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2022 ஜனவரி 18 செவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தமிழர் நலனுக்கா் இந்தியகா  என்-
றென்றும் துணை நிககும் எண்டு இந்-
தியத் தூதுவர் ஐயகா றதரிவிச்சிருககிெகார்,  
க்க் சந்கதகாசமகா இருககு....

 ்டந்த 30 - 35 வருஷமகா உப்படி 6 - 7 
தூதுவர்்ள் றசகால்லிபக்பகாட்டினம், ஆனகா 
தமிழரின்்ர நிணல இன்னும் றசகால்லுெ 
அளவுககு மகாெல்லகய...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

நடவடிகம்க முனசனடுப்பு எனகிறவார் ்கவாமினி சலவாககுக்க
மின்ொர துண்டிப்பு சதா்டர்-

பான பிரச்சிலனக்குத் தீர்்ாக 
இந்தியாவி்டம் இருந்தும் எரி -
சபாருலளப் சபற்றுக் சகாள -்
தற்கான ந்ட்டிக்லககள முன்-
சனடுக்கப்படு்தாக மின்ெக்தி 
அலைச்ெர் காமினி சைாக்குகக 
சதரிவித்துளளார்.

இந்த வி்டயம் சதா்டர்பில் எைது 
செயதிப் பிரிவு வினவிய கபாது அதற்-
குப் பதிைளித்த அ்ர், எரிசபாருலளப் 

சபற்றுக் சகாள்தற்கான 
ைாற்று ் ழிகள குறித்து க்னம் 
செலுத்தப்படடுளளது.

இந்திய எண்சணெய கூடடுத்-
தாபனத்தி்டம் இருந்தா்து 
எதிர்்ரும் நாடகளுக்கான எரி -
சபாருலளப் சபற்றுக் சகாளள 
முடியும் என எதிர்பார்க்கப்ப-

டுகின்்றது.
இந்த வி்டயம் சதா்டர்பில் 

அ்ர்களு்டன்

மின்சார துண்டிப்புக்கு தீர்சாக 
இந்தியசாவிலிருந்து எரிப�சாருள் 

ப�சாலிஸ் மசா அதி�ர �தவியய
ப�ரசாயருக்கு ்ழஙக ப்ண்டும்

ெம்ைாந்துல்ற கிழக்கு 
தினகரன் நிருபர்

அம்பால்ற,  தைன 
பகுதியில் கநற்று முன்-
தினம்  (16)  பிற்பகல்  
இ்டம்சபற்்ற ்ாகன 
விபத்தில் மூ ர்் உயிரிழந்-
துளளனர். கைலும், ஐந்து 
கபர் படுகாயைல்டந்து 
ல்த்தியொலையில் 
அனுைதிக்கப் -
படடுளளதாக

அமபவாமறயில் க்கவார விபத்து;

பா்டத்திட்டத்லத உரிய ்லகயில் பூர்த்தி 
செயயாது, உயர்தர பரீடலெயிலன ந்டத்த 
முற்படு்து ைாணெ்ர்களுக்கு இலழக்கப்ப-
டும் அநீதியாகும் என எதிர்க்கடசித் தலை்ர் 
ெஜித் பிகரைதாெ குற்்றம் சுைத்தியுளளார்.

ஹட்டனில் கநற்று முன்தினம் (16) நல்ட-
சபற்்ற ைக்கள ெந்திப்பில் கைந்துசகாண்டு 
கருத்துலரத்த எதிர்க்கடசித் தலை்ர், பா்டத்-
திட்டத்லதப் பூர்த்தி செயயாது எவ்ாறு 
பரீடலெயிலன ந்டத்த முடியும் என ககளவி எழுப்பியுளளார். அத்-
து்டன், சகாகரானா ல்ரஸ் காரணெைாக இலணெய ்ழி 
கற்பித்தல் செயற்பாடுகள முன்சனடுக்கப்படடிருந்தன.

மசாண்ரகளுக்கு அநீதி 
இயழக்கப்�ட்டுள்்ளது 

கதல்கயற்பட்டால், 
நான்கா்து தடுப்பூசி 
செலுத்த அரொஙகம் தயாராக-
வுளளதாக சுகாதார அலைச்சு 
சதரிவித்துளளது. ஒமிக்-
கரான் சதாற்று பரவி ்ருகின்்ற நிலையிகைகய  இராஜாஙக அலைச்-
ெர் ென்ன சஜயசுைன இந்த தக்லை ச்ளியிடடுளளார். எனினும் 
நான்கா்து தடுப்பூசிகலள அரொஙகம் சகாள்னவு செயயப்-
கபா்தில்லை. கதல்கயற்படும் கபாது அ்ற்ல்ற சகாள்னவு 
செய்தற்கான  ஏற்பாடுகள உளளன என்று ென்ன சஜயசுைன சதரி-
வித்துளளார். இைஙலகயில் தற்கபாது 3்து பூஸ்்டர் தடுப்பூசிகள 
செலுத்தப்படடு ் ருகின்்றலை குறிப்பி்டத்தக்கது.

பதய்பயற�டின நசானகசா்து 
தடுப்பூசிக்கும் தயசார நியையில்

அகில இலஙம்க ்கமபன ்கழ்கத்தின ்கமபன ்கமலக ்கல்லூரிக்கவான அடிக்கல் நவாட்டு விழவா கநற்று 
கிளிசநவாச்சியில் நமடசபற்றது.  நி்கழ்வில் ்கலந்துச்கவாணட அமைச்ெர் டக்ளஸ் கேவவானந்ேவாவுடன 
எம. ஏ சுைந்திரன M P அ்ளவ்ளவாவுவமேயும, அருக்க ைவாமவ கெனவாதிரவாஜவா, சி. வி. க்க. சிவஞவானம 
உட்பட பிரமு்கர்்கள் நிற்பமேயும ்கவாணலவாம.

்கல்முமன ்கடற்்கமர பள்ளிவவாெல்  நவாஹூர் ஆணடம்க ேர்ஹவா ஷரீபின 200 வது வருட ச்கவாடி-
கேற்று விழவா   ச்கவாடியிறக்கத்துடன ஞவாயிற்றுககிழமை (16) ைவாமல நிமறவு சபற்றது. ச்கவாடி -
யிறககும தினைவான அனறு விகஷட துஆ பிரவார்த்ேமனயுடன ெ்கல மினவாரவாக்களிலும ஏற்றப்பட்ட 
ச்கவாடி்கள் இறககி மவக்கப்பட்டன.             (படம: நூருல் ஹுேவா உைர், எம.என.எம. அப்ரவாஸ்)

வரலவாற்று சிறப்பு மிக்க ்கல்கேவாட்மட கூர்கல வி்கவாமரககு விஜேம செய்ே ஜனவாதிபதி க்கவாட்-
டவாபே ரவாஜபக ஷ படங்கள் ைற்றும ்கமலப்சபவாருட்்கம்ள பிரதிஷமட செய்வேற்்கவான நி்கழ்-
வில் பஙக்கற்றவார். கூர்கல சேவாடர்பில் அச்சிடப்பட்ட 'புதுெரண' விகெட சவளியீட்மட கலகஹவுஸ் 
நிறுவன ெட்ட ைற்றும நிர்வவா்க பணிப்பவா்ளர் ெட்டத்ேரணி ரகித்ே அகபகுணவர்ேன, ஜனவாதிபதியி-
டம ம்கேளிப்பமே படத்தில் ்கவாணலவாம.                         (படம: ரஞ்சித் அெங்க)  

ஆனந்தசங்கரிக்கு
க்கொர�ொனொ உறுதி

கடடுநாயக்க விைான 
நிலையத்தில் ந்டக்கும் 
கைாெடி ்ர்த்தகம் சதா்டர்-
பில் விொரலணெ கைற்-
சகாளளுைாறு ஜனாதிபதி 
ககாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
உத்தரவிடடுளளார். 
டுபாயில் ைல்றந்தி-
ருந்த எத்தகனால் 
க்டத்தலு்டன் சதா்டர்-
புல்டய ்ர்த்தகர் இைஙலக ்ந்த 
பின்னர் இராஜாஙக அலைச்ெர் ைற்றும் 

உறுப்பினரின் தலையீடடில் எத்த-
கனால் க்டத்தியுளளார்.

பிரபுக்களின் (VIP)  முலனயம் 
ஊ்டாக இரகசியைாக எத்தகனால் 
க்டத்தப்பட்டலை சதா்டர்பில் 

விொரலணெகள ஆரம்பிக்-
கப்படடுளளதாக விைான 
நிலையம் ைற்றும் 

விைானப் கபாக்கு்ரத்-
துத் தலை்ர் கைஜர் 

சஜனரல் ஜி.எம் ெந்திரசிறி 
சதரிவித்துளளார்.

விமசான நியைய VIP முயனயம் 
ஊடசாக பமசா்டி ்ர்ததகம் 
விெவாரமண நடத்ே ஜனவாதிபதி உத்ேரவு

கைாரன்ஸ் செல்்நாயகம், ெம்ஸ் பாஹிம்

ஒன்பதா்து பாராளுைன்்றத்தின் இரண்-
்டா்து கூட்டத்சதா்டலர ஜனாதிபதி ககாட -
்டாபய ராஜபக் ஷ இன்று  காலை 10.00 
ைணிக்கு ல்ப்ரீதியாக ஆரம்பித்-
துல்க்கவுளளார். 

�சாரசாளுமன்ற கூட்ட்தபதசாடர  
இனறு ஜனசாதி�தி தயையமயில் 
்கவாமல 10.00 ைணிககு மவபவரீதிேவா்க ஆரமபம  

கைாரன்ஸ் செல்்நாயகம் 

அரொஙகத்லத சநருக்கடிக்குள -
ளாக்கும் ்லகயில் அரசியல் தீர் -
ைானஙகலள ஒருகபாதும் முன்-
சனடுக்கைாடக்டாம். அரொஙகம் 
சநருக்கடிக்குளளானால் அதன் 
விலளல் முழு நாடும் எதிர்க் -
சகாளள கநரிடும். ஸ்ரீ ைஙகா சுதந்திர கடசி 
இனி ்ரும் காைஙகளில் இ்டம்சபறும் 

கதர்தல்களில் தனித்து கபாட -
டியிடடு ஆடசியதிகாரத்லத 
நிச்ெயம் லகப்பற்றும் என சுற் -
்றா்டல்துல்ற அலைச்ெர் ைஹிந்த 
அைரவீர சதரிவித்தார். ஹம்-
பாந்கதாடல்ட ைா்ட்டத்தில் 
இ்டம்சபற்்ற ஸ்ரீ ைஙகா சுதந்திர 
கடசியின்  சதாகுதி அலைப் -

பாளர் கூட்டத்தில் கைந்துக் 
சகாண்டு கருத்துலரக்லகயில்

அர்சாஙக்தயத நசாம் ஒருப�சாதும் 
பநருக்கடிக்குள்்ளசாக்க மசாட்படசாம் 

அவவவாறு செய்ேவால் முழு நவாடும பவாதிக்கப்படலவாம

ஸ்ரீ ைஙகா சுதந்திர கடசிலய ஐக்கிய ைக்கள ெக்தி-
யு்டன் ஒன்றிலணெக்கும் ஒப்பந்தத்லத சுதந்திர கட-
சியின் தலை்ர் லைத்திரிபாை சிறிகென தற்கபாது 
செயற்படுத்துகி்றார்.

அப்பம் ொப்பிட்ட கலதயின் இரண்்டாம் பாகத்லத 
அரஙககற்்ற முன் சுதந்திரக் கடசிலய அரொஙகத்தில் 
இருந்து ச்ளிகயற்று்து சி்றந்ததாக அலையும் என 
அரொஙகத்தில் உரிய தரப்பினருக்கு சதா்டர்ந்து ்லி -
யுறுத்தியுளகளன் என கபாக்கு்ரத்து இராஜாஙக 
அலைச்ெர் திலும் அமுனுகை சதரிவித்தார். நிகழகாை அரசியல் நிை -்
ரம் சதா்டர்பில் வினவிய கபாது அ்ர் கைற்கண்்ட்ாறு குறிப்-
பிட்டார்.

அரசிலிருந்து ப்ளிபய்ற முனனர 
சு.கய் ப்ளிபயறறு்து நல்ைது
இரவாஜவாங்க அமைச்ெர் திலும அமுனு்கை
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தமிழ் முறப�சாக்கு 
கூட்டணிக்குள்
எவ்வித பி்ளவும் இல்யை

இஸ்ைாமிய இைக்கிய பாரம்பரியத்லத 
தமிழ இைக்கிய பண்பாடடு்டன் ஒன்றிலணெத்த 
அல்ைாைா ைஹ்மூத் முஹம்ைது உல்ஸ் 
அ்ர்களின் நூற்்றாண்டு விழாவும், நிலனவுக் 
கருத்தரஙகும் சதன்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்-
தின் ஏற்பாடடில் இன்று நல்டசபறுகி்றது. இந் -
நிகழவுகள பண்்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த ெர்்கதெ ைாநாடடு ைண்்ட -
பத்தில் சதன்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் உபக்ந்தர் கபராசிரியர் 
அபூபக்கர் ்றமீஸ் தலைலையில் நல்டசப்ற உளளன. பிரதை 
அதிதியாக பிரதைர் ைஹிந்த ராஜபக் ஷ கைந்து சகாள்ார். 

ப�ரசாசிரியர அல்ைசாமசா உய்ஸ்   
நூற்றசாண்டு விழசா இனறு   
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ெஜித் பிகரைேவாெ குற்றச்ெவாட்டு சு்கவாேவார அமைச்சு கநற்று அறிவிப்பு

ஒபர குடும்�்தயத ப்ரந்த 
மூ்ர ஸ்தை்ததில் �லி! 

சலவாறியுடன ்கவார் 
கைவாதி ெமபவம 

  

கைாரன்ஸ் செல்்நாயகம்

ஒமிக்கரான் பி்றழ்ால் நாடடில் ஐந்தா்து 
சகாகரானா அலை உரு்ாகும் அபாயம் இருப்ப -
தாக அரெ ைருத்து் அதிகாரிகள ெஙகம் (GMOA) 
எச்ெரித்துளளது.

நீண்்ட ்ார இறுதியில் சபாது ஒன்றுகூ்டல்க-
ளால் அடுத்த இரு ்ாரஙகளில் நாளாந்தம் பதி்ா-
கும் சகாகரானா சதாற்்றாளர்களின் எண்ணிக்லக 
அதிகரிக்கும் என ெஙகத்தின் ைத்திய குழு உறுப்பி-
னரான ல்த்தியர் பிரொத் ரணெவீர சதரிவித்தார். 

ஒமிக்கரான் பி்றழ்ால் உைகம் முழு்தும் குறிப்-
பாக அசைரிக்கா, ஐக்கிய இராச்சியம் ைற்றும் கன-
்டாவில் கநாயத்சதாற்று விகிதம் ச்கு்ாக அதிக-
ரித்துளளது என்பது சதளி்ாகி்றது என்றும் அ்ர் 

சதரிவித்தார்.  இைஙலகயிலும் கநாயத்சதாற்-
றுகள சிறிதளவு அதிகரித்துளளன.

ஒமிக்கரான் பி்றழவின் அதிகம் பரவும் தன்-
லையால் கநாயத்சதாற்றுகளின் எண்ணிக்லக-
யில் ஒரு உயர்வு ஏற்படும் ொத்தியம் இருப்ப-
தாகவும் அ்ர் ்லியுறுத்தினார்.

தடுப்பூசி திட்டத்தின் ச்ற்றியினால், 
சதாற்றுகநாயு்டன் சதா்டர்புல்டய  இ்றப்புக-
ளின் எண்ணிக்லக குல்றந்துளளது.

20 ்யதுக்கு கைற்பட்ட அலன்ருக்கும், 12--15 
்யதுல்டய பா்டொலை ைாணெ்ர்களுக்-
கும் தடுப்பூசி கபாடும் பணி

வவார இறுதி நீணட விடுமுமற; அதி்க ஒனறுகூடல்

நாட்டில் ஐநதாவது ககாவிட் 
அலல உருவாகும அபாயம!

அடுத்த இரு வாரங்களில் விளைவு்கள் த்தரிய வரும்

அரெ ைருத்துவ அதி்கவாரி்கள் 

ெங்கம எச்ெரிகம்க 

மூனறு ேடுப்பூசி்கம்ளயும 
சபற்றவர்்கள் மவரஸ்

ேவாக்கத்திலிருந்து ேப்பிக்க முடியும 
எனவும சேரிவிப்பு
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 பதுலள விகெ்ட நிருபர்)

நாடடின் சபாலிஸ் ைா அதிபர் 
பதவிலய, சகாழும்பு கபராயர் கர்தி -
னால் சைல்கம் ரஞ்சித் ஆண்்டலகயி -
்டம் ்ழஙக க்ண்டுசைன 'ஒகர நாடு 
ஒகர ெட்டம்' ஜனாதிபதி செயைணியின் 
பிரதானி கைசபா்டஅத்கத ஞானொர கதரர் சதரிவித்துளளார்.

பதுலள  ெமூக நிலையத்தில் கநற்று நல்டசபற்்ற ஊ்டக 
ெந்திப்பின் கபாது ஞானொர கதரர் கைந்து சகாண்டு 
கபசும்கபாகத அ்ர்  கைற்கண்்ட்ாறு குறிப்பிட்டார். 

ஞவானெவார கேரர் சேரிவிப்பு

பிரேை அதிதிேவா்க பிரேைர்



ப ரந ்த ள வி ல ா ன 
வாடிக்கையாளரகை -
ளுககு சே்வகை்ள 
வழஙகைவும் மற்றும் 
நி தி ச ச ே ் வ கை ள் 
அ ் ன த ் ்த யு ம் 
அ ் ன வ ரு ம் ் ப ற் -
றுக ்கைாள்ளககூடிய 
வ ழி மு ் ை கை ் ள 
அ தி கை ரி க கை வு ம் , 
இலங்கையின் புகைழ்-
்பற்ை நிதிநிறுவ-
னஙகைளில் ஒன்ைான 
IDEAL Finance 
Limited (IFL), கைட-
வத்்தயில் புதியகி்ள ஒன்்ை 
ஆரம்பித்தது. .IDEAL Finance நிறுவ-
னததின் பிராநதிய முகைா்மயாளரான  
நிஷாந்த கைன்னஙகைர மற்றும் IDEAL 

Finance இன் சிசரஷட முகைா்மத-
துவ அதிகைாரிகைளுடன்இ்ைநது கைட -
வத்்தயில் புதி்தாகை திைககைபபடட 
IDEAL Finance பணியாளரகைளுடன் 
கைாைபபடுகின்ைார.  
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எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

த�ொல்லியல் பிரச்தேஙகை்ள பாது-
கைாககும் திடடததிற்கை்மய  
பலாங்கைா்ட ச�ாசமா 

சேபியன் மனி்தன் கைாலததிற்கும் முற்படட 
கைாலததுககுரிய்்தன கைரு்தபபடும் வரலாற்று 
சிைபபு மிககை கைல்ச்தாட்ட கூரகைல விகைா்ர-
யின் மறுசீர்மபபு திடடத்்த நனவாககிய   
ஜனாதிபதி சகைாடடாபய ராஜபக ஷ   (16) பிற்ப-
கைல் சமற்படி புனி்த ்தளததிற்கைான திடீர விஜய-
்மான்றி்ன சமற்்கைாணடார. இ்தன்சபாது, 
மறுசீர்மககைபபடட  கூரகைல தூபியின்(எசி 
திசி மகைா சேயா)படஙகைள் மற்றும் கை்லப்பா-
ருடகை்ள பிரதிஷ்ட ்ேயவ்தற்கைான நிகைழ்-
வில் நாடடின் மு்தல் ்பணமணி அசயாமா 
ராஜபக ஷவுடன்  அ்மசேர பவிதரா வன்னி-
யராசசி, பாராளுமன்ை உறுபபினர அகில எல்-
லாவல, பாதுகைாபபு ப்தவி நி்ல பிர்தானியும் 
இராணுவ ்தளபதியுமான ்ஜனரல் ஷசவநதிர 
சில்வா மற்றும்  இராணுவ சே்வ வனி்்தயர 
பிரிவின் ்த்லவி   சுஜீவா ்நல்ேன் ஆகிசயா-
ரும் கைலநது்கைாணடனர. அவரகைளுககு ்நல்-
லிகைல ேரவச்தே ்பௌத்த நி்லயததின் ்த்லவ-
ரும் கூரகைல விகைா்ரயின் விகைாராதிபதியுமான 
வை. வததுரகும்புசர ்தம்மர்தன ச்தரரினால் 
வரசவற்பளிககைபபடடது.  

கூரகைல மடாலயம் முற்படட வரலாற்று சிைப-
புககை்ள ்கைாணட்தாகை விளஙகும் நி்லயில் 
அ்தன் மறுசீர்மபபு பணிககு அயரா்த அரபப-
ணிபபுடன் கூடிய்தாகை வை. வததுரகும்புசர ்தம்-
மரத்தன ச்தரரினால் வழஙகைபபடட ஒதது்ழப-
புகைள் நன்றியுடன் நி்னவு கூைபபட சவணடும் 
என்பச்தாடு, 2015 ஆம் ஆணடிற்கு முன்ன்தாகை 
பாதுகைாபபு ்ேயலாளாராகை சே்வயாற்றிய ்தற்-
சபா்்தய ஜனாதிபதியினால்  சிவில் மற்றும் 
இராணுவ ஒதது்ழபபுடன் “யலி பிபி்்தமு 
கூரகைல” (கூரகைலவின் மறுமலரசசி) திடடம் 
ஆரம்பிதது ந்டமு்ைபபடுத்தபபடட்ம 

குறிபபிடத்தககை்தாகும். இததிடடததிற்கு அப-
சபா்்தய ஜனாதிபதியும் ்தற்சபா்்தய பிர்தம-
ருமான  மஹிந்த ராஜபக ஷ வினால் வழஙகைப-
படட பஙகைளிபபும் நி்னவு கூைத்தககை்தாகும்.

இ்தன்சபாது,  ஜனாதிபதி   எடடு மா்த 
கைாலமாகை மறுசீர்மபபு பணிகைள் இடம்்பற்று 
வரும் கூரகைல விகைா்ரயின்  சமல் அடுககு 
சகைாபுரத்்த மு்தல் ்பணமணி  அசயாமா ராஜ-
பக ஷ மற்றும் மறுசீர்மபபு பணிகைளுககு பங-
கைளிபபுச ்ேய்த ்ஜனரல் ஷசவநதிர சில்வா 
உள்ளிடட முககியஸ்தரகைளுடன் பார்வயிட-
டார.  பின்னர 500 பிககுகைளின் பிரித பாராய-
ைஙகைளுககு மததியில்  ்தஙகை முலாம் பூேபபடட 
புத்தர சி்ல பிரதிஷ்ட ்ேயயபபடடது.  இத-
திடடததிற்கைான 150 சபர அடஙகிய ஆளணி 
வளத்்த இராணுவம் வழஙகியிருந்தச்தாடு, 
அவரகைளால் கைடந்த எடடு  மா்தஙகைளாகை 
கு்கைகைள் மற்றும் கைல்்வடடுகைள், பிளவுகை்ள 
்கைாணட பா்ையின் மீது கைடடுமான பணிகைள் 
சமற்்கைாள்ளபபடட்ம குறிபபிடத்தக-
கை்தாகும்.

்்தால்லியல் சின்னமான சமற்படி வழி-
பாடடுத ்தலததின் நிரமாை பணிகைளின் 
மிகுந்த ஆரவம் கைாணபிதது வந்த   ஜனாதிபதி  
்தலததின் மறுசீர்மபபு பணிகை்ள கைணடு 
மகிழ்வுற்ைச்தாடு, மறுசீர்மபபு பணிகை்ள 
சமற்பார்வ ்ேய்த பின்னர விகைாராதிபதி-
யுடன் திடடம் ்்தாடரபில் கைலநது்ரயாடி-
னார. சமலும்  ர்தமர அவரகைசள புத்த ோேன 
அ்மசேராகைவும் நியமனம் வகிபப்தால் இவ் 
ஆணடில் நாடடின் ்வோக தின நிகைழ்வுகை்ள 
கூரகைல விகைா்ரல் நடத்த தீரமானிததுள்ள்ம 
சிைபபம்ேமாகும். அச்தசநரம் விகைா்ரககு 
அவசியமான வளஙகைளின்  கு்ைபாடுகைள் 
்்தாடரபில் சகைடடறிநது்கைாணட ஜனாதிப -
தியவரகைள்அவற்்ை ்பற்றுத்தருவ்தாகைவும் 
உறுதியளித்தார.  

அ்த்னயடுதது, விகைா்ரககு வரு்கை ்தந-
திருந்த  பக்தரகைள் மற்றும் ்பாது மககைசளாடு 
சுமூகைமாகை கைலநது்ரயாடிய ஜனாதிபதி  
மககைள் விடுத்த சகைாரிக்கைககிைஙகை ்வோக 
பணடி்கைககு முன்ன்தாகை கைல்ச்தாட்டக -
கும் பலாங்கைா்டககும் இ்டபபடட 
வீதி்ய ்தாம்தமின்றி சீர்மககுமாறு வீதி 
அபிவிருததி அதிகைார ே்பககு பணிபபு்ர 
விடுத்தார.  

இநநிகைழ்வில் ேபரகைமுவ மாகைாை ஆளுநர 
்கைௌரவ. டிககிரி ்கைாபசபகைடுவ,  சமற்கு 
பாதுகைாபபு ப்டத ்த்ல்மயகை ்தளபதி 
சமஜர ்ஜனரல்  கிதசிறி லியனசகை, 61 
வது ப்டபபிரிவு ்தளபதி சமஜர ்ஜனரல் 
ஸவரை  ்பாதச்தாடட மற்றும் சில 
சிசரஷட அதிகைாரிகைளும் நிகைழ்வில் கைலநது -
்கைாணடனர.  

இந்த புரா்தன ்தளம் ஒரு மடாலயம், 
புனி்த தூபி (விகைா்ர), புத்தர சி்ல மற்றும் 
சபாதி மணடபம் ( பூ்ஜகைளுககைான பந்தல்) 
ஆகிய்வயும், 500 அடி உயரமான படிக -
கைடடு மற்றும் 'கூரகைலகுளம்' ஆகிய்வ-
கை்ள ்கைாணட்மந்தாகை நிரமாணிககைபபட 
உள்ளது.   ஜனாதிபதியவரகைளின் முயற்சி -
யின் சபரில்  2013 ்்தால்்பாருள் தி்ைக -
கைளததினால் சமற்படி பகுதியிலுள்ள கைல் -
்வடடுககைள் கைணடறியபபடடிருந்தச்தாடு,   
ஜனாதிபதியினால் “யலி பிபி்்தமு கூரகைல” 
(கூரகைலவின் மறுமலரசசி) திடடததின் கீழ்  
சமற்படி பகுதியில் அகைழ்வாராயசசி மற்றும் 
மறுசீர்மபபு பணிகைள் என்பன ஆரம்பிககைப -
படடன.  அ்தற்கை்மய 2021 ஆம்  ஆணடு 
்பபரவரி மாததில் விகைாராதிபதியின் சகைாரிக -
்கைககிைஙகை இராணுவததினரின் ஒதது-
்ழபபுடன் இததிடடம் ஆரம்பிககைபபடடு 
இன்்ை நி்ல்ய அ்டநதுள்ள்ம குறிப -
பிடத்தககை்தாகும்.

மறுசீரமமக்கப்பட்ட கூர்கல வி்காமரககு ஜனாதி்பதி விஜயம்

 Brandix அபபரல் லிமி்டட ்தனது 
வருடாந்த “ரண்தருதிலின” நிகைழ்சசித திட-
டத்்த ்்தாடரசசியான ஆைாவது ஆண-
டாகைவும்முன்்னடுததிருந்தது. Brandix 
ஊழியரகைளின் 8354 பிள்்ளகைளுககு 
பாடோ்ல ்பாதிகைள் மற்றும் கைாகி்தா-
திகைள் சபான்ைவற்்ை புதியபாடோ்ல 
ஆணடுககைாகை வழஙகை முன்வநதிருந்தது. 
இந்தஆணடின் நிகைழ்சசித திடடம் கைல்வி 
அ்மசேர திசனஷ குைவர்தனவின் பங-
சகைற்புடன் இடம்்பற்ைது.  

ரண்தருதிலின ் ்தாடரபில் கைல்விஅ்மச-
ேர திசனஷ குைவர்தன கைருததுத ்்தரிவிக-
்கையில், “பிள்்ளகைளின் கைல்விஎன்பது 
இலவே கைல்வியினூடாகைவும், பாடோ்ல-

கை்ள நிரமாணிபப்தனூடாகைவும் மாததிரம் 
உறுதி்ேயயபபடுவதில்்ல. ்பற்சைார-
கைள், ஆசிரியரகைள் மற்றும் ேமூகைத்தார எனும்-
வ்கையில் அ்னவரும் ஒன்றி்ைநது, 
புதிய்த்ல மு்ையினரி்டசய கைல்வி 
மற்றும் பயிலல் ்்தாடரபான பழககைத்்த 
ஊககுவிககை சவணடும்என்பதுடன், எதிர-
கைால  ேவால்கை்ள எதிர்கைாள்ளக கூடிய 
புதிய்த்லமு்ை்ய கைடடி்யழுபமுன்-
வரசவணடும்.  

பிள்்ளககு ்பற்சைாரால் வழஙகைககூ-
டிய சிைந்த அன்பளிபபு கைல்வி்ய ்்தாடர-
வ்தற்கைான ஆ்தரவளிபப்தாகும். இ்த்ன 
Brandix நன்குபுரிநது ்கைாணடுள்ளது.   
என்ைார.

்கல்விஅமமச்சு்டன் இமைந்து 'ரண்தருதிலின' திட்டம் Brandix முன்்னடுபபு

இலங்கை இரததினக-
கைல் மற்றும் ஆபரை 
ேஙகைம்  ்தனது விடாமுயற்-
சியின் மூலம் பிர்தமர,  நிதி 
அ்மசசு, ச்தசிய இரததினக-
கைல் மற்றும் ஆபரை அதிகைார 
ே்ப, ஏற்றுமதி அபிவிருததி 
ே்ப, இலங்கை சுஙகைம் 
மற்றும் ஏ்னய அரே அதி-
கைாரிகைளின் து்ையுடன் 30 
டிேம்பர 2021 அன்று பல 
முககிய மாற்ைஙகை்ள  உள்-
ளடககிய புதிய வரத்தமானி 
அறிவிபபு ்வௌியிடபபடடது. இம்மாற்-
ைஙகைள் ஏற்றுமதியாளரகைள் எதிரசநாககிய 
ேவால்கை்ள ்தகைரககை வழிய்மத்தது. இந்த 
மாற்ைஙகைளுககு ்பரிதும் ஒதது்ழபபு 
வழஙகிய    பிர்தமர மஹிந்த ராஜபக்ஷ, 
அ்மசேர விமல் வீரவன்ே, இரததினக-
கைல் மற்றும் , ஆபரைஙகைள் ்்தாடரபான 
்கைத்்தாழில் இராஜாஙகை அ்மசேர  
்லா�ான் ரதவத்த,இராஜாஙகை அ்மச-
சின் ் ேயலாளர , பியதிஸ்ஸ, ச்தசிய இரததி-
னககைல் மற்றும் ஆபரை அதிகைார ே்பயின் 
்த்லவர , திலக வீரசிஙகை மற்றும் ஏ்னய 
அதிகைாரிகைளுககு ேஙகைம் நன்றி ்்தரிவிததுள்-
ளது. இந்த முககியமான மாற்ைஙகைளானது 
இரததினககைல் மைறும் ஆபரைது்ைககைான 
ஏற்றுமதி இலககைான அ்மரிககை ்டாலர 1 
பில்லிய்ன அ்டவ்தற்ககு உறுது்ை-
யாகை அ்மயும்.

 30 டிேம்பர 2021 ்வளியான வரத்த-
மானி அறிவிபபில் ேஙகைததின் பல முன்-
்மாழிவுகைள் உள்ளடககைபபடடுள்ளது 
என்பது ்்தாடரபில் ேஙகைம் ்பருமி்தம் 
்கைாள்கிைது. இலங்கை இரததினககைல் 
மற்றும் ஆபரை ேஙகைம் பலரது உ்தவியுட-
னும், ஆ்தரவுடனும் ஏற்றுமதிககைான ச்தசிய 
இரததினககைல் மற்றும் ஆபரை அதிகைார 
ே்பயின் சே்வக கைடடைத்்த  கு்ைப-
பதில் ்வற்றிய்டநதுள்ளது. இந்த கைடின -

மான சநரததில் ஏற்று -
மதியாளரகைளுககு இது 
ஒரு ்பரிய சேமிபபாகை 
அ்மயும் . அததுடன் 
அ்மரிககை ்டாலர 3000 
ககு கு்ைவான ஏற்று -
மதிகைளுககு இரததினம் 
மற்றும் ந்கைகை்ள ஏற்-
றுமதி ்ேயவ்தற்கைான 
்ேயல் மு்ைகைளும் 
எளி்மயாககைபபடடுள் -
ளன. இந்த ஏற்றுமதி 
சே்வக கைடடைக 

கு்ைபபு மற்றும் ்ேயல்மு்ை மாற்ைமா-
னது ்்தாழில் து்ைககு ்பரும் ஊககைமாகை 
அ்மவச்தாடு சிறிய மற்றும் நடுத்தர வியா -
பாரிகைளுககும்  ஒரு புதிய மாரககைத்்த  உரு -
வாககியுள்ளது. இத்த்கைய மாற்ைஙகைள் 
இரததினககைல் மற்றும் ஆபரை ஏற்றும -
திகைளில் அ்மரிககை ்டாலர 1 பில்லியன் 
இலக்கை அ்டவ்தற்கைான நம்பிக்கை்ய 
வழஙகியுளள்து.

இலங்கை இரததினககைல் மற்றும் ஆபரை 
ேஙகைம் அரபபணிபபுடனும்  விடாமுயற்சி-
யுடனும் ்்தாழில் து்ையினர எதிரசநாக -
கும்  பல்சவறு பிரசசி்னகைளுககு விழிப-
புைர்வ ஏற்படுததியுள்ள்மககைான 
முயற்சியின் நன்்மகைள் இபசபாது ்வளி -
வருகின்ைன. ்கைாவிட 19 ்ன ்்தாடரநது 
இரததினககைல் மற்றும் ந்கை வியாபாரம்  
உடபட பல்சவறு ்்தாழில்கைள் சுற்றுலா 
பயணிகைளின் வரு்கை கு்ைவாலும், ஏற் -
றுமதிகைளின் எணணிக்கை கு்ைவாலும் 
பல ேவால்கை்ள எதிர்கைாள்ள சநரந்தது. 
்கைாவிட-19 ன் பின்னர மற்ை து்ைகை்ள 
சபால் அல்லாமல் இரததினகைற்கைள் மற்றும் 
ந்கை து்ைககு எவ்வி்தமான ேலு்கைகைளும் 
கி்டககைவில்்ல. அததுடன்  ஒவ்்வாரு 
ஏற்றுமதியிலும் 0.5 வீ்தத்்த  ்ேலுத்த 
சவணடியிருந்ததும் ஒரு முககிய ேவாலாகை 
அ்மந்தது.

இரத்தினக்கல் ஆ்பரை ஏற்றுமதி 
சவால்்கமை தீர்ககும் வம்கயில்  
புதிய வர்த்்தமானி ்வளியீடு
இலஙமகை இரத்தினக்கைல், ஆபரண ெஙகை விடவாமுயற்சிக்கு பலன் ச்தசிய ்தகைவல் ்்தாடரபாடல் 

்்தாழில் நுடப தீரவுகைள் வழஙகுநரான 
SLT-MOBITELஇனால், அ்தன் முன்னணி 
்ேயற்திடடமான Entrepreneur ship Studio 
2021-2022 இன்மு்தல் ்்தாகுதிஅஙகைத்தவரகை-
ளுககைான‘Demo Day’ ஐ முன்்னடுததிருந்தது. 
ஆரம்ப நி்லநிறுவனஙகைளுககு ்தமது சிந-
்த்னகை்ள கைடடி்யழுபபவும், வளரததுக 
்கைாள்ளவும் அவசியமான கைடு்மயான வழி-
கைாடடல்கைள் மற்றும் பயிற்சிகை்ள வழஙகும் 
வ்கையில் இந்த நிகைழ்வு அ்மநதிருந்தது.

Entrepreneurship Studio 2021-2022 மு்தல்-
்்தாகுதி அஙகைத்தவரகைளுககைாகை 20 ்்தாழில்மு-
யற்சியாளரகைள் ்்தரிவு்ேயயபபடடிருந்தனர. 
நிபுைரகைள்  இவரகைளுககு பல்சவறுகைடடங-
கைளில் வளரசசிமற்றும் அபிவிருததிககைான 
ஆசலாே்னகை்ளயும் வழிகைாடடல்கை்ள-
யும் வழஙகியிருந்தனர. 14 வாரகைாலம் பயிற்-

சிகைளுககு முகைங்கைாடுததிருந்ததுடன், “Demo 
Day”இனால் அவரகைளின் பயைம்மற்றும் 
்தயாரிபபுகைள் சபான்ைன நடுவரகைளுககு ேமரப-
பிககும் வ்கையில் அ்மநதிருந்தன. 12 ்வற்-

றியாளரகைளுககு ்தமது வியாபாரஙகை்ள கைட-
டி்யழுபபிக ்கைாள்வ்தற்கு, ஒருமில்லியன் 
ரூபாய ்பறுமதியான ஆரம்பநி்ல ்பாதிவ-
ழஙகைபபடும்.

Entrepreneur ship Studio வினால் ்்தாழில் முயற்சியாைர்்களுககு ்பயிற்சி

JAT Holdings PLC இன் பணிபபா-
ளர ே்பயின் புதிய உறுபபினராகை 
நிஷால் ்பரடினாணசடா நியமிக -
கைபபடடுள்ள்தாகை அநநிறுவனம் 
அண்மயில் அறிவித்தது. 

திரு. ்பரடினாணசடா 2017 
ஆம் ஆணடு மு்தல் JAT இன் 
பிர்தம நி்ைசவற்று அதிகைாரி -
யாகை பணியாற்றியுள்ளார, அவ -
ரு்டய ்த்ல்மயின் கீழ் இந -
நிறுவனம் பல ்வளிபபுை ்நருககைடிகைளுககு மததியில் 
நி்லயான வளரசசி்யக கைணடுள்ள்ம குறிபபிடத -
்தககைது.

பிர்தம நி்ைசவற்று அதிகைாரியாகை ்தனது பஙகிற்கு 
சமலதிகைமாகை,  ்பரடினாணசடா இபசபாது JAT 
Holdings PLC இன் நி்ைசவற்றுப பணிபபாளராகைவும் 
பணியாற்றுவார.  JAT Holdings PLC இன் பணிபபா -
ளர ே்பககு நியமிககைபபடட இரணடாவது நி்ை -
சவற்றுப பணிபபாளர   ்பரடினாணசடா ஆவார.

IDEAL Finance புதிய கிமை  
்க்டவத்ம்தயில் ஆரம்்பம்

JAT Holdings  ்பணிப்பாைர் சம்ப
அங்கத்்தவரா்க நிஷால்  நியமனம்
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2022 ஜனவரி 18 செவவவாய்க்கிழனை

திதி: -பிரதனை

ரவாகுகவாலம :  ்பகல் :  03.00  -  04.30வனர
சு்பநேரம : கவானல : 07.30  -  09.00வனர

பிலவ வருடம - னத 5

இன்னறைய சு்பதினமசதவாழுனக 
நேரம

நயவாகம: சிததநயவாகம

3
18முதல் 20 வனர

சுபஹ்  - 05.08
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.44
மஃரிப்  - 06.15
இஷா  - 07.29

கனடியன் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

இன்றும மின்சவட்டு இருக்கவாது;

களனி திஸ்ஸ 
மின் உற்பத்தி 
நிலையத்திறகு 
இதுவலை 3,000 
மெறறிக் ம�ொன் 
எ ரி ம ்ப ொ ரு ள் 
கிலைத்துள்ள�ொ -
கவும், எனவவ 

இன்று  18 வலை எவ்வி�ெொன மின்-
மவட்டுமின்றி மின்்ொை விநிவயொகம் 
இைம்ம்பறும் என்றும் மின்்க்தி 
அலெச்ர் கொமினி மைொக்குவக ம�ரி-
வித்துள்ளொர்.

எதிர்வரும் 22ஆம் திகதி வலை 
எரிம்பொருள் ம்பறறுக்மகொள் -
வது ம�ொைர்பில் இைஙலக

மின் ப�ொறியியலொளர்கள்
இன்று �ணிப�கிஷ்கரிபபு

இைஙலக மின்்ொை ்ல்ப  �லை-
வருக்கு மெருக்கெொன ஒருவர் புதிய 
ம்பொது முகொலெயொளைொக நியமிக்-
கப்பட்ை�றகு  எதிர்பபுத் ம�ரிவித்து 
இைஙலக மின்்ொை ்ல்பயின் ம்பொறியி-
யைொளர் ் ஙகம்  இன்று (18) ்பணிபபுறக்-
கணிபபில் ஈடு்பைவுள்ளனர். இைஙலக 
மின்்ொை ்ல்பயின் �லைவரின் விருப-
்பத்திறவகற்ப புதிய ம்பொது முகொலெ-
யொளலை நியமிக்கப்பட்ைலெ,  ஓய்வு 
ம்பறற அதிகொரியொன இவர் அமெரிக்க 
நிறுவனமெொன்றுைன் லகச்ொத்திைப-
்பட்ை ஒப்பந�த்தில்  இைஙலக ் ொர்பில் 
லகச்ொத்திைப்பட்ைவர்  எனவும் அது 
ம�ொைர்பில் பிைசசிலனகள் உள்ள�ொக  
இைஙலக மின்்ொை ்ல்ப ம்பொறியியைொ-
ளர் ் ஙகத்தின் உறுபபினர் ஒருவர்  ம�ரி-
வித்துள்ளொர்.  (்பொ)

தலதவா ைவாளினகக்கு வருனக தரும ்பக்தரகளின் வெதிக்கவாக நிரைவாணிக்கப்பட்ட “சடவாமலின் பூங்கவா” ைறறும “ெஹஸ் உயன” ேகரபபுறை வவாகன நிறுததப பூங்கவா ஆகியனவ   பிரதைர 
ைஹிநத ரவாஜ்பக்ஷவினவால் திறைநதுனவக்கப்பட்டது.குறிதத நிகழ்வில்   அனைசெர சகசஹலிய ரமபுக்சவல்ல, ைததிய ைவாகவாண ஆளுேர ெட்டததரணி லலித யூ கைநக,   இரவாஜவாங்க 
அனைசெரகளவான திலும அமுனுகை, சலவாஹவான் ரதவதநத, ்பவாரவாளுைன்றை உறுபபினரகளவான வெநத யவாப்பவா ்பணடவார, குணதிலக ரவாஜ்பக்ஷ, உதயன கிரிநதிசகவாட, கணடி நையர நகெர 
நெனவாேவாயக்க உள்ளிட்ட ்பலர கலநது சகவாணடனர. 

எரிப�ொருள் இல்லயயல 
மீண்டும் நொ்ள முதல த்ை

ைததிய அதிநவக சேடுஞெவானல

ெத்திய அதிவவக மெடுஞ்ொலை -
யின் இைணைொம் கட்ைம் ம்பொது-
ெக்களின் ்பொவலனக்கொக திறநது 
லவக்கப்பட்டு மு�ல் 12 ெணிவெ-
ைத்தில் ரூ. 28,05,100.00 வருெொனம் 
கிலைத்��ொக ஆளும் �ைபபு பிை�ெ 
மகொறைொ மெடுஞ்ொலை அலெச்ர் 
வ�ொன்ஸைன் ம்பர்னொணவைொ ம�ரி -
வித்துள்ளொர்.  

மீரிகெ மு�ல் குருெொகல் வலையி -
ைொன அதிவவக மெடுஞ்ொலையில் 
மு�ல் 12 ெணித்தியொைஙகளில் 
13,583 வொகனஙகள் ்பயணித்துள்ள-

துைன் வி்பத்துக்கள் எதுவும் ஏற்பை -
வில்லை.  

்னிக்கிழலெ (15) ெள்ளிைவு மு�ல் 
ஞொயிறறுக்கிழலெ ெண்பகல் 12 
ெணி வலை மீரிகெவிலிருநது குருெொ-
கல் வலை மகட்டுவொன நுலழவொயில் 
வலையிலும், மகட்டுவொனவிலிருநது 
மீரிகெ வலையிலும் ம்பொதுெக்க-
ளுக்கு இைவ்ெொக ்பயணிக்க அனு-
ெதிக்கப்பட்ை�ொகவும் மெடுஞ்ொ-
லைகள் அலெச்ர் வ�ொன்ஸைன் 
ம்பர்னொணவைொ வெலும் ம�ரிவித் -
துள்ளொர்.  

இரு வாரங்களில் 39, 172
சுற்றுலா பயணி்கள் வருக்க

இந� வருைத்தின் மு�ல் இைணடு 
வொைஙகளில் ெொத்திைம் 39,172 சுற -
றுைொப ்பயணிகள் இைஙலகக்கு 
வருலக �நதுள்ள�ொகவும் அவர்க -
ளில் 6,963 வ்பர் ைஷய சுறறுைொப 
்பயணிகள் எனவும் சுறறுைொத்துலற 
அலெச்ர் பிை்ன்ன ைணதுஙக ம�ரி -
வித்துள்ளொர்.  

மகொவிட் ம�ொறறுவெொய் ்பைவிய 
கைந� ஒரு வருை கொைத்தில் 
1,94,495 சுறறுைொப ்பயணிகள் 
இைஙலகக்கு வருலக �நதுள்ள -
�ொக ம�ரிவித்� அலெச்ர் பிை்ன்ன 
ைணதுஙக, கைந� மூன்று ெொ�ஙக -
ளில் ெட்டும் 156,571 சுறறுைொப 
்பயணிகள் இைஙலகக்கு வருலக 

�நதுள்ள�ொகவும் ம�ரி -
வித்�ொர்.  

ைஷயொலவத் �விை, 
இநதியொ, உக்லைன், 
ஐக்கிய இைொசசியம், 
வ�ர்ெனி, பிைொன்ஸ, 
ெொலைதீவு, அவுஸதிவை -
லியொ, வ்பொைநது ெறறும் 
அமெரிக்கொ ஆகிய ெொடு -
களிலிருநது அதிகளவொன 
சுறறுைொப ்பயணிகள் 
கைந� இைணடு ெொ�ங -
களில் இைஙலகக்கு வருலக �ந -
துள்ளனர். விவ்ை ஊக்குவிபபு 
வவலைத்திட்ைஙகள் அமுல்்ப -
டுத்�ப்பட்ை�ொகவும் அலெச்ர் 

ம�ரிவித்�ொர்.  சுறறு -
ைொப ்பயணிகளின் 
வருலக அதிகரித்துள்ள 
நிலையில், சுறறுைொத்ம�ொ -
ழிலில் ஈடு்பட்டுள்ளவர் -
கள் எதிர்வெொக்கும் சிை 
பிைசசிலனகள் நிவர்த்தி 
ம்ய்யப்படுவ�ொகத் ம�ரி -
வித்� அலெச்ர் பிை்ன்ன 
ைணதுஙக, ெொட்டிறகு 
வருலக �ரும் சுறறுைொப 
்பயணிகளின் எணணிக் -

லகலய அதிகரிக்க அை்ொஙகம் 
அலனத்து ெைவடிக்லககலளயும் 
வெறமகொணடு வருவ�ொகத் ம�ரி -
வித்�ொர். (்பொ)  

திறக்கப்பட்டு 12 மணி நேரத்தில்   
ரூ. 28 இலட்்சம் வருமானம்  

ஜனொதி�தி பெயலொளரொ்க  
்கொமினி பெனரத்
நொ்ள �தவியயற்பு  

�னொதி்பதி 
ம ் ய ை ொ ள -
ைொக கொமினி 
ம ் ன ை த் 
ெ ொ ல ள 
(19)  ்ப�வி-
வ ய ற கி ற ொ ர் . 
நீ ர் ப ்ப ொ ் ன 
அ ல ெ ச சின் 
ம ் ய ை ொ ள ர் 

அனுை தி்ஸொெொயக்க எதிர்வரும் 
20ஆம் திகதி பிை�ெரின் ம்யைொளைொ-
கவும்  கைலெகலள ம்பொறுபவ்பறக 
உள்ளொர். �னொதி்பதியின் முன்னொள் 
ம்யைொளர் கைொநிதி பி.பி.�யசுந-
�ை கைந� வியொழக்கிழலெ �னது 
்ப�விலய இைொஜினொெொ ம்ய்�ல�-
யடுத்து, அவைொல் ஏற்பட்ை மவறறி-
ைத்திறகு கொமினி ம்னைத் 
நியமிக்கப்பட்ைொர்.

  �மிழ் முறவ்பொக்கு கூட் -
ைணிக்குள் எவ்வி� பிளவும் 
இல்லை. ெொம் ஒன்றொகவவ 
்பயணிக்கின்வறொம். அடுத்� 
வ�ர்�லையும் ஒன்றொகவவ 
எதிர்மகொள்வவொம்  என்று 
ெலையக ெக்கள் முன்ன -
ணியின் �லைவரும், நுவ -
மைலியொ ெொவட்ை ்பொைொ-
ளுென்ற உறுபபினருெொன 
வவ. இைொ�ொகிருஷணன் ம�ரிவித்-
�ொர்.

ெலையக ்பொைம்்பரிய கலை, 
கைொ்ொை நிகழ்வுகளுைன் ம�ொழிைொ-
ளர் வ�சிய ்ஙகத்தின் ஏற்பொட்டில்  
(16) நுவமைலியொ சினிசிட்ைொ லெ�ொ-
னத்தில் ஆணடுக்கொன ல�ப-
ம்பொஙகல் விழொ மவகுவிெர்ல்யொக 
மகொணைொைப்பட்ைது.

இநநிகழ்வில் கைநது-
மகொணடு உலையொறறுலகயி-
வைவய இைொ�ொகிருஷணன் 
வெறகணைவொறு கூறினொர். 
இது ம�ொைர்பில் அவர் 
வெலும் கூறிய�ொவது, 

 இநதியொ ெலையக ெக்க -
ளுக்கும் எெது ெொட்டுக்கும் 
்பை உ�விகலள வழஙகி 
வருகின்றது. ஆ்பத்�ொன 

வெைஙகளில் லக மகொடுக்கின்றது. 
அவ�வ்பொை இநதியொவின் உ�விகள் 
எெக்கு ம�ொைர்நது கிலைக்கும். இந-
நிகழ்வில் இநதிய தூதுவர் ்பஙவகற-
றலெயொல் நுவமைலியொ ெொவட்ைம் 
ம்பருலெயலைகின்றது. ெொஙகள் 
�மிழ் முறவ்பொக்கு கூட்ைணியொக 
ம ் ய ற ்ப டு கின் வ ற ொ ம் . 
இனியும் ம்யற்படுவவொம். 

தமிழ் முற்நபாககு கூட்்டணிககுள்
எவ்வித பிளவும் இல்கல

கைந� வொைம் மின் உற-
்பத்தி நிலையஙகளில் ஏற-
்பட்ை வகொளொறு கொைண-
ெொக, ெொைளொவிய ரீதியில் 
சிை ்பகுதிகளில் மின் 
மவட்டு அமுல்்படுத்�ப -
்பட்ைது.

அ�லன மீளலெப்ப�ற-
கொக இைணடு �ைலவக -
ளில் 3,000 மெறறிக் ம�ொன்  டீ்ல் 

வ ழ ங க ப ்ப ட் ை து ைன் , 
இனி மைொைர்கள் இன்றி 
அவ்வொறு எரிம்பொருலள 
வழஙக முடியொது என வலு -
்க்தி அலெச்ர் உ�ய கம்-
ென்பிை ம�ரிவித்துள்ளொர்.

இைஙலக மின்்ொை ்ல்ப 
மைொைர்கலள வழஙகி-
னொல், ெ்கு எண-

மணய்லய இறக்குெதி

மின்சார ்சகபககு இனி 
எரிபபாருள் வழங்க முடியாது

அை்ொஙகத்தில் இருநதுக்-
மகொணடு அை்ொஙகத்தின் �வ -
றுகலள விெர்சிக்கும் அலன-
வலையும் அை்ொஙகத்தில் 
இருநது நீக்க வவணடும் என 
ைொ�ொஙக அலெச்ர் இநதிக 
அனுருத்�  ம�ரிவித்துள்ளொர்.

கம்்பஹொ பிைவ�்த்தில் 
வெறறு ம்ய்தியொளர்களிைம் கருத்து 
மவளியிடும் வ்பொவ� அவர் இ�லன 

கூறியுள்ளொர். அை்ொஙகத்ல� 
விெர்சிக்கும் அலனவ-
லையும் நீக்க வவணடும். 
அை்ொஙகத்தில் இருநது 
மகொணடு அை்ொஙகத்ல� 
விெர்சிக்க முடியொது. அவர் -
கள் அை்ொஙகத்தில்  அலெச-
்ர் ்ப�விகலளயும் ஏலனய 

்ப�விகலளயும் ம்பறறுக் -
மகொணடுள்ளனர்.

அர்சாங்கத்கத விமர்சிககும் 
்ச்கலகரயும்  நீக்க நவண்டும்

சடவாலரகள் வழங்கினவாநல எரிச்பவாருள் அரசிலிருநதவவாநறை செய்வனத ஏறக முடியவாது  

இலஙக்க தமிழ் இக்சக்ககலஞர் 
்சங்க கதப்பபாங்கல் விழா

ஒன்றினணநத கனல கூட்டனைபபும இலங்னக தமிழ் இனெக்கனலஞர ெங்கமும 
இனணநது ஏற்பவாடு செய்த னதபச்பவாங்கல் நிகழ்வு ்பம்பலபபிட்டிய ெனெமூக நினலய 
ைணட்பததில் ேனடச்பறறைது. இலங்னக தமிழ் இனெக்கனலஞர ெங்க தனலவர  ைஹிநத 
குைவார ைறறும சீதவாரவாைன் ஆகிநயவாரின் தனலனையில் ேனடச்பறறை இநத நிகழ்வில் 
சிங்கள , தமிழ் கனலஞரகள் ்பலரும கலநது சகவாணடுள்ளனத ்படங்களில் கவாணலவாம.  

்சர்வநத்ச ம்களிர் தினத்தில்

ஃநபபுலஸ் ஃநபமின அவார்டு
உைகத் �மிழ் வம்்ொவளி 

அலெபபு ்பல்வவறு துலற ்ொர்ந� 
வல்லுனர்கலள உருவொக்கும் 
ஓைெொக ம்யல்்பட்டு வருவது 
அலனவரும் அறிந�வ�.  இந� 
அலெபபு அடுத்� ம்யல் திட்-
ைெொக உைகில் வொழும் �மிழ் 
ம்பணகலள ம�ொழில் முலன -
வவொைொக உருவொக்க ம்யல் 
திட்ைம் தீட்டி அவர்களுக்கு 
்பயிறசி அளித்து வழி கொட்ைவும் 
ம�ொழில் வொய்பபுகலள வல் -
லுனர்கள் மூைம் கருத்�ைஙகம் 
ெைத்தி அ�ன்மூைம் ம்யைொறற 
உள்ளது.  வெலும் ்பைதுலறகளில் 
்ொ�லன ்பலைத்� ம்பணகளுக்கு 
விருதுகள் வழஙகி அ�ன்மூைம் 
ம்பணகளுக்கு ்ொ�லன ம்ய்ய 

வவணடும் சிறப-
்பொக ம்யைொறற 
வவணடும் என்ற 
எ ண ண த் ல � 
வ�ொறறுவிக்கும் 
வி�ெொக இந� 
விருது அலெய 
உள்ளது.  இவ்-
வொணடு இநதிய 
ஆட்சிப ்பணி, 
இநதிய கொவல் 
்பணி, இநதிய ையில்வவ ்பணி, 
இநதிய அயல்ெொட்டு ்பணி, துலண -
வவந�ர், வ்பைொசிரியர், ம்பொறியி-
யைொளர், விெொனி, விணமவளி 
துலற, விலளயொட்டுத்துலற, 
்மூக வ்வகர், திலைத்துலற, அை-
சியல், ்பத்திரிலகயொளர் வ்பொன்ற 

துலறகளில் சிறநது 
விளஙகும் ம்பணகலள 
வ�ர்நம�டுத்து அவர் -
களுக்கு ஃவ்பபிைஸ 
ஃவ்பமின் விருல� ்ர்வ -
வ�் ெகளிர் தினம் ெொர்ச 
8 ஆம் திகதி ம்ன்லன -
யில் ெட்்த்திை விடுதியில் 
ெலைம்பற உள்ளது. ்ர்வ -
வ�் அளவில் ெலைம்பற -
வவணடிய இந� நிகழ்வு 

ெருத்துவ வ்பரிைர் கொைத்தில் 
இவ்வொணடு இநதிய அளவில் 
்ொ�லன புரிந� ம்பணகளுக்கு 
ெட்டும் விருது வழஙகி மகௌை -
விக்க உள்ளது என உைகத் �மிழ் 
வம்்ொவளி அலெபபு �லைவர் 
ம்ல்வகுெொர் ம�ரிவித்�ொர்.

மீடியொ ய�ொர சியரஷை உறுபபினர ்கத்னி ்கொலமொனொர
இைஙலக ரூ்பவொஹினி கூட்டுத்�ொ்பன 

ஆைொய்சசிப பிரிவில் ்பணிபுரிநது ஓய்வும்பறற   
கைொபூ்ணம் கத்னி முஹம்ெத் வெறறு கொைெொ -
னொர். இவர் மின்்க்தி எரிம்பொருள் அலெசசின் 
ம்யைொளைொகப ்பணிபுரிந� ெர்ஹஹும் ஆகில் 
முஹம்ெதின் அன்புத் துலணவியும், ைம்லி 
முஹம்ெதின் �ொயொருெொவொர்.

ஸ்ரீைஙகொ முஸலிம் மீடியொ வ்பொைத்தின் 
சிவைஷை உறுபபினைொன இவைது ெலறவு 
குறித்து வ்பொைம் ஆழ்ந� அனு�ொ்பத்ல� ம�ரி-
வித்துள்ளது. இவைது �னொ்ஸொ  வெறறு ெொலை 
மகொழும்பு �ொவத்ல� முஸலிம் லெயவொடியில் 
ெல்ைைக்கம் ம்ய்யப்பட்ைது. 

எம.டி.வி.புனகப்படக் கனலஞரகள் ெங்கம ேடததிய ்பரிெளிபபு விழவா  ஞவாயிறறுக்கிழனை 
(16) கவானல சகவாழுமபு 3, ெெகவாவவா ைணட்பததில் ேனடச்பறறைந்பவாது ெங்கததின் ச்பவாரு-
ளவாளர, சஜ.ஓவியேவாதனுக்கு பிரதை அதிதியவாக கலநது சிறைபபிதத புரவலர ஹவாசிம உைர 
விருது வழங்கி சகௌரவிப்பனதயும அருகில் அனைபபின் தனலவர ்பவாலன் ைறறும செய-
லவாளர குணநெகரன்,  ஆநலவாெகர எம.நியவாஸ் ஆகிநயவாரகனள ்படததில் கவாணலவாம.

இத்தொலி து்ைத் தூதுவர   
நீலொ விக்கிரமசிங்க  
யநற்று ்கொலமொனொர

இ த் � ொ லி யின் 
மிைொன் ெகரில் 
துலண தூதுவைொக 
்ப�வி வகித்� நீைொ 
வி க் கி ை ெ சி ங க  
(வயது 71) கொைெொ-
னொர்.  

 அவர் இைங-
லகயின் மூத்� 
ம்பண ்பொைகர் ெறறும் இல்க்கலை-
ஞரும் ஆவொர். இவர் வத்�லளயில் 
பிறந�வ�ொடு சிறு வயது மு�வை வ்பொலி -
வயொவொல் (இளம்பிள்லள வொ�ம்) ்பொதிக் -
கப்பட்ைொர். இலைபல்பப புறறுவெொயொல் 
்பொதிக்கப்பட்டு மீணடுவந� இவர்,  1959 
ஆம் ஆணடு இைஙலக வொமனொலியில் 
'அமெசசூர் வொய்ஸ' நிகழ்சசிக்கொக �னது 
மு�ல் ்பொைலைப ்பொடினொர். 



இ லங்கைக்கு கைடந்த 8, 9ஆம் திகை-
திகைளில் உத்திய�ோகைபூர்வமோன 
விஜ�மமோன்றை யமறமகைோண்டு 

சீனோவின ம்வளிவி்வகைோர அ்மச்சர ்வோங 
யி ்வரு்கை ்தநதிருந்தோர. இந்த விஜ�த்-
தின ய�ோது எவ்வி்தமோன நிகைழ்சசி நிரல்கைள் 
கைோணப�டுகினறைன என�்்த சீன ம்வளிவி்வ-
கைோர அ்மசய்சோ அல்லது இலங்கைக்கைோன 
சீன தூ்தரகையம ம்வளியிடு்வ்்த ்தவிரத்து 
இரகைசி�ம் கைோத்து ்வந்தன.   

 ம�ோதுப�்டயில் இலங்கைக்கும், சீனோ-
வுக்கும் இ்டயிலோன இரு்தரபபு இரோஜ்தந-
திர உறைவுகைள் ஆரம்பிக்கைப�ட்டு 65ஆண்-
டுகைளோகினறை்ம்�யும் அரசி, இறைப�ர 
ஒப�ந்தம் ்கைச்சோத்திடப�ட்டு 70ஆண்டுகைள் 
பூரத்தி்�யும் முனனிட்டு ஏற�ோடோன நிகைழ்-
வில் �ஙயகைற�்தறகைோகைய்வ சீன ம்வளிவி்வ-
கைோர அ்மச்சர இலங்கைக்கு ்வரு்கை ்தரு்வ-
்தோகை ம்தரிவிக்கைப�ட்டது.   

 அவ்்வோறைோன நி்லயில், இலங்கைக்கு 
்வரு்கை ்தநதிருந்த சீன ம்வளிவி்வகைோர 
அ்மச்சர ்வோங யி்� அ்மச்சர நோமல் 
ரோஜ�க் ஷ மறறும் அ்வரு்ட� ்சகை�ோடிகை-
ளோன இரோஜோஙகை அ்மச்சர டி.வி.்சோணக்கை, 
ம்வளிவி்வகைோர அ்மசசின ம்ச�லோளர அட்-
மிரல் ஜ�நோத் மகைோலம்�யகை ஆகிய�ோயர ்வர-
ய்வறறிருந்தனர.   

 இஙகு அ்மச்சர நோமல் ரோஜ�க் ஷ ஏன 
சீன ம்வளிவி்வகைோர அ்மச்ச்ர ்வரய்வற�-
்தறகு அனுபபி ்்வக்கைப�ட்டோர? சியரஷட 
அ்மச்சர ய�ரோசிரி�ர ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
ய�ோனறை்வரகைள் ம்வளிநோட்டு அ்மச்சர 
உள்ளிட்ட முக்கி� �்தவிகைளில் இருக்கும் 
ய�ோது நோமல் அனுபபி ்்வக்கைப�ட்ட -
்ம�ோனது ‘ரோஜ�க் ஷ’ குடும்�த்திறகுள் 
நோம்ல முனனி்லப�டுத்தும் ம்ச�ற-
�ோடோ எனறை யகைள்வி்� ஏற�டுத்தியுள்ளது.   

 இய்தயநரம், இலங்கைக்கு ்வரு்கை 
்தநதிருந்த சீன ம்வளிவி்வகைோர அ்மச்சர 
ஜனோதி�தி யகைோட்டோ�� ரோஜ�க் ஷ, பிர்தமர 
மஹிந்த ரோஜ�க் ஷ உள்ளிட்ட்வரகை்ள ்சந-
தித்்தய்தோடு, து்றைமுகை நகைரத்தில் மமரினோ 
உல்லோ்ச ந்ட�ோ்்த்�யும் திறைநது 
்்வத்திருந்தோர.   

 அத்துடன, து்றைமுகை நகைரில் ந்ட-
ம�றறை நிகைழ்விலும் கைலநது மகைோண்டு ்தனது 

விஜ�த்்்த பூரத்தி ம்சய்து மகைோண்டு ம�ய்-
ஜிஙகிறகு திரும்பியுள்ளோர.   

 சீன ம்வளிவி்வகைோர அ்மச்சர ்வோங யி 
்வரு்கை ்தரு்வ்தறகு முனனர்தோன சீனோவில் 
இருநது மகைோண்டு்வரப�ட்ட 20ஆயிரம் 
மமறறிக் ம்தோன உரத்்்த இலங்கை ்தரமற-
றைது எனக்கூறி நிரோகைரித்திருந்தது.   

 குறித்்த உரத்்்த மகைோண்டு ்வந்த கைப�ல் 
இலங்கை கைடற�ரபபிறகுள் சுமோர 70 
நோட்கைள் நஙகூரமிட்டிருந்தது. எனினும் 
இலங்கை அர்சோஙகைம் சீனோவின அழுத்்தங-
கைளுக்கு அடி�ணி�வில்்ல.   

 மக்கைள் ்வஙகி்� கைறுபபுப �ட்டி�லில் 
சீனோ இட்டய�ோதும், �ோழ்ப�ோணத்தில் உள்ள 
மூனறு தீவுகைளில் ஆரம்பிக்கைப�டவிருந்த 
்சக்தி திட்டஙகை்ள ்கைவிடு்வ்தோகை கூறி�ய�ோ-
தும் இலங்கை அ்மதி�ோகை இருந்தது.   

 எனினும், சீனோவின உரக்கைப�ல் திரும்-
பிச ம்சல்ல ய்வண்டும் எனறு ்வலியுறுத்்தப-
�ட்டது. எதிரபபுக்கைள் அதிகைமோனதும் சீனக் 

கைப�ல் மீளத்திரும்பி�து. ஆனோல் ம்வறுங-
்கையுடன ம்சல்லவில்்ல.   

 மகைோண்டு ்வந்த உரத்தி்னயும், கைடலில் 
்தஙகியிருந்த்மக்கைோன இழபபீடோகை 6.9 மில்-
லி�ன மடோலரகைள் கைடனகை்ளயும் ம�றறுக் 
மகைோண்டு விட்யட அக்கைப�ல் நகைரநதிருக்கின-
றைது. அ்தன பினனர்தோன கைறுபபுப �ட்டி�லில் 
இட்ட மக்கைள் ்வஙகி்�யும் சீனோ அப�ட்டி�-
லில் இருநது நீக்கியுள்ளது.   மறு�க்கைத்தில், 
்வடக்கு, கிழக்கு, மறறும் ம்தறகு மோகைோணங-
கைளில் ்சோ்தோரண ம�ோதுமக்கைளுக்கு நனமகைோ-
்டகைள் எனறை அடிப�்டயில் �ல மில்லி�ன 
மோனி�ஙகை்ள ்வழஙகி ்வருகினறைது.   

இலங்கையின உண்்ம�ோன நண்�ன 
எனறும், இலங்கை மக்கைள் மீது அதீ்த 
கைரி்ச்ன மகைோண்ட நோடு எனறும் ்தன்னக் 

கைோண்பிக்கினறைது.   
ஆனோல், உரவிட�த்தில் சீனோவின உண்-

்மமுகைம் ம்வளிப�ட்டு விட்டது. ஆகைய்வ சீனோ 
எந்தம்வோரு விட�த்தி்னயும் முனமனடுக்-
கினறைது எனறைோல் அதில் ்தனனு்ட� நலன-
கைளுக்குத்்தோன அதிகைளவில் முக்கி�த்து்வத்-
தி்ன ்வழஙகு்வ்தோகை இருக்கிறைது.   

அவ்்வோறைோன பினனணியில் சீன ம்வளி-
வி்வகைோர அ்மச்சர ம்வறுமயன து்றைமுகை 
நகைரின ந்ட�ோ்்த்� திறைநது ்்வப�்தற-
கைோகை்வோ மோ்லதீவிலிருநது ்வரு்கை ்தநதி-
ருப�ோர?   

ஆகைய்வ்தோன அ்வரு்ட� ்வரு்கையின 
உண்்ம�ோன கைோரணத்தி்ன ம்வளிப�-
டுத்துமோறு எதிரணிகைள் ்வலியுறுத்துகின -

றைன. ஏமனனறைோல் சீனோவின உண்்ம -
�ோன முகைம் கைண்முனயன இருக்கினறைது. 

சீனோவிடமிருநது ம�றறுக் மகைோண்ட 
கைட்ன மீளச ம்சலுத்்த முடி�ோ்மயி -
னோல், உகைண்டோவிலுள்ள ஒயரம�ோரு 
்சர்வய்த்ச விமோன நி்ல�த்தின நிர்வோ -
கைம், அந்த நோட்டு அர்சோஙகைத்திடமிருநது 
இல்லோது ய�ோயுள்ளது.   

உகைண்டோவிடமிருநது எனடய� ்சர்வய்த்ச 
விமோன நி்ல�ம் இல்லோது ய�ோ்வ்்த 
்தவிரக்கும் ்வ்கையில், சீனோவுடன 
2015ஆம் ஆண்டு ம்சய்துமகைோண்ட ஒப -
�ந்தத்தில் திருத்்தஙகை்ள யமறமகைோள்ள 
உகைண்டோ மு�றசித்து ்வரு்வ்தோகைவும் சில 
்சர்வய்த்ச ஊடகை ்தகை்வல்கைள் ம்தரிவிக்கின -
றைன.   

 எனடய� ்சர்வய்த்ச விமோன நி்ல -
�த்்்த விஸ்்தரிப�்தறகைோகை, சீனோவின 
எக்ஸிம் ்வஙகியிடமிருநது உகைண்டோ, 
200 மடோலரகைள் மில்லி�ன கைடனோகை 
ம�றறை்தோகைவும், அந்த கைடன நி�ந்த -
்னகைளில் மோறறைஙகை்ள ஏற�டுத்்த 
ய்வண்டோம் என, உகைண்டோ அர்சோஙகைத் -
தின பிர்தம ்சட்ட அதிகைோரி, அந்த நோட்டு 
நிதி அ்மசசுக்கு ஆயலோ்ச்ன ்வழஙகி -
யுள்ள்தோகைவும் பளும்ம�ரக் இ்ண�்த -
ளம் ம்வளியிட்டுள்ள ம்சய்தியில் குறிபபி -
டப�ட்டுள்ள்ம முக்கி�மோனது.   

editor.tkn@lakehouse.lk

மக்கள் முன்பா்க மீண்டும் வந்து
ப்பாய்வடம் ்்பாடும் எதிரணி!
நோட்டில் அத்தி�ோ்வசி� �ோ்வ்னப ம�ோருட்கைளின 

வி்லகைள் அதிகைரித்துள்ளன என�து உண்்ம. 
ம�ோருட்கைளின வி்லய�றறைம் கைோரணமோகை குடும்�ஙகை -
ளின ்வோழ்க்்கைச ம்சலவும் அதிகைரித்துள்ளம்தன�தும் 
மறுக்கை முடி�ோ்த உண்்ம. ஆனோல் இந்த வி்ல அதிகை-
ரிப�ோனது இலங்கையில் மோத்திரமனறி உலகை நோடுகைள் 
�ல்வறறிலும் ்தறகைோலத்தில் நிலவுகினறைது.

கைடந்த இரு ்வருட கைோலத்துக்கு யமலோகை உல்கைய� 
ஆக்கிரமித்துக் மகைோண்டுள்ள மகைோவிட் ம்தோறறு ஏற�டுத்-
தி� ஏரோளமோன �ோதிபபுகைளில் ம�ோருட்கைளின வி்ல-
ய�றறைமும் ஒனறைோகும். உலகை நோடுகைள் அ்னத்திலுயம 
்வோழ்க்்கைச ம்சலவு அதிகைரிபபினோல் மக்கைள் இக்கைோலத்-
தில் ம�ரிதும் அ்வதியுறுகிறைோரகைள். இரு ்வருட கைோலமோகை 
இந்த மநருக்கைடியில் இருநது உலகினோல் மீள முடி�ோதி-
ருக்கினறைது.

யமறகுலகை நோடுகை்ளப ம�ோறுத்்த்வ்ர இன்றை� 
மகைோவிட் மநருக்கைடி்� எதிரக்கைட்சிகைள் நனறைோகைய்வ 
புரிநது மகைோண்டிருக்கினறைன. இன்றை� கைோலத்தில் அர-
்சோஙகைத்தின மகைோவிட் கைட்டுப�ோட்டு நட்வடிக்்கைகைளுக்கு 
எதிரக்கைட்சிகைள் ஒத்து்ழபபு ்வழஙகி ்வருகினறைன. அத்-
துடன மகைோவிட் ஏற�டுத்தி� வி்ளவுகை்ளப புரிநது 
மகைோண்ட�டி அநநோடுகைளில் எதிரக்கைட்சிகைள் எதிரபபு அர-
சி�ல் நடத்து்வதுமில்்ல.

மகைோவிட் �ோதிபபுகைள் நி்றைந்த இன்றை� கைோலத்தில் 
அரசி�்லப �ோரக்கிலும் மக்கைள் நலயன பிர்தோனமோன-
ம்தன அநநோடுகைளில் எதிரக்கைட்சிகைள் கைருதுகினறைன. இவ்-
்வோறைோன சிந்த்ன்தோன உண்்ம�ோன அரசி�ல் நோகைரி-
கைம் ஆகும். அரசுக்கு எபய�ோது மநருக்கைடி ஏற�டுமமனக் 
கைோத்திருநது, நோட்டு மக்கை்ள அரசுக்கு எதிரோகை குழபபி 
விடு்வ்தல்ல அரசி�ல் நோகைரிகைம்! மக்கைள் நல்ன மு்தன-
்மப�டுத்தி அரசி�ல் புரி்வது்தோன உண்்ம�ோன அர-
சி�ல் கைலோ்சோரம் ஆகும்.

எமது நோட்்டப ம�ோறுத்்த்வ்ர எதிரக்கைட்சியின 
ம்ச�ற�ோட்டில் அவ்்வோறைோன அரசி�ல் நோகைரிகைத்்்தக் 
கைோண முடி�வில்்ல. நோட்டில் மகைோயரோனோ ஏற�டுத்தி -
யிருக்கும் இன்றை� மநருக்கைடிக்கைோகை கைோத்திருந்த்வரகை -
்ளப ய�ோலய்வ அ்வரகைள் நடநது மகைோள்்வ்்தக் கைோண 
முடிகினறைது. கைடந்த இரு ்வருட கைோலமோகை இலங்கை மிகை 
ஆ�த்்தோன ம�ருநம்தோறறுக்குள் அகைப�ட்டுள்ளம்தன -
�்்த முறறைோகை மறைந்த நி்லயில் எதிரணியினரின 
இன்றை� பிர்சோரஙகைள் அ்மநதுள்ளன. ம�ோருட்கை -
ளின வி்லய�றறைத்்்தயும், ்வோழ்க்்கைச ம்சலவு அதி -
கைரிப்�யும் துரும்புகைளோகை ்்வத்்த�டி அர்சோஙகைத்்்த 
்வன்ம�ோகைத் ்தோக்கு்வ்்தய� எதிரணியினர ்தறய�ோது 
்தஙகைளது பிர்தோன அரசி�ல் நிகைழ்சசித் திட்டமோகைக் 
மகைோண்டுள்ள்்தக் கைோண முடிகினறைது.

இன்றை� அர்சோஙகைம் �்தவி விலகை ய்வண்டுமமன-
றும், எதிரக்கைட்சி ஆட்சிக்கு ்வருமிடத்து ம�ோருட்கைளின 
வி்லகைள் அத்்த்னயும் கு்றைநது விடுமமனறும் 
எதிரக்கைட்சி அரசி�ல்்வோதிகைள் மக்கைளுக்கு ய�ோலி ்வோக் -
குறுதிகை்ள யம்டகைளில் ்வழஙகுகினறைோரகைள். நோட்டில் 
இனறு ம�ோருளோ்தோர மநருக்கைடி ஏற�ட்டுள்ள்தறகு 
கைோரணம் எதும்வன�து �றறிய�ோ, உலகை நோடுகைள் 
அ்னத்திலுயம ்தறய�ோது அவ்்வோறைோன நி்ல்ம்தோன 
ஏற�ட்டுள்ளம்தன�து குறித்ய்தோ எதிரக்கைட்சியினர மக்-
கைளுக்கு எதுவுயம ம்சோல்்வதில்்ல.அ்வரகைளது குறிக்ய -
கைோள் மக்கைள் நலன �றறி�்தல்ல. எவ்்வோறைோயினும் 
ஆட்சி�திகைோரத்்்த ்கைப�றறிக் மகைோள்ள ய்வண்டுமமன-
�ய்த எதிரணியின ஒயர குறிக்யகைோள் ஆகும்.

்மத்திரி-−ரணில் கூட்டணி�ோன நல்லோட்சி அர-
்சோஙகைத்்்த மக்கைள் ய்தர்தலில் நிரோகைரித்்த்்த�டுத்து, 
மக்கைள் மத்தியில் ம்சல்்வோக்கிழநது ய�ோயுள்ள எதிரக்-
கைட்சி�ோனது மீண்டும் மக்கைளின ஆ்தர்்வப ம�றறுக் 
மகைோள்்வ்தறகைோகை நடத்துகினறை நோடகைமோகைய்வ இ்த்னக் 
கைரு்த முடியும். நோட்டில் புதி� அரசி�ல் கைலோ்சோரத்்்த 
ஏற�டுத்்தப ய�ோ்வ்தோகை மக்கைளுக்கு ்வோக்குறுதி�ளித்து 
�்தவிக்கு ்வந்த நல்லோட்சி அர்சோஙகைத்தினோல் ்தஙகைளுக் -
குள்யளய� நல்லுறை்்வப ய�ணிக் மகைோள்ள முடி�ோ -
மல் ய�ோய் விட்டது. ஆட்சிக்கு ்வந்த கைோலம் ம்தோடக்கைம் 
நோனகை்ர ்வருடஙகைள் �்தவியிலிருந்த கைோலம் ்வ்ர 
ஏட்டிக்குப ய�ோட்டி�ோன கையிறிழுத்்தல், குத்தும்வட்டுக்-
கைளியலய� நல்லோட்சியின பிர்தோன இரு ்தரபபினரும் 
கைோலத்்்தக் கைடத்தினர.

நோனகை்ர ்வருட கைோலத்தில் அ்வரகைளோல் மக்கைளுக்ம-
கைன உருப�டி�ோகை எ்த்னயுயம ம்சய்� முடி�வில்்ல. 
ம�ோய் ்வோக்குறுதிகை்ள ்வழஙகி ்தமிழ், முஸ்லிம் மக்கை -
ளின ்வோக்குகை்ளயும் அ்வரகைள் ம�றறுக் மகைோண்டனர. 
்மத்திரி−ரணில் கூட்டணிக்கைோகை ்தமிழ்க் கைட்சிகைளும், 
முஸ்லிம் கைட்சிகைளும் ்தஙகைளது இனத்தின ்வோக்குகை்ளப 
ம�றறுக் மகைோடுத்திருந்தன. ஆனோல் சிறு�ோன்ம 
இனஙகைள் இரண்டுக்கும் எந்தவி்த ��்னயும் நல் -
லோட்சி ம�றறுக் மகைோடுக்கைவில்்ல. ம்வறும் ்வோரத்்்த-
கைளோல் மக்கை்ள ஏமோறறி� ்தரபபினயர இனறு மக்கைள் 
முன�ோகை ்வநது அர்சோஙகைத்்்த விமர்சனம் ம்சய்்வதுடன 
மோத்திரமனறி, ்தோஙகைள் �்தவிக்கு ்வந்தோல் ்வோழ்க்்கைச 
சு்ம்�க் கு்றைக்கைப ய�ோ்வ்தோகைவும் கூறுகினறைனர.

புனி்தம் நி்றைந்த ஈஸ்டர திருநோளனறு 300 இறகும் 
யமற�ட்ட உயிரகை்ளப �லிமகைோண்டதும், சுமோர 500 
ய�ர ்வ்ர �டுகைோ�முறறைதுமோன ��ஙகைர்வோ்தத் ்தோக்-
கு்தல்கை்ள ்தடுத்து நிறுத்து்வ்தறகுத் திரோணி�றறை 
நல்லோட்சி அரசில் அஙகைம் ்வகித்்த்வரகையள இபய�ோது 
மீண்டும் மக்கைள் முன�ோகை ்வநது மக்கை்ள மநருக்கைடி -
யிலிருநது மீட்கைப ய�ோ்வ்தோகை ்வோக்குறுதி�ளிக்கினறைனர. 
மக்கை்ள மீண்டும் ஏமோறறு்வ்தறகைோகை இ்வரகைள் ய�ோடு -
கினறை ம�ோய்ய்வடயம இது்வோகும் என�்்த மக்கைள் 
மு்தலில் புரிநது மகைோள்்வது அ்வசி�ம்.
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்த�ோல் ம�ட்டி இலக்கைம் : 834
ம்தோ்லய�சி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

ம�க்ஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்�ர முகைோ்ம�ோளர : 2429321

பகைகை வீழ்த்திட அைத்தில் சினங் ைொணடொலும் 
அதகன ்ெளிபபடுத்தொமல் இடம், ைொலம் இரண-
டுக்கும் ைொத்திருபபதத அறிவுகடைொர் ் ெைல்.

ம�ோள்மளன ஆஙயகை புறைம்ய்வரோர கைோலம்�ோரத்து
உள்ய்வரப�ர ஒள்ளி �்வர

குறள் தரும் சிநதனை

முருகப் பெருமானுக்கு 
உகந்த த்தப்பூச திருநாள்  

நதிரன கைடகைத்தில் ்தனது ம்சோந்த 
வீட்டில் ஆட்சி �லத்துடன பூ்ச நட்்சத்தி -
ரத்தில் இருநது மகைர ரோசியில் இருக் -

கும் சூரி�்ன �ோரக்கும் நோயள ்்தபபூ்சம். 
்சக்தியின ம்வளிப�ோடும், ம்தய்்வோம்்சமும் 
ம�ோருநதி� கைோலம் ்்த மோ்தம். ்்தபபூ்ச 
நோள் சி்வன, அம்�ோள், முருகைனுக்கு உகைந்த 
நோளோகும்.   

 யமலும், ஆனமிகை யஜோதி ்வள்ளலோர 
அருட்ம�ருஞ் யஜோதியில் கைலநது மகைோ்சமோ -
தி�ோன நோளும் இநநோள்்தோன. தீ� ்தரி -
்சனம், யஜோதி ்தரி்சனம் என�து இநதுக் -
கைளின முக்கி� ்வழி�ோடுகைளில் ஒனறு. 
தின்சரி யகைோயிலுக்கு ம்சனறைோலும், ம்சல் -
லோவிட்டோலும் வீட்டில் கைோ்ல, மோ்ல 
இரு ய்வ்ளயும் கைோமோட்சி�ம்மன 
விளக்கு அல்லது குத்துவிளக்கு ஏறறி 
்்வத்து அந்த யஜோதி்� ்வணஙகு்வது 
�ல கைோலமோகை உள்ள ்வழக்கைம்.   

 ஆல�த்தில் இ்றை்வ்ன ்தரிசித்்த 
பினனர கைறபூர யஜோதி்� ்வணஙகி 
கைண்கைளில் ஒறறிக் மகைோள்்வது ஆல� 
்வழி�ோடுகைளின முக்கி� அம்்சம். ்வள் -
ளலோர ரோமலிஙகை சு்வோமிகைள் யஜோதி 
்தரி்சனத்்்தயும், இ்றை்வன யஜோதி 
ம்சோரூபி�ோகை உள்ளோன என�்்த -
யும், அனன்தோனத்தின மகி்ம்� -
யும் உணரத்தியுள்ளோர. யமலும் மரண -
மில்லோ ம�ரு்வோழ்வு அ்டநது மீண்டும் 
பிறை்வோமல் இருக்கை ய�ோ்த்ன ம்சய்துள் -
ளோர.   

  மோரகைழி மோ்தம் திரு்வோதி்ர நட் -
்சத்திரத்தில் சி்வம�ருமோன ்தனி�ோகை 
நடனம் புரி்வோர. நடன நி்லயில் 

உள்ள சி்வ்ன நடரோஜர என ்வணங -
குகியறைோம். ்்தபபூ்சத்்தனறு உமோய்தவி -
யுடன இ்ணநது நடனம் ஆடுகிறைோர. 
இந்த நி்ல்� உமோ மயகைஸ்்வரர என -
றை்ழக்கியறைோம்.   

 ஆகைய்வ இந்த ்்தபபூ்ச 
திருநோள் சி்வ்சக்திக்கு உகைந்த 
நோளோகும். ய்த்வ குரு்வோன பிர -
கைஸ்�திக்கு பூ்சம் நட்்சத்திரம் 
என�்தோல் அன்றை� தினம் குரு 
்வழி�ோடு ம்சய்்வதும் சிறைபபு. பூ்ச 
நட்்சத்திர நோள் கைோ்வடி பிரி�ன 
கைந்தனுக்கு மிகைவும் விய்சஷமோன 
நோள். இநநோளில்்தோன முருகைப 
ம�ருமோன ்வள்ளி்� மணமு -
டித்்தோர. 

்தோரகைோசுர்ன ்வ்தம் ம்சய்� 
்தோய் �ோர்வதியிடம் ய்வல் 
்வோஙகி� நோள்.   

இநநோளில் அ்னத்து முருகைன 
ஸ்்தலஙகைளிலும் விய்சஷ 
பூ்ஜகைள் ந்டம�றும். இந்த 

நோ்ள கைோணிக்்கை ம்சலுத்தும் நோளோகை 
முருகை �க்்தரகைள் மகைோண்டோடுகிறைோரகைள். �ழங-
கைள், மநல், கைோய்கைறிகைள் எது வி்ளந்தோ-
லும் அ்்த இ்றை்வனுக்கு அரப�ணிக்கை 
ய்வண்டும் என�்தறகைோகைய்வ கைோ்வடிகைளில் 

அ்வற்றை ்்வத்து எடுத்து ம்சல்்வோரகைள். 
இந்த நோளில் உட்ல ்வருத்தி ந்ட��ணம் 
யமறமகைோண்டு முருகைப ம�ருமோ்ன ்தரிசிப -
�ோரகைள். கிழக்கில் உகைந்்த ஸ்ரீமுருகைன 
ஆல�ம், ஆ்ல�டிய்வம்பு ஸ்ரீ முரு கைன 
ஆல�ம், மண்டூர ஸ்ரீ முரு கைன ஆல�ம்,  

்தோந்தோம்ல ஸ்ரீ முரு கைன ஆல�ம், 
�னஙகைோடு ஸ்ரீ �ோசு�ய்தசு்வரர ஆல�ம் 
மறறும் ்தமிழகைத்தில் உள்ள அறு�்ட 
வீடுகைளிலும், மரு்தம்ல, சிக்கைல், 
்வ�லூர, குனறைக்குடி, ்வல்லக்யகைோட்்ட, 
திருபய�ோரூர, குனறைத்தூர, ்வட�ழனி 
என அ்னத்து முருகைன யகைோயில்கைளி -
லும் இன்றை� தினம் அபியஷகை ஆரோ -
்த்னகைள் விமரி்்ச�ோகை ந்டம�றும். 
முருகைப ம�ருமோ்ன துதித்து ்வள்ளலோர 
�ோடி� �ோட்ல இந்த நனனோளில் நோமும் 
�ோடி ்சகைல நலனகைளும் ம�றுய்வோம். 

சீன பெளிநாட்டதமசசர் ெருதக   
ஏறெடுத்தியுள்்ள சந்்தகஙகள்!  

கிழக்கில் விெசாயம் சார்ந்த உறெத்தியில்
அடுத்்த இரு ெரு்டஙகளில் ொரிய எழுசசி
எதிர்வரும் இரண்டு ஆண்டுகைளுக்குள் 

கிழக்கின வி்வ்சோ�ம் ்சோரந்த உற�த்தித் 
து்றையில் �ோரி� எழுசசி ஏற�டும் எனறு இரோ-
ஜோஙகை அ்மச்சர ்ச்தோசி்வம் வி�ோயழநதிரன 
மட்டக்கைளபபு, கைரடி�னோறுஆ�ரகுலம் கைோல்-
ந்டகைள் �ண்்ண�ோளரகைள் ்சஙகைத்தின 
ஏற�ோட்டில் கைரடி�னோறு கைோல்ந்ட ்்வத்தி� 
அதிகைோரி பிரிவின கைோரி�ோல�த்தில் ந்ட-
ம�றறை மோட்டுபம�ோஙகைல் நிகைழ்வில் கைலநது-
மகைோண்டு உ்ர�ோறறு்கையில் ம்தரிவித்்தோர.

"மனி்த இனம் எப�டி ்வோழ ய்வண்டும் என-
�்த்ன விட, எப�டி ்வோழக் கூடோது எனறு 
்வோழ்வி�்ல கைறறுக் மகைோடுத்்த ்தமிழரின 
�ண்�ோட்டு அடிசசு்வடுகைள் உலகைம் முழு்வதி-
லும் ்தடம் �தித்து இருக்கினறைன. ்தமிழரின 

�ண்�ோடோனது உ�ரந்த சிந்த்னகை்ளயும், 
உ�ர்வோன எண்ணஙகை்ளயும் ்சமூகைத்தில் 
கை்ல கைலோ்சோரஙகைளோகை வி்்தத்துச ம்சன-
றிருக்கிறைது என�ய்த உண்்ம. ்தமிழ் மக்-
கைளோல் �ோரம்�ரி�மோகை மகைோண்டோடப�டும் 
�ண்டி்கைகைள் ்வோழ்வி�ல் ்தத்து்வஙகை்ள 
ம�ரிதும் உணரத்துகினறைன. ்தமிழ் மக்கைளின 
்வோழ்க்்கையில் பினனிப பி்ணந்த �ோரம்�-
ரி� �ண்�ோட்டு நிகைழ்வுகைளில் மிகை முக்கி�மோ-
னது ம�ோஙகைல் �ண்டி்கை ஆகும். 

 கிழக்கு மோகைோணத்தியலய� அதிகைள்வோன 
கைோல்ந்டகைள் கைோணப�டுகினறைன. எம்ம்வர 
மத்தியில் இனறும் வீடுகைளில் ்வளரக்கும் கைோல்-
ந்டகைளுக்கு மகைோண்டோடப�டும் ஒரு �ண்டி-
்கை�ோகை மோட்டுப ம�ோஙகைல் அல்லது �ட்டிப-
ம�ோஙகைல் அ்மநதுள்ளது. மோடு எனறைோல் 
ம்சல்்வம் எனறு ம�ோருள். �ண்்ட� மக்கைள் 
்தஙகைள் ்வோழ்வில் �சுக்கை்ளயும் கைோ்ளகை-
்ளயுயம சிறைந்த ம்சல்்வஙகைளோகைப ய�ோறறி 
்வந்தனர.  மோடுகைள்்தோன உண்்ம�ோன 
ம்சல்்வம் எனறு அறிநது அ்்தப �ோதுகைோத்்த 

�ோரம்�ரி�ம் ்தமிழரகைளு்ட�து. நோம் இந்த 
கைோல்ந்டகைளின ஊடோகை உச்ச ��்ன ம�று-
்வதில்்ல என�ய்த உண்்ம. இனி ்வரும் 
கைோலஙகைளில் கைோல்ந்டகைளின ஊடோகை வி்வ-
்சோ�த் து்றைக்கும் �ோல் உற�த்தி�ோளரகை-
ளுக்கும் ��ன கி்டக்கும் ்வ்கையில் �ோரி� 
ய்வ்லத்திட்டஙகைள் அர்சோஙகைத்தின ஊடோகை 
முனமனடுக்கைப�டவுள்ளன"என இரோஜோஙகை 
அ்மச்சர ம்தரிவித்்தோர.  

 "ம�ோஙகைல் அனறு நோம் உலகிறகு கைோரண-
கைரத்்தோ்வோகை இருக்கும் சூரி�க் கைடவு்ள ்வழி-
�டுகியறைோம். சூரி�யன உழ்வரகைளின உழவுத் 
ம்தோழிலுக்கு உறறைது்ண�ோகை இருநது 
உணவு உற�த்திக்கு உ்தவுகிறைோன. அ்வனுக்கு 
இ்ண�ோன �ணி்� கைோல்ந்டகைளும் 
ம்சய்கினறைன. உழு்வதிலிருநது சூடு மிதிப�து 
்வ்ரயிலும், அறு்வ்ட்�ச சுமநது ம்சனறு 
ய்சரப�து ்வ்ரயிலும் கைோ்ளகைளின �ணி 
ம�ரி�து. குழந்்தகைள் மு்தல் ம�ரி�்வரகைள் 
்வ்ர அருநதும் உண்வோன �ோல் மகைோடுத்து 
மனி்தரகைளுக்கு உ்தவு்வன �சுக்கைள். அத்்த-

்கை� கைோல்ந்டச ம்சல்்வஙகைளுக்குப ம�ோங-
கைலிட்டு ்வழி�ோடு ம்சய்து நம் நனறி்�த் 
ம்தரிவிக்கும் நோள் மோட்டுப ம�ோஙகைல். எதிர-
்வரும் இரண்டு ஆண்டுகைளுக்குள் கிழக்கின 
வி்வ்சோ�ம் ்சோரந்த உற�த்த் து்றையில் �ோரி� 
அளவில் எழுசசி ஏற�டும். அர்சோஙகைத்தின 
பூரண �ஙகைளிபபுடன எனது ்த்ல்மயில் 
�ோரி� ய்வ்லத் திட்டஙகைள் முனமனடுக்கைப�ட்-
டுள்ளன. வி்வ்சோயிகைளின யமம்�ோடு கைருதிய� 
அபிவிருத்திகை்ள முனமனடுத்துள்யளோம்" 
என இரோஜோஙகை அ்மச்சர ்ச்தோசி்வம் வி�ோ-

யழநதிரன யமலும் ம்தரிவித்்தோர.  
"நோம் ம்வளிநோடுகைளில் இருநது ்வரும் 

�ோல்மோ்்வ விரும்புகினயறைோம். உள்நோட்-
டில் உற�த்தி�ோகும் �ோல்மோவில் விருப�ம் 
ம்சலுத்து்வதில்்ல. உள்நோட்டில் கி்டக்-
கும் தூ� �சும்�ோ்ல �ருகும் �ழக்கைத்்்த 
நம்ம்வர மத்தியில் ஏற�டுத்்த ய்வண்டும். 
இ்தறகைோகை நட்வடிக்்கைகைள் எடுக்கைப�ட்டுள்-
ளன. எமது மட்டக்கைளபபு மோ்வட்டத்தில் அதி-
கைள்வோன கைோல்ந்டகைள் கைோணப�டுகினறைன. 
அந்த கைோல்ந்டகைளிலிருநது கி்டக்கைப�டும் 
�ோலிலிருநது உச்ச ��்ன ம�றை ய்வண்டும். 
எதிர்வரும் கைோலத்தில் மட்டக்கைளபபு மோ்வட்டத்-
தில் �ோல் ய்சகைரிபபு நி்ல�ஙகைள் அதிகைரிக்-
கைப�டும். குறிப�ோகை ஆட்டுப �ோல் ய்சகைரிபபு 
நி்ல�ஙகைள் அ்மக்கைப�டவுள்ளன. ம்வளி-
நோடுகைளுக்கு ஆட்டுப�ோல் ஏறறுமதி ம்சய்்வ-
்தறகைோன ய்வ்லத்திட்டஙகைளும் முனமனடுக்-
கைப�ட்டுள்ளன. இ்தனோல் எமது மோ்வட்டத்தில் 
ஆயிரக்கைணக்கைோன உற�த்தி�ோளரகைள் ்தமது 
ம�ோருளோ்தோரத்்்த யமம்�டுத்திக் மகைோள்்வ்தற-
கைோன ்சந்தரப�ம் உரு்வோக்கைப�டுகினறைது" என 
அ்வர யமலும் ம்தரிவித்்தோர.
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ஹிஜ்ரி ்வருடம் 1443 ஜுமோ்தல் ஆகிறைோ பி்றை 14
பில்வ ்வருடம்  ் ்த மோ்தம் 05ம் நோள்    ம்சவ்்வோய்க்கிழ்ம

       ம�னிறலஸ்-

என. ஹரன  

ரோஜரத்தினம் சுயரஷகுமோர
(இரோஜோஙகை அ்மச்சரின ஊடகை இ்ணப�ோளர)

உள்யநோக்கைம் எனன?

கைரடி�னோறு மோட்டுப ம�ோஙகைல் நிகைழ்வில் 
இரோஜோஙகை அ்மச்சர ்ச்தோசி்வம் வி�ோயழநதிரன
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-கிறிஸ்டவாபர் பிரவான்சிஸ...

உயிர்்த்த ஞவாயிறு குண்டு்த ்தவாக்கு்தல்கள் இடமசபற்று 1000ஆவது தின வி்ெட வழிபவாட்டு நி்கழ்வு்கள்  14ஆம தி்கதி ்்தவ்தம்த சபஸிலிக்்கவா ்பரவாலய்ததில ்பரவாயர் ்கர்தினவால சைல்கம ரஞ்சி்த ஆண்டம்கயின் ்தமலமையில நமடசபற்்றன. ்க்த்்தவாலிக்்க ஆயர் ்பர-
மவயில அங்கம வகிக்கும நவாடளவாவிய அமன்தது ைம்ற ைவாவட்டங்கமளயும பிரதிநிதி்ததுவபபடு்ததி ஆயர்்கள், குருக்்கள், அருட்ெ்்கவா்தரி்கள் ்கலந்து ச்கவாண்ட இந்்த நி்கழ்வில பலலவாயிரக்்கணக்்கவான விசுவவாசி்கள் பக்திபூர்வைவா்க ்கலந்து ச்கவாண்டுள்ளம்தயும 
படங்களில ்கவாணலவாம.                                                                                                                        (பட உ்தவி : ரவீந்திர ரணசிங்க)

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் 1000ஆவது தின ம்த நிகழ்வுகள்

திருைதி சஜய்ைரி...

'்தச்சு்த த்தாழிலாளி புனி்த ய�ாயேப்பு'
நமக்குப் பல ஆசீர்வாதங்கள் ்வாழக்்்கக்-

குத் தத்்யவா்கவுள்்ளது. அதில் முதலில் 
ஆண்ட்ரின் ஆசீர்வாதம் முக்கியமவா-

னது. அது நமக்கு இருநதவால் நம் ்வாழக்்்கப் 
பவா்த வ்ற்றி்கரமவா்க அ்ம்து உறுதி.

 “இன்று முதல் உங்களுக்கு நவான் ஆசி 
்ழஙகுத்ன்” (ஆ்கவாய் 2:19)

ஆண்ட்ரு்்டய ஒவவ்வாரு ஆசீர-
்வாதமும் ஒரு நிபநத்னதயவாடுதவான் 
இருக்கும். ஆபிர்கவா்ம தநவாக்கி உன் 
நவாட்்டயும் இனத்தவா்ரயும் தந்த-
யின் வீட்்டயும் விடடு வ்ளிதய 
்வா! (ஆதி. 12:1,2,3) உன்்னப் வபரிய 
இனமவாக்குத்ன், உன்்ன ஆசீர்திப்-
தபன். உனக்கு ஆசி கூறுத்வாருக்கு 
ஆசி ்ழஙகுத்ன் என்்வார. எப்வபவா -
ழுது? ஆண்ட்ரின் ்கட்ட்்ளக்குக் 
கீழப்படியும் தபவாதுதவான் அவ்வாறு 
ந்டக்கும்.

நவாம் ்கணணுக்குத் வதரிநது நம்தமவாடு 
்வாழகின்் தவாய் தந்தயருக்குக் கீழப்-
படி்தில்்ல. ்கவாணவாத ்க்டவுளுக்கு 
எவ்வாறு  கீழப்படியப் தபவாகித்வாம்? 
கீழப்படியும் தபவாது ஆசீர்வாதத்்தக் 
்கணடிப்பவா்கக் ்கவாணதபவாம். (எண-
ணிக்்்க 6:24,25,26) ஆண்ட்ர ஆசீர-
்தித்துக் ்கவாப்பவாரவா்க! ஆசீர்வாதத்தவால் 
மடடுமன்றி நம்்மக் ்கணணின் மணி -
தபவாலக் ்கவாக்கின்்்ர அ்ர. அ்ரது 
திருமு்கத்்த நம் மீது திருப்பி நமக்கு 
அ்மதி அருள்கின்்்ர.

ஆண்ட்ர தரும் அ்மதி மி்க முக்-
கியமவானது. நமது ்வாழக்்்கயில் 
அ்மதி மடடும் இருநதவால் தநவாய், 
வ்றுப்பு, த்கவாபம் எனப் பல பிரச்சி்ன்க-
ளிலிருநது விடுப்டலவாம். ஆண்ட்ர தரும் 
அ்மதி்யப் வப்த் தயவாரவா்க த்ணடுவம-
னில் நவாம் என்ன வெய்யத்ணடும்?. தநவாய் 
குணமவா்க மருத்து்ர தரும் மருநது்கள், 
உணவுக் ்கடடுப்பவாடு்கள் என ஒரு வபரிய பட-
டியல் உணடு. அ்த உ்டதன நவாம் ்க்்டப்பி-
டிப்தபவாம். தநவாய் தீரத்ணடுதம என நவாம் 
அத்ன மு்்யவா்க ்க்்டப்பிடிப்தபவாம். 
ஆனவால் உயிரமூச்்ெக் வ்கவாடுத்து ஆசீர்வா-
தங்க்்ளக் வ்கவாடுக்கின்் ஆண்ட்ர வெவால்-
்்தக் ்க்்டப்பிடிக்்கத் த்றி விடுகித்வாம். 
அதனவால் தவான் ஆசீர்வாதங்க்்ள இழநதுவி-
டுகித்வாம். ஆனவாலும் மன்னித்து ஆண்ட்ர 
நம்்ம மீணடும் ஆசீர்திப்பவார.

மலரநதுள்்ள புதிய ்ரு்டத்தில் ஆண்ட -
்ரின் ஆசீர்வாதத்்தப் வப் நி்னக்கும் 

நவாம் ஆண்ட்ருக்குரிய பங்்க ஆண்ட்ருக்-
குக் வ்கவாடுப்தபவாம். ஏழு ம்டங்கவா்க வபற்றுக் 
வ்கவாள்த்வாம். நம் ெவாபங்க்்ள ஆசீர்வாத -
மவா்க மவாற்று்வார. (வநத்கமியவா 13:2)பி்்ரச் 
ெபிக்்கவாமல் ெபிப்ப்ர்களுக்்கவாய் வெபிக்்க 
த்ணடும். ஆண்ட்்ரத் தத்டவாத்ர்கள் ்ெ-

தியவா்க சு்கதபவா்க ்வாழக்்்க ்வாழகி்வார்கள். நவாம் 
ஏன் அப்படி ்வாழக்கூ்டவாது? என்று நி்னக்்கக்-
கூ்டவாது. அது நமக்கு உ்கநத ் வாழக்்்க அல்ல.

(இ்ணச் ெட்டம் 28: 1-14) நம் ஆண்ட்ரின் 
்கரங்கள் “்வா”என்த்வா “தபவா” என்த்வா வெவால்-
லவாமல் ஆசீர்திக்்கத  ்உயரநத ்கரங்கள். அ -்
ருக்குக் கீழப்படிநதவால், அ்னத்து ஆசீர்வாதங-
்க்்ளயும் வபற்றுக் வ்கவாள்்ளலவாம். (1தபதுரு 
5:6) நம்்ம ஆண்ட்ருக்குள்த்ள தவாழத்தினவால் 
அ்ர நம்்ம உயரத்தி ஆசீர்திப்பவார. ஆசீர -்
திக்்கத  ்்நததன் என்று வெவான்ன நம் ஆண்ட-
்ர வெவான்ன வெவால் த்்மவாட்டவார.(சீரவாக் 47:22)

 நமக்கு இநத ்ரு்டத்தில் அதி்க ஆசீர்வாதங-
்க்்ளப் வபவாழியக் ்கவாத்திருக்கின்்வார.

உயிரத்த ஞவாயிறு தவாக்குதலின் 
ஆயிரமவா்து தினத்தில் அநத 
தவாக்குதலினவால்  பவாதிக்்கப்-

பட்ட மற்றும் மரணம்்டநத மக்்களுக்்கவா்க 
விதெ்ட ெமய ்ழிபவாடடு நி்கழவு தத்த்்த 
வபசிலிக்்கவா தபரவாலயத்தில் ந்்டவபற்்து. 
அநத ்ழிபவாடடின்தபவாது தபரவாயர ்கரதி-

னவால் வமல்்கம் ரஞ்சித் ஆண்ட்்க ்ழங-
கிய ம்்யு்ர இது.

"உயிரத்த ஞவாயிறு குணடுத் தவாக்குதலி-
னவால் துன்பப்படும் மக்்களி்டம் இருநது நவாம் 
பல பவா்டங்க்்ள ்கற்றுக் வ்கவாணடுள்த்ளவாம்.

அநதத் துன்பப்படும் மக்்களின் ்கணணீர 

்க்டவுளின் அன்்ப எமக்கு வ்ளிப்படுத்-
துகி்து. அ்ர்களின் ்கணணீர ்க்த்களில் 
ஆண்ட்ர அ்ர்கள் மத்தியில் இருக்கின்-
்வார என்பது எமக்குத் வதரிகின்்து. ஆண-
்ட்ர அ்ர்கள் மத்தியில் இருக்கின்்வார 
என்்வால் அநத மக்்க்்ள வி்ட பலம் எனக்கு 
த்று யவாரும் கி்்டயவாது. அநத மக்்களின் 

விசு்வாெதம எமது 
வெல்்ம். அன்்வா-
்டம் ்வாழ்தற்்கவான 
தபவாரவாட்டத்தில் ஈடு-
படடுள்்ள   ்கஷ்டப்-
படும் துன்பப்படும் 
துயரப்படும் மக்்கத்ள 

எமது வெல்்ம். அ்ர்களு்்டய குரல்்கள் 
ஆண்ட ் ருக்கு த்கடகின்்ன.

உயிரத்த ஞவாயிறு  குணடுத்தவாக்குதலின் 
ஆயிரம் தினங்க்்ள ்க்டநது ்நது தநவாக்கு-
்்கயில் ஆண்ட்ர அ்ர்கத்ளவாடு இருக்-
கின்்வார என்பது புலனவாகி்து. அன்று இஸ்-

ரவாதயல் மக்்கத்ளவாடு இருநத ்க்டவுள் இன்று 
இநத மக்்கத்ளவாடும் இருக்கின்்வார. இநத 
மக்்களின் ்வாழக்்்கப் பயணத்தில் அ்ரும் 
கூ்டத  ் பயணிக்கின்்வார என்பது வதளி-
்வாகி்து. பவாரவாத்வா வ்ற்றி வபறு்தற்கு 
அன்று ஆண்ட்ர இ்டமளிக்்கவில்்ல. 
அதனவால் தவான் எமது மக்்களுக்கு வபவாய்்ய 

உ்ரப்ப்ர்களின் உண்மத்தன்்ம 
நவாளுக்கு நவாள் வ்ளிப்படடு ்ருகின்்து. 
நவாம் அதி்கமவா்க பலவீனம்்டயும் தபவாது 

அ்ர எங்கள் மத்தியில் உள்்ளவார. அதுத் 
எமக்கு ஆறுதலவா்க உள்்ளது.

உயிரத்த ஞவாயிறு குணடுத்தவாக்குதல் ெம்ப-
்த்்த ம்்க்்க முற்படுப்ர்கள் பலவீன-
ம்்டநது மக்்கத்ள பலமுள்்ள்ர்க்ளவா்க உரு-
்வா்்தக் ்கவாணமுடிகி்து.

 வெங்க்ட்லப் பி்ளநது மக்்க்்ள ்ழிந-
்டத்திய அதத இ்்்ன் இப்தபவாது இநத 
மக்்களு்டனும் ்வாழக்்்கப் பயணத்தில் 
இரண்ட்க் ்கலநதுள்்ளவார. அ்ர இநத 
மக்்க்்ள துயரத்தில் இருநது மீடபவார. 
அதுத  ்எமது எதிரபவாரப்பும் ஆண்ட்ரின் 
ஆசீர ் வாதமுமவாகும்.

புனித பவுல் அடி்க்ளவார கூறு -்
துதபவால் நவாம் பலவீனம்்டயும் 
தபவாது அ்ர எமக்குள் பலம் உள்்ள-
்ரவா்க வெயற்படுகின்்வார. ் வாழ்து 
நவானல்ல என்னில் இதயசுத் 
்வாழகின்்வார என்கின்  ் அ்ரது 
அனுப்ம் மக்்களுக்குள்ளிருநது  
வ்ளிப்படுகி்து. இ்்்ன் நம் 
மத்தியில் இல்்ல என்் அனு-
ப்த்தில் அன்று இஸ்ரவாதயல் 
மக்்கள் இருநதது தபவான்று எமது 
மக்்களும் இருக்்கலவாம். அ்ர்கள் 
குழப்பம்்டநது தமவாயீெனுக்கு 
எதிரவா்க குரல் எழுப்பியது தபவால, 
ஆண்ட்ருக்கு எதிரவா்க வெயற்பட-
்டது தபவால மக்்கள் வெயற்பட்டவா-
லும் ஆண்ட்ர அ்ரது தயவு, 
இரக்்கத்தினவால் அ்ர்க்்ள மீட-

வ்டடுத்தவார.
அதததபவான்று மக்்களி்டமிருநது 

உண்ம்ய ம்்க்்க எ்ர வெயற்பட்டவா-
லும் அது நீரில் அமிழத்தப்பட்ட இ்ப்பர 
பந்தப் தபவான்று வ்ளிப்படு்து உறுதி.

்கத்ததவாலிக்்க திருச்ெ்பயின் வபரிய 
வெவாத்து எமது மக்்கத்ள. அதததபவான்று 
தீ்மயிலும் நன்்ம வெய்யக்கூடிய ஆண-
்ட்ர எங்கள் ஆண்ட்ர.எதிர்கவாலம் பற்றிய 
எங்கள் எதிரபவாரப்பு இல்லவாமல் தபவாகும்-
தபவாது நீதர எங்கள் எதிர்கவாலமவாய் இருநதரு-
ளும் ஆண்ட்தர என நவாம் அ்ன்ரும் 
ஒன்றி்ணநது அ்ரி்டம் மன்்வாடுத்வாம்."

ைன்னவார் ைம்றைவாவட்ட ஆயர் 
்பரருட்திரு இமைவானு்வல 
சபர்னவாண்்டவா ஆண்டம்க:

நவாடடில் வெவால்வலவாணவாத் துயரங்க்்ள 
அனுபவிக்கும் மக்்களுக்்கவா்கவும் உயிரத்த 
ஞவாயிறு குணடுத் தவாக்குதலில் மரணம-
்்டநத மற்றும் பவாதிக்்கப்பட்ட மக்்களுக்கு 
நீதி த்ணடியும் நவாம் தத்த்்த பசிலிக்்கவா 
தபரவாலயத்தில் கூடி மரியன்்னயின் பவாதத்-
தண்்டயில் இருநது மன்்வாடுகின்த்வாம்.

எழுநததற்்ம் வெய்யப்படடுள்்ள 
திவவிய நற்்கரு்ணயின் முன்னவால் 
அமரநது நவாம் எமது மன்்வாட்்ட ஆண-
்ட்ரின் வெவி்களுக்கு எட்டக் கூடியதவா்க 
ெமரப்பிக்கின்த்வாம். எமக்கு நடுநி்ல 
்கிக்குமவாறு நவாம் மரியன்்னயி்டம் மன்-
்வாடுகித்வாம்.  உயிரத்த ஞவாயிறு  தவாக்குத-
லில் பவாதிக்்கப்பட்ட மக்்கள் தமக்்கவான நீதி 
த்ணடி  நீண்ட்கவாலமவா்க வெபத்து்டன் 
்கவாத்திருக்கின்்னர. ப்ழய ஏற்பவாடடு 
்கவாலத்தில் மக்்கள் தமவாயிெனு்டன் எவ்வாறு 
எதிரபவாரப்பு்டன் பயணித்தவார்கத்ளவா அதத-
தபவான்று இநத மக்்களும் பயணிக்கி்வார-
்கள். அ்ர்களின் எதிரபவாரப்்ப ஆண்ட -
்ர நிச்ெயம் நி்்த்ற்று்வார.

த�ொழில் என்பது நம் ்வாழவுக்கு ஓர அரத்தத்்தயும் 
மதிப்்பயும் வ்கவாடுத்து ்வாழ்் ்டி்்மக்்க -
வும் மற்்்ர்களுக்கு நம்்ம தவாரவா்ளமனது்டன் 

்ழங்க நமக்கு ்கற்பிக்்கவும் வெய்கி்து என்்வார திருத்தந்த 
பிரவான்சிஸ்.

ென்ரி 12ஆம் தி்கதி ்த்திக்்கவான் புனித திருத்தந்த 6ஆம் 
பவுல் அரஙகில் கூடிய திருப்பயணி்களுக்கு புனித தயவாதெப்பு 
குறித்த தன் ம்்க்்கல்வித் வதவா்ட்ர ் ழஙகினவார திருத்தந்த 
பிரவான்சிஸ்.

'தமது வெவாநத ஊருக்கு ்நது அஙகுள்்ள வதவாழு்்கக் கூ்டத்-
தில் அ்ர்களுக்குக் ்கற்பித்தவார. அ்தக் த்கட்ட்ர்கள் வியப்-
பில் ஆழநதவார்கள். அ்ர்கள், “எஙகிருநது இநத ஞவானம் இ -்
ருக்கு ்நதது? எப்படி இநத ்ல்ல வெயல்்க்்ளச் வெய்கி்வார? 

இ்ர தச்ெரு்்டய ம்கன் அல்ல்வா? இ்ரு்்டய தவாய் மரியவா 
என்ப்ரதவாதன? .......இவ்வாறு அ்்ர ஏற்றுக்வ்கவாள்்ள அ்ர-
்கள் தயஙகினவார்கள்' (மத் 13:54-55, 57).

'தச்சுத் வதவாழிலவாளி புனித தயவாதெப்பு' என்் த்லப்பில் தன் 
சிநத்ன்க்்ளப் பகிரநதுவ்கவாண்டவார திருத்தந்த பிரவான்சிஸ்.

 ெவாதவாரண ஒரு தச்சுத் வதவாழிலவாளியவா்க 
அததத்்்ள, உ்டல் உ்ழப்்ப அதி்கம் 
எதிரபவாரக்கும் ஒரு வதவாழிலில் ஈடுபவாடு 
வ்கவாண்ட்ரவா்க புனித தயவாதெப்பு இருந-
த்த நற்வெய்தி்களில் ்கவாணகித்வாம்.

வதவாழிலின் மவாணபு குறித்து இதயசுவும் புனித தயவாதெப்பி்ட-
மிருநது நி்்யக் ்கற்றிருப்பவார.

மனிதகுல ்்ளரச்சிக்கும் நவாம் புனிதத்து்த்தில் ்்ளர -்
தற்கும் வதவாழில்   என்பது இன்றிய்மயவாதது. வதவாழில் 
என்பது வபவாருள் ஈடடு்தற்த்கவா இலவாப தநவாக்்கத்திற்த்கவா 
அல்ல மவா்வா்க, நம் ்வாழவுக்கு ஓர அரத்தத்்தயும்  மதிப்்ப-
யும் வ்கவாடுத்து, ்வாழ்் ்டி்்மக்்கவும், மற்்்ர்களுக்கு 
நம்்ம தவாரவா்ளமவானது்டன் ்ழங்க நமக்கு ்கற்பிக்்கவும் வெய்கி-
்து. தங்கள் ் வாழவிலும் குடும்பங்க்்ள ் ்ளரத்வதடுப்பதிலும் 

பல்த்று சிரமங்க்்ள எதிரதநவாக்கும் வதவாழிலவா்ளர்க்்ளயும் 
அநீதி்க்்ளயும் சுரண்டல்்க்்ளயும்  த்்ல்வாய்ப்பின்்ம 
என்் அச்சுறுத்த்லயும் எதிரதநவாக்கும் வதவாழிலவா்ளர்க்்ளயும் 
இநதநரத்தில் எணணிப்பவாரப்தபவாம். 

அ்னத்து மக்்களின் ்்ளம் 
நி்்நத ்வாழ்்யும் மவாண்பயும் 
ஊக்குவிக்கும் ஒரு வபவாரு்ளவாதவார 
ஒழுஙகுமு்் உரு்வாக்்கப்ப்டவும் 

வதவாழிலவா்ளரின் மதிப்பு குறித்த விழிப்புணரவு அதி்கரிக்்க -
வும் அ்னத்துத் வதவாழிலவா்ளர்களின் அடிப்ப்்ட உரி்ம -
்கள் பவாது்கவாக்்கப்ப்டவும் வதவாழிலவா்ளரவாம் புனித தயவாதெப் -
பின் பரிநது்ர்ய த்ணடி வெபிப்தபவாம்.

இவ்வாறு தன் ம்்க்்கல்வியு்ர்ய ்ழஙகியபின் 
1969ஆம் ஆணடு தம மவாதம் முதல் தி்கதி வதவாழிலவா்ளர 
தினத்தன்று புனித திருத்தந்த 6ஆம் பவுல் அ்ர்கள் 
புனித தயவாதெப்்ப தநவாக்கி வெபித்த வெபத்்த மீணடும் 
ஒருமு்் அரஙகில் குழுமியிருநத திருப்பயணி்கத்ளவாடு 
இ்ணநது வெபித்தவார திருத்தந்த.

ஆண்டவருட்ட�  ஆசீரவா்தம்

திருத�ந்� 
பிரொன்சிஸின் 
ம்ையு்ர

"எதிர்பாரப்புடன் வேண்டுதல் செய்யும் தம் 
மக்களுககு ஆண்டேர நீதி ேழங்குேபார"

பேராயர் 
கர்தினால் 

மெல்கம் ரஞ்சித் 
ஆண்டகக

(படஉ்தவி : ரவீந்திர ரணசிங்க) எல.செலவவா...



க�ொலைக் கூடங�லைக் �ணட 
மக்�ள் �லைக் கூடங�லை �ொண-
கிறொர�ள் என்று கெரிவித்துள்ை 
அலமச்சர டக்ைஸ் தெவொனநெொ,  
உருவொகும் �லைக்கூடம் ெமிலை-
யும் ெரமத்லெயும் வைரக்� இருப்-
பது மகிழ்சசி அளிப்பெொ�வும் கெரி-
வித்துள்ைொர.

அகிை இைஙல� �ம்பன் �ை -
�த்தின் கிளிக�ொசசியில் உருவொக் -
�ப்படவுள்ை �லைக் கூடத்திற்-
�ொன அடிக்�ல் �ொட்டும் நி�ழ்வில் 
�ைநது க�ொணடு உலையொற்றும் 
தபொதெ அலமச்சர தமற்�ணட-
வொறு கெரிவித்ெொர.

கிளிக�ொசசியில் த�ற்று �லட-
கபற்ற குறித்ெ நி�ழ்வில் கெொடரந-

தும் உலையொற்றி �டற்கறொ-
ழில் அலமச்சர, “�ம்பன் 
பு�ழ் பொடி �ன்னித்ெமிழ் 
வைரப்தபொம்"  என்ற �னவு 
இைட்சியங�ளின் ஒன்று 
இன்று நிலறதவறுகின்றது.

யுத்ெ �ொைத்தில் 
க � ொ ல ை க் கூ ட ங � ல ை 
�ணட எமது மக்�ள் இன்று 
�லைக்கூடங�லை �ொணகிறொர�ள்.

இைக்கியம் என்பது வொழும் மக்-
�ளுக்கு மட்டுமன்றி  வைைொகறங-
கும் வொைப்தபொகும் மக்�ளுக்கும் 
சிறநெ வழி�ொட்டுெலை வைங� 
தவணடும். ெரமத்தின் வொழ்வு-
ெலன சூது �வ்வும் ெரமம் மறுபடி 
கவல்லும் என்ற உயரநெ இைட்சி-

யங�லைதய ெமிழ் இைக்-
கியங�ள் யொவும் க�ொணடி-
ருக்கின்றன.

ஆனொலும் தபொரியல் 
இைக்கியங�ள் பைவும் 
மக்�ளின் அவைங�லை 
பொடுவலெ விட்டு  மன்னர-
�ளின் மணிமகுடங�லை 
மட்டுதம  பு�ழ்நது பொடியி-

ருக்கின்றன.
வீைத்லெ பு�ழ்நது பொடிய இைக்-

கியங�ள் அறத்லெ வலியுறுத்தி 
பொடியிருநெொல் இஙகு அழிவு�ள் 
�டநதிருக்�ொது – அவைங�ள் �டந-
திருக்�ொது.

ஆனொலும் அழிவுக்கு பின்னைொ-
வது, இன்று உருவொகும் �லைக்-

கூடம் ெமிலையும் ெரமத்லெயும் 
வைரக்� உெவும் என்பலெயிட்டு 
மகிழ்சசியலடகிதறன்.

அகிை இைஙல� �ம்பன் �ை�ம் 
பொரிய இடர�லை ்சநதித்ெ �ொைம் 
கெொட்தட அவர�ளுக்கும் எனக்-
கும் இலடயிைொன உறவு இருநதி-
ருக்கிறது.

�ம்பன் �ை�த்தின் சுெநதிைமொன 
க்சயற்பொடு�ள் ெலடயின்றி கெொடர-
வெற்�ொன இநெ ்சமொெொன சூைலை 
�ொம் கெொடநதும் பொது�ொக்� 
தவணடும். சுெநதிைமொன இைக்கி-
யங�ள் இனியொவது பலடக்�ப்பட 
தவணடும், அலவ�ள் மக்�லை 
வழி�டத்தி க்சல்ைதவணடும்” 
என்று கெரிவித்துள்ைொர.
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பவாரவாளுைன்ற கூட்டதசதவா்டர்...
பொைொளுமன்றம் �டநெ டி்சம்பர 

மொெம் 10 ஆம் தி�தி இநெ வருடத் -
துக்�ொன வைவு க்சைவு திட்ட க்சயை -
மரவின் பின்னர  ஜனவரி மொெம் 11 
ஆம் தி�தி வலை ்சபொ�ொய�ரினொல் 
ஒத்திலவக்�ப்பட்டது. 

என்றொலும் அைசியைலமப்பில் 
ஜனொதிபதிக்கு இருக்கும் அதி -
�ொைத்துக்�லமய �டநெ டி்சம்பர 
மொெம் 13ஆம் தி�தி ஜனொதிபதி 
த�ொட்டொய ைொஜபக் ஷ வித்சட 
வரத்ெமொனி அறிவிப்பின் மூைம் 
பொைொளுமன்ற கூட்டத்கெொடலை 
ஜனவரி 18ஆம் தி�திவலை ஒத்தி -
லவத்திருநெொர.

பொைொளுமன்ற கூட்டத்கெொடர 
ஜனொதிபதியினொல் ஒத்திலவக்�ப் -
பட்டொல் அது மீணடும் ஜனொதிப -
தியினொல் ஆைம்பித்து லவக்�ப்-
படதவணடியது பொைொளுமன்ற 
்சம்பிைெொயமொகும். 

அைசியைலமப்பின் 33 (2) யொப்பின் 
பிை�ொைம் ஜனொதிபதிக்கு வைங�ப் -
பட்டுள்ை அதி�ொைத்துக்கு அலமய  

ஜனொதிபதி த�ொட்டொபய ைொஜபக் ஷ 
இன்று  க்சவ்வொய்க்கிைலம �ொலை 
10.00 மணிக்கு அைசின் க�ொள்ல�ப்-
பிை�டனத்லெ பொைொளுமன்றத்தில் 
முன்லவப்பொர.

அத்துடன் பொைொளுமன்ற கூட்டத் -
கெொடலை ஆைம்பித்துலவப்பெற்�ொ�  
ஜனொதிபதி பொைொளுமன்றத்துக்கு 
வருல�ெரும் நி�ழ்வு அவருலடய 
ஆதைொ்சலனக்கு அலமய மி�வும் 
எளிலமயொன முலறயில் ஏற்பொடு 
க்சய்யப்பட்டுள்ைது. 

அென்படி மரியொலெ துப்பொக்கி 
தவட்டுக்�ள் தீரத்ெல் மற்றும் வொ�ன 
அணிவகுப்பு என்பன இடம்கப-
றொது.  என்றொலும் ஜனொதிபதிலய 
வைதவற்கும் மு�மொ� பொைொளுமன்ற 
வைொ�த்தில் கபொலிஸ் �ைொ்சொை 
பிரிவின் பங�ளிப்புடன் �ைொ்சொை 
மரியொலெ நி�ழ்வு�ள் இடம்கபற-
வுள்ைன.

அென் பிை�ொைம்   இன்று ஜனொதி-
பதி பொைொளுமன்ற வைொ�த்துக்கு 
வருவெற்கு முன்னர �ொலை 09.15 

மணிக்கு விருநதினர�ளின் வருல� 
இடம்கபறவுள்ைது. 

ஆைம்பமொ�  பொைொளுமன்ற உறுப்-
பினர�ள் வருல� ெைவுள்ைனர. 
அென் பின்னர  ்சபொ�ொய�ர மஹிநெ 
யொப்பொ அதபவரெனவின் வருல�-
யும் பிைெமர மஹிநெ ைொஜபக் ஷவின்  
வருல�யும் அெலன அடுத்து  ஜனொ -
திபதி த�ொட்டொபய ைொஜபக் ஷ்வின் 
வருல�யும் இடம்கபறும். 

்சபொ�ொய�ர மற்றும் பொைொளுமன்ற 
க்சயைொைர �ொய�ம் ெம்மிக்� ெ்ச�ொ-
யக்� ஆகிதயொர பொைொளுமன்ற நுலை-
வொயிலில்  ஜனொதிபதிலய வைதவற்-
பொர�ள்.  

இென்தபொது பொைொளுமன்றத்தின் 
பிைெொன வொயிலின் அருகில் ஸ்ரீ 
ஜயவரெனபுை, ஜனொதிபதி ம�ளிர 
�ல்லூரி மொணவி�ள் ஜயமங�ை 
கீெம் இல்சத்து  ஜனொதிபதிலய  
ஆசிரவதிக்�வுள்ைனர. அெலன 
அடுத்து பலடக்�ைத்சவிெர, பிைதிப் 
பலடக்�ைத்சவிெர மற்றும் உெவிப் 
பலடக்�ைத்சவிெர, ்சபொ�ொய�ர, 

பொைொளுமன்ற க்சயைொைர �ொய�ம் 
உள்ளிட்ட குழுவினைொல் ஜனொதிபதி  
்சலப �டுவொல் ்சபொ�ொய�ர ஆ்சனத்-
துக்கு அலைத்துச க்சல்ைப்படுவொர.

அெலனயடுத்து ஜனொதிபதியினொல் 
அைசின் க�ொள்ல�ப் பிை�டனம் முன் -
லவக்�படும். 

க�ொள்ல� பிை�டனம் நிலறவ-
லடநெ பின்னர, பொைொளுமன்றம் 
மறு�ொள் 19ஆம் தி�திக்கு ஒத்தி -
லவக்�ப்படும்.

இதெதவலை, ஒன்பெொவது 
பொைொளுமன்றத்தின் இைணடொவது 
கூட்டத்கெொடலை லவபவரீதியொ� 
ஆைம்பிக்கும் நி�ழ்வுக்கு  கவளி -
�ொட்டு இைொஜெநதிரி�ள், முன்னொள் 
ஜனொதிபதி�ள் மற்றும் பிைெமர�ள், 
பிைெம நீதியை்சர, உயர நீதிமன்ற 
நீதிபதி�ள் மற்றும் ்சட்டமொ அதிபர 
உள்ளிட்ட விருநதினர�ளுக்கு 
அலைப்பு விடுக்�ப்பட்டுள்ைெொ� 
பொைொளுமன்ற க்சயைொைர �ொய�ம் 
ெம்மிக்� ெ்ச�ொயக்� கெரிவித்துள் -
ைொர.

அரெவாங்கதமத நவாம் ஒருபபவாதும்...
தமற்�ணடவொறு அவர குறிப்-

பிட்டொர.
அவர தமலும் குறிப்பிடுல�யில்,
ஸ்ரீ ைங�ொ சுெநதிைக்  �ட்சி அைசி -

யல் ரீதியில் வீழ்சசியலடநதுள்ை -
ெொ� ஆளும் ெைப்பின் உறுப்பினர�ள் 
குறிப்பிடுவலெ ஏற்றுக் க�ொள்ை 
முடியொது.

சுெநதிை �ட்சி அைசியல் வை -
ைொற்றில் பல்தவறு ்சவொல்�லை 
எதிரக்க�ொணடு ஆட்சியதி -
�ொைத்லெ ல�ப்பற்றியுள்ைது 
என்பலெ அை்ச ெலைவர�ள் �ன்கு 

அறிவொர�ள்.
சுெநதிை �ட்சிலய மறுசீைலமப்பது 

பிைெொன த�ொக்�மொ� �ொணப்படுகி-
றது. மொவட்ட மட்டத்தில் கெொகுதி 
அலமப்பொைர கூட்டங�ள் இடம் 
கபற்ற நிலையில் உள்ைன.

எதிரவரும் �ொட்�ளில் �ட்சியின் 
க்சயற்குழு கூட்டத்தில் �ட்சிலய 
அடிப்பலடயொ�க் க�ொணட தீரமொ-
னங�ள் முன்கனடுக்�ப்படும்.

ஸ்ரீ ைங�ொ சுெநதிை கபொதுஜன 
கபைமுன கூட்டணியில் சுெநதிை 
�ட்சி பிைெொன பங�ொளி �ட்சியொ�-

வுள்ைது.
அை்சொங�த்திற்கும் சுெநதிை �ட் -

சிக்கும் இலடயில் ெற்தபொது ஏற்-
பட்டுள்ை �ருத்து தவறுபொடு�லை 
அடிப்பலடயொ�க் க�ொணடு அைசி -
யல் �ைத்தில் பல்தவறு விடயங�ள் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ெற்தபொலெய சூழ்நிலையில் அை -
்சொங�த்லெ க�ருக்�டிக்குள்ைொக்கும் 
வல�யில் அைசியல் ரீதியிைொன தீர -
மொனங�லை முன்கனடுக்�மொட்-
தடொம். 

அை்சொங�ம் க�ருக்�டிக்குள்ைொ -

னொல் அென் விலைவு �ொட்டு மக்�ள் 
மீது ெொக்�ம் க்சலுத்தும்.

ஆட்சியதி�ொைத்லெ ல�ப்பற்று -
வது ஸ்ரீ ைங�ொ சுெநதிை �ட்சியின் 
பிைெொன த�ொக்�மொ� உள்ைது. அெற் -
�ொன �டவடிக்ல�யிலன முன்கன -
டுத்து வருகிதறொம்.

எதிரவரும் �ொைங�ளில் இடம் 
கபறவுள்ை எத்தெரெல்�ளிலும் ஸ்ரீ 
ைங�ொ சுெநதிை �ட்சி ெனித்து தபொட் -
டியிட்டு ஆட்சியதி�ொைத்லெ ல�ப்-
பற்றும் என்றொர.

அரசிலிருந்து சு.்க சவளிபே்ற...
அவர தமலும் குறிப்பிடுல�யில்,
ஸ்ரீ ைங�ொ சுெநதிை �ட்சியின் 

ெலைவர லமத்திரிபொை சிறித்சன 
2014 ஆம் ஆணடு ெற்தபொலெய 
பிைெமர மஹிநெ ைொஜபக் ஷவுடன் 
ஒரு தமல்சயில் அமரநது அப்பம் 
்சொப்பிட்டு அடுத்ெ �ொள் �ொலையில் 
ஐக்கிய தெசிய �ட்சியுடன் ஒன்றி-
லணநது ஆட்சி மொற்றத்லெ ஏற்படுத்-
தியலெ எவரும் மறக்�வில்லை.

சூழ்சசி�ளுக்கு மத்தியில் 
தெொற்றம் கபற்ற தெசிய அை்சொங-
�த்லெ சிறநெ முலறயில் சுெநதிை 
�ட்சியின் ெலைவர லமத்திரிபொை 
சிறித்சனவினொல் முன்கனடுத்து 
க்சல்ைவில்லை. ஐநது வருட �ொை 

ஆட்சியும் பைவீனமலடநெெொல் 
�ொட்டு மக்�ள் பை க�ருக்�டி�லை 
எதிரக்க�ொணடொர�ள்.

2019ஆம் ஆணடு சுெநதிை 
�ட்சி கபொதுஜன கபைமுனவுடன் 
கூட்டணி அை்சொங�த்தில் ஒன்றி-
லணநெ தபொதிலும் அவர�ளின் 
க்சயற்பொடு குறித்து எநநிலையி-
லும் அவெொனத்துடன் க்சயற்படுகி-
தறொம். 

ஐக்கிய மக்�ள் ்சக்தியுடன் சுெநதிை 
�ட்சிலய ஒன்றிலணக்கும் ஒப்பந -
ெத்லெ சு.� ெலைவர லமத்திரிபொை 
சிறித்சன ெற்தபொது க்சயற்படுத்துகி-
றொர.

2014ஆம் ஆணடு அப்பம் ்சொப் -

பிட்ட �லெயில் இைணடொம் 
பொ�த்லெ மீணடும் அைஙத�ற்ற இட -
மளிக்� கூடொது. 

சுெநதிை �ட்சியினர அை்சொங�த்தில் 
இருநது கவளிதயறுவெற்கு முன்னர 
அவர�லை கவளிதயற்றுவது அை-
்சொங�த்திற்கு பொது�ொப்பொனெொ� 
அலமயும் என்பலெ அை்சொங�த்தின் 
உயர ெைப்பினரிடம் கெொடரநது வலி-
யுறுத்தி வருகிதறன்.

சுெநதிை �ட்சி அை்சொங�த்தில் 
இருநது கவளிதயறுவெொல் அை்சொங -
�த்தின் இருப்பிற்கு எவ்விெ பொதிப் -
பும் ஏற்படொது. 

அை்சொங�த்தில் இருநது க�ொணடு 
அை்சொங�த்லெ விமரசிப்பது பயனற்-

றது. ஆ�தவ சுெநதிை �ட்சியினர 
அை்சொங�த்தில் இருநது ெொைொைமொ� 
கவளிதயறைொம் என்பலெ பைமுலற 
பகிைங�மொ� குறிப்பிட்டுள்தைொம்.

அை்சொங�த்தின் க�ொள்ல�யுடன் 
இணங� முடியொவிடின் ெொைொைமொ� 
கவளிதயறைொம் என ஜனொதிபதி 
கபொதுவொ� குறிப்பிட்டுள்ைொர. 

மக்�ளுக்கு வைஙகிய வொக்குறு-
தி�லை நிலறதவற்றுவது குறித்து 
அை்சொங�ம் அதி� �வனம் க்சலுத்தி-
யுள்ைது. 

மக்�ளின் �ைலன �ருத்திற் 
க�ொணடு இனிவரும் �ொட்�ளில் �டு-
லமயொன தீரமொனங�ள் முன்கனடுக்-
�ப்படும் என்றொர.

பபரவாசிரிேர் அல்வாைவா...
இநநி�ழ்வில் மற்றும் பைர �ைநது 

சிறப்பிக்� உள்ைனர.  
ஆய்வுக் �ருத்ெைஙகில் தபைொசிரி-

யர எஸ்.தில்லை�ொென் (வொழ்�ொள் 
தபைொசிரியர தபைொெலன பல்�லைக்-
�ை�ம்) ெலைலமதயற்று �ருத்து-
லையொற்றுவொர. அறிமு� உலைலய 
தபைொசிரியர றமீஸ் அப்துல்ைொஹ் 
(கமொழித்துலற கென்கிைக்குப் பல்-
�லைக்�ை�ம்) அவர�ளும், �ருத்-
துலை�லை பை பல்�லைக்�ை�ங-
�ளின் தபைொசிரியர�ளும் நி�ழ்த்ெ 
உள்ைனர. இநநி�ழ்வு�ளுக்�ொன 

ஏற்பொடு�லை கென்கிைக்குப் பல்�-
லைக்�ை� பதிவொைர எச. அப்துல் 
்சத்ெொர, கமொழித்துலற, மற்றும் 
அல்ைொமொ உலவஸ் குடும்பத்தினர 
தமற்க�ொணடுள்ைனர.  

சு�ொெொை வழிமுலற�லை பின் -
பற்றி குறிப்பிட்ட எணணிக்ல�யினர 
மட்டும் �ைநது க�ொள்ை அலைப்பு 
விடுக்�ப்பட்டுள்ைது. இநநி�ழ்வு-
�ள் பி.ப 02.30 மணிக்கு ஆைம்பமொகி 
கமொழித்துலறத் ெலைவர �ைொநிதி 
எம்.ஏ.எஸ்.எப். ஸொதியொவின் �ன்றி-
யுலையுடன் நிலறவலடய உள்ைன. 

நவாடடில ஐந்தவாவது ச்கவாவிட...
கெொடங�ப்பட்டுள்ைது.

ெடுப்பூசி�ள் கெொடரபில் ெவறொன 
ெ�வல்�ள் பைவி வருவெொ�வும் 
அவர குறிப்பிட்டொர. தமலும் இது -
தபொன்ற கூற்றுக்�ள் அறிவியல் 
த்சொெலன�ள் மூைம் ்சரிபொரக்�ப்பட-
வில்லை.

எனதவ லவைஸுக்கு எதிைொ� �ணி -
்சமொன பொது�ொப்லப வைஙகுவெொல், 
அலனத்து �பர�ளும் ெடுப்பூசிலயப் 
கபறுமொறும் அவர வலியுறுத்தினொர.

க�ொதைொனொ லவைஸின் எதிர�ொ -
ைம் நிச்சயமற்றெொ� இருப்பெொல், 

ஸ்ரீ ஜயவரெனபுை பல்�லைக்�ை-
�த்தில் புதிய பிறழ்வு�லை அலட-
யொைம் �ொணும் த்சொெலனலய 
முன்கனடுப்பெற்கு �ொட்டின் பிற 
பல்�லைக்�ை�ங�ளிலும் வ்சதிலய 
ஏற்படுத்துமொறு அை்ச மருத்துவ அதி-
�ொரி�ள் ்சங�ம் அை்சொங�த்திடம் 
த�ொரிக்ல� விடுத்துள்ைது.

ஸ்ரீ ஜயவரெனபுை பல்�லைக்�ை-
�ம் மொத்திைதம ெற்தபொது இைஙல�-
யில் கெொடரபுலடய த்சொெலன�லை 
முன்கனடுக்கும் ஒதை இடம் என்றும் 
அவர தமலும் கெரிவித்ெொர.

ஆனந்தெங்கரிக்கு...
�ொைணமொ� வீ. ஆனநெ்சங�ரிக்கு 
என்டிஜன் பரித்சொெலன த�ற்று 
தமற்க�ொள்ைப்பட்டதில் க�ொவிட் 
கெொற்று உறுதி க்சய்யப்பட்டுள்ைது.

இநெ நிலையில் பிசிஆர பரித்சொெ-
லனயும் த�ற்லறய தினம் முன்கன-
டுக்�ப்பட்டிருநெது. 

குறித்ெ பரித்சொெலனயிலும் 
க�ொவிட் கெொற்று உறுதி க்சய்யப்-
பட்டிருநெெொ� அவைது உறவினர�ள் 
கெரிவித்துள்ைனர.

இெலன அடுத்து யொழ்ப்பொணத்-
தில் உள்ை ெமிைர விடுெலைக் 
கூட்டணி அலுவை�ம் சு�ொெொை பிரி -

வினைொல் ெனிலமப்படுத்ெப்பட்டுள்-
ைது. இதெதவலை அவைது குடும்ப 
உறுப்பினர�ள் மற்றும் இைணடு 
கமய் பொது�ொவைர�ள், ்சொைதி உள் -
ளிட்டவர�ள் ெனிலமப்படுத்ெப்பட்-
டுள்ைனர.

வீ.ஆனநெ்சங�ரியின் உடல்நிலை -
யில் எவ்விெ பொதிப்பும் இல்லை 
எனவும், அவைது வயதிலன �ருத்தில் 
க�ொணடு லவத்திய்சொலை ஒன்றில் 
ெங�லவக்�ப்பட்டு சிகிசல்ச அளிக்-
�ப்பட்டு வருவெொ� அவைது குடும்ப 
உறுப்பினர�ள் கெரிவித்துள்ைலம 
குறிப்பிடத்ெக்�து.

சபவாலிஸ் ைவா அதிபர் பதவிமே...
அவர கெொடரநது தபசுல�யில், 
�ரதினொலின் சிை க்சயற்பொடு -

�லை பொரக்கும் தபொது அவர அதி�ொ -
ைபூரவமற்ற கபொலிஸ்மொ அதிபைொ� 
க்சயற்படுவெொ�தவ கென்படுகிறது.

கபொைலை தெவொையத்தில் ல�க் -
குணடு லவக்�ப்பட்ட ்சம்பவம் 
ஓர ்சொெொைண விடயம் அல்ை, இநெ 
�ொட்டில் வி்சொைலண �டத்ெப்படும் 
முலறகயொன்று உள்ைது. �ரதினொல் 

ெனது ்சமூ�த்தின் ்சொரபில் குைல் 
க�ொடுக்� தவணடும் என்பதில் பிைச-
சிலனயில்லை. 

�ரதினொல் கபொலிஸ் மொ அதிபலை 
விமர்சனம் க்சய்திருநெொர.அவ்-
வொறொனொல் கபொலிஸ் மொ அதிபர 
பெவிலய ஜனொதிபதி �ரதினொலிடம் 
வைஙகுவதெ கபொருத்ெமொனது என 
�ைகபொடஅத்தெ ஞொன்சொை தெைர  
குறிப்பிட்டொர.

ைவாணவர்்களுக்கு அநீதி...
எவ்வொறொயினும், அெலன கபற் -

றுக்க�ொள்வதில் மொணவர�ளுக்கு 
பொரிய அக்சௌ�ரியங�ள் ஏற்பட்டி-
ருநென.

சிைருக்கு கெொழில்நுட்ப வ்சதி�ள் 
கிலடத்திருக்�வில்லை. ஆனொல் 
முழுலமயொன பொடத்திட்டத்லெயும் 

உள்ைடக்கியவொறு பரீட்ல்ச�ளுக்-
�ொன வினொப்பத்திைங�லை ெயொரிக்-
குமொறு அறிவுறுத்ெப்பட்டுள்ைது.

இது மொணவர�ளுக்கு இலைக்�ப்-
படும் பொரிய அநீதியொகும் எனவும்  
எதிரக்�ட்சித் ெலைவர ்சஜித் பிதைம-
ெொஸ கெரிவித்துள்ைொர.

ஒபர குடும்பதமத பெர்ந்த...
கபொலிஸொர கெரிவித்துள்ைனர. 

�ொர ஒன்றும் கைொறி ஒன்றும் 
தமொதுணடதில் குறித்ெ விபத்து ்சம்-
பவித்துள்ைொ� கபொலிஸொர தமலும் 
கெரிவித்ெனர. 

விபத்தில் உயிரிைநெவர�ள் 

�ல்முலன பிைதெ்சத்லெ த்சரநெவர-
�கைன்றும், ஒன்றலை மொெ ஆண 
குைநலெ மற்றும் அவருலடய 
ெநலெ என ஒதை குடும்பத்லெச 
த்சரநெ மூவர உயிரிைநதுள்ைெொ�-
வும் கபொலிஸொர கெரிவித்துள்ைனர.

மினெவார துண்டிப்புக்கு தீர்வவா்க...
�ைநது லையொடல்�லை தமற்க�ொள் -
ளுமொறு இைஙல� மின்்சொை ்சலபயின் 
ெலைவருக்கு அறிவுறுத்ெப்பட்டுள்-
ைது. தெலவ ஏற்படின் இநெ �ைந-

துலையொடலில் பஙத�ற்பெற்குத் 
ெொம் ெயொைொ�வுள்ைெொ�வும் மின் -
்சக்தி அலமச்சர �ொமினி கைொக்குத� 
தமலும் கெரிவித்துள்ைொர.

விைவான நிம்ே VIP முமனேம்...
இநெ ்சம்பவம் கெொடரபில் ஜனொ -

திபதி த�ொட்டொபய ைொஜபக் ஷவி -
டம் அறிவிக்�ப்பட்ட நிலையில் 
வி்சொைலண�ள் ஆைம்பிக்�ப்பட் -
டுள்ைன.

தீவிை வி்சொைலணயின் பின்னர அது 
கெொடரபொன அறிக்ல� எதிரவரும் 
�ொட்�ளில் ஜனொதிபதியிடம் ல�ய-
ளிக்�வுள்ைெொ� அவர தமலும் கெரி-
வித்துள்ைொர.

அரெவாங்கதமத... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

இெனொல், அை்சொங�த்லெ விமர -
சிக்கும் யொைொ� இருநெொலும் நீக்� 
தவணடும். அை்சொங�ம் மக்�ளுக்கு 
மி�ப் கபரிய த்சலவ�லை க்சய்து 
வருகிறது. சிை ெவறு�ள், குலறபொ-
டு�ள், முடிவு�லை எடுக்� த�ரிட்-
டுள்ைது.

எனினும் இநெ முடிவு�லை அை -
்சொங�தமொ, ஜனொதிபதிதயொ எடுத்ெ 
முடிவு�ள் அல்ை. அை்சொங�ம் இயக் -
கும் சிை இடங�ளில் எடுக்�ப்பட்ட 
முடிவு�ள். இெனொல், இவற்லற 
தப்சக் கூடிய இடங�ைொ� பொைொளு-
மன்ற குழுக் கூட்டம், பொைொளுமன்-
றம் இருக்கின்றது.

அை்சொங�த்தின் குலற�லை இநெ 
இடங�ளில் கூறொது, கபொது இடங -
�ளில் கூற தவணடிய அவசிய-
மில்லை. அை்சொங�த்தின் தவலைத்-
திட்டங�லை என்னொல் கூற 
முடியும்.

எனினும் அை்சொங�த்தில் எவைொ-
வது க்சய்யும் ெவறு�லை என்னொல் 
கூற முடியொது. அை்சொங�த்லெ விமர-
சிப்தபொர அை்சொங�த்தில் இருநது 
விை� தவணடும். அை்சொங�த்லெ 
�டத்ெக் கூடிய பைர இருக்கின்றனர. 
150க்கும் தமற்பட்ட பொைொளுமன்ற 
உறுப்பினர�ள் எங�ளிடம் இருக்-
கின்றனர என்றொர.

மினெவார ெமபக்கு.... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

க்சய்து வைங� முடியும் என அவர  
கெரிவித்துள்ைொர.

இைஙல� மின்்சொை ்சலபக்கு வைங-
குவெற்கு தெலவயொன எரிகபொருள் 
ல�யிருப்பில் இல்லை என அவர 
தமலும் குறிப்பிட்டுள்ைொர.

ெற்தபொது ல�யிருப்பில் உள்ை எரி-
கபொருலை மின் உற்பத்தி நிலையங�-
ளுக்கு வைஙகினொல், வொ�னங�ளுக்-
�ொன எரிகபொருளுக்கு ெட்டுப்பொடு 

ஏற்படும் என அலமச்சர தமலும் 
கெரிவித்துள்ைொர. எரிகபொருள் இல் -
ைொவிட்டொல் இைணடு மணித்தியொ-
ைங�ளுக்கு மின்்சொைத்லெ துணடித்து 
நிலைலமலய �ட்டுப்பொட்டுக்குள் 
க�ொணடு வருவது ்சொத்தியகமன்-
றும், வொ�ன ்சொைதி�ைொல் அவ்வொ-
றொன �டவடிக்ல�லய தமற்க�ொள்ை 
முடியொது என்றும் வலு்சக்தி அலமச-
்சர சுட்டிக்�ொட்டியுள்ைொர.

தமிழ் முறபபவாக்கு... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

தெரெல்�லையும் கூட்டணியொ-
�தவ எதிரக�ொள்தவொம்.

உை� திருமலைலய எடுத்துக்�ொட் -
டிய திருவள்ளுவருக்கும் ஜனவரி 
15ம் தி�தி ெொன் பிறநெ�ொைொகும். 
இவரின் பிறநெ�ொலை இநதியொவில் 
விமரல்சயொ� க�ொணடொடுகின்றனர. 
ஆ�தவ �ொங�ளும் மறக்� முடியொது.

அதெத�ைத்தில் �ொன் அலமச்சைொ� 

இருநெ �ொைத்தில் 17 திருவள்ளு-
வர சிலைலய இைஙல�யில் உள்ை 
பல்தவறு மொவட்டங�ளில் வி.ஜீ.பி. 
நிறுவனத்தின் ஆெைவுடன் நிறுவுவ -
ெற்�ொன ்சநெரப்பம் கிலடத்ெெது. 

திருவள்ளுவர இயற்றிய திரு -
குறலை பொட்சொலை மொணவர�-
ளும், ஏலனயவர�ளும் பின்பற்ற 
தவணடும் என்றொர.

ஜனவாதிபதி செே்வாளரவா்க... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

இைஙல� நிரவொ� த்சலவயின் 
வித்சட ெை அதி�ொரியொன �ொமினி 
க்சனைத், மஹிநெ ைொஜபக்ஷ ஜனொதி-
பதியொ� இருநெ �ொைத்தில் ஜனொதி-
பதியின் ெலைலம அதி�ொரியொ�வும் 
�டலமயொற்றியுள்ைொர. 

பிைெமரின் க்சயைொைைொ� நியமிக் -

�ப்படவுள்ை திரு.அநுை திஸொ�ொ-
யக்�, இைஙல� நிரவொ� த்சலவயில் 
வித்சட ெை அதி�ொரியொ�வும் �ட-
லமயொற்றியவர.  �ல்வி அலமசசு 
உட்பட பை அலமசசுக்�ளின் க்சய-
ைொைைொ� �டலமயொற்றியுள்ைலம 
குறிப்பிடத்ெக்�து.

எரிசபவாருள் இலம்பேல... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

கபற்தறொலியக் கூட்டுத்ெொபனத்து -
டன் �ைநதுலையொடவுள்ைெொ� அவர 
கமலும் கெரிவித்ெொர.

எவ்வொறொயினும், இனி கடொைர -

�ள் இன்றி இைஙல� மின்்சொை 
்சலபக்கு எரிகபொருலை வைங� 
முடியொது என எரி்சக்தி அலமச்சர 
உெய �ம்மன்பிை கெரிவித்துள்ைொர.

க�ொலைக் கூடங�லை �ணட மக்�ள் 
�லைக் கூடங�லை �ொணகிறொர�ள்
அமைசெர் ்டக்ளஸ் ைகிழ்சசி

உறபததியின பபவாது பேனபடுதத பவண்டிே ஆர்ெனிக் உள்ள்டக்்கதமத வி்ட அதி்க 
ஆெனிக் பெர்க்்கப்பட்ட எடடு வம்க டின மீன்கமள நு்கர்பவவார் விவ்கவார அதி்கவார ெமப 
ம்கப்பறறியுள்ளது. புததளம் பகுதியில பைறச்கவாள்ளப்பட்ட பதடுதலில இமவ பிடிபட்டன.

இததவாலி துமணத... (03 ஆம் பக்்கதசதவா்டர்)

வட இநதிய பொைம்பரிய 
இல்சலயப் பயின்ற அவர, 1974 
இல் ்சஙகீத் விஷொைெொ பட்டம் 
கபற்றொர. பை பொட்சொலை�ளில் 23 
ஆணடு �ொைம் �ற்பித்ெ அவர நூற்-
றுக்�ணக்�ொன பொடல்�ளுக்குப் பங -
�ளித்துள்ைொர.

 2012 ஆம் ஆணடில், அவைது 
இல்ச வொழ்க்ல�யின் 45வது ஆணடு 
நிலறலவ முன்னிட்டு, விக்கிைம-
சிங� "மொஸ்டர ்சர" (Master Sir) 
என்ற இல்ச நி�ழ்சசிலயத் கெொடங-

கினொர. அவர ெனது இல்ச நி�ழ்சசி -
�ளுக்�ொ� பை கவளி�ொட்டு பயணங -
�லை தமற்க�ொணடுள்ைொர.   

1989 ல் இைஙல�யில் இருநது 
தபொலிதயொலவ ஒழித்து குைந-
லெ�லை �ொப்பொற்றும் யுனிக்சப் 
திட்டத்தில் விக்கிைமசிங� பங -
த�ற்றொர. தபொலிதயொ ஒழிப்பு பிைச-
்சொைத்திற்�ொ� உருவொக்�ப்பட்ட 
ஒரு பொடலை அவர பொடி, அது 
வொகனொலி மற்றும் டிவி த்சனல்�-
ளில் பிைபைமொனது. (பொ)  
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

14 ஆண்டுகளின் பின் கல்ஓய சீனி 
த�ொழிற்்ொலைலய இைொபம் உலழ க் -
கக்கூடிய நிறுவனமொக மொற்றியலமக்க 
முடிந்துள்ள�ொகவும் ஜனொதிபதி 
மற்றும் இந்நிறுவனஙகளின் உத்தியயொ-
கத்�ர்களின் ஒத்துலழப்புட ன் இந்� 
அலடவிலன எடட முடிந்��ொகவும் 
ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அலமச்ரும் 
இரத்தினபுரி மொவடட பொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினருமொன ஜொனக வக்கும்புர 
யேற்று த�ரிவித்�ொர்.  

இைஙலகயில் சீனி த�ொழிற்்ொலைக-
ளின் த்யற்பொடுகள குறித்து ஊடகஙக -
ளுக்கு �கவல் வழஙகும் யபொய� அவர் 
இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.  

இவவிடயமொக அவர் த�ொடர்ந்து 
�கவல் �ருலகயில் ஜனொதிபதி யகொடடொ 
பய ரொஜபக்ஷவின் அறிவுலரகளுக்கலமய 
இைஙலகயின் கல்ஓய த  ்வனகை தபை-
வத்ல� ஆகிய சீனித் த�ொழிற்்ொலை -
கல்ள இைொபமீடடும் நிறுவனஙக்ளொக 
மொற்றியலமத்து வருகிய்றொம். இ�ன் 
அடிப்பலடயில் 

கல்ஓய சீனி த�ொழிற்்ொலையில் 20 

21 ஆம் ஆண்டில் 379 மில்லியன் ரூ 
பொலவ இைொபமொகப் தப்ற முடிந்�து.   

அதில் 51 வீ�ம் அர்ொஙகத்துக்கு 
உரித்�ொகும் இதில் இைொப பஙகுகள 
ஊழியர்கல்ளயும் த்ன்்றலடயும். 

ஆனொல் இந்நிறுவனம் தபற்றுள்ள 
11000 மில்லியன் கடன்கல்ள அலடத்-
��ன் பின்னர் �ொன் முழுலமயொக 
இைொபம் கிலடக்கும். அ�னொல் வரு -
டொந்�ம் 1000 மில்லியன் வீ�ம் இக்-
கடலன வழஙகி 11 வருடஙகளில் 
நில்றவு த்யய திடடமிடடுளய்ளொம் 
எனவும்   அவர் த�ரிவித்�ொர்.  

புத்�்ளம் தினகரன் நிருபர்)

"சீரழியும் ய�்த்ல�க் கடடிதயழுப்-
பும் தீர்வு" என்்ற த�ொனிப்தபொருளில் 
ய�சிய மக்கள ்க்தி ேொடு �ழுவிய 
ரீதியில் ேடத்தும் 'கைந்துலரயொடல் 
்ொர்ந்� மக்கள ்ந்திப்பு' த�ொடரின் புத்-
�்ளம் ய�ர்�ல் த�ொகுதிக்கொன அமர்வு, 
ய�சிய மக்கள ்க்தி �லைவர் அனுர 

குமொர தி்ொேொயக்க  �லைலமயில் (15) 
மொலை புத்�்ளம் ேகர மண்டபத்தில் 
ேலடதபற்்றது. புத்�்ளம் ய�ர்�ல் த�ொகு-
திலயச ய்ர்ந்� புத்�்ளம் ேகரம், முள-
ளிபுரம், மணல்தீவு, சிரொம்பியடி, வண்-
ணொத்திவில்லு, கலரத்தீவு-தபொன்பரப்பி, 
கல்பிடடி, அக்கலரப்பற்று, மதுரஙகுளி, 
முந்�ல் ஆகிய பகுதிகல்ளச ய்ர்ந்� 
மக்கள ் மூகமளித்திருந்�னர்.

14 ஆண்டுகளின் பின் கல்ஓயா 
சீனி த�ாழிற்ாலையில் இைாபம்

புத�ளததில் த�.ம.்க்தியின் மக்கள் ்ந்திப்பு

அநுரொ�புரம் யமற்கு தினகரன் நிருபர்

தியதபதும பிரய�்த்திலிருந்து 
தபொைன்னறுலவ பகுதியிலுள்ள 
பை பொட்ொலைகளுக்கு கற்்றல் ேட-
வடிக்லககளுக்கு த்ல்லும்  பிளல்ள-
களுக்கு யபொதுமொன அ்ளவு யபொக்கு-
வரத்து வ்திகல்ள த்யது �ருமொறு 
யகொரி தபற்ய்றொர்களும் பொட்ொலை 
மொணவர்களும் தியதபதும ேகர மத்-
தியில் யேற்று முன்தினம் (16) ஆர்ப் -
பொடடத்தில் ஈடுபடடனர்.

கிரித்�யைொகம, ய�ொபொதவவ 
மற்றும் ரொஜகீய ஆகிய பொட்ொலை-
களில் கல்வி பயிலும் தியதபதும,  
பக்கமுன, அத்�னகடவை மற்றும் 
யகொதுறுதவவ ஆகிய பகுதிகல்ளச 
ய்ர்ந்� பிளல்ளகள கல்வி பயிலும் 
பொட்ொலைகளுக்கு த்ல்வ�ற்கு 
யபொதுமொன அ்ளவிற்கு பஸ்  இல்ைொ-

லமயினொல் தபரும்பொைொன பிளல்ள -
கள மீண்டும் வீடு திரும்பிச த்ல்ை 
யவண்டிய நிலை ஏற்படடுள்ள�ொக 
தபற்ய்றொர் குற்்றம் ்ொடடுகின்்றனர்.

குறித்� பிரய�்த்திலிருந்து தபொை -
னறுலவலய சுற்றியுள்ள மூன்று 
பொட்ொலைகளுக்கு த்ல்லும் 400 - 
500 பிளல்ளகள இருப்பதுடன் அந்�  
பிளல்ளகள அலனவருக்கும் யபொக்-
குவத்து த்யவ�ற்கு 03 பஸ்கய்ள 
இருப்ப�ொகவும் தபற்ய்றொர் கவலை 
த�ரிவித்�னர்.

அந்� மூன்று பஸ்களும் யபொ�ொ -
லமயினொல் தபரும்த�ொலகயொன  
பிளல்ளகள மீண்டும் வீடு திரும்பிச 
த்ல்ையவண்டிய நிலை ஏற்படடுள-
்ளதுடன் ஆபத்�ொன நிலையில் பிள-
ல்ளகள பஸ்ஸின் மிதி பைலகயில் 
நின்று த்ல்வ�ொகவும் தபற்ய்றொர் 
த�ரிவித்�னர்.

தபாைன்்னறுலை; பாட்ாலை த்ல்லும்
மாணைரகளுக்கு பஸ் ை்தி குலைவு 

உரிய நடவடிக்கை எடுககுமாறு பெற்றார் ்வண்டு்கைாள்

ஏற்றுைதி அபிவிருத்தி அமைசெர் ஜவானக வக்கும்புர  

 (பொணந்துல்ற மத்திய குறூப் நிருபர்)

 ஸ்ரீைஙகொ தபொதுஜன இல்ளஞர் 
முன்னணியின் புதிய பணிமலன 
இல்ளஞர் விவகொர வில்ளயொட -
டுத்துல்ற அலமச்ர் ேொமல் 
ரொஜபக் ஷ  �லைலமயில்  ஸ்ரீ 
ஜயவர்�னபுர பத்�ரமுல்ைவில் 

தி்றந்துலவக்கப்படடது. இரொ -
ஜொஙக அலமச்ரும் இல்ளஞர் 
அலமப்பின் �லைவருமொன டீ.வீ. 
்ொனக,   மொத்�ல்ற மொவடட அபி -
விருத்தி குழுவின் �லைவரும், 
இல்ளஞர் அலமப்பின்  த்யைொ -
்ளருமொன பொரொளுமன்்ற உறுப்பி -
னர் நிபுண ரணவக, தபொரு்ளொ -

்ளர் தஜஹொன் தபர்னொண்யடொ, 
இரொஜொஙக அலமச்ர்  திலும் 
அமுனுகம,  ஸ்ரீைஙகொ தபொது்ன 
முன்னணியின் த்யைொ்ளர் பொரொ -
ளுமன்்ற உறுப்பினர் ்டடத்� -
ரணி ்ொகர கொரியவ்ம்,பொரொளு -
மன்்ற உறுப்பினர் யஜ.வீரசிஙக, 
மற்றும் இல்ளஞர்அலமப்பின் 

முக்கியஸ்�ர்கள, உயர்பீட உறுப் -
பினர்கள மற்றும் பிரமுகர்கள 
பைரும்  நிகழ்வில் கைந்துதகொண் -
டனர்.

இந்நிகழ்வில் எதிர்கொை முக்கிய 
விடயஙகள த�ொடர்பில் கைந்து -
லரயொடலும் ேலடதபற்்றலம 
விய்ட அம்்மொகும். 

�ல.ப�ொதுஜன இளைஞர் முனனணி
புதிய கொரியொலயம் திறந்து ளைப்பு  
 அமைசெர் நவாைல் பிரதை அதிதியவாக பங்கற்பு

(மொத்�ல்ற தினகரன் நிருபர்)

த�விநுவர பிரய�  ் ்லப பிரிவில் 
இந்�வருடம் பல்யவறு அபிவிருத்தித் 
திடடஙகல்ள யமற்தகொளவ�ற்கொக 
ேடவடிக்லக எடுக்கப்படடு வருவ�ொக 

த�விநுவர பிரய�  ் ்லபத் �லைவர் 
சுஜீவ தவ�யக த�ரிவித்�ொர். 

இ�ன்படி, ஒரு இைட்ம் ரூபொ 
த்ைவில் தபொது வில்ளயொடடுத் 
திடல் ஒன்ல்ற அலமக்க ேடவடிக்லக 
எடுக்கப்படும். அத்துடன் பிரய�் 

்லபக்குள உள்ள கிரொமஙகளில் 
மின்்ொர வ்தியற்்ற வறிய குடும்பங-
களுக்கு இைவ்மொக மின்்ொர வ்திக-
ல்ளப் தபற்றுக் தகொடுக்க அர்ொஙகத்-
தின் நிதிஉ�வி பயன்படுத்�ப்படும்.  
இ�ற்கொக ஒவதவொரு கிரொமத்துக்கும் 

ரூ. 30 இைட்ம் ஒதுக்கப்படடுள-
்ளது. யமலும் கிரொமிய பொல�கல்ள 
அலமக்க ஒவதவொரு கிரொமத்துக்கும் 20 
இைட்ம் ரூபொ ஒதுக்கப்படுதமன்றும் 
பிரய�  ்்லபத்  �லைவர் யமலும்  த�ரி-
வித்�ொர்.

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

பைொஙதகொலட புவக்கஹதவலை 
பகுதியில் இரத்தினக்கல் அகழ்வ� 
ற்கு வழஙகப்படட அனுமதிப் பத் -
திரத்ல� பயன்படுத்தி வ்ளமொன 
கொடுகல்ள தவடடி இரத்தினக்கல் 
அகழ்வ�ொகவும் முல்றயற்்ற இரத்தி-

னக்கல் அகழ்வொல் சுற்்றொடல் பொதிக் -
கப்படுவ�ொகவும் பிரய�் மக்கள 
முல்ற யிடுகின்்றனர்.   எனயவ இரத்-
தினக்கல் அதிகொர ் லபயினொல் வழங -
கப்படட   இரத்தினக்கல் அகழ்வு 
அனுமதிப்பத்திரத்ல� இரத்து த்யயு -
மொறு இம் மக்கள வினயமொக யவண் -
டுகின்்றனர்.

சிஙகைம்ை வன பிர்ேச  
அ்ைககைட்டிலிருந்து 
ஆணின் சடைம் மீட்பு
ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)

ஹற்்றன்   சிஙகமலை வன பிர -
ய�்த்தில் உள்ள அலணக்கடடு 
பகுதியிலிருந்து  17.01.2022 
அன்று  சுமொர் 30ற்கும் 35ற்கும் 
இலடயிைொன  ஆணின் ்டைம் 
ஒன்று கொலை 09.00 மணிய்ளவில் 
மீடகப்படட�ொக தபொலிஸொர் 
த�ரிவத்�னர். அலணக்கடடு பகு -
தியில் ்டைதமொன்று மி�ப்பல�க்-
கண்டு பிரய�்வொசிகள அடடன் 
தபொலிஸருக்கு அறிவித்துள்ளனர். 
அ�ன்பின் ்டைம் தபொலிஸொரொல் 
மீடகப்படடுள்ளது. 

முசசககைரவண்டி 
ெள்்ளத்தில் வீழ்ந்து 
விெத்து
யேொடடன் பிரிடஜ் நிருபர் 

ஹடடன் ்ைன்கந்� பிர�ொன 
வீதியின்  ஒடடரி பகுதியில் முச-
்க்கரவண்டி ஒன்று பள்ளத்தில் 
வீழ்ந்து விபத்துக்குள்ளொனதில் 
அ�ன் ்ொரதி  கொயஙகளுக்கு உள்ளொகி-
ய�ொக  தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர். 

்ைன்கந்� பகுதியிலிருந்து 
டிக்யகொயொ யேொக்கிவந்� முச்க்கர-
வண்டி ்ொரதியின் கடடுப்பொடலட 
மீறி கடந்� 17ஆம் திகதி  சுமொர் 10 
அடி பள்ளத்தில் பொயந்து முருஙலக 
மரதமொன்றில் சிக்கி நின்றுள்ளது.

 த�யவொதீனமொக  பொரிய விபத்-
த�ொன்று �விர்க்கப்படடுள்ள�ொக 
த�ரிவித்� தபொலிஸொர்  விபத்துக்குள-
்ளொன முச்க்கரவண்டி யின் ் ொரதி சிறு 
கொயஙகளுக்கு உள்ளொன நிலையில் 
டிக்யகொயொ மொவடட லவத்திய்ொ-
லையில் அனுமதிக்கப்படடுள -
்ளொர்.

இரததி்னக்கல் அகழைால்
சுறைாடல் பாதிப்பு  

2022ஆம் ஆண்டின் அபிவிருததி தமறதகாள்ள நிதிதயாதுக்கீடு

ைவாத்தமை சுபிடெம் இந்து ெமூக நலன்புரி ஒன்றியத்தின் ஏற்பவாடடில் 
இரத்ததவான நிகழ்வு ஒன்று ்நற்று ைவாத்தமை ைகவாத்ைவா கவாந்தி ெர்வ்தெ 
ைண்டபத்தில் இ்டம்சபற்்றது. ஒன்றியத்தின் தமலவர் ்கெவன்   இரத்த-
தவான நிகழ்மவ மவபவரீதியவாக ஆரம்பித்து மவத்தவார்.               

(ப்டம்: ைவாத்தமை சுழற்சி நிருபர்) 

ைத்திய ைவாகவாண பயணிகள் ்பவாக்குவரத்து அதிகவார ெமபயின் புதிய 
தமலவரவாக நியமிக்கபபடடுள்ை முன்னவாள் ைத்திய ைவாகவாண ெமப 
உறுபபினர் பரவாக்கிரை திெவாநவாயக்க   அதிகவாரெமப அலுவலகத்தில் 
அணமையில்  தனது க்டமைகமை சபவாறுப்பற்்ற ்பவாது பிடிக்கபபட்ட 
ப்டம். ைவாத்தமை ைவாவட்ட பவாரவாளுைன்்ற உறுபபினர் ்ரவாஹண திெவா-
நவாயக்க ைற்றும் பிர்தெ ெமப தமலவர் உடப்ட பலர் இதில் கலந்து 
சகவாண்டனர்.                                (ப்டம்: ைவாத்தமை சுழற்சி நிருபர்) 

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

இரத்தினபுரி அயகலம ய�யிலைக் 
தகொைனி பிடடகந்� கிரொமியப் பொட ொ்லை 
ஒன்றின் நீர்க்குழொயகளின் நீலரப் பயன்-
படுத்தி கசிப்புத் �யொரித்� இரண்டு ்ந்ய�-

கேபர்கல்ள யேற்று முன்தினம் தபொலி ொ்ர் 
லகது த்யதுள்ளனர். இவவிடத்தில் 
நிைத்தின் கீழ் 18 அடி ஆழத்தில் கற்பொல்ற-
தயொன்றின்    ம ல்றவில் இக்கொரியத்ல� 
நீண்டகொைமொக இவர்கள த்யது வந்துள-
்ளலம வி்ொரலணகள மூைம் த�ரிய வந்-

துள்ளது. பொட்ொலையின் குடிநீர்ப் பிரச-
சிலன மற்றும் இவவிடயம் த�ொடர்பொன         
�கவல்கள தபொலி்ொருக்கு வழஙகப்படட-
ல�யடுத்து ேடத்�ப்படட ய�டு�ல்களின் 
யபொது ்ந்ய�கேபர்கள லகது த்யயப்பட-
டனர்.

இரததி்னபுரியில் புதிய பாணியில் கசிப்பு �யாரிப்பு

(தவலிகம தினகரன் நிருபர்)

தவலிகம- கல்தபொக்லக- தகொரடடுவ 
மஸ்ஜிதுஸ் ஸைொம் பளளிவொ்லில் சிறுவர் -
கல்ள த�ொழுலகயின் பொல் ஊக்கப்படுத் -
துவ�ற்கொக 40 ேொள த்யற்திடடதமொன்று 
கடந்� டி்ம்பர் மொ� மு�ல் முன்தனடுக் -
கப்படடது.

சுமொர் 40 ேொடகளும் த�ொடர்சசியொக 
சுபஹுத் த�ொழுலகயில் மு�ல் �க்பீ -
ரில் பஙயகற்்ற சி்றொர்களுக்கு பரிசில்கள 
வழஙகி தகௌரவிக்கும் திடடமொக இது 
யமற்தகொள்ளப்படடது.  

தகொரடடுவ ஸைொம் பளளிவொ்ல் 
நிர்வொகத்தின் ஏற்பொடடில் இடம் -
தபற்்ற இப்யபொடடியில் தவற்றி 
தபற்்ற சி்றொர்களுக்கு பரிசில்கள 
வழஙகும் நிகழ்வு அண்லமயில் 
இடம்தபற்்றது. 

இதில் பிர�ம யபச்ொ்ளரொக 
அகிை இைஙலக ஜம்இயயதுல் 
உைமொ நில்றயவற்று குழு உறுப்பினர் 
பொதில் (ஹுலமதி) கைந்துதகொண்டொர்.

பை பிரிவுக்ளொக பிரிக்கப்படடு ல்க் -
கிளகள, தபரிய பி்ளொஸ்டிக் இழுப் -
பல்றகள, ேடுத்�ர அ்ளவி்ளொன 

இழுப்பல்றகள மற்றும் பொட்ொலை 
உபகரணஙகள பரிசில்க்ளொக வழஙகப் -
படடன.

இப்பளளிவொ்லில் சுமொர் 27 வரு -
டஙக்ளொக மஸ்ஜிதின் யபஷ் இமொமொக 

கடலம புரிந்� தமௌைவி எம். எஸ். 
ஜிப்ரி ஹஸ்ரத்  விய்ட பரிசில் வழஙகி 
தகௌரவிக்கப்படடொர். இந்நிகழ்வில் 
தவலிகம ேகர்லப உப �லைவர் எம். 
யஜ. எம். மின்ஹொஜ், தவலிகம ேகர 

்லப முன்னொள  �லைவர் எச.எச. 
ஹுலஸன் முஹம்மது, உடபட  உை -
மொக்கள, பிரய�் பளளிவொ்ல்கள நிர் -
வொகிகள, கல்விமொன்கள, மொணவர்கள 
பைரும் கைந்துதகொண்டனர்.

சிைாரகளுக்கு ஐதைலள த�ாழுலகக்கா்ன ஊக்குவிப்பும் ஆன்மிக பயிறசியும் 
40 நவாடகள் பஙகுபற்றிய ைவாணவர்களுக்கு
சபறுைதியவான பரிசில்கள் வழஙகி சகௌரவம் 

சவலிகை ைஸ்ஜிதுல் ஸலவாம் ஏற்பவாடடில்; 
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(பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்)

உரிணைகணை பவனபறெடுபெதற் -
கான ஒசே ஆயுதம் கல்விசய என 
அம்ொணறெ ைாவடட சைலதிக அே-
ோஙக அதிெர் வி.பெகதீேன பதரி-
விததார். ணதபபொஙகல் ெரிோக 
ைாைவர்களுக்கு கற்றெல் உெகேைங -
கணை வழஙகி ணவக்கும் நிகழ்வு 
'அறெம்' ேமூக நலனபுரி அணைபபி-
னரின ஏற்ொடடில் ொண்டிருபபு 
கலாோே ைததிய நிணலயததில் 
அணைபபின தணலவர் எம்.சுசேஷ் 
தணலணையில் திஙகடகிழணை  (17) 
நணடபெற்றெது. இதில் பிேதை அதிதி-
யாக கலந்து பகாண்டு உணேயாற்றும் 
சொசத இவவாறு பதரிவிததார் .

அவர் பதாடர்ந்தும்  உணேயாற் -
றுணகயில், நாம் ெல சகாைஙக-
ளில் எைது உரிணைகளுக்காக குேல் 
பகாடுததாலும் கல்விணய சிறெந்த 
முணறெயில் கற்று பவற்றி பெறும் 
சொது தான எைது ேமூகம் பவற்றி 
பெறும். நாம் வாழ்கினறெ ேமூகத-
திற்கும் பிேசதேததிற்கும் நல்ல 
கல்வி கிணடக்க சவண்டும், அடிப-
ெணட வேதிகள், சுகாதாேம், ேமூக 
சேணவகள் சிறெபொக கிணடக்க 
சவண்டும் எனறொல் எைது ேமூகம் 

ோர்ந்த, பிேசதேம் ோர்ந்தவர்கள் 
உயர் ெதவிகளுக்கு வேசவண் -
டும். இதணன ைாைவர்கைான 
நீஙகள் ைனதில் நிறுததி கல்வி கற்க 
சவண்டும்.

நாஙகள் கல்வி கற்கினறெ காலஙக-
ளில் 4,5 கிசலா மீற்றெர் தூேம் நடந்து 

பேனறு கல்வி கற்சறொம். ஆனால் 
இனறு உஙகள் காலடியில் ேகல வேதி 
வாய்பபுகளும் கிணடததுள்ைன. 
இதணன ைாைவர்கள் ேரியாக ெயன-
ெடுததி பவற்றி பெறெ சவண்டும்.

உரிணைகள் ெற்றி செசும் நாம், 
எைது கடணைகள் ெற்றியும் சிந்திக்க 

சவண்டும். ைாைவர்கள் கற்கினறெ 
காலஙகளில் பதாழில்களில் ஈடு -
ெடடு காலதணத வீைடிக்காைல் 
ேமூகததிற்கு வழிகாடடும் நல்ல 
பிேணெயாக வேசவண்டும்.  தான 
கற்றெ கல்விணய ேமூகததிற்கு ெயன-
ெடுததும் விதததில் கற்க சவண்டும். 
பிறெபபு முதல் இறெபபு வணே 
இணறெவன எம்ணை ெணடதததன 
சநாக்கம் அடுததவருக்கு உதவி பேய்-
வதற்காகும். 

ஐந்தறிவுள்ை அணனதது ஜீவனக -
ளும் ஏசதா ஒரு அடிபெணடயில் சூழ-
லுக்கு உதவி பேய்கினறென. ஆனால் 
ஆறு அறிவுள்ை ைனிதர்கள் ைாததி-
ேம் இயற்ணகக்கு முேைாக பேயற்ெ-
டுகினறெனர். இவவாறு இல்லாைல் 
ேமூகததிற்கு நல்ல விடயஙகணை 
பேய்ெவர்கைாக வாழ சவண்டும் 
எனறு பதரிவிததார்.

இந் நிகழ்வில் கல்முணன வடக்கு 
பிேசதே பேயலாைர் ரி.பெ. அதிேய-
ோஜ், அறெம் ேமூக அணைபபின அங-
கததவர்கள் உடெட ெலர் கலந்து 
பகாண்டனர். நிகழ்வின சொது 
பதரிவு பேய்யபெடட ைாைவர்க -
ளுக்கு பெறுைதியான காலணி, புத-
தகஙகள் அடஙகிய பொதி ெரிோக 
வழஙகி ணவக்கபெடடன.

உரிமைகமை வெலெதறககான
ஒரே ஆயுதம் கலவி ைட்டுரை

அம்பாறை மபாவட்ட மமலதிக அரசபாஙக அதி்ர் வி.ஜெகதீசன்

(ஒலுவில் விசேட,பெ-
ரியநீலாவணை விசேட 
,காணேதீவு குறூப நிருெர்-
கள்)

கல்முணன பிோந்திய 
சுகாதாே சேணவகள் 
ெணிபொைர் பிரிவில் 
பகாவிட-19 பதாற்றினால் 
இருவர் ஞாயிற்றுக்கி-
ழணை (16) ைேைைாணடந்-
துள்ைதாக, கல்முணன 
பிோந்திய சுகாதாே 
சேணவகள் ெணிபொைர் ணவததிய 
கலாநிதி டாக்டர் ஜீ. சுகுைன பதரி-
விததார்.

ேம்ைாந்துணறெ சுகாதாே ணவததி -
யதிகாரி பிரிவுக்குடெடட 58 வய-
துணடய பெண் ஒருவரும் ைற்றும் 
கல்முணன பதற்கு சுகாதாே ணவததி-
யதிகாரி பிரிவுக்குடெடட ைாதவன 
வீதியில் வசிதது வந்த 74 வயது -
ணடய பெண் ஒருவரும் ைேைணடந்-
துள்ைதாக பதரிவிததார்.

ைேைைணடந்தவர்களில் ேம்ைாந் -
துணறெ சுகாதாே ணவததியதிகாரி 
பிரிவுக்குடெடட பெண் எதுவித 
பகாவிட-19 தடுபபூசிகணையும் 
பெற்றுக் பகாள்ைவில்ணலபயன-
வும், ைற்ணறெய பெண் இேண்டு 
ணேசனாொம் தடுபபூசிகணை ைாத-
திேம் பெற்றுக் பகாண்டவபேன-
வும் இவர் பகாவிட நியூசைானியா 
சநாயினால் உயிரிழந்துள்ைதாக 
பதரிவிததார்.

கல்முணன பிோந்திய சுகாதாே 
சேணவகள் ெணிபொைர் பிரிவில் 
இம் ைாதம் 01ம் திகதி பதாடக்கம் 
15ம் திகதி வணே 81 செர் பகாவிட-19 
பதாற்றொைர்கைாக இனஙகைபெட-
டுள்ைதாகவும் பதரிவிததார்.

கல்முணன பதற்கு 
சுகாதாே ணவததிய 
அதிகாரி பிரிவில் 22 
செரும், கல்முணன 
வடக்கு சுகாதாே 
ணவததிய பிரிவில் 10 
செரும், காணேதீவு 
சுகாதாே ணவததிய 
அதிகாரி பிரிவில் 10 
செரும், ோய்ந்தைருது 
சுகாதாே ணவததிய 
அதிகாரி பிரிவில் 07 
செரும், அக்கணேபெற்று 

சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி பிரிவில் 
07 செரும்,  அடடாணைசசேணன 
சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி பிரிவில் 
06 செரும், ேம்ைாந்துணறெ சுகாதாே 
ணவததிய அதிகாரி பிரிவில் 06 செரும், 
நிந்தவூர் சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி 
பிரிவில்  05 செரும், இறெக்காைம் 
சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி பிரிவில் 
04 செரும், பொததுவில் சுகாதாே 
ணவததிய அதிகாரி பிரிவில்  02 செரும், 
நாவிதனபவளி ைற்றும் திருக்சகாவில் 
ஆகிய சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி 
பிரிவுகளில் தலா ஒரு நெருைாக 81 
செர் பகாவிட-19 பதாற்றொைர்கைாக 
இனஙகாைபெடடுள்ைனர். 16 
வயது முதல் 19 வயதுக்குடெடட 08 
செருக்கு பகாவிட-19 பதாற்று உறு-
திபெடுததபெடடுள்ைதாகவும், இவர்-
கள் ொடோணல ைாைவர்கபைனவும் 
பதரிவிததார். பொது ைக்கள் சுகாதாே 
நணடமுணறெகணை கணடபபிடிக்காைல் 
பதாடர்ந்து பேயற்ெடடால் ொரிய 
விணைவிணன எதிர்சநாக்க சவண்டி 
வருபைனவும், இதணன தவிர்க்கும் 
பொருடடு சுகாதாே திணைக்கைததி-
னால் விடுக்கபெடடுள்ை சுகாதாே வழி-
காடடல்கணை இறுக்கைாக கணடபபி-
டிக்குைாறு சகடடுள்ைார்.

கல்முனைசுகாதாரபிரிவில்
ககாவிட்தீவிரம்;இருவர்மரணம்

அம்பாறையில் ்ட்டதபாரிகள்
1200 ம்ருக்கு நிரநதர நியமனம

பிரவாந்திய சுகவாதவார பணிபபவாளர் டவாக்டர் ஜீ. சுகுணன்

கந்தளவாய் சபவாலிஸ் (ெமூக நல ைற்றும் பவாதுகவாபபு பிரிவு) கந்தளவாய் அல்-ஜவாயவா விமளயவாட்டுக் கழகம் இமணந்து ஏற்பவாடு செய்த சிரைதவான நிகழ்வு கந்தளவாய் அல் ஐயவா விமளயவாட்-
டுக் கழகத்தின் தமலவர் ஏ.சி.எம். ஜவவாஹீர் தமலமையில் ஞவாயிற்றுக்கிழமை (16) இடம் சபற்்ற பபவாது.   படம்;முள்ளிபசபவாத்தவாமன குறூப நிருபர்

(காணேதீவு குறூப நிருெர்)

பதாழிலற்றெ ெடடதாரிகள் 
ைற்றும் டிபசைாைாதாரிகணை அேே 
பதாழிலுக்கு நியைனம் பேய்யும் 
சவணலததிடடததின கீழ் கிழக்கு 
ைாகாைததில் அேே அபிவிருததி 
உததிசயாகததர் சேணவ தேம் 3க்கு 
சுைார் 6000 செர் நியமிக்கபெடடு 
வருகினறெனர்.

அதன முதற்கடடைாக, 

அம்ொணறெ ைாவடடததில் 1200 
ெடடதாரிகளுக்கான நிேந்தே நிய -
ைனம் வழஙகும் நிகழ்வு கிழக்கு 
ைாகாை ஆளுநர் அனுோதா யஹம் -
ெத முனனிணலயில் அம்ொணறெ 
டி.எஸ். சேனநாயக்க ைகா விததி -
யாலயததில் கடந்த வியாழனனறு 
நணடபெற்றெது.

அம்ொணறெ ைாவடட ொோளு -
ைனறெ உறுபபினர்கைான எம். 
வீேசிஙக ைற்றும் டாக்டர் திலக் 

ோெெக்ேவும் கலந்துபகாண்டு சிறெப -
பிததனர்.

கிழக்கு ைாகாை பிேதிப பிேதை 
பேயலாைர் (நிருவாகம்) பி.திோநா -
யக்கவின ஏற்ொடடில் நணடபெற்றெ 
நிகழ்வில், ைாகாை ேணெயின 
செேணவச பேயலாைர் கலாநிதி 
எம்.சகாொலபேததினம் உள்ளிடட 
ைாகாை அணைசசுகளின பேயலாைர் -
கள் ைற்றும் அம்ொணறெ அேே அதிெர் 
டக்ைஸ் ஆகிசயார் கலந்துபகாண்டு 

நியைனஙகணை வழஙகி ணவததனர். 
கிழக்கு ைாகாைததில் அேே அபிவி -
ருததி உததிசயாகததர் சேணவ தேம் 
3க்கு சுைார் 6000 செர் நியமிபெ -
தற்கான சநர்முகப ெரீடணே திரு -
சகாைைணலயில் கடந்த டிேம்ெர் 
ைாதம் நணடபெற்றெது. அதற்கணைய 
இதபதரிவு இடம்பெற்று கடந்த 
03.01.2022இலிருந்து பேல்லுெடி -
யாகும் வண்ைம் இந்நிேந்தே நியை -
னக் கடிதம் வழஙகபெடடுள்ைது.

கிழக்கு ைவாகவாண ஆளுநர் முன்னிமலயில் 

(ஒலுவில் கிழக்கு தினகேன நிருெர்)

அடடாணைசசேணன ேம்பு நகர் அல்-
மினா விததியாலயததிற்கு திகாைடுல்ல 
ைாவடடப ொோளுைனறெ உறுபபினர் 
எஸ்.எம்.எம்.முஷாேப  ஞாயிற்றுக்கி-
ழணை (16) ொடோணலச ேமூகததின 
அணழபபின செரில்  விெயம் பேய்தார்.

ொடோணல அதிெர் எம்.ஐ. முகம்-
ைட  றியாஸ் தணலணையில் இந்நிகழ்வு 
நணடபெற்றெது.

இதன சொது ொோளுைனறெ உறுப-
பினர் முஷாேப ொடோணலயின தற்-
சொணதய சதணவகள் ெற்றி ொடோணல 
ேமூகததவர்களிடம் கலந்துணேயாடி 
பினனர் ொடோணலயின நீண்ட கால 
சதணவயாகவுள்ை  சுற்றுைதில் அணைப-
ெதற்காக 15 இலடேம் ரூொவிற்கான 
ைதிபபீடடு அறிக்ணகணய உடன ேைர்ப-
பிக்குைாறு சகடடதுடன, தைொடத 
சதணவணய நிவர்ததி பேய்வதற்காக 
இவவாண்டுக்கான ெனமுகபெடுததப-
ெடட வேவு பேலவுத திடட நிதி ஒதுக்-
கீடடின மூலம் ஓர் இலடேம் ரூொய் 

ஒதுக்கீடு பேய்யவுள்ைதாகவும் இதன 
சொது பதரிவிததார். ொோளுைனறெ 
உறுபபினரின ெணிணயப ொோடடி 
ொடோணல ேமூகததால் பொனனாணட 
சொர்ததியும் நிணனவுச சினனம் வழங-
கியும் இதன சொது பகைேவிக்கபெட-
டணை குறிபபிடததக்கது.

இந்நிகழ்வில் அக்கணேபெற்று கல்வி 
வலயததின சேணவக்கால ஆசிரிய 
ஆசலாேகர் எஸ்.எல். ைனசூர், ொோளு-
ைனறெ உறுபபினரின இணைபொைர் 
எஸ்.எம்.அறூஸ், ஓய்வு பெற்றெ ஆசி-
ரியர் ஏ.எம்.ேம்சுதீன, ெும்ஆப ெள்-
ளிவாேல் நிருவாக உறுபபினர் யூ.சக.
ெுணனட, ொடோணல அபிவிருததிச 
ேஙக பேயலாைர் ஏ.எல்.எம்.அக்ேம், 
பிேதி அதிெர் எம்.எச.அபதுல் ணஹ, 
வலயததணலவர் ஏ.சீ.எம்.ெர்ோன, அபி-
விருததி உததிசயாகததர்கைான ஏ.எல்.
கியாஸ்தீன, ஏ.ஜீ.ஹம்ோர் உடெட 
ொோளுைனறெ உறுபபினரின உததிசயா-
கததர்கள், ொடோணல ேமூகததவர்கள், 
பெற்சறொர்கள் என ெலரும் கலந்து 
பகாண்டனர். 

சமபுநகர் அல்-மினபா வித்தியபாலயத்துக்கு
முஷபாரப் எம.பியபால் நிதி ஒதுக்கீடு 

(போடடபவவ குறூப நிருெர்)

திருசகாைைணல- போடடபவவ 
ெகுதியில் உள்ளூரில் தயாரிக்கப-
ெடட துபொக்கிபயானணறெ தம் வேம் 
ணவததிருந்த குற்றெசோடடின செரில் 
ேந்சதக நெபோருவணே ஞாயிற்றுக் -
கிழணை (16) ணகது பேய்துள்ைதாக 
பைாேபவவ பொலிஸார் பதரிவிதத-
னர்.

இவவாறு ணகது பேய்யபெட -
டவர் அசத ெகுதிணயச சேர்ந்த 
பைாேபவவ பிேசதே ேணெ ஊழிய-

ோன  காணிதீன பநௌோத (28 வயது) 
என பொலிஸார் பதரிவிததனர்.

உள்ளூரில் உற்ெததி பேய்யபெடட 
துபொக்கிபயானணறெ ைணறெதது 
ணவததிருபெதாக பொலிஸாருக்கு 
வழஙகபெடட இேகசிய தகவணல-
யடுதது,  ேந்சதக நெர் சேணன காவ-
லுக்காக பேனறெ சொது அவணே 
பின பதாடர்ந்து  அவர் தஙகியிருந்த 
குடிணேணய சோதணனயிடட சொது   
ைணறெதது ணவக்கபெடடிருந்த  துப-
ொக்கி மீடகபெடடதாக பொலிஸார் 
பதரிவிததனர்.

துப்ாக்கியுடன்ஒருவர்னகது

மூதூர்அல்-ஹிலால்கல்லூரிமாணவர்களுக்குகெயலமர்வு ்ாண்டிருபபில்நடமாடும்தடுபபூசிஏற்றும்்ணி
(மூதூர் தினகேன நிருெர்)

மூதூர் அல்-ஹிலால் ைததிய கல்லூ-
ரியில் 2022/2023 ஆம் ஆண்டுக்காக 
இணைததுக் பகாள்ைபெடடுள்ை 
புதிய உயர்தே ைாைவர்களுக்காக 
நடாததபெடட திணேமுகபெடுத-
தல் பேயலைர்வு கல்லூரி அதிெர் 
சக.றெஸீம் தணலணையில் கடந்த 
வியாழன, பவள்ளி ஆகிய இரு 
தினஙகள் இடம்பெற்றென.

 தைது கல்வி நடவடிக்ணகயிணன 

ேகல பிரிவுகளிலுைாக ெயிலும் 
ைாைவர்கள் எவவாறு முன 
பகாண்டு பேல்ல சவண்டும் எனெது 
ெற்றியும், ைாைவர்களின ஒழுக்கக் 
சகாணவ, ொடததுணறெகளின முக்-
கியததுவம், பதாழில் வாய்பபு, 
ெல்கணலக்கழக ெடடம், கல்வி-
யின ஊடான இலக்கு, கற்றெலுக்-
கான சிறெபொன பேயற்ொடு ஆகிய 
தணலபபில் ெயனுறுதி பகாண்ட -
தாக இசபேயலர்வு இடம்பெற்றென.

மூதூர் வலயக்கல்விப ெணிபொ-
ைர் இஸட.எம்.எம்.நளீம் முனவ-
வோ, கிழக்கு ைாகாை சைலதிக 
கல்விப ெணிபொைர் எம்.எம். 
ெவாத, மூதூர் வலயக்கல்வி அலு -
வலக திடடமிடல் பிேதிக்கல்விப 
ெணிபொைர் ஏ.எம்.எம்.சியாத ஆகி -
சயார்கள் இசபேயலைர்வில் கலந்து 
பகாண்டு ‘சிறெபொன ைாற்றெஙகணை 
சநாக்கி’ எனும் தணலபபிலும் விரி-
வுணேகணையும் வழஙகினர்.

ொண்டிருபபு தினகேன நிருெர்

கல்முணன வடக்கு சுகாதாே ெணி -
ைணனயினால் பகாசோனா தடுப -
பூசி ஏற்றும் ெணி இஙகுள்ை கிோ -
ைஙகளில் முனபனடுக்கபெடடு 
வருகினறென. கல்முணன வடக்கு 
பிோந்திய சுகாதாே ணவததிய அதிகாரி 
படாக்டர் ஆர்.கசைஸ்வேனின வழி-
காடடலில் பிேசதே பொதுசசுகா -
தாே ணவததிய அதிகாரிகள் ைற்றும் 

குடும்ெநல உததிசயாகததர்கள் 
முனபனடுதது வருகினறெனர். இங-
குள்ை கல்முணன, ொண்டிருபபு, 
பெரியநீலாவணை, துணறெவந்திய-
சைடு, சேணனக்குடியிருபபு, நற் -
பிடடிமுணன, ைைல்சேணன ஆகிய 
கிோைஙகளில் நடைாடும் தடுபபூசி 
நிணலயஙகள் அணைக்கபெடடு ைக்-
களுக்கான தடுபபூசி ஏற்றெபெடடு 
வருகினறென. திஙகடகிழணை (17) 
ொண்டிருபபு ைகா விததியாலயத-

தில் முனபனடுக்கபெடட தடுபபூசி 
ஏற்றும் ெணியில் இதுவணே தடுபபூசி 
பேலுததிக் பகாள்ைாதவர்களுக்கான 
முதலாவது தடுபபூசி, இேண்டாவது 
தடுபபூசி ைற்றும் மூனறொவது பூஸ்டர் 
தடுபபூசியான ணெஸர் தடுபபூசிகள் 
ஏற்றெபெடடன. 

இசதசவணை வீடுகளில் நடக்கமு-
டியது தஙகியுள்ைவர்கள்களின வீடு-
களுக்குச பேனறும் தடுபபூசி பேலுத-
தபெடடன.



யாழ்.விசேட நிருபர்   

அகில இலங்கை ்ேவப்புலவர் 
ேஙகைத்தினால்நடத்்தப்படட 2020 
ஆம் கைலவியாண்டிறகைான இளஞ்-
்ேவப்புலவர் மறறும் ்ேவப்புல-
வர் பரீட்ேப் பபறுசபறுகைள் பவளி-
யாகியுள்ளன என அகில இலங்கை 
்ேவப்புலவர் ேஙகை பேயலாளர் 
பே.்த.குமரன் அறிவித்துள்ளார்.  

்ேவப்புலவர் பரீட்ேயில 
கைலாநிதி இ்ளய்தம்பி பெயந்திரன் 
(யாழ்ப்பாணம்), திருமதி இரா்தா 
ஞானபரத்தினம் (மடடககைளப்பு), 
திருமதி பத்மசலாஷினி ஸ்ரீராமன்(-
யாழ்ப்பாணம்), சவளப்சபாடி 
மசகைேபரத்தினம் (மடடககைளப்பு)  
ஆகிசயார் சித்திய்டந்துள்ளனர்.  

இளம்்ேவப்புலவர் பரீட்ேயில 

குமாரோமி ேர்மா சுவாமி்நா்த ேர்மா 
(யாழ்ப்பாணம்), பேலவகுமார் 
கிருஸணகுமார் (யாழ்ப்பாணம்), 
கிசயாமி்தா ்தவச்நேன் (மடடககை-
ளப்பு), கைஜி்தா ேந்திரன் (யாழ்ப்பா-
ணம்), சிவ்நந்தினி சயாகை்நா்தன் 
(மடடககைளப்பு), கிரு்பரத்தினம் 
ேர்சவஸவரன் (மடடககைளப்பு), 
சமனுோ கிருபராோ (மடடககை-
ளப்பு), ஜி்தர்ஜினி கிருஸணகுமார் 
(மடடககைளப்பு), கைஸதூரி வடிசவல 
(மடடககைளப்பு), கிருஸணன் வர்த-
ராேன்(யாழ்ப்பாணம்), அஜித்்தா உ்த-
யகுமார் (மடடககைளப்பு), ்தர்மி்தா 
சேனாதிபதி (மடடககைளப்பு), மிதுஷ்-
ேனா கைமல்நா்தன் (மடடககைளப்பு ), 
நித்தியானந்்தன் பாபு்தரன்(யாழ்ப்பா-
ணம்) ஆகிசயார் சித்திய்டந்துள்ள-
னர்.
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புதுககுடியிருப்பு விசேட நிருபர்

யுத்்தம் முடிவிறகு வந்்த பின்னர் 
எஙகைள் பகைௌரவத்தில எதுவி்த மாசும் 
ஏறபடவில்ல. இன்று இருககின்்ற 
பகைௌரவமான நி்ல்ம்ய பாது-
கைாத்து முன்சனாககி பேலல, ேரியான 
பிரதிநிதிகை்ள அ்டயாம் கைண்டு 
மககைள் ப்தரிவுபேயய சவண்டும் 
என கைடறப்தாழில, நீரியலவளத்-
து்்ற அ்மசேர் டகளஸ ச்தவா-
னந்்தா ப்தரிவித்துள்ளார்.

முல்லத்தீவு ஒடடுசுடடான் 
மாமடுசேந்தி பவள்்ளப்பிள்்ள-
யார் ஆலயத்தின் அ்றப்நறி பாடோ -
்லயின் ஆண்டு நிகைழ்வில கைலந்து-
பகைாண்டு (15) உ்ரயாறறும் சபாது 
இவவாறு ப்தரிவித்்த அவர், சமலும் 
ப்தரிவிக்கையில,

 எஙகைளுககு ஒரு கைாலகைடடத்தில 
ஆயு்த சபாராடடத்திறகுரிய ச்த்வ 
ஏறபடடிருந்்தது உண்்ம்தான். 
ஆனால இலங்கை இந்திய ஒப்பந்-

்தத்துடன் 1987 ஆம் ஆண்-
டுடன் ்நாஙகைள் அ்தறகு 
முறறுப்புள்ளி ்வத்திருக-
கைசவண்டும்.

சி று பி ள் ் ள 
சவளாண்்ம வீடுவந்து 
சேராது என்பது சபால 
்தஙகைள் சுயலாபத்திற-
கைாகை மககை்ள ்தவ்றாகை 
வழி்நடத்தி அவர்கை்ள 
பலிபகைாடுத்்தது மாத்தி-
ரமலல ஈடு்வககின்்ற 
பேயலகை்ளயும் பேயது விடடு -
சபாயவிடடார்கைள் ப்தாடர்ந்து இருக-
கின்்றவர்கைள் அ்த்ன பேயதுபகைாண்-
டிருககின்்றார்கைள். 

நீஙகைள் ேரியானவர்கை்ள ப்தரிவு 
பேயயுஙகைள், அப்சபாது்தான் நீஙகைள் 
வாழ்க்கையில முன்சன்றலாம் 
என்று கைடந்்த கைாலஙகைளிலும் போல-
லியுள்சளன். 

 முன்சனற்றம் என்பது அடி்மத்-
்தனமான வாழ்்கையலல. பகைௌர-

வமான வாழ்்கையுடன் 
இன்று ்நாஙகைள் அப்படித்-
்தான் இருககின்ச்றாம். 
இந்்த அழிவு யுத்்தம் 
முடிவிறகு வந்்த பின்னர் 
எஙகைள் பகைௌரவத்தில 
எதுவி்த மாசும் ஏறபட-
வில்ல. 

இன்று இருக -
கின்்ற பகைௌரவமான 
நி்ல்ம்ய பாதுகைாத்து 
்நாஙகைள் சமலும் வளர்த்-

ப்தடுககைசவண்டும். 
அப்படியான நி்ல்மககு 

்நாஙகைள் பேலலசவண்டுமாகை இருந் -
்தால ேரியாகை நீஙகைள் உஙகைள் பிரதிநி -
திகை்ள அ்டயாம் கைண்டு ப்தரிவு-
பேயயசவண்டும்.

இந்்த மாவடடத்திறகு அரோங-
கைம் நி்்றய நிதிகை்ள ஒதுககியுள்-
ளது. அரோஙகைம் எந்்த பாரபடேமும் 
இன்றி அந்்தந்்த பிரச்தேஙகைளுககு 
ச்த்வயான நிதிகை்ள ஒதுககி-

யுள்ளது.
்நாஙகைள் 80 கைளில ஆயு்தம் தூககி-

யசபாது அன்று இருந்்த ஆடசியா-
ளர்கைள் ஒரு பாராபடேமாகை அலலது 
மாற்றான் ்தாய மனப்பான்்மயுடன் 
அலலது இன ரீதியாகைத்்தான் அணு-
கினார்கைள். ஆனால இன்று உள்ள 
அரோஙகைம் அப்படி அலல, ்நானும் 
அரசின் மூத்்தஅ்மசேராகை இருக -
கின்ச்றன். 

ெனாதிபதி சகைாடடபய ராெபகே 
்த்ல்மயில பிர்தமர் மகிந்்த ராெ -
பகே வழிகைாடடலில இந்்த அரோங -
கைம் முன்சனாககி பேலகின்்றது. 
ஆனால ஊடகைஙகைள் மககைளுககு 
்தவ்றாகை அவற்்ற பவளியிடு-
கின்்றன.

மககைளின் பிரசசி்னகை்ள 
ஒன்்ற்ர ஆண்டுகைளுககுள் தீர்த்துவி-
டுசவாம் என்று கூறிய கைடந்்த கைால 
ஆடசியாளர்கைள், தி்்றசேரி்ய 
கைாலிபண்ணிவிடசட எஙகைளுககு 
பகைாடுத்்தார்கைள். 

க�ௌரவமான வாழ்க்�்ை பாது�ா்க�
சரிைான பிரதிநிதி�்ை கெரிவு கசய்யுங�ள்

பரந்்தன் குறூப் நிருபர்
 
கைம்பன் கை்லககூடத்திறகைான 

அடிககைல ்நாடடும் நிகைழ்வு ச்நறறு 
கிளிப்நாசசியில இடம்பபற்றது. 
ச்நறறு கைா்ல 10 மணியளவில கைம்-
பவாரிதி பெயராஜ் ்த்ல்மயில 
இந்நிகைழ்வு இடம்பபற்றது.  

அகில இலங்கை கைம்பன் கைழகைத்-
தின் சிந்்த்னககு அ்மவாகை இ்ள-
ஞர்கை்ள வளப்படுத்தும் கைம்பன் 
கை்லககூடத்திறகைான ஆரம்ப 
நிகைழ்வில கைலந்து பகைாள்வ்தறகைாகை 
அ்மசேர் டகளஸ ச்தவானந்்தா, 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கைளான 
மசனாகைசணேன், எம் ஏ சுமந்திரன், 

பேலவம் அ்டககைல்நா்தன், ோணக-
கியன், யாழ் மா்நகைர  சமயர் மணி-
வண்ணன், முன்னாள் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கைளான மா்வ சேனா -
திராொ, சிவாஜிலிஙகைம், வடமா-
கைாண அ்வ ்த்லவர் சி.வி.சகை. 
சிவஞானம் உள்ளிடட பலர் கைலந்து 
பகைாண்டு அடிககைல ்நாடடி ்வத்்த-
னர்.  

 விருந்தினர்கைள் விழா மண்ட-
பம் வ்ர சமள ்தாளஙகைளுடன் 
அ்ழத்து வரப்படடு வாழ்த்து்ர-
கைள் இடம்பபற்றன. ப்தாடர்ந்து 
குறித்்த கைடடடத்திறகைான அடிககைல 
்நாடடி ்வககைப்படட்ம குறிப்பி -
டத்்தககைது.  

கிளிந�ொச்சியில் கம்பன் கலைக்கூட
அடிக்கல் �ொட்டும விழொ

ோவகைசசேரி விசேட நிருபர்   

்நாடடின் பபாருளா்தாரத்்்த மீடபட-
டுககை பாடோ்லகைளில கைனணிக கைலவி 
மறறும் டிஜிடடல புரடசி என்பன மிகை அவ-
சியமானது என எதிர்கைடசித் ்த்லவர் ேஜித் 
பிசரம்தாே ப்தரிவித்துள்ளார். அண்்ம-
யில ப்தன்மராடசி பிரச்தேத்திறகு விெயம் 
சமறபகைாண்டு கைருத்துத் ப்தரிவித்்த சபாச்த 
அவர் இவவாறு ப்தரிவித்திருந்்தார்.  

இது ப்தாடர்பாகை சமலும் அவர் கைருத்துத் 
ப்தரிவிக்கையில;  

பகைாவிட -19 கைால கைடடத்தில மககைள் 
பலசவறு பிரசே்னகைளுககு முகைம்பகைாடுத்-
திருந்்தனர். 

அப்சபாது ஐககிய மககைள் ேகதி எதிர்கைட-
சியில பிர்தான கைடசியாகை "மூசசு" பேயறதிட-
டத்்்த ஆரம்பித்்தது.எம்மால இதுவ்ர 40 
்வத்தியோ்லகைளுககு 115.2 மிலலியன் 
ரூபாய ஒதுககீடடில உ்தவித்திடடஙகைள் 
வழஙகி ்வககைப்படடுள்ளன. எந்்தபவாரு 

அரே நிதியும் இன்றி எதிர்கைடசியாகை இந்்த 
உ்தவித்திடடஙகை்ள வழஙகி வருவது முக-
கியத்துவமான விடயம். ஐககிய மககைள் 
ேகதி ஆசராககியம் மடடுமன்றி கைலவி ்நடவ-
டிக்கைகைளுககும் முககியத்துவம் பகைாடுத்து 
வருகி்றது.   

்நாடடின் பபாருளா்தாரத்்்த மீடபடடுககை 
கைனணிக கைலவி மறறும் டிஜிடடல புரடசி 
ஆகியன அவசியம். எமது பேயறதிடடம் 
ஊடாகை பமானராகைல மாவடடத்தில மு்த-
லாவது கைனணிக கைலவி ஊககுவிப்பு பேயற-
திடடம் ஆரம்பித்து ்வககைப்படடது. 
அ்தன் பின்னர் திருசகைாணம்ல, மன்னார், 
கிளிப்நாசசி, முல்லத்தீவு மறறும் யாழ்ப்-
பாண மாவடட பாடோ்லகைள் சிலவறறில 
கைனணிககைலவி ஊககுவிப்பு பேயறதிடடம் 
எம்மால ஆரம்பித்து ்வககைப்படடுள்ளது. 

ஒரு பாடோ்லககு ஏழ்ர இலடேம் 
ரூபாய பபறுமதியான இலத்திரனியல 
பபாருடகைள் இந்்த பேயறதிடடம் ஊடாகை 

வழஙகி ்வககைப்படுகி-
்றது. எதிர்வரும் கைாலத்-
தில ஏ்னய கிராம, 
-்நகைர பாடோ்லகைளுக-
கும் இந்்த கைனணிககைலவி ஊககுவிப்பு உ்த-
வித்திடடஙகை்ள வழஙகை எதிர்பார்த்துள்-
சளாம்.அச்தசவ்ளயில மருத்துவ ரீதியான 
உபகைரணஙகை்ளயும் கிராம மறறும் பிரச்தே 
மடட ்வத்தியோ்லகைளுககு வழஙகை எதிர்-
பார்த்துள்சளாம்.

அதுமாத்திரமன்றி பின்்தஙகிய பாடோ-
்லகைளில ஆஙகில கைலவி்ய சமம்படுத்-
தும் பபாருடடு ேர்வச்தே ரீதியாகை அஙகீ-
கைரிககைப்படட இலவே ஆஙகில பமாழிப் 
பயிறசி்ய ஆரம்பிககை எண்ணியுள்சளாம்.
இவவா்றான பேயறதிடடஙகைள் ெனாதிப-
தித் ச்தர்்தல கைாலத்தில நீஙகைள் வழஙகிய 
ஆ்தரவிறகு ்நான் வழஙகும் மிகைப்பபரிய 
பகைௌரவம் ஆகும் என சமலும் ப்தரிவித்தி-
ருந்்தார்.

்பொடசொலைகளில் கனணிக் கல்வி  
வழஙகப்படுவது அவசியம  

கைரபவடடி தினகைரன் நிருபர்   

யாழ்ப்பாண குடா்நாடடில 
மசலரியா ப்தாறறுககைான ஏது 
நி்லகைள் அதிகைரித்துக கைாணப்படு-
கின்்றன. இ்தறகு எடுத்்தககைாடடாகை 
்நான்கைாவது மசலரியா ச்நாயாளியும் 
இனம் கைாணப்படடு யாழ். சபா்தனா 
மருத்துவம்னயில சிகிச்ே பபறறு 
வருகின்்றார் என யாழ். சபா்தனா 
மருத்துவம்னயின் பிரதிப் பணிப் -
பாளர் மருத்துவர் சி. யமுனா்நந்்தா 
ப்தரிவித்துள்ளார்.  

அவர் சமலும் ப்தரிவித்துள்ள்தா -
வது,  

இவவாறு அ்டயாளம் கைாணப்ப -
டும் ச்நாயாளிகைள் இளவயதினராகை 
இருப்பதுடன் சவ்ல வாயப்புகை-
ளுககைாகை ஐசராப்பிய ்நாடுகைளுககு 
பேலல முயன்று திரும்பி வந்்தவர்கை-
ளாகைக கைாணப்படுகின்்றனர்.   

வடபகுதி இ்ளஞர்கைளுககு 
இவவாறு பயண ஏறபாடுகை்ள 
பிரான்ஸில உள்ள பயணமுகைவர்கைள் 
பேயகின்்றனர். இவர்கைள் மூலம் வட 

பகுதியில உள்ளவர்கைள் கைடடாருககு 
அ்ழத்துசபேலலப்படடு அஙகி-
ருந்து கைானா, ஐவரிசகைாஸட ்நாடுகை-
ளுககும் அ்ழத்துச பேலலப்பட-
டுள்ளனர். அந்்த்நாடுகைளில சுமார் 2 
மா்தஙகைள் ்தஙகி இருந்துசபாது கைாயச-
ேல ஏறபடடுள்ளது. இவவாறு பய -
ணித்்தவர்கைள் எமது பிரச்தேத்திறகு 
திரும்பி வரும் சபாது மசலரியா 
ப்தாறறுடன் வருகின்்றனர்.   

எனசவ, மசலரியா ச்நாய பர-
வ்லத் ்தடுப்ப்தறகைான விழிப்பு -
ணர்்வ ்நாம் அதிகைரிககை சவண்டும். 
எமது சுறறுசசூழ்ல நுளம்பு 
பபருகைாது பாதுகைாககை சவண்டும். 
கைாயசேல உ்டயவர்கைளுககு 
மசலரியா ச்நாயக கிருமிகைள் ்தாககி 
உள்ள்தா என குருதிப்பரிசோ-
்த்ன பேய்தல அவசியம். சமலும் 
மசலரியா அசேமுள்ள ்நாடுகைளுககு 
பயணஙகை்ள சமறபகைாள்பவர்கைள் 
அ்தறகுரிய ்தடுப்பு மருந்துகை்ள 
சுகைா்தார ்வத்திய அதிகைாரிகைளி-
டம் பபறறுச பேலலல அவசியம் - 
என்றும் அவர் ப்தரிவித்துள்ளார்.   

யொழ். குடொவில் மலைரியொ  
்பரவல் அதிகரிபபு  

லசவபபுைவர் ்பரீட்லச
ந்பறுல்பறுகள் நவளியீடு

பவாரவாளுைன்ற உறுப்பினர் சுைந்திரனின 2021ஆம் ஆண்டிற்வான பனமு்ப்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடடில் இருந்து  
ெவாவ்ச்ெரி லி்்வாரியவார் ்்தவவாலய அ்றசெறிப் பவா்டெவாமலக்கு ்ைமலத்்தய இமெ வவாததியக் ்ருவி்ள் வழங்கி 
மவக்்ப்பட்ட ் பவாது பிடிக்்ப்பட்ட ப்டம். நி்ழ்வில்  சுைந்திரன எம்பி, முனனவாள் வ்டக்கு ைவா்வாணெமப உறுப்பினர் ெயந்-
்தன உள்ளிட்்டவார் ்லந்து ச்வாண்டு உ்தவிததிட்டங்்மை வழங்கி மவததிருந்்தனர்.   ெவாவ்ச்ெரி வி்ெ்ட நிருபர்  

யாழ். ப�ாதனா மருத்துவமனன பிரதிப் �ணிப்�ாளர்

அனமச்சர் டகளஸ், கூடடனமப்பு எம்.பிக்கள், மபனா எம்பி �ஙப்கற்பு

எதிர்க்்டசித ்தமலவர் ெஜித பி்ரை்தவாெ

யாழ்.விசேட நிருபர்   

்நலலூர்க கைந்்தன் ஆலயத்தின் 
அறுவ்ட விழா ச்நறறு(17) கைா்ல 
இடம்பபற்றது .   

்்தப்பூேம் தினத்துககு மு்தல ்நாள் 
கை்டப்பிடிககைப்படும் இந்்தப் பண் -
பாடடு விழாவில சகைாவில அ்றஙகைாவல -
ரும் சிவாசோரியாரும் அறுவ்ட பேயய 
ஆலயத்துககுச போந்்தமான மடடுவி -
லில உள்ள வயலுககுச பேலவார்கைள். 

அந்்த அறுவ்ட ப்நலலில இருந்து 
அமுது ்தயாரித்து கைந்்தனுககு ப்டயல 
பேயது பூ்ேகைள் பேயவது வழககைம்.  

அ்த்னத் ப்தாடர்ந்து பக்தர்கைளுககும் 
அமுது வழஙகு்தல மரபாகை பண்பாடடு 
விழாவாகை பகைாண்டாடப்படடு வருகின் -
்றது. இந்்த விழா 288ஆவது ஆண்டாகை 
இந்்த வருடமும் கை்டப்பிடிககைப்-
படடது.   

�ல்லூர்க் கந்தன் ஆையத்தின் 288 ஆவது அறுவலட விழொ   
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fsdp gy;fiyf;fofk;
jkpo; NgRgth;fSf;F rpq;fsj;jpy; bg;Nshkh

2021/2022 – Vg;uy;
fsdp gy;fiyf;fof rpq;fs jpizf;fsj;jpdhy; 
elhj;jg;gLk; jkpo; NgRgth;fSf;fhd rpq;fs 
bg;Nshkhtpw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j 
fw;ifnewpapy; ve;jnthU ,df;FOitr; rhh;e;j jkpio 
jha;nkhopahf nfhz;l ,yq;ifah;fs; gq;Fgw;wyhk;. 
,f;fw;if newpahdJ 2022 Vg;;uy; ,y; Muk;gkhFk;. 
Nkyjpf jftYf;F http://hu.kln.ac.lk/depts.sinhala  
vd;w URL  I ghtpf;fTk; my;yJ 0773586554/0112914493 
Mfpa ,yf;fq;fspD}lhf njhlh;G nfhs;sTk; my;yJ 
anjaleew@kln.ac.lk  vd;gjw;F kpd;dQ;rnyhd;iw 
mDg;gTk;. 2022 rdthp 12 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 
ngg;uthp 12 Mk; jpfjp tiuAk; tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gLk;. 

gjpthsh;>
fsdp gy;fiyf;fofk;>
fsdp.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

SLIBTEC g+q;fh Muhkhtj;ij> 
gpl;bgd> N`hkhfk Muk;g Rw;whly; 

ghprPyid (M.R.g) mwpf;if

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gphpT 23t (4) ,d; fPohd 
mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghprPyid mwpf;ifia Ma;T 
nra;jjd; gpd;dH kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahdJ 22 etk;gH 
2000k; jfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f tHj;jkhdp 
mwptpj;jy; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1993Mk; Mz;bd; 1Mk; 
,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 
mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 9(i) ,w;fikthf ,y. 1090> 
= [atHjdGu> tPjp> uh[fphpatpy; mike;Js;s = yq;fh 
,d;];bbAl; xg; gNahnlf;ndhy[pf;F Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f jPHkhdpj;Js;sJ 
vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. 
2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) 
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhf Nkw;$wg;gll 
Muk;g Rw;whly; ghprPyid mwpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhurigapd; Njrpa Rw;whly; jfty; ikaj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsH ehafk;
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
~ghpru gpar|>
,y 104> nld;rp; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 
r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

 

efu mgptpUj;jp mjpfhurig
 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPo; tpgupf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO (fdp\;l)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

ml;ltiz 01

tpiy 
kD 
,y.

jpl;l ngau;

VAT cl;gl 
epu;khzj;jpw;fhf 
kjpg;gplg;gl;l 
nryT (&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

tpiykD 
gpiz 
njhif 
(&gh)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fs;)

jFjpAila CIDA gjpT 
juk;

tpiykD 
gpiz 

nry;Ygbf; 
fhyk;

1. nfhOk;G Nfhl;ilapy; 
mike;Js;s fg+u; 
fl;blj;jpd; kWrPuikg;G – 
tuNtw;G gFjpapd; Vw;wpak; 
tbtikg;gpd; tbtikg;G> 
toq;fy; kw;Wk; epWTjy;
PD/UDA/GAFFOOR/ 
DSRAAD/2022/002  

15>000>000.00
4>000.00 
cld; 
tupfs;

150>000.00 120

fl;bl epu;khzj;jpd; rpwg;Gj; 
jd;ikAld; C6 my;yJ 
mjw;F Nky;

my;yJ 

njhopy;Jiw fz;zhb 
Ntiy epGzj;Jtj;jpy; gjpT

2022/05/19

2. jk;Gs;isapy; mike;Js;s 
Kd;nkhopag;gl;l UDA 
mYtyfj;jpd; tpupthf;fk;
PD/UDA/DAMBULL A/ 
POE/2022/003

15>400>000.00
4>000.00 
cld; 
tupfs;

154>000.00 180

fl;bl epu;khzj;jpd; rpwg;Gj; 
jd;ikAld; C6 my;yJ 
mjw;F Nky; 2022/05/19

 
01. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) Kiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

02.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; 
NkYs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Njitfs; kw;Wk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s Vida Njitfis g+u;j;jp 
nra;jpUj;jtwhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha fl;lk;-1> 7MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> ngWifg; gpuptpd; 
jiytuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh.: 011 3049008) vd;gNjhL K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu 2022 
[dtup 12 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 ngg;utup 02 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; ngWif mYtyf jiytuplk; tpiykD 
Mtzq;fis fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;f KbAk;.

04.  efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; epjpg; gpuptpy; rpwhg;gUf;F NkYs;s ml;ltiz 01 ,y; cs;sthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 
nrYj;jp Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu 2022 [dtup 12 njhlf;fk; 2022 ngg;utup 02 tiu gj;juKy;iy> 
nrj;rpwpgha fl;lk;-1> 7MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> ngWifg; gpupT> ngWif jiytUf;F vOj;J%y Nfhupf;if 
xd;iw rku;g;gpj;J vjpu;ghu;g;Gila ve;j xU tpiykDjhuu; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w Kftupdhy; Mq;fpy nkhopapyhd 
tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

05.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp xd;wpdhy; toq;fg;gl;l tpiykD Mtzj;jpy; 
cs;sthW tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; tpiykD gpiz xd;iw tpiykD nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpizfspd; 
ngWkjp kw;Wk; tpiykD gpizfspd; nry;Ygbf; fhyk; ml;ltiz 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;bUg;gNjhL mit efu mgptpUj;jp 
mjpfhurig> jiytupd; ngaupy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  xt;nthU tpiykDf;fisAk; ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> 
jpizf;fs ngWiff; FO (fdp\;l)> ngWifg; gpupT> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> 7MtJ khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;iy vd;w 
Kftupf;F ntt;NtW fbj ciwfspy; ,U gpujpfshf rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 
gq;Nfw;gjw;F gupe;Jiuf;fg;gl;l tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

ml;ltiz - 02

ml;ltiz xd;wpy; Fwpg;gplg;gl;l tpiykD ,y. 1 2

tpiykD %lg;gLk; jpfjp 2022/02/03 2022/02/03

tpiykD %lg;gLk; Neuk; K.g. 11.00 K.g. 11.30

  
07.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha - fl;lk; 1> 7MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> ngWifg; 

gpuptpy; 2022 [dtup 26 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;. ,e;j re;jpg;gpy; fz;bg;ghf gq;Nfw;Fg;gb midj;J tpiykDjhuu;fSk; 
Nfhug;gLfpd;wdu;.

08.  tpiykDjhuu;fspd; Nju;tpy; tpiykDjhuu;fspd; Ke;ija nray;jpwd; kw;Wk; jput epiy fz;bg;ghf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. 
Nkhrkhd nray;jpwidf; nfhz;l tpiykDjhuu;fs;> ve;j xU tpiykDf;fisAk; toq;Ftjpy; fUj;jpy;nfhs;sg;glkhl;lhu;fs;.   

09.  ve;j xU tpiykDf;fisAk; jahupg;gJ njhlu;gpyhd nryTfSf;F efu mgptpUj;jp mjpfhurig nghWg;Ngw;fhJ. fpilf;fg;ngw;w 
tpiykDf;fspy; nghUj;jkhd tpiykD xd;iw Vw;gJ my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfupg;gjw;F jpizf;fs 
ngWiff; FO (fdp\;l) cupik ngw;Ws;sJ. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdJ.

10.  jw;Nghija nfhtpl;-19 Neha;j; njhw;W epiyik fhuzkhf> tpiykD Mtzj;ij ngWtjw;F Kd;du; cq;fspd; trjpf;fhf 
njhiyNgrp – 011 – 3049008> njhiyefy; - 011 – 2874546 ,y; efu mgptpUj;jp> gpujpg; gzpg;ghsiu (ngWif) njhlu;Gnfhs;sTk; 
vd;gij Fwpg;gpy; nfhs;sTk;. 

jiytu;>
jpizf;fs ngWiff; FO (fdp\;l)>
efu mgptpUj;jp mjpfhurig>
07MtJ khb> 'nrj;rpwpgha" fl;lk; - 1 
gj;juKy;iy.     

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiyth; gpd;tUk; 

gz;lq;fs; njhlh;gpy; cw;gj;jpahsh;fs;> mth;fspd; gpujpepjpfs; my;yJ 

mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H Kfth;fsplkpUe;J tpiy 

kDf;fisf; NfhUfpd;whh;. njhpT nra;ag;gLk; tpepNahfj;jh;fs;> 

nfhs;tdT fl;lis fpilf;fg; ngw;W 14 ehl;fSf;Fs; tpepNahfj;jpid 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

1 Item-Grade & Substance

 Double Side Coated Art Board (Gloss)
  - 31" x 43" - 230gsm ± 2.5% - 500,00 Sheets
  - 640mm x 915mm- 230gsm ± 2.5% - 250,000 Sheets

 Double Side Coated Art Board (Matt)
  - 31" x 43" - 230gsm ± 2.5% - 250,000 Sheets
  - 25" x 35" - 230gsm ± 2.5% - 250,000 Sheets

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.02.08Me; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP06/AB/NCB20/2021-62

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlh;gpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 

3>500/- nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> 

toq;fy; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiu tpiykD njhlh;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nkyjpf 

tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 kzp tiu 

vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf> 

ngWiff; FOj; jiyth;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lh; ldp];lh; B rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 08.
2021.12.24
njhiyNgrp : 011-2694898

,izajsk; : www.documents.gov.lk

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

N-09

ngWif mwptpj;jy;
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyf;F Njitahd 

fhfpjhjpfis nfhs;dT nra;jy;
fPNo Fwpg;gplg;gLk; fhfpjhjpfis toq;Ftjw;fhf uhfk nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; jifikAila toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y.

cUg;gb msT kPsspf;fg;glhj

Nfs;tpf; fl;lzk;

01 Nghl;Nlhg; gpujp jhs;

(A4/80 gsm/Photocopy Paper
1200 ngf;fw;Wfs;

02 CR Book (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII) 4400 Gj;jfq;fs;

03 Bank & Bond Paper (A3/60 gsm)
Bank & Bond Paper (A3/60 gsm)

720 ngf;fw;Wfs;

120 ngf;fw;Wfs;

2500.00

04 Bristol Board 90 ngf;fw;Wfs;

05 Vida fhfpjhjpfs;

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w ve;j Nfs;tpjhuUf;Fk; gpujpepjpnahUtUf;F my;yJ ngah; 

Fwpg;gplg;gLgtUf;F fPo;f;fhZk; nghUl;fis rkh;g;gpj;J 2022.01.18 Kjy; 2022.02.07k; jpfjp tiu 

thuj;jpd; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu nfhOk;G tlf;F Nghjdh 

itj;jpa rhiyapd; epjpg; gphptpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

   nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %y tpz;zg;gk; 

xd;W

   nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj &. 2500.00 

fl;lzj;ij nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;L

  tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujp

2.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.02.08 gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytUf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; my;yJ nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jpa rhiyapd; gpujk fzf;fhsh; 

gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhhp my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtf;F khj;;jpuk; rKfkspf;fyhk;.

3.  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; (~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp|) vd;W NtWNtwhf 

rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j 

cUg;gbapy; ngah; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpdj;ij njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

4.  rfy Nfs;tpfSk; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gLk; khjphpg; 

gj;jpuq;fspy; kl;Lk; g+Hj;jp na;ag;gl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 (njh. Ng. ,y. 011-2959261/2 ePbg;G 351)
 ngf;]; 011- 2951239/011-2959266

jiyth;>
gpuNjr ngWiff; FO>
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy>
uhfk.

ngWif mwptpj;jy;
mfytj;j gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhf fPo;f;fhZk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. mjw;fhf cq;fsJ tiykDf;fis 
rkHg;gpf;FkhW Ntz;LfpNwd;.

rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fSk; ,U gpujpfSld; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 
mJ %yg; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad NtW Ntwhf ciwfspy; 
Fwpg;gpl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xNu ciwapy; ,l;L nghwpapl;L 
mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 
mjid mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; my;yJ gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

fl;blg; nghUl;fs; (fy;> kzy;> rPnke;J....)
`pa+k; igg;
tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; (gy;g;> taH> Rtpl;r;....)
laH kw;Wk; ba+g;
NlhdH
jhH gpuPkpf;]; Nfhyh];
Nrit epiyaj;jpw;F Njitahd cuha;T ePf;fp vz;nza;
thfd gw;whp

gbtf; fl;lzk; &. 500.00 kw;Wk; kPz;Lk; nrYj;jg;gLk; Nfs;tpg; gpiz 
2000.00 I nrYj;jp mYtyfj;jpypUe;J K.g. 10.00 - gp.g. 3.00 Nfs;tp 
tpz;zg;gg;gbtq;fis mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp tpiykDf;fs; tpepnahfpj;jy; -  2022.01.18 Kjy; 2022.02.08 gp.g. 
3.00 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2022.02.09 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; - 2022.02.09 K.g. 10.01 ,w;F

Fwpj;j khjphpfs; kw;Wk; Nfs;tp epge;jidfis mYtyfj;jpd; toq;fy; 
mjpfhhpaplk; tprhhpAq;fs; - 0342243236

nrayhsH>
mfytj;j gpuNjr rig

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FO jiyth; gpd;tUk; 

gz;lq;fs; njhlh;gpy; cw;gj;jpahsh;fs;> mth;fspd; gpujpepjpfs; my;yJ 

mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H Kfth;fsplkpUe;J tpiy 

kDf;fisf; NfhUfpd;whh; njhpT nra;ag;gLk; tpepNahfj;jh;fs;> 

nfhs;tdT fl;lis fpilf;fg; ngw;w 14 ehl;fSf;Fs; tpepNahfj;jpid 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

1 Item-Grade -

 Double Side Coated Art Paper (Gloss)
  - 24" x 36" - 100gsm ± 2.5% - 1,000 Reams
  - 64cm x 90cm - 100gsm ± 2.5% - 400 Reams

 Double Side Coated Art Paper (Matt)
  - 24" x 36" - 100gsm ± 2.5% - 500 Reams
  - 64cm x 90cm - 100gsm ± 2.5% - 500 Reams

tpiykD Vw;Wf; nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.02.08 Me; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp tiuahFk;. tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP06/AP/NCB19/2021-60

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlh;gpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 

3>500/- nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> 

toq;fy; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiu tpiykD njhlh;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nkyjpf 

tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 kzp tiu 

vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf> 

ngWiff; FOj; jiyth;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lh; ldp];lh; B rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 08.
2021.12.16
njhiyNgrp : 011-2694898

,izajsk; : www.documents.gov.lk

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

N-06

NW BIC-5654 TVS 
apache 2019,    
motor cycle கூடிய 
விமைக்   க�வாரி-
க்ம�க்கு. சவலிபல் 
பினவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �வாலி வீதி,  
ச�வாழும்பு -03 . ச�வா. 
கப. 0711 210810.
 003473

WP QO-0 683 Bajaj - 
2008 NC  QV-7746 
Bajaj 2 009 three-
wheel கூடிய விமைக் 
க � வா ரி க் ம � க் கு . 
சவலிபல் பினவான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�வாலி வீதி,  ச�வாழும்பு 
-03. ச�வா.  கப. 0711 
210810. 003475
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,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifj; JiwKf mjpfhurigapd; 
cj;Njr gpujhd fsQ;rparhiyf; 

fl;blj;jpw;fhd fl;likg;Gg; nghUl;fspd; 
epwg;g+r;RfSf;fhd Nfs;tp

Nfs;tp ,y: EW/6/PT/2022/01/MW

1. ,yq;if JiwKf mjpfhurigapd; cj;Njr gpujhd 
fsQ;rparhiyf; fl;blj;jpw;fhd fl;likg;Gg; nghUl;fspd; 
epwg;g+r;Rf;F Mh;tKs;s jug;gpdhplkpUe;J ,yq;if 
JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhHghf jpizf;fs 
ngWiff; FOtpd; jiytH Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis miof;fpd;whH.

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; kw;Wk;; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; 
rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. tpiykDjhuHfs; epfuhd Nrit tpahghuj;jpy; 
Mff;Fiwe;jJ fle;j %d;W tUlq;fSf;fhtJ ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

4. MHtKs;s tpiykDjhuHfs; nfhOk;G 01> Nyld; 
g];jpad; tPjp> 45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 
JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; nghwpKiw nghwpj;njhFjp 
nghwpapay; gphptpd; gpujhd nghwpapayhsh; (nghwpKiw 
nghwpj;njhFjp) mth;fsplkpUe;J Nkyjpfj; jfty;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 7>500.00 (VAT mlq;fyhf) 
&ghit nuhf;fg;gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dH> 2022-01-19Mk; 
jpfjpapypUe;J 2022-02-01Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu gpujhd nghwpapayhsH 
(nghwpKiw nghwpj;njhFjp) mth;fSf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-01> 
Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 
JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; nghwpapay; Ntiyfs; 
fpisapypUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; KOikahd 
njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

6. 2022-02-02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 
Kd;duhff; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
Vw ;Wf ;nfhs ;sg ;glkhl ;lhJ. tpiykDf;fs ; 
KbTWj;jg;gl;lTlNdNa tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfspd; 
r%fj;jpy; mNj Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J 
tpiykDf;fSlDk; 250>000.00 &gh ngWkjpahd 
tpiykDg;gpiz Kwpnahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

gpujhd nghwpapayhsH (nghwpKiw Ntiyfs;)
nghwpKiw Ntiyfs; nghwpapay; gphpT
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>
nfhOk;G 01
njhiyNgrp ,y : 011-2482905   
njhiyefy; ,y : 011-2451906

khfhz tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp 

kw;Wk; tHj;jfk; tPlikg;G epHkhzj;Jiw> Njhl;l 

cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk 

mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

rfy cg xg;ge;jf;fhuHfs; kw;Wk; 
toq;FeHfSf;F tpLf;fg;gLk; 

mwptpj;jy;

Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F cg xg;ge;j 
Nrit> nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fg;gLk; cg 
xg;ge;jf;fhuHfs; kw;Wk; toq;FeHfspd; rpl;ilfs; rhHghf 
2015.12.31 tiu nrYj;jhJ jLj;Jitf;fg;gl;Ls;s itg;Gf;fs;> 
jLg;Gf;fs; kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba rpl;ilfs; 2022.01.31 
,w;F Kd; nrYj;jp Kbg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

vdNt> rfy cg xg;ge;jf;fhuHfSf;Fk;> toq;FeHfSf;Fk; 
,e;j mjpfhurigapypUe;J 2015.12.31k; jpfjpf;F Kd; fhy 
vy;iyAld; rk;ge;jg;gl;l NkNy Fwpg;gplg;gLk; VNjDk; 
fpilf;f Ntz;ba njhif Mapd; 2022.01.31 ,w;F Kd; 
Kiwahf tpz;zg;gpj;J tpLtpj;Jf;nfhs;SkhW ,j;jhy; 
mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

mt;thW 2022.01.31k; jpfjpf;F Kd; tpLtpj;Jf;nfhs;shj 
rfy itg;Gfs;> jLg;Gj; njhif kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba 
rpl;ilfs; epjp mjpfhu rigapd; epjpaj;jpw;F itg;Gr; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gij jaTld; 
mwptpf;fpNwd;.

nghJ KfhikahsH>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
,y. 59>
nrd; nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G -12

2022.01.11

fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; 

epHkhzk; kw;Wk; fl;blg; 

nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; 

Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R 

fl;blq;fs; jpizf;fsk; 

tuf;fhnghytpYs;s njhopy; 
cgmYtyf> mYtyf

jiug;glj;jpw;fhd Nkk;gLj;jy;

[Contract No. CE/Z5/C/2022/01]

1. fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 7.7 kpy;ypad; 

&gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; 

~tuf;fhg;nghytpYs;s njhopy; 

cgmYtyf> mYtyf jiug;glj;jpw;fhd 

Nkk;gLj;jYf;fhf| jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fl;blq;fs; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf> 5 Mk; tya 

gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

 eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 91 ehl;fshFk;.

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. ,e;j ngWifapd; fPo; 

epiwNtw;wg;glTs;s Ntiyapd; kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s ngWkjpahdJ 50 kpy;ypad; 

&ghtpw;F FiwthftpUg;gjdhy;> gpuhe;jpa 

Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik 

Mfpad 04/2016(iii) kw;Wk; 03/2020 Mfpa 

,yf;fq;fSila mur epjp Rw;wwpf;iffspy; 

eph;zapf;fg;gl;lthW gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhurigAld; fl;bl eph;khzj; 

Jiwapy; rp-7> rp-6 my;yJ rp-5 juq;fspy; 

gjpT ngw;wth;fshfTk; tpiykDf;fis 

%Lk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> 

gjpthdJ xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapYk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ~~tpiykDjhuh;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 

Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk;> ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; gjpT ngw;wth;fshf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. gjpT nra;jypd; %yg;gpujpahdJ 

(gprpV-3) tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. gprpV-3 rhd;wpjio rkh;g;gpf;fhj 

ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; ngWiffs; 

toq;fg;glkhl;lhJ||.

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf 

jftiy fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 5 

Mk; tya gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J 

ngw;W mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp 

tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhlh;gpyf;fq;fs; gpd;tUkhW: njhiyNgrp: 

081 2236653. njhiyefy;: 081 22 34255.

5. 2022.01.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.07 

Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf ,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghit 

(2>500 &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> fz;b> 

fl;blq;fs; jpizf;fs 5 Mk; tya 

gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6. 2022.02.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 

5 Mk; tya gpujhd nghwpapayhshpd; 

mYtyfk;> 5 Mk; tya gpuhe;jpa ngWiff; 

FOj; jiythplk; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mNj 

Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fs 5 Mk; tya 

gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

7. tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

eph;zapf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J my;yJ 

ve;jnthU ePbf;fg;gl;l fhyg;gFjpapypUe;J 

77 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8. midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW 

mike;Js;s tifapy; tpiykDg; 

gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

• tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 9 Mk; 

gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

• fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 

toq;fg;gl;bUj;jy;.

• 115>000 &gh njhiff;fhdJ.

• 2022 Nk 24 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

• ml;ltizapd; 16.0 Mk; cgthrfj;jpy; 

Rl;bf;fhl;bathW Kftuhd;iknahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;bUj;jy;. 

nghwpapayhsh; 

(jpUkjp) lgps;A. V. lgps;A. mNgath;jd>

gzpg;ghsh; (eph;khzk;) (gpuhe;jpak;)>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||>

gj;juKy;y.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

flw;nwhopy; kw;Wk; ePhpay; tsj; jpizf;fsk;

,yq;if ePh; epiyfspDs; l;Nuhyh; kPd;gpb fUtpfisg; gad;gLj;jp kPd; gpbj;jjdhy; ifJ nra;ag;gl;L ePjpkd;w eltbf;iffs; 

epiwtile;jjd; gpd; mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhd mDkjpiag; ngw;Ws;s kPd;gpbg; glFfs; gpd;tUk; ,lq;fspy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk;.

glF tif jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 

,lk;

glFfspd; 

vz;zpf;if

Vykplg;gLk; 

jpfjp

Neuk;

aho;g;ghzk;

l;Nuhypq; glF fhiuefh; 65 2022-02-07 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

l;Nuhypq; glF fhq;Nfrd;Jiw 05 2022-02-08 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

fpspnehr;rp

l;Nuhypq; glF fpud;rp 24 2022-02-09 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

kd;dhh;

l;Nuhypq; glF jiykd;dhh; 09 2022-02-10 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

Gj;jsk;

l;Nuhypq; glF fy;gpl;b 2 2022-02-11 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

v];.N[. f`tj;j>

gzpg;ghsh; ehafk;>

flw;nwhopy; kw;Wk; ePhpay; tsj; jpizf;fsk;.      2022-01-18

epge;jidfs;:

VykpLk; ,lg;gug;gpw;F Eiotjw;F xU egUf;F 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 2022-01-31Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-05Mk; jpfjpfSf;fpilapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuahd hyj;jpDs;> 

kPd;gpbg; glFfis gpd;tUk; ,lq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;F re;jh;g;gk; toq;fg;gLk;;. ,jd; nghUl;L flw;gilapd; 

d;dDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fj; Njitahdhy; xUq;fpizg;G eltbf;iffSf;fhf khtl;l flw;nwhopy; cjtpg; 

gzpg;ghsUf;F Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 Vyj;jpd; KbT mwptpf;fg;gl;ljd; gpd; nfhs;tdthsuhy; nkhj;jj; njhifapd; 25% kPsspf;fg;glhj njhifia itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; kpFjp 75% njhifia md;iwa ehs; Kjy; 5 Ntiy ehl;fSf;Fs; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

Vyf; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

mg;Gwg;gLj;Jtjw;F mDkjp ngwg;gl;Ls;s kPd;gpb glFfis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;

Nfs;tp kDf;NfhuYf;fhd miog;G
t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit

xspgug;G epiyaq;fSf;fhd khjhe;j thlif mbg;gilapy; 4 WD 
thfdq;fis Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhd tpiy kDf;Nfhuy;

t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nritapd; fPo; tUk; xspgug;G epiyaq;fspy; Nghf;Ftuj;J NjitfSf;fhf khjhe;j thlif 

mbg;gilapy; 2 Mz;L fhy xg;ge;j mbg;gilapy; rhujp kw;Wk; vhpnghUSld; 4 WD thfdq;fis Nritapy; <LgLj;Jtjw;F 

rPy; itf;fg;gl;l tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 
,yf;fk;

tpguk;
tpiy 

kDNfhuy; 
,yf;fk;

thfd tif cw;gj;jp Mz;L
Nfs;tp kDf;fy; 
jpwf;fg;gLk; 

jpfjpAk; NeuKk;

01 njdpaha xspgug;G 
epiyak;> tp`huN`d> 
njdpaha> (khjhe;jk; 
vjph;ghh;f;fg;gLk; Xl;lk; 
fp.kP. vz;zpf;if fp.kP. 
2000)

ITN/fpa+/08/
2021

4 WD ehd;F fjT 
lgs; nfg; tz;b 
Fsp&l;lg;glhky;

2005 my;yJ 
mjw;F gpd;dh; 

cw;gj;jp

2022.02.01
jpfjp gp.g.2.30

02 gz;lhunty xspgug;G 
epiyak; ehangj;j 
Njhl;lk; nrd; nfj;jhpd; 
gz;lhunty (khjhe;jk; 
vjph;ghh;f;fg;gLk; Xl;lk; 
fp.kP. vz;zpf;if fp.kP. 
1750)

ITN/fpa+/60/
2021

4 WD ehd;F fjT 
lgs; nfg; tz;b 
my;yJ Ntz; 

xd;W
Fsp&l;lg;glhky;

2005 my;yJ 
mjw;F gpd;dh; 

cw;gj;jp

2022.02.01
jpfjp gp.g.2.45

Fwpj;j Nfs;tp kDf;fy; NkYs;s xt;nthU Nfs;tp kDTf;fhfTk &gh 1080 (8 tPj ntl; thpAld;) kPs; nrYj;jg;glhj 

fl;lzKk; 5000 &gh kPs; nrYj;jg;gLk; Nfs;tp kD itg;ig gj;juKy;y> tpf;fpukrpq;fGutpy; cs;s t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp 

Nrit KfhikahsUf;F (nfhs;Kjy;) gzk; nrYj;Jtjd; %yk;  tpz;zg;gq;fis ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. mt;thW 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; Nfs;tp kDf;fy; %yk; khj;jpuk; tpiy kDf;fis rkh;g;gpf;f KbAk;. Nfs;tp kDf;fs; 2022 [dthp 

31Mk; jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g. 9 kzp Kjy; gp.g. 3 kzptiu toq;fg;gLk;. Nfs;tp kDf;fis ngw;Wf; nfhs;Sk; 

NghJ tpiy kDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F vjph;ghh;f;fg;gLk; thfdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

NkYs;s xt;nthU Nfs;tp kDTf;Fk; rPy; itf;fg;gl;l tpiykDf;fYf;fhd Nfs;tp kDf;fy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

jpfjpAk; NeuKkhd 2022 ngg;uthp Kjyhk; jpfjp gp.g. 2 kzpf;F Kd;dh; jiyth; nfhs;Kjy; FO t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp 

Nrit tpf;fpukrpq;fGu gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj;  jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. my;yJ KfthpapYs;s Kd;Gw 

ghJfhg;G gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp kD ngl;bapy; ,l Ntz;Lk;. Nfs;tp kDf;fSld; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j  tpiy kDf;fspd; ,yf;fj;ij Fwpg;gpl Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiy kDf;fy; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

2022 ngg;uthp Kjyhk; jpfjp NkYs;s Mtzj;jpy;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nfs;tp kD njhlh;ghd tpz;zg;gq;fSk; 

jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; fPo; fhZk; KfthpapYs;s nghwpapay; gphpT mYtyfj;jpy; tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; 

tpz;zg;gjhhp my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;s KbAk;.  ,J njhlh;ghd  Nkyjpf 

tpguq;fis  011-2775493 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; Kfhikahsh; (nfhs;tdT) my;yJ 011-2774592 vDk; gpujpg;nghJ 

Kfhikahsh; (nghwpapay;) my;yJ 011-2774424 vDk; Nghf;Ftuj;J cj;jpNahfj;jhpd; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G 

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

jiyth;>
nfhs;Kjy; FO>
t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit>
tpf;fpukrpq;`Gu gj;juKy;iy.

2022.01.18

2007Mk; Mz;bd; 
7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 
9(1)Mk; gphptpd; 

gpufhuk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

mwptpj;jy;  
 

FNshgy; 
,d;lbNulh;]; 
(gPtPB) vy;Bb  

gptp 75975
 

,y. 117/2D 
b nk]pndhj; 

fpuTd;l; fk;g;nsf;];
fe;jhd

gzpg;ghsh;

mwptpj;jy; 
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/20/062  50 Nos. Sealed Type Ba  ery 12V 200 
AMPH ( Semi – Maint.Free ) 

21,550.00 1,000.00 11-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

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

ngWif mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;blg; 

nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R 

murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; - nfhnyhd;dht
Supply of Hot Rolled 8’0x4’0” x 06mm Stainless Steel Sheets 260 Nos., 

Supply of Hot/Cold Rolled Stainless Steel Sheets 8’0” x 4’0” x 03mm –  115 Nos., 
and 8’0”x4’0”x02mm – 10 Nos., Supply of Hot/Cold Rolled  8’0”x4’0”x01mm 

Stainless Steel Sheets 1260 Nos. as per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent and 
Supply of Double Layer Form Mattresses  183x91x10cm (6’0”x3’0”x4”) – 3700 Nos.

Procurement Nos. 3/1/3/21/TN/016, 3/1/3/21/TN/017, 3/1/3/21TN/018 and 3/1/2/SA/21/RB/16

1. gpd;tUk; toq;fy;fSf;fhf jFjpAk; Gfo;tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis murhq;f 
njhopw;rhiyj; jpizf;fs> jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

 Supply of Hot Rolled 8’0x4’0” x 06mm Stainless Steel Sheets 260 Nos., Supply of Hot/Cold Rolled Stainless Steel Sheets 8’0” x 
4’0” x 03mm – 115 Nos., and 8’0”x4’0”x02mm – 10 Nos., Supply of Hot/Cold Rolled  8’0”x4’0”x01mm Stainless Steel Sheets 1260 
Nos. as per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent and Supply of Double Layer Form Mattresses  183x91x10cm (6’0”x3’0”x4”) 
– 3700 Nos. xg;ge;jj;ij toq;fpa gpd;dh; xg;gilg;Gf; fhykhdJ 10 thuq;fSs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 3/1/3/21/TN/017 vd;w 
ngWif ,yf;fj;jpd; midj;J cUg;gbfSk; jdpnahU nghjpahf fUjg;gLtJld; xU gFjp tpiykDf;fs; Vw;Wf; 
nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

4. njhopy;El;g msTf; Fwpg;Gf;fs;> xg;gilj;jYf;fhd ml;;ltiz kw;Wk; Vida Nkyjpf tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhnyhd;dht> murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> gpujhd 
nghwpapayhsh; nghwpapay; nyh[p];bf;];/ toq;fy;fSf;fhd nghwpKiw nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W [njhiyNgrp: 
(011) 2534579/(011) 2572351/2  ePbg;G 150/ njhiyefy;:- (011) 2572254] 2022.01.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.09 Mk; jpfjp 
tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; mNj ,lj;jpy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6. 2022.01.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.09 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiuAk; xt;nthU ngWiff;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhnyhd;dht> murhq;f 
njhopw;rhiyj; jpizf;fs gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7. 2022.02.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhnyhd;dht> murhq;f 
njhopw;rhiyj; jpizf;fs 3 Mk; khbapd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythplk; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

8. tpiykDf;fs; fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s njhiffSf;fhd tpiykD gpizfshf rhpahd 
cUkhjphpf;Nfw;wthW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;ljhfTk; my;yJ 
~~gzpg;ghsh; ehafj;jpd;|| ngahpy; toq;fg;gl;l tq;fp tiuthf my;yJ murhq;f njhopw;rhiy jpizf;fs rpwhg;ghplk; 
ve;jnthU Ntiy ehspYk; gp.g. 3 kzpf;F Kd;duhf nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gl;L ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
gw;Wr;rPl;Lld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD nry;YgbahFk; kw;Wk; tpiykDg;gpiz nry;YgbahFk; 
jpfjpfs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

9. ntspehl;L Kftuhd;ikfis gpujpepjpg;gLj;Jk; cs;Sh; Kfth;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; jk;ik gjpT nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ngWifapd; ngWkjpahdJ 5>000>000 &ghtpw;F 
Nkw;gbd;> Kd;itg;Gld; chpj;jhd gprpV gbtk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10. nfhnyhd;dht> murhq;f njhopw;rhiy jpizf;fs 3 Mk; khbapd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; 2022.02.01 
Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

No.    Procurement No.              Description of Work Bid Security 
Amount (Rs)

Bid opening 
date & Time

01. 3/1/3/21/TN/016 Supply of Hot Rolled 8’0”x4’0”x06mm Stainless Steel Sheets 
260 Nos. (As per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent) 840,000.00 10.02.2022

02. 3/1/3/21/TN/017
Supply of Hot/Cold Stainless Steel Sheets 8’0”x4’0”x03mm 
– 115 Nos and 8’0”x4’0”x02mm – 10 Nos. (As per the JIS 
G4304 SUS 316L or equivalent)

220,000.00 10.02.2022

03. 3/1/3/21/TN/018
Supply of Hot/Cold Rolled 8’0”x4’0”x01mm Stainless 
Steel Sheets 1260 Nos. (As per the JIS G4304 SUS 316L or 
equivalent)

820,000.00 10.02.2022

04. 3/1/2/SA/21/RB/16 Supply of Double Layer Form Mattresses 183x91x10cm 
(6’0”x3’0”x4”)  - 3700 Nos. 370,000.00 10.02.2022

 
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfk;>
3 Mk; khb> murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> nfhnyhd;dht. 
18.01.2022.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/08/053 02 Nos. A  er Coolers with Tanks for 
Cummins QSX -15 Engines Fi  ed to SHI 
Transfer Cranes 

25,000.00 1,000.00 10-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/14/059 20 Nos. Bearing for Main Hoist Sheaves 
Fi  ed to ZPMC STS Crane at JCT

24,000.00 1,000.00 11-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

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

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/
PT/6257(MP)

3008KG Wire Rope Lubricant for 
Container Cranes in JCT 

60,000.00 1,000.00 17-02-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/02/
PT/6259(MP)

Spares for Caterpillar C-15 Engines of 
ZPMC 41T RTGC at JCT

160,000.00 3,500.00 17-02-2022
K.g. 10.00 

kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443
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,uj;kyhd tpN\l nghUshjhu kj;jpa epiyak; 

ngWif mwptpj;jy;
2022/ 2023 Mz;bw;fhd ghJfhg;Gr; 

Nrit kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritiag; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

1.  ,uj;kyhd tpN\l nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpw;F 2022Mk; Mz;by; 

ghJfhg;Gr; Nritia toq;fy; kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritf;fhf tpiykDr; 

rkHg;gpg;gjw;F ,uj;kyhd tpN\l nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpd; 

rhHghf> ,uj;kyhd gpuNjr nrayfg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ. 

2.  2022 [dthp 18 Kjy; 2022 ngg;uthp 02 tiu K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 2.00 

tiu ,uj;kyhid tpN\l nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpy; kPsspf;fg;glhj 

&gh 1>000.00 ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 'gpuNjr nrayhsH> gpuNjr nrayfk;> 

,uj;kyhd" vd;w Kfthpf;F> tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ghJfhg;Gr; Nritia toq;FeHfs;> '2022Mk; 

Mz;by; ghJfhg;Gr; Nritia toq;fy;" vd;Wk;> Rj;jpfhpg;Gr; Nritia 

toq;FeHfs; '2022Mk; Mz;by; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;fy;" vd;Wk; 

Fwg;gpl;L> ngg;uthp 02 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ ,uj;kyhd gpuNjr nrayfj;jpd; 

jiukhbapYs;s fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

Fwpj;j Neuj;jpy; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSlDk; kPsspf;fg;gLk; &gh 10>000/- ,w;fhd 

ngWif gpizankhd;W> ,uj;kyhd tpN\l nghUshjhu kj;jpa epiya 

Kfhikj;Jtk; vd;w ngahpy;> ,uj;kyhd kf;fs; tq;fapd; fzf;F 

,yf;fk; 080-1-001-6-0001501 vd;w fzf;fpw;F itg;Gr; nra;J mjd; %yg; 

gpujpia tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf;Fwpg;gpl;L jdpj;jdp 

ciwfspy; NrHj;J> mtw;iw xNu ciwapy; NrHj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  2022 ngg;uthp 02Mk; jpfjp gp.g. 2.05 ,w;F ,uj;kyhid gpuNjr 

nrayfj;jpy; tpiykDj; jpwj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> tpz;zg;gjhuH 

my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH mt; Ntisapy; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

7.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhFk;. 

8. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

,uj;kyhd gpuNjr nrayfk;. 

 

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

Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s Gjpa nraw;wpl;l 

mYtyfj;jpw;fhd nfhq;fpwPl; fyit  

cUf;Ff; fl;likg;ig tbtikj;jy; kw;Wk; 

eph;khzpg;gjw;fhd Nfs;tp

REF-PD/WORKS/04/2021
fsdp> rg;Gf];fe;j> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s Gjpa 

nraw;wpl;l mYtyfj;jpw;fhd nfhq;fpwPl; fyit - 

cUf;Ff; fl;likg;ig tbtikj;jy; kw;Wk; eph;khzg; 

gzpf;fhd  tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (CPC) rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; (DPC) jiyth; NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; httpp://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/.    kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

15>000 &ghit (&. 13>888.89 +  8% VAT) ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; nfhOk;G-09> ,y. 609> fyhepjp 

ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy) 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; KbTWj;jg;gl;L cld; 

jpwf;fg;gLk;.  

njspTgLj;jy;fs; (VJk;) ,Ug;gpd; gpd;tUk; 

njhiyNgrp / njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh gpujp Rj;jpfhpg;G Kfhikahsh; (guhkhpg;G 

kw;Wk; nraw;wpl;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>

rg;Gf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp:  +94 11 2400684 / 2400427 / 2400431
njhiyefy;: + 94 11 2400684 / 2400

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

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT
= [atHjdGu nghJ itj;jparhiy

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp njhlHG : Q 33/22

,ae;jpu KjyPl;L mbg;gilapy; lahyp]p]; 
EfHit toq;Ftjw;fhd Nfs;tp 

(TENDER FOR SUPPLY OF DIALYSIS CONSUMABLE 

WITH MACHINE INVESTMENT BASIS)

A.  5 tUl fhyj;jpw;F ,ae;jpu KjyPl;L mbg;gilapy; lahyp]p]; EfHit 
toq;Ftjw;fhf (09 lahyp]p]; nkrpd;fspd; toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;) 
MHtKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis = 
[atHjdGu nghJ itj;jparhiyapd; rhHghf jpizf;fs ngWif FOtpd; 
jiytH miof;fpd;wH. 

B. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elhj;jg;gLk;. 

C.  XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh %thapuk; (3>000/-) nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.01.18 
Kjy; 2022.02.09 tiu K.g. 9.00 Kjy; 15.00 kzp tiu ve;j Ntiy ehl;fspYk; 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba ENfnfhl> jygj;gpl;ba> = [atHjdGu nghJ itj;jparhiy 
toq;fy;fs; mYtyUf;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 
MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp 
tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

D.  ENfnfhl> jygj;gpl;ba> = [atHjdGu nghJ itj;jparhiy jpizf;fs 
ngWiff; FO> jiytUf;F tpiykDf;fs; - tpepNahfpf;fg;glyhk; my;yJ gjpTj; 
jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 2022.02.10k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
my;yJ mjw;F Kd; jiytuhy; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
itg;gPypl KbAk;. tpiykDf;fs;> rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gl;Ls;s 
tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; %lg;gl;l gpd;G cldbahfj; 
jpwf;fg;gLk;. 

E.  XH tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk;> itj;jparhiy rig miwapy; 2022.01.28k; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F eilngWk;. 

jiytH> 
jpizf;fs ngWiff; FO> 
= [atHjdGu nghJ itj;jparhiy> 
jyg;gj;gpl;ba> 
ENfnfhil. 
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/19/PT/17/059  Cloth Drill – 1500 Mtrs. 15,000.00 1,000.00 11-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

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

2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F nghUl;fis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;/ 
toq;Feh;fs; / ,wf;Fkjpahsh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;

1.  2022Mk; tUlj;jpDs; gpd;tUk; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if ,uhZtj;jpd;; ngWiff;FOj; jiythpdhy; 
Nfhug;gLfpd;wd.

 m. njhpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; rfy nghUl;fSk; ,yq;if ,uhZtj;jpd; uhfk Aj;Njhgfuz fsQ;rparhiy my;yJ ,uhZt Jzpfs; fsQ;rparhiyf;F Nghf;Ftuj;J nra;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

 M. ,jw;F Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 10.00 kzpj;jpahyk; Kjy; gpw;gfy; 15.00 kzpj;jpahyk; tiu cUg;gbfSf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; 
mike;Js;s Aj;Njhgfuz Nrit gzpg;ghsh; rigaplkpUe;J me;j tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; xt;nthU Nfs;tp ,yf;fj;jpw;fhfTk; jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij = 
[ath;jdGu> ,uhZtj; jiyikafk;> ,yq;if ,uhZt epjpg; gzpg;ghsUf;F  nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fspdhy; Kiwahf ifnahg;gkplg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis  cj;jpNahfg+h;t 
Kj;jpiuiag; gjpj;jjd; gpd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy; (nghUs; tif) tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| Nfs;tp ,yf;fk;  
(DOS/2022/..............)  jpfjp kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

njh. 
,y. 

Nfs;tp 
milahs 
,yf;fk;

tpguq;fs;

cs;ehL/
ntspehL

(NCB/ ICB)
msT

tpiykD Mtzq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk;/ 

KbTWj;jg;gLk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

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

1 DOS/2022/4500 Nf]; iu]; ];Bkh;  (50 Kg) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy; 2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
2 DOS/2022/4501 ciwepiy Fsph;rhjdk; (20 rJu mbfs;) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
3 DOS/2022/4502 Fsph;rhjdg;ngl;b (8 rJu mbfs;) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
4 DOS/2022/4503 Nghj;jy; Fsp&l;b (14 rJu mbfs;) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
5 DOS/2022/4504 kpd;rhu ePH; nfhjpfyd; (25 yPw;wh;;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
6 DOS/2022/4505 tspr;rPuhf;fp 18000 Btu/Hr  (Wall Mounted Non Inverter Split Type Air Conditioner ) NCB 30 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
7 DOS/2022/4506 tspr;rPuhf;fp 24000 Btu/Hr  (Wall Mounted Non Inverter Split Type Air Conditioner ) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
8 DOS/2022/4507 tspr;rPuhf;fp 36000 Btu/Hr  (Ceiling Suspended Non Inverter Split Type Air Conditioner) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23  ( K.g. 11.00)         3,500.00 
9 DOS/2022/4508 Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; (Light Duty) NCB 100 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
10 DOS/2022/4509 Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; (Heavy Duty) NCB 30 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
11 DOS/2022/4510 kuf;fwp ntl;Lk; fUtp NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
12 DOS/2022/4511 kpd;rhu ,iwr;rp ntl;Lk; fUtp NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
13 DOS/2022/4512 Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; (Heavy Duty) NCB 100 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
14 DOS/2022/4513 ,Uk;Gg; ngl;lfk;  (100 - 125 KG) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
15 DOS/2022/4514 ntfpAk; fpsPdh; (Heavy Duty) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
16 DOS/2022/4515 kpd;rhu iu]; Ff;fh; (2 yPw;wh;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         1,000.00 
17 DOS/2022/4516 kpd;rhu iu]; Ff;fh; (5 yPw;wh;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         1,000.00 
18 DOS/2022/6066 th;z njhiyf;fhl;rpg; ngl;b LED 43"  (md;ldh rfpjk;) NCB 140 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 

2. Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa Nghl;b hPjpapy; kw;Wk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F my;yJ me;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L KbTWj;jg;gLk; fhyk; Kbtiljw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; 
Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nrit ,lj;jpd; fbjj;Jld; tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

 jiyth;>
 jpizf;fsg;; ngWiff; FO>
 Aj;j cgfuz Kjd;ik fl;lisg; gphpT>

 ,uhZt Kfhk;> nrypq;Nfh fl;blk;>

 ,y. 167/30, mtprhtis tPjp> xUnfhltj;j.

4. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F toq;Feh;fs; gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. njhopy;El;g kjpg;gPLfspd; NghJ ,iaGila jifikfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

 m) jpUg;jpfukhd tpidj;jpwd; mwpf;if rfpjk; rkkhd nfhs;ssTila mur / jdpahh; epWtdq;fSf;F Nkw;gb cUg;gbfis toq;Ftjpy; ,uz;L tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 M) epjpa ,aYik

 ,) jpUg;jpfukhd thp nrYj;jy; mwpf;iffs;> NghJkhd cw;gj;jp ,aYik> NghJkhd fsQ;rpa trjpfs;

 <) tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp my;yJ fle;j %d;W tUlq;fSf;fhd nraw;ghl;L mwpf;ifAldhd $l;bizg;Gr;  rhd;wpjo;

5. tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ntl; gjptpyf;fj;ij ntspg;gLj;Jjy; fl;lhakhFk;. tpiykDjhuh; ntl; thpapypUe;J tpLtpf;fg;gl;bUe;jhy; mij cWjp nra;tjw;F cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; Mizahsh; ehafj;jplkpUe;jhd 
fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jj; Njitg;ghl;il toq;fhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

6. KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT nra;Ak; msitj; 
jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. 

7 cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; nghUl;L njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F gjpTj; jghypy; mwpaj;jug;gLk;.

8. ntspehl;L toq;Feh;fSf;F fld; fbjq;fs; %yKk; cs;ehl;L toq;Feh;fSf;F fhNrhiyfs; %yKk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

9. Mth;Ks;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F nghJthd nghUl;fs;: 0112987534  ,ae;jpNuhgfuzq;fs; 0112987532 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf tplag;nghWg;G mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,uhZtj; jsgjp>
,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;> 
= [ath;jdGu> nfhOk;G.

,yq;if ,uhZtk;

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/03/052  Motor Tyres 1600X25 XGC, Tubeless 
(445/95R25 177E) – 08 Nos

75,000.00 1,000.00 10-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443
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mQ;ry; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Padded jghYiwfs; kw;Wk;; nghjp nra;Ak; ngl;bfis

jahhpj;jy;> mr;rply; kw;Wk; toq;Fjy;

1.  gpd;tUk; tFjpfs; kw;Wk; msTfspy; Padded jghYiwfs; kw;Wk; nghjp nra;Ak; ngl;bfis jahhpj;jy;> 
mr;rply; kw;Wk; toq;Fjy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mQ;ry; 
jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
NfhUfpd;whh;. 

    cUg;gb jghYiwfs; msT (ePsk; x  mfyk;)
Njitg;gLk; 
vz;zpf;if

Padded  jghYiwfis 
jahhpj;jy;> mr;rply; kw;Wk; 
toq;Fjy;

CD Pack (7”x7”) 176mmx176mm 10>000

A5   Pack (7”x10” )   176mmx250mm 10>000

File Pack (10”x15”) 250mmx353mm 10>000

Jumbo Pack (13”x18”) 324mmx458mm 10>000

    cUg;gb mQ;ry; ngl;bfs; msT (ePsk; x  mfyk; x cauk;)
Njitg;gLk; 
vz;zpf;if

nghjp nra;Ak; ngl;bfis 
jahhpj;jy;> mr;rply; kw;Wk; 
toq;Fjy;

Box – 01 8”x6”x3” 10>000

Box – 02 10”x7”x4” 10>000

Box – 03 12”x9”4” 10>000

Box – 04 13”x10”x5” 10>000

Box – 05 16”x12”x6” 10>000

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;.

3.  jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;:

 m) chpj;jhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpT.

 M) gprpV-3 gbtk; (1987 Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;jq;fs; 03 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 

  gpufhuk;)

4.  2022 ngg;uthp 07 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; mQ;ry;kh mjpgUf;F 5>000 &ghit ,yq;ifg; 
gzj;jpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F tpiykDjhuhpdhNyNa 
my;yJ tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspdhy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5.  ,J njhlh;ghd tpiykD Kd;$l;lkhdJ 2022  rdthp 27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F nfhOk;G-10> 
b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> 310 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mQ;ry; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpd; mQ;ry; 
kh mjpghpd; khehl;L kz;lgj;jpy; eilngWk;. 

6.  tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp 08 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; mitfspd; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fs; mitfspd; %Lk; jpfjpapypUe;J 77 ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if fhg;GWjp rigapdhy; (epge;jidaw;wJ) mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; 
,yq;ifap;y; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy;  2022 Nk 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapYs;sJk; 175>000/- ,yq;if &ghtpw;fhdJk; ~~mQ;ry; jpizf;fs mQ;ry;kh mjpghpd; ngahpy;|| 
toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd 
chpikiaAk; tpiykDnthd;wpd; ghfnkhd;iw Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikiaAk; nfhz;Ls;sJ. 

10.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0115746194 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}
lhfTk; kw;Wk; 011-4927249 vd;w ,d;ndhU ,yf;fj;jpD}lhfTk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; 
gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; ngWiff;fhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

fzf;fhsh; (ngWif)>
mQ;ry; jiyik mYtyfk;>
jiu khb>
,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
nfhOk;G-10.

• jiyth;>
  jpizf;fs ngWiff; FO>
  mQ;ry; jpizf;fsk;>
  ,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
  nfhOk;G-10.

1.  fPo; tpgupf;fg;gl;lthW fhypapy; cs;s nghyp]; kw;Wk; jghy; mYtyfj;ij ,lkhw;Wtjw;fhf 

Kd;nkhopag;gl;l fl;blj;jpd; nghwpapay; tbtikg;G kw;Wk; epu;khzj;jpw;fhf nghUj;jkhd 

kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; rhu;gpy; epiyahd mikr;ruit 

epakpj;j ngWiff; FO (SCAPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ 

Nfhug;gLfpd;wd.

  g+u;j;jp nra;ag;gLtjw;fhd fhyk; 560 ehl;fs;. jpl;lj;jpd; Njhuhakhf kjpg;gplg;gl;l nryT 

(vjpu;ghuhr; nryTfs; kw;Wk; VAT jtpu;j;J) njhs;shapuj;J gj;njhd;gJ kpy;ypad; &gh (919 
kpy;ypad; &gh)

  njhopy; toq;Feuhy; toq;fg;gLk; tpupthd fl;blf;fiy tbtikg;Gfs; mbg;gilapy; rptpy; 

Ntiyfs;> fl;likg;G Ntiyfs;> Nritfs; (kpd;> ,ae;jputpay;> ePu; toq;fy;> tbfhyikg;G 

kw;Wk; fopfhd; mikg;G> ICT) cl;gl fhypapy; mike;Js;s (Njhuhakhf) 92>000 rJu mbiaf; 

nfhz;l epy miw xd;Wld; Ie;J khb fl;blj;jpd; nghwpapay; tbtikg;G> epu;khzk;> 

nraw;glitj;jy; kw;Wk; Fiw jPu;j;jy; Mfpait ,e;j Ntiyfspd; Nehf;fj;jpy; cs;slq;Fk;.

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

3. tpiykDjhuu; gpd;tUk; jifik msTNfhy;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

• tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

•  fl;bl NtiyfSf;fhf epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) fl;bl 
Ntiyfs; - juk; C1 my;yJ mjw;F Nky; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

•  1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpupT 8 ,w;F mika nghJ xg;ge;j 

gjpthsupdhy; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd rhd;wpjo; xd;iw tpiykDjhuu; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

4.  tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;Ak; nghUl;L mjid toq;Fk; mjpfhupf;F 

njhlu;Gila CIDA gjptpid tpiykDjhuu; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpiykDjhuu; gpd;tUk; jifik msTNfhy;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 i   fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ntiyfspd; ruhrup Mz;Lg; Gus;T Fiwe;jJ 

890>000>000.00 &gh ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

 ii   ,jid xj;j gz;G kw;Wk; rpf;fw;ghl;bd; ,uz;L (2) tbtikg;G kw;Wk; epu;khzj; 

jpl;lq;fis ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

kw;Wk;

 iii   fle;j gj;J (10) Mz;L fhyj;jpy; gpujhd xg;ge;jjhuu; xUtuhf Fiwe;jJ Ie;J (05) 

khbfisf; nfhz;l ,uz;L (2) fl;blq;fspd; epu;khzq;fis ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;.

kw;Wk;

 iv   ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l ve;j xU Kw;nfhLg;gdTfisAk; jtpu;j;J 

(Vida xg;ge;j flg;ghLfis xJf;fpa gpd;) Fiwe;jgl;r jputr; nrhj;Jfspd; msT 

148>000>000.00 &ghTf;F FiwahjpUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  NkYs;s 3 kw;Wk; 5 cUg;gbfspy; jug;gl;bUf;Fk; msTNfhy;fis tpiykDjhuu; 

ngw;wpUg;gjw;Fj; jtwpdhy;> tpiykDjhuu;fs; gjpyspf;fhjtu;fshf fUjg;gLtNjhL 

epuhfupf;fg;gLtu;.

7.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 7MtJ khb> efu 

mgptpUj;jp mjpfhurig> ngWifg; gpuptpd; jiytuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; 

(njh.: 011 3049008> njhiyefy;: 0112874546) vd;gNjhL njhopy;El;g tpguq;fSf;F gj;juKy;iy> 

“nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 7MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> tbtikg;G jpl;l 

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; MNyhrid gpupit njhlu;Gnfhs;sTk; (njh.: 0112862722> njhiyefy;: 

0112876298). 2022 [dtup 20 Mk; jpfjp  njhlf;fk; 2022 ngg;utup 21Mk; jpfjp tiu rhjhuz 

Ntiy Neuq;fspy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

8.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf VAT cl;gl xU ,yl;rk; ,yq;if &ghit (&gh 100>000.00) 

nrYj;jp 2022 [dtup 20Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 ngg;utup 21 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu NkYs;s Kftupapy; gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 7MtJ 

khb> UDA> ngWifg; gpupT/ jiytUf;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;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

9.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022 ngg;utup 22 Mk; jpfjp K.g. 11.00 my;yJ 

mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F NkYs;s Kftupapy; Nkyjpf nrayhsUf;F gjpTj; jghy; %yk; 

mDg;Gtjw;F my;yJ gj;juKy;iy> R`{Ugha> 18MtJ khb> efu mgptpUj;jp> fopTg; 

nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> Nkyjpfr; 

nrayhsupd; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,U 

gpujpfspy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; 

tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; 

jpwf;fg;gLk;.

10.  tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjpapy;  ,Ue;J 147 ehl;fs; tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

11.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; 

,aq;Fk; Gfo;ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpdhy; my;yJ tpiykD jutpd; 16.2 cWg;Giuapd;gb 

njhopy; toq;FeUf;F Vw;f KbAkhd epWtdk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l 2022 xf];l; 16 Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahd xd;gJ kpy;ypad; ,UE}W Mapuk; ,yq;if &gh (&gh 9>200>000) 

njhif xd;Wf;fhf gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 9MtJ khb> efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig> jiytupd; ngaUf;F toq;fg;gl;l tpiykD Mtzj;jpy; gpupT V ,y; 

cs;slf;fg;gl;l gbtj;jpy; cs;sthW tpiykDg;gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

12.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 9MtJ khb> efu 

mgptpUj;jp mjpfhurig> Nfl;Nghu;$lj;jpy;> 2022 ngg;utup 11 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F 

,lk;ngWk;.

13. VNjDk; nryTfs; my;yJ ,og;GfSf;F efu mgptpUj;jp mjpfhurig nghWg;Ngw;fhJ.

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 

r%f Jg;guNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
efu mgptpUj;jp mjpfhurig

gpd;tUk; Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;:

gzpg;ghsu; (fl;blf;fiy MNyhrid)>

tbtikg;G jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; MNyhrid gpupT>

efu mgptpUj;jp mjpfhurig> 7MtJ khb>

“nrj;rpwpgha fl;lk;-1”> 
gj;juKy;iy.

(njh.: 0112862722> njhiyefy;: 0112876298)

jiytu;>
epiyahd mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO 
(SCAPC)
efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif 
kw;Wk; 
r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; 
,uh[hq;f mikr;R>
18MtJ khb> R`{Ugha> gj;juKy;iy.

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) =yq;fh tppkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; ntspr;nry;yy;/ ,ilkhWk; 
,lg;gug;gpy; filfis nraw;gLj;Jtjw;fhd Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

(Tender No. 0060/T/2021)
,U (02) tUl fhyj;jpw;F fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; ntspr;nry;yy;/gazpfs; ,ilkhWk; 
gpuNjrj;jpy; gpd;tUk; filfis nraw;gLj;Jtjw;fhf gjpT ngw;w fk;gdpfs;> epWtdq;fs; my;yJ jdpegh;fsplkpUe;J 
tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

i. Foe;ij guhkhpg;G kw;Wk; kspif nghUl;fs; mlq;fyhd kUe;J tpw;gid fil.

ii. Gj;jf fil

iii. ghJfhf;fg;gl;l ,yq;if czT tiffs; kw;Wk; ,dpg;G gz;lq;fs;.

iv. gl;bf; kw;Wk; epidTr;rpd;dq;fs; fil

v. jq;fk; kw;Wk; Mguzq;fs; fil

vi. rh;tNjr czT rq;fpyp nraw;gLk; czT tpw;gidf; fil

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; ntspr;nry;yy;/gazpfs; ,ilkhw;wy; gpuNjrj;jpy; xU filf;F 
Nkyjpfkhf nraw;gLj;jg;gLk; fil chpikahsh;fsplkpUe;J ngwg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; fk;gdpap;dhy; 
ghprPyid nra;ag;glkhl;lhJ. 

gpuNahfg;gLj;jg;glTs;s epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 2022 ngg;uthp 08 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 2.30 kzp tiuAk; fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 
2 Mk; khb> 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphpT mYtyfj;jpy; xt;nthU njhFjpf;Fk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 10>000 &ghit nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> tpiykDjhuhpd; jiyg;Gf; 
fbjj;jpy; Nfhhpf;if fbjnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
xd;-iyd; gzf;nfhLg;gdT Clhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 10>000 &ghit nrYj;Jtjd; %yk;> 
www.airport.lk  vd;w tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfspd; ,izajsj;jpypUe;J 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tiuaWf;fg;gl;l 
(jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; jiythpd;; mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpg;gjw;fhf itf;fg;gl;Ls;sd. 

tpiykDf;fs; fk;gdpapdhy; toq;fg;gLk; tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspNyNa jahhpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> 
tpiykDg;gpizahdJ fPNo toq;fg;gl;Ls;sthW  tq;fp tiuT my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd chpkKs;s 
tpN\lj;Jt tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUg;gJld; my;yJ nuhf;fg; gzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

filapd; tFjp ,lg;gug;G ,y.
tpiykDg; 
gpiz

i. Foe;ij guhkhpg;G kw;Wk; kspif nghUl;fs; mlq;fyhd kUe;Jf; fil 05-b  90>000 &gh

ii. Gj;jf fil 30-b 110>000 &gh

iii. ghJfhf;fg;gl;l ,yq;if czT tiffs; kw;Wk; ,dpg;G gz;lq;fs; 32-b 120>000 &gh

iv. gl;bf; kw;Wk; epidTr;rpd;dq;fs; fil 46-b 203>000 &gh

v. jq;fk; kw;Wk; Mguzq;fs; fil 53-b 265>000 &gh

vi rh;tNjr czT rq;fpyp nraw;gLk; czT tpw;gidf; fil 61-b 155>000 &gh

2022 rdthp 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; mjd; gpd;dh; 
miktplj;jpw;fhd tp[ankhd;Wk; eilngWk;. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;l ciuf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ 
mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
jiyth;> Nfs;tpr; rig ,y. 1 vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt gphpT 
mYtyfk;> tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;> gz;lhuehaf;f rh;tNjr 
tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt 
gphpT mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 1 Mk; ,yf;f ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022 
ngg;uthp 09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F %lg;gl;L mjd; gpd;dh;> tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh 
tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;ftpd; toq;fy; 
rq;fpyp Kfhikj;Jt mYtyfj;jpy; gfpuq;fkhf thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis %Ltjw;fhf eph;zapf;fg;gl;l 
Neuj;jpd; gpd;dh; ngwg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; jpwf;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 
rKfkspf;fyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fis 011-2264000> 011-2264002 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fSlhf my;yJ head.cp@airport.lk   
vd;w kpd;dQ;ry; topahf fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak;> gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 
Mk; khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiytH

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahH) = yq;fh tpkhd epiyak; kw;Wk; tpikhd Nritfs; 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;

fl;Lehaf;f.



கடந்த சனிக்கிழமை கடலுக்கடி-
யில் ஏற்படட எரிைமை வெடிபம்ப 
அடுத்து ஏற்படட ்பாதிபபுகள் 
ைதிபபிடப்படடு ெரும் நிமையில் 
்பசிபிக் தீவு நாடான வடாஙகா 
குடிநீர் ைறறும் உணவு உட்பட 
அெசர உ்தவிகமை ககாரியுள்ைது.   

1991 இல் பிலிபம்பன்ஸின் 
பினடுக்பாவில் இடம்வ்பற்ற பூகம் -
்பத்திறகு பின்னர் ்பதிொன சக்தி-
ொயந்த பூகம்்பம் இதுவென்று 
குறிபபிடப்படடுள்ைது. இ்தனால் 
சுனாமி அமை ஏற்படடக்தாடு 
வடாஙகா நாடடில் எரிைமை 
சாம்்பல் ்படர்நதுள்ைது.   

“வ்தாடர்்பாடல்கள் வ்தாடர்நது 
து ண் டி க் க ப ்ப ட டி ரு ப ்ப க ்த ா டு , 
்தறக்பாது உயிர்கள் ைறறும் வசாத்-
துகளுக்கு ஏற்படடிருக்கும் முழு 
அைவிைான ்பாதிபபுகள் வ்தரியா -
துள்ைது. வடாஙகா ைக்களுக்கு 
சுத்்தைான நீர் ைறறும் உணமெ 
ெழஙகுெ்தறகான அெசர உ்தவி-
கள் க்தமெ என்்பது ைாத்திரகை 
இபக்பாது எைக்குத் வ்தரிந்த ஒகர 

விடயைாக உள்ைது” என்று ்பாரா-
ளுைன்்ற ச்பாநாயகர் கைார்ட 
்பகா்பனூொ சமூக ஊடகத்தில் 
வெளியிடட அறிக்மக ஒன்றில் 
குறிபபிடப்படடுள்ைது.   

இந்த கடலுக்கடியில் இருக் -
கும் ஹுஙகா வடாஙகா ஹுஙகா 
- ஹா்பாய எரிைமையில் ைறவ்றாரு 
வெடிபபு நிகழ்நதிருப்பது அெ்தா-
னிக்கப்படடுள்ைது.   

வடாஙகா எரிமை ்பகுதியில் 
வ்பரிய அமைகள் க்தான்றியம்த 

அெ்தானிக்க முடிந-
்த்தாகக் கடந்த ஞாயி -
்றன்று குறிபபிட -
டிருக்கும் ்பசிபிக் 
சுனாமி எசசரிக்மக 
மையம், இது 
ைறவ்றாரு வெடிபபு 
நி க ழ்ந தி ரு ப ்ப ம ்த 
காடடுெ்தாக வ்தரி -
வித்துள்ைது. குறிபபி -
டத்்தக்க அமைமய 
ஏற்படுத்தும் நிைந-
டுக்கஙகள் ஏற்பட -

வில்மை என்றும் அது குறிபபிட-
டுள்ைது.   

வடாஙகாவில் ஏற்படடிருக்கும் 
்பாதிபபுகமை ்பதிபபீடு வசயய 
அவுஸ்திகரலியா ைறறும் நியூ-
சிைாநது கநறறு கண்காணிபபு 
விைானஙகமை அனுபபியுள்ைன. 
ைனி்தாபிைான ்பணிகள் வ்தாடர்-
பில் அந்த நாடுகள் அவைரிக்கா, 
பிரான்ஸ் ைறறும் ஏமனய நாடுகளு-
டன் ஒருஙகிமணபபுடன் வசயற்ப-
டுகின்்றன.     

ெட வகாரியா இந்த ைா்தத்தில் 
நான்காெது மும்றயாக குறுகிய 
தூர ்பலிஸ்டிக் ஏவுகமணகள் என்று 
சநக்தகிக்கப்படும் இரு ஏவுகமண-
கமை கடலில் ஏவியுள்ை்தாக வ்தன் 
வகாரிய இராணுெம் வ்தரிவித்துள்-
ைது.   

்தமைநகரில் உள்ை சுனான் 
விைானநிமையத்தில் இருநது 
ஏெப்படட ்பலிஸ்டிக் ஏவுகமண 
க்பான்்ற இரு ஏவுகமணகள் 380 
கிகைாமீற்றர் ்ப்றந்தக்தாடு அமெ 
அதிக்படசம் 42 கிகைாமீற்றர் 
உயரம் ்பாயந்தன என்று வ்தன் 
வகாரிய முப்பமட ்தமைமையகம் 
குறிபபிடடுள்ைது.   

இந்த ஏவுகமணச கசா்தமன 
்பறறி ஜப்பான் அரசும் குறிபபிட-
டிருப்பக்தாடு இது பிராநதிய 
அமைதி ைறறும் ்பாதுகாபபிறகு 
அசசுறுத்்தமை ஏற்படுத்துெ்தாக 
கண்டித்துள்ைது.   

இந்த ஏவுகமணகள் ெட வகாரி -
யாவின் கிழக்குக் கடறகமரக்கு 
அருகில் விழுந்த்தாக ஜப்பான் 
்பாதுகாபபு அமைசசர் நபுகொ 
கிஷி வ்தரிவித்்தார்.   

“ெட வகாரியா அடிக்கடி 
ஏவுகமண கசா்தமன கைறவகாள்-
ெது அது ்தனது ஏவுகமண வ்தாழில்-
நுட்பத்ம்த கைம்்படுத்துெ்தறகு 
ஆ்தாரைாக உள்ைது” என்று அெர் 

வசயதியாைர்களிடம் வ்தரிவித்்தார்.   
“ெட வகாரியாவின் அடுத்்த-

டுத்்த ்பலிஸ்டிக் ஏவுகமண வீசசு 
ஜப்பான் உட்பட சர்ெக்தச சமூ-
கத்திறகு வ்பரும் பிரசசிமனயாக 
உள்ைது” என்றும் அெர் வ்தரிவித் -
்தார்.   

இந்த ஏவுகமணச கசா்தமனகள் 
அவைரிக்கா அல்ைது அ்தன் கூடட-
ணிகளுக்கு உடனடி அசசுறுத்்தமை 
ஏற்படுத்துெ்தாக இல்மை என்று 
அவைரிக்க இராணுெத்தின் இந-
க்தா-்பசிபிக் கடடமையகம் வ்தரிவித்-

துள்ைது. எனினும் இது (ெட வகாரி-
யாவின்) சடடவிகரா்த ஆயு்தத் 
திடடத்தின் அழிமெ ஏற்படுத்தும் 
்தாக்கத்ம்த காடடுெ்தாக உள்ைது 
என்று அது குறிபபிடடுள்ைது.   

இந்த ஆண்டு ஆரம்்பம் வ்தாடக் -
கம் ெட வகாரியா தீவிர ஏவுக-
மணச கசா்தமனகமை கைற-
வகாண்டு ெருகி்றது. கடந்த ெரத்தில் 
வெறறிகரைாக மஹப்பர்கசானிக் 
ஆயு்தஙகமை கசாதித்்த்தாக ெட 
வகாரியா அறிவித்்தமை குறிபபி-
டத்்தக்கது.     

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 18ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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வடக�ொரியொ மேலும் இரு  
ஏவு�ணை�ள் ம�ொதணைஎரிமலை வெடிப்பு: வ�ொங்ொ  

அெசர உதவிக்கு அலைப்பு

்பாகிஸ்்தானில் அரசிய -
ைமைபபு சடடம் ைறறும் 
ஆளும் முன்னு்தாரணத்தில் 
இஸ்ைாத்ம்த மெக்க முயற-
சிப்ப்தறகு இம்ரான் கான் 
அரமச அநநாடடு ்தமைமை 
நீதியரசர் குல்சார் அஹைது 
கடுமையாக சாடியுள்ைார். 
அக்தக்பான்று ைனுக்கள் 
ெடிவில் உள்ை சிறிய பிரசசிமனக -
ைால் நீதிைன்்றம் சுமைமய எதிர் -
வகாள்ைெ்தாக குறிபபிடடுள்ைார்.   

“குடிைக்களின் உரிமைகமைச 

வசயல்்படுத்தும் தி்றன் 
கைம்்படவில்மை. இ்தன் 
விமைொக, இந்த நாடடின் 
ைகிழ்சசியற்ற ைக்கள் ெழக்-
கைான பிரசசிமனகமை 
எதிர்வகாள்கின்்றனர் ைறறும் 
அெர்களின் அடிப்பமட உரி-
மைகள் ்தண்டமனயின்றி 
மீ்றப்படுகின்்றன” என்று 

நீதியரசர் ெருத்்தத்ம்த வ்தரிவித்்தார்.   
புத்்தக வெளியீடடு விழா ஒன்றில் 

க்பசியக்பாக்த அெர் இ்தமனத் வ்தரி-
வித்்தார்.     

இமரொன் ்ொன் அரசு மீது  
தலைலம நீதியரசர் சொ�ல்

வகாகரானா வ்பருந -
வ்தாறறு உைக வசல்ெந்தர் -
கமை கைலும் ்பணக்கா -
ரர்கைாக ைாறறியக்பாதும் 
அது கைலும் ்பைமர ெறு -
மைக்கு இடடுச வசன்றிருப -
்ப்தாக ஒக்ஸ்்பாம் வ்தாண்டு 
நிறுெனம் குறிபபிட -
டுள்ைது.   

உைக ெறிய ைக்களுமடய 
கும்றந்த ெருைானம் ஒவவொரு 
நாளும் 21,000 உயிரிழபபுகளுக்கு 
காரணைாகி இருப்ப்தாகவும் அது 

குறிபபிடடுள்ைது.   
2020 ைார்ச ைா்தம் 

வ்தாடக்கம் உைகின் 10 
வசல்ெந்தர்களும் ்தைது 
வசாத்து ைதிபம்ப இரண்டு 
ைடஙகாக அதிகரித்திருப்ப-
்தாக ஒக்ஸ்்பாம் குறிபபிட-
டுள்ைது.   

டாகொசில் உைக வ்பாரு -
ைா்தார ைன்்றத்தின் ைாநாடு ஆரம்்ப-
ைாெம்த ஒடடி உைக ஏற்றத்்தாழ்வு 
அறிக்மகமய ஒக்ஸ்்பாம் வெளியிட-
டுள்ைது.     

உை் வசல்ெநதர்்ளின்  
வசல்ெம இரட்டிப்்ொனது

சீனாவில் குழநம்தப 
பி்றபபு விகி்தம் வ்தாடர்நது 
சரிநது ெருகி்றது. 2021ஆம் 
ஆண்டுக்கான பி்றபபு 
விகி்தம் மிகக் கும்றொகப 
்பதிொகியுள்ைது.  

கடந்த ஆண்டின் குழநம்தப 
பி்றபபு விகி்தம், 1,000 க்பருக்கு 7.52 
எனப ்பதிொனது.   

குழநம்தப பி்றபபு விகி்தத்ம்தக் 
கூடட, சீனா அ்தன் குடிைக்கமை 
மூன்று குழநம்தகள் ெமர வ்பறறுக்-
வகாள்ை அனுைதி ெழஙகியுள்ைது.   

2016ஆம் ஆண்டு, ஒறம்றப 

பிள்மைக் வகாள்மகமய 
அது மகவிடடு, இரண்டு 
குழநம்தகள் வ்பறறுக்-
வகாள்ை ஊக்குவித்்தது.  

ைக்கள் வ்தாமகயில் அதி-
கரித்து ெரும் முதிகயார் 

எண்ணிக்மக, வ்பாருைா்தார ரீதியா-
கப பிரசசிமனகமை ஏற்படுத்தும் 
என்று சீனா அஞ்சுகி்றது.  

ஆனால், பிள்மைகமை ெைர்த்து 
ஆைாக்குெ்தறகு ஆகும் வசைவு கார-
ணைாகத் ்தம்்பதி ்பைரும் அதிகைான 
குழநம்தகமைப வ்பறறுக்வகாள்ை 
விருப்பமில்ைாைல் உள்ைனர்.     

சீனொவில் குைநலத பிறப்பு  
விகிதத்தில் வ்ரும வீழ்ச்சி

ஆஷஸ் வடஸ்ட கிரிக்வகட 
வ்தாடரின் ஐந்தாெதும் இறுதியுைான 
வடஸ்ட க்பாடடியில், அவுஸ்திகர -
லிய கிரிக்வகட அணி 146 ஓடடஙக -
ைால் வெறறிவ்பறறுள்ைது.

இந்த வெறறியின் மூைம் ஐநது 
க்பாடடிகள் வகாண்ட வடஸ்ட 
வ்தாடமர 4-−0 என்்ற கணக்கில் 
அவுஸ்திகரலியக் கிரிக்வகட அணி 
வென்்றது.

கஹா்பர்ட மை்தானத்தில் கடந்த 
14ஆம் திகதிஆரம்்பைான இபக்பாட -
டியில், நாணயச சுழறசியில் வெறறி-
வ்பற்ற இஙகிைாநது அணி மு்தலில் 
கைத்்தடுபம்ப தீர்ைானித்்தது.

இ்தன்்படி மு்தலில் துடுபவ்படுத்-
்தாடிய அவுஸ்திகரலியக் கிரிக்வகட 
அணி, மு்தல் இன்னிஙஸிறகாக 303 
ஓடடஙகமை வ்பறறுக்வகாண்டது.

இ்தன்க்பாது அணியின் அதி-
கப்படச ஓடடஙகைாக, டராவிஸ் 
வஹட 101 ஓடடஙகமையும் 
ககைரூன் க்றீன் 74 ஓடடஙகமையும் 
வ்பறறுக்வகாண்டனர்.

இஙகிைாநதுக் கிரிக்வகட 
அணியின் ்பநதுவீசசில், ைார்க் வுட 
ைறறும் ஸ்டுெர்ட பிகராட ஆகிகயார் 
்தைா 3 விக்வகடடுகமையும் ஒல்லி 
வராபின்சன் ைறறும் கிறிஸ் கொக்ஸ் 
ஆகிகயார் ்தைா 2 விக்வகடடுகமை-

யும் வீழ்த்தினர்.
இ்தமனத்வ்தாடர்நது ்பதிலுக்கு 

மு்தல் இன்னிஙமச வ்தாடஙகிய 
இஙகிைாநது அணி, 188 ஓடடஙக -
ளுக்கு சுருண்டது.

இதில் அணியின் அதிகப்படச ஓட -
டஙகைாக, கிறிஸ் கொக்ஸ் 36 ஓட-
டஙகமையும் கஜா ரூட 34 ஓடடஙக-
மையும் வ்பறறுக்வகாண்டனர்.

அவுஸ்திகரலிய கிரிக்வகட 
அணியின் ்பநதுவீசசில், வ்பட கம்-
மின்ஸ் 4 விக்வகடடுகமையும் 
மிடவசல் ஸ்டாக் 3 விக்வகடடுக -
மையும் க்பாைண்ட ைறறும் கிறீன் 
ஆகிகயார் ்தைா 1 விக்வகடடிமன-

யும் வீழ்த்தினர்.
இ்தமனத்வ்தாடர்நது 115 முன் -

னிமையில் ்தனது இரண்டாெது 
இன்னிஙமச வ்தாடஙகிய அவுஸ்கர -
லிய அணி, இரண்டாெது இன்னிங-
ஸில் 155 ஓடடஙகமை வ்பறறுக்-
வகாண்டது. இ்தனால், இஙகிைாநது 
அணிக்கு 271 ஓடடஙகள் வெறறி 
இைக்காக நிர்ணயிக்கப்படடது.

இ்தன்க்பாது அவுஸ்திகரலிய 
அணி சார்பில், அவைக்ஸ் வகர்ரி 49 
ஓடடஙகமையும் ஸ்டீவ ஸ்மித் 27 
ஓடடஙகமையும் வ்பறறுக்வகாண்ட-
னர்.

இஙகிைாநது கிரிக்வகட அணியின் 

்பநதுவீசசில், ைார்க் வுட 6 விக்வகட-
டுகமையும் ஸ்டுெர்ட புகராட 3 விக்-
வகடடுகமையும் கிறிஸ் கொக்ஸ் 1 
விக்வகடடிமனயும் வீழ்த்தினர்.

இ்தமனயடுத்து 271 என்்ற வெறறி 
இைக்மக கநாக்கி கைமி்றஙகிய இங-
கிைாநது அணி, 124 ஓடடஙகளுக்கு 
சுருண்டது. இ்தனால், அவுஸ்திகரலி-
யக் கிரிக்வகட அணி 146 ஓடடஙக-
ைால் வெறறிவ்பற்றது.

இதில் அணியின் அதிகப்படச ஓட -
டஙகைாக, வெக் க்வரவலி 36 ஓட-
டஙகமையும் வராறி ்பர்ன்ஸ் 26 ஓட -
டஙகமையும் வ்பறறுக்வகாண்டனர்.

இபக்பாடடியின் ஆடடநாயகன் 
ைறறும் வ்தாடர் நாயகன் விரும்த 
அவுஸ்திகரலியக் கிரிக்வகட 
அணியின் டராவிஸ் வஹட வ்பற -
றுக்வகாண்டார்.

ஆஷஸ் கதொடணை கவன்றது அவுஸ்திமைலியொ:
இறுதிப் ம�ொட்டியிலும் இங்கிலொந்து மதொல்வி!

வகாகரானா மெரஸ் வ்தாறறுக்கு 
உள்ைாகொரின் எண்ணிக்மக அதிகரித்து 
ெருெ்தன் விமைொக பீஜிங குளிர்காை 
ஒலிம்பிக் க்பாடடியின் ஆரம்்ப விழாமெ சிறிய 
அைவில் நடாத்துெ்தறகு சீனா நடெடிக்மக 
எடுத்துள்ைது.

இவவிமையாடடு நிகழ்சசியின் ஆரம்்ப ைறறும் 
நிம்றவு விழாக்களின் பிர்தை ்பணிப்பாைராக 
நியமிக்கப்படடுள்ை சீனத் திமரப்பட இயக்குநர் 
ஜாங யிகைா, '்தறக்பாம்தய சூழலில் 2008 இல் 
்தமைநகர் பீஜிஙகில் நமடவ்பற்ற ககாமடகாை 

விமையாடடுப க்பாடடிகமை விடவும் 
சிறிய்தாககெ ஆரம்்ப விழா அமைநதிருக்கும்' 
என்றுள்ைார். 

சீனத் திமரப்பட இயக்குநர் ஜாங யிகைா 
2008 ககாமட காை ஒலிம்பிக்கில் ஆறறிய 
்பஙகளிபம்பக் கருத்தில் வகாண்டு அெர் இந்த 
குளிர்காை விமையாடடின் வ்தாடக்க ைறறும் 
நிம்றவு விழாக்களின் பிர்தான ்பணிப்பாைராக 
நியமிக்கப்படடுள்ைார் என என்.எச.கக. 
கெர்ல்ட வ்தரிவித்துள்ைது. 

'்ப்றமெகளின் கூடு' என்்றமழக்கப்படும் 

க்தசிய மை்தானத்தில் வ்பபரெரி மு்தல் ொரம் 
ஆரம்்பைாகும் வ்தாடக்க விழாவில் சுைார் 
3,000 கமைஞர்கள் கைநதுவகாள்ெக்தாடு 
100 நிமிடஙகளுக்கும் கும்றொன கநரகை 
நிகழ்சசிகள் இடம்வ்பறும்' எனவும் அெர் 
கூறியுள்ைார். இது 2008 விடவும் ஐநதிவைாரு 
்பஙகுக்கும் கும்றொன கமைஞர்கள் 
்பஙகு்பறறும் நிகழ்ொக இருக்கும்.

இந்த ஒலிம்பிக் க்பாடடிகளுக்கு இன்னும் ஒரிரு 
ொரஙககை இருக்கின்்ற நிமையில், பீஜிஙகுக்கு 
அண்மையிலுள்ை தியன்ஜின் நகரிலும், 

வஹனான் ைாகாணத்திலும் வகாகரானா 
வ்தாறறின் ஒமிக்கரான் திரிபின் சமூக வ்தாறறு 
உறுதியாகியுள்ை்தாக வ்தரிவிக்கப்படுகின்்றது. 
2008 ககாமடகாை ஒலிம்பிக்மகவயாடடி, 
சீனா வெளிகய ெருகி்றவ்தன உைக அரஙகில் 
்பரெைாக க்பசப்படடது. இந்த குளிர்காை 
விமையாடடுகளில் சீனாவிலிருநது ்பஙகு 
்பறறு்பெர்கள் வகாவிட 19 வ்தாறறு ்பரவு்தல் 
கடடுப்பாடடுக்கான இறுக்கைான ்பாதுகாபபு 
ஏற்பாடுகளுக்கு உட்படுத்்தப்படுெவரன 
ஏ.என்.ஐ. குறிபபிடடுள்ைது.

2021ஆம் ஆண்-
டுக்கான சிகரஷட 
வீ ர ா ங க ம ன க -
ளுக்குரிய க்தசிய 
ெமைப்பந்தாடட 
வ்தாடர் இம் -
ைா்தம் 22ஆம் 
ைறறும் 23ஆம் 
திகதிகளில் திகன 
வி ம ை ய ா ட டு த் 
வ ்த ா கு தி யி ல் 
இடம்வ்ப்றவிருக் -
கின்்றது.

இந்த ெமைப-
்பந ்த ா ட ட த் -
வ்தாடர் முன்ன-
்தாக 2021ஆம் 
ஆண்டின் டிசம்்பர் ைா்தம் ஒழுஙகு 
வசயயப்படட க்பாதும், வகாவிட-19 
மெரஸ் அசசுறுத்்தல் காரணைாக ஒத்-
திமெக்கப்படடிருந்தது.

இந்த நிமையில் ்பை சொல்க-
மைத் வ்தாடர்நது க்தசிய ெமைப -
்பநது சம்கைைனத்தினால்  மீண்டும் 
ஒழுஙகு வசயயப்படடுள்ை இந்த 
வ்தாடரில் நாடு பூராகவும் இருநது 30 
வெவகெறு அணிகள் ்பஙவகடுக்கவி-
ருக்கின்்றமை குறிபபிடத்்தக்கது.

 இந்த க்தசிய ெமைப்பந்தாடடத் 
வ்தாடர் இந்த ஆண்டின் வசபடம்்பர் 
ைா்தம் நமடவ்ப்றவுள்ை 2022ஆம் 
ஆண்டுக்கான ஆசிய ெமைப்பநது 
சம்பியன்ஷிப வ்தாடரில் ்பஙவக-
டுக்கும் இைஙமக ெமைப்பநது 
அணியின் கைைதிக வீராஙகமன -
கமை வ்தரிவு வசயயும் ஒரு கைைாக-
வும் இருக்கும் எனவும் வ்தரிவிக்கப-
்படடிருக்கின்்றது.

கமடசியாக 2018ஆம் ஆண்டு 
சிஙகபபூரில் நமடவ்பறறிருந்த 
ஆசிய ெமைப்பநது சம்பியன்ஷிப 
வ்தாடரில், இைஙமக ெமைப்பநது 
அணி சம்பியன் ்படடம் வென்றிருந-
்தக்தாடு, இந்த ஆண்டிலும் ்தைது 
சம்பியன் ்படடத்திமன வ்தாடர்நது 
்தக்கமெப்ப்தறகு க்பாராடும் என 
எதிர்்பார்க்கப்படுகின்்றது.

இைஙமக ெமைப்பநது அணி 
யசிநத் விகஜசிஙகவின் ்தமை-
மையில் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான 
ெமைப்பநது சம்பியன்ஷிபபிறகாக 
்பயிறசிகமை ஏறகனகெ ஆரம்பித்தி-
ருக்கின்்றமையும் குறிபபிடத்்தக்கது.

கமடசியாக 2019ஆம் ஆண்டுக் -
கான ெமைப்பநது உைகக் கிண்ணத் 
வ்தாடரில் விமையாடியிருந்த 
இைஙமக ெமைப்பநது அணி, 
அதில் 15ஆெது இடத்திமனப வ்பற-
றிருந்தமை குறிபபிடத்்தக்கது.

சிமைஷட வீைொங்�ணை�ளுக�ொை மதசிய
வணலப்�ந்தொட்ட கதொடர் இம்ேொதம் தி�ைவில்

குளிர்�ொல ஒலிம்பிக கதொடக� விழொணவ சிறிய அளவில் நடொதத சீைொ நடவடிகண�
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