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தீவிரமாக பரவி வருவதாக எச்சரிக்கை

க�ொர�ோனா வைரஸ்
பரவலுக்கு மேலதிகமாக நாட்டில் மற்றும�ொரு புதிய வைரஸ்
காய்ச்சல் பரவி வருவதாக அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது. தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிலை த�ொடர்06
பில் மக்கள் அவதானமாக செயற்பட

/ ThinakaranLK
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வரு. 90 இல. 22

மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசி

நாட்டின் பிரஜைகளுக்கு அமைச்சர் டலஸ் அழைப்பு
பிரஜைகளின் ப�ொறுப்பை
உரிய முறையில் நிறைவேற்றும் வகையில் மூன்றாவது
பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென
அமைச்சரவைப் பேச்சாளர்,
வெகுஜன ஊடகம் மற்றும்
தகவல் அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும க�ோரிக்கை விடுத்தார்.

அமைச்சரவை
முடிவுகளை அறிவிக்கும்
ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில்
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே
அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
சில
நபர்கள்
பரப்பும் தவறான கருத்துகளாலும் தவறான தகவல்களாலும் மூன்றாவது தடுப்பூசியைப் பெற சிலர்
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பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு
நட்டஈடு வழங்க தீர்மானம்
40ஆயிரம் மில். ரூபா அமைச்சரவை ஒதுக்கீடு
ஷம்ஸ் பாஹிம்
2021/2022
பெரும்
ப�ோகத்தில் நெல் அறுவடையில் குறைவு ஏற்பட்டால்
அதனால்
பாதிப்புக்குள்ளான நெல் விவசாயிகளின்
வருமான மட்டத்தைப் பாது-

காக்கும் நோக்குடன் ஒரு
கில�ோ நெல்லுக்கு 25 ரூபா
வீதம் இழப்பீட்டுத் த�ொகை
வழங்குவதற்கு
அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
அதன்படி அவர்களுக்கு நட்டஈடு 06

30/-

சுகாதார துறையை முழுமையாக

மேம்படுத்தவே அரசாங்கம் கையேற்பு
பெருந்தோட்ட ஆஸ்பத்திரிகள் குறித்து ஜீவன் கருத்து
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்
ப ெ ருந ்தோ ட ்டப்ப கு தி களிலுள்ள சுகாதார நிறுவனங்கள்
முழுமையாக
மேம்படுத்தப்படும். அதன்
நிமித்தமே சுகாதார நிறுவனங்களை அரசு ப�ொறுப்பேற்றுள்ளது. இதன்மூலம்
எமது மக்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு
உறுதிப்படுத்தப்படுமென இலங்கைத்

த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின்
ப�ொதுச்செயலாளரும், இராஜாங்க
அமைச்சருமான
ஜீவன் த�ொண்டமான் தெரிவித்தார்.
க�ொட்டகலை சி.எல்.
எப் வளாகத்தில் நேற்று (25)
நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து
06
வெளியிடுகையிலேயே

அமைச்சர் அலி சப்ரி தலைமையில்

350 kg ஹெர�ோயினுடன் 11 பேர் கைது விவகாரம்;

மீன் பிடிக்கும் பாணியில்
ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல்

வடக்கு மக்களின் சட்டரீதியான
நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காணல்
நீதியமைச்சின் நடமாடும் சேவை இன்று ஆரம்பம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாடு முன்னேற்றமடைய வேண்டுமானால்
நீதியின் ப�ொறிமுறை த�ொடர்பில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும் என நீதியமைச்சர் அலி
சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈடுபட்டால் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு கடும் தண்டனை
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 பாதுகாப்பு செயலாளர்

இலங்கை கடலில் அத்துமீறி மீன்பிடித்த

கமல் குணரட்ன
கடும் எச்சரிக்கை
 கைப்பற்றப்பட்ட 350 Kg
ஹெர�ோயினும் க�ொழும்பு
துறைமுகத்திற்கு
க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது

இந்திய மீனவர்கள் 55 பேரும்
நிபந்தனையுடன் நேற்று விடுதலை
படங்கள்: சுல�ோச்சன கமகே

ஸாதிக் ஷிஹான்
ஆழ் கடல் மீன்பிடியில் ஈடுபடும் பாணியில் ப�ோதைப்
ப�ொருள் கடத்தல் ப�ோன்ற

20பக்கங்கள்

Wednesday 26, January, 2022

2021/2022 பெரும்போக நெல் அறுவடையில்

பெற்றுக் க�ொள்வது அவசியம்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

3 2 - 2 02 1

குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட
வேண்டாமென
கடற்றொழிலாளர்களிடம் வேண்டுக�ோள்
விடுத்த பாதுகாப்புச் செயலா-

ளர் ஜெனரல் கமல் குணரட்ன,
அவ்வாறனவர்கள் சட்டத்துக்கு
முன்நிறுத்தப்பட்டு
கடுமையாக
தண்டிக்கப்படுவதுடன்

முழுமையான தடுப்பூசித் திட்டத்திற்கு

மூன்று ஊசிகளையும் பெறல் அவசியம்
சுகாதார அமைச்சர் கெஹெலிய சுட்டிக்காட்டல்
முழுமையான தடுப்பூசித் திட்டத்திற்கு மூன்று
தடுப்பூசிகளைப் பெற்றிருப்பது அவசியமென
சுகாதார அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதற்கமைய, இதுவரை
இரண்டு தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுள்ள அனைவரும் முழுமையான தடுப்பூசிக்காக பூஸ்டர்
தடுப்பூசியை பெற்றிருப்பது அவசியமென்றும்
சுகாதார அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். க�ொவிட் தடுப்பூசி செலுத்துவது த�ொடர்பாக உலகளாவிய ரீதியில், இலங்கை
சிறந்த நிலையில் உள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் கூறினார்.

மட்டக்களப்பிற்கு 'புலதுசி'
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ஆறு மாதங்கள் கட்டணம்

செலுத்தாவிடின் துண்டிப்பு
நீர் வழங்கல் அதிகார சபை அறிவிப்பு
ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதற்கும்
மேலாக நீர் கட்டணத்தை செலுத்தாதவர்களுக்கு நீர் விநிய�ோகத்தை துண்டிக்கும் செயற்பாடு மாவட்ட மட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய
நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச்
சபையின் உதவிப் ப�ொது முகாமையாளர்
ஏக்கநாயக்க வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த வருடம் 7,200 மில்லியன்
ரூபாவை நீர் பாவனையாளர்கள் 06

நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி வரும்

மிகக்குறைவான அறிகுறிகளுடன்

கடுகதி ரயில்
ஜன. 28 முதல்
ஆரம்பமாகிறது

மட்டக்களப்பு முதல்
க�ொழும்பு வரையிலான
அதிவேக குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் சேவை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. கடந்த
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் ப�ொலன்னறுவை
- க�ொழும்பு க�ோட்டைக்கிடையில் நகரங்களுக்கிடையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 'புலதிசி' அதிவேக குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் சேவை, ப�ோக்குவரத்து
அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சியின்
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மக்களை தாக்கும் "ஒமிக்ரோன்"
நாடு மீண்டும் வழமைக்குத்
திரும்பிக்கொண்டிருக்கும்
இச்
சந்தர்ப்பத்தில், க�ொவிட்19 த�ொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையிலும்
குறிப்பிட்டளவு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக க�ொழும்பு லேடி ரிட்ஜ்வே
சிறுவர் வைத்தியசாலையின் சுவாச
மற்றும் குழந்தை நல மருத்துவர்கள் நிறுவகத்தின்
06

நேற்று முதல் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பம்
ஒரு கிலோ நெல் 75 ரூபாவுக்கு

க�ொள்வனவு செய்ய நடவடிக்கை

புகையிரத கடவையை கடக்கையில்
உருத்திரா தேவி ம�ோதி
18 வயது மாணவன் பலி
யாழ். மீசாலையில்
சம்பவம்

க�ொழும்பிலிருந்து யாழ். ந�ோக்கி சென்ற உருத்திரா தேவி ரயிலுடன் ம�ோதி மாணவன் ஒருவன்
உயிரிழந்துள்ளார். திங்கட்கிழமை மாலை 6.15
மணியளவில் இவ்விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.
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வாழ்நாள் முழுவதும் சிறைக்குள் வாடும் நிலை உருவாகுமென்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

அத்துடன் சட்டவிர�ோதமாக
கடத்தப்படும்ப�ோதுகைப்பற்றப்படும்
ப �ோ த ை ப் ப ொ ரு ட் களில் விசாரணைக்கான ஒரு
த�ொகையை மாத்திரம் வைத்துவிட்டு ஏனையவை
களை
06

மின்வெட்டு இல்லை

ப�ொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தலைவர்

மின் உற்பத்திக்கு எரிப�ொருள் கையிருப்பு ப�ோதுமானதாக
இருப்பதால் ஜனவரி 27 வரை மின்வெட்டு கிடையாதென
இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்
ஜனக ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
அதன் பின்னர் எரிப�ொருள் விநிய�ோகம் கிடைப்பதை ப�ொறுத்து
நிலைமை மீள்பரிசீலனை செய்யப்படுமென்றும் அவர் கூறினார்.
ஜனாதிபதியுடன் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை த�ொடர்ந்து மின் விநிய�ோகத்தை துண்டிக்காமலிருக்க
தீர்மானிக்கப்பட்டதாக மின்சக்தி அமைச்சர் காமினி
ல�ொக்குகே தெரிவித்தார்.
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உலகின் பிரமாண்டமான
திருக்குர்ஆன் காட்சிக்கு

தயா மாஸ்டருக்கு

ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிறை
வவுனியா நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு
தமிழீழ விடுதலைப்
புலிகளின்
ஊடகப்
பேச்சாளராக செயற்பட்ட தயா மாஸ்டர்
என அழைக்கப்படும்
வேலாயுதம் தயாநிதி
மீது
த�ொடரப்பட்ட
வழக்கிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
அவருக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட இரண்டு வருட
06

ப�ொலிஸ் ஊடக
பேச்சாளராக
மீண்டும் அஜித்
ப�ொலிஸ் ஊடக பேச்சாளராக
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் அஜித் ர�ோஹண மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ப �ொ லி ஸ்
ஊடகப் பேச்சாளர்
பதவியில் மாற்றம்
ஏ ற ்ப டு த் து வ து
த�ொடர்பில் அண்மைக்காலமாக
06

மர்மமாக உயிரிழந்த நிலையில்

ஆட்டோ சாரதியின்
சடலம் மீட்பு

பாகிஸ்தான் அரங்கில் மக்கள் பார்வைக்கு
துபாய் 'எக்ஸ்போ 2020' கண்காட்சியிலுள்ள பாகிஸ்தான் அரங்கில்
உலகின் பிரமாண்டமான திருக்குர்ஆன் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை பார்வையிட ப�ொதுமக்கள்
ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். உலகின்
1,400 ஆண்டுகால வரலாற்றை
க�ொண்ட புனித நூலான
திருக்குர்ஆனை
06

கடத்தல் பின்புலத்தில் 'ஹரக்கடா'
ப�ொலிஸாரின் விசாரணையில் தகவல்கள் கசிவு 03

பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ்

பருத்தித்துறை விசேட, யாழ். விசேட நிருபர்கள்
இலங்கை கடற்பரப்பில் கைதான 55 இந்திய மீனவர்கள் நேற்று நிபந்தனையுடன் ஊர்காவற்றுறை நீதிமன்றத்தினால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். நெடுந்தீவு மற்றும் எழுவைதீவு அருகே கடந்த வருடம்
06
டிசம்பரில் சட்டவிர�ோதமாக மீன்பிடியில் ஈடுபட்டிருந்த

ஜனவரி 27 வரை

கடல் வழி ப�ோதைப்பொருள்

03

குடிவரவு குடியகழ்வு திணைக்களம்
ஊடாக அனுப்பவும் உத்தரவு

க�ொர�ோனாவை வெற்றி க�ொள்வதற்காக

12 நிபுணர்கள் தயாரித்த
ஆல�ோசனை அறிக்கை தயார்
இவ்வாரத்தில்
ஜனாதிபதியிடம்
கையளிக்கப்படும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
மற்றும் ஒமிக்ரோன் மாறுபாட்டை வெற்றிகரமாக
கையாளுவதற்கு தேவையான நிபுணர் ஆல�ோசனைகள் அடங்கிய விரிவான அறிக்கையை அரச
மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தயாரித்துள்06
ளது.

மட்டக்களப்பு
தலைமையக
ப�ொலிஸ் பிரிவிலுள்ள பார் வீதி
பெரிய உப்போடை வீதியில் மர்மமாக உயிரிழந்த முச்சக்கரவண்டி சாரதி ஒருவர்
06

மின் விநிய�ோகத்தில் தடையை ஏற்படுத்தும்
த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிராக
ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை

மீனவர் வலையில் சிக்கிய
7 அடி நீளமான முதலை!

03

விக்கல் வீராச்சாமி

பாரிய மீன் என நினைத்தோருக்கு அதிர்ச்சி
முந்தல் நிருபர்
முந்தல் – சின்னப்பாடு வென்னப்புவல
கடற்பிரதேசத்தில்
மீனவர் ஒருவரின்
வலையில் சிக்கிய
07 அடி முதலைய�ொன்று (24) மீட்கப்பட்டுள்ளதாக வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர். கடலிலிருந்து மீனவர்கள் வலையை
கரையை ந�ோக்கி இழுத்துக் க�ொண்டு வந்தப�ோது அந்த
வலை பெரும் கனமாக காணப்பட்டதாக
மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.
06

க�ொர�ோனா வேகமா பரவுது கவனமா
இருங்கோ எண்டு டாக்டர்மாரும் அரசாங்கமும் ச�ொல்லுகினம் ஆனா எங்கட சனம்
கேட்டாத்தானே...
க�ொழும்பு க�ோல்பேசில மாலை
நேரங்களில கூடுற சனக் கூட்டத்தை
பாத்தா க�ொர�ோனாவே பயத்தில ஓட்டம்
பிடிச்சிடும்...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

மாத்தளை முத்துமாரியம்மன்
ஆலய மக�ோற்சவம் இன்று ஆரம்பம்

கிராமங்களை இணைக்கும் பாலம்
உடைந்ததில் மக்கள் நிர்க்கதி
தெனியாய தினகரன் நிருபர்

மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாத்தளை
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன்
தேவஸ்தான மக�ோற்சவ நிகழ்வுகள்
இன்று (26) காலை 11 மணியளவில்
க�ொடியேற்றத்துடன்
ஆரம்பமாகவுள்ளன.
27ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை
07.30
மணிக்கு
இடம்பெறும்
உள்வீதி
க�ொடி
ஊர்வலத்தைத்
த�ொடர்ந்து 11 மணி அளவில்
க�ொடியேற்ற நிகழ்வு இடம்பெறும் அதனைத் த�ொடர்ந்து தினமும்
விசேட பூஜைகளுடன் முற்பகல் 11
மணிக்கும் 6 மணிக்கும் சுவாமிகள்

உள்வீதி, வெளிவீதி உலா இடம்பெறுவதுடன் பெப்ரவரி மாதம் 17 ஆம்
திகதி காலை 8 மணிக்கு இரத�ோற்சவம் இடம்பெறும்.
இம்முறை க�ொர�ோனா த�ொற்று
காரணமாக
தேவஸ்தானத்திற்கு
வருகைதரும் அடியார்களின் எண்ணிக்கை
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திருவிழா காலங்களில் வழமைப�ோல் இடம்பெறும் அன்னதான
நிகழ்வும் இம்முறை இடம்பெறாது.
பஞ்சரத பவனி நகர் வலம் வருவது
குறித்து நாட்டின் சூழ்நிலைக்கேற்ப
தீர்மானம் எடுக்கப்படுமென ஆலய
அறங்காவலர் சபையினர் தெரிவித்தனர்.

தெனியாய, மெதேரிபிட்டிய ப�ொத்தன பிரதேசத்தை இணைக்கும் பாலம் நேற்று முன்தினம்
உடைந்து விழுந்ததில் பிரதேசத்திற்கான ப�ோக்குவரத்து முற்றாக துண்டிக்கப்பட்டது.
மெதேரிபிட்டிய ப�ொத்தன பிரதேசத்தை இணைக்கும் இந்தப்
பாலமானது ஜின் கங்கையை ஊடறுத்து
அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
சுமார் 40 வருட காலம் பழமை
வாய்ந்த இந்த பாலமானது நேற்றுமுன்தினம் நண்பகல் சரக்கு வண்டி
ஒன்று பாலத்தில் பயணம் செய்து
க�ொண்டிருக்கையில்
உடைந்து
வீழ்ந்தது.
பாலத்தை உடைத்துக்கொண்டு
ஆற்றில் விழுந்த டிரக் வண்டியின்
சாரதியும் உதவியாளரும் தெய்வாதீனமாக தப்பினர். ப�ொத்தன
பிரதேசத்திற்கான ப�ோக்குவரத்து

கனிய வள அகழ்வு அனுமதி பத்திரங்களை
ஒன்லைன் மூலம் வழங்க நடவடிக்கை
சுற்றாடல் அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் சச்சிந்ர சில்வா
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

கனிய வள மற்றும் சுரங்கத் கைத்த�ொழில்கள் த�ொடர்பான அனுமதிப்
பத்திரங்களை ஒன்லைன் முறையில்
பெற்றுக்கொள்ள
சுற்றாடல்
அமைச்சு, நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக சுற்றாடல் அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் சச்சிந்ர சில்வா தெரிவித்தார்.
கண்டியில்
ஊடகவியலாளர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட செயலமர்வு
(23) ஒன்றிலே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,மிகக் குறைந்த த�ொகை ஊழியர்களைக் க�ொண்டு மிகப் பாரிய

ப�ொறுப்புக்களை நிறைவேற்றும் நிறுவனங்களில்
சுற்றாடல் அமைச்சு மிக
முக்கிய மான ஒன்றாகும்.
கனிய
வளங்கள்,
மணல், மண், கருங்கற்கள் ப�ோன்ற பல விடயங்கள் சுற்றாடல் அமைச்சின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
உள்ளன. இதில் கனிய
வளங்கள் என்பது ஒருப�ோதும்
மீளப்பெற முடியாதவை. எனவே
அவற்றை முறையாக முகாமை
செய்யா விட்டால் ஒரு காலத்தில்
அவை இல்லாது ப�ோகலாம். அப்படியான நிலை ஏற்படின் கனிய
வளங்களுடன் த�ொடர்புடைய கைத்

த�ொழில்கள்
இல்லாது
ப�ோகலாம். அதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள்
த�ொழில்களை இழக்கவும்
நேரிடும்.
குறைந்தளவு
ஊழியர்களைக் க�ொண்டு
நாம் பணியாற்றும் காரணத்தால் சில வேளைகளில்
அணுமதிப்பத்திரங்களுக்கு காலதாமதம்
ஏற்படுகிறது. எனவே 'ஒன்லைன்'
முறையில் அவற்றைப் பெற்றுக்க�ொள்ள வசதிகளை செய்துள்ளோம்.
எதிர்காலத்தில் அதனை இன்னும்
விரிவு படுத்தி அனுமதிப்பத்திரங்கள்
கூரியர் சேவையூடாக வந்தடைய
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

"பாடுவ�ோர் பாடலாம்" இசை நிகழ்ச்சி

கலைஸ்ரீ கலை மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் கவியும் கலையும் இணைந்து வழங்கிய 'பாடுவ�ோர் பாடலாம்' புதிய பாடக, பாடகிகளுக்கான
இசை நிகழ்ச்சி க�ொழும்பு புதிய நகர மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.இந்நிகழ்வில், பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மத விவகாரங்களுக்கான இணைப்புச் செயலாளரும் சர்வதேச இசைக் கல்விக்கான பயிற்சி நிலையத்தின் இலங்கைத் தூதுவருமான அதிவண.பிதா அருட்கலாநிதி எஸ். சந்ரு பெர்னாண்டோ முன்னிலை க�ௌரவ அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டார். இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமர் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், தயான் லங்காவின் தலைவர் கேசவன் பத்மநாதன் பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டத�ோடு,
தினகரன் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் தே.செந்தில்வேலவர், ஸ்டார் தமிழ் வான�ொலி, த�ொலைக்காட்சி ஊடகவியலாளரும் ஒலிபரப்பாளருமான எஸ்.நவநீதன் ஆகிய�ோர் ஊடக அதிதிகளாகவும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.				
(படங்கள் : நஸார்)

முற்றாக தடை தடைப்பட்டதால்
சிங்கராஜ வனத்துக்கு செல்லும்
சுற்றுலா பயணிகள், பிரதேசவாசி-

கள், பாடசாலை மாணவர்கள் என பலரும் நிர்க்கதிக்கு
உள்ளாகினர்.

பூஸ்டர் தடுப்பூசி வழங்குவதில்
மத்திய மாகாணம் முதலிடம்
(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

க�ொவிட் த�ொற்றுப் பரவலைத்
தடுப்பதற்காக
பூஸ்டர் தடுப்பூசி வழங்குவதில் மத்திய மாகாணம்
முதல் இடத்தில் உள்ளதாக மாகாண ஆளுனர்
லலித் யூ. கமகே தெரிவித்துள்ளார்.
ஞாயிற்றுகிழமை (23) இடம்பெற்ற மாகாண க�ொவிட் தடுப்பு
செயலணியின்
மீள்பரிசிலனைக்
கூட்டத்தில்
அவர்
மேற்படி
தகவலை தெரிவித்தார். ஏனைய
மாகாணங்களுடன்
ஒப்பிடுகையில், இங்கு அறுபது வயதிற்கு
மேற்பட்டவர்களில் 90 சதவீதமானவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் 30 முதல்
60 வரையிலான வயதெல்லைக்கு
உட்பட்டவர்களில் பாதிபேர் வரை

பூஸ்டர் தடுப்பூசி பெற்றுள்ளதாக ஆளுனர் குறிப்பிட்டார். மத்திய மாகாணத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
சிவன�ொளி
பாதமலை
யாத்திரை
செல்லும்
அடியார்கள், உள்நாட்டு
- வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்
பயணிகள் ஆகிய�ோரின்
நடமாட்டம்
அதிகமாக
இருக்கிறது. எனவே, சுகாதார
அதிகாரிகள் விழிப்புடன் இருக்க
வேண்டும் என மத்திய மாகாண
ஆளுனர் ஆல�ோசனை வழங்கினார்.
இந்நிகழ்வில் மத்திய மாகாண
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
ட�ொக்டர் நிஹால் வீரசூரிய, மத்திய
மாகாண சபையின் பிரதம செயலாளர் காமினி ராஜரட்ன, மாகாண
சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர்
பீ.எச்.என். ஜயவிக்ரம ஆகிய�ோரும்
பங்கேற்றார்கள்.

க�ோரமாக க�ொலை

வய�ோதிப பெண்
சடலமாக மீட்பு
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

பதுளை வேவெஸ்ஸ பெருந்த�ோட்ட தெபத்தை த�ோட்டப்பிரிவிலிருந்து
பெண்ணெருவர்
நேற்று பதுளை ப�ொலிஸாரால்
சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
தெபத்தை த�ோட்டப் பிரிவைச்
சேர்ந்த லெட்சுமணன் சந்திரலேகா என்ற 58வயது பெண்ணின்
சடலமே
இவ்வாறு
மீட்கப்பட்டுள்ளது. பதுளை – பசறை
பிரதான வழியின் 6ம்மைல் அருகிலுள்ள தெபத்தை தேயிலை
மலையிலேயே, இச்சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்ணொருவரின் சடலம்
தேயிலை மலையில் கிடப்பதாக, பதுளைப் ப�ொலிசாருக்கு
தகவல் கிடைக்கவே, ப�ொலிசார்
விரைந்து சடலத்தை மீட்டனர்.

இசை சங்கமம் பாடல் வெளியீட்டு விழா

Nadi.lk நாடி வழங்கிய இசைச்சங்கமம் பாடல் வெளியீட்டு விழா
Colombo City Centre இல் அமைந்துள்ள Scope Cinemas திரையரங்கில் கடந்த வெள்ளி மாலை வெகு
விமர்சையாக நடைபெற்றது. பாடல்களுக்கு நிமேஸ் குலசிங்க, சத்துரங்க
டி சில்வா ஆகிய�ோர் இசை வழங்க
உலகப் புகழ் பாடலாசிரியர் கவிஞர்
ப�ொத்துவில் அஸ்மின் வரிகளை எழுதியுள்ளார். பாடல்களை க�ோகுலன்
சாந்தன்
(யாழ்ப்பாணம்),சுதர்சினி
க�ோணேஸ்வரன்(திருக�ோணமலை)
குகனேஸ்வரன்(பதுளை)
சாதீர்
அஹமட் (க�ொழும்பு) ரவி ர�ொயிஸ்ட்டர் (மாத்தறை) ஆகிய�ோர் பாடியுள்ளனர்.
(படங்கள் : அஷ்ரப் ஏ சமத்)

0112429367

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

05.10
12.24
03.47
06.18
07.31

26 பிலவ வருடம் தை 13
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 12.00 - 01.30வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 09.00 - 10.30வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -நவமி

மாத்தறை மாவட்ட
அரசாங்க அதிபராக
விக்கிரமசிறி நியமனம்

பெப். 01ம் திகதி த�ொடக்கம்

யாழ். புதிய பஸ்
நிலையத்தின்
சேவைகள்
ஆரம்பிக்கப்படும்

மாத்தறை தினகரன் நிரூபர்

தென் மாகானத்தின் முதலமைச்சர்
அலுவலகத்தின் செயலாளர் வை.
விக்கிரமசிறி, மாத்தறை மாவட்டத்தின் புதிய அரசாங்க அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மாத்தறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக கடமையாற்றிவந்த பிரதீப்
ரத்னாயக்க கம்பஹா மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக இடமாற்றம் பெற்றுச்சென்றதைத் த�ொடர்ந்தே வை.
விக்கிரமசிறி
மாத்தறை
06
மாவட்ட அரசாங்க

அங்கஜன் எம்பியின் க�ோரிக்கைக்கு
வடமாகாண தனியார் பஸ்
உரிமையாளர் சங்கம் இணக்கம்
யாழ்ப்பாணத்தில்
அமைக்கப்பட்டு, இதுவரை சேவை நடைபெறாமலிருக்கும் யாழ். புதிய பஸ்
நிலையத்தின் சேவைகள் எதிர்வரும்
பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டு06
மென யாழ். மாவட்ட

3

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

ஊடகவியலாளர் பிரகீத் எக்னெலிக�ொட காணாமலாக்கப்பட்டு நேற்றுமுன்தினம் திங்கட்கிழமையுடன் 12 வருடங்கள் பூர்த்தியடைந்துள்ள நிலையில், அதனை முன்னிட்டு பிரகீத் எக்னெலிக�ொடவின் மனைவி சந்தியா எக்னெலிக�ொட நேற்றைய தினம் க�ொழும்பு முகத்துவாரம் காளி க�ோவிலுக்குச்சென்று பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படங்கள்.

மற்றொரு க�ொவிட் அலையை மின் விநிய�ோகத்தில் தடையை ஏற்படுத்தும்
தவிர்க்க பூஸ்டரே ஒரே தீர்வு த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிராக
உடன் பெறுமாறு மக்களுக்கு வைத்தியர்கள் க�ோரிக்கை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

இலங்கையில்
மற்றொரு
க�ொர�ோனா அலையைத் தவிர்க்க
ப�ொதுமக்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை
விரைவில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென வைத்தியர்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.
இந்த விடயம் த�ொடர்பில் தெரிவித்துள்ள
க�ொழும்பு
வடக்கு
ப�ோதனா
வைத்தியசாலையின்
பிசிய�ோதெரபிஸ்ட்
பேராசிரியர்
ஷர்மிளா டி சில்வா, இதுவரை
மருத்துவமனைகளில்
கூட்டம்
நிரம்பி
வழியவில்லயென்றாலும்
ஒவ்வொரு நாளும் பதிவாகும்

ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஒமிக்ரோன் மாறுபாடு நாட்டில்
வேகமாக பரவும் மாறுபாடாக மாறுகிறதென்ற அறிக்கைகளுக்கு மத்தி-

யில் க�ொர�ோனா ந�ோயாளர்களின்
எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதாக
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் அலர்ஜி, ந�ோயெதிர்ப்பு
மற்றும் உயிரணு உயிரியல் பிரிவு,
இந்த
மாறுபாட்டின்
இரண்டு
துணைப் பரம்பரைகள் வேகமாக
பரவி வருவதாகவும் கூறியுள்ளதாக
அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
தடுப்பூசியின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது ட�ோஸைப் பெற்ற பலர்
மூன்றாவது ட�ோஸைப் பெறுவதற்கு
அதேயளவு ஆர்வத்தைக் காட்டுவதில்லையென்பதை சுட்டிக்06
காட்டிய பேராசிரியர்

ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை
மின் சக்தி அமைச்சர் காமினி எச்சரிக்கை
பாவனையாளர்கள்
மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு மின் சக்தி அமைச்சர் காமினி
ல�ொக்குகே ப�ொது மக்களிடம்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அத்துடன் மின் விநிய�ோகத்தை
தடை செய்யும் ந�ோக்கில் செயற்படும் மின்சார சபை த�ொழிற் சங்கத்தி-

னருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதுடன்,
இனி மின் விநிய�ோகம் தடைப்படாது என்பதை ப�ொறுப்புடன்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன் என்றும்
அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
மின்சக்தி அமைச்சில்
06
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கடல் வழி ப�ோதைப்பொருள்
ஒரு
கிலோ
நெல்
75
ரூபாவுக்கு
சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி
கடத்தல்
பின்புலத்தில்
“ஹரக்
கடா”
க�ொள்வனவு
செய்ய
நடவடிக்கை
ஹம்ஸாவுக்கு க�ௌரவிப்பு
ப�ொலிஸாரின் விசாரணையில் தகவல்கள் கசிவு
நேற்று முதல் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பம்
ப�ொன்விழா காணும்

பேருவளை
சீனன்க�ோட்டையைச் சேர்ந்த
சிரேஷ்ட
சட்டத்தரணி
எம்.ஸீ.எம்.
ஹம்ஸா
சட்டத்துறையில் 50 வருடத்தை பூர்த்தி செய்து
"ப�ொன்விழா" வில் காலடியெடுத்து வைத்துள்ளார்.
இவரது
சேவையை
பாராட்டி க�ௌரவிக்கும்
நிகழ்வு களுத்துறை சட்டத்தரணிகள் சங்க ஏற்பாட்டில் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை (28) பி.ப.
2.30 மணிக்கு களுத்துறை உயர் நீதிமன்ற கட்டட வளாகத்தில் வெகு

விமர்சையாக நடைபெறவுள்ளது.
இவ்விழாவில்
உயர்
நீதிமன்ற முன்னாள் நீதியரசர் கே.டி. சிட்ரசிறி
பிரதம அதிதியாக கலந்து
சிறப்பிப்பார்.
மேலும்
களுத்துறை
மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்,
சட்டத்தரணிகள்
உட்பட முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்து க�ொள்ளவுள்ளனர்.
சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்கத்தின் உபதலைவரான 06

ஷம்ஸ் பாஹிம்

விவசாயிகளின்
நெல்லுக்கு
நியாயமான விலையைப் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்கும் அரசாங்கம் நெல்
கையிருப்பை பாதுகாப்பாக பேணுவதையும் ந�ோக்காகக் க�ொண்டு
பெரும் ப�ோகத்தில் அரசாங்க நெல்
க�ொள்வனவு
வேலைத்திட்டம்
நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி நேற்று முதல் நெல்

சந்தைப்படுத்தல் அதிகார சபை
ஊடாக ஒரு கில�ோ நெல்லை தலா
75 ரூபாவுக்கு க�ொள்வனவு செய்ய
தீ ர ்மா னி த் து ள்ளத ா க
06
விவசாய அமைச்சர்

பெருந்தோட்ட வைத்தியசாலைகள்
இனிமேல் மத்திய அரசின் கீழ்

கருத்திட்ட உதவித் த�ொகையை
650,000 ரூபாவாக அதிகரிக்க அனுமதி

ஷம்ஸ் பாஹிம்

ற�ோயல் கல்வி நிறுவனத்தின் ஆங்கிலப் பாட ஆசிரியை ஷஹாரா கனக ஹாலால்டினின் 8ஆவது படைப்பாக பாலர் பிரிவு மாணவர்களின் ஆரம்ப எழுத்தறிவுக்கான சிங்கள ம�ொழிநூல் வெளியீடு திங்கட்
கிழமை (24) மாலை க�ொள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள புரவலர் ஹாசிம் உமரின் இல்லத்தில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் நூலின் முதல் பிரதியை பதிப்பாசிரியரிடமிருந்து இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமர் பெற்றுக்கொள்வதையும் அருகில் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் ராதாமேத்தா, ஊடகவியலாளர் சமீஹா சபீர் மற்றும் அஹாச
மீடியா பெறுப்பாளர் பியன்சிகா பண்டாரநாயக்க ஆகிய�ோரையும் படங்களில் காணலாம்.

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 141.83 விற்பனை 147.84
விலை
விலை

பிராந்திய இணைப்பாளர் க.செல்வகுமார்

உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கீர்
மாக்கார்
தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி நிலை த�ொடர்பில்
கருத்து தெரிவித்த ப�ோதே அவர் இதனைக்
06
குறிப்பிட்டுள்ளார். அது த�ொடர்பில்

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

நீதி அமைச்சின் கீழுள்ள திணைக்களங்கள்
மூலம் 27,28ஆம் திகதிகளில் கிளிந�ொச்சி
மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெறும்
நடமாடும் சேவையில்

யூர�ோ

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 153.64 விற்பனை 159.49
விலை
விலை

ரித்துள்ளமையால் 6 இலட்சம் உதவித்தொகையில்
எதிர்பார்க்கின்ற
வகையில் வசிப்பதற்குப் ப�ொருத்தமான முழுமையான வீட�ொன்றை
அமைப்பதற்கு சிரமமாக அமையும்.
அதனால் 2022 ஆம் ஆண்டு
த�ொடக்கம் தெரிவு செய்யப்படும்
பயனாளர் குடும்பங்களுக்கு குறித்த
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் செலுத்தப்படும் உதவித்தொகையை 6 இலட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபா வரை அதிகரிப்பதற்கு நகர அபிவிருத்தி மற்றும்
வீடமைப்பு அமைச்சர் பிரதமர்
சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

நீதியமைச்சினால் காணாமல்
ஆக்கப்பட்டோருக்கான நடமாடும் சேவை

நாட்டின் ப�ொருளாதார நெருக்கடி த�ொடர்பில் இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் எம்.பி

நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்து அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களைக் கூட மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள
முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளதாக பாராளுமன்ற

தற்காலிக வீடுகளில் வசித்து வரும்
குறைந்த வருமானம் க�ொண்ட
குடும்பங்களுக்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “ உங்களுக்கு வீடு நாட்டுக்கு எதிர்காலம்“ இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட
பயனாளிகளின் குடும்பம�ொன்றுக்கு
6 இலட்சம் உயர்ந்தபட்ச உதவித்த�ொகைய�ொன்று வீடமைப்பு நிர்மாணத்தின்
முன்னேற்றத்திற்கமைய
வழங்கப்படும்.
இக்கருத்திட்டம்
2020
ஆம்
ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டதன்
பின்னர் கட்டுமானப் ப�ொருட்களின் விலைகள் பாரியளவில் அதிக-

கிளிந�ொச்சியில்

மக்களின் நிதியை வீண் விரயம்
செய்வதற்கு இடமளித்தது யார்?
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

இப் ப�ோதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு மேலும் மூவரின் ஒத்துழைப்பு
கிடைத்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். 330 கில�ோவுக்குமதிக
06
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“உங்களுக்கு வீடு நாட்டுக்கு எதிர்காலம்"

நடைமுறைப்படுத்த அமைச்சரவை அனுமதி
பெருந்தோட்டங்களில்
காணப்படும் வைத்தியசாலைகளை அரசின் கீழ்
ப�ொறுப்பேற்பதற்கு
அமைச்சரவை
அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு தரமான
சுகாதார
சேவையை
வழங்கும்
ந�ோக்கில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய, 450 வைத்தியசாலைகளில் முதல் கட்டமாக 59
வைத்தியசாலைகளை ப�ொறுப்பேற்க சுகாதார அமைச்06
சரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரத்திற்கு

தெற்கு கடற்பிராந்தியத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட
3,300
மில்லியன்
ரூபா பெறுமதியான ஹெர�ோயின்
த�ொகையை நேற்று (25) க�ொழும்பு
துறைமுகத்திற்கு
க�ொண்டுவருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
துபாயிலிருந்து
ப�ோதைப்ப�ொருள் கடத்தலை வழிநடத்தும்
“ஹரக் கடா” என்பவரால் இந்த
ஹெர�ோயின் த�ொகை அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளமை விசாரணைகளிலிருந்து
தெரியவந்துள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

ஐப்பான் யென்

காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான ஆலுவலகத்தின் சேவையும் நடைபெறவுள்ளதாக
காணாமல் ப�ோன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தின் பிராந்திய இணைப்பாளர் க.செல்வகுமார் தெரிவித்துள்ளார். நீதி அமைச்சின் நடமாடும் சேவையில் இரண்டு 06

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.67
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7190 விற்பனை 1.7840
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

533.10

கட்டார் ரியால்

55.20

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

664.02

சவூதி ரியால்

53.51

வாங்கும் 146.13 விற்பனை 150.84
விலை
விலை

வாங்கும் 265.27
விலை

வாங்கும் 215.03 விற்பனை 222.69
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.07

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.72
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35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

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

பிலவ வருடம் தை மாதம் 13ம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஆகிறா பிறை 22

குறள் தரும் சிந்தனை
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்
ஏற்ற இடமறிந்து த�ொடர்ந்து தாக்கினால்
பகைவர்கள், வெற்றி என்பதை நினைத்துக்
கூடப் பார்க்க மாட்டார்கள்.

எரிப�ொருள் சிக்கனத்தில் கவனம்
செலுத்த வேண்டிய காலகட்டம்!

க�ொ

விட் 19 த�ொற்றின் விளை
வாக ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார சவால்களால் உருவான
நெருக்கடிகளில் புதைபடிம எரிப�ொருள் நெருக்கடியும் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இந்நாட்டில்
எரிப�ொருளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு உற்பத்தி
செய்யப்படும் மின்னுற்பத்தித் துறை எதிர்கொள்ளும்
நெருக்கடி இன்று முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் விளைவான ப�ொருளாதார சவாலின் காரணமாக எரிப�ொருள் நெருக்கடி
த�ோற்றம் பெற்றுள்ள ப�ோதிலும், வாகன உரிமையாளர்கள் புதைபடிம எரிப�ொருளைப் ப�ொறுப்பற்ற
முறையில் பயன்படுத்துவது இந்நெருக்கடிக்கு
முக்கிய காரணமாகும்.
தற்போது நாட்டில் நிலவும் ப�ொருளாதார சவாலின்
விளைவாக எரிப�ொருள் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதனை சகலரும் அறிவர். அப்படி இருந்தும்
எரிப�ொருளை எவ்வித ப�ொறுப்பும் அற்ற வகையில்
பெரும்பாலான வாகன உரிமையாளர்கள் இன்றும்
பயன்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றனர். அதாவது
இத்தொற்று த�ோற்றம் பெறுவதற்கு முன்னர் இந்த
எரிப�ொருளை எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள�ோ
அதேப�ோன்று தான் தற்போதும், சில சமயங்களில்
அவற்றை விடவும் அதிகமாகவும் அதனைப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
பெரும்பாலான வாகன உரிமையாளர்கள் வீட்டை
விட்டு வெளியே சென்று வருவதென்றால், அதுவும்
சில மீற்றர் தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு கடைக்கோ, சந்தைக்கோ சென்று வருவதென்றால் கூட எரிப�ொருளைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்களில்தான் சென்று
வருகின்றனர். இப்பழக்கம் இந்நாட்டின் பெரும்பாலான வாகன உரிமையாளர்களிடம் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான பழக்கம் இந்நாட்டவரிடம் முன்பு
காணப்படவில்லை.
இவ்வாறு பெற்றோலிய எரிப�ொருளைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் பாவனையில் ஏற்பட்டுள்ள
அதிகரிப்பின் விளைவாகப் பல்வேறு விதமான
பிரச்சினைகளும் பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
அவற்றில் வாகன நெரிசல் பிரதான இடத்தைப்
பிடித்துள்ளது. க�ொழும்பு உள்ளிட்ட நகரங்களில்
நாளாந்தம் ஏற்படும் வாகன நெரிசல் இதற்கு நல்ல
எடுத்துக்காட்டாகும். இதன் விளைவாக பயணிகள்,
ந�ோயாளர்கள் மாத்திரமல்லாமல் வாகனங்களின்
உரிமையாளர்களும் கூட பலவிதமான அச�ௌகரியங்களுக்கு அன்றாடம் முகம் க�ொடுக்கின்றனர்.
அதேநேரம் எரிப�ொருளைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் அதிகரித்த பயன்பாட்டின் விளைவாக
வளிமாசடைதலும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் பெரிதும்
அதிகரித்துள்ளன. இதன் விளைவாக சுவாசத் த�ொகுதி
த�ொடர்பான உபாதைகளுக்கு உள்ளாவ�ோரின் எண்ணிக்கையிலும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
இவை இவ்வாறிருக்க, புதைபடிம எரிப�ொருள்
உற்பத்தி உலகில் குறைவடையும் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையில் இந்த எரிப�ொருள்
பயன்பாட்டினால் வளிமாசடைதல், சுற்றுச்சூழல்
எதிர்கொண்டுள்ள அச்சுறுத்தல் என்பவற்றையும்
அதன் உற்பத்தியில் ஏற்பட்டு வரும் வீழச்சியையும்
கருத்தில் க�ொண்டு மாற்றுச்சக்தி வளப் பயன்பாட்டில்
உலகம் அதிக கவனம் செலுத்தத் த�ொடங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக சூரியஒளி, காற்று, கடலலை, தண்ணீர்
ப�ோன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்களைப் பயன்படுத்தி எரிசக்தி ஆற்றலை பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்கள் ஊடாக பெற்றுக்
க�ொள்ளப்படும் எரிசக்தி ஆற்றல் மூலம், புதைபடிம
எரிப�ொருள் பாவனை ஊடாக ஏற்படுவது ப�ோன்று
வளிமாசடைதல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கள் ஏற்படுவதுமில்லை. இந்நிலையில் பெற்றோலிய அமைச்சர்
உதய கம்மன்பில, பெற்றோலிய எரிப�ொருளுக்கு
ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க
சக்தி மூலங்களின் முக்கியத்துவம் என்பவற்றைக்
கருத்தில் க�ொண்டு, நாட்டில் நிலவும் எரிப�ொருள்
நெருக்கடிக்கு தீர்வாக எரிப�ொருள் பாவைனையைக்
குறைப்பதன் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இது த�ொடர்பிலான ய�ோசனைகளை அவர் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்.
இவை வரவேற்கப்பட வேண்டிய ய�ோசனைகளாகும். இந்த ய�ோசனைகள் சீராகவும் ஒழுங்குமுறையாகவும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுமாயின் இப்போது
ப�ோன்று எரிப�ொருள் நெருக்கடி ஏற்படக் கூடிய
நிலைமை ஏற்படாது. அத்தோடு வளிமாசடைவதையும் குறைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
இவ்வாறான பிரதிபலன்களை அடைந்து க�ொள்வதற்கு எரிப�ொருள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் நாட்டினதும் சுற்றுச்சுழலினதும் நலன்களை கருத்தில் க�ொண்டு செயற்பட
வேண்டும். எரிப�ொருளை தாராளமாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய காலம் இதுவல்ல. எரிப�ொருள் ப�ொறுப்புணர்வுடனும் முன்னவதானத்துடனும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஆகவே இவ்வாறான விடயங்கள் த�ொடர்பில்
கவனம் செலுத்தி எரிப�ொருள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் செயற்படுவது அவசியம். அப்போது புதைபடிம எரப�ொருள் பாவனையால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை தவிர்த்துக் க�ொள்ள
முடிவத�ோடு எரிப�ொருளுக்கு நெருக்கடி ஏற்படும்
வாய்ப்பும் இருக்கப் ப�ோவதில்லை.
editor.tkn@lakehouse.lk
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ஆர�ோக்கிய வாழ்வுக்கு
ஆதாரம் தாவர உணவுகள்

ம

லம் கழித்தல் என்பது எமது ஆர�ோக்கிய வாழ்வின் தினசரி
கடமைகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.
'மலச்சிக்கல்தான் மரணத்திற்கு முதற்படி' என்றும்
அறிஞர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். பல ந�ோய்களுக்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைவது மலச்சிக்கல்தான். பெரியவர்கள்
முதல் சிறியவர்கள் வரை சந்திக்கும் நாளாந்த பிரச்சினைகளில்
ஒன்றாக மலச்சிக்கல் அமைகின்றது.
இதற்கான அடிப்படைக் காரணம் எமது ஆர�ோக்கியமற்ற உணவுப்பழக்கவழக்கங்களே என்பதை நாம் முதலில் உணர்ந்து
க�ொள்ள வேண்டும். எனவே நாள்தோறும் கிரமமாக மலங்கழிக்க இயற்கையுடன் கூடிய நல்வாழ்வு முறைகளை கடைப்பிடித்தல் அவசியமானதாகும். மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான
காரணங்களில் முக்கியமானது தவறான உணவுப்பழக்கவழக்கங்கள்ஆகும். உள்ளெடுக்கும் உணவு சமிபாடு அடையத்
தேவையான அளவு நீர் அருந்தாமையால் உண்ட உணவானது சரிவர சமிபாடு அடையாது ஈரப்பசையற்ற மலமாக
வெளியேறும்.
அளவுக்கு மீறிய அதிக உணவை உண்பதனால் உண்ட
உணவானது நன்கு சீரணம் அடையாது அரைகுறையாக சீரணித்து மலக்குடலில் அழுத்தமாக படியும்.
ப�ோதிய அளவு நார்ச்சத்து அற்ற க�ோதுமை மாவில் தயாரிக்கப்படும் பாண், பணிஸ், பிஸ்கட், கேக், பிட்டு, இடியப்பம்
ப�ோன்ற உணவு வகைகளையும், இறைச்சி வகைகளையும் அளவுக்கதிகமாக உண்பது மலச்சிக்கலை அதிகரிக்கச்
செய்யும். நார்ப்பொருள் உணவுகளான கீரை வகைகள்,
காய்கறி, பழங்கள் ப�ோன்றவற்றை தினமும் உணவில்
சேர்த்துக் க�ொள்ளாமை, ஒழுங்கீனமான உணவுப் பழக்கவழக்கம், வி
- ரதம், பட்டினி மற்றும் காலம் தவறி உணவு உண்ணல்,
உணவை நன்கு மென்று உண்ணாமல் அவசரமாக உண்ணுதல்,
உணவு உண்பதற்கு முன்பும் பின்பும் க�ோப்பி, தேநீர் ப�ோன்றவற்றை அருந்துதல் ப�ோன்றவற்றால் உணவு சரிவர சமிபாடு
அடையாது.
அத்துடன் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்யும் ப�ோதும், மலம்
கழிக்க வேண்டிய உணர்ச்சி உண்டாகும் ப�ோதும் உடனடியாக
மலம் கழிக்காமல் தவிர்ப்பதால் நேரம் கடந்ததும் மலத்திலுள்ள
ஈரப்பசை படிப்படியாக குறைந்து மலம் கெட்டியாகி விடும்.
உடல் அப்பியாசமற்ற வாழ்க்ைக, உண்ணல், உ
- றங்கல்,
வேலை
த்தலம், வீடு எனும் சராசரி நடைமுறைகள் தவிர்ந்த
வேறு எவ்வித உழைப்புமற்ற வாழ்க்கை முறை மலச்சிக்கலை
உண்டாக்கும். அதிக மன உளைச்சலால் வருந்துதல், நீரிழிவு,
அதி இரத்த அமுக்கம் முதலான ந�ோய்களினால் பீடிக்கப்பட்ட�ோரும், சிறு குழந்தைகள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், வயது
முதிர்ந்தோர் ப�ோன்றவர்களும் மலச்சிக்கலால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் தவிர்ப்பதற்கான இயற்கை வழிமுறைகள் பின்வருமாறு:
அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு க�ோப்பை க�ொதித்து
ஆறிய நீரைப் பருகுதல் வேண்டும். இரவில் படுக்கைக்கு ப�ோக
முன்னர் 2 க�ோப்பை இளஞ்சூடான நீரைப் பருகுதல் வேண்டும்.
தினமும் குறைந்தது 8 – 12 க�ோப்பை க�ொதித்து ஆறிய நீரை
அருந்துதல் வேண்டும்.
உணவு உண்பதற்கு ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு முன்பும்,
உணவு உண்ட பின்னர் ஒரு மணித்தியாலம் வரையும் க�ோப்பி,
தேநீர் அருந்தக் கூடாது. உணவு உண்ணும் ப�ோது நீர் அருந்துதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். க�ோதுமை மாவினால் தயாரிக்கப்படும் உணவுகளுக்குப் பதிலாக அரிசி, பயறு, இலைவகை,
தேங்காய் சேர்த்து ப�ொங்கல் அல்லது கஞ்சி, மா, இலைவகை,
பருப்பு சேர்த்து கலவையாக்கி ர�ொட்டி, பிட்டு, கூழ் முதலியவற்றைத் தயாரித்து கூட்டுக்கலவை உணவாக உண்ணலாம்.

சுத்திகரிக்கப்படாத உணவுப் ப�ொருட்களான தவிடு நீக்காத அரிசி, உளுந்து,
குரக்கன், ச�ோளம், வரகு, சாமை ப�ோன்ற
முழு தானிய உணவுகள், அவரை,
பருப்பு வகை, க�ோதுடன் கூடிய பாசிப்பயறு, க�ௌப்பி, ம�ொச்சை, ப�ொட்டுக்கடலை, க�ொண்டைக் கடலை, ஏனைய
பயறு வகைகள் ப�ோன்ற உணவுகளை

மனித உடல் உபாதைகளில்
முக்கியமானது மலச்சிக்கல்;
காய்கறி, கீரை, ஆயுர்வேத
மூலிகைகளில் ஒளிந்திருக்கும்
மருத்துவ நன்மைகளை
அறிந்து க�ொள்வோம்!

அதிகம் பயன்படுத்தலாம். அதிகளவு நார்ச்சத்து நிறைந்த
கீரை வகைகள், பழ வகைகள், சலாது வகைகள் ப�ோன்றன
நாளாந்தம் உணவில் சேர்க்கப்படல் மிகவும் அவசியம். இரவில்
உணவின் பின்னர் பப்பாளிப் பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் குறையும். அப்பிள், அன்னாசி, க�ொய்யா, நெல்லிக்கனி,
எலுமிச்சை, பச்சைத் திராட்சை, த�ோடை, பப்பாளி, அத்தி பழங்களின் சாற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தினமும் அருந்தி வர மலம்
இளகி இலகுவில் வெளியேறும். அத்திக்காயை வாரம் ஒரு முறையாவது விரும்பிய முறையில் சமைத்து சாப்பிடலாம்.
உருளைக்கிழங்கு, மரவள்ளிக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு,
க�ோகில கிழங்கு, தாமரைக் கிழங்கு ப�ோன்ற கிழங்கு வகைகளும், பச்சைப் பட்டாணி, சுரைக்காய், பீட்ரூட், கரட், முள்ளங்கி,
கத்தரிக்காய், பூசணி, தேங்காய், வாழைத்தண்டு, பாகற்காய், புடலங்காய், அவரைக்காய், க�ொத்தவரங்காய் ப�ோன்றனவும் சிறப்பான நன்மை தரும்.

காய்கறிகளை சூப் வைத்து தினமும் ஒருவேளை அருந்தலாம்.
நாம் உண்ணும் உணவு நன்கு சமிபாடு அடைய உதவுவது நார்ப்பொருளாகும். இது கீரை வகைகளில் அதிக
அளவு உள்ளமையால் உணவு இலகுவில் சமிபாடடைந்து
மலச்சிக்கல் ஏற்படாது தடுக்கப்படும். உதாரணமாக முடக்கத்தான் கீரையை ரசம் வைத்து உண்ணலாம். அகத்திக்கீரை,
க�ொத்தமல்லிக் கீரை, அரைக்கீரை, ஆரைக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, ப�ொன்னாங்காணி, வல்லாரை, முளைக்கீரை,
புண்ணாக்கு கீரை, வெந்தயக்கீரை, நாயுருவி கீரை, தவசி
முருங்கை, கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை ப�ோன்ற கீரைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை கறி, சம்பல் அல்லது சுண்டல்
செய்து உண்ணலாம்.
சுரைக்காயை சிறுசிறு துண்டுகளாக்கி நீர் சேர்த்து அரைத்து
வடிகட்டி தேன் சேர்த்து அருந்தலாம். கறிவேப்பிலைச் சாற்றுடன் தேங்காய்ப்பால், தேன் கலந்து அருந்தலாம்.
மிளகு, ஓமம், க�ொத்தமல்லி, மிளகாய் ப�ோன்றவற்றில் நார்ச்சத்துக்கள் அதிகம் காணப்படுவதனால் இவற்றைப் பயன்படுத்தி
மிளகுரசம், க�ொத்தமல்லிச் சம்பல் ப�ோன்றனவற்றை உண்ணல்
நலம். அதிகாலையில் அரை மணிநேர நடைப்பயிற்சி செய்தல்
நலம். ஒரேநேரத்தில் நாளாந்தம் மலம் கழித்தலை பழக்கப்படுத்திக் க�ொள்ளல் வேண்டும். உடலை புத்துணர்வுடன் சுறுசுறுப்பாக
வைத்திருக்க வேண்டும்.
தேவையற்று வெயிலில் அலைவதை இயன்றவரை தவிர்த்தல்
நலம். வயிற்றறை தசைநார்களை பலப்படுத்தக் கூடிய ய�ோகாசனம், தியானம், மூச்சுப்பயிற்சி, மற்றும் கிரமமான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடல், திருப்தியான நித்திரை, ஓய்வு, ஆறுதல் மிக அவசியம். உளச்சுகாதாரம் திருப்திகரமாக பேணப்படுதல் வேண்டும்.
இவற்றுடன் புகைத்தல், மதுபாவனை, ப�ோதை முற்றாக
தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். இந்த எளியமுறைகளைக் கடைப்பிடித்து மலச்சிக்கல் இன்றி யாவரும் ஆர�ோக்கிய வாழ்வு வாழ
வேண்டும். மேலும் த�ொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேல் மலங்கழிக்காது இருத்தல், மலங்கழிக்கையில் மிகவும் சிரமம், மலத்துடன் இரத்தம் வெளியேறுதல், வயிறு ஊதுதல், அடிவயிற்றில்
ந�ோ, நித்திரையின்மை ப�ோன்ற குறிகுணங்கள் அதிகரித்துக்
காணப்படின் உடனடியாக மருத்துவரை நாடி ஆல�ோசனை பெற
வேண்டியது மிக அவசியம்.

கலாநிதி திருமதி

க�ௌரி ராஜ்குமார்...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், தாவரவியல் துறை,
விஞ்ஞான பீடம்)

வைத்திய கலாநிதி செல்வி

வின�ோதா சண்முகராஜா...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், சித்த மருத்துவ அலகு)
யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்

அவுஸ்திரேலியாவின் விக்ரோரியா
மாநிலத்தில் தமிழர் திருநாள் விழா

பு

கலிடத்தில் தமிழ்மொழியையும் கலை,
இலக்கியங்களையும் இனிவரும் சந்ததியினரிடத்தில் எடுத்துச் செல்லும் பணியை
த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்துவரும் அவுஸ்திரேலியா மெல்பன் கேசி தமிழ் மன்றம் தைத்திருநாளை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்த வருடாந்த
தமிழர் திருநாள் இம்முறையும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
உலகம�ொழிகளில் படிப்படியாக அழிந்துவரும் ம�ொழிகளில் தமிழும் ஒன்றாகி விடும�ோ
என்று தமிழ் ஆய்வாளர்களும், வரலாற்று ஆசிரியர்களும் அச்சம் தெரிவித்து வரும் சூழலில்
அவுஸ்திரேலியா, விக்ரோரியா மாநிலத்தின்
கேசி தமிழ் மன்றமும், அதன் மூத்த பிரஜைகள் அமைப்பும் த�ொடர்ச்சியாக மூத்த – இளம்
தலைமுறையினருக்கு மத்தியில் ஆர�ோக்கியமான த�ொடர்பாடலையும் ஏற்படுத்தியவாறு
அவர்கள் மத்தியில் இருக்கும் ஆற்றல்களை
வெளிக்கொணரும் வகையில் நிகழ்ச்சிகளை
நடத்தி வருகின்றது.
புகலிடத்தில் தலைமுறை இடைவெளி என்பது
பிரதான பேசுப�ொருள். அது பற்றி பேசிக்
க�ொண்டே இராமல், ஆக்கபூர்மாக எதனையாவது
செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வாராந்தம் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியவாறு, வருடாந்தம்
ஆடிப்பிறப்பு விழா உட்பட பல நிகழ்வுகளையும்
நடத்தியவாறு இளைய�ோரின் சுயவிருத்தியை
வெளிக்கொணரும் வகையில் 'இளவேனில்'
என்ற இதழையும் வெளியிட்டு வருகின்றது.
க�ொர�ோன�ோ த�ொற்று நெருக்கடியினால்,
சமூக இடைவெளி பேணியவாறு முதல் சில
மணிநேரங்கள் திறந்த அரங்கில் இவ்விழாவை
நடத்திய பின்னர் மெய்நிகர் வழியாக அடுத்த
சில மணிநேரங்கள் நடத்தியது. இரண்டு அரங்குகளையும் உலகெங்கும் வாழும் மக்கள் கண்டுகளிக்கத்தக்கவாறு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இவ்விழாவுக்கு விக்ரோரியாவில் இயங்கி
வரும் பல தமிழ் அமைப்புகளும் அனுசரணை
வழங்கியிருந்தன.

கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் இவ்விழாவை நடத்தி வரும் மெல்பன் கேசி தமிழ்
மன்றம், இம்முறையும் கீஸ்பர�ோ என்ற இடத்தில் வெளியரங்கில் பல வீட்டுப்பானைகள்
இணையும் சமூகப்பொங்கலையும் நேர்த்தியாக நடத்தியது.
குலேந்திரசிங்கம் சிவசுதனின் வரவேற்புரையுடன் ஆரம்பமான இவ்விழா வெளியரங்கில்
த�ொடங்கிய ப�ோது, சிறப்புவிருந்தினர்களாக
கலந்து க�ொண்ட மத்திய பல்கலாசார உதவி
அமைச்சர் ஜேசன் வுட், விக்டோரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மெங் ஹியாங் டாக்,
கலாநிதி ரியன் கியூ, விக்டோரிய பசுமைக்
கட்சித் தலைவர் கலாநிதி சமந்தா ரட்ணம் ஆகிய�ோரும் உரையாற்றினர்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் அவுஸ்திரேலிய
தேசியகீதமும் ஒலிக்கப்பட்டது. 'தமிழ் மரபுத்
திங்கள்' குறித்த தபால்தலை வெளியீடும் இடம்-

பெற்றது. கலை நிகழ்வுகள், கண்காட்சிகள்
(புகைப்படம், கைவினைப் ப�ொருட்கள், ஓவியங்கள், புத்தகங்கள்) என்பனவும் நேர்த்தியாக
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.

மெய்நிகர் ஊடாக காண்பித்த கண்காட்சிகளை மூத்த, இளம் தலைமுறையினர் அறிவார்ந்த தளத்தில் சங்கமித்த நிகழ்வு என்றே
குறிப்பிடலாம். இவர்களின் ஓவிய, கைவினை,

மெல்பன் கேசி தமிழ் மன்றம்
நடத்திய ப�ொங்கல் பெருவிழாவில்
அவுஸ்திரேலிய அமைச்சர்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
உட்பட பலர் பங்கேற்பு; 'தமிழ் மரபுத்
திங்கள்' அஞ்சல்தலை வெளியீடு
ஆற்றல்கள் வெளிப்பட்டிருந்தன. அத்துடன்
அவுஸ்திரேலியாவில் வதியும் எழுத்தாளர்களின் தமிழ் நூல்களும் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்ட
நூல்களும் இக்கண்காட்சியில் இடம்பெற்றன.
மேற்படி தமிழர் திருநாளின் சிறப்பிற்கு,
அதன் பின்னாளிருந்த உழைப்பு ப�ோற்றுதலுக்குரியது. அவர்களின் பெயர்களை பதிவேற்றினால், அதுவே நீண்ட பட்டியலாகி விடும்.
புகலிட நாட்டில், அதுவும் பல்லின கலாசாரம்
பேணப்படும் அவுஸ்திரேலியா நாட்டில், தமிழர்
திருநாள் இம்முறையும் மற்றும் ஒரு மைல்கல்லைத் த�ொட்டிருக்கிறது.

லெ. முருகபூபதி...?

(மூத்த எழுத்தாளர் அவுஸ்திரேலியா)

26–01–2022

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

இ

ந்தியா தனது 73 வது
குடியரசு
தினத்தை
ஜனவரி 26 ஆம் திகதியான இன்று க�ொண்டாடுகிறது. குடியரசு தினத்தன்று
ஒவ்வொரு ஆண்டும், புதுடெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில்
இந்திய தேசியக் க�ொடியான மூவர்ணக்கொடியை இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுவார். இந்தியக்
க�ொடியின் வண்ணங்கள், அதன்
வரலாற்று முக்கியத்துவம் மற்றும்
பரிணாமம் ஆகியன புகழ்மிக்கன.
இந்தியாவில் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நீடித்து வந்த
ஆங்கில ஆட்சியை முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வரும் ந�ோக்கில் தேசிய
அளவிலும், மாநில அளவிலும் பல
கலகங்களையும், புரட்சிகளையும்,
அஹிம்சை வழியில் பல ப�ோராட்டங்களையும் நிகழ்த்தி தமது குரு-

ஆயிரமாயிரம் தியாகிகளின்
உயிர்த் தியாகங்களுடன்
உதயமான பாரத தேசம்

ஆட்சியை அரங்கேற்றினர்.
அத்தகைய
க�ொடுங்கோல்
ஆட்சியை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வந்து, 1947 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட்
15 ஆம் திகதி இந்தியா விடுதலை
பெற்றது. இந்திய விடுதலைக்குப்
பிறகு மக்களாட்சி மட்டுமே ஒரு
நாட்டின் சிறப்பான வளர்ச்சிக்கு
அடையாளம் எனக் கருதி ெடாக்டர்
பி. ஆர். அம்பேத்கர் தலைமையில்
இந்திய அரசிய ல் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு, 1950 ஜனவரி 26
முதல் குடியரசு தினமாகக் க�ொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் தமது
தாய்நாட்டை
அந்நியர்களின்
பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி, பாரத
மண்ணில் ஒவ்வொரு மனிதனும்
சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்க பாடுபட்ட தியாகிகளை நினைவு கூரும்
வகையில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு நாடெங்கும் அனைத்து பாட-

‘இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி’
என்னும் அமைப்பில் ஒன்றிணைந்த
இந்திய மக்கள், பல ப�ோராட்டங்களை ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக

சாலைகளிலும், கல்லூரிகளிலும்,
அலுவலகங்களிலும் தேசிய கீதம்
பாடி க�ொடியேற்றப்படுகின்றது.
அன்றைய காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் அடக்குமுறையைக்
கண்டு வெகுண்ட மக்கள் நாளுக்கு
நாள் ப�ோராட்டங்கள், கலகங்கள், புரட்சிகள் எனத் த�ொடங்கி
பிரிட்டிஷ்காரர்களை இந்தியாவை
விட்டே விரட்ட எண்ணினர். அதன்
அடிப்படையில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இந்தியாவில்
தேசியவாத உணர்வுகள் காட்டுத்
தீ ப�ோல் இந்திய மக்களிடையே
பரவத் த�ொடங்கின.

அரங்கேற்றினர். இறுதியில், 1947
ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி
விடுதலை இந்தியா என்ற புதிய
பாரதம் உதயமானது.
இந்திய விடுதலைக்குப் பிறகு,
இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபைத்
தலைவராக ெடாக்டர் ராஜேந்திரப்
பிரசாத் நியமிக்கப்பட்டார். அவரே
விடுதலை இந்தியாவின் முதல்
குடியரசுத் தலைவராகவும் ப�ொறுப்பேற்றார். அதன் பிறகு, இந்திய
அரசியலமைப்பு
வரைவுக்குழு
அமைக்கப்பட்டு ெடாக்டர் பி. ஆர்.
அம்பேத்கர் தலைமையில் இந்திய
அரசியல் அமைப்பு சாசனம் எழுதப்பட்டது. முகவுரை, விதிகள், அட்டவணைகள், பிற்சேர்க்கை, திருத்த
மச�ோதாக்கள் ப�ோன்ற சிறப்பு
அம்சங்களைக் க�ொண்டு நீண்ட
ஆவணமாக எழுதப்பட்ட இந்த
சாசனம், இந்திய அரசியல் நிர்ணய
சபையால் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டு,
மக்களாட்சியைக் குறிக்கோளாகக்
க�ொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டதால்,
1930 ஜனவரி 26 ஆம் திகதியை
நினைவுகூரும் வகையில் 1950 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி 26 ஆம் திகதி இந்திய
தேசிய குடியரசு தினமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
குடியரசு என்பதன் ப�ொருள் மக்களாட்சி ஆகும். அதாவது, தேர்தல்
மூலம் மக்கள் விரும்பிய ஆட்சியாளர்களைத் தேர்தேடுத்துக�ொள்ளும்

இந்தியாவின் 73 ஆவது
குடியரசு தினம் இன்று

தியையும், தேகங்களையும் தமது
தாய்நாட்டிற்காக
அர்ப்பணித்த
தேசத் தலைவர்களையும், வீரர்களையும்,
புரட்சியாளர்களையும்
நினைவு கூரும் நாள் குடியரசு தினம்
ஆகும்.
ஆரம்ப காலத்தில் இந்திய மன்னர்கள் ஒற்றுமையாக இல்லாமல்,
இந்தியாவை சிறுசிறு மாநிலங்களாகப் பிரித்து ஆட்சி செய்து க�ொண்டிருந்ததால், வணிகம் செய்வதற்காக
இந்தியாவில் நுழைந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் படிப்படியாகத் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்தி,
இந்தியா முழுவதும் க�ொடுங்கோல்
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முறை குடியாட்சி எனப்படுகிறது.
இந்திய விடுதலைக்குப் பிறகு 1950
ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு
வருடமும் ஜனவரி 26 ஆம் நாள்
இந்திய தேசிய குடியரசு தினமாக
க�ொண்டாடப்பட்டு
வருகிறது.
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள், இந்திய
மூவண்ணக் க�ொடியை ஏற்றி இந்த
குடியரசுதினக் க�ொண்டாட்டத்தை
ஆரம்பித்து வைத்தார். அன்று முதல்
ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி 26
ஆம் திகதி தம்முடைய தாய்த்திருநாட்டை காக்க தமது இன்னுயிரை
நீத்த தியாகிகளை நினைவுகூரும்
வகையில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல்
ஆண்டுத�ோறும் குடியரசு தினத்தன்று
சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கும்,
வீரதீர சாகசம் புரிந்தவர்களுக்கும்
விருதுகள், பாராட்டுகள், பதக்கங்கள் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா உலகின் மிகப் பெரிய
ஜனநாயக நாடு ஆகும். அதன் பின்னணியில்
இலட்சக்கணக்கான

ப�ோராளிகளின் குருதியும், ஆயிரக்கணக்கான தேசத் தலைவர்களின்
தியாகமும் மறைந்திருக்கின்றன.
இந்திய மக்களிடையே ‘ஜெய்ஹிந்த்' என்ற வார்த்தை தேசிய
உணர்வை தட்டி எழுப்பியது. சுதந்திர ப�ோராட்டத்தின் ப�ோது இந்த
வார்த்தையை உச்சரிக்கும் ப�ோது,
மக்களின் சுதந்திர தாகம் அதிகரித்தது. இதனை முதன் முதலில்
இந்த தேசத்துக்கு உரக்க கூறியவர்
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்.
இவர் 1941- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 2- ஆம் திகதி ஜெர்மனியில்
‘சுதந்திர இந்தியா மையம்' என்ற
அமைப்பைத்
த�ொடங்கினார்.
அதன் த�ொடக்க விழாவில்தான்
நேதாஜி தேசிய உணர்வை தட்டி
எழுப்பும் ‘ஜெய்ஹிந்த்‘ (வெல்க
இந்தியா) என்ற க�ோஷத்தை முழங்கினார். அப்போது முதல் இந்தியா
மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகளில்
வாழும் அனைத்து இந்தியர்களிடமும் இது வாழ்த்தாக ஒலித்தது.
இந்தியர்களின் த�ொடர் ப�ோராட்டங்களின் விளைவாக இந்தியாவை
விட்டு வெளியேற ஆங்கிலேயர்கள் முடிவு செய்தனர். 1947-ம்

தடைகளை தாண்டியவாறு ப�ொது நலப்
பணிகள் முன்னெடுப்பு

ஆண்டு ஓகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது. அப்போது கிடைத்த
சுதந்திரம்
முழுமையானது
அல்ல. ஏனெனில் சுதந்திரம்
பெற்ற ப�ோது, பிரிட்டிஷ்
அரசு இந்தியாவுக்கு ட�ொமினியன் அந்தஸ்துதான் வழங்கியது. அதன்படி ஆங்கிலேயர்
சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட கவர்னர் ஜெனரல்தான் நாட்டின்
தலைவராக இருந்தார். இதன்
பின்னர் இந்திய அரசியலமைப்பு 1949- ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி
இந்திய அரசியல் நிர்ணய
சபையால் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டு 1950- ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி 26- ஆம் திகதி நடைமுறைக்கு வந்தது. அதுதான் குடியரசு தினம்.
நாடு விடுதலை பெறுவதற்கு 17
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மகாத்மா
காந்தி ஏற்படுத்திய விடுதலை
நாளான ஜனவரி 26-ஆம் திகதியை
மக்களாட்சி
மலர்ந்த
நாளாக
க�ொண்டாட சுதந்திர இந்தியாவின்
முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு
தலைமையிலான மந்திரி சபை
முடிவு செய்தது. அதன்படி 1950ஆம் ஆண்டு முதல் குடியரசு தினம்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
தலைநகர் டெல்லியில் இன்று
குடியரசு
தலைவர்
மூவர்ண
க�ொடியை ஏற்றி இந்தியப் படை
வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் க�ொள்வார். பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி இன்றைய நிகழ்வுகளில் பிரதம அதிதியாக பங்கேற்கின்றார். சிறப்பாக பணியாற்றிய
வீரர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
மாநிலங்களில், அந்தந்த மாநில
கவர்னர் தேசிய க�ொடியேற்றி
காவலர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் க�ொள்வார். பின்னர்
வீரதீர செயல்புரிந்த காவலர்களுக்கு
பதக்கங்களையும் வழங்குவார்.

கலாநிதி பி.எம்.சுஹைப் ஆலிம்

கலாநிதி
பி.எம்.
சுஹைப்
ஆலிம்
(முன்னாள்
மாத்தளை
மாவட்ட காதி நீதவான்)
மாத்தளை
மாவட்டத்தில் இன.மத பேதமற்ற
சமூக சேவையாளராவார்.
காலஞ்சென்ற முன்னாள்
இராணுவ ப�ொறியியலாளர் மாத்தளை ஹனீபா
லெப்பை
முஹம்மத்
புஹாரி,ஸாவியா
பீபி
தம்பதிகளின் ஐந்தாவது
பு தல்வ ர ா வ ா ர . இ வ ர்
ஆரம்பக் கல்வியை மா/
இஸ்மாலியா மகா வித்தியாலயம்,க/தெஹியங்க
அல் அஸ்ஹர் மத்திய
கல்லூரி
ஆகியவற்றில்
கல்வி கற்றுள்ளார்.
மாத்தளை
க�ொங்காவெல பள்ளியில் அடங்கப்பட்டுள்ள ம�ொகந்திரம் அப்பாவின்
நான்காவது தலைமுறையை சேர்ந்தவராவார். ஹனீபா லெப்பே,புஹாரி
நான்காவது தலைமுறை சுஹைப்.
நாடறிந்த ம�ௌலவியான இவர்
பல சாதனைகளுக்கும் ச�ொந்தகாரர்.
தான் கற்ற கல்வியும் செல்வமும் இன்
நாட்டு மக்களுக்கு உரித்தானதாகும்
என்ற சிந்தனை க�ொண்டதாலே தன்னிடமிருந்த 1815 ஆம் ஆண்டு பழைமையான நாணயங்கள்,கையெழுத்து
பிரதி மற்றும் பரிசு ப�ொருட்களையும்
தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு
அன்பளிப்பாக
வழங்கியுள்ளார்.
அதில் உலகில் மிகச் சிறிய குர்ஆன்
பிரதியும் அடங்கியுள்ளது.
இந்த சிறிய குர்ஆன் பிரதி த�ொடர்பான செய்திகள் எமது பத்திரிகையில் 1999.06.03யிலும் எமது
சக�ோதர பத்திரிகையான டெய்லி
நியூஸில் 1999.06.05யிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
இச்
சேவைக்காக
அவருக்கு
முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் பாராளுமன்றத்திலும் வாழ்த்து மடல்கள்
அனுப்பி
வைக்கப்பட்டுள்ளன.

வரக்காமுற ஜம்மிய்யத்துள்
உலமா சபை தனாதிகாரி,மாத்தளை ஜம்மிய்யத்துள் உலமா
சபை உறுப்பினர்,மனித உரிமை
அமைப்பின் உறுப்பினர் மற்றும்
செஞ்சிலுவை சங்கத்தில் 22
வருட உறுப்பினராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.

சேவை

வரக்காமுற நகரத்திலிருந்து
செல்லும் குறுக்கு வீதியில்(அமானுல்லா கடையின் பின்பக்க
வீதி)பாலம் அமைப்பதற்காக
தனக்கு ச�ொந்தமான காணியை
அன்பளிப்பு
செய்துள்ளார்.
அத்தோடு மட்டாவ குறுக்கு
வீதியை தனது ச�ொந்த பணத்தில் செப்பனிட்டுள்ளார்.
*அக்குறணையில்
வறிய
அவற்றை
அவர்
இன்றும் பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளார்.
ம�ௌலவி சுஹைப்
ஆலிம் அக்குபன்ச்சர்
சிகிச்சை முறையில்
டிப்ளோமா படித்து
விட்டு அச்சிகிச்சையில் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.அத்தோடு
IWA
பல்கலைக்கழகத்தில்
சட்டக்
கல்வியும்
மனநல
ஆ ற் று ப்ப டு த ்த லும் செய்துள்ளார்.
மூன்று வருடங்கள்
த�ொண்டர் ஆசிரியராகவும் மூன்று பள்ளிகளில் இமாமாக
ப ணி ய ா ற் றி யு ள் ள ா ர் . ( அ லு வி ஹ ா ர
ஜூம்மா பள்ளி,அக்குறணை மல்வானஹின்ன ஜூம்மா,மவுஸாகலை வத்தேகம
ஜூம்மா பள்ளி)

மூன்று கும்பங்களுக்கு 07 பேர்ச்
வீதம் காணி வழங்கியுள்ளார்.
*தான் வாங்குவதற்கு உத்தேசித்திருந்த காணியை அண்ணூர் மாகா
வித்தியாலயத்திற்கு தேவையாக
இருந்ததால் அக்காணியை பாடசாலைக்கு வழங்குவதற்கு பெரும்
பங்களிப்பு
செய்துள்ளார.இவர்
அண்ணூர் மாகா வித்தியாலய அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினருமாவார்.
*அண்ணூர் மகா வித்தியாலயத்திற்கு அம்பிளிப்பயர் இயந்திரங்களையும் அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்.
*மட்டாவ ம�ொஹிதீன் தக்கியா,நாகாதன்ன உதா பள்ளிகளுக்கு
ஜெனரேட்டர்களை வழங்கியுள்ளார்.
*வரக்காமுற நலன்புரி சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து பல
சேவைகள் செய்துள்ளார்.
*தனது
ஊரில்
இதுவரை
அமைக்கப்படாத உபதபால் அலுவலகம்,கிராம
சேவையாளர்
அலுவலகம்,மருத்துவ
சிகிச்சை
நிலையம் அமைப்பதற்காக காணி
வழங்கியுள்ளார்.அதில் நிர்மாணிப்பதற்கான கட்டட வரைபும் நிறைவடைந்த நிலையில் நாட்டின் அசா-

தாரண நிலையால்
தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சமூக
சேவைகளில் முழு முச்சாக
செ ய ற ்ப டு ம்
ம�ௌலவி சுஹைப்
ஆ லி ம் , வி வ ச ா ய
நடவடிக்கையிலும்
அதிக
நாட்டம்
க�ொ ண ்ட வ ர் .
இவர்
செய்யும்
சேவைகளை ஊர்
பிரமுகர்கள் மற்றும்
அரசியல் தலைவர்கள்,ஆன்மிக தலைவர்களும் பாராட்டி
இவருக்கு அனேக
வாழ்த்து
மடல்களையும் அனுப்பியுள்ளனர்.
மறைந்த பெருந்தலைவர் அஷ்ரபும் இவருக்கு பல கடிதங்கள் அனுப்பியுள்ளார்.அவரின்
சேவைகள்
இன்னும்
மக்களுக்கு
தேவை
என்பதை நிருபிக்கும் வகையில்
ஊடக மத்திய நிலையம் பாராட்டு
கடிதம் ஒன்றையும் அனுப்பியுள்ளது.
அத்தோடு வத்தேகமையில் இவரின்
பெயரில் மத்தரஸத்துள் சுஹைபியா
என்ற
பெயரில்
மத்தரஸாவும்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது
மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக
இருந்த காலத்தில் அகில இன நல்லுறவு ஒன்றியத்தால் இவர் பாராட்டி
க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
சமூக சேவைய�ோடு நின்றுவிடாத
தான் கற்றுக் க�ொண்ட ஆன்மீக
கல்வியை மக்கள் அறிந்து க�ொள்வதற்காக இஸ்லாம் த�ொடர்பான
மூன்று புத்தகங்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.
2009 ஆம் ஆண்டு தேசகீர்த்தி
பட்டமும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நாம் நினைப்பது ப�ோல் சமூக
சேவை ஒன்றும் இலகுவான காரியமல்ல. எம்மிடம் இருக்கும் ஒரு

ப�ொருளை வழங்குவதற்கு தூய்மையான மனம் இருக்க வேண்டும். வசதிபடைத்தவர்கள் அனைவரும் வாரி
வழங்குபவர்கள்அல்ல.
தூய மனமும்
சேவை
மனப்பாங்கு
இருந்தாலே எம்மால்
த�ொடர்ந்து மக்களுக்கு த�ொண்டு
செய்ய முடியும்.

எம்.சதுர்தீன்...?
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இந்திய மீனவர்கள் 55 பேரும்...
இந்திய மீனவர்கள் 55 பேருக்கான
ஆறு மாதகால சாதாரண சிறை ஐந்து
வருடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இவர்களது கைவிரல் அடையாளங்கள்
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 05 வருட

காலத்தில் மீண்டும் இலங்கை பகுதிக்குள் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்டால்
அவர்களை உடனடியாக கைது செய்வதற்கும் நீதவான் கஜநிதிபாலன் உத்தரவிட்டார்.

ப�ொலிஸ் ஊடக பேச்சாளராக...
கவனம் செலுத்தப்பட்டு வந்ததையடுத்தே அஜித் ர�ோஹண இந்தப் பதவிக்கு
மீண்டும் நிமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது குற்றம் மற்றும் ப�ோக்குவ-

ரத்து பிரிவின் பிரதானியாக பணியாற்றும்
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் அஜித்
ர�ோஹண மீண்டும் ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆட்டோ சாரதியின் சடலம்...
நேற்று (25) காலை சடலமாக முச்சக்கர வண்டியுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டு
தலைமையக ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர். கருவப்பங்கேணியைச் சேர்ந்த 02 பிள்ளைகளின் தந்தையான 48 வயதுடைய மாசிலாமணி தர்மரட்ணம் என்பவரே இவ்வாறு
சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இந் நபர் மட்டு
ரயில் நிலையத்தின் முன்னாலுள்ள முச்சக்கரவண்டி தரிப்பிடத்தில் இருந்து முச்சக்கரவண்டியை செலுத்தி வருவதாகவும் க�ொழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்புக்கு அதிகாலை
04 மணிக்கு வந்தடையும் ரயிலிலிருந்து

வரும் பிரயாணிகளை ஏற்றி செல்வதற்காக சம்பவதினமான நேற்று அதிகாலை
04 மணிக்கு வீட்டைவிட்டு முச்சக்கரவண்டியில் சென்றுள்ளார். ரயில் நிலைய முச்சக்கரவண்டி தரிப்பிடத்திலிருந்து புன்னைச்ச�ோலைபகுதிக்குபிரயாணிஒருவரைஏற்றிச்
சென்ற அவர் பார்வீதி உப்போடையில்
வீதியில் காலை 06 மணிக்கு சேதமடைந்த
முச்சக்கரவண்டிக்கருகில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிசாரின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக ப�ொலிசார்
தெரிவித்தனார்.

உலகின் பிரமாண்டமான...
தங்கம் மற்றும் அலுமினியத்தால் ஆன
எழுத்துருக்களுடன்
பாகிஸ்தானைச்
சேர்ந்த ஷாகித் ரசம் என்ற கலைஞர் பிரமாண்டமாக வடிவமைத்துள்ளார்.
ப�ொதுவாக திருக்குர்ஆன் பாரம்பரிய முறைப்படி காகிதம், துணி அல்லது
த�ோலால் உருவாக்கப்படும். இதில் சற்று
வித்தியாசமாக துபாயில்
ஏற்கனவே
வசித்து வந்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த
ஷாகித் ரசம் என்ற கலைஞர் பிரமாண்டமான அமைப்பில் திருக்குர்ஆனை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த திருக்குர்ஆன் நூல்
கடந்த 05 ஆண்டுகளாக கராச்சியில் உருவாக்கப்பட்டு வந்தது.
பிரமாண்டமான இந்த புனித நூலின்
உயரம் 8 அடியாகவும், அகலம் 6 அடியாகவும் உள்ளது. ஒரு பக்கத்திற்கு 150 வார்த்தைகள் என ம�ொத்தம் 550 பக்கங்களுடன் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்

எழுத்துக்கள் மையால் எழுதப்படவில்லை.
மாறாக தங்கம் மற்றும் அலுமினிய தகடுகளால் கலை நயத்துடன் கூடிய எழுத்துருக்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை கின்னஸ் சாதனையில் இடம்பெற்றுள்ள பிரமாண்டமான திருக்குர்ஆன் 6 அடி உயரமும், 44 அடியாகவும்
உள்ளது. அதனை த�ொடர்ந்து தற்போது
இந்த பிரமாண்டமான புனித நூல் அந்த
சாதனையை முறியடித்து விரைவில்
கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற உள்ளது. தற்போது இந்த உலகின்
பிரமாண்டமான திருக்குர்ஆன் துபாய்
எக்ஸ்போ 2020 கண்காட்சியில் பாகிஸ்தான் அரங்கில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனை பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்த பார்வையாளர்களும் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு புகைப்படங்களை எடுத்து செல்கின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு...
வழங்குவதற்காக 40,000 மில்லியன் ரூபா
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சர்
தெரிவித்துள்ளார். இலங்கையில் உர நெருக்கடிக்கு எதிராக விவசாயிகள் த�ொடர்ந்து
ப�ோராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களாக, கரிம அல்லது
இரசாயன உரங்களை க�ோரி இலங்கை
முழுவதும் விவசாயிகள் ப�ோராட்டம் நடத்தி
வந்தனர். விவசாயிகள் ப�ோராட்டத்தின் காரணமாக, இரசாயன உரம், பூச்சிக்கொல்லி

மருந்துகள் மற்றும் திரவ உரங்களை இறக்குமதி செய்ய தனியாருக்கு அரசு அனுமதி
வழங்கப்பட்டது. அனுமதி வழங்கப்பட்ட
போதிலும் நாட்டில் நிலவும் கரிம மற்றும் இரசாயன உரத் தட்டுப்பாட்டிற்கு எதிராகவும், சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கக்
க�ோரியும் விவசாயிகள் த�ொடர்ந்து ப�ோராட்டம் நடத்தி வந்தனர். இந் நிலையிலேயே
மேற்கண்ட தீர்மானத்துக்கு அமைச்சரவை
அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

யாழ். புதிய பஸ்...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், பாராணைப்புக் குழுவின் தலைவருமான
ளுமன்ற குழுக்களின் பிரதித் தவிஅங்கஜன் இராமநாதன் வலியுறுத்சாளரும், யாழ். மாவட்ட ஒருங்கிதினார்.

மற்றொரு க�ொவிட்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
டி சில்வா, தடுப்பூசி த�ொடர்பான பல
கட்டுக்கதைகள் சமூகத்தில் வேரூன்றியிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மலட்டுத்தன்மை மற்றும் ஆண்மைக்குறைவு
தடுப்பூசியின் பக்கவிளைவாக இருக்கும் ப�ோன்ற கட்டுக்கதைகளை நம்ப

வேண்டாமென்று ப�ொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்ட அவர், நாட்டில் மற்றொரு
க�ொர�ோனா
அலையைத்
தடுக்க
ஒவ்வொரு நபரும் பூஸ்டர் ட�ோஸைப்
பெற வேண்டுமென்று மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு ... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக்
க�ொண்டே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,
மின்னுற்பத்தி மற்றும் மின் விநிய�ோகத்திற்கு தேவையான எரிப�ொருளை
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு தேவையான

50 மில்லியன் ட�ொலரை வழங்குமாறு
ஜனாதிபதியின் ஆல�ோசனைக்கமைய
மத்திய வங்கி தேவையான ட�ொலரை
விநிய�ோகிக்க உரிய நடவடிக்கையை
மேற்கொண்டுள்ளதென்றும் தெரிவித்தார்.

மாத்தறை மாவட்ட... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அதிபராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வை. விக்கிரமசிறி பஸ்கொட, பென்கமுவ பாடசாலையில் கல்வி கற்று
றுஹூனு பல்கலைக் கழகத்தின் பட்-

டதாரியாவார்.
பின்னர்
அரசாங்க
நிர்வாக சேவை பரீட்சையில் சித்தியடைந்து இலங்கை நிர்வாக சேவையில்
இணைந்தார்.

சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
இவர்,
சீனன்கோட்டையைச்சேர்ந்த
காலஞ்சென்ற மர்ஹூம்களான வை.எல்.

எம். கரீம், உம்மு மழீஹா தம்பதிகளின்
சிரேஷ்ட புதல்வராவார்.

ஒரு கிலோ நெல்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்துள்ளார். இந்நெல் அறுவடையை
க�ொள்வனவு செய்தல், நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபை ஊடாக நேரடியாகவும் மாவட்டச் செயலாளர், அரசாங்க அதிபர்களால்
சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அரிசி
ஆலை உரிமையாளர்களை இயக்குவதன்

மூலமும் மேற்கொள்ளப்படும்.அதற்குத்
தேவையான 29,805 மில்லியன் ரூபா
ஒதுக்கீடு, அரச வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்படும். அதற்கமைய, விவசாய அமைச்சர் சமர்ப்பித்த ய�ோசனையைக் கருத்தில்
க�ொண்டு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

கடல் வழி ப�ோதைப்பொருள்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
பேதைப்பொருள் த�ொகையுடன் பயணித்த 02 படகுகளை தெற்கு கடற்பிராந்தியத்தின் சர்வதேச கடல் எல்லைக்கருகில்
(24) கைப்பற்றியதாக கடற்படை பேச்சாளர், குறூப் கெப்டன் இந்திக டி சில்வா
குறிப்பிட்டார்.

அந்தப் படகுகளிலிருந்த 11 பேரும்
கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.மாத்தறை
– குடாவெல்ல பகுதியிலிருந்து கடற்றொழிலுக்கு சென்றிருந்த மீனவ படகுகளே
இவ்வாறு ப�ோதைப்பொருளுடன் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

பெருந்தோட்ட... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. பெருந்தோட்டங்களில் காணப்படும் வைத்தியசாலைகளை அரசிற்கு கீழ்
ப�ொறுப்பேற்பது த�ொடர்பான பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க, சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தலைமையில்

குழுவ�ொன்று
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கு
அமைய, பெருந்தோட்டங்களில் காணப்படும் மருந்தகங்கள் மற்றும் வைத்தியசாலைகளை அரசிற்கு ப�ொறுப்பேற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்களின் நிதியை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்: எமக்குத் தேவையான எரிப�ொருள் உள்ளிட்ட
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து கப்பல்களில் வந்தாலும்
அதனை விடுவிப்பதற்கு ட�ொலர் இல்லா-

மல் உள்ளது. பால்மா இறக்குமதி செய்ய
முடியாத நிலை காணப்படுகிறது அதற்கும்
நிதி இல்லாத நிலைமையே காரணமாகும்
என்றார்.
(ஸ)

காணாமல்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
பிரிவாக காணாமல்போன ஆட்கள்
பற்றிய அலுவலகம் சேவை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாகவும் வடமாகாணம் தழுவிய
ரீதியில் நீதியமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்படும் நடமாடும் சேவையில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான அலுவலகம் மக்களுக்கு
இரண்டு விதமான சேவையை முன்னெடுக்கவுள்ளதாக யாழ்ப்பாணம், கிளிந�ொச்சிக்கான பிராந்திய இணைப்பாளர் நேற்று

ஏற்பாடு செய்த ஊடக சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
27ஆம் திகதி த�ொடக்கம் 30ஆம் திகதி
காணாமல்போன ஆட்களின் மாவட்ட அலுவலகங்களில் அலுவலகத்தின் தலைவர்
தலைமையில்
ஐந்து மாவட்டங்களில்
காணாமல்போன�ோர் பற்றிய அலுவலகங்களில் விசாரணை கிளிந�ொச்சி மத்திய மகா
வித்தியாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஜனவரி 27 வரை மின்வெட்டு...
அத்துடன் மின்விநிய�ோகத்தை திட்டமிட்டு துண்டிக்கும் தரப்பினருக்கு எதிராக
கடுமையான நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுமெனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மின்சாரத்
துண்டிப்பு குறித்து ஜனாதிபதி தலைமை-

யில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின்ப�ோது அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
எரிப�ொருளை க�ொள்வனவு செய்வதற்கு
தேவையான ட�ொலரை விநிய�ோகிக்குமாறு
ஜனாதிபதி மத்திய வங்கிக்கு இந்த சந்திப்-

பின்போது ஆலோசனை வழங்கினார்.
அதற்கமைய 35,000 ஆயிரம் மெற்றிக்தொன் பெற்றோல் மற்றும் 37,500
மெற்றிக்தொன் டீசல் அடங்கிய கப்பலுக்கு
ட�ொலர் செலுத்த மத்திய வங்கி இணக்கம்

தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை மின்சார
சபைக்கு தேவையான எரிப�ொருளை தடையில்லாமல் விநிய�ோகிக்க வலுசக்தி அமைச்சும்,பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனமும் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

க�ோட்டையை சென்றடையும். மீண்டும்
பிற்பகல் 3.05 க�ொழும்பு க�ோட்டையிலிருந்து புறப்படும் ரயில் இரவு 9.52 க்கு

மட்டக்களப்பு ரயில் நிலையத்தை வந்தடையவுள்ளது.

என அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்த நிலை த�ொடருமானால், ஒமிக்ரோன்
வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிப்பதை தவிர்க்க
முடியாதெனவும், இதன் மூலம் நாட்டில்
அதிகளவில் பரவும் வைரஸ் திரிபாக
ஒமிக்ரொன் மாற்றமடையக்கூடுமெனவும்
விசேட வைத்திய நிபுணர் சன்ன டி சில்வா
மேலும் தெரிவித்தார். இதற்கிடையில்,

ஒமிக்ரோன் வைரஸ் திரிபு அறிகுறிகள்
மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக சுகாதார
அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஒமிக்ரொன் க�ொவிட்19 வைரஸால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
இலேசான
இருமல் / தடிமன் மற்றும் இலேசான
த�ொண்டை ந�ோவு ப�ோன்ற சில அறிகுறிகள் மட்டுமே இருப்பதாக சுகாதார அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

ப�ோதே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி நடமாடும் சேவை வடமாகாணத்தின் வவுனியா, முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், கிளிந�ொச்சி மற்றும் மன்னார்
மாவட்டங்களில் நடைபெறவுள்ளன.
சட்டத்தை பலப்படுத்துதல் மற்றும் சமத்துவமான சமூகத்தை கட்டியெழுப்பும்
வகையில் சட்டம் த�ொடர்பில் மக்களுக்கு
தெளிவுபடுத்துவதே மேற்படி நடமாடும்
சேவையின் ந�ோக்கம் என்று தெரிவித்-

துள்ள அமைச்சர், எதிர்காலத்தில் நாடளாவிய ரீதியில் இந்த நடமாடும் சேவையை
நடத்தப்போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நடமாடும் சேவைகளின் ப�ோது
அந்தந்த மாவட்டங்களில் வாழும் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதன்
மூலம் தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில்
எழக்கூடிய சவால்களுக்கு முகம் க�ொடுக்கும் பலம் கிடைக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

05 ஆல�ோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின்
நிபுணர் குழுவினூடன முன்னெடுக்கப்பட்ட

ஆய்வுகளை அடுத்தே இந்த ஆல�ோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதல் தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது தடுப்பூசி யும் அதற்கு அண்மித்த
எண்ணிக்கையில் வழங்கப்பட்டது. முதன்-

முதலில் க�ோவிட்19 தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்ட
ப�ோது, சீன தடுப்பூசியை தரமற்றதெனவும் பைசர் தடுப்பூசியாக வழங்குமாறும்

சிலர் க�ோரிக்கை விடுத்ததையும் அமைச்சர் நினைவு கூர்ந்தார்.
(பா)

பேச்சு நடத்தியிருந்தோம். இதன்போது
பல க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்தோம்.
அதில் பிரதானமாக பெருந்தோட்டப்
பகுதிகளிலுள்ள சுகாதார நிறுவனங்களை அரசு ப�ொறுப்பேற்க வேண்டு-

மென வேண்டுக�ோள் விடுத்திருந்தோம்.
அந்தவகையில் இதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை சுகாதார அமைச்சர்
கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல முன்வைத்திருந்தார். இதற்கே நேற்று அங்கீகாரம்

வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் சுகாதார அமைச்சர் ஆகிய�ோருக்கு எமது மக்கள் சார்பில்
நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்ற�ோம் என்றார்.

21 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான�ோர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.
இதேவேளை, எதிர்வரும் 29ஆம் திகதி
ஆயிரத்து 50 வைத்தியசாலைக் கட்டமைப்புக்களில் சமய நிகழ்வுகள் நடத்தத்

தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைவாக,
மக்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றும்
வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

27 இலட்சத்து 50,000 பேருக்கு
மாதாந்தம் 50 மில்லியன் கனமீட்டர்
குடிநீரை வழங்குகிறது. மேலும் 2021
ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 2,100
மில்லியன் ரூபாயாக இருந்த நிலுவைக்
கட்டண த�ொகையை செலுத்தாமையி-

னால், டிசம்பர் மாதமளவில் அத்தொகை
7,200 மில்லியன் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
மாதாந்த நீர் கட்டணத்தை 14 நாட்களுக்குள் செலுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அடுத்த மாத கட்டணப் பட்டியலில்

1.5 சதவீத தள்ளுபடியும், பணம் செலுத்த
தாமதப்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு
மாதாந்த பில்லில் 2.5 சதவீதம் தாமதக்
கட்டணமும் அறவிடப்படுமென்று உதவி
ப�ொது முகாமையாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

எனும் மாணவனே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளான்.சாவகச்சேரி இந்துக்கல்லூரிக்கருகில் புகையிரத பாதையை
கடந்த
வேளை
யாழ்ப்பாணம்

ந�ோக்கி சென்ற புகையிரதத்துடன்
ம�ோதியதில் மாணவன் உயிரிழந்துள்ளான்.மாணவன் பாடசாலையில்
நடைபெறும் (ச�ோர்சல்) நிகழ்வுக்கு

ஆடைகளை தைக்க சென்ற ப�ோதே
இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது.

2009 மே 18ஆம் திகதிக்கு உள்பட்ட
காலப்பகுதிக்குள் தடை செய்யப்பட்ட
இயக்கமான தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்
அமைப்பின் தலைவர்களுடன் இணைந்து
செயற்பட்டமை த�ொடர்பாக குறித்த வழக்கு
த�ொடரப்பட்டது.
2006ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க
பயங்கரவாதம் மற்றும் குறித்துரைக்கப்பட்ட பயங்கரவாத செயற்பாடுகளை
தடுத்தல் விதிகளின் கீழ் தண்டனை
விதிக்கப்பட கூடிய குற்றத்தை புரிந்துள்ள-

தாக வவுனியா மேல் நீதிமன்றில் சட்டமா
அதிபரால் 2018ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர்
19ஆம் திகதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
செய்யப்பட்டது. வழக்கு செயற்பாடுகள்
த�ொடர்ந்து இடம்பெற்றுவந்த நிலையில்
இன்றையதினம் வவுனியா மேல்நீதிமன்ற
நீதிபதி இளஞ்செழியன் முன்னிலையில்
விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டது. வழக்கில் தயாமாஸ்டர் மற்றும் அவர் சார்பாக
சட்டத்தரணி எம்.எ.சுமந்திரன் ஆஜராகியிருந்தார். குறித்த வழக்கில் தயாமாஸ்ட-

ருக்கு கட்டாய சிறைத்தண்டனை வழங்க
வேண்டிய பிரிவுகளின் அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்தகுற்ற பத்திரிகை திருத்தப்பட்டு குறைந்த
குற்றச்சாட்டுக்கள் மாத்திரம் அவர் மீது
முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி அவர் தனது குற்றத்தினை
ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து
அவருக்கு
ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட
இரண்டு வருடங்கள் சிறைத்தண்டனை
விதிக்கப்பட்டது.

முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களை ப�ொது இடங்களுக்கு அனுமதிக்கவும், வீடுகளில் இருந்தபடியே சுயமாக

அன்டிஜென் பரிச�ோதனையை செய்வதற்கான கருவிகளை வழங்கவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

த�ொடர்பில் ஆனவிழுந்தான் மற்றும்
புத்தளம் வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற

வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் மீனவர்களின் உதவிய�ோடு
முதலையை பிடித்து பாதுகாப்பாக
எடுத்துச் சென்றனர்.

க�ொண்டுவர சென்றுள்ள நிலையிலேயே
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்
என்றார்.
எமது நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினரை
ப�ோதைப் ப�ொருள் பாவனையின் மூலம்
இல்லாமல் செய்யும் ந�ோக்கில் எமது
நாட்டிற்கு க�ொண்டு வரப்பட்ட ப�ோதைப்
ப�ொருட்களை எதாவது ஒரு வழியில் முறியடிக்க முன்னெடுத்த ஒரு நடவடிக்கையாகும். இது ப�ோன்று கடந்த காலங்களிலும்
செய்துள்ளோம், தற்போதும் செய்துக்
க�ொண்டு இருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில்
த�ொடர்ந்து முன்னெடுக்கவுள்ளோம்.
இவ்வாறு கடல் மார்க்கமாக நாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்படவுள்ள ப�ோதைப்
ப�ொருட்களை முற்றாக தடுத்து நிறுத்த
தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளோம். கடந்த காலங்களிலும் பல்லாயிரம் கில�ோ கைப்பற்றியுள்ளோம். இது
த�ொடர்பில் பாரிய அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றனர் என்றார்.
ப�ோதைப் ப�ொருட்களை நாட்டுக்குள்
க�ொண்டு வருபவர்கள் குற்றவாளிகள்
எமது நாட்டை சீர்குழைக்க முயற்சிப்பவர்கள் இவ்வாறானவர்களுக்கு எதிராக
கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க
நாங்கள் ஒரு ப�ோதும் தயங்க ப�ோவதில்லை. இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சட்ட அமுலாக்கல் தரப்பினர்களிடம்
கையளிக்கப்படுவர்.
கைப்பற்றப்படும் ப�ோதைப் ப�ொருள்

அழிப்பதில் உரிய நடைமுறை பேணப்படுவதில்லை. இது த�ொடர்பில் என்ன கூற
விருப்புகின்றீர்கள் என ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த பாதுகாப்புச் செயலாளர் :கைப்பற்றப்படும் ப�ோதைப் ப�ொருள்களை
உடனடியாக
அழிப்பதில்
தற்போது நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்தில் பாரிய சட்டச்சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றன.
தற்பொழுது
கைப்பற்றப்படும்
ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் நீதிமன்ற விசாரணைகள் முடியும்வரை களஞ்சியப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையிலேயே இவற்றில் கைப்பற்றப்படும் சட்டவிர�ோத ப�ோதைப்
ப�ொருட்களில் விசாரணைக்கான ஒரு
த�ொகையை மாத்திரம் வைத்துவிட்டு
ஏனையவைகளை நீதிமன்ற அனுமதியுடன் மஜிஸ்திரேட் ஒருவரின் முன்னிலையில் உடனடியாகை அழிப்பதற்கு கடந்த
ஒரு வருடகாலமாக திட்டமிட்டு வருகின்ற�ோம்.
இவற்றை அமுல்படுத்த தற்போது
நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்தில் முழுமையான மாற்றம் க�ொண்டுவர வேன்டும்.
இந்நிலையிலேயே சட்டம் மறுசீரமைக்கப்பட்டு வெகுவிரைவில் புதிய சட்டம்
க�ொண்டுவரப்படவுள்ளது என்று பாதுகாப்புச் செயலாளர் ஜெனரல் கமல்
குணரட்ன தெரிவித்தார்.

மட்டக்களப்பிற்கு 'புலதுசி' கடுகதி...
தீர்மானத்துக்கமைவாக
எதிர்வரும்
ஜனவரி 28 முதல் மட்டக்களப்பு - க�ொழும்பு
'புலதிசி' கடுகதி சேவையாக விஸ்தரிக்கப்-

படவுள்ளது. இச் சேவை மட்டக்களப்பிலிருந்து அதிகாலை 01.30 மணிக்கு புறப்பட்டு காலை 08.45 மணிக்கு க�ொழும்பு

மிகக்குறைவான அறிகுறிகளுடன்...
செயலாளர் விசேட வைத்தியர் சன்ன டி
சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
ப�ொது மக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள்
தளர்த்தப்பட்டுள்ளதுடன் நீண்ட விடுமுறை
மற்றும் அதிக பயணங்களை மேற்கொள்வதன் காரணமாகவே இந்த நெருக்கடி
நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விசேட வைத்தியர்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நாடு முழுவதும் ஒமிக்ரோன் க�ொவிட்19

வைரஸ் திரிபு வேகமாக பரவி வருவதாகவும், நாளாந்தம் நாட்டின் பல்வேறு
பகுதிகளிலும் இந்த வைரஸ் திரிபினால்
பாதிக்கப்பட்ட அதிகளவான�ோர் அடையாளம் காணப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். நாடு வழமைக்கு திரும்பிக்க�ொண்டிருக்கும் இச் சந்தர்ப்பத்தில் மக்கள்
தேவையற்ற பயணங்களை மேற்கொள்வதே இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணம்

வடக்கு மக்களின் சட்டரீதியான...
அதேவேளை வடக்கு மக்களின் சட்டபூர்வமான சிக்கல்களை தீர்த்து வைப்பது
நீதிக்கான பிரவேசமாகும் எனவும் தெரிவித்துள்ள அவர், நடமாடும் சேவையின்
அடிப்படை ந�ோக்கமும் அதுவே என்றும்
தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியின் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு
க�ொள்கைத் திட்டத்தின்கீழ் சமத்துவமான
சமூகத்தை உருவாக்கும் செயற்பாடுகளை.
பலப்படுத்தும் வகையில் வடக்கு மக்க-

ளுக்காக நீதியமைச்சு நடத்தவுள்ள நடமாடும் சேவை த�ொடர்பில் தெளிவுபடுத்தும்
ஊடக சந்திப்பின் ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார். நீதியமைச்சு மற்றும்
அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் 26 ஆம் திகதி முதல்
30ஆம் திகதிவரை வடமாகாணத்தை
உள்ளடக்கும் வகையில் நடத்தவுள்ள
Access to justice என்ற நடமாடும் சேவை
த�ொடர்பில் தெளிவூட்டும் ஊடக சந்திப்பின்

நாட்டில் புதிய வகை வைரஸ்...
வேண்டுமென அந்தச் சங்கத்தின் மத்திய
செயற்குழு உறுப்பினர் வைத்தியர் பிரசாத்
க�ொலம்பகே தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை,

ஒமிக்ரோன் மற்றும் புதிய க�ொர�ோனா திரிபிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவது த�ொடர்பில் அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினால்

மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசி...
தயங்குவதாகவும் அவர் கூறினார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
தலைமையில், நாட்டின் 98% மக்களுக்கு

சுகாதார துறையை...
அவர் இந்த தகவலை வெளியிட்டார்.
இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான் மேலும் கூறுகையில்,
" சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவுடன் அண்மையில் நாம்

முழுமையான தடுப்பூசித்...
க�ொவிட்19 பரவல் ஆரம்பித்த காலப்பகுதியில் இலங்கையில் ஒரு ஆய்வகம்
மாத்திரமே இருந்தது. அது தற்போது
27ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த
முறையில் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டமையி-

னால், நாட்டை வழமையான நிலைக்குக்
க�ொண்டுவர முடிந்துள்ளது.
வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தல் நடவடிக்கை சிறந்த முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு இலட்சத்து

ஆறு மாதங்கள் கட்டணம்...
செலுத்தத் தவறியுள்ளதாகவும், ஆறு
மாதங்கள் அல்லது 2,000 ரூபாய்க்கு
மேல் நிலுவையாகவுள்ள நீர் பட்டியலுக்கான நீர் விநிய�ோகத்தை துண்டிக்க
நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர்
கூறினார்.

உருத்திரா தேவி ம�ோதி...
மீசாலை வீரசிங்கம் மத்திய கல்லூரியில் உயர்தர வகுப்பில் கல்வி
கற்கும் க�ொடிகாமத்தை சேர்ந்த
உதயகுமார் பானுசன் (வயது 18)

தயா மாஸ்டருக்கு...
சிறைத்தண்டனை வழங்கி வவுனியா
மேல் நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தமிழீழ விடுதலை புலிகளின்
ஊடகப் பேச்சாளராக இருந்த தயா மாஸ்டர்,
ப�ோரின் இறுதிக்கட்டத்தில் படையினரிடம்
சரணடைந்தார். இந்த நிலையில் தயா
மாஸ்டருக்கு எதிராக பயங்கரவாத தடைச்
சட்டத்தின் கீழ் சட்டமா அதிபரால் வவுனியா
மேல் நீதிமன்றில் வழக்கு த�ொடரப்பட்டது.
குறிப்பாக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு
பெப்ரவரி முதலாம் திகதி த�ொடக்கம்

12 நிபுணர்கள் தயாரித்த...
12 விசேட வைத்தியர்களின் பங்களிப்புடன்
தயாரிக்கப்பட்ட
இந்த
அறிக்கை இவ்வாரம் ஜனாதிபதியி-

டம் கையளிக்கப்படுமென சங்கத்தின்
செயலாளர் வைத்தியர் செனல் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார்.

மீனவர் வலையில் சிக்கிய...
வலை கரையை வந்தடைந்ததும்
அந்த வலைக்குள் பெரிய மீன் ஒன்று
சிக்கிவிட்டதாகவே தாம் முதலில் கருதியதாகவும் எனினும், அந்த வலைக்-

குள்ளிருந்து 07அடி நீளமான முதலைய�ொன்று
இருப்பது
பின்னர்
கண்டறியப்பட்டதாகவும்
மீனவர்கள்தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து, இது

மீன் பிடிக்கும் பாணியில்...

மஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் உடனடியாகை அழிப்பது த�ொடர்பில் தற்போது
நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்தில் பல்வேறு
சிக்கல்கள் காணப்படுவதனால் அவை
மறுசீரமைக்கப்பட்டு வெகுவிரைவில் புதிய
சட்டம் க�ொண்டுவரப்படவுள்ளதாக பாதுகாப்புச் செயலாளர் ஜெனரல் கமல் குணரட்ண தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பான சட்ட மறுசீரமைப்பு
மற்றும் சட்ட வரைவை தயாரிக்கும்
பணியில் நீதி அமைச்சு, சட்ட மாஅதிபர் திணைக்களம் மற்றும் சட்ட வரைஞர்
திணைக்களம் உரிய நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுத்துள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இதேவேளை, மீன்பிடிக்கும் பாணியில்
ப�ோதைப் ப�ொருள் கடத்தல் ப�ோன்ற
குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம்
என்று மீனவர்களிடம் வேண்டுக�ோள்
விடுத்த பாதுகாப்புச் செயலாளர் அவ்வாறானவர்கள் சட்டத்திற்கு முன்கொண்டுச்
செல்லப்பட்டு கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவர் என்றும் தெரிவித்தார்.
சட்டவிர�ோதமாக நாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்ட இரண்டு மீன்பிடி படகுகளை
தென்பகுதி ஆழ்கடலில் வைத்து கைப்பற்றிய இலங்கை கடற்படையினர் அதில்
மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 350
கில�ோ ஹெர�ோயினுடன் 11 சந்தேக நபர்களையும் கைது செய்திருந்தனர்.
ஹெர�ோயினுடன் இவ்வாறு கைப்-

பற்றப்பட்ட படகுகள் சந்தேக நபர்களுடன் க�ொழும்பு துறைமுகத்திற்கு நேற்று
க�ொண்டுவரப்பட்டதுடன்
பாதுகாப்புச்
செயலாளர் ஜெனரல் கமல் குணரட்ன
மற்றும் கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகேதென்ன ஆகிய�ோர்
தலைமையிலான குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டனர்.
இதன் ப�ோது ஊடகங்களுக்கு கருத்து
தெரிவித்த பாதுகாப்புச் செயலாளர்
மேலும் விளக்கமளிக்கையில் :அரச புலனாய்வு சேவை, ப�ொலிஸ்
ப�ோதைப் ப�ொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு
கிடைத்த புலனாய்வு தகவல்களின் அடிப்படையில் இலங்கை கடற்படையின் சமுதுர
கப்பல் சுமார் ஆயிரம் கடல் மைல்களுக்கு
அப்பால் ஆழ்கடலில் கடந்து இரு வாரங்களாக மேற்கொண்ட கண்காணிப்பு நடவடிக்கையின் பிரதிபலனாக சுமார் 350 கில�ோ
ஹெர�ோயின் ப�ோதைப் ப�ொருட்களை
கைப்பற்றியுள்ளதுடன் 11 உள்ளூர்
சந்தேக நபர்களையும் கைது செய்துள்ளனர்.
இவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் பிரகாரம் மீன்பிடி நடவடிக்கையில்
ஈடுபடுவது ப�ோன்று இரு மீன்பிடி படகுகளில் சென்றுள்ளனர். இவற்றில் ஒரு படகு
வெளிநாட்டிலிருந்து க�ொண்டுவரப்பட்ட
மேற்படி ப�ோதைப் ப�ொருளை ஆழ்கடலில்
வைத்து தமது மீன்பிடி படகிற்கு மாற்றியுள்ளதுடன் மற்றைய படகு அவற்றை
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சாதுலியா தரீக்காவின்
1210 ஆவது மஜிலிஸ்

பேருவளை விஷேட நிருபர்

பேருவளை சீனன்கோட்டையில்
சாதுலிய்யா தரீக்காவின், 1210 வது
ஸலவாத்து மஜிலிஸ் (21) வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றது.
சீனன்கோட்டை பளீல் ஹாஜியார்
மாவத்த அல்ஹாஜ் பி.எம்,எம்
ஹில்மி (அர்ஷத் ஸவாஹிர்) இல்லத்தில், சீனன்கோட்டை பகுதி கலீபதுஷ் ஷாதுலி ம�ௌலவி அல்ஹாஜ்
ஸெய்னுலாப்தீன் பஹ்ஜி தலைமையில் இது நடைபெற்றது.
பாஸியா பெரிய பள்ளிவாசல்
கதீப் முகத்தமுஷ்ஷாதுலி ம�ௌலவி
ஹாபிழ் முபாரக் (மன்பயி),குட்டிமலை ஜலாலிய்யா ஸாவியா
மஸ்ஜித் கதீப், முகத்தமுஷ் ஷாதுலி
ம�ௌலவி பஹ்ருத்தீன் (மிஸ்பாஹி,)

கதீப் முகத்தமுஷ்ஷாதுலி அல்ஹாஜ்
ம�ௌலவி பாருக் (மக்கி), ஜம்மியதுல் உலமா சபை உறுப்பினர் கலாநிதி
ம�ௌலவி அஸ்வர் (அஸ்ஹரி), ஜாமிஅதுல் பாஸியா கலாபீட. பணிப்பாளர் ம�ௌலவி அல்ஹாஜ் பஸ்லான்
(அஷ்ரப் ம�ௌலவி ஹாபிழ் முகத்தமுஷ்ஷாதுலி பர்ஹான் (முர்ஸி),
ம�ௌலவி அம்ஜத் ஸாலி (அஷ்
ஷாதுலி ம�ௌலவி ருக்க்ஷான் (அஷ்
ஷாதுலி) உட்பட பல உலமாக்கள்,
முகத்தமீன்கள்,முன்சிதீன்கள்,இஹ்வான் பலரும் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.
மர்ஹூம்
கலீபதுல்
குலபா
ஸுஹுருத்தீன் ஆலிம் ரஹ் சுமார்
31 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்புனித
ஸலவாத் மஜ்லிஸை ஆரம்பித்து
வைத்தார்.

நளீமிய்யா விரிவுரையாளர்
அப்பாஸ் கலாநிதிப் பட்டம் பெற்றார்
ப ே ரு வ ள ை
ஜாமிஆ
நளீமியாவின்
விரிவுர ை ய ா ள ர ்க ளி ல்
ஒருவரான அஷ்ஷெய்க் ஏ.பீ.எம்.
அப்பாஸ் (நளீமி)
கலாநிதிப் பட்டம்
பெற்றுள்ளார்.
கு ரு ந ா க ல்
ம ா வ ட ்ட த் தின்
ஹேனகெதரவில்
பிறந்த
இவர்,
ஹேனகெதர
முஸ்லிம் வித்தியாலயம்,
மடிகே மிதியால முஸ்லிம்
மஹா வித்தியாலயம் ஆகியவற்றில் தனது ஆரம்ப
கல்வியை பெற்று, பின்னர்
ஜாமிஆ நளீமிய்யாவில் கல்வியைத் த�ொடர்ந்தார்.
இ று தி ப ்ப ரீ ட ் சை யி ல்
முதல் தரத்தில் சித்தியடைந்த இவர்,1990 ஆம்
ஆண்டு பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் ப�ொதுக்கலைத்
துறையிலும்
1995 ஆம் ஆண்டு அரபு
ம�ொழியில் சிறப்புத் துறையிலும் பட்டம் பெற்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
1997
ஆம்
வருடம்
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியியல் துறையில் Diploma
கற்கை நெறியைப் பூர்த்தி
செய்த இவர், மதுரை

காமராஜ்
பல்கலைக ்க ழ க த் தி ல்
2011 முதுமாணிப்ப ட ்ட த்தை யு ம்
பெற்றுக்கொண்டார்.
கம்ப ள ை
ஸாஹிரா கல்லூரியிலும்
ஆசிரியராக
கடமையாற்றிய இவர்.
மீண்டும் 2008 ஆம் ஆண்டு
ஜாமிஆ நளீமிய்யாவில் விரிவுரையாளராக இணைந்து
க�ொண்டார்.
2016 ஆம் ஆண்டு மலேசியாவுக்குச் சென்ற அவர்,
அங்குள்ள சர்வதேச இஸ்லாமிய பல்கலைக் கழகத்தின், பிக்ஹ், உஸூலுல்
பிக்ஹ் பீடத்தில் (இஸ்லாமிய சட்டப் பரப்பில்
செயல்களும்
அவற்றின்
விளைவுகளும் - இலங்கை
சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுடன் த�ொடர்பான ஆய்வு)
எனும் தலைப்பில் தனது
கலாநிதிப் பட்ட ஆய்வை
மேற்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
மலேசியாவிலிருந்து கலாநிதிப்பட்டத்தை பெற்று,
நாடு திரும்பியுள்ள இவர்,
தற்போது ஜாமிஆ நளீமிய்யாவில் விரிவுரையாளராக
பணியாற்றி வருகிறார்.

மஹ்மூத் ஆலிம் ப்ளேஸ் பெயர்ப்பலகை திரைநீக்கம்
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

புத்தளம் ஏழாம் வட்டாரத்தின் "மஹ்மூத்
ஆலிம் ப்ளேஸ்" வீதிப் பெயர்ப்பலகையை,புத்தளம் நகரபிதா எம்.எஸ். எம்.ரபீக் அண்மையில் திரைநீக்கம் செய்து வைத்தார்.
காஸிமிய்யா அரபுக் கல்லூரி அதிபர் அஷ்ஷெய்க் அப்துல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம் தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
நகர சபை உறுப்பினர் ஆரிப் சிஹானின்
வேண்டுக�ோளில்
காஸிமிய்யா
அரபு
கலாசாலை பழைய மாணவர் சங்கத்தின்
அனுசரணையுடன் இந்த பெயர்ப்பதாதை
அமைக்கப்பட்டது.
இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்களால் க�ௌரவமாக பெரிய ஹஸரத் என்று அழைக்கப்படுபவர் இவர். காஸிமிய்யா அரபு கலாசாலையின்
அதிபராக சுமார் 40 வருடங்களுக்கும் மேலாக

சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு க�ொள்கை திட்டத்தின் பிரகாரம் "உங்களுக்கு வீடு
நாளைய தேசம்" வீடமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ், மதுகம பிரதேச செயலாளர்
பிரிவில் குறைந்த வருமானம் பெறும்
குடும்பத்துக்கு வீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இக் குடும்பத்தினர் ஏற்கனவே வாழந்த
பழைய வீட்டை படத்தில் காணலாம்.
படம்: பாணந்துறை மத்திய குறூப்
நிருபர்

தேசிய பாலுற்பத்தி வலயம்
ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை
திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

நாட்டின் அனைத்து மகாவலி வலயங்களையும் கேந்திரமாகக்கொண்டு, தேசிய
பால் உற்பத்தி வலயம் அமைப்பதற்குத்
தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக, கால் நடை வளர்ப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான வேலைத் திட்டங்கள்
தற்போது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.மகாவலி
அமைச்சுடன் இணைந்து இவ்வேலைத் திட்டத்தை நடைமுறை படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
தேசிய பால் உற்பத்தி திட்டத்திற்குரிய
விவசாயிகளை தெரிவு செய்யும் பணிகளும்
தற்போது ஆரம்பமாகி உள்ளன.
இதன்கீழ், இவ்வருடத்தில் திரவ பால்
உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான பல்வேறு
வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திறப்பனை சர்வதேச
விவசாய பாடசாலை இவ்வருட
நடுப்பகுதியில் திறக்கப்படும்
திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

திறப்பனை சர்வதேச விவசாய பாடசாலையின் நிர்மாண பணிகளை,ஆறு மாத
காலப் பிரிவுக்குள் பூர்த்தி செய்து மாணவரின் பாவனைக்கு கையளிக்கவுள்ளதாக
"சுகுறு தேசகுனிக்க" வேலை திட்டத்தின்
ஊடாக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.இவ்வருடத்தின் நடுப்பகுதியில் (மே) இதன் வேலைத்
திட்டங்களை நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்
பட்டுள்ளது.விவசாயத்துடன்
த�ொடர்புடையவர்களை நாட்டுக்கு அறிமுகப் படுத்துவதற்காக, இந்த சர்வதேச பாடசாலை
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.விவசாயக் கல்வியுடன் சேர்த்து,பல்வேறு விவசாய ஆராச்சிகளுடன் விவசாயிகளுக்கு இதன் கீழ் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படவுள்ளன.இதன் கீழ்
வெளிநாடுகளிலுள்ள பல்வேறு துறைகளில்
பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகளை, நாட்டுக்குள்
அழைத்து வந்து அவர்களின் அனுபவம்,
திறன் ஆகியவற்றை பெற்றுக் க�ொடுக்கவும் இப்பாடசாலையூடாக நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.

கடமையாற்றிய மஹ்மூத் அப்துல் மஜீத்
அவர்கள், இனமத பேதமின்றி சேவையாற்றி
அனைத்து சமூகத்தினதும் நன்மதிப்பைப்
பெற்றிருந்தார். இந்நிகழ்வில், அவரது பெரு-

மைகள் நினைவுகூரப்பட்டன. காஸிமிய்யா கலாசாலை நிர்வாகத்தினரிடம்
குறைநிறைகளை கேட்டறிந்த நகரபிதா
ரபீக், எதிர்கால அபிவிருத்திகள் சம்பந்தமாகவும் கலந்துரையாடினார்.
மஹ்மூத் ஆலிம் பிளேஸ் என்பது
மன்னார் நெடுஞ்சாலையின் காஸிமிய்யா மத்ரஸா உள்ளக வீதியில்
ஆரம்பித்து ஐந்தாம் குறுக்கு தெருவை
ஊடறுத்துச் சென்று கடற்கரை லைட்
ஹவுஸ் வரையிலான பகுதிகள் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்வில் நகரசபை உறுப்பினர்களான ஆரிப் சிஹான், ரனீஸ் பதூர்தீன்,
அஷ்ஷெய்க் ஷாபி ஸஹ்தி உள்ளிட்ட
கலாசாலையின் உலமாக்கள், நிர்வாகத்தினர்
மற்றும் மாணவர்கள் உட்பட பலரும் கலந்துக�ொண்டனர்.
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Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig

mYtyfnkhd;wpw;F fl;blk; xd;W Njitg;gLfpd;wJ
gahfy nghWg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F
fl;blnkhd;iw thliff;F ngw;Wf; nfhs;sy;
ePh; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig
Contract No.: W-S/P&C/RENT(01)/KAL/O&M/2021/90
NgUtis gpuNjr nghwpapayhshpd; mYtyf epUthfj;jpd; fPo; gahfy
nghWg;ghshpd; mYtyfj;jpw;fhf 2 tUl fhyg;gFjpf;F fl;blnkhd;W
Njitg;gLfpd;wJ. ,J njhlh;ghf nkhwl;Lt> mq;Fyhd Gifapuj epiya
tPjpapd; 07 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gpuhe;jpa ngWiff; FO> gpuhe;jpa MjuT epiyak;
(Nkw;Fj;jpir-njw;F) kw;Wk; Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig
Mfpadtw;why; Mh;tKs;s rhuhh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rigapd; Njitg;gLj;jyhdJ
fl;blnkhd;iw my;yJ tPnlhd;iw 1100 r.mb. jiug; gug;Gld; (thfdq;fis
epWj;Jtjw;fhf 400 r.mb jiug;gug;G mlq;fyhdJ) thliff;F ngw;Wf;
nfhs;tjhFk;. ,e;j fl;blkhdJ gahfy ePh; jhq;fpapypUe;J 750 kPw;wh;
njhiytpYk; fhyp tPjpapypUe;J 150 kPw;wh; Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j
,lkhdJ gpujhd g]; ghijf;F Kfg;ghfTk; mjid miltjw;F 20 mb
mfyKs;s ghijnahd;whfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fhzpapd; vy;iyfs;
njspthf fhl;lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ghJfhg;G Rth;/Ntypnahd;W
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
ePh; Nrit> foptiw trjpfs;> kpd;rhuk;> Kiwahd fhw;W trjp Kiwik>
njhiyNgrp trjpfs; Mfpad ,Ug;gJld; tpiykDjhuh; chpikf;fhuuhf
,Ug;gJld; my;yJ fhzpf;fhd mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ijf; nfhz;bUj;jy;
Ntz;Lk;. Mff;$ba Kw;gzf;nfhLg;ghdJ thlifapd; 6 khjq;fSf;F
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.
tpiykD gbtq;fs; fpilf;Fkplk;

tpiykD gbtq;fs; toq;Fk; Neuk;
kw;Wk; ,Wjpj; jpfjp

- gpuhe;jpa MjuT epiyak; (Nkw;F
jpir-njw;F)> ,y. 07> mq;Fyhd
Gifapuj epiya tPjp> nkhwl;Lt
my;yJ fSj;Jiw Kfhikahshpd;
mYtyfk;> ,y.15> FNu ghij>
fSj;Jiw.
- thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J
gp.g. 3 kzp tiuAk; - 2022.02.10 Mk;
jpfjpad;W tiuAk;.

tprhuidfs; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis xg;gilj;jy;
- gpujp nghJ Kfhikahsh; gpuhe;jpa
MjuT epiyak; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)>
,y. 07>mq;Fyhd Gifapuj epiya
ghij>
nkhwl;Lt.
njhiyNgrp:
011-2224888/ njhiyefy;: 011-2637945
xg;gilj;jYf;fhd ,Wjpj; jpfjp
kw;Wk; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Neuk; - 2022.02.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 10
kzpf;F (jhkjkhd tpiykDf;fs;
Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ)
gpujp nghJ Kfhikahsh; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)
gpuhe;jpa MjuT epiyak; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)
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2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

கண்காணிப்பு இடத்தினை அடைந்தது ஜேம்ஸ் வெப்
முப்பது நாட்களுக்கு முன் பூமியில்
இருந்து ஏவப்பட்ட ஜேம்ஸ் வெப்
த�ொலைந�ோக்கி பிரபஞ்சத்தை அவதானிப்பதற்கு விண்வெளியில் தனது
நிலையை அடைந்துள்ளது.
நிலை அலைவு புள்ளி 2 என்று
அழைக்கப்படும் பூமியின் இரவு பக்கத்தில் இருந்து மில்லியன் மைல்கள் (1.5

மில்லியன் கில�ோ மீற்றர்) த�ொலைவிலேயே ஜேம்ஸ் வெப் தற்போது நிலை
க�ொண்டுள்ளது.
இந்நிலையில் பூமியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அந்த விண்வெளி
த�ொலைந�ோக்கியை விஞ்ஞான ஆய்வுக்கு தயார்படுத்தும் பணிகளில் அடுத்த
சில மாதங்களுக்கு ஈடுபடவுள்ளனர்.

கால்பந்து ப�ோட்டியில்
நெரிசல்: எண்மர் பலி
கெமரூனில் இடம்பெற்ற
ஆபிரிக்கக்
கிண்ண
கால்பந்து
ப�ோட் டி யின்போ து
மைத ா ன த் தி ற் கு
வெளியில் ஏற்பட்ட
நெரிசலில் சிக்கி குறைந்தது எட்டுப்
பேர் க�ொல்லப்பட்டு மேலும் பலர்
காயமடைந்துள்ளனர்.
தலைநகர் யவுன்டேவின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள ப�ோல் பியா அரங்கில்
கடந்த திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற
ப�ோட்டியின்போது கால்பந்து ரசிகர்கள் அரங்கிற்குள் நுழைய முண்டியடிக்கும் வீடிய�ோ காட்சி வெளியாகி
இருந்தது.
இதில்
உயிரிழந்தவர்களில்
குழந்தை
ஒன்றும்
இருப்பதாக
சுகாதார அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்-

ளது. இதன்போது பல
சிறுவர்களும் மயக்கமுற்றதாக மற்றொரு
செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
60,000
பேருக்கு
இடவசதி உள்ள அரங்கில் க�ொவிட்
கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக 80
வீதத்திற்கு மேல் மைதானம் நிரம்பி
இருக்கவில்லை. சுமார் 50,000 பேர்
மைதானத்திற்குள் நுழைய முயன்றதாக ப�ோட்டி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் நடைபெறும்போது
கெமரூன் மற்றும் க�ொம�ொர�ோஸ்
நாடுகளுக்கு இடையிலான ப�ோட்டி
இடம்பெற்றது. இதில் கெமரூன் 2–1
என்ற க�ோல் கணக்கில் வெற்றியீட்டியது.

ந�ோர்வே சென்றுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் இடைக்கால அரசின் வெளிவிவகாரப் பதிலமைச்சர் அமீர் கான்
முத்தகி தலைமையிலான தலிபான்
பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு எதிராக
ஒஸ்லோவிலுள்ள ஆப்கானியர்கள்
ஆர்ப்பாட்டம�ொன்றை நடாத்தியுள்ளனர்.
தலிபான்களின்
ஆப்கானிய
இஸ்லாமிய எமிரேட்ஸ் ஆப்கான்
மக்களைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை என்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தெரிவித்ததாக யூர�ோ நியூஸ்
குறிப்பிட்டுள்ளது.

தலிபான்கள்
அமெரிக்காவின்
பயங்கரவாதத் தடைப்பட்டியலில்
உள்ளனர். அவர்களுடன் ந�ோர்வே
பேச்சுவார்த்தை
நடத்தக்கூடாது
என்றும்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வெளிவிவகாரப்
பதிலமைச்சர்
முத்தகி தலைமையிலான இக்குழுவினர், ந�ோர்வே மற்றும் பிரான்ஸ்,
ஜெர்மனி, இத்தாலி, பிரிட்டன்,
அமெரிக்கா மற்றும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் விஷேட பிரதிநிதிகளை
சந்திக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ந�ோர்வே வெளிவிவகார அமைச்சு
விடுத்துள்ள அறிக்கைய�ொன்றில்,
தலிபான்களுக்கான
அழைப்பும்
அவர்களுடனான பேச்சுவார்த்தையும் அவர்களை அங்கீகரிப்பதாக
அர்த்தமாகாது. ஆனால் ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் மனிதாபிமான
நிலைமை நிவர்த்தி செய்யப்படுவது
அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஒஸ்லோ சென்ற தலிபான்
பிரதிநிதிகளுக்கு எதிர்ப்பு

இதில் இந்த கண்காணிப்பகத்தின்
நான்கு உபகரணங்களை இயக்குவது
மற்றும் அதன் கண்ணாடிகளை மையப்படுத்துவது, குறிப்பாக 6.5 மீற்றர் அகலமான முதன்மை பிரதிபலிப்பானை
இயக்குவது உட்பட முக்கிய சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.
பிரபல ஹப்பிள் விண்வெளி த�ொலை-

ந�ோக்கிக்கு பதிலான தயாரிக்கப்பட்ட
ஜேம்ஸ் வெப், பிரபஞ்சத்தில் முதலில்
பிரகாசித்த நட்சத்திரங்களின் படங்களை பெறுவது மற்றும் த�ொலைதூர
கிரகங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும்
அவை உயிர்வாழ தகுதியானவையா
என்பதை கண்டறிவதை பிரதான இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளது.

ரஷ்யப் பதற்றத்திற்கு இடையில்
நேட்டோ படை தயார் நிலையில்
8,500 அமெரிக்க துருப்புகளை நிலைநிறுத்தத் திட்டம்

ரஷ்யாவுடனான
பதற்ற
சூழலில் நேட்டோ தனது
படைகளை தயார் நிலையில்
வைத்திருப்பத�ோடு
தென்
கிழக்கு பக்கமாக மேலதிக
துருப்புகள் அனுப்பப்படக்
கூடும் என்றும் மேலதிக
ப�ோர் விமானங்கள் மற்றும்
ஆயுதங்களுடன்
கிழக்கு
ஐர�ோப்பா பிராந்தியம் பலப்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் உக்ரைன் விவகாரம் த�ொடர்பிலான பதற்றத்தை இது அதிகரிப்பதாக
ரஷ்யா கண்டித்துள்ளது.
அண்மைய
நாட்களில்
கூட்டணி நாடுகளின் நடவடிக்கைகள் பற்றிய அறிவிப்புகளை வரவேற்ற நேட்டோ
செயலாளர் நாயகம் ஜேன்ஸ்
ஸ் ட ொல்டன்பேர் க் ,
நேட்டோ
தேவையான
அனைத்து நடவடிக்கைகளையும்
எடுக்கும் என்று குறிப்பிட்டார்.
உக்ரைன் எல்லைக்கு அருகில்
100,000 துருப்புகளை ரஷ்யா நிலைநிறுத்தி இருக்கும் நிலையில் மேற்கத்தேய நாடுகளின் இந்த நடவடிக்கைகள் அந்தப் பிராந்தியத்தில்
மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.
'எமது பாதுகாப்பு நிலையில் ஏற்படும் எந்த ஒரு ஆபத்தான சூழலுக்கும் எமது கூட்டுப் பாதுகாப்பை
பலப்படுத்துவது உட்பட நாம்
எப்போதும் பதில் நடவடிக்கையை
மேற்கோண்டு வருகிற�ோம்' என்று
ஸ்டொல்டன்பேர்க்
வெளியட்ட
அறிவிப்பில்
கூறப்பட்டுள்ளது.

நேட்டோ கிழக்கு பக்கத்தில் தனது
நிலையை அதிகரிப்பதில் மேலதிக
நேட்டோ ப�ோர்ப்படைகளை நிலைநிறுத்துவதும் அடங்கும் என்று
அவர் பின்னர் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
'கூட்டணியின்
தென்கிழப்புப்
பக்கமாக ப�ோர்க் குழுக்களை ஏற்படுத்துவது பற்றியும் நாம் அவதானம்
செலுத்தியுள்ளோம்' என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
இதுவரை, பீரங்கிகள், வான்
பாதுகாப்பு மற்றும் உளவு மற்றும்
கண்காணிப்பு பிரிவுகளின் உதவியுடன் எஸ்தோனியா, லிதுவேனியா,
லத்வியா மற்றும் ப�ொலந்தில் சுமார்
4,000 பன்னாட்டு துருப்புகளை

நேட்டோ நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
உக்ரைன் மீதான ஆக்கிரமிப்பு
பற்றியை கூற்றை ரஷ்யா த�ொடர்ந்து
நிராகரித்து வருகிறது. எனினும்
ரஷ்ய
துருப்புகள்
உக்ரைனின்
வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு
பக்கமாக சுற்றி வளைத்த நிலையில்
உள்ளன. இந்நிலையில் மேற்கத்தேய நாடுகளின் பதில் நடவடிக்கைகள் தமது நிலைப்பாட்டை நியாயப்படுத்துவதாக உள்ளது என்று ரஷ்யா
கூறகிறது.
ஐர�ோப்பாவில் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயாராக 8,500 துருப்புகளை
உஷார் நிலையில் வைத்திருப்பதாக
அமெரிக்க இராணுவம் கடந்த திங்கட்கிழமை அறிவித்தது. எனினும்

துருப்புகளை நிலைநிறுத்துவது பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று பெண்டகன் பேச்சாளர் ஜ�ோன் கிர்பி
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யாவின் படைக்குவிப்புக்கு
பதில் அளிப்பது பற்றி அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன்
ஐர�ோப்பிய தலைவர்களுடன்
வீடிய�ோ அழைப்பு மூலம்
கடந்த திங்கள் பின்னேரம்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக
வெள்ளை மாளிகை குறிப்பிட்டுள்ளது.
கிழக்கு
ஐர�ோப்பாவுக்கு
துருப்புகள்,
விமானங்கள்
மற்றும் கப்பல்களை அனுப்புவது பற்றி டென்மார்க்,
ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் மற்றும்
நெதர்லாந்து நாடுகள் திட்டமிட்டிருப்பதாக
நேட்டோ
தெரிவித்துள்ளது. உக்ரைன்
ப�ோலந்து,
ஸ்லோவாக்கியா,
ஹங்கெரி மற்றும் ருமேனியா
ஆகிய நான்கு நேட்டோ நாடுகளுடன் எல்லையை பகிர்ந்துக�ொண்டுள்ளது.
உக்ரைனுக்குள்
துருப்புகளை
அனுப்புவது பற்றி ப�ோலந்து திட்டத்தை வகுத்திருப்பதாக அந்நாட்டு
அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த பதற்ற சூழலில், உக்ரைனில் உள்ள தூதரகத்தில் உள்ள சில
ஊழியர்கள் மற்றும் சார்ந்திருப்ப�ோரை பிரிட்டன் திரும்ப அழைத்துக் க�ொண்டத�ோடு அமெரிக்காவும்
அதன் உக்ரைன் தூதரக பணியாளர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களை
வெளியேறுவதற்கு உத்தரவிட்டது.

புர்கினா பாச�ோ: ஆட்சியை இந்தோனேசிய பப்புவாவில்
கைப்பற்றியது இராணுவம் இன ம�ோதல்: 18 பேர் பலி
புர்கினா பாச�ோ இராணுவம்
அந்நாட்டு ஜனாதிபதி ர�ொச்
கப�ோரேவை பதவி கவிழ்த்து
ஆட்சியை கைப்பற்றியதாக அறிவித்துள்ளது.
இராணுவ அதிகாரி ஒருவரினால் அரச த�ொலைக்காட்சியில்
இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு நிலைமை
ம�ோசமடைந்து வருவதே இராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கு காரணமாக கூறியுள்ளார்.
இஸ்லாமியவாதிகளின் தாக்குதல்களை தடுப்பதில் த�ோல்வி அடைந்ததாக கப�ோரே மீது அதிருப்து அதிகரித்து வந்தது.

அவர் தற்போது எங்கே உள்ளார்
என்று தெரியாதப�ோதும் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் பாதுகாப்பான
இடத்தில்
வைக்கப்பட்டுள்ளனர்
என்று இராணுவம் குறிப்பிட்டது.

தென் சூடானில் இடம்பெறும்
இனக் குழுக்களுக்கு இடையிலான
ம�ோதலில் ஆயுதக் குழுக்களின்
தாக்குதலில் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் உட்பட 32 பேர் க�ொல்லப்பட்டதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை
தெரிவித்துள்ளது.
பதற்றம் க�ொண்ட ஜ�ொங்வி
மாநிலத்தில் கடந்த ஜனவரி 23
ஆம் திகதி இரு கிராமங்கள் மீது
நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை அடுத்து

ப�ொதுமக்கள் வெளியேறி உள்ளனர். இதன்போது ப�ோட்டி இனக்
குழுவினர் துப்பாக்கிச் சண்டையில் ஈடுபட்டிருப்பத�ோடு ச�ொத்துகளுக்கும் தீவைத்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களில்
தப்பிச்
செல்ல முயன்றப�ோது ஆற்றில்
மூழ்கி பலியான சிறுவர்களும்
இருப்பதாக தென் சூடானின் ஐ.நா
அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள்
உட்பட குறைந்தது 26 பேர் காயமடைந்திருப்பத�ோடு மேலும் சிலர்
காணாமல்போயுள்ளனர்.
2011 ஆம் அண்டு தென் சூடான்
சுதந்திரம் பெற்றப�ோது அங்கு
நிறுத்தப்பட்ட
அமைதிகாக்கும்
படை, சிவில் யுத்தம் மற்றும் இன
வன்முறை காரணமாக த�ொடர்ந்தும் நிலைக�ொண்டுள்ளது.

தலைநகர்
ஒவாகடுக�ோவில் ஜனாதிபதி மாளிகை
இராணுவ முகாம்களில் துப்பாக்கிச் சத்தங்கள் கேட்ட சம்பவங்களுக்கு அடுத்த தினமே
இந்த இராணுவ சதிப்புரட்சி
பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
முன்னதாக கலகத்தில் ஈடுபட்ட துருப்புகள் இராணுவத்
தளபதிகளை நீக்கும்படியம்
ஐ.எஸ் மற்றும் அல் க�ொய்தாவுடன் த�ொடர்புபட்ட குழுக்களுக்கு
எதிரான ப�ோருக்கு ப�ோதிய வளங்களை தரும்படியும் க�ோரி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தோனேசியாவின் மேற்குப்
பப்புவா
பகுதியில்
உள்ள
ச�ோர�ோங்கில் இரு கும்பல்களுக்கு இடையிலான ம�ோதலில்
18 பேர் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
கலவரத்தால் அங்குள்ள இரவு
விடுதி ஒன்றில் தீ மூண்டது.
கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு 11
மணியளவில் கலவரம் வெடித்தது. ஒருவர் கத்தியால் குத்தப்பட்டார். மேலும் 17 பேர் தீ விபத்தில்
உயிரிழந்தனர்.
அவர்களின் உடல்கள் மருத்துவமனைக்குக் க�ொண்டுசெல்லப்பட்டதாக ச�ோர�ோங் ப�ொலிஸார் தெரி-

வித்தனர். இரு இனக்குழுக்களுக்கு
இடையே ஏற்பட்ட இந்த ம�ோதலின்போது கத்தி, அம்பு மற்றும்
பெட்ரோல் குண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக இந்தோனேசிய
ப�ொலிஸ் பேச்சாளர் அஹமது

ரமதான் தெரிவித்தார். 'மேற்கு
பபுவா பிராந்திய ப�ொலிஸார்
மேலும் வன்முறைகள் இடம்பெறுவதை தவிர்க்க சமய மற்றும்
பாராம்பரிய
தலைவர்களுடன்
உடனடியாக
ஒருங்கிணைந்து
செயற்பட்டனர்' என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
தீயினால் கருகிப்போன கட்டடம், எரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள்
ஆகியவை சமூக ஊடகங்களில்
பரவிய புகைப்படங்களில் பதிவாகின. தீ எவ்வாறு மூண்டது என்பதைக் கண்டறியும் விசாரணை
த�ொடர்கிறது.

தென்சூடான் இனக்குழு 46 பேரை பலி க�ொண்ட தீ: பிரிட்டன் செல்வோருக்கான
ம�ோதலில் 32 பேர் பலி பெண் மீது குற்றச்சாட்டு கட்டுப்பாட்டில் மேலும் தளர்வு
தனது காதலனைப் பழிவாங்குவதற்காகத் தீ மூட்டிய தாய்வானியப் பெண் மீது க�ொலை, வேண்டுமென்றே தீவைத்தல் ஆகிய
குற்றச்சாட்டுகள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு
ஒக்டோபர் மாதத்தில் நடந்த இச்சம்பவத்தில் 46 பேர் உயிரிழந்தத�ோடு பலர் காயமுற்றனர்.
காவ்சியுங் நகரில் அதிகாலை
2 மணி அளவில் 13 மாடி உயரமான கட்டடத்தில் தீ மூண்டது.
பல மணிநேரமாகக் கட்டடம் தீப்பற்றி எரிந்தது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட
பெண்,
வேண்டுமென்றே தனது காதலனின்
இருக்கையில் ஊதுபத்தியிலிருந்து
வரும் சூடான சாம்பலைக் க�ொட்டியதாகக் கூறப்பட்டது.
தீச்சம்பவத்திற்குப் பின் தடுத்துவைக்கப்பட்ட அந்தப் பெண்

மீது தற்போது க�ொலை, வேண்டுமென்றே தீவைத்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன.
பலரைப் பலிக�ொண்ட இந்த சம்பவத்திற்காக அவர் எவ்வித வருத்தமும்
காட்டவில்லை என்று அரசாங்கத்
தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.
அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள்
வாதிட்டனர்

பிரிட்டன், முழுமையாகத் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்ட பயணிகள் பரிச�ோதனை செய்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்ற நடைமுறையை விரைவில் நீக்கவுள்ளது.
அடுத்த மாதம் 11 ஆம் திகதியிலிருந்து, ஒரு படிவத்தில் பயணிகள்
தங்களின் தடுப்பூசித் தகுதியை உறுதி
செய்தால் ப�ோதும்.
பெரும்பாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தடுப்பு மருந்துகளை இரண்டு முறை
செலுத்திக் க�ொண்டவர்கள் முழுமையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக் க�ொண்டவர்களாகக் கருதப்படுவர்.
முழுமையாகத்
தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக் க�ொள்ளாதவர்கள் பயணத்துக்கு முன்னர் வைரஸ் த�ொற்று
இல்லை என்ற சான்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், பிரிட்டன் சென்றதும் பீ.சி.ஆர் பரிச�ோதனை செய்து
க�ொள்ள வேண்டும்.
சீனா,
மெக்சிக�ோ
உள்ளிட்ட

16க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்களைப் பிரிட்டன் அங்கீகரிக்கிறது. இதற்கிடையே, அங்கு
புதிதாக 88,000 பேருக்குக் வைரஸ்
த�ொற்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
ந�ோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்படுவ�ோர் எண்ணிக்கை சற்றே அதிகரித்தாலும், கடந்த வாரத்துடன் ஒப்புந�ோக்க
அது 7 வீதம் குறைந்துள்ளது.
ந�ோய்த்தொற்றுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவ�ோர், உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளது.
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2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை
ii. mtu;fs; re;ijf;Fr; nry;thu;fs;.

Gyikf; fjpu;

9

………………………………………………………………………………………

16.

ehd; G+f;fis gwpj;J khiy fl;bNdd;. ,t;thf;fpaj;jpYs;s rpidg;ngau;
ahJ?
……………………………………………………………………………………..

தரம்_5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
17.

திருமதி.பத்மா சந்திரம�ோகன்

RUf;ff; FwpaPLfis tpupj;J vOJf.
i. ,.kp.r.

ii. fp.K.
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்
-– II

புனித அந்தோனியார் கல்லூரி

………………………………………………………………..
க�ொழும்பு - 13
………………………………………………………………..

1 மணித்தியாலம் 15 நிமிடம்

glj;jpYs;s gwitapd; ngaiu
மாணவர்களே! இம்மாதிரி வினாத்தாளில் 60 வினாக்கள் உள்ளன. எல்லா18. வினாக்களுக்கும் உரியi.விடைகளை
இவ்வினாத்தாளிலேயே
Mq;fpyj;jpy; vOJf.
எழுதுங்கள். (சில வினாக்களில் உப பகுதிகள் உள்ளன)
Gyikg; guprpy; guPli
; r tpdhj;jhs;
…………………………………….
* சரியான
விடையின் கீழ்க் க�ோடிடுமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கும் ப�ோது க�ோடு மாத்திரம்
இடுக.
gFjp II
Neuk; - 1 kzpj;jதாள்
pahyk; 15ஒன்றைப்
epkplk;
* செய்கை வேலைக்காக
பயன்படுத்துங்கள்.
I.

1.

ge;jpia thrpj;J tpil jUf.

ii. fj;jupf;fha; - ,jd; fUj;ij Mq;fpy nrhy;yhf vOJf.

Kd;ndhU fhyj;jpNy xU fhl;bNy je;jpukhd eup xd;W tho;e;J
te;jJ. xU ehs; me;eupf;F kpfTk; grpnaLj;jJ. mJ fhl;bNy
mq;Fkpq;Fk; miye;J jpupe;jJ. filrpahf jpuhl;irf; nfhbiaf;
fz;lJ.
me;j
jpuhl;irf;
nfhbapNy
jpuhl;irg;
goq;fs;
FiyFiyahf
fha;j;Jj;
njhq;fpd.
eup
kfpo;Tld;
jpuhl;irg;
goq;fisj; jpd;W grpahwpaJ.

………………………………………………………………………………………

eup vijj; jpd;W grpahwpaJ?

iii. I live in Sri Lanka - ,jd; fUj;ij jkpopy; vOJf.
……………………………………………………………………………………..
19.

…………………………………………………………………………………....
2.

4.

7.

jkpo;

ii. ehd; ntspNa Nghfth ?

…………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………
20.

,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s mLf;Fj; njhlu; vOJf.

,jpYs;s m/wpid> xUik> ngau;r;nrhy;iy vOJf.

gpupj;njOJf.
i. kuq;nfhj;jp

-

…………………………………………………….…..

ii. fw;ghiw

-

………………………………………………………...
,t;TUtpy;

21.

xj;j fUj;J vOJf.

,d;Dk;

2/8

gq;if

epow;wpa

gpd;

vQ;rpAs;s gFjpia gpd;dkhfj; jUf.

i. fhl;bNy

- ………………………....

ii. fz;lJ

- …………………………

……………………………………………………...

kfpo;Tld; vd;gjd; vjpu;fUj;J ahJ?
…………………………………………………………………………………….

II.

tpjj;ij

,g;ge;jpapYs;s ngauilnkhop xd;wpid vOJf.

…………………………………………………………………………………....
6.

$wg;gLk;

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………....
5.

rpq;fsj;jpy;

i. ,dpa GJtUl tho;j;Jf;fs;

,q;Fs;s ,iznkhopapidf; Fwpg;gpLf.
…………………………………………………………………………………....

3.

gpd;tUk;
thf;fpaq;fis
vOj;Jf;fspy; vOJf.

22.

nghUj;jkhd nrhw;fis ,l;L ,ilntsp epug;Gf.

79>430 vd;w vz;zpy;
i. 9d; ngWkhdk; ahJ?

(flfl> Js;spj;Jsp> Xbahb)

………………………………………………………………………………………

8.

nts;is Kay; ………………………………………………………… XbaJ.

ii. 4 d; ,lg;ngWkhdk; ahJ?

9.

khztu;fs; ikjhdj;jpy; …………………………………..…. tpisahbdu;.

………………………………………………………………………………………

10.

Giftz;b ……………………………………………… vd Ntfkhf XbaJ.

III.

nrhw;fis xOq;FgLj;jp nrhw;nwhliu G+uzg;gLj;Jf.

11.

G+id / mLg;gq;fiuia / #Lfz;l / ehlhJ

vOj;jpy; jug;gl;l
,yf;fj;jpy; jUf.

vz;iz

24.

gpd;tUk;
vOJf.

ngz;ghy;

thf;fpaq;fis

Mz;ghy;

thf;fpaq;fshf

My;

ngUf;fpdhy;

tUk;

tpilia

= 9

Ntz;lhk; / Nghftpl;L / jpupa / GwQ;nrhy;yp
………………………………………………………………………………………

13.

3

vOE}w;W Kg;gj;jpuz;L - ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
12.

23.

= 6

khw;wp

i. vdJ mf;fh ghl;L ghbdhs;.

= 10

………………………………………………………………………………………

,jd; mbg;gilapy; fPNoAs;s cUf;fspd; kjpg;gpid mwpf.

ii. mtuJ kUkfs; fz;bapy; trpf;fpd;whs;.
………………………………………………………………………………………
14.

15.

i.

=

………………………………..

ii.

=

………………………………..

iii.

=

………………………………..

gpd;tUk; $w;Wf;fs; rupahapd; rup vdTk; gpioahapd; gpio vdTk;
vOJf.
i. ngd;rpy; - m/wpid> xUik ngau;r;nrhy;yhFk;

(

)

ii. ehk; - jd;ik> gd;ik tpidr;nrhy;yhFk;

(

)

fPNo jug;gl;Ls;s vjpu;fhy thf;fpaq;fis epfo;fhy thf;fpakhf khw;wp
vOJf.
i. ehd; Gj;jfj;ij thq;FNtd;.
………………………………………………………………………………………
ii. mtu;fs; re;ijf;Fr; nry;thu;fs;.

25.

………………………………………………………………………………………
16.

ehd; G+f;fis gwpj;J khiy fl;bNdd;. ,t;thf;fpaj;jpYs;s rpidg;ngau;
ahJ?

,e;j fbfhuk; fhl;Lk; Neuk; Kw;gfy; vdpy;
,jid 24 kzpj;jpahy Neukhf vOJf.

………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
26.
17.

18.

RUf;ff; FwpaPLfis tpupj;J vOJf.
i. ,.kp.r.

………………………………………………………………..

ii. fp.K.

………………………………………………………………..
i.

glj;jpYs;s gwitapd; ngaiu
Mq;fpyj;jpy; vOJf.

xU $ilapy; 36 ge;Jfs; ,Uf;fpd;wd. mtw;wpy; 2/3 gq;if ntspNa
vLj;jhy; kpFjpahf cs;s ge;Jfspd; vz;zpf;if ahJ?
………………………………………………………………………………………

27.

,e;j nfhbfspd; vz;zpf;ifia
7y; ngUf;fp ,uz;lhy; tFj;J
tUfpd;w
tpilAld; 15If; $l;bdhy;
tUtJ?

…………………………………….
………………………………………………
(10ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ii. fj;jupf;fha; - ,jd; fUj;ij Mq;fpy nrhy;yhf vOJf.
………………………………………………………………………………………
iii. I live in Sri Lanka - ,jd; fUj;ij jkpopy; vOJf.
……………………………………………………………………………………..

i. jr;Rj; njhopy; ii. ,Uk;Gj; njhopy;
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iii. nerTj;njhopy;

kaf;fKw;w Nehahspf;F nra;af;$lhj nray;
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ii. Milfisj;
jsu;j26
;jy;புதன்கிழமை

i. ePiug; gUf;Fjy;

Gyikf; fjpu;
iii. fhw;W tPRjy;

42.

gapu;r;nra;iff;F ed;ik gaf;fhj gwit
i. fpsp

43.

28.

i. nlq;F

ii. ePupopT

4 l ngw;Nwhypy; 60 km nry;Yk; xU Nkhl;lhu; thfdk; 6 l ngw;Nwhypy;
vt;tsT J}uk; nry;Yk;?

45.

திருமதி.பத்மா சந்திரம�ோகன்

iii. kNyupah

புனித அந்தோனியார் கல்லூரி
க�ொழும்பு - 13

,utpy; ,iy RUq;Fk; jhtukhdJ

புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்
i. mfj;j-–
p II

09 ஆம் பக்கத் த�ொடர்

iii. Me;ij

cly; gUkdhy; Vw;glf;$ba tpisthdJ

தரம்_5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
44.

ii. nrz;gfk;

ii. fwpNtg;gpiy

iii. Ntg;gpiy

,yq;ifapYs;s ru;tNjr tpkhd epiyakhdJ
i. ,uj;kyhid

ii. gyhyp

iii. fl;Lehaf;fh

………………………………………………………………………………………
46.
29.

3165

i. Neu Kfhikj;Jtk;

2739

9372

ii. jhd; tpUk;gpathW nraw;gly;

4586

6854

iii. kw;wtu;fis mbikg;gLj;Jjy;

3162

……………….

47.

,ilntspf;F nghUj;jkhd vz;iz Nkw;$wpa jftYf;fika fz;lwpf.

30.

gpd;tUtdtw;Ws; rpwe;j jiyikj;Jt gz;ghdJ

5613

i. ez;L

rptg;G tu;zj;jpw;F vjpu;tu;zk; ahJ?
i. ePyk;

ii. rptg;G

Gujk; ngUksT mlq;fpAs;s tpyq;FzT

48.

iii. gr;ir

ii. ,why;

iii. ghy;

tPjpapd; FWf;Nf kuk; Kwpe;J fple;jJ. ,jw;fhd fhuzk;
i. kio njhlu;r;rpahf nga;jy;
ii. fhw;W Ntfkhf tPRjy;

31.

,yq;ifapd; Njrpa tpisahl;by; xU mzpapy; gq;Fgw;Wk; tPuu;fspd;
vz;zpf;if ahJ?
i. 16

ii. 7

iii. kuj;ij ntl;Ljy;

iii. 6

49.

,yq;ifia ,Wjpahf Ml;rp nra;j ntspehl;ltu;
i. xy;yhe;ju;

32.

ii. Nghu;j;Jf;fPru;

i. ntw;wpiy

ii. kpsF

iii. Jsrp

50.

rl;lf;fhe;jk; xd;wpdhy; ftug;gLtJ
i. ,Uk;G

33.

iii. Njapiy

51.

ii. kpd;rhuk;

tpOk;

i. Jl;lifKD

iii. Nghf;Ftuj;J
52.

ii. jpupgPlfk;

“thdpypUe;J

fliyr;

iii. kfh guhf;fpukghF

vkJ ehl;bd; gpujhd tu;j;jf efuk; mike;Js;s khfhzk;
i. kj;jpa khfhzk;

iii. jpUf;Fu;Md;

ii. Nky; khfhzk;

iii. tl khfhzk;

ii. Nfhop

53.

iii. fpsp

ii. vz;iz

iii. Njf;F

54.

vkJ ehl;by; mjpfkhf epfOk; ,aw;if mdu;j;jk;
ii. #whtsp

iii. Rdhkp

ii. Cjh

iii. ePyk;

55.

ii. tpw;wkpd; B

ii. kpd; ghue;J}f;fp

iii. nek;GNfhy;

fhfpjq;fis fpopj;J xl;b nra;ag;gLk; myq;fhuk;
i. xupfhkp

kQ;rs; epw fha;fwpfspYk; goq;fspYk; mjpfk; fhzg;gLk; tpw;wkpd;
i. tpw;wkpd; A

kpd;fhe;j gad;ghl;bd; %yk; Ntiyia ,yFgLj;Jk; fUtp
i. fg;gp

Njrg;glj;jpy; ejpfisf; Fwpf;Fk; epwk;
i. gr;ir

40.

gad;gLj;jhky;

,yq;iff;Nf cupa jhtuk;
i. Ntk;G

39.

ePu;j;JspNaDk;

ii. kfhNrdd;

i. nts;sg;ngUf;F

38.

xU

nghUshjhu ed;ik gaf;Fk; gpuhzp my;yhjJ?
i. eha;

37.

iii. jq;fk;

nrd;wila tplkhl;Nld;” vdf; $wpa kd;dd;

,];yhkpau;fspd; Gdpj E}y;
i. jpUtptpypak;

36.

ii. Nfhg;gp

vkf;F ,ytrkhf fpilf;Fk; NritahdJ
i. Rfhjhuk;

35.

ii. gpj;jis

ghdk; jahupf;fg; gad;gLk; tpj;J
i. vs;S

34.

iii. gpupj;jhdpau;

gpd;tUtdtw;Ws; nfhbtifj; jhtuk; my;yhjJ?

ii. nfhyhQ;

iii. xl;Lr;rpj;jpuk;

iii. tpw;wkpd; C
56.

JUj;jp gad;gLj;jg;gLk; njhopyhf miktJ
i. jr;Rj; njhopy; ii. ,Uk;Gj; njhopy;

,jd; gadhf miktJ
i. fg;giy flypy; epiy epWj;j

iii. nerTj;njhopy;

ii. fg;giy nrYj;j
41.

iii. fg;gypypUe;J kPd;gpbf;f

kaf;fKw;w Nehahspf;F nra;af;$lhj nray;
i. ePiug; gUf;Fjy;

ii. Milfisj; jsu;j;jy;

iii. fhw;W tPRjy;
42.

i. fpsp
43.

ii. nrz;gfk;

ii. ePupopT

58.

ii. fwpNtg;gpiy

ii. fbjk;

59.

ii. gd;Gy;

iii. Nfhiug;Gy;

,yq;iff;F Gdpj nts;sur kuf;fpisiaf; nfhz;L te;jtu; ahu;?
i. gpf;Fzp rq;fkpj;jh

iii. Ntg;gpiy

iii. gj;jpupif

ifg;gzp nghUl;fs; jahupf;f gad;gLtJ
i. itf;Nfhy;

iii. kNyupah

,utpy; ,iy RUq;Fk; jhtukhdJ
i. mfj;jp

Mjpfhy jfty; njhlu;ghly; Kiwfspy; xd;W
i. KuR

iii. Me;ij

cly; gUkdhy; Vw;glf;$ba tpisthdJ
i. nlq;F

44.

57.

gapu;r;nra;iff;F ed;ik gaf;fhj gwit

ii. tp[ak;

iii. kfpe;j Njuu;
,yq;ifapYs;
ru;tNjr tpkhd epiyakhdJ
கடந்த
வார s(05.01.2022)
இலங்கையின்
i. ,uj;kyhid
ii. gyhyp
iii. fl;Lehaf;fh
வினாத்தாள்- 1 இற்கான விடைகள்
சுதந்திரத்துக்கு
01 2 11 1 21 3 31 2
பாடுபட்ட தேசிய
02 1 12 1 22 2 32 1
45.

60.

தலைவர்கள்

03 3

13 3

23 2

33 1

04 3

14 2

24 3

34 3

05 1

15 2

25 1

35 3

06 2

16 1

26 2

36 1

07 2

17 2

27 1

37 1

08 1

18 1

28 1

38 2

09 2

19 3

29 3

39 3

10 1

20 3

30 2

40 2

“ehd;

xU

mofpa

fpsp”

vd;w

jiyg;gpy;

fUj;Jg;Gyg;gl

gadpiy ,ilj;njhlu;Gila 3 thf;fpaq;fs; mikf;Ff.
thf;fpaj;jpYk; 5 nrhw;fSf;F Fiwahky; ,Uf;f Ntz;Lk;.

vOtha;
xt;nthU

1. …………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………….

புலமைப் பரிசில் வழிகாட்டி
மீண்டும் மாணவர் கரங்களில்!
டி. எஸ். சேனநாயக்க

எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி.
பண்டாரநாயக்க

ஆனந்த குமாரசுவாமி

எப்.ஆர். சேனநாயக்க

டி.பி. ஜயதிலக்க

சேர். ப�ொன். இராமநாதன்

எம்.எஸ். சித்திலெப்பை

டி.பி. ஜாயா

மாணவச் செல்வங்களே...
தரம்-5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளது. அடுத்த பரீட்சைக்குத் தயாராகும்
மாணவர்களின் நன்மை கருதி இன்று முதல் வாரம் த�ோறும்
'புலமைக் கதிர்' மாதிரி வினாத்தாள் வழிகாட்டி வெளிவருகின்றது.
அதேசமயம், புலமைக் கதிருக்கு மேலதிகமாக மாணவர்களின் ஆற்றலை ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்குடன் வாரம் ஒரு
தடவை வெள்ளிக்கிழமை த�ோறும் (நாளைமறுதினம்)
மற்றொரு வினாத்தாள் வழிகாட்டி தினகரனுடன் வெளிவருகின்றது.
புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்குத் த�ோற்றுகின்ற மாணவர்களுக்காக தினகரன் வழங்கும் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் க�ொள்ளத் தவறாதீர்கள்!
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புதன்கிழமை

சட்டவிர�ோத மணல் அகழ்வினால்
இரணைமடுகுளத்திற்கு பெரும் ஆபத்து
(பரந்தன் குறூப் நிருபர்,கிளிந�ொச்சி குறூப்
நிருபர்

கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் இடம்பெற்று வருகின்ற சட்டவிர�ோத மணல்
அகழ்வினால் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரும் வளமான இரணைமடுகுளத்திற்கு மிகப்பெரும் ஆபத்து ஏற்படும் என கிளிந�ொச்சி மாவட்ட அரச
அதிபர் றூபவதிகேதீஸ்வரன் எச்சரிக்கை
விடுத்துள்ளார்.
கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் இடம்பெறுகின்ற
சட்டவிர�ோத
மணல்
அகழ்வுகளை
கட்டுப்படுத்துவது
த�ொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஒன்று
நேற்றுமுன்தினம் (24-01-2022) மாவட்ட
செயலக மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இக்கலந்துரையாடலில் கலந்துக�ொண்டு
கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர்
இதனை தெரிவித்தார்.
இதுத�ொடர்பில் அவர் த�ொடர்ந்து
கருத்து தெரிவிக்கையில்,
சட்டவிர�ோத மணல் அகழ்வுகளால்
மாவட்டத்திலிருக்கும் மிகப் பெரிய
வளத்தை நாங்கள் இழக்க முடியாது.
இதனால் ஏற்படும் அழிவுகள் ஆபத்துக்கள்

மிக அதிகம். எனவே அனைவரும் இதில்
ப�ொறுப்புடன் செயற்படவேண்டும்.
அதிகாரிகளாகிய நாங்கள் இன்று
இங்கே கடமையில் இருப்போம் சில
வருடங்களுக்குள் சென்று விடுவ�ோம்
ஆனால் இந்த சமூகமும் மக்களும் இப்பிரதேசத்திலேயே த�ொடர்ந்தும் இருக்கப்ப�ோகின்றார்கள். ஆகவே சட்டவிர�ோத
மணல் அகழ்வுகளை கட்டுப்படுத்த
அனைவரும் ஒத்துழைப்புகளையும்
வழங்க வேண்டும்.
குறிப்பாக இங்கே இருக்கின்ற ஒரு

பெரிய வளமான இரணைமடு குளத்தின் கீழ் மணல் அகழ்வுகள் மேற்க�ொள்ளப்படுகின்றன.
இதனால் எதிர்காலத்தில் பெரிய
ஒரு வளத்தை நாங்கள் இழந்து ப�ோக
முடியாது.
இதனால்
ஆபத்துக்களும் அழிவுகளும் அதிகமாக இருக்கும். எனவே சமூகத்தினுடைய ஒத்துழைப்பும் பங்களிப்பும் மிக மிக
அவசியமானது. அந்த அடிப்படையிலேயே குறிப்பாக முதற்கட்டமாக
ஐந்து இடங்களில் இராணுவ காவ-

லரண்களை அமைத்து அதன் மூலம்
ச�ோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொண்டு இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
அதற்கு கமக்காரர் அமைப்புகள்
மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
என்பன இடங்களை அடையாளப்படுத்தி காவலரண்களை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வழங்க
வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

திருடர்கள் சென்ற ம�ோட்டார்
சைக்கிள் ம�ோதி குடும்பஸ்தர் பலி
யாழ்.விசேட நிருபர்

திருடர்கள் சென்ற ம�ோட்டார் சைக்கிள் ம�ோதி குடும்பஸ்தர்
ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
ராசா ரவிச்சந்திரன் (வயது 50) என்பவரே உயிரிழந்துள்ளார்.
சுன்னாகம்
சந்தியில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள வீதி
சமிஞ்சை விளக்கு
பகுதியில்
நேற்றுதினம்
திங்கட்கிழமை
இரவு
இவ்விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.
சுன்னாகம் மதுப ா ன சால ை க் கு
முன்பாக நிறுத்தி
வைக்கப்பட் டிருந்த
தனது
ம�ோட்டார் சைக்கிளை தென்மராட்சியைச் சேர்ந்த இருவர்
திருடி தப்பிய�ோடுவதனை ம�ோட்டார் சைக்கிளின் உரிமையாளர் கண்டுள்ளார்.
அதனையடுத்து, ம�ோட்டார் சைக்கிள் உரிமையாளர் உள்ளிட்டோர் துரத்திச் சென்ற நிலையில் திருடர்கள் பயணித்த
ம�ோட்டார் சைக்கிள் சுன்னாகம் சந்தி வீதி சமிஞ்சை விளக்கு
பகுதியில் எதிரே வந்தவரை ம�ோதித்தள்ளியது.
அதில் சம்பவ இடத்திலேயே அதிக குருதிப் ப�ோக்கு காரணமாக அவர் உயிரிழந்தார்.
இவ்விபத்தினை ஏற்படுத்திய இருவரும் பிடிக்கப்பட்டு சுன்னாகம் ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் சுன்னாகம் ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மண்ணை பாதுகாக்கும்
சேதன விவசாயப் புரட்சி

கள்ளியங்காடு தமிழ்கலவன் பாடசாலை மாணவர்களின் நலன்கருதி அங்கு கல்வி
கற்கும் மாணவர்களின் நலன்கருதி பூமணியம்மா அறக்கட்டளையின் அனுசரணையுடன் இலங்கைக்கிளை தலைவர் லயன் கலாநிதி நா.தனேந்திரன் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்களும் இணைந்து மாணவர்களுக்கான பாதணிகளை வழங்கி வைத்தனர்.

தண்ணீரூற்று சந்தை மீது
தாக்குதல்: மூவர் கைது
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிரூபர்)

முள்ளியவளை
தண்ணீரூற்று
ப�ொதுச்சந்தை மீது நேற்றுமுன்தினம் அதிகாலை வேளை நான்கு
பேர் க�ொண்ட கும்பல் தாக்குதல்
நடத்தியுள்ளது. இதன்போது சந்தையின் காவலாளியான 60 வயதுடைய
நபர் ஒருவர் காலில் காயமடைந்த
நிலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சந்தையினை குத்தகைக்கு எடுத்தமை த�ொடர்பில் எழுந்த பிரச்சினையின் விளைவாக நள்ளிரவில்
வந்த கும்பல் ஒன்று அரச ச�ொத்தான
ப�ொது சந்தைக்கு சேதத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரைதுறைப்பற்று
பிரதேச
சபையின் கீழ் உள்ள முள்ளியவளை

உப அலுவலகத்திற்கு ச�ொந்தமான
ப�ொது சந்தையே இவ்வாறு சேதப்படுத்தியுள்ளார்கள்.
இரண்டு கடைகளின் கதவுகள்
சேதமடைந்துள்ளதுடன் கடைகளின்
கட்டத்தினையும்
ப�ொருட்களையும் சேதப்படுத்திவிட்டு சென்றுள்ளார்கள்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் முள்ளியவளை ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
உப பிரதேச சபையின் ப�ொறுப்பதிகாரி முறைப்பாட்டினை பதிவுசெய்துள்ளார். இவர்கள் தாக்குதல்
நடத்தியமை சி.சி.ரிவி கமராவில்
பதிவாகியுள்ளமையால் சந்தேகநபர்கள் இலகுவாக இனம்காணப்பட்டுள்ளனர். அதற்கமைய இச்சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய மூவரை
முல்லைத்தீவு ப�ொலிஸார் கைதுசெய்துள்ளனர்.

அரசாங்கத்தின் விசேட அபிவிருத்தி நன்கொடை நிதி மூலத்தின்
கீழ் வடக்கு மாகாண சபை ஊடாக
நடைமுறைப்படுத்தப்படும் "சேதன
பசளை மற்றும் சேதன பீடைநாசினி உற்பத்தி திட்டம்" பயனாளிகளுக்கான
உதவித்திட்டங்கள்
என்பன வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று
(25.01.2022) இடம்பெற்றது.
மாகாண விவசாய திணைக்களத்தில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்,
யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், பாராளுமன்ற குழுக்களின்
பிரதித் தவிசாளரும், யாழ். மாவட்ட
ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவருமான
அங்கஜன்
இராமநாதன் பிரதம விருந்தினராக கலந்துக�ொண்டு
உதவித்திட்டங்களை
பயனாளிகளுக்கு வழங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய அங்கஜன் இராமநாதன், "வடக்கிலுள்ள 1
லட்சத்து 60 ஆயிரம் விவசாய குடும்பங்களை பாதுகாக்க வேண்டியதும்
அவர்களின் விவசாயத்திற்கு பெறுமதிசேர்க்க வேண்டியதும் நமது
ப�ொறுப்பாகும், அதனடிப்படையில்

இதுவரைகாலமும் இரசாயன உர
க�ொள்வனவுக்காக வெளிநாட்டுக்கு
வழங்கப்படும் பெருமளவு நிதியை
பயன்படுத்தி உள்நாட்டில் சேதன உர
உற்பத்தியை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்காக வழங்குவதனூடாக
எமது மண்ணையும் மக்களையும்
பாதுகாக்க முடியும்.
மேலும், தற்சார்பு ப�ொருளாதாரத்தை வளர்க்கும் வகையில் எம்
மண்ணிலேயே எம் வளங்களை

க�ொண்டு விவசாய புரட்சியை செய்ய
வேண்டிய தருணம�ொன்றாக இதை
பயன்படுத்துவ�ோம்.
அதனூடாக
அறுவடை செய்யப்படும் உள்ளூர்
உற்பத்திகளை ஊக்குவித்து பெறுமதி
சேர் ஏற்றுமதிகளாக அவற்றை மாற்றியமைத்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்.
உதாரணமாக "சேதன விவசாயத்தின் ஊடாக பெறப்படும் காய்கறிகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள சந்தை

சாவகச்சேரி - சங்கத்தானையில்
ரயில் ம�ோதி 18 வயது இளைஞன் பலி
சாவகச்சேரி விசேட ,
யாழ்.விசேட நிருபர்கள்

சாவகச்சேரி
-சங்கத்தானையில்
நேற்றுமுன்தினம் பிற்பகல் 6.30
மணியளவில் இடம்பெற்ற விபத்தில் இளைஞன் ஒருவர் சம்பவ
இடத்திலேயே பலியாகியுள்ளார்.
க�ொடிகாமம்-இயற்றாலைப் பகுதியைச் சேர்ந்த 18 வயதான உதய
குமார் பானுசன் என்ற இளைஞனே

இவ்வாறு
உயிரிழந்துள்ளார்.
அரசடி ரயில் கடவைக்கும் சங்கத்தானை ரயில் கடவைக்கும் இடைப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற தண்டவாளப் பகுதியை கடக்க முற்பட்ட
இளைஞனே இவ்வாறு ரயில் ம�ோதி
உயிரிழந்துள்ளார்.
க�ொழும்பில்
இருந்து வந்த கடுகதிப் புகையிரதம்
ம�ோதியதில் இளைஞன் சம்பவ
இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளதாக
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
தண்ட-

வாளப்பகுதிக்கு அப்பால் உள்ள
கடைக்கு சென்று விட்டு தண்டவாளத்தைக் கடந்த இளைஞன் மீண்டும்
கடையில் தவற விடப்பட்ட தனது
ப�ொருள் ஒன்றினை எடுப்பதற்காக
வந்த ப�ோதே ரயில் ம�ோதித் தள்ளியதாக சம்பவத்தை நேரில் கண்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். விபத்து
த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை சாவகச்சேரிப் ப�ொலிஸார்
முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

மானிப்பாயில்
க�ோடாரிகள்

வாள் என்பன மீட்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

மானிப்பாய் வெலக்காய் பிள்ளையார் க�ோவிலுக்கு
பின்புறமாகவுள்ள காணிய�ொன்றிலிருந்து வாள்கள்,
மற்றும் க�ோடரிகளை ப�ொலிஸார் மீட்டுள்ளனர்.
அக்காணியில் மிக இரகசியமாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று இரவு 09.30 மணியளவில் மானிப்பாய் ப�ொலிஸாரினால் ஆயுதங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
இச்சம்பவத்தில் 2 கஜேந்திர க�ோடரிகள், நீளமான
வாள் ஒன்றும் ப�ொலிஸாரினால் மீட்கப்பட்டுள்ள
ப�ோதும், எவரும் கைது செய்யப்படவில்லை.
அதுத�ொடர்பில் ப�ொலிஸார் த�ொடர்ந்தும் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

அகில இலங்கை வை. எம். எம். ஏ. பேரவை மற்றும் க�ொழும்பு மாளிகாவத்தை இஸ்லாமிய நிலையமும் இணைந்து தலைமன்னார் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட
ப�ொலிஸ் நிலையம் ப�ௌத்த விஹாரை, கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள், தமிழ் பாடசாலை ஆகியன 5 பிரதான இடங்களில் சுத்தமான குடி நீர் விநிய�ோகம் ப�ொது மக்களின் பயன்பாட்டுக்காக கையளிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் அகில இலங்கை வை. எம். எம். ஏ. பேரவையின் தேசியத் தலைவர் சஹீட், மாளிகாவத்தை இஸ்லாமிய
நிலையத்தின் பணிப்பாளர் எம். பி. எம். சரூக் உள்ளிட்ட பிரமுகர்கள் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர். 
இக்பால் அலி

வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி, யாழ்
விமான நிலையத்தினூடாக ஏற்றுமதி செய்ய பெரும் வாய்பொன்று
எமது விவசாய த�ொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு உள்ளது. இப்படியான
சாத்தியப்பாடுகளையெல்லாம் கருத்திற்கொண்டு இந்த கருவிகளை
வினைத்திறன�ோடு
பயன்படுத்துமாறு அனைத்து விவசாயிகளையும்
அழைக்கின்றேன்" என அவர் தெரிவித்தார்.

முல்லைத்தீவில்

கட்டுத்துவக்கு
வெடித்து
குடும்பஸ்தர்
படுகாயம்
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட
நிருபர்)

முல்லைத்தீவு கருநாட்டுக்கேணி பகுதியில் கட்டுத்துவக்கு வெடித்ததில் ஒருவர்
காயமடைந்த
நிலையில்
மாவட்ட மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
24.01.2022 நேற்றுமுன்தினம் மாலை முல்லைத்தீவு
க�ொக்குத்தொடுவாய்
கருநாட்டுக்கேணி பகுதியில் வயலுக்கு செல்லும்போது கட்டுத்துவக்கு வெடித்துள்ளது
இதன்போது 48 வயதுடைய
குடும்பஸ்தர் ஒருவர் காலில்
காயமடைந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்டப்டுள்ளார்.
சம்வம்
த�ொடர்பிலான
மேலதிக
விசாரணைகளை
க�ொக்குளாய்
ப�ொலிஸார்
மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.
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கல்முனை சுகாதார துறை அபிவிருத்திக்கு

சகல தரப்பினரதும் ஒத்துழைப்பு அவசியம்

காத்தான்குடி ஸாவியா மகளிர் மாணவ
தலைவிகளுக்கு சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு
தெஹிவளை மாநாகர சபை உறுப்பினர் பிரதம அதிதி

பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் றிபாஸ்

(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

கல்முனை பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிமனை சிறந்தத�ொரு
கட்டமைப்பினைக் க�ொண்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் கடந்தகால செயற்பாடுகள், இங்குள்ள
உத்திய�ோகத்தர்களின்
ஒற்றுமை
மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கள் பாராட்டத்தக்கதாகும் என கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி ஐ.எல்.எம்.
றிபாஸ் தெரிவித்தார்.
கல்முனை
பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளராக பதவியேற்றுக் க�ொண்ட வைத்திய
கலாநிதி
ஐ.எல்.எம்.றிபாஸூக்கு
திங்கட்கிழமை (24) கல்முனை
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையில்
வரவேற்பளிக்கப்பட்-

டது. இந்நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றிய ப�ோதே மேற்கன்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
நான்
யுனிசெப்பில் கடமையாற்றிய ப�ோது இலங்கையில்
உள்ள அத்தனை பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள்
பணிமனைக்கும்
விஜயம் செய்திருக்கின்றேன். கல்முனையைப் ப�ோன்று சிறந்தத�ொரு
கட்டமைப்பினைக் க�ொண்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பணிமனையினை
எங்கும்
காணவில்லை. அவ்வாறானத�ொரு சிறந்த பணிமனைக்கு
பணிப்பாளராக வரக்கிடைத்ததையிட்டு சந்தோசமடைகின்றேன்.
நாம் எல்லோரும் மனிதர்கள் என்ற
அடிப்படையில், ஒவ்வொருவரும்
பல திட்டங்கள், அபிப்பிராயங்கள்,

கருத்துக்களைக்
க�ொண்டிருக்கின்ற�ோம். இருந்தாலும் எல்லோரும்
ஒன்றிணைந்து பயணிக்க வேண்டிய
நிர்ப்பந்தத்திற்கு உட்பட்டுள்ளோம்.
குறிப்பாக இப் பிராந்தியத்தின் சுகாதாரத் துறையினை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு என்னிடம் பல திட்டங்கள்
உள்ளன. அதுத�ொடர்பில் உங்கள�ோடு கலந்தால�ோசிக்க உத்தேசித்துள்ளேன்.
அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய சூழல் உருவாகின்ற பட்சத்தில்
இந்தப் பிராந்தியத்தினை இன்னும்
பல படிகள் முன்னோக்கி நகர்த்த
முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ளது.
குறிப்பாக இன்று த�ொடங்கும்
இந்தப் புதிய பயணத்தில் சகலரும்
இணைந்து க�ொள்ளுமாறு கேட்டுக்

க�ொள்கின்றேன். இப் பிராந்தியத்தின் சுகாதாரத்துறை அபிவிருத்திக்கு
இப்பணிமனையின் அத்தனை உத்திய�ோகத்தர்களினதும் ஒத்துழைப்புக்களை எதிர்பார்க்கின்றேன் என்றார்.

காத்தான்குடி கல்விக் கோட்டத்திலுள்ள ஸாவியா மகளிர் வித்தியாலய
மாணவ
தலைவிகளுக்கு சின்னம்
சூட்டும் நிகழ்வு திங்கட்கிழமை (24)
பாடசாலை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
பாடசாலை அதிபர் எஸ்.எல். ஏ.கபூர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்
நிகழ்வில், தெஹிவளை மா நகர சபை
உறுப்பினர் திருமதி சரீனா முஸ்தபா
பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டதுடன், காத்தான்குடி கோட்டக் கல்விப்
பணிப்பாளர் எம்.எம்.கலாவுதீன், காத்தான்குடி நகர சபை செயலாளர் திருமதி
ரிப்கா ஷபீன், காத்தான்குடி நகர சபை

உறுப்பினர் எம்.ரமீஸ் உட்பட பிரமுகர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் ஆசிரியர்கள்,
பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்க உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இதன் போது ஸாவியா மகளிர்
வித்தியாலய
மாணவ
தலைவிகளுக்கு சின்னம்
சூட்டப்பட்டதுடன், சத்தியப் பிரமாணமும் செய்து
கொண்டனர் .இதில் ஒழுக்க கோவையொன்றும் வெளியிடப்பட்டு கையளிக்கப்பட்டது.
இதன் போது தெஹிவளை மாநாகர
சபை உறுப்பினர் திருமதி சரீனா முஸ்தபாவுக்கு நினைவுச்சின்னம் வழங்கி
கௌரவிப்பும் வழங்கப்பட்டது.

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின்
புதிய நியமனங்கள் அறிவிப்பு
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் புதிய தவிசாளராக டாக்டர்
கே.எம். ஸாஹிரும், தேசிய அமைப்பாளராக பி.எம்.முஜீபுர் ரஹ்மானும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின்
ப�ொதுச் செயலாளர் அஷ்ஷெய்க்
ஏ.எல்.எம்.சபீல் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த தலைமைத்துவ சபை அமர்வின் ப�ோது கலந்துரையாடப்பட்ட
விடயங்கள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு அமைவாகவே இந்த நியமனங்கள் தற்போது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது த�ொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் மேலும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் கடந்த 25.12.2021 அன்று
தலைமைத்துவ சபை அமர்வு இடம்
பெற்றது. இதில் கட்சியின் எதிர்-

திருமலையில் இடம்பெற்ற
நினைவு தின நிகழ்வு

காலத் திட்டங்களை விரிவாக்கும்
ப�ொருட்டு கட்சியின் உயர் பதவிகளுக்கான புதிய நியமனங்கள் பற்றியும் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
அதற்கிணங்க கட்சியின் தவிசாளராக மூதூர் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த
டாக்டர் கே.எம்.ஸாஹிரும், தேசிய
அமைப்பாளராக
மன்னாரைச்
சேர்ந்த எம்.எம்.முஜீபுர் ரஹ்மானும்
நியமிக்கப்பட
வேண்டும் என்ற
ஆல�ோசனைகள் ஏக மனதாக முன்வைக்கப்பட்டன.
அதனைத் த�ொடர்ந்து கட்சியின்
செயற்குழுவின் அபிப்பிராயங்களும்
பெறப்பட்டன.
இந்
நியமனங்களை
அவர்களும் ஆம�ோதித்ததைத் த�ொடர்ந்து
கே.எம்.ஸாஹிர்
தவிசாளராகவும்
முஜிபுர் ரஹ்மான் அதன் தேசிய
அமைப்பாளராகவும் தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கல்முனை வடக்கு யுவதிகளுக்கு
பற்றிக் கைத்தொழில் பயிற்சி நெறி
பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்

(அன்புவழிபுரம் தினகரன் ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்கள்)

கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு திருக�ோணமலையில் படுக�ொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் எஸ்.சுகிர்தராஜனின் 16வது ஞாபகார்த்த தின
நிகழ்வு திருக�ோணமலையில் இடம்பெற்றது.
திங்கட்கிழமை (24) மாலை 5
மணியளவில்
திருக�ோணமலை
மாவட்ட ஊடக இல்லத்தில் ஊடகவியலாளர்
எஸ்.சுகிர்தராஜனின்
16வது ஞாபகார்த்த நிகழ்வு நினைவு
கூறப்பட்டது.
இதன்போது படுக�ொலை செய்யப்பட்ட சிரேஸ்ட ஊடகவியலாளர்
எஸ்.சுகிர்தராஜனின் திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு, நினைவுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டதனைத் தெடர்ந்து, ம�ௌன அஞ்சலி
செலுத்தப்பட்டு
நினைவஞ்சலி
செலுத்தப்பட்டது.

கல்வி அமைச்சினால் நடாத்தப்பட்ட 'நாட்டுக்கு பெறுமதியான நூல�ொன்று' ப�ோட்டியில் அக்கரைப்பற்று ஆயிஷா முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரியில், 07 மாணவிகளின் புத்தகங்கள்
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாடசாலை அதிபர் திருமதி நஜீமா ஹாறூடீன் தெரிவித்தார். இம் மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் கல்வி அமைச்சினால் அனுப்பப்பட்டு பாடசாலை
அதிபரினால் வழங்கப்பட்டன. பாத்திமா சஹா எனும் மாணவிக்கு அதிபர் சான்றிதழ் வழங்குவதையும், சான்றிதழ் பெற்ற மாணவிகள், அதிபர், ஆசிரியர்களுடன் கூட்டாக எடுத்த
படம். 
(கே.எம்.எம்.சபீக்)

பற்றிக் கைத்தறி, புடவைக் கைத்
த�ொழில் மற்றும் ஆடை உற்பத்தி
இராஜாங்க அமைச்சின் அனுசரணையுடன் நடத்தப்படும் பற்றிக்
கைத் த�ொழில் பயிற்சிக்கான ஆரம்ப
நிகழ்வு, கல்முனை வடக்கு பிரதேச
செயலாளர் ரி.ஜே.அதிசயராஜ் தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம பயிற்சி நெறி
வளவாளர்களாக சிலிடா நிறுவன
உத்திய�ோகத்தரான அஜித் சத்தியபாலா கலந்து க�ொண்டார். அத்துடன்
பிரதேச செயலக நிதிப் பிரிவு உதவியாளர் கணேசலிங்கம் திருபாலன்,
த�ொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதி-

காரசபை உத்திய�ோகத்தர் எம்.எப்.
கே.காமிலா, சிறு த�ொழில் முயற்சி
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் எம்.
ஐ.ரமீஸ், விவசாய அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் ஏ.பி.எம்.நயீம் மற்றும்
பிரதேச செயலக உத்திய�ோகத்தர்கள்
என பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
இங்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 20
யுவதிகள் பயிற்சி நெறியில் கலந்து
க�ொண்டனர். இங்கு பயிற்சி வழங்கப்படும்
பயிற்சியாளர்களுக்கு
ஒருமாத பயிற்சி நெறியின் முடிவில்
த�ொழில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டு, அவர்களுக்கான சுயத�ொழில்
முயற்சிக்கான உதவிகளும் பெற்றுக்கொடுக்கப்படவுள்ளமை குறிபிடத்தக்கது.

த�ோப்பூரில் பனிப்பொழிவு
த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

த�ோப்பூர் பிரதேசத்தில் பனியுடன் கூடிய காலநிலை நிலவுவதால்
ப�ொதுமக்கள் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களை எதிர் ந�ோக்கி வருகின்றனர்.
பனியினால் அதிகாலை முதல்
மழைபெய்வது ப�ோன்று மூடுபனி

பெய்வதால் வாகன சாரதிகள் விபத்துக்குள்ளாக வாய்ப்புள்ளதால் அவதானமாக பயணிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
பனிப்பொழிவினால் ப�ொதுமக்கள் தடிமன், காய்ச்சல் மற்றும் உடல்
வலி ப�ோன்ற ந�ோய் அறிகுறிகளால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பெரும் ப�ோக நெல்லை அரசு உத்தரவாத
விலைக்கு க�ொள்வனவு செய்ய வேண்டும்
ஸ்ரீலங்கா விவசாய அமைப்பின் தலைவர் சிறாஜுதீன்
(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

அம்பாறை மாவட்ட விவசாயிகளிடம் இருந்து பெரும்போக
நெல்லை அரசாங்கம் உத்தரவாத
விலைக்கு க�ொள்வனவு செய்ய
வேண்டுமென ஸ்ரீலங்கா விவசாய
அமைப்பின் தலைவர் ஏ.சீ. சிறாஜுதீன் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அக்கரைப்பற்று விதிவிட திட்ட
முகாமையாளர்
அலுவலத்தில்
திங்கட்கிழமை (24) நடைபெற்ற
ஊடகவியலாளர்
மாநாட்டில்
கருத்துத்
தெரிவிக்கையிலேயே
மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
தலைவர் சிறாஜுதீன் அங்கு
த�ொடர்ந்து கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
ஜனாதிபதி க�ோட்டபய ராஜபக்ஷவின் சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு திட்டத்திற்கமைய விவசாயிகளிடமிருந்து
95 ரூபாவுக்கு ஒரு கில�ோ நெல்
க�ொள்வனவு செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தும், இதுவரை அதற்கான எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படவில்லை. நெற் சந்-

தைப்படுத்தும் சபைக்குரிய நெற்களஞ்சிய சாலைகள் இதுவரை
திறக்கப்படாமலுள்ளன.
அரசாங்கம்
உத்தரவாத
விலைக்கு விவசாயிகளிடமிருந்து
நெல்லை க�ொள்வனவு செய்யாமல் இருப்பதால் மிகவும் குறைந்த
விலைக்கு தனியார் வியாபாரிகள்
நெல்லை க�ொள்வனவு செய்கின்றனர். இதனால் விவசாயிகள் பாரிய
நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.
அம்பாறை
மாவட்டத்தில்
பெரும்போகத்தில் நெற்செய்கை
பாரிய வீழ்ச்சியடைந்து ஏக்கருக்கு
20 த�ொடக்கம் 25 மூடை நெல்
கிடைப்பதாகவும், இதனால் விவசாயிகள் ப�ொருளாதார ரீதியாக
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள
நெல்
களஞ்சிய
சாலைகளை திறந்து அரசாங்கம்
உத்தரவாத விலைக்கு நெல்லை
க�ொள்வனவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென
வேண்டுக�ோள் விடுப்பதாக தெரிவித்தார்.

இலங்கை வங்கி செங்கலடி
கிளை புதிய இடத்துக்கு மாற்றம்
(ஏறாவூர் நிருபர்)

இலங்கை வங்கியின் செங்கலடிக் கிளை புதிய இடத்திற்கு
மாற்றும் நிகழ்வு சம்பிரதாயபூர்வமாக நடைபெற்றது.
வங்கியின்
கிழக்கு மாகாண
உதவிப் ப�ொது முகாமையாளர்
டபிளியு.எம்.ஏ. வணிகசேகர இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாகக்
கலந்து க�ொண்டார்.
கிளை முகாமையாளர் எஸ். சன்முகபிரதாப் தலைமையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்வில், பிரதேச
செயலாளர் கே. தனபால சுந்தரம்,ப�ொலிஸ் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரி ஏ.எம்.ஏ. நஜீப் மற்றும்
வங்கியின் உயரதிகாரிகள் பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

மருதமுனை அல்- மனார் தேசிய பாடசாலையின் மாணவர் தலைவர்களுக்கான சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு பாடசாலை அதிபர் எம். ஜே.அப்துல் ஹஸீப் தலைமையில் நடைபெற்றது.
அப்துல் அஸீஸ் நிறுவன தவிசாளர் ஏ.ஏ.அப்துல் ஹபீல் பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்ட நிகழ்வில், கல்முனை உதவி பிரதம ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் ரீ.எச்.டீ.எம்.எல்.புட்டிக்க
க�ௌரவ அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டார். மாணவர்களுக்கு சின்னங்கள் சூட்டப்பட்டு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டதுடன், அதிதிகளும் இதன் ப�ோது க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.

(படம்; பெரியநீலாவணை தினகரன் நிருபர்)

கந்தளாய் ஆயிஷா மகளிர்
மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி
(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)

திருக�ோணமலை மாவட்டத்தின்
கந்தளாய் வலயக்கல்வி அலுவலகத்திகுட்பட்ட ஆயிஷா மகளிர் மகா
வித்தியாலய மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (25) ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந் நிகழ்வு பாடசாலை
அதிபர் எஸ்.சாகிதீன் தலைமையில்
பாடசாலை கேட்போர் கூடத்தில்
நடைபெற்றது. இதன் ப�ோது பைசர்
தடுப்பூசிகள் தரம் ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து தரம் பத்து வரையான மாணவர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டன.
மேலும்
மாணவர்களுக்கு
க�ொவிட் தடுப்பூசிகளின் முக்கியத்துவம் த�ொடர்பாக ப�ொது சுகாதார
பரிச�ோதகர்களினால் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. இதில் எழுநூறு மாணவர்களுக்கு
மேல்
தடுப்பூசிகள்
செலுத்தப்பட்டன.

மூதூர் பூங்காவை

மீண்டும் திறக்க ஏற்பாடு
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

க�ொர�ோனா
அசாதாரண
சூழ்நிலை கருதி சில மாத
காலமாக மூடப்பட்ட மூதூர்
ப�ொழுதுப�ோக்கு பூங்கா மீண்டும்
எதிர்வரும் பெப்ரவரி 1ஆம் திகதி
முதல் திறக்கப்படவுள்ளது.
மேலும்
மூதூர் ப�ொழுதுப�ோக்கு பூங்காவை நாட்டின்
பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பார்வையிட வரும் மக்கள்
மூதூரில் உள்ள இப்பூங்காவையும் பார்வையிட்டு
செல்வது
வழக்கம்.
இதனை அடுத்து சனிக்கிழமை
(22) மூதூர் பிரதேச சபை தவிசாளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ், செயலாளர் வி. சத்தியச�ோதி ஆகிய�ோரின்
வழிகாட்டலில் சபை உத்திய�ோகத்தர்களாக பெருமளவிலான�ோர்
கலந்து க�ொண்டு சகல வசதிகளையும் ஒழுங்குற ஏற்படுத்தும்
முகமாக சிரமதானப் பணிகளையும், முழு நாளாக மேற்கொண்டு
மிக கவர்ச்சியகரமாக அழகுபடுத்தி திறப்பதற்கான ஏற்பாட்டினை மேற்கொண்டு உள்ளனர்.
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1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy;
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw;
rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPohd gpufldk;
Fwpg;G ,y.: 4/2/1/91
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 4-3/4/2017/
LO/213
xU gfpuq;f Njitf;fhf fPo;f;fhZk;
ml;ltizapy;
tpghpf;fg;gl;l
fhzpj;
Jz;il vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk;
vz;zpAs;sJ.
Nkyjpf
tpguq;fSf;F
,yq;ifr; rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
2021.11.19Mk; jpfjpa 2254/45Mk; ,yf;f
mjptpNrl
tHj;jkhdp
mwptpj;jiyg;
ghHf;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;

: fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : njhk;Ng
fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : 383> nkj;njfk

tpiykDf;Nfhuy;
Nghjdh itj;jparhiy
fhyp> fuhgpl;ba itj;jparhiyapd; gpd;tUk; rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; tpw;gid
epiyaq;fis 2022Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> Fwpj;j Jiwapy;
jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01
02
03
04
05

tpguk;
rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy;
itj;jpaHfspd; cj;jpNahf Xa;T tpLjp rpw;Wz;br;
rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy;
kypT tpw;gid epiyaj;ij eilKiwg;gLj;Jjy;
Nghrzrhiyia eilKiwg;gLj;Jjy;
njhlHghly; $lj;ij eilKiwg;gLj;Jjy;

kPsspf;fg;
glhj gbtf;
fl;lzk;
&gh
2>000.00
2>000.00
2>000.00
2>000.00
2>000.00

01. ,jw;fhf MHtKs;s jug;gpdH> Nkw;gb xt;nthU Nritf;Fkhf> fuhgpl;ba Nghjdh
itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;Fr; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gf; fbjnkhd;Wld;
kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij itj;jparhiyapy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
gw;Wr;rPl;Lld; Njrpa milahs ml;iliar; rkHg;gpj;J 2022.01.26 Kjy; 2022.02.14
tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiyapd; gpujhd
mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
02. 2022.02.15 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mit 2022.02.15
md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> jiytH>
ngWiff;FO> Nghjdh itj;jparhiy> fuhgpl;ba> fhyp vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;
jghypy; mDg;Gjy; my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy;
tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.
03. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> njhlH ,yf;fk;
kw;Wk; Fwpj;j fUkj;jpd; ngaH kpfTk; njspthff;Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
04. tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhf gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,d; mYtyfj;jpy;
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.
05. mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;gl;l egHfSf;F
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.
06. Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk;
my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.
07. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 091-2232176/ 091-2232159 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis
miof;fTk;.
jiytH
gpuhe;jpag; ngWiff; FO
Nghjdh itj;jparhiy>
fuhgpl;ba fhyp.

,yq;if rdehaf Nrhrypr 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;
mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha;Tld; Multispectral Sensor
cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh
tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd
Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

Nfs;tpkD Fwpg;G - PR 6008
01. ngy;tj;j gpupTf;F mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha; jPu;Tld; Multispectral Sensor
cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;>
gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;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.
1.1 xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;FtJ:
vOj;J mj;jhl;rpfSld; mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha;Tld; Multispectral
Sensor cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;>
epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;gpy; Fiwe;jJ Ie;J (5) Mz;Lfs; mDgtk;.
1.2 05 kpy;ypad; ,yq;if &ghTf;F Nkw;gl;l ngWkjpAld; vOj;J mj;jhl;rpfNshL
,yq;iff;Fs; Fiwe;jJ Ie;J (05) ,jidnahj;j gad;ghLfis ntw;wpfukhf
nraw;gLj;jpapUj;jy;.
02. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>500.00 ,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;.
03. tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy;
Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;.
04. 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; “glkhf;fy; kw;Wk;
gl gFg;gha; jPu;Tld; Multispectral Sensor cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter
Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd tpiykD - (PR6008)” 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;.
05. midj;J tpiykDf;fSk; ,. &gh 50>000.00 (Ik;gjhapuk;)
“tpiykD gpizia”
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT 3.2 kpy;ypad; ,. &gh.
06. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ngy;tj;j Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2022 ngg;utup 8 Mk; jpfjp
9.30 kzpf;F ,lk;ngWk;.
07. 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> 0714306994> 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.

: nkj;njfk

fhzpapd; ngaH

: Ntnftj;ij
my;yJ
khspfhtj;ij

tiugl ,y

: M.t.fk;. 4241

Jz;L ,y.

: 01
vd;.V.V.v]; ep];]q;f Mur;rp
gpuNjr nrayhsH
njhk;Ng

fuhgpl;ba - fhyp

njhlH
,yf;fk;

fpuhkj;jpd; ngaH

tpyhrk;: njhk;Ng gpuNjr nrayfk;
NtNf>
fphpjpnty
jpfjp:
2022.01.04

13

14
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nehj;jhhprpd; ,Wjp ghPl;irf;F rKfkspg;gjw;F
Kd;djhf nra;ag;gLk; mwptpj;jy;
gpl;lngj;ju> jq;nfhYt>'mj;jehaf;f ept]" vDk; ,lj;jpy;
FbapUf;Fk; gphpae;j [ath;jd jp]hehaf;f Mfpa ehd; khj;jiw
khtl;lj;jpDs;
rpq;fs
nkhopapy;
flikahw;Wk;
gpurpj;j
nehj;jhhprhf epakpf;fg;gLtjw;fhf nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F
rKfkspg;gjd; nghUl;L> nehj;jhhpR fl;lisr; rl;lj;jpd; 107Mk;
mjpfhuk;> 7Mk; ge;jpf;F mikthf> ,d;iwa jpdk; njhlf;fk;
xU khjk; epiwtile;j gpd;dh; gjpthsh; ehafj;jplk; ,Ue;J
cdJ gjpit NfhUtjw;F ,Ug;gjhf ,yq;if rdehaf Nrh\
yprf;
Fbaurpw;Fk;
mjd;
nghJ
kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
tP.N[.jp]hehaf;f>
'mj;jehaf;f ept]"
gpufldjhhp nehj;jhhpR vOJeh;
jq;nfhYt> gpl;lngj;ju
21.01.2022

ngah; khw;wk;
ml;lhisr;Nrid 10Mk; gphptpy;
,y.231/rP> Kjyhk; FWf;F
tPjpapy; trpj;J tUk; K`k;kl;
,g;wh`pk; K`k;kl; m];ug; Mfa
ehd; vdJ kfdhfpa m];kp
K`k;kl; m];ug; vd;gtUila
ngaiu m];kp vd khw;wpf;
nfhz;Nld; vd;gij ,yq;if
rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk;>
nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy;
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
K`k;kl; ,g;wh`pk; K`k;kl;
m];ug;
(jfg;gd;)

ngWif mwptpj;jy;
guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; - 2022
khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b
2022 Mk; Mz;bw;fhf ehtyg;gpl;b> khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F guhkhpg;G
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; Kfkhf> fPo;fhZk; jifikfisg; g+h;j;jp
nra;Js;s ,yq;if eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 2022.02.18 K.g.10.30
tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.
njhlh;
,y

cUg;gb

01

2022 Mz;bw;fhf
guhkhpg;G xg;ge;jf;
fhuh;fis
gjpTnra;jy;

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

jifikfs;

M8 my;yJ C9 (jpUj;jg;gl;l &.1500.00
gjpT
nra; j y;
Kiwapd;
gpufhuk;) EM5 kw;Wk; mjw;F
Nky; (kpd; guhkhpg;gpw;fhf)

02. Nfs;tp Mtzq;fis 2022.01.27 Kjy; 2022.02.17 tiu rhjhuz mYtyf
ehl;fspy; K.g.9.00 - gp.g.2.00 ,w;F
,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; ehtyg;gpl;b>
khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifikfis cWjp nra;Ak;
rhd;Wfs; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij
ehtyg;gpl;b khtl;l
nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshplk; fhrhf nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhz;l
172 gbtj;jpd; gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
03. Nfs;tp Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk;NghJ NtW itj;jparhiy my;yJ
itj;jparhiyfspy; fle;j fpl;ba %d;W tUlq;fspy; Nkw;nfhz;l guhkhpg;G
tplaq;fs; rk;ge;jkhd mDgtk; gw;wpa rhd;wpjo;fis rkh;g;gpj;jy; tpNrl
jifikahf ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.
04. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.02.18 K.g.10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G
fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ
ehtyg;gpl;b> khtl;l nghJitj;jparhiy fzf;fhsh; gzpkidapy; cs;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy;> 'guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; - 2022" vd;W Fwpg;gPLjy;
Ntz;Lk;.
05. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld; mjhtJ 2022.02.18
K.g.10.30,w;F itj;jparhiyapd; mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;>
Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F
mt;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

அரசியல் பேதங்களை மறந்து ஜனாதிபதிக்கு
ஒத்துழைப்பு வழங்குவதே இன்றுள்ள தேவை
வெலிகம தினகரன் நிருபர்

குறுகிய அரசியல் இலாபங்களை
கைவிட்டு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பு
வழங்குவது சகல மக்களினதும் கடமையாகுமென, மாத்தறை மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கருணாதாஸ க�ொடித்துவக்கு ( ப�ொ. ஜ. பெ )
தெரிவித்தார்.
அக்குரஸ்ஸ பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பிலேயே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
த�ொடர்ந்து அவர் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு அச்சமின்றி முகம்
க�ொடுத்து அதிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க ஜனாதிபதி முன்னுரிமை வழங்கிச் செயற்பட்டார்.
இதனால், மக்கள் மீண்டும் வழமையான செயற்பாடுளில் ஈடுபட ஆரம்பித்துள்ளனர். இச்சந்தர்ப்-

11.00% 2025 ~~A|| njhlh;fspd; fPo; &. 15>000 kpy;ypaidAk;> 11.20% 2033 ~~A||
njhlh;fspd; fPo; &. 35>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 rdthp
28Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.
njhlh;fs;

11.00% 2025 ~~A"
LKB01025H016

11.20% 2033 ~~A||
LKB01533A154

eWf;F tPjk;

11.00% Mz;nlhd;wpw;F

11.20% Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp

2015 xfj;J 01

2018 rdthp 15

ISIN*
Kd;itf;fg;gl;l njhif &. 15>000 kpy;ypad;

&. 35>000 kpy;ypad;

Kjph;Tj; jpfjp

2025 Xfj;J 01

2033 rdthp 15

eWf;F nfhLg;gdTfs;
nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;

01 ngg;uthp & 01 Xfj;J

15 rdthp & 15 a+iy

xd;WNrh;e;j tl;b tPjk;

&. 100.00 ,w;F &. 0

&. 100 ,w;F &. 0.5260

Vy tpw;gidj; jpfjp

2022 rdthp 28> nts;spf;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL
rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd
,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;
jPHg;gdTj; jpfjp
tpiyf; Fwpg;gPl;bd;
Mff; Fiwe;j njhif

2022 ngg;uthp 01
Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&. 5>000>000/-) mj;Jld;
xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&. 1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

Kjdpiy tzpfHfsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; jpfjpapypUe;J
jPHg;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W NrHe;j tl;b ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs;
Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay;
tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fpd;w trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
xt;nthU njhlH/ ISIN njhlh;gpYk;> re;ij epiyikfSf;fika Kd;itf;fg;gl;l njhifapid
tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;.

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fisf; nfhs;tdT
nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.
mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll;
2206297
,yq;if tq;fp
2541938
nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll;
2317777
,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp
2332319
t;nt];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; ypkpll;
2639883
vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll;
2425010
kf;fs; tq;fp
2206783
rk;gj; tq;fp gpvy;rp
2305842
nryhd; tq;fp gpvy;rp
2456340
nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll;
2675096

*

gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

vk;.,rl;.vk;. Mrpk;

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsh; / gjpthsh;
nghJg;gLfld; jpizf;fsk;>

ehuh jiyikafj;jpw;F kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F
ghJfhg;G Nrit kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritia
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; 2022/ 2023

30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

,yq;if kj;jpa tq;fp>

2022/2023 tUl fhyj;jpw;fhf Njrpa ePhpay; tsq;fs; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp
Kfhikapd; jiyikafj;jpw;F kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nrit
kw;Wk; Jg;GuNtw;gl;L Nritia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs;
Nfhug;gLfpd;wd.
01. ngWif tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzkhf xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj
&. 1000.00 njhifia 2022.01.26 Kjy; 2022.02.14 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00
tiuahd fhyj;jpw;Fs;> gzpg;ghsH ehafk;/ ehuh vd;w ngahpy; fhf;if jPT>
kl;lf;Fsp> nfhOk;G - 15 ,y; mike;Js;s jiyikaj;jpd; epjpg; gphptpw;F nrYj;jp
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;Lf;fis nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; toq;fy;fs; gphptpw;F
rkHg;gpj;J ngWif tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpiz Kwpapd; ngWkjp
Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjp jpfjp
Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk;
Nfs;tpg; ngl;b ,yf;fk;

&. 50>000.00
2022 ngg;uthp 14 tiuahFk;.
2022 ngg;uthp 15 K.g. 10.00
,yf;fk; 01

Jg;GuNtw;ghl;L Nrit
gpiz Kwpapd; ngWkjp
Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp
Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk;
Nfs;tpg; ngl;b ,yf;fk;

&. 30>000.00
2022 ngg;uthp 14 tiuahFk;.
2022 ngg;uthp 15 K.g. 11.00
,yf;fk; 02

 mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpizKwp my;yJ
gzpg;ghsH ehafk;/ ehuh ngahpy; jiyikafj;jpd; epjpg; gphptpw;F nrYj;jp
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ngWif Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
03. Nfs;tp rkHg;gpf;Fk; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gq;fis mjhtJ %yg;
gpujp kw;Wk; efy; gpujpia NtW Ntwhf ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L> mr; Nrhbia
xU ciwapy; ,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~ehuh jiyikafj;jpw;F
kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; - 2022/2023 Nfs;tpg;
ngl;b ,y. -01| vd;W kw;Wk; ~ehuh jiyikafk; kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F
Jg;GuNtw;ghl;L Nritia toq;Fjy; - 2022/2023 Nfs;tpg; ngl;b ,y. 02 vd;W
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
04. ghJfhg;Gr; Nritf;fhf Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpjhuHfSf;F Kd;
mwpt+l;ly; $l;lk; 2022.02.08 K.g. 10.00 kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritf;fhf
Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpjhuHfSf;fhd Kd; mwpt+l;ly; $l;lk;> 2022.02.08
e.g. 12.00 ,w;F gpujhd Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.
05. ghJfhg;Gr; Nritia ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022/2023 Nfs;tpg; ngl;b ,y. 01
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritia ngw;Wf;nfhs;sy; 2022/2023 Nfs;tpg;ngl;b ,y.
02 vd NtWNtwhf Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l cq;fsJ Nfs;tpfis ehuh
jiyikafj;jpd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
06. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntiyapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F
mjw;fhf rKfkspf;fyhk;.
ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.
jiytH>
ngWiff; FO>
Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kfhik
fhf;ifj; jPT> kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15
0112-529717/ 0112-521000

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfhpg;gpw;F 2022Mk; Mz;bw;Fs; fPo;f;fhZk;
nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; nfhz;Lte;J xg;gilj;jYf;F gjpT nra;tjw;F
tpUk;Gk; ,e;ehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; www.ceypetco.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy;
my;yJ ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLgtUf;F 2022.01.31 tiu jkJ Kfthp vOjg;gl;l
9''X4'' msthd Kj;jpiuAldhd fbj ciwnahd;iw mDg;gp ngw;Wf;nfhs;syhk;.
g+h;j;jp
nra;ag;gl;l
tpz;zg;gq;fis
2022.02.11Mk;
jpfjpf;F
Kd;dh;
tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; mwpTWj;jy;fspd; gpufhuk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
vkf;F mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; toq;Feh;fisg;
gjpT nra;jy; 2022 vd;W Fwpg;gpLq;fs;.

toq;fy;fs;

2022 rdthp 28> nts;spf;fpoik
K.g. 11.00 kzp

Njrpa ePhpay;ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kfhik (NARA)

ghJfhg;Gr; Nrit

நீர்கொழும்பு பிரதேச செயலாளர்
பிரிவுக்குட்பட்ட பிடிப்பன மீன்பிடி
கிராமத்திலுள்ள அரச கட்டடம�ொன்றில் "அழுகிய மீன்களை பயன்படுத்தி
பசளை தயாரிப்பு நிலையம�ொன்றை"
அமைத்தமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து,பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
பிடிப்பன கத்தோலிக்க தேவாலயத்திற்கு முன்னால் நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், பிரதேசவாசிகள் பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
மூச்சுவிட இடங்கொடுங்கள்" என்ற
க�ோஷத்தை எழுப்பியவாறு, பிரதான
வீதியை மறித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. மேல் மாகாண சபையின்
பூரண அனுசரணையில், அரசுக்கு
ச�ொந்தமான கட்டடத்தில், அழுகிய
மீன்களை பயன்படுத்தி திரவ நிலைப்பசளை தயாரிக்கப்படுவதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவித்தனர்.
இதனால் பிடிப்பன பிரதேசத்தில்,
அழுகிய வாடையுடன் கூடிய துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் பிரதேசவாசிகள்
தெரிவிக்கின்றனர் .

&.50>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

jiyth;
gpuNjr ngWiff;FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy>
ehtyg;gpl;b
2022.01.24

02. mr; Nritfs; gw;wpa tpguq;fs; fPo;f;fhZkhW mikAk;.

நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர்

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

06. Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; fl;lzk; ,d;wpNa ghPl;rpj;Jg;
ghh;f;fyhk;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr
ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

myq;fhu kPd;fs;> ed;dPH kPd;fs; kw;Wk; ,why;
cw;gj;jp> flw;nwhopy; JiwKf mgptpUj;jp>
ePz;lehs; flw;nwhopy; tptfhuq;fs; kw;Wk; kPd;
Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;R

பத்தில் நாட்டுமக்கள் என்ற வகையில்
சகலரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற
வேண்டும். இவ்வாறு சகலரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றினாலே எமக்கு
ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளிலிருந்து
மீண்டெழ முடியும்.
ஜனாதிபதி உட்பட அரசு பாரிய
வேலைத்திட்டங்களை
முன்னெடுத்து வருகின்றன. எமது நாட்டு
பல்கலைக் கழகங்களை அபிவிருத்தி
செய்ய ஜனாதிபதி முன்னெடுத்துள்ள
வேலைத் திட்டங்களை நாம் மதிக்க
வேண்டும். மாணவர்கள் நாட்டின் எதிர்காலம்.
அவர்களை கட்டியெழுப்பினால் மாத்திரமே
எமக்கு எதிர் காலத்தில் சுபிட்சமாக வாழமுடியும். எனவே மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மேற்க�ொள்ளும் சகல நடவடிக்கை களையும் மதித்துச்
செயற்படுவது கடமையாகும் என்றார்.

பசளை தயாரிப்பதற்கு
எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

01. rhjhuz cNyhfg; nghUl;fs;/
igg; kw;Wk; Jizg; ghfq;fs;/
,Uk;Gj;jfL/lhh;NghyPd; Nghd;wd.
02. rPnke;J/m];ng];Nlh]; $iuj;jfL/
nfhq;hPl; cw;gj;jp Nghd;wd
03. ghtpf;fg;gl;l ntw;W nguy; (jhh;
epug;Gtjw;fhf)
04. g+rg;gLk; jPe;ij/ghJfhg;G jPe;ij/
gpiukh; Nghd;wd
05. rPUilj;
Jzp(fhw;rl;il/Nrh;l;)
kw;Wk; Nk];> Jtha;
06. kiomq; f p/ifAiw/Fil/fk; g +l; ] ; /
rg;ghj;J/ghJfhg;G
ghjzpfs;
Nghd;wit
07. fl;blg;nghUl;fs;/(Mw;Wkzy;>
fUq;fy; kw;Wk; nrq;fy;)
08. fhfpjhjpfs; / Nghy; n ghapd; l ;
Ngdh/mYtyf cgfuzq;fs;
09. Ntiyj;js
MAjk;fl;bq;
b];f;/fpiuz;bq; tPy; Nghd;wd
10. nty;bq; cgfuzq;fs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs;/nty;bq;
,nyf;l; Nuhl; Nghd;wd.
11. jPaizg;G kw;Wk; ghJfhg;G
cgfuzk;
kw;Wk;
J i z g h f q ; f s ; /g h J f h g ; G
nghUl;fs; Nghd;wd.
12. mjp mKf;f Foha;
13. kpd; cgfuzk; kw;Wk; kpd;
Jizg;ghfq;fs;/thfd gw;whp/
tspr;rPuhf;fp Nghd;wd.
14. Nkhl;lhh; ,izg;G jl;ilahd
jfL/ Nkhl;lhh; Fsp&l;b tprpwpfs;

15. ,urhadg; nghUl;fs;/Ma;T$l
cgfuzq;fs;/kUj;Jt
cgfuzq;fs; Nghd;wd.
16. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;/
lah; kw;Wk; ba+g;
17. fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
18. gPq;fhd;
Nfhg;ig
fuz;b>
nfahUg;/Rj;jpfhpg;G nghUl;fs;
Jg;GuNtw;ghl;L
nghUl;fs;
Nghd;wd.
kw;Wk;
19. xl;Lgyif/cs;ehl;L
ntspehl;L gyiffs;
20. Nghy; kw;Wk; Nuha; ngahhpd;
21. ,wg;gh; nghUl;fs;/ePh;j;jhq;fp
22. fz;zhb
jfL/fz;zhb
nghUl;fs;/gptprp
%lg;gl;l
tiyfs; Nghd;wd.
23. nghjpaply; kw;Wk; flj;jpfs;/
gl;L ngdpad; Nt];l;
24. ,Uk;G xl;L Ntiy
25. mr;R Ntiy
26. xsljk;
27. ghJfhg;G nghUl;fs;
28. rfy tifahd fh];
29. mYkpdpak; fjT [d;dy;
kw;Wk; nghUj;Jjy;/
ntsprpiyd; gpisd;l;
30. nghUl;fis
Nghf;Ftuj;J
nra;tjw;F Njitahd fduf
thfdk; kw;Wk; ,yF thfdk;
31. ghy;kh/rPdp/Njapiy
32. Nghj;jypy; ,lg;gl;l FbePh;
33. NtW

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
Rj;jpfhpg;G gphpT> j.ng.11> fsdp
njh.Ng - 0112400110

mwptpj;jy;
gFjpastpy; gad;gLj;jpa rikay; vupthA rpypz;lu;fis
kPs toq;FtJ Fwpj;j ghtidahsu;fSf;fhd
mwptpj;jy;
mz;ikapy; vupthA rpypz;lu;fs; ntbg;gJ njhlu;ghd gy;NtW tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;W te;jpUg;gjhy;> ghtidahsu; mYty;fs;
mjpfhurigahdJ ypw;Nwh fh]; yq;fh ypkpl;ll; kw;Wk; yhg; fh]; gpvy;rp Mfpa rikay; vupthA toq;Fk; fk;gdpfsplkpUe;J
nfhs;tdT nra;J gad;gLj;jpa vupthA rpypz;lu;fs; njhlu;gpy; VNjDk; FiwghLfs; ,Ug;gJ Fwpj;J re;Njfk; Vw;gbd; gFjpastpy;
gad;gLj;jpa kw;Wk; FiwghLfs; ,Ug;gjhf re;Njfk; epyTk; Fwpj;j rpypz;lu;fis> ghtidahsu;fs; tpUk;gpd; mUfpYs;s
vupthA tpepNahf];ju;fs; / tpahghupfsplk; Fwpj;j rpypz;lu;fis kPsspf;Fk; Kiwapidg; gpd;gw;WkhWk; mt;thW kPsspf;Fk; NghJ
gad;gLj;jg;glhJ vQ;rpAs;s vupthAtpd; epiwahdJ kjpg;gPL nra;ag;gl;L jw;NghJ cs;s tpiyapidf; fUj;jpy; nfhz;L mjd;
ngWkjpapid Gjpa vupthA rpypz;lu;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; NghJ Fiwj;Jf; nfhs;syhk; vdTk; mwptpj;Js;sJ.
mjw;fpzq;f> mt;thW kPsspf;fg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; cq;fspd; vupthA rpypz;lu;fisg; kPsg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F tpepNahf];ju;fs;
kw;Wk; / my;yJ tpahghupfs; kWg;Gj; njuptpg;ghu;fshapd;> mJ njhlu;gpy; cupa eltbf;iffspid vLg;gjw;fhf fPo;f;fhZk; njhiyNgrp
,yf;fq;fspD}lhf ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigAld; njhlu;G nfhs;SkhWk; gzpTld; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.
n`hl; iyd;

- 1977
khtl;lk;

cj;jpNahfj;jupd; ngau;

njhiyNgrp
,y.

khtl;lk;

cj;jpNahfj;jupd; ngau;

njhiyNgrp
,y.

01

nfhOk;G

jpU. V.V. a#u;

0771088914

14. aho;g;ghzk;

jpU. V.vy;.N[. rhjpf;

0771088910

02

fk;g`h

jpU. Mu;. tPutu;jd

0771088896

15. tTdpah

jpU. epyhe;jd;

0776628200

03

fSj;Jiw

jpU. gp.gp. [df gpurhj;

0770106600

16. fpspnehr;rp

jpU.vd;. tp[pjud;

0774349080

04

fhyp

jpU. gp. [atu;jd

0770110101

17. kd;dhu;

jpU. V.vk;. Mu;kp];

0741838620

05. khj;jiw

jpU. b.[p.lgps;A+.
yf;khy;

0771088898

18. Ky;iyj;jPT

jpU. vd;.
fpU];zFkhu;

0752762008

06

`k;ghe;Njhl;il jpU. vy;. jpf;Fk;Gu

0714406156

19. gJis

jpU. it.vk;.v];.
ahghuj;d

0719990366

07

,uj;jpdGup

jpU.vd;.vk;.A+.gp.Nf.
ehky;fk

0770106655

20. nkhduhfiy

jpU. V.vd;.Nf
uj;ehaf;f

0770110081

08

Nffhiy

jpU.Mu;.up. nuzgd

0770106604

21. jpUNfhzkiy jpU. tre;jNrfud;

0770139307

09

fz;b

jpU.V.vk;.N[. rke;j

0771088901

22. mk;ghiw

jpU. vd;.vk;.v];.gp.
etuj;d

0770110068

10

khj;jis

jpU. vk;.[p.vd;.
Mu;Fkhu

0712307210

23. kl;lf;fsg;G

jpU.Mu;.vg;.V. rjhj;

0770110096

11

Etnuypah

jpU. N[.vk;.Mu;.
fUzhuj;d

0770110054

24. FUehfy;

jpU.V.v]; .ed;vjpup

0714412667

12

mEuhjGuk;

jpU. rp. ngNuuh

0773447974

25. Gj;jsk;

jpU. <.A+. uQ;rd

0770110103

13

nghyd;dWit

jpU. vr;.[p.rp.rp. Fkhu

0770110084

jtprhsu;
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig
1> 2Mk; khb> rnjhr nrayf fl;blk;
j.ng.,y.1581> 27> nthf;N]hy; tPjp> nfhOk;G-02.
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15

Rfhjhu mikr;R

khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b

தேசிய பாடசாலை தரமுயர்வு
சின்னம் சூட்டும் வைபவங்கள்

2022 Mz;bw;fhf ,t; itj;jparhiyf;F Njitahd fPo;f;fhZk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf
gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; ,yq;ifg; gpui[fsplk; cw;gj;jpahsHfsplk;> tpepNahf];jHfsplk;> toq;FeHfsplk;>
$l;LwTr; rq;fq;fsplk;> gjpT nra;ag;gl;l tHj;jf epWtdq;fs; kw;Wk; gpujpepjpfsplkpUe;J 2022.02.18 K.g.
10.30 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;.

(பேருவளை விசேட நிருபர்)

1.

சீனன்கோட்டை நளீம் ஹாஜியார் கல்லூரியில்;

அதிதிகளாக அமைச்சர் பியல்,
மர்ஜான், இம்தியாஸ் பங்கேற்பு

2022 Mz;bw;fhf toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
toq;fy;fs;

பேருவளை சீனன்கோட்டை நளீம் ஹாஜியார் மகளிர்
கல்லூரி தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்த்தப்படும் வைபக�ோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.ஏ.யூ. ச�ோமரட்ன,
வமும் மாணவத் தலைவர்களுக்கு சின்னம் சூட்டும்
களுத்துறை கல்வி வலய தமிழ் பிரிவு பிரதிக் கல்விப்பவிழாவும் நாளை 27ஆம் திகதி மு.ப 9.30 மணிக்கு கல்லூரி
ணிப்பாளர் எஸ். ஜெயகுமார், உதவிக்கல்விப்பணிப்பாளர்
பாக்கீர் மாக்கார் மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
எம்.ஐ.ஏம். இல்யாஸ் ஆகிய�ோர் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளபாடசாலை அதிபர் திருமதி பஹீமா பாயிஸ் தலைமைதாக அதிபர் மேலும் தெரிவித்தார்.
யில் நடைபெறவுள்ள இவ்விழாவில் பிரதம அதிதியாக
பேருவளை த�ொகுதி ப�ொதுஜன பெரமுன
பிரதம அமைப்பாளரும் கல்வி இராஜாங்க
அமைச்சருமான பியல் நிசாந்த கலந்து
க�ொள்வார்.
ghk; vf;];Nghh;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp
க�ௌரவ அதிதிகளாக பாராளுமன்ற உறுப்பிgjptpyf;fk; gptP 9089) kw;Wk; ghk; vf;];Nghh;l;
னர்களான மர்ஜான் பளீல், இம்தியாஸ் பாக்கீர்
Nrh;
tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp gjptpyf;fk;
மாக்கார், களுத்துறை வலய கல்விப்பணிப்பாgptP
8914)
Mfpatw;wpd; cj;Njrpf;fg;gl;l xd;wpizg;G
ளர் ஏ.யூ. விக்கிரம ஆரச்சி, முன்னாள் மேல்
ghk;
vf;
]
;
N
ghh;
l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; ghk; vf;];Nghh;l; Nrh;tpr];
மாகாண சபை உறுப்பினர்களான இப்திகார்
(gpiwtl;
)
ypkpl;
ll; Mfpa ,t;tpU fk;gdpfspd; gzpg;ghsh;fSk; 2007
ஜெமீல், எம்.எம்.எம். அம்ஜாத், நகர பிதா
Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242 Mk; gphptpd;
மஸாஹிம் ம�ொஹமட் ஆகிய�ோர் கலந்து
gpufhuk; xd;wpizg;gpw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sdh;. xd;wpizg;gpw;fhd
சிறப்பிப்பர். சிறப்பு அதிதிகளாக பேருவளை
fk;gdpahdJ ghk; vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; vd;gJk;

nghJ mwptpj;jy;

பாதை திறந்து வைப்பு

(பாணந்துறைமத்திய குறூப் நிருபர்)

களுதாவல சுதுவெல்ல வீதி, காபர்ட்
வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ்வீதியை, இராஜங்க அமைச்சர் பியல்
நிசாந்த மற்றும் பிரதேச சபை தலைவர்
ஹேமந்த பெர்னான்டோ ஆகிய�ோர் அண்மையில் திறந்து வைத்தனர்.
பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிரமுகர்களும் இதில் கலந்துக�ொண்டனர்.

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpahdJ (mjhtJ njhlh;e;J nraw;gLk;
fk;gdp) ghk; vf;];Nghh;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; vd;gjhFk;. xd;wpizg;G
jPh;khdj;jpd; gpujpfs; ve;jnthU gq;Fjhuh;> fldhsp my;yJ ghk;
vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; flg;ghLila ve;jnthU
egUk; ghPl;rpg;gjw;fhf rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; nfhOk;G-08>
b.v];. Nrdhehaf;f khtj;ij> 70/2/3B vd;w ,yf;fj;jpYs;s
Mde;j rphpNrd vz;l; fk;gdp (gpiwtl;) ypkpl;ll; ,Ys;s fk;gdp
nrayhsh;fspd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sd. ghk; vf;];Nghh;l;
Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; ,d; gq;Fjhuh;> fldhsp my;yJ ghk;
vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; flg;ghLila vtUk;
Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; xd;wpizg;G jPh;khdj;jpd;
gpujpnahd;iw ,ytrkhfg; ngw;Wf; nfhs;s chpj;jhthh;.
rigapd; fl;lisg; gpufhuk;
Mde;j rphpNrd vz;l; fk;gdp (gPtpB) ypkpl;ll;
gjpT ngw;w $l;LU nrayhsh;fs;.

2.

jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfs;/gz;lq;fSf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l
Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;.

tpiykDg; gpizKwp ngWkjp
(&ghtpy;)

10>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

Nfs;tp
,yf;fk;

tpsf;fk;

1.

CPD/15/
Main
tenance /
2021

Nkirf; fzpdpfs;> gphpd;lh;;> Agpv];
kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuq;fspd;
guhkhpg;G

2>160 &gh

2.

CPD/ 16/
1801/
2022

gj;juKy;ytpYs;s
KjpNahh;
,y;yk; kw;Wk; rpWth; ,y;yq;fspy;
,lk;ngWk; kuzq;fspd; nghUl;lhd
,Wjp rlq;Ffs;

2>160 &gh

10>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

3.

CPD/
15/1992/
2021

230 vz;zpf;ifahd rhf;fil fis
Rj;jk; nra;Ak; cUf;F fk;gpfs;

5>400 &gh

15>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

4.

CPD/
15/3177/
2020

MAh;Ntj
xsljq;fs;
kw;Wk;
vz;nza; Mfpatw;wpd; ngWif

2>160 &gh

50>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

2>160 &gh

50>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

5>400 &gh

150>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

5.

6.

7.

;
,e;j tifahd
toq;fy;fs;/
CPD/
Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd cjphpg;
Nritfs;
20/2820/ ghfq;fs; kw;Wk; thfd tspr;rPuhf;fy;
Mfpatw;wpd;
2021
cjphpg; ghfq;fs;
mDgtk; mj;Jld;
tpahghu gjpT
CPD/ 15/ 11 epow;gl gpujpahf;fy; ,ae;jpuq;
Mfpatw;iwf;
327/ 2021 fspd; ngWif
nfhz;Ls;s
toq;Feh;fs;/Nrit
toq;Feh;fs;
m];ngl;l];
rPl;>
fz;zhb
rPl;>
CPD/ 06/
Mzpfs;>
fjT
g+l;L>
fl;Lk;
2918/
fk;gp>
gpizr;ry;fs;>
nghypj;jPd;>
2021
$iuj;jfLfs; Nghd;wit

5>400 &gh

200>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

iii.

,wg;gH Kj;jpiu> jpdKj;jpiu> ngaH gyif> mwptpj;jy; gyif

iv.

rfy tifahd mYtyf nghUl;fs; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs;

v.

rfy `hl;ntahH nghUl;fs;> fl;bl cgfuzq;fs; kw;Wk; ,wg;gH fyg;G cw;gj;jpfs;

vi.

Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fhy;tha; gpu\;> kyry$l
gpu\;> nkhg; kw;Wk; Jk;G fhy;Jilg;ghd; Nghd;wd)

vii.

rfy tifapyhd kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

viii.

thfd laH> ba+g; kw;Wk; gw;wup

ix.

rfy tifapyhd ghjzpfs;

x.

Jg;GuNtw;ghl;L ghtidg; nghUl;fs; (rtHf;fhuk;> rtHf;fhu J}s; kw;Wk; jputq;fs;> fpUkpehrpdpg;
nghUl;fs;> thfd Rj;jpfhpg;G nghUl;fs; Nghd;wd)

xi.

g+r;rp> Esk;G kw;Wk; Vida g+r;rpehrpdpg; nghUl;fs;

xii.

itj;jparhiy ];nur;rH> l;nuhyp> rf;fu ehl;fhyp> ];gpNutH> Nriyd; ];lhd;l; cl;gl rfy
thu;l;LfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; l;nuhyp rf;fuk; cl;gl mjw;fhd cjphpg; ghfq;fs;

xiii.

kUj;Jt kw;Wk; uzrpfpr;ir cgfuzk;> mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

xiv.

Ma;T$l cgfuzk;> mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

xv.

Ma;T$lk;> fjphpaf;f gphpT kw;Wk; thHl;fspd; eltbf;iffSf;F Njitahd ,urhadg; nghUl;fs;
(c+k;: nkjpNyll; ];gphpl;> Ma;T$lg; nghUl;fs;)

xvi.

rfy itj;jparhiy Jzpkdpfs;> nkfpf; Nlh\; kw;Wk; nuf;\pd;

xvii.

nghpa mstpyhd fh]; mLg;Gfs;> rh];ghd; cl;gl rfy rikayiw cgfuzq;fs;.

xix.

fhNg[; Ngf;> nghypjPd; nghUl;fs;

xx.

kUe;Jfs; cs;spLk; mr;rplg;gl;l fljhrp ciw

xxi.

rfy tifapyhd mYkPdpak; nghUl;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs;> fz;zhb
nghUl;fs; kw;Wk; ePH gpy;lH

xxii.

rfy buypq;> uzrpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; gw;rpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy;.

i.

tpiykDtpw;fhd Nfs;tpfs;

njh
lh;
,y.

fzdp ,ae;jpuk; cl;gl fzdp Jizg;ghfq;fs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; mYtyf ,yj;jpudpay;
cgfuzq;fs;> rprpbtp nfkuh mikg;Gf;fs;.

Nritfs;

2021.09.17 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2245/30 vd;w ,yf;fKilaJkhd mjptpN\l
th;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJkhd nfhOk;G khefu rigapd;
epakkhf;fg;gl;l Jizr;rl;lq;fspd; gpufhukhdJ
[1952 Mk; Mz;bd; 6 ,yf;f rl;lk; cs;@h; mjpfhurigfs; (epakkhf;fg;gl;l
Jizr;rl;lk;) - 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 541/17 vd;w ,yf;fKila mjptpN\l
th;j;jkhdp mwptpj;jy;;; Jizr;rl;lj;jpd; V Mk; ghfj;jpd; gpufhuk;]

kPsspf;fg;
glhj Nfs;tp/
tpiykDf;
Nfhuy;
Mtzf;
fl;lzk;

rfy tiffspdhyhd mYtyf fhfpjhjpfs; kw;Wk; rfy mYtyf cgfuzq;fs;

ii.

xviii. vy;.gP. fh]; kw;Wk; fh]; rpypz;lH

nfhOk;G khefu rig

Nfs;tpjhuh;fs;/
tpiykD
jhuh;fspd;
jFjpj;jd;ik

i.

3.

fzdp kw;Wk; kpd;rhu mYtyf cgfuzq;fs; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

ii.

mYtyf fhfpjhjpfs; mr;rply;

iii.

rfy tifapyhd kpd; cgfuzq;fs; gOJghHj;jy;

vi.

fhw;Wr;rPuhf;fp kw;Wk; FspHrhjdq;fs; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

v.

Jzp ryit ,ae;jpuk; Jzp cyHj;Jk; ,ae;jpuk; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;

vi.

Jzp ryit ,ae;jpug; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

vii.

rfy thfd gOJghHj;jy; kw;Wk; bd;fhpq;> ngapd;bq; kw;Wk; kpd; mikg;Gfis gOJghHj;jy;

viii.

rfy thfdq;fisAk; NrHtp]; nra;jy;

ix.

jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahhpj;jy;

x.

fh]; mLg;G gOJghHj;jy;

xi.

tPl;Lj; jsghlq;fs; gOJghHj;jy;

xii.

chpik Nfhug;glhj rlyq;fis mlf;fk; nra;jy;

xiii.

g+q;fh myq;fhuk;

nfhs;tdT nra;jy;
i.
itj;jparhiyapd; mfw;wg;gl;l nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;
c+k;: fz;zhb/ gpsh];bf; Nghj;jy;> gpsh];bf; Nfd;> Nriyd; Nghj;jy;> Njq;fha; rpul;il> vf;];Nu
fhHl;> vf;];Nu fhHl; fUtp mfw;Wk; jputk;> itj;jparhiyapUe;J mfw;Wk; gpsh];bf;/ kuf;fopTg;
nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs;
i.
xU cUg;gbf;F Nkw;gl;l njhiff;fhf toq;FeHfSf;Fg; gjpT nra;J nfhs;syhk;.
ii.
fPNo fhzg;gLk; khjphp tpz;zg;gj;jpd; gpufhuk; jk;khy; jahhpf;fg;gLk; tpz;zg;gk;> tpahghu gjpT
nra;Ak; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L/ rpl;ilAld; 2022.02.18k; jpfjp gp.g. 10.30
,w;F Kd; fpilf;FkhW ~jiytH> gpuNjr ngWiff; FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy> ehtyg;gpl;b|
vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; ifNahL nfhz;Lte;J ,e;
epWtdj;jpd; mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022Mk; Mz;L
khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b
cw;gj;jp epWtdj;jpd;/ tpahghuj;jpd;/ toq;Fehpd; ngaH:-

1.
2.

Kfthp:-

3.

tpahghuj;jpd; jd;ik (jdp chpikahsH/ tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpah vd;gJ):-

4.

njh.Ng. ,yf;fk; -

5.

gjpT nra;Ak; ,yf;fk;:-

ngf;]; ,y -

(vt;tifahd toq;fy;/ cw;gj;jpf;fhf gjpT nra;J cs;sPHfs; - vd;gij Fwpg;gpLq;fs;)

8.

CPD/ 16/
18/ 2022

nfhOk;G
khefu
vy;iyf;Fw;gl;l
Rj;jpfhpg;G Nrit - 2022(1)
+nghJ
thrpfrhiy
+Nghdhtp];lh
gyNehf;F
rKf
epiyak;

300>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;
5>400 &gh
200>000 &ghtpw;fhd
epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;
khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;

6.

toq;ff;$ba fld; trjpfs;:-

7.

gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy;/ Nrit kw;Wk; mjd; ,af;fk;:-

8.

gjpT nra;ag;gl;l fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:toq;fy; ,y:...................... Nrit ,y:........................ nfhs;tdT nra;Ak; ,y:..................... ,w;fhf
gjpT nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;. &.................. ngWkjpahd fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,jDld;
mDg;gpAs;Nsd; Nkw;gb tpguq;fs; cz;ikahdJk; rhpahdJk; MFk; vd;gij njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
VNjDk; gpioahd jftiy toq;fp ,Ug;gpd; gjpT ,uj;jr; nra;ag;gLtjw;F VJthFk; vd;gij ehd;
mwpNtd;. ,j;Jld; tpahghu gjpT nra;jy; rhd;wpjopd; gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

Nfs;tp Mtzj;ij (%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp) ,U Kiwikfspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
01 Mk; Kiwik - www.colombo.mc.gov.lk vd;w nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;jy;.
i.

gpd;tUk; Kiwikapdhy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jyhk;.
m)
efu kz;lg kf;fs; tq;fp fpisapd; 167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ve;jnthU kf;fs; tq;fp
fpisapypUe;Jk; gzj;ij tuT itj;jy;.
M)
thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G khefu vy;iyapDs;s khefu
,lg;gug;gpdpYs;s gzf;nfhLg;gdT fUk gPlq;fspy;.
● khtl;l mYtyfk; 04>
,y.147> i`nyty; tPjp>
fpUsg;nghd> nfhOk;G-06.
● tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT>
khspfhfe;j
nfhOk;G-10.

ii.

M. 2022 ngg;uthp 14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F gpd;dh; Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ,izajsj;jpy;
fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJld; toq;fg;glTk; khl;lhJ.

<.

Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; khw;wf; $baJkhd tpiykD gpizak;/
cj;juthjk; Mfpad 150 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizak;/ cj;juthjk;
2022.07.14 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. Kd;itg;ghdJ 2022.06.14 Mk; jpfjp
tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l %yg;gpujp Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ efy; gpujpAld;
2022 ngg;uthp 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-07> khefu nrayhshpd;
jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

c. Nfs;tp/tpiykDthdJ 2022 ngg;uthp 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh;
ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahNt
jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwnahd;whf gpuflzg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; mLj;J tUk; Ntiy
ehsd;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fs; my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; jpwf;Fk;
Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-686389> 0112-686369 kw;Wk; 0112-662329 Mfpa njhiyNgrp
,yf;fq;fspD}lhf ngWiff;fhd gpujhd fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
C. Nfs;tpjhuh;fs;/ tpiykDjhuh;fspd; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F NkyhftpUg;gpd; 1987 Mk; Mz;bd;
03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;fikthf nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT nra;j gpd;dh;> gprpV (3)
gbtj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Nuh\zp jprhehaf;f - rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;
cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiu:................................

iii.

tpz;zg;gq;fis cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;FeHfisg;
gjpT nra;jy; - 2022| vd;W Fwpg;gpl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

iv.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis Fiwe;jgl;rk; 06 thu fhyj;jpw;F fld; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F
,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

v.

toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;Ak; toq;FeHfsplk; tpiykDf;fs; Nfhug;gbDk; gjpT
nra;ag;glhj ntsp toq;FeHfsplkpUe;Jk; tpiykDf;fis NfhUk; chpik ,t; itj;jparhiyapd;
gzpg;ghsUf;F chpj;jhtJld; ve;jf; fl;lzKk; ,d;wpNa gjptpw;fhd ve;j tpz;zg;gj;ijAk;
epuhfhpf;Fk; chpikiag; gzpg;ghsUf;F chpaJ.

vi.

XlH nra;Ak; rfy nghUl;fSk; Kiwahf fsQ;rpaw;jpw;F toq;fpa gpd;dH kw;Wk; Nritfis
Kiwahf epiwNtw;wpa gpd;dH khj;jpuk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

vii.

fl;lzq;fs; ,d;wpNa Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

viii.

tpiykDf;fisf; NfhUk;NghJ tpiykDf;fis rkHg;gpf;fhj kw;Wk; rkHg;gpf;Fk; tpiykDf;fSf;F
nghUl;fis rkHg;gpf;fhj epWtdq;fs; mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; (Black List) gLj;Jtjw;F VJthFk;.

ix.

xt;nthU cUg;gbf;Fk; &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ij ,t; itj;jparhiyapd;
fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;j Ntz;baJld;> fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ mjd; gpujpia
tpz;zg;gj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

x.

gy cUg;gbfSf;fhf gjpT nra;tjhapd; xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhf tpz;zg;gq;fis
rkHg;gpf;f Ntz;baJld; xt;nthU tpz;zg;gj;JlDk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk;
gjpTf; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpia ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs;
rfyijAk; xNu fbj ciwapy; cs;spl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

xi.

NkNy Fwpg;gplg;gLk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mz;ikapy;
tpepNahfpf;fg;gl;l Njrpa ngWif Kftufj;jpd; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; gw;wpAk;
ftdk; nrYj;jg;gLk; vd;gij NkYk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; gw;Wr;rPl;bd;/ Jz;bd; %yg;gpujpia ,izj;jy; fl;lhakhdjhFk;. 02 Mk;
Kiwik - efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J ifNaw;wy;:

m. xt;nthU Nfs;tp/tpiykDf;NfhuYf;Fk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.02.14 Mk;
jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J
Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,.

.................................
jpfjp

jiytH>
gpuNjr ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy
ehtyg;gpl;b.
2022.01.24
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சூதாட்ட தரகர்கள் தன்னை அணுகியதை
ஒப்புக்கொண்ட பிரண்டன் டெய்லர்
சிம்பாப்வே
கிரிக்கெட்
அணியின் முன்னாள் தலைவரான பிரண்டன் டெய்லர், இந்தியாவில் வைத்து ஆட்ட நிர்ணயத்தில் ஈடுபட சூதாட்ட
தரகர்கள் தன்னை அணுகியதனை
ஒப்புக்கொள்வதாக
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
அந்தவகையில் தனது ட்விட்டர் கணக்கு மூலமாக
இந்த
ஆட்ட
நிர்ணய
விடயம் த�ொடர்பில் கருத்து
வெளியிட்டுள்ள பிரண்டன்
டெய்லர், இந்திய வியாபாரி
ஒருவர் ஆட்ட நிர்ணயத்திற்காக தன்னை அழைத்த விடயத்தினை சர்வதேச கிரிக்கெட் சபை முறைப்பாடு செய்யத் தவறியது தனக்கு பல்வேறு
ஆண்டுகள் வரை நீடிக்க கூடிய தடைக்காலத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயமாக இருக்கும்
எனக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அனுசரணை
என்ற பெயரில் சிம்பாப்வேயில் ரி 20 த�ொடர்
ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்யவிருப்பதாகவும்,
15,000 அமெரிக்க ட�ொலர்கள் பணத்தினை
வழங்குவதாகவும் கூறி இந்தியாவினைச்
சேர்ந்த வியாபாரி ஒருவர் டெய்லரினை பேச்சுவார்த்தைகளை அழைத்திருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
குறித்த பேச்சு வார்த்தைக்குச் சென்றிருந்த
பிரண்டன் டெய்லர், “க�ொக்கெய்ன்” என்கிற
ப�ோதைப் ப�ொருளினை பாவித்திருந்ததாக
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். த�ொடர்ந்து பேச்சு
வார்த்தை இடம்பெற்ற அடுத்த நாளில்,
தன்னை பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு அழைத்த குழு தான்
தங்கியிருந்த ஹ�ோட்டலிற்கு
வந்திருந்ததாகவும் அவர்கள்
தான் ப�ோதைப் ப�ொருள்
அருந்துவதை
வீடிய�ோ
காண�ொளியில் பதிவு
ச ெ ய ்ததனை

காட்டி தன்னை மிரட்டியிருந்ததாகவும் டெய்லர் கூறியிருக்கின்றார். டெய்லரினை
மிரட்டிய குழு, அவரினை
குறித்த குழுவிற்காக சர்வதேச
கிரிக்கெட்
ப�ோட்டிகளில்
ஆட்ட நிர்ணயத்தில் ஈடுபட
வேண்டும் என நிர்ப்பந்தம்
செய்திருக்கின்றது. எனவே,
தனது ச�ொந்த பாதுகாப்பினை
கருத்திற்கொண்ட டெய்லர்
குறித்த குழுவின் க�ோரிக்கைகளுக்கு அடிபணிந்ததாக தெரிவித்திருக்கின்றார்.
டெய்லர் அப்போது இருந்த
சிம்பாப்வே கிரிக்கெட் சபையினுடைய நிலைமையும் தான் இந்த க�ோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு காரணம்
என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
அத்துடன், இவ்வாறான விடயம் ஒன்றினை
சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் முறைப்பாடு
செய்யாமல் ப�ோனது, தனக்கு தடைக்காலத்தினை ஏற்படுத்தும் விடயமாக இருக்கும்
என தான் நம்புவதாக டெய்லர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
பிரண்டன் டெய்லர் ஆட்டநிர்ணய சர்ச்சை
ஒன்றில் சிக்கியிருக்கும் இந்த விடயமானது,
தற்போது கிரிக்கெட் உலகில் மிகப் பெரிய
அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விடயத்தில் டெய்லருக்கு
ஆதராகவும், எதிராகவும் கருத்துக்கள் பரவி
வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற 35 வயதான
பிரண்டன் டெய்லர் சிம்பாப்வே அணிக்காக
205 ஒருநாள் ப�ோட்டிகளிலும், 34 டெஸ்ட்
ப�ோட்டிகளிலும், 45 ரி 20 ப�ோட்டிகளிலும்
ஆடியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேநேரம் பிரண்டன் டெய்லரின் ஆட்டநிர்ணய விடயம் த�ொடர்பில் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபை விரைவில் அறிக்கை ஒன்றினை
வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இலங்கைக்கு எதிரான

அவுஸ்திரேலிய ரி20
அணி அறிவிப்பு
பெப்ரவரி மாதம் 11ஆம்
திகதி இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணிகள்
இடையே ஆரம்பமாகவுள்ள
5 ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட ரி
20 த�ொடரில் பங்கெடுக்கும்,
அவுஸ்திரேலிய ரி 20 அணி
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த ரி 20 குழாத்தில்
ஆஷஸ் டெஸ்ட் த�ொடரின்
ப�ோது உபாதைக்கு ஆளான
வேகப்பந் து வீ ச்சாள ர ா ன
ஜ�ோஸ் ஹேசல்வூட், குறித்த
உபாதையில் இருந்து மீண்டதனை அடுத்து இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்.
அவுஸ்திரேலிய உள்ளூர்
கிரிக்கெட் த�ொடரான பிக்
பேஷ் லீக் த�ொடரில் அதிக
ஓட்டங்களை குவித்த வீரராக காணப்படும்
பென் மெக்டெர்மேடும், இலங்கைக்கு
எதிரான ரி 20 ப�ோட்டிகளுக்காக உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார். பென் மெக்டெர்மோட்
2021/22ஆம் ஆண்டுகளுக்குரிய பருவகாலத்திற்கான பிக் பேஷ் லீக் த�ொடரில் 153.86
என்கிற Strike Rate உடன் 577 ஓட்டங்களை
குவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பிக் பேஷ் லீக் த�ொடரில் திறமையினை
வெளிப்படுத்திய மற்றும�ொரு வீரரான

அவுஸ்திரேலிய தலைமைப்
பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லேங்கரும் இலங்கை த�ொடரில்
இருந்து
விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். எனவே, இலங்கைக்கு எதிரானரி 20 த�ொடரின்
ப�ோது அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் தற்காலிக
தலைமைப் பயிற்சியாளராக
அன்ட்ரூவ் மெக்டொனால்ட்
செயற்படுவார் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.
இதேவேளை
இலங்கை
அவுஸ்திரேலிய அணிகள் பங்கெடுக்கும் ரி 20 த�ொடரின்
ப�ோட்டிகள் சிட்னி, மெல்ப�ோர்ன் மற்றும் கென்பரா
ஆகிய இடங்களில் நடைபெறவிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்-

ம�ொய்சஸ் ஹென்ரிக்ஸ், ஆஷஸ் த�ொடரின்
த�ொடர் நாயகன் விருதினை வென்ற
ட்ராவிட் ஹெட் மற்றும் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜை ரிச்சர்ட்ஸன் ப�ோன்ற வீரர்களும்,
அவுஸ்திரேலிய ரி 20 குழாத்தினுள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
அதிரடி துடுப்பாட்டவீரரான டேவிட்
வ�ோர்னர், மிச்சல் மார்ஷ் ஆகிய�ோருக்கு
இலங்கைக்கு எதிரான த�ொடரில் ஓய்வு
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்கள் தவிர

தக்கது.
அவுஸ்திரேலிய ரி 20 அணி
ஆர�ோன் பின்ச் (அணித்தலைவர்),
அஷ்டன் ஏகார், பேட் கம்மின்ஸ், ஜ�ோஸ்
ஹேசல்வூட், ட்ராவிஸ் ஹெட், ம�ொய்சஸ்
ஹென்ரிக்குஸ், ஜ�ோஸ் இன்ங்லிஸ், பென்
மெக்டெர்மோட், கிளன் மெக்ஷ்வெல், ஜை
ரிச்சர்ட்ஸன், கேன் ரிச்சர்ட்ஸன், ஸ்டீவ்
ஸ்மித், மிச்சல் ஸ்டார்க், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், மெத்திவ் வேட், அடம் ஷம்பா

டயல�ொக்-இலங்கை கிரிக்கெட்: தேசிய சுப்பர் லீக்கின்
முதல் வெற்றியை பெற்ற ஜப்னா, காலி அணிகள்

இலங்கையில் இன்று (24) ஆரம்பித்த டயல�ொக்- இலங்கை கிரிக்கெட்
தேசிய சுப்பர் லீக் ஒருநாள் த�ொடரில்,
நேற்றுமுன்தினம் (24) இரண்டு ப�ோட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்தன.
க�ொழும்பு அணியை எதிர்கொண்ட
காலி அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற, தம்புள்ள
அணியை எதிர்கொண்ட ஜப்னா அணி
176 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அபார
வெற்றியை பதிவுசெய்தது.
க�ொழும்பு எஸ்.எஸ்.சி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ப�ோட்டியில்
நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற
சம்மு அஷான் தலைமையிலான
க�ொழும்பு அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடுவதற்கு தீர்மானித்தது.
க�ொழும்பு
அணிக்காக
குசல்
மெண்டிஸ் மற்றும் கிரிஷான் சஞ்சுலா
ஆகிய�ோர்
சிறந்த ஆரம்பத்துடன்
முதல் விக்கெட்டுக்காக 56 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொண்டனர்.

எனினும், வேகமாக துடுப்பெடுத்தாடிய குசல் மெண்டிஸ் 27 பந்துகளில்
37 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்து
ஆட்டமிழக்க, கிரிஷான் சஞ்சுல 46
ஓட்டங்களை பெற்று அரைச்சதத்தை
தவறவிட்டு ஆட்டமிழந்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து
நுவனிந்து
பெர்னாண்டோ 30 ஓட்டங்களையும்,
அஷேன் பண்டார 34 ஓட்டங்களையும் சிறிய இணைப்பாட்டங்களுடன்
பெற்றுக்கொடுத்து ஆட்டமிழக்க,
க�ொழும்பு அணி 165 ஓட்டங்களுக்கு
4 விக்கெட்டுகளை இழந்து சற்று
பலமான நிலையிலிருந்தது.
அதன்பின்னர்
அணித்தலைவர்
சம்மு அஷான் ஆட்டமிழக்க, பிரவீன்
ஜயவிக்ரம, மஹீஷ் தீக்ஷன மற்றும்
தனன்ஜய லக்ஷானின் ஓவர்களில்
த�ொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை விட்டுக்கொடுத்த க�ொழும்பு அணி 47.3
ஓவர்கள் நிறைவில் 213 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாட களமிறங்கிய காலி அணிசார்பாக தனன்ஜய
லக்ஷான் 29 ஓட்டங்களையும், ஹிமாஷ
லியனகே 18 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொடுத்திருந்தாலும், தினேஷ் சந்திமால், ஹஷான் ரந்திக மற்றும் முதித
லக்ஷான் ஆகிய�ோர் குறைந்த ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்படி, 93 ஓட்டங்களுக்கு 5
விக்கெட்டுகளை காலி அணி இழந்திருந்தது.

இதன்பின்னர் ஜ�ோடி சேர்ந்த
பிரியமல் பெரேரா மற்றும் ரமேஷ்
மெண்டிஸ் ஆகிய�ோர் 6வது விக்கெட்டுக்காக மிகச்சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை பகிர்ந்தனர். இருவரும் நிதானமாக ஓட்டங்களை குவிக்க பிரியமல்
பெரேரா தன்னுடைய அரைச்சதத்தை
கடந்தார். இவர்கள் இருவரும் வெற்றிக்கு அருகில் அணியை அழைத்துச்சென்றனர். இவர்கள் 110 ஓட்டங்களை
இணைப்பாட்டமாக பெற, ரமேஷ்
மெண்டிஸ் 37 ஓட்டங்களை பெற்று
ஆட்டமிழந்தார்.
பிரியமல் பெரேரா இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 98 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்து அணியின் வெற்றியை
உறுதிசெய்தார். இதன்மூலம் 42.4
ஓவர்கள் நிறைவில் 7 விக்கெட்டுகளை

இழந்து காலி அணி வெற்றியிலக்கை
அடைந்தது. க�ொழும்பு அணிசார்பாக
பிரபாத் ஜயசூரிய மற்றும் கவிந்து
நதீஷான் ஆகிய�ோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

ஜப்னா எதிர் தம்புள்ள
க�ொழும்பு பி.சரா ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ப�ோட்டியில்,
அணித்தலைவர் தனஞ்சய டி சில்வாவின் சகலதுறை பிரகாசிப்பின் ஊடாக,
ஜப்னா அணி 176 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இலகுவான வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டது.
ப�ோட்டியின் நாணயச் சுழற்சியில்
வெற்றிபெற்ற தம்புள்ள அணி முதலில்
களத்தடுப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்ததுடன், இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்-

திக்கொண்ட ஜப்னா அணி தனன்ஜய டி சில்வாவின் அரைச்சதம்,
இசான் ஜயர்த்ன மற்றும் சதீர சமரவிக்ரம ஆகிய�ோரின் பங்களிப்புடன் 47.1 ஓவர்கள் நிறைவில்
சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 255
ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
ஆரம்பத்தில் சதீர சமரவிக்ரம 40 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுக்க, மத்தியவரிசையை பலப்படுத்திய தனன்ஜய டி
சில்வா வேகமாக ஓட்டங்களை குவித்தார். இவர், 64 பந்துகளில் 10 ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 69 ஓட்டங்களை
குவித்தார். ஒரு கட்டத்தில் 202 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து
தடுமாறிய ஜப்னா அணிக்கு, இறுதிநேரத்தில் இசான் ஜயரத்ன 44 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்து அணியின்
ஓட்ட எண்ணிக்கைக்கு வலுசேர்த்தார்.
பந்துவீச்சில் லக்ஷான் சந்தகன் மற்றும்
விஷ்வ பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோர்
தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய தம்புள்ள அணியை ப�ொருத்தவரை அணித்தலைவர் அஷான் பிரியன்ஜனை தவிர,
எந்தவ�ொரு துடுப்பாட்ட வீரரும் ஓட்டக்குவிப்புக்கான ஆரம்பத்தை பெற்றுக்கொடுக்கவில்லை. முதல் இரண்டு
விக்கெட்டுகளும்
ஓட்டங்களின்றி
வீழ்த்தப்பட்ட நிலையில், ஆரம்பத்திலிருந்து தம்புள்ள அணி நெருக்கடியை
உணர்ந்தது.
இதனைத்
த�ொடர்ந்து
ஜப்னா
அணியின் தலைவர் தனன்ஜய டி

சில்வா, ர�ொன் சந்ரகுப்த, தம்புள்ள
அணியின் தலைவர் அஷான் பிரியன்ஜன் மற்றும் ச�ொனால் தினுஷ ஆகிய�ோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த
ப�ோட்டியின் வெற்றி முழுமையாக
ஜப்னா அணி பக்கம் திரும்பியது.
தம்புள்ள அணிசார்பாக அதிபட்சமாக அஷான் பிரியன்ஜன் 32 ஓட்டங்களையும், ர�ொன் சந்ரகுப்த 12
ஓட்டங்கள் மற்றும் லக்ஷான் சந்தகன்
10 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள,
ஏனைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றையிலக்க ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன்காரணமாக 25.5 ஓவர்கள்
நிறைவில் வெறும் 79 ஓட்டங்களுக்கு
சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தம்புள்ள அணி த�ோல்வியை தழுவியது.
ஜப்னா அணிசார்பாக, தனன்ஜய டி
சில்வா 3 விக்கெட்டுகளையும், திலும்
சுதீர, ஜெப்ரி வெண்டர்சே மற்றும்
இசான் ஜயரத்ன ஆகிய�ோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
த�ொடரின் அடுத்த இரண்டு ப�ோட்டிகளில் இன்று (26) ஜப்னா அணியை
கண்டி அணி எதிர்கொள்ளவுள்ளதுடன், க�ொழும்பு அணி தம்புள்ள
அணியை
எதிர்கொள்ளவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

கல்முனை சனி மெளன்ட் விளையாட்டுக் கிரிக்கெட் த�ொழில்நுட்பக் குழுவில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையிலான
கழக அணி வீரர்கள் இருவர் தெரிவு இருந்து ர�ொஷான் மஹாநாம விலகல் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி

சவளக்கடை குறூப் நிருபர்

இலங்கை உதைபந்தாட்ட சம்மேளனத்தினால் நடாத்தப்படவுள்ள, மாகாண மட்டத்திலான 28 வயதுக்குட்பட்ட
உதைபந்தாட்ட ப�ோட்டித்தொடருக்கான கிழக்குமாகண
அணிக்கான வீரர்கள் தெரிவில்இறுதி 30 பேர் க�ொண்ட கிழக்குமாகண அணியில் அம்பாறை உதைபந்தாட்ட லீக்கில் இருந்து
கல்முனை சனி மெளன்ட் விளையாட்டுக் கழக அணி வீரர்களான, எ.எஸ்.எம். ரில்வான், எ.ஆர்.எம். பிர�ோஸ் ஆகிய 2
வீரர்களும் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கிழக்குமாகண அணி இறுதி கட்ட தெரிவுக்கு மாகாணத்தில் இருந்து 90 பேர் கலந்து க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை
கிரிக்கெட்
த�ொழில்நுட்ப மற்றும் ஆல�ோசனைக் குழுவின் உறுப்பினரான
இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
முன்னாள் வீரர் ர�ொஷான்
மஹாநாம தனது பதவியை
இராஜினாமா செய்துள்ளார்.
தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக த�ொழில்நுட்ப குழுவிலிருந்து அவர் விலகியுள்ளதாக
இலங்கை கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இலங்கை
கிரிக்கெட்டின்
அபிவிருத்தியை இலக்காகக்
க�ொண்டு விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்ட இந்தக்
குழுவின் தலைவராக இலங்கை
கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள்
அணித் தலைவர் அரவிந்த டி
சில்வா உள்ளார்.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
முன்னாள் வீரர்களான முத்தையா
முரளிதரன் மற்றும் குமார் சங்கக்கார ஆகிய�ோர் இந்தக் குழுவின்
உறுப்பினர்களாக அங்கம் வகிக்-

திருக�ோணமலைகுறூப்நிருபர்

கின்றனர். இதனிடையே, ஐசிசி
இன் முன்னாள் ப�ோட்டி மத்தியஸ்தரான ர�ொஷான் மஹாநாம,
பாகிஸ்தானில் இம்மாதம் 27ஆம்
திகதி முதல் நடைபெறவுள்ள
பாகிஸ்தான் சுப்பர் லீக் த�ொடரின்
ப�ோட்டி மத்தியஸ்தர்களில் ஒருவராக பெயரிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

திருக�ோணமலை
மாவட்டத்தில் உதைபந்தாட்டத் துறையை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்குடன் நிகழ்நிலைக் கூட்டம�ொன்று கடந்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 23)
திருக�ோணமலை உதைபந்தாட்டத்துறை
ஆர்வலர்களினால்
நடாத்தப்பட்டிருந்தது.
திருக�ோணமலை
உதைபந்தாட்டக்
கழகங்களுக்காக
விளையாடிய
பல முன்னாள் வீரர்களும் இதில்
கலந்து க�ொண்டனர். ஸ்ரீதரனினால் இக்கூட்டம் ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது.
மார்ச் மாதம் 12 மற்றும் 13 ஆம் திகதிகளில்
திருக�ோணமலை உதைபந்தாட்ட லீக்கிற்குட்பட்ட 16 வயதின் கீழ் பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையேயான உதைபந்தாட்டச் சுற்றுப்ப�ோட்டிய�ொன்றை நடாத்துவதென தீர்மானம்
மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதற்கமைவாக 2007
மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டு பிறந்த மாணவர்களை உள்ளடக்கி பாடசாலைகள் தங்களது
விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்க்காக 070 422
9961/ 0170 42209961 ஆகிய இலக்கத்துடன்
த�ொடர்பு க�ொள்ள முடியும்.

இச்சுற்றுப்போட்டியை ஒழுங்கமைப்பு செய்வதற்கான கமிட்டி ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டது.
சிறீதரன், சைய�ொளிபவன்(வைத்தியர்),கரிகாலன் (சட்டத்தரணி), சிவபரன் (ஆசிரிய ஆல�ோசகர்), சந்துரு, அகிலன், சபேஷ்குமார், வடிவேல்
ஆகிய�ோர் கமிட்டிக்கு தெர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
ஜனவரி இரண்டாம் திகதி ந்நதராஜ் அவர்களின் அனுசரணையுடன் சன்ரைஸ் விளையாட்டுக் கழகம் மற்றும் ட்றின்பினிட்டி (Trinfinity)
உதைப்பந்தாட்ட அக்கடமி இணைந்து நடாத்திய 15 வயதுக்குக் கீழானவர்களுக்கான சிறுவர்
உதைப்பந்தாட்டத் திருவிழாவைத் த�ொடர்ந்துதிருக�ோணமலையில் உதைபந்தாட்டத் துறை
புத்துயிர் பெற்றுள்ளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 26ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

26–01–2022

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

nghJ kf;fspd; fUj;JiufSf;fhd ,yq;if fl;lisfs;/
jpUj;jq;fs; tiuT
1)

2.
3.

4.

5.
6.

jdpg;ghtidf;fhd Rthr ghJfhg;G rhjdj;jpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT
ghfk; 1: %r;nrLj;jy; kw;Wk; %r;Rtply; thy;T ,y;yhky; Kf%b Rthrf;fUtpfis tbfl;ly;.
gphpT: vz;nza; mbg;gilaw;w #oy;
(DSLS…………………)
tpN\ljd;ikAs;s cuj;jpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT
(DSLS………………………)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 214:2010
Go eRf;fy;fs;> go rpug;Gf;fs; kw;Wk; go Nfhbay;fs; Mfpatw;wpw;fhd ,yq;if fl;lisfs;
tpguf;Fwpg;G (,uz;lhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 260:2008
jf;fhsp Fok;gpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G
(,uz;lhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 03 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 265:2011
Nak;> n[yp kw;Wk; khh;kNyl; (,uz;lhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 581: 2008
kpsfha; Nrh];rpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 729 : 2010 (Kjyhk; gjpg;G)
Maj;j epiyapYs;s go Fbkq;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 730:2010
go Nfhh;bay; nrwpT> go eRf;fy; nrwpT kw;Wk; go rpug nrwpTfs; (Kjyhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 01 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1035:1995
Nrhah NrhRf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G
jpUj;j tiuT ,y. 01 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1074 : 2019
Nff;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)
jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1328 : 2008
go ,urk; kw;Wk; nef;lhh;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G

17

njd; khfhz rig
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
2022 Mz;bw;F ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis thlif
mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;F tpiykDf;Nfhuy; kw;Wk;
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw> `k;ghe;Njhl;il khtl;lq;fspy; epHkhz>
guhkhpg;G tplaq;fs; kw;Wk; fopKfg; ntl;LjYf;fhf thlif mbg;gilapy; fPo;f;fhZk; ,ae;jpuq;fs;
kw;Wk; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;
FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
njhlH
,y

,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik

njhlH
,y

,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik

01

ngNfhNyhlH (JCB)

37

20 njhd; Amphibious Excavator

02

FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D4> rkkhd (b4
buf;iyd; NlhrH)

38

01 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

03

FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D6> rkkhd b6
buf;iyd; NlhrH)

39

02 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

04

10 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb

40

05 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

05

05 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb

41

10 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

06

g+k;buf;

42

5000 yPl;lH ePH gTrH

07

PC 20 buf;iyd; v];f;fhNtl;lH nghd;^d; cld;

43

10 njhd; nfl;lHgpy;yH

08

PC 20 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

44

nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 03 njhd;

NkNyAs;s fl;lisfs;/jpUj;jq;fSf;fhd fUj;Jiufis nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida
Mh;tKs;s FOf;fsplkpUe;J ,yq;if fl;lisfs; epWtdkhdJ NfhUfpd;wJ.

09

PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

45

nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 05 njhd;

10

PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

46

gpNuf;fH ,ae;jpuk;

,e;j tiuT fl;lisfs;/jpUj;jq;fs; ,Wjp tbtk; ngWtjw;F Kd;duhf ,yq;if
fl;lisfs; epWtdj;jpd; chpj;jhd FOf;fspdhy; ngw;Wf; nfhz;l fUj;Jiufs; ghprPyid
nra;ag;gLk;.

11

PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

47

`py;l;b bupy; ,ae;jpuk;

12

PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

48

nrl;lypq; njhFjp

13

PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

49

nty;bq; buhd;];NghkH (nty;bq;
gpshd;l;)

14

PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

50

&kH (ntf;fH) ,ae;jpuk;

15

PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

51

75 fzmb gpnuapyUld; buf;lH

16

PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

52

01 fpa+g; msthd bg;gH ,ae;jpuk;

17

PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

53

03 fpa+g; msthd bg;gH tz;b

18

PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

54

if buf;lH

19

PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

55

nfhq;fpwPl; kpf;\H ,ae;jpuk;

20

PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

56

nrapd; Nrh,ae;jpuk;

21

PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

57

Nkhl;lH fpNulH

22

PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

58

ePH gk;gp 2"

23

PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

59

ePH gk;gp 4"

24

PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

60

n[dNul;lH 2 fpNyh Nthl;

25

PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

61

n[dNul;lH 3 fpNyh Nthl;

26

PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

62

n[dNul;lH 5 fpNyh Nthl;

27

PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

63

Nrw;Wg; gk;gp 2 mq;Fyk;

28

PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

64

Nrw;Wg; gk;gp 4 mq;Fyk;

29

PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

65

,ae;jpu Nghf;Ftuj;jpw;fhd Low
Bed

30

PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

66

nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeUld;

31

PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

67

nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeH
,d;wp

32

PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

68

kpjf;Fk; ePHj;jhtuq;fis mfw;Wk;
,ae;jpuk;

33

PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp

69

xU fpa+g; buf;

34

PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld;

70

75 njhd; Nyhngl; bnuapyH

35

07 njhd; Amphibious Excavator

71

5 njhd; nfl;lHgpy;yH

36

12 njhd; Amphibious Excavator

72

rpwpa mstpyhd nyhwp

7.
8.
9.
10.
11.

NkNyAs;s jpUj;j fl;lisfs;/jpUj;jq;fspd; gpujpfs; ,ytrkhf tpQ;QhdhPjpapyhd fl;lisahf;fy;
gphptpypUe;J my;yJ ,yq;if fl;lisfs; epWtd Mtzkhf;fy; kw;Wk; jfty; gphptpypUe;J ngw;Wf;
nfhs;syhk; vd;gJld; www.slsi.lk vd;w ,izaj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;.
2022.03.26 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fUj;Jiufs; vd;id te;jiljy; Ntz;Lk;.
gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>
,y. 17> tpf;Nlhhpah ,lk;> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-08.
njhiyNgrp:
011-2671567-72
njhiyefy;:
011-2671579
kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk
,izak;: www.slsi.lk

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;
b[pl;ly; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; njhopy;Kaw;rpahsh;
mgptpUj;jpf;fhd ,uh[hq;f mikr;R.

ngWif mwptpj;jy;
gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr rig
nraw;wpwd; gupkhw;w epjpf;fhd Ntiyj;jpl;lk; - 2021
PT-2021
01) jtprhsu;> cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO> gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis jFjp tha;e;j
toq;Feu;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis fPo;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l
kPs;Row;rp nra;af;$ba fopTfis Nrfupg;gjw;fhd $ilfis toq;Ftjw;fhd tpiyf;
Nfs;tpfisf; NfhUfpd;whu;.
02) Njrpa Nghl;b tpiyf; Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

mjw;fhd epge;jidfs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

03) Nfs;tp ngwj; jFjpAilatuhtjw;F ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List)
Nru;j;Jf;nfhs;sg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisAilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

1.

,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis tUlk; KOtJk; ve;jNtisapYk; toq;Fk; nfhs;ssT
toq;Fehplk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.

,ae;jpuq;fs; my;yJ thfdq;fis <LgLj;Jk; fhyk; 100 kzp Neuk; (E}W kzpj;jpahyk;)
Nkw;gbd; kl;Lk; mit Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;F ,zq;FtJld;
mt;thW 100 kzp Neuk; (100 kzpj;jpahyk;) Nkw;glhj Ntisapy; thfd fl;lzk; rhHghf
jpizf;fsj;jpdhy; mDkjpj;j tpiykDf;fs; my;yJ tpz;zg;gpf;Fk; njhif Mfpa ,uz;by;
kpff;Fiwe;j ngWkjpf;F nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.

Fwpj;j ,ae;jpuq;fisg; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf nfhLg;gdTfisr; nrYj;JtJ ,ae;jpuj;Jld;
rk;ge;jg;gl;l Njitg;gLk; Fiwe;jgl;r nfhs;ssTila thfdq;fSf;fhFk;.

4.

rfy ,ae;jpuq;fSk; rhpahd nraw;ghl;Lld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.

xg;ge;j fhyk; 12 khjq;fs; MtJld; mjw;fhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.

xt;nthU khtl;lk; rhHghfTk; NtW Ntwhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.

Nfs;tpjhuHfSf;F xU ,ae;jpuj;jpw;F my;yJ xU thfdj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;.

8.

thlif xg;ge;jk;> Muk;gj;jpy; xU tUlk; rhHghf xg;gkplg;gLtJld; mjid ePbj;jy; ,U
rhuhhpdJk; cld;ghl;bd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

9.

Nfs;tpfis rkHg;gpj;Js;s toq;FeHfspy; mjp$ba jifikAs;s 05 toq;FeHfs; (xU
khtl;lj;jpw;F) gjpT nra;tJld; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; toq;FeHfspd; Nrit Nfhug;gLk;.

04) mf;fiw nfhz;Ls;s jifikAila tpiyf; Nfs;tpahsu;fs; gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr rig> gis
(njhiyNgrp 021-205-0037> njhiyefy; 021-205-0036 ,y; ,Ue;J Nkyjpf jfty;fis mYtyf
ehl;fspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; mk; Kftupapy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gpw;gfy; 15.00
kzptiu mYtyf ehl;fspy; tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fisg; guprPyid nra;ayhk;.
05) mf;fiw nfhz;Ls;s tpiyf;Nfs;tpahsu; Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fspd;
G+uzkhd njhFjp xd;iw jtprhsu;> gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis vd;Dk; Kftupapy;
26.01.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 09.02.2022 Mk; jpfjp tiu fhiy 9.00 kzpapypUe;J gpw;gfy; 15.00
kzp tiuAk;> kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf xt;nthU Nfs;tp Mtzj;jpw;Fk; &gh 2000.00 (tup
ePq;fyhf) gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
06) tpiyf;Nfs;tpfs; ,U gpujpfspy; jahupj;J jtprhsu;> cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO>
gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis vDk; Kftupf;F 09.02.2022 Mk; jpfjp gpw;gfy; 15.00 kzpf;F
Kd;gjhf fpilf;ff;$bajhf gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg; ngl;bapy; ,lg;gly; Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;.
Nfs;tpahdJ Nfs;tp Neuk; Kbtile;j clNdNa (09.02.2022 gp.g 15.00) tUifjUk; Nfs;tpjhuu;
my;yJ mtuhy; vOj;J %yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
07) rku;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tpfis epuhfupf;fNth my;yJ kPs;Nfs;tp NfhuNth ngWiff;FOj;jiytUf;F
mjpfhuk; cz;L.
08) fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthwhd Nfs;tpg; gpizg; nghWg;G ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

NP/14/45(3)/PL/PT/02/
2021

Ntiy tpguk;

Procurement for Supplying
Dustbin Sets with Bin Rack
for CollecƟng recyclable
waste.

Rg;gpukzpak; RNud;
jtprhsu;>
cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO
gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig>
gis.

Fg;igf;$il
fspd;
vz;zpf;if

35 Sets

Ntz;lg;gLk; Nfs;tpg;
gpiz
gpiz
nry;Ygb
itg;G (&gh) ahFk; fhyk;

30,000.00

11.05.2022

10. NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfSf;Fj; Njitahd re;jHg;gq;fspy; Nritfis toq;Ftjw;fhf
Nrit cld;ghl;bw;F tuy; Ntz;Lk;. Muk;g toq;Fehpd; nfhs;ssT jpizf;fsj;jpd;
Njitg;ghl;bd; gb NghJkhdjhf ,y;iynadpy; KiwNa mLj;j toq;FeHfspd; Nritia
ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gLfpwJ. mjd; fhuzkhf NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfs;
jpizf;fsk; NfhUk; ve;jNtisapYk; Nritia toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. vjpHghHf;Fk;
Nritia toq;Ftjw;F jtWk; toq;FeHfspd; mLj;jtUl gjptpw;fhf ftdj;jpy; nfhs;sg;gl
khl;lhJ.
11. tpiykDf;fs; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gk;>2022.01.26 Kjy; 2022.02.08 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g.
9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Fwpg;gplg;gLk; mYtyfj;jpy; my;yJ vkJ
jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw kw;Wk; `k;ghe;Njhl;ilapy; mike;Js;s khtl;l ePHg;ghrd
nghwpapayhsH gzpkidfspy; kPsspf;fg;glhj &- 1000.00 fl;lzj;ij mYtyfj;jpd; fzf;Fg;
gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
12. Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ kPsspf;fg;gLk; &. 25>000.00 gpizj; njhifia jpizf;fsj;jpd;
fzf;fpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.
mjdbg;gilapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L ciwapd; ,lJ
gf;f Nky; %iyapy; ~thlif mbg;gilapy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd
tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpl;L 2022.02.09 gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW
fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;F jug;gl;Ls;s fhyk;
Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ
gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,y 091-2245176I
mioj;J my;yJ khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkidfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,g;ngWif
mwptpj;jy; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfg+Ht ,izajskhd http: //www.irrigationdept.sp.gov.lk ,y;
gpuRukhfpAs;sJ.
khfhz ePHg;ghrd gzpg;ghsH/ ngWiff; FOtpd; jiytH
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
5Mk; khb> khtl;l nrayf fl;blk;>
fhyp.
njhiyNgrp - 091-2245176
ngf;];: 091-2245176
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ePh; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr;rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y.

xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg;
glhj fl;lzk;
(&gh)

Njitahd tpiykD gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl
kjpg;gplg; gLk;
nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

1.8
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfl;lk;Ng>
Nguhjid
Kfhikahsh;
(kj; j pa
njw; F )
mYtyfj; j py;
Nfs; t p
Kd; N dhbf;
$l; l k;
,lk;ngWk;.

09/02/2022
gp.g. 2.00

09/02/2022
gp.g. 2.00

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

fz;b njw;F ePh; toq;fy; jpl;lk; - epy;yk;Ng
Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; gzpahsh; Xa;tiwia
eph;khzpj;jy;
xg; g e; j
,y
:
RSC-C/CS/CIVIL/REH/
NILLAMBE/2021/346

02

`e;jhd ePh; toq;fy; jpl;lk; - `e;jhd tpLKiw
gq;fshtpw;F jLg;Gr; Rtiu eph;khzpj;jy;
xg; g e; j
,y
:
RSC-C/CS/CIVIL/REH/
HANTHANA/2021/341

03

fz;b njw;F ePh; toq;fy; jpl;lk; - fYfKt
nghWg;ghsh; tpLjpapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
xg; g e; j
,y
:
RSC-C/CS/CIVIL/REH/
KALUGAMUWA/2021/347

04

fz;b njw;F ePH; toq;fy; jpl;lk; - ghJfhg;G Copah;
miwia eph;khzpj;jy;
xg; g e; j
,y
:
RSC-C/CS/CIVIL/REH/
MEEWATHURA/2021/351

05

g+[hg;gpl;ba - fynfju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa
Nrit ,izg;Gfis toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/CIVIL/NC/PUJAPITIYA –
GALAGEDARA/2021/272

06

gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s Ntiyj;
jsj;jpw;F gliy kw;Wk; Ntyp mikj;jy;
xg; g e; j
,y:
RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
BANDARAWELA/2022/22

07

jpaj;jyht ePh; toq;fy; jpl;lk; - mYj;nty BPH
fhzpf;fhd Shotcreting treatment
xg; g e; j
,y:
RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
DIYATALAWA/2022/18

2,000/- + VAT

2,000/- + VAT

2,000/- + VAT

2,000/- + VAT

12,500/- + VAT
**

2,000/+ VAT

12,500/- + VAT
**

&gh

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

18,000/-

Kjy;

C9

&gh

34,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

Kjy;

C9

3.4
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F nfl;lk;Ng>
Nguhjid
Kfhikahsh;
(kj; j pa
njw; F )
mYtyfj; j py;
Nfs; t p
Kd; N dhbf;
$l; l k;
,lk;ngWk;.

&gh

18,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

Kjy;

C9

1.8
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

&gh

24,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

Kjy;

C9

2.4
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

183,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk;
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;
gjpT

-

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

28,050/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

Kjy;

C9

1.86
kpy;ypad;

gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934
Fax: 0552230974

09/02/2022
gp.g. 2.00

200,658/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

Kjy;

C9

12.2
kpy;ypad;

gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934
Fax: 0552230974

09/02/2022
gp.g. 2.00

&gh

&gh

&gh

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5
gpxep (Cth)>
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
09/02/2022
9.5
12,500/- + VAT
xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
08
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk;
&gh 143,000/gp.g. 2.00
kpy;ypad;
**
Tele: 0552230934
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;
Fax: 0552230974
gjpT
2021-11-24Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. rpyhgk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (rptpy; kw;Wk; M&E Ntiyfs;) xU ehisf;F 9000m3 ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp> Nrit ePh;j;Njf;fk;> ghpkhw;w gpujhdq;fis eph;khzpj;jy; - gbepiy
- II xg;ge;j ,y: NWSDB/NW/CP/A4-8/GOSL/2021/8 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
Gj;js kw;Wk; nts;stha ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F
gliy kw;Wk; Chain-link Ntypia eph;khzpj;jy;
xg; g e; j
,y:
RSC(UVA)/DGM(UVA)/ REH/
MONARGALA/2021/123R

2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;jy;.
xg;ge;j ,y: NWSDB/CAM/CP/A9/23/GOSL/2021/02 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ,uj;kyhid> Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig jiyik mYtyfj;jpy; thfdj; jhpg;gplj;Jld; $ba %d;W khb mYtyff; fl;blj;ij (Nkw;Ff; fl;blk;) eph;khzpj;jy; (gbepiy 1)
xg;ge;j ,y: P&D/CIVIL/OFFICE/HO/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
toq;fy; Nfs;tpfs;

09

gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s Alum,
Lime Dosing Kiwikf;F mOj;j Vw;wk; kw;Wk;
tpLtpg;G
(Pressure Loading & Relief) thy;Tfis
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y :RPC/WP/G/BIY/M&E/ O&M/2021/62R

10

mk;gj;jiy> gioa cs;sPh;g;G gk;gpf;F Universal Joint
Journal Cross Complete Needle Bearings toq;Fjy; kw;Wk;
tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y :RPC/WP/G/AMB/M&E/O&M/2021/98

6,000/+ VAT
**

&gh

61,450/-

4,000/+ VAT

&gh

20,500/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

6.1 kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;;> (Nkw;F – cw;gj;jp)>
NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532
Fax:0112549199

2.0 kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;;> (Nkw;F – cw;gj;jp)>
NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532
Fax:0112549199

17/02/2022
gp.g. 2.00

17/02/2022
gp.g. 2.00

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk cs;sPh;g;G nghwpj;njhFjpapd; tp];jhpg;G - kJUgpl;batpYs;s kPhpfk cs;sPh;g;Gf;F 03 vz;zpf;ifahd Electric Motor Driven Self Lubricated Vertical Turbine gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: NWSDB/WN/CP/A4-2/GOSL/2021/14 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
Nritf;; Nfs;tpfs;

11

Nffhiy> khtdy;iy> uk;Gf;fid> twf;fhnghy ePh;
toq;fy; jpl;lq;fs; kw;Wk; Nffhiy gpuhe;jpa
Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay;
Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y : RSC(SAB)/AGM(KEG) /O&M /KEGALLE
REGION/SER/2021/99

6,000/+ VAT
**

&gh

70,000/-

12

Nguhjid JRDC fl;blk; - Muha;r;rp kw;Wk;
mgptpUj;jpg; gphptpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;
xg; g e; j
,y : AGM(R&D)/SER/R&D(O&M)/
JRDC/2022/07

2,000/- + VAT

&gh

15,000/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd
jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fs;
kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk;
Jiw
my;yJ
mjw;F
Nkyhdtw;iw
toq;Ftjpy; %d;W tUl fhy mDgtj;ijf;
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.2
kpy;ypad;

gpxep
Gjpa
Tele:
Fax :

(rg;ufKt)> NjePttr>
efuk;> ,uj;jpdGhp.
045-2228274-6
045-2228273

09/02/2022
gp.g. 2.00

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;
fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328
Fax: 011-2635885

17/02/2022
K.g. 10.00

Mtzj;jpd; gpufhuk;

1.47
kpy;ypad;

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

13

thlif mbg;gilapy; SUV [Pg;Gfs; kw;Wk; nrlhd;
fhh;fis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y : DGM/M&E/HIRING VEHICLES/2021/01

14

khj;jis khtl;lg; nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F
Kr;rf;futz;bia thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y : RSC-C/M&E/HIRING/ O&M/CN/2021/338

15

kj;jpa
tlf;F
Kfhikahhsh;
mYtyfj;jpw;F
Kr;rf;fu tz;bfis thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y : RSC-C/M&E/HIRING/ O&M/CN/2021/337

16

gpxep (Nk/t) mYtyfj;jpw;F 02 vz;zpf;ifahd
Ntd;fis thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :RSC(W/N)/SS/HIRING/ RSC(O&M)/2022/04

17

fhyp gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ntd; xd;iw
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j
,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/VAN/GALLE
LAB./O&M/2021- 166

18

gj;Njfk> gl;lnghy> cLfk ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F
f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; (II)
xg; g e; j
,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
B'GAMA,B'POLA,U'GAMA (II)/O&M/2021-167

35,000/-+ VAT

1Mk; tiff;F 730>000.00
&gh tpiyf;Nfhuy; gpiz
KwpAk; kw;Wk; 2Mk; tiff;F
560>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy;
gpiz KwpAkhFk;. 1Mk;
kw;Wk; 2Mk; tiff;fhd
tpiykDg;
gpiz
Kwp
1>300>000.00 &ghthFk;.

gphpT>

NjePttr>

&gh

10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

&gh

10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N) mYtyfk;>
,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

09/02/2022
K.g. 10.00

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

20

jq;fhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw
thliff;fkh;j;Jjy;
xg; g e; j
,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
TANGALLE/ O&M/2021-156

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

21

`pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw
thliff;fkh;j;Jjy; (I)
xg; g e; j
,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
HIKKADUWA(I)/ O&M/2021- 174

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

22

`k;ghe;Njhl;il Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F
Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j
,y: RSC(S)/P&C/HIRING/VAN/M(O&M)
OFFICE/HAMBANTOTA/ O&M/2021-161

2,000/-+ VAT

&gh

5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij>
gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105 Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

19

jp];]k`huhk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg;
xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg; g e; j
,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
TISSAMAHARAMA/O&M/2021-162

2,000/- + VAT

2,000/- + VAT

2,000/- + VAT

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. NghNg-nghj;jy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;futz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp
tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ BOPE-PODDALA /O&M/2021-190 - ,e;jf; Nfs;tpapd;

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. njtpEtu / fe;ju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/D’NUWARA-G’DARA/O&M/2021-69R - ,e;jf; Nfs;tpapd;
KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W{ nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/ HIRING/CREW CAB/O&M/2021-93R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy;
jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.
KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.
jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

26–01–2022

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij
,uj;Jr; nra;jy;
Nffhiy> xyfk> jlhf tPjp ,y. 10/217
,y; trpf;Fk; ,NyngUk mr;rNf neYk;
Fkhu ,NyngUk Mfpa ehd;> Nffhiy>
xyfk> jlhf tPjp ,y 10/217 ,y;
trpf;Fk; fe;Jm` uhyyhNf re;jNufh
re;jpah Fkhhp ee;J gz;lhu nkdpNf
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;.
Nffhiy gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp
rP.
khydP
[atHjd
vd;gthpdhy;
2006.10.04 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
1864
,yf;fKilaJkhd
mw;Nwhzp
jj;JtkhdJ> ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J
,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> ,jd;
gpd;dH> vd; rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk;
vt;tpj
eltbf;iffSf;Fk;
ehd;
nghWg;Gjhhpay;y
vdTk;
NkYk;
mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
jpfjp: 2022.01.24

nghJkf;fsplk; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

fsdp gpuNjr rig

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

fsdpg; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 03 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F
toq;Ftjw;fhd Nfs;tp miog;G

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

neLQ;rhiyfs; mikr;R

fsdpg; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd
Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fs;; 2022-02-17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu fsdp gpuNjr
rig gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; g+uzg;gLj;jpa tpiykDf;fs;
2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd khjphpg; gbtq;fs; vOj;J %y Ntz;LNfhnshd;Wld;
kPsspf;fg;glhj 3000.00 &gh gbtf; fl;lzk; kw;Wk; gpd;tUkhW tpz;zg;gpf;Fk;
Mjdq;fSf;F ,iaghd kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gj; njhifiar; nrYj;jpa
gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh; kl;LNk toq;fg;gLk;.
Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; ,U gpujpfspy; toq;fg;gLtJld; mt;tpU gpujpfisAk; %yg;
gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;Ntwhf Kj;jpiu nghwpj;J kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L
nrayhsh;> fsdp gpuNjr rig vDk; Kfthpf;F 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F
Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ eph;zapf;fg;gl;Ls;s
Neuj;jpw;F Kd; fsdp gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; cs;spl;Nlh rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; tplaj;ijf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;. Fiwe;jgl;r tpiyf;Ff;;
Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L gpiz rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;
2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; tpiykDf;fs;; jpwf;fg;gLk;.
,e;epfo;tpy;
tpiykDjhuh;
my;yJ
mtuJ
ngahplg;gLk;
gpujpepjpnahUth;
fye;Jnfhs;syhk;.

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; rpyhgk;
fpisapy; rpNu\;l fpis Kfhikahsuhf
flikahw;wpa>
,y.
381/4/1>
gioa
gl;lnghj;j tPjp> nuhgl; Fztu;jd khtj;ij>
gj;juKy;iyapy; trpf;Fk; rkpj;jh epNuh\dp
jdd; # upa
(Nj.m.m.,.
197983401014)
mtu;fs;> 2021.12.23 Mk; jpfjp njhlf;fk;
jkJ
gzpf; F
rKfkspf; f tpy; i y>
Mifapdhy;
vjpu;fhyj;jpy;
mtupdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w VNjDk; nraw;ghl;Lf;F
my;yJ mtu; njhlu;gpy; ve;j xU nfhLf;fy;
thq;fYf;Fk; mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L
tq; f p
nghWg; N gw; f hJ
vd; g ij
mwpaj;jUfpNwhk;.
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp
,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03

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

jpUj;j mwptpj;jy;
rf;jptY mikr;rpw;F 100 NftpV
xypj;jLg;G Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia
toq;fy;> epWTjy;> nraw;gl itj;jy;
kw;Wk; xg;gilj;jy;
B/08/2022
NkNyAs;s jiyg;gpd; fPo; ,e;j gj;jphpifapy;
2022.01.25
Mk;
jpfjpad;W
gpuRhpf;fg;gl;l
tpsk;guk; njhlh;ghf Vw;fdNt tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis
ifNaw;Wf;
nfhz;Ls;s
tsKs;s
tpiykDjhuh;fspd;
ftdj;ij
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy;
miof;fpd;wJ.
Kd;ida
tpsk;guj;jpw;fhd
gpd;tUk; jpUj;jj;ij ,yq;if ngw;Nwhypa
$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;
FOj; jiyth; mwptpf;fpd;whh;.
NkNyAs;s
tpiykDtpd;
Fwpg;gPl;L
,yf;fkhdJ B/06/2022 vd;gjw;F gjpyhf
B/08/2022 vd thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
Kd;ida
Gjpdg;gj;jphpif
tpsk;guj;jpy;
gpuRhpf;fg;gl;l
Vida
midj;J
epge;jidfspYk; vt;tpj khw;wKkpy;iy.
,jdhy; Vw;gl;l vt;tpj mnrsfhpaq;fSf;Fk;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; kd;dpg;Gf;
NfhUfpd;wJ.
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk;
fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>
1 Mk; khb> ,yq;if ngw;Nwhypa
$l;Lj;jhgdk;>
,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th
khtj;ij> nfhOk;G-09.
njhiyNgrp:
0094 11 5455335
njhiyefy;:
0094 11 5455424

1964 Mk; Mz; b d; 28 Mk; ,y fhzp
vLj; j y; (jpUj; j r; ) rl; l g; g b jpUj; j g;
gl; l thwhd fhzp vLj; j w; rl; l k;
(460 MtJ mj; j pahak; )
(39) 1 Mk; gpuptpd; fP o ; fhzpia cupj; J
eP f ; F jy;
fhzp mikr; r pd; ,yf; f k; :-4-3/6/2016/HW/17
vkJ ,y :- BER/4/5/5/10
Nkd; i kjF fhzp mikr; r u; rkuNfhd;
Kjpad; r yhNf
rd; u Nrd
mikr; r updhy;
fhzp
vLj; j w;
rl; l j; j pd;
%yk;
toq; f g; g l; L s; s mjpfhuj; j pd; gpufhuk; ,y
2250/37 ck; 2021.10.22 jpfjpAk; cila
mjp tpNr\ tu; j ; j khdpapd; %yk; ,q; F
fP N o
fhl; l g; g l; L s; s
ml; l tizapy;
tpgupf; f g; g l; L s; s
fhzpj;
Jz; L fs;
khj; j puk; cupj; J eP f ; f g; g l; L s; s J. Nkyjpf
tpguj; j pw; F ,y 2250/37 ck; 2021.10.22
jpfjpAk;
cila
,yq; i f
rdehaf
Nrh\ypr
Fbaurpd;
mjp
tpNr\
tu; j ; j khdpia ghu; f ; f Tk; .
khfhzk;
khtl; l k;

ml; l tiz
- Nky; khfhzk;

ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuUf;F Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik njhlh;ghf mwptpf;fg;gl;ljd;
gpd; Nfs;tpjhuhpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpj; njhifapd; 03 khjj;jpw;fhd
njhifia
,e;j mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;J cld;gbf;ifnahd;Wf;F tUjy;
Ntz;Lk;. mNjNghy; murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfisAk; nrYj;Jjy;
Ntz;Lk;.
NkYk; Nfs;tpjhuuhy; fsdp gpuNjr rigapdhy; tpjpf;fg;gl;Ls;s kw;Wk; tpjpf;fTs;s
,ilf;fhy rl;lq;fs; kw;Wk; epge;jidfSf;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpia
Vw;Wf;nfhs;tJ njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij fsdp gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; rig
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
mNjNghy; gpd;tUk; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;fg;gl;ljd; gpd; Njitg;ghl;bd;
mbg;gilapy; 03 khj Kd; mwptpg;gpd; gpd; ve;jnthU NtisapYk; kPz;Lk; rigf;Fr;
RtPfhpj;Jf; nfhs;tjw;fhd ,aYik cz;L.
njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112914110
ml;ltiz
njh.
tpahghu epiyak;
,y.
01. fphpgj;nfhl nghJr; re;ij 149Mk;
,yf;f fil
02. fphpgj;nfhl nghJr; re;ij 78/A
Mk; ,yf;f fil
03. njhuz re;jp nghJr; re;ij
,lg;gug;gpy; mike;Js;s fz;b
tPjpf;F vy;iyapYs;s 0.92 gh;r;r];
,lg;gug;G kw;Wk; fl;blk;

19

Fiwe;jgl;r
Nfs;tp
&. 75>600.00

Nfs;tp
gbtf;
itg;G
fl;lzk;
&. 5>000.00 &. 3>000.00

&. 180>000.00

&. 5>000.00 &. 3>000.00

&. 558>000.00

&. 11>160.00 &. 3>000.00

xU tUl fhyj;jpw;F njw;F mjpNtf tPjpapd;
nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd;
tp];jhpg;gpw;F (nfhlfk Kjy; kj;js tiu) gazpfs;
thfdq;fis thliff;fkh;j;Jtjw;fhf tpiykDf;fs;
Nfhuy; - 2022/2023
xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/01
01. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l
kw;Wk; jifik
tpiykDf;fis
mjpfhu rigapd;

ngWiff;fhf Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuypd; fPo; jFjp
tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp
ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;.

02. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWifapd; fPo; Fj;jif (Dry Lease) mbg;gilapd; fPo; nkhj;jj;
Njitg;ghlhdJ 03 vz;zpf;ifahd lgs; nfg;fs;> 13 vz;zpf;ifahd Ntd;fs;
kw;Wk; 12 vz;zpf;ifahd f;W} nfg;fshFk;. tpiykDjhuh;fs; xU thfdj;jpw;F
my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l thfdq;fSf;F tpiy NfhUtjw;F mDkjpf;fg;gLth;.
03. tpiykDf;fSld; xt;nthU thfdj;jpw;Fk; 2022-06-16Mk; jpfjp tiuapy;
nry;YgbahFk; 10>000.00 &gh ngWkjpahd gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt
khtj;ij> ,y. 216> ~~k`neFk k`nkJu|| tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gzpg;ghsh;
ehafj;jpd; ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpypUe;J
ngwg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk;
gpiz Kwpfs; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.
04. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-02-15Mk; jpfjp tiuapy; th;j;jf tpLKiw
jtph;e;j thu ehl;fspy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj
1>000.00+80.00 &gh (ngNrt) fl;lzj;Jld; vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw ngypaj;j>
f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G
kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT Nkyjpfg; gzpg;ghsh; my;yJ gz;lhufk> ty;fk>
f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;>
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT gzpg;ghsUf;Fr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy
nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf;
nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzf; fl;lzj;jpw;fhd nfhLg;gdTfis nuhf;fg;
gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Nkw;gb mYtyfq;fspy; mYtyf Neuq;fspy;
tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
05. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Nkyjpfg; gzpg;ghsh;> (EOM&M gphpT).
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`tj;j> ngypaj;j vd;w Kfthpf;F
xd;wpy;
gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; 2022-02-17Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf;
fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l
cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs;
my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLthh;fs;.
06. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ngypaj;j> f`tj;j> tPjp
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk;
Kfhikj;Jtg; gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 0472251892> 0774782704> 0763179185 njhiyefy;: 047-2251897> kpd;dQ;ry;: prcbeleom.rda@
gmail.com)

lgps;a+. B. rhe;jp FKjpdp>
jiyth;;>
fsdp gpuNjr rig.
2022-01-26.

jiyth;>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
cs;@uhl;;rp jpizf;fsk;> tl kj;jpa khfhzk;
cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;
PROJECT ID P-163305
1.

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf tq;fpapypUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd;
gFjpnahd;iw gpd;tUk; xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;F nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2.

fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J chpj;jhd cs;@h; mjpfhurigfspd; rhh;ghf khfhz
nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

3.

tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

4.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf. rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s CIDA gjpit g+h;j;jp
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.

xg;ge;;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd.

6.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/
MizahshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp ,y.: 025-2234728. njhiyefy;: 025-2234728. kpd;dQ;ry;: ncplg2020@gmail.com) kw;Wk; fPNoAs;s ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;s
chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; jiythplkpUe;Jk; ngw;W chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; mYtyfq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

7.

2022.01.26 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.08 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa
gpd;dh;> mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/ Mizahsh; kw;Wk; fPNoAs;s gl;bayplg;gl;Ls;s
chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; jiyth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.

2022.02.09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp
jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/ Mizahsh; vd;w Kfthpf;F ,U gpujpfspy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

9.

midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd nraw;wpl;lq;fSf;fhf tpiykDg;gpiz njhiffs; fPNoAs;s ml;ltizapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

jiyth;>
khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO>
cs;@uhl;rp mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;>
cs;@uhl;rp jpizf;fsk;>
khfhz rig fl;blj; njhFjp (jiu khb)>
`hp];re;jpu khtj;ij>
mEuhjGuk;.

,y.

cs;@h;;
mjpfhurig

njhlh;G tpguq;fs;

22.28 kpy;. 365
ehl;fs;

rp-6 my;yJ
Nkw;gl;lJ.
ePh; toq;fy;
my;yJ fl;bl
eph;khzk;

tpiykDg;gpizj;
njhif kw;Wk;
nry;YgbahFk;
fhyk; (tiuAk;)

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;

tpiykD
nry;YgbahFk;
fhyk;

400>000.00
2022.05.25 Mk;
jpfjp tiuAk; 105
ehl;fs;

5>000.00

77 ehl;fs;
2022.04.27 Mk;
jpfjp tiuAk;

ntypfe;j gpuNjr
rig

02.

n`hutnghj;jhd Kfthp: gpuNjr rig> n`hutnghj;jhd.
gpuNjr rig
njhiyNgrp ,y. 025-2278442. njhiyefy;:
025-2278442. kpd;dQ;ry;: hpshorowpothana@
gmail.com
xg;ge;j ,y. LDSP/2021/AP18

n`hutnghj;jhd
nghJ
re;ijapd;
kPs;eph;khzk;

17.00 kpy;.
210 ehl;fs;;

rp-6 my;yJ
300>000.00.
Nkw;gl;lJ.
2022.05.22 Mk;
fl;bl eph;khzk; jpfjp tiuAk;. 105
ehl;fs;

5>000.00

77 ehl;fs;
2022.04.27 Mk;
jpfjp tiuAk;

03.

Etufk;gyhj;j
kj;jpa gpuNjr
rig

Kd;gs;sp>
Foe;ij guhkhpg;G
epiyak; kw;Wk;
khehl;L kz;lgk;
Mfpatw;wpd;
eph;khzk;.

18.80 kpy;.
210 ehl;fs;

rp-6 my;yJ
340>000.00.
Nkw;gl;lJ.
2022.05.25 Mk;
fl;bl eph;khzk; jpfjp tiuAk;. 105
ehl;fs;

5>000.00

77 ehl;fs;;
2022.04.27 Mk;
jpfjp tiuAk;.

gpuNjr nrayfg;
gpupT
- NgUtis

#hpantt ePh;
nraw;wpl;l
mgptpUj;jp

CIDA juk;
kw;Wk; tpN\
lj;Jtk;

01.

- fSj; J iw

Kfthp: gpuNjr rig> ntypfe;j>
njhiyNgrp ,y. 027-5675448. njhiyefy;:
027-2259095 kpd;dQ;ry;: welikandaps@gmail.
com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/POL/08

nraw;wpl;lg; ngah;

kjpg;gPL
nra;ag;gl;l
MFnryT
kw;Wk; eph;khz
fhyg;gFjp

fpuhk Nrtfu; gpupT - 742 kf; n fhid> Nkw; F
fpuhkj; j pd; ngau; - kf; n fhid
tiugl ,y

- NfV/gP M u; l g; y pA/2016/
418

fhzpj; Jz; L ,y - V>gP > rP > B><>vg; > vr; > N[
fhzpj; Jz; L fspd;
vz; z pf; i f
- 8
fhzpapd; gpukhzk; - n`f; l ahu; 0.0427
2022 Mk; Mz; L [dtup khjk; - 13 Mk;
jpfjp NgUtis gpuNjr nrayfj; j py;
vk; . ud; [ d; > gp.ngNuuh
gpuNjr nrayhsu; > NgUtis.

Kfthp: gpuNjr rig Etufk;gyhj;j kj;jpa.
njhiyNgrp ,y. 025-3855372. njhiyefy;:
025-2053056. kpd;dQ;ry;: manupasabhawa@
gmail.com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/AP/06

20

26–01–2022

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

ngWif mwptpj;jy;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s kuk; ntl;Lk; jpl;lk; epy;yk;g tj;Nj> epy;yk;Ng> njhYt.

,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

kUe;jhf;fy; cw;gj;jpfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp
1. Njrpa Nghl;;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.02.17 Mk;
jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; gpd;tUk; kUe;jhf;fy; cw;gj;jpfis
toq;Ftjw;fhf
ENfnfhl>
jsgj;gpl;ba>
=
[ath;jdGu
nghJ
itj;jparhiyapd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
Tender No.
Q 54/22
Q 55/22
Q 56/22

Item

Qty

Drugs –Cardiovascular System –
40mg-8800 Vials
IV (Enoxaparine 40mg & 60mg
60mg-7000 Vials
Injection)
Drugs – cardiovascular System –
130 Vials
VI (Tenecteplase 40mg Injection)
Drugs – Meropenam 500mg
24000 Vials
Injection

Non-refundable
Deposit (Rs)
Rs.2,500.00
Rs.2,500.00
Rs.2,500.00

gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Kfth;fs; my;yJ
cw;gj;jpahsnuhUthpd; rhh;ghf ngah; Fwpg;gplg;gLgth;fs;; my;yJ Nfs;tpjhuh;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ,U gpujpfspy;
nfhs;tdT nra;ayhk;.
(i)

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd
Nfhhpf;ifnahd;W.
(ii) = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F NkNy
$wg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.
(iii) tpahghu gjptpd; rhd;wpjopd; epow;glg;gpujpnahd;W.
2. nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy;
(rkhfk; nkJu) toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOk; Kd;itg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
3. tpiykDf;fs; itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fisj;
jtpu NtNwjhtJ gbtq;fspy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.
4. itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf
ghPl;rpf;fyhk;.
5. 2022.02.16 Mk; jpfjp tiuAk;
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g.
3 kzpf;Fkpilapy; toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fis
ngw;Wf; nfhs;syhk;.
6. 2022.02.17 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F = [ath;jdGu nghJ
itj;jparhiyapd; tphpTiu kz;lgj;jpy; Nfs;;tpfs; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;.
tpiykDf;fis
jpwf;Fk;
Ntisapy;
Nfs;tpjhuhpd;
gpujpepjpnahUth;
rKfkspf;fyhk;.
7. ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk;/ Nfs;tpapd; ve;jnthU
ghfj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd Rachpikia jpizf;fs ngWiff; FOj;
jiyth; nfhz;Ls;shh;.
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jsgj;gpl;ba> ENfnfhl.

fy;tp mikr;R

=ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)
,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

g;yf;NthlH (II)> fpdpfj;Njidapy; rpwpastpyhd
ePH kpd;Dw;gj;jp nra;tjw;fhd cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s
jpl;lk;
Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk;
Mz;bd; 1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh;
2000 jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp
mwptpj;jypd; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis
mq;fPfhpg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y. 45/17>

Jk;gytNf> gd;tpynjd;Nd vDk; tpyhrj;ij nfhz;l jpU. vr;.
[P. [arpq;f uj;d#hpa mtHfSf;F Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd
mq;fPfhuj;ij
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.
2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa
Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly;
Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s kuk; ntl;Ljy; jpl;lk; kTrh vy;y fPo; gphpT gPy;l; ,y 04VP kw;Wk; ,y
08VP gphpT gpypNfhl;wp v];Nll; Etnuypah
Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)
,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;
Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd;
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk;
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd
mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y. 400> Bd;]; tPjp>

nfhOk;G 10 vDk; tpyhrj;ij nfhz;l n`hud gpshd;Nl\d; gp
vy; rp gzpg;ghsH/ jiyik epHthf mjpfhhp mtHfSf;F Nkw;
$wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
epge;jidfs;>
tpNrl
tpjpfSf;fika
toq;f
jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gij
,j;jhy;
nghJkf;fs;
ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f
(jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly;
mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd;
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk;
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd
mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> jpU. Urphpghy &grpq;f>

gdpg;ghsH> g;yf; NthlH gtH (gpiutl;) ypkpll;> ,y. 11A>
vd;.N[.tp FNu khtj;ij uh[fphpa tpyhrj;ij nfhz;l
Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
epge;jidfs;>
tpNrl
tpjpfSf;fika
toq;f
jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gij
,j;jhy;
nghJkf;fs;
ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f
(jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly;
mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s epyj;ij jLf;Fk; jpl;lk; tl;luhr;rpyhNf tj;j fq;ftl Nfhuis fz;b
Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)
,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;
Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd;
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk;
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd
mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ky;tj;J kfh tpfhiu

tpyhrj;ij nfhz;l tzf;fj;Jf;Fhpa jpg;gLthNt Gj;jhufpj;j
mtHfSf;F Nkw; $wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd
mq;fPfhuj;ij
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
epge;jidfs;>
tpNrl
tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,j;jhy;
nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd;
53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd;
nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

2022k; Mz;bw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
2022k; tUlj;jpw;fhf =ghj Njrpa fy;tpapay; fy;Y}upf;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk;
NritfSf;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf Vw;Wf;nfhs;sf;$ba tpahghu
];jhgdq;fs;> epWtdq;fs;> tpepNahf];ju;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd
gjpT nra;a tpUk;Ggtu;fs; xt;nthU nghUl;fs;> gz;lq;fs;> NritfSf;fhf jdpj;jdpahf
Nfs;tpg;gj;jpuj;jpiid NfhUjy; Ntz;Lk; ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gq;fis xNu fbj
ciwf;Fs; itj;J mDg;gKbAk;.
nghUl;fs; / gz;lq;fs; / Nritfs;
njhFjp ,yf;fk;
toq;Feu;
,y 01 - fhfpjhjpfs;
i
gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk; > NwhdpNah> gf;];> fzdp Nghd;w
,ae;jpuq;fSf;fhd fhfpjhjpfs;
ii
fzdp gpupd;lu; wpgd;> b];fw;> Nlhdu;> fhl;wp[; cs;spl;l nghUl;fs;
Vida mtrpakhd nghUl;fs;
,y 02 - fl;blg; nghUl;fs;
i
fl;blk; fl;Ltjw;F Njitahd rfy nghUl;fSk;> G+r;Rf;fs;
ii
gp.tp.rp Foha;fSk;> nghUj;Jf;fSk; kw;Wk; ePu;g;gk;gp rk;ge;jkhd rfy
nghUl;fs;
iii
rfy kpd;dpay; nghUl;fs; cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUj;jpfs;
iv
Jk;Gj;jb> <u;f;FkhW> tpk;> `hu;gpf; Nghd;w nghUl;fs;
vi
Fspayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; Rj;jpfupg;G nghUl;fs;
vii kz;ntl;b> Ks;S> Nfhlhup> fj;jp> Ntyp ntl;Lk; fj;jupf;Nfhy;
viii gyif tiffs;
,y 03 - ntspaPLfs;
i
Gj;jfq;fs; kw;Wk; ntspaPLfs;
ii
jpdrup gj;jpupiffSk; > thu ntspaPLfSk;
,y 04 - thfd cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; lau;> upA+g;
,y 05 - tpLjp guhkupg;G cgfuzq;fs;
,y 06 - kUe;Jg;nghUl;fs;> / KjYjtp nghUl;fs;
Nritfs; / jpUj;jq;fs;
,y 07 - thfdq;fs;
i
thfdq;fis Nrtp]; nra;jy;
ii
Nkhl;lhu; thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; xl;L; Ntiy
cs;spl;l Ntiyfs;
iii
thfdj;jpd; F\d; nra;jy; ciwaply;
iv
Fsp&l;Ljy;
(,y 7 i, ii w;F Mff;$baJ fy;Y}upapypUe;J 36 fpNyh kPw;wUf;Fs;
mike;jpUf;Fk; fuh[;fspypUe;Nj tpz;zg;gpf;f KbAk;)
toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;
1) toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf xt;nthU njhFjp ,yf;fk; kPsspf;fg;glhj
fl;lzkhd &gh 1000/- I nrYj;jp mtrpakhd tpz;zg;gj;jpid fy;Y}upapd;
gjpthsuplk; ngw;Wf;nfhs;shk;. cupa tpz;zg;gj;Jld; gw;Wr;rPl;bidAk; tpahghu
rhd;wpjopd; gpujpapidAk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;
2) nghJthf Nritfs; gz;lq;fSf;fhd gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fs; ,Ug;gpDk;>
Njitg;gLkplj;J khw;W toq;Feu;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; NfhUtjw;fhd
mjpfhuk; fy;Y}upapd; gPlhjpgjpf;F cz;L.
3) G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gj;jpid gPlhjpgjp> =ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up> gj;jid
vDk; Kftupf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp itg;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; “2022k; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vdf;
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
4) gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gj;jpid Vw;Wf;nfhs;tNjh my;yJ kWg;gjw;fhd
mjpfhuk; fy;Y}upapd; nfhs;tdT FOtplNk MFk;
5) 2022k; Mz;L ngg;utup khjk; 15k; jpfjp gp.g 2.00 kzptiu tpz;zg;gq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLtJld; 2022k; Mz;L ngg;utup khjk; 17k; jpfjp K.g 10.00kzp
tiuf;Fk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;;. md;iwa jpdNk K.g.10.05
kzpf;F tpiy kD jpwf;fg;gLtNjhL toq;Fdu;fis gjpT nra;ag;gLk;.
6) njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; cupa nghUl;fis fy;Y}upf;F nfhz;Lte;J
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mg;nghUl;fspd; juk; mq;fPfupf;fg;gl;l gpd;du;
nfhLg;gdT nra;ag;gLk;. njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; xUkhj fhyj;jpw;F
fld; trjpfis toq;Fjy; Ntz;Lk;.
7) fPo;f;Fwpg;gpl;lthW
toq;fj;jtWk;
tpz;zg;gjhuu;fspd;
ngau;
vt;tpj
Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjptpypUe;J ,of;f NeupLk; vd;gij ftdj;jpw;nfhs;sTk;.
1) tpiy kDf;fs; NfhUk; NghJ mtw;iw rku;g;gpf;f jtWjy;
2) Njitg;gLk; Nritfs; toq;fy; Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;Fs; toq;f jtWjy;
3) nghUl;fs;> Nritfs; mq;fPfupf;fg;gl;l juj;jpid nfhz;buhjpUj;jy;
gPlhjpgjp
=ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up>
gj;jid

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upf;F
2022k; tUlj;jpw;fhd czTg; nghUl;fs;
tpepNahf];ju;fisg; gjpT nra;jy;
2022k;
tUlj;jpy;
,e;epWtdj;jpNy
tjptplg;
gapw;rpia
Nkw;nfhs;fpd;w Mrpupa gapYd khztu;fSf;F mtrpakhd
czTg; nghUl;fis tpepNahfk; nra;jy; njhlu;ghf gpd;tUk;
njhFjpfspd; fPo; tpepNahf];ju;fisg; gjpT nra;tjw;fhf
2022.02.17k;
jpfjp
K.g
10.00
kzptiu
tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s czTj; njhFjpfis tpepNahfpg;gjw;F
gjpT nra;tjw;fhf xU czTj; njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj
Nfs;tp itg;Gg; gzkhf &gh 1000 ( Mapuk; &gh) =ghj
Njrpa
fy;tpapaw;
fy;Y}upapd;
gjpthsuplk;
Neubahf
nrYj;jg;gl;L cupa tpz;zg;gg; gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
(tpz;zg;gbtj;jpid ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp 2022 - 02 15 gp.g 2.00 kzp MFk;)
czTj; njhFjpfs; 1> 2> 3> 4 vd;gd njhlu;ghf fy;tpapaw;
fy;Y}upapypUe;J 35 fpNyh kPw;wUf;Fs; tpahghu epiyak;
mike;jpUg;gJ fl;lhakhdJ.
01. rPdp> muprp> ghy;kh> fUthL Nghd;w cyu; czTg;
nghUl;fs;>
gyruf;F
nghUl;fs;>
Njq;fhnaz;nza;
Kjypatw;iw mtrpakhd mstpy; tpepNahfk; nra;jy;.
02. khjj;jpw;F 3000 fpNyh tiuapyhd kuf;fwpfs; tpepNahfk;
nra;jy;.

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s tzpf fl;blk; kw;Wk;
kz; mfo;thuha;r;rp jpl;lk; - xUnjhl;l jpfd
Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)
,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;
Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd;
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk;
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd
mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y: 268/4/10> mk;gN`dgpbghd

njw;F> fphpte;JLt N`hkhfk tpyhrj;ij nfhz;l <.vk;.v];
nyrH N`hy;bq; jdpahH epWtdj;jpd; KfhikahsH mtHfSf;F
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd
mq;fPfhuj;ij
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.
2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa
Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly;
Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

03. ghz; Njitahd msT tpepNahfk; nra;jy;
04. thuj;jpw;F 50 fpNyh tPjk; khjj;jpw;F 200 fpNyh tiuapyhd
Nfhop
,iwr;rpiaAk;
khjj;jpw;F
2000
tiuapyhd
Kl;ilfisAk; tpepNahfk; nra;jy;.

ngWif mwptpj;jy;
gd;dy gpuNjr rig

05. xU Kiwf;F 1000 Njq;fha;fs; tPjk; khjj;jpy; %d;W
Kiwapy;
3000
Njq;fha;fis
(,jw;fhf
tpahghu
epiyankhd;W mtrpakw;wJ) tpepNahfk; nra;jy;.
06. 40 fpNyh fh]; rpypd;lu; khjj;jpw;F 30 tiuapy; tpepNahfk;
nra;jy;.
toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;
z

czTg; nghUl;fs; tpepNahf];ju;fis gjpTnra;ag;gl;l
toq;Feu;fs;
,Ug;gpDk;>
Njitg;gLkplj;J
khw;W
toq;Feu;fsplkpUe;J
tpiykDf;fs;
NfhUtjw;fhd
mjpfhuk; fy;Y}upapd; gPlhjpgjpf;F cz;L.

z

G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gj;jpid gPlhjpgjp> =ghj Njrpa
fy;tpf; fy;Y}up vDk; Kftupf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp
itg;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
“2022k; tUlj;jpw;fhd czTg;nghUl;fs; toq;Feu;fis
gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

z

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gj;jpid Vw;Wf;nfhs;tNjhL
my;yJ kWg;gjw;fhd mjpfhuk; fy;Y}upapd; czTg;
nghUl;fs; nfhs;tdTf; FOtplNk MFk;.

z

njupT nra;ag;gl;l czTg;nghUl;fs; toq;Feu;fs; cupa
nghUl;fis fy;Y}upf;F nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;
mj;Jld; mg;nghUl;fspd; juk; mq;fPfupf;fg;gl;l gpd;du;
nfhLg;gdT nra;ag;gLk;. njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk;
xUkhj fhyj;jpw;F fld; trjpfis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

z

fPo;f;Fwpg;gpl;lthW czTg; nghUl;fis toq;fj;jtWk;
tpz;zg;gjhuu;fspd; ngau; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp
gjptpypUe;J ,of;f NeupLk; vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
1)
2)
3)

tpiy kDf;fs; NfhUk; NghJ mtw;iw rku;g;gpf;f
jtWjy;
Njitg;gLk; Nritfs; toq;fy; Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;Fs;
toq;f jtWjy;
nghUl;fs;> Nritfs; mq;fPfupf;fg;gl;l juj;jpid
nfhz;buhjpUj;jy;

gPlhjpgjp
=ghj Njrpa fy;tpapaw;; fy;Y}up> gj;jid

gd;dy gpuNjr rig rhh;gpy;> gpuNjr rig ngWiff;
FOtpdhy; 2022 ngg;uthp khjk; 07Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik
K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfisj; jpwg;gjw;F gpd;tUk;
cUg;gbfSf;fhf tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nfk; mUzY epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F xNu Neuj;jpy;
FLk;gq;fSf;F gfph;e;jspg;gjw;F nfha;ah / khJsk;
fd;W tiffs;
midj;J tifahd `pa+k; Foha;fs;
khfe;Ju thfd Nrit epiyaj;jpw;Fj; Njitahd
cgfuzq;fs;
,ul;;il gy fhhpa jiuf;F fy; gjpf;Fk; ,ae;jpuk;
mYtyf fjpiufs; kw;Wk; Nkirfs;
Nkirf; fzdpfs;
ntg; fkuh
midj;J tifahd lah;fs; (buhf;lh;> bNuyh;> gpNshngl;>
bg;gh;> nfg;> if buhf;lh;> Kr;rf;fu tz;b> N[.rP.gP)
lah;fis kPs epug;Gjy;
¾cq;fsJ tpiykDf;fis jiyth;> gd;dy gpuNjr
rig> gd;dy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; Nehpy;
nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.
¾,iaGila tpguf;Fwpg;;Gfis gpd;tUk; njhiyNgrp
,yf;fq;fspy; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

vy;.vk;.v];.Nf. uQ;[pj; yq;rfhu>
jiyth;>
gd;dy gpuNjr rig.
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