகர் ஐக்கிய ஒன்றியக்குழு பெருமளவில் கலந்து க�ொள்ளவிருக்கின்றது. 2022ம்
ஆண்டு இலங்கையை அதிசயவிதமாகவும் அற்புதமாகவும் மாற்ற இயேசு கிறிஸ்து வல்லவராயிருக்கிறார். இன, மத பேதமின்றி அனைத்து
இனமக்களும் இதில் கலந்து ஆசீர்வாதத்தை
பெற்றுக் க�ொள்ள மூத்த ப�ோதகர் சங்கம்
அழைப்பு விடுகின்றது.
சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்
ப�ோகிறேன். உலகம் க�ொடுக்கிற பிரகாரம்
நான் உங்களுக்குக் க�ொடுப்பதில்லை. பரி
ய�ோவான் (14:27) என்று கர்த்தரின் வாக்குத்தத்தம் இந்தப் புதுவருடக் காலத்தில் எம்மைத்
திடப்படுத்துகிறது. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்
என்றொரு நம்பிக்கை இருக்கிறது.
நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும்
காலம் ஓடிக் க�ொண்டே இருக்கிறது. இது உலக

தேசிய ஐக்கியத்துக்கான வடக�ொழும்பு
மூத்த ப�ோதகர் ஐக்கிய ஒன்றியம் அழைப்பு

நாளை (14.01.2022) முகத்துவார மிஸ்பா
ஜெபமிஷனரி ஆலயத்தில் உபவாச ஒன்றுகூடல்
றுகூடுவ�ோம். அவரது திருவடி த�ொழுது அமைதி
நாடுவ�ோம். பிரார்த்தனை மூலம் தேசிய ஐக்கியத்தைக் கட்டி எழுப்புவ�ோம். நாடும் வளம் பெறும்
வீடும் சிறக்கும்.
இலங்கை தேசத்தின் சமாதானத்தை ந�ோக்கி
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லங்கை மக்களுக்கு பஞ்சம்,
பட்டினியில் பெரிதாக அனுபவம்
இல்லை. அது பற்றி நேரடியாகவும் தெரியாது. இரண்டாவது மகாயுத்தத்தின் ப�ோது அன்றைய பிரித்தானிய
க�ொலனி ஆட்சியாளர்கள் அரிசியையும்
மாவையும் பங்கீட்டு அடிப்படையில் மக்கள்
மத்தியில் விநிய�ோகித்தார்கள். அன்றைய
உள்ளூர் உணவுப் பழக்கங்களும் வெகு
எளிமையானவை. பலா, ஈரப்பலா, மரவள்ளி போன்ற கிழங்கு வகைகள், வீட்டுக்
காய்கறிகள், தேங்காய், கனிகளுடன்
உணவு வேளைகளை அவர்களால் சமாளிக்க முடிந்தது. பெருந்தோட்டங்களுக்கு
அரிசிமாவின் சீரான விநிய�ோகத்தை
வெள்ளை அதிகாரிகள் உறுதி செய்து
க�ொண்டார்கள். எனவே அப்போது பசி ஒரு
பேசுப�ொருளாக இருக்கவில்லை.
1973_-74 காலப்பகுதியில் அரிசி மற்றும்
மாவுக்கு பெருந்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. அரை
இறாத்தல் பாண் பங்கீட்டு அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது. அரிசி கூப்பனுக்கு அப்பால் கடைகளில்
கிடைக்கவில்லை. கிராமவாசிகளால் சமாளிக்க
முடிந்தாலும் நகர்வாசிகள் கஷ்டப்பட நேர்ந்தது.
அது அன்றைய ஸ்ரீமாவ�ோ பண்டாரநாயக்கவுக்கு
எதிரான அலையை கிளப்பியது.
மேலும் 1971 ஜே. வி.பி. கிளர்ச்சியில் பல நூற்றுக்கணக்கான சிங்கள இளைஞர்கள் க�ொல்லப்பட்டும் காணாமல் ப�ோயுமிருந்தனர். 1977 ப�ொதுத்
தேர்தலில் ஜே. ஆர். ஜயவர்தன தலைமையிலான
ஐ. தே. க. அரசு வெற்றி பெறுவதற்கு இவை காரணமாயின.
ஆனால் இவற்றோடு ஒப்பிடும் ப�ோது இன்றைய
நிலை வித்தியாசமானதுதான். அக்காலங்களில்
ட�ொலர் பிரச்சினை காணப்படவில்லை. விதவிதமான நுகர்வுப் ப�ொருட்கள், இறக்குமதி பழவர்க்கங்கள், சீஸ், பட்டர், ஜாம், பீட்ஸா, பேர்கர், வகை
வகையான மென்பானங்கள், ஐஸ்கிறீம், சமையல்
எரிவாயு என்பன சந்தையில் அன்று காணப்படவில்லை. பாண், பணிஸ், க�ொம்பு பணிஸ்,
‘மாலுபாண்’ ப�ோன்றவை மட்டுமே அன்று நாம்
அறிந்த ‘லக்சரி’ பண்டங்கள்.
தற்போது சந்தையில் வகைவகையான நுகர்வுப்
ப�ொருட்கள் க�ொட்டிக்கிடக்க, விலைகளும் மிக மிக
அதிகம். அரிசி விலை மென்மேலும் அதிகரிக்கும்,
எரிவாயு, மின்சார தட்டுப்பாடு த�ொடரலாம் என்ற
நிலை காணப்படும் அதேசமயம், காய்கறிகளின்
விலைகளும் உயர்ந்து வருகின்றன. சராசரி மனிதனின் தனிமனித ப�ொருளாதாரத்துக்கும் நுகர்வுப் ப�ொருட்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி
அதிகரித்து வருகிறது. நாட்டின் கடன் பளுவும்
அதிகரித்துச் செல்கிறது. க�ொவிட் பெருந்தொற்றில் இருந்து தமது ப�ொருளாதாரத்தை ஏனைய
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யலகத் தமிழர் நலன் மற்றும்
மறுவாழ்வுத் துறை சார்பில்
நேற்று நடைபெற்ற அயலகத்
தமிழர் நாள் விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
'தமிழால் இணைவ�ோம்' என்ற அடிப்படையில்
நாம் ஒன்றுசேர்ந்துள்ளோம். தமிழுக்குத்தான்
அந்த வலிமை இருக்கிறது. மத மாயங்களையும் சாதி பேதங்களையும் வீழ்த்தும் வல்லமை
ம�ொழிக்குத்தான் உள்ளது. அதனால்தான் 'தமிழால்
இணைவ�ோம்' என்பதை நமது முழக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளோம். ஒரு தமிழன் - இன்னொரு தமிழனைச் சந்திக்கும் ப�ோது தமிழைச் ச�ொல்லி வாழ்த்து
தெரிவிக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால்தான்
மற்ற வேறுபாடுகள் எதற்கும் முக்கியத்துவம் தரக்
கூடாது என்ற எண்ணம் த�ோன்றும் என்றார் இலக்கிய மேதை மு.வரதராசனார். அத்தகைய தமிழ்
வாழ்த்தை உங்களுக்கு முதலில் நான் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். தமிழால் இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் அதேவேளையில் - அயலகத் தமிழர் நாள் வாழ்த்துகளையும் உங்களுக்குத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன் என்று ஸ்டாலின் தனது
உரையில் குறிப்பிட்டார்.
"உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் - பல்லா-
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சுழற்சியின் விளைவு. ஆனால் காலத்தை ஆதாயப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
அன்று காலத்தை வீணாக்கிய எருசலேமைப்
பார்த்து இயேசு உனக்குக் கிடைத்த இந்த நாளிலாவது உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்-

திருந்தாயானால் நலமாய் இருக்குமே என்று கலங்கினார். (லூக்கா 19:42)
ஓடி முடிந்த காலத்தில் நாம் பல்வேறு அனுபவங்களுக்கு முகம் க�ொடுத்திருக்கலாம். பல்லின மக்கள்
வாழும் இந்த ஜனநாயக நாட்டில் வாழ்வது நமக்குப்

பெருமையான விடயமே. ஆயினும் துயரங்கள், நெருக்கடிகள், சவால்கள் என்று எமது
சமாதானம் குழம்பிப் ப�ோவதும் உண்டு. என்
பின்னே வாருங்கள் (மத்தேயு 4:19) என்று
கர்த்தரின் அழைப்பை புறக்கணிப்பதால்
சாத்தான் பல்வேறு வழிகளிலும் எம்மைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்கிறான்.
இதனால் நாம் ச�ோர்வடைகின்றோம். காலத்தின் பிறப்பின் மேல் எதிர்பார்ப்பை விதைக்கின்றோம். கண்ணீர் துடைக்கப்படாதா என்று
ஏங்குகிற�ோம். அதே நேரம் அடுத்தவர் மேல்
பழியைப் ப�ோட்டுவிட்டு தப்ப நினைக்கிற�ோம்.
இங்கேதான் ஆண்டவரின் அடைக்கலம்
தேவைப்படுகின்றது. ஏனெனில் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக (ய�ோவான் 14:1)
என்று எமது மனமறிந்து ஆறுதல் தருபவர்
அவர் மட்டுமே.
இதற்காக எம்மிடமிருந்து அவர் எதனை எதிர்பார்க்கிறார்?
'ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடு கூட
விழித்திருக்கக் கூடாதா.....' (மத 26:40)
என்று எமது சமாதானத்துக்கான அவர் இதயம்
கலங்குகிறார்.
நாம் ஆண்டவரின் அழைப்புக்கு செவிமடுப்போம். அதற்காக வடக�ொழும்பு மூத்த ப�ோதகர்
ஐக்கிய ஒன்றியம் நாளை 14ஆம் திகதி உபவாச
ஜெபஒன்றுகூடல் ஒன்றை ஒழுங்கு செய்துள்ளது.
தை பிறந்திருக்கும் தனிச்சூழலில் இனி இல்லை,
இதய வேதனை என்பதை அனுபவித்து உணர அரி-

யவாய்ப்பு. அனைவரும் இந்த ஜெபஒன்றுகூடலில்
பங்கு க�ொண்டு காலத்தை ஆதாயப்படுத்த ஐக்கியப்படுங்கள். நாட்டுக்கும் இங்கு வாழும் சகல இன சமூகங்களுக்கும் சமாதானம் கிடைத்திட விசுவாசத்த�ோடு ஜெபிப்போம்.

வண. ஜெயம் சாரங்கபாணி
பூமியிலே நாங்கள் வாழ்கிற நாட்களையும் செலவழிக்கிற நேரங்களையும் கர்த்தர் கவனித்துக்
க�ொண்டே இருக்கிறார். மறந்து ப�ோகாதீர்கள். இயேசுகிறிஸ்து எம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக!

தேவதாஸ் சவரிமுத்து...?

இலங்கையில் நிலவும் ப�ொருளாதார சிக்கல்களுக்கு
மத்தியில் சீன வெளிவிவகார அமைச்சரின் வருகை!
நாடுகள் மெதுவாக மீட்டு எடுத்து வரும் சமயத்தில் இலங்கை சிக்கலில் மாட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது. இதில் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.
இத்தகைய ஒரு பின்னணியில்தான் சீன
வெளிவிவகார அமைச்சர் வாங்யீ அவர்களின்
இலங்கை விஜயம் அமைந்தது. மாவ�ோசேதுங்கின் காலத்தில் பெரும் பஞ்சம், பட்டினியை
எதிர்நோக்கியிருந்த நாடான சீனா, மேற்கத்திய
நாடுகளின் உலக மயமாக்கல் க�ொள்கையை
சரியான நேரத்தில் கையில் எடுத்துக் க�ொண்டு
டெங் ஸியாவ�ோபிங் அவர்களின் காலத்தில்
சுதந்திர ப�ொருளாதாரதுக்கு நாட்டை திறந்து
விட்டதன் பலனாக இன்று அமெரிக்காவுடன்
ப�ொருளாதார ரீதியாக சவாலுக்கு அழைக்கும் நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இலங்கை
வாசிகள் சீனாவின் இந்தப் ப�ொருளாதார அற்புதத்தை கண் எதிரே கண்டுள்ளார்கள்.
சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் தன் ஆபிரிக்க
விஜயத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கடந்த சனிக்கிழமை இரவு க�ொழும்பு வந்தார். இலங்கைக்கும்
சீனாவுக்கும் இடையிலான 65 வருடகால இராஜாதந்திர உறவை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இவ்விஜயம் அமைந்ததாக ச�ொல்லப்பட்டாலும், பிராந்திய
மற்றும் சர்வதேச ரீதியான அரசியல் சமிக்ஞைகளை விடுப்பதும் இவ்விஜயத்தின் ந�ோக்கங்களில்
ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம். அவரது விஜயத்தின்
முக்கிய அம்சமாக, க�ொழும்பு துறைமுக நகரின்
500 மீற்றர் நீள கடல�ோர நடைபாதையை திறந்து
வைப்பதும் அதில் மக்கள் நடமாட, அதாவது
துறைமுக நகருக்குள் மக்கள நுழைவதற்கு வழிவகுக்கின்ற வசதியை ஏற்படுத்துவதும் பிரதான அம்சமாக இருந்துள்ளது.
ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் கலந்து க�ொண்ட
இந்த துறைமுகநகர் நிகழ்வில் உரையாற்றிய
சீன வெளிவிவகார அமைச்சர், ஒரு உறுதியான
நிலைப்பாடே அதிகார அரசியலில் மசிந்து ப�ோய்
விடாமல் அறைகூவல் விடுக்கச் செய்யும் என்றும்
இதுவே சீனாவின் உறுதியான நிலைப்பாடு என்றும்
கூறினார். இலங்கையுடனான உறவு மிகவும் இறுக்கமானது, சிநேகபூர்வமானது என்பதை பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கையுடன் தமது கையை
பிணைத்துக் க�ொண்டு ஊடகங்களுக்கு அவர் காட்சியளிக்கவும் தவறவில்லை. இதையும் ஒரு அரசியல்
சமிக்ஞையாகவே கருத வேண்டியிருக்கிறது.
எனினும் இலங்கை சில விஷயங்களை சீனா-

கடன்களை மீளச்செலுத்துதலை எளிமைப்படுத்தித் தந்தால் இலங்கை எதிர்கொண்டிருக்கும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கான ஒரு
தீர்வாகவும் அது அமையும் என அவர் குறிப்பிடவும் செய்தார். ஆனால் சீனா இலங்கைக்கு
வழங்கியுள்ள ம�ொத்தக் கடன்தொகை எவ்வளவு என்பது தெரிவிக்கப்படவில்லை. எனினும்
ப�ொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு ஒரு
கடன் திட்டத்தை ஏற்படுத்தித் தரும்படி கேட்டதற்கு காரணம் உள்ளது. இதன் மூலம்
இலங்கை த�ொழிற்சாலைகள் மூலப்பொருட்கள் கிடைக்காத நிலைக்கு தள்ளப்படுவதைத்
தவிர்க்க முடியும்.
ஆனால இக்கோரிக்கைகளுக்கு சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் நேரடியாக எந்தப் பதிலையும்
ச�ொல்லவில்லை. அதற்கான அதிகாரம் அவரிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பதிலாக ஜனாதிபதியை சீனாவுக்கு விஜயம் செய்யும்படி அவர்
அழைத்தார். விரைவில் அவ்விஜயம் நடைபெற-

ப�ொருளாதாரச் சிக்கலில் இருந்து இலங்கை மீண்டெழுந்தாக வேண்டும்;
கடன்கள் அதற்குத் தீர்வல்ல. இன்றைய நெருக்கடி நிலையில் இருந்து
மீள்வதற்கு மக்களும் உதவ வேண்டும். இந்த சிரமமான தருணத்தைக்
கடந்து செல்ல நாம் அனைவரும் ஒத்துழைப்பை வழங்குவது அவசியம்
விடம் ச�ொல்ல மறக்கவில்லை. இலங்கையின்
கடன்பளு 35 பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் எனக்
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையில் பத்து சத
வீதம் சீனாவுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன். ஏப்ரல்
2021 வரையில் இந்த அளவுக்கு சீனாவிடம்
இலங்கை கடன்பட்டிருக்கிறது. எனவே கடன்களை
மீளச் செலுத்துவது த�ொடர்பிலான ஒழுங்குமுறைகளை இலங்கைக்கு எளிமையாக இருக்கும்
வகையில் மாற்றி அமைக்க முடியுமா என்ற வேண்டுக�ோளை சீன வெளிவிவகார அமைச்சரிடம் முன்வைத்த ஜனாதிபதி, சீனாவிடமிருந்து ப�ொருட்களை
கடன் அடிப்படையில் இறக்குமதி செய்ய வழிவகுக்கும் கடன் திட்டம�ொன்றை உருவாக்கித் தரும்படியும்
கேட்டுக் க�ொண்டார்.

லாம்.
இலங்கையில் க�ொவிட் த�ொற்று தணிந்து
வருவது ப�ோல ஒரு த�ோற்றம் காணப்படும்
நிலையில், இந்நாட்டுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில்
சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதில் இலங்கை அரசு
தீவிரம் காட்டி வருகிறது. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு
த�ொற்றற்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கி பயணிகளின்
வருகையை அதிகரிக்க அரசு முயற்சித்து வருகின்ற சூழலில் சீனர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற
அந்நாடு தடை விதித்துள்ளது. இது இலங்கைக்கு
சாதகமானதல்ல. இலங்கைக்கு சுற்றுலாவாக அதிக
அளவில் வருகை தருபவர்கள் இந்தியர்களும்
சீனர்களும்தான். மிக முக்கியமான தருணத்தில்
சீனப் பயணிகள் இலங்கைக்கு வராமல் இருப்பது

இலங்கை சுற்றுலாத்துறைக்கு ஒரு பின்னடைவுதான். இதேசமயம் சீனாவில் கற்கும் இலங்கை
மருத்துவ மாணவர்கள் இலங்கைக்குத் திரும்பிவர முடியாத நிலையில் இருப்பதால் அதற்கு வசதி
செய்து தரும்படியும் வாங்லீயிடம் பிரதமர் கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
இவரது வருகையின் ப�ோது சில ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டன. ப�ொருளாதார மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப கூட்டுறவுக்கான ஒப்பந்தம், க�ொழும்பில் குறைந்த வருமானம் க�ொண்டோருக்கு
குறைந்த செலவில் வீடுகள் அமைக்கும் திட்டம்,
பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு த�ொகுதிக்கான
த�ொழில்நுட்ப உதவி வழங்கும் திட்டம், சிறுநீரக
ந�ோயாளர் பரிச�ோதனை அம்பியூலன்ஸ் வாகனங்கள் வழங்கும் திட்டம் என்பன கைச்சாத்திடப்பட்ட
ஒப்பந்தங்களாகும்.
இலங்கை ஒரு பெரும் ப�ொருளாதார சிக்கலில்
மாட்டிக் க�ொண்டதற்கு பெருந் த�ொற்று ஒரு காரணமாக இருந்தமை உண்மையானாலும் விவசாயத்துறையில் அதிரடியாக செய்ய முயன்ற மாற்றங்கள்
ப�ோதிய திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தால் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியதும் எரியும்
நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றியது ப�ோலாகி விட்டது.
ஒரு சீன உரக்கப்பல் வந்து, உரத்தை இறக்க அனுமதிக்காததால் கடலில் தரித்து நின்றமை, அது
த�ொடர்பாக மக்கள் வங்கியை சீனத் தூதரகம் கறுப்புப்பட்டியலில் சேர்த்தது என்பன சீன_- இலங்கை
உறவில் ஒரு கறையாக அமையலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், சீன அமைச்சரின் வருகை
அச்சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து விட்டது. குளறுபடிகள் எவ்வாறிருப்பினும் அவற்றின் இறுதி விளைவுகள் மக்களையே சென்றடைந்தன.
எனினும் இலங்கை மீண்டெழுந்தாக வேண்டும்.
மென்மேலும் கடன்களை வாங்கிக் குவிப்பதால்
பிரச்சினைகள் மேலும் ம�ோசமாகும். இந்நிலையில்
இருந்து மீள்வதற்கு மக்களும் உதவ வேண்டும்.
இந்த சிரமமான தருணத்தைக் கடந்து செல்ல நாம்
அனைவரும் ஒத்துழைப்பை வழங்குவது அவசியம். ஆனால் எதிர்காலத்துக்கான கட்டமைப்புகளை
அமைக்கும் ப�ோது அவை உழல், ம�ோசடியற்றதாகவும், வெறும் கட்சி அரசியல் சார்ந்ததாகவும் அல்லாமல் நாட்டின் அபிவிருத்தியை மட்டுமே ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த
நெருக்கடியே ப�ோதும். இன்னொன்றை எதிர்காலத்துக்காக சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

நாடுகள் எம்மைப் பிரித்தாலும்
ம�ொழியால் நாம் இணைவ�ோம்!
யிரம் மைல் கடந்தும் இன்று நாம் ஒன்றாகக் கூடி
இருக்கிற�ோம் என்றால் - தமிழன் என்ற உணர்வோடு
நாம் கூடி இருக்கிற�ோம். நம்மை நாடுகள் பிரிக்கின்றன. நிலங்கள் பிரிக்கின்றன. ஆனாலும் ம�ொழி
இணைக்கிறது. அந்த வல்லமை தமிழ்மொழிக்கு
உண்டு. 'வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது
தமிழாக இருக்கட்டும்' என்பதை தமிழ் மண்ணில்
விதைத்து ம�ொழிப்பற்றும் - 'தமிழா! இன உணர்வு
க�ொள்' என்று முழங்கி இனமான உணர்வும் ஊட்டிய
இயக்கம்தான் திராவிட இயக்கம்! ம�ொழிக்காக
ப�ோராடிய - வாதாடிய இயக்கம் மட்டுமல்ல, ம�ொழிகாக்க தனது தேகத்தை தீக்குத் தின்னத் தந்த தீரர்களின் இயக்கம் தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்"
என்று முதல்வர் மேலும் தெரிவித்தார்.
"இந்த வரிசையில்தான், வெளிநாடுகளில் உள்ள
தமிழ்ச் சங்கங்களுடன் இணைந்து ஒவ்வொரு

ஆண்டும் ஜனவரி 12-ம் நாள் உலகத்தமிழர் புலம்பெயர்ந்தோர் நாளாகக் க�ொண்டாடப்படும். இலங்கையில் இருந்து தமிழ்நாட்டை ந�ோக்கி வந்த
தமிழர்களுக்கு 317 க�ோடி ரூபா மதிப்பீட்டில்
பல்வேறு சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள்.
க�ொர�ோனா என்ற பெருந்தொற்று காலமாக இல்லாமல் இருந்திருந்தால், இந்த விழாவை
மிகப்பெரிய விழாவாக முன்னெடுத்திருப்போம். க�ொர�ோனா என்பதால் அது
இயலவில்லை. ஆனால் பரந்த உள்ளம்
க�ொண்ட நாம், காண�ொலியில் பெரிய
அளவில் க�ொண்டாடிக் க�ொண்டு இருக்கிற�ோம். பல நாடுகளைச் சேர்ந்த, பல்வேறு
பெருமக்கள், பல்வேறு தலைப்புகளில்
பேச இருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவரது

உரைகளும் தமிழை - தமிழினத்தை - தமிழர்களை
மேம்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும். நம்மை
பிளவுபடுத்தும் எண்ணங்களை பின்னுக்குத் தள்ளி,
நம்மை இணைக்கும் எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுப்பவையாக உங்களது உரைகள் அமைய
வேண்டும்.
இங்குள்ள தமிழர்களுக்கு எல்லாமுமாய் இந்த

அயலகத் தமிழர் நாள்
விழாவில் ஸ்டாலின்
அறைகூவல்

அரசு இருப்பதைப் ப�ோலவே அயலகத் தமிழ் மக்களுக்கும் எல்லாமுமாக இந்த அரசு இருக்கும்" என்று
முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார்.

6
துறைமுக கிழக்கு முனையத்தின்
இரண்டாம் கட்டம் பணி ஆரம்பம்
13–01–2022

க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் கிழக்கு
முனையத்தினுடைய
இரண்டாம்
கட்ட நிர்மாணப் பணிகள் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நேற்று
(12) காலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
முனையத்தின் பணிகளை ஆரம்பித்து வைக்கும் வகையில், ஜனாதிபதி
மற்றும் பிரதமரினால் நினைவுக் கல்வெட்டு திறந்துவைக்கப்பட்டது.
மூன்று கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முனையத்தின் கட்-

டுமானப்
பணிகளை,
2024ஆம்
ஆண்டில் நிறைவுசெய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது, 75 ஹெக்டயார்
பரப்பளவில் 1,320 மீற்றர் நீளத்தைக்
க�ொண்டுள்ளது. நிர்மாணப் பணிகள்
நிறைவடைந்ததும்,
கப்பலிலிருந்து
கரை வரை இயக்கப்படும். 12 பளுதூக்கிகள் (STC) மற்றும் தண்டவாளங்களில் இயங்கும் 40 கிரேன் பளுதூக்கிகளுடன் (RMG) ஒரு முழுமையான
முனையத்தை இலங்கைத் துறைமுக
அதிகார சபை க�ொண்டிருக்கும்.

இதற்கான ம�ொத்தச் செலவு 510
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களாக
இருப்பத�ோடு, துறைமுக அதிகாரசபை 200 மில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்களைச் செலவழிக்க எதிர்பார்த்திருக்கிறது. அக்சஸ் என்ஜினியரிங் பி.எல்.சி (Access Engineering
PLC) மற்றும் சைனா ஹார்பர்
இன்ஜினியரிங்
கம்பனி
(China
Harbour Engineering Company LTD)
இணைந்து இந்த நிர்மாணப்பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.

2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

கிழக்கு பல்கலை உபவேந்தராக பேராசிரியர் வல்லிபுரம்
(ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர் )

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின்
10வது உபவேந்தராக பேராசிரியர்
வல்லிபுரம் கனகசிங்கம் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
உபவேந்தருக்கான
தேர்வில்
பல்கலைக்கழக
மானியங்கள்
ஆணைக்குழுவின் தெரிவுக்குழுவின் பிரகாரமும் கிழக்கு பல்கலைக்கழக பேரவையில் பிரகாரமும் முதல்நிலையில் தெரிவு
செய்யப்பட்டு
மானியங்கள்
ஆணைக் குழுவின் சிபார்சின் பிரகாரம் ஜனாதிபதியினால் பேராசிரியர் கனகசிங்கம் இப்பதவிக்கு
தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

786 மில்லியன் ட�ொலரை...
தெரிவித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்-

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
கியின் ஒத்துழைப்புடன் இலங்கையில்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு

க�ொஹுவலையில்...
அபிவிருத்தி திட்டங்களின் சாத்தியப்பாடு த�ொடர்பிலும் ஆசிய அபிவிருத்தி

வங்கியின் உப தலைவர் சிக் ஷின்
ஷென் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

எமக்கென்று ஒரு இலக்குள்ளது.
அதன்படியே நாங்கள் பயனிக்க
முடியும்.
உடனடி, ஐந்தாண்டு, பத்தாண்டு
நீண்ட காலம் என்று பல விதமான

திட்டங்கள்
வகுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு அமைச்சுடன்
இணைந்து நாம் அதற்கான நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுப்போம்
என்றார்.

துகள் இறக்குமதி செய்யப்படும்
ப�ோது உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்யும்
மருந்துகள் த�ொடர்பிலும் கவனம்
செலுத்த வேண்டும் என்றும் க�ொள்வனவு செய்யப்படும் மருந்துகள்
த�ொடர்பில் மிகுந்த அவதானத்துடன்
நடவடிக்கைகளை
மேற்க�ொள்ளவேண்டுமென்றும்அமைச்சர்
கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்.

சில மருந்துகள் நாட்டில் பாரியளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதுடன்
மக்கள் பல்வேறு வர்த்தக பெயர்களிலுள்ள மருந்துகளுக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறான மருந்துகளை
வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி
செய்ய வேண்டியுள்ளது என்றும்
அவர் இதன் ப�ோது மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

ஐ.நா அமைதி காக்கும்...
படையினது பங்களிப்பு மிகமுக்கியமானதாகும். நாட்டின் பாதுகாப்பு, கடல் மற்றும் கடல்சார்
பாதுகாப்பு, வான் பாதுகாப்புக்கு
விமானப்படைக்கு விமானங்கள்

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
மிகவும் முக்கியமாகும். இதற்கு
தேவையான விமானங்களை திட்டமிட்ட அடிப்படையில் பயன்படுத்துவது, பராமறிப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

நாட்டுக்கு தேவையான மருந்து வகை...

சுகாதார அமைச்சின் சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
மூன்று மாதங்களென ஆறு மாதங்களுக்காக இரண்டு அறிக்கைகளை
தயாரித்து தேவையான மருந்துகள்
த�ொடர்பில் தமக்கு தெரியப்படுத்துமாறும் அமைச்சர் சம்பந்தப்பட்ட

அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
இந்த வருடத்திற்கு நாட்டுக்கு
தேவையான மருந்துகள் த�ொடர்பில்
அமைச்சில் நடைபெற்ற விசேட
பேச்சுவார்த்தையின் ப�ோதே அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல இத்தகைய பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
வெளிநாடுகளில் இருந்து மருந்-

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின்...
அவர் கைதுசெய்யப்பட்டு தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். அவரது கைது மற்றும் தடுத்து
வைத்தல்
சட்டவிர�ோதமானது
என்றும் இலங்கையின் அரசியல்
அமைப்பு வழங்கியிருக்கும் அடிப்படை உரிமைகளின் மீறல் எனவும்
உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை
உரிமை மீறல் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டதையடுத்து மனு மீதான பரிசீலனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்நிலையில் 2021 டிசம்பர்
17ஆம் திகதி மேற்படி வழக்கு
பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டப�ோது அவரை பிணையில்

விடுவிப்பதற்கு சட்டமா அதிபர்
திணைக்களம் இணக்கம் தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையிலே உஸ்தாத்
ஹஜ்ஜுல் அக்பர் நேற்று முன்தினம்
பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டதாக
இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி
தெரிவித்தது.
ஏற்கனவே 2019 ஆகஸ்ட் 25ஆம்
திகதி க�ொழும்பு குற்றத் தடுப்பு (சி.
சி.டி) பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டு 32 நாட்கள் தடுப்புக் காவலில்
வைக்கப்பட்டு
விசாரிக்கப்பட்ட
பின்னர் அவருக்கு எதிராக எந்த
விதமான சட்ட நடவடிக்கையும்
மேற்கொள்ள அவசியமில்லை என

2019. 08. 25 அன்று பயங்கரவாத
குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் (CTID) நீதிமன்றில் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்தின் பேரில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பிணை வழங்கப்பட்ட நிலையில்
மீண்டும் சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்ட
அவருக்கு என்ரிஜன்
பரிச�ோதனை நடத்தப்பட்டு அவருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று இல்லை
என்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்ட
பின்னர் நேற்று பிற்பகல் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார்.
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன்
த�ொடர்பு இருப்பதாகவும் தீவிரவா-

தத்தை பரப்புவதாகவும் தெரிவித்து
அவர் பல தடவை விசாரணைக்கு
அழைக்கப்பட்டு பின்னர் கைதாகி
10 மாதங்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார்.
அவருக்கு
பிணை
வழங்கப்பட்டது த�ொடர்பில் ஜமாஅத்தே
இஸ்லாமி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளத�ோடு அவர் மீது ச�ோடிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும்
நிரூபிக்கப்படவில்லை
எனவும்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. காலம் கடந்தாலும் உண்மை வெளிச்சமாகும்
என்றும் அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.(பா)

வெளிநாட்டுக் கடன்களை...
தெரிவித்துள்ளார். நாட்டில் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு
ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படுமெனவும்,
இன்னும்
இரண்டு மாதங்களில் சுற்றுலாத்துறை
மீண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் வெளிநாட்டுக் கடன்களை
செலுத்த முடியுமென்றும் மத்திய
வங்கி ஆளுநர் கப்ரால் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களத்தில்
நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர்
சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு கருத்து

வெளியிட்ட ப�ோதே அவர் இதனை
கூறியுள்ளார். எதிர்வரும் மார்ச் மாத
இறுதியில் அடுத்த ஒன்பது மாதங்களுக்கான ப�ொருளாதார வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாகவும்
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேநேரம், இந்த ஆண்டில் 5.5 சதவீத
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி வேகத்தை
எதிர்பார்ப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் வங்குர�ோத்து அடைந்துள்ளதாக சிலர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களில் உண்மையில்-

லையென்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர்
அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவித்தார்.
சர்வதேச தர மதிப்பீட்டு நிறுவனங்களால் இலங்கையின் தரம் தாழ்த்தப்பட்டமை வருத்தமளிப்பதாக அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
இந்த ஆண்டு நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி நூற்றுக்கு 5.5% ஆக உயர்ந்துள்ளது. பணத்தை அச்சிடுவதால் சில
சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும். தற்போது
அச்சிடப்படும் பணத்தின் அளவை
இலங்கை மத்திய வங்கி குறைத்து
வருவதாகவும் இலங்கை மத்திய வங்-

கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் கப்ரால்
மேலும் தெரிவித்தார். பணத்தை அச்சிடும் நடைமுறை புதிய விடயமல்ல.
அனைத்து உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச
அரசாங்கங்களும் குறிப்பாக நெருக்கடியான காலங்களில் இந்த முறையை
நாடுகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார். எனினும் இந்த முறையை நீண்ட
காலத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாது.
ப�ொருளாதாரத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள
அழுத்தத்தைக் குறைக்க தற்போது
மாற்று வழிகளை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அமெரிக்காவுக்கு வழங்கப்பட்ட...
நேற்றைய தினம் நான்காவது
நாளாகவும் நீதியரசர் ஜயந்த ஜயசூரிய, புவனேக அலுவிஹார, பிரியந்த ஜயவர்தன, விஜித் மலல்கொட
மற்றும் எல். டி. பி. தெஹிதெனிய
ஆகிய
ஐவரடங்கிய நீதிபதிகள்
குழாம் முன்னிலையில் மனு விசாரணக்கு எடுத்துக்கொள்ளத் தீரமானிக்கப்பட்டிருந்தது.
எனினும் குறித்த மனு நேற்றைய
தினம் நீதியரசர் ஜயந்த ஜயசூரிய,
குமுதினி விக்கிரமசிங்க, அச்சல

வெங்கப்புலி ஆகிய�ோரடங்கிய நீதிபதிகள் குழாம் முன்னிலையிலேயே
விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்போது நீதியரசர் ஜயந்த
ஜயசூரிய திறந்த நீதிமன்றத்தில்
மேற்படி வழக்கின் மேலதிக விசாரணைகளை எதிர்வரும் 19ம் திகதிக்கு
ஒத்திவைப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
அதற்கிணங்க மேற்படி மனு மிதான
விசாரணை 19, 20, 21 ஆகிய திகதிகளில் இடம்பெறும் என்றும் அவர்

பஞ்சத்திலிருந்து நாட்டை ...

உள்ள விசேட தேவையுடைய
குழந்தைகளுக்கு உதவி திட்டங்களை வழங்கி வைத்ததன் பின்னர்
ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடும்
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதன்போது கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர், “உண்மையிலேயே
இந்த நாட்டில் விசேட தேவையுடையவர்கள் மாத்திரமல்ல இந்த
நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் எதிர்வரும் காலங்களில்
நாம் உலர் உணவுப்பொருட்கள்
உட்பட அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை வழங்க வேண்டிய கட்டாயம்
வரும் என்பது நாட்டிலுள்ள செய்தி-

களை பார்க்கும் ப�ோது அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
இந்த நாட்டிலே இடம்பெரும்
அனைத்து விடயங்களையும் பார்க்கின்ற ப�ோது, மிகவும் ஆபத்தான
ஒரு காலம் எதிர்காலத்தில் வரும்
என்பதை அறியக்கூடியதாக இருகின்றது.
இலங்கைக்கு ச�ொந்தமான தங்கத்தினை விற்பனை செய்துள்ளனர்.
அதே நேரத்தில் களவுகளை எடுத்ததாக கூறி, சில நிறுவனங்களின் முதலாளிகளை கைது செய்கின்றனர்.
நாட்டில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் விதம் குறித்த பட்டியலை
மின்சார சபை வெளியிட்டுள்ளது.
எனினும் விடயத்திற்கு ப�ொறுப்நாம் நான்கரை வருடங்களில் முடிவுக்கு க�ொண்டுவந்தோம்.
அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் நிர்மாணித்தோம். விமான நிலையங்களை
நிர்மாணித்தோம்.
அதனையடுத்து
2015
ஆம்
ஆண்டின் பின்னர் எமது அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் த�ொடர்பில்
விமர்சனம் செய்தவர்களே நாட்டை
ப�ொறுப்பேற்றனர். அவர்கள் துறைமுகத்தை விற்றனர்.
என்றாலும் அதை விற்கும்போது
அங்கு கல் இருக்கவில்லை. துறைமுகத்தை அமைப்பதன் மூலம்
நாட்டை கடல்வழி கேந்திரமாக கட்டியெழுப்புவதே எமது எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. ஆசியாவின் பலம்
மிக்க நாடாக இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதே எமது திட்டமாகும்.
தற்போது சிலர் இத்தகைய நெருக்கடியான நிலையில் இதுப�ோன்ற
அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களை

பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் நான்கு
வழிப்பாதை
அமைக்கப்படவுள்ளதுடன் நுகேக�ொட களுப�ோவில
வீதியில் ப�ோக்குவரத்து சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்தி ப�ோக்குவரத்து

லாளர்
கல்வியாளர்கள்
மற்றும் வர்த்தக அங்கத்தவர் உடன் இணைந்து
செயற்பட்டவர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
இவருடைய சேவையின்
ஊடாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் பாரிய கல்வி
மற்றும் கல்வி சாரா முன்னேற்றத்துடன்
கிழக்கு
பல்கலைக்கழகத்தின்
ஊடாக
சமூகத்தின் சமூக ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்துக்கும் பங்களிப்பு
செய்ய ஒரு தூண்டுக�ோலாக
அமையும் என்பதும் சமூகத்தின்
எதிர்பார்ப்பாகும்.

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
கட்டுப்பாடுகள்
மேற்கொள்ளப்படும்.இந்த திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு
2648 மில்லியன் ரூபாவாகும்.இந்த
திட்டம் 22 மாதங்களில் பூர்த்தி செய்ய
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நிதி அமைச்சர்...

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
மேற்படி மனுமீதான விசாரணையை
விசாரணைக்கு எடுக்க நீதிபதிகள்
எதிர்வரும் 7 ஆம் திகதி மீண்டும்
குழாம் உத்தரவிட்டுள்ளது. (ஸ)

A/L, புலமைப்பரிசில் ...
உயர்தரம் மற்றும் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2021 ஆகஸ்ட்
மாதத்தில்
நடைபெறவிருந்தது.
இருப்பினும் இவை இரண்டு முறை
பின்போடப்பட்டன. முன்பு திட்டமிட்ட வகையில் புலமைப்பரிசில்

பரீட்சை ஜனவரி 22 ஆம் திகதியும்
உயர்தர பரீட்சை இந்த வருடம் பெப்ரவரி மாதம் 7 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிப்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதாக கல்வி
அமைச்சின் செயலாளர் கபில சி.
பெரேரா மேலும் தெரிவித்தார்.

தங்களது இருப்பிற்காக எங்களுடன்...
குறிப்பிட்டனர்.
இராஜாங்க அமைச்சர் விமலவீர
திசாநாயக்க குறிப்பிடுகையில்,
தேர்தல் நடத்துமாறு நாம் வீதியில்
இறங்கி ப�ோராட்டம் நடத்தியதால்
2018 இல் உள்ளூராட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. ஜே.வி.பியும் ஐ.தே.
கவும் சு.கவும் சேர்ந்து தேர்தலை
பின்போட்டனர். தேர்தலை ஒத்திவைப்பதை ஜே.வி.பி அன்று விமர்சிக்கவில்லை. இன்று அரசை குற்றம்
சாட்டுகிறது என்றார்.
முன்னாள் கட்சி தேசிய அமைப்பாளர் ரேணுக பெரேரா குறிப்பிடுகையில், குழப்பகரமான தேர்தல்

முறையை இவர்கள் ஏற்படுத்தினர்.
ஒரு வருடத்தினால் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டாலும் தேர்தல் சட்டத்தை திருத்தி விரைவாக தேர்தல்
நடத்துவதையே எமது கட்சி விரும்புகிறது.
தற்போதைய நிலையில் தேர்தல்
நடத்த முடியாது. தமது கட்சி, அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.பிக்கள் ப�ொதுஜன
பெரமுனவுடன் இணைவதாலேயே
மைத்திரிபாலவும் அவரது குழுவும்
எம்முடன் இணைந்தனர். இவரது
ஆட்சிக் காலத்திலே தேர்தல் நடத்தாமல் காலம் கடத்தப்பட்டது என்றார்.
(பா)

பிரதான சந்தேக நபர்...
மூவரில் ஒருவர் பிரதான சந்தேகநபராக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
குறித்த சந்தேகநபர் தெமட்டக�ொடை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்
என விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து
அவரிடம்
விரிவான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருவதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு
அருகாமையில்
அமைந்துள்ள
ப�ொரளை தேவாலயம் ஒன்றில்
கைக்குண்டொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக
ப�ொலிஸார்

நேற்று முன்தினம் (11) அறிவித்தனர். அதன்படி, மாலை 4.45
மணியளவில்
தேவாலயத்தின்
பிரதான நுழைவாயிலுக்கு வலதுபுறம் உள்ள சிலைக்கு அருகில்
குறித்த கைக்குண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, இந்த சம்பவம்
த�ொடர்பாக சந்தேகத்தின் பேரில்
3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சந்தேகநபர்கள்
தற்போது
க�ொழும்பு குற்றப் புலனாய்வுப்
பிரிவினரால்
விளக்கமறியலில்
வைக்கப்பட்டு
விசாரணைக்கு
உ ட ்ப டு த ்த ப ்ப ட் டு ள்ளத ா க
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

சந்திப்பை இறுதி நேரத்தில்...
தெரிவித்துள்ளார். எல்லே குணவன்ச தேரர் , பேராயர் கர்தினால்
மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை,ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ப�ொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார,
மக்கள் விடுதலை முன்னணியின்
முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுனில் ஹந்துன்னெத்தி,
வசந்த சமரசிங்க, ஆகிய�ோர் உட்பட
மனு தார்கள் மற்றும் த�ொழிற்சங்கங்கள் உள்ளிட்ட தரப்பினரால்
மேற்படி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்-

டிருந்தது. அந்த மனுவில் பிரதிவாதிகளாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
உள்ளிட்ட அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள், யுகதனவி நிறுவனத்துக்கு
உரித்தான வெஸ்ட் க�ோஸ்ட் பவர்
பிரைவேட் லிமிட்டெட், அந்த நிறுவனத்தால் ஒரு பகுதி கையளிக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க நிறுவனமான
நியூப�ோட்ரஸ் எனர்ஜி நிறுவனம்
மற்றும் சட்ட மாஅதிபர் ஆகிய�ோரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
(ஸ)

பான அமைச்சர் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படாது என தெரிவிக்கின்றார்.
இவர்களின் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் காரணமாக மக்களே கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மீண்டும் ஜனாதிபதியாகும் எண்ணத்தில் அரசாங்கத்திற்குள் இருந்து க�ொண்டே
அரசாங்கத்தினை விமர்சிக்கின்றார்.
எனினும் அவருடைய கட்சியைச்
சேர்ந்தவர்கள் இன்னும் அமைச்சுப்பதவிகளை வகித்துக் க�ொண்டு அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாவே செயற்படுகின்றனர்.
அவர்கள் அரசாங்கத்தினை விட்டு
வெளியே வந்து அரசாங்கத்தினை

விமர்சித்தால் நாங்களும் அவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள
முடியும்.
நாட்டில் ஏற்படப்போகும் பஞ்சத்தில் இருந்து நாட்டை எவ்வாறு
மீட்கலாம், மக்களை எவ்வாறு
மீட்கலாம் என்பது குறித்து தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பிடம் சில திட்டங்கள் உள்ளன.
அதுகுறித்து நாங்கள் பலதடவைகள் குறிப்பிட்டிருகின்றோம். தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாம்
பல நாடுகளுடன் த�ொடர்புடையவர்கள். அந்த நாடுகளின் உதவிகளை
இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு எங்களால் எடுத்துக் க�ொடுக்க முடியும்
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆரம்பிப்பது ஏன் என கேள்வியெழுப்புகின்றனர். எமது நாட்டை
ஆண்ட பல அரசாங்கங்கள் கஷ்டமான காலங்களில் பின்வாங்கிய
அரசாங்கங்களே. எல்.ரி.ரி.ஈ. பயங்கரவாதம் நிலவியதால் வடக்கு,
கிழக்கு எல்லைகளில் கூட அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தை மேற்க�ொள்வதற்கு 77 ஆம் ஆண்டு முதல்
அரசாங்கங்கள் பயந்தன.
நுரைச்சோலை அனல் மின் நிலையத்தை
நிர்மாணிக்கவும்
அந்த
அரசாங்கங்கள்
விரும்பவில்லை.
யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவரலாம் என்றும் நினைக்கவில்லை.
எனினும் நாம் யுத்தம் நடைபெற்ற
காலத்திலேயே பாரிய அபிவிருத்திகளை மேற்கொண்டுள்ளோம்.
கடந்த இரணடு வருட காலங்களில் சிந்தித்து பிரய�ோசனமில்லை.
அது எதிர்க் கட்சியினருக்கே முக்கியமானதாகும். எதிர்வரும் மூன்று

வருட காலங்களே அரசாங்கத்திற்கு
முக்கியமானதாகும். அந்த மூன்று
வருடங்கள் தீர்க்கமானவை. கடந்தவை அல்ல. எதிர்காலத்தை நாம்
ப�ொறுப்பேற்போம்.
மக்கள் முகங்கொடுக்கும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் எமக்கு ப�ொறுப்புள்ளது. ப�ொருட்கள் விலை அதிகரிப்பை விட மக்கள் அணி நீளுவது
சிறந்ததல்லவென மக்கள் எம்மிடம்
தெரிவிக்கின்றனர். நாம் அதைப்
புரிந்துக�ொண்டுள்ளோம்.
இந்த
அரசாங்கம் ஒருப�ோதும் வசதிகள்
த�ொடர்பில் நினைக்கவில்லை.
தமக்கான வசதிகள் த�ொடர்பில்
மட்டும் சிந்திக்கும் அரசாங்கமானால் இத்தகைய நிதி நெருக்கடி
நிலைமை பில்லியன் கணக்கான
நிதியை நிவாரணமாக மக்களுக்கு
வழங்க தீர்மானிக்குமா? என்றும் பிரதமர் இதன் ப�ோது கேள்வியெழுப்பினார். (ஸ)

ஆசியாவின் பலம் வாய்ந்த ...
அன்று அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை புதிதாக நிர்மாணிக்க
ஆரம்பித்தப�ோது அதற்கு எதிராக
பாரிய விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
சிலர் அதிலிருந்து நாம் பின்வாங்குவற்கான
நடவடிக்ைககளை
மேற்கொண்டனர்.
அம்பாந்த�ோட்டை துறைமுகத்தில் பாரிய
கல்லொன்று
இருப்பதாகவும்
அதனால் அங்கு கப்பல் வர முடியாதென்றும்
எதிர்க்கட்சியினர்
விமர்சனங்களை மேற்கொண்டனர். இந்த அனைத்து குற்றச்சாட்டுக்களையும் நாம் ப�ொறுத்துக்ெகாண்டு புதிய துறைமுகத்தை
நிர்மாணித்தோம்.
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம்
மட்டுமல்ல க�ொழும்பு தெற்கு
துறைமுக முனையம் ஒலுவில்
துறைமுகம் ஆகியவற்றை நிர்மாணிக்கும்
நடவடிக்ைககளையும்
நாம் ஆரம்பிப்போம். யுத்தத்தை

பேராசிரியர் வல்லிபுரம் கனகசிங்கம் முகாமைத்துவ துறையில் முதலாவது
பேராசிரியரும்
திருக�ோணமலை வளாக
முதல்வராக ஆறு வருடங்கள் பதவி வகித்தவருமாவார்.
இவருடைய காலப்பகுதியிலேயே திருக�ோணமலை வளாகம் பாரிய வளர்ச்சி
அடைந்தது கிழக்கு பல்கலைக்கழக வர்த்தக முகாமைத்துவ
பீடத்தில் இவர் பீடாதிபதியாக
கடமையாற்றிய காலப்பகுதியில்
இவர் மட்டக்களப்பு சமூகவிய-

இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் அவசரமாக தாய்நாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த பேச்சுவார்த்தை ரத்துச் செய்யப்பட்டதாக
உயர்ஸ்தானிகராலயத்
தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன. பேச்சுவார்த்தை
நடாத்தப்படுவதற்கு ஒரு மணித்தியா-

லத்திற்கு முன்னர் பேச்சுவார்த்தை
ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. எவ்வாறெனினும், இந்திய
விஜயத்தை முடித்துக் க�ொண்டு நாடு
திரும்பியதும் இந்த பேச்சுவார்த்தை
நடாத்தப்படும் என உயர்ஸ்தானிகராலய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நல்லூரானை தரிசித்த...
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவரும்
எதிர்க்கட்சி
தலைவருமான சஜித் பிரேமதாசவின் பிறந்த

தினமான நேற்று, காலை 10 மணியளவில் ஆலயத்துக்கு சென்று வழிபாடுகளிலும் ஈடுபட்டார்.

மாணவர்களுக்கான சீருடை துணி...
சீருடைக்காக 12,694,000 மீட்டர்
சீருடைத் துணிகள் தேவைப்படுவதுடன் அதில் 68 வீதமானவை
இதுவரை கல்வி வலய காரியாலயங்களுக்கு பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் மீதமானவற்றை இந்த
மாத இறுதிக்குள் வலயக்கல்வி
காரியாலயங்களுக்கு அனுப்புவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும்

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கடந்த
இரண்டு வருடங்களில் பாடசாலைகளில் கல்வி நடவடிக்கைகள்
இடம்பெறா விட்டாலும் 45 லட்சம்
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடைகள் இலவச பாடப்புத்தகங்கள்
சப்பாத்துக் களுக்கான வவுச்சர்கள்
ஆகியன பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

மீண்டும் காணப்படும் மண்ணெண்ணெய்...
காரணமாக
பெரும்பாலானவர்கள் மண்ணெண்ணெய் அடுப்பை
பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் தற்போது மண்ணெண்ணெய்க்கு கடும் கிராக்கி நிலவி
வருவதால், எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களில்
பெற்றோல்,
டீசலுக்கு பதிலாக மண்ணெண்ணெய் வாங்க மக்கள் வரிசையில்

நிற்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. வரிசையில் காத்திருந்து
வாங்குவதை விட வீட்டுக்கருகில்
வரும் மண்ணெண்ணெய் வண்டியிலிருந்து
மண்ணெண்ணெய்
வாங்குவது இலகுவானது என்பதால், க�ொழும்பில் மண்ணெண்ணெய் வியாபாரம் வெற்றிகரமாக
நடைபெற்று வருவதாக வர்த்தகர்
ஒருவர் தெரிவித்தார்.

பிரதியில் கையெழுத்திட...
தமிழ் ம�ொழியில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டுமென திட்டவட்டமாக ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவித்ததால், விசாரணை இடை நடுவில்
நிறுத்தப்பட்டு, பிறித�ொரு உசிதமான தினத்தில் நடத்த முடிவாகியுள்ளது.
“கடந்த அரசுக்கு முந்தைய
அரசின்
அமைச்சர்களின்
மீது
எப்படி ஊழல் குற்றச்சாட்டு விசாரணைகளை முன்னெடுத்தீர்கள்”
என்று விசாரிக்கும் விசேட ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவுக்கு மன�ோ எம்பி அழைக்கப்பட்டார்.
கடந்த
வருட
இறுதியில்,

மன�ோ எம்பியின் வசிப்பிட வலய
ப�ொலிஸ் நிலையம் மூலமாக
அவருக்கு சிங்கள ம�ொழியில்
அழைப்பாணை
அனுப்பட்ட
ப�ோதும், தமிழில் அனுப்பும்படி
அந்த அழைப்பாணையை அவர்
திருப்பி அனுப்பி இருந்தார்.
தற்போது தமிழ் ம�ொழிபெயர்ப்புடன் அழைப்பாணை அனுப்பப் பட்டப�ோது, அதை ஏற்றுக்கொண்டு விசேட ஜனாதிபதி
விசாரணை
ஆணைக்குழுவுக்கு
நேற்றுக் காலை சென்ற ப�ோது
மீண்டும் ஒரு சட்டசிக்கலை அவர்
சுட்டிக்காட்டி
கையெழுத்திட
மறுத்துள்ளார்.
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2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

ஹம்பாந்தோட்டை
மாவட்டத்தில்
மாணவர்களிடத்தில் ஏற்படுத்தாது சிறந்த சமையல் எரிவாயு
தட்டுப்பாடு
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தேசிய, மாகாண பாடசாலை என்ற பாகுபாடு;

கல்வி வழிகாட்டல் வழங்கப்பட வேண்டும்
மாத்தறையில் அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும
(மாத்தறை தினகரன், வெலிகம
தினகரன் நிருபர்கள்)

மாணவர்களின்
கல்விமுறைமையில் முதலில் மாற்றம்
ஏற்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
தேசிய
பாடசாலைகள்,
மாகாண பாடசாலைகள் என்ற
கருத்தை மாணவர்களிடத்தில்
ஏற்படுத்தாது சகல மாணவர்களுக்கும் த�ொழில்நுட்ப அறிவுடன் கூடிய கல்விமுறைமை
நாட்டில்
உருவாக்கப்பட
வேண்டும் என்று ஊடகத்துறை
அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார்.
மாத்தறை, புஹுல்வெல்ல மகா வித்தியாலயம் தேசிய பாடசாலையாக தரம் உயர்த்தப்படும் நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டு பேசுகையிலேயே (09) அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்தார். இவ்வைபவத்தில் த�ொடர்ந்து
உரையாற்றிய அமைச்சர், நாட்டில் 1000 பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலைகளாக தரம்
உயர்த்த வேண்டுமென்று ஜனாதிபதி க�ோட்-

டாபய ராஜபக்ஷ எடுத்தமுடிவுக்கு இணங்க இப்பாடசாலை
தேசிய பாடசாலையாக தரம்
உயர்த்த கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்தது.
புதிய வீதிகள், துறைமுகம்,
விமானநிலையம்
என்பனவற்றை நிர்மாணித்தப�ோதும்
எமது நாட்டின் கல்வி முறைமையில் நவீன மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தாது ப�ோனால் நாட்டிற்கு எதிர்காலம் கிடையாது.
இன்று தேசிய பாடசாலைகள் என்று பெயரளவில் செயற்படாது மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்களின் பிரார்த்தனைகளுடன்
தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகியம�ொழிகளுடன் த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்ற உயர்தரத்தில் கல்விப் ப�ோதனைகள் இடம்பெறல்
வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் இதன்போது
மேலும் தெரிவித்தார். கூறினார்.
சபாநாயகர்
மஹிந்தயாப்பாஅபேவர்தன உட்பட பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து
க�ொண்டு உரையாற்றினர்.

மர்ஹும் அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜிக்கு

மறைவான ஜனாஸா த�ொழுகை
நடத்த வேண்டுக�ோள்
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் இலங்கைகான கலீபத்துல் குலபாவும் க�ொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல் கதீபும் இலங்கை பிறைக்குழு தலைவரும்
அகில இலங்கை ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் தலைவருமான கலீபத்துல் குலபா ம�ௌலவி அல்
ஹாஜ் அல் ஆலிம் அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜியின்
மறைவின் நிமித்தம் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (14
ஆம் திகதி) ஜும்ஆ த�ொழுகையின் பின்னர் அவருக்காக மறைவான ஜனாஸா த�ொழுகை நடாத்துமாறு ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் தலைமையகமான
உம்மு ஷாவியா இலங்கை முஸ்லிம்களிடம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளது.
இலங்கையில் ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் மேம்பாட்டுக்கும் முஸ்லிம்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் இனங்களுக்கிடையே சகவாழ்வு நல்லிணக்கத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும் உழைத்து வந்த கலீபத்துல் குலபா அப்துல்
ஹமீத் பஹ்ஜி கடந்த ஞாயிறன்று காலமானார்.
க�ொவிட் 19 த�ொற்று பரவுதல் அச்சுறுத்தல் சூழ்நிலையில் அவரது ஜனாஸாவிலும் அவருக்கான ஜனாஸா த�ொழுகையிலும் பல முஸ்லிம்களால்
கலந்து க�ொள்ள முடியாத நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அதனால் அவருக்காக நாளை ஜும்ஆ த�ொழுகையின் பின்னர் மறைவான ஜனாஸாவுக்கான
ஜனாஸா த�ொழுகை நடாத்துமாறு பள்ளிவாசல் நிர்வாகங்களை உம்மு
ஸாவியாவின் சமய விவகாரத் தலைவரும் பலஸ்தீனுக்கான இலங்கையின் முன்னாள் தூதுவருமான எம். ப�ௌஸான் அன்வர் வேண்டுக�ோள்
விடுத்துள்ளார். ஷாதுலிய்யா தரீக்கா அமைப்பின் 120 மேற்பட்ட பள்ளிவாசல்கள், சாவியாக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஜும்ஆ பள்ளிவாசல்களிடமும் இவ்வேண்டுக�ோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை பாடசாலைகள் உதைபந்தாட்ட
சங்கத்தின் உப தலைவராக செல்வானந்தன்

இலங்கை பாடசாலைகள் உதைபந்தாட்ட சங்கத்தின் உப தலைவராக யா/
தேவரையாளி
இந்துக்
கல்லூரியின்
அதிபர் ச.செல்வானந்தன் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை பாடசாலைகளுக்கான உதைபந்தாட்டச் சங்கத்தின் நிர்வாகத் தெரிவு
நேற்று புதன்கிழமை க�ொழும்பு கல்வித்
திணைக்களத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் உப தலைவராக யா/தேவரையாளி இந்துக் கல்லூரியின்
அதிபர் ச.செல்வானந்தன் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

உணவகங்கள் பூட்டு;
ஊழியர்கள் த�ொழில் இழப்பு
ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின்
ஹம்பாந்தோட்டை, திஸ்ஸமகாராமை
மற்றும் தங்காலை ஆகிய பிரதான
நகரங்களில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு
காரணமாக அதிகமான
உணவகங்கள் மூடப்பட்டு அவற்றில்
சேவையாற்றிய ஊழியர்கள் த�ொழில்களை இழந்துள்ளனர்.
இதனால்
சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் ப�ொதுமக்களும் உணவுகளை பெற்றுக் க�ொள்வதில் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளனர்.
அத்தோடு சுற்றுலாவிற்காக வெளி
ஊர்களில் இருந்து இங்கு வருவ�ோரும்
உணவைப் பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமங்களுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளனர்.
மேற்படி நகரங்களுக்கு பிரத்தியேக
வகுப்புக்களுக்காக வருகை தரும்
மாணவர்களும் உணவினைப் பெற்றுக்கொள்வதில் அச�ௌகரியங்களை
சந்தித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

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)
ngWif
,yf;fk;

(II)

(III)

(IV)

(V)

Ntiy tpguk;

xg;ge;j
Kwp (&gh)

xg;ge;j
fhyk;

kPsspf;fg;glhj
itg;Gg; gzk;

&gh.
100>000/-

2022.03.01
2023.02.28

&gh. 1000/

jpUNfhzkiy
GAT/FIN/
khtl;lnrayfk; kw;Wk;
PU09/
CLEAN/2022 mYtyf G+kp> murhq;f
mjpgu; tpLjp kw;Wk;
rq;fkpj;jh Xa;T tpLjpf;F
Rj;jpfupg;G Nrit

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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வியாழக்கிழமை

க�ொர�ோனா புதிய த�ொற்று பரவல்

தீவிரம்: மக்கள் அவதானம் தேவை
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

க�ொர�ோனாவின் புதிய த�ொற்றுக்களின் பரவல் தீவிரமடைந்துவருவதால்மக்கள்
அவதானமாக
செயற்பட வேண்டும் என வவுனியா
ப�ொது வைத்தியசாலை பணிப்பாளர்
வைத்திய கலாநிதி க . ராகுலன் தெரிவித்தார்.
இதுத�ொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு
கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோயின் தாக்கம் சுகாதார

திணைக்களத்தின் கட்டுக்குள் இருக்கின்ற
ப�ோதிலும் அது முற்று முழுதாக அபாய
நிலைக்குள் அல்ல என்று நாங்கள் கருதிவிட
முடியாது. புதிய திரிபுகள் மக்களிடம் பரவி
வருகின்றது .
எனவே ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும்,
அவதானமாகவும், பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை த�ொடர்ந்தும் பேணி அவதானமாக
செயற்பட வேண்டும் . இதன் காரணமாகவே
வைத்தியசாலைக்கு
பார்வையாளர்களாக
வருபவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது . இதற்கு ப�ொதுமக்கள் தமது பூரண ஒத்துழைப்புக்களை
வைத்தியசாலைக்கு த�ொடர்ந்து வழங்குமாறு அவர்
வேண்டுக்கோள் விடுத்துள்ளார்.

யாழ்.மாநகரசபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில்
அழகுபடுத்தும் வேலைத்திட்டங்கள்
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம் - பலாலி பிரதான
வீதியில், யாழ். மாநகர எல்லை ஆரம்பிக்கும் பகுதியில் வரவேற்பு பதாகை
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்.மாநகரத்தினை அழகுபடுத்தும் வேலைத்திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக இந்த வரவேற்பு
பதாகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
யாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வர் மணிவண்ணனால் யாழ்.மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதியினை அழகுபடுத்தும்
வேலைத்திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதன் ஒரு அங்கமாக

பிரதேச செயலாளரின் அனுமதியுடன் காடழிப்பு:

மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுத்தலைவர் குற்றச்சாட்டு
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, செட்டிகுளம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பல நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் காடழிப்பு வேலைகள் நடைபெறுவதாக மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத்
தலைவரும், வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கு.திலீபன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் இது த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
வவுனியா, செட்டிகுளம் பிரதேச செயலகப் பிரிவில் த�ொடர்ந்து காடுகளை
அழித்து காணி அபகரிப்பு வேலைகள்
நடைபெறுவதாக கடந்த சில மாதங்களாக
பல்வேறு நபர்களால் பல முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.
அதற்கமைவாக, எவருக்கும் அறிவிக்காமல் சின்னசிப்பிக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்கு நான் திடீர் விஜயம்
மேற்கொண்டேன். அங்கு பிரதேச செய-

லாளரின் 2 ஹெக்டெயருக்கான அனுமதி
கடிதத்துடன் 100 ஏக்கருக்கு மேல் காடழிப்பு நடைபெற்றுக்கொண்டிருப்பதை
அவதானித்து உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தினேன்.வவுனியா மாவட்ட செயலாளர்,
வனவள திணைக்களத்தினர் ஆகிய�ோருக்கு தகவலையும் வீடிய�ோ ஆதாரத்தையும் வழங்கியுள்ளேன். சாதாரண
மக்கள் ஒரு சிறு தடியை வெட்டினால்
கூட வனவள திணைக்களத்தினர் வழக்கு
பதிவுசெய்யும் நிலையில் இப்படியான
செயற்பாடு எப்படி நடைபெற்றது?.
அதேப�ோல், பிரதேச செயலாளரின்
அனுமதி கடிதம் வழங்கிய பின்னர் அவ்விடத்திற்கு கிராம சேவையாளர் கூட
சென்று பார்க்காமல் இருந்தது ஏன்?,
பிரதேச செயலாளர் வழங்கிய கடிதத்தில்
ப�ொலிஸாருக்கு பிரதி ப�ோடப்பட்டிருந்தும் ஏன் ப�ொலிஸார் செல்லவில்லை?
என ப�ொதுமக்கள் என்னிடம் கேள்வி
எழுப்பியுள்ளனர்.இதேப�ோன்று, மேலும்

15 அடி நீளமான மலைப்பாம்பு கண்டுபிடிப்பு
யாழ். விசேட,பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்கள்

யாழ்ப்பாணம் பலாலி பிரதான வீதியில்
யாழ்ப்பாண மாநகரசபை அன்புடன்
வரவேற்கின்றது என்னும் பெயர் பலகை
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் உதவியுடன்
வரவேற்பு பதாகை யாழ் மாநகரசபை இலட்சினையுடன்
அமைக்கப்பட்டுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது. இதேவேளை பதாகை
அமைப்பதில் பெரும் ஊழல் நடைபெற்றதாக உள்ளூர் பத்திரிகை ஒன்றில் மாநகர
சபை உறுப்பினர் ஒருவர் கட்டுரைகளை
எழுதி வந்ததுடன் , சமூக வலைத்தளங்களிலும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

மீசாலை அல்லாரை
கிராமத்தில் 15 அடி
நீளமான
மலைப்பாம்பு ஒன்று கண்டு பி டி க்கப்ப ட் டு ள் ளது. நேற்று காலை
அல்லாரை
பகுதியிலுள்ள
வீட்டில்
சேவல்
ஒன்றை
மலைப்பாம்பு
பிடித்துள்ளது.
சேவல் கத்தும் சத்தத்தினை
கேட்ட
வீட்டிலிருந்தவர்கள்
சென்று பார்த்த ப�ோது மலைப்-

பாம்பு சேவலை விழுங்க முற்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து
வீட்டில் இருந்தவர்கள் பெரும்
முயற்சி செய்து பாம்பை பிடித்து
கட்டியுள்ளனர்.

வடக்கு இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு
பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும்
எதிர்க்கட்சித் தலைவரிடம் யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் க�ோரிக்கை
யாழ்.விசேட நிருபர்

வடக்கு இளைஞர், யுவதிகளின்
வேலைவாய்ப்பு பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என யாழ் மறை
மாவட்ட ஆயர் எதிர்க்கட்சித் தலைவரிடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
வடக்கிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்
பிரேமதாச நேற்று புதன்கிழமை தன்னுடைய பிறந்த தினத்தினை முன்னிட்டு, யாழ்.மறைமாவட்ட ஆயர்
ஜஸ்ரீன் பேனாட் ஞானப்பிரகாசத்தை நேரில் சந்தித்து
ஆசிர்வாதம் பெற்றதுடன் , ஆயருடன் கலந்துரையாடலையும் மேற்கொண்டிருந்தார். இக்கலந்துரையாடலின் ப�ோதே யாழ். மறைமாவட்ட ஆயர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
அதேவேளை ஆயர் இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சி
தலைவர் சஜித் பிரேமதசாவின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு விசேட ஆசீர்வாத பூஜை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சர் புத்திக பத்திரன, இரான் விக்ரமரட்ன ஆகிய�ோரும் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர். யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் இச்சந்திப்பு
த�ொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில்,
நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இன்று என்னை சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.
அவர் தன்னாலான முயற்சியினை மேற்கொண்டு
அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்து வருகின்றார். ஏற்கனவே எதிர்கட்சியில் இருந்தவர்கள் இவ்வாறு அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்யவில்லை. ஆகவே அவ-

கிராமத்துக்குள் மலைப்பாம்பு
புகுந்த சம்பவம் கிராம மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும்
அச்சத்தையும்
ஏற்படுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

முருகனின் தெய்வீக
கிராமிய நிகழ்வு
இந்து கலாசார திணைக்களத்தின்
ஏற்பாட்டில் வவுனியா பிரதேச
செயலகம் இணைந்து நடாத்தும்
பழனி முருகனின் தெய்வீக கிராமிய
நிகழ்வு வவுனியாவில் இடம்பெற்றவுள்ளது.
இந்நிகழ்வு எதிர்வரும் 17 ஆம்
திகதி அபிராமி உபாசகி ஆன்மிக
நிலையம், பழனி முருகன் அறநெறி
பாடசாலை , சிதம்பரபுரம் , ஆசிக்குளம் வவுனியா ஆகிய இடங்களில்
மு.ப. 10 மணியளவில் இடம்பெறவுள்ளது. இந்நிகழ்வின் பிரதம
அதிதியாக
இந்துமத விவகார
இணைப்பாளர் சிவஸ்ரீ இராமசந்திர
குருக்கள் கலந்துக�ொண்டு சிறப்பிக்கவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக

விஞ்ஞான பீட மாணவர்களுக்கு
இடையில் த�ொடரும் ம�ோதல்
யாழ்.விசேட நிருபர்

ருடைய அந்த பணியினை
பாராட்டவேண்டும். எத்தனைய�ோ வைத்தியசாலைகளுக்கு சிறுநீரக ந�ோய்க்குரிய இயந்திர த�ொகுதிகளை
வழங்கியுள்ளார். அத்தோடு
பாடசாலைகளுக்கும் உதவிகள் வழங்கி வருகின்றார்.
சுகாதாரமும் கல்வியும் அவருடைய முக்கிய குறிக்கோளாக காணப்படுகின்றது.
அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன். எங்களுடைய பிரச்சினைகள் அவருக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்கிறது.
நான் மூன்று விடயங்களை
குறிப்பிட்டேன்.
அதாவது, கல்வி, மீன்பிடி, விவசாயம் இந்த மூன்று
துறைகளையும் வடக்கில் அபிவிருத்தி செய்ய
வேண்டும். அத்தோடு இளைஞர், யுவதிகளின்
வேலைவாய்ப்பு பிரச்சினை தீர்க்கப்படவேண்டும்
என தெரிவித்தார்.

பல ஏக்கர் காணிகள் செட்டிகுளம் பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. அனைத்து முறைப்பாடுகளுக்கும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட
செயலாளருக்கு பணித்துள்ளேன்.
ஜனாதிபதியின் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு
திட்டத்தின் கீழ் காடுகளின் சதவீதத்தை
30 ஆக அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சில அரச அதிகாரிகளின்
துணையுடன் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவது அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் நாட்டு நலன் கருதிய திட்டங்களை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
எனவே இது த�ொடர்பில் சம்மந்தப்பட்ட
அமைச்சு மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பேசி
நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், அரசாங்கதத்தின் மக்கள் நலன் கருதிய திட்டங்களை
த�ொடர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்துவது
த�ொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்படும்
என அவர் தெரிவித்தார்.

யாழ்.பல்கலைக்கழக விஞ்ஞான
பீட மாணவர்களுக்கு இடையில்
இடம்பெற்ற
ம�ோதல்
சம்பவத்தில் இருவர் காயமடைந்த
நிலையில் யாழ்.ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
க�ோப்பாய் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட திருநெல்வேலி பகுதியிலுள்ள வீட�ொன்றில் வாடகைக்கு தங்கி இருந்து கல்வி
கற்று வரும் விஞ்ஞான பீடம்
மூன்றாம் வருடத்தை சேர்ந்த
மாணவர்களை நான்காம் வருட
மாணவர்கள் தாக்கியுள்ளனர்.
மூன்றாம் வருட மாணவர்களின்
வீட்டிற்குள்
புகுந்த
நான்காம் வருட மாணவர்கள்
தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இச்சம்பவத்தில் காயமடைந்த
மூன்றாம் வருடத்தினை சேர்ந்த

இரு மாணவர்கள் சிகிச்சைக்காக யாழ்.ப�ோதனா வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம்
த�ொடர்பில்
க�ோப்பாய் ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளதுடன் நான்காம் வருட மாணவன்
ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேவேளை , கடந்த ஒருமாத
காலப்பகுதிக்குள்
விஞ்ஞான
பீட மாணவர்களுக்கு இடையில்
இடம்பெற்ற
மூன்றாவது
ம�ோதல் சம்பவம் இதுவாகும்.
சில வாரங்களுக்கு முன்னர்
பகிடிவதை கட்டளையை மீறியதாக முதலாம் வருட மாணவன்
மீது தாக்குதல் மேற்கொண்ட
சிரேஷ்ட மாணவன் ஒருவர் பல்கலைக்கழக கல்வி நடவடிக்கைகளில் இருந்து தற்காலிகமாக
இ டை நி று த்தப்ப ட் டு ள ்ள மை
குறிப்பிடத்தக்கது.

பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கு அபிவிருத்தி
உத்திய�ோகத்தர் நியமனம்

பட்டதாரி பயிலுனர்கள் அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தராக கடமையேற்கும்
ஆரம்ப
நிகழ்வு
நேற்றுமுன்தினம் காலை 9.30 மணியளவில் மேலதிக அரசாங்க அதிபர்
க.கனகேஸ்வரன்
தலைமையில்
மாவட்ட செயலக பண்டாரவன்னியன் மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது நேற்றைய

தினத்தில் 115 பட்டதாரி பயிலுனர்கள் அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தராக
தமது கடமைகளை உத்திய�ோகபூர்வமாக மாவட்ட செயலகத்தில்
ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட செயலக
பதவிநிலை
உத்திய�ோகத்தர்கள்
மற்றும் பட்டதாரி பயிலுனர்கள்
கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

கட்டுவன் ஐயப்பன் க�ோவிலில் நேற்று புதன்கிழமை நடைபெற்ற இருமுடி பதினெட்டுப் படி அபிஷேக நிறைவின் பின் ஸ்வாமி வீதி உலா வந்த வேளை எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

தாய்ப்பால் புரைக்கேறி குழந்தை உயிரிழப்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

வட்டுக்கோட்டை சித்தன்கேணியைச் சேர்ந்த குழந்தைய�ொன்று தாய்ப்பால் புரைக்கேறி உயிரிழந்துள்ளது.

திங்கட்கிழமை நள்ளிரவு தாய்ப்பால்
குடித்துவிட்டு குழந்தை தூங்கியதாகவும் , செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை
பார்த்த ப�ோது, மூக்கு வழியாக குருதி

படிந்து காணப்பட்டதையடுத்து உடனடியாக யாழ்ப்பாணம் ப�ோதனா
வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக
குழந்தையை க�ொண்டு சென்றப�ோ-

திலும் உயிரிழந்துவிட்டதாக வைத்தியர்கள்
அறிக்கையிட்டிருந்தனர்
என மரண விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அரசை விமர்சிக்கும் ஆளும் உறுப்பினர்கள் கதிர்காமம் பிரதேச சபைத் தலைவரின்
தாமாகவே வெளியேறிக் க�ொள்வது நல்லது கடமைகள் இரு வாரங்களுக்கு இடைநிறுத்தம்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

ப�ோக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

இராஜாங்க அமைச்சர் ஒருவரை
அண்மையில் பதவி நீக்கம் செய்த
ஜனாதிபதியின்
செய்கையை
ப�ொதுஜன பெரமுன உறுப்பினர்கள்
மகிழ்ச்சியுடன்
வரவேற்கிற�ோம்.
இதுப�ோன்று பிரச்சினை உள்ள மற்றவர்களும் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட
முன் தாமாகவே வெளியேறிக்கொள்வது நல்லது என ப�ோக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம
தெரிவித்தார்.
கண்டியில் நேற்று முன்தினம்
நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பிலே
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவதுஇராஜாங்க அமைச்சர் சுசில்
பிரேம்ஜயந்த ப�ோன்று அரசிற்குள் இருந்துக�ொண்டே கூட்டுப்
ப�ொறுப்பை மீறுபவர்களை பதவி
நீக்கம் செய்வது வரவேற்கத்தக்கது.

சமாதான
தைப�ொங்கல்
விழா

யட்டியாந்தோட்டையில்

ஆர�ோக்கியமான அறுவடை
கிடைத்து மக்கள் மன நிம்மதி
பெற "இறை ஆசி வேண்டிய
அமைதி, சமாதான ப�ொங்கல்
விழா"
யட்டியாந்தோட்டை
புனித மரியாள் தேவாலயத்தில்
ப�ொங்கல் தினமான 14ம் திகதி
காலை 8 மணிக்கு நடைபெறும்.
பங்கு தந்தை அருட்திரு சஞ்சீவ
பீரிஸ் அடிகளார் தலைமையில்
நடைபெறும். இந்நிகழ்வு மரியாளின் சேனை இணைப்பாளர் எஸ்
பி அந்தோனிமுத்துவின் வழிகாட்டலில் மரியாளின் சேனை
அங்கத்தினர்கள், இளைஞர்கள்,
ஆசிரியர்கள் பங்கு மக்களுடன்
இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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வயதின் கீழ் உள்ள கிரிக்கெட் அணியில் காணப்படும் ஒழுக்கம் கூட அமைச்சரவையில்
இல்லாது
நடந்துக�ொள்பவர்கள் நீக்கப்பட வேண்டும்.
பாடசாலை கிரிக்கெட்
அணியின்
தலைவன்
எடுக்கும் முடிவில் அடிப்படையில் மற்றவர்கள் விளையாடுவர். ப�ோட்டியில் வெற்றி த�ோல்வி
எதுவும் நடக்கலாம். அதற்காக அவர்கள் அணித்தலைவரை விமர்சித்துக்
க�ொண்டிருப்பதில்லை. வெற்றியையும் த�ோல்வியையும் ஏற்றுக்கொள்வர்.
அது
ப�ோல்தான்
அமைச்சரவையும் கூட்டுப் ப�ொறுப்புடன்
இயங்க வேண்டும். அதனை மீறி
வெளியே வந்து விமர்சனம் செய்பவர்கள் இன்னும் உள்ளனர். அவர்-

களை வெளியேற்ற முன்
தாமாகவே வெளியேறிக்க�ொள்வதுநல்லது.முன்னர்
அமைச்சரவை
அந்தஸ்துள்ள அமைச்சரான சுசில்
பிரேம் ஜயந்த இருந்த
காலத்தில் கலப்படம் செய்யப்பட பெற்றோல் எனக்
கூறப்பட்டு வாகனங்கள்
பாதையில்
நின்றமை
அனைவருக்கும் நினைவிருக்கும்.
அதற்கு நட்ட ஈடு வழங்கிய சம்பவங்களும் உண்டு. இவற்றையெல்லாம்
மறந்து விமர்சனம் செய்வது ப�ொருத்தமல்ல.
நாமும்
அவ்வாறு
கூட்டுப்
ப�ொறுப்பை மீறினால் வெளியேற்றப்படுவதே சரி. எனவே வீணாக
விமர்சனம் செய்யாது தமக்குப்பிடிக்க வில்லை என்றால் அரசை
விட்டு நீங்கிக்கொள்வது நல்லது
என்றார்.

பத்தனை குயின்ஸ்பெரி த�ோட்டத்தில்

சிறுத்தையின் உடல் மீட்பு
ஹற்றன் சுழற்சி
நிருபர்

தி ம் பு ள ்ள
ப த்தனை
ப�ொலிஸ்
பிரிவு க் கு ட்பட்ட
பத்தனை குயின்ஸ்பெரி
த�ோட்ட
த�ொழிற்சாலைக்கு
செல்லும் வீதிக்கு
அ ரு க ா ம ை யி ல்
நேற்றுக் காலை சுமார் இரண்டடி
நீளமான உயிரிழந்த நிலையில்
சிறுத்தையின்
சடலம�ொன்று
மீட்கப்பட்டுள்ளதாக
பத்தனை
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ப�ொதுமக்கள் வழங்கிய தகவலையடுத்தே குறித்த
சிறுத்தை
சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறுத்தை விஷ உணவு
உட் க�ொண்டு உயிரிழந்துள்ளதா
அல்லது எவரேனும் க�ொன்று-

பூனாகலை 3 வது பிரிவுக்கு
புதிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம்
செந்தில் த�ொண்டமான் நடவடிக்கை

விட்டனரா? என்பது த�ொடர்பாக
பத்தனை ப�ொலிஸார் பல்வேறு
க�ோணங்களில் விசாரணைகளை
முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
இதன்
உடலில்
காயங்களும்
காணப்படுவதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
உயிரிழந்த சிறுத்தை த�ொடர்பாக
கம்பளை வனஜீவராசிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
மேலும் தெரிவித்தனர்.

கதிர்காமம் பிரதேச சபைத் தலைவர்
அமில் ரங்கனவின் கடமை செயற்பாடுகளை இரு வாரங்களுக்கு இடை
நிறுத்தம் செய்ய மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கதிர்காமம் பிரதேச சபையின் இவ்வாண்டிற்கான வரவு – செலவுத்திட்ட
நிதி அறிக்கை இரு முறை சமர்ப்பிக்கப்பட்டும்,
த�ோல்வியடைந்தது.
அதையடுத்து உள்ளூராட்சி மன்ற
கட்டளைச் சட்டத்திற்கு புறம்பாக
பிரதேச சபைத் தலைவர், பதவியிலிருந்து
அகற்றாமலிருப்பதை
ஆட்சேபித்து,
ஹம்பாந்தோட்டை
மேல்நீதிமன்றில்
மனுவ�ொன்றும்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
கதிர்காமம் பிரதேச சபையின் உபதலைவர் மற்றும் சபை உறுப்பினர்கள்

சிலர் இணைந்து, மேற்படி ஆட்சேப
மனுவை, மேல்நீதிமன்றில் சமர்ப்பித்திருந்தனர்.
இம் மனு மீதான விசாரணை, ஹம்பாந்தோட்டை மேல் நீதிமன்றத்தில்
நேற்று
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட
ப�ோதே, நீதிபதி ரசந்த க�ொடவெல,
இடைநிறுத்த உத்தரவினைப் பிறப்பித்தார்.
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன முன்னணி வசமிருந்த கதிர்காமம் பிரதேச சபையில்
16 உறுப்பினர்கள் இருந்து வருகின்றனர். இச் சபையின் 2022ம் ஆண்டிற்கான வரவு – செலவுத்திட்ட நிதி
அறிக்கை கடந்த நவம்பர் மாதம் 10ந்
திகதியும், 24ந் திகதியும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ப�ோதிலும், இரு முறையும்
த�ோல்வி கண்டது. இந்நிலையிலும்,
பிரதேச சபைத் தலைவர் த�ொடர்ந்தும்
கடமையில் இருந்து வருகின்றார்.

மேலும், இச் சபையில் நிதி ம�ோசடிகள் பலவும் இடம்பெற்றுள்ளமையும், மேல் நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இவைகளைப் பரிசீலனை செய்த
நீதிபதி, கதிர்காமம் பிரதேச சபைத்
தலைவரை தமது கடமைகளிலிருந்து இரு வாரங்களுக்கு இடைநிறுத்தம் செய்துள்ளார். அத்துடன்
புதிய தலைவர் ஒருவரை கதிர்காமம்
பிரதேச சபைக்கு நியமிக்கும்படியும், ஊவா மாகாண உள்ளுராட்சி
மன்ற ஆணையாளருக்கு நீதிபதியினால் உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
மேல் நீதிமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆட்சேப மனு விசாரணைக்கு
மனுதாரர் சார்பில் சட்டத்தரணி விஜயதாச ராஜபக்ச (பா.உ) நீதிமன்றில்
ஆஜரானமை குறிப்பிடத்தக்கது.

த�ொற்றுநீக்கிகள் தெளிக்கும்
பிரேரணை நிறைவேற்றம்
பாடசாலைகளில் க�ொர�ோனா வைரஸ் ஒழிப்புக்கான

நுவரெலியா பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட சகல பாடசாலைகளுக்கும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் ஒழிப்புக்கான
த�ொற்று நீக்கிகள் தெளிப்பு நடவடிக்கை த�ொடர்பான பிரேரணை
சபை உறுப்பினர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
நுவரெலியா பிரதேச சபையின்
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாவது
சபை அமர்வு நுவரெலியா பிரதேச
சபையின் நானுஓயா பிரதான காரியாலய கூட்ட மண்டபத்தில் நேற்று
(12) இடம்பெற்றது.
இதன்போது சபை தவிசாளர்
வேலு ய�ோகராஜ் தனது பிரேரணையில் முன்வைத்ததாவது,
நுவரெலியா பிரதேச சபைக்கு
உட்பட்ட பாடசாலைகள் அனைத்திலும் கற்றல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளது.தற்போது நாட்டில்
க�ொர�ோனா மற்றும் புதிய வைரஸ்சுகளின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் நுவரெலியாவை ந�ோக்கி
வெளிநாட்டு, உள்நாட்டு சுற்றுலா
பயணிகள் த�ொடர்ச்சியாக வருகை
தருகின்றனர்.

இந்நிலையில்,
நுவரெலியா
பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட பிரதேச
மக்கள் மீதும், பாடசாலை மாணவர்கள் மீதும் அக்கறை க�ொண்டு
பல்வேறு சுகாதார நடவடிக்கைகளை பிரதேச சபை தவிசாளர் என்ற
வகையில் முன்னெடுத்து வருகின்றேன்.
இதனடிப்படையில்
நுவரெலியா பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட
பாடசாலை மாணவர்களின் நலனை

கருத்திற் க�ொண்டு சகல பாடசாலைகளிலும் த�ொற்று நீக்கிகளை
தெளிக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒத்துழைப்பையும்,ஆதரவினையும் சபை
உறுப்பினர்கள் வழங்க வேண்டும்
என பிரேரணையை க�ொண்டுவருவதாக தெரிவித்தார்.சபை அமர்வுக்கு
வருகை தந்திருந்த உறுப்பினர்கள்
எதிர்ப்பின்றி பிரேரணையை ஆதரித்தனர்.

பாலம் உடைந்துள்ளதால்
மக்கள் அச�ௌகரியம்
ஹேவாஹேட்ட ஒப் த�ோட்ட

கம்பளை நிருபர்

பூனாகலை 3 ஆவது பிரிவுக்கு
இ.த�ொ.காவின்
உப
தலைவர்
செந்தில் த�ொண்டமான் விஜயம்
மேற்கொண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டு
வரும் புதிய நீர்ப்பாசன திட்டத்தை
பார்வையிட்டார்.

2020 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரசாரத்தின் ப�ோது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிக்கு அமைய
செந்தில் த�ொண்டமானின் விசேட
நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இத்திட்டத்தை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

ஹங்குராங்கெத்த
பிரதேச
செயலகத்திற்குட்பட்ட
ஹேவாஹேட்ட ஒப் த�ோட்டத்தில் இருந்து
பற்றமலைக்கு செல்லும் வழியில்
பிரதான பாலம் மழைால் சேதமடைந்துள்ளதாக மக்கள் விசனம்
தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒப் த�ோட்டத்திலிருந்து பற்றமலைக்கு செல்லும் பிரதான
பாலமாக மக்கள் இதை பயன்படுத்துகின்றனர்.
பற்றமலை த�ோட்டத்தில் அதிக
மக்கள் விவசாயம் செய்து வாழ்ந்து
வருபவர்கள். இந்த பாலத்தில்
ஊடாக தான் மரக்கறிகளை ஏற்றி
செல்லும் பிரதான பாலமாக இருந்தது. தற்போது பாலம் உடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள், ப�ொதுமக்-

கள், பாடசாலை மாணவர்கள் என
பல்வேறு சிரமங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர்.
பற்றமலை த�ோட்டத்தில் இந்த
பாலம் அமைந்துள்ளது. பற்றமலை ஆற்றுக்கு அந்த பக்கம்
சுமார் 40 குடும்பங்கள் வசித்து
வருகின்றனர்.

ஆற்றுக்கு இந்த பக்கம் சுமார்
45 குடும்பம் இருக்கின்றனர்.
ஒரு நாளைக்கு இந்த பாலத்தில்
300பேர் ப�ோல் பாவிக்கினறனர்.
பாலம் உடைந்துள்ளதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத சூழ்நிலை
காரணமாக மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்த பாலம் உடைந்து மூன்று
மாதகாலம் ஆகியும் எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்காமல் இருப்பதால் மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
இது த�ொடர்பில் பல அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தும் இதுவரை எந்த
பலன்களும் கிடைக்கவில்லை.

விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கு பதுளை ல�ொறி விபத்தில்
கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கிவைப்பு ரஷ்ய பிரஜை படுகாயம்

நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

நுவரெலியா கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட
விசேட
தேவையுடைய பாடசாலை
மாணவர்களுக்கான கற்றல்
உபகரணங்கள்
அண்மையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
இதற்கான
ஏற்பாடுகளை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர்
பேராசிரியர் டாக்டர் சசிகலா
குகமூர்த்தி ஊடாக நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின்
விசேட கல்விக்கான ஆசிரியர் ஆல�ோசகர் திருமதி
மங்கலேஸ்வரி
மகேந்தி-

ரன் மேற்கொண்டிருந்தார்.
இலங்கையில்
இருந்து
புலம் பெயர்ந்து வாழும்
லண்டன், கனடா, அமெரிக்கா,
அவுஸ்திரேலியா,
ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளை
சேர்ந்தவர்கள்
இதற்கான
நிதியினை வழங்கி இருந்தார்கள்.
3,72,000.00 ரூபா பெறுமதியான கற்றல் உபகரணங்கள் இதன்போது வழங்கி
வைக்கப்பட்டது.
மேற்படி நிகழ்வு நுவரெலியா வலய கல்வி பணிமனையின்
கேட்போர்
கூட மண்டபத்தில் நடை-

பெற்றது.வலய
கல்வி
பணிப்பாளர் நிஹால் அழகக�ோன்
தலைமையில்
நடைபெற்ற நிகழ்வில் நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின்
அனைத்து பணிப்பாளர்களும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்களும் கலந்து
க�ொண்டனர்.
இது வரை காலமும் வடகிழக்கு பகுதிக்கு பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்பட்ட
இந்த
உதவியானது
இம்முறை
முதல் முறையாக மலையக
பகுதிக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பதுளை தினகரன் விசேட
நிருபர்

பதுளையில் ரஷ்ய நாட்டுப்
பெண், ல�ொறி ம�ோதிய விபத்தில் பலத்த காயங்களுடன், ஆபத்தான நிலையில், பதுளை அரசினர்
மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.
எல்ல – பசறை பிரதான
பாதையில் நேற்று இவ் விபத்துச்
சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
இவ்விபத்தில் ரஷ்ய பிரஜையான எலிசேவிடா என்ற 27 வயது
உல்லாச பிரயாணியே, ல�ொறியில்
ம�ோதுண்டவராவார். இப் பெண்,

எல்ல உல்லாச விடுதியில் தங்கியிருந்து பசறைக்கு செல்லும்
பிரதான பாதை வழியாக நடந்து
சென்றுள்ளார்.
அவ்வேளையில்
பின்னால் வந்த ல�ொறிய�ொன்று,
இப் பெண் மீது ம�ோதியது. படுகாயங்களுக்குள்ளாகி, ஆபத்தான
நிலையில் பதுளை அரசினர் மருத்துவமனைக்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்டார்.
அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சைப்
பிரிவில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.
இவ் விபத்து குறித்து எல்ல
ப�ொலிசார் ஸ்தல விசாரணைகளை
மேற்கொண்டுள்ளதுடன், ல�ொறிச்
சாரதியைக் கைது செய்துள்ளனர்.
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தீகவாபியில் ரூ.18 மில்லியன்
செலவில் புதிய வைத்தியசாலை
கிழக்கு மாகாண ஆளுநரால் திறந்து வைப்பு

கல்லடி - அந்தோனியார் ஆலயத்தின்
வருடாந்த திருவிழா நாளை ஆரம்பம்
(கல்லடி குறூப் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு
மறை மாவட்டத்தின் கல்லடி - டச்பார் புனித
அந்தோனியார் ஆலயத்தின் 42
வது வருடாந்த திருவிழா நாளை
(14) வெள்ளிக்கிழமை மாலை பங்குத்தந்தை அருட்பணி ல�ோரன்ஸ்
ல�ோகநாதன் அடிகளார் தலைமையில் க�ொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகவுள்ளது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்கு புனித
அந்தோனியாரின் திருச்சுரூப பவனி
ஆலயத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி
கல்லடி - டச்பார் பிரதான வீதி ஊடாக
சென்று, மீண்டும் ஆலயத்தை வந்-

தடைந்ததும், கூட்டெருக்கியக்கத்
திரு அவையில் ஆவியானவரின்
செயற்பாடு எனும் சிந்தனைக்கு
அமைய நற்கருணை வழிபாடுகள்
நடைபெறவுள்ளது.
நவநாட்
காலங்களில் அருட்தந்தையர்களான
அருட்பணி
ஜ�ோட்டன் ஜ�ோன்சன், அருட்பணி
ஏ.ஏ.நவரெட்ணம் அடிகளார் ஆகிய�ோரது சிறப்பு அருளுரைகளுடன்
திருப்பலிகள் ஒப்புக் க�ொடுக்கப்படவுள்ளன. திருவிழா திருப்பலியானது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை
7.00 மணிக்கு அருட்தந்தை அனிஸ்டன் ம�ொறாயஸ் (இயேசு சபைத்துறவி) அடிகளார் தலைமையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படவுள்ளது.

மூதூர் டயமன் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ப�ோசாக்குணவு
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

(கல்முனை விசேட நிருபர்)

கல்முனை
பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிமனை பிரிவுக்குட்பட்ட தீகவாபி பிரதேசத்தில் புதிதாக
அமைக்கப்பட்ட வைத்தியசாலை
புதன்கிழமை (12) க�ோலாகலமாக
திறந்து வைக்கப்பட்டது.
கல்முனைப் பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர்
ஜீ.சுகுணன் தலைமையில் இடம்பெற்ற
இந்நிகழ்வில்,
கிழக்கு

மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத், பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டு இவ் வைத்தியசாலையை
திறந்து வைத்தார்.
திறப்பு
விழாவில்
கிழக்கு
மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்சார், மாகாண
சுகாதார பணிப்பாளர் டாக்டர் எம்.
எஸ்.தெளபீக், கல்முனை பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் டாக்டர் எம்.எம்.வாஜித்,
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணி-

மனையின் திட்டமிடல் வைத்திய
அதிகாரி டாக்டர் எம்.சி.எம்.மாஹிர்
ஆகிய�ோரும் அதிதிகளாக கலந்து
க�ொண்டதுடன், வைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும்
உத்திய�ோகத்தர்கள் பலரும் நிகழ்வில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் 18 மில்லியன் ரூபா நிதிய�ொதுக்கீட்டில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள
இவ்வைத்தியசாலையில், அனைத்து
நவீன வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்-

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்
சங்கத்தின் மட்டு. மாவட்ட மாநாடு
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஜகத்குமார், சந்திரகாந்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

அகில இலங்கை சமுர்த்தி அபிவிருத்தி மற்றும் விவசாய ஆராய்ச்சி
உத்திய�ோகத்தர் சங்கத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட உத்திய�ோகத்தர்
மாநாடு
செவ்வாய்க்கிழமை (11)
மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு
பிரதேச செயலக டேர்பா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் மாவட்ட கிளையின்
தலைவர் ரவீந்திரகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இம் மாநாட்டில்,
அகில இலங்கை சமுர்த்தி அபிவிருத்தி மற்றும் விவசாய ஆராய்ச்சி
உத்திய�ோகத்தர் சங்கத்தின் செயலாளரும் க�ொழும்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எஸ்.டி.ஜகத்குமார், மட்டக்களப்பு மாவட்ட
பாராளுமன்ற
உறுப்பினரும்
மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவருமான சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன்,
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் க.கருணாகரன், மண்முனை
வடக்கு பிரதேச செயலாளர் வாசு-

தேவன் மற்றும் கணக்காளர் பசீர்
உட்பட சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.
இதன்
ப�ோது மட்டக்களப்பு
மாவட்ட சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் எதிர் ந�ோக்கும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பாக மகஜர் ஒன்று
கையளிக்கப்பட்டது.

இந் நிகழ்வில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
மற்றும்
அதிதிகள் நினைவுச் சின்னம் வழங்கி
ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி கெளரவிக்கப்பட்டனர்.
இதில் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களுக்கான தரம் 1க்கான
நியமனக் கடிதமும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

கும் தேவையான மருத்துவ உபகரணங்களை
பெற்றுத்தருவதற்கும்,
காலக்கிரமத்தில் உரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என
ஆளுநர் இதன்போது உறுதியளித்தார்.
இந்நிகழ்வில் பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளரினால் ஆளுநருக்கு நினைவுச் சின்னம் வழங்கப்பட்டதுடன், வைத்திய அதிகாரியினால் ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தியும்
க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.

க�ொவிட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்காக
செயலாற்றிய�ோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வு
அம்பாறை
சுழற்ச்சி, அட்டாளைச்சேனை
குறூப் நிருபர்கள்

க�ொ வி ட்
வைரஸ் த�ொடர்பாக
விழிப்புண ர் வூ ட் டு ம்
வி த த் தி ல ா ன
மாணவர்களின்
சைக்கிள்
பவனியும் வைரஸ்
பரவலை
கட்டு ப ்ப டு த் து வ தில் அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றிய
தரப்பினருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும்
நிகழ்வும் அக்கரைப்பற்றில் இடம்பெற்றது.
அக்கரைப்பற்று 'பெப்பிள்ஸ்' கல்வியகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இவ்
விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பவணி,
கல்வி வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்டு,
மணிக்கூட்டு க�ோபுர சுற்றுவட்டத்தினூடாகச்
சென்று க�ொவிட்-19
வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் விடயத்தில் அயராது பாடுபட்ட அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலையம், மாநகர
சபை, சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
காரியாலயம் பிரதேச செயலகம்
ஆகியவற்றுக்கு பவனியாகச் சென்று
தமது நன்றியை
தெரிவித்தனர்.

கதிரைகள் அன்பளிப்பு சேவை நலன் பாராட்டு நிகழ்வு

(மருதமுனை தினகரன் நிருபர்)

கல்முனை
பிரதேச செயலக
சமுர்த்திப் பிரிவின் பெரியநீலாவணை முஸ்லிம் பிரிவு-01, சமுர்த்திப்
பயனாளிகள்
சங்கத்தின்
31ஆம் இலக்க கிளைத் தலைவர்
கே,எம்.சரீபின் வேண்டுக�ோளுக்கு
அமைவாக, மருதமுனை சுலைஹா
பவுண்டேசன் ஊடாக
அதன்
ஆல�ோசகரும், ஐக்கிய நாடுகள் அகதிகளுக்கான அமைப்பின் பிராந்திய
இடர் முகாமைத்துவ ஆல�ோசகரு-

மான (மலேசியா) எம்.ஐ.எம்.சுபைரினால்
ஒரு த�ொகுதி கதிரைகள்
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன.
இக்கதிரைகளை ஐக்கிய நாடுகள்
அகதிகளுக்கான அமைப்பின் பிராந்திய இடர் முகாமைத்துவ ஆல�ோசகர் (மலேசியா) எம்.ஐ.எம்.சுபைர்,
கிளைத் தலைவர் கே,எம்.சரீப்,
ப�ொருளாளர்
எம்.எல்.ஏ.பஸீர்
ஆகிய�ோரிடம் அண்மையில் கையளித்தார். இந் நிகழ்வில் சுலைஹா
பவுண்டேசனின் தலைவர் ஆசிரியர்
எம்.ஏ.காதரும் கலந்து க�ொண்டார்.

(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)

அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையில் நிர்வாக உத்திய�ோகத்தராகப் பணியாற்றி, 30 வருட அரச
சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற முகாமைத்துவ சேவை உத்திய�ோகத்தர்
ஏ.எம்.எம்.றிபாயின்
பணியைப்
பாராட்டி க�ௌரவிக்கும், சேவை
நலன் பாராட்டு நிகழ்வு வைத்தியசாலை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தி-

யசாலை நலன்புரிச் சங்கத் தலைவர்
ட�ொக்டர்
ஏ.சி.அப்துல்
றசாக்
தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், அக்கரைப்பற்று ஆதார
வைத்தியசாலை வைத்திய அத்தியட்சகர் ட�ொக்டர் அஸாத் எம்.
ஹனிபா பிரதம அதிதியாக கலந்து
சிறப்பித்தார். நிகழ்வில் அதிதிகள்
ஓய்வுநிலை நிர்வாக உத்திய�ோகத்தர்
றிபாயின் கடந்த காலப் பணிகளைப்
பாராட்டி
உரையாற்றியதுடன்,
ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி நினைவுப்
பரிசு வழங்கி க�ௌரவித்தனர்.

வயல்கள் மஞ்சளாகி வருகின்றன.
அதுமட்டுமல்ல வீரியமில்லாமல்
சிறுபயிராகவே
காணப்படுகின்றது. இந்நிலையில் வழமையான
விளைச்சலை ஒருப�ோதும் காணமுடியாத துர்ப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்-

டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். சேதனப் பசளைகளைப்
பாவித்தப�ோதும் பயிர்கள் வழமைக்குமாறாக வீரியமின்றி வளர்ச்சிகுன்றி
மஞ்சள் நிறமாகி வருகிறது.
தரமில்லாத சேதனப் பசளைகள்

விநிய�ோகிக்கப்படுவதாக
அவர்கள் கூறுகின்றனர்.யூரியாப் பசளை
கள்ளச் சந்தையில் 50 கில�ோ மூடை
ஒன்று 30 ஆயிரம் ருபா த�ொடக்கம்
35ஆயிரம் ரூபாவரை விற்கப்படுகின்றது.

அம்பாறையில் நெற் செய்கை பாதிப்பு; விவசாயிகள் கவலை

(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள
நெல் வயல்களின் நிலைமை பரிதாபகரமாக இருப்பதாக விவசாயிகள்
கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
உரியவேளையில் பசளையின்றி

தைப்பொங்கல்
பண்டிகையை
முன்னிட்டு மூதூர் டயமன் விசேட
பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் நலிவுற்றுள்ள மாணவர்களுக்கு உதவும்
முகமாக ‘காப்போம்’ நிறுவனத்தினரால் ப�ோசாக்கு உணவுப் ப�ொதிகள்
செவ்வாய்கிழமை (11) வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மூதூர்
பிரதேச சபை உறுப்பினரும், மூதூர் டயமன் விசேட
பாடசாலை அதிபருமான நஸார்
பாத்திமா அகீதா இப்பாடசாலை
மிகவும்
நலிவுற்ற
நிலையில்,
கல்வி பயின்றுவரும் தூர கஸ்டப்
பிரதேச மாணவர்களின் நலன்கருதி

இவ்வேண்டுக�ோளை
காப்போம்
நிறுவன நிருவாகிகளிடம் விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இப்பாடசாலைக்கு
நேரில் சமூகம் தந்து பல்வேறு வகையிலும் நலிவுற்ற நிலையில் மாணவர்களின்
எதிர்கால நலன்கருதி
கற்றலுடன், பல்வேறு இணைப்பாடவிதான
செயற்பாடுகளிலும்
ஈடுபட்டு வரும், டயமன் விசேட
பாடசாலை
நிருவாகத்தினருக்கு
தேவையான வழிகாட்டல், ஆல�ோசனைகளை மேலும் வழங்கியதுடன் மாணவர்களுக்கான ப�ோசாக்கு
உணவுப் ப�ொதிகளையும் வழங்கி
உதவினர்.

கந்தளாய் குளத்தின்
வான் கதவுகள் திறப்பு
கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

இதேவேளை,தடுப்பூசி
வாரத்தை
முன்னிட்டு அனைவரும் தடுப் பூசிகளைப் பெற்று ஆர�ோக்கியமான
சமூகம் ஒன்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு
இந்நிகழ்வில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இறுதியாக அக்கரைப்பற்று
மாநகர சபைக்குச் சென்றிருந்த மாணவர்களை சபை முதல்வர் அதாஉல்லா
அகமட் ஸக்கி
வரவேற்றதுடன்,
மாணவர்களின் மத்தியில் க�ொவிட்
1- 9 வைரசின் தாக்கம் த�ொடர்பில்
உரையாற்றினார்.
இந்நிகழ்வில் பெப்பிள்ஸ் கல்வியகத்தின் பிரதானி எம்.எஸ்.இன்சாப்,
பணிப்பாளர்கள்,
முகாமைத்துவ
குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள்
என பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கந்தளாய் குளத்தின்
வான் கதவுகள் நான்கு திங்கட்கிழமை (10) திறந்து விடப்பட்டுள்ளன.
கந்தளாய் குளத்தின் மேலதிக
நீரை
வெளியேற்றுவதற்காக
இவ்வாறு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கந்தளாய் நீர்ப்பாசன
ப�ொறியியலாளர் தெரிவித்தார்.
கந்தளாய் குளத்தின் நீரினைப்பயன்படுத்தி 16 ஆயிரத்து 750
ஹெக்டேயர்
நிலப்பரப்பில்
வேளாண்மை செய்கை மேற்க�ொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
கரைய�ோரத்தில்
வசிப்போர்
அவதானமாக இருக்குமாறு கந்தளாய் நீர்ப்பாசன ப�ொறியியலாளர் அறிவித்துள்ளார்.
இம்மாவட்டத்தில் த�ொடர்ச்சியாக பெய்து வருகின்ற மழை
காரணமாக கந்தளாய் குளத்தின்
நீர் மட்டம்
உயர்வடைந்து
வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

வீதியை புனரமைக்க க�ோரி
பிரதேச மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

முள்ளிப்பொத்தானை குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை
-கிண்ணியா
பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட
மகாமார் ஊடாக கல்லடி வெட்டுவானுக்குச் செல்லும் வீதியை
புனரமைத்துத் தருமாறு க�ோரி திங்கட்கிழமை (10)
ஆர்ப்பாட்டம்
இடம்பெற்றது.
இவ் ஆர்ப்பாட்டம்
பிற்பகல்
2.30 மணிக்கு,மகாமார் குளத்துக்குச்
செல்லும் வீதியில் இடம்பெற்றது.
இவ் ஆர்ப்பாட்டத்தை மகாமார்,
சின்ன மகாமார் மக்கள் இணைந்து
ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
சுமார் 400 மீட்டர் தூரமான
வீதியே இவ்வாறு புனரமைக்கப்படாமல் உள்ளது." தா தா வீதியைப்
புனரமைத்துத்தா", ப�ொய் வாக்குறுதிகளை
வழங்காதே,"நீங்கள்
ச�ொகுசில் வாழ நாங்கள் சேற்றில்
சாகவா,
முதலான
வாசகங்கள்

எழுதிய பதாகைகளை ஏந்தியவாறு
ஆர்ப்பாட்டதில்
ஈடுபட்டனர்.
கல்லடி
வெட்டுவான், கங்கை,சின்ன மகா மார், சுங்கான் குழி, பட்டியனூர், கல்லறப்பு முதலான கிராமங்களுக்குச் செல்லும் ஈவ் வீதியை
புனரமைப்பு
செய்து
தருமாறு
க�ோரியே இவ்வார்ப்பாட்டம் இடம்பெற்றது.
இவ்வீதியை பாடசாலை மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், வியாபாரிகள்,
மீனவர்கள், விவசாயிகள் என பலர்
பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
நாள�ொன்றுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இவ்வீதியைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வீதி சுமார் 50 வருடங்களாகப்
புனரமைக்கப்படவில்லை
என்றும், பல அரசியல்வாதிகள்,
அதிகாரிகளிடம்
முறைப்பாடு
செய்தும் எவ்விதப் பயனும் இல்லை
என கூறப்படுகிறது.
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புதுவருட ஆரம்பத்தில் க�ொர�ோனா
த�ொற்றுக்கள் வெகுவாக குறைவு
(கல்நேவ தினகரன் விஷேட நிருபர் )

அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில்
க�ொர�ோனா த�ொற்று ஜனவரி மாதம்
முதல் குறைவடைந்து வருவதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பிரதேச சுகாதார வைத்திய பணிப்பாளர் காரியாலய அனுராதபுரம்
மாவட்ட த�ொற்று ந�ோய் விஷேட
வைத்திய நிபுணர் ஆர்.எம்.எஸ்.

யானையை சுட்டுக்கொன்ற
பாதுகாப்பு அதிகாரி கைது

பீ.ரத்நாயக்கா இதுபற்றித் தெரிவித்தார். இதுபற்றி அவர் குறிப்பிட்டதாவது,
கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், க�ொர�ோனா
த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை
தற்போது வெகுவாக குறைந்துள்ளது. பீ.சீ.ஆர்.பரிச�ோதனை மேற்க�ொள்வதற்காக வருவ�ோரின் எண்ணிக்கையும் குறைவடைந்துள்ளது.

எனினும் அன்டிஜன் பரிச�ோதனை
மூலம் நாளாந்தம் சாதாரணமான
த�ொகையினர் இனங் காணப்படுகின்றனர். தடுப்பூசி பெறுவதற்காக
வருவ�ோர் பெருமளவில் குறைவடைந்துள்ளனர். அறுபது வயதிற்கு
குறைந்தவர்கள் தடுப்பூசி பெற்றுக்க�ொள்ளவருவதும்குறைவடைந்துள்ளது.
2022 ஆம் ஆண்டில் முதல் வாரத்-

தில் மூன்று க�ொர�ோனா மரணங்கள்
நிகழ்ந்துள்ளன. கடந்த வருடம்
டிசம்பர் மாதமளவில், க�ொர�ோனா
த�ொற்றாளர்கள் 3000 இற்கும் அதிகமான�ோர் இனங்காணப்பட்டனர்.
அதில் 70 பேர் மரணமடைந்ததாகவும் அநுராதபுரம் மாவட்ட த�ொற்று
ந�ோய் பிரிவு பிரதான விஷேட
வைத்திய நிபுணர் தேஜன ச�ோமதிலக்க தெரிவித்தார்.

களுத்துறை பாஸிய்யாஸாவியா திறப்பு விழா

கட்டுநாயக்கவில் உள்ள (நைட்டா) தேசிய த�ொழில் பயிலுநர் பயிற்சி ப�ொறியியல்
நிறுவனத்தின் 31வது டிப்ளோமா சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு,(11) பண்டாரநாயக்க
ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில்,பிரதம அதிதியாக த�ொழிற்கல்வி,பயிற்சிக்கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அமைச்சர் சீதா
அரம்பேப�ொல கலந்துக�ொண்டார். மின்னியல், இயந்திரவியல் துறைகளில் டிப்ளோமா
பயிற்சி நெறிகளை முடித்த மாணவர்களுக்கு டிப்ளோமா சான்றிதழ்கள் அதிதிகளால்
வழங்கப்பட்டன. நைட்டா நிறுவனத்தின் தலைவர் நளின் தரங்க கம்லத், விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களும் இதில், கலந்து க�ொண்டனர்.
(படம்:தெஹிவளை கல்கிஸை விஷேட நிருபர்)

(ஹம்பாந்தோட்டைகுறூப் நிருபர்)

யானையை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற சந்தேகத்தின் பேரில்,
சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவரை,
கைது செய்துள்ளதாக தங்காலை
பிரிவு குற்றத்தடுப்பு ப�ொலிஸார் (12)
தெரிவித்தனர்.
திஸ்ஸமகாராமை
சிதுல்பவ்வ பாதையில், இவர், இந்த
யானையைச் சுட்டுக்கொன்றுள்ளதாக
தெரிய வருகிறது.
யால தேசிய சரணாலயத்தில் மின்சாரவேலி நிர்மாணிப்பதற்காக ரபெவ
வனஜீவராசிகள் திணைக்கள காரியலத்தில்,இவர் இணைப்புச் செய்யப்பட்டிருந்தார்.
யானையின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட பின்னர் மேற் க�ொள்ளப்பட்ட
விசாரணையில்,ரி 56 துப்பாக்கியால்
இவர்,யானையை சுட்டுக்கொன்றுள்ளதாக தெரிய வருகிறது.சந்தேகநபரை கைதுசெய்துள்ள ப�ொலிஸார்
விசாரணைகளை மேற் க�ொண்டுவருகின்றனர்.

(பேருவளை விஷேட நிருபர்)

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட களுத்துறை அல்விஸ்பிளேஸ் பாஸிய்யாஸாவியா
திறப்பு
விழாவும்
வருடாந்த மனாகிபுஷ்ஷாதுலி மஜ்லிஸும் அண்மையில் மிகச்சிறப்பாக
இடம்பெற்றன.
களுத்துறை பகுதி கலீபதுஷ்ஷாதுலி ம�ௌலவி உஸ்தாத் அல்ஹாஜ்

காட்டுப் பகுதியிலிருந்து

பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

ஹ�ொரவப்பொத்தானை கெப்பித்திக�ொல்லாவ வீதியில், வடுவெல
காட்டு பகுதியிலிருந்து அடையாளம் தெரியாத பெண்ணின் சடலம்
கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள தாக ஹ�ொரவப்பொத்தானை ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். மடுவெல பகுதியில் சேனை விவசாயி ஒருவர் குறித்த
பெண்ணின் சடலம் த�ொடர்பில் ப�ொலிஸாருக்கு தகவல் வழங்கினர்.
இதற்கமைய அறுபது வயதுடைய இப்பெண்ணின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இவர் த�ொடர்பில், இது வரைக்கும் எவ்வித தகவல்களும் கிடைக்காதுள்ள நிலையில்,பிரேத பரிச�ோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் த�ொடர்பில் ஹ�ொரவப்பொத்தானை ப�ொலிஸ் நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரி எம்.எம்.என்.ஐ.தயானந்த உள்ளிட்ட ப�ொலிஸ் குழுவினர், மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

எம்.எஸ்.எம்பைரூஸ் பஹ்ஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில்,
தர்காநகர் நஜீப்ஹாஜியார் பவுண்டேசன் தலைவர் அல்ஹாஜ் நஜீப்பி
அமீர்ஆலிம் பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்டார்.
களுத்துறை நகரபிதா ஆமிர்நஸீர்,
பலஸ்தீன் முன்னாள் தூதுவரும்,உம்முஸாவியா சமய விவகார குழு
தலைவருமான பவுஸான் அன்வர்

கேரள கஞ்சாவை விற்பனை செய்த வேளையில்,
கைதாகி,பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்ட
முன்னாள் ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவரை,
எட்டு இலட்சம் ரூபா பெறுமதியுள்ள கேரள
கஞ்சாவுடன் கைது செய்யதுள்ளதாக அநுராதபுரம் பிரதேச ப�ோதை ஒழிப்பு பிரிவினர் தெரிவித்தனர்.
திறப்பனை ப�ொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட உட்டமடுவ பகுதியைச் சேர்ந்த 49 வயதுடைய
ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிளே கைதுசெய்யப்பட்டவராவார்.
ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலுக்கமைய நடாத்தப்பட்ட விசாரணைகள் மற்றும்
தேடுதலில் இந்நபர் கைதானார். இவரிடமிருந்து

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான சாரணர்
பதக்கத்தை பிரதான
சாரணர் ஆணையாளர் (நிர்வாகம்) டாக்டர்
மஞ்சுளா சஹாபந்துவுக்கு, பிரதான
சாரணர் ஆணையாளர்
ஜானபிரித் பெர்னாண்ட�ோவு வழங்கிவைப்பதை
காணலாம்.சாரணர்
தலைமையகத்தில்
இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது.

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் " சுவீட்சத்தின் ந�ோக்கு " வேலைத்திட்டத்திற்கமைய
நாடளாவிய ரீதியில் ஆயிரம் தேசிய. பாடசாலைகளை உருவாக்கும் வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ்,தம்புத்தேகம மத்திய மகா வித்தியாலம் தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்த்தப்பட்டது.
இவ்வைபவம்,வட மத்திய மாகாண ஆளுநர் மஹிபால ஹேரத் தலைமையில்,அண்மையில் (07) நடைபெற்றது. இதில்,அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன,அரசியல் பிரமுகர்கள்
மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளும் கலந்து க�ொண்டனர்.
(படம்: அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

உணவகங்கள் மூடப்பட்டதால்
த�ொழில்வாய்ப்புக்கள் இழப்பு
(ஹம்பாந்தோட்டைகுறூப் நிருபர்)

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின்
ஹம்பாந்தோட்டை, திஸ்ஸமகாராமை
மற்றும் தங்காலை ஆகிய பிரதான நகரங்களில் சமையல் எரிவாயுக்கு தட்டுப்பாடுகள் நிலவுவதால், அதிகமான
உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால்,அங்கு பணிபுரிந்த பல ஊழியர்கள் த�ொழில்வாய்ப்புக்களை இழந்துள்ளனர்.
இதனால் சுற்றலா பயணிகள் மற்றும்

பத்து கில�ோ கேரள கஞ்சாவுடன்
ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் கைது
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

ஆகிய�ோரும் இதில்,விஷேட அதிதிகளாக கலந்துக�ொண்டனர்.
விசேட பேச்சாளராக கலீபதுஷ்ஷாதுலி
ம�ௌலவி
அல்ஹாஜ்
அஸ்ஸெய்யித் அலவிம�ௌலானா
(முர்ஸி) கலந்துக�ொண்டார்.
உலமாக்கள்,சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்க தலைவர் முக்தார் ,செயலாளர் சிஹாப் மற்றும் பிரதேச மக்களும் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.

இரண்டு கில�ோ கஞ்சாவும் கைப்பற்றப்பட்டது. அநுராதபுரம் நகரில், பாரியளவில் கேரள
கஞ்சாவை விநிய�ோகித்து வந்த இந்நபர், அநுராதபுரம் சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அதிகாரியின் உத்திய�ோகபூர்வ இல்லத்தில், கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த வேளையில் 10 கில�ோ கேரள கஞ்சாவுடன்
கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.
வட மத்திய மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி ப�ொலிஸ்
மா அதிபர் டபிள்யு.கித்சிறி ஜயலத் மற்றும் பிரதி
ப�ொலிஸ் மா அதிபர் லக்சிறி விஜேசேன ஆகிய�ோருக்கு
வழங்கப்பட்ட
தகவலுக்கிணங்க,
அநுராதபுரம் பிரதேச ப�ோதை ஒழிப்பு பிரிவின்
ப�ொறுப்பதிகாரியான பிரதான ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர், பண்டாரவின் வழிநடத்தலின்போது.இந்நபர்
கைது செய்யப்பட்டார்.

ப�ொதுமக்களும் உணவுகளைப் பெற்றக்
க�ொள்வதில் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு
முகம் க�ொடுத்துள்ளனர்.
சுற்றுலாவிற்கென,வெளி ஊர்களிலிருந்து இங்கு வருவ�ோரும் உணவைப்
பெறுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
மேற்படி இந்நகரங்களுக்கு பிரத்தியேக வகுப்புக்களுக்காக வரும் மாணவர்களும் உணவைப் பெற்றுக்கொள்வதில் அச�ௌகரியங்களை சந்தித்து
வருவதாக அறிவிக்கப்படுகிறது.

எலும்புக்கூடுகள்
கண்டெடுப்பு

இறைதூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், மனிதநேயத்தின்
பிரதிவடிவம் என்ற சிங்கள ம�ொழி நூலை,பேருவளை பிரதேச சபை தவிசாளர் மேனகவிமலரத்னவுக்கு, தர்காநகர் இஸ்லாமிய நலன்புரிச் சங்கத்தின் தலைவர் அல்-ஹாஜ்
ஏ.பீ.எம். ஸூஹைர் ஜே.பி.கையளிக்கிறார்.இச்சந்திப்பு பேருவளை பிரதேச சபையில்
இடம்பெற்றது. 			
(படம்: பேருவளை விஷேட நிருபர்)

புதிய மாணவர்களை
வரவேற்கும் நிகழ்வு

(ஹம்பாந்தோட்டைகுறூப் நிருபர்)

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

வளவகங்கையின் பதலங்கலை பாலத்தின்
கீழிருந்து இரண்டு மனித எலும்புக் கூடுகள் கண்டெடுக்கபட்டதாக குட்டிகலை ப�ொலிஸார் (11)
தெரிவித்தனர்.
பிரதேசவாசிகள், ப�ொலிஸாருக்கு வழங்கிய
தகவலையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் பின்னரே இது கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது த�ொடர்பான விசாரணைகளை
ப�ொலிஸார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

புத்தளம் நகரிலுள்ள ஐ.எப்.எம்.
முன்பள்ளியின் 50 வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டான ப�ொன்விழா,
மற்றும் புதிய மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வுகள் என்பன எதிர்வரும் (19) புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.
முன்பள்ளி
ப�ொறுப்பாசிரியை
எம்.எஸ். பவுசுல் ரூஸி தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்-

வில், பிரதம அதிதியாக புத்தளம்
நகர பிதா எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் கலந்து
க�ொள்ளவுள்ளார்.
நகர சபை உறுப்பினர்களான
பீ.எம்.ரனீஸ், ஏ.எம்.சிஹான் உள்ளிட்ட அனுசரனையாளர்கள், பெற்றார்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்து
சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.
புத்தளம்
நகரில் தமிழ் ம�ொழி மூலமாக
முதன் முதலாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
முன்பள்ளி பாடசாலை இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மூன்றாம் நாள் விசேட

கதமுல்குர்ஆன் வைபவம்
(பேருவளை விஷேட நிருபர்)

மர்ஹூம் கலீபதுல் குலபா மவ்லவி
அல்ஹாஜ் ஜே அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜி அவர்களின் மூன்றாம்நாள் கதமுல் குர்ஆன், ஹழரா
மஜ்லிஸில் என்பன (11) சீனன்கோட்டை
ஜாமிஅதுல் பாஸிய்யா கலாபீடதில் நடைபெற்றன.
சீனன்கோட்டை பள்ளிச் சங்க தலைவர்
ஏ.எச்.எம்.முக்தார், ஜாமிஅதுல் பாஸிய்யா
கலாபீட தலைவர் சட்டத்தரணி எம்,ஸி.எம்
ஹம்ஸா,பள்ளிச் சங்க உறுப்பினரும், அ.இ.
ஜெம்மியதுல் உலமா சபை நிறைவேற்று
குழு உறுப்பினருமான அஷ் ஷேய்க் ஏ.எச்,எம் இஹ்ஸானுத்தீன் நளீமி ஆகிய�ோர் இதில்
உரைநிகழ்த்தினர்.
மஜ்லிஸுக்கு தலைமை வகித்த கலீபதுஷ்ஷாதுலி ம�ௌலவி அல்ஹாஜ் ஸெய்னுலாப்தீன் பஹ்ஜி,ஜாமிஅதுல் பாஸிய்யா அதிபர்
உஸ்தாத் ம�ௌலவி ராஸிக் முஅய்யிதி, முகத்தமுஷ்ஷாதுலி ம�ௌலவி அல்ஹாஜ் பாரூக் மக்கி,உஸ்தாத் அஸ்மிகான் முஅய்யிதி,மர்ஹூம்
கலீபதுல் குலபாவின் சிரேஷ்ட புதல்வர்
வஸீமுர் ரஹ்மான் ஆகிய�ோரும் இதில் கலந்து
க�ொண்டனர்.

புத்தளம் கடையாம�ோட்டை தேசிய பாடசாலையின் அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள்
கல்லூரி அதிபர் தெளபீக்கின் தலைமையில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலி சப்ரி
ரஹீமை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து கல்லூரி தேவைகள் குறித்து கலந்துரையாடியதுடன் மகஜர் ஒன்றையும் கையளித்தனர்.
(படங்கள் : புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

த�ொழில் உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு
(திறப்பனை தினகரன் நிருபர்)

அநுராதபுர
மாவட்டத்திலுள்ள
குறைந்த வருமானம் பெறும் சமுர்தி
உதவிபெறும் குடும்பங்களுக்கு
சுயத�ொழில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தம்புத்தேகம,ந�ொச்சியாகம,மிஹிந்தலை,கஹட்டகஸ்
திகிலிய ஆகிய பிரதேச செயலக

பிரிவில் வசிக்கும் தெரிவு செய்யப்பட்ட
குடும்பங்களுக்கே
இப்ப�ொருட்கள்
வழங்கப்பட்டன.
இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான்
சேமசிங்க தலைமையில் இந்நிகழ்வு அண்மையில் இடம் பெற்றது.
வருமானங்களைப்
பெருக்கிக்
க�ொள்ளும் ந�ோக்கில் இந்த உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஐர�ோப்பாவில் பாதிப்பேருக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்ற வாய்ப்பு
ஐர�ோப்பாவில் அடுத்த இரண்டு
மாதங்களில் பாதிக்கும் அதிகமான�ோரை ஒமிக்ரோன் க�ொர�ோனா
வைரஸ் திரிபு த�ொற்றலாம் என்று உலக
சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது.
வைரஸ் த�ொற்று நிலவரம் நீடித்தால்
அத்தகைய சூழல் ஏற்படலாம் என்று
கூறப்பட்டது. 26 ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் வாரந்தோறும் மக்கள் த�ொகையில்
ஒரு வீதத்தினருக்கு புதிதாக வைரஸ்
த�ொற்று பதிவாவதாக அண்மைய தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இவ்வாண்டின் முதல் வாரத்திலேயே
ஐர�ோப்பாவில் 7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வைரஸ் த�ொற்றுச் சம்பவங்கள்
பதிவானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஒமிக்ரோன் திரிபு மேலும் விரைவாகத் த�ொற்றக்கூடியது என்றும் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொண்டவர்கள் கூட
பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் தகவல்கள் புலப்படுத்துவதாக உலக சுகாதார
அமைப்பின் அதிகாரிகள் கூறினர்.

தடுப்பூசி பெறாவிட்டால்
கனடா மாநிலத்தில் வரி
கனடாவின்
கியுபெக்
மாநிலத்தில் க�ொவிட்-19 த�ொற்றுக்கு எதிராக
தடுப்பூசி பெறாதவர்கள் மீது சுகாதார
வரி ஒன்று விதிக்கப்படவுள்ளது.
க�ொர�ோனா த�ொற்று த�ொடர்பான அதிக
உயிரிழப்புகள் பதிவான மாநிலமாக
கியுபெக் இருப்பத�ோடு, தற்போது
அங்கு மீண்டும் ந�ோய்த் த�ொற்று அதிகரித்து வருகிறது. நாட்டில் முதல்முறையாக தடுப்பூசி பெறாதவர்கள் நிதி
அடிப்படையில் தண்டிக்கப்படுகின்றனர் என்று அந்த மாநில முதலமைச்சர்
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தார்.
கியுபெக்கில் சுமார் 12.8 வீதமான-

வர்கள் மாத்திரமே தடுப்பூசி பெறாதவர்களாக இருந்தப�ோதும் நாட்டின்
மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டோரில் பாதி அளவானவர்கள்
இந்த மாநிலத்தில் பதிவாகியுள்ளனர்.

வட க�ொரியா மூன்றாவது முறையாக
ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை வீச்சு
வட க�ொரியத் தலைவர் கிம்
ஜ�ொங் உன்னின் மேற்பார்வையின்
கீழ் மற்றும�ொரு ஹைப்பர்சோனிக்
ஏவுகணை ச�ோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த நாடு அறிவித்துள்ளது.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஏவப்பட்ட இந்த ஏவுகணை வெற்றிகரமாக செயற்பட்டு கடலில் சுமார்
1,000 கில�ோமீற்றருக்கு அப்பாலிருக்கும் இலக்கை தாக்கியதாக
அரச ஊடகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வட க�ொரியா ஹைப்பர்சோனிக்
ஏவுகணை ச�ோதனை பற்றி அறிவிப்பது இது மூன்றாவது முறையாகும். இந்த வகை ஏவுகணை பலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை விடவும்
நீண்ட நேரம் அவதானிப்பை
தவிர்க்க முடியுமானதாக உள்ளது.
இந்த நிகழ்வுக்கு கிம் பங்கேற்றிருப்பதும் வட க�ொரியாவின்
த�ொழில்நுட்பம்
மேம்பட்டிருப்பதை காட்டுவதாக அவதானிகள்
தெரிவித்துள்ளனர்.
வட க�ொரியாவின் பாதுகாப்பு
திறனை அதிகரிப்பது புத்தாண்டு

இலக்காக அந்நாட்டு தலைவர்
அறிவித்திருக்கும் நிலையில் இந்த
ச�ோதனை அதற்கு உதவுவதாக
உள்ளது.
கடந்த வாரம் வட க�ொரிய இவ்வாறான ஒரு ச�ோதனை மேற்க�ொண்டதற்கு அமெரிக்கா உட்பட

ஆறு நாடுகள் கண்டித்து அறிக்கை
விட்டிருக்கும் நிலையிலேயே இந்த
ச�ோதனை
இடம்பெற்றுள்ளது.
பிராந்தியத்தில் வட க�ொரியா தனது
அழிவு செயற்பாடுகளை நிறுத்த
வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது.

பெல்லி
நடனமாடியதால்
பிரிட்டிஷ் பிரதமருக்கு நெருக்கடி ஆசிரியைக்கு நெருக்கடி
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சனுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.
பிரிட்டனில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முதன்முறை
முடக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தப�ோது ஓர் ஒன்றுகூடலில் அவர்
கலந்துக�ொண்டது அதற்குக் காரணமாகும்.
பிரதமரின் இல்லமும் வேலையிடமும் அமைந்துள்ள த�ோட்டத்தில்
100க்கும் அதிகமான�ோர் ஒன்றுகூடலில் கலந்துக�ொள்ளுமாறு 2020 மே
மாதம் அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்
வெளியே கசிந்துள்ளது.
அப்போது இங்கிலாந்தில் நடப்பிலிருந்த கட்டுப்பாட்டின்படி வெளியிடங்-

களில் இருவருக்கு மேல் சந்தித்துப்பேச
அனுமதியில்லை.
தற்போது கிடைத்துள்ள சான்றுகள்,
விதி மீறலில் சம்பந்தப்பட்டோர் மீது
ப�ொலிஸார் நடவடிக்கை எடுக்க வழியமைக்கும் என்று நம்புவதாக லண்டன்
மேயர் சாதிக் கான் கூறினார்.

எகிப்தில் பெல்லி நடனம் ஆடிய
ஆசிரியை ஒருவரின் வீடிய�ோ சமூக
ஊடகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து அது அந்நாட்டில்
பெண் உரிமை மற்றும் சமூக பழைமைவாத பெறுமானங்கள் பற்றிய விவாதத்தை எற்படுத்தியுள்ளது.
ஆயா யூசப் என்ற அந்த ஆசிரியை
தமது சக பணியாளர்களுடனான சமூக
நிகழ்வு ஒன்றின்போது பெல்லி நடனம்
ஆடியதை அவரது அனுமதி இன்றி
சகாக்கள் வீடிய�ோ எடுத்துள்ளனர்.
இதனால் அவர் ஆசிரியர் பணியில்
இருந்து
நீக்கப்பட்டிருப்பத�ோடு,

அவரது கணவரும் விவாகரத்து செய்துள்ளார். சக ஆண் ஆசிரியர்களுடன்

சேர்ந்து இசைக்கு அவர் நடனமாடுவது
அந்த வீடிய�ோவில் பதிவாகியுள்ளது.
அவரது செயற்பாடு வெட்கக்கேடானது என்று அவரை விமர்சிப்பவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனினும் அவர்
எந்த தவறான செயலிலும் ஈடுபடவில்லை என்று பெண் உரிமைக் குழுக்கள் கூறி வருகின்றன.
எகிப்தின் பண்டைய பார�ோ காலம்
த�ொடக்கம்
இருந்து
வருகின்ற
இடுப்பை அசைக்கும் பெல்லி நடனத்தை தற்காலத்தில் பெண்கள் ப�ொது
இடங்களில் ஆடுவது வெறுக்கப்பட்டு
வருகிறது.

சவூதி: பாலியல் குற்றவாளி பிரான்ஸில் முறையற்ற
பாலுறவுகளுக்கு
தடை
ச�ொந்த செலவில் விளம்பரம்
பாலியல் துன்புறுத்தலில் குற்றவாளியான
ஒருவரின்
பெயரை
வெளியிட்டு அவரை
ப�ொது வெளியில் அவமானப்படுத்தும் உத்தரவை சவூதி அரேபிய
நீதிமன்றம்
ஒன்று
முதல்முறை வெளியிட்டுள்ளது.
யாசிர் அல் அராவி
என்பவர் பெண் ஒருவர்
மீது ஆபாசமான கருத்துகளைக் கூறி துன்புறுத்தலில்
ஈடுபட்டதாக மதீனாவில் உள்ள
குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் குற்றங்காணப்பட்டுள்ளார்.
அவருக்கு எட்டு மாத சிறைத்
தண்டனையும் 1,330 ட�ொலர் அப-

ராதமும்
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓர் ஆண்டுக்கு முன்னர் திருத்தப்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு
எதிரான சட்டத்தின்படி, குற்றவாளியின் பெயர் மற்றும் தண்டனை
உள்நாட்டு பத்திரிகைகளில் தமது

ச�ொந்த
செலவில்
வெளியிட
வேண்டி
நி ர்ப்பந் தி க்க ப ்பட் டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
2018ஆம் ஆண்டில்
நடைமுறைக்கு வந்த
சட்டம், பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு
இரண்டு
ஆண்டுகள்
சிறை
தண்டை
மற்றும்
27,000
ட�ொலர்கள்
வரை அபராதம் ஏற்கனவே விதித்தது. அதுவே த�ொடர்ந்து தவறு
செய்பவர்களுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை
மற்றும் 80,000 ட�ொலர் அபராதம்
விதிக்கப்படும்.

பி ர ான் ஸி ல்
1791க்கு
பின்
முதல் முறையாக
நெருங்கிய உறவி னர்க ளு க் கு
இ டை யி லான
பாலுறவை தடை
செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.
சி று வ ர்க ள்
த�ொடர்புபடாதநெருங்கிய உறவி னர்க ளு க் கு
இ டை யி லான
பாலுறவு பிரான்ஸில் தற்போது
சட்டபூர்வமானது என்றப�ோது இந்த
முறைதவறிய உறவை அரசு தடைசெய்யவுள்ளது என்று சிறுவர்களுக்கான செயலாளர் அட்ரியேன் டக்குவேட் தெரிவித்துள்ளார்.

“
எந
்த
வ ய தை க்
க � ொ ண ்ட வ ராக
இருந்தப�ோது உங்களது
தந்தை,
மகன்
அல்லது மகளுடன் பாலியல்
உறவை வைத்திருக்க முடியாது”
என்று
அவர்
குறிப்பிட்டார்.
இந்த
சட்ட
மா ற ்ற த் தின்
மூலம் பிரான்ஸ்
ஏனைய ஐர�ோப்பிய நாடுகளின் ப�ோக்கை பின்பற்றவுள்ளது. முன்னர் பிரான்ஸ் புரட்சிக்குப் பின்னரே இந்தத் தடை
நீக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வட
க�ொரியாவின்
ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை பற்றிய
அறிவிப்பை
தென்
க�ொரியா
குறைத்து
மதிப்பிட்டப�ோதும்,
முந்தைய ச�ோதனையை விடவும்
இந்த ச�ோதனையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பது தெரிவதாக
குறிப்பிட்டுள்ளது. பலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் ப�ோலன்றி பூமியின்
மேற்பரப்பிற்கு நெருக்கமாக பக்கவாட்டில் பயணிக்க முடியுமான
இந்த ஏவுகணை மிகக் குறிகியகால
பறத்தலில் இலக்கைத் தாக்கக் கூடியதாக உள்ளது.
தவிர ஹைப்பர்சோனிக் ஆயுதங்கள் ஒலியை விட ஐந்து மடங்கு
வேகத்தில்
செல்லக்கூடியதாக
உள்ளது. இந்த அம்சங்களால் இந்த
ஆயுதங்களை
அவதானிப்பது
மற்றும் இடைமறிப்பது கடிமானதாக உள்ளது.
அமெரிக்க மற்றும் சீனா உட்பட
ஒருசில நாடுகளே இந்த ஹைப்பர்ச�ோனிக் ஏவுகணைகளை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

தானியத்தை ஊதியமாக
வழங்கும் தலிபான் அரசு

வேலை செய்பவர்களுக்கு சன்மானமாக உணவு வழங்கும் திட்டத்தை தாங்கள் விரிவுபடுத்தி
உள்ளதாக தலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன்படி ஆப்கானிஸ்தானில்
பணியாற்றும் பல்லாயிரம் அரச
துறை ஊழியர்களுக்கு நன்கொடையாக பெறப்பட்ட க�ோதுமை
ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
2021ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட்
மாதம் ஆப்கானிஸ்தான் ஆட்சி
அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றிய பின்னர் அங்கு ப�ொருளாதார மற்றும் மனிதாபிமான
நெருக்கடிகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
ஊழியர்களுக்கு
ஊதியமாக
தானியத்தை வழங்கும் தலிபான்களின் முடிவு ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை வெளிக்காட்டும்
வகையில் உள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான்
மக்கள்
த�ொகையில்
சரிபாதி
பேர்
ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி
தேவைப்படும் நிலையில் உள்ளனர் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை
தெரிவித்துள்ளது.

‘ஹீர�ோ ரெட்’
எலி இறந்தது

மெதுவான இணைய சேவை:

க�ோபமடைந்து தீ வைத்த இஸ்ரேல் நடவடிக்கையினால்
நபருக்கு 7 ஆண்டு சிறை பலஸ்தீன முதியவர் மரணம்
மெ து வ ான
இ ண ை ய த ள
இணைப்பினால்
க � ோபமடைந் து
இணைதள உபக ர ணங்க ளு க் கு
தீ வைத்த ஒருவருக்கு சீனாவில்
ஏழு ஆண்டுகள்
சிறைத் தண்டனை
வி தி க்க ப ்பட் டுள்ளது.
தெற் கு
குவான்சி மாகாணத்தில் கடந்த
ஜூன் மாதம் இடம்பெற்ற அந்த சம்பவத்தில் லான் என்ற முதல் பெயரைக்
க�ொண்ட அந்த ஆடவர் கணினி
நிலையம் ஒன்றில் இணையதளம்
மெதுவடைந்திருந்ததால் க�ோபம்
அடைந்தே இந்த செயலை செய்துள்-

ளார். அவர் இணைய சேவை வழங்கும் வலையமைப்பு ஒன்றையே தீ
வைத்துள்ளார். இதனால் 4000க்கும்
அதிகமான வீடுகளில் 28 த�ொடக்கம் 50 மணி நேரம் வரை இணைய
சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட
மேற்குக்
கரையின் ரமல்லா புறநகர் பகுதியில்
உள்ள ஜில்ஜில்யா கிராமத்தில் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் கைது மற்றும்
தாக்குதலினால் பலஸ்தீன முதியவர்
ஒருவர் உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உள்ளூர் பலஸ்தீனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த புதன்கிழமை அதிகாலை
2.30 மணி அளவில் குறித்த பகுதியில்
இஸ்ரேலிய படையினர் இராணுவ
நடவடிக்கை ஒன்றில் ஈடுபட்டிருந்தப�ோது வாகனத்தை ஓட்டி வந்த 80
வயதான ஒமர் அப்துல்மஜீத் அசாத்
நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
“படையினர் அவர் மீது கைவிலங்கிட்டு கண்ணைக் கட்டி தரையில்
இழுத்துச் சென்றத�ோடு அவர் உயிரிழந்திருப்பது தெரிந்ததை அடுத்து
அங்கேயே விட்டுவிட்டு சென்றனர்”
என்று அந்த முதியவரின் மருமகன்

ரமல்லா மருத்துவமனையில் வைத்து
உள்ளூர் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார்.
சுவாசப் பிரச்சினையால் அவதிப்-

பட்டு வந்த அந்த முதியவர் மாரடைப்பால் அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்திருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர்
தெரிவித்துள்ளனர்.

கம்போடியாவில் கண்ணிவெடிகளை கண்டறிவதில் தேர்ச்சி பெற்ற
மகாவா என்ற எலி அதன் ஓய்வு
காலத்தில் மரணம் அடைந்தது.
அதன் 5 ஆண்டு பணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கண்ணிவெடிகளை
கண்டறிந்து நூற்றுக்கணக்கானவர்களின் உயிரை காத்துள்ளது. ஹீர�ோ
ரெட் என்று அழைக்கப்படும் அந்த
எலி, சர்வதேச த�ொண்டு நிறுவனம்
ஒன்றின் மையத்தில் அதன் இறுதி
மூச்சை விட்டது.
பல ஆண்டுகள் நடந்த உள்நாட்டு
ப�ோர் காரணமாக கம்போடியாவில்
ஆயிரம் சதுர கில�ோ மீற்றருக்கு
மேலான நிலப்பரப்பில் கண்ணிவெடிகள் புதைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்,
இதனால் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கை கால்களை இழந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தன்சானியாவில் பிறந்த மகாவா
கண்ணிவெடிகளை
கண்டறிய
2016இல்
கம்போடியாவுக்கு
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
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வியில் காணப்படும்
ம�ொத்த நீரில் 98 சதவீதம்
கடல்நீராகும். எஞ்சியுள்ள
2 வீதம் நன்னீராகும். இந்த ஒரு
கணிப்பிலிருந்தே நன்னீர் என்பது
எத்தகையத�ொரு அரிய வளம்
என்பதை உணர்ந்து க�ொள்ள
முடிகிறது. அதேவேளை, புவியின்
நன்னீரில் 70 வீதம் பனிக்கட்டியால் சூழப்பட்டும், 29 வீதம்
நிலத்தடி நீராகவும், மீதி நன்னீர்
ஏரிகளும் நன்னீர் வளங்களாகவும்
காணப்படுகின்றன.
அதேவேளை, உலகில் உள்ள
30 வீதமான மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைக்கவில்லை
என்பதும் வெளிப்படை உண்மையாகும். இலங்கையைப் ப�ொறுத்தவரை நாட்டின் பரப்பில் 870 சதுர
கி.மீ. பரப்பளவு நீர்வளத்தைக்
க�ொண்டிருந்தாலும், 25 மாவட்டங்களில் 16 மாவட்டங்களிலுள்ள
மக்களில் 30 வீதமானவர்கள் பாதுகாப்பான குடிநீரை உபய�ோகப்படுத்துவதில்லை. இங்கு நிலக்கீழ்
நீரென்பது, புவியின் நிலப்பரப்பினடியில் ப�ொதிந்து காணப்படும் நீர்-

ஒரேய�ொரு கிணற்றை மட்டும்
நம்பியுள்ள இரு கிராமங்கள்!
வளமாகும்.
யாழ்ப்பாணத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில் கடந்த சில
வருடங்களாக வெவ்வேறு பிரதேசங்களில் வெவ்வேறு வகையான
நீர் சம்பந்தமான பிரச்சினைகளை
அவதானிக்கலாம். அந்த வகையில்
மனிதனின் அத்தியாவசிய விடயங்களில் ஒன்றான நீரைப் பெறுவதற்கு
ஓர் கிணற்றைக் க�ொண்டு இரு கிராமங்கள் திண்டாடுவது வியப்பாக
உள்ளது.
இத்தகைய பரிதாப நிலையினை
யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள காட்டுப்புலம் மற்றும் பாண்டவெட்டை கிராமங்களின் மக்கள் எதிர்கொண்டு

வருகின்றனர். குறிப்பாக காட்டுப்புலம் பகுதியிலே 120 குடும்பங்களும், பாண்டவவெட்டை கிராமத்திலே 235 குடும்பங்களும் வசித்து
வருகின்றன. இரு கிராமத்தினைச்
சேர்ந்தோரும் இரு கிராமங்களுக்கு
இடையே காணப்படும் காணி
வெளியிலுள்ள நன்னீர் கிணற்றிலேயே நீரைப் பெற்று வருவதுடன்
பல்வேறு இன்னல்களையும் எதிர்க�ொண்டு வருகின்றனர். இக்கிணறானது மழைக்காலங்களில் வெள்ள
நீரால் நிரம்பி விடுவதால் யாரும்
நீரைக் குடிக்க முடியாத நிலைமை
ஏற்படுகின்றது. க�ோடை காலங்க-
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குறிப்பிட்டும்
அத்தண்ணீர்த்
தாங்கி பூரணமாகாத நிலையிலேயே இன்றும் காணப்படுகின்றது. அத்துடன் க�ொர�ோனா
காலப்பகுதியில் ஏனைய பிரதேசங்களுக்கும் செல்ல கட்டுப்பாடுகள் காணப்பட்டதால் தாம்
என்றுமில்லாத
துயரத்தினை
எதிர்கொண்டதாகவும் அம்மக்கள் வேதனையுடன் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த
உலகில்
பிறந்த
எல்லா
உயிரினங்களும்
நீரின் தேவையை ஏத�ோ ஒரு
வகையில் பெற்ற வண்ணமே

யாழ் சுழிபுரம் பகுதியில் நிலவும் அவலம்!
ளில் கிணற்றுநீர் வற்றி கிராம மக்கள்
நீரைப் பெற முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்டுகின்றனர். இதனால் அம்மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு நீர் பெறுவதற்காக பல கில�ோ மீற்றர் தூரம்
செல்ல வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு
ஆளாகின்றனர்.
இவ்விரு கிராமங்களில் வசிக்கும்
மக்கள் பெரும்பாலும் கூலி மற்றும்
கடற்தொழில்களை மேற்கொள்பவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.
தமது வறுமை நிலையினை ப�ோக்குவதற்கே பெரும் சி ர மங்களை
எதிர்கொள்ளும்
இம்மக்களுக்கு
குடிநீர் பிரச்சினையென்பது பாரிய
சவாலாகவே அமைகின்றது. நீர்ப்பாசனத் தினணக்களத்தினால் இவ்விரு
கிராங்களுக்கும் ப�ொதுவான தண்ணீர்த் தாங்கி 2019ஆம் ஆண்டு
கட்டப்பட்ட ப�ோதும், அதன் மூலமாகப் பெறும் தண்ணீர் உப்புத்தன்மையைக்
கொண்டிருப்பதாக
அவ்வூர் மக்கள் தெரிவிப்பதுடன்
அதனை சுத்திகரித்து தருமாறும்
கேட்டுள்ளனர்.
அதற்கான முயற்சிகள் மேறக�ொள்ளப்படுகின்றன என அதிகாரிகள்

உள்ளன. அடிப்படைத் தேவைகளில் ஒன்றான நீர், மனிதன்
உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமானதாகும். சாதாரணமாக
ஒரு மனிதன் நீர் இன்றி 3-5
நாட்களுக்கு மேல் உயிர் வாழ
முடியாது. இதனால்தான் "நீரின்றி
அமையாது உலகு" என வள்ளுவர்
பாடியுள்ளார். ஆரம்ப காலங்களில்
மக்கள் இயற்கைய�ோடு அண்டிய
வாழ்க்கை
வாழ்ந்து
வந்தனர்.
ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் மனிதர்கள் பெரும்பாலும்
இயற்கையில் இருந்து விடுபட்டு
செயற்கைக்குள் உள்ளீர்க்கப்பட்டு
இயற்கை வாழ்வாதார முறையினை
இழந்து விடுகின்றனர். அதுமட்டுமன்றி எமது உடலில் சுமார் 75 வீதம்
நீராகவே காணப்படுவதால் உணவுச்
சமிபாடு,
உடல்
வெப்பநிலை
சீராகப் பேணல், தேவையான உறுப்புக்களுக்கு குருதியைக் க�ொண்டு
செல்லல்,
வியர்வை,
சிறுநீர்
மூலம் கழிவுகளை வெளியேற்றல்,
மூளையின் சிறப்பான செயற்பாடு
என்பவற்றுக்கு நீர் என்பது இன்றியமையாததாகக் காணப்படுகின்றது.

இலங்கையில் குடிநீர் த�ொடர்பான
இரண்டு மிக முக்கிய பிரச்சினைகள்
காணப்படுகின்றன. ஒன்று வரட்சி
காலப்பகுதியில் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் குடிநீர்த் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது. மற்றையது
தூயகுடிநீரின் தரம் நாட்டின் பல
பகுதிகளில் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக மாறியுள்ளமை. குறிப்பாக
இக்கிராமப்புறங்களைப்
ப�ோன்ற
வசதியற்ற இடங்களில் அது பாரிய
பிரச்சினையாகவே உள்ளது. வருடம்தோறும் 8000 இற்கு மேற்பட்ட
உயிரிழப்புகள் சிறுநீரக ந�ோயினால்
ஏற்படுகின்றன. இதற்குரிய சரியான
காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் குடிநீரில் காணப்படும் பாரமான
இரசாயனப் பதார்த்தங்களே முக்கிய
காரணமென ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள். இவ்வாறாக வெள்ளநீர்
இக்கிராமங்களுக்கு நடுவே காணப்-

படும் இக்கிணற்றுள் உட்புகுவதனால் மக்கள் சிறுநீரக ந�ோய்க்கு மாத்திரமல்லாது பல்வேறு வகையான
ந�ோய்களுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர்.
தூய்மையான குடிநீரைப்பெற்று
இக்கிராம மக்கள் ந�ோய் ந�ொடி
இல்லாது வாழ்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
மேற்கொ ள ்ள
வ ே ண் டு மெ ன
இ வ் வி ரு
கிராம
மக்களும் வேண்டிக்
க�ொள்கின்றனர்.

செல்வநாதன் எழிலன்...?

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்
4ம் வருட மாணவன்
(ஊடகக் கற்கைகள் துறை)

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் பெருமான் ஆண்டு;
உரும்பிராயில் நாளை ச�ொற்பொழிவு
ஸ்ரீ

லஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
பெருமான் ஆண்டிலே (2022)
இளம் இந்துச் சிறார்களிடையே
நாவலர் பெருமான் பற்றிய விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துமுகமாக, யாழ். மாவட்ட இந்து
சமய அறநெறிப் பாடசாலைகளில்
'வாராந்தச் ச�ொற்பொழிவும் மாதந்தோறும்
நாயன்மார் குருபூஜை நிகழ்வும்' முன்னெடுக்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
கனடா ர�ொறன்ரோவை வதிவிடமாகக்
க�ொண்ட சிவஸ்ரீ பால. திருகுணானந்தக்
குருக்கள் அனுசரணையுடன் நிகழ்ச்சி ஒழுங்கமைப்பினைச் சமயஜ�ோதி கதிர்காமன் நிஜலிங்கம் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
நிகழ்ச்சித் த�ொடர் வரிசையிலே, இரண்-

ட்

ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல்
ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனமானது
க�ொவிட் த�ொற்றை கட்டுப்படுத்த
அர்ப்பணிப்புடன் நேர்மையாக
பணியாற்றிய அரச ஊழியர்களை
கெளரவிக்கும் 'இன்டகிரிட்டி ஐக்கன்
(நேர்மைக்கு மகுடம்) 2021' விருது வழங்கும் விழாவை க�ொழும்பில் அமைந்துள்ள
BMICH மண்டபத்தில் நடத்தியது.
இலங்கையில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றினால்
மரணித்தவர்கள் மற்றும் நாட்டில் த�ொற்றுப்பரவலை கட்டுப்படுத்த ப�ோராடி கடமையின்
ப�ோது தமது உயிரை நாட்டுக்காக தியாகம்
செய்த முன்கள அரச ஊழியர்களை நினைவு
கூரும் வகையில் ஒரு கணம் ம�ௌன அஞ்சலி
செலுத்தப்பட்டு விழா ஆரம்பமானது.
இன்டகிரிட்டி
ஐக்கன்
(நேர்மைக்கு
மகுடம்) விருது வழங்கும் செயற்பாடானது
உலகளாவிய அமைப்பான Accountability lab
எனும் அமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர்
செயற்திட்டமாகும். இச்செயற்திட்டமானது
மாற்றத்தை உருவாக்குபவர்கள் தமது சமூகத்தில் நேர்மையை நிலைநிறுத்த அவசியமான சிறந்த ய�ோசனைகளை உருவாக்கவும்
செயல்படுத்தவும் ஆதரவு வழங்குகிறது.
இவ்விருது வழங்கல் நிகழ்வானது த�ொடர்ச்சியாக 4ஆவது முறையாக நடைபெற்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்டகிரிட்டி
ஐக்கன்
(நேர்மைக்கு
மகுடம்) 2021 ஆனது முன்னைய ஆண்டுகளை விட பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் க�ொண்டிருந்தது. உலகளாவிய
க�ொவிட் த�ொற்றால் நாம் இப்பொழுது
வாழும் மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளை கருத்திற்கொண்டு 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இன்டகிரிட்டி ஐக்கன் நிகழ்வானது க�ொவிட்-19
த�ொற்றுக்கு எதிராக பணியாற்றும் அரச

டாவது ச�ொற்பொழிவு நிகழ்வு க�ோப்பாய்
பிரதேசசெயலக இந்து கலாசார உத்திய�ோகத்தர் திருமதி பிரபா செல்வரூபன் தலைமையில், உரும்பிராய், சிவபுரீஸ்வரர் அறநெறிப் பாடசாலையில் நாளை 14.01.2022
வெள்ளிக்கிழமை பி.ப.3.30 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.
நாவலர் குருபூஜை, மற்றும் தலைமையுரை நிகழ்வுகளைத் த�ொடர்ந்து, 'நாவலர்
சைவத் தமிழின் ஒளி விளக்கு' எனுந்
த�ொனிப்பொருளில் இளஞ்சைவப்புலவர்,
சிவநெறிச்செம்மல் ச.நவநீதனின் சிறப்புச் ச�ொற்பொழிவு நிகழ்வும் அதனைத்
த�ொடர்ந்து ச�ொற்பொழிவிலிருந்து வினாக்கள் த�ொடுக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கான
பாராட்டுப் பரிசில்கள் வழங்கும் நிகழ்வும்
இடம்பெறவுள்ளது.

இந்நிகழ்விற்கு அனைவரையும் வருகை
தருமாறு விழா ஏற்பாட்டுக் குழுவினரால்
கேட்கப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சித் த�ொடர் வரிசையிலே, கண்ணப்ப நாயனார் குருபூஜை நிகழ்வு சண்டிலிப்பாய், பிரதேசசெயலக இந்து கலாசார
உத்திய�ோகத்தர் திருமதி அகல்யா ஜனார்த்தனன் தலைமையில், சாவற்கட்டு அந்திக்குழி ஞான வைரவர் ஆலயத்தில் எதிர்வரும் 16.01.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று
காலை 9.00 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.
பிரதம விருந்தினராக இந்து கலாசார அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் திருமதி மா.அனந்தலட்சுமியும், க�ௌரவவிருந்தினராக இந்து
கலாசார உத்திய�ோகத்தர் திருமதி ப.கயிலநாயகியும் கலத்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.
கண்ணப்பநாயனார் குருபூஜை, மற்றும்

தலைமையுரை நிகழ்வுகளைத் த�ொடர்ந்து,
'கண்ணப்பநாயனாரின் பக்தி நெறி' எனுந்
த�ொனிப்பொருளில் சைவசின்மயர் , சிவநெறிச்செம்மல் நித்திய பாபுதரன் அவர்களின்
சிறப்புச் ச�ொற்பொழிவு நிகழ்வும் அதனைத்
த�ொடர்ந்து ச�ொற்பொழிவிலிருந்து வினாக்கள் த�ொடுக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கான
பாராட்டுப் பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டு அதனையடுத்துப் பிரதம விருந்தினர் உரை
இடம்பெறும்.
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின்
கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்று, குருபூஜையை
முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட இந்துசமய
ப�ொது அறிவுப் ப�ோட்டியில் வெற்றியீட்டிய மாணவர்களுக்குப் பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டு நன்றியுரையுடன் நிகழ்வுகள் நிறைவடையும்.

கலந்து க�ொண்ட அறநெறிப் பாடசாலைகள்:-* சாவற்கட்டு அந்திக்குழி ஞான வைரவர்
அறநெறிப் பாடசாலை
* கெங்காதேவி அறநெறிப் பாடசாலை

க�ொவிட் ஒழிப்பு பணியில் தம்மை அர்ப்பணித்த ஊழியர்களுக்கு
ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் க�ௌரவம்

ஊழியர்களை கெளரவிக்க அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. த�ொற்றுந�ோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த தமது கடமைகளுக்கு அப்பால் அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் பணியாற்றும்
அரச ஊழியர்களை க�ௌரவிப்பதை இச்செயற்திட்டம் ந�ோக்காக க�ொண்டுள்ளது.
2021 ஆம் ஆண்டின் இன்டகிரிட்டி
ஐக்கன் (நேர்மைக்கு மகுடம்) விருதுக்காக
தெரிவு செய்யும் செயல்முறையானது 2021
ஜூன் மாதம் குறித்த தேர்வுக்காக நடுவர்
குழாமினை நியமித்ததுடன் ஆரம்பமானது.

அதன் பின்னர் நாடளாவிய ரீதியில் அரச
முன்கள ஊழியர்களிடமிருந்து பரிந்துரைகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நுணுக்கமான படிமுறைகளூடாக இணையவழி மற்றும் நேரடி
நேர்காணல்களைத் த�ொடர்ந்து பெறப்பட்ட
250 பரிந்துரைகளிலிருந்து இறுதியாக 10
அரச உத்திய�ோகத்தர்கள் இறுதிச் சுற்றுக்கு
தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
பின்வரும் அரச ஊழியர்கள் 2021 ஆம்
ஆண்டிற்கான மகுடம் சூடும் வெற்றியாளர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

C. நிஷாரி அனுருத்திகா டி சில்வா, கிராம
உத்திய�ோகத்தர் - தம்பதுர, சீதுவ, Dr. ஹசித
அத்தநாயக்க, பணிப்பாளர்- தேசிய த�ொற்று
ந�ோயியல் நிறுவனம் (IDH), K.G கீதானந்த,
ஆம்புலன்ஸ் சாரதி - பிரதேச வைத்தியசாலை,
படப�ொல, நிம்மி ஜயசேகர, த�ொற்றுத் தடுப்புப்பிரிவு தாதி உத்திய�ோகத்தர், மாவட்ட
ப�ொது வைத்தியசாலை, எம்பிலிபிட்டிய,
சண்முகராஜா சிவஸ்ரீ, பிரதேச செயலாளர் தெல்லிப்பளை
இதேவேளை Dr. இந்திக எல்லாவல,

ப�ொது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி - சுகாதார
வைத்திய அதிகாரி பணிமனை, பிலியந்தலை, Dr. பிரனீத் தும்மாதுர, மாவட்ட
வைத்திய அதிகாரி - கறந்தெனிய மாவட்ட
வைத்தியசாலை, K.G.G.P.K. ரத்னாயக்க,
ப�ொது சுகாதாரப் பரிச�ோதகர் - பிரிவு 01,
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனை,
க�ொழும்பு மாநகர சபை, Dr. நிசாந்த பத்மலால் வெதகே, ப�ொது சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி - சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
பணிமனை, உடுகம, S.H அமீர், ப�ொது
சுகாதார வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனை,
மூதூர் ஆகிய�ோர் முதல் பத்து இடங்களை
பெற்றவர்கள் ஆவர்.
30 வருடங்களாக தனது நீண்ட ப�ொதுச்
சேவையில் பல பதவிகளில் சேவையாற்றிய விசேட ஆல�ோசக மருத்துவர் Dr.
சரத் காமினி டி சில்வா பிரதம அதிதியாக
கலந்துக�ொண்டு இறுதி 10 வெற்றியாளர்களுக்கும் தனது வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து
க�ொண்டார்.
ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ
லங்கா நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளரும் சட்டத்தரணியுமான நதிஷானி
பெரேராவும் உரையாற்றினார்.

றிசாத் ஏ. காதர்...?
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

mwptpj;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;.

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

,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;
jahhpj;jy;
 Kd;gs;sp Mrphpah; gapw;rp
 kf;fs; xUq;fpizg;G
 mYtyf Kfhikj;Jtk;
njhlh;ghd epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;
 fopTg;nghUs; Kfhikj;Jtk;
 cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;fhd
 cs@uhl;rp epjp Kfhikj;Jtk;
rk;gs khw;wk;
 Rw;whly; ghJfhg;G
 cs;;@uhl;rp epWtd tPjpfspd;
 toq;fy;fs;
Gduikg;G
 nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;
 kpd;rhu epWty;fs; kw;Wk; kpd;
 r%f mgptpUj;jp
Rw;Wfs;
 fzf;fha;T
 fzdp td;nghUs;
 murwptpay;
 gRik fl;blq;fis
 E}yf Kfhikj;Jtk;
eph;khzpj;jy; kw;Wk; gRik
 kdpj ts mgptpUj;jp
,y;yq;fs;
 Muha;r;rp tpjpKiwfs;
 gy;Y}lf fw;if newpfs;
 fopTePh; Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  tpidj;jpwd; jiljhz;lw;
kioePh; gad;ghL
ghPl;irfis elhj;Jjy;
 fzdp fw;if newpfs;
 Gs;sptpguk;
 efu jpl;lkply;fs;
 nghwpapay; njhopy;El;g
 eilghij jlq;fspd; guhkhpg;G
ghlq;fs;
 fl;blf;fiy jpl;lkply;fs;
 cs;@uhl;rp epWtdq;fspd;
 epyr;rPuhf;fk;
tUkhd Nkk;ghL
 g+q;fhf;fs;> tpisahl;L
 nraw;wpl;l jpl;lq;fis tiujy;
ikjhdk; kw;Wk; XLk;
 mdh;j;j Kfhikj;Jtk;
jlq;fisg; guhkhpj;jy;
MNyhrid Nritfs;
 cs;@uhl;rp epWtdq;fspd;
 ,iz jpl;lq;fisj; jahhpj;jy;
murpay; Kfhikj;Jtk;
 mKyhf;fj; jpl;lq;fisj;
 cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;fhd
jahhpj;jy;
Nfs;tp tpjpKiwfs;
 fl;blf;fiy
 mZFKiw Nkk;ghL kw;Wk;
 epyr; rPuhf;fk;
Kw;Nghf;fhd rpe;jid
 msT kjpg;gPL
 gpuj;jpNaf Nfhitfis
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;)

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

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

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

2.

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;
[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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,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;)

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;

NW HR-4939 Bajaj
threewheel, 2003,
கூடிய
விலைக்
கேள்விக்கு. வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711210
810

002790

க�ொழும்பு
ப�ொலித்தீன்
த � ொ ழி ற ் சால ை க் கு
உற்பத்தி
ப�ொதியிடலில் உதவியாளர்களுக்கு
வெற்றிடங்கள்.
சம்பளம் பேசித் தீர்க்கலாம். 0777893786
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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

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

N-02

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Printing Paper Reels & Sheets
Gray Boards, Straw Boards, Chip Boards, One Side Coated
White Back Board & Other Printing Boards
Special Papers
Paper for Digital Printing (A4, A3)
Carbonized Paper (Reel & Sheets)
Carton Boxes
Hologram Stickers

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

17. Miscellaneous
1)
2)
3)

03. Printing Ink for Offset & Letterpress

4)

04. All types of Machines, Machine Parts, Spare Parts & Accessories
(Printing / Pre-Press / Press / Post Press)

5)

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

6)
7)
8)
9)
18.
19.
20.
21.
22.

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)

1.

2.

3.

04.
05.
06.

11. Renting Service for Machines
1)
2)
3)
4)

Forklift
Photocopy Machines
Scanners
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

employment advertisement
Email : info@observerjobs.lk

Hotline: 1949

For more information

0777270012 / 0112429314

13. Office Equipment and Furniture
1) Office Equipment
2) Office 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.

General Hardware Items
Building Materials
Electrical Items
Electronic Items
Air-Conditioning related tasks

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:

08. Software Solution Providers
Software Solutions
Upgrade and Modifications of Software
Anti-Virus Software Package
Graphic and Word Processing Software Package
Security Design & Software Package

Cloth Dusters
All types of Gloves (Rubber, Rubber Mixed Cotton, Surgical,
etc.) & all types of Masks (Dust Mask, etc.)
Security personnel Kit items (Peak Caps, Lanyards, Whistles,
Berets, Shoes, Socks, Belts & Ties, etc.)
Textile, Umbrellas, Rain Coats, Jerkins, Helmets, Polythene,
Tarpaulin, etc.
Brooms, Ekel Brooms, Bannister Brushes, all types of Brushes,
Coir Mats, etc.
Ceramic Products / Kitchen equipment
Soap-Carbolic, Bar and Soft Soap, Vim, Disinfectants
Detergents, Sanitizer, Air Fresheners and Toilet Paper, etc.
Sports Goods
Cotton / Polyester Blue Drill Materials for Protective Clothing

23. Work
1) Building Demolition & Construction works
2) All types of Partition Works
3) Building Painting & other Renovation Works

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)

Tyres and Tubes (For all types of Vehicles)
Batteries for Machinery and Vehicles (Auto Batteries) and
Distilled Water, Battery Acid, etc.
Vehicle Repair (All types of Vehicles)
Vehicle Service and Interior Services
Vehicle Painting, Aluminium and Wooden Lorry Body Build
and Interior Cushion
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

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

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)

Pest Control
Sound Equipment, Illumination, Huts
Electric item repairs
Courier Services
Computer Network & Security equipment

15. Vehicle Repairs, Services & Spare Parts

02. Printing Plates, Polymer Plates & Other Accessories

1)
2)
3)
4)
5)

Widest reach for your
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7.
8.
9.

10.

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;.
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;.
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;.
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;.
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;.
%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;.
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;.
Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk;> jpizf;fs jiyikf;F chpaJ.
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;.
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
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2022 ஜனவரி 13 வியாழக்கிழமை

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு

சைக்கிள் ஓட்டப் ப�ோட்டி
மீரிகமவில் நாளை ஆரம்பம்
மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் மீரிகம-குருணாகல் பகுதி
திறப்பதற்கு முன்னதாக இலங்கை
சைக்கிள் ஓட்ட
சம்மேளனத்தின் பூரண மேற்பார்வையின் கீழ் இளைஞர் மற்றும்
விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சும்
நெடுஞ்சாலைகள்
அமைச்சும்
இணைந்து மூன்று பிரிவில் சைக்கிள்
ஓட்ட ப�ோட்டியை ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவின்
ய�ோசனைக்கு அமைவாக, நாட்டின்
அபிவிருத்திச்
செயற்பாட்டிற்கு
ஏற்ப விளையாட்டின் ஆற்றலை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில் இந்த
சைக்கிள் ஓட்டப் ப�ோட்டி நடத்தப்படுகிறது.
தேசிய மற்றும் சர்வதேச ப�ோட்டி
விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் நடத்தப்படும் இந்த
சைக்கிள் ஓட்ட நிகழ்வு இலங்கை
ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான
சைக்கிள் ஓட்டுதலுக்கு ஒரு தனித்துவமான அனுபவமாக இருக்கும்.
ப�ோட்டியின் ம�ொத்த தூரம் 80
கில�ோ மீற்றராகும். சுப்பர் மற்றும்
23 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கள்,
ஜூனியர் ஆண்கள் மற்றும் சூப்பர்

பெண்கள் என பல பிரிவுகளில்
ப�ோட்டிகள் நடைபெறும். முப்படைகள், துறைமுக அதிகாரசபை,
தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர
சபை, சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் ஆகியவற்றைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சுமார் 30 சைக்கிள்
ஓட்டுதல் கழகங்கள் இப்போட்டியில் பங்குபற்றுகின்றன.இலங்கை
சைக்கிள் ஓட்ட சம்மேளனத்தினால்
அங்கத்துவம் பெற்ற 125 க்கும்

மேற்பட்ட சைக்கிள் ஓட்ட வீரர்கள்
ப�ோட்டியிட உள்ளனர்.
சுப்பர் மற்றும் 23 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான ஜூனியர்
ஆண்கள் மற்றும் சுப்பர் ஆண்கள்
சூப்பர் கிங்ஸ் ப�ோட்டிகள் அதிவேக
நெடுஞ்சாலையில் மீரிகம இடைமாற்றலுக்கு அருகில் காலை 8.40
மணிக்கு ஆரம்பமாகும். ப�ோட்டி
மீரிகம இடைமாற்றுக்கு அருகில்
நிறைவடையும்.

இந்த சைக்கிள் ஓட்ட ப�ோட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு
ர�ொக்கப்பரிசுகளை வழங்க ஏற்பாட்டாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதன் விவரம் பின்வருமாறு.
இடம் சூப்பர் மற்றும் 23 வயதுக்குட்பட்டது
ஆண்கள் ஜூனியர் ஆண்கள்
சூப்பர் பெண்கள்
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 / சர்வதேச அளவிலான சைக்கிள்
ஓட்டலை
பின்னணியாகக்
க�ொண்டு
அமைக்கப்பட்டுள்ள
இந்தப் ப�ோட்டியில், தூரம், தடம்
ப�ோன்றவற்றைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களது சிறந்த நேரத்தைப் பதிவுசெய்து
சிறந்து விளங்குவார்கள் என விளையாட்டு ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்கை
தெரிவித்துள்ளனர்.

சுப்பர் லீக் த�ொடரின் சம்பியனாக

க�ோவிட் த�ொற்றுந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட சை க்கிள் ஓட்டக் வீரர்களுக்கு இந்தப் ப�ோட்டி ஒரு புதிய
த�ொடக்கமாகும்.
ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில்
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றிய
நெடுஞ்சாலைகள்
அமைச்சர்
ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ,
“இன்று நான் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவுக்கு குறிப்பாக நன்றி கூறுகின்றேன். அவரது க�ோரிக்கையை ஏற்று
சைக்கிள் ஓட்ட சம்மேளனம் இதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளது.
அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறந்து
வைக்கப்படும் ப�ோது,  அப்போதைய நிறைவேற்று
ஜனாதிபதி யும் த ற்போதைய பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ அதிவேக
வீதியை திறந்து வைப்பதற்கு சில
நாட்களுக்கு முன்னர் அந்த பகுதிகளிலுள்ள ப�ொது மக்களுக்கு
அதனை பார்வையிடும் வாய்ப்பை
வழங்கியிருந்தார்.
அத்துடன் இன்று அதிவேக
நெடுஞ்சாலை திறப்பு விழாவுடன்
சைக்கிள் ப�ோட்டியை நடாத்த
ஏற்பாடு செய்து மக்களுக்கு அந்த
வாய்ப்பை வழங்குமாறும் அமைச்-

சர் நாமல் ராஜபக்ஷ க�ோரிக்கை
விடுத்தார்.
இந்தச் சைக்கிள் ப�ோட்டியின்
வெற்றிக்கு உதவியதற்கும் அவரது
ஒருங்கிணைப்பிற்கும் நன்றியைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
சைக்கிள் ஓட்ட சம்பியன்கள்,
நெடுஞ்சாலையில்
சைக்கிள்
ஓட்டும் சர்வதேச அனுபவத்தைப்
பெறுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த
வாய்ப்பாக நான் பார்க்கிறேன்.அதிமேதகு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரின் பங்கேற்புடன் அதிவேக நெடுஞ்சாலை
நாளை மறுதினம் 15ஆம் திகதி
மாலை 4 மணிக்கு திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி
க�ோகிலா குணவர்தன, நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் செயலாளர்
ஆர்.டபிள்யூ.ஆர்.பேமசிறி, விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் அமல்
எதிரிசூரிய, இலங்கை சைக்கிள்
ஓட்ட சம்மேளனத்தின் தலைவர்
எச்.எல்.கிருஷாந்த மற்றும் அதன்
உறுப்பினர்கள். என பலரும் கலந்து
க�ொள்ளவுள்ளனர்.

சர்வதேச குத்துச்சண்டை ப�ோட்டி

மகுடம்சூடியது புளூ ஸ்டார் அணி

பங்குக�ொள்ளும் முல்லைத்தீவு
யுவதிக்கு நிதி அன்பளிப்பு

இலங்கையின்
முதலாவது
த�ொழில்முறை கால்பந்து த�ொடரான
சுப்பர் லீக் த�ொடரின் அனைத்துப்
ப�ோட்டிகளும் நிறைவடைந்துள்ள
நிலையில் 22 புள்ளிகளைப் பெற்ற
களுத்துறை புளூ ஸ்டார் விளையாட்டுக் கழகம் த�ொடரின் சம்பியன்களாக மகுடம் சூடியுள்ளது.
இந்த த�ொடரின் இறுதி இரண்டு
லீக் ப�ோட்டிகளும் செவ்வாய்க்கிழமை (11) இடம்பெற்றன. இதில்
சுகததாஸ அரங்கில் இடம்பெற்ற
ப�ோட்டியில் புளூ ஸ்டார் விளையாட்டுக் கழகம் 3-–2 என புளூ
ஈகல்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை
வெற்றி க�ொண்டது. குதிரைப் பந்தயத் திடலில் இடம்பெற்ற அடுத்த
ப�ோட்டியில் சீ ஹ�ோக்ஸ் கால்பந்து
கழகம் 3-–2 என க�ொழும்பு கால்பந்து கழகத்தை வெற்றி க�ொண்டது.

க�ொழும்பு சுகததாஸ அரங்கில்
நேற்றுமுன்தினம் மாலை ஆரம்பமான இந்தப் ப�ோட்டியின் 11
நிமிடங்களில் புளூ ஸ்டார் வீரர்களிடையே இடம்பெற்ற வேகமான
பந்துப் பரிமாற்றங்களின் பின்னர்
ம�ொஹமட் பசால் அவ்வணிக்கான
முதல் க�ோலைப் பெற்றார்.
அடுத்த 3 நிமிடங்களில் இஹ்சான்
வழங்கிய பந்துப் பரிமாற்றத்தினால்
அர்ஷாட் புளூ ஸ்டார் அணிக்கான
அடுத்த க�ோலையும் பதிவு செய்தார்.
அடுத்த நிமிடம் புளூ ஸ்டார்
அணியின் பின்கள வீரர்கள் தடுக்கத்
தவறிய பந்தினைப் பெற்ற லசித்த
பெர்னாண்டோ புளூ ஈகல்ஸ் அணிக்கான முதல் க�ோலைப் பெற்றார்.
மஞ்சள் அட்டை பெற்றிருந்த
அர்ஷாட் 34 ஆவது நிமிடத்தில்

மாங்குளம் குரூப் நிருபர்

இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டையையும் பெற்று சிவப்பு அட்டையுடன்
மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். எனவே, புளூ ஸ்டார்
அணிக்கு எஞ்சிய முழு நேரத்தையும் 10 வீரர்களுடன் விளையாட
வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த சாதகத்துடன விளையாடிய
பளூ ஈகல்ஸ் அணிக்கு 39 ஆவது
நிமிடத்தில் நெத்ம மல்ஷான் அடுத்த
க�ோலையும் பெற்றார்.
முதல் பாதி 2-2 என்ற க�ோல்கள்
கணக்கில் சமநிலையில் முடிவுற்றது.
10 வீரர்களுடன் விளையாடிய
புளூ ஸ்டார் அணியினர் வெற்றி
க�ோலுக்கான
முயற்சியையே
மேற்கொண்டனர். இதன் பயனாக,
ப�ோட்டியின் 83ஆவது நிமிடத்தில் செனால் சந்தேஷ் வழங்கிய

பந்துப் பரிமாற்றத்தினால் இஹ்சான்
புளூ ஸ்டார் அணிக்கான வெற்றி
க�ோலைப் பெற்றார்.
ஆட்ட நிறைவில் 3-–2 என வெற்றி
பெற்ற புளூ ஸ்டார் தமது 9 ப�ோட்டிகளின் நிறைவில் 7 வெற்றிகள்
மற்றும் தலா ஒரு சமநிலை, த�ோல்வியைப் பெற்று 22 புள்ளிகளுடன்
முதலிடம் பெற்று சம்பியன்களாக
தெரிவாகியது.
த�ொடரில் அதிக க�ோல்களைப்
பதிவு செய்த வீரராக புளூ ஸ்டார்
அணியின் இளம் வீரர் செனால்
சந்தேஷ் (10 க�ோல்கள்) இருக்கின்றார்.
குதிரைப் பந்தயத் திடல் அரங்கில்
இடம்பெற்ற இந்தப் ப�ோட்டியின்
15ஆவது நிமிடத்தில், எதிரணியின் எல்லையின் இடது புறத்தில்
இருந்து உள்ளனுப்பப்பட்ட பந்தை
க�ொழும்பு அணி வீரர் ம�ொஹமட்
ஆகிப்
வந்த
வேகத்திலேயே
க�ோலுக்குள் செலுத்தி அணியை
முன்னிலைப்படுத்தினார்.
ஈடுக�ொடுத்து விளையாடிய சி
ஹ�ோக்ஸ் அணிக்கு 35 நிமிடங்கள்
கடந்த நிலையில் ப�ொன்னப்பெரும
சிறந்த முறையில் எதிரணி வீரரிடமிருந்து பந்தைப் பெற்று சுபாஷ் மதுஷானிடம் வழங்க, அவர் அதனை
முன்னோக்கி எடுத்துச் சென்று
தடுப்பு வீரர் வருவதற்குள் பந்தை
க�ோலுக்குள் செலுத்தி ப�ோட்டியை

சமப்படுத்தினார். இந்த ஆட்டத்தின்
முதல் பாதியும் தலா ஒரு க�ோலுடன்
சமனிலையடைந்தது.
இரண்டாம் பாதியில் 60 நிமிடங்கள் கடந்த நிலையில் சி ஹ�ோக்ஸ்
வீரர் க�ொழும்பு அணியின் பெனால்டி
எல்லையில் வைத்து முறையற்ற
விதத்தில் வீழ்த்தப்பட்டமையினால்
சீ ஹ�ோக்ஸ் அணிக்கு பெனால்டிக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை
ஹஸ்மீர் க�ோலாக்கி ப�ோட்டியில் சீ
ஹ�ோக்ஸ் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். மீண்டும் 76ஆவது நிமிடத்தில் அவிஷ் கவிந்து சீ ஹ�ோக்ஸ்
அணிக்கான மூன்றாவது க�ோலையும்
பதிவு செய்தார்.
த�ொடர்ந்து
ப�ோராட்டத்தை விட்டுக் க�ொடுக்காமல் ஆடிய க�ொழும்பு அணிக்கு
அணியின்
தலைவர்
ம�ொமாஸ்
யாப�ொ 87ஆவது நிமிடத்தில் அடுத்த
க�ோலையும் பெற்றார். எஞ்சிய நிமிடங்களில் க�ோல்கள் எதுவும் பெறப்படாமையினால் ஆட்டத்தை 3-–2
என சீ ஹ�ோக்ஸ் வெற்றி க�ொண்டது.
இதனால் 9 ப�ோட்டிகளில் 6 வெற்றிகள், ஒரு சமநிலை மற்றும் இரண்டு
த�ோல்விகளைப் பதிவு செய்த சீ
ஹ�ோக்ஸ் 19 புள்ளிகளுடன் சுபர் லீக்
தரப்படுத்தலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடிக்க, அதே புள்ளிகளைப்
பெற்ற க�ொழும்பு கால்பந்து கழகம்
மூன்றாம்
இடத்தைப்
பெற்றுக்க�ொண்டது.

தந்தையை இழந்த நிலையில்
தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து
குத்துச்சண்டையில்
சாதித்து
பாகிஸ்தானில் இடம்பெறும் சர்வதேச குத்துச்சண்டை ப�ோட்டியில்
பங்குக�ொள்ளும் முல்லைத்தீவு
யுவதிக்கு தமிழ் விருட்சம் அமைப்பின் ஏற்ப்பாட்டில் நிதி அன்பளிப்பு வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின்
ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட கரிப்பட்டமுறிப்பு புதியநகர் கிராமத்தில்
தந்தையை இழந்த நிலையில்
தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து
குத்துச் சண்டையில் சாதித்து
வரும் கணேஷ் இந்துகாதேவி
பாகிஸ்தானில் இடம்பெற்றும் சர்வதேச ப�ோட்டியில் பங்குக�ொள்ள
தெரிவாகியுள்ளார்
இவரது குடும்ப நிதி நிலமைகள்
ஒத்துழைக்காத நிலையில் ப�ோட்டியில் பங்கு க�ொள்ள முடியாமல்
ப�ோய்விடும�ோ என்ற ஏக்கத்துடன் இருந்த யுவதி விடுத்த க�ோரிக்கையை
ஈடுசெய்யும் முகமாக

வவுனியா
தமிழ்
விருட்சம்
அமைப்பின் தலைவர் செ.சந்திரகுமார் (கண்ணன்) அவர்களுடைய
ஏற்ப்பாட்டில் பல்வேறு அன்பர்களின் நிதி அன்பளிப்பு ஊடாக
105000 நிதியுதவி யுவதியிடம்
வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்
விருட்சம்
அமைப்பின் தலைவர் செ.சந்திரகுமார்
(கண்ணன்)அவர்களுடைய வேண்டுக�ோளின் அடிப்படையில் 93&
96 மகாவித்தியர்கள் நற்பணிமன்றத்தால் ரூபா 65000 (அறுபத்தையாயிரம்) நிதியும் மஹி அஹேந்திர ராஜா வின் நிதி பங்களிப்பாக
10000 ரூபாவும் கண்ணனின் நிதி
பங்களிப்பாக
10000 ரூபாவும்
தயா நமசிவாயத்தின் நிதி பங்களிப்பாக 10000 ரூபாவும் என
30000 (முப்பதாயிரம் ரூபா) நிதியுதவியும் வவுனியாவை சேர்ந்த
பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத
அன்பர் ஒருவருடைய நிதி பங்களிப்பாக பத்தாயிரம் ரூபாவாகவும் ம�ொத்தமாக ரூபா 105000
(ஒரு இலட்சத்து ஜயாயிரம் ரூபா)
நிதி அண்மையில் வவுனியா கந்தசாமி க�ோவில் முன்றலில் வைத்து
வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

சீனாவுக்குக் கைத்தொலைபேசியை
க�ொண்டு செல்லாதீர்கள்
டச்சு ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்கு எச்சரிக்கை
சீனாவுக்குக்
கைத்தொலைபேசியையும் மடிக்கணினியையும் க�ொண்டுசெல்லவேண்டாம் என்று டச்சு
ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்கு எச்சரிக்கை
விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சீனாவில் வேவு
பார்க்கப்படுவதைத்
தவிர்ப்பதற்கு
அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக
அந்நாட்டு ஒலிம்பிக் குழு ச�ொன்னதாகச் சில ஊடகங்களில் தகவல் வெளிவந்துள்ளது. இணையப் பாதுகாப்பின்
முக்கியத்துவம் சில ஆண்டுகளாக
வலுவடைந்துள்ளது. சீனாவில் அதன்
இணையம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள

நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. டச்சு
ஒலிம்பிக் வீரர்கள் இதுவரை பயன்படுத்தப்படாத சாதனங்களைச் சீனாவுக்கு க�ொண்டு செல்வார்கள். அதன்
மூலம் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வேவு
பார்க்கப்படுவதைத் தவிர்க்கமுடியும்
என்று கூறப்பட்டது. அடுத்த மாதம்
நடைபெறும் பீஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் குறைந்தது
30 டச்சு விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்துக�ொள்வர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 13ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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#oy; mikr;R
Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk;
Ruq;fq;fs; gzpafk; (GmRg)

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

1.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G

jfty; njhopy;El;g (IT) cgfuzq;fis toq;Fjy;>
tpepNahfpj;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

crhj;Jiz Nritfs; - jdpegh; crhj;Jizahsh;

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.
01.
02.
03.
04.
05.

cUg;gbapd; ngau;

vz;zpf;if

Desktop Computers
Laptop Computers
Computer Server
Uninterruptible Power Supplies (UPS)
10 KVA
Uninterruptible Power Supplies (UPS)

170
47
1
9

2022-04-16Mk; jpfjp tiu
nry;Ygbahd tpiykD
gpizapd; ngWkjp
290>000.00
120>000.00
50>000.00
20>000.00

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;

tpepNahf fhyk;

xg;ge;jk;
ifaspf;fg;gl;l
ehs; Kjy; 60
ehl;fSf;Fs;

6

2.
3.

Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiyf;Nfhuy; ,lk;ngWk;.
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.

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.

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

1000.00

NCB

1000.00

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

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

DGM(E)/QPPC/22/006
gpuhe;jpak;-02
fpof;F

thliff;F thd;
kpd; mj;jpal;rfh; (rha;e;jkUJ
epiyak;)- fy;Kid
(,uz;L tUl fhyk;)

kpd;

ghtidahsh;

Nrit

kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;> (jpUNfhzkiy)
026 222 0060 my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666

1000.00

NCB

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

02-02-2022 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

500.00

NCB

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

DGM(E)/QPPC/22/007
gpuhe;jpak;-02
fpof;F

thliff;F rpq;fps; fg;;
efu kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak; - jpUNfhzkiy
(,uz;L tUl fhyk;)

gpuNjr gpujk

DGM(E)/QPPC/22/008
gpuhe;jpak;-02
fpof;F

thliff;F fl;blk; rpak;gyhd;Lt cg kpd; ghtidahsh;
Nrit epiyak; - mk;ghiw
(,uz;L tUl fhyk;)
DGM(E)/QPPC/22/009

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

thliff;F tPL –
kpd; mj;jpal;rfu; tpLjp (kfhXah kpd; ghtidahsu; Nrit
epiyak;)- mk;ghiw
(xU tUl fhyk;)

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;
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;.

$bajhd tpiykDf;fisf;

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;.
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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; g hsu;
rigapdhy;
epiwNtw; w g; g l; 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;.

tpiykD mioj;jy;
futzy;y Mjhu itj;jparhiyapd;
mOf;Fj; Jzpfisf;
fOTtjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;
2022Mk; Mz;L

Rfhjhu mikr;R

gw;rpfpr;ir cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd

ngWif mwptpj;jy;

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.

1.

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
,t;tYtyfj;jpd;
nfhs;syhk;.

2.
,y.
1.

Nkyjpf
tpguq;fis
fzf;fhshplk;
ngw;Wf;

jiytH>
ngWiff;FO>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid>
Nffhiy.
njh.Ng. 035-2222549/ 035-2222571
035-2222578
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

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;
ghlrhiyfSf;F khztHfisj; njhpT nra;tjw;Fk;
Gyikg;ghprpy; toq;Ftjw;Fkhf juk; 5 khztHfSf;fhf
elhj;jg;gLk; ghPl;ir - 2021 (2022)

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;

jpfjp
2022
[dthp 22
rdp

ghlk;

Neuk;
0930 - 1030 kzp
fhyk; - xU kzpj;jpahyk;

tpdhg;gj;jpuk; I
(%d;W njhpTfs; nfhz;l gy;NjHT
tpdhf;fs; 40)
tpdhg;gj;jpuk; II
(gy;NjHT> RUf;f tpilfs; toq;Fk;
60 tpdhf;fs;)

1100 - 1215 kzp
fhyk; - xU kzpj;jpahyk; 15
epkplq;fs;

fpuhk epyjhup gpupT

: gpupT ,y. 325V
gz;lhugl;lty

fpuhkj;jpd; ngau;

: gz;lhugl;lty

njhlHGfs;:njhiyNgrp ,yf;fk;
mtru miog;G ,yf;fk;
njhiyefy; ,yf;fk;
jghy; Kfthp

:
:
:
:

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) tpahghu gjpTr;rhd;wpjo; (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujp)
,) Kftuhd;ikfspdhy; mth;fspd; cw;gj;jpf;F cq;fs;
cs;@h; Kftuhf epakpf;fg;gl;l rhd;wpjo;/fbjnkhd;W.

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)

: 1 - 53 (Jz;Lfs; 53)

tp];jPuzk;

: 2.1253 n`f;lahu;
v];.gp. FztHjd
gpuNjr nrayhsu;
mj;jdfy;y

011-2784208> 2784537> 2786616
1911
011-2784422
ghPl;ir MizahsH ehafk;>
ghlrhiyg; ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis
,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij> gj;juKy;y.

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;.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

vy;.vk;.B. jHkNrd
ghPl;ir MizahsH ehafk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

6/5/Gyikg;ghprpy;/2021
,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij gj;juKy;y.
2022.01.11
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.

CMS/LP/21/PT/20/062

Nfs;tpapd; ngah;

50 Nos. Sealed Type BaƩery 12V 200
AMPH ( Semi – Maint.Free )

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk; (VAT
cs;slf;
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

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;.

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;.

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;.

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; (gw;rpfpr;ir Nritfs;)>
Rfhjhu mikr;R>
,y. 385> tz. gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij>
nfhOk;G-10.

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>
mj;jdfy;y.
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;

6.

-

Jz;L ,yf;fk;

fk;gdpia

<) Rfhjhu mikr;rpd; fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy $wg;gl;Ls;s
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy;.

Muk;g tiugl ,yf;fk; : fk; 4257

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;.

5.

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.

gpuNjr nrayhsu; gpupT : mj;jdfy;y

Neu ml;ltiz

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;.

ml;ltiz
: fk;g`h

3>500.00

4.

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;.

khtl;lk;

Procurement of Combined laser System for
National Dental Hospital

,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;.

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :4-3/7/2019/vr;lg;spt;/98

: Nky;

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf;
fl;lzk;

mk;rk;

3.

vdJ ,y. :- 3/2/3/10/270-735

khfhzk;

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;.

ml;ltiz
khfhzk;
khtl;lk;
gpuNjr nrayhsu; gpupT

:
:
:

Nky;
fk;g`h
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

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
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tpiy kDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig (SLTB)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

50>000 kPw;wH nuf;rPid toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhd tpiykD

Nfs;tp ,y.

Breaking
boundaries

CES/FP/05/
PT/6257(MP)
CES/FP/02/
PT/6259(MP)
2.

The Country’s
largest
recruitment
database

For
jobseekers

(SLTB/TS/GEN/2021/65(II)

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;tpapd; ngah;

3008KG Wire Rope Lubricant for
Container Cranes in JCT
Spares for Caterpillar C-15 Engines of
ZPMC 41T RTGC at JCT

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk; (VAT
cs;slf;
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

60,000.00

1,000.00

17-02-2022
K.g. 10.00
kzp
17-02-2022
K.g. 10.00
kzp

160,000.00

3,500.00

2.
3.

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.

www.
observerjobs.
lk

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.

4.

5.

6.

tpiykDg; gpiz (&gh)
500>000.00

tpiykDf;fs; 2022.02.18k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
,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;.
tpiykD Mtzj;jpd; vy;yhg; gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gLtJld;
mtuJ Kj;jpiu ,lg;gly; Ntz;Lk;.
(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.
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;.
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.

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;.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

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;.

2.

6.

tpguk;
50>000 kPw;wH nuf;rPid toq;fp tpepNahfpj;jy;

tprhuizfs;> nrayhsH> ngWiff; FO
njh.Ng - 0117706110> 0771056110
njh.Ng/ ngf;];: 0112588457

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.

5.

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;.

jiytH>
,Nghr ngWiff;FO>
,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig>
,y-200> fpUy tPjp> nfhOk;G-05

Rfhjhu mikr;R

,y.

4.

7.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

3.

1.

mk;rk;
Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhf
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
Ma;T$l cgfuzq;fspd;
cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk;
JizAWg;Gf;fSf;fhf
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
mYtyf fhfpjhjp> mYtyf
jsghlk; kw;Wk; mYtyf
cgfuzq;fSf;fhd
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
thfd lah;fs; kw;Wk;
gl;lhpfSf;fhd toq;Fdh;fis
gjpT nra;jy;
thfd gOJghh;j;jy;fSf;fhd
(midj;J gOJghh;j;jy;fs;)
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
guhkhpg;gpw;fhf (rpwpa
gOJghh;j;jy;fs;> fl;blk;>
mYtyfk;> tspr;rPuhf;fy;)
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

tpz;zg;gg; gbtk; ngw;Wf;
nfhs;sf;$ba fhyg;gFjp
,Ue;J

tiuAk;

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

NSACP mYtyfj;jpy;
nrYj;j Ntz;ba
kPsspf;fg;glhj fl;lzk;
(&ghtpy;)
5>000 &gh

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

5>000 &gh

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

1>000 &gh

%Lk;
jpfjp

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.

CMS/LP/21/PT/03/052

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

1>000 &gh

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

1>000 &gh

2022.01.13

2022.01.27

2022.01.29

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.

Motor Tyres 1600X25 XGC, Tubeless
(445/95R25 177E) – 08 Nos

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk; (VAT
cs;slf;
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

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;.

1>000 &gh

•

Nfs;tpapd; ngah;

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

20
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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;

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

4.

5.

6.

7.
8.

9.

tpiykDg;
gpiz Kwp
&gh
ahid kLtj;jpw;F mUfpYs;s gioa czT tpw;gid
5>000.00
epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy
Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak; - gpd;dty ahidfs;
5>000.00
ruzhyak;
jd;dpaf;f Gifg;gl epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy
5>000.00
Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il
5>000.00
rghhp g+q;fh
Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - `k;ghe;Njhl;il
5>000.00
rghhp g+q;fh
czT tpw;gid epiyak; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il rghhp
5>000.00
g+q;fh
tpw;gid epiyaq;fspd; tpguk;

,e;j tpiy$wy;fs; Njrpa kl;l Nghl;b Nfs;tp (NCB) Nfhuy; eilKiwapd; fPo;
,lk;ngWk;.
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;)
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;.
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;.
Nfs;tpg; gbtq;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj;
jpizf;fsk;> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> nj`ptis vDk; Kfthpf;F 2022-0203Mk;; 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;.
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;.
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;.
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.

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

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;.
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

CMS/LP/21/PT/08/053
CMS/LP/21/PT/14/059

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk; (VAT
cs;slf;
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

02 Nos. AŌer Coolers with Tanks for
Cummins QSX -15 Engines FiƩed to SHI
Transfer Cranes

25,000.00

1,000.00

10-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

20 Nos. Bearing for Main Hoist Sheaves
FiƩed to ZPMC STS Crane at JCT

24,000.00

1,000.00

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; j pw; F k;
rkpe; j
tP u f; $ 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.

Nfs;tp mwptpj;jy;
,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)
(gpJWjhyfy kw;Wk; njdpaha Tx epiyaj;jpw;F)

02 vz;zpf;iffs;

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)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

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;tpapd; ngah;

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;$d; (Nj.m.m.,y. 868662719V) ,w;F>
gjpthsH ehafj; jpizf;fsj;jpd; njd;khfhz
tya mYtyfk; (fhyp) ,dhy; vOj;J %y
mjpfhuk;
kw;Wk;
ml;NlhHzp
mjpfhuk;
toq;fg;gl;l jpdg; Gj;jfk; 767> NghypNah 82>
nthy;a+k; 112 ,y; gjpT nra;ag;gl;l fdlh>
kdpNlhgh khfhz gfpuq;f nehj;jhhpR `rf;f
a+. uj;dkhytpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
ml;NlhHzp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;tjhf>
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk;
mjd;
kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpj;jy;
tpLf; f g; g LfpwJ.
vjpHfhyj; j py;
nghJ
ml;NlhHzp mjpfhuj;jpd; %yk; nrhy;yg;gl;l
re;Jd; tPuf;$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; G f; $ wg; g l
khl; l hJ.
re; J d;
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 JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Nfs;tp ,y.

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

ml;ltiz

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
1.

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

11-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

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.

CMS/LP/19/PT/17/059

Nfs;tpapd; ngah;

Cloth Drill – 1500 Mtrs.

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk; (VAT
cs;slf;
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

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;.

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.

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;.

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.

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;.

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.

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;.

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.
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;.

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;.

2.

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

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

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 13ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

