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உங்க தலைவர் என்ன ்கப்பல் ்கவுண்ட 
மாதிரி   ச�ா்கமா இருக்கிறார், கூட்டணிக் 
குள்ள பி்ளவு எண்டது உணலமச�ா....  

நீங்க சவற, அத அவர் தாஙகுவார், 
அவருக்கு ச்பஸ்புக்ை வாற லைக்கு 
்கள ்கமமணடு்கள இபச்பா   குலறஞ்சு 
ச்பாச�ாம், அதுதான ச�ா்கம்...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

ஈஸ்டர் தாக்குதல் ததா்டர்-
பில் முன்ாள் த�ாலிஸ 
மாஅதி�ர் பூஜித ஜயசுந்-
தர தமது க்டமமகமை 
அலட்சியப�டுத்தியமம 
குறித்த வழக்கின சாட்சிய 
விசாரமைகமை 
தகாழும்பு

பூஜிதவுக்கு எதிரான  
விசாரணைகள் நிணைவு

தகாரரா்ா தடுபபூசி தசலுத்திக் 
தகாள்ைவில்மல என்ால், மீண்டும் ஒரு 
தகாரரா்ா திரிபு ஏற�டும் எ் ஐ.நா. 
த�ாதுச் தசயலாைர் எச்சரிக்மக விடுத்துள்-
ைார்.   

உலகம் முழுவதும் தகாரரா்ா 
மவரஸ �ரவி, த�ரும் 

உலணக மீண்டும் உலுக்கிவரும்  
ககாரரானா ணவரஸ் திரிபுகள்!  

பாகிஸ்ான், இந்்ா்னசியா நாடு்களிலிருநது

சம� நிரு�ர்கள்

�ாராளுமன் நிமலயியற கட்்டமை 115 இன 
ஏற�ாடுகள் மறறும் �ாராளுமன்த்தில் ரநறறு 
(20) நிம்ரவற்ப�ட்்ட பிரரரமைக்கமமய 
�ாராளுமன் அலுவல்கள் �றறிய குழுவுக்கு 
நியமிக்கப�ட்டுள்ை உறுபபி்ர்கமை 
ச�ாநாயகர் மஹிந்த யாப�ா 

பாராளுைன்்ற நடவடிகம்க்களுக்கான

இலஙமகயிலிருந்து 
தவளிநாட்டு நாையக் 
க்டத்தலில் ஈடு�ட்்ட 
ஐவமர இலஙமக சுஙகப பிரிவி்ர் மகது தசய்துள்ை்ர்.   

இலஙமக சுஙக ர�ாமதபத�ாருள் கட்டுப�ாட்டுப 

ரூ. 40 மில். வபறுைதியான  

க்டந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
த�ரும் அதிர்வமலகமை-
யும் சர்ச்மசகமையும் ஏற-
�டுத்திய தவள்மை வான 
ஊ்டக சந்திபபு 
ததா்டர்�ா் 

வெள்ளை ொன் ஊடக சந்திப்பு:

ரலாரனஸ தசல்வநாயகம்,ஷம்ஸ �ாஹிம்  

 நாடு எதிர்தகாண்டுள்ை த�ாருைாதார 
பிரச்சிம்க்கு அரசாஙகம் ரமறதகாள்ைப -
ர�ாகும் தீர்வு என் என�து ததா்டர்பில் 
தவளிப�டுத்தரவண்டும். க்டன த�றறுக் -
தகாண்்ட நாடுகளு்டன இருதரபபி-
்ரும் கலந்துமரயாடி எமது

க�ாருளாதார பிரச்சிணனக்கு
அரசாஙகத்தின் தீர்வு என்ன?   

குருைாகல், அத்துகல் -
புர நுமழவாயிலினூ்டாக 
முதல் 03 நாட்களில் 50,000 
வாக்ஙகள் �யணித்துள்-
ைது்டன இதன மூலம் 
ஒருரகாடி ரூ�ாவுக்கு 
ரமல் வருமா்ம் 
கிம்டத்துள்ைதாக 

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையில்

ரலாரனஸ தசல்வநாயகம், ஷம்ஸ �ாஹிம்  

த�ாருைாதார தநருக்கடி நிவர்த்தி தசய்-
யப�ட்டு நாடு சீரா் �ாமதயில் �யணிக்க 
ரவண்டுமா்ால் இ்பபிரச்சி-
ம்க்கு தீர்வு காை ரவண்டியது 

நாடு சீரான பாம்யில் பயணிக்க  

த�ருந்ரதாட்்ட �குதிக-
ளிலுள்ை மவத்தியசாமல-
களில்   மருத்துவர், மருந்து 
�ற்ாக்கும்  மறறும்   சுகா-
தாரத்தும்  எதிர்ரநாக்கும் 
சவால்கள் ததா்டர்�ாக  
இலஙமக ததாழிலாைர் 
காஙகிரஸ ரநறறு சுகாதார 
அமமச்சர் தகஹலிய ரம்-
புக்தவல்லவு்டன விரிவாக 
கலந்துமரயாடியுள்ைது.

அத்ரதாடு, விமரவில் ரதாட்்ட வீ்டமமபபு மறறும் சமுதாய உட்கட்்ட-
மமபபு இராஜாஙக அமமச்சுக்கும் சுகாதார அமமச்சுக்குமிம்டயில்

ைருநது, ைருத்துவர் பற்றாககும்ற  

அர்த்தமற் கூச்சல்கமை மகவிட்டு தமிழ் மக்களின 
வாழ்வில் சுபீட்சத்மத ரதாறறுவிக்க வ்டக்கு கிழக்கின மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் அரசாஙகத்து்டன இமைய ரவண்டும் எ் �ாரா -
ளுமன்த்தில் ரநறறு உமரயாறறிய    க்டறத்ாழில் 
அமமச்சர் ்டக்ைஸ ரதவா்ந்தா �கிரஙக  அமழபபு

அரத்்தமற்ற கூச்ல்கலை லகவிட்டு

வ்காழும்பு, பிலவர் ்ராட்டில் அமைநதுள்்ள “சிறிைதீபாய” பிர்ைர் அலுவல்கம், புனரமைக்கபபட்ட நிமலயில் ்நறறு (20) ஜனாதிபதி ்்காட்டாபய ராஜபக ஷ 
ைறறும் பிர்ைர் ைஹிந் ராஜபக ஷ ஆகி்யாரினால் தி்றநது மவக்கபபட்டது. நிமனவுக ்கல்வவட்மட  திமரநீக்கம் வெய்  ஜனாதிபதி பின்னர் அமடயா்ள ரீதியா்க 
்கடமை்கம்ள ஆரம்பித்து மவத்்ார்.

க�ொள்� வட்டி விகிதங�்ை  
உயர்த்தியது மத்திய வஙகி

விமான எரிக�ாருளுக்கு
தட்டுப�ாடு இலணல 

எரிசக்தி தும்யில் 
தறர�ாது ஏற�ட்டுள்ை 
எரித�ாருள் தநருக் -
கடி, ஸ்ரீலஙகன எயார்-
மலனஸ அல்லது 
விமா் ரசமவகளுக்கு 
எதுவித �ாதிபம� -
யும் ஏற�டுத்தாதத் 
விமா் ர�ாக்குவரத்து 
மறறும் முதலீட்டு 
வலய அபிவிருத்தி இராஜாஙக 
அமமச்சர் டி.வி.சா்க்க

வபாதுைக்கள் பாது்காபபு அமைசெர்:

அரெ ஊழியரது ஓயவு வயது:  

த�ாதுமக்கள் 
�ாதுகாபபு அமமச்சர் 
சரத் வீரரசகரவுக்கு 
தகாவிட் ததாறறு 
இருப�து ரநறறு (20) 
காமல உறுதிப�டுத்தப-
�ட்டுள்ைது.  

அவருக்கு 

அரசாஙக 
ஊழியர்க -
ளின ஓய்வு 
த�றும் 
வயமத 65 
ஆக உயர்த்தியதறகா் வர்த்-
தமானி அறிவிபபு 

இராஜாங்க அமைசெர் 
டி.வி. ொனக்க வ்ரிவிபபு

மனித உரிமமகள் ததா்டர்�ாக 
இலஙமக முனத்டுத்துவரும் 
ரவமலத்திட்்டஙகள் மிக முனர்ற -்
கரமாக உள்ைதாக, ஐக்கிய இராச்சியத் -
தின ததறகாசியா மறறும் த�ாதுநல-
வாய அமமபபுக்கா் அமமச்சர் தாரிக் 
அஹமட் பிரபு (Lord Tariq Ahmad) 
ததரிவித்தார்.   

அதம் ரமலும் வலுப�டுத்துவதறகு, 
நம்டமும் மறறும் இலக்குகமை அம்ட-
யக்கூடிய அணுகுமும்களு்டன முனர்ாக்-

கிச் தசல்வதன மூலம் இலஙமகயிலுள்ை 
அம்த்து மனித உரிமம பிரச்சிம -்
களுக்கும் தீர்வு காை முடியுதமனறும் 

இலங்கயின் மனித உரி்மகள்  
குறித்து பிரித்தானியா பாராட்டு  

நெப்.18இல் தீரப்பு ேழஙகப்ெடும்

்ரம் 5 புலமைபபரிசில்: 

எதிர்வரும் சனிக்கிழமம நம்டத� -்
வுள்ை  தரம் 05 புலமமப�ரிசில் �ரீட்மசக்கு 
ரதாறறும் மாைவர்களில், தகாவிட்-19   ததாற -
றுக்குள்ைாகியுள்ை �ரீட்சார்த்திக -
ளுக்கு விரச்ட நிமலயதமானறில் 

ககாவிட் கதாற்றுள்ள
மாைவர்களுக்கு
விரசட நிணலயஙகள்  

நாைய சண�யின் தீர்மானம் அறிவிபபு 03

்டுபபூசி்கம்ள ஏறறுைாறு 
ஐ.நா வெயலா்ளர் அம்றகூவல்  

ஆறு இலட்சம் சீகமந்து மூணடகள்
இரு கப�லகளில நாட்டுக்கு!
சீவைநது ்ட்டுபபாட்டுககு தீர்வு

சீதமந்து தட்டுப�ாட்டுக்கு எதிர்வ-
ரும் 25 ஆம் திகதியின பின்ர்  தீர்வு 
கிம்டக்க த�றும் எ் சீதமந்து இ்க்கு-
மதி மறறும் உள்ளூர் உற�த்தி-
யாைர்கள் ததரிவித்துள்ை்ர். 

புதிய குழு உறுபபினர்கள்
ச�ாநாயகரால அறிவிபபு

சரத் வீரரசகரவுக்கு
ககாரரானா உறுதி  

65 வயதாக உயர்த்திய  
வர்த்தமானி கவளியானது  

ெமபயில் ெஜித் பி்ரை்ாெ ்்கள்வி

அரசுடன் இணைந்து மக்கள்
�ணியாற்ை முன்வாருஙகள்
வடககு, கிழககு எம்பிக்களுககு டக்ளஸ அமழபபு

ரதாட்ட ணவத்தியசாணலகள்  
எதிர்ரநாக்கும் சவாலகள்  

வ்கஹலியவுடன் 
ஜீவன் குழுவினர் 

்பசசு  

மூன்று தினஙகளில
ஒரு ரகாடி வருமானம்

கவளிநாட்டு நாையஙகணள  
கடத்த முயன்ை ஐவர் ணகது   

டுெசாய்க்கு 
ந்ல்லகயில் விமசான 
நிலையத்தில் அதிரடி  

இனபபிரச்சிணனக்கு 
தீர்வு காண்�து அவசியம் 
்லெயில் ஸ்ரீ்தரன் MP ேலியுறுத்து

ராஜிதவுக்கு எதிரான வழக்கு
மார்ச் 15க்கு ஒத்திணவபபு

ொட்சியங்கம்ள
விொரிக்க தீர்ைானம்

அமைச்சர் ைஹிந்த அைரவீர 03

முன்வனடுககும் ்வமலத்திட்டங்களில் முன்்னற்ற்கர நிமல;  

ஜனாதி�திணய சந்தித்த UK கதற்காசிய அணமச்சர் கருத்து
UKயிலுள்ள புலம்க�யர் தமிழ்
சமூகத்துடன் கலந்துணரயாட 

சந்தர்ப�த்ணத ஏற்�டுத்தித் தருமாறு 
ஜனாதி�தி ரவண்டுரகாள் விடுபபு

வீண் விமர்்சனங�்ை விடுத்து 

அரசுக்கு ஒத்து்ைப்பதத 

இன்றைய தத்வ
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வவளிநாட்டமைச்சர் ைற்றும் வெற்்ா-
சியாவிற்்ான பிரிதொனிய அமைச்சர் 
அஹைத பிரபு ஆகியயாருக்கிம்டயிலான 
்சந்திப்பின் ய�ாது, �ன்மு்தென்மையு-
ம்டய �ங்ாளிததுவதமெ இலஙம் 
ைற்றும் இஙகிலாந்து ஏற்றுக் வ்ாண்டுள்-
ளது.

ஜனநாய்ப் �ாரம்�ரியங்ள் ைற்றும் 
வரலாற்று உறவு்ளின் மீது ொபிக்்ப்-
�டடு, இலஙம் ைற்றும் ஐக்கிய இராசசி-
யம் அனு�விதெ 'ெனிததுவைான, �ன்மு-
்தென்மையும்டய �ங்ாளிததுவதமெ' 
வவளிநாடடு அமைச்சர் ய�ராசிரியர் ஜீ. 
எல். பீரிஸ் சிறப்பிததுக் ்ாடடினார். பிரிட-
்டனின் வெற்்ாசியா, ஐக்கிய நாடு்ள் 
ைற்றும் வ�ாதுநலவாய இராஜாங் 
அமைச்சரான விம்பிள்்டன் பிரபு ொரிக் 
அஹைதது்டன் வவளிநாட்டமைசசில் 
(18) நம்டவ�ற்ற ்சந்திப்பில் அமைச்சர் 
இெமனத வெரிவிதொர். 

உணர்வு்மள ைறு�ரிசீலமன வ்சயெ 
அஹைத பிரபு, ஒததுமழப்புக்்ான உத-
யவ்தமெ வழஙகும் கூட்டாண்மையின் 
நிமலயான ென்மைமய ஒப்புக்வ்ாண்-
்டார். 

'உல்ளாவிய பிரிட்டன்' என்ற ஐக்கிய 
இராசசியததின் யநாக்கின் பின்னணியில் 
இருெரப்பு உறவு்மள ஆழப்�டுததுவ-
ெற்்ான வாயப்ம� ஒப்புக்வ்ாண்்ட இரு 
ெரப்பினரும், அரசியல் உறவு்ள், வர்த-
ெ்ம், முெலீடு ைற்றும் 
சுற்றுலா, இந்து ்சமுததி-
ரததிலான ஒததுமழப்பு, 
�ாது்ாப்பு ைற்றும் 
�யங்ரவாெ எதிர்ப்பு, 
்ாலநிமல ைாற்றம் 
ைற்றும் புதுப்பிக்்த-
ெக்் எரி்சக்தி, ்ல்வி 
ைற்றும் ஸ்வ்டம் ைற்றும் 
யவமலவாயப்பு உரு-
வாக்்ம் ஆகியவற்றில் 
ஒததுமழப்ம� யைம்�-
டுததுவதில் ஆர்வதமெ 
வவளிப்�டுததினர். �ரஸ்�ர நலன் 
்சார்ந்ெ வி்டயங்ள் குறிதது 2021 
அக்ய்டா�ரில் லண்்டனில் இ்டம்வ�ற்ற 
பிரிதொனிய வவளிவிவ்ார அமைச்சர் 
எலி்சவ�த டரஸு்டனான ெனது இருெரப்-
புச ்சந்திப்ம� அமைச்சர் பீரிஸ் நிமனவு 
கூர்ந்ொர். 

இரண்டு வவளிநாடடு அமைசசு-
்ளுக்குமிம்டயய உததியயா்பூர்வ 
அளவிலான ஆயலா்சமன்மளத 
வொ்டஙகுவென் முக்கியததுவதமெ 

இரு ெரப்பினரும் சுடடிக் ்ாடடினர். ைக்-
்ளுக்கு இம்டயிலான வொ்டர்பு்ளின் 
வலிமைமயக் ்ருததில் வ்ாண்டு, 
ெற்ய�ாமெய கூட்டாண்மைக்கு ஏற்ற 
வம்யில் இலஙம்யின் 75வது சுெந்-
திர தினதமெ நிமனவுகூரும் வம்யி-
லான ்லந்துமரயா்டல்்ளும் இென்-
ய�ாது மையப்�டுதெப்�ட்டன. 

நல்லிணக்்ம் ைற்றும் ைனிெ உரி-
மை்மளப் �ாது்ாதெல் ைற்றும் ஊக்கு-
விதெல், சுயாதீன ஆமணக்குழுக்்ளின் 
வ்சயற்�ாடு்ள், �யங்ரவாெத ெம்டச 
்சட்டம் ைற்றும் அென் சீர்திருதெச வ்சயற்-
�ாடு்ள் ைற்றும் நிமலயான அபிவிருததி 
இலக்கு ்சம� ைற்றும் வ�ாது நிறுவனங-
்ள் ைற்றும் நிர்வா்தமெ வலுப்�டுததுவ-

தில் நிமலயான அபிவிருததி இலக்கு 16 
க்்ான வழிந்டதெல் குழுவின் வ்சயற்�ா-
டு்ள் ஆகியவற்றில் முன்வைாழியப்�ட்ட 
திருதெங்மள வவளிநாடடு அமைச-
்சர் பீரிஸ் அஹைத பிரபுவி்டம் விளக்கி-
னார். அமனதமெயும் உள்ள்டஙகிய 
வம்யில், உள்நாடடில் வடிவமைக்்ப்-
�டடு, நிமறயவற்றப்�ட்ட நல்லிணக்்ம் 
ைற்றும் வ�ாறுப்புக்கூறல் வ்சயன்முமற 
ைற்றும் ைனிெ உரிமை்ள் ய�ரமவ 
உட�்ட ஐ.நா. அமைப்பு்டனான வொ்டர்ச-

சியான ஆக்்ப்பூர்வைான ஈடு�ாடு ஆகி-
யவற்றுக்்ான அர்சாங்ததின் அர்ப்-
�ணிப்ம� அமைச்சர் பீரிஸ் மீண்டும் 
வலியுறுததினார். 

ஐக்கிய இராசசியததில் ெமிழீழ விடு-
ெமலப் புலி்மள ஒரு �யங்ரவாெ 
அமைப்�ா் ெம்ட வ்சயெமை உட�்ட, 
�யங்ரவாெ எதிர்ப்புத துமறயில் வழங-
்ப்�ட்ட ஆெரவிற்்ா் அர்சாங்ததின் 
ஆழந்ெ �ாராடடுக்்மள வவளிநாடடு 
அமைச்சர் வெரிவிதொர். 

ஐக்கிய இராசசியததில் உள்ள பிரித-
ொனிய இலஙம் புலம்வ�யர் ்சமூ்ததி-
னர் ஐக்கிய இராசசியததின் வ்சழுமைக்கு 
குறிப்பி்டதெக்் �ங்ளிப்ம� வழஙகு-
கின்ற ெனிததுவைானவொரு வ்சாதொவர் 
என இரு ெரப்பினரும் அஙகீ்ரிதெனர். 
இது வொ்டர்பில், இலஙம்யின் அபிவி-
ருததிக்கு ்சாெ்ைான �ங்ளிப்ம� வழங-
கும் ஐக்கியைானவொரு வ�ாறிமுமறமய 
உருவாக்குவெற்்ா் புலம்வ�யர் உறவு-
்மள உள்ள்டக்கிய அணுகுமுமறமயப் 
ய�ண யவண்டியென் அவசியதமெ 
வவளிநாடடு அமைச்சர் எடுததுக்்ாட-
டினார். 

நவம்�ர் 2021 இல் கிளாஸ்ய்ாவில் 
ஐ.நா. ்ாலநிமல ைாற்ற ைாநாடம்ட 
(சி.ஓ.பி. 26) வவற்றி்ரைா் ந்டாததி-
யமைக்்ா் ஐக்கிய இராசசியததிற்கு 
வவளிநாடடு அமைச்சர் இலஙம்யின் 
வாழததுக்்மளத வெரிவிதொர். இலங-
ம்யின் சி.ஓ.பி. 26 ்சார்ந்ெ அர்ப்�-
ணிப்புக்்மளப் �ாராடடிய பிரிதொனிய 
அமைச்சர், பின்வொ்டர்ெல் ந்டவடிக்ம -்
்ள் ைற்றும் �சுமை ஆற்றல் முயற்சி -்
ளுக்கு ஆெரவளிப்�திலான ெைது ஆர்-
வதமெ வவளிப்�டுததினார். வ்ாழும்பு 
ைாந்ரப் �குதிக்குள் உயிரியல் �ன்மு-
்தென்மை வ்ாண்்ட ஈரநிலைான வ�ல்-
லன்வில-அததிடிய ்சரணாலயதமெயும் 

�ார்மவயிட்ட அவர், கும்புக் (வ்டர்மினா-
லியா அர்ஜுனா) வ்சடிமய அஙகு நடடு 
மவதொர். 

உல் வர்தெ்ததில் இந்து ்சமுததிரத-
தின் முக்கியததுவதமெ ஒப்புக்வ்ாண்டு, 
கூட்டாண்மையின் வ�ாருளாொரப் �ரி-
ைாணததில் குறிப்பி்டதெக்் ்வனம் 
வ்சலுதெ யவண்டியென் அவசியதமெ 
இரு ெரப்பினரும் ஒப்புக்வ்ாண்்டனர். 
இலஙம் - ஐக்கிய இராசசிய வர்தெ் 
்சம்யைளனம் லண்்டனில் அண்மையில் 
ஆரம்பிக்்ப்�ட்டமெ வரயவற்ற இரு ெரப்-
பினரும், இன்னும் வலுவான வர்தெ் 
- வணி் இமணப்புக்்மள ஊக்குவிதெ-
னர். 

வ�ாதுநலவாயதது்டனான உறவு்மள 
புதிொ் யநாக்குவெற்்ா்க் கிம்டதெ 
வாயப்ம� ஒப்புக்வ்ாண்்ட இரு ெரப்பின-
ரும், கி்ாலி, ருவாண்்டாவில் இ்டம்வ�ற-
வுள்ள வ�ாதுநலவாய அர்ச ெமரவர்்ள் 
ைாநாடு ைற்றும் �ர்மிங்ஹமில் 2022 
இல் நம்டவ�றவுள்ள வ�ாதுநலவாய 
விமளயாடடுப் ய�ாடடி ஆகியவற்றில் 
�ஙய்ற்�ெற்கு எதிர்�ார்தெனர். 

இருெரப்பு ஒததுமழப்பின் ஒரு முக்கிய 
மைல்்ல்லான இலஙம்க்கும் ஐக்கிய 
இராசசியததிற்கும் இம்டயிலான சு்ா-
ொரப் �ாது்ாப்பு ஒததுமழப்பு வொ்டர்-
�ான புரிந்துணர்வு ஒப்�ந்ெம் வவளி-
நாடடு அமைசசில் ம்ச்சாததி்டப்�ட்டது. 
பிரிதொனியாவில் இலஙம்த ொதி்ள் 
ைற்றும் ஏமனய சு்ாொர ய்சமவயாளர்-
்ளுக்கு யவமல வாயப்புக்்மள வழங-
கும் புரிந்துணர்வு ஒப்�ந்ெததில் வவளி-
நாடடு யவமலவாயப்பு ஊக்குவிப்பு 
ைற்றும் ்சந்மெ �ல்வம்ப்�டுதெல் 
இராஜாங் அமைச்சர் பியங்ர ஜயரதன 
ைற்றும் சு்ாொர அமைசசின் வ்சயலாளர் 
மவததியர் எஸ்.எச. முனசிங் ஆகியயார் 
இலஙம் அர்சாங்ததின் ்சார்�ா்வும், 
அஹைத பிரபு ஐக்கிய இராசசிய அர்சாங-
்ததின் ்சார்�ா்வும் ம்ச்சாததிட்டனர். 

பிராந்திய ஒததுமழப்புக்்ான இரா-
ஜாங் அமைச்சர் ொரக்் �ாலசூரிய, 
வவளியுறவுச வ்சயலாளர் அடமிரல் 
(ய�ராசிரியர்) ஜயநாத வ்ாலம்�ய் 
ைற்றும் வவளிநாடடு அமைசசின் 
சியரஷ்ட அதி்ாரி்ள் இந்ெ ்சந்திப்பில் 
்லந்துவ்ாண்்டனர். அஹைத பிரபுவு-
்டன் இமணந்து இலஙம்க்்ான பிரித-
ொனிய உயர்ஸ்ொனி்ர் ்சாரா ்ஹல்்டன் 
ைற்றும் உயர்ஸ்ொனி்ராலயததின் 
அதி்ாரி்ளும் இந்ெ ்சந்திப்பில் ்லந்து-
வ்ாண்்டனர்.

பன்முகத்தன்்மையு்ைய பஙககாளிததுவத்்த 
இலங்க, இஙகிலகாந்து ஏற்பு

நீர்ப்�ா்சனத துமற அமைசசின் உததியயா்பூர்வ �ததிரிம்யான 'வாரி வ்சௌ�ாக்-
கியா' �ததிரிம்யின் வவளியீடடு விழா யலக் ்ஹவுஸ் நிறுவனததில் நீர்ப்�ா்சனத 
துமற அமைச்சர் ்சைல் ராஜ�க் ஷ ெமலமையில் யநற்று முன்தினம் (19) நம்ட-
வ�ற்றது. அென் முெல் பிரதிமய யலக்்ஹவுஸ் ெமலவரும் மு்ாமைததுவ �ணிப் -
�ாளருைான ஜனாதி�தி ்சட்டதெரணி ்டபிள்யூ. ெயாரதன அமைச்சருக்கு வழஙகி -
னார். 'வாரி வ்சௌ�ாக்கியா' இமணயதெளமும் இஙகு ஆரம்பிதது மவக்்ப்�ட்டது. 
யலக் ்ஹவுஸ் �ணிப்�ாளர் ்சம� �ணிப்�ாளர்்ளும் அதிதி்ளும் அைர்ந்திருப்�மெ -
யும் ்ாணலாம்.



உயிர்த்த ஞாயிறு தின 
்தற்காலை குண்டு்த ்தாக்கு்தல் -
களில் கட்டுவாபிட்டி த்தவா-
ைய்ததில் குண்லடை ்வடிக்கச் 
்ெய்த ்�ாஹம�து ஹஸ்தூ-
னின் �லனவியான ்தறதபாதும 
�ர��ாக உள்ள ொரா ்ெஸ்மின் 
அல்ைது புைஸ்தினி �தகந்திர-
னின் கீதேதய, ்பண்களுக்கு 
ஆயு்த பயிறசி அளிக்கபபட்டு 
இஸ்ைாமிய த்தெ்�ான்றுக் -
கான ‘ லபய்த ‘ ்ெயது ்காள்ளப -
பட்டுள்ள்தாக சி.ரி.ஐ.டி  எனும 
பயஙகரவா்த ்தடுபபு �றறும புை-
னாயவுப பிரிவின் விொரலைக-
ளில் ்்தரியவந்துள்ளது.  

இது ்்தாடைரபில் ொராவின் கீழ் 
பயிறசி ்பறறு, இஸ்ைாமிய த்தெம 
ஒன்லறை உருவாக்க லபய்த எனும 
உறுதி ்�ாழிலய 16 ்பண்கள 
எடு்ததுக் ்காண்டுள்ள்தாகவும 
அவரகளில் 6 தபர, 2019 ஏபரல் 26 

ொயந்்த�ருது ்தற்காலை குண்-
டு்வடிபபு ெமபவ்ததில் உயிரி-
ேந்துள்ளல� ்்தரிய வந்துள்ள-
்தாகவும சி.ரி.ஐ.டி ்காழுமபு 
த�ைதிக நீதிவான் ெந்தி� 
லியனதக முன்னிலையில் 
்தாக்கல் ்ெயதுள்ள அறிக்லகக-
ளில் ்்தரிய வந்துள்ளது.  

மீ்த�ாக உள்ள 10 ்பண்க -
ளும லகது ்ெயயபபட்டுள்ள 
நிலையில், அவரகள அலனவ-

ரும ்காழுமபு த�ைதிக நீதிவான் 
ெந்தி� லியனதக முன்னிலையில் 
இரு தவறு ெந்்தரபபஙகளில் ஆெர 
்ெயயபபட்டு வி்ளக்க�றி-
யலில் 

தைாரன்ஸ் ்ெல்வநாயகம,     
ஷமஸ் பாஹிம  

அலன்தது இன �க்கல்ளயும 
இலை்ததுக்்காண்டு நாட்லடை கட்-
டி்யழுபபுவத்த ெனாதிபதியின் 
தநாக்க�ாக உள்ள்தாகவும வி�ர-
ெனஙகல்ள விடு்தது அ்தறகு ஒ்தது-
லேபபு வேஙக தவண்டும எனவும 
அல�ச்ெர �ஹிந்்த அ�ரவீர பாரா-
ளு�ன்றை்ததில் ்்தரிவி்த்தார.  

எல்ைா காை்ததிலும வி�ரெனங-
கல்ள �ட்டுத� முன் லவபபது 
எந்்தவி்த பயன்கல்ளயும ்தரப 
தபாவதில்லை என குறிபபிட்டை 

அவர, அரொஙக்ததினால் த�ற -
்காள்ளபபடும நல்ைலவகல்ள 
பாராட்டி குலறைகல்ள சுட்டிக் காட் -
டுவது சிறைந்்தது என்றும அவர 
்்தரிவி்த்தார.  

பாராளு�ன்றை்ததில் தநறறு ெனா -
திபதியின் ் காளலக வி்ளக்க உலர 
மீ்தான ெலப ஒ்ததிலவபபு தவல்ள 
பிதரரலை மீ்தான விவா்த்ததில் 
உலரயாறறிய ்தமிழ் த்தசியக் கூட்-
டைல�பபு எம பி ஸ்ரீ்தரனின் கரு்த -
துக்களுக்கு பதிைளிக்கும வலக-
யிதைதய அல�ச்ெர இவவாறு 
்்தரிவி்த்தார.  

ெலபயில் ்்தாடைரந்தும உலர-

யாறறிய அல�ச்ெர: �ஹிந்்த ராெ -
பக்ஷ ெனாதிபதியாக ப்தவி வகி்த்த 
காை்ததில் வடைக்கின் வெந்-
்தம, கிேக்கின் வெந்்தம 

அரொஙக்ததின் ்காளலகப பிர-
கடைன உலர ்்தாடைரபான ெலப 
ஒ்ததிலவபபு விவா்த்தல்த இன்று 
(21) மூன்றைாவது நா்ளாகவும 
நடை்த்த தீர�ானக்கபபட்டுள்ளது.  

ெனாதிபதி தகாட்டைாபய 
ராெபக்ஷ கடைந்்த 18ஆம திகதி 
ஒன்ப்தாவது பாராளு�ன்றை்ததின் 
இரண்டைாவது கூட்டை்த்்தாடைலர 
ஆரமபி்ததுலவ்த்த பின்னர முன்-
லவ்த்த அரொஙக்ததின் ்காள-
லகபபிரகடைன உலர ்்தாடைரபில் 
ெனவரி 19 �றறும 20ஆம திக-
திகளில் நடை்த்தபபட்டை ெலப ஒ்த-
திலவபபு விவா்த்தல்த இன்றும 
(21) ்்தாடைரந்து நடை்ததுவ்தறகு 
தீர�ானிக்கபபட்டிருபப்தாக 
பாராளு�ன்றை ்ெயைா-
்ளர நாயகம

இராொஙக அல�ச்ெர ெ்தாசி-
வம வியாதேந்திரனின் அலேப-
பின் தபரில் கல்வி அல�ச்ெர 
திதனஸ் குைவர்தன எதிரவரும 
வியாேக்கிேல� 27ஆம திகதி 
�ட்டைக்க்ளபபு �ாவட்டை்ததுக்கு 
விெயம்ெயயவுள்ளார.   

அவரது வருலகயின் தபாது 
இராொஙக அல�ச்ெர வியாதேந்-
திரனின் முயறசியால் கல்குடைா 
கல்வி வைய்ததிறகுட்பட்டை கதி-
ர்வளி விக்கிதனஸ்வரா த்தசிய 
பாடைொலைக்கு ்காண்டுவரப-
பட்டுள்ள ்்தாழினுட்ப பீடை்ததிற-
கான அடிக்கல் நாட்டும நிகழ்-
வில் கைந்து்காள்ளவுள்ளார.   

அ்தத்தாடு �ட்டைக்க்ளபபு 
�ாவட்டை்ததிலுள்ள 
கிேக்கு 

்காழுமபு ஆ�ர வீதியிலுள்ள 
ஆைய்�ான்றின் வருடைாந்்த திரு-
விோவில் இடைம்பறறை தீமிதிபபு 
நிகழ்வில் கைந்து்காண்டிருந்்த 
இ்ளம ்பண்்னாருவர பரி்தாப-
�ாக உயிரிேந்துள்ளார.   

ெமபவ்ததில் 26 வயதுலடைய 
்தா்யாருவதர தீக்காயஙக்ளால் 
உயிரிேந்துள்ள்தாக ்பாலிஸார 
்்தரிவி்ததுள்ளனர.   

உயிரிேந்்தவர வாலே்த-
த்தாட்டைம பகுதிலயச் தெரந்்த 26 
வய்தான அக்குருவிட்டை ஆராச்-
சிதக இதரஷா �துரஙகனி என 
்்தரிவி்த்த ்பாலிஸார, உயிரி-
ேந்்தவர 10 வயது குேந்ல்தயின் 
்தாயார எனவும கூறியுள்ளனர.   

கடைந்்த 14ஆம திகதி இரவு 
இடைம்பறறை தீமிதிபபில் பங-
தகறறை அந்்தப ்பண்ணின் கால்க-
ளில் தீக்காயம ஏறபட்டுள்ள்தாக 
்பாலிஸார கூறியுள்ள-
னர. இந்்த நிலையில், 
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வாங்கும்
விற்பனை

வினை157.70 163.61

யூர�ோ
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை224.95 233.80

ஐப்ோன் யென்
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை1.7267 1.7917

சிங்கபபூர் ய�ோலர்
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை146.96 151.68

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை269.26 277.71

சுவிஸ பி�ோஙக்
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை215.60 223.27

அயெரிக்்க ய�ோலர்
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை198.50 202.99

அவுஸதிர�லிெோ ய�ோலர்
வாங்கும்
வினை

விற்பனை
வினை142.21 148.22

குறித்த
வினை

குறித்த
வினைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினோர் 533.24

குவைத் டினோர் 664.92

ஓெோன் ரிெோல் 522.20

்கட�ோர் ரிெோல் 55.21

சவூதி ரிெோல் 53.59

ஐ.அ. இ�ோச்சிெம் டிர்ஹோம் 54.73

நாணய
மாற்று

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பனை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜைவரி 21 வவள்ளிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம் : கானை : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதிைம்வ்தாழுனக 
நேரம்

 நைஷம்  - வசைவு

ரிஷ்பம்  - - ்பாராட்டு

மிதுைம் - - ்தைம்

கடகம் - - ந்பாட்டி

சிம்ைம் - - நகா்பம்

கன்னி - - முயறசி

துைாம்  - ேன்னை

விருச்சிகம் - - நினறைவு

்தனுசு  - வவறறி

ைகரம் - - வ்பாறுனை

கும்்பம் - ைறைதி

மீைம் - - சுகம்

நயாகம்: சித்தநயாகம்

3

இராசி ்பைன்கள்

கைாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

பிைவ வருடம் ன்த 8

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.23
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.16
இஷா  - 07.30

தெனதகொரிய சபொநொயகர் 
இலங்க வரு்க

உ்ததிதயாகபபூரவ விெய்�ான்லறை த�ற-
்காண்டு ்்தன்்காரிய ெபாநாயகர பான் பிதயான் 
தெக், இைஙலக வந்்தலடைந்துள்ளார.   

சிஙகபபூர வி�ான தெலவக்கு ்ொந்்த�ான 
வி�ான்ததின் மூைம ்்தன்்காரிய ெபாநாயகர உள -
ளிட்டை தூதுக்குழுவினர தநறறு முன்தினமிரவு (19) 
நாட்லடை வந்்தலடைந்்தனர.   

கட்டுநாயக்க பண்டைாரநாயக்க ெரவத்தெ வி�ான 
நிலைய்தல்த வந்்தலடைந்்த ்்தன்்காரிய ெபாநா -
யகலர, வில்ளயாட்டு்ததுலறை அல�ச்ெர நா�ல் 
ராெபக்ஷ, சுறறுைா்ததுலறை அல�ச்ெர பிரென்ன ரை-
துஙக, சிவில் வி�ான தெலவ இராொஙக அல�ச்ெர 
டி.வி. ஷானக்க ஆகிதயார வரதவறறைனர. ெபாநாய -
கர �ஹிந்்த யாபபா அதபவர்த்தனவின் அலேப -
பலபதயறறு ்்தன்்காரிய ெபாநாயகர பான் 
பிதயான் தெக் நாட்டுக்கு விெயம்ெயதுள்ளார.

நல்்ைண்ை விெயம ஒன்லறை த�ற்காண்டு (19) இைஙலகக்கு வருலக ்தந்-
திருந்்த பஙக்ளாத்தஷ் கடைறபலடை்த ்த்ளபதி அ்தமிரல் எம. ஷஹீன் இக்பால், 
�ரியால்த நிமி்த்த�ாக பாதுகாபபு ப்தவி நிலை பிர்தானியும இராணுவ ்த்ளபதியு-
�ான ்ெனரல் ஷதவந்திர சில்வாலவ இராணுவ ்தலைல�யக்ததில் ெந்தி்த்தார. 
இராணுவ ்த்ளபதியின் அலுவைக்ததில் நலடை்பறறை இச் ெந்திபபின் தபாது, 
்தறதபால்தய கடைல்ொர பிரச்சிலனகள, இரு நாடுகளுக்கும ்பாதுவான விடையங-
கள, உைக அ்ளவிைா்ள �ாறறைஙகள, கடைறபலடையின் ்ெயறபாடுகள உளளிட்டை 
விடையஙகள ்்தாடைரபில் கரு்ததுகல்ள பரி�ாறிக்்காண்டைனர.  

வீண் விமர்சனங்களை விடுத்து அரசுக்கு
ஒத்துளைப்பதே இனளறைய தேளை
அ்ைசசர் ைஹிநெ அைரவீர

புைரனைக்கப்பட்ட சிறிைதி்பாய ைறறும் அைரி ைாளினக, நுவவரலியா பிர்தைர இல்ைம் 
ஆகியவறறின் ஓவியங்கனள வகாணட 15 ரூ்பாய் ைதிபபிைாை மூன்று நினைவு முததி-
னரகள் நேறறு வவளியிடப்பட்டை. நினைவு முததினரகனள ஜைாதி்பதி ந்பாட்டா்பய ராஜ்பக்-
ஷவிடம் வவகுசை ஊடக அனைச்சர டைஸ் அழகபவ்பருை வழங்கியந்பாது..

பஙகளொதெஷ் கடறப்டத் ெளபதியுடன  
தெனரல் ஷதவநதிர சில்வொ சநதிப்பு

காத்தான்குடி, ஹம்்பாந்ந்தாட்னட, நுவவரலியா ்பகுதிகளில்

சொரொவினொல் பயிறறுவிககப்பட்டு
"்பயத்" தசயயப்பட்ட 16 யுவதிகள்
புைைாய்வுப பிரிவு விசாரனைகளில் ்தகவல்

அரனச ்பாதுகாப்பந்தா கவிழப்பந்தா அன்றி

வீழநெவர்க்ள எழுப்புவது ெொன  
ெைககுத் தெ்வ எனகிறொர் ரணில்
தைாரன்ஸ் ்ெல்வநாயகம,-
ஷமஸ் பாஹிம

  
அரொஙக்தல்த பாது -

காக்கதவா அல்ைது 
கவிழ்க்கதவா ்தாம வர-
வில்லை எனவும வீழ்ந் -
்தவரகல்ள எழுபபுவது-
்தான் ்த�க்கு்த த்தலவ 
எனவும முன்னாள பிர்த-
�ர, பாராளு�ன்றை உறுப-
பினர ரணில் விக்கிர�சிஙக  ்்தரி-
வி்த்தார.

ெனாதிபதியின் உலர மீ்தான ெலப 
ஒ்ததிலவபபு தவல்ள விவா்த்ததில் 
உலரயாறறிய அவர த�லும குறிப-
பிட்டை்தாவது,  

அண்ல�யில் பாராளு�ன்றை்ததில் 
ெனாதிபதி ஆறறிய உலர அந்நியச் 
்ெைாவணி ்நருக்கடிலய �ட்டுத� 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. தவறு எதுவும 
தபெவில்லை.  

ந�து கடைன் ்�ா்த்த உளநாட்டு 

உறப்ததியில் 10 ெ்தவீ-
்தம ஆகும. ஒவ்வாரு 
ஆ ண் டு ம அன் னி ய ச் 
்ெைாவணியில் இருந்து 
6 பில்லியன் ்டைாைர-
கல்ள திருபபிச் ்ெலு்த்த 
தவண்டும. ெரவத்தெ 
நாைய நிதிய்ததிறகு 
்ெல்வ்தா, இல்லையா 
என்பது ்்தாடைரபில் நிதி -
யல�ச்ெர இந்்த ெலபயில் 

கூறை தவண்டும. நம நாட்டில் சுற-
றுைா்ததுலறை, சிறு �்ததிய நிர�ா-
ை்ததுலறைகள வீழ்ச்சி அலடைந்துள-
்ளன. ்்தாழில்களுக்காக வாஙகிய 
கடைலன்த திருபபிச் ்ெலு்ததுவல்த 
ஏன் ்தளளிபதபாடைவில்லை என்றும 
அரசிடைம தகட்கிதறைாம. 

எரிெக்தி, ஓயவூதியம, ்்தாழில் -
நுட்பம தபான்றைவறறுக்கு பைம 
எஙகிருந்து கிலடைக்கிறைது என்பல்த 
அரொஙகம கூறை தவண்டும. 
இ்தறகு குறுகிய, நடு்த்தர 

ோட்டின் ்தறந்பான்தய வ்பாருளா்தார வேருக்கடி:

இன்றய அரசின கொலத்தில்   
ைட்டுதை ஏறபட்ட ஒனறல்ல
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தகொள்்க வட்டி விகிெஙக்ள  
உயர்த்தியது ைத்திய வஙகி
ோைய சன்பயின் தீரைாைம் அறிவிபபு

புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும் என்கிறொர் தயொசிறி
இைஙலக �்ததிய வஙகி-

யின் நாையச் ெலபயா -
னது ்காளலக வட்டி 
விகி்தஙகல்ள உயர்த்த  
தீர�ானி்ததுள்ளது.  

இ ்தன் ப டி , 
்காளலக வட்டி 
விகி்தம 50 அடிப-
பலடை புளளிகள 
உயர்த்தபபட்டுள்ளன. 
அந்்த வலகயில், �்ததிய 
வஙகி நிலையான லவபபு வெதி 
வீ்த்தல்த 5.5% ஆகவும, நிலையான 
கடைன் வெதி வீ்த்தல்த 6.5% ஆகவும 
அதிகரி்ததுள்ளது.  

வேக்க�ான கடைன் வெதி 
விகி்த்ததுடைன் ்தானாக ெரி-

்ெயயபபடும தபாது 
வஙகி வட்டி விகி்தம 
9.5% ஆக இருக்கும. 
ெட்டைபபூரவ லகயி-
ருபபு விகி்த்தல்த 
�ாறறைா�ல் 4% ஆக 

ல வ ்த தி ரு க் க வு ம 
நாைய வாரியம முடிவு 

்ெயதுள்ளது. ்காளலக 
வட்டி விகி்தஙகளின் அதிகரிப-

புக்கு ஏறப வஙகி கடைன் விகி்தஙகள 
�றறும தெமிபபு வட்டி விகி்தஙகள 
உயரும.
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தைாரன்ஸ் ்ெல்வநாயகம, ஷமஸ் பாஹிம  

நாட்லடை ஆட்சி ்ெய்த எந்்த்வாரு 
ெனாதிபதியும ்தறதபால்தய ெனாதிபதி 
தபான்று இ்த்தலகய ்பாரு்ளா்தார ்நருக்-
கடிலய எதிர ்காண்டைதில்லை என ்்தரி-
வி்த்த இராொஙக அல�ச்ெர ்தயாசிறி 
ெயதெகர  நாட்டின் ்தறதபால்தய ்பாரு-
்ளா்தார ்நருக்கடி நிலை இன்லறைய அர -
ொஙக்ததினால் �ட்டும ஏறபடு்த்தபபட்டை -
்தல்ை என்றும அவர சுட்டிக்காட்டினார.

பாராளு�ன்றை்ததில் தநறறு நலடை -
்பறறை ெனாதிபதியின் ்காளலக வி்ளக்-
கவுலர மீ்தான இரண்டைாம நாள ெலப 
ஒ்ததிலவபபு தவல்ள விவா்த்ததில் உலர-
யாறறும தபாத்த இராொஙக அல�ச்ெர 
இவவாறு ்்தரிவி்த்தார.   

 அவர த�லும ்்தரிவிக்லகயில்:  
நாட்டில் ்டைாைருக்கான ்நருக்கடி 

ஏறபட்டுள்ள நிலையில் எரி்பாருள, 
ெல�யல் எரிவாயு, பால் �ா உள -
ளிட்டை ்பாருட்களுக்கு 
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தகொள்்கப்
பிரகடன உ்ர;
இனறும் விவொெம்

கல்வி அ்ைசசர்   
அடுத்ெ வொரம்   
ைட்டககளப்பு விெயம்

தீ மிதித்ெ தபண்
உயிரிழப்பு



editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்கை பண்டைய கைாலம் முதல் விவசாய 
பாரம்பரிய நாடைாகை விளஙகி வருகின்றது. 
வரலாற்றுத் தகைவல்கைளினபடி, மன்னராட்-

சிக் கைாலம் முதல் இநநாட்டின பபாருளாதார முது-
பகைலும்பாகை விவசாயமம திகைழ்நது வருகின்றது. 
இநநாட்டின நீர்பபாச்ன நாகைரிகைமம இதற்கு நல்ல 
சான்றாகும். 

அன்்றய மன்னரகைள் பநற்பசய்கைக்கு முன-
னுரி்ம அளித்து நடைவடிக்்கைகை்ள முனப்னடுத்த-
்னர. இதன பபாருட்டு அவரகைள் நீர்பபாச்னக் குளங-
கை்ள அ்மத்த்னர. அநதக் குளஙகைளில்தான 
இநநாட்டின பநற்பசய்கை பபரும்பாலும் இனறுவ -
்ரயும் தஙகியுள்ளது. 

அமதமநரம் விவசாய உணவு உற்பத்திக்குத் 
மத்வயா்ன வளஙகை்ளயும் சீமதாஷண நி்ல்ய-
யும் இநநாடு பகைாணடிருக்கின்றது. அதன பய்னாகை 
எல்லா விதமா்ன உணவு்ப பயிர்சபசய்கைக்கும் 
ஏற்்ற நாடைாகை மாத்திரமல்லாமல், விவசாய உணவு 
உற்பத்தி பதாடைரபில் நீணடை அனுபவத்்தக் பகைாண-
டுள்ள விவசாயிகைள் நி்்றயமவ வாழும் நாடைாகைவும் 
விளஙகுகி்றது இலங்கை. இநநாட்டின ச்னத்பதா-
்கையில் சுமார 30 வீதத்தி்னர விவசாயத் து்்றயில் 
பணியாற்றுபவரகைளாகை உள்ள்னர. இத்து்்றயா-
்னது, இநநாட்டின பமாத்த மதசிய உற்பத்திக்கு 7.4 
வீத்ப பஙகைளி்ப்பயும் நல்கி வருகின்றது.  

இவவா்றா்ன நி்லயில் இநநாட்டில் எதிரவரும் 
பணடி்கைக் கைாலத்தில் உணவு பநருக்கைடி ஏற்படும் 
எ்ன்ச சிலர குறி்பபிடுகின்ற்னர. அது முற்றிலும் ஒரு 
வதநதிமய அனறி உண்மயாகை அ்மய முடியாது. 
தற்மபாது நாட்டில் நிலவும் பபாருளாதார பநருக் -
கைடி இலங்கைக்கு மாத்திரமுரியதல்ல. இவவா்றா்ன 
பநருக்கைடி்ய உலகில் எல்லா நாடுகைளுமம எதிர-
பகைாணடுள்ள்ன. 2019 இறுதி்ப பகுதியில் மதாற்்றம் 
பபற்று உலகைலாவிய பபருநபதாற்்றாகை விளஙகும் 
பகைாவிட் 19 பதாற்றின தாக்கைத்தின வி்ளவா-
கைமவ இ்பபபாருளாதார பநருக்கைடி ஏற்பட்டிருக்கின-
்றது. இது பவளி்பப்டையா்ன உண்மயாகும்.

அநத வ்கையில் இ்பபபாருளாதார பநருக்கைடி-
யின சவா்ல பவற்றி பகைாள்வதற்கைா்ன எல்லா-
வித நடைவடிக்்கைகை்ளயும் இலங்கை முனப்ன-
டுத்து இருக்கின்றது. குறி்பபாகை இநபநருக்கைடியின 
தாக்கைஙகைள் மக்கை்ள்ப பாதி்பப்தத் தவிரக்கும் 
வ்கையில் பல நிவாரணத் திட்டைஙகைளும் ந்டைமு -
்்ற்பபடுத்த்பபட்டு உள்ள்ன. 

அமதமநரம் பசு்ம விவசாயத் திட்டைம் நாட்டுக்கு 
அறிமுகை்பபடுத்த்பபட்டுள்ளது. இத்திட்டைம் பரநத 
அடி்பப்டையில் முனப்னடுக்கை்பபட்டு வருகின்றது. 
இதன பபாருட்டு பலவித ஊக்குவி்பபுத் திட்டைஙகைள் 
அறிவிக்கை்பபட்டுள்ள்ன. அவற்றில் இயற்்கை்ப 
பச்ள உற்பத்தி, பாவ்்ன அடைஙகைலாகை பசு்ம 
விவசாய்ச பசய்கையின மபாது பாதி்பபுகைள் ஏற்ப -
டுமாயின அவற்றுக்கு நிவாரணஙகைள் அளி்பபதற்-
கைா்ன திட்டைஙகைளும் முனபமாழிய்பபட்டுள்ள்ன. 

இமதமவ்ள, வீட்டுத் மதாட்டை பசய்கை்ய 
ஊக்குவிக்கைவும் பல திட்டைஙகைள் அறிமுகை்பபடுத்த்ப-
பட்டுள்ள்ன. இதன பபாருட்டு ரூபா 5000.00 
பகைாடு்பப்னவு வழஙகைவும் ஏற்பாடு பசயய்பபட்டுள் -
ளது. இவவாறு உள்நாட்டு விவசாய உணவு உற் -
பத்தி ஊக்குவிக்கை்பபட்டு வருகின்ற சூழலில், மியன-
மார நாட்டிலிருநது ஒரு இலட்சம் பமற்றிக் பதான 
அரிசி்ய இ்றக்குமதி பசயவதற்கைா்ன முனம்னற்-
பாட்டு நடைவடிக்்கைகைளும் ஏற்கை்னமவ மமற்பகைாள்-
ள்பபட்டுள்ள்ன. 

இலங்கைக்கும் சீ்னாவுக்கும் இ்டையிலா்ன 
அரசி_ -இ்ற்பபர ஒ்பபநதத்திற்கு இவவருடைம் 75 
வருடைஙகைள் நி்்றவ்டைகின்றது. இதன நிமித்தம் 
10 இலட்சம் பமற்றிக் பதான அரிசி்ய இலங -
்கைக்கு நனபகைா்டையாகை வழஙகை சீ்னா தீரமானித்-
துள்ளது. இநத அரிசித் பதா்கை மார்ச மாதமாகும் 
மபாது இலங்கை்ய வநத்டையும் எ்ன எதிரபாரக்-
கை்பபடுகின்றது. 

இவவா்றா்ன சூழலில், அரசாஙகைத் தகைவல் 
தி்ணக்கைளத்தில் மநற்றுமுனதி்னம் ந்டைபபற்்ற 
அ்ம்சசர்வ முடிவுகை்ள அறிவி்பபதற்கைா்ன 
பசயதியாளர மாநாட்டில் ஊடைகைவியலாளர ஒருவர 
எழு்பபிய மகைள்விக்கு பதிலளித்த அ்ம்சசர்வ 
இ்ண்ப மப்சசாளர படைாக்டைர ரமமஷ் பத்திர்ன, 
'நாட்டில் உணவு பநருக்கைடி பதாடைரபில் மத்வயில்-
லாத அ்சசமமா, சநமதகைமமா ஏற்படுத்திக் பகைாள்ளத் 
மத்வ இல்்ல. அவவா்றா்ன நி்ல்ம ஏற்ப-
டுவ்தத் தவிர்பபதற்கைா்ன சகைல நடைவடிக்்கைகை-
ளும் முனப்னடுக்கை்பபட்டுள்ள்ன' எனறு பதரிவித் -
துள்ளார. 

பகைாவிட் 19 பதாற்றின வி்ளவா்ன பபாரு-
ளாதார பநருக்கைடியின தாக்கைத்்தத் தவிரக்கும் 
வ்கையில் பல்மவறு நடைவடிக்்கைகைள் நாட்டில் முன-
ப்னடுக்கை்பபட்டுக் பகைாணடிருக்்கையில், எதிரவரும் 
பணடி்கைக் கைாலத்தில் உணவு பநருக்கைடி ஏற்ப -
டும் எனபது எணணி்ப பாரக்கை முடியாத விடையமம. 
ஆகைமவ அவவா்றா்ன பநருக்கைடி ஏற்படுவ்தத் 
தவிரக்கும் வ்கையில் அரசாஙகைம் முனகூட்டிமய 
முனப்னடுக்கும் நடைவடிக்்கைகைளுக்கு பஙகைளி்பப-
தும் ஒத்து்ழ்பபு நல்குவதும் ஒவபவாருவரதும் 
பபாறு்பபாகும். அதுமவ இன்்றய மத்வயாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரத்ன மாவத்்த, பகைாழும்பு- - 10

தபால் பபட்டி இலக்கைம் : 834
பதா்லமபசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகைா்மயாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடைம் 1443 ஜுமாதல் ஆகி்றா பி்்ற 17
பிலவ வருடைம்  ் த மாதம் 08ம் நாள்     பவள்ளிக்கிழ்ம
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உணவு நெருக்கடி ஏற்படுநென
்பரப்பப்படும் வீண்வதந்தி்கள்!

காலம் கககூடும் வகையில் ககாக்கு ப�ால் க�ாறுகையாகக் 
காத்திருக்க பவண்டும். காலம் வாய்ப�ாகக் கிகைத்்ததும் அது 
குறி ்தவறாைல் குத்துவது ப�ால் கெயது முடிக்க பவண்டும்.

பகைாக்பகைாக்கை கூம்பும் பருவத்து மற்்றதன
குத்பதாக்கை சீரத்த இடைத்து

இலங்கைக்கைா்ன ஜ்பபானிய தூதுவர 
மிசுமகைாஷி ஹிமடைகி, பபாதுமக்கைள் 
பாதுகைா்பபு அ்ம்சசர ரியர அட்மி-

ரல்(ஓயவு பபற்்ற) கைலாநிதி சரத் வீரமசகைர 
ஆகிமயாருக்கி்டையிலா்ன சிமநகைபூரவ சந-
தி்பபபானறு பத்தரமுல்்ல சுகுறுபாயவி-
லுள்ள அ்ம்சசின அலுவலகைத்தில் சில 
தி்னஙகைளுக்கு முன்னர இடைம்பபற்்றது.   

அ்ம்சசுக்கு்ச பசனறிருநத ஜ்பபானிய 
தூதுவ்ர பபாதுமக்கைள் பாதுகைா்பபு அ்ம்ச-
சர வரமவற்்றார. கைடைநத வருடைம் நவம்பரில் 
இலங்கைக்கைா்ன ஜ்பபானிய தூதுவராகை நிய -
மிக்கை்பபட்டை மிசுமகைாஷி ஹிமடைகிக்கு அ்ம்ச-
சர த்னது வாழ்த்துக்கை்ளத் பதரிவித்துக் 
பகைாணடைார.   

பனப்னடும் கைாலமாகை ஜ்பபானுக்கும் 
இலங்கைக்கும் இ்டையில் நிலவி வருகின்ற 
வரலாற்று முக்கியத்துமிக்கை நட்பு்ற்வ 
மமலும் மமம்படுத்துவது குறித்து அவரகைள் 

இருவரும் தஙகைளுக்கி்டைமய கைருத்துகை-
்ள்ப பரிமாறிக் பகைாணடை்னர.   

இலங்கைக்கும் ஜ்பபானுக்குமி்டையில் 
அரசியல், பபாருளாதாரம் மற்றும் சமூகை 
விடையஙகை்ள மமம்படுத்துவது குறித்தும் 

இக்கைலநது்ரயாடைலின மபாது கைவ்னம் 
பசலுத்த்பபட்டைது.  

மமலும் இரு நாடுகைளுக்குமி்டையில் 
பாதுகைா்பபு ஒத்து்ழ்ப்ப மமம்படுத் -
துவது குறித்து கைலநது்ரயாடை்பபட்டைது. 
சமூகை -பபாருளாதார மற்றும் அரசியல் 

வளர்சசி பதாடைரபா்ன பல விடையஙகைள் 
குறித்தும் கைலநது்ரயாடை்பபட்டை்ம குறி்ப -
பிடைத்தக்கைது.

கண்டியில் பயணிகள் இளைபபபாறவும்,
வபாகன தரிபபிடத்துக்கும் பூஙகபாக்கள்

நரேந்திே ர�பாடி மீண்டும் பிேத�ேபாகுவரத
இந்திய �க்களில் 72 வீதத்தினரின் விருபபம்

ஜபபபானிய தூதுவருடன்
அள�ச்சர் ்சேத் வீேர்சகே 
நடத்திய ்சந்திபபு

கைணடி மாநகைரின பிரதா்ன வாகை்னக் 
கைட்டைடைத் பதாகுதியின மமல் தளத்-
தில் நிரமாணிக்கை்பபட்டை 'படைாம்லின 

பூஙகைா' மற்றும் 'சஹஸ் பூஙகைா ' ஆகிய்ன 
மக்கைள் பயனபாட்டுக்கு ஒ்பப்டைக்கை்பபட்டுள்-
ள்ன. கைணடிக்கு விஜயம் மமற்பகைாணடை பிரத-
மர மஹிநத ராஜபக்ஷ இநத்ப பூஙகைாக்கை்ள 
்வபவரீதியாகை தி்றநது ்வத்தார.   

இவற்்்ற உலகை வஙகியின நிதியுதவியு-
டைன நகைர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடை்ம்பபு 
அ்ம்சசின கீழ் மூமலாபாய நகைர்பபு்ற மமம்-
பாட்டுத் திட்டைத்தின ஊடைாகை கைணடி மாநகைர 
ச்ப நிரமாணித்துள்ளது.படைாம்லின பூஙகைா-
வின நி்்னவு்ப பல்கை்ய பிரதமர தி்றநது 
்வத்தார.   

மமலும் கைணடி ஸ்ரீ தலதா மாளி்கை்ய 
தரிசிக்கை வரும் பக்தரகைள் மற்றும் சுற்றுலா்ப 
பயணிகைளின நலன கைருதி அவரகைள் இ்ள்ப-
பாறுவதற்கு அ்்றகைள், சுகைாதார வசதிகைள் 
மற்றும் 16 விற்ப்்ன நி்லயஙகை்ளக் 

பகைாணடை படைாம்லின பூஙகைா்வ நிரமாணி்ப-
பதற்கைாகை உலகை வஙகியின நிதி உதவியின 
கீழ்  374 மில்லியன ரூபா  பசலவிடை்பபட்-
டுள்ளது.

அதுமபானறு சஹஸ் உய்ன 'நகைர்பபு்ற 
வாகை்ன நிறுத்த்ப பூஙகைா'- பகுதிக்கு விஜயம் 
பசயத பிரதமர அதன நி்்னவு்ப பல்கை்ய 
தி்றநது ்வத்தார. தி்றநதபவளி அரஙகு, 
்கைவி்்ன்ப பபாருட்கைள் கைட்டைடைத் பதாகுதி, 
உணவருநதும் பகுதி மற்றும் குழந்தகைள் 
பூஙகைா ஆகியவற்்்றக் பகைாணடை இநத்ப 
பூஙகைாவில் ஓயபவடுக்கும் பகுதியும் அ்மக்-
கை்பபட்டுள்ளது. இ்பபூஙகைாவிற்கு உலகை வங-
கியின நிதி உதவியின கீழ் 531 மில்லியன 
ரூபா பசலவிடை்பபட்டுள்ளது. 

மல்வத்து பீடைத்தின அனுநாயக்கைர நியங-
பகைாடை விஜிதசிறி மதரர மற்றும் அஸ்கிரி பீடைத்-
தின அனுநாயக்கைர பவணடைறுமவ உபாலி 
மதரர ஆகிமயாரின பஙகுபற்றுதலுடைன 
அ்ம்சசர பகைபஹலிய ரம்புக்பவல்ல, 
மத்திய மாகைாண ஆளுநர சட்டைத்தரணி லலித் 

யூ கைமமகை, இராஜாஙகை அ்ம்ச-
சரகைளா்ன திலும் அமுனுகைம, 
பலாஹான ரத்வத்மத, பாராளு-
மன்ற உறு்பபி்னரகைளா்ன வசநத 
யா்பபா பணடைார, குணதிலகை 
ராஜபக்ஷ, உதய்ன கிரிநதிபகைாடை, 
கைணடி மமயர மகைசர மச்னாநா-
யக்கை, பிரதி மமயர இலாஹி 
ஆபிதீன, கைணடி மாவட்டை பசய-
லாளர சநத்ன பதன்னமகைான, 
நகைர அபிவிருத்தி அதிகைாரச்ப-
யின த்லவர உதய நாண-
யக்கைார, பணி்பபாளர நாயகைம் 
பிரசாத் ரணவீர, நகைர அபிவி-
ருத்தி அதிகைாரச்பயின மத்திய 
மாகைாண பணி்பபாளர பீ.குண-
திலகை உள்ளிட்டை பலர இநநிகைழ்-

வில் கைலநது பகைாணடை்னர.   
"ஜ்னாதிபதி எமது நாட்்டை சுபீட்சத்்த 

மநாக்கி பகைாணடு பசல்வதற்கு பாரிய 
முயற்சிகை்ள மமற்பகைாணடு வருகின-
்றார. ஜ்னாதிபதியும் பிரதமரும் இநநாட்-
டுக்கு சுபீட்சத்்த ஏற்படுத்துவாரகைள் 
என்ற நம்பிக்்கை உள்ளது.   

நாம் முதலில் முதலில் நாட்்டை்ப 
பற்றி சிநதிக்கை மவணடும். அதற்கைடுத்தாற் 
மபால் எமது கைடை்ம, எமது குடும்பம் மற்றும் 
எம்்ம்ப பற்றி பற்றி சிநதிக்கை மவணடும்.   

துரதிரஷ்டைவசமாகை நம் நாட்டில் பபரும்-
பாலா்ன மக்கைள் அத்்ன த்லக்கீழாகைமவ 
பினபற்றுகி்றாரகைள். முதலில் தஙகை்ள்ப 
பற்றியும், பின்னர குடும்பத்்த்ப பற்றி, 
அதன பின்னர கைடை்ம்ய்ப பற்றி, இறு-
தியாகை நாட்்டை்ப பற்றி சிநதிக்கி்றாரகைள். 
எ்னமவ, அநத்ப பா்த்ய மாற்றுவதற்-
கைா்ன நாட்டின த்ல்ம இ்பமபாது எஙகை-
ளிடைம் உள்ளது. நாம் நமது பபாறு்ப்ப 
நி்்றமவற்்ற மவணடும். நாட்டில் நாம் எதிர-

பகைாள்ளும் சவால்கை்ள புரிநது பகைாள்ள 
மவணடும்.   

நாட்டின பிரதமருக்கும் ஜ்னாதிபதிக்கு 
மட்டும் பபாறு்பபுகைள் வழஙகை்பபடுமா்னால் 
இநத நாட்்டை மீளக் கைட்டிபயழு்பபுவது கைடி-
்னமாகும். எ்னமவ, குடிமக்கைளாகிய நாம் 
அதற்கு ஆதரவளிக்கை மவணடும். ஐநது 

வருடைஙகைள் ஆட்சியில் இருக்கும் ஒரு அர-
சாஙகைத்திற்கு ஆதரவளி்பபது உண்மயில் 
முக்கியமா்னது" எ்ன அனுநாயக்கை மதரரகைள் 
கைருத்துத் பதரிவித்த்னர. 

"தலதா மாளி்கைக்கு தரிச்னம் பசயய 
வரும் மக்கைளும் பக்தரகைளும் அடி்பப்டை வச-
திகை்ள்ப பபற்றுக் பகைாள்வதற்கு கைணடியில் 
இடைமில்்ல. இத்திட்டைத்தின மூலம் பவகு 
பதா்லவில் இருநது மபருநதில் தரிச்னம் 
பசயய வரும் பக்தரகைள், தம்்ம தூய்ம்ப-
படுத்திக் பகைாள்வதற்கும், பூ்ஜக்கு தயார 
பசயது பகைாள்வதற்கும், வழிபாட்டிற்கு தயா-
ராவதற்கும் நானகு மாடி கைட்டைடைம் இத்திட்-

டைத்தின கீழ் கைட்டி முடிக்கை்பபட்டுள்ளது"எ்ன 
இராஜாஙகை அ்ம்சசர திலும் அமுனுகைம 
உ்ரயாற்று்கையில் பதரிவித்தார.

"30 வருடை கைால பயஙகைரவாதத்்த 
ஒழித்து இநத நாட்டின ஆள்புல ஒரு்ம்ப-
பாட்்டைக் கைாத்த துணி்சசல்மிக்கை த்லவராகை 
பிரதமர இலங்கை வரலாற்றில் இடைம்பப-
றுகி்றார. பிரதமர மக்கைளால் மதிக்கை்பபடும் 
மக்கைள் த்லவர எனப்த நி்்னவுபடுத்த 
விரும்புகிம்றன. பிரதமரின அரசியல் வாழ்க்-

்கைக்கு இனறுடைன 52 ஆணடுகைள் பூரத்தி-
யாகி்றது. பகைாவிட் பதாற்றுமநாயால் நாம் 
அ்்னவரும் பல சவால்கை்ள எதிரமநாக்கி 
வரும் இவமவ்ளயில் இநத அபிவிருத்தித் 
திட்டைஙகை்ள பவற்றிகைரமாகை பசயது முடிக்கை 
கி்டைத்த்மயி்னால் நாமும் கைணடி மக்கை-
ளும் பாக்கியம் பசயதவரகைளாவர. இதற்கைாகை 
கைணடி மாநகைர ச்பயின சாரபில் நனறி 
பதரிவிக்கை விரும்புகினம்றன" எ்ன கைணடி 
மமயர மகைசர மச்னாநாயக்கை பதரிவித்தார.

பிரதமர நமரநதிர மமாடிமய மீணடும் பிர-
தமராகை வர மவணடுபமனறு 72 சதவீத-
மா்ன இநதியரகைள் விரும்புவதாகை கைருத்-

துக் கைணி்பபபானறு பதரிவிக்கின்றது. ஜீ. டி.வி 
நடைத்திய கைருத்துக்கைணி்பபில் இநத உண்ம 
பதரியவநதுள்ளது. 72% இநதியரகைளின 
விரு்பபம் மமாடி எனபதாகைமவ உள்ளது.  

உத்தர்ப பிரமதச மதரதல் ந்டைபப்றவுள்-
ளது. இதற்கைாகை ஜீ.நியூஸ் ஊடைகைம் மிகை்ப பபரிய 
அளவில் கைருத்துக்கைணி்ப்ப நடைத்தியது. அதில் 
2024 இல் ந்டைபப்றவுள்ள நாடைாளுமன்றத் 
மதரதலில் நமரநதிர மமாடி மீணடும் பிரதமராகை 
வர மவணடும் எ்ன 72% மபர கைருத்துத் பதரி-
வித்துள்ள்னர.   

உத்தர்ப பிரமதசம், பஞசா்ப, மகைாவா, மணி்ப-
பூர, உத்தரகைாணட் உள்ளிட்டை மாநிலஙகைளுக்-
கைா்ன சட்டைச்பத் மதரதல் அடுத்த மாதம் ந்டை-
பப்றவிருக்கி்றது. உத்தர்ப பிரமதசத்தில் 403 
பதாகுதிகைள் இருக்கின்ற்ன. உத்தர்பபிரமதசத்-

தில் சட்டைச்ப மதரதலுக்கைா்ன வாக்கு்ப பதிவு 
அடுத்த மாதம் 10ம் திகைதி பதாடைஙகி மார்ச 7 
வ்ர ஏழு கைட்டைஙகைளாகை ந்டைபப்றவுள்ளது.   

உத்தர பிரமதச மதரத்ல்ப பபாறுத்தவ்ர 
பா.ஜ.கை மற்றும் சமாஜ்வாதி கைட்சிகைளில் ஒன-
றுதான ஆட்சி்ய்ப பிடிக்கும் எனறு பதரிய-
வநதுள்ளது. பா.ஜ.கை மீணடும் ஆட்சி்யத் 
தக்கை்வக்கை மபாராடுகி்றது. அகிமலஷ் யாதவ 
பா.ஜ.கை-வுக்கு சரிசமமாகை மபாட்டி்யக் பகைாடுக்-
கி்றார. உத்தர பிரமதச மாநிலத்துக்கைா்ன 
மதரதல் கைருத்துக் கைணி்பபுகை்ள பல நிறுவ-
்னஙகைள் நடைத்தி, அநத முடிவுகை்ள பவளியிட்டு 
வருகின்ற்ன. ஏ.பி.பி சிமவாட்டைர, இநதியா டி.வி, 
ரிப்பளிக் டி.வி கைருத்து கைணி்பபுகைளில் பா.ஜ.கை 
220- இற்கும் அதிகைமா்ன இடைஙகைளில் பவற்றி 
பபறும் எனறும், சமாஜ்வாதி கைட்சி 160- இற்கும் 
அதிகைமா்ன இடைஙகைளில் பவற்றி பபறும் 
எனறும் கைருத்து கைணி்பபுகைள் வநதுள்ள்ன.   

இநநி்லயில், உத்தர்பபிரமதச மதரதல் 
குறித்து கைருத்துக்கைணி்ப்ப ஜீ. நியூஸ் பவளியிட்-
டிருக்கி்றது. டி்சன  பபாக்ஸ் என்ற நிறுவ்னத்து-
டைன இ்ணநது, உத்தர்ப பிரமதசத்தில் அடுத்து 

யார ஆட்சி ்ய்ப பிடி்பபாரகைள் என்ற கைருத்துக் 
கைணி்ப்ப மிகை்ப பபரிய அளவில் நடைத்தி இருக்-
கி்றது ஜீ நியூஸ். கைருத்துக்கைணி்பபு முடிவுகை்ள 
தற்மபாது பவளியிட்டிருக்கி்றது ஜீ நியூஸ். 

உத்தர்ப பிரமதசத்தின அடுத்த முதல்வராகை 
பா.ஜ.கை-வின மயாகி ஆதித்யநாத் வருவார எ்ன 
47% மபரும், சமாஜ்வாதி கைட்சியின அகிமலஷ் 
யாதவுக்கு 35% மபரும், மாயாவதிக்கு 9%, 
பிரியஙகைா கைாநதிக்கு 5% மபரும், மற்்றவரகை-
ளுக்க்கு 4% மபரும் அடுத்த முதல்வர கைருத்துக் 
கைணி்பபில் வாக்கைளித்திருக்கி்றாரகைள்.   

2022 உத்தர்ப பிரமதச மதரதலில் பா.ஜ.கை 
ஆட்சி்ய்ப பிடிக்கும் எனறும், மயாகி ஆதித்-
யநாத் மீணடும் முதல்வர ஆவார எனறும் 
இநதக் கைருத்துக்கைணி்பபு முடிவு பதரிவிக்கி்ற து. 
அமதாடு, 2024 நடைக்கைவுள்ள நாடைாளுமன்ற 
மதரதலில் நமரநதிர மமாடி மீணடும் பிரதமராகை 
வர மவணடும் எ்ன 72% இநதியரகைள் கைருத்து 
பதரிவித்துள்ள்னர.

றிசாத் ஏ. கைாதர...?

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ திறநதுவைப்பு

எம்.ஏ.அமீனுல்லா...?



இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதே்ச எல்லக்குள் 
புகுந்து 17 வயோன சிறுவ்ன சீன இராணுவத்-
தினர் கடத்திச ச்சன்றுள்்ளோக அம்ாநிலத்தின் 

எம.பி ஒருவர் கூறியுள்்ளார். "அருணாச்சல பிரதே்ச ்ாநிலம 
அப்பர் ஷியாங் ்ாவடடம லங்டா ஜார் ்பகுதி்ய த்சர்ந்ே மிரம 
ேதரான்(17) என்்ற சிறுவ்ன ச்சவவாயன்று சீன இராணு-
வத்தினர் கடத்தி ச்சன்்றனர். ்சாங்த்பா நதி, இந்திய எல்லக்-
குள் நு்ையும இடத்தின் அருதக சிறுவன் கடத்ேப்படடான். 
(்சாங்த்பா நதி அருணாச்சல பிரதே்சத்தில ஷியாங் எனவும, 
அ்சாமில பிரம்புத்ரா எனவும அ்ைக்கப்படுகி்றது)

அசசிறுவனுடன் இருந்ே ஜானி யாயிங் என்்ற ்றச்றாரு 
சிறுவன், அங்கிருந்து ேபபி வந்து கடத்ேல ்சம்பவம சோடர்-
்பாக அதிகாரிகளிடம சேரிவித்ோன். கடத்ேப்படட சிறுவ்ன 
மீடக பிரே்ர் நதரந்திர த்ாடி, ்த்திய உள்து்்ற அ்்ச்சர் 
அமித்்ா , ்பாதுகாபபு அ்்ச்சர் ராஜநாத் சிங் ஆகிதயார் நட-
வடிக்்க எடுக்க தவண்டும" என்று அந்ே எம.பி சேரிவித்துள்-

்ளார். மிரம ேரன் ்றறும ஜானி 
யாயிங் ஆகிய இருவரும உள்ளூர் 
தவட்டக்காரர்கள் எனத் சேரிய-
வந்துள்்ளது. இந்ேக் கடத்ேல ்சம-
்பவத்திறகு கண்டனம சேரிவித்து 
காங்கிரஸ் எம.பி. ராகுல சவளியிடட அறிக்்கயில "குடியரசு 
தினத்திறகு சில நாடகளுக்கு முன்னர், இந்தியாவின் எதிர்கால-
்ான சிறுவன் சீனாவால கடத்திச ச்சலலப்படடுள்்ளார். அந்ேச 
சிறுவனின் குடும்பத்திறகு நாங்கள் து்ண நிறகித்றாம. பிர-
ே்ர் ச்ௌன்ாக உள்்ளார். இது குறித்து அவர் கவ்லப்ப-
டவில்ல" எனக் கூறியுள்்ளார். இது சோடர்்பாக இராணுவ 
வடடாரங்கள் கூறு்கயில "மிரம ேதரான் உள்ளூர் தவட்டக்-
காரர். வழிேவறி வந்துவிடடார். இது சோடர்்பாக சீன இரா-
ணுவத்திறகு ேகவல சேரிவித்துள்த்ளாம. ்பாதுகாபபு ந்ட-
மு்்றகளின்்படி ்பத்திர்ாக அசசிறுவ்ன மீடக நடவடிக்்க 
எடுக்கப்படடு வருகி்றது" எனத் சேரிவித்துள்்ளன.

இவர் 1960 ஆம ஆண்டு சோடக்கம 
தேசியப ்பத்திரி்ககளின் பிராந்திய ச்சய்-
தியா்ளராக நீண்ட காலம ்பணியாறறினார். 
எழுத்ோர்வமுள்்ள இ்்ளதயா்ர ஊடகத்-
து்்றக்குள் சகாண்டு வருவதில கரி்ச்ன-
யுடன் ச்சயற்படடார். ்சமூக த்ச்வகளில 
கூடிய ஈடு்பாடு காடடி வந்துள்்ள இவர், 
நிந்ேவூர் ச்பரிய ஜுமஆ ்பள்ளிவா்சல நம-
பிக்்கயா்ளர் ்ச்்பயின் ச்சயலா்ளராக 
இருந்து ்பள்ளிவா்சல ்பரி்பாலனம ்றறும 
ஊர் நலன் ்சார்ந்ே விடயங்களில முக்கிய 
்பங்காறறியுயுள்்ளார். அவவாத்ற நிந்ேவூர் 
பிரதே்ச குவாஷி நீதி்பதியாக கட்்யாற-
றிய காலப்பகுதியில குடும்பப பிணக்கு-
க்்ள தீர்த்து ்வப்பதில நீதி, தநர்்், 
்னிோபி்ானம என்்பவறறுக்கு முன்னுரி-
்்யளித்து ச்சயற்படடு ்சமூக ்டடத்தில 
நறச்பயர் ச்பறறிருக்கி்றார்.

பிரதே்ச அபிவிருத்தி, முன்தனற்றம என்்ப-
வறறில எபத்பாதும அக்க்்றயுடன் ச்சயற-
்படடு வந்ே ்ர்்ஹூம ஏ.எல.எம.அமீன் , 
நிந்ேவூர் சவௌவவாதலா்ட பிரதே்சத்தில 
மின்்சார வ்சதி்ய ஏற்படுத்துவேறகும நிந் -
ேவூரில குடிநீருக்கான ்பாரிய குைாய் நீர் 
திடடத்்ே ந்டமு்்றப்படுத்துவேறகும 
பின்புல்ாக இருந்து ்பங்காறறியிருந்ோர்.

நிந்ேவூர் ்றறும கா்ரதீவு பிரதே்சங் -
களுக்கான தகாடடக் கலவிப ்பணிப்பா்ள -
ராக கட்்யாறறிய காலப்பகுதியில இப-
பிரதே்ச ்பாட்சா்லகளின் தே்வக்்ளப 
பூர்த்தி ச்சய்து சகாடுப்பேறகாக சி்றந்ே 
அணுகுமு்்றக்்ள ்கயாண்டிருந்ோர். 

ஆசிரியராக, அதி்பராக, கலவி அதிகாரி-
யாக, ச்பாது ஸ்ோ்பனங்களின் நிர்வா -
கியாக கட்்யாறறிய ்சந்ேர்ப்பங்களி-
சலலலாம ஏ்னதயாருடன் கனிவாக 
்பைகியவர் இவர்.

இஸ்லாமிய ஆசிரியர் ்சங்கத்தின் 
கலமு்ன ்ாவடட கி்்ளயின் ச்சயலா-
்ளராகவும கலவித் தி்ணக்க்ளத்தின் 
கலமு்ன ்ாவடட கடன் வைங்கல 
்ச்்பயின் உறுபபினராகவும நிந்ேவூர் 
்பலதநாக்கு கூடடு்றவுச ்சங்கத்தின் இயக்-
குனர் ்ச்்ப உறுபபினராகவும நிந்ேவூர் 
வர்த்ேகர் ்சங்கத்தின் ச்சயலா்ளராகவும 
நிந்ேவூர் பிரதே்ச ஓய்வூதியர் ்சங்கத்தின் 
ே்லவராகவும ஓய்வூதியர் நமபிக்்க 
நிதியத்தின் அம்பா்்ற ்ாவடட ச்சயலா-
்ளராகவும ்பேவிக்்ள வகித்துள்்ளார். 

1965ஆம ஆண்டு நிந்ேவூர் எழுத்ோ-
்ளர் ்சங்கத்தின் உ்ப ே்லவராக ச்சயற-
்படட இவர், சோடர்சசியாக மூன்று தினங்-
கள் ேமிழ் இலக்கிய ச்பருவிைா ஒன்்்ற 
அ்்பபின் நிர்வாகிகளுடன் முன் -
னின்று நடத்தினார். 2016ஆம ஆண்டு 
கலா்சார, ்பண்்பாடடலுவலகள் அ்்ச -
சினால இவர் கலாபூ்ணம விருது 
வைங்கி சகௌரவிக்கப்படடிருந்ோர்.

அம்பா்்ற ்ாவடடத்தின் திருக்தகா -
வி்ல பி்றபபிட்ாகவும, கனடா்வ 
வசிபபிட்ாகவும சகாண்ட இவர் 
90 ஆம ஆண்டு காலப்பகுதியில 
அம்பா்்ற, திருக்தகாவில முருகன் ஆல-
யத்தின் ்படம ச்பாறிக்கப்படட கதனடிய 
முத்தி்ர்ய சவளியிடடவர் ஆவார்.

அவர் சி்றந்ே எழுத்ோ்ளர் ஆவார். 
இவர் திருக்தகாயில ச்ேடிஸ்ே மி்சன் 
்பாட்சா்ல, கலலடி இரா்கிருஷணமி-
்ன் சிவானந்ே வித்தியாலயம ஆகிய-
வறறில கலவி கறறுப த்பராே்ன ்பலக-
்லக்கைகத்தில க்ல்ாணி ்படடத்்ேப 
ச்பற்றார்.

எழுத்ோ்ளராக எஸ். பி.ச்சவதவள், 
கோ கசனக்ஸ், கலகிோ்சன் ஆகிய பு்ன-

ச்பயர்களில இவர் எழுதி வந்ோர். திரு -
ஞானவாணி அ்றபத்பார் அரியநாயகம 
, ்டடக்க்ளபபு ்ாநிலத்தின் ்பண்்டய 
வரலாறறு அடிசசுவடுகள், கலகிோ்சன் 
கவி்ேகள்,தேதராடும திருக்தகாவில 
ஆகியன இவர் எழுதிய நூலகள் ஆகும.

கனடாவில சவளிவந்ே முேல ்சஞ்சி-
்கயான 'எழில' ்சஞ்சி்கயின் ஆசிரி-
யராகப ்பணியாறறிய இவர், கூத்துக் 
க்லயில ஈடு்பாடு சகாண்டு 'விலவிஜ-

யன்' என்னும வடத்ாடிக் கூத்்ேக் கன-
டாவில ்பைக்கி அரங்தகறறியவர். ஆங்கி-
லம, சிங்க்ளம ,்ச்ஸ்கிருேம, தஜர்்ன், 
பிரஞ்சு ஆகிய ச்ாழிகளில புல்் 
உ்டய இவர் இந்தியா, ஈரான் உட்பட 
்பல நாடுகளுக்கும ச்சன்றுள்்ளார். அத் -
துடன் அச்ரிக்க  National Library of 
poetry  இன் சவளியீடான The Path Not 
Taken  என்்ற ஆங்கிலக் கவி்ே நூலில 
இவரது Singing Dream என்்ற கவி்ே 
இடமச்பற்றது.

இவர் கனடா ச்ான்றியல ஈைத் ேமிைர் 
ஒன்றியத் ே்லவராகவும, ்பண்்பாடடுத் 
ேமிழு்றவு ்ன்்ற கியூச்பக் அ்்ப்பா்ள-
ராகவும, இன்னும ்பல அ்்பபுக்களி-
லும ேனது ்பங்களிப்்ப வைங்கியுள்-
்ளார். இவர் ேனது ்ப்டப்பாற்றலுக்காக 
சுவாமி விபுலானந்ேர் நி்னவுத் ேங்கப 
்பேக்கத்்ேயும,புல்்ப ்பரிசிலக்்ள-
யும ச்பறறுக் சகாண்டவர். 

அன்னாரின் ் ்்றவுக்கு ்பலரும இரங் -
கல சேரிவித்து வருகின்்றனர்.

'்்பத்துல ஹிக்்ா'வின் 
ே்லவரும, அக்க்ரப்பறறு 
வலயக் கலவி அலுவலக 
உேவிக் கலவிப ்பணிப்பா்ள-
ரு்ான கலாநிதி எம.ஐ.எம.
்னி்பா ே்ல்்யில இந்நி-
கழ்வு ந்டச்பற்றது. க.ச்பா.ே 
உயர்ேரம கணிேம ்றறும 
விஞ்ஞானப பிரிவுகளில ்பல-
க்லக்கைகங்களுக்கு சேரிவு 
ச்சய்யப்படடுள்்ள சு்ார் 50 
்ாணவர்கள் அதிதிகளினால நி்னவுப ்பரிசு வைங்கி ்பாராடடி 
சகௌரவிக்கப்படடனர்.

நிகழ்வில கலாநிதி ்னி்பா த்பசு்கயில, கடந்ே 2010ம 
ஆண்டு காலப்பகுதியில, க.ச்பா.ே உயர்ேரம கணிேம, 
விஞ்ஞான பிரிவுகளில கலவி கற்ற அக்க்ரப்பறறு ்ாணவர்-
கள் ்பலதவறு சிர்ங்க்்ள எதிர்சகாண்டனர். பி்ற ஊர்களுக்கு 
கலவி தேடிச ச்சலலும ்ாணவர்கள் ்பஸ்வண்டி மூலம வீடு 
வந்து த்சர நள்ளிரவாகும. இவவா்றான சிர்ங்களுக்கு தீர்வாக 
தோற்றம ச்பற்ற ்்பத்துல ஹிக்்ாவுக்கு ்பலதவறு உேவி, ஒத்-
து்ைபபுக்க்்ள ்பலர் அன்று வைங்கினர். 2010ம ஆண்டு 
ஆரமபிக்கப்படட ்்பத்துல ஹிக்்ாவில கலவி ச்பற்ற ்ாண-
வர்களிற ்பலர் ேறச்பாழுது உயர்நி்ல்ய அ்டந்துள்்ளனர். 
இந்நிறுவனத்தில கலவி ச்பற்ற ்பலர் ்வத்தியர்க்ளாகவும, 
ச்பாறியியலா்ளர்க்ளாவும உயர்வ்டந்துள்்ளனர். இந்நிறுவ-
னம ேறச்பாழுது ்பாரிய விருட்ச்ாக வ்ளர்சசி கண்டு வருவது 

்கிழ்சசியளிக்கி்றது. இேன் 
வ்ளர்சசிக்கு நி்்றவான உேவி, 
ஒத்து்ைபபுக்க்்ள வைங்கிவ-
ரும ச்பருந்ே்கக்்ள நாங்கள் 
இலகுவில ்்றந்து விடலாகாது" 
என்்றார்.

இந்நிகழ்வில 2020ம 
ஆண்டு ந்டச்பற்ற க.ச்பா.ே 
்சாோரணேரப ்பரீட்்சக்குத் 

தோறறி, தேசிய ரீதியில சி்றந்ே ச்பறுத்பறுக்்ளப ச்பற்ற முேல 
10 ்ாணவர்களில ஒருவராகத் சேரிவு ச்சய்யப்படடு கலவி 
அ்்சசின் ்பாராட்டப ச்பறறுக் சகாண்ட அக்க்ரப்பறறு 
முனவவ்றா கனிஷட கலலூரி ்ாணவன் முகம்து சித்தீக் 
முகம்து அஜவத் ்பரிசு வைங்கி, ்பாராடடி சகௌரவிக்கப்படடார்.

அக்க்ரப்பறறு ்ாநகர த்யர் அோஉலலாஹ் அக்ட ஸகி, 
வலயக் கலவிப ்பணிப்பா்ளர் அஷ-ச்ய்க் ஏ.எம.்றஹ்்த்துல-
லாஹ் (நழீமி), ்்பத்துல ஹிக்்ா'வின் ச்சயலா்ளர் ஓய்வு 
ச்பற்ற உேவிக் கலவிப ்பணிப்பா்ளர் எம.எல.எம.லாபீர், அதி-
்பர்கள், கலவியியலா்ளர்கள், ச்பறத்றார் ்றறும ்ாணவர்கள் 
நிகழ்வில கலந்து சகாண்டனர்.

ேமபுள்்்ளயிலிருந்து ்ரக்கறிகள், ்பைங்கள் 
என்்பவற்்ற சகாழுமபுக்கு சகாண்டு வருவ-
ேறகு 5 ்ணித்தியாலம தே்வப்படடது. அப-
பிரசசி்னக்குத் தீர்வாக 2012 ஆம ஆண்டு 
அன்்்றய ஜனாதி்பதியும ேறத்பா்ேய பிரே்ரு-
்ான ்கிந்ே ராஜ்பக்ஷவின் கருத்துக்கு அ்்ய 
இந்ே ்த்திய அதிதவகப ்பா்ே நிர்்ாணப 
்பணிகள் ஆரமபிக்கப்படடன. 

்த்திய அதிதவகப ்பா்ே முழு்்யாக 
பூர்த்தி அ்டந்ே பின்னர் அம்பாந்தோட்ட-
யில இருந்து நான்கு ்ணித்தியாலத்தில ேம-
புள்்்ளக்கும, அம்பாந்தோட்டயில இருந்து 
மூன்்ற்ர ்ணித்தியாலங்களில கண்டிக்கும 
எவவிே ே்டயும இன்றி சோடர்சசியாக ்பய-
ணிக்கக் கூடிய ்சந்ேர்ப்பம ஏற்படும. அத்துடன் 
வடக்கு அதிதவகப ்பா்ே இேனுடன் இ்ணக்கப-
்படடால சகாழுமபிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு 
3 ்ணித்தியாலங்களில ்பயணிக்க முடியும 
என்று ச்பருந்சேருக்கள் அ்்ச்சர் தஜான்ஸ்-
டன் ச்பர்னாண்தடா சேரிவித்ோர்.   

ச்பருந்சேருக்கள் அ்்சசின் ச்சயலா்ளர் 
ச்பாறியியலா்ளர் ரஞ்சித் பிதர்சிறி இது்பறறிக் 
கூறு்கயில "ஆரம்ப திடடத்தின்்படி 'வடக்கு 
அதிதவக ்பா்ே திடடம' என ச்பயரிடப்படடு 
ச்சயல்படுத்ேப்படும இத்திடடம இலங்்க 
அர்சால முக்கியத்துவம வாய்ந்ே திடட்ாக 
அறிந்து சகாள்்ளப்படடு அேன்்படி '்த்திய 
அதிதவக ்பா்ே திடடம' எனப ச்பயரிடப்படடு 
ச்சயல்படுத்ேப்படுகின்்றது" என்்றார். 

தேசிய ச்பருந்சேருக்கள் திடடத்துக்கு அ்்ய 
இத்திடடத்தின் ஆரம்ப கடட்ாக த்ல ்ாகா -
ணத்தின் சகாழுமபு நகரத்திலிருந்து ்த்திய 
்ாகாணத்தின் ே்லநகரான கண்டிக்கு ்றறும 
புராேன முக்கியத்துவமும ச்பாரு்ளாோர முக்-
கியத்துவமும வாய்ந்ே ேமபுள்்்ள நகருக்கு 
்பயணிப்பேறகான வ்சதி்ய த்ம்படுத்துவ்ே 
இலக்காகக் சகாண்டு இத்திடடம ச்சயல்படுத்ேப-
்படுகி்றது. இத்திடடம இ்டயில ் த்திய நி்லயங்-
க்்ளயு்டய பிரதவ்ச ்பா்ேயின் ஊடாக கடடுப-
்படுத்ேப்படும அதிதவக ்பா்ேயாகும. நான்கு 
கடடங்களில இத்திடடம ச்சயல்படுத்ேப்படுகி்றது.   

1.  கடவத்்ேயிலிருந்து மீரிக் வ்ர (37 
கிதலாமீடடர்)   

2.  மீரிக்யிலிருந்து குருநாகல வ்ர (40.91 
கிதலாமீடடர்)   

3.  ச்பாத்து்ரவிலிருந்து கலசகேர வ்ர 
(32.5 கிதலாமீடடர்)   

4.  குருநாகலில இருந்து ேமபுள்்்ள வ்ர

    (60.3 கிதலாமீடடர்)   
ச்பாது்க்களின் வ்சதிக்காக ்றறும சூைல 

்பாதிப்்பக் கு்்றக்கும வ்கயில இந்ே அதிதவ -
கப ்பா்ே அ்்க்கப்படடுள்்ளேன் காரண்ாக 
சவள்்ளம த்பான்்ற நி்ல்்கள் ஏற்படுவ்ே 
கு்்றக்கும வ்கயில இங்கு முகா்்த்துவம 
த்றசகாள்்ளப்படடுள்்ளது. ்சாத்தியவ்ள ஆய்வுக -
ளுக்கு த்லதிக்ாக பிரதே்ச ்க்களின் கருத்துக்-
களும கவனத்தில சகாள்்ளப்படடுள்்ளன.   

்த்திய அதிதவக ்பா்ே கடவத்்ே இ்ட்ா -
றும ்த்திய நி்லயத்திலிருந்து ஆரமபிக்கின்-
்றது.   

கடவத்்ேயிலிருந்து ஆரமபிக்கும அதிதவகப 
்பா்ேயின் அடுத்ே இ்ட்ாறும இடம கம்ப்ா 
ஆகும. அங்கிருந்து சவயாங்சகா்டக்கும 
மீரிக் சேறகு இ்ட்ாறும இடத்திறகும ்பய -
ணிக்க முடியும. ேறத்பாது அே்ன அ்்க்கும 
நடவடிக்்கயும தவக்ாக ந்டச்பறறு வருகின் -
்றது.   

மீரிக் சோடக்கம குருநாகல வ்ரயான 
இரண்டாவது கடடம ஜனவரி 15ஆம திகதி தி்றக்-
கப்படடுள்்ளது. இேன் ச்ாத்ே ச்சலவு137 பில -
லியன் ரூ்பாவாகும. இந்ே அதிதவக ்பா்ேயின் 
்பகுதி நடவடிக்்ககள் ேறத்பாது பூர்த்தி ச்சய்யப -
்படடுள்்ளன என்று அதிதவகப ்பா்ேயின் இரண் -
டாவது கடட திடடப ்பணிப்பா்ளர் ச்பாறியியலா-
்ளர் அனுர சகச்லல சேரிவித்ோர். 

"இந்ே புதிய ்பா்ேயின் ஊடாக 25 நிமிடத் -
தில குருநாகல_- மீரிக் இ்டதய ்பயணிக்க 
முடியும. இப்பா்ேக்்ள அ்்ப்பது தேசிய 
நிறுவனங்க்ளாகும. அேன் காரண்ாக நாடடின் 
்பணம சவளிநாடுகளுக்கு ச்சலலாது. அத்துடன் 
கடன் வ்சதி்யயும உள்ளூர் வங்கிகத்ள வைங் -
கியுள்்ளன. எம த்பான்்ற அபிவிருத்தி அ்டந்து-
வரும நாடுகளுக்கு அது மிகவும முக்கியத்துவம 
வாய்ந்ேோகும" என திடடப ்பணிப்பா்ளர் சேரி-
வித்ோர்.   

்த்திய அதிதவக ்பா்ேயின் இரண்டாவது 

கடட்ாக மீரிக் வடக்கிலிருந்து, நாக்கலகமுவ 
(அலவவ_- நாரம்ல ்பா்ே) ேமச்பாக்க (குரு-
நாகல_- சகாழுமபு இலக்கம 6 ்பா்ே) த்பான்்ற 
இடங்களில உடபிரதவசிக்கும ்பா்ேகள் அ்்க்-
கப்படடுள்்ளன. ேமச்பாக்கவுக்கு முன்னோக 
ச்பாத்து்ரவில கண்டி்ய தநாக்கி ச்சலலும 
்த்திய அதிதவகப ்பா்ே சேறகிறகு திருமபிச 
ச்சலலும.   

நாக்கலகமுவ இ்ட்ாறும இடத்திறகுப 
பின்னர் வரும ேமச்பாக்க இ்ட்ாறும இடத்திலி -
ருந்து ச்பாத்து்ரவிறகு ஐந்து கிதலா மீடடரும 
்றறும குருநாகலுக்கு 4 கிதலாமீடடர் தூரத் 
உள்்ளோல ேமச்பாக்க இ்ட ்ாறும நி்லயம 
ச்பாத்து்ர , ச்பாலக்சவல,தககா்ல ்க்க -
ளுக்கு மிகவும முக்கிய்ான இட்ாகும.   

அதேத்பான்று குருநாகல_- கண்டி ்பா்ேயில 
குருநாகல ரயில ்பா்ேக்கு அண்்்யில 
(சகடடுவான) குருநாகல பிரதவசிக்கும இடம 
அ்்க்கப்படடுள்்ளது. அத்துடன் குருநாகல_ 
ேமபுள்்்ள ்பா்ேயில (முத்சேடடுகல உ்பரயில 
நி்லயத்துக்கு அருதக) த்லும ஒரு பிரதவ்ச 
்பா்ே அ்்க்கப்படடுள்்ளது. அது 'யக்க்பிட-
டிய இ்ட்ாறுமிடம' என ச்பயரிடப்படடுள்்ளது.   

நான்கு ேடவழிப ்பா்ேயாக அ்்க்கப்பட -
டுள்்ள மீரிக்_ -குருநாகல அதிதவக ்பா்ேயின் 
்பகுதி ேறத்பாதுள்்ள அைகான அதிதவக 
்பா்ேயாக அறியப்படடுள்்ளது. அது அைகான 
காடுகளுக்கி்டதய ச்சலலும ்பா்ே ஆகும. 
அது மிகவும அைகான இயற்க எழில நி்்றந்-
ேது. ்த்திய அதிதவக ்பா்ேயின் நான்காவது 
கடட்ான குருநாகலில இருந்து ேமபுள்்்ள 
வ்ரயான ்பா்ேயின் அடிப்ப்ட நிர்்ாணப 
்பணிகள் பூர்த்தி ச்சய்யப்படடுள்்ளன. 

நான்காவது கடடம 58.6 கிதலா மீடடர் ஆகும. 
5 இ்ட ்ாறும ்த்திய நி்லயங்கள் உள்்ளன. 
அ்வ ரிதீக், ச்லசிரிபு்ற, கசலவல ்றறும 
ேமபுள்்்ளயில உள்்ளன. ேமபுள்்்ளயில ஒரு 
பிரதவ்ச ்பா்ே ஏ_-9 ்பா்ேயில ேமபுள்்்ள_- 
கண்டி ்பா்ேக்கும, அடுத்ே பிரதவ்ச ்பா்ே ேம -
புள்்்ள_- ்்பரண ்பா்ேக்கும ச்சலலவுள்்ளது. 
இேன் ச்ாத்ே ச்சலவு 150 பிலலியன் ரூ்பாஆ -
கும.   

இத்திடடத்தின் முக்கிய ்பகுதி மூன்்றாவது கடடம 
ஆகும. அது ச்பாத்து்ரவிலிருந்து கலசகேர 
வ்ரயான ்பகுதியில கண்டி வ்ர ச்சலலும 

வாகனங்களுக்கு வ்சதிக்்ள ஏற்படுத்திக் 
சகாடுக்கும 32.5 கிதலாமீடடர் தூர்ான 
்பா்ேயாகும. இந்ேப ்பா்ே ரமபுக்கன_ 
கலசகேர இ்ட்ாறும ்த்திய நி்லய்ாக 
அ்்க்கப்படவுள்்ளது. அேறகான ச்சலவு 

159 பிலலியன் ரூ்பா என திடடமிடப்படடிருந்-
ோலும பிரே்ர் ்ஹிந்ே ராஜ்பக்ஷவின் ே்ல -
யீடடால ஜப்பானிய நிறுவனம ஒன்று அே்ன 
25 பிலலியன் கு்்றத்து நிர்்ாணிக்க ஒபபுேல 
அளித்துள்்ள்் நாடடின் அதிர்ஷட்ாகும.   

ச்பாத்து்ரவிலிருந்து ஆரம்ப்ாகும மூன் -
்றாவது கடடம 300 அடி சோடக்கம 1200 
அடி வ்ர உயர்ான ்்லப்பா்ே ஆகும. 
இே்ன அ்்க்க 3 சுரங்கங்க்்ள அ்்க்க 
தவண்டியுள்்ளது. இதில  சகாங்கிரீட தூண்கள் 
த்ல அ்்க்கப்படும ்பா்ேகளும அடங்கும. 
இப்பா்ேயில த்தல அ்்க்கப்படும வீதியின் 
ச்ாத்ே தூரம5.05 கிதலா மீடடர் ஆகும.   

சகாழுமபு,- ேமபுள்்்ள,- கண்டி ஆகிய இடங் -
க்்ள இ்ணக்கும இந்ே ்த்திய அதிதவக 
்பா்ே நாடடிறகு மிக முக்கிய்ானது. அேன் 
மூலம சகாழுமபிலிருந்து ஒன்்ற்ர ்ணித்தி -
யாலத்தில ேமபுள்்்ளக்கும, சகாழுமபிலிருந்து 
கண்டிக்கு ஒரு ்ணித்தியாலத்திலும ்பயணிக்க 
முடியும. ்த்திய அதிதவக ்பா்ே எதிர்காலத் -
தில யாழ்ப்பாணத்துக்கு நீடிக்கப்படும த்பாது 
சகாழுமபிலிருந்து மூன்று ்ணித்தியாலத்தில 
யாழ்ப்பாணத்்ே அ்டய முடியும என ச்பருந் -
சேருக்கள் அ்்சசின் ச்சயலா்ளரும ச்பாறியி -
யலா்ளரு்ான ரஞ்சித் பிதர்சிறி சேரிவித்ோர்.   

"்பா்ேகள் அ்்ப்பது ்சாபபிடவா?" என 
அன்று கூறிய சிலர் இன்றும சேறகு அதிதவக 
்பா்ேயில, கடடுநாயக்க அதிதவக ்பா்ேயில 
அே்ன அ்்க்க முயறசி எடுத்ே ேறத்பா்ேய 
அரசு மீது கு்்ற கூறிக் சகாண்தட ்பயணிப்பது 
கவ்லக்குரிய விடய்ாகும.   

நாடடில ச்பாரு்ளாோரப பிரச்ச்ன ்றறும 
covid- 19 சோறறு ்பரவியிருந்ோலும ்ஹிந்ே 
சிந்ே்னக்கு அ்்ய ேறத்பா்ேய அரசு 
்பா்ே அபிவிருத்தித் திடடத்தின் மூலம சவறறி -
கர்ாக ்பல ்பா்ேக்்ள நி்்றவு ச்சய்துள்்ளது. 
அது சோடர்பில ஜனாதி்பதி, பிரே்ர் ,ச்பருந்சே -
ருக்கள் அ்்ச்சர் த்பான்று ச்பருந்சேருக்கள் 
து்்றயின் அ்னத்து அதிகாரிகளுக்கும ்க்க -
ளின் நன்றிகள் உரித்ோகும என்்பதில எதுவிே 
்சந்தேகமுமில்ல.
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அக்கரைப்பற்று ர்பத்துல் ஹிக்மாவில்
்கல்வி ்கற்று ்பல்்கரைக்கழ்கம் செல்லும்
்மாணவர்கள் ்பமாைமாட்டி ச்கௌைவிபபு

்கல்வி, ்கைமாெமாை, ஊட்க, ெமூ்கப ்பணி்களில் 
வமாழ்மாரை அரப்பணித்்த ஏ.எல்.எம்.அமீன்

சகாழுமபிலிருந்து 
மூன்று ்ணித்தியா-
லங்களில யாழ்ப்பா-

ணத்துக்கும, ஒன்்ற்ர ்ணித்தியாலத்தில 
ேமபுள்்்ளக்கும, ஒரு ்ணித்தியாலத்-
தில கண்டிக்கும ச்சலலக் கூடிய ்த்திய 
அதிதவக ்பா்ேயின் இரண்டாவது ்பகுதி-
யாக மீரிக்_ குருநாகல அதிதவகப ்பா்ே 
கடந்ே ்சனிக்கிை்்யன்று
ஜனாதி்பதி தகாடடா்பய ராஜ்பக்ஷ ்றறும 
பிரே்ர் ்ஹிந்ே ராஜ்பக்ஷ ே்ல்்யில 
தி்றந்து ்வக்கப்படடது.

அக்க்ரப்பறறு அ்னத்துப ்பள்ளிவாயல-
கள் ்சமத்்ளனத்தின் அனு்சர்ணயுடன் 
இயங்கி வரும '்்பத்துல ஹிக்்ா' கலவி 

நிறுவனத்தில கலவி ச்பறறு, கடந்ே 2020 ஆம ஆண்டு 
ந்டச்பற்ற க.ச்பா.ே உயர்ேரப ்பரீட்்சக்குத் தோறறி, 
சி்றந்ே ச்பறுத்பறுக்்ளப ச்பறறு ்பலக்லக்கைகங்களுக்-
குத் சேரிவு ச்சய்யப்படட ்ாணவர்கள் நி்னவுப ்பரிசு 
வைங்கி ்பாராடடி சகௌரவிக்கப்படடனர்.

ஓய்வு ச்பற்ற தகாடடக் கலவிப 
்பணிப்பா்ளரும நிந்ேவூர் பிர-
தே்சத்தின் முேலாவது ஊடகவி-

யலா்ளரும சிவில ்சமூக ச்சயற்பாட-
டா்ளரு்ான கலாபூ்ணம ஏ.எல.எம.
அமீன் ேனது 77ஆவது வயதில கடந்ே 
18ஆம திகதி கால்ானார். கலவி, 
கலா்சார, க்ல, இலக்கிய, ்சமூக 
்றறும ஊடகம என அ்னத்து து்்றக-
ளிலும இவர் சி்றந்து வி்ளங்கினார்.

கனடா ச்ான்றியல ஈைத் 
ேமிைர் ஒன்றியத் ே்லவரா-
கவும, ்பண்்பாடடுத் ேமிழு்றவு 

்ன்்ற கியூச்பக் அ்்ப்பா்ளராகவும 
்பணியாறறிய எஸ்.பி. கனக்ச்பா்பதி 
(கசனக்ஸ்) உயிரிைந்துள்்ள்் 
அவரது அபி்ானிகள் ்த்தியில 
ச்பரும த்சாகத்்ே ஏற்படுத்தியுள்்ளது.

எழுத்்தமாைர ்கசெகஸ் ்ரைவுககு
அபி்மானி்கள் ்பைரும் இைங்கல்

சீெ இைமாணுவத்திெமால் ்கடத்தி
செல்ைப்பட்ட இந்திய சிறுவன்!

ச்கமாழும்பிலிருந்து யமாழ்்கருககு
மூன்று ்ணி ந்ைத்தில் ்பயணம்

எதிர்கமாைத்தில் வைவிருககும் வமாய்பபு

நி்ால பீ.அத்பசிங்க...?
தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட

முகம்ட றிஸான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

அஸ்லம எஸ்.ச்ௌலானா...?

வி.ரி.்சகாதேவராஜா...?

்த்திய அதிநவ்க ்பமார்த திட்டத்தின் இைணடமாம்
்கட்டம் ஜெமாதி்பதி ந்கமாட்டமா்பய ைமாஜ்பக்ஷ,
பிை்த்ர ்ஹிந்்த ைமாஜ்பக்ஷ ்தரைர்யில்
்கடந்்த வமாைம் திைந்துரவபபு
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இலஙமகையின் ைனித உரிமைகைள்...  
அவர் சுட்டிக்கைகாட்டினகார்.   
இதன்்பகாது கைருத்து வதரிவித்த ஜனகா -

திபதி ஐக்கிய இரகாச்சியத்தில் வசிக்கின்்ற 
புலமவபயர் இலஙமகையர்கைளுடன் 
இமைந்து வெயறபட விருப்புவதகாகை -
வும, அதறகைகாகை புலமவபயர் ைக்கைளுடன் 
கைலந்துமரயகாட ெந்தர்ப்பம வழஙகுைகா-
றும தகாரிக் அஹைட் பிரபுவிடம ்கைட்-
டுக்வகைகாணடகார்.   

ஜனகாதிபதி ்கைகாட்டகாபய ரகாஜபக்ஷமவ, 
்ேறறு (20) முறபகைல் ஜனகாதிபதி அலு -
வலகைத்தில் ெந்தித்து உமரயகாறறும 
்பகா்த, அமைச்ெர் தகாரிக் அஹைட் 
இதமனத் வதரிவித்தகார்.   

வதறகைகாசியகா, ஐக்கிய ேகாடுகைள் 
அமைப்பு ைறறும ஐக்கிய இரகாச்சியத் -
தின் வபகாதுேலவகாய அமைப்புக்கைகான 
இரகாஜகாஙகை அமைச்ெர் என்்ற வமகையில், 
இந்து ெமுத்திரப் பிரகாந்தியம, ைத்திய 
ஆசியகா ைறறும வபகாதுேலவகாய அமைப்-

புக்கிமடயிலகான ஒத்துமழப்புகைமை ஏற -
படுத்துவதறகைகான பல்்வறு தும்றகைள் 
ெகார்ந்த வபகாறுப்புகைள், தகாரிக் அஹைட் 
பிரபுவிட்ை ஒப்பமடக்கைப்பட்டுள்ைன.   

இலஙமகையின் புதுப்பிக்கைத்தக்கை ெக்தி -
வலுத் தும்றயின் இலக்குகைமை அமடவ -
தறகும வதகாழில்நுட்பமெகார் தமடகைமை 
வவறறிவகைகாள்வதறகும உதவுைகாறு 
ஜனகாதிபதி விடுத்த ் கைகாரிக்மகைக்கு உடன -
டியகாகை பதிலளித்த அஹைட் பிரபு, தனது 
ேகாட்டுக்குச் வென்்றவுடன் இந்த விடயம 
பறறி கூடிய விமரவில் ஆரகாய்ந்து, அது 
வதகாடர்பகான அமனத்து உதவிகைமையும 
வழஙகுவதகாகைத் வதரிவித்தகார்.   

இலஙமகைக்கைகான முதலீட்டு வெதி -
கைமை ஏறபடுத்துவதன் மூலம முதலீட்-
டகாைர்கைமை ஈர்க்கை முடியுவைனச் சுட்டிக் -
கைகாட்டிய அவர், ஐக்கிய இரகாச்சியத்தில் 
வகாழும பல்்வறு இனஙகைமைச் ்ெர்ந்-
தவர்கைள் இலஙமகையில் புதிய முதலீடு-

கைமை ்ைறவகைகாள்ை எதிர்பகார்த்துள்ை -
னர் என்றும வதரிவித்தகார்.   

இலஙமகையின் சுகைகாதகார ஊழியர்கை -
ளுக்கு ஐக்கிய இரகாச்சியத்தில் வதகாழில் 
வகாய்ப்புகைமை வழஙகுவதறகைகான 
ஒப்பந்தம மகைச்ெகாத்திடப்பட்டுள்ைது. 
வபகாருைகாதகாரத் தும்றக்கைகான ஒத்து -
மழப்புகைமை ்ைமபடுத்துவதறகைகான 
ெகாத்தியக்கூறுகைமை ஆரகாய்வதகாகைவும, 
அவர் உறுதியளித்தகார்.   

இலஙமகை எதிர்்ேகாக்கும அமனத் -
துப் பிரச்சிமனகைளுக்கும தீர்வு கைகாண-
பதுடன், ைக்கைள் அமனவரும ஒன்்றகாகை 
வகாழக்கூடிய சூழமல உருவகாக்குவ்த 
அரெகாஙகைத்தின் ்ேகாக்கைைகாகும.

அதறகு, ஐக்கிய இரகாச்சியத்தில் 
வசிக்கின்்ற புலமவபயர் இலஙமகையர் -
கைளுடன் இமைந்துச் வெயறபட விருப்-
பம வதரிவித்த ஜனகாதிபதி, அதறகைகாகைப் 
புலமவபயர் ைக்கைளுடன் கைலந்துமரயகா-

டச் ெந்தர்ப்பம வழஙகுைகாறும தகாரிக் 
அஹைட் பிரபுவிடம ்கைட்டுக்வகைகாணடகார்.   

இலஙமகையின் வேருஙகிய ைறறும 
ேமடமும்ற ேணபரகாகை ஒத்துமழக்கை, 
ஐக்கிய இரகாச்சியம எப்்பகாதும தயகாரகாகை 
இருப்பதகாகைவும அவர் கூறினகார்.   

இலஙமகைக்கைகான பிரித்தகானிய 
உயர்்ஸதகானிகைர் ெகாரகா ஹல்டன் 
(Sarah Hulton), முதன்மைச் வெயலகா-
ைர் ்ைத்யூ வடய்த் (Mathew Deith), 
தகாரிக் அஹைட் பிரபுவின் உதவியகாைர் 
இெவபல் ்ஸவகைகாட் (Isabelle Scott), 
வவளிவிவகைகார அமைச்ெர் ்பரகாசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரி்ஸ. ஜனகாதிபதியின் வெயலகா-
ைர் கைகாமினி வெனரத், ஜனகாதிபதியின் 
தமலமை ஆ்லகாெகைர் லலித் வீரதுஙகை, 
வவளிவிவகைகார அமைச்சின் வெயலகாைர் 
அட்மிரல் ்பரகாசிரியர் ஜயேகாத் வகைகாழம-
ப்கை ஆகி்யகாரும இச்ெந்திப்பில் கைலந்-
துவகைகாணடிருந்தனர்.  

வபகாருைகாதகார பிரச்சிமனக்கு...
கைடன் தவமைமய நீடித்துக்வகைகாள்ை 

ேடவடிக்மகை எடுக்கை்வணடுமஎன எதிர்க் -
கைட்சி தமலவர் ெஜித் பி்ரைதகாெ வதரி -
வித்தகார்.  

பகாரகாளுைன்்றத்தில் ்ேறறு இடம-
வபற்ற ஜனகாதிபதியின் வகைகாள்மகை 
விைக்கை உமர மீதகான ெமப ஒத்தி -
மவப்பு ்வமை இரணடகாவது ேகாள் 
விவகாதத்தில் கைலந்துவகைகாணடு உமர-
யகாறறுமகையி்ல்ய இவவகாறு குறிப்பிட்-
டகார்.  அவர் அஙகு வதகாடர்ந்து வதரிவிக்-
மகையில்,  

 ெர்வ்தெ கைடன் தரப்படுத்தல் நிறு-
வனஙகைளின் தரப்படுத்தமல ேகாஙகைள் 
ஏறறுக்வகைகாணடு, அதமன ெரிவெய்ய-

்வணடும. கைடன் வபறும விடயத்தில் 
அந்த நிறுவனஙகைளின் தரப்படுத்தல் 
முக்கியைகாகும.

்தசிய பகாதுகைகாப்மப உறுதிப்படுத்து-
வதகாகை வதரிவித்்த அரெகாஙகைம ஆட் -
சிக்கு வந்தது. ஆனகால் இன்று உைவு 
பகாதுகைகாப்பு, சுகைகாதகார பகாதுகைகாப்பு, வகாழ் -
வகாதகார பகாதுகைகாப்பு உட்பட இரகாணுவ 
பகாதுகைகாப்பு என ேகாட்டின் அமனத்து 
பகாதுகைகாப்பு தும்றகைளும வீழ்ச்சியமடந்-
திருக்கின்்றன. 

ஈ்ஸடர் தகாக்குதலின் பிரதகான சூத் -
திரதகாரிமய மகைதுவெய்வதகாகைவும 
குற்றவகாளிகைளுக்கு தணடமன வபற-
றுக்வகைகாடுப்பதகாகைவு்ை அரெகாஙகைம 

வதரிவித்திருந்தது. அது இடமவபற -
றிருக்கின்்றதகா? ஈ்ஸடர் தகாக்குதலகால் 
அதிகை பகாதிப்பு ஏறபட்டது கிறி்ஸதவ ைக்-
கைளுக்கைகாகும. அவர்கைளுக்கு நியகாயம 
கிமடத்ததகா?. இதுவதகாடர்பகான அரெகாங-
கைத்தின் ்வமலத்திட்டஙகைமை கைர்த்தி-
னகால் வைல்கைம ரன்ஜித் ஆணடமகை நிரகா -
கைரித்துள்ைகார். 

ஈ்ஸடர் தகாக்குதலின் பின்னணி 
வவளிப்படப்்பகாவதில்மல என்்்ற 
அவர்கைள் வதரிவித்து வருகின்்றனர். 
வபகாரமை ்தவகாலயத்தில் கைணடு பிடிக்-
கைப்பட்ட மகைக்குணடு வதகாடர்பகாகைவும 
வபகாலிஸகார் ்ைறவகைகாள்ளும ேடவ-
டிக்மகை திருப்தியில்மல என்்்ற கைர்தி-

னல் வதரிவித்துள்ைகார்.  
வகைகாவிட் வதகாறம்ற கைட்டுப்படுத்துவ -

தில் ேகாஙகைள்தகான் சி்றந்தமும்றயில் 
வெய்்தகாம என அரெகாஙகைம வதரிவித்து 
வருகின்்றது. ஆனகால் இதுவமர வைகாத்-
தைகாகை 15243 வகைகாவிட் ைரைஙகைள் 
இடமவபறறுள்ைன. உலகை ேகாடுகைளுடன் 
ஒப்பிட்டு பகார்க்மகையில் அது 2.55வீத-
ைகாகும. 

இதன் பிரகைகாரம ைரைவீதஙகை -
ளில் உலகில் வகைகாவிட் ைரைஙகைளில் 
இலஙமகை இரணடகாம இடத்தில் இருக் -
கின்்றது. அப்படியகாயின் எப்படி ேகாஙகைள்-
தகான் சி்றந்த மும்றயில் வெய்திருக்கின்-
்்றகாம என வதரிவிக்கை முடியும என்்றகார். 

வகைகாவிட் வதகாறறுள்ை ைகாைவர்கைளுக்கு...
பரீட்மெக்குத் ்தகாறறுவதறகைகான ெந்-

தர்ப்பம வழஙகைப்படும என பரீட்மெகைள் 
திமைக்கைைம வதரிவித்துள்ைது.  

வகைகாவிட்-19 வதகாறறுக்கு உள்ைகான 
ைகாைவர்கைளுக்கைகாகை ேகாடைகாவிய ரீதியில் 
வி்ெட பரீட்மெ நிமலயஙகைள் நிறுவப்பட்-
டுள்ைதகாகை பரீட்மெகைள் ஆமையகாைரகான 
அமித் ஜயசுந்தர   வகைகாழுமபில் இடம-
வபற்ற ஊடகை ெந்திப்பின் ்பகாது   வதரி-
வித்துள்ைகார்.

வபற்்றகார்கைள் தஙகைள் பிள்மைகைமை 
பகாடெகாமலயில் விடுவதும, பகாடெகாமல 
ைகாைவர்கைமை ்தர்வு மையத்திறகு 
அமழத்துச் வெல்வதும வபகாதுவகான 
வெயல்மும்றயகாகும என்றும அவர் வதரி-
வித்தகார்.  எவவகா்றகாயினும, ைகாைவர் 
ஒருவர் வகைகாவிட் -19 வதகாறறுக்கு உள்-
ைகாகியிருந்தகால், அவர்கைளின் வபற்்றகார் 
அவர்கைமை வி்ெட ்தர்வு மையஙகை-
ளுக்கு அமழத்துச் வெல்ல ்வணடும.  

பரீட்மெகைள் திமைக்கைைத்தின் உத்-

தி்யகாகைபூர்வ இமையத்தைத்திறகுச் 
வென்று வபற்்றகார்கைள் வி்ெட நிமலயங-
கைள் வதகாடர்பகான தகைவல்கைமைப் வபற-
றுக்வகைகாள்ை முடியும.  

ைகாைவர் வகைகாவிட் -19 வதகாறறுக்குள்-
ைகாகி இருப்பின் பரீட்மெ ்ைறபகார்மவயகா-
ைரிடம அவர்கைள்  என்டிவஜன் ்ெகாதமன 
அல்லது பிசிஆர் ்ெகாதமன அறிக்-
மகைமய ெைர்ப்பிக்கை ்வணடும.

எவவகா்றகாயினும, ைகாைவர்கைள் 
வகைகாவிட் வதகாற்றகாைர்கைைகாகை ெந்்தகிக்கைப்-
பட்டகாலும, ்ேர்ைம்ற ்ெகாதமன வெய்-
யவில்மல என்்றகால், வி்ெட மையங-
கைளுக்கு பிள்மைகைமை அமழத்துச் 
வெல்வமதத் தவிர்க்குைகாறு அவர் வபற-
்்றகாரிடம ்கைட்டுக்வகைகாணடகார்.  

தனிமைப்படுத்தல் அல்லது வகைகாவிட்-
19 அறிகுறிகைமைக் வகைகாணட விண-
ைப்பதகாரர்கைளுக்கு தனியகான வி்ெட 
்வமலத்திட்டம ேமடமும்றயிலுள்ைதகா-
கைவும அவர் வதரிவித்தகார். 

்தகாட்ட மவத்தியெகாமலகைள் எதிர்்ேகாக்கும...
சுகைகாதகார ்ைமபகாட்டுக்கைகான குழு 

ஒன்ம்ற அமைத்து அதனூடகாகை ேமடமு-
ம்றப்படுத்துவது வதகாடர்பகாகைவும இச்ெந்-
திப்பில் கைவனம வெலுத்தப்பட்டது.   

்தகாட்ட வீடமைப்பு ைறறும ெமுதகாய 
உட்கைட்டமைப்பு வெதிகைள் இரகாஜகாஙகை 
அமைச்ெர் ஜீவன் வதகாணடைகானுக்கும, 
சுகைகாதகார அமைச்ெர் வகைஹலிய ரமபுக்-
வவல்ல ஆகி்யகாருக்கிமடயிலகான ெந்-
திப்பு ்ேறறு சுகைகாதகார அமைச்சில் ேமட-
வபற்றது.   

டிக்்கைகாயகா கிைஙகைன் ஆதகார மவத்தி -
யெகாமல, நுவவரலியகா ைகாவட்ட மவத்-
தியெகாமல ைறறும லிந்துமல பிர்தெ 
மவத்தியெகாமலகைளின் அபிவிருத்தி 
வதகாடர்பகாகைவும சுகைகாதகார அமைச்ெரிடம 
இ.வதகா.கைகா விரிவகாகை கைலந்துமரயகாடி-
யது.   லிந்துமல பிர்தெ மவத்தியெகா-
மலமய ்வறு  இடத்துக்கு ைகாறறுவது 
ெமபந்தைகாகைவும வபருந்்தகாட்டப் பகுதிகை -
ளிலுள்ை   ைருத்துவர் ைறறும ைருந்து  
, அமபியூலன்்ஸ வணடி பற்றகாக்கும்ற 
அத்துடன் ்ேகாயகாைர் ஒருவமர இல -

குவகாகை மவத்திெகாமலக்கு வகைகாணடு 
வெல்லும மும்ற வதகாடர்பகாகைவும 
கைவனம வெலுத்தப்பட்டது.

எதிர்கைகாலத்தில் வபருந்்தகாட்டப் பகு-
திகைளில் சி்றந்த சுகைகாதகார வபகாறிமும்ற-
கைமை உருவகாக்குவது ைட்டுைல்லகாது 
ஏமனய பகுதிகைளிலும வி்ேட திட்டங -
கைமை உருவகாக்குதல் வதகாடர்பகாகைவும 
கைவனம வெலுத்தப்பட்டது.   

சிறுவர்கைைக்கைகான ஊட்டச்ெத்து 
கும்றபகாடு ைறறும வபருந்்தகாட்ட பகு-
திகைளில் இலவெைகாகை வழஙகைப்படும 
திரி்பகாெகா ெத்துைவு மும்றயகாகை வழங -
குவது வதகாடர்பகாகைவும சுகைகாதகார அமைச்-
ெரின் கைவனத்திறகு வகைகாணடு வெல்லப்-
பட்டது.   

இக்கைலந்துமரயகாடலில் நுவவரலியகா 
ைகாவட்ட பகாரகாளுைன்்ற உறுப்பினர் ைரு-
தபகாணடி ரகா்ை்ஸவரன், பிரஜகாெக்கி 
வெயறறிட்டத்தின் பணிப்பகாைர் பரத் 
அருள்ெகாமி ைறறும அமைச்சின் அதி-
கைகாரிகைள் உட்பட பலர் கைலந்துக்வகைகாண-
டனர்.

இனப்பிரச்சிமனக்கு தீர்வு கைகாணபது...
மிக அவசிமென தமிழ்த் ததசியக் 

கூட்டமெப்பு எம்பி எஸ்.ஸ்ரீதரன் 
பாராளுென்்றத்தில் மதரிவித்தார்.  

அதறகாக ஜனாதிபதியின் ெனநி -
மையில் ொற்றம் ஏறப்ட தவண்டு -
மென குறிப்பிட்ட அவர், அப்தபா -
துதான் நாடடின் மபாருளாதாரத்மத 
முன்தனற்ற முடியமென்றும் மதரி -
வித்தார்.  

பாராளுென்்றத்தில் தநறறு நம்ட -
மபற்ற ஜனாதிபதியின் மகாளமக 
விளக்கவுமர மீதான இரண்்டாம் 
நாள சமப ஒத்திமவப்பு தவமள 
பிதரரமை மீதான விவாதத்தில் 
உமரயாறறும் தபாதத சிறிதரன் 
எம்பி இவவாறு மதரிவித்தார்.  

சமபயில் மதா்டர்ந்தும் உமரயாற -
றிய அவர்:  

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜ -
பக்ஷ பாராளுென்்றத்தில் நிகழ்த்திய 
விளக்க உமரயில் தமிழ் ெக்கள 
கவனத்திற மகாளளப்ப்ட வில்மை. 
அது தமிழ் ெக்கமள ஒருங்கிமைத் -
துச் மசல்லும் வமகயிைான உமர -
யல்ை.  

அவரது சிந்தமன ஒருமுகொக  
இருப்பமததய காை முடிகி்றது. 
நாடு சீரான பாமதயில் பயணிக்க 
தவண்டுொனால் நீண்்டகாைம் 
நாடடில் நிைவும் இனப்பிரச்சிமனக் -
குத் தீர்வு காைப்ப்ட தவண்டும்.  

2019ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி பத -

விதயறறு மகாளமக விளக்க உமர 
நிகழ்த்தியிருந்தார். அதததபான்று 
இம்மும்ற பாராளுென்்றத்தில் 
அவர் மகாளமக விளக்க உமரமய 
ஆறறினார். இரண்ம்டயும் நாம் 
தநாக்கும் தபாது அவறறில் தமிழ் 
ெக்கள மதா்டர்பில் கவனிக்கப்ப்ட -
வில்மை என்பது மதரிகி்றது.  

அண்மெயில் காைம் மசன்்ற 
ெனித உரிமெ ஆயவாளர் 
ம்டஸ்ென் டுடடு, உைக விடுதமை 
வரைாறறில் நீக்கப்ப்ட முடியாத 
மபயரான மநல்சன் ெண்த்டைா 
தபான்்ற தமைவர்கள நல்லிைக்கத் -
தின் வமரவிைக்கைொக மசயயப் -
பட்டார்கள.  

நாடடில் மபரும்பான்மெ இனத் 
தமைவர்களும் நாடடு ெக்களும் 
அது மதா்டர்பில் சிந்தித்துப் பார்க்க 
தவண்டும். 

சிம்றத்தண்்டமன உடப்ட 
பல்தவறு அவைங்கமள அனுப -
வித்த அந்தத் தமைவர்கள ெக்க -
ளுக்கான உரிமெகமள மபறறுக் 
மகாடுப்பதில் எந்தளவு தியாகத்து -
்டன் மசயறபட்டார்கள என்பமத 
உைர தவண்டும். 

நாடடின் இனப்பிரச்சிமன தீர்வு 
மதா்டர்பில் நியாயொகவும் தநர் -
மெயாகவும் சிந்திக்க தவண்டும் 
என்றும் அவர் தெலும் மதரிவித் -
தார். 

மூன்று தினஙகைளில் ஒரு ்கைகாடி...
வேடுஞெகாமலகைள் அமைச்ெர் 

்ஜகான்்ஸடன் வபர்னகாண்டகா ்ேறறு 
வதரிவித்தகார்.  ைத்திய அதி்வகை வேடுஞ -
ெகாமலயின் இரணடகாம கைட்டம அத்து -
கைல்புர நுமழவு தி்றந்து மவக்கைப்பட்ட 
முதல் மூன்று ேகாட்கைளில் மீரிகைை முதல் 
குருேகாகைல் வமரயிலகான பகுதியில் 
50,000 வகாகைனஙகைள் பயணித்துள்ை -
தகால் இவவகாறு வருைகானம கிமடத்துள் -
ைதகாகைவும அவர் வதரிவித்தகார்.  

கைடந்த 15ஆம திகைதி ெனிக்கிழமை -
யன்று மீரிகைைவிலிருந்து குருைகாகைல் 
வமரயகான பகுதி தி்றந்து மவக்கைப்பட்ட-
மதயடுத்து, முதல் 12 ைணி்ேரத்துள் 
வபகாதுைக்கைள் இலவெைகாகை பயணிக்கும 
வகாய்ப்பு வழஙகைப்பட்டது. ஞகாயிறறுக்-
கிழமை 16 ஆம திகைதி பகைல் 12.00 
ைணிக்குப் பின்னர் அதி்வகை வேடுஞெகா-
மலயில் பயணிக்கை கைட்டைம வசூலிக்-
கைப்பட்டது.

புதிய குழு உறுப்பினர்கைள்...
அ்பவர்தன ்ேறறு (20) பகாரகாளு -

ைன்்றத்தில் அறிவித்தகார்.   
இதறகைமைய ெபகாேகாயகைர் இதன் தவி -

ெகாைரகாகை நியமிக்கைப்படுவதுடன், பிரதி 
ெபகாேகாயகைர், குழுக்கைளின் பிரதித் தவி -
ெகாைர், பகாரகாளுைன்்றச் ெமப முதல் -
வர், பகாரகாளுைன்்ற எதிர்க்கைட்சியின் 
தமலவர், அரெகாஙகைக் கைட்சியின் முதற -
்கைகாலகாெகான், எதிர்க்கைட்சியின் முதற்கைகா-
லகாெகான் உட்பட ்ைலும 21 பகாரகாளு-
ைன்்ற உறுப்பினர்கைள் இந்தக் குழுவுக்கு 
நியமிக்கைப்பட்டனர்.   

்ேறறு 20 உறுப்பினர்கைளின் வபயர் -
கைமை ெபகாேகாயகைர் அறிவித்திருந்தது-
டன், ைறறுவைகாரு உறுப்பினரின் வபயர் 
எதிர்வரும ேகாட்கைளில் அறிவிக்கைப்பட-
வுள்ைது. பகாரகாளுைன்்ற அலுவல்கைள் 

பறறிய குழுவில் கைடமையகாறறுவதறகு 
வபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை உறுப்பினர்-
கைள் வருைகாறு,   

ெைல் ரகாஜபக்ஷ, நிைல் சிறிபகால த 
சில்வகா, ்பரகாசிரியர் ஜீ.எல். பீரி்ஸ, 
டக்ை்ஸ ்தவகானந்தகா, டல்ஸ அழகைப்வப-
ருை, விைல் வீரவஙெ, வபசில் ் ரகாஹை 
ரகாஜபக்ஷ, ைஹிந்த அைரவீர, வகாசு்தவ 
ேகாைகாயக்கைகார, பிரென்ன ரைதுஙகை, 
எம.யூ.எம. அலி ெப்ரி, கையந்த கைருைகாதி-
லக்கை, ரவூப் ஹகீம, அநுர திெகாேகாயக்கை, 
டிலகான் வப்ரரகா, றிேகாட் பதியுதீன், 
ஆர்.எம.ரஞசித் ைத்துை பணடகார, ை்னகா 
கை்ைென், கை்ஜந்திரகுைகார் வபகான்னம -
பலம, எம.ஏ. சுைந்திரன் ஆகை்யகாரின் 
வபயர்கைமை ெபகாேகாயகைர் ்ேறறு அறி -
வித்தகார்.  

ஆறு இலட்ெம சீவைந்து மூமடகைள்...
்ேறறு முன்தினம 6 இலட்ெம 

சீவைந்து மூமடகைமை ஏறறிய இரணடு 
கைப்பல்கைள் ேகாட்மட வந்தமடந்தகாகை 
அவர்கைள் குறிப்பிட்டுள்ைனர்.  

இந்்தகா்னசியகாவிலிருந்து வந்த 
கைப்பலில் 2 இலட்ெம சீவைந்து மூமடகை -
ளும, பகாகி்ஸதகானிலிருந்து வந்த கைப்ப-
லில் 4 இலட்ெம சீவைந்து மூமடகைளும 
இருந்ததகாகை வதரிவிக்கைப்பட்டுள்ைது.  

தற்பகாது, அந்த சீவைந்து மூமடகைள் 
தும்றமுகைத்திலிருந்து விடுவிக்கைப்பட்-
டுள்ைதகாகைவும, விமரவில் ெந்மதகை-
ளுக்கு விநி்யகாகிக்கைப்படவுள்ைதகாகைவும 
சீவைந்து இ்றக்குைதி ைறறும உள்ளூர் 

உறபத்தியகாைர்கைள் வதரிவித்துள்ைனர்.  
ெந்மதகைளில் தற்பகாது சீவைந்து 
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ரூபகாவகாகை கைகாைப்படுகின்்றது.  

எனினும, 1500 ரூபகாவிறகும அதிகை 
விமலகைளி்ல சீவைந்து மூமடகைள் 
விறபமன வெய்யப்படுவதகாகைத் வதரி -
விக்கைப்பட்டுள்ைது.  

சில விறபமனயகாைர்கைள் ைைல் 
அல்லது ஏ்தனும கைட்டுைகான வபகாருட்-
கைமை வகைகாள்வனவு வெய்தகால் ைகாத்தி-
ர்ை சீவைந்மத விறபமன வெய்வதகாகை 
பகாவமனயகாைர்கைள் குற்றம சுைத்தி -
யுள்ைனர். 

ரகாஜிதவுக்கு எதிரகான வழக்கு...
ெகாட்சிய விெகாரமைகைமை ஆரமபிக்கை 

வகைகாழுமபு ்ைல் நீதிைன்றினகால் திகைதியி-
டப்பட்டுள்ைது.  

அதன்படி, இந்த ெமபவத்துடன் 
வதகாடர்புமடய பகாரகாளுைன்்ற உறுப் -
பினரகான ரகாஜித ்ெனகாரத்ன ைறறும 
அரெ ைருந்தகாக்கைல் கூட்டுத்தகாபனத்தின் 
முன்னகாள் தமலவர் வைகாஹைட் ரூமி 
ஆகி்யகாருக்கு எதிரகாகை தகாக்கைல் வெய்யப்-
பட்டுள்ை ்ைறபடி வழக்கு வதகாடர்பகான 
ெகாட்சிய விெகாரமைகைமை ஆரமபிக்கை 
தீர்ைகானிக்கைப்பட்டுள்ைது.  

2019 ஜனகாதிபதித் ் தர்தலின் ் பகாது 
ெர்ச்மெக்குரிய வவள்மை வகான் வதகாடர்-
பில் ஊடகை ெந்திப்மப முன்வனடுத்த 
பகாரகாளுைன்்ற உறுப்பினரகான ரகாஜித 
்ெனகாரத்ன ைறறும அரெ ைருந்துக் 
கூட்டுத்தகாபனத்தின் முன்னகாள் தமல -
வரகான ரூமி வைகாஹைட் ஆகி்யகாருக்கு 

எதிரகாகை தகாக்கைல் வெய்யப்பட்ட வழக்கு 
எதிர்வரும ைகார்ச் ைகாதம 15ஆம திகைதி 
வமர ஒத்திமவக்கைப்பட்டுள்ைது.  

வகைகாழுமபு ்ைல் நீதிைன்்ற நீதிபதி 
தமித் ்தகாட்டவத்தவினகால் இந்த உத்த-
ரவு பி்றப்பிக்கைப்பட்டுள்ைது.  

ஜனகாதிபதித் ்தர்தலுக்கு முன்னதகாகை, 
2019 ேவமபர் 10 ஆம திகைதி ஊடகைவி-
யலகாைர் ைகாேகாட்மட ஏறபகாடு வெய்தமை 
வதகாடர்பில், குற்றம ெகாட்டப்பட்ட இருவர் 
மீதும ெட்டைகா அதிபர் இதறகு முன்னர் 
பல குற்றச்ெகாட்டுக்கைமை முன்மவத்தி-
ருந்தகார்.  

ஸ்ரீலஙகைகா வபகாதுஜன வபரமுனவின் 
ஜனகாதிபதி ்வட்பகாைர் ்கைகாட்டகாபய ரகாஜ-
பக்ஷவின் தனிப்பட்ட குைேலன்கைள் 
வதகாடர்பில் வபகாய்யகான கைருத்துக்கைமை 
வவளியிட்டதகாகை இருவர் மீதும குற்றம 
சுைத்தப்பட்டுள்ைது. 

உலமகை மீணடும உலுக்கிவரும...  
பகாதிப்புக்கைமை ஏறபடுத்தி வருகின் -

்றது. வகைகா்ரகானகாவில் இருந்து வடல்டகா, 
வடல்டகா பிை்ஸ, ஒமிக்்ரகான் என புதிய 
திரிபு வமகை மவர்ஸகைள் அதிகை அச்சுறுத் -
தலகாகை உள்ைன.   

இந்நிமலயில், 2022 உலகை வபகாரு -
ைகாதகார ெமபயில் உமரயகாறறிய 
ஐ.ேகா. வபகாதுச்வெயலகாைர் குட்வடவர்ஸ 
உலகைம முழுவதும தடுப்பூசி வெலுத்தும 
பணிகைமை விமரவகாகை வெயறபடுத்து-
ைகாறு வலியுறுத்தினகார். கைடந்த இரணடு 
ஆணடுகைளில் ேகாம பலமர இழந்து 
தவிக்கி்்றகாம. இந்த நிமல இப்படி்ய 
நீடித்தகால் அன்்றகாட வகாழ்க்மகையும, 
வபகாருைகாதகாரமும சீர்குமலயும நிமல 
ஏறபடும என்றும எச்ெரிக்மகை விடுத்துள்-
ைகார்.   

ஒவவவகாரு ேபரும தடுப்பூசி ்பகாட 
தவறினகால் புதிய திரிபு வமகை மவர்ஸ-
கைமை ெந்திக்கை ்ேரிடும. 2021 
ஆம ஆணடின் இறுதிக்குள் ைக்கைள் 
வதகாமகையில் 40 வீதத்திறகும, ேடுப்ப-
குதியில் 70 ெதவீதத்திறகும தடுப்பூசி 
்பகாட ்வணடும என உலகை சுகைகாதகார 
அமைப்பு இலக்மகை நிர்ையித்தது. 
இந்த இலக்மகை உலகை ேகாடுகைள் 
வேருஙகை விமரவகாகை ேடவடிக்மகைகைள் 
்ைறவகைகாள்ைவில்மல. வதகாழில்நுட்ப 
தி்றனுடன் வைரும ேகாடுகைளுடன் ேகாம 
ஒறறுமையகாகை இருக்கை ்வணடும. 
அப்வபகாழுது தகான் உயிமர பறிக்கும 
வதகாறறு்ேகாமய கைட்டுப்படுத்த முடியும 
என்றும ஐ.ேகா. வபகாதுச்வெயலகாைர் குட்-
வடவர்ஸ ்ைலும வதரிவித்துள்ைகார்.  

விைகான எரிவபகாருளுக்கு தட்டுப்பகாடு...
வதரிவித்துள்ைகார்.  தற்பகாது, ஸ்ரீ -

லஙகைன் எயகார்மலன்்ஸ நிறுவனத்துக்கு 
அடுத்த ஒன்்றமர ைகாதஙகைளுக்குப் 
்பகாதுைகான எரிவபகாருள் மகையிருப்பில் 
உள்ைதகாகைவும அவர் வதரிவித்தகார்.  

கைடந்த வகாரைைவில் 32 மில்லியன் 
அவைரிக்கை வடகாலர் வெலுத்தி எதிர்கைகா -
லத்தில் ்தமவயகான எரிவபகாருமை 
வகைகாள்முதல் வெய்வதறகைகான வகைகாள்வ-
னவு கைட்டமை வெய்யப்பட்டுள்ைதகாகைவும 
அவர் வதரிவித்தகார்.  

எரிவபகாருள் வகைகாள்வனவு வெய்வதற-
கைகான வடகாலர் மகையிருப்பு ஸ்ரீலஙகைன் 
நிறுவனத்திடம உள்ைதகாகைவும அவர் 
வதரிவித்தகார்.  

இதன்படி, ஸ்ரீலஙகைன் விைகான 
்ெமவக்கு ஒரு்பகாதும இமடயூறு ஏறப-
டகாத வமகையில் ்ெமவகைமை முன்வன-
டுத்துச் வெல்வதறகு தைது அமைச்சு ேட -
வடிக்மகை எடுத்துள்ைதகாகை இரகாஜகாஙகை 
அமைச்ெர் டி.வி.ெகானக்கை வதரிவித்துள்-
ைகார். 

வவளிேகாட்டு ேகாையஙகைமை...  
பிரிவினரகால் ்ைறவகைகாள்ைப்பட்ட 

நீணட விெகாரமைமயத் வதகாடர்ந்து 
மூன்று வபணகைள் ைறறும இரு 
ஆணகைள் இவவகாறு மகைது வெய்யப்பட்-
டுள்ைனர்.   

இந்தக் குழுவகானது வவளிேகாட்டு 
ேகாையத்தில் வைகாத்தப் பைத்மத 
ஏமனய ேகாடுகைளுக்கு கைடத்துவதில் ஈடு-
பட்டுள்ைது.   

இவர்கைள் டுபகாய் வெல்ல முறபட்ட 
்பகா்த பணடகாரேகாயக்கை ெர்வ்தெ 
விைகான நிமலயத்தில் மகைது வெய்யப்-
பட்டுள்ைனர்.   

வவளிேகாட்டு ேகாையஙகைள் பயைப் 
மபகைளில் ைம்றத்து மவக்கைப்பட்டிருந்த 
நிமலயி்ல்ய சுஙகைப் பணியகாைர்கைள் 
அவறம்றக் கைணடுபிடித்துள்ைனர்.   

22,300 அவைரிக்கை வடகாலர்கைள் , 
63,500 யூ்ரகாக்கைள், 8,725 ்ஸ்டர்-
லிங பவுணகைள், 292,00 ெவுதி ரியகால்-
கைள் ைறறும 75,000 திர்ஹகாமகைள் 
இதன் ் பகாது கைணடுபிடிக்கைப்பட்டுள்ைன.   

மகைப்பற்றப்பட்ட பைத்தின் வைகாத்த 
ைதிப்பு ரூ. 40 மில்லியன் என 
இலஙமகை சுஙகைத்தும்ற வதரிவித்துள்-
ைது.  

ெரத் வீர்ெகைரவுக்கு வகைகா்ரகானகா...
திடீர் சுகையீனம ஏறபட்டமதயடுத்து, ேடத்-

தப்பட்ட பிசிஆர் பரி்ெகாதமனயில் வதகாறறு 
உறுதிவெய்யப்பட்டுள்ைது.  தற்பகாது 
அமைச்ெர் ெரத் வீர்ெகைர சிகிச்மெகைளுக்-
கைகாகை ேகாரகா்ஹன்பிட்டி வபகாலி்ஸ மவத்-

தியெகாமலயில் அனுைதிக்கைப்பட்டுள்ைகார். 
இந்த நிமலயில், அவருடன் வதகாடர்பில் 
இருந்தவர்கைமை தனிமைப்படுத்தும ேடவ-
டிக்மகையில் சுகைகாதகார தரப்பினர் இ்றஙகியுள்-
ைதகாகை வதரிவிக்கைப்படுகி்றது. 

65 வயதகாகை உயர்த்திய வர்த்தைகானி...
வவளியிடப்பட்டுள்ைது.   
ைகாகைகாை ைறறும உள்ளூரகாட்சி ெமப -

கைளின் வபகாது ்ெமவ அமைச்ெர் ஜனகை 
பணடகார வதன்ன்கைகானின் மகைவயகாப்-
பத்துடன் வர்த்தைகானி அறிவித்தல் 
வவளியிடப்பட்டுள்ைதகாகை வதரிவிக்கைப்-
பட்டுள்ைது.   

இமமும்ற வரவு வெலவுத் திட்டத்தின்-

படி அரெ ஊழியர்கைளின் ஓய்வு வயமத 
65 ஆகை நீடிக்கை அரெகாஙகைம தீர்ைகானித்-
தது. 

இதன்படி, இந்த வருடம ஜனவரி 
முதலகாம திகைதி முதல் அரெ ஊழியர்கை-
ளின் கைட்டகாய ஓய்வு வயமத 65 ஆகை 
ைகாறறுவதறகைகான வர்த்தைகானி அறிவித் -
தல் வவளியிடப்பட்டுள்ைது.  

அரசுடன் இமைந்து ைக்கைள்...
விடுத்தகார்.
13ஆவது திருத்தச் ெட்டம தற்பகாது 

தூசு தட்டி மகையில் எடுக்கைப்பட்டது 
்பகான்்்ற, அரெ தமலவரின் சிமைகாென 

உமரயில் கூ்றப்பட்டுள்ை விடயஙகைளும 
விமரவில் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் பகாரகா-
ளுைன்்ற உறுப்பினர்கைைகால் தூசு தட்டப் -
படும என அவர் வதரிவித்துள்ைகார். 

பூஜிதவுக்கு எதிரகான விெகாரமைகைள்...
நிரந்தர நீதகாய ்ைல் நீதிைன்்றம 

நிம்றவுக்கு வகைகாணடுவந்துள்ைதகாகை 
வதரிவிக்கைப்பட்டுள்ைது.   

 அதறகைமைய, முன்னகாள் வபகாலி்ஸ 

ைகாஅதிபர் பூஜித ஜயசுந்தரமவ விடு -
விப்பதகா, இல்மலயகா என்பது குறித்து 
வபப்ரவரி 18 ஆம திகைதி தீர்ைகானிக்கைப்-
படவுள்ைது.  

வகைகாள்மகைப் பிரகைடன உமர... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

தமமிகை தெேகாயகை வதரிவித்தகார். இதற -
கைமைய ஆளும கைட்சி ைறறும எதிர்க்-
கைட்சியினரின் இைக்கைப்பகாட்டுக்கைமைய 
இன்று (21) முறபகைல் 10.00 ைணி 
முதல் பிறபகைல் 5.30 வமர ெமப ஒத் -
திமவப்பு விவகாதத்மத ேடத்துவதறகு 

தீர்ைகானிக்கைப்பட்டிருப்பதகாகை வெயலகாைர் 
ேகாயகைம குறிப்பிட்டகார்.

இன்று பிறபகைல் 12.30 ைணி 
முதல் 1.30 ைணி வமர ைதிய்பகா -
ென இமட்வமைக்கைகாகை ஒதுக்கைப்பட் -
டுள்ைது.

கைல்வி அமைச்ெர்... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

பல்கைமலக்கைழகைம, பகாடெகாமலகைள், 
கைல்வியியற கைல்லூரி ைறறும வதகாழில் -
நுட்பக் கைல்லூரிகைள் ்பகான்்றவறறின் 
அபிவிருத்திகைள் ைறறும உட்கைட்ட -
மைப்பு வெதிகைமை ்ைமபடுத்துதல் 

வதகாடர்பகாகைவும கைல்வி ைறறும உயர் -
கைல்வித்தும்ற ெகார் அதிகைகாரிகைளுடனகான 
வி்ெட கைலந்துமரயகாடவலகான்றிலும 
கைல்வி அமைச்ெர் கைலந்துவகைகாள்ைவுள் -
ைகார்.  

தீ மிதித்த வபண... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

தீக்கைகாயஙகைளுக்கு சிகிச்மெப் 
வப்றகாைல் வீட்டில் இருந்த குறித்த 
வபண ைறுேகாள் வகைகாழுமபு ்தசிய 
மவத்தியெகாமலயில் அனுைதிக்கைப்பட்டு 

சிகிச்மெ வபறறு வந்த நிமலயில் உயி -
ரிழந்ததகாகை வபகாலி்ஸ விெகாரமையில் 
வதரியவந்துள்ைது.   

வீண விைர்ெனஙகைமை... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

என பல்்வறு கைருத்திட்டஙகைமை உரு-
வகாக்கி வடக்கு கிழக்கில் பகாரிய அபிவி -
ருத்தி வெயறதிட்டஙகைமை முன்வனடுத்-
தகார்.  

அ்த்பகான்று தற்பகாமதய அரெகாங-
கைத்தின் கைகாலத்திலும வடக்கு, கிழக்கு 
உட்பட ேகாட்டின் அமனத்து பகுதிகைளி-
லும ெைைகான அபிவிருத்தி வெயறபகாடு-
கைள் முன்வனடுக்கைப்படுகின்்றன.  

அரெகாஙகைம தற்பகாது பகாரிய நிதி 
வேருக்கைடிமய எதிர்வகைகாணடுள்ைது. 
அதமன நிவர்த்தி வெய்வதறகைகான ேட-

வடிக்மகைகைள் தற்பகாது முன்வனடுக்கைப்-
பட்டு வருகின்்றன. 

இமமும்றயும வபரும வேருக்கைடிக்கு 
ைத்தியி்ல்ய கைடன் தவமை வெலுத்-
தப்பட்டது. கைடன் சுமைமய ்ைலும அதி -
கைரித்துக் வகைகாள்ைகாைல் ேகாட்டின் வபகாரு-
ைகாதகாரத்மத பலப்படுத்துவது மிகைவும 
அவசியைகாகும.

அதறகு அமனத்து தரப்பினரதும 
ஒத்துமழப்பு வழஙகுைகா்்ற ஜனகாதிபதி 
தைது வகைகாள்மகை விைக்கை உமரயில் 
வதரிவித்திருந்தகார்.  

ெகாரகாவினகால் பயிறறு... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

மவக்கப்படடுளளனர். இஸ்ைா-
மிய இராஜ்ஜியத்மத உருவாக்க 
மபயத் மசயத, நுவமரலியா, 
காத்தான்குடி ெறறும் ஹம்பாந் -
ததாடம்டயில் பயிறசி மபற்றதாக 
கூ்றப்படும் 25 தபர் அம்டயாளம் 
காைப்படடுளளது்டன், அவர்களில் 
16 தபர் மபண்கள என மதரியவந்-
துளளது. ஏமனய 9 தபரும் ஆண்க-
ளாவர்.  

இந்நிமையில் ஏறகனதவ 6 
மபண்கமள நீதிென்றில் ஆஜர் 
மசயது விளக்கெறியலில் மவக்க ந்ட -
வடிக்மக எடுத்துளள பயங்கரவாத 
தடுப்பு ெறறும் புைனாயவுப் பிரிவி-
னர் தநறறு முன்தினம் ( 19) நான்கு 
மபண்கமளயும் 4 ஆண்கமளயும் 

இது மதா்டர்பில் நீதிென்றில் ஆஜர் 
மசயதனர்.  

இவர்கள அமனவரும் ஹம்பாந்-
ததாடம்ட – சிப்புக்குளம், நுவமர-
லியா – பிளக்வூட, காத்தான்குடி 
– கர்பைா ஆகிய பகுதிகளில் ஆயுத 
பயிறசிகளில் பங்தகறறு, இஸ்ைா -
மிய இராஜ்ஜியத்மத ஏறபடுத்த 
உறுதி மொழி எடுத்தவர்கள என 
விசாரமையாளர்கள ென்றுக்கு அறி-
வித்துளளனர்.  

இவர்கள மதா்டர்பில் எடுக்கும் 
ந்டவடிக்மக மதா்டர்பில் சட்ட ொ 
அதிபரின் ஆதைாசமனமயப் மபற-
றுக்மகாளள இதன்தபாது நீதிவான் 
விசாரமையாளர்கமள அறிவுறுத்தி-
யுளளார். 

இன்ம்றய அரசின் கைகாலத்தில்... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

தட்டுப்பகாடு ஏறபட்டுள்ைது. இதனகால் 
இ்றக்குைதிமய கும்றத்து ஏறறுைதி,  
உறபத்திமய அதிகைரிப்பதறகு ஜனகாதி-
பதி கைவனம வெலுத்தியுள்ைகார். அதமன 
அவர் தைது வகைகாள்மகை விைக்கை 
உமரயில் வதரிவித்துள்ைகார்.

ேகாட்டின் கைல்வித் தும்ற வதகாடர்பில் 
ேகாம அதிகை கைவனம வெலுத்த ்வணடி -
யுள்ைது. ைகாறி ைகாறி வரும அரெகாஙகைங-

கைள் ைகாறி ைகாறி வரும அமைச்ெர்கைள் 
நிமலயகான கைல்விக் வகைகாள்மகை ஒன்ம்ற 
பின்பற்ற தவறியுள்ைனர். கைடந்த 
கைகாலஙகைளில் சிறு பகாடெகாமலகைமை 
அபிவிருத்தி வெய்வதறகைகான ்வமலத் 
திட்டம முன்வனடுக்கைப்பட்டு வந்தன. 
வதகாடர்ச்சியகாகை அந்த ்வமலத்திட்டங-
கைள் முன்வனடுக்கைப்படுவது அவசியம 
என்றும அவர் ்ைலும வதரிவித்தகார்.

வீழ்ந்தவர்கைமை... (03ஆம பக்கைத் வதகாடர்)

ைறறும நீணட கைகால தீர்வுகைள் ்தமவ. 
தகான் வபகாறுப்்பற்ற ்பகாது ஏழமர பில்-
லியன் வடகாலர் கைடனகாகை இருந்ததகாகை ஜனகா-
திபதி கூறுகி்றகார். ேம பிரச்சிமனகைளுக்-
குக் கைகாரைம கைடன் அல்ல. கைடந்த கைகால 

விடயஙகைைகால் ேைக்கு எந்தப் பயனும 
இல்மல. ேகாஙகைள் அரெகாஙகைத்மத பகாது-
கைகாக்கை்வகா அல்லது கைவிழ்க்கை்வகா இஙகு 
வரவில்மல. வீழ்ந்தவர்கைமை எழுப்புவது-
தகான் ேைக்குத் ்தமவ என்்றகார். 
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வ�ொழும்பு ைொவட்ட  வெயல�த்தில் நம்டவெற்ற வெொங�ல் விழொவில் வ�ொழும்பு ைொவட்ட வெயலொளர் பிரதீப் யெரத்ன, வ�ொழும்பு பிரதேெ வெயலொளர் நொல� ரத்னொ -
ய�, உேவிப் பிரதேெ வெயலொளர் அருத�ொே என் தெொெ�ைத�, �லொெொர உத்திதயொ�த்ேர் திருைதி சீ.வீ.த்றொஸ் ைறறும் கிரொை உத்திதயொ�த்ேர் உருத்திரன் உடெ்ட 
ெலர் �லந்து வ�ொண்டனர்.                              ெ்டங�ள்: எம்.நெொர்

தீயில் எரிந்து 
வய�ோதிப பபண் 
மரணம் 

நாகர்காவில் 
வி்ேட  நிருபர

வல்வவடடித்து-
ம்றயில் தீயில் 
எரிந்து வதயொதிெ 
வெணவ�ொருவர் 
உயிரிழந்ே ெம்ெவம் 
தநறறு வியொழக்கி-
ழமை (20) �ொமல  
இ்டம்வெறறுள்ளது.

இசெம்ெவத்தில் ெர-
தைஸ்வரி ந்டரொஜொ 
(வயது- 69) 
என்்ற வதயொதிெ 
வெணத�  தீயில் 
எரிந்து ைர�ை-
ம்டந்துள்ளொர். 
வீடடுக்கு வென்று 
ெ்டலத்மே ெொர்மவ-
யிட்ட ெருத்தித்தும்ற 
ைர� விெொரம� 
அதி�ொரி ெேொனந்ேன் 
சிவரொெொ விெொர-
ம��மள தைற-
வ�ொணடுள்ளொர். 
இேமனயடுத்து 
ெ்டலத்மே ெருத்-
தித்தும்ற ஆேொர 
மவத்தியெொமல-
யில் ஒப்ெம்டத்து 
பிதரே ெரிதெொே-
மன�மள தைற-
வ�ொணடு அறிக்ம� 
ெைர்ப்பிக்குைொறு 
வல்வவடடித்தும்ற  
வெொலிஸொருக்கு உத்-
ேரவிடடுள்ளொர். 

ஓமந்தை வி்ேட நிருபர

வவுனியா குடாகச்சக்காடி பகுதியில் உயி -
ரிழநதை நி்ையில் 30 வயதைான யா்னயின்  ்சட -
ை்மான்று (20) ்நற்று மீடகபபடடது.  

குறிததை கிராமததிலுள்ள காடடுபபகுதியில் 
யா்னயின் ்சடைம் ஒன்றி்ன அவதைானிததை 
்பாதுமககள அது ்தைாடரபாக ்பாலிஸா -
ருககு தைகவல் ்தைரிவிததிருநதைனர.  

்சம்பவ இடததிற்கு ்்சன்்ற வவுனியா 
்பாலிஸார வனஜீவராசிகள தி்ைகக -
்ளததிற்கு தைகவல் ்தைரிவிததிருநதைதுடன், 
யா்ன இ்றநதை்மககான காரைம் ்தைாடர -
பாக  வி்சார்ைக்்ள முன்்னடுதது வரு -
கின்்றனர.

சுமார 30 வயது்டய 9 அடி உயரமான 
யா்ன்ய இவவாறு ்சடைமாக மீடகபபடடுள்ளதுடன், வடமா -
காை வனஜீவராசிகள தி்ைகக்ளத்தை ்்சரநதை ்வததியரால் 
உடற்கூற்று பரி்்சாதை்னககு உடபடுததைபபடவுள்ளது. 

வவுனியாவில் யானையின் சடலம் மீட்பு

புததை்சா்சன, ்சமய மற்றும் கைா்சார அலு -
வல்கள அ்மசசு மற்றும் கைா்சார அலுவல்-
கள தி்ைகக்ளம் ஒன்றி்ைநது நடாததிய 
்தைசிய இைககிய விழா ்பாடடியில் 18 
வயதுககு ்மற்படட பிரிவில் ஆககஙகள 
்சமரபபிததைல் சிறுவர க்தை ஆககப்பாடடி-
யில் முகம்மது தைமீம் ்சஜாத அகிை இைங்க 
ரீதியாக முதைைாமிடத்தை ்பற்றுக்காண்-
டார.

திரு்காைம்ை மாவடடம் கிண்ணியா 
_3 ஹிஜரா வீதி்யச ்்சரநதை பிரபை எழுத -
தைா்ளரான இவர. இப்பாடடியில் பிர்தை்ச 

மற்றும் மாவடட 
மடடம் ்்சன்று இறுதி-
யாக இப்பாடடியில் 
இவர ்வற்றி ்பற் -
றுள்ளார. ்கா்ரானா 
தைாககததினால் பரி்ச-
ளிபபு விழா ்வபவம் 
ந்ட்ப்றாதைதைால்  2019ஆம்ஆண்டு இடம் 
்பற்்ற ்பாடடிககான பரி்சாக பததைாயிரம் 
ரூபாவும் ்சான்றிதைழும் தைபாலில் அண்்ம-
யில் அனுபபி்வககபடடுள்ள்ம குறிபபி-
டததைககது.

அகில இலஙனகை சிறுவர் கைனைப்பாட்டியில்
எம்.ரீ.சஜாத் முைலாமிடம்
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rhq;fj;jpw;F RtPfhpj;Jf; nfhs;tjw;F 
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Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2255/21 
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2021 rdthp khjk; 06Mk; jpfjp

fltj;rju gpuNjr nrayfj;jpy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

k`htyp ePh;g;ghJfhg;gpw;fhd KjyPl;Lj; jpl;lk; (MWSIP)

jpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

epjpaply;: Mrpa mgptpUj;jp tq;fp - Loan 3625-SRI-Tranche 2

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

cl;nry;Yk; kw;Wk; ntspr;nry;Yk; fl;likg;Gf;fs; 
mlq;fyhf Nghtjd;dtpypUe;J ntnkby;y ePh;j;Njf;fk; 

tiuapyhd 8.5 fp.kP. ePskhd Ruq;fnkhd;iw 
(2 Mk; ,yf;f Ruq;fk;) eph;khzpj;jy;

MI/MWSIP/ADB/WORKS/NWPCP-5/ICB/2021/033

1.  k`htyp ePh;g; ghJfhg;gpw;fhd KjyPl;L jpl;l MFnrytpw;fhf Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ epjpaplnyhd;iw 

ngw;Ws;sJ. ,e;j epjpaplypd; gFjpnahd;iw NkNy ngah; Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;j 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytplg;gLk;. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;  jFjpAs;s ts 

ehLfspd; tpiykDjhuh;fs; ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;F ngw;wyhk;. 

2.  k`htyp ePh;g;ghJfhg;gpw;fhd KjyPl;Lj; jpl;lj;jpd; jpl;l (~~njhopy; toq;Feh;||) 

Kfhikj;Jt gzpkidapd; jpl;l gzpg;ghshpdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;gLk; ePh;g;ghrd 

mikr;rhdJ mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FOtpd; 

(SCAPC) rhh;ghf cl;nry;Yk; kw;Wk; ntspr;nry;Yk; fl;likg;Gf;fs; mlq;fyhf 

Nghtjd;dtpypUe;J ntnkby;y ePh;j;Njf;fk; tiuapyhd 8.5 fp.kP. ePskhd Ruq;fnkhd;iw 

(2 Mk; ,yf;f Ruq;fk;) eph;khzpg;gjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;wJ - xg;ge;jg; nghjp NWPCP-5 
(~~Ntiyfs;||)  

3.  rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd  tpiykDf;Nfhuy; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jdp-fl;l> 

,U-ciw tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;Nfw;wthW elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspYs;s midj;J tpiykDjhuh;fSk; 

gq;F ngwyhk;. 

4.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gpd;tUk; gpujhd jifikfisAila jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fs;  khj;jpuNk gq;F ngWtjw;F miof;fg;gLfpd;wdh;. 

 •  cldbahd fle;j  Ie;J (5) tUlq;fSs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk;  my;yJ 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fSf;fhf  ngw;Wf; nfhz;l rhd;wopf;fg;gl;l nkhj;j 

njhifahf fzf;fplg;gl;l tUlhe;j Mff; Fiwe;j  tUlhe;j  eph;khz 

epjpg;Gus;thd njhifahd 27 kpy;ypad; m.I.nlhyiuf; tpiykDjhuh; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk ;                                                            

 •  xt;nthU tplaj;jpYk; tpiykDjhuhpd; gq;F ngWk; ngWkjpahdJ 25.5  

kpy;ypad; m.I. nlhyUf;F Nkw;gbd; tpiykDjhuh; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf> 

$l;;L Kaw;rp  gq;Fjhuuhf my;yJ cgxg;ge;jf;fhuuhf Mff; Fiwe;jJ 

,uz;L (2) xg;ge;jq;fspy; cldbahf fle;j vl;L (8) tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf 

my;yJ NghJkhdsT kw;Wk; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Ntiyfspd; epfuhd 

jd;ikapYs;sjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuhpd; gq;FngWjy; epfuhd 

jd;ikahdJ ngsjPf msT kw;Wk; Ntiyfspd; jd;ik> ,dk; kw;Wk; eph;khz 

Kiwikfspy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Ntiyapd; Vida epfuhdjd;ikahdJ 

eph;khz njhopy;El;gj;jpd; Fztpay;GfSf;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 

6 Mk; gphptpy; (njhopy;toq;Fehpd; Njitg;ghLfs;) tpgupf;fg;gl;Ls;sd. 

tpiykDjhuh; NtiyfSf;F chpj;jhd  jp;l;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s njhopy;El;g  

tplaq;fisAk; jpUg;jpaila nra;jy; Ntz;Lk;. 

 •  gbtk; FIN-4 ,y; Rl;bf;fhl;bathW tpiykDjhuhpd; epjpaply; tsq;fs;  

Njitg;ghl;il g+h;j;jp nra;tjw;fhf xg;ge;jhPjpapyhd  Kw;gz nfhLg;gdTfs; 

ePq;fyhf tpiykDjhuh; mthplKs;s jputr; nrhj;Jf;fis nrd;wilAk; top  

my;yJ mitfs; ,Ug;gij mwptpj;jy;> Mfpatw;iw fhl;rpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  KOikahd jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik Njitg;gLj;jy;fSf;F tpiykDjhuh;fs; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ghh;itaply; Ntz;Lk;.

6.  www.mwsip.lk/information/procurements   vd;w njhlh;Gld; ve;jnthU Mh;tKs;s                                                             

tpiykDjhuhpdhYk; ghPl;rpg;gjw;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; nkd;gpujpnahd;iw 

PDF cUkhjphpapy; ghh;itaplyhk;.  

7.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd 

mth;fspd;  cj;;Njrk; kw;Wk; tpiykDnthd;iw rkh;g;gpg;gjw;fhd Mh;tj;ij 

ebid.mwsip@gmail.com   vd;w kpd;dQ;rY}lhf ];Nfd; nra;ag;gl;l mwptpj;jYld; 

jpl;l gzpg;ghsUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwhd mwptpj;jy;fs; fl;lhakhf 

tpiykDjhuhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOjg;gl;L tpiykDjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpapdhy; ifnahg;gkpl;L tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; b[pl;ly; gpujpfis 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhfTk; tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; NghJ toq;fg;glTs;s 

Nkyjpa njspTWj;jy;fs; kw;Wk; Nrh;f;iff;fhf tpiykDjhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp> 

njhlh;G ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp  Mfpatw;iwAk; 

Fwpg;gply; Ntz;Lk;. tpiykDjhuhpd; fbjj;ij ngw;Wf; nfhz;l gpd;dh; njhopy; 

toq;Feh; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 150>000 ,yq;if &ghit my;yJ 750 m.I. 

nlhyiu I nrYj;Jtjw;fhf mtuJ tq;fp fzf;F tpguq;fis mwptpg;ghh;. mt;thwhd 

gzf;nfhLg;gdit Nkw;nfhz;l gpd;dh;> tpiuthfNt tpiykDjhuh; gzk; nrYj;jg;gl;l 

tplaj;ij cWjpg;gLj;jp jpl;lg; gzpg;ghsUf;F mwptpg;ghh;. tpiykDjhuhpdhy; 

kPsspf;fg;glhj gzf;nfhLg;gdT nrYj;jg;gl;l cWjpg;ghL fpilj;jTld; njhopy; 

toq;Feh; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij gjptpwf;fk; nra;tjw;fhd 

njhlh;ig mwptpg;ghh;. KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij gjptpwf;fk; 

nra;tjw;fhd KOg;nghWg;igAk; Vw;W Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpia 

gjptpwf;fk; nra;tij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld; ,e;j ngWifapd; 

nraw;ghl;bNyw;gLk; tpisTfSf;Fk; my;yJ mjd; gpd;dh; tpiykDjhuhpd; 

nraw;ghl;bNyw;gLk; jtWfSf;Fk; njhopy; toq;Feh; nghWg;Ngw;fkhl;lhh;. 

8.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 2022 ngg;uthp 8 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; 

K.g. 10 kzpf;F jpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDjhuh;fSldhd 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. tpiykDjhuh;fs; ,e;j tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F Neubahf rKfkspj;jy; Ntz;Lk; (njhopy; toq;FeUldhd 

Kd;gjpTf;Fl;gl;ljhf Mff; $baJ ,U gpujpepjpfs;). tpiykDjhuh;fs; nka;epfuhf;fy; 

Kiwika+lhfTk; ,f;$l;lj;jpw;F rKfkspf;fyhk;. tpiykDjhuh;fs; xd;iyapd; 

khehl;L trjpnahd;iw toq;Ftjw;fhf 2022 ngg;uthp 3 Mk; jpfjpad;W my;yJ 

mjw;F Kd;duhf kpd;dQ;ry;nahd;wpd; topahf jpl;lg; gzpg;ghsUf;F tpz;zg;gpf;fyhk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; njhopy; toq;Fehpd; cWjpg;ghl;bd; mbg;gilapy; xOq;F 

nra;ag;gl;l Kd;Ndw;ghLfSld; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 

%d;W ehl;fSf;F Kd;duhf Ntiyj;jsj;ij ghh;itaplyhk.

9.  2022 khh;r; 18 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; (Section 2 – Bid Data Sheet, ITB 19.1) 
jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; jiyth;  SCAPC  vd Kfthpaplg;gl;L nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 

493 1/1  vd;w ,yf;fj;jpYs;s k`htyp ePh;g; ghJfhg;G KjyPl;L jpl;lk; (MWSIP) , 
jpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapd; jpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. njhopy;El;g tpiykDf;fs; ,Wjp Neuk; Kbe;jTld; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; nka;epfuhf;fy; Kiwika+lhfTk; tpiykD jpwj;jy; epfo;r;rpapy; 

gq;F ngw;wyhk;. Xd;iydpd; khehl;L trjpf;fhd njhlh;ig Vw;gLj;Jtw;fhf 2022 khh;r; 

15 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf tpiykDjhuh;fs; jpl;lg; gzpg;ghsUf;F 

tpz;zg;gnkhd;iw kpd;dQ;rnyhd;wpd; topahf mDg;gyhk;. 

10.  tpiykDf;fis jahhpj;jy;> tpiykD Kd;$l;lj;jpw;F rKfkspj;jy;> 

Ntiyj;jsq;fis ghh;itaply; kw;Wk; tpiykDf;fis xg;gilj;jy; Mfpatw;wpy; 

tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryT my;yJ nrytpdq;fSf;F  njhopy; 

toq;Feh; nghWg;Ngw;fkhl;lhh;. 

jpl;lg; gzpg;ghsh;>  

jpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>

k`htyp ePh;g; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lk;>

,y. 493 1/1 T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

njhiyNgrp ,y. : +94 11 2675810/ + 94 11 2675882
njhiyefy; ,y. : +94 11 2675227
kpd;dQ;ry; Kfthp : ebid.mwsip@gmail.com
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கிளிவ�ொச்சி ைொவட்டம்

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் 
ந�ொ்டர்ச்சியொக இ்டமநபற்றுவரும 
சட்டவிர�ொ� மணல் அகழ்வ 
கடடுப்படுத்� முடியொ்மயொல் 
பல்ரவறு சவொல்க்ை மககள் 
எதிர்நகொண்டனர். 

இ�்னயடுத்து இவற்்றை கடடுப் -

படுத்� இ�ொணுவ கொவல�ணக்ை 
அ்மகக �ற்சமயம முடிவு நசயயப்-
படடுள்ைது.

இ�்ணமடு குைத்தின் கீழ உள்ை 
ஆற்றுப்படு்கயில் ந�ொ்டர்ந்தும 
சட்டவிர�ொ� மணல் அகழவு பொரிய-
ைவில் இ்டமநபற்று வருகின்றைது.  

ர�ற்றுமுன்தினம அ�சொஙக அதி -

பரின் பணிப்பின் கீழ கிளிந�ொச்சி 
மொவட்ட ரமலதிக அ�சொஙக அதிபர், 
மொவட்ட இ்டர் முகொ்மத்துவ 
பணிப்பொைர், க்�ச்சி பி�ர�ச நசய-
லொைர், இ�ொணுவ உயர் அதிகொரிகள் 
மற்றும  நபொலிஸொர்  அ்டஙகிய குழு-
வினர்  ர��டியொக  நசன்று நி்ல்ம-
க்ை அவ�ொனித்துள்ைனர். 

இ�ன்ரபொது  நி்ல்மகளின் 
ஆபத்தி்ன உணர்ந்துநகொண்ட 
இவர்கள் குறித்� பகுதிகளில் இ்டம -
நபற்று வருகின்றை சட்டவிர�ொ� 
மணல் அகழ்வ கடடுப்படுத்� 
இ�ொணுவ கொல�ணக்ை அ்மகக 
�்டவடிக்க எடுப்ப�ொக ந�ரிவித்-
துள்ைனர்.

வடக்கு ஆளுநர் பிரித்தானிய 
அமைச்சருக்கு இமடயில் ்சந்திப்பு 
யொழ.விரச்ட நிருபர் 

ந�ற்கொசியொ மற்றும நகொமன்நவல்த்-
துககு நபொறுப்பொன பிரித்�ொனிய 
அ்மச்சர் அகமட விமபில்்டன் ர�ற் -
றுமுன்தினம வ்டககு மொகொண ஆளு�ர் 
ஜீவன் தியொக�ொஜொ்வ சந்தித்து கலந்து -
்�யொடினொர். 

வ்டககு மொகொண ஆளு�ர் அலுவல -
கத்தில் இ்டமநபற்றை இச்சந்திப்பில், 
வ்டககு மொகொணத்திற்கொன திட்டங-
கள், நீதி மற்றும நபொறுப்புககூறைலின் 
அவசியம குறித்து கலந்து்�யொ்டப்-
பட்ட�ொக ந�ரிவிககப்படுகிறைது.

இவ்விஜயத்தின்ரபொது இலங்கக -
கொன பிரித்�ொனிய உயர் ஸ�ொனிகர் 
ஷொ�ொ ஹில்்டன் இ்ணந்திருந்�ொர்.

சட்டவிர�ோத மணல் அகழ்வை 
கடடுப்படுதத இ�ோணுவை கோவைல�ண்

ைன்தாரில் சு்ந்திர தி்ததுக்்தா் முன்்ற்தாடு்ள்
�்லமன்னொர் விரஷ்ட நிருபர்

இலங்கயின் 74 ஆவது சு�ந்-
தி� தினத்்� இமமு்றையும சிறைப்-
பிப்ப�ற்கொன ஏற்பொடுகள் மன்னொர் 
மொவட்டத்தில் ரமற்நகொள்ைப்-
படடு வருகின்றைது. 

இது ந�ொ்டர்பொக ர�ற்றுமுன் -
தினம (19.01.2022) மன்னொர் 
மொவட்ட நசயலகத்தில் மொவட்ட 
நசயலொைர் ஸ�ொன்லி டிநமல் �்ல-
்மயில் கூட்டநமொன்று இ்டம-
நபற்றைது.

இககூட்டத்தில் தி்ணககை அதி -
கொரிகள் மற்றும �ொன்கு ப்்டகளின் 
உயர் அதிகொரிகள் கலந்து நகொண-

்டனர். �ற்நபொழுது 
மன்னொரில் நகொர�ொனொ 
ந�ொற்று கடடுப்பொட-
டுககுள் இருககின்றைரபொ-
தும சுகொ�ொ� ரச்வகள் 
பணிப்பொைர் ரி.விரனொ-
�னின் அறிவு்�ககு 
அ்மவொக மடடுப்ப -
டுத்�ப்பட்ட பஙரகற்பொ-
ைர்கள் கலந்துநகொள்ை-
வுள்ைனர்.  

அ�ற்க்மவொக அ்ைப்பி�ழ 
அனுப்பப்பட்ட முககியஸ�ர்-
கள் தி்ணககை அதிகொரிகள்,  
நபொலிஸ, இ�ொணுவம மற்றும 

க ்ட ற் ப ் ்ட யி ன ர் 
நகொண்ட �லொ 25 
ப ் ்ட யி ன ் � க 
நகொண்ட அணிவகுப்-
புககளும மடடுப்படுத்-
�ப்பட்ட பொ்டசொ்ல 
ரபணட இ்ச குழு-
வினரும சொ�ணியரும 
இதில் கலந்து நகொள்ை-
விருககின்றைனர். 

சு�ந்தி� தினத்்� 
முன்னிடடு ம�ககன்றுகள் �டு�-
லும இ்டமநபறுவ�ற்கொன ஏற்பொடு-
கள் ரமற்நகொள்ைப்படடு வருகின்-
றைது. 

அருள்மிகு ஸ்ரீ்சந்திர ்்ச்ரப் பிள்மளையதார் 
ஆலயததின ை்தாகும்தாபி்ே்ம
க�நவடடி தினக�ன் நிருபர் 

யொழப்பொணம �ல்லூர் வ்டககு 
அருள்மிகு ஸ்ரீசந்தி� ரசக�ப் பிள்்ை-
யொர் ஆலயத்தின் மகொகுமபொபிரஷ-
கமும, புதி�ொக நிர்மொணிககப்பட்ட 
பஞச�ை இ�ொஜரகொபு� குமபொ-
பிரஷகமும எதிர்வரும 23ஆம 
திகதி ஞொயிற்றுககிை்ம கொ்ல 
10.32மணி மு�ல் 11.22மணி வ்�-
யிலொன சுப ரவ்ையில் �்்டநபறை-
வுள்ைது.

இ�ற்கொன கிரி்யகள் க்டந்� பு�ன் -
கிை்ம கொ்ல 5.30 மணிககு ஆ�ம -
பமொகி ந�ொ்டர்ந்து �்்டநபற்று 

வருகின்றைன. பக�ர்கள் எதிர்வரும 
22ஆம திகதி �ொ்ை சனிககிை்ம 
கொ்ல 6 மணி ந�ொ்டககம பிற்பகல் 
3 மணிவ்� எணநணயககொப்புச்-
சொத்�லொம. இககுமபொபிரஷகத்்� 

கல்வியஙகொடு சிவொச்சொர்ய திலகம 
சிவஸ்ரீ ச�ொ இ�ொ�ொகிருஷணககு-
ருககள் பி�திஸ்டொ பி��ம குருவொக 
இருந்து �்டொத்தி ்வப்பொர்.

குமபொபிரஷகத்திற்கொன கிரி்ய-
கள் ஆ�மபமொன ர�ற்று முன்தினம 
பு�ன்கிை்ம மொ்ல 6.45மணிய-
ைவில் ஆலயத்தின் ரமற்குப் புறை-
வொசலில் புதி�ொக அ்மககப்பட்ட 
அலஙகொ� வ்ைவு திறைப்பு விைொ 
சிறைப்பொக �்்டநபற்றைது. ர�ற்று 
வியொைககிை்ம பஞச�ை �ொய கன் 
இறுவடடும நவளியிடடு ்வககப்-
பட்டது.

வவுனியதாவில் ்்சிய டடங்கு 
ஒழிப்பு ்வமலததிடடம 

ஓமந்்� விரஷ்ட நிருபர்,  
வவுனியொ விரச்ட நிருபர்

'ந்டஙகு ர�ொயிலிருந்து எம்ம 
பொதுகொப்ரபொம. நுைமபு நபருகும 
இ்டஙக்ை இல்லொமல் நசயரவொம   
'எனும ந�ொனிப்நபொருளில் �க�-
ச்பயினரின் ஏற்பொடடில் முன்-
நனடுககப்பட்ட ர�சிய ந்டஙகு 
ஒழிப்பு ரவ்லத்திட்டம வவுனியொ 
பூந்ர�ொட்டம நபரியொர்குைம பகுதி-
யிலுள்ை கி�ொம அபிவிருத்தி சஙகத்-
திற்கு முன்பொக ர�ற்று இ்டமநபற்-
றைது.

�ொ்டைொவிய ரீதியில் மொகொண 
ச்பகள் மற்றும உள்ளூ�ொடசி 
அ்மச்சினொல் ர�ற்றும (20) 
இன்றும (21) ந்டஙகு ஒழிப்பு 
ரவ்லத்திட்டநமொன்று முன்நன-
டுககப்ப்டவுள்ைது. அந்� வ்கயில் 
வவுனியொ �க�ச்பயினரினொல் முன்-
நனடுககப்பட்ட  இவ்ரவ்லத்திட-
்டம �க�ச்பயின் �விசொைர் இ.நகௌ-
�மன் �்ல்மயில் �்்டநபற்றைது. 

இந்நிகழவின் வவுனியொ மொவட்ட 
அ�சொஙக அதிபர் பி.ஏ.ச�த்சந்தி�, 
வவுனியொ மொவட்ட உ�வி உள்ளூ-
�ொடசி ஆ்ணயொைர் ந�யநவந்தி-

�ம �தீஸவ�ன், வவுனியொ மொவட்ட 
பி�ொந்திய சுகொ�ொ� ரச்வகள் பணிப்-
பொைர் எம.மரகந்தி�ன், வவுனியொ 
பி�ொந்திய ந�ொற்று ர�ொயியலொைர் 
்வத்தியர் லவன் மற்றும விருந்தி-
னர்கைொக �க�ச்ப உறுப்பினர்கள், 
சமுர்த்தி உத்திரயொகத்�ர் ஆகிரயொர் 
கலந்து நகொணடிருந்�னர்.

�க�ச்ப நசயலொைர் இ.�யொப�-
னின்  ந�றிப்படுத்�லின் கீழ முன்-
நனடுககப்பட்ட ந்டஙகு ஒழிப்பு 
நசயற்திட்டத்தில் ந்டஙகு நபருகும 
இ்டஙகளில் கொணப்படும குப்்ப-
க்ை அகற்றி ஆ�மபித்து ்வத்�-
னர். அ�்னத்ந�ொ்டர்ந்து அப்பகுதி 
நபொது சுகொ�ொ� பரிரசொ�கர் வழி-

கொட்டலில் வவுனியொ நபொலிஸொ-
ரின் ஒத்து்ைப்பு்டன் பூந்ர�ொட்டம, 
நபரியொர்குைம, குடியிருப்பு ஆகிய 
பகுதிகளில் ந்டஙகு ஒழிப்பு நசயற்-
றிட்டம அமுல்படுத்�ப்பட்டது.

வீடுகளில் ந்டஙகு ப�வும இ்டங-
கள் அ்்டயொைம கொணப்படின் 
வீடடின் உரி்மயொைருககு மு�லொ-
வது எச்சரிக்க வைஙகுவது்டன், 
ர�்வயற்றை கழிவுகள் �க�ச்ப 
வொகனத்தில் ஏற்றைப்பட்டது. ரமலும 
கிணறுகளில் மீன்கள் விடும �்டவ-
டிக்கயும இ்டமநபற்றிருந்�து்டன் 
வீதிரயொ�ஙகளில் கொணப்படும கழி-
வுகள் �க�ச்ப சுகொ�ொ� பணியொைர்க-
ளினொல் அகற்றைப்பட்டது.

வடைதா்தாண 
அமைசசுக்்ளின
ட்சயலதாளைர்்ள் 
இடைதாற்றம 
யொழப்பொணம குறூப் நிருபர்

வ்டமொகொண அ்மச்சுககளின் 
நசயலொைர்களுககு ர�ற்று (20) �்்ட-
மு்றைககு வரும வ்கயில் இ்டமொற்-
றைம வைஙகப்படடு,  நிர்வொக மறு -
சீ�்மப்பு நசயயப்படடுள்ை�ொக 
வ்டமொகொண ஆளு�ர் ஜீவன் தியொக-
�ொஜொ ந�ரிவித்�ொர்.

மொகொண கல்வி அ்மச்சின் நசய -
லொை�ொக இருந்� எல். இைங-
ரகொவன் உள்ளூ�ொடசி அ்மச்சின் 
நசயலொை�ொக மொற்றைம நசயயப்பட-
டுள்ைொர். உள்ளூ�ொடசி அ்மச்சின் 
நசயலொை�ொக இருந்� ஆர். வ�தீஸ-
வ�ன் மொகொண கல்வி அ்மச்சின் 
நசயலொை�ொக மொற்றைப்படடுள்ைொர்.

சுகொ�ொ� அ்மச்சின் நசயலொை -
�ொக இருந்� பொ.நசந்தில்�ந்�னன் 
ரப�்வச் நசயலொை�ொக மொற்றைப் -
படடுள்ைொர். ஆளூ�ரின் நசயலொ-
ை�ொக இருந்� ச�ஸவதி ரமொகனொ  
சுகொ�ொ� அ்மச்சின் நசயலொை�ொக 
மொற்றைப்படடுள்ைொர். ரப�்வச் 
நசயலொை�ொக இருந்� பி.குக�ொ�ன் 
பி�திப் பி��ம நபொது நிர்வொகத்திற்கு 
மொற்றைப்படடுள்ைொர். இர�ரவ்ை, 
ஆளு�ரின் நசயலொை�ொக எவரும 
நியமிககப்ப்டவில்்ல என்பதும 
குறிப்பி்டத்�ககது.

ஐஸ் ்்தாம் ட்தாருளுடன ்டற்மரயில் ஒருவர் ம்து
�்லமன்னொர் விரஷ்ட நிருபர்

�்லமன்னொர் பொககுநீர் ஊ்டொக 
க்டத்தி வ�ப்பட்ட�ொக கூறைப்படும 
ஐஸ என்றை ரபொ்� நபொருளு்டன் 
இ்ைஞர் ஒருவர் க்டற்ப்்டயின-
�ொல் ்கது நசயயப்படடு �்லமன் -
னொர் நபொலிஸில் ஒப்ப்்டககப்பட-
டுள்ைனர்.

இச்சமபவம ந�ொ்டர்பொக ந�ரி-
விககப்படுவ�ொவது,

பு�ன்கிை்ம (19.01.2022) பிற்ப-
கல் �்லமன்னொர் கி�ொமத்திலுள்ை 
க்டற்க்� பகுதியில் நவளிககை 
ப்டகு ஒன்்றை க்டற்ப்்டயினர் 
சந்ர�கத்தின் நிமித்�ம ரசொ�்ன-
யிட்டரபொது அ�ற்குள் இருந்து 485 
மில்லி கி�ொம ஐஸ என்றை ரபொ்� 
நபொரு்ை ்கப்பற்றியுள்ைனர்.

இ�ன் நிமித்�ம �்லமன்னொர் 
கி�ொமத்்�ச் ரசர்ந்� ஒரு இ்ைஞன் 

சந்ர�கத்தின் ரபரில் அவ்வி்டத்தில் 
்கது நசயயப்பட்ட�ொக ந�ரிவிக -
கப்பட்டது.

்கது நசயயப்பட்ட இ்ை-
ஞ்னயும ்கப்பற்றைப்பட்ட 
ரபொ்�ப் நபொரு்ையும க்டற் -
ப்்டயினர் �்லமன்னொர் 
நபொலிஸில் ஒப்ப்்டத்துள்ைனர்.

இ்�த் ந�ொ்டர்ந்து நபொலிஸொர் 
சந்ர�க�ப்� விசொ�்ணககுட-

படுத்தியுள்ைது்டன் இவ்�யும 
்கப்பற்றைப்பட்ட ரபொ்� நபொரு-
்ையும மன்னொர் நீ�வொன் நீதிமன்-
றில் முன்னி்லப்படுத்துவ�ற்கொன 
�்டவடிக்க்ய ரமற்நகொணடுள்-
ைனர். 

ரபொ்�ப் நபொருள் �்லமன்-
னொர் பொககுநீர் வழியொக க்டத்தி 
வ�ப்பட்ட�ொகவும ந�ரிவிககப்பட-
டுள்ைது.

வவுனியொ ந�ற்கு. 
வ்டககு வலயஙக-
்ைச் ரசர்ந்� 12 பொ்ட -
சொ்லகளுககு திறைன் 
வ கு ப் ப ் றை க ் ை 
IMHO–USA, Ratnam 
F o u n d a t i o n - U K 
என்பன இ்ணந்து 
வ ை ங கி யு ள் ை து . 
அதுமடடுமன்றி இப்-
பொ்டசொ்லக்ைச் 
ரசர்ந்� ஆசிரியர்க-
ளுககு சிறைந்� வைவொ-
ைர்களினொல் பயிற்-
சிக்ையும வைஙகி 
வ ரு கின் றை ன ர் . 
இவற்றுள் வவுனியொ 
ந�ற்கு வலயத்தி-
லுள்ை நவஙகலச்-
நசடடிகுைம ரகொட-
்டத்்� ரசர்ந்� 
பொ்டசொ்லகளுககு 
வைஙகப்பட்ட ஏழு 
திறைன் வகுப்ப்றை-
களுள் இறுதியொக 
மூன்று பொ்டசொ்ல-
களுககொன திறைன் வகுப்ப்றைகள் 
க்டந்� 6ஆம திகதி திறைந்து ்வக -
கப்பட்டன. 

வவுனியொ வீ�பு�ம மணிவொசகர்,-

மகொவித்தியொலயம, அ்்டககல 
அன்்ன வித்தியொலயம, அருவித்-
ர�ொட்டம சிவொனந்�ொ வித்தியொல-
யம என்பனவற்றில் இந்� வகுப்ப-
்றைகள் திறைந்து்வககப்பட்டன. 

தி்றன வகுப்்ம்ற தி்றப்பு விழதா
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யூ.கே. றமீஸ் எம்.ஏ  (சமூேவியல்)

வக்ப் என்பது ஒருவகை நிகையான 
தர்ம்மாகும் (ஸதைதுல் ஜாரியா). 
்பை வருடஙைள், ்பை தசாப்தங-

ைள் எனறில்ைா்மல் ்பை நுற்ாண்டுை-
ளும் கூட ்பை தகைமுக்யினருக்கு 
நனக்ம ்பயக்கும் வகையில்  நீடித்து 
நிகைக்ைக்கூடிய ஸதைாக்ைள் இவவாறு 
அகைக்ைப்்படுகின்ன. அதாவது நிைங-
ைள், ைடடடஙைள், கிணறுைள், ்மரஙைள் 
ப்பான் குறிப்பிடட ப்பாருள் அப்்ப-
டிபய பதாடரந்திருக்ை அதன ்பயனைள் 
பதாடராைக் கிகடக்ைப்ப்பறுவதகன 
இது குறிக்கும். இதகன 'ஹப்ஸ்'என் 
பசாறபிரபயாைத்தாலும் அகைப்்பர.

'வக்ப்' என் முக்க்மக்கு தனித் -
துவ்மான சிை ்பண்புைள் உள்்ளன. 
அகவ இஸ்ைாம் அறிமுைப்்படுத்திய 
முக்க்மை்ளாகும். இதகன அல் -
ைாஹபவ அறிமுைம் பசயதான. இதன 
அடிப்்பகடைள் அல்குரஆன ்மறறும் 
ஸுனனாவிலிருந்பத பதானறியுள்்ளன. 
இகவ வரைாறு பநடுகிலும் அறு்ப-
டாது பதாடரந்து நிகைத்து நிறைக்கூடி-
யகவயாை உள்்ளன. இது ்மனிதரைளின 
பதகவைக்ள நிக்வு பசயயக்கூடிய 
முக்க்மயாகும். சிை ப்பாது தாவரங-
ைள், விைஙகுைளின பதகவைக்ள கூட 
இகவ நிக்பவறறுகின்து.

 
நபி (ஸல்)  ோலத்தில் 'வக்ப்'

உ்மர (ரழி) அவரைளுக்கு கை்பர பிர-
பதசத்தில் மிைப் ப்பறு்மதியான ஒரு 
நிைம் கிகடத்தது. இது பதாடரபில் நபி 
(ஸல்) அவரைளிடம் ஆபைாசகன பைட-
டப்பாது, அதகன வக்ப் பசயயு்மாறும் 
அவவாறு பசயதால் அதகன விறைபவா, 
வாஙைபவா, அதகன பைாகடயாை 
பைாடுக்ைபவா, வாரிசு பசாத்தாை வைங-
ைபவா முடியாது எனறும் ஆபைாசகன 
கூறினாரைள். அதன்படி அசபசாத்து 
ஏகைைள், உ்வினரைள், அடிக்மைள், 
்பயணிைள், விருந்தாளிைள் ப்பான-
ப்ாரின பதகவைளுக்ைாை வைஙைப்-
்படடது. அதகன நிரவகிப்்பவரைள் 
அதிலிருந்து ்பயன ப்ப்ைாம், நண்்பரை-
ளுக்கும் பைாடுக்ைைாம். ஆனால் உரிக்ம 
பைாண்டாட முடியாது' என்ாரைள்.

(ஆதாரம்: புைாரி-2772, முஸ்லிம்-
1632)

'உஙைளுக்கு விருப்்ப்மானவறக் 

நீஙைள் பசைவு பசயயாத வகர நன -
க்மைக்ள அகடந்து பைாள்்ளபவ 
முடியாது' என் வசனம் அரு்ளப்்படட 
ப்பாது பசல்வந்தரான அபூதல்ஹா 
(ரழி) அவரைள் தனக்கு மிைவிருப்்ப-
்மான 'க்பருஹா' என் பதாடடத்கத 
வக்ப் பசயதாரைள். (ஆதாரம்: புைாரி-
1461, முஸ்லிம்-998)

நபியவரைளும் பதாைரைளும் ்மதீனா -
வுக்கு வந்த ப்பாது ரூ்மா என்பவரின 
கிணறறில் ்மாத்திரப்ம சுகவயான நீர 
ைாணப்்படடது. அக்கிணறக் வாஙகி 
வக்ப் பசய்பவருக்கு சுவரக்ைம் கிகடக்-
கும்' எனறு குறிப்பிடடப்பாது உஸ்-
்மான(ரழி) அவரைள் அதகன 35,000 
திரஹம்ைளுக்கு வாஙகி வக்்பாை வைஙகி-
னாரைள். (ஆதாரம்: திரமிதி-3703, புைாரி-
2778 ்மறறும் கநலுல் அவதார ஷவைானி 
6-24). இந்த 'வக்ப்' இனறு வகர ்பரா்ம-
ரிக்ைப்்படடு அதிலிருந்து கிகடக்கும் 
வரு்மானம் அநாகதைள், ஏகைைளுக்ைாை 
இனறுவகர பசைவழிக்ைப்்படுவது குறிப்-
பிடத்தக்ைதாகும்.

வக்ப் வசயயகூடியமவ 
அகசயாத பசாத்துக்ை்ளான நிைஙைள், 

ைடடிடஙைள், ்மரஙைள், கிணறுைள் ்மாத்-
திர்மனறி அகசயும் பசாத்துக்ை்ளான 
ைால்நகடைள், ஆகடைள்,  நாணயஙைள், 
புத்தைஙைள், உணவுப் ப்பாருடைள், ைருவி-
ைள், த்ள்பாடஙைள் ப்பான்வற-
க்யும் 'வக்ப்' பசயய முடியும்' 
எனறு இ்மாம் இப்னு குதா்மா 
(ரஹ) அவரைள் ைருதுகின்ார-
ைள். (ஆதாரம்: முக்னி 8ஃ229, 
231)

எந்பதந்த விடயஙைளுக்ைாை வக்ப் 
பசயய முடியும் என  ் பைாணத்தில் 
பநாக்கினால் இஸ்ைாமிய வரைாறறில் 
ஆசசரிய்மான 'வக்ப்' ைக்ள எம்்மால் 
அவதானிக்ை முடியும். உகடந்த ்பாத்-
திரஙைக்ள பைாடுத்து புதிய ்பாத்திரங-
ைக்ள ப்பறறுக்பைாள்்ளல், ைடடாக்ைாளி 
நாயைக்ள ்பரா்மரித்தல், திரு்மணஙைளில் 
அணிவதறைான நகைைக்ள இரவைாை 
விநிபயாகித்தல், ைணவன ்மகனவிக்-
கிகடபய பிணக்குைள் பதானறுகின் 
ப்பாது கைவிடப்்படட ப்பண்ைளுக்கு 
உதவுதல், பநாயாளிைளுக்கு ஆறுதகை 
ஏற்படுத்துவதறைான வாரத்கதைக்ள 

ப்பசி ஆறுதகையும் குண்மாகுபவன 
என  ் உணரகவயும் ஏற்படுத்துவதறைாை 
ஆடைக்ள நியமித்து 'கவத்தியர எனன 
பசானனார', 'விகரவில் குண்மாவதாை 
பசானனார' ப்பான  ்வசனஙைக்ள பசவி-
்மடுக்ை பசயதல், குளிப்்பதறைான நீரக்ைட-
டணத்கத பசலுத்த முடியாதவரைளுக்கு 
உதவுதல், இடம்ப்பயரந்து வரக்கூடிய 
்ப்கவைக்ள ்பரா்மரித்தல், பநாயவாயப்-
்படட மிருைஙைள் ்ப்கவைக்ள ்பரா்மறித்-
தல், சிறுவரைளுக்ைான ்பாறைடடிைக்ள 
விநிபயாகித்தல்  அவறறில் குறிப்பிடத்தக்-
ைகவயாகும். 

வக்பின் கநாக்ேஙேள்
்மனித முயறசிைக்ள ்மறுக்மகய  

பநாக்கி நைரத்துதல், அருள் பசயதவ-
னுக்கு நனறி பசலுத்துதல், பசல்வத்தின 
மீதான ப்பராகசயிலிருந்து விடுவித்து 
உள்்ளத்கத தூயக்மப்்படுத்தல், சமூை 
பதகவைக்ள நிவரத்தி பசயதல், எதிரைா-
ைம் ்பறறிய உணரகவ ஏற்படுத்துதல், 
த்மது விவைாரஙைக்ள தா்மாைபவ ஒழுங-
கு்படுத்திக் பைாள்கின  ் ்பக்குவத்கத 
வைஙகுதல் ப்பான  ்விடயஙைக்ள 'வக்ப்' 
என  ் முக்க்மக்ைான பநாக்ைஙை்ளாை 
குறிப்பிடைாம். 

நபி (ஸல்) அவரைள் தான வக்ப் என் 
முக்க்மகய ஆரம்பித்து கவத்தபதாடு 
அது பதாடர்பான வழிைாடடல்ைக்ள 

வைஙகி ஆகசயூடடினாரைள். இவவிட-
யத்தில் ்பைகர ்பைவித்மாைத் தூண்டி-
னாரைள். ்மரணத்தின பினனர ஒரு முஃமி-
னுக்கு வந்து பசரு்பகவை்ளாை கீழவரும் 
விடயஙைக்ள பசால்லிக்பைாடுத்தாரைள். 
ைறபித்தல், ்பரப்பிய அறிவு, ஸாலிஹான 
பிள்க்ள, வாரிசாை விடடுசபசன  ்அல்குர-
ஆன பிரதி, ைடடிய ்பள்ளிவாசல், ்பயணி-
ைளுக்ைாை ைடடியவீடு, அவர அக்மத்த 
நீபராகட, அவரது வாழவில் அவர பசயத 
ஸதைாக்ைள்  (ஆதாரம்: ஸுனன இப்னு-
்மாஜா-238)

ஸஹா்பாக்ைள் அவரை்ளது ைாைத்தில் 
ப்பாடடிப்பாடடுக் பைாண்டு, சமூைத்-
தில் பதகவ உள்்ளவரைளின அவசிய 

பதகவைக்ள நிக்பவறறும் வித்மாை 
அவரை்ளது வக்புைள் அக்மந்திருந்தன. ்பகீர-
ைள், மிஸ்கீனைள், அநாகதைள், அடிக்ம 
விடுதகை ப்பான  ் அடி்மடட ்மக்ைளின 
பிரசசிகனைக்ளத் தீரத்து கவத்தகை 
க்மயப்்படுத்தி அவரைள்  பசயல்்படடாரைள். 
அபதப்பானறு பிள்க்ளைள் உ்வினரைளுக்-
ைாைவும் வக்ப் பசயதாரைள். இதகன அடிப்-
்பகடயாை பைாண்டு ப்பாதுவான வக்ப் 
'வக்புல் கைரி' எனறும் குறிப்்பான வக்ப் (பிள்-
க்ளைள், உ்வுைள்) 'வக்புல் தரரி' எனறும் 
அகைக்ைப்்படுகி்து.

ைாைத்தின சைட ஓடடத்துக்கு அக்மய 
இது  வ்ளரசசியகடந்து ்பல்வகைப்்படட-
தாை ்மாறியது. சமூை விடயஙைளில் அதி-
ை்மான நிதிப் ்பஙைளிப்க்ப வக்ப் என் 
முக்க்ம  பசயதது. இதன கீழ ்பள்ளிவா-
சல்ைள், ்பாடசாகைைள், கவத்தியசாகைைள், 
உணவு ்பரி்மா் ப்்படும் இடஙைள் என்பன 
அக்மக்ைப்்படடன. ைல்வி, ஆபராக்கியம், 
உணவு, நீர வசதிைள் ப்பறறுக்பைாடுக்ைப்்பட-
டன. அநாகதைள், விதகவைள்,  அடிக்மைள், 
்பகீரைள், மிஸ்கீனைள், ைடனைாரரைள், ்பயணி-
ைள் ப்பானப ா்ரைள் ்பரா்மரிக்ைப்்படடாரைள். 
வக்பின மூைம் பைாடகடைள், ்பல்ைகைக்-
ைைைஙைள் கூட அக்மக்ைப்்படடன. ்மனிதர-
ைள் ்மாத்திர்மனறி தாவரஙைள், விைஙகுைள் 
கூட ்பயனப்பறும் வித்மாை வக்ப் என் 
முக்க்மகய ்பயன்படுத்தப்்படடிருக்கின-
்ன. இவவாறு வக்ப் நிறுவன்மயப்்படடுள்-
்ளதுடன இது பதாடர்பான சடடஙைளும் 
முக்க்மைளும் கூட வ்ளரந்துள்்ளன. 

வக்பின் வமேேள் 
வக்க்ப மூனறு வகையாைப் பிரிப்்பர. 

'வக்புல் கைரி' எனப்்படும் அடிப்்பகட 
நிகைத்திருக்ை ்பயகன பதாடரந்து ப்பற-
றுக்பைாள்கின  ் நிகையான தர்மத்துடன 

பதாடர்பான வக்க்ப இது குறிக்கும். 
இது சாதாரண்மாை சமூைத்தில் ைாணப்்படு-
கின்து. இரண்டாவது 'வக்புல் அஹலி' 
அல்ைது 'வக்புத் துரரி' எனப்்படுகி்து. 
ஒருவர தனது பசாத்கத அல்ைது அதன 
ஒரு ்பகுதிகய தனது குடும்்பத்தினருக்கு 
அல்ைது பிள்க்ளைள்,  உ்வினரைள் 
ப்பானப்ாருக்கு வக்்பாை வைஙகுவகத 
குறிக்கும். அடுத்தது இவவிரு முக்க்ம-
ைளும் இகணந்த 'வக்புல் முஷதரக்' என் 
'இகணந்த வக்ப்' ஆகும். ஏகைைள், 
அநாகதைள், விதகவைளுக்கு 80 விகித-
மும் தனது பிள்க்ளைளின பதகவைக்ள 
ைருத்தில் பைாண்டு 20 விகிதமும் பசைவு 
பசயவது இதறபைாரு உதாரண்மாகும். 
ஸஹா்பாக்ைள் இவவகை வக்க்ப அதிை-
்மாை பசயதுள்்ளாரைள்.

வக்க்ப பவறு வகையிலும் பிரிப்-
்பாரைள். தறைாலிைம் -நிரந்தரம், தனி-
யாள்-கூடடு, ப்பாருடைள்- பசகவைள், 
வக்புல் இஸ்திஃ்மால்-வக்புல் இஸ்திஃ-
ைால் (்பாடசாகை ப்பான் இடஙைக்ள 
்பயன்படுத்தவதறைான வக்ப், ஒரு 
ப்பாருளிலிருந்து கிகடக்கின் வரு்மா-
னத்கத (உதாரண்மாை ஒரு நிைத்தில் 
கிகடக்கின் வரு்மானத்கத பசைவு 
பசயவது) இவவாறு ்பைவா்ாை பிரிப் -
்பாரைள். ஆைபவ ைாை ஓடடத்துக்கு 
ஏற்ப பதகவயான புதிய 'வக்ப்' ைக்ள 
உருவாக்குதல், 'வக்ப்'ைக்ள உருவாக் -
குவில் ப்பரும் வகி்பஙகை வைஙைக் -
கூடிய பசல்வந்தரைளுடன சாதாரண 
ப்பாது்மக்ைளின ்பஙைளிப்புைக்ளயும் 
இகணத்தல், வக்ப் பசாத்துைக்ள இைா-
்பமீடடக்கூடிய வகையில் ்பரா்மரித்தல் 
ப்பான் விடயஙைக்ள முனபனடுப்-
்பதன மூைமும் ப்பாரு்ளாதார  சவால்-
ைக்ள எதிரபைாள்்ளைாம்.  

ப�ொருளொதொர பிரச்சினைகனள 
தீர்ப�தில் வக்பின் வகி�ொகம்

உலேம் எதிரவோண்டுள்்ள பிரச்சிமன-
ேளில் முதன்மையானது சுற்றுச்சூ-
ழல் சீரகேடு ஆகும். இது குறித்தும், 

பூமி வவப்்பைமைவது குறித்தும்தான் எல்லா ைடைத்-
தினரும் இன்று அதிேம் ேலந்துமரயாடிக் வோண்-
டிருக்கின்றனர. வதாழிற்சாமலக் ேழிவுேள், இரசா-
யன ்பசம்ள, பூச்சிக்வோல்லி ைருந்து ்பாவமன, 
ேதிரியக்ே ேசிவுேள், ைமலேள் - ோடுேள் அழிப்பு, 
நீரநிமலேம்ள அசுத்தப்்படுத்தப்்பைல், பி்ளாஸ்-
ரிக் ்பயன்்பாடு, வாேனஙேளின் புமே க்பான்ற 
்பல்கவறு ோரணஙேளினால் சுற்றுச்சூழல் வ்பரிதும் 
அசுத்தைமைந்துள்்ளன. இந்நிமலமைக்கு ைனித-
னின் தவறானதும் ஓழுஙகு முமறயற்றதுைான 
வசயற்்பாடுேள் தான் வ்பரிதும் ்பஙேளித்திருக்கின்-
றன. இந்த நிமலயிலிருந்து சுற்றுச்சூழமலப் ்பாது-
ோக்ே கவண்டும். அது வதாைரபில் அதிேம் ேவனம் 
வசலுத்தப்்பை கவண்டிய ோலமிது. 

அந்த வமேயில் அல்லாஹதஆலா தன் அருள் 
ைமறயாம் அல் குரஆனில், '்பமைப்புேள் அமனத்-

தும் இமறவனின் குடும்்பம். அவனது குடும்்பத்தின் 
மீது அன்பு ோடடு்பவகன அவனது ்பமைப்பில் அவ-
னுக்கு மிேவும் விருப்்பத்திற்குரியவன்' என்று குறிப்-
பிடடிருக்கின்றான்.

இவவசனத்தின் ஊைாே ்பமைப்புேள் என்றால் 
ைனிதன் ைாத்திரைல்ல என்ற வசயதி வதளிவாே 
வழஙேப்்படடிருக்கின்றது. அதனால் ைனிதன் உள்-
ளிடை ைரஞவசடி, வோடி, தாவரஙேள், ோடுேள், 
ைமலேள், நீரநிமலேள், உயிரினஙேள் உள்ளிடை 
அமனத்து ்பமைப்புேளுகை அவனது ்பமைப்புேள் 
தான். அதனால் அந்த எல்லாப் ்பமைப்புேள் மீதும் 
அன்பும் ேருமணயும் ோடை கவண்டும். அவவாறா-
னவரேம்ள இமறவன் விரும்புகிறான். 

ைனிதன் உள்ளிடை அமனத்து உயிரினஙேளும் 
வாழவதற்கு ஏற்ற ேடைமைப்பு ஒழுஙகில் தான் 
அவன் பூமிமயப் ்பமைத்து ஒழுஙேமைத்து மவத்தி-
ருக்கின்றான். இது சீராே இயஙே நிலம், நீர, ோற்று, 
ஆோயம், வநருப்பு ஆகியமவ அவசியைானதாே 
இருக்கிறது. இவற்றின் ஒழுஙேமைப்பில் ைனிதன் 
தம் சுயநலத்திற்ோே சீரகேடுேம்ள ஏற்்படுத்தும் 
க்பாது தான் சுற்றுச் சூழலில் பிரச்சிமனேள் ஏற்்ப-
டுகின்றன. 

உலகில் ைனித வாழவு நிமலத்திருக்ே, சுற்றுச்சூ-
ழல் ்பாதுோப்பு மிேவும் அவசியைானது. அதற்கு 
ஏற்்பகவ ைனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் ஒன்றுைன் 
ஒன்று பின்னிப் பிமணந்ததாேப் ்பமைக்ேப்்படடு 
்பரி்பாலிக்ேப்்படுகின்றன.  இருப்பினும் இவவாறு 
சிறப்பு வ்பற்று வி்ளஙகும்  சுற்றுச்சூழல் ்பாதிக்ேப்்ப-
டுவதற்கு அபிவிருத்தி என்ற வ்பயரில் முன்வனடுக்-
ேப்்படும் திடைமிைலற்ற வசயற்்பாடுேள் முதன்மைக் 
ோரணிே்ளாே வி்ளஙகுகின்றன. குறிப்்பாே அபிவி-

ருத்தி என்ற வ்பயரில் ோடுேள் அழிக்ேப்்படுவதும், 
ைரஙேள் வவடைப்்படுவதும், சதுப்பு நிலஙேள் நிரப்-
்பப்்படடு ேடைைஙேள் எழுப்்பப்்படுவதும் முக்கிய ோர-
ணிே்ளாே வி்ளஙகுகின்றன. நீரநிமலேள் ேழிவுேள் 
வோடைப்்படடும் இன்ன பிற ோரணிே்ளாலும் அசுத்-
தைமையச் வசயயப்்படுகின்றன. ஆனால் இச்வசயற்-
்பாடுேள் அமனத்தும் இஸ்லாத்திற்கு முரணானமவ-
யாகும். ைரம் நடுவமதயும், இயற்மே வ்ளஙேம்ளப் 
்பாதுோப்்பமதயும் இஸ்லாம் வ்பரிதும் வலியுறுத்தி-
யுள்்ளது. 

ஒரு தைமவ நபி (ஸல்) அவரேள், 'ஒருவர ஒரு ைரத்-
திமன நடடு அல்லது விமதவிமதத்து விவசாயம் 
வசயது, அதிலிருந்து (அதன் விம்ளச்சமல அல்லது 
ோயேனிேம்ள) ஒரு ்பறமவகயா, ஒரு ைனிதகனா 
அல்லது பிராணிகயா உண்ைால் அதன் ோரணத்தால் 
ஒரு தரைம் வசயததற்ோன பிரதி்பலன் அவருக்கு 
கிமைக்கும்' என்று கூறினாரேள்.  (ஆதாரம்: புோரி).

ைற்வறாரு சந்தரப்்பத்தில், 'அடுத்த வினாடியில் 
உலேம் அழியும் என்றிருந்தாலும் ஒரு ஈத்த ைரக்ேன்று 

என் ேரத்தில் இருந்தால் அமத நான் நடடு விடுகவன்' 
என்று நபி (ஸல்) அவரேள் குறிப்பிடடுள்்ளாரேள்.

கைலும், 'வழிப்க்பாக்ேரேளுக்கும், பிராணிேளுக்-
கும், நிழல் தரக்கூடிய வமேயில் வவடைவவளியில் 
நிற்ேக்கூடிய ைரம் ஒன்மற யார அநியாயைாே வவட-
டுகிறாகரா அவரது தமலமயப் பிடித்து இமறவன் 
நரகில் தள்ளுவான்' என்றும் இஸ்லாம் சுடடிக்ோட-
டியுள்்ளது.ைரஙேம்ள நடுவதற்கு ைாத்திரைன்றி 
கு்ளஙேள், குடமைேள், ஆறுேள், ஓமைேள், கிணறு-
ேள் உள்ளிடை  அமனத்து இயற்மே வ்ளஙேம்ள-
யும் ்பாதுோப்பு குறித்து இஸ்லாம் முக்கியத்துவம் 
அளித்திருக்கின்றது. 'அதனால் பூமியில் அபிவி-
ருத்தி நைவடிக்மேேளில் ஈடு்படடு அதில் நாசம் 
வசயயாதீரேள்' என்றும், 'அவன்தான் உஙேம்ள 
பூமியிலிருந்து ்பமைத்தான், அதமன வ்ளப்்படுத்து-
ைாறு கேடடுக்வோண்ைான்' என்றும் அல் குரஆன் 
குறிப்பிடடிருக்கின்றது. 

அதன் ோரணத்தினால் பூமிமய வ்ளப்்படுத்த 
கவண்டுைானால் அதமனப் ்பாதுோக்ே கவண்-
டுைானால் பூமிமயத் தாஙகி நிற்கும் இயற்மே 
வ்ளஙேம்ள ்பாதுோக்ே கவண்டும். அதனால் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விம்ளவிக்கும் விையஙே-
ம்ளத் தவிரத்து ைரஙேள் நடுவதிலும், ோடுேள் 
அழிக்ேப்்படுவமதத் தடுப்்பதிலும், ோற்று ைாசு 
உள்ளிடை பிரச்சிமனேம்ள தவிரப்்பதிலும் அதிே 
அக்ேமற எடுத்துக் வோள்கவாம். அதன் ஊைாே 
இம்மையிலும் ைறுமையிலும் நன்மைேள் வ்பற்-
றுக்வோள்்ளலாம். 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு 
இஸ்ாம் அளித்துள்ள முக்கியத்துவம் 

   பிந்த் இஸ்ைாயீல் ...
 

ஒரு நாள் இப்்ா-
ஹீம் இப்னு 
அத்ஹம் (்ஹ) 

அவரைக்ள சந்திக்ை இக்ளஞர 
ஒருவர வந்தார. அந்த இக்ளஞர 

அத்ஹம் (ரஹ) அவரைளிடம் பினவ-
ரு்மாறு வினவினார.
'பஷயக் அவரைப்ள, எனனால் ்பாவம் 

பசயயா்மல் இருக்ை முடியவில்கை. 
எனது உள்்ளம் எப்ப்பாதும் எனகன ்பாவம் 

பசயய தூண்டிக் பைாண்பட இருக்கின்து. 
எனக்கு நீஙைள் அறிவுகர கூறுஙைள்' என்ார.
இகதக் பைடட இ்மாம் அவரைள்,'்மைபன! 

நீர ்பாவம் பசயயைாம். ஆனால் ஐந்து நி்பந்த-

கனைள் உண்டு. அவறக் உனனால் ப்பண முடியும் 
என்ால் நீர ்பாவம் பசயயைாம்' என்ாரைள்.

அதறகு அந்த இக்ளஞர, 'அந்த நி்பந்தகனைள் எனன? 
பசால்லுஙைள் இ்மாம் அவரைப்ள' எனறு பைடை, அவரைள் 
அவறக  ்ஒவபவான ா்ை பசால்ைைானாரைள்.

'முதைாவது நி்பந்தகன, நீ ்பாவம் பசயவதாை இருந்தால் அல்-
ைாஹவின றிஸ்க்கை  புசிக்ைக் கூடாது.'

அதறகு அவவிக்ளஞர, 'றிஸ்கின பசாந்தக்ைாரன அல்ைாஹ 
அல்ைவா? பவறு யாரிடமிருந்தும் அதகனப் ப்ப முடியாபத' 
என ா்ர. அதறகு இ்மாம்  அவரைள், 'அல்ைாஹ அருளிய ஆைாரத்-
கதப் புசித்து பைாண்டு நீர எப்்படி அவனுக்கு ்மாறு பசயயைாம்? 
்பாவம் பசயய முடியும்?' என ா்ரைள்.

அடுத்து இரண்டாவது நி்பந்தகன, 'நீர ்பாவம் பசயய பவண்டு்மா-
னால் அல்ைாஹவின பூமியிலிருந்து பவளிபயறி பவப் ாரு இடத்-
திறகுச பசனறு, அஙகுதான நீர ்பாவம் பசயய பவண்டும்.' இகதக் 
பைடட அவவிக்ளஞர, 'பூமி, வானம் உட்பட முழு பிர்பஞசமும் 
அல்ைாஹவுக்பை பசாந்தம். இப்்படி இருக்ை, நான  எஙகு ப்பாய 
்பாவம் பசயவது?' என ா்ர. அதறகு இ்மாம் அவரைள், 'அல்ைாஹ 
அருளும் ஆைாரத்கத புசித்துக் பைாண்டு, அவனது பூமியில் 
வாழந்து பைாண்டு அவனுக்கு நீர எப்்படி ்மாறுபசயயைாம்?' 
என ா்ரைள்.பதாடரந்து மூன ா்ம் நி்பந்தகனகயக் கூறிய இப் ா-
ஹீம் இப்னு அத்ஹம் (ரஹ) அவரைள், 'நீர ்பாவம் பசயய விரும்பி-
னால் அல்ைாஹ உனகனப் ்பாரக்ைாத ஓர இடத்துக்கு நீர பசல்ை 
பவண்டும்.  அஙபை ப்பாய நீர ்பாவம் பசயயைாம்' என ா்ர. 
இகதக் பைடட அவவிக்ளஞர, 'இது எப்்படி சாத்தியம்? 
அல்ைாஹ ்பாரக்ைாத, பைடைாத ஓர இடம் எஙகும் இல்கைபய" 
என ா்ர.

அப்ப்பாது அவர, 'அல்ைாஹ வைஙகிய ஆைாரத்கதப் புசித்-

துக் பைாண்டு, அவனது 
பூமியில் வாழந்து பைாண்டு, 
அவன ்பாரத்திருக்ை அவனுக்கு 
எப்்படி உனனால் ்மாறு பசயய 
முடியும்?' எனறு கூறிவிடடு அடுத்த 
நி்பந்தகனகயக் குறிப்பிடடாரைள்.

'்மைக்குல் ப்மௌத்' ஒருநாள் உனது 
ரூகஹக் கைப்்பற்  வருவார அல்ைவா? அச-
சந்தரப்்பத்தில் அவருடன ப்பசி, பதௌ்பா பசயவ-
தறகும் நறைாரியஙைளில் ஈடு்படுவதறகு்மான ஓர 
அவைாசத்கத உனனால் ப்பறறுக்பைாள்்ள முடியும் 
எனறிருப்பின நீர ்பாவம் பசயயைாம்'. அகதக் பைடட 
இக்ளஞர, 'அது எப்்படி சாத்திய்மாகும்? ஒருவரது 
அஜல்-தவகண வந்து விடடால் அவருக்கு எந்த 

அவைாசமும் கிடடப்ப்பாவதில்கைபய' எனறு பசானனார.அதறகு 
இ்மாம் அவரைள், '்மரணம் திடீபரனறு எதிர்பாராத வித்மாை வரும். 
்மைக்குல் ப்மௌத் அவைாசம் தரப்ப்பாவதுமில்கை எனறிருக்கும் 
ப்பாது நீர எப்்படி தப்பிக்ை முடியும்' எனறு பசால்லிவிடடு ைகடசி 
ஐந்தாம் நி்பந்தகனகயயும் அவவிக்ளஞருக்கு பினவரு்மாறு கூறி-
னாரைள். '

நாக்ள ்மறுக்மயில் ஸ்பானியாக்ைள்  உனகன பிடித்து நர-
ைத்திறகு இழுத்துச பசல்ை வரும் ப்பாது நீர அவரைளுடன 
ப்பாராடி அவரைளின பிடியிலிருந்து தப்பித்து உனனால் 
சுவனம்  நுகைய முடியும் என்ால் நீர ்பாவம் பசயைாம்' 
இதறகு அந்த இக்ளஞர,'அவரைளின பிடியிலிருந்து யார 
தான தப்்ப முடியும்? அது ஒருக்ைாலும் நடக்ைாபத' என்ார.  
'இக்ளஞபர! உனகனப் ்பாரத்து நான ஆசசரியப்்படுகின-
ப்ன. 

அல்ைாஹ தந்த உணகவ உண்டு, அவனது பூமியில் 
வாழந்து, அவன உனகன எனறும் எப்ப்பாதும் ்பாரத்திருக்-
கும் நிகையில், ்மரணத்தின பிடியிலிருந்தும் உனனால் 
தப்்ப முடியாத ப்பாது, நரைத்திலிருந்து தப்பி சுவனம் 
நுகையும் சக்திகயப் ப்ப்ாத நீர எப்்படி அல்ைாஹவுக்கு 
்மாறு பசயயைாம்? எவவாறு ்பாவஙைளில் ஈடு்படைாம்? 
எனறு வினவினாரைள். 

 இவறக  ் பசவிபயற  ் அவவிக்ளஞர, 'ப்பாதும் 
இ்மாம் அவரைப்ள, ப்பாதும். இதறகு ப்மல் எந்த 
வி்ளக்ைமும் எனக்கு பதகவயில்கை. நான இபதா 
்பாவ்மனனிப்புக் பைாருகிப்ன. இனி எந்தப்்பாவத் -
கதயும் நான பசயய்மாடபடன' எனறு உறுதியளித்து 
விடடு இ்மாம் அவரைளிடமிருந்து விகட ப்பறறுச 
பசன்ார.

     

இப்றாஹீம் இபனு அத்ஹம்  (்ஹ்)
முன்வைத்த நிபந்த்ைகள் 

பாவம் செய்ய வவண்டுமா?
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ட�ொலர் பற்ொக்குற்றை நிவர்த்திக்்க   
உள்ளூர் உறபத்திறை அதி்கரிக்்க வவண்டும்
(முள்ளிப்பொத்ொனை குறூப, 
்�ொட்ட்ெெ குறூப நிருபர்கள் )   

நொடடில் ்ற்பொது நிலவும் 
்்டொலர பற்ொக்குன்னை நிெரத -
திக்்க உள்ளூர உறபததி்கனை ்ேம்-
படுத் ்ெண்டும் எை, கிழக்கு 
ேொ்கொண ஆளுநர அனு�ொ்ொ ைஹம்-
பத ்்ரிவிததுள்ைொர.  

 ்்டொலர ்டடுபபொடு ்கொ�ண -
ேொ்க அனைதது அததிைொெசிைேற் 
்பொருட்களும் நிறுத்பபடுெ்ொ்க 
அெர ்்ரிவிததுள்ைொர. ்கந்ைொய் 
பல்நொக்கு கூடடு்வுச் சங்கததின் 
கீழ் நிரேொணிக்்கபபட்ட புதிை CO-OP 
FRESH விறபனை நினலைதன் 
பு்ன்கிழனே ( 19) தி்நது னெதது 
உன�ைொறறும் ்பொ்் இவெொறு 
்்ரிவித்ொர.  

அெர ்ேலும் உன�ைொறறுன்க -
யில், நொங்கள் இன்று ்்டொலர ்நருக்-
்கடினைப பறறி ்பசுகி்்ொம்.  

 ்்டொலர ்நருக்்கடிைொல் அததி -
ைொெசிைப ்பொருட்கனை ேடடு்ே 

இ்க்குேதி ்சய்கி்்ொம். ்்னெ -
ைற் ்பொருட்கனை இ்க்குேதி 

்சய்ெதில்னல. அ்றகு பதிலொ்க 
நேது உள்ளூர ்ைொரிபபு்கனை 
்ேம்படுத் ்ெண்டும்.  ்்கொவிட 
்்ொறறு ்கொ�ணேொ்க நொடு சின்ந் -
்பொது,   கூடடு்வுத துன் ேதிபபு -
மிக்்க ்சனெனை ்சய்்து.

எேது ேொ்கொணததில் உள்ை 
ஒவ்ெொரு  கூடடு்வுச் சங -
்கங்களும் ேக்்களுக்கு நிெொ�ணப 
்பொருட்கனை ெழஙகுெ்றகு ந்ட -
ேொடும் ெொ்கைங்கனை பைன்படுத -
திை என்்ொர.  

 நி்கழ்வில் திரு்்கொண -
ேனல ேொெட்ட பொ�ொளுேன்் 
உறுபபிைர ்கபில நுென் அதது -
்்கொ�ை, ஆளுநரின் ்சைலொைர 
எல்.பி.ே்நொைக்்க, விெசொை 
அனேச்சின் ்சைலொைர ்கலொேதி 
பதே�ொஜொ, ேொ்கொண கூடடு்வு 
ஆனணைொைர ஏ.எல். எம். அஸ்மி 
உடப்ட பலர ்கலநது்்கொண்்டைர.  

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத்

வ�ொத்துவில் ஆதொர மவத்தியசொமை அத்தியடசகரொக �ணியொற்றி, கல்முமன பிரொந்-
திய சுகொதொர சசமவகள் �ணிப�ொளரொக �தவிசயற்றுக்வகொண்ட வ்டொக்்டர் ஐ.எல்.எம்.
றி�ொஸூக்கு வ�ொத்துவில் ஆதொர மவத்தியசொமையில் புதன்கிழமை (19) வரசவற்�-
ளிக்கப�ட்டது. இதன்ச�ொது மவத்தியர்கள், மவத்தியசொமை உத்திசயொகத்தர்கள் ஊழி-
யர்கள் ைொமை அணிவித்து  வரசவற்�மத �்டத்தில் கொணைொம்.
 (�்டம்; �ொைமுமன விசச்ட நிரு�ர்)

க�ோறளைப்பற்று பிரகேச சசயல�த்தில்
்போரம்பரிய ளே ச்போங�ல் விழோ

பொசிக்கு்டொ நிருபர

'உழுதுண்டு  ெொழ்ெொ்� 
ெொழ்ெொர'  'உழவுக்கும் ்்ொழிலுக்-
கும் ெந்னை ்சய்்ெொம்' என்்  
்்ொனிப ்பொருளில்,  பு்ன்கிழனே 
(19) ்்கொ்னைபபறறு பி�்்ச ்சை -
ல்கததிைொல்  ்மிழர பொ�ம்பரிை 
ன்ப ்பொங்கல் விழொ  ்கலொசொ� 
நி்கழ்வு்களு்டன் சி்பபொ்க  நன்ட-
்பற்து.  உ்வி பி�்்ச ்சைலொ-
ைர திருேதி அேலினி ்கொரததீபன்  
்னலனேயில் இப ்பொங்கல் விழொ 
பி�்்ச ்சைல்க முன்்லில் நன்ட-
்பற்து. இ்ன்்பொது  நநதிக் 
்்கொடி்ைற்ல், ்்கொடிக்்கவி இனசத-
்ல், ்மிழ்்ேொழி  ெொழ்தது, ேங-
்கைவிைக்்்கற்ல் நி்கழ்வு்களு்டன் 

்பொங்கல் விழொ ஆ�ம்பிக்்கபபட-
்டது.   பி�்்சததின்  சமூ்க ேட்ட 
அனேபபுக்்கள்,பி�்்ச ்சைல்க 
உததி்ைொ்கஸ்த்ர்கள் ேறறும்  
சமூரததி உததி்ைொ்கஸ்த்ர்கள் 
இனணநது ்பொங்கல் பொனையில் 
புத்ரிசி இடடு  ்பொங்கல் நி்கழ்-
வினை சி்பபித்ைர.இந நி்கழ்-
வில் பி�்்ச அ்்நறி பொ்டசொனல 
ேொணெர்களிைொல் வில்லுபபொடடு, 
நொட்டொர பொ்டல், கி�ொமிை ந்டைம், 
புஸ்பொஞசலி,்பச்சு,கூதது,்ொண்்ட -
ெம்,உடு  இனசத்ல் ேறறும் ்னி 
ந்டைம் ்பொன்் ்கனல நி்கழ்சி்கள் 
நன்ட்பற்து. ்ேறபடி  ்பொங்கல் 
விழொவினை பி�்்ச ்சைல்க ்கலொ 
சொ� உததி்ைொ்கத்ர ்்க.எஸ்.ஆர.
சிெகுேொர ஏறபொடு ்சய்திருந்ொர.

மூதூரில் ளைேோனம,
பூங�ோக�ள் அபிவிருத்தி  
(மூதூர திை்க�ன் நிருபர)  

மூதூர பி�்்ச சனபயின் கீழ் 
உள்ை ்பொது னே்ொைங்கள் 
ேறறும் பூங்கொக்்கனை புதுப்பொ-
லிவு்டன் இவெரு்டம் புை�னேக்்க 
உள்ை்ொ்க மூதூர பி�்்ச சனப 
்விசொைர எம்.எம்.ஏ.அரூஸ் பு்ன் 
கிழனே (19) ்்ரிவித்ொர.  

்ேலும் இவெரு்டததில் னே்ொ -
ைங்கனையும், பூங்கொக்்கனையும் 
புை�னேக்்க்ெை ்கடன்டபறிச்-
சொன் னே்ொை புை�னேபபுக்கு 
10 இலடசம் ரூபொவும், சம்பூர பூங-
்கொவுக்கு 05 இலடசம் ரூபொவும், 
்கடன்டபறிச்சொன் பூங்கொவுக்கு 05 
இலடசம் ரூபொவும், ேல்லின்கத-
தீவு பூங்கொவுக்கு 05 இலடசம் 
ரூபொவும், ்்ொபபூர பூங்கொவுக்கு 
05 இலடசம் ரூபொவும், மூதூர 
ஹரீஸ் பூங்கொவுக்கு 10 இலடசம் 
ரூபொவும், சொபிந்கர பூங்கொவுக்கு 05 
இலடசம் ரூபொவும் நிதி ஒதுக்கீடு 
்சய்ைபபடடுள்ைது.  

இ்்்ெனை சொபிந்கர கி�ொே 
்செ்கர பிரிவில் உள்ை ்ெ்த-
தீவு ேக்்களின் நீண்்ட ்கொல ்்கொரிக் -
ன்கக்கு அனேெொ்க புதிை பூங்கொ 
அனேக்்க்ெை 05 இலடசம் 
ரூபொவும் ஒதுக்கீடு ் சய்ைபபடடுள்-
ை்ொ்க அெர ்ேலும் ்்ரிவித்ொர.  

டென்கிழக்கு பல்கறலயில 17
மொணவர்்களுக்கு ட்கொவ�ொனொ  

(ஒலுவில் வி்ச்ட நிருபர)  

்்ன்கிழக்கு பல்்கனலக்்கழ்கத-
தில் ்க்டந் 03 நொட்களுக்குள் 17 
ேொணெர்களுக்கு ்்கொ்�ொைொத 
்்ொறறு உறுதி ்சய்ைபபடடுள்ை-
்ொ்க, அட்டொனைச்்சனை பி�்்ச 
சு்கொ்ொ� னெததிைதி்கொரி ்டொக்்டர 
எஸ். அகிலன் ்்ரிவித்ொர.  

்கொய்ச்சல் அறிகுறி்கள் ்கொணப -
பட்ட ேொணெர்களுக்கு ்ேற -
்்கொள்ைபபட்ட அன்டிஜன் பரி்சொ -
்னையின் ்பொது இெர்களுக்கு 
்்கொவிட- ் ்ொறறு உறுதி ் சய்ைபபட-
டுள்ை்ொ்க ்்ரிவித்ொர.  

்ேலும் இரு ெொ�ததிறகுள் அட-

்டொனைச்்சனை சு்கொ்ொ� னெத-
திைதி்கொரி பிரிவில் 20 ்பருக்கு 
்்கொ்�ொைொத ்்ொறறு உறுதி ்சய்-
ைபபடடுள்ை்ொ்கவும், இதில் ்கரபபி-
ணித ்ொய்ேொர்கள், சிறுெர்கள் உள்ை-
்டஙகுெ்ொ்கவும் ்்ரிவித்ொர.  

்டிேல் ்கொய்ச்சல் உள்ைெர்கள் 
னெததிைசொனல்களுக்குச் ்சன்று 
பரி்சொ்னை்கனை ்ேற்்கொள்ளு -
ேொறும் ்்கடடுள்ைொர.  

இ்்்ெனை, பொ்டசொனல ேொண -
ெர்களுக்கு ்்கொவிட 19 னபஸர 
்டுபபூசி ஏற்பபடடு ெருெ்ொ -
்கவும், இ�ண்்டொெது ்டுபபூசி 
்பறறு 03 ேொ்ங்கள் பூரததிைொ -
ைெர்கள் இது ென� மூன்்ொெது 

்டுபபூசினை ்பறறு ்்கொள்ைொ் 
20 ெைதுக்கு ்ேறபட்டெர்களுக்கு 
பூஸ்்டர ்டுபபூசி ஏற்பபடடு ெரு -
ெ்ொ்கவும் ்்ரிவித்ொர.  

இதுென� எதுவி் ்டுபபூசி்க -
ளும் ்பறறுக் ்்கொள்ைொ்ெர்கள் 
்த்ேது ்பொதுச் சு்கொ்ொ� பரி்சொ் -
்கர்கனை ்்ொ்டரபு ்்கொண்டு ்ங்க -
ளுக்்கொை ்டுபபூசியினை ்பறறுக் 
்்கொள்ளுேொறும் ்்கடடுள்ைொர.  

்ற்பொது ்கல்முனை பி�ொநதிை 
சு்கொ்ொ� ்சனெ்கள் பணிபபொைர 
பிரிவில் இரு ெொ� ்கொலததிறகுள் 
155 ்பர ்்கொ்�ொைொத ்்ொற்ொ -
ைர்கைொ்க இைங்கொணபபடடுள்ை -
ைர.  

அட்ாளைச்சேளை சுகாதார ளைத்தியதிகாரி எஸ். அகிலன்  

ஆஙகில விழோக�ளை 
நடத்ே நிதி ஒதுககீடு
(அட்டொனைச்்சனை ேததிை 
நிருபர)

அக்்கன�பபறறு ்கல்வி ெலை நிர -
ெொ்கததிறகுடபட்ட,  அக்்கன�ப -
பறறு,

 அட்டொனைச்்சனை, ்பொதது -
வில் பி�்்ச பொ்டசொனல ேொணெர -
்களின் ஆஙகில அறினெ விருததி 
்சய்யும் ்நொக்கு்டன் ்்ரிவு 
்சய்ைபபட்ட சுேொர 13 பொ்டசொ -
னல்களில் ஆஙகில விழொக்்கனை 
ந்டொததுெ்றகு நிதி ஒதுக்கீடு 
ெழங்கபபடடுள்ைது.

 ்கல்வி அனேச்சு உல்க ெங -
கியின் அனுச�னணயில் ்்சிை 
ரீதிைொ்க

 நன்டமுன்பபடுததும் '்பொதுக் -
்கல்வி நவீைேைபபடுததும் ்சைற -
றிட்டததின் (GEMP)  கீழ், இவ 
்ெனலத திட்டம் நன்டமுன்பப -
டுத்பபடுெ்ொ்க அக்்கன�பபறறு

 ெலைக் ்கல்விப பணிபபொைர 
ஏ.எம்.்ஹேததுல்லொஹ ்்ரி -
வித்ொர. அக்்கன�பபறறு ஆயிஷொ 
முஸ்லிம் ே்களிர ்கல்லூரி, முைவ -
ெ்ொ ்கனிஷ்ட ்கல்லூரி,அக்்க -
ன�பபறறு ஆண்்கள் விததிைொல -
ைம், ஸொஹி்ொ விததிைொலைம், 
அல்-பொததிமிைொ விததிைொலைம், 
அட்டொனைச்்சனை அல்-முனீ்ொ 
்பண்்கள் உைர பொ்டசொனல, 
அ்பொ விததிைொலைம், அல்-அர -
ஹம் விததிைொலைம், ஒலுவில் 
அல்-ஹம்்ொ ே்கொ

விததிைொலைம் (்்சிை 
பொ்டசொனல), ஜொயிஷொ விததிைொ -
லைம், பொலமுனை ஹிக்ேொ வித -
திைொலைம், ்பொததுவில் ேததிை 
்கல்லூரி (்்சிை பொ்டசொனல), 
்பொததுவில் அல்-பஹரிைொ வித -
திைொலைம் ஆகிை பொ்டசொனல்கள் 
குறித் ்சைறறிட்டததிற்கொ்கத 
்்ரிவு ்சய்ைபபடடுள்ைை.

�ோளரதீவு ைோணவர�ளுககு 
ச�ோகரோனோ ேடுபபூசி
(்கொன�தீவு குறூப நிருபர )

்கொன�தீவு  சு்கொ்ொ� னெததிை 
அதி்கொரி பணிேனைக்குடபட்ட 
பொ்டசொனல்களில் ்கல்வி பயிலும்  
ேொணெர்களுக்்கொை மு்லொெது 
னபசர  ்டுபபூசி ஏற்பபடடு ெருகி-
்து.

12 ெைது மு்ல் 15 ெைதுக்குட -
பட்ட ச்கல ேொணெர்களுக்கும் இத 
்டுபபூசி பொ்டசொனல ரீதிைொ்க ஏற்ப-
படடு ெருகி்து.

்கொன�தீவு பி�்்ச   சு்கொ்ொ� 
னெததிை அதி்கொரி ்டொக்்டர ் ஸ்லிேொ 
பஷீர ்னலனேயில் இத ்டுபபூசி  
ஏறறும் ் சைறறிட்டம் ்க்டந் 3 திைங-
்கைொ்க ேொெடிபபள்ளி அல் அஸ்�ப 
ே்கொ  விததிைொலைம் , விபுலொநந்ொ 
்்சிை பொ்டசொனல , சண்மு்க ே்கொ 

விததிைொலைம்    பொ்டசொனல்களில் 
நன்ட்பறறு ெருகி்து. ்கொன�தீவு 
பி�்்ச  சு்கொ்ொ� னெததிை அதி்கொரி 
்டொக்்டர ்ஸ்லிேொ பஷீர ்்கெல் ்ரு-
ன்கயில், ்கொன�தீவுப பிரிவில் சுேொர 
3000 ேொணெர்களுக்கு ்க்டந் ்சவ -
ெொைக்கிழனே மு்ல்  ்்கொ்�ொைொ 
மு்லொெது ்டுபபூசி பொ்டசொனல 
ரீதிைொ்க  ஏற்பபடடு ெருகி்து.

அ்்்ெனை சுேொர 400 ஆசிரி-
ைர்களுக்கும் 2ெது, 3ெது ்டுபபூசி 
ெழங்கவும் ஏறபொடு ்சய்ைபபட-
டுள்ைது.

சு்கொ்ொ�த தினணக்்கைம்  விடுத -
துள்ை சு்கொ்ொ� நன்டமுன்்கனை 
்கன்டபபிடிக்கும் அ்்்ெனை,  
உரிை்�பபிைர ்டுபபூசினை உரிை-
்ெனையில் ்பறறுக்்்கொள்ளுேொறு  
்்கடடுக்்்கொள்கி்்ன் என்்ொர.

கிண்ணியா நகர சேள்பயின்
அதிகாரம மு.கா ைசேமாைது

(கிண்ணிைொ ேததிை நிருபர) 

கிண்ணிைொ  ந்க�  சனபயின் புதிை 
்விசொை�ொ்க  ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம் 
்கொஙகி�சின் உறுபபிைர  மு்கேது 
முஸ்்பொ முஹம்ேது நிெொஸ் ் ்ரிவு 
்சய்ைபபடடுள்ைொர.

்க்டந்  ஒரு ேொ் ்கொலேொ்க  ்வி -
சொைர ப்வி ெரி்ொக்்கபபட்ட 
நினலயில் இருந், கிண்ணிைொ  
ந்க�  சனபக்்கொை  புதிை ்விசொைர 
ஒருென� ்்ரிவு ்சய்ெ்ற்கொ்க 
சனப விைொழக்கிழனே ( 20)  கூடிை 
்பொ்், இெர ்்ரிவு ்சய்ைபபட-
்டொர.

13  ்பர ்்கொண்்ட சனபயில், 
்னலெர ்்ரிவின் ்பொது, 13  

உறுபபிைர்கள்   ்நறன்ை 
கூட்டததிறகு சமு்கேளித-
திருந்ைர. இதில்  புதிை  
்விசொைருக்கு 6 ெொக்கு்கள் 
கின்டக்்கப ்பற்ை.

அகில இலஙன்க ேக்்கள் 
்கொஙகி�ஸ் சொரபில் ்விசொ-
ைர ப்விக்குப ்பொடடி-
யிட்ட அய்யூப சபரின்  3 
ெொக்கு்கனை ேொததி�்ே 
்பறறுக்்்கொண்்டொர.

இ்ன்்பொது  சு்நதி�க் ்கடசினைச் 
்சரந் இரு உறுபபிைர்களும்  நல்-
லொடசிக்்கொை ்்சிை முன்ைணியின்  
ஒரு உறுபபிைரும் ஐக்கிை ்்சிைக்  
்கடசினைச் ்சரந் முன்ைொள் ்விசொ-
ைரும்  ெொக்்களிபபில் ்கலநது  ்்கொள்-

ைவில்னல.     ்க்டந்  
நொன்கு ஆண்டு்கைொ்க  
ஐக்கிை ்்சிைக் ்கட -
சியின்  அதி்கொ�ததில் 
இருந்  கிண்ணிைொ 
ந்க� சனபயின் 2022 
ஆண்டுக்்கொை ெ�வு 
்சலவுத திட்டம் 
்க்டந் டிசம்பர  ேொ்ம்  
இருமுன் சேரபிக்-
்கபபட்ட ்பொதும், 
இரு முன்யும்  ்்ொற-

்கடிக்்கபபட்டது.  
இ்ன்  ்கொ�ணேொ்க கிழக்கு 

ேொ்கொண உள்ளூ�ொடசி ேன்் ஆனண-
ைொைரின் ெரத்ேொனி  அறிவித -்
லுக்கு ஏறப  ்நறறு புதிை ்விசொை-
ருக்்கொை ்்ரிவு இ்டம்்பற்னே  
குறிபபி்டத்க்்கது .

புதிய தவிசொளரொக நிவொஸ் வதரிவு

அக்கமரப�ற்று சுகொதொர மவத்திய அதிகொரி  பிரிவில் உள்ள �ொ்டசொமை ைொணவர்களுக்கு வகொவிட தடுபபூசி வசலுத்தும்  ந்டவடிக்மக தற்ச�ொது  முன்வன-
டுக்கப�டடு வருகின்்றன. �ொ்டசொமையில் கல்வி �யிலும் ைொணவர்களுக்கு வகொவிட  தடுபபூசி வசலுத்தும் ந்டவடிக்மக அதி�ர் ஏ.பி.முஜீனின் வழிப�டுத்த -
லின் கீழ்  புதன்கிழமை (19) இ்டம்வ�ற்்ற ச�ொது.  (�்டம்;அட்டொமளசசசமன தினகரன் நிரு�ர்)

அம்போளற ைோவடடத்தில் வசதி குளறநே
ைோணவர�ளுககு துவிசசக�ர வண்டி�ள்

(்பரிைநீலொெனண வி்ச்ட நிருபர)

அம்பொன்  ேொெட்டததில் ெசதி குன்ந் ேொணெர்க -
ளுக்கு துவிச்சக்்க� ெண்டி்கள் ெழஙகி  னெக்கும் நி்கழ்வு   
பு்ன்கிழனே  (19) பொண்டிருபபு ்கலொசொ� ேததிை  நினல-
ைததில் இலஙன்க ்மிழ�சுக் ்கடசியின் ெொலிப முன்ைணி 
துனணச் ் சைலொைர ஏ.நி்ொன்சன் ் னலனேயில் நன்ட்பற -
்து.

்பொருைொ்ொ�  ரீதிைொ்க பல்்ெறு ்நருக்்கடி்கனை 
எதிர்்கொண்டு ்கல்வி ந்டெடிக்ன்க்கனை  முன்்ைடுபப -
தில் சி�ேங்கனை எதிர்நொக்கி ெருகின்் ேொணெர்கள் 
அன்டைொைம்  ்கொணபபடடு, அந் ேொணெர்களின் ்கல்வி 
்ேம்பொடடிறகு உ்வும் ்நொக்்்கொடு அம்பொன்  ேொெட -
்டததின் திருக்்்கொவில், அக்்கன�பபறறு, நொவி்ன்்ெளி, 
்கல்முனை,  பொண்டிருபபு ்பொன்் பி�்்சங்களில் இருநது 
்்ரிவு்சய்ைபபட்ட  ேொணெர்களுக்கு இந் துவிச்சக்்க� 
ெண்டி்கள் இலெசேொ்க ெழஙகி னெக்்கபபட்டை.

திருக�ோணைளலயில் மீண்டும அதி�ரிககும ச�ோகரோனோ சேோற்று 
(்�ொட்ட்ெெ குறூப நிருபர)

திரு்்கொணேனல ேொெட்டததில் 
மீண்டும் ்்கொ்�ொைொ ்்ொற்ொைர்களின் 
வீ்ம் அதி்கரிதது ெருகின்்து.

இ்ைடிபபன்டயில்  திரு்்கொணேனல 
்பொது னெததிைசொனலயில்   பு்ன்கிழனே  
(19) ்ேற்்கொள்ைபபட்ட அன்டிஜன் பரி-

்சொ்னை மூலம் 18 ்நொைொைர்கள்  இைங-
்கொணபபடடுள்ைைர.

இதில்  ்கந்ைொய் ்ப�ொறு பகுதினைச் 
்சரந் ஒ்� குடும்பதன்ச் ்சரந்  ஒரு  
ெைது இ�டன்ட குழநன்ைர்களுக்கு 
்்கொ்�ொைொ ்்ொறறு உறுதி ்சய்ைப-
படடுள்ைது. அதது்டன்  ்ம்பல்கொேம், 

்கன்னிைொ, நிலொ்ெளி  ேறறும் கிழக்கு 
பல்்கனலக்்கழ்கததின்  திரு்்கொணேனல 
ெைொ்கம் ்பொன்் இ்டங்களில் ்்ொற்ொ-
ைர்கள் ்ேலும் அதி்கரிதது  ெருெ்ொ்கவும், 
திரு்்கொணேனல ்பொது னெததிைசொனல-
யில் ்க்டனே ்ந� னெததிை அதி்கொரி  ்்ரி-
வித்ொர.
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கல்முனை சுகாதார பணிபபாளர் நியமைம்; திருக�ோணைமை ஆளுநர் அலுவை�த்தில் 

 ப�ொத்துவில்  ஆதொர வைத்தியசொ-
வையின் வைத்திய அ த்தியடசகரொக 
கடநத ைருடஙகளில் சசவையொற்றி, 
தற்ச�ொது கல்முவை பிரொநதிய  
சுகொதொர �ணிமவையின் �ணிப�ொ -
ளரொக டொகடர்  ஐ.எல்.எம். றி�ொஸ்  
நியமைம்  ப�ற்றுளளவம அைரது 
சேர்த்தியொை நிர்ைொகத்திறனுககு 
கிவடத்த சன்மொைமொகும் எை �ொரொ-
ளுமன்ற உறுபபிைர் முஷொரப பதரி-
வித்தொர்.

ஏைசை  சதசிய கண் வைத்தியசொ -
வையின் �ணிப�ொளரொக டொகடர் 
றி�ொஸ்  தைது சிறப�ொை சசவைவய   
நிர்ைொகத் திறவமயுடன்  ைழஙகிய-

வதயும் இவ்விடத்தில் நிவைவுகூர 
விரும்புகிசறன்.

ப�ொத்துவில்  ஆதொர வைத்தியசொ-
வையில்  வைத்திய அத்தியடசகரொக 
�தவிசயற்றது முதல்  ப�ொத்துவில் 
மண்ணின் புவரசயொடிபச�ொயிருநத 
சுகொதொர சசவையின் தரத்வத தூககி  
நிறுத்துைதில் டொகடர்  றி�ொஸ்  கொத் -
திரமொக கருமமொற்றிைொர்.

குறிப�ொக  ப�ொத்துவில் ஆதொர 
வைத்தியசொவையிவை மொகொண 
ஆளுவகயின் கீழ் ‘TYPE A’ ஆக  
தரமுயர்த்துைதற்கொக என்சைொடு 
ஒத்திவசநது திடட ைவரபிவை தயொ -
ரித்தவம, அவத  அதிகொரிகளிடம் 
சிறபபுற முன்வைத்தவம உளளிடட 

அளப�ரிய �ணிகவள பசயதவம  
மடடுமல்ைொது, வைத்தியசொவை-
யின்  உடகடடவமபபு ைசதிகவள 
சமம்�டுத்துைதிலும், ஊழியர்கள 

�ற்றொககுவறயிவை  நிைர்த்தி பசய-
ைதிலும்  என்சைொடு முழுமூசசொக 
சதொளபகொடுத்து �ணியொற்றியைர்  
என்�வத ேொன் ஆசுைொசமொக கூறிக-
பகொளள விரும்புகிசறன்.

இத்தவகய  மகத்தொை �ணியொற் -
றிய வைத்தியர்  றி�ொஸ் தற்ச�ொது 
நியமைம்  ப�ற்றுளள கல்முவை 
பிரொநதிய சுகொதொர �ணிமவையின் 
�ணிப�ொளர் எனும் �தவியில்  
இருநது, தைது சேர்த்தியொை நிர்ைொக 
திறவையும் �ொகு�ொடற்ற சசவை  
மைப�ொஙவகயும் கல்முவை 
பிரொநதிய மககளின் தவடயற்ற 
சுகொதொர சசவைககொக  �யன்�டுத்த 
சைண்டும் பதரிவித்தொர்.

வைத்தியர் றிபாஸின் நேர்த்தியான
நிர்ைாகத்துக்கு கிவைத்்த சன்்ானந்
போரோளுைன்ற உறுப்பினர் முஷோரப் பு�ழோரம்

ப�ொதுநலவொய இரொஜொங்க அமைச்சர்
கிழக்கு ஆளுநருக்கிமையில் ்சந்திப்பு

(பரொடடபைை குறூப நிரு�ர் )

ஐககிய  இரொசசியத்தின் பதற்கொசிய 
மற்றும் ப�ொதுேைைொய விைகொரஙக-
ளுககொை இரொஜொஙக  அவமசசர் தொரிக 
அஹமட மற்றும் கிழககு மொகொண 
ஆளுேர் அனுரொதொ யகம்�த்  ஆகிசயொ-
ருககிவடயிைொை சநதிபப�ொன்று திரு-
சகொணமவையில் இடம் ப�ற்றது.

கிழககு மொகொண ஆளுேர் அலுைை-
கத்தில்  புதன்கிழவம (19) இசசநதிபபு 
இடம்ப�ற்றது. இதன்ச�ொது கிழககு 
மொகொணத்தில் சுற்றுைொ துவறவய 
அபிவிருத்தி பசயைதற்கு அவைத்து 
உதவிகவள ைழஙகுைதொகவும், இைங-
வகயிலிருநது  பிரித்தொனியொவுககு 

கல்விவய பதொடர உளள மொணைர்க-
ளின் எண்ணிகவகவய அதிகரிகக  ேட-
ைடிகவக எடுப�தொகவும் இரொஜொஙக 
அவமசசர் தொரிக அஹமட உறுதி 
அளித்தொர். இசதசைவள, கிழககு 
மொகொணத்தில் 30 ைருடகொை யுத்தத்-
திைொல் சிைர் அநீதிகளுககு உளளொை  
நிவையில்,  மககளின் பிரசசிவைகள 
பதொடர்பில் ஆரொயைதற்கொக ஆவணக 
குழுபைொன்வற  தொன் நியமித்துளள-
தொகவும், ஆவணககுழுவின் �ரிநது-
வரகளின் ச�ரில் அறிகவககள  பைளி-
யிடப�டடு நிைொரணப �ணிகள 
ஆரம்பிககப�டடுளளதொக கிழககு 
மொகொண  ஆளுேர் இதன்ச�ொது பதரி-
வித்தொர்.

முனனோள்  அமைச்சர்  எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்ைோவுக்கும் போரோளுைன்ற  உறுப்பினர் 
முஷோரப் முதுநபீனுக்குமிமையிைோன ்சந்திப்வபோனறு முனனோள்  அமைச்சரின �ோத்்ோன -
குடி �ோரியோையத்தில் வ்சவவோய்க்கிழமை (18) இைம்வபற்ற கபோது.
பைம்;புதிய �ோத்்ோனகுடி தின�ரன நிருபர்

ைனித உரிமை �ொது்கொப்பு 
பதொைர்பில் ப்சயலைர்வு
(பரொடடபைை குரூப நிரு�ர் )

திருசகொணமவை மொைடட ஊட-
கவியைொளர்களுககும்- சிவில் சமூக 
அவமபபுகளுககும் இவடயிைொை 
பசயைமர்பைொன்று திருசகொணமவை-
யில் இடம்ப�ற்றது.

திருசகொணமவை  சர்சைொதயம் 
பிரதொை மண்ட�த்தில்  வியொழககி-
ழவம  (20) ஊடக �யிற்றுவிப�ொளர்  
ஊடகவியைொளருமொை சீ. பதொடொ-
ைத்த மொற்றுக பகொளவககளுககொை 
நிவையத்தின்  இவணப�ொளரும் 
மனித உரிவமகள �ொதுகொபபு ஆயைொ-
ளருமொை பிரதீ�ன்   மற்றும் ஆயைொ-
ளர் ைஹிரு  ஆகிசயொர் தவைவமயில் 

இடம்ப�ற்றது. மனித உரிவமகள 
கண்கொணிபபு மற்றும் அபிவிருத்திக-
கொை ஒன்றிவணநத பிரசைசம் என்ற 
பதொனிபப�ொருளில் இச பசயைமர்வு 
இடம்ப�ற்றது. ஊடகவியைொளர்கள  
மற்றும் சமூக பசயற்�ொடடொளர்கள 
ஒன்றிவணநது சமூகத்திற்கு ஏற்�டக-
கடிய  விவளவுகள மற்றும் மனித 
உரிவமகள மீறல் பதொடர்பிைொை  
விழிபபுணர்வு  மற்றும் சமூகத்தில் 
ஊடகவியைொளர்கள மற்றும் சமூக 
பசயற்�ொடடொளர்கள  எதிர்சேொககும் 
பிரசசிவைகளுககு எவ்ைொறு முகம் 
பகொடுப�து பதொடர்பிைொை  பிரசசி-
வைகள இதன் ச�ொது ஆரொயப�ட-
டை.

கானரதீவு பபண் பதாழிலதிபர் 
சிவஜ�ாதிக்கு விருது
(கொவரதீவு குறூப 
நிரு�ர் )

அகிை  இைஙவக 
ரீதியொக பதரிவு 
ப ச ய ய ப � ட ட 
ைளர்நது ைரும் 
ப�ண் பதொழில்  
அ தி � ர் க ளி ல் 
கொவரதீவு ப�ண்  
சகொ.சிைசஜொதியும் 
பதரிவு பசயயப�ட-
டுளளொர்.

இ ை ங வ க யி ல் 
ைளர்நதுைரும் முதல் 50 ப�ண்க-
ளில் ஒருைரொக சிைசஜொதி பதரிவு 
பசயயப�டடவம �ைரதும் �ொரொட-

வடயும் ப�ற்றுள-
ளது. அத்தவகய  
ப�ண் பதொழிைதி-
�ர்கவள �ொரொட-
டும் விதமொக 
கடநத 18ஆம் 
திகதி Women Top 
50 2021   விருது 
ைழஙகும் விழொ 
பகொழும்பு சஙகி-
ரிைொ சஹொடட-
லில் ேவடப�ற்-
றது.  விழொவில்  
' க ொ வ ர தீ வு 

ைகஸ்மி புசரொடகஸ் உரிவமயொள-
ரொை சகொ. சிைசஜொதி Women  Top50 
2021  விருது  ைழஙகப�டடது.

1955 முதல் அர்சொங்கங்கள் ப�ற்ற ்கைனினொலலலய
இனம்றய பநருக்்கடி நிமல உருவொனது
தற்ப�ொழுதுளள பேருககடி 

நிவை 1955 முதல் அன்றிருநது 
ஆடசி பசயத அரசொஙகஙகள 
ப�ற்ற கடனின் கொரணமொக ைநத -
தொகும். 

எைசை இநதப ப�ொருளொதொர 
பேருககடியிலிருநது விடு�ட ேொம் 
அவைைரும் ஒன்றிவணநது பசயல் -
�ட சைண்டும் அவமசசர் உதய 
கம்மன்பிை பதரிவித்தொர்.

ஜைொதி�தியின் பகொளவக 
விளகக உவரமீதொை விைொதத் -
தில் சேற்று உவரயொற்றிய அைர் 
சமலும் குறிபபிடடதொைது,

எதிர்ககடசித் தவைைரின் புளளி 
விைரஙகள தைறொைவை. ப�ொரு -
ளொதொர பேருககடிவய பகொசரொைொ -
விைொல் மவறகக 
முயல்ைதொக அைர் 
பசொன்ைதில் 
உண்வம இல்வை. 
இநத பேருககடி 
இன்று சேற்றல்ை 
1955 முதல் இநத 
ேொடவட ஆண்ட 
அரசொஙகஙகள 
ைொஙகிய கடனி -
ைொல் ைநதது.
எைசை ஒருைவரபயொருைர் 
குற்றஞசொடடி �யனில்வை. இநத 
அரசொஙகத்வதக கவிழ்த்து ஆட -
சிவயக வகப�ற்ற எைசரனும் 
முவைநதொல் பேருககடியின் 
உசசககடடத்தில் அரசொஙகத்வதக 
வகப�ற்றுகிறது என்று அர்த்தம். 
எைசை, இநதப ப�ொருளொதொர 
பேருககடியிலிருநது விடு�ட ேொம் 
அவைைரும் ஒன்றிவணநது பசயல் -
�ட சைண்டும். இநத 225 ச�ரும் 
இநத ேொடடின் உரிவமயொளர்கள 
அல்ை. �ொதுகொைர்கள மடடுசம. 
ேம் ேொடடின் உண்வம நிவைவய 
மககளுககு எடுத்துவரகக 
சைண்டும். அைர்களுககு விழிப -
புணர்வு ஏற்�டுத்த சைண்டும். 

அவத எப�டி ஒழிப�து என்று 
பசொல்ை சைண்டும்.

உ்தய கு்ார். (ஐ.்.ச)
மவையக மககள பதொடர்பில் 

ஜைொதி�தி தைது உவரயில் ஒரு 
ைொர்த்வத கூட குறிபபிடவில்வை. 
இது ஏமொற்றத்வத தருகிறது. 
மககள �டும் கஷடம் �ற்றியும் 
அைர் எதுவும் கூறவில்வை. 
எரிப�ொருள மற்றும் சவமயல் 
எரிைொயு, ப�ொருடகள விவைசயற் -
றம். ப�ருநசதொடட மககளின் 
கஷடத்திற்கொை தீர்வு �ற்றிசய 
கூட கூறப�டவில்வை. அரிசி 
மொபியொவய ஒழிகக முற்�டட 
அரசு பைளிேொடுகளில் இருநது 
அரிசிவய பகொளைைவு பசயகிறது. 

கழிவு நிவறநத உரசம விைசொயிக -
ளுககு ைழஙகப�டடுளளது. இரசொ -
யை உரத் தவடவய மீளபப�ற்று 
விடடு சசதைப �சவள பகொள -
வகயில் மொற்றமில்வை என்�து 
சைடிகவகயொைது. �ொல்மொவை 
கொண்�து தஙகத்வத கொண்�து 
ச�ொை உளளது. எரிப�ொருள 
விவை அதிகரித்தும் அதற்கு தட -
டுப�ொடு கொணப�டுகிறது. திடீர் 
திடீபரை மின் துண்டிககப�டுகி -
றது. �ணவீககம் அதிகரித்துளளது.

சரத் பபான்நசக்க (ஐ.்.ச)
அழகிய புன்ைவகயுடன் இருப -

�வத பகொளவக விளகக உவரயின் 
ச�ொது கண்சடொம். ேொம் சமூகமொக 
இருநத கொைத்தில் அைர் அழகிய 

புன்ைவகயுடன் இருநதது நிவைவு 
ைருகிறது. அது குறித்து மகிழ்சசி 
அவடகிசறன். ஜைொதி�தியின் 
உவரயில் பகொசரொைொவிைொல் 2 
ைருடத்தில் ேொடு வீழ்சசியவடந -
ததொக பதரிவித்தொர். பகொசரொைொ -
விைொல் ேொடுகள அழியவில்வை. 
மககள இறநதைர். �ொதிககப�டட -
ைர். அவைத்வதயும் பகொசரொைொ 
மீது ச�ொடுைவத ஏற்கமுடியொது.

சுதநதிரம் முதல் ைநத அரசியல் -
ைொதிகள அரசியல் கைொசசொரத்வத 
மொற்றவில்வை. கடநத சதர்தலில் 
இவளஞர்கள மொற்றம் பசயைர் 
எை ேம்பிசைொம்.

இமரான் ்ஹ்ரூப் (ஐ.்.ச) 
எம.பி
அரிசி விவை 200 ரூ�ொைொக 

உளளது. இது 500 ரூ�ொவை 
தொண்டும். சீபமநது விவை ைொனு -
யரத்திற்கு பசன்றுளளது. இநத 
நிவையில் ேொடு �ொதொளத்வத 
பதொடுகிறது. 30 ஆயிரம் ரூ�ொ -
விற்கு �சவள ைொஙகிய விைசொ -
யிகள மறககடிககப�டடுளள -
ைர். அைர்கள பேல்வை விற்று 
மொடிவீடு கடடவில்வை. அைர்கள 
�ொல்மொவுககும் சகசுககும் ைரிவச -
யில் நிற்கின்றைர். சகஸ் பைடிப -
பில் �ைர் இறநதுளளைர். �ைர் 
கொயமவடநதுளளைர். வீடுகள, -
கவடகள சசதமவடநதை.இைர் -
களுககு நிைொரணம் ைழஙக எநத 
திடடமும் கிவடயொது. ப�ொருட -
களுககு தடடுப�ொடு இல்வை 
என்கிறொர்கள. ஆைொல் அவைத்து 
ப�ொருடகளுககும் தடடுப�ொடு 
உளளது. மின்துண்டிககப�டுகிறது.

விைசாய அவ்சசர் ்ஹிந்தா-
னந்த அலுத்க்நக

சீை �சவள கப�லிைொல் எநத 
சமொசடியும் ேடககவில்வை. 
ஒப�நதத்தின் பிரகொரம் அநதத் 

பதொவக ைழஙகப�டடது. தொமதம் 
மடடுசம ஏற்�டடது. கப�ல் 
மீண்டும் ைரும். அவமசசர் என்ற 
ைவகயில் சீை கப�லுககு எதுவும் 
பகொடுகக மொடசடொம் என்சறொம்.
ஆைொல் ைழககு பதொடரப�டடது. 
சடடமொ அதி�ரின் ஆசைொசவை 
�டிசய �ணம் ைழஙகப�டுகிறது.
எநத சமொசடியும் ேடககவில்வை.

விநனா நோகரா்தலிஙகம:
்தமிழ் ந்தசிய கூடைவ்ப்பு எம.பி
அரசொஙகம் யுத்த கொைத்தில் 

உைக ேொடுகளிடம் ஆயுத உதவி 
சகடடது. இபச�ொது உைக ேொடு -
களிடம் நிதியுதவி சகடகின்றது.
ஆைொல் ேொம் எமது அரசியல் 
உரிவமவய ப�ற்றுத்தருமொறுதொன் 
அயலில் உளள ைல்ைரசு ேொடடி -
டம் சகட கின்சறொம் அதில் என்ை 
தைறு உளளது?

ஜைொதி�தியின் பகொளவக 
விளகக உவரயில் ைடககு, கிழககு 
தமிழ் மககளின் பிரதிநிதிகள 
அரசின் ப�ொருளொதொர அபிவிருத்தி 
திடடஙகளுககு பகொளவககவள 
மறநது உதவி பசயய சைண்டும். 
ஆதரவு தர சைண்டுபமைக சகட -
டுளளொர். இது சைடிகவகயொை 
விடயம். 

அசதசைவள ைடககு கிழககில் 
கொணிகள ஆககிரமிககப�டுகின் -
றை. க�ளீகரம் பசயயப�டுகின் -
றை. ஜைொதி�தி �ொரொளுமன்றத் -
தில் விளகக உவரயொற்றுகின்ற 
சைவளயில் கூட இரொணுைத்திைர் 
மற்றும் பதொல்ப�ொருள திவணக -
களத்திைர், ைை இைொகொதிவணக -
களத்திைர், ைை ஜீைரொசிகள 
திவணககளத்திைர் எை �ை தரபபி -
ைரும் கொணி அ�கரிபபில் ஈடு�டு -
கின்றைர்.

மககளின் உரிவமபச�ொரொட -
டத்திலிருநது ேொம் ஒரு ச�ொதும் 
விைகிச பசல்ை மொடசடொம். அதற் -

கொக ேொம் அபிவிருத்திககு எதிரொை -
ைர்கள அல்ை.

ேொம் ப�யரளவில்தொன் �ொரொ -
ளுமன்ற உறுபபிைர்களொக இருக -
கின்சறொம். ைன்னியில் இருககின்ற 
அரச சொர்�ொை �ொரொளுமன்ற உறுப -
பிைர்கள அல்ைது அநத மொைட -
டஙகளின் இவணத்தவைைர்கள 
எம்வம புறககணித்து தன்னிசவச -
யொக பசயற்�டுகின்றொர்கள.

அரச அதி�ர்கள, பிரசதச பசய -
ைொளர்கள திவணககளத் தவைைர் -
கள அநத அரச தரபபு �ொரொளுமன்ற 
உறுபபிைர்களின் அளுத்தஙகளுக -
கும் பேருககடிகளுககும் ஆளொகின் -
றைர்.

இசதசைவள இநதிய பிரத -
மர் ேசரநதிரசமொடிககு ேொம் 
எமது மககளின் பிரசசிவைகவள 
பதளிவு �டுத்தி 13 ஆைது அரசி -
யைவமபபு திருத்தத்தின் அதிகொ -
ரஙகவள �யன்�டுத்த சைண்டு -
பமைவும் சதர்தல் உடைடியொக 
ேடத்தப�ட சைண்டுபமைவும் 
சகொரிகவககவள விடுத்சதொம். 
அதற்கொை ஆைணத்வத வகயளித் -
துளசளொம்.

அவதப�ொர்த்து நீஙகள எஙகளு -
டன்தொன் ச�ச சைண்டும் இநதியொ -
விடம் சகடடு �யனில்வைபயை 
இஙகுளள அவமசசர்கள கூறுகின் -
றைர். 

யுத்தத்தின் ச�ொது சர்ைசதச ேொடு -
களிடம் ஆயுத உதவி, நிதி உதவி 
சகடட அரசு எமது பி ரசசிவை -
கவள தீர்ககொத �டசத்திசைசய 
ேொம் எமது அயல் ேொடொை இநதி -
யொவிடம் எமது பிரசசிவைகவள 
தீர்த்து வைககுமொறு சகொருகின் -
சறொம்.

இநதபபிரசசிவை நீஙகள தீர்கக 
சைண்டிய பிரசசிவை. இநத அரசு 
எமது பிரசசிவைவய தீர்த்திருந -
தொல் ேொஙகள ஏன் இநதியொவிடம் 
ச�ொகபச�ொகின்சறொம்?

்சமப நிருபர்�ள்:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

அமைச்சர் உ்ய �ம்ைனபிை



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்  

சமனலவெெ நீர்த்்தேக்கத்தின் நீர்க ்கசிவெ திருத்துெதேற் -
்கா்க அதிலுள்ள நீவர அ்கற்றிய பின் அங்குள்ள இரத்தினக -
்கல் ெ்ளத்வதே அ்கழெதேற்கு ெருமானம் குவைநதே வபாது மக்க -
ளுககு அனுமதி ெழங்்க ்ெண்டும் என வபாதுஜன வபரமுன 
இரத்தினபுரி மாெட்டப் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் ்காமினி 
ெ்லவபா்ட அரசாங்்கத்தி்டம் ்ெண்டு்்காள விடு த்துள -
்ளார். இவ்வி்டயமா்க அெர் ்ேற்று ஊ்ட்கங்்களுககு தே்கெல் 
ெழங் கினார்.   

பலாங்வ்காவ்டயில் அவமநதுள்ள சமனலவெெ நீர்த்்தேக -
்கத்தில் நீர்க ்கசிவெ நீக்க அவமசசரவெ அனுமதி ெழங்கி -
யுள்ளது.

சமனலவெவெ நீர்த்்தேக்கத்தில் ஒரு வசக்கனுககு 1800 
்கன அடி நீர்க்கசிவு ஏற்படடுக வ்காண்டிருககிைது. இதேனால் 
்தேசிய மின்சாரக ்கட்டவமப்பு 120 வம்கா ்ொட மின்சா -
ரத்வதே ெரு்டாநதேம் இழநதுெருகிைது. 

இவ்வி்டயத்வதே அரசாங்்கத்தின் ்கெனத்திற்கு வ்காண்டு 
ெரப்பட்டவதேயடுத்து எதிர்ெரும் மார்ச மாதேம் இநநீர்த்்தேக -
்கத்தின் நீர் வதோழில் நுடப முவையில் வெளி ்யற்ைப்படும். 
அதேன்பின் இக்கசிவிவன சீர்படுத்தும் முயற்சி ஆரம்பிக 
்கப்ப்ட முதேல் இங்குள்ள இரத்தினக்கல் ்கனியத்வதே அ்கழெ -
தேற்கு அரசு அனுமதி ெழங்்க ்ெண்டும்.

நீர்த்்தேக்கத்தின் நீர் மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பின் இங்குள்ள 
இரத்தினக்கல் ெ்ளம் நீரால் மூ்டப்பட்ட பின் அது எெருக -
கும் பயனளிக்காது எனவும் அெர் வதேரிவித்தோர்.
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எம்.ஏ.அமீனுல்லா 

மத்திய மா்காணத்தின் மூன்று நிறுெ-
னங்்களுக்கான புதிய ஆவணயா்ளர்்கள 
மத்திய மா்காண ஆளுேர் லலித் யூ ்கம-
்கவினால் நியமிக்கப்படடுள்ளார். ்கண்-
டியிலுள்ள மத்திய மா்காண ஆளுேர் 
அலுெல்கத்தில் ்ேற்று முன்தினம் (19) 
குறித்தே நியமனங்்கள ெழங்கிவெக்கப்-
படடுள்ளன.  

இதேன்படி ்கண்டி மாே்கர சவபயின் 
மாே்கர ஆவணயா்ளரா்க இ. நி. ்ச. 
தேரம் I அதி்காரியான ்்க.்்க.பீ .ஐ.டி.
ஜி வி்ஜதில்க, மத்திய மா்காண கூட-
டுைவு அபிவிருத்தி திவணக்க்ளத்தின் 
ஆவணயா்ளரா்க இ. நி. ்ச. தேரம் I 
அதி்காரியான.ஆர்.ஏ.எஸ்.பி.ேெரத்ன 
மற்றும் மத்திய மா்காண ்பாககுெ-
ரத்து திவணக்க்ளத்தின் ்பாககுெரத்து 
ஆவணயா்ளரா்க இ. நி. ்ச. தேரம் I1 
அதி்காரியான ரீ .எம். பீ .எஸ்.பி.வதேன்-
ன்்கான் அகி்யார்்க்்ள இவ்ொறு 
ஆளுேரினால் தேமது நியமனக ்கடிதேங்-
்கவ்ள வபற்றுகவ்காண்டுள்ளனர்.  

 ஜனாதிபதி ்்காட்டாபய ராஜபக்ஷ-
வின் தேற்்பாவதேய நிதியவமசசர் பசில் 
ராஜபக்ஷவினது ெழி்காடடுதேலின் கீழ 
ேவ்டமுவைப்படுத்தேப்படும் “சுபிட -
சத்தின் வதோவல்ோககு” வ்காளவ்க -

்களின் ஊ்டா்க ோடு சொல்்களுககு 
மத்தியில் அபிவிருத்திவய ்ோககி 
ே்கர்ெதோ்க மத்திய மா்காண ஆளுேர் 
தேனதுவரயில் வதேரிவித்தோர். வதோ்டர்ந-
துவரயாற்றிய ஆளுேர். "்கம சம்கபி-

லிசதேர “ திட்டத்தின் மூலம் கிராமிய 
வபாரு்ளாதோர ெலுவூட்டல் திட்டத்தில் 
கூடடுைவு இயக்கத்தின் பங்்களிப்பு 
ம்கத்தோனது, மற்றும் வ்காவிட வதோற்று -
்ோயு்டன் ோடு முழுெதும் அத்தியாெ-
சிய வபாருட்களின் விநி்யா்க சொவல 
கூடடுைவு இயக்கத்தோல் சமாளிக்க 
முடிநதேது எனவும் அது்பான்று கூட-
டுைவு துவையின் முககியத்துெத்வதே 
உணர்நது மத்திய மா்காணத்தில் நிர்-
மாணிக்கப்படடு ெரும் ்்காப் சிடடி 
21 நிவலயத்தில் 14 ஏற்்கன்ெ மக்கள 
பயன் பாடடுககு ெழங்்கப்படடுள-
்ளது என்கிைார். இநநி்கழவில் மத்திய 
மா்காண பிரதேம வசயலா்ளர் ்காமினி 
ராஜரத்ன, ஆளுேரின் வசயலா்ளர் 
அன்்டன் தில்கரத்ன, பிரதேம அவமச-
சின் வசயலா்ளர் மதுபானி பிய்சன, 
மா்காண வ்கத்வதோழில் அவமசசின் 
வசயலா்ளர் உபாலி ரணெக்க, மா்காண 
வபாது்சவெ்கள ஆவணககுழுவின் 
வசயலா்ளர் ்டபிளயூ.்்க. தேயானநதே உள -
ளிட்்டாரும் ்கலநது வ்காண்்டனர்.  

மூன்று நிறுவனங்களுக்ககான 
புதிய ஆணையகாளர்கள் நியமனம்

சமனலவவவ இரத்தினக ்கல் 
வளத்ணதை அ்கழ வ�காது மக்களுககு 
அனுமதி வழங்கவும்  

பதுமை, ஹாலிஎல, பசமை, ைடூல்சீமை ைற்றும் லுணுகல ஆகிய இடஙகளில் புனரமைக்கபபட்டு வரும் ஆலயஙகளுக்கு, ஆலய நிரவாக குழுவினரிடம் புனரமைபபு வவமலத்-
திட்டத்மதை முனவனடுபபதைற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டிமன இ.வதைா.காவின உப தைமலவரும், வபருநவதைாட்டஙகளுக்கான பிரதைைரின இமைபபு வசயலாைருைான வசநதில் வதைாணடைான 
வழஙகி மவத்தைார. கட்டுைானப பணிமய விமரவுபடுத்தை வகாவில் நிரவாகத்தினருடன கலநதுமரயாடல் வைற்வகாள்ைபபட்டது. எதிரவரும் காலஙகளில் கட்டுைானப பணிகளுக்காக  
வைலதிக நிதி வழஙகுவதைாக இக்கலநதுமரயாடலின வபாது வசநதில் வதைாணடைான வதைரிவித்தைார.

புனரணமக்கப�ட்டு வரும் ஆலயங்களுககு நிதி  

பதுமை ைமைைாவட்ட நமுனுகுல பஙகின புனிதை வஜாவசவாஸ் ஆலயத்தின புனிதை 
கிைாரட் மதையல் பயிற்சி நிமலயம் வபணகளிடத்வதை சுயவதைாழிமல விருத்திவசய்யும் 
வநாக்கில் முனவனடுக்கும் மதையல் பயிற்சிவநறியில் பஙகுபற்றிய பயிற்சியாைரகளில் 
வதைரிவுவசய்யபபட்ட சவகாதைரிகளுக்கு கிைவரசியன சமபயினால் மதையல் இயநதிரஙகள் 
அனபளிபபு வசய்யபபட்டன. இநநிகழ்வில் பஙகுதைநமதை அருட்பணி வராபட் வஜகப அடிக -
ைார , கிைவரசியன சமப உறுபபினரகள், கலபிட்டகநதை தைமிழ் வதைசிய பாடசாமல அதிபர 
ைற்றும் பயனாளிகள் கலநதுவகாணடனர.  (படம்: லுணுகல நிருபர)

மவலய்கத்தில் பனி வபாழிெதோல்  
வீதியில் பயணிப்்பார் மி்க அெதோ -
னமா்க பயணிககுமாறு வபாலிஸார் 
எசசரிகவ்க விடுத்துள்ளனர். 
அண்வமக ்காலமா்க மவலய்கத்தில் 
ஏற்படடுள்ள பனிப் வபாழிவு ்கார-
ணமா்க வீதி எங்கும் பனி நிவைநதும் 
ஆங்்காங்கு முகில் கூட்டம் ்காணப்ப-
டுகிைது. இதேனால் வீதியில் சறுக்கல் 
நிவல ஏற்படடு வீதி விபத்துக்கள 
ஏற்ப்டலாம் என வபாலிஸ் ்பாககு 
ெரத்துப் வபாலிஸார் வதேரிவிககின்ை -
னர். குறிப்பா்க பதுவ்ள மாெட்டத் -
தில் எல்ல - வெல்லொய வீதியின் 
ராெணா எல்ல பகுதி பதுவ்ள- மஹி -
யங்்கவண ்கண்டி வீதியின் ரநவதே-

னிய பகுதி,வெலிமவ்ட- நுெ்ர -
லியா வீதியின் ்ரநதே வபால பகுதி, 
ஹப்புத்தேவ்ள - வ்காழும்பு வீதியின் 
வபை்கல பகுதி ்பான்ை இ்டங்்களி-
்ல்ய இவ்ொறு ்காவல மற்றும் 
மாவல ்ெவ்ள்களில் பனி மூட்ட-
மும் முகில் கூட்டமும் நிவைநது 
்காணப்படுெதோல் இப் பிர்தேசமூ-
்டா்க ொ்கனங்்களில் பயணிப்்பார் 
வி்ச்டமா்க ொ்கன ஓடடுனர்்கள தேத்-
தேமது ொ்கனங்்கவ்ள மி்கவும் அெ-
தோனமா்க வசலுத்துமாறும் ்தேவெ 
ஏற்படின் மஞச நிை பல்பு்கவ்ள 
பயன்படுத்துமாறு ்பாககுெரத்து 
வபாலிஸார் அறிவுவரயும் எசசரிக -
வ்கயும் ெழங்கியுள்ளன.    

ைமலயகத்தில் பனிப வபாழிவு

நுெவரலியா வபாலிஸ் பிரிவுககு 
உடபட்ட வ்க்ல்கால கிராமத்தின் 
"அப்பர் கிப்ஸன்" பகுதி வீடு ஒன்-
றிலிருநது மீட்கப்பட்ட முதியெ-
ரின் ச்டலம் வதோ்டர்பில் சந்தே்கங்-
்கள எழுநதுள்ளதோ்க நுெவரலியா 
வபாலிசார் வதேரிவித்தேனர்.

இவ்ொறு ச்டலமா்க மீட்கப்பட-
்டெர் நுெவரலியா வ்க்ல்கால 
பிர்தேசத்தில் ்கால்ேவ்ட்கள ்மய்க-
கும் வதோழில் வசய்து ெநதிருநதே 
வபருமாள சுப்பிரமணியம் ெயது 74 
என அவ்டயா்ளம் ்காணப்படடுள்ள-
தோ்க  வபாலிசார் வதேரிவித்தேனர்.

இவ்ொறு உயிரிழநதே முதியெர் 
திருமணம் முடித்திருக்கவில்வல. 
இெர் ்க்டநதே சில மாதேங்்கங்்க்ளா்க சு்க-
வீனமவ்டநதே நிவலயில் தேனது ச்்கா-
தேரனின் ஆதேரவு்டன் வ்க்ல்கால 
அப்பர் கிப்ஸன் பகுதியில் தேனது 
வீடடில் ெசித்து ெநதுள்ளார்.

இநதே நிவலயில் (18.01.2022) 
வசவ்ொய்ககிழவம இரவு இெர் 
தேனது வீடடி்ல்ய உயிரிழநதுள-
்ளார்.

இவ்ொறு உயிரிழநதே இெர் 
வதோ்டர்பில் உைவினர்்கள 119    
வபாலிசாருககு வதேரிவித்துள்ளவதே-
யடுத்து நுெவரலியா வபாலிசார் 
சம்பெ இ்டத்திற்கு விவரநது முதிய-
ெரின் ச்டலத்வதே மீடடுள்ளனர்.

பின் ச்டலத்வதே பி்ரதே பரி்சா-
தேவனககு உடபடுத்தே ்ெண்டும் 

எனவும் வ்கா்ரானா வதோற்றுள்ளதோ 
என பரி்சாதிக்க ்ெண்டும் எனவும் 
வதேரிவித்துள்ள வபாலிசார் உைவினர்-
்கள ஊ்டா்க (19) ்காவல ச்டலத்வதே 
பி்ரதே பரி்சாதேவனக்கா்க நுெவர-
லியா மாெட்ட வெத்தியசாவலககு  
வ்காண்டு வசன்று அங்கு பாரம் 
வ்காடுத்துள்ளனர்.

இநதே நிவலயில் வீடடில் உயிரி -
ழநதுள்ளதோல் இெருவ்டய பிர்தே 
பரி்சாதேவனவய சட்ட வெத்தி-
யர் ஊ்டா்க ்மற்வ்காள்ளப்ப்டல் 
்ெண்டும் என வெத்தியசாவல 
வெத்தியர்்கள வெத்தியசாவல 
வபாலிசாருககு  அறிவித்துள்ளனர்.

இதேவனயடுத்து சட்டவெத்திய 
அதி்காரி  இராஜகுரு தேவலவமயில் 
பி்ரதே பரி்சாதேவன இ்டம்வபற்ை 
நிவலயில் உயிரிழநதே முதியெரின் 
்கழுத்து பகுதியில் முறிவு ஒன்று 
்காணப்பட்டவதே ்கண்்டறியப்பட-
டுள்ளது.இநதே நிவலயில் இம் முறி-
ொனது வ்காவலயா அல்லது தேற்வ்கா-
வலயா என்ை சந்தே்கம் எழுநதுள்ள 
நிவலயில் இவ்வி்டயம் குறித்து 
வபாலிசாருககு அறிவிக்கப்படடுள-
்ளது. அ்தே்ேரத்தில் இது குறித்து 
நுெவரலியா நீதி மன்ைத்திற்கு அறி -
வித்து நீதேொனின் உத்தேரவுககு 
அவமய்ெ முழுவமயான பி்ரதே 
பரி்சாதேவன ே்டத்தே ்ெண்டுவமன 
சட்டவெத்தியர்   இராஜகுரு வதேரி-
வித்துள்ளார்.

முதியவரின் சடலம் த�ொடர்பில் சந்�கம்

கணடி நகரில் அமைநதிருக்கும் ஸ்ரீ வசல்வ விநாயகர ஆலயத்தில் ைாட்டுப வபாஙகல் ஆலய அைஙகாவலர கிருஸ்ைமூரத்தி தைமலமையில் நடத்தைபபட்டது. 
 (நாவலபபிட்டி சுழற்சி நிருபர)

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்  

பல ோட்க்ளா்க பலாங்வ்காவ்ட 
பிர்தேசத்துககு வபய்து ெரும் ்கடும் 
மவழ ்காரணமா்க இப்பிர்தேச ஆற் -
ைங்்கவர்கள ்கவரநதும் இடிநதும் 
உண வுப் பயிர்்களும் பாதிப்புக-
குள்ளாகியுள்ளதோ்க பிர்தேச மக்கள 
வதேரிவி ககின்ைனர்.  

வதோ்டர்மவழ ்காரணமா்க ஆறு்கள 
கு்ளங்்கள நீர்நிவல்கள வபருகவ்க-
டுத்து ஓடியவமயால் நிவலவம்கள 
ஏற்படடுள்ளன. பலாங்வ்காவ்டப் 
பிர்தேசத்வதே ஊ்டறுத்து ஓடும் 
ெ்ளவெ ்கங்வ்கயின் இரு ்கவர-
்யாரங்்களில் இநநிவலவம ஏற்பட-
டுள்ளது.

ெ்ளவெ்கங்வ்க ்கவர்களின் இரும -
ருங்கிலும் பாரிய குழி்கள ஏற்படடு 
ஆற்றின் ்கவர்கள விரிெவ்டநதுள-
்ளதோ்க இெர்்கள வதேரிவிககின்ைனர். 
்மலும் இப்பிர்தேசத்தில் ஓடும் 

வபலிஹுல் ஓயா, ஹிரி்கடடு ஓயா, 
ஹுலுஓயா ்பான்ை ஆறு்களின் 
நிவலவமயும் இவ்ொைா்க்ெ ்காண 
ப்படுெதோ்க சுற்ைா்டல் பாது்காப்பு 
அவமப்புக்களும் ஆர்ெலர்்கள 
்கெவல வதேரிவிககின்ைனர்.  

இநநிவலவம்களுககு ஆறு்க-
ளின் வெள்ளப் வபருககு்கள மாத்-
திரமன்றி மவழயற்ை ்காலப்பகுதி-
்களில் சட்டவி்ராதே இரத்தினக்கல் 
அ்கழவு, மணல் அ்கழவு ்கா்டழிப்பு 
்பான்ை சட்டவி்ராதே மனிதேச 
வசயற்பாடு்களும் இவ்ொைான சுற் -
ைா்டல் பாதிப்பு்களுககு ்காரணமா்க 
அவமெதோ்க இெர்்கள சுடடிக்காடடு-
கின்ைனர். 

இவ்ொைான நிவலவம்கவ்ள ்கட -
டுப்படுத்தே உரிய ்கண்்காணிப்பு ே்ட -
ெடிகவ்க்களு்டன் தேண்்டவன்கள 
ெழங்்கப்ப்ட ்ெண்டும் எனவும் 
இெர்்கள ெலியுறுத்துகின்ைனர்.

அனுமதிப் பத்திரத்�ொல் சடடவி்ரொ� தசயல்

ஊவா ஐயபபா வசவா சஙகத்தின ஏற்பாட்டில் நாமை 22 ஆம் திகதி நமடவபைவுள்ை தைரம் 
ஐநது புலமைபபரிசில் பரீட்மசக்கு வதைாற்ைவுள்ை ைாைவரகளுக்கான கற்ைல் வழிகாட்டல் 
வசயலைரவு வஹாபடன விக்கிவனஸ்வரா தைமிழ் வித்தியாலயத்தில் (17) நமடவபற்ைது. 
வஹாபடன கமலைகள் தைமிழ் வித்தியாலயம், வஹாபடன விக்வனஸ்வரா தைமிழ் வித்தியா-
லயம் ஆகிய பாடசாமல ைாைவரகள் வசயலைரவில் கலநதுவகாணடு பயனவபற்ைனர. 
வைவாைராக பசமை ஆசிரியர நடராஜா ைலரவவநதைன ைாைவரகளுக்கு கற்ைல் வழிகாட்-
டமல வழஙகியவதைாடு, ஊவா ஐயபபா வசவா சஙகத்தின தைமலவர ஸ்ரீகுைார தைமலமையில் 
ஆனமீக வசாற்வபாழிவும், கூட்டு இமைபிராரத்தைமனயும் நடத்தைபபட்டது.  லுணுகல நிருபர 

வீதியில் மி்க அவதைகானமகா்க 
�யணிக்க எசசரிகண்க

மத்திய மாகாணத்தின்

்காெத்வதே தின்கரன் வி்ச்ட நிருபர்

சப்ர்கமுெ மா்காண வெத்தியசாவல 
மற்றும் ஆயர்்ெதே வெத்தியசாவல்க-
ளில் ்சவெயாற்றும் ்கனிஷ்டப் பிரிவு 
்சவெயா்ளர்்களுககு நிரநதேர நியம-
னம் ெழங்கும் நி்கழவு ்ேற்று(19) சப்ர-
்கமுெ மா்காண ஆளுேர் டிககிரி வ்காப்-
்ப்கடுெ தேவலவமயில் இரத்தினபுரி 
புதிய ே்கரில் அவமநதுள்ள சப்ர்கமுெ 
மா்காண சவபயின் ்்கட்பார் கூ்டத்-
தில் இ்டம்வபற்ைது. 

இதேன்்பாது சப்ர்கமுெ மா்காண 
வெத்தியசாவல்களில் ்சவெயாற்-
றும் ்கனிஷ்ட ்சவெயா்ளர்்கள 48 
்பருககும் மற்றும் மா்காண ஆயுர்-

்ெதே வெத்தியசாவல்களில் ்சவெ-
யாற்றும் ்கனிஷ்ட ்சவெயா்ளர்்கள 75 
்பருககும் மா்காண ஆளுேர் டிககிரி 
வ்காப்்ப்கடுெவினால் நிரநதேர நிய-
மனம் ெழங்கி வெக்கப்பட்டது.
இநநி்கழவில் சப்ர்கமுெ மா்காண 
பிரதோன வசயலா்ளர் சுனில் ஜயலத், 
மா்காண சு்காதோர அவமசசின் வசய-
லா்ளர் பிரபாத் உதோ்கர, மா்காண அரச 
்சவெ்கள ஆவணக்கழுவின் வசய-
லா்ளர் சாநதி வி்ஜயராஜா, மா்காண 
சு்காதோர பணிப்பா்ளர் ்கபில ்கன்னங்-
்கர, மா்காண ஆயர்்ெதே பணிப்பா்ளர் 
்டங்லஸ் பதிர்்க உடப்ட அரச அதி-
்கார்்களும் ்கலநது வ்காண்்டனர்.

கனிஷடப் பிரிவு ்சவவயொளர்களுக்கு நிரந�ர நியமனம்

பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் காமினி வலேபபாட   
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ஆப்கானுக்கு இந்தியகா  
மனிதகாபிமகான உதவி

உயிர் காப்பு மருந்துப் ப�ாருட் -
களைக் பகாண்ட உதவிகளை 
இந்தியா ஆப்கானிஸதானுக்கு 
அனுப்பியுளைது.   

க்டந்த வாரம் ஆப்காளை பென்-
றள்டந்த இந்தியாவின் இந்த ஆறு 
பதான்கள மனிதாபிமாை உதவிக -
ளையும் இஸ்ாமிய எமிரரட் வர-
ரவற்கிறது என்று அதன் ர�சொைர் 
ெபியுல்ா முஜாஹித் பதரிவித்தார்.   

காபுல, இந்திரா காந்தி மருத்துவ -
மளைக்கு இந்த மருத்துவ உதவிகள 
ளகயளிக்கப்�ட்்டை.   

ஆப்கான் மக்களு்டைாை தமது 
முக்கிய உறவு மற்றும் அவர்களுக் -
காை மனிதாபிமாை உதவிகள 
பதா்டரும் என்றும் இந்தியா உறுதிய-
ளித்துளைது.     

்காஷ்மிர் பனிச்சரிவில்  
சிக்கிய 30 பபர் மீட்பு

வ்டக்கு காஷ்மிரின் குக்வாரா 
மாவட்்டத்தில உளை பெடுஞொள் 
�னிசெரிவால �ாதிக்கப்�ட்்டளத 
அடுத்து குளறந்தது 30 ர�ர் மீட்கப்-
�ட்டுளைைர்.   

�னிப்ப�ாழிவு காரணமாக 
்டஙதார் - ரொவ்கி பில பெடுஞொள -்
யில இரு �னிசெரிவு ெம்�வஙகள 
இ்டம்ப�ற்றளத அடுத்து �யணி-
கள நிர்க்கதியாகியுளைைர். இதளை 
அடுத்து அஙகு விளரந்த இந்திய 
இராணுவத்திைர் மீட்பு ெ்டவடிக்ளக -
களை ஆரம்பித்துளைைர்.   

அவர்களின் கடும் ர�ாராட்்டத்-
தின் பின் 30 �யணிகள அஙகிருந்து 
பவளிரயற்றப்�ட்டுளைைர்.     

பாக். மதநிநதனை குற்றச்ாட்டு: 
பபண்ணுக்கு மரண தண்்டனை

முஹமது ெபி மற்றும் அவரது 
மளைவிகளில ஒருவளர அவம-
திப்�தாக கருதப்�டும் �்டஙகளை 
�கிர்ந்து மதநிந்தளையில ஈடு�ட்-
்டதாக முஸலிம் ப�ண ஒருவருக்கு 
�ாகிஸதான் நீதிமன்றம் ஒன்று மரண 
தண்டளை விதித்துளைது.   

வ்டக்கு �ாகிஸதான் ெகராை 
ராவலபிணடியில உளை நீதிமன் -
றத்தில க்டந்த புதன்கிழளம இ்டம்-
ப�ற்ற இந்த வழக்கு விொரளணயில, 
ொட்டின் கடுளமயாை மதநிந்தளை 
ெட்்டத்தின் கீழ் அனீகா அதீக் என்ற 
ப�ணணுக்ரக தண்டளை வழஙகப்-
�ட்டுளைது.   

க்டந்த 2020 ரம மாதம் முதல 
முளற தாக்கல பெயயப்�ட்்ட இந்த 

வழக்கில தம் மீதாை குற்றசொட்ள்ட 
26 வயதாை அதீக் நிராகரித்துளைார்.   

தன் மீது குற்றசொட்ள்ட சுமத் -
திய ஹஸைத் �ாரூக் என்�வரு்டன் 
ெட்�ாக இருப்�ளத மறுத்தளத 
அடுத்து தம்ளம மத விவகாரத்துக்-
குள இழுத்ததாக அதீக் குறிப்பிட்டுள-
ைார். இந்த இருவரும் ஒன்ள்ன் 
ரகம் மூ்ம் ெந்தித்திருப்�ரதாடு 
வாட்ஸஅப் தைத்தில பதா்டர்பில 
இருந்துளைைர்.   

அதீக்கின் மரண தண்டளை ் ஹுர் 
உயர் நீதிமன்றத்தால உறுதி பெயய 
ரவணடி இருப்�ரதாடு, அதற்கு 
முன் இந்தத் தீர்ப்புக்கு எதிராக ரமன்-
முளறயீடு பெயய அவருக்கு உரிளம 
உளைது.     

பிரிட்டனில் க�ொர�ொனொ �டடுப்ொடு�ள் நீக�ம்
இஙகி்ாந்தில முகக்கவ -

ெம் அணிய விதிக்கப்�ட்்ட 
கட்டுப்�ாடு அடுத்த வாரம் 
முதல திரும்�ப் ப�றப்� -
டுவதாக பிரதமர் ப�ாரிஸ 
ரஜான்ென் அறிவித்துளைார்.  

இதுகுறித்து �ாராளுமன் -
றத்தில ர�சிய பிரதமர் 
ரஜான்ென், வீட்டில இருந்த -

வாறு �ணிபிரியுமாறு ஊழி -
யர்களை இனி அரசு அறிவு -
றுத்தாது என்றும் அவரவர் 
அலுவ்கம் பென்று �ணிபு -
ரிய அனுமதி வழஙகப்�டு -
வதாகவும் பதரிவித்தார்.  

சுய தனிளமப்�டுத்தல, 
பகாரராைா பஹலத் �ாஸ 
உளளிட்்ட ெ்டவடிக்ளகக -

ளில இருந்து மக்களுக்கு 
வி்க்கு அளிக்கப்�டுவதா -
கவும் பதரிவித்தார். வரும் 
வாரம் முதல ப�ாது இ்டங -
கள மற்றும் உளைரஙகு 
நிகழ்சசிகளில மக்கள முகக் -
கவெம் அணிவது கட்்டாய -
மிலள் என்றும் ப�ாரிஸ 
ரஜான்ென் பதரிவித்தார்.    

�ஷ்யப ்ட்ட உகட�னுககுள்
நுடையும்: ட்்டன் நம்பிகட�
உக்ளரனுக்குள ரஷ்யா நுளழயும் 

எைக் கருதுவதாகவும் எனினும் 
ரஷ்ய ஜைாதி�தி விைாடிமிர் புடின் 
முழுவீசசி்ாை ர�ாளர விரும்� -
விலள் என்றும் அபமரிக்க ஜைா -
தி�தி ரஜா ள�்டன் கூறியுளைார்.  

இது பதா்டர்�ாக பெயதியாைர் 
ரகட்்டர�ாது, “அவர் உளரை 
நுளழவார் என்�து என் கணிப்பு. 
அவர் ஏதாவது பெயதாக ரவணடி -
யுளைது” என்றார் ள�்டன்.  

உக்ளரன் மீது ர�ார் பதாடுப்� -
தாக பவளியாகும் தகவள் ரஷ்யா 
பதா்டர்ந்து மறுத்து வருகிறது. 
எனினும் எலள்ரயாரத்தில சுமார் 
100,000 �ள்டகளை ரஷ்யா குவித் -
துளைது.   

உக்ளரளை ரெட்ர்டாவில ரெர்த் -
துக் பகாளைக்கூ்டாது, ர�ா்ந்து 
உளளிட்்ட ொடுகளில ரெட்ர்டா 
ெ்டவடிக்ளககளைக் குளறத்துக் 

பகாளை ரவணடும் என்�ை உள -
ளிட்்ட ரகாரிக்ளககளை ரஷ்யா 
பதா்டர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.  

ரமற்கத்ரதய ொடுகள மற்றும் 
ரஷ்யாவுக்கு இள்டயி்ாை ர�சசு -

வார்த்ளதகள தீர்க்கமாை திருப்�ம் 
ஒன்ளற எட்டுவதற்கு தவறியுள -
ைது. ரஷ்யாவின் சி் ரகாரிக்ளக -
கள நிராகரிக்கப்�ட்டுளைை.   

இந்நிள்யில அபமரிக்க இரா -

ஜாஙகச பெய்ாைர் அன்்டனி 
பிளின்கன் பஜனீவாவில இன்று 
பவளளிக்கிழளம ரஷ்ய பவளியு -
றவு அளமசெளர ெந்தித்து ர�சசு -
வார்த்ளத ெ்டத்தவுளைார். “ரஷ்யா 
மிகக் குறுகிய அறிவித்தலில 
உக்ளரன் மீது தாக்குதல ெ்டத்தக் 
கூடும்” என்று பிளின்கன் எசெரித் -
துளைார்.   

எவ்வாறாயினும் க்டந்த புதன் -
கிழளம இ்டம்ப�ற்ற பெயதியா -
ைர் ெந்திப்பில ர�சிய ள�்டன், 
“எந்த ொடு என்ை பெயய முன்வ -
ரும் என்�து �ற்றி ரெட்ர்டாவில 
முரண�ாடு உளைது. என்ை ெ்டக் -
கிறது என்�ளதப் ப�ாறுத்து அது 
அளமயும்.   

“ரஷ்யப் �ள்ட எலள்ளய க்டந் -
தால அளைத்தும் மாறிவிடும் என்று 
ொன் நிளைக்கிரறன்” எை குறிப் -
பிட்்டார்.     

சின்றக்குள் பபண் னைதிைள்  
ைறபழிப்பு: 10 பபர் குற்றவாளி

பகாஙரகா ொட்டில அைவுக்கு 
அதிகமாரைாளரக் பகாண்ட சிளற 
ஒன்றில ஏற்�ட்்ட க்வரத்தின்-
ர�ாது �் ்டஜன் ப�ண ளகதிகள கற்-
�ழிக்கப்�ட்்டது பதா்டர்பில �த்து 
ளகதிகள குற்றவாளிகைாக நிரூபிக்-
கப்�ட்டுளைைர்.   

லுபும்�ாஷிக்கு அருகில உளை 
கொ�ா மத்திய சிளறயில 2020 ஆம் 
ஆணடு ஏற்�ட்்ட மூன்று ொள க -்
வரம் ஒன்றில தாம் பதா்டர்சசியாக 
கற்�ழிக்கப்�ட்்டதாக முப்�த்து ஏழு 

ப�ணகள மற்றும் �தின்ம 
வயது யுவதிகள வாக்குமூ-
்ம் அளித்தைர்.   

இதைால சி் ப�ண 
ளகதிகள கர்ப்�முற்றிருப்-
�ரதாடு சி்ர் எயட்ஸ 
உட்�்ட �ாலவிளை ரொய-
கைாலும் �ாதிக்கப்�ட்-
டுளைைர்.    இதில குற்-
றஙகாணப்�ட்டிருக்கும் 10 
ஆணகளுக்கும் அ�ராதம் 
விதிக்கப்�ட்டிருப்�ரதாடு 
15 ஆணடுகள ரம்திக 
சிளறத் தண்டளையும் 

விதிக்கப்�ட்டுளைது.   
2020 பெப்ப்டம்�ரில ஆண 

ளகதிகள குழு ஒன்று சிளறசொ-
ள்ளய தமது கட்டுப்�ாட்டில ளவத்-
திருந்த நிள்யில அதன் ப�ணகள 
�குதி மீது தீ ளவக்கப்�ட்்டது. 
இதைால 16 வயது சிறுமி உட்�்ட 
ப�ண ளகதிகள சிளறசொள் முற்-
றபவளியில உறஙக ரவணடி ஏற்�ட்-
்டரதாடு அப்ர�ாது �ாலியல தாக்குத-
லுக்கு உளைாகியுளைைர்.     

சஹொ�ொ ் ொடைவனத்தில்
அரிதொன ்னிப க்ொழிவு

ெஹாரா �ாள்வைத்தின் 
தட்�பவப்�நிள் உளறநி-
ள்ளய �திவாைளத அடுத்து 
அஙகு மணலுக்கு ரம்ால 
�னி ப�ாழிந்துளைது.   

58 பெலசியஸ பவப்�நிள் 
�திவாகும் உ்கின் மிகப்ப�-
ரிய �ாள்வைமாை ெஹாரா -
வில அரிதாை நிகழ்பவான்-
றாகரவ �னி �்டர்ந்துளைது. 
வ்ட ரமற்கு அலஜீரியாவில அளமந்-
திருக்கும் அயின் பெப்ரா ெகரில 
�னிப்ப�ாழிவு மற்றும் �னி �்டர்ந்த 
�்டஙகள பவளியாகியுளைை.   

இந்த ெகரில தற்ர�ாது பவப்�-
நிள் ளமைஸ 2 பெலசியஸ அை-
வுக்கு வீழ்சசி அள்டந்துளைது. 
எதிர்�ாராத விதமாக �னி ப�ாழிந்த 
நிள்யில மணலின் ரம்ால �னி 
அற்புதமாை வடிவத்தில �்டர்ந்து 
காணப்�டுகிறது.   

எனினும் க்டந்த 42 ஆணடுகளில 
இந்த ெகரம் �னிளய காண�து இது 
ஐந்தாவது முளறயாகும். இதற்கு 
முன்ைர் 1979, 2016, 2018 மற்றும் 
2021 இல இந்த நிகழ்வு இ்டம்ப�ற்-
றுளைது.   ெஹாரா �ாள்வைத்தின் 
நுளழவாயில என்று அளழக்கப்�-
டும் அயின் பெப்ரா ெகர் க்டல மட்-
்டத்தில இருந்து 3,000 அடி உயரத் -
தில அட்்ஸ மள்களை சூழ்ந்த 
�குதியாகும்.     

க்ருமளவு நன்னீட� �்டலில்  
க�ொடடும் ஏ68 ்னிப்ொடை

இராட்ெத �னிப்-
�ாளறயாை ஏ68 
அது உருகும் 
உசெத்தில உளை 
ஒவ்பவாரு ொளும் 
1.5 பிலலியன் 
பதான் ென்னீளர 
க்டலுக்குள பகாட்டுவதாக ஆயவாைர்-
கள குறிப்பிட்டுளைைர்.   

இது பிரிட்்டன் ொட்டின் அளைத்து 
குடிமக்களும் ொைாந்தம் �யன்�டுத்-
தும் நீரின் சுமார் 150 ம்டஙகு அதிக 
அைவாகும்.   ஏ68 �னிப்�ாளற 
குறுகிய கா்த்திற்கு உ்கின் மிகப்ப�-
ரிய �னிப்�ாளறயாகவும் இருந்தளம 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 2017 ஆம் ஆணடு 
அது அன்்டார்டிகாவில இருந்து 
உள்டந்தர�ாது சுமார் 6,000 ெதுர 
கிர்ாமீற்றர் �குதிளய பகாணடிருந்-

தது. அதன் ஒரு ட்-
ரிலலியன் �னி உரு-
கியுளைது.    ஏ68 
சுற்றுசசூழலுக்கு 
ஏற்�டும் தாக்கம் 
�ற்றி அைவிடும் 
முயற்சியில ஆய-

வாைர்கள தற்ர�ாது தீவிரமாக ஈடு-
�ட்டு வருகின்றைர்.   

இந்த இராட்ெத �னிப்�ாளற அன்-
்டார்டிகாவில இருந்து பதற்கு ப�ருங-
க்டல ஊ்டாக பதற்கு அட்்ான்டிக் 
வளர ெகர்ந்துவரும் நிள்யில அதன் 
�ரிமாணத்தில ஏற்�டும் மாற்றம் �ற்றி 
அளைத்து பெயமதி தரவுகளையும் 
ஆதாரமாகக் பகாணடு லீட்ஸ �லக-
ள்க்கழகத்தின் தள்ளமயி்ாை 
குழு ஒன்று ஆயவு ெ்டத்தி வருகின்-
றளம குறிப்பி்டத்தக்கது.     

மருந்து எதிர்பபு கதொற்று�ளொல்  
உைகில் ்ை மில். ர்ர் ம�ணம்

நுணணுயிர் பகாலலி 
மருந்ளத எதிர்க்கும் 
�க்டீரியாவிைால ஏற் -
�டும் பதாற்றுகைால 
2019 ஆம் ஆணடில 
உ்பகஙகும் 1.2 மில-
லியனுக்கும் அதிகமா-
ைவர்கள உயிரிழந்திருப்�தாக இது 
�ற்றி ரமற்பகாளைப்�ட்்ட மிகப்ப�-
ரிய ஆயவு ஒன்றில பதரியவந்துள-
ைது.   

இது மர்ரியா அல்து எயட்ஸ 
ரொயிைால வரு்டாந்தம் ஏற்�டும் 
உயிரிழப்புகளை வி்டவும் அதிகமா -
கும்.   

வறிய ொடுகள ரமாெமாக �ாதிக் -
கப்�ட்்டர�ாதும் நுணணுயிர் 
எதிர்ப்பு அளைவரது சுகாதாரத்துக்-

கும் அசசுறுத்த்ாக 
உளைது என்று அந்த 
அறிக்ளகயில குறிப்பி -
்டப்�ட்டுளைது.   

இதற்கு எதிராக 
�ாதுகாப்புப் ப�ற 
புதிய மருந்துகளுக்காக 

முதலீடு பெயவதற்கும் தற்ர�ாளத-
யவற்ளற அறிவுபூர்வமாக �யன்�-
டுத்துவதற்கும் �ரிந்துளரக்கப்�ட்-
டுளைது.   

அணளமய ஆணடுகளில 
ொதாரண பதாற்றுகளுக்கு நுணணு -
யிர் பகாலலி மருந்துகளின் அதிகப்-
�டியாை �யன்�ாடு, அளவ தீவிர 
பதாற்றுகளுக்கு எதிராக குளறவாை 
பெயலதிறளைக் பகாண்டதாக மாறு -
வதற்கு காரணமாகியுளைை.

முதலாவது உதவி விமானம்
ட�ாங்ாவவ டென்றவ�வு
�சிபிக் ொ்டாை ப்டாஙகாவுக்கு 

ரதளவப்�டும் உணவு மற்றும் நீளர 
ஏற்றிய முத்ாவது பவளிொட்டு 
உதவி விமாைம் ரெற்று அந்ொட்ள்ட 
அள்டந்துளைது.   

ப்டாஙகாவின் பிரதாை விமாை 
நிள்யத்ளத மூடிய எரிமள்ச 
ொம்�ல அதன் ஓடு �ாளதயில 
இருந்து அகற்றப்�ட்்டளத அடுத்து 
அஙகு நியூசி்ாந்து இராணுவ 
விமாைம் தளரயிறஙகியுளைது.   

நியூசி்ாந்து மற்றும் அவுஸதிரர-
லியா அனுப்பிய ஏளைய விமாைங-
கள மற்றும் கப்�லகள ப்டாஙகாளவ 
ரொக்கி �யணிக்க ஆரம்பித்துள-
ைை.   

க்டந்த ெனிக்கிழளம க்டலுக்கு 
அடியில இ்டம்ப�ற்ற �ாரிய 
எரிமள் பவடிப்பிைால அருகில 
இருக்கும் ப்டாஙகா ொட்ள்ட சுைாமி 
அள் தாக்கியரதாடு அந்த ொட்ள்ட 
ொம்�ல சூழ்ந்ததால ப�ரும் சுகாதார 
பிரசசிளை ஏற்�ட்டுளைது.   

இதைால குளறந்தது மூவர் உயிரி -
ழந்திருப்�ரதாடு பதா்டர்�ா்டலகள 
துணடிக்கப்�ட்்ட நிள்யில ஐந்து 
ொட்களின் பின்ைரர ெர்வரதெத்து-
்டைாை பதா்டர்�ா்டல நிறுவப்�ட்-
டுளைது.   

தள்ெகர் நுகுவார்ா�ாவில 
உளை விமாைநிள்ய ஓடு�ாளத-

யில ொம்�ல �டிந்ததால விமாைங -
கள தளரயிறஙக முடியாத நிள் ஏற்-
�ட்்டது.   

இந்நிள்யில மீட்புக் குழுக்கள 
மற்றும் நூற்றுக்கணக்காை தன்ைார்-
வ்ர்கள தளளுவணடிகள மற்றும் 
மணவாரிகளை �யன்�டுத்தி �் 
ொட்கள ர�ாராடி ஓடு�ாளதயில 
இருக்கும் ொம்�ள் அகற்றியுளை -
ைர்.   

இதளைத் பதா்டர்ந்து சி–130 
பஹர்கியு்ஸ விமாைம் நீர் பகாள-

க்ன்கள, தற்காலிக கூ்டாரஙகள, 
மின் பிறப்�ாக்கிகள, சுகாதார 
மற்றும் குடும்� ொதைஙகள மற்றும் 
பதா்டர்�ா்டல உ�கரணஙகளு்டன் 
ப்டாஙகாவில தளரயிறஙகியுளைது.   

இதளைத் பதா்டர்ந்து உதவிப் 
ப�ாருட்கள மற்றும் ொம்�ள் அகற்-
றுவதற்காை ொதைஙகளு்டன் அவுஸ -
திரரலியாவின் இரு ர�ாயிங சி–17 
கிரைாப்மாஸ்டர் விமாைஙகள 
ரெற்று ப்டாஙகாளவ பென்றள்டந்த-
தாக பெயதி பவளியாகியுளைது.     
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,  
ஷம்ஸ் போஹிம்  

அரசியலமைப்பு ைாற்றத்திற்ா் 
பிரதான குழுவால் ந்ல் சட்டம் விமரவில் 
சைர்ப்பிக்்ப்்பட்டதும் அது சம்பயில் 
சைர்ப்பிக்்ப்்படடு ஆராயப்்படும். இதறகு 
எதிரணிக்கும் ஜனாதி்பதி அமழப்பு விடுத்-
துள்்ளதா் சம்ப முதல்வர் அமைசசர் 
தினனஷ் குணவர்தன வதரிவித்தார்.

ஜனாதி்பதியின் வ்ாள்ம் வி்ளக்் 
உமர மீதான ஒத்திமவப்பு னவம்ள விவா-
தத்தில் உமரயாறறிய அவர் னைலும் 
குறிப்பிட்டதாவது,

அரசியலமைப்பு ந்ல் சட்டத்மத 
அதற்ா் நியமிக்்ப்்பட்ட பிரதான குழு 
விமரவா் அதமன ம்யளித்ததும் 
அதமன ்பாராளுைன்்றத்தில் சைர்ப்பிக்் 
இருக்கின்றாம். இதமன ்பறறி ஆராய்-
வதறகு வாய்ப்பு வழங்ப்்படும். எதிர-
ணிக்கும் ஜனாதி்பதி அமழப்பு விடுத்-
தார். னதமவயான உ்டன்்பாடு்ம்ள 
ஏற்படுத்தி னதமவயான ைாற்றங்ம்ள 
னைறவ்ாண்டு விமரவா் வசயற்படுத்த 
னவண்டும். அரசியலமைப்பு 20 த்ட-

மவ்ள் திருத்தப்்படடுள்்ளன. துண்டு 
துண்்டா் ைாற்றப்்பட்டன. னதர்தல் 
மும்றமய ைாற்ற னவண்டும் என அமன-
வரும் ன்ாருகின்்றனர்.  

னதசிய னதமவமய நிம்றனவறறும் 
வம்யில் வசயற்ப்ட னவண்டும். வரவு 
வசலவுத்திட்டத்தில் கிராைங்ம்ள உயிரூட-
டும் ந்டவடிக்ம்யில் இ்றஙகியுள்ன்ளாம். 
நாடு மு்ஙவ்ாடுத்துள்்ள னைாசைான 
இன்ம்றய நிமலயில் அதலிருந்து மீ்ள 
அடித்த்ளம் இ்டப்்படடுள்்ளது. நடபு நாடு -்
ளு்டனும் சர்வனதச அமைப்பு்ளு்டனமும் 
வநருக்்ைா் வசயற்படடு வருகின்றாம். 
முதலீடு்ம்ள அதி்ரிக்் ஆவணவசய்-
யப்்படடுள்்ளது.  

வ்ானரானாவினால் ஏற்பட்ட தாக்-
்த்மத மு்ாமைத்துவம் வசய்ய ஜனா-
தி்பதி ந்டவடிக்ம் எடுத்தார். ைக்்ளின் 
உயிர்்ம்ள ்பாது்ாக்்னவ அவர் முன்-
னுரிமை வழஙகினார். இந்த நிமலயில் 
வ்பாரு்ளாதார வநருக்்டி ஏற்படுவது 
வ்பாதுவானனத. வ்பாரு்ளாதாரத்மத 
்பலப்்படுத்த ்பல திட்டங்ள் ஆரம்பிக்்ப்-
்படடுள்்ளன. ்பயிர் வசய்யப்்ப்டாத வீடடுத் 

னதாட்டங்ள் ் ாணப்்படுகின்்றன. தறவ்பா-
ழுது ்பல னதாட்டங்ளில் ்பயிர்சவசய்ம் 
ஆரம்பிக்்ப்்படடுள்்ளது. அரிசி வநருக்்டி 
ஏற்படடுள்்ளது. அதறகு மு்ம் வ்ாடுக்் 
ஜனாதி்பதி ந்டவடிக்ம் எடுத்துள்்ளார். 
உல் உணவுத்திட்டத்தின் ்பா்டசாமல 
உணவு திட்டத்தில் நான் ம்சசாத்திட-
ன்டன். எைது நாடு தனிமைப்்ப்டவில்மல. 
நடபு நாடு்ள் வில்வில்மல.

புதிய அபிவிருத்தி ைார்க்்ங்ம்ள 
தி்றக்் ந்டவடிக்ம் எடுக்்ப்்படடுள்்ளது. 
நீமர ்பாதுக்்ாக்் னவண்டும்.வ்டக்கிற-
்ான நீர்ப்்பாசன திட்டம் ஆரம்பிக்்ப்்பட-
டுள்்ளது. வ்டக்கிலுள்்ள ்பல பிரனதசங-
்ளில் ைாற்றம் ஏற்படுத்தக் கூடியதா் 
இந்தத் திட்டம் அமையும்.

ஆசிரியர்்ளுக்்ா் வரலாறறில் அதி் 
நிதி ஒதுக்கியது எைது ஜனாதி்பதி ைாத்தி-
ரனை. வ்ாடுப்்பனவு வழஙகுவது ஆரம்-
பிக்்ப்்படடுள்்ளது. 

்ஷ்்டைான நிமலயில் இதமன வசயற-
்படுத்த முடிந்துள்்ளது. மூடிய னசமவயா் 
ஆசிரியர் னசமவமய ைாற்ற இருக்கி-
ன்றாம்.

அரசியலமைப்பு ைாற்றத்திற்ான

வ்ாழும்பு, ைலர் வீதியில் அமைந் -
துள்்ள “சிறிைதீ்பாய” பிரதைர் அலுவ -
ல்ம் புனரமைக்்ப்்பட்ட நிமலயில்-
னநறறு (20) ஜனாதி்பதி ன்ாட்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷ ைறறும் பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ -
்பக்ஷ ஆகினயாரினால் தி்றந்து மவக்்ப்-
்பட்டது.   

நிமனவுக் ்ல்வவடம்ட திமரநீக்்ம் 
வசய்த ஜனாதி்பதி, அலுவல் வ்ளா்த் -
திலுள்்ள புத்தர் சிமலக்கு ைலர் பூமஜ 
வசய்த பின்னர் அம்டயா்ள ரீதியா் ்்ட-
மை்ம்ள ஆரம்பித்து மவத்தார்.   

புனரமைக்்ப்்பட்ட அலுவல்த்தில் 
்ாடசிப்்படுத்தப்்படடுள்்ள பும்ப்்ப்டங-
்ம்ள ்பார்மவயிட்ட ஜனாதி்பதி, அலு-
வல் வ்ளா்த்மதயும் ்பார்மவயிட்டார். 
அலுவல்த்தின் ்்டமை்ம்ள ஆரம்பிப்-
்பமத முன்னிடடு த்பால் அடம்டயும் 
நிமனவு முத்திமரயும் ஜனாதி்பதியின் 
தமலமையில் வவளியி்டப்்பட்டது.   

பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷவின் 
ஆனலாசமனயின் ன்பரில் பிரதைரின் 
முன்னாள் வசயலா்ளர் ் ாமினி வசனரத் -

தின் னைற்பார்மவயின் கீழ், இலஙம் 
்்டற்பம்டயினர் இந்த ைாளிம்மய 
புனரமைத்துள்்ளனர்.   

இந்த இரண்டு ைாடி ைாளிம்மய 
ஆல்்பர்ட இம்ைானுனவல் டி சில்வா 
தனது ை்ன் சர் ஆல்்பர்ட ஏர்னஸ்ட டி 
சில்வாவுக்்ா், 1916இல் நிர்ைாணித்-
தார். இது, 1960ஆம் ஆண்டு அவரின் 
ைம்றவுக்குப் பின்னர் குடும்்ப உறுப்பி -
னர்்்ளால் அந்த ைாளிம் அரசாங்த்-
துக்கு ம்யளிக்்ப்்பட்டது.   

்ல்வி ைறறும் வாவனாலி அமைசசு, 
உள்ளூராடசி ைன்்றம் ைறறும் வீ்ட-
மைப்பு அமைசசு ஆகியன, அக்்ா -
லத்தில் சிறிைதீ்பாயவில் இயஙகி 
வந்தனதாடு, 1978ஆம் ஆண்டு அப்-
ன்பாமதய பிரதைர் ரணசிங் பினரைதாச-
வினால் சிறிைதீ்பாயவில் பிரதைர் அலு-
வல்ம் நிறுவப்்பட்டது.   

நூறு வரு்டங்ளுக்கு னைல் ்பமழமை-
யான “சிறிைதீ்பாய”, 44 வரு்டங்ளின் 
பின்னர் அதன் ்பமழய னதாற்றத்துக்ன் 
முழுமையா்ப் புனரமைக்்ப்்பட்டது.   

“சிறிைதீ்பாய” வரலாறு ்பறறிய த் -
வல்்ள் ைறறும் பும்ப்்ப்டங்ள் அ்டங-
கிய நூல், ஜனாதி்பதியின் வசயலா்ளர் 
்ாமினி வசனரத்தினால் ஜனாதி்பதிக்கு 
ம்யளிக்்ப்்பட்டது.   

புனரமைக்்ப்்பட்ட பிரதைர் அலுவல -
்த்தின் தி்றப்பு விழாமவக் குறிக்கும் 
வம்யில், முன்னாள் பிரதைர்்ளின் 
வசயலா்ளர்்ளு்டன் ஜனாதி்பதி பும்ப்-
்ப்டத்துக்கு னதாறறினார். பின்னர் அவர் 
நிமனவுப் ்பதினவடடில் ஒரு குறிப்ம்ப-
யும் ்பதிவிட்டார்.   

அமைசசர் ்டலஸ் அழ்ப்வ்பருை, 
இராஜாங் அமைசசர் விதுர விக்கி-
ரைநாயக்், ஜனாதி்பதியின் வசயலா-
்ளர் ்ாமினி வசனரத், ஜனாதி்பதியின் 
தமலமை ஆனலாச்ர் லலித் வீரதுங், 
பிரதைரின் வசயலா்ளர் அனுர திஸாநா-
யக்், முன்னாள் பிரதைர்்ளின் வசய-
லா்ளர்்ள், அரச அதி்ாரி்ள் ைறறும் 
அல்ன்பர்ட ஏர்னஸ்ட டி சில்வாவின் உ்ற-
வினர்்ள் உள்ளிட்ட ்பலரும் இந்நி்ழ்-
வில் ்லந்துவ்ாண்டிருந்தனர்.   

நகல் சட்டத்தை ஆராய
எதிரணிக்கும் அ்ைப்பு

புனரமைக்கப்பட்ட பிரதைர் அலுவல்கம்

ngUe;Njhl;l mikr;R

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

mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; - ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy;
fz;b> khj;jis> fhyp kw;Wk; `g;Gj;jis gpuhe;jpaq;fspYs;s SLSPC ngUe;Njhl;lq;fs;

mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;Fj; Njitg;gLk; ,ae;jpuhjpfis thliff;fkh;j;Jtjw;F kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis 

toq;Ftjw;F fPh;j;jp tha;e;j toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfis jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; NfhUfpd;whh;.

Nfs;tp ,y. SLSPC /PL/DEV./MACHINERY/T-23/2022

,ae;jpuj;jpd; tif msT jd;ik
01 

myF

njhif 

(2f;F 

Nkw;gl;lit)

gpiz itg;G

Excavator with rock breaker & bucket 30hp Brand New 200,000/=

Excavator with rock breaker & bucket 70hp Brand New 280,000/=

Shredder Machine (Chopping compost/ 
materials) Average 600 kg/hr. Diesel Kg/hr Brand New 12,000/=

Backhoe Loader project 21 JCB Both manual 
& Power shifter 30hp Recondition 140,000/=

Excavator with rock breaker & bucket 70hp Recondition 140,000/=

Excavator with rock breaker & bucket 30hp Recondition 60,000/=

gpd;tUk; thfdq;fs; / ,ae;jpuhjpfis thliff;fkh;j;Jtjw;F jdpahd Nfs;tpfis mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

jaT nra;J ,ae;jpu ,af;Feh; / vhpnghUs; rfpjk; kw;Wk; ,y;yhky; vd;gtw;Wf;F Nfs;tp NfhuTk;.

Tender No. SLSPC/PL/DEV./MACHIERY/T-24/2022

,ae;jpuj;jpd; tif msT
01 

myF

njhif 

(2f;F Nkw;gl;lit)

Excavator with rock breaker & Bucket 30hp

Excavator with rock breaker & Bucket 70hp

Backhoe Loader project 21 JCB Both manual & Power shifter 76hp

Tipper Truck (Dump Truck) 01 cube

Nkw;gb Nfs;tpf;fhd ,ae;jpuq;fspd; tpguf;Fwpg;Gfs; /  epge;jidfs; Nfs;tpg; gbtq;fs; cs;slq;fshd 

Nfs;tp Mtzq;fis 2022 [dthp 24Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 

2000.00 &ghitr; nrYj;Jtjd; Nghpy; nfhOk;G-12> ,y. 21> kPuhdpah tPjp> SLSPC jiyik 

mYtyfj;jpy; my;yJ gd;tpy> fy;gp`py;y> SLSPC gpuhe;jpa mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;gLk; itg;ig xd;wpy;  kf;fs; tq;fp> 1Mk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046100240000933 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J my;yJ 

mur tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 01 tUl fhyk; nry;YgbahFk; tifapyhd gpiz Kwpnahd;W 

rfpjk; Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~,ae;jpuhjpfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp - mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;|| vdf;  Fwpg;gpl;L jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>  

,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G-12 vDk; Kfthpf;F 2022 ngg;uthp 09Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpfs; 2022-02-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00  kzpf;F SLSPC jiyik mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;. ,e;jf; 

Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ Nfs;tpapd; xU gFjpia my;yJ KOf; Nfs;tpiaAk; ,uj;Jr; 

nra;Ak; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,y. 21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G 12.

2022-01-19

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

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

2022/ 2023 Mk; Mz;Lfspy; xUtUl fhyg;gFjpf;F njd;jpir 
mjpNtf neLQ;rhiy> nfhOk;G - fl;Lehaf;f neLQ;rhiy kw;Wk; 

ntspr;Rw;W mjpNtf neLQ;rhiyapd; nraw;ghLfs;> guhkhpg;G
kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpw;fhf gazpfs; thfdq;fis thliff;F 

mkh;j;Jtjw;fhd miog;G
Contract No.: RDA/EOM&M/PRC/2022/MECH/01    

1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %ykhf NkNyAs;s ngWiff;fhf (fPNoAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s thdq;fSf;fhdJ)jFjpAk; jifikAs;sJkhd tpiykDjhuhplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp  rigapd; rhh;ghf> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig 

ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

Vehicle Quantity Vehicle Quantity Vehicle Quantity

Van-8 Seater 51 Crew Cabs 21 Car 01

Van-5 Seater 04 Double Cabs 6 Jeep 01

2.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL 

ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 038-2289122. njhiyefy;; : 038-2289560) mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf  ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  xt;nthU   thfdj;jpw;Fk; 5>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp 

cj;juthj ghq;nfhd;whfTk; gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ~~kfNdFk||> 216 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig gzpg;ghshpd; ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  2022.01.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.07 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; kPsspf;fg;glhj  fl;lzkhf 2>500 &gh +  200 (ngNrt) I nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> 

ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M  gphptpd; gzpg;ghsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; rpq;fs nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.02.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

EOM&M  gphptpd; gzpg;ghsUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj Kfthpapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; jaT nra;J “RDA/EOM&M/PRC/2022/MECH/01”   vdJ Fwpg;gplTk;. 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M  gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. jpwf;Fk; 

Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

                                                                                    

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp rig ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh.>
tPjp mjpfhu mgptpUj;jp rig> f`l;lf`N`d>

ty;fk> gz;lhufk.

ngUe;Njhl;l mikr;R

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

mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
Njapiy ehw;WNkil cgfuzq;fis toq;Fjy;

fz;b> khj;jis> fhyp kw;Wk; `g;Gj;jis gpuhe;jpaq;fspYs;s 

SLSPC ngUe;Njhl;lq;fs;
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;ljpw;Fj; Njitg;gLk; ehw;WNkil cgfuzq;fis toq;Ftjw;F fPh;j;jp tha;e;j 

toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis   ngWiff; FOtpd; 

jiyth; NfhUfpd;whh;.

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/RE-PLANT./NURSERY EQUIP./T-19/2022

cUg;gb ,y. cUg;gb gpiz itg;G

1. ehw;WNkil eph;khzk;> ePh;g;ghrdj;jpw;fhd nghUl;fs;> 

ehw;WNkil fd;WfSf;fhd nghypj;jPd;fs;
&gh 53>400.00

2. tptrhaf; fUtpfs; &gh 100>000.00

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/RE-PLANT./NURSERY EQUIP./T-20/2022

cUg;gb ,y. cUg;gb gpiz itg;G

1. 12 ehw;WNkilfSf;fhd njspf;Fk; ePh; Kiwikfis 

(Sprinkler System) toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
&gh 160>000.00

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/RE-PLANT./NURSERY EQUIP./T-21/2022

cUg;gb ,y. cUg;gb gpiz itg;G

1. Njapiyf; fd;Wfis toq;Fjy; - 100>000 fd;Wfs;

(nkhj;jk; 2>850>000 fd;Wfs;)
&gh 50>000.00

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/RE-PLANT./NURSERY EQUIP./T-22/2022

cUg;gb ,y. cUg;gb gpiz itg;G

1. cuk; / ,urhadq;fis toq;Fjy; &gh 100>000.00

Nkw;gb ehd;F Nfs;tpf;fhd tpguf;Fwpg;Gfs; /  epge;jidfs; Nfs;tpg; gbtq;fs; cs;slq;fshd Nfs;tp 

Mtzq;fis 2022 [dthp 24Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 2000.00 

&ghitr; nrYj;Jtjd; Nghpy; nfhOk;G-12> ,y. 21> kPuhdpah tPjp> SLSPC jiyik mYtyfj;jpy; 

my;yJ gd;tpy> fy;gp`py;y> SLSPC gpuhe;jpa mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;gLk; itg;ig xd;wpy;  kf;fs; tq;fp> 1Mk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046100240000933 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J my;yJ 

mur tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 01 tUl fhyk; nry;YgbahFk; tifapyhd gpid Kwpnahd;W 

rfpjk; Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~Njapiy ehw;WNkil cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp - kPs;gaphply; epfo;r;rpj;jpl;lk;|| vdf;  

Fwpg;gpl;L jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>  ,y. 21> kPuhdpah 

tPjp> nfhOk;G-12 vDk; Kfthpf;F 2022 ngg;uthp 09Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

Nfs;tpfs; 2022-02-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00  kzpf;F SLSPC jiyik mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;. ,e;jf; 

Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ Nfs;tpapd; xU gFjpia my;yJ KOf; Nfs;tpiaAk; ,uj;Jr; 

nra;Ak; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,y. 21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G 12.                                                       2022-01-19
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fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y WGSWD&EIP/ACQ/KB/18

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 

4-3/10/2012/LRB/328

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; 

fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;Lfs; muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhzpj; Jz;L njhlu;ghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 9 Mk; gpuptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s 

el;l<l;L cupj;J tprhuizfs; 2022Mk; tUl 

rdthp khjk; 28Mk; jpfjp eilngWk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; 2022.01.11 Mk; jpfjpa 2262/22Mk; 

,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpiag; ghu;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk;  : Nky; khfhzk;

2. khtl;lk;  : nfhOk;G 

3. gpuNjr nrayhsu; gpupT : nf];Ngit 

4. miktplk;  :  nf];Ngit gpuNjr 

nrayhsH gphptpy;> 

Jk;Nghtpy fpuhkk; 

5. fpuhkk;  : Jk;Nghtpy

6. tiugl ,y  :  flj;jpus; tiugl ,y. 

521203 (16 njhFjpfspy;> 

njhFjp ,y. 16 jhs; 

,y. 3)> (njhFjp ,y. 

20> jhs; 2)

7. Jz;L ,y  :   Nkw;Fwpj;j mjptpNrl 

tHj;jkhdpiag; ghHf;f

vr;. jpyf;ftu;jd> 

fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;ju;> 

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G 

kw;Wk; Rw;whly; Nkk;gLj;jy; 

fUj;jpl;lk;. 

nf];Ngit gpuNjr nrayhsu; gpupT

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk; 

Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lj;jpd; fhzp 

vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;> ,yq;if 

fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;>

,y. 3> = [atu;jdGu khtj;ij>

ntypf;fil> 

,uh[fpupa.

2022.01.13

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y. WGSWD&EIP/ACQ/MH/13

fhzp mikr;rpd; ,y. 

4-3/10/2016/LRB/197

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; 

fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;L muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhzpj; Jz;L njhlu;ghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 9 Mk; gpuptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s 

el;l<l;L cupj;J tprhuizfs; 2022.01.28Mk; 

jpfjp eilngWk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2021.01.11 Mk; jpfjpa 2262/22Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tHj;jkhdpiag; ghu;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk;  : Nky; khfhzk;

2. khtl;lk;  : nfhOk;G 

3. gpuNjr nrayhsu; gpupT : kfwfik

4. miktplk;  :  kfwfik efu rig 

vy;iyf;Fl;gl;l 

fq;nfhltpy fpuhkk; 

5. fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :   [k;Gf];Ky;y 

6. fpuhkk; : fq;nfhltpy

7. tiugl ,y  : Muk;g tiugl ,y.  9850
8. fhzpapd; ngaHfs; :  f[{f`tj;j> 

tst;tj;j tPjpapy; 

tup kjpg;gPl;L ,y 

njupahj fhzp

9. Jz;L ,y  :  Jz;L ,y. 1

10. tp];jPuzk; :  0.1991 n`f;lahH

vr;. jpyf;ftu;jd> 

fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;ju;> 

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G 

kw;Wk; Rw;whly; Nkk;gLj;jy; 

fUj;jpl;lk;. 

kfwfik gpuNjr nrayhsu; gpupT

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk; 

Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lj;jpd; fhzp 

vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;> ,yq;if fhzp 

mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;>

,y. 3> = [atu;jdGu khtj;ij> ntypf;fil> 

,uh[fpupa.

2022.01.13

1964-28Mk; ,yf;fk; nfhz;l fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; jpUj;jpaikf;fg;gl;l gb fhzp RtPfhpj;jy; 

rl;lj;jpd; 33MtJ tpjpapd; fPo; mwptpj;jy;

fhyp njhopw;gapw;rp ikaj;jpw;fhff; ifafg;gLj;jg;gl;l fhzpf;fhd e\;laPl;Lj; 

njhif fhzp RtPfhpj;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; 33MtJ tpjpapd; fPo; khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy; itg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ.

me;jf; fhzpf;F Kd;Dhpik NfhWgtuhf ,Ue;jhy; rk;ke;jg;gl;l tof;F 

,yf;fj;jpd; fPo; khtl;l ePjpkd;wj;jpy; M[uhfp e\;laPl;ilg; ngw;Wf; nfhs;SkhW 

njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 2021Mk; Mz;L etk;gh; khjk; 18Mk; jpfjp ,yf;fk; 

2254/36 nfhz;l ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; tpN\l th;j;jkhdp 

mwptpj;jiyg; ghh;f;fTk;.

mbg;gilj; jpl;lk; Jz;L e\;laPl;Lj; tof;F ePjpkd;wk;

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

   4198 01 &. 1000 LA 719 fhyp

I. `pkhyp uj;dtPu>

gpuNjr nrayhsh;>

fhyp ehd;F flitfs;

Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; Njrpa kUj;Jt mikr;R

tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy 
jhjpah; tpLjpnahd;wpw;fhf tPnlhd;iw 

Fj;jiff;F vLj;jy;
2022.04.01 Kjy; 2023.03.31 tiuahd xUtUl fhyj;jpw;F tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j 

itj;jparhiyapd; ngz; jhjpahh;fSf;F tpLjp trjpifs toq;Ftjw;fhf tPnlhd;iwf; 

Fj;jiff;F vLg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. mJ gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; 

g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

1.  12 ngz; jhjpah;fSf;Fg; NghjpasT miwfs; kw;Wk; ,ltrjpfs; kw;Wk; 

rikayiwnahd;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tPnlhd;wpd; %yk; Nkw;gb 

Njitiag; g+uzg;gLj;j ,ayhj gl;rj;jpy; mLj;Js;s ,uz;L tPLfs; ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gLk;.

2.  itj;jparhiyapypUe;J 3 fp.kPw;wUf;F Nkw;glhj njhiytpy; gpujhd tPjpf;F 

mz;ikapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. my;yJ ,yFtpy; nrd;wilaf; $ba 

miktplnkhd;wpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 3 fp. kPw;wh; vy;iyapDs; jFjpahd 

tPnlhd;W ,y;yhj nghOJ> gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf 5 fp. kPw;whpYs;s tPLk; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

3.  ePHf;Foha; trjpfs; kw;Wk; kpd;rhuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (mtw;wpw;fhf Gwk;ghd 

fl;lzg;gl;bay;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)

4.  Fiwe;jgl;rk; Fspayiwfs; kw;Wk; foptiwfs; ,uz;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mit 

tPl;bd; cl;Gwj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tPl;ilr; Rw;wptu ghJfhg;G Ntyp kw;Wk; EisTf;fjT ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ad;dy;fs; 

fphpy;fSld; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; tPl;bw;Fg; NghjpasT ghJfhg;G 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Njh;e;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuh; itj;jparhiyapd; epUthfr; rigAld; 

tUlnkhd;wpw;fhf Fj;jif xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb jifikfisg; g+uzg;gLj;jpAs;s egh;fs; 2022.01.21 Kjy; 2022.02.10 tiu 

thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gphptpy; vOj;JUtpy; 

tpz;zg;gpj;J &gh 500/-I nrYj;jp ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis itj;jparhiyapd; 

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

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.02.11 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dh; 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

Nrh;j;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;Ff; fpilf;ff; $bathW mDg;Gjy; 

KbAk;. Fwpj;j jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~jhjp mYtyh;fspd; tpLjpf;fhf 

tPnlhd;iwf; Fj;jiff;Fg; ngw;Wf; nfhs;sy; - 2022Mk; Mz;L vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Neuk;: 2022.02.11 md;W K.g. 10.00

mt; Ntisapy; Fwpj;j tpz;zg;gjhuh; my;yJ gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; midj;J tpiykDf;fSk; epuhfhpf;fg;gLtJld; VNjDk; 

tpiykDnthd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik ngWiff; 

FOtpw;F chpj;jhFk;. Nkyjpf jfty;fspw;fhf njhiyNgrp ,y. 011-2258862 - 4 %yk; 

tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapd; epUthf mYtyh;> fzf;fhshplk; 

mioj;Jg; ngw;Wf;  nfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy>

rPJt.

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;

fpof;F khfhzk; - ngWif mwptpj;jy;
2022 ngg;Uthp 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2023 ngg;Uthp 25 Mk; jpfjp tiuAkhd 12 

khj fhyg;gFjpf;fhf jpUNfhzkiy> fpof;F khfhzk;> tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu 

jpizf;fsj;jpw;F Nfhopj;jPd; kw;Wk; fwit khLfSf;fhd czT Mfpatw;iw  

toq;Ftjw;fhf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. mk;r tpsf;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fk; fPNo toq;fg;gl;Ls;sd. 

Procurement No.: EP/APH/POULTRY FEED/2022/01

S.No. Type of Feed Source of Fund Quantity

01. Commercial Starter Feed
Farm Revenue Acc

282 Mt
02. Commercial Layer Feed 240 Mt
03. Commercial Crower Feed   50 Mt

Procurement No.: EP/APH/DAIRY CATTLE FEED/2022/02

S.No. Type of Feed Source of Fund Quantity

01. Dairy Cattle Feed Farm Revenue Acc  40 Mt

1. 2022.01.22 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.14 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.30 kzpf;Fk; gp.g. 2.55 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhd 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 1000 &ghit kf;fs; 

tq;fpapd; 066-1-001-6-7200601 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jpa gpd;dh;> jpUNfhzkiy> 

cl;JiwKf tPjp> fpof;F khfhzk;> tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fs khfhz 

gzpg;ghshplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2.  2022.02.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supply of Poultry Feed or Dairy 
Cattle Feed”  vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> 

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;> cl;JiwKf tPjp> 

jpUNfhzkiy vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj Kfthpapy; 

NeubahfNt  xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt fpof;F khfhz> khfhz 

gzpg;ghshpd; mYtyf khehl;L kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ 

mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; MfpNahh; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpw;F 

rKfkspf;Fk;gb Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

Nkyjpf  tpguq;fis rhjhuz   mYtyf Neuq;fspy; jpUNfhzkiy> cl;JiwKf 

tPjp> fpof;F khfhzk;> tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fs khfhzg; 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp : (026) 2222 183/077 6911 603/077 344 5073/071772 8444/071 845 2558
kpd;dQ;ry; : ep.aph.fi n@gmail.com

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;>

fpof;F khfhzk;>

cl;JiwKf tPjp>

jpUNfhzkiy.

2022.01.19                                                                              

,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; 

nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

1350 KVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fpapd; - (PR – 4519) 
toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;glitj;jYf;fhd Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD
nrtdfy gpupTf;F 1350 Kva Bry; kpd; gpwg;ghf;fpapd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;glitj;jYf;fhf Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 10>000.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2022 ngg;utup 14 Mk; jpfjp 

tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp 

(jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y 

tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 ngg;utup 15 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; 

iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ gjpTj; jghy; my;yJ tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “1350 KVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fpapd; 
- (PR – 4519) toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jYf;fhd Nfs;tpkD” 
vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; 

KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; ,. &gh 600>000.00 (mWE}whapuk;)  “tpiykD gpizia” 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT 45 kpy;ypad; ,. &gh.

5.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G nrtdfy Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2022 ngg;utup 7 Mk; jpfjp 9.30 

kzpf;F ,lk;ngWk;.  

6.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - nfhs;Kjy; 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 94 
71 9803859> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04.



ட�ோக்கிட�ோவில் நட�பெற்ற ெரோலிம்-
பில் 2020 ஈட்டி எறிதல் டெோட்டியில் புதி� 
உலக சோதடைட� நிடலநோட்டி இலங் -
டகக்கு தங்கப் ெதக்கம் பென்று பகோடுதத 
திடைஷ் பிரி�நத டேரததிறகு பிரதமர் 
மஹிநத ரோஜெக்ஷ டநறறுமுன்திைம் (19) 
புதி� வீப�ோன்ட்ற அன்ெளிப்ெோக ெழங்கி-
ைோர்.

இடைஞர் மறறும் விடை�ோட்டுததுட்ற 
அடமசசர் பகௌரெ நோமல் ரோஜெக்ஷ அெர்-
களின் தடலயீட்டின் கீழ்; பெறறுக்பகோடுக்-
கப்ெட்� இவ்வீட்டிறகோை 'அன்ெளிப்பு 
ெததிரம்' பகௌரெ பிரதமரிைோல் தங்கப் 
ெதக்கம் பென்்ற வீரர் திடைஷ் பிரி�நத 
டேரததிறகு அலரி மோளிடகயில் டெதது 
ெழங்கிடெக்கப்ெட்�து.

உலக சோதடைட� நிடலநோட்டி இலங்-
டகக்கு தங்கப் ெதக்கம் பென்று பகோடுதத 
திடைஷ் பிரி�நத டேரததிறகு புதி� 
வீப�ோன்ட்ற பெறறுக்பகோடுக்குமோறு 
க�நத ஆண்டு பசப்�ம்ெர் 08ஆம் திகதி 
பகௌரெ பிரதமர் குறிப்பிட்டிருநததறகு 
அடம� டநறறு அநத ெோக்குறுதி நிட்ற-
டெற்றப்ெட்டுளைது.

அதறகடம� நகர அபிவிருததி மறறும் 
வீ�டமப்பு அடமசசின் நகர அபிவிருததி 
அதிகோரசடெக்குரி� பகோழும்பு 02 பகோம்-
ெனிதபதருவில் அடமநதுளை பமட்டரோ 

டேோம்ஸ் வீ�டமப்பு திட்�ததின் 40 ஏ 
4/10 இலக்க வீடு திடைஷ் பிரி�நத டேரத-
திறகு அன்ெளிப்ெோக ெழங்கப்ெட்�து.

தறடெோது இலங்டகயில் ெரோ வீர வீரோங்க-
டைகளின் தி்றடம உ�ர் மட்�ததில் கோணப்-
ெடுெதோக சுட்டிக்கோட்டி� இடைஞர் 
மறறும் விடை�ோட்டுததுட்ற அடமசசர்  
நோமல் ரோஜெக்ஷ, எதிர்கோலததில் டதசி� 

விடை�ோட்டு டெோட்டியில் ெரோ விடை-
�ோட்டுகடையும்; டசர்க்கும் ட�ோசடை 
குறிதது  பிரதமருக்கு விைக்கமளிததோர்.

ெரோ வீர வீரோங்கடைகளின் தி்றடமட� 
பெளிக்பகோணர்ெதறகோை சநதர்ப்ெதடத 
அதிகரிப்ெது ெோரோட்டுக்குரி� வி��மோகும் 
எை பகௌரெ பிரதமர் இதன்டெோது குறிப் -
பிட்�ோர்.

 சநதர்ப்ெததில் இடைஞர் மறறும் விடை-
�ோட்டுததுட்ற அடமசசர்  நோமல் ரோஜ -
ெக்ஷ, இடைஞர் மறறும் விடை�ோட்டுத-
துட்ற அடமசசின் பச�லோைர் அனுரோத 
விடஜடகோன்,  விடை�ோட்டு அபிவிருததி 
திடணக்கைததின் ெணிப்ெோைர் நோ�கம் 
அமல் எதிரிசூரி�, ெரோலிம்பிக் குழுவின் 
தடலெர் பலப்டிைன் டகர்ைல் தீெோல் 

டேரத, ெரோலிம்பிக் குழுவின் முன்ைோள 
தடலெர் டமஜர் பஜைரல் அம்டெபமோ-
பேோட்டி, நகர அபிவிருததி அதிகோரசடெ-
யின் ெணிப்ெோைர் (கோணி) அனுர பிரசன்ை, 
நகர அபிவிருததி அதிகோரசடெயின் ெணிப்-
ெோைர் (வீடு) ரதை குமோர மறறும் டதசி� 
விடை�ோட்டு சடெயின் உறுப்பிைர்கள உள-
ளிட்� ெலரும் கலநது பகோண்டிருநதைர்.

ஒலுவில் கிழக்கு திைகரன் நிருெர்

அக்கடரப்ெறறு பலபஜன் அணியின் ஏறெோட்டில் 
கழகததின் தவிசோைர் நிேோல் முஸ்தெோ தடலடமயில்  
நட�பெற்ற கடிைெநது முக்டகோண கிரிக்பகட் சுறறுப்-
டெோட்டியில் அக்கடரப்ெறறு என்.என்.சீ.கழகம் பெறறி 
பெறறு இவ்ெோண்டுக்கோை சம்பி�ன் கிண்ணதடத சுவீ-
கரிததுக் பகோண்�ைர்.

அக்கடரப்ெறறு பெோது விடை�ோட்டு டமதோைத-
தில் நட�பெற்ற இறுதிப்டெோட்டியில் அக்கடரப்ெறறு 
ட்றோ�ல் அணியிைருக்கும்,அக்கடரப்ெறறு என்.என்.
சீ.அணியிைரும் கலநது பகோண்�ைர்.

இதன்டெோது நோண�சசூழசசியில் பெறறி பெற்ற 
என்.என்.சீ. அணியிைர் 20 ஓெர் நிட்றவில் 6 விக்கட் 
இழறபிறகு 143 ஓட்�ங்கடைப் பெறறுக் பகோண்�ைர்.
இதில் அக்ரம் 51 ஓட்�ங்கடைப் பெறறுக் பகோண்�ோர். 
ெதிலுக்கு துடுப்பெடுததோடி�  ட்றோ�ல் அணியிைர் 18.2 
ஓெர் நிட்றவில் சகல விக்கட்கடையும் இழநது 109 ஓட்-
�ங்கடைப் பெறறுக் பகோண்�ைர். இம் முக்டகோண சுற-
றுப்டெோட்டியில் அக்கடரப்ெறறு என்.என்.சீ.அணியிைர் 
34 ஓட்�ங்களிைோல் பெறறி பெறறு இவ்ெோண்டுக்கோை  
பலபஜன் பெறறிக் கிண்ணததிடை 

பிரதம அதிதி�ோகக் கலநது பகோண்�  சோயநதமருது 
கடிைெநது கிரிக்பகட் சங்கததின் தடலெர் எம்.எச.ஏ.
கோலிததீனி�மிருநது பெறறுக் பகோண்�ைர். இசசுற-
றுப்டெோட்டியில் சி்றநத துடுப்ெோட்� வீரரோக அக்ரமும், 
பதோ�ர் ஆட்� நோ�கைோக முஸ்பிகும் பதரிவு பசய�ப்-
ெட்டு அதிதிகளிைோல் கிண்ணங்கள ெழங்கி பகௌரவிக்-
கப்ெட்�ைர். இநநிகழ்வில் கழகங்களின் தடலெர்கள 
உட்ெ� முக்கி�ஸ்தர்கள எைப்ெலரும் கலநது பகோண்-
�ைர்.

அனுரோதபுரம் டமறகு திைகரன் நிருெர்

பசேோன் டசமசிங்க த�கை சம்பி�ன்ஷிப் 
ஆண்கள டசக்கிள ஓட்டுதல்  டெோட்டி எதிர்-
ெரும் (23) அனுரோதபுரம் விமோை நிடல� 
வீதியில் ஆரம்ெமோகவுளைை.விண்ணப்ெ ெரி-
டசயில்   200 டெோட்டி�ோைர்கள மட்டும் ெங்-
டகறகும் பெறறி பெறுெெருக்கு ஒரு இலட்சம் 
ரூெோய ெரிசு  ெழங்கப்ெடும்.  

 டெோட்டி�ோைது 140 கிடலோ மீற்றர் தூரதடத 
பகோண்�தோகும். இரோஜோங்க அடமசசர் 
பசேோன் டசமசிங்கவின் அனுசரடணயில் 
அனுரோதபுரம் மோெட்� டசக்கிள ஓட்�  சங்கம் 
அனுரோதபுரம் டுவில் டசக்கிள ஓட்�  விடை-
�ோட்டு கழகம் மறறும் இலங்டக டசக்கிள 
ஓட்�  நடுெர் சங்கம் என்ெை இடணநது 
ஏறெோடு பசயதுளை  தி்றநத ஸ்ப�ன்�ட் 
டசக்கிள ஓட்�  டெோட்டியில் இரண்�ோம் 
இ�ம் பெறுடெோருக்கு 75 ஆயிரம் ரூெோவும் 
மூன்்றோம்  இ�ம் பெறுடெோருக்கு  50 ஆயிரம் 

ரூெோவும் ெழங்கப்ெடும். அதுமட்டுமின்றி 15 
ெது இ�ம் ெடர  டமலும் ெல பரோக்கப் ெரிசு-
கள ெழங்கப்ெ�வுளைை.

டமலும் அனுரோதபுரம் மோெட்�ததில் டெோட்-
டியில் ெங்குபெறும் டெோட்டி�ோைர்களினுள 
முதலோம், இரண்�ோம் மறறும் மூன்்றோெதோக 
டெோட்டிட� முடிதத மூெருக்கு 25 ஆயிரம், 
15 ஆயிரம், 10 ஆயிரம் ரூெோ ெரிசும் ெழங்குெ-
தறகு திட்�மி�ப்ெட்டுளைை.

எதிர்ெரும் ஞோயிறு (23) கோடல 08.00 
மணிக்கு இரோஜோங்க அடமசசர் பசேோன் டசம-
சிங்க தடலடமயில் டெோட்டி ஆரம்ெமோகும். 
அனுரோதபுரம் விமோை நிடல� வீதி, ஐம்ெது 
கட� ெகுதி, 12 கட� ெகுதி, தஹி�ோகம சநதி,  
தலோெ, தம்புதடதகம, 5 ெது டமல்  வீதி ,  இரோ-
ஜோங்கடை சநதி, பநோசசி�ோகம, ென்டுைகம,  2 
ெது டமல் வீதி, �ோழ்ப்ெோணம் சநதி, மிஹிந-
தடல, கல்குைம், கெரக்குைம் ஊ�ோக மீண்டும் 
அனுரோதபுரம் விமோை நிடல� வீதியில் 
டெோட்டி நிட்றெட�யும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 21ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜனவரி 21 கவளளிக்கிழகம

தினேஷ் பிரியந்த னேரத்திற்கு
பிர்தமரிோல் வீடு அன்பளிப்பு

இலங்கைக்கு தஙகைப் பதக்கைம் பபற்ற

என்.என்.சீ அணி சம்பியன்

பசஹான் சசமசிஙகை சம்பியன்ஷிப் 
்சக்கிள் ஓட்டப் சபாடடி

இலங்டகயின் முன்ைணி கிரிக்பகட் 
பதோ�ரோக க�நத ஆண்டில் அறிமுகம் பசய-
�ப்ெட்டிருநத, பநஷைல் சுப்ெர் லீக் எதிர்ெ-
ரும் 24ஆம் திகதி முதன்முட்ற�ோக ஆரம்ெ-
மோகின்்றது.

இலங்டக கிரிக்பகட்  பதோழில்நுட்ெக் 
குழு ெழங்கியிருநத ஆடலோசடைக்கு 
அடம� க�நத ஆண்டு இலங்டகயின் கிரிக்-
பகட் கட்�டமப்பு மோறறி�டமக்கப்ெட்டு 
பநஷைல் சுப்ெர் லீக் பதோ�ர் அறிமுகம் 
பசய�ப்ெட்டிருநதது.

அணிக்கு 50 ஓெர்கள பகோண்� ஒருநோள 
டெோட்டிகைோகவும், நோன்கு நோட்கள 
பகோண்� முதல்தரப் டெோட்டிகைோகவும் 
நட�பெ்றவுளை பநஷைல் சுப்ெர் லீக் 
பதோ�ரில் இலங்டகயின் முன்ைணி கிரிக்-
பகட் கழகங்களிடைச டசர்நத வீரர்கள 100 
டெர் பகோழும்பு, �ோழ்ப்ெோணம், கண்டி, தம்-
புளடை மறறும் கோலி எை ஐநது பிரடதசங்-
களுக்குரி�  அணிகடைப் பிரதிநிதிததுெம் 
பசய�விருக்கின்்றடம குறிப்பி�ததக்கது.

அதன்ெடி இலங்டகயின் முன்ைணி 
கிரிக்பகட் கழகங்கள 26 உம், அதன் வீரர்க-
ளும் கீடழ கோணப்ெடும் அட்�ெடணக்கு 
அடமெோக பிரடதச அணிகளுக்கோக ெகிர்நத-
ளிக்கப்ெட்டிருக்கின்்றது.

இடதடநரம் NCC, SSC, CCC, தமிழ் 
யூனி�ன் மறறும் டகோல்ட்ஸ் ஆகி� கிரிக்-
பகட் கழகங்கள அடெ பகோண்டிருக்கும் 

ெசதிகளின் அடிப்ெட�யில் தோம் இ�ம்-
பெறறிருக்கின்்ற பிரடதச அணிக்குரி� 
குழுவின் மததி� நிடல�மோக  பச�றெடும் 
எைத பதரிவிக்கப்ெட்டிருக்கின்்றது.

இம்மோதம் 24ஆம் திகதி ஆரம்ெமோக-
வுளை பநஷைல் சுெர் லீக் பதோ�ர் ஒருநோள 
டெோட்டிகைோக இருக்கும் எைக் குறிப்பி�ப்-
ெட்டிருப்ெடதோடு, அநத பதோ�ரின் இறுதிப் 
டெோட்டி பெப்ரெரி மோதம் 19ஆம் திகதி 
இ�ம்பெ்றவிருக்கின்்றது.

பநஷைல் சுப்ெர் லீக் ஒருநோள டெோட்டிக-
ைோக நட�பெற்ற பின்ைர் நோன்கு நோட்கள 
பகோண்� முதல்தரப் டெோட்டிகள நட�பெ்ற-
விருக்கின்்றடம குறிப்பி�ததக்கது.

அணிைள
கண்டி:– கமிநது பமண்டிஸ் (அணிததடல-

ெர்), நிடரோஷன் டிக்பெல்ல, பெதும் நிஸ்-
ஸங்க, லசித குரூஸ்புளடை, கமில் மிஷோர, 
ஒசத பெர்ைோண்ட�ோ, சேோன் ஆரோசசிடக, 
லஹிரு உதோர, விஷ்ெ சததுரங்க, அஞசடலோ 
பெடரரோ, திக்ஷில டி சில்ெோ, சததுரங்க டி 
சில்ெோ, சோமிக்க கருணோரட்ை, லஹிரு 
குமோர, துஷ்மன் சமீர, சோமிக்க குணடச-
கர, அசிதத பெர்ைோண்ட�ோ, அடஷன் 
ட�னி�ல், லசன்த ருக்மல், புலிை தரங்க, 
சசிநது பகோலம்ெடக.

பகோழும்பு :– தசுன் ஷோைக்க (அணிததடல-
ெர்), சரித அசலன்க (பிரதி தடலெர்), தனுஷ்க 

குணததிலக்க, கிரிஷோன் சஞசுல, அவிஷ்க 
பெர்ைோண்ட�ோ, குசல் பமண்டிஸ், நிபுன் 
தைன்ஞ�, சம்மு அஷோன், நுெனிது பெர்-
ைோண்ட�ோ, அடஷன் ெண்�ோர, பரோடஷன் 
சில்ெோ, சசிநத ஜ�ததிலக்க, லஹிரு மது-
சங்க, கலை பெடரரோ, ஹிடமஷ் ரோமநோ�க்க, 
பமோேமட் டில்ஷோன், பிரெோத ஜ�சூரி�, 
தரிநது ரதநோ�க்க, கவிநது நதீஷன்.

�ோழ்ப்ெோணம்:– தைன்ஞ� டி சில்ெோ 
(அணிததடலெர்), சதீர சமரவிக்ரம (பிரதி 
தடலெர்), நிஷோன் மதுஷ்க, லஹிரு திரி-
மோன்ை, நடெோத ெரணவிதோை, ஜனித 
லி�ைடக, சநதுஷ் குணததிலக்க, இஷோன் 
ஜ�ரட்ை, ரவிநது பெர்ைோண்ட�ோ, சுரங்க 
லக்மோல், நுென் பிரதீப், பினுர பெர்-
ைோண்ட�ோ, பஜப்ரி ென்�ர்டச, திலும் சுதீர, 
சமிநத பெர்ைோண்ட�ோ, விஜ�கோநத வி�ோஸ்-
கோநத, பிரடமோத மதுஷன், நிபுன் மோலிங்க, 
கசுன் மதுசங்க

கோலி:– அஞசடலோ பமதிவ்ஸ் (அணித-
தடலெர்), திடைஷ் சநதிமோல் (பிரதி 
தடலெர்), அஷோன் ரன்திக்க, முதித 

லக்ஷோன், ஹிமோஷ லி�ைடக, அடசல 
குணரட்ை, விஷோத ரன்திக்க, தைன்ஞ� 
லக்ஷோன், ரடமஷ் பமண்டிஸ், பிரவீன் ஜ�-
விக்ரம, மகீஷ் தீக்ஷை, அகில தைன்ஞ�, 
நிடமஷ் விமுக்தி, சுமின்த லக்ஷோன், பிரி�-
மோல் பெடரரோ, கவிஷ்க அஞசுல, பஜேோன் 
ட�னி�ல், பமோேமட் சிரோஸ், பமோேமட் 
சமோஸ். 

தம்புளடை:– அஷோன் பிரி�ஞசன், 
மிடைோத ெோனுக்க, க�ோன் மனீஷன், பரோன் 
சநதிரகுப்தோ, ெென் ரதநோ�க்க, டசோைோல் 
தினுஷ, ெோனுக்க ரோஜெக்ஷ, லசித அடெய-
ரதை, ெனிநது ேஸரங்க, சமீர சநதமோல், 
துஷோன் டேமன்த, விஷ்ெ பெர்ைோண்ட�ோ, 
நுெோன் துஷோர, அனுக் பெர்ைோண்ட�ோ, 
லஹிரு சமரக்டகோன், துவிநது திலகரட்ை, 
அம்ஷி டி சில்ெோ.

்பயிற்றுவிப்பா்ளர்ைள
கண்டி :–  மலிநத ெர்ணபுர, பி�ல் விடஜ-

துங்க, தினுக் பேட்டி�ோரோசசி, 
சனுக்க திசோநோ�க்க

பகோழும்பு :–  ருவின் பீரிஸ், தம்மிக்க சுதர்-
ஷை, தர்ஷை கமடக

�ோழ்ப்ெோணம் :–  திலிை கண்�ம்பி, 
சஜித ெததிரை, க�ோன் 
விடஜடகோன்

கோலி :–  பஜேோன் முெோரக், சம்ெத பெடரரோ, 
சம்மில பெடரரோ

தம்புளடை :–  அவிஷ்க பெர்ைோண்ட�ோ, 
உபுல் சநதை, சமன் ஜ�நத, 
சஜீெ வீரக்டகோன்

பெரி�நீலோெடண விடச� நிருெர்

மருதமுடை பிடரட் பியூச விடை�ோட்டுக் 
கழகததிைருக்கும் புததைம் கம்மநபதோழுெ 
சுெர் இபலெண் விடை�ோட்டு கழகததிைருக்-
கும் இட�ட� புததைம் கல்லடி� பேோல்சிம் 
விடை�ோட்டு டமதோைததில் இ�ம்பெற்ற 
இரண்டு இருெதுக்கு இருெது கடிை ெநது இரு 
டெோட்டிகளிலும் மருதமுடை பிடரட் பியூச 
விடை�ோட்டுக் கழகம் பெறறி பெறறு 2-0 
எனும் ரீதியில் பதோ�டர டகப்ெறறி�து.

முதலோெது டெோட்டியில் நோண�ச சுழறசியில் 
பெறறி பெற்ற பிடரட் பியூச விடை�ோட்டுக் 
கழகம் முதலில் கைததடுப்டெ டதர்நபதடுதது 
கம்மநபதோழுெ சுப்ெர் இபலெண் அணியி-
ைடர 95 ஓட்�ங்களுக்கு மட்டுப்ெடுததி�து. 
இரண்�ோெது இனிங்ஸில் துடுப்பெடுததோடி� 
பிடரட் பியூச விடை�ோட்டுக் கழக

அணியிைர் 18ெது ஓெரில் 5 விக்கட் இழநது 
96 ஓட்�ங்கடை பெறறு பெறறியீட்டி�து.

இரண்�ோெது டெோட்டியில் நோண�சசுழற-
சியில் பெறறி பெற்ற கம்மநபதோழுெ சுெர் 
இபலெண் அணி துடுப்ெோட்�தடத பதரிவு 
பசயது 18.2 ஓெர்களில் சகல விக்பகட்டுக-
டையும் இழநது 100 ஓட்�ங்கடை பெற்றது 

ெதிலுக்கு துடுப்பெடுததோடி� பிடரட் பியூச 
விடை�ோட்டுக் கழகம் 15ெது ஓெர்களில் 
8 விக்கட் இழப்பிறகு 101 ஓட்�ங்கடை 
பெறறு பெறறி பெறறு பதோ�டர டகப்ெற-
றி�து.

பெஷனல் சுப்பர் லீக் பதா்டர் 
இம்மாத இறுதியில் ஆரம்பம்

மருதமு்ன பி்ரட பியூச
வி.கை பதா்ட்ர ்கைப்பறறியது

சிலாபம் சமரியன்ஸ் கி.கை. பசரசன்ஸ் வி.கை. ராகைம கி.கை. இராணுவப்ப்்ட வி.கை. BRC
ஏஸ் பகைபி்டல் கி.கை. நீர்பகைாழும்பு கி.கை. லஙகைன் கி.கை. பாணது்்ற வி.கை. கை்டறப்்ட வி.கை.
விமானப்ப்்ட வி.கை.  பசபஸ்டிய்னடஸ் கி.கை.  கைளுத்து்்ற ெகைர கைழகைம்  கைாலி கி.கை.  பதுபரலிய கி.கை.
கைண்டி சுஙகை வி.கை. பபாலிஸ் வி.கை. புளூம்பீல்ட கி.கை. சசானகைர் கி.கை. குருொகைல்இ ்ைசயார் கி.கை.

         கைண்டி     பகைாழும்பு           யாழப்பாணம்       கைாலி   தம்புள்்ை
          NCC         SSC       தமிழ யூனியன் கி.கை.           சகைால்டஸ் கி.கை.                 CCC
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nehj;jhup]; ,Wjpg;guPl;irf;F Njhd;Wtjw;F 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; mwptpj;jyhFk;.

FUzhfy;> Fsj;J tPjp> ,yf;fk; 158/42E> vd;w ,lj;jpy; trpf;Fk; 

vjpuprpq;f Mur;rpyhNf jNkhjh jk;\hdp vjpuprpq;f Mfpa ehd; FUzhfy; 

khtl;lj;jpy; rpq;fs nkhopapy; nraw;gLk; gpurpj;j nehj;jhup]; Mf 

Eiotjw;F nehj;jhup]; ,Wjpg; guPl;irf;F Njhd;Wtjw;F nehj;jhup]; 

Nehl;lup Mizr; rl;lj;jpd; (mjpfhuk; 107) gpupT 7-,d;gb ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbe;jjd; gpd;du; gjpthsu; n[duYf;F Nfhupf;if tpLf;fg;gLfpwJ 

vd;gij gjpthsu; Nrh\ypr FbauR kw;Wk; midj;J nghJkf;fSf;Fk; 

,jd; %yk; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

<.V.B.b. vjpuprpq;f 

158/42E> Fsj;J tPjp>                   Nehl;lup vOj;ju;

FUzhfy;>

18.01.2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R> ,RWgha> gj;juKy;y

njhopy;El;gf; fy;tp mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk;

epjpaply;: ,yq;if murhq;fk; kw;Wk; rh;tNjr mgptpUj;jpf;fhd OPEC epjpak;
1.  njhopy;El;g Ma;T$lj;jpy; ,Uf;Fk; trjpfis GJg;gpg;gjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsh;> Nky; khfhz 

ngWiff; FOj;  jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

xg;ge;j 

,y.
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp (&gh)

(Nfs;tpfs; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; 

,Wjp ehs; Kjy; 

105 (E}w;wp Ie;J) 

ehl;fs; tiu 

nry;YgbahFk;)

eph;khzf;; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

eph;khzj;jpw;F 

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 

fpuak; (Neub 

xg;ge;jf; fpuak;) 

ntl; ,d;wp 

Njitahd 

Mff; 

Fiwe;j 

CIDA gjpT 
kw;Wk; 

tpNrlj;Jtk;

01 njhopy;El;g Ma;T$lj;jpy; 

,Uf;Fk; trjpfis GJg;gpj;jy;

WP/CO/Mde;jh fy;Y}hp

WP/ED/PRO1/TEDP/05

3,000.00
50>000.00 my;yJ 

25>000 &gh gz 

itg;G

120 2,818,498.95
C 7 

kw;Wk; 

C 8

02 njhopy;El;g Ma;T$lj;jpy; 

,Uf;Fk; trjpfis GJg;gpj;jy;

WP/CO/Mde;jh kfsph; 

tpj;jpahyak;

WP/ED/PRO1/TEDP/06

3,000.00
32>000.00 my;yJ 

16>000 &gh gz 

itg;G

120 1,615,029.15
C 7 

kw;Wk; 

C 8

03 njhopy;El;g Ma;T$lj;jpy; 

,Uf;Fk; trjpfis GJg;gpj;jy;

WP/CO/ghJfhg;Gf; fy;Y}hp

WP/ED/PRO1/TEDP/07

3,000.00
32>000.00 my;yJ 

16>000 &gh gz 

itg;G

120 1,634,365.00
C 7 

kw;Wk; 

C 8

04 njhopy;El;g Ma;T$lj;jpy; 

,Uf;Fk; trjpfis GJg;gpj;jy;

WP/CO/B.v];;. Nrdhehaf;f fy;Y}hp

WP/ED/PRO1/TEDP/08

4,000.00 200>000.00 210 11,344,770.20
C 5 

kw;Wk; 

C 6

2.  Nfs;tp NfhuyhdJ eilKiwahdJ Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk; vd;whYk; ,e;jg; ngWiffspd; 

nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwthf ,Ug;gjhdhy; 04/2016(iii) mur epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; 

gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk; kw;Wk; 03/2020Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;wwpf;ifAk; 

Vw;GilajhFk;. 

3.  xg;ge;j;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

mlq;fhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gpd;tUk; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 -  01> 02 kw;Wk; 03Mk; ,yf;f xg;ge;jq;fSf;F CIDA epWtdj;jpd; fl;bl Ntiyfs; Jiwapy; C7 kw;Wk; C8 juj;jpy; 
gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 -  04Mk; ,yf;f xg;ge;jj;jpw;F CIDA epWtdj;jpd; fl;bl Ntiyfs; Jiwapy; C5 kw;Wk; C6 juj;jpy; gjpitf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikahf jifikj; Njitg;ghLfspy; cs;slq;Fk; jfTj; jpwd;fs;>

 •  Nfs;tpjhuh;fs; ,idnahj;j jd;ikiaf; nfhz;l fl;bl eph;khz nraw;wpl;lk; xd;iw (01) gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy; kw;Wk; fl;bl eph;khzj; Jiwapy; Mff;Fiwe;jJ 03 tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspy; ruhrhp tUlhe;j Gus;thf gpd;tUk; njhiffSf;Ff; Fiwahj tifapy; tpiyf;Nfhuy; 

KbTWj;jg;gLk; ehspy; eph;khz Ntiyfisr; nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  - xg;ge;j ,yf;fk; 01  - 5.0 kpy;ypad; &gh

  - xg;ge;j ,yf;fk; 02 kw;Wk; 03 - 3.3 kpy;ypad; &gh

  - xg;ge;j ,yf;fk; 04 - 20 kpy;ypad; &gh

 •  Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J my;yJ kw;Wk; fld; trjpahdJ gpuj;jpNafkhf ,e;jj; jpl;lj;jpw;F toq;fg;gl;l ve;jnthU 

Kw;gzk; jtph;j;J gpd;tUk; njhiffSf;Ff; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  - xg;ge;j ,yf;fk; 01  - 2.0 kpy;ypad; &gh

  - xg;ge;j ,yf;fk; 02 kw;Wk; 03 - 1.2 kpy;ypad; &gh

  - xg;ge;j ,yf;fk; 04 - 4 kpy;ypad; &gh

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis gj;juKy;y> fLtis tPjp> ,y. 89> ud;kfgha> (Nk.kh) khfhzf; 

fy;tpg; gzpg;ghshplkpUe;J 0112875727 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; my;yJ 0112875726 vDk; njhiyefy; ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; gpd;tUk; 

Kfthpapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  Nfs;tpjhuh;fs; gj;juKy;y> fLtis tPjp> ,y. 89> ud;kfgha> (3Mk; khb ngWifg; gphpT) Nky; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F 

vOj;J %y Ntz;LNfhnshd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; NghpYk; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpAk; 

2022-01-24Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-11Mk; jpfjp tiuapy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf; nfhLg;gdit ,e;j mYtyfj;jpd; fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr;  nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

7.  efy; gpujpfSldhd Nfs;tpfis 2022-02-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; gpd;tUk; KfthpapYs;s 

gj;juKy;y> fLtis tPjp> ,y. 89> ud;kfgha> khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh; (Nk.kh) mth;fSf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ Nfs;tpapy; gq;Fgw;Wtjw;Fj; njhpTnra;ag;gl;l 

gpujpepjpnahUth; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

8. Nfs;tpfs; 77 (vOgj;NjO) ehl;fs; tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; 

9.  rfy Nfs;tpfSlDk; Nfs;tp Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpd; gpufhuk; gj;juKy;y> fLtis tPjp> ,y. 89> ud;kfgha> 

(Nk.kh) khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; Kfthpf;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;fhd Nfs;tpg; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz Kwp 2022-05-30Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; ehs; Kjy; 

105 ehl;fs; tiu) my;yJ Nkw;gb ngWkjpf;fhd njhifia nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz Kwp ,izf;fg;glhj ve;jnthU Nfs;tpAk; epuhfhpf;fg;gLk;.

gP. =yhy; Nehdp];>

jiyth;> 

khfhz fy;tpg; gzpg;ghshpd; (Nk.kh) ngWiff; FO>

fy;tpj; jpizf;fsk; (Nk.kh)>

,y. 89> 'ud;kfgha"> fLtiy tPjp> gj;juKy;iy.

njhiyNgrp: 011-2875727
2022-01-21Mk;; jpfjp.

gpio jpUj;jk;
2022.01.10k; jpfjp jpdkpd> jpdfud;> nlapypepa+]; gj;jphpiffs; %d;wpYk; gpuRukhd ngWif 

mwptpj;jypy; njhlh; ,y. 01,y; Fwpg;gplg;gLk; tplaq;fs; gpd;tUkhW jpUj;jg;gLtjhf 

mwptpf;fpd;Nwd;.

lgps;a+.vg;.V.vg;. FzNrf;fu>

jiyth;>

tj;jis khNghy efu rig.

tj;jis khNghy efu rigapy;

fil miw 

mike;Js;s ,lk;

khjhe;j 

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp 

&.

kPsspf;fg;

glhj 

njhif &.

Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

(kPsspf;fg; 

gLk;) &.

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhj) &.

fhyk;

01 vthptj;j jghyfk; 

Nky; khbia 

Fj;jiff;F tply;

8>500.00 750>000.00 25>500.00 3>000.00 2022.02.01

-

2025.01.31

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2021Mk; Mz;L jpnrk;gh; khjj;jpw;fhfg; 

gpd;tUk; rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; 

Nktg;gl;l Ntiyahsh;fSf;F Vw;Gilj;jhd 

rk;gs tpfpjq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

  gP.Nf.gpughj; re;jpufPh;j;jp

njhopy; Mizahsh; mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;

nfhOk;G - 05

2022Mk; Mz;L rdthp khjk; 19Mk; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha;> kpsF Ntiyahs; 

vd;gd tsh;j;jy; kw;Wk; xU ehisf;F

cw;gj;jp njhopy;         &. 1019.95

,jw;F Nkyjpfkhf 2005Mk; Mz;bd; 

36Mk; ,yf;f tuT> nryT jpl;l 

epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 

kw;Wk; 2016Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f 

tuT> nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; 

epajpfspd;gbAk; toq;fg;gl Ntz;ba 

nfhLg;gdit xt;nthU njhopy; jUeUk; 

Fwpj;j njhopyhsh;fSf;F toq;f Ntz;Lk;.

1.  fPNo jug;gLk; cUg;gbfSf;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; 

rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,g;NghJ miof;fg;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd;; ngah;
tpiykDg;gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slq;fyhf)

%lg;gLk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/01/053

ghHNrhg; (cs;@H) 650G 
- 30>000

60>000.00 1000.00 15.02.2022 13.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU 

Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  

jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ 

xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik 

gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 [dthp 21 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; 

njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;;;;;;;if JiwKf mjpfhurig

ngWif mwptpj;jy; 
gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid - mEuhjGuk; 

laH> ba+g; kw;Wk; gw;whp nfhs;tdT nra;jy; - 2022
mEuhjGuk; gpuNjr Rfhjhu Nrit gphptpw;Fr; nrhe;jkhd itj;jparhiyfs; kw;Wk; Vida epWtdq;fspy; 

ghtpf;fg;gLk;. thfdq;fSf;F Njitahd fPo;f;fhZk; nghUl;fis toq;Fjy; rhHghf gpuNjr ngWiff; 

FOtpd; jiytuhd vd;dhy; 2022.02.14k; jpfjp K.g. 11.00 tiu jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;. 

njhlH 

,y.

Nfs;tp Nfhuy; 

,yf;fk;
cUg;gb msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpg; 

gj;jpuf; 

fl;lzk; 

(&gh)

Nfs;tpAld; 

rkHg;gpf;f Ntz;ba 

kw;Wk; tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l 

91 ehl;fs; 

nry;YgbahFk; 

Nfs;tpg; gpizg; 

ngWkjp (&)

01 RDHS/F8/2022/02 thfd laH 195x15 (8 Ply) 15

3,000.00 50>000.00

thfd laH 215x65x16 (8 Ply) 92

thfd laH 185x14 (8 Ply) 40

thfd laH 215x75x15 (4-5 Ply) 20

thfd laH 205x75x16 (45 Ply) 04

thfd laH 235x65x16 (8 Ply) 20

thfd laH 255x70x15 (5-6 Ply) 08

thfd laH 225x75x16 (4 - 5Ply) 08

thfd laH 700 x15 (12 Ply) 04

thfd laH 700 x 16 (12 Ply) 04

thfd laH 31 x 10 x 50 15 04

02 RDHS/F8/2022/03 thfd gw;whp 35 Ah 02

3,000.00 25,000.00

thfd gw;whp 70 Ah NS 70-95 D 02

thfd gw;whp 70 Ah N 70 - 95 D 20

thfd gw;whp 90Ah - 105D 40

thfd gw;whp 120 Ah 02

thfd gw;whp 200 Ah 01

2.  mq;fPfhpf;fg;gl;l tpahghu gjpTr; rhd;wpjio nfhz;Ls;s cs;@H/ gpuNjr KftH epWtdq;fs; ,f; Nfs;tp 

rkHg;gpg;gjw;fhf jifikngWtH. nfhs;tdT nra;tjw;F vjpHg;ghHf;Fk; cgfuzq;fs; rk;ge;jkhf 

KOikahd tpguq;fs; kw;Wk; khjphpfs; mEuhjGuk; gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; (njh.Ng. ,y. - 025-2222579)

3.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gj;jpu fl;lzj;ijr; nrYj;jp kw;Wk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjio rkHg;gpj;j gpd;dH 

ngWifg; gj;jpuq;fis mEuhjGuk; gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; 2022.01.21 Kjy; 

2022.02.11 tiu mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mq;F 

fl;lzq;fs; nrYj;jhkNyNa Fwpj;j ngWifg; gj;jpuq;fs; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

4.  Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l ngWifg; gj;jpuq;fis 2022.02.14 K.g. 

11.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ mEuhjGuk; 

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L te;J 

cs;splyhk;. 

5.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; g+Hj;jp nra;ag;gLtJld;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtWNtwhf> 

NtWNtW fbj ciwfspy; ,l;L mf;fbj ciwfs; ,uz;ilAk; kPz;Lk; xU ciwapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp Nfhuy; ,yf;fj;ij NtWNtwhf Fwpg;gpl;L 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  2022.02.14 K.g. 11.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mit jpwf;fg;gLtJld; 

mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ vOj;J %y mDkjpaspf;fg;gl;l mtuJ gpujpepjpfSf;F 

rKfkspf;fyhk;. 

7.  Nfs;tpg; gpiz ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gjpT nra;ag;gl;l tq;fp %yk; khj;jpuk; ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; 

gpiznahd;W my;yJ mEuhjGuk; gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghshpd; gzpkidapy; Fwpj;j njhifia 

itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

8. ,f; Nfs;tp gw;wpa gpuNjr ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

kUj;JtH> vd;.rP.b. Mhpauj;d>

jiytH/ gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> 

gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid. 

mEuhjGuk;. 

2022.01.18
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njd; khfhz rig
njd; khfhz fkj;njhopy; mikr;R

tpiykD mioj;jy;
ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf; nfhs;sy;

2022.03.01 Kjy; 2023.02.28
njd; khfhz fkj;njhopy; mikr;rpd; ngWiff;FOtpdhy; fkj;njhopy; jpizf;fsk; kw;Wk; mjd; 

fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cg mYtyfk;> gz;izfs; kw;Wk; tpw;gidf; $lq;fSf;F 

gfy;/,uT ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fj; jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fhf mikr;rpd; 

ngWiff;FOtpdhy; jifikAs;s murpy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s ghJfhg;Gr; Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;

epWtdk; njhlh; 

,yf;fk;

epWtdk;

01 gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid - 

fhyp

08 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(khj;jiw njw;F) fphpnkl;bKy;y - 

njyp[;[tpy

02 mur gz;iz - yGJt tpw;gidf; 

$lj;jpw;fhf

09 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(khj;jiw kj;jp) fphpe;j - G`{y;nty;y

03 khtl;l tptrhag; gapw;rp epiyak; - 

Nghj;jpnty

10 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(khj;jiw tlf;F tyak;) mf;Fu];]

04 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(fhyp fpof;F tyak;) yGJt

11 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(tyak; 01) `k;ge;njhl;il

05 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(fhyp Nkw;F tyak;)

12 cjtp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid 

(tyak; 02) ty];Ky;y

06 gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; gzpkid - 

khj;jiw

13 U`{Z u]hu tpw;gidf; $lk; 

`k;ge;njhl;il

07 khtl;l tptrhag; gapw;rp epiyak; - 

njyp[;[tpy

14 hpjpafk gz;iz tshfk;

mjd; gpufhuk;> gpd;tUk; epge;jidfspw;F mikthf tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

1.  ,jw;fhf MHtKy;y tpiykDjhuh;fs; 2022.01.21 Kjy; K.g. 9.00 - gp.g. 4.00 tiu  fhyp> yGJt> 

jf;\pzgha> ehd;fhk; khbapYs;s njd; khfhz tptrha mikr;rpw;F Nehpy; rKfkspj;J my;yJ 

www.agrimin.sp.gov.lk vd;w mikr;rpd; ,izaj;jpy; gpuNtrpj;J tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhf 

ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

2.  mt;thNw 2022.01.21 Kjy; 2022.02.10 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; 

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhf &gh 6>000/- ,w;fhd njhifia mikr;rpd; rpwhg;ghplk; 

nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;J tpiy kDg;gbtq;fisf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

3.  tpiykDg; gpizj; njhif (Bid Security) &gh 135>000/- MFk;. mj;njhifia mikr;rpd; 

rpwhg;ghplk; nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;Jjy; my;yJ 2022.02.11 Kjy; 2022.04.17 tiu nry;YgbahFk; 

tz;zk; njd; khfhz> tptrha mikr;rpd;> nrayhshpd; ngahpy; toq;fg;gl;l ,q;if kj;jpa tq;fp 

mq;fPfhpj;Js;s tzpf tq;fpapd; tiuT xd;iw tpiy kDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDg; gpizaj;ij nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;Jtjhapd; mg;gw;Wr;rPl;bd; Nghl;Nlh gpujpnahd;W 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs;> %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdj; jahhpj;J jdpj;jdpahd ciwfspy; Nrh;j;J 

mtw;wpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~njd; khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;Fg; ghJfhg;Gr; 

Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykD| vdf; Fwpg;gpl;L kPz;Lk; mt;tpU ciwfisAk; 

XUiwapy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L 2022.02.11 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; 

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjd; %yk; my;yJ yGJt> jf;\pzgha khfhz tptrha mikr;rpd; 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;.

 Kfthp:

 jiyth;> mikr;rpd; ngWiff; FO>

 njd;khfhz tptrha........ mikr;R>

 ehd;fhk; khb> jf;\pzgha>

 yGJt> fhyp.

5.  tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; KbTw;WJk; cldbahf njd;khfhz tptrha mikr;rpy; mit 

jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg; ngw;Ws;s gpujpepjp 

nahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

6.  ,g;ngWif njhlh;ghd tpiykD Kd;Ndhbr; re;jpg;nghd;W 2022.02.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F Zoom 

njhopy;El;gj;jpd; %yk; eilngw Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

7.  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis mikr;rpd; njhiyNgrp ,yf;fk; 091 4943088 my;yJ jpizf;fs 

njhiyNgrp ,yf;fk; 091 3097952I mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

8. mikr;Rg; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

jiyth;>

mikr;rpd; ngWiff; FO>

njd; khfhz tptrha...... mikr;R>

ehd;fhk; khb> jf;\pzgha>

yGJt> fhyp.

gpuTd; mz;l; fk;gdp gp.vy;.rp - PQ 25

tUlhe;j ifapUg;G fzf;nfLg;G
njhlHghd mwptpj;jy;

gphpTd; mz;l; fk;gdp gp.vy;.rp ,dJ fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhl;rpafq;fSk; tpw;gid

epiyaq;fSk; gpd;tUk; jpfjpfspy; tUlhe;j ifapUg;G fzf;nfLg;gpd; nghUl;L

jpwf;fhJ vd;gjid ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,lq;fs; jpfjpfs; 

1.  ,y. 02> nrd;> ngdbf; khtj;ij>

 nfhOk;G-13

  kpd; mikg;G/ njhopy; ,ae;jputpay; gphpT

  fhy; eil kUe;jf gphpT/ Fsp&l;b gphpT

01/02/2022 - 02/02/2022
31/01/2022 - 03/02/2022

2  ,y. 75> Njthek;gpajp];] khtj;ij>

 nfhOk;G-10
01/02/2022 - 03/02/2022

3.   kj;jpa fsQ;rpak;> khf;fe;Jiw> Nfhzhtpy> 

gd;dy.
01/02/2022 - 05/02/2022

4.   tptrha fhl;rpafq;fs;> mk;ghiw> jk;Gs;is> 

fpwe;JUNfhl;il> tTdpah> mEuhjGuk;
01/02/2022 - 03/02/2022

5.  ,y. 223> b.gp. n[ah khtj;ij> nfhOk;G-10.

  nghJ tHj;jf gphptpd; fhl;rpafk; 

  kj;jpa fsQ;rpak; kw;Wk; gpujhd 

fsQ;rpak;

29/01/2022 - 31/01/2022
31/01/2022 - 03/02/2022

6.  ,y. 481> b.gp. n[ah khtj;ij> 

 nfhOk;G-10.
29/01/2022

7.  kj;jpa fsQ;rpak;> njhopw;Ngl;il 2>

 guil]; FUtpl;l.
27/01/2022 - 31/01/2022

8.   ,y. 686/A/2> nfFyk;tpy tPjp> [y;juh> 
uzhiy.

31/01/2022 - 01/02/2022

9.   gpuTd;]; NjHky; Ntiyj;jsq;fs; - nfhOk;G> 

jk;Gs;s kw;Wk; fhyp
01/02/2022 - 02/02/2022

 gjpT nra;ag;gl;l Kfthp -

 ,y. 481> b.gp. n[ah khtj;ij>

 nfhOk;G-10.

 tHj;jf Kfthp -

 ,y. 34> NrH nkhfkl; khfd; khfH khtj;ij>

 nfhOk;G-03.

fk;gdpapd; ngahpd; epygu khw;wk; 
njhlh;ghd nghJ mwptpj;jy;

yq;fh fpwbl; vz;l; gp];d]; 
gpdhd;]; ypkpl;nll; - PB 222

2021 etk;gh; 16Mk; jpfjpapypUe;J 

nray;tYg;; ngWk; tifapy; 

yq;fh fpubl; vz;l; gp];d]; 

gpdhd;]; vd;gjpypUe;J yq;fh 

fpubl; vz;l; gp];d]; gpdhd;]; 

gpvy;rp vd epyguj;ij khw;W 

tjw;fhd fk;gdpapd; tpN\l 

Kd;nkhopT 2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

11(3)mk; gphptpd; gpufhuk; ,j;jhy; 

mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ.

2022 rdthp 4Mk; jpfjp gpu 

Rhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;gu 

khdJ ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;>

gp. Mh;. nrf;ful;Nlhpay; Nrh;tpr]; 

(gpiutl;) ypkpl;nll;>

gzpg;ghsh;.

 
efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf jFjp kw;;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; 

FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;jpd; ngah; jFjpj;jd;ik

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiy 

kDf;fs; 

%lg;gLk; 

Neuk;

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F 

,izajs mbg;gilapyhd 

fhzp kw;Wk; Mjd jfty; 

Kiwikia [Web Based Land 
and Property Information System 
(LPIS)] tbtikj;jy;> toq;Fjy;> 
epWTjy;> eilKiwg;gLj;Jjy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

PD/UDA/LPIS/2022/05

,yq;ifapy; nry;YgbahFk; 

tpahghug; gjpT kw;Wk; 

tpahghug; gjptpd; gpd;dh; 

nkd;nghUs; mgptpUj;jp 

ifj;njhopy; Jiwapy; 

Fiwe;jgl;rk; 10 tUl fhy 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

250>000.00
7>500.00 + 
thpfSld;

K.g. 11.00 

kzp 

1. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapy; elhj;jg;gLk;. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; 

ngWtjw;fhd jFjpahf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;bYf;Fl;gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; tpahghug; gjpT rfpjk; 10 tUl fhy Kd; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2. Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs;; xt;nthU xg;ge;jj;Jf;Fk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij thpfs; rfpjk; nuhf;fg; gzkhf 2022 [dthp 24Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;uthp khjk; 15Mk; 

jpfjp tiuapy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; gj;juKy;iy> 

nrj;rpwpgha - gbepiy 1> 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWifg; gphpT> ngWiff; FOj; 

jiytUf;F nrYj;jp vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisAk; 

Nkyjpfj; jfty;fisAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDTld;  tpiyf;Nfhuy;; gpiz Kwpnahd;Wk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

mJ tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 119 ehl;fs; tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4. xt;nthU tpiykDf;fisAk; efy; gpujpAld; jdpj;jdpahd ciwapy; ,l;L 2022 khh;r; 04Mk; jpfjp   

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Neuk; my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)> efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> 7Mk; khb> nrj;rpwpgha - gbepiy 1> gj;juKy;iy vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; 

nra;jy; Ntz;Lk;;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mtuhy; 

ngahplg;gl;lth;fspd; Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

5. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 ngg;uthp 03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gj;juKy;iy> 

nrj;rpwpgha - gbepiy 1> 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. rfy 

tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

6. tpiyf;Nfhuy;fs; njhlh;ghd vt;tpj nryTfSf;Fk; efu mgptpUj;jp mjpfhu rig vt;tpjg; nghWg;Gk; 

$wg;glkhl;lhJ NkYk; ve;jnthU tpiykDitAk; my;yJ tpiykDf;fisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

7. tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpd; VNjDk; jpUj;jq;fs; nra;jhy; mij rpw;nwhg;gk; ,l;L cWjpg;gLj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

8. Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; js tp[ak;/njspTgLj;jy;fis 0112-875921 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jp) gzpg;ghshplk; my;yJ 

0112 875071 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (jfty; Kiwik) 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (Nky; epiy)>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

7k; khb> ~nrj;rpwpgha-gbepiy 1|>

gj;juKy;y.

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

ngUe;njUf;fs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyapd; 

tUkhdj;jpd; %yk; epjpaplg;gl;lJ. 

Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy;

njw;F mjpNtf tPjpapy; nfsdpfk ,ilkhw;W jtpHj;J 

f`j;JLt njhlf;fk; nfhlfk ,ilkhw;W tiu vy;yh 

rhtbfspdJk; cs;EioT kw;Wk; ntspr; nry;Yk; 

fjTfis gOJghHj;jy; ,w;fhd miog;G

1. Nkw;gb xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2021/GEN/74 fPo; jifik 

kw;Wk; KOj; jpwikAila tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (RDA) ,dp rhHghf 

mjpNtf neLQ;rhiyfs; ,af;fk;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; 

ngWiff; FOtpd; jiytH> gzpg;ghsuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpy; 

fhzg;gLk;. vy;yh tpiykDTlDk; &. 100>000.00 tpiykDg;gpiz 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

2. Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf> jfty;fis 

gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

mjpNtf neLQ;rhiy guhkhpg;G> ,af;fk; kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 

gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp : 

038-2289122/ ngf;]; : 038-2289560) mj;Jld; mYtyf Neuq;fspy; tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

3. &gh 1500.00 + 120.00 (VAT) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy; 2022.01.21 Kjy; 2022.02.11 tiu 9.00 kzpf;Fk; 14.30 kzpf;Fk; 

,ilapy;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> gzpg;ghsH (EOM & M gphpT) ,w;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij 

rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpynkhopapyhd 

XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4. 2022.02.11k; jpfjp 14.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gzpg;ghsH (EOM & 
M gphpT) ,w;F tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuHfspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;> tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; jpwf;fg;gLk;.  

5. tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; fhyk; 2022.04.22 tiu ,Uf;Fk;. 

6. xt;nthU tpiykDTlDk; XH tpiykDg;gpiz ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpiz 2022.05.20k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

jiytH> 

gzpg;ghshpd; ngWiff; FO> 

Nk/gh> gjpy; gzpg;ghsH (EOM & M gphpT)

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk. 
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kj;jpa khfhz rig

tpiykD mioj;jy;
2022Mk; Mz;by;> Njitg;gLk; fhy;eil xsljq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

kj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy;> kj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpw;F fhy;eil xsljq;fisf; nfhs;tdT 

nra;Jnfhs;tjw;fhf> jifikAk; mDgtKk; ngw;Ws;s> MHtKs;s egHfsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW kj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 2>500.00 ,w;fhd 

njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; kPsspf;fg;gLk;. tpiykDg; gpizaj;jpw;fhf gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia> ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 90 ehl;fspw;Fr; nry;YgbahFk; gpizankhd;wpd; %yk; my;yJ kj;jpa khfhz fhy; eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsj;jpy; mj; njhifia itg;Gr; 

nra;jy; %yk; Nkw;nfhs;syhk;. mjd; gpufhuk; tpiykDjhuhpdhy; rkHg;gpf;fg;gLk; xsljq;fSf;F khj;jpuk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW gzj;njhiff;fhd tpiykDg;gpizak; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2022.01.25 

Kjy; 2022.02.10 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; kj;jpa khfhz fhy; eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahshplk; ,jw;fhd tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. xsljq;fis toq;Ftjw;fhd midj;J tpguq;fSk; tpiykDg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

chpj;jhd fl;lzj;ijr; nrYj;jpa ngw;Wf;nfhs;Sk; tpiykDg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDr;rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.02.11 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F 

Kd;dH 'kj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiytUf;F" gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; KbAk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. md;iwa jpdk; K.g. 10.15 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; ePq;fs; my;yJ cq;fs; gpujpepjp xUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. tpiykDf;fs; ,uz;L 

gpujpfshfj; jahhpj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf;Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L xUiwapy; NrHj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

fhy;eil xsljq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022 vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Mff; Fiwthd my;yJ NtW VNjDk; tpiykDnthd;iwr; rkHg;gpj;jjd; fhuzkhf> fhuznkJTk; Kd;itf;fhky; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;. 

tpguf;Fwpg;Gf;fisg; ghprPyid nra;tjw;fhf NjitahdnghOJ khjphpfs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fis> mYtyf Neuq;fspy; kj;jpa khfhz fhy; eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhopy;El;g tplaq;fspw;fhf - Nkyjpf khfhzg; gzpg;ghsH (kj;jpa) - 0812-386704

 - tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd epGeH - 0812-068228

ngWif njhlHghf - fzf;fhsH  - 0812-068251

jiytH> 

ngWiff; FO> 

kj;jpa khfhz fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;>

j.ng. 29> nfl;lk;Ng - Nguhnjdpah.

2022.01.20 

tpiykD 

,yf;fk;

njhlH 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;

gpizak; 

tq;fp 

tiuT

(&gh)

nuhf;fg; gzkhf 

itg;Gr; nra;jy; 

(&gh) 

C
P

C
/A

G
H

/2
/1

3/
20

22
/0

1

fhy; eilxslj fzf;fpd; %yk;   
1 Amoxycillin Trihydrate Injection  9,748.00  4,874.00 
2 Anti bloat Oral Preparation  3,934.00  1,967.00 
3 Atropine Sulphate Injection  1,002.00  501.00 
4 Benzathine Penicillin and Procain Penicillin injection - LA  13,410.00  6,705.00 
5 Diminazine Aceturate Powder /Sachet Packs  11,470.00  5,735.00 
6 Butaphosphan and Cynocobalamin Injection  5,180.00 2,590.00 
7 Calcium Borogluconate Injection 16,544.00 8,272.00 
8 Ceftriaxone (1 gm) Injectable Preparation 7,190.00 3,595.00 
9 Chlopheneramine Maleate Injection 7,760.00 3,880.00 

10 Cotton Bandages -3" 1,056.00 528.00 
11 Dexamethasone 2mg/ml Injection 2,550.00 1,275.00 
12 Dexamethasone 4mg/ml Injection 4,346.00 2,173.00 
13 Dextrose 5 % injection BP in packs of 500 ml 3,420.00 1,710.00 
14 Dextrose 50 % injection BP in packs of 20 ml 964.00 482.00 
15 Diazepam Injection 40.00 20.00 
16 Drip Set /Infusion set 986.00 493.00 
17 Enrofloxacine LA Injection 5,304.00 2,652.00 
18 Frusemide Injection 600.00 300.00 
19 Hydrocortisone Sodium Succinate Injection 520.00 260.00 
20 Imidocarb Injection 1,872.00 936.00 
21 Ivermectin 1% Injection  3,036.00 1,518.00 
22 10% Ketamine HCL Injection 12,624.00 6,312.00 
23 Multivitamin Injection 4,990.00 2,495.00 
24 Mepyramine maleate Injection 990.00 495.00 
25 Metachlopromide Injection 358.00 179.00 
26 Metronidazole Injection 780.00 390.00 
27 Microscope Glass Slides 190.00 95.00 
28 Wound healing Powder 6,294.00 3,147.00 
29 Normal Saline 3,220.00 1,610.00 
30 Osmofundin 20 % injection 838.00 419.00 
31 5% Oxytetracycline Injection 2,100.00  1,050.00 
32 10% Oxytetracycline Injection  9,006.00  4,503.00 
33 20% Oxytetracycline Injection  12,320.00  6,160.00 
34 Oxytocin Injection  2,666.00  1,333.00 

tpiykD 

,yf;fk;

njhlH 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;

gpizak; 

tq;fp 

tiuT

(&gh)

nuhf;fg; gzkhf 

itg;Gr; nra;jy; 

(&gh) 

C
P

C
/A

G
H

/2
/1

3/
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/0

1

35 Glucose & Multielectrolytes 500ml Bottles  8,226.00  4,113.00 
36 Scalp vein set 21 G (Butterfly Needles 100 Nos Packs )  92,880.00  46,440.00 
37 Scalp vein set 22 G (Butterfly Needles 100 Nos Packs )  90,000.00  45,000.00 
38 Scalp vein set 23 G (Butterfly Needles 100 Nos Packs )  3,150.00  1,575.00 
39 Scalp vein set 25 G (Butterfly Needles 100 Nos Packs )  1,620.00  810.00 
40 Sodium Lactate Solution  1,654.00  827.00 
41 Stockholm Tar 1L  4,056.00  2,028.00 
42 Sulpha+Trimethoprim Injection  4,158.00  2,079.00 
43 Udder Infusion  13,020.00  6,510.00 
44 Vit A D3 E Injection  6,122.00  3,061.00 

45 Injectable preparations containing Vit E +Selenium in bottles 
of 100ml or nearest 

 3,224.00  1,612.00 

46 Xylazine Injection  4,644.00  2,322.00 
47 Adhesive Plasters 3" ( 5 yards )Rolls  920.00  460.00 
48 Cotton Wool (500 g ) Packs  380.00  190.00 
49 Disposable Gloves (100 Nos. Packs) Large size  5,100.00  2,550.00 
50 Disposable Syringe 3cc (100 Nos. Packs)  14,160.00  7,080.00 
51 Hydrogen Peroxide 

 466.00  233.00 
52 Solution containing H

2
O

2 
50 % in 100-250 ml bottles 

53 Needles Disposable 22 G (100 Nos Packs )  234.00  117.00 
54 Needles Disposable 21 G (100 Nos Packs )  3,120.00  1,560.00 
55 Povidone Iodine Solution 

 2,432.00  1,216.00 
56 Solution containing Providone Iodine 10% in 500ml packs 
57 Savlon Cetrimide 1L  2,000.00  1,000.00 
58 Surgical Blade 23G (100 Nos. Packs)  3,300.00  1,650.00 
59 Suture Nylon Medium (100 Nos. Packs)  390.00  195.00 
60 Needles suture size 9 (Regular eye curved cutting edge Packs) 560.00  280.00 
 nkhj;jk;  423,124.00  211,562.00 

C
P

C
/A

G
H

/2
/1

3/
20

22
/0

2

khfhz epiyNguhd mgptpUj;jp toq;fy;   

1 Mineral mixture for Mobile Clinic  12,882.00  6,441.00 
2 Tick Control Medicine of Farm Animals  15,866.00  7,933.00 
3 Deworming Medicine of Farm Animals -1500mg  8,644.00  4,322.00 
4 Deworming Medicine of Farm Animals -2400mg  3,526.00  1,763.00 

 nkhj;jk;  40,918.00  20,459.00 

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jpa rhiy - uhfk

ngWif mwptpj;jy;
cztf Nritia elj;jpr; nry;yy; - 2022/2023Mk; tUlk; 

fe;jhd khtl;l itj;jpa rhiy/uhfk Gdh;tho;T itj;jpa rhiy
1.  xU tUl fhyj;jpw;F fe;jhd khtl;l itj;jpa rhiyapd; kw;Wk; uhfk Gdh;tho;T 

itj;jparhiyapd; cztfj;ij elj;jpr; nry;tjw;F uhfk> nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; 

Njitg;ghLfis g+Hj;jp nra;Ak; mDgtKs;s cztf chpikahsh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (,U cztfq;fSf;Fk; 

NtW Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

 i. tpahghu ngah; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  cztfj;ij elj;jpr; nry;yy; gw;wpa Fiwe;j gl;rk; %d;W tUl mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  ,Jgw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w xg;ge;jf;fhuh;fs; Nfs;tp Mtzf; fl;lzkhf &. 1000.00 

kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzj;ij uhfk Nghjdh itj;jpa rhiyapd; 

fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhz;l nghJ 172 gbtj;Jld; Njrpa milahs 

ml;ilia rkh;g;gpj;J 2022.01.21 Kjy; 2022.02.11 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 

tiu nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhshplk; Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

3.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.02.14 gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; jiyth; 

gpuNjr ngWiff; FO Nghjdh itj;jparhiy> uhfk vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy;  

mDg;gyhk; my;yJ Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; mDg;gg;gLk; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fe;jhid khtl;l itj;jpa rhiy/Gdh;tho;T 
itj;jparhiyapd; cztfj;jpw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

4.  Nfs;tpfis jpwj;jy; 2022.02.14 gp.g. 2.30  ,w;F ,lk; ngWk;. mj;Jld; mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

5.  mur xg;ge;j epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s egh;fSf;F 

Nfs;tpfs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ. jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;fhf 

Njrpa milahs ml;ilia rkh;g;gpj;j gpd;dh; xUtUf;F xU Mtzk; kl;LNk 

ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

6.  Nfs;tp Mtzq;fis fl;lzq;fs; nrYj;jhkNyNa ghPl;rpj;J ghh;f;f KbAk; mj;Jld; 

Nkyjpf tpguq;fis ,y. 011-2959261/2 (ePbg;G 722) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

mioj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jpa rhiy>

uhfk.

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y WGSWD&EIP/ACQ/KB/16 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/10/2012/
LRB/324

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; 

fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;Lfs; muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhzpj; Jz;L njhlu;ghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 9 Mk; gpuptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s 

el;l<l;L cupj;J tprhuizfs; 2022Mk; tUlk; 

rdthp khjk; 28Mk; jpfjp eilngWk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; 2022.01.11 Mk; jpfjpa 2262/21Mk; 

,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpiag; ghu;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk;  : Nky; khfhzk;

2. khtl;lk;  : nfhOk;G 

3. gpuNjr nrayhsu; gpupT : nf];Ngit 

4. miktplk;  :  nf];Ngit gpuNjr 

nrayhsH gphptpy;> 

Jk;Nghtpy fpuhkk; 

5. fpuhkk;  : Jk;Nghtpy

6. tiugl ,y  : 

   flj;jpus; tiugl ,y. 521203 (18 

njhFjpfspy;> njhFjp ,y. 04 jhs; ,y. 

4) (17 njhFjpfspy;> njhFjp ,y. 15> 

jhs; ,y. 2). (18 njhFjpfspy;> njhFjp 

,y. 06> jhs; ,y. 5) (10 njhFjpfspy; 

njhFjp ,y. 07 jhs; ,y. 4)

7. Jz;L ,y  :   Nkw;Fwpj;j mjptpNrl 

tHj;jkhdpiag; ghHf;f

vr;. jpyf;ftu;jd> 

fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;ju;> 

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G 

kw;Wk; Rw;whly; Nkk;gLj;jy; 

fUj;jpl;lk;. 

nf];Ngit gpuNjr nrayhsu; gpupT

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk; 

Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lj;jpd; fhzp 

vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;> ,yq;if 

fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;>

,y. 3> = [atu;jdGu khtj;ij>

ntypf;fil> ,uh[fpupa.

2022.01.13
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kj;jpa khfhzk; 

kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhuy; 
ngWif ,yf;fk; - 2022.01.13-01

kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo;f;fhZk; NritfSf;fhf jifikAs;s kw;Wk; jpwDs;s 

Nfs;tpjhuHfsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njhlH 

,yf;fk;
Ntiy

Nfs;tpfs; 

nry;YgbahFk; 

fhyk; 

Nfs;tpg; 

gpiz 

(&)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(&)

01

tPjp guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; 

gjpT nra;Jnfhs;sy; (RMC)
91 10>000.00 1>000.00

02

kj;jpa khfhz tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; 

epHkhzpf;fg;gLk; fl;bl kw;Wk; 

Nrit epiyaj;jpw;fhd fl;bl 

Nrit nghwpapay; jpl;lKk; (MEP 
Engineering Design) Nrit rhHghf 

mDgtj;Jld; epWtdnkhd;iw 

NjHe;njLj;Jf;nfhs;sy;.

91 10>000.00 1>000.00

01.  tPjpg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy;. kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; C kw;Wk; D ju tPjp guhkhpg;gpw;fhf 2022Mk; 

Mz;bd; tPjp guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfshf gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf kj;jpa khfhzj;jpw;Fs; gjpT 

nra;Js;s fPo;f;fhZk; jifikfisf; nfhz;ltHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 I.  kj;jpa khfhzj;jpw;Fs; xg;ge;jg; gjpitf; nfhz;bUj;jy; 

  my;yJ

 II.  epjpaikr;rpdhy; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s mur epjp Rw;WepUg ,y. 01/2021 Rw;W epWgj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; 
mikg;Gf;fs;> rq;fq;fs; kw;Wk; fk;gdpfspd; gjpitg; ngw;wpUj;jy;. 

rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fspy; mbg;gilj; jifikfisg; ghPl;rpj;Jg; ghHj;J mjd; %yk; NjHe;njLf;fg;gLk; 

NeHKfj; NjHtpw;F miof;fg;gLtH. me;NeHKfj; NjHtpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; Gs;spfspd; mbg;gilapy; 

NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; tPjpg; guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuuhf jug;gLj;jg;gl;L gjpT nra;ag;gLtH. mg;gjpT tUlhe;jk; GJg;gpf;fg;gLk;. NjHe;njLf;fg;gLk; 

tPjp guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;Ak; NghJ gpizj; njhif itg;Gr; nra;ag;gLtJld; mtHfSf;Ff; 

fpilf;Fk; tPjpg; guhkhpg;G Ntiyj; jpl;lq;fspy; rpl;ilfSf;fhf khjhe;jk; nrYj;jg;gLk;.

02.  kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; epHkhzpf;fg;gLk; fl;blq;fs; kw;Wk; Nrit 

epiyaq;fSf;F fl;bl Nrit nghwpapayhshpd; tbtikg;G (MEP Engineering Design) Nrit rhHghf 

mDgtj;Jldhd epWtdnkhd;iw NjHe;njLj;Jf;nfhs;sy;. 

  kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; jw;NghJ epHkhzpf;fg;gLfpd;w fk;gis gy;Nehf;Ff; 

fl;lzk;> mk;gnjd;d tHj;jf fl;blk; kw;Wk; mk;gnjd;d Nrit epiyaj;jpw;F kpd;rhuk;> ,ae;jpu kw;Wk; 

ePH toq;fy;fs; Nghd;w Nritfis Kiwahf ];jhgpj;jYf;fhd jifikAs;s mDgtKs;s 

epWtdnkhd;iw NjHe;njLg;gjw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 I. gjpT nra;ag;gl;l epWtdkhf ,Uj;jy; 

 II. jifikAila nghwpapayhsH cld; Nkw;gb Nrit rk;ge;jkhf mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

  tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; mwpTUj;jy; gj;jpuq;fis &. 1>000/- kPsspf;fg;glhj njhifia nghJ KfhikahsH 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigaplk; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L my;yJ kf;fs; 

tq;fpapd; ,y. 158100110000022 fzf;F ,yf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;il mur Nrit ehl;fspy; 

mYtyf Neuq;fspy; 2022.01.24 Kjy; 2022.02.14 tiu Nghfk;gu> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

fzf;Fg; gphptpw;F rkHg;gpj;J tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  2022.02.07 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

$l;l kz;lgj;jpy; elj;jg;gLk;. 

  g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.02.15k; jpfjpf;F Kd;dH nghJ KfhikahsH> khfhz tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,y. 09> n`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;ij> Nghfk;gu> fz;b vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Nkw;gb Kfthpapy; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

2022.02.15 K.g. 10.30 ,w;F Kd; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbtiltJld; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mjw;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F ,jw;fhf rKfkspf;fyhk;. 

  g+Hj;jpaw;w my;yJ jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F 

chpaJ. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 09> n`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;j> 

Nghfk;gu> fz;b.

mEuhjGuk; khtl;l nrayfj;jpd; fPo; cs;s fPNo fhzg;gLk; 22 gpuNjr nrayfj;Jld; 

rk;ge;jg;gl;l 2022Mk; Mz;bw;fhf epHkhz xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;tjw;F 

mEuhjGuk; khtl;lj;jpy; mike;Js;s epWtdq;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  gjtpa

02. n`hut;nghj;jhd

03. uk;Ngt

04. gyhfy

05. ,g;gNyhfk

06. f`l;lf];jpfpypa

07. kp`pe;jiy

08. fy;Ndt

09. ehr;rhJ}t

10. nehr;rpahfk

11. ne.E.g

12. nfgpjpnfhy;yht

13. kjthr;rp

14. gSf];ntt

15. jpwg;gNd

16. nff;fpuht

17. fnyd;gpe;JDntt

18. jk;Gj;Njfk

19. jyht

20. kftpyr;rpa

21. uh[hq;fid

22. k.E.g

02.  gjpTf;fhd tpz;zg;gq;fis khtl;l nrayfj;jpy; my;yJ Nkw;gb gpuNjr nrayf 

fhrhshplk; &. 500.00 kPsspf;fg;glhj njhifia fhrhfr; nrYj;jp thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fis 

tpepNahfpj;jy; 2022.01.21 Kjy; 2022.02.21 tiu ,lk; ngWk;.

03.  tpz;zg;gjhhpfSf;F khtl;l nrayfk; kw;Wk; rfy gpuNjr nrayfk; rhHghf gjpT 

nra;a KbAk; mj;Jld; Njitg;gbd; NjHe;njLf;fg;gLk; gy mYtyfq;fSf;Fk; 

gjpT nra;J nfhs;syhk;.

04.  gjptpw;fhf epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA/ ICTAD) gjpT 
fl;lhakhFk;.

05.  epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpTld; r%f 

mbg;gilapyhd rq;fq;fSf;fhf ,jdbg;gilapy; gjpT nra;a KbAk; mj;Jld; 

epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpT ,y;yhj rKf 

mbg;gilapyhd rq;fq;fSf;Fk; ,f;fhy vy;iyf;Fs; Fwpj;j gpuNjr nrayfq;fspy; 

gjpT nra;ayhk;.

06.  tpz;zg;gj;Jld; tpahghu ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp/ fk;gdp gjpT nra;jw; 
rhd;wpjopd; gpujpAk;> CIDA epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; fhR 

nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpiaAk; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

07.  tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2022.02.21k; jpfjp MtJld;> rfy 

tpz;zg;gq;fSk; gjpTj; jghypy; khtl;l nrayhsH> khtl;l nrayfk;> mEuhjGuk; 

vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; ,y;iynadpy; ifNahL nfhz;Lte;J 

xg;gilg;gjhapd; khtl;l nrayfj;jpd; fzf;F ,yf;fj;jpw;F nfhz;Lte;J 

xg;gilf;fyhk;. Fwpj;j jpdj;jpw;F gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

08.  tpz;zg;gj;ij cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~xg;ge;jf;fhuHfisg; 

gjpT nra;jy; - 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

09.  khtl;l nrayfj;jpd; gpujk fzf;fhshpd; njh.Ng. ,y 071-8145148I mioj;J 

Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

N[.vk;.N[.Nf. [aRe;ju

murhq;f mjpgH/ khtl;l nrayhsH
mEuhjGuk;.

2022.01.19

epHkhzj;jpw;fhf xg;ge;jf;fhuHfisg; 
gjpT nra;jy; - 2022

khtl;l nrayfk; - mEuhjGuk;
Nffhiy>   uq;ty> 

nfhOk;G tPjp> ,yf;fk; 

340,y; trpf;Fk; fe;Nj 

uhyyhNf   aruj;d 

gz;lhu Mfpa ehd;>

Nffhiy   gpurpj;j 

nehj;jhhpR   jpUkjp 

rKj;hpfh   b. 

Nrdhehaf;f vd;gthpd; 

,yf;fk; 580 cila 

mw;Nwhzp mjpfhug; 

gj;jpuj;jpd;  %yk; 

Nffhiy> uq;fy> fz;b 

tPjp> ,yf;fk; 506,y; 

trpf;Fk;  fe;Nj 

uhyyhNf  ruj;  Fkhu 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopf;fg;   gL 

fpd;wnjd ,yq;iff; 

Fbaurpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd; 

Nwd;>

NkYk; Nkw;gb fe;Nj 

uhyyhNf ruj; Fkhu 

vd;gthpdhy;  ,jd; 

gpd;dh; vd; rhh;gpy; Nkw; 

nfhs;sg;gLk;  vt;tpj 

eltbf;iffspw;Fk; ehd; 

nghWg;G  jhhpay;y 

vdTk; mwptpj;Jf;  

nfhs;fpd;Nwd;.

mw;Nwhzpjhuh;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;
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