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காணாம ப�ாப�ாரது பிரச்சன�ய 
தீகக ப�ாராட்டஙகள ந்டத்ாது அரப்சாடு 
ப�்ச வாஙபகா எண்டு அலி ்சப்ரி ஐயா 
அனைப்பு விடுததிருககிறாபர....

முன�ம் இருந்னவய வி்டவும் இவர்  
இ்ய சுததிபயா்ட கூப்பிடுறார், ப�்சாம 
அரப்சா்ட ப�சி  ஒரு முடிவுககு வாறது 
உண்னமயில நலலது்ாப�...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தேசிய ஐக்கியத்ே வலுப்படுததுவேற்கும்  
வடக்கு தேற்்கை ஒன்றி்ைக்கைவும் அடிதேளம்  

தேசிய ஒருமைப்பாடு ைற்றும் நல்லிணக் -
கத்திற்கபான அலுவலகத்தின் செயற்்பாடுக-
ளின் ஊடபாக தேசிய ஐக்கியத்மே வலுப்-
டுத்துவேற்கும் வடக்மகயும் சேற்மகயும் 
ஒன்றிமணப்ேற்கும் நல்ல அடித்ேளத்மே 
அமைக்க முடியும் என நீதி அமைசெர் அலி 
ெபரி சேரிவித்ேபார்.  

யபாழ்.ைபாவடட நடைபாடும் தெமவயுடன் 
இமணநேேபாக வடைபாகபாண ெம்யின் 
தவண்டுதகபாளுக்கு இணஙக தேசிய ஒரு -
மைப்பாடு ைற்றும் நல்லிணக்க அலுவல -
கத்தின் 42 மில்லியன் ரூ்பா நிதியுேவியுடன் 
யபாழ்ப்பாணம் சகபாக்குவில் இநதுக் கல்லூரி 
வளபாகத்தில் நிர்ைபாணிக்கப்டட ஸைபார்ட 
வகுப்மைக்கபான புதிய மூன்று ைபாடி கடட-

டம் நீதி அமைசெர் அலி ெபரியினபால் திைநது 
மவக்கப்டடது.  

ஜனபாதி்தி ைற்றும் பிரேைர் ஆகிதயபா -
ரின் ்ணிபபுமரயின் த்ரில் ேற்த்பாமேய 
அரெபாஙகம் வடக்கில் உளள ேமிழ் த்சும் 
ைக்கள ேைது சைபாழிகளில் த்சுவேற்கும் 
வபாழ்வேற்குைபான சூழமல உருவபாக்கியுள-
ளது. அவர்களின் கலபாெபாரஙகளுக்கு ஏற்் 
வபாழும் சூழல் உருவபாக்கப்டடுளளது.  

கடநே கபாலம் முேல் வடக்கு, சேற்கு 
ைக்கள அமனவரும் ெைபாேபானத்துடனும் 
நல்லிணக்கத்துடனும் செயற்்டுகின்ைனர். 
நபாடடின் அபிவிருத்திக்கு அமைதியும் நல்லி -
ணக்கமும் இன்றியமையபாேது என 
அவர் குறிபபிடடபார்.  

74வது சுதந்திர தின க்கொண்ொட்்ங்கள்  எதிரவரும் 4ஆம் தி்கதி சுதந்திர சதுக்கத்-
தில் நம்கபற உள்்ளது.  இதன் முன்்னொடி ஒத்திம்க நி்கழ்வு்கள் ்நற்று இ்ம்கபற்ற 
்பொது பிடிக்கபபட்் ப்ம்.    

லஙகபா ஐஓசி நிறுவனத்தின் ஊடபாக 
மின்ெபார ெம்க்கு தநரடியபாக எரிச்பா-
ருமள சகபாளவனவு செயயப்ட இருப -்
ேபாகவும் இன்று (31) ைற்றும் நபாமள (01) 
அமவ கிமடக்க இருப்ேபாகவும் மின்-
ெக்தி ைற்றும் எரிெக்தி அமைசெர் கபாமினி 
சலபாகுதக சேரிவித்துளளபார்.  

அடுத்ே வபாரத்திற்கு மின்ெபார ெம்க்கு 
தேமவயபான எரிச்பாருளின் அளவு 

குறித்து நபாமள தீர்ைபானிக்கப்டுசைன 
அவர் சேரிவித்துளளபார்.   ேனியபார் 
மின் உற்்த்தி நிமலயஙகளில் இருநது 
குறுகிய கபாலத்திற்கு மின்ெபாரத்மே ச்ற்-
றுக்சகபாளளும் தவமலத்திடடம் முன்-
சனடுக்கப்டவுளளேபாகவும் அமைசெர் 
கபாமினி சலபாகுதக சேரிவித்துளளபார். 
சடபாலர் சநருக்கடி நிமலமை 
கபாரணைபாக எரிச்பாருள 

கச்சதீவு திருவிழாவிற்கு  
இந்திய யாத்திரிகரகளுககு  

அனுமதி கிடடயாது  
கசெதீவில் வருடநதேபாறும் நமட-

ச்றும் அநதேபாணியபார் திருவிழபா-
வில் இலஙமக யபாத்திரிகர்களும் 
இநதிய யபாத்திரிகர்களும் ் ஙதகற்று 
வநே நிமலயில் இநே ேடமவ ைபாற் -
ைஙகள செயயப்டடுளளன.  

இேன்்டி, கசெத்தீவு 
புனிே அநதேபாணியபாரின் 

 சொயந்தைருதில்  

படுககாடல க்சயயபபடட   
கபண்ணுககு ககாபரானா  
(கல்முமன விதெட நிரு்ர்)  

ெபாயநேைருது பிரதேெத்தில் ்டுசகபாமல செயயப்டட ச்ண்-
ணுக்கு சகபாதரபானபா சேபாற்று உறுதி செயயப்டடமேயடுத்து 
அவரது ஜனபாஸபா ைடடக்களபபு, ஓடடைபாவடியில் அமைந -
துளள ைஜைபா நகர் சகபாவிட மையவபாடியில் தநற்று (30) நல்லட-
டக்கம் செயயப்டடுளளது. இத்ேகவமல குறித்ே ச்ண்ணின் 
புேல்வரபான அலியபார் செௌ்ர் உறுதிப்டுத்தியுளளபார்.  

ெபாயநேைருது-15 ஆம் பிரிவு புதுப்ளளி வீதியிலுளள 

குழந்ேகை்ள ்பாதிக்கும்  
தீவிர த�ாய் ்பரவல் குறிதது  
மருததுவரகைள் எச்சரிக்்கை  

நபாடடில் மீண்டும் தகபாவிட-19 ்ரவியுளள 
நிமலயில் குழநமேகமள ்பாதிக்கக்கூடிய 
ைற்சைபாரு தீவிர தநபாய குறித்து சகபாழும்பு  
தலடி ரிடஜதவ குழநமேகள மவத்தியெபா-
மலயின் ைருத்துவர்கள எசெரித்துள -
ளனர்.   “மிஸஸி” என்ை இநே தநபாய 

25 மில்லியன் கபறுமதியான கெளிநாடடு 
நாணயஙகடை கடத்திய ஐெர டகது  

இ ல ங ம க யி லி ருந து 
ெடடவிதரபாேைபாக சவளி-
நபாடுகளுக்கு, சவளிநபாடடு 
நபாணயஙகமள கடத்தும் 
வர்த்ேகத்தில் ஈடு்டட ஐவர் 
மகது செயயப்டடுளளனர்.  

கடடுநபாயக்க விைபான 
நிமலயத்தில் மவத்து இவர்-
கள ஐவரும் மகது செயயப-

்டடுளளேபாக சுஙகப த்செபா-
ளர் சேரிவித்துளளபார்.   

ெநதேகந்ர்கள கடடுநபா-
யக்க ெர்வதேெ விைபான நிமல-
யத்தின் ஊடபாக, டு்பாய 
தநபாக்கி தநற்று ்யணிக்க 
முயற்சித்ே ெநேர்ப்த்தி-
தலதய மகது செய-
யப்டடுளளனர்.   

ககரண்டி எல்ல ஆற்றில் மூழ்கி ஐெர பலி;   
3 கபண்கள், ஒரு இடைஞரின் ்சடலம மீடபு
(ஹற்ைன் சுழற்சி நிரு்ர்,  
்ெமை நிரு்ர் )  

்துமள – அடடபாம்பிடடிய உைபா 
ஒயபாவிற்கு நீர் வழஙகும் கிமள 
ஆைபான சகரண்டி எல்ல ஆற்றில் 
நீரபாடச சென்ை ஐவர் உயிரிழநதுளள-
னர். நீரில் அடித்துச சென்று கபாணபாைல் 
த்பான ஐவரில், நபான்கு த்ரின் ெட-
லஙகள இதுவமர கண்சடடுக்கப்ட-
டுளளன.    இநே ெடலஙகள தநற்று 
முன்தினம் (29) ைபாமல கண்சட-
டுக்கப்டடேபாக அடடபாம்பிடடிய 
ச்பாலிஸபார் சேரிவிக்கின்ைனர். நீரில் 
மூழ்கி உயிரிழநே நபால்வரின் ெடலங-
கள மீடகப்டடுளளேபாகவும் ஒரு 
சிறுமியின் ெடலம் இதுவமர 
கண்டுபிடிக்கப்டவில்மல

மாற்று வழிமு்ைகை்ள அரசு ்கையாளாவிடடால்  
ேற்த்பா்ேய நி்ை்ம தமலும் தமா்சம்டயும்

அரெபாஙகைபானது சடபாலர் 
மகயிருபபிமன உறுதி 
செயயும் வமகயில் ைபாற்று 
வழிமுமைகமளக் மகயபா -
ளவில்மல என்ைபால் இநே 
நிமலமை தைலும் தைபாெை-
மடயும் என ேமிழ்த் தேசியக் 
கூடடமைபபின் ்பாரபாளுைன்ை 
உறுபபினரும் ஜனபாதி்தி ெட -
டத்ேரணியுைபான எம்.ஏ.சுைநதி-
ரன் சேரிவித்துளளபார்.  

இது சேபாடர்பில் அவர் சவளியிட-
டுளள அறிக்மகயில் தைலும் சேரிவிக்-
கப்டடுளளேபாவது,  

ஒரு நபாடடு ைக்களபாக இநே 
ெவபாலிமன தைற்சகபாளவ-
ேற்கு நபாம் அமனவரும் ஒன் -
று்ட தவண்டிய தேமவயுள -
ளது.   அதேதவமள இநே 
சநருக்கடியிமன தீர்ப்ேற்கு 
அரெபாஙகம் மகயபாளும் வழி-
முமைகள மிக முக்கிய தகள-
விகமள எழுபபியுளளது. அர -
ெபாஙகைபானது சவளிநபாடடு 

கடன்கமள செலுத்துவேற்கு முக்கி -
யத்துவம் சகபாடுப்ேபானது, எைது ைக்-
களிற்கு தேமவயபான அத்தி -
யபாவசிய ச்பாருடகமள

இராணுவத்தளபதி குற்றச்ாட்டுக்கு அமைச்ர் ைறுப்பு  

யாழ்பபாணத்தில் அடமச்சர அலி ்சபரி 

நடமாடும ப்சடெ மூலம பூஸடர
தடுபபூசி ெழஙகும க்சயற்றிடடம

தலபாரன்ஸ செல்வநபாயகம்  

நபாடடில் மீண்டும் சகபாதரபானபா மவரஸ 
சேபாற்று தநபாயபாளிகளின் எண்ணிக்மக அதி -
கரித்து வரும் நிமலயில் இநே வபாரத்தில் 
விதெட ேடுபபூசித் திடடம் நமடமுமைப -
்டுத்ேப்டும் என இரபாணுவத் ேள்தி 
ெதவநதிர சில்வபா சேரிவித்துளளபார்.  

அத்துடன் பூஸடர் ேடுபபூசி வழஙகும் 
நடைபாடும் தெமவமய ஆரம்பிக்கப த்பாவ -
ேபாகவும் அேற்கபாக நடைபாடும் ேடுபபூசி 

ைத்திய நிமலயஙகமள ஸேபாபிக்கத் தீர் -
ைபானித்துளளேபாகவும் இரபாணுவத் ேள்தி 
சேரிவித்துளளபார்.   இது சேபாடர்பில் 
தைலும் சேரிவித்துளள இரபாணுவத்ேள்தி:  

இநே நபாடகளில் சகபாதரபானபா மவரஸ 
சேபாற்று தநபாயபாளர்களின் எண்ணிக்மக 
சவகுவபாக அதிகரித்து வருகிைது. இநே 
நிமலமைமய கவனத்திற்சகபாண்டு மிகவும் 
விமரவபாக ைக்கள பூஸடர் ேடுபபூசிமய 
ச்ற்றுக் சகபாளள தவண்டியது 
அவசியைபாகும்.  

உணவுத் தடடுபபாடு நிலவுெதாக
விரிவுடரயாைரகள் சிலர கபாயெதந்தி

 (எம்.ஏ.அமீனுல்லபா)

நபாடடில் உணவுப ்ற்ைபாக்குமை ஏற்் -
டும் என ் ல்கமலக்கழக விரிவுமரயபாளர்-
கள சிலர் ேவைபான கருத்மே ்ரப் முயற்-
சிப்ேபாகவும் இதில் எநே உண்மையும் 
கிமடயபாது எனவும் விவெபாய அமைசெர் 
ைஹிநேபானநே அளுத்கைதக சேரிவித்-
துளளபார். 

ேற்ச்பாழுது தைற்சகபாளளப்டும் 

ச்ரும்த்பாக அறுவமட இன்னும் 
நமடச்ைபாே நிமலயில் உணவு ேட -
டுப்பாடடுக்கு எநேசவபாரு வபாயப -
பும் கிமடயபாது எனவும் அவர் 
குறிபபிடடபார்.  கண்டி ைகபாவலி ரீச 
தஹபாடடலில் தநற்று முன்தினம் (29) 
நமடச்ற்ை மவ்வம் ஒன்றில் கலந -
துசகபாண்டு உமரயபாற்றும் த்பாதே 
அமைசெர் தைற்கண்டவபாறு 
சேரிவித்ேபார்.  

ச்லுத்தத ்தவறிய வாடமை விைான   
ைட்டணம் ஒரு கைாடிகய 25 லட்்ம்

 முன்னொள் அமைசசர்கள், பிரபுக்கள்:  

02

வழங்கும் சபாறுப்மப ஏறப்தாை   
 ைததிய வங்கி ஆளுநர் ச்தரிவிப்பு 

 எரிகபொருள் இறககுைதிக்கொன க்ொலர: 

02

மிைகாயத் தூள் வீசி  
குடுமபஸதர ககாடல  

02
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060606
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06

06

06
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இராஜாஙக அடமச்சர ல்சந்த அழகியென்ன,  
குமார கெல்கம எம.பிககு ககாபரானா

நுகர்தவபார் விவகபார இரபாஜபாஙக அமைசெர் லெநே அழகிய-
வன்ன ைற்றும் ஐக்கிய ைக்கள ெக்தி ்பாரபாளுைன்ை உறுபபினர் 
குைபார சவல்கை ஆகிதயபாருக்கு சகபாவிட மவரஸ சேபாற்று ஏற்்ட -
டுளளது. முன்னேபாக ெ்பாநபாயகர் ைஹிநே யபாப்பா அத்வர்ேன -
வுக்கு சகபாதரபானபா சேபாற்று ஏற்்டடுளளமை  உறுதியபாகியுளளது.   
இதேதவமள,  சேற்கு அதிதவக சநடுஞெபாமலயில் உளள 
சகபாடடபாவ இமடைபாற்றில் ்ணிபுரிநே 15 ஊழியர்களுக்கு 

அதி்வ்க கநடுஞசொமல ஊழியர்கள்   
15 ்பருககு க்கொவிட் 19 உறுதி

இரண்டு ைா்தங்ைளின் பின்  
பூஸடர் ்தடுப்பூசி சப்றலாம்
தலபாரன்ஸ செல்வநபாயகம்  

ச க பா த ர பா ன பா 
மவரஸ சேபாற்-
றுக்கு உளளபானவர்-
கள அேமனயடுத்து 
இரண்டு ைபாேஙக-
ளுக்குப பின்னர் 
மூன்ைபாவது ேடுபபூசியபான பூஸடர் ேடுபபூசி-
மயப ச்ற்றுக்சகபாளள முடியும் என 
விதெட ைருத்துவ நிபுணர் 

 ஐ.ஓ.சியி்ம் இருந்து  

மின் உற்பத்திககு பதடெயான
எரிகபாருள் ககாள்ெனவு



தினகரன் விளம்பரம
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விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
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ஆசிரியபீடம  
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2022 ஜனவரி 31 திஙகட்கிழனை

திதி: --திதித்துவயம

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 06.00  -  07.30வனர

பிலவ வருடம - னை  18

இன்னறைய சு்பதினம

30 முைல் 31 வனர

தைாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.25
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.32

நயாகம: ைரண-அமிரை நயாகம

2

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித்ை
வினல

குறித்ை
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

யாழ்.ைாவட்ட ேடைாடும நேனவயுடன் இனணநைைாக வடைாகாண ேன்பயின் நவண்டுநகாளுக்கு இணஙக நைசிய ஒருனைப்பாடு ைறறும ேல்லிணக்க அலுவலகத்தின் 42 மில்லியன் ரூ்பா நிதியுைவியுடன் யாழ்ப்பாணம தகாக்குவில் இநதுக் கல்லூரி வளாகத்தில் நிரைாணிக்கப-
்பட்ட ஸைாரட் வகுப்பனறைக்கான புதிய மூன்று ைாடி கட்டிடம நீதி அனைசேர அலி ேபரியினால் திறைநது னவக்கப்பட்டது. யாழ்.்பல்கனலக்கழக வளாகத்தில் ்பல்கனலக்கழக ேமூகத்தினருடன் கலநதுனரயாடல் ஒன்றும இடமத்பறறைது. இக்கலநதுனரயாடனல தவளிவிவகார அனைசேர 
ந்பராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ, நீதி அனைசசின் தேயலாளர, யாழ்.்பல்கனலக்கழகத்தின் உ்பநவநைர ைறறும ைாணவரகள் கலநது தகாண்டாரகள்.  

சேதனப்பேளைளை ஊக்-
குவிப்பது ஒரு பிரச்சிளன-
ைல்ல, மாறாக நாட்டில 
வணிக விவோைம் வீழ்ச்சி -
ைளைவளதசைா அல்லது 
வி வ ே ா ை த் தி லி ருந் து 
விவோயி வவளிசைறறப்ப-
டுவளதசைா ஒருச்பாதும் 
அனுமதிக்க முடிைாது என 
ளகத்வதாழில அளமச்ேர் 
விமல வீரவஙே வதரிவித்துளைார். 
வணிக விவோை வீழ்ச்சிக்கான கார-
ணஙகளை சீர் வேயை சவண்டும் 
என்றும் அவர் வதரிவித்தார்.  

அண்ளமயில ்பத்தரமுலள்லயில 

அளமந்துளை ‘அச்பகம’ 
வைாகத்தில இைம்வ்பறற 
நிகழ்வவான்றின் பின்னர் 
ஊைகவிை்லாைர்கள எழுப-
பிை ்ப்ல சகளவிகளுக்கு 
்பதி்லளிக்கும் ச்பாசத அவர் 
இவவாறு வதரிவித்தார்.  

 அவர் சமலும் குறிபபிட் -
டுளைதாவது, 

"அடுத்த மூன்று வருைங-
களை நன்கு திட்ைமிட்டு தவறுக -
ளைக் கண்ைறிந்து திருத்தினால, 
நாட்டு மக்கள விரும்பிை முடிவு -
களை அளைை முடியும். ஆனால நம் 
நாடு வணிக விவோைத்துைன் விளை-

ைாைக்கூைாது. இது மிகவும் உணர்தி-
றன் மிக்க பிரச்சிளன. வணிக விவோ-
ைம் அழிந்தால, அது இந்த நாட்டின் 
உணவுப ்பாதுகாபள்ப குழி்பறிக்-
கும்.  

இந்திைாவில, விவோயிகளின் 
ச்பாராட்ைத்தால இந்திை பிரதமர் 
சமாடி இரண்டு ேட்ைமூ்லஙகளை 
திரும்்பப வ்பற சவண்டியிருந்தது. 
ஆட்சிக்கு ேவாலகள ஏற்படும் 
ச்பாது,   அது பின்வாஙக சவண்டி-
யிரு க்கும். எனசவ, வணிக விவோ-
ைத்தின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமான கார -
ணஙகளை உைனடிைாக ேரி 
வேயை சவண்டும். 

வணிக விவசாய வீழ்ச்சிககான  
காரணஙகளை சீர் சசயய வவண்டும்  

நைசிய கல்வி நிறுவகத்தின் ஏற்பாட்டில் இடமத்பறறை ்பரிேளிபபு விழாவில் ஊடகத்துனறை 
அனைசேர டளஸ அழகபத்பருை பிரைை அதிதியாக கலநது தகாண்டார. கலநது தகாண்ட 
ைாணவிகளுடன் அனைசேர உனரயாடுவனை ்படத்தில்  காணலாம.     

2021, தரம் 
5ஆம்  ஆண்டு  
பு ்ல ள ம ப ்ப ரி -
சில ்பரீட்ளே 
வ்பறுச்பறுகளை 
விளரவில வவளி-
யிடுவதறகு எதிர்-
்பார்த்துளைதாக 
்பரீட்ளேகள திளணக்கைம் வதரிவித்-
துளைது.  அதறகளமை, தரம் ஐந்து 
பு்லளமப்பரிசில ்பரீட்ளே வ்பறுச்பறு-
களை ஒரு மாதம் 10 நாட்களுக்குள 
வவௌியிடுவதறகு எதிர்்பார்ப்பதாக 
்பரீட்ளேகள ஆளணைாைர் நாைகம் 
தர்மசேன வதரிவித்துளைார்.  பு்ல-
ளமப்பரிசில ்பரீட்ளே விளைத்தாள 
மதிபபீட்டு ்பணிகள இன்று  (31) 
ஆரம்பிக்கப்பைவுளைதாக அவர் 
குறிபபிட்டுளைார்.  

புலமமப்பரிசில் 
பரீடமசை   
பபறுபபறுகள் 
விமைவில்   

சதசிை வருவாய, க்லால திளணக் -
கை வதாழிறேஙகம் சமறவகாண்டு 
வந்த ச்பாராட்ைத்ளத தீர்ப்பதறகு 
ஜனாதி்பதி வேை்லாைர் காமினி 
வேனரத்துைன் அதிகாரிகள மறறும் 
வதாழிற ேஙகஙகள நைத்திை ச்பச்சு-
வார்த்ளத சிறந்த தீர்வவான்ளற எட்-
டியுளைதாக அறிை வருகிறது.  

வரி வருமானத்ளத அறவிடும் 
வழி முளறயில மாறறஙகளை ஏற்ப-
டுத்தி தஙகைது திளணக்கைத்துக்கு 
அதிகாரத்ளத குளறப்பதறகு அரசு 
சமறவகாண்ை புதிை ேட்ை வளர -
வுக்கு சி்ல திருத்தஙகளை இளணப -

்பதறகு ஜனாதி்பதி வேை்லாைருைன் 
நைந்த உைர்மட்ை ச்பச்சுவார்த்ளத-
யில கவனம் வேலுத்தப்பட்ைசத 
இதறகு காரணமாகும்.  

சதசிை வருவாய திளணக்கைம் 
அறவிடும் வ்பாருளகள மறறும் 
சேளவகள வரி மறறும் க்லால 
திளணக்கைம் அறவிடும் க்லால 
வரி உளளிட்ை சமலும் ்ப்ல வரிகள 
வதாைர்்பாக திளறசேரியின் பிரதிச் 
வேை்லாைரின் தள்லளமயில புதிதாக 
அளமக்கப்பட்ை விசேை பிரிவு 
ஒன்றின் ஊைாக சமற -
வகாளவதறகு 

தேசிய வருவாய், கலால் திணைககள தோழிற்சஙகம்

எலும்பு மச்ளே 
புறறுசநாைால ்பாதிக் -
கப்பட்ை தம்புத்சதக -
மளவ சேர்ந்த டீ.என்.
ேச்சித் சிதுமின மாண -
வனின் சநாளை 
குணப்படுத்துவதறகு 
உதவி வேயவதறகு 
பிரதமரின் ்பாரிைார் 
ஷிரந்தி விக்ரமசிஙக 
ராஜ்பக்ஷ முன்வந்துள-
ைார்.  

ோராணத் தரப 
்பரீட்ளேயில சிறந்த 
சித்தி எயதிை ்பதிசனழு வைதுளைை 
டீ.என்.ேச்சித் சிதுமின மாணவன் 
தறச்பாது அநுராதபுரம் மகுச்லவ 
சதசிை ்பாைோள்லயில கணித 

பிரிவில உைர் தரம் கறறு வருகிறார்.  
தந்ளத விட்டுச் வேன்றதன் பின்னர் 

தனது தாய மறறும் ேசகாதரி -
யுைன் 

புற்றுவ�ாயால் பாதிககபபட்ட மாணவனுககு 
பிரதமரின் பாரியார் உதவி

ஜனாதிபதி சசயலாைரு்டனான 
வபச்சுவார்்தளத; சாதகம் என சதரிவிபபு
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ைர்ஹூம அஷதஷெய்க் தைளலவி எம.எம.ஏ.மு்பாறைக் எழுதிய இலஙனகயில் வாழ்நை 
சுைார 100 உலைாக்களின் வாழ்க்னகக் குறிபபு ்பறறிய "தேரன்திப கண்ட ோன்நறைார-
கள்" நூல் தவளியீட்டு நிகழ்வு நேறறு தகாழுமபு ஸாஹிரா கல்லூரி கபூர ைண்ட்பத்தில் 
அ.இ.ஜ.உலைாவின் ைனலவர அஷதஷெய்க் றிஸவி முபதி ைனலனையில் ேனடத்பறறை 
ந்பாது.  ( ்படம.ஏ.எஸ.எம. ஜாவித்) 

முன்னாள் அனைசேரகள், பிரபுக்கள்: 

ச்லாரன்ஸ் வேலவநா-
ைகம்  

முன்னாள அளமச்-
ேர்கள உளளிட்ை 
பிரபுக்கள ்பைணம் 
வேயவதறகாக வாை-
ளகக்கு அமர்த்தப்பட்-
டுளை விமானஙகளுக்காக விமானப 
்பளையினருக்கு ஒரு சகாடிசை 25 
இ்லட்ேத்திறகும் சமற்பட்ை நிதிளை 
வேலுத்த சவண்டியுளைதாக சதசிை 
கணக்காயவு அலுவ்லகம் வதரிவித்-
துளைது.  

சமற்படி நிதிளை வேலுத்தாமல 
தவறவிட்டுளை நிறுவனஙகளில 

அளமச்சுக்கள உள-
ளிட்ை 10 அரே 
நி று வ ன ங க ளு ம் 
இரண்டு தனிைார் 
நிறுவனஙகளும் உள-
ைைஙகுவதாக அந்த 
அலுவ்லகம் வவளி-

யிட்டுளை அறிக்ளகயில குறிபபிைப-
்பட்டுளைது.  

அதறகிணஙக விமானப ்பளையி -
னரிைமிருந்து 2003 -/ 2013 வருைங-
களுக்கு இளையி்லான கா்லத்தில 
வ்பறறுக்வகாளைப்பட்ை விமானஙக-
ளுக்கு 60 ்லட்ேத்துக்கு அதிக-
மான நிதியும் 2013 ஆம் 

எரித�ாருள் இறககுமதிககான த�ாலர்:  

ச்லாரன்ஸ் வேலவநாைகம்  

 நாட்டில நி்லவும் வைா்லர் 
வநருக்கடிக்கு மத்தியில எரி -
வ்பாருள இறக்குமதிக்கு 
சதளவைான வைா்லர்களை 
வ்பறறுக் வகாடுக்கும் 
வ்பாறுபள்ப தாம் ்பாரவம-
டுப்பதாக மத்திை வஙகி-
யின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் 
கபரால வதரிவித்துளைார்.  

எரிவ்பாருள வநருக்கடி வதாைர்-
பில ஜனாதி்பதி வேை்லகத்தில 
ஜனாதி்பதி சகாட்ைா்பை ராஜ்பக்ஷ -
வின் தள்லளமயில நளைவ்பறற 
விசேை கூட்ைத்தின் ச்பாது மத்திை 
வஙகியின் ஆளுநர் தாம் அதறகான 

வ்பாறுபள்ப ்பாரவமடுப்ப-
தாக அவர் ஜனாதி்பதியிைம் 
வதரிவித்துளைார்.  

அசதசவளை,  எரி -
வ்பாருள இறக்குமதிக்கு 
சதளவப்படும் வைா்லர் 
வதாைர்பில முன்்பதாகசவ 
அறிைத் தருமாறும் மத்திை 
வஙகியின் ஆளுநர் அந்த 
ச்பச்சுவார்த்ளதயின்ச்பாது 

வ்பறசறாலிைக் கூட்டுத்தா்பனத்தின் 
அதிகாரிகளிைம் சவண்டுசகாள 
விடுத்துளைார்.  

எரிவ்பாருள வநருக்கடிளை கவ -
னத்திற வகாண்டு மின்ோர 
விநிசைாகத்தில துண்டிபபு 

மிளகாய்த் தூள் தூவி 
குடுமபஸ்தர் பகாமல

வீட்டில தனிைாக வாழ்ந்து வந்த 
மூன்று பிளளைகளின் தந்ளத ஒருவர் 
மீது மிைகாய தூளை வீசி கத்திைால 
குத்தி வகாள்ல வேயத ேம்்பவம் 
வதாைர்்பாக இரண்டு வ்பண்கள 
உட்்பை ஏழு ச்பர் ேந்சதகத்தின் 
ச்பரில ளகது வேயைப்பட்டுளைதாக 
வ்பாலிஸார் வதரிவித்துளைனர்.  

இந்த ேம்்பவம் கம்்பஹா மாவட் -
ைம் திவு்லபபிட்டிை வ்பாலிஸ் 
பிரிவில சநறறு நைந்துளைது.  

இந்த ேந்சதக ந்பர்கள வகாள்ல 
வேயைப்பட்ைவரின் வீட்டுக்கு 
அைலில வசித்து வந்தவர்கள என 
வ்பாலிஸார் வதரிவித்துளைனர். 
நுனகஹா கிழக்கு ்பளளிைபபிட்டிை 

பிரசதேத்தில வசித்து வந்த சக.வின்-
ேன் என்ற 60 வைதான ந்பசர ேம்்ப-
வத்தில வகாள்ல வேயைப்பட்டுள -
ைார்.  

இந்த ந்பர் மளனவி உயிரிழந்த 
பின்னர் தனிைாக வீட்டில வசித்து 
வந்துளைதாக விோரளணகளில வதரி-
ைவந்துளைது. அைல வீடுகளில குடி -
சைறிைவர்கைால தனக்கு வதாந்தரவு  
எனக் கூறிைதன் காரணமாக ஏற்பட்ை 
தகராளற அடிப்பளைைாக வகாண்டு 
ேந்சதக ந்பர்கள சநறறு அதிகாள்ல 
வீட்டிறகுள புகுந்து மிைகாய தூளை 
வீசி, கத்திைால குத்தி வகாள்ல வேய-
துளைதாக வ்பாலிஸ் விோர-
ளணகளில 

வழஙகும் சபாறுபளப ஏற்பதாக   
ம்ததிய வஙகி ஆளு�ர் சதரிவிபபு

சசலு்தத்த தவறிய வா்டளக விமான   
கட்டணம் ஒரு வகாடிவய 25 லடசம்
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NVQ Kiw %yk; 

jpwd; flTr;rPl;L

jpwd; kw;Wk; njhopy; mDgtj;jpw;F

rhd;wspf;fg;gl;l jpwd; kw;Wk; mDgtj;jpw;F - jpwd; flTr;rPl;L

jpwd; flTr;rPl;il ngw;wtu;fSf;F fpilf;Fk; ed;ikfs;

njhopy; toq;FeUf;F fpilf;F ed;ikfs;

jpwd; mDgtk; nfhz;l - ];khu;l; ml;il

%yk; cWjp nra;a KbAk;.

FwpaPL

cq;fsJ midj;J jpwd;fs;/ jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ij ];khu;l; ml;il (SMART CARD) xd;wpd; %yk; cWjp 

nra;tJ jpwd; flTr;rPl;L %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. cq;fsplk; cs;s NVQ rhd;wpjo;> njhopy; mDgtk; njhlu;gpy; 

tpguq;fis Neubahf www.nsp.gov.lk vd;w ,izajsj;jpw;F my;yJ 011 760 8067 vd;w njhiyNgrp ,yf;fk; %yk; 

Nfl;L Njitahd tifapy; rku;g;gpj;J jpwd; mDkjpg;gj;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,jw;fhf kjpg;gPL nra;ag;gl;l 

jpwd;fSld; Fwpj;j njhopypd; Xu; Mz;L njhopy; mDgtj;Jld; njhopypy; <LgLtJ mtrpak; vd;gNjhL> 1000 &gh 

fl;lzk; xd;iw nrYj;JtJ mtrpakhFk;. Kd;fw;if mq;fPfupg;G (Recognition of Prior Learning – RPL) Kiw %yk; NVQ 
rhd;wpjio ngWk; jpwd; iftpidQu;fSf;F NVQ rhd;wpjio ngw;Wf;nfhz;l gpd; “jpwd; flTr;rPl;il” (Skill Passport) 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpz;zg;gpf;f KbAk;.

 jkJ jpwDf;F mq;fPfhuk; fpilf;Fk;

 jpwd; kw;Wk; mDgtj;ij midtUf;Fk; ,izajsj;jpd; %yk; 

cWjp nra;a KbAkhf ,Uj;jy;.

 cs;ehl;L> ntspehl;L Ntiy tha;g;Gf;fhd topia 

Vw;gLj;jy;.

 fy;tp kw;Wk; njhopy; rhd;wpjo; njhFjp xd;Wf;F gjpy; 

];khu;l; ml;il xd;iw gad;gLj;j KbAkhjy;.

 cs;ehl;L my;yJ ntspehl;L Ntiy tha;g;G 

xd;wpd;NghJ ngw;Wf;nfhz;l jpwd; kw;Wk; mDgtj;ij 

mbg;gilahff; nfhz;L NVQ rhd;wpjo; kw;Wk; jpwd; 
mDkjpg;gj;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

 mur mq;fPfhuk; cs;s jpwd;fis cWjp nra;j/ 
mq;fPfhuk; cs;s jpwd; iftpidQu;fis 

gzpaku;j;Jtjw;F KbAkhjy;.   

 Fwpj;j jpwd; iftpidQu;fspd; jpwd; kw;Wk; 

mDgtj;ij xd;iyd; %yk; cWjp nra;a 

KbAkhf ,Uj;jy;.

 jpwd; iftpidQu;fis epakpg;gjw;fhf 

vLf;fpd;w fhyk; kw;Wk; nryit 

kl;Lg;gLj;j KbAkhf ,Uj;jy;. 

 md;whl NjitfSf;fhf Njitahd 

njhopy;Kiwahsu;fspd; jpwd; kw;Wk; 

mDgtj;ij cWjp nra;tjw;F KbAkhjy;.

jifik msTNfhy;

tpz;zg;gjhuu;

 ,yq;if gpui[ahf ,Uj;jy;.

 %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FOtpy; (TVEC) gjpT nra;ag;gl;l 
epWtdk; xd;wpy; NVQ rhd;wpjo; xd;iw ngw;Wf;nfhz;l gpd;du; Xu; Mz;L njhopy; 

xd;iw ngw;wpUj;jy; my;yJ Kd;fw;if mq;fPfupg;G (RPL) %yk; ngw;Wf;nfhz;l NVQ 
rhd;wpjo; xd;W ,Uj;jy;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

 www.nsp.gov.lk vd;w Kftupf;F gpuNtrpj;J “Apply today” ,d; kPJ fpspf; nra;aTk;.

 Njitahd tpguk; kw;Wk; mbg;gil tpz;zg;gj;ij epug;gTk;.

 mbg;gil tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;j gpd; tpz;zg;gjhuupd; fy;tp kw;Wk; njhopy; jifikfs;> 

njhopy; mDgtk;> nkhopj; jpwd; Nghd;wtw;iw fl;likg;Gf;F cs;slf;Ftjw;fhf EioTj; 

jfty; kw;Wk; mjDld; njhlu;Ggl;l midj;J Mjhu Mtzq;fspd; ];Nfd; nra;ag;gl;l 

gpujpfisAk; gjpNtw;wk; (Upload) nra;a Ntz;Lk;. 

Fwpg;G:- toq;fg;gLfpd;w tpguq;fs; Fwpj;j cz;ikj; jd;ik epu;thfpfs;/ 
epWtdk;/ mikg;Gfs; %ykhf vk;khy; cWjp nra;ag;gLk;.    

 tpz;zg;gjhuu; 1000 &gh fl;lzj;ij Neubahf TVEC epWtdj;jpw;F my;yJ Fwpj;j ngau; 

Fwpg;gplg;gl;l tq;fpf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;a Ntz;Lk;. fl;lzk; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;bd; 

];Nfd; nra;j gpujp xd;iw jpwd; flTr;rPl;L (Skills Passport) fl;likg;Gf;F jutpwf;fk; (Upload) nra;a 
Ntz;Lk;.

 xt;nthU fl;lj;jpYk; tpz;zg;gjhuUf;F SMS mwptpj;jy; mDg;gg;gLk;. tpz;zg;gjhuUf;F ,Wjp SMS 
mwptpj;jy; fpilj;j gpd; jpwd; flTr;rPl;L ml;il (Skills Passport Card) TVEC epWtdj;jplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

njhopy; njhlu;gpy; mj;jhl;rp

 tpz;zg;gjhuu; gzpapy; <LgLtjhapd; kw;Wk; EPF kw;Wk; ETF ,w;fhf gq;fspg;Gr; nra;tjhapd; 
njhopy; tpguj;ij cWjp nra;tjw;F Fwpj;j nfhLg;gdT mwpf;iffspd; gpujpfis jpwd; flTr; 

rPl;L gpupTf;F (Skills Passport Unit) gjpNtw;wk; (Upload) nra;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuu; mtuJ njhopy; toq;Feu; %yk; toq;fg;gl;l njhopy; cWjp nra;Ak; fbjj;ij 

jpwd; flTr;rPl;L gpupTf;F gjpNtw;wk; (Upload) nra;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuu; tu;j;jf cupikahsuhapd; tu;j;jfg; gjpT (BR) gpujp kw;Wk; me;jf; fbjk; 

fpilj;j jpfjpf;F Fwpj;j tu;j;jfk; nraw;gLtJ gw;wp Fwpj;j gpuNjrj;jpd; fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

Fwpj;j gbtj;jpw;F mika gjpNtw;wk; (Upload) nra;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuu; ntspehl;L Ntiy xd;wpy; <Lgl;bUf;Fk;NghJ mtu; ,yq;if ntspehl;L 

Ntiytha;g;G gzpafj;jpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjopd; gpujp> njhopy; toq;Feupdhy; toq;fg;gl;l 

Nritf; fbjk;> tprhtpd; gpujp xd;iw gjpNtw;wk; (Upload) nra;jy; Ntz;Lk;.

 500f;F Nkw;gl;l Njrpa jpwd; Nju;r;rpfspy; (www.nvq.gov.lk) cq;fSf;F 

nghUj;jkhd njhopiy Nju;T nra;a KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F miof;fTk;...

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp>

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

%d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO>

epGdjh gpar> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 05.

njh.Ng.: 011 760  8000   njhiyefy;: 011 255 5007
kpd;dQ;ry;: info@tvec.gov.lk  ,izajsk;: www.tvec.gov.lk

jpD}\h yf;khyp
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பூஸ்டர் தடுப்பூசி முக்கியத்துவம் 
நன்கு உணரப்்ப்ட வவண்டும்
நாட்டின் ்பல பிரவதசங்களிலும் க்காவிட் 19 

கதாற்றின் ஒமிக்வரான் பிறழ்வு ்பரவி வரு -
கின்றது. இதனை சு்காதாரத் துனறயிைர் சுட்டிக் ்காட்-
டியுள்ளைர். 'தற்வ்பாது க்காவிட் 19 கதாற்றுக்கு உள-
்ளாைவர்்க்ளா்க அன்டயா்ளம் ்காணப்்படு்பவர்்களில் 
90_ -95 வீதமாவைார் ஒழிக்வரான் பிறழ்வு கதாற்றுக்-
குள்ளாைவர்்க்ளா்க வி்ளஙகுகின்றைர் என்று சு்காதார 
அனமச்சின் சு்காதார வமம்்பாட்டு ்பணிய்கப் ்பணிப்்பா -
்ளர் க்டாக்்டர் ரன்ஜித் ்பட்டுவந்து்டாவ கதரிவித்திருக்-
கின்றார். 

  ஒமிக்வரான் பிறழ்வாைது, க்காவிட் 19 கதாற்றில் 
இற்னறவனரயும் ஏற்்பட்டுள்ள பிறழ்வு்கன்ள வி்டவும் 
மி்க வவ்கமா்கப் ்பரவக் கூடியதா்க வி்ளஙகுகின்றது. 
இது உல்க்ளாவிய ரீதியில் உறுதிப்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது. 
க்காவிட் 19 கதாற்றில் ஏற்்கைவவ ஏற்்பட்்ட க்டல்்டா, 
அல்்பா வ்பான்ற திரிபு்கன்ளப் வ்பான்று அதி்க உயிரா-
்பத்து அச்சுறுத்தனலக் க்காண்டிராத வ்பாதிலும், மி்க 
வவ்கமா்கப் ்பரவக் கூடிய தன்னமனயக் க்காண்டிருக்-
கின்றது ஒமிக்வரான் பிறழ்வு. 

  இப்பிறழ்வு கதாற்றுக்குள்ளாகி தீவிர நினல ஏற்்ப-
டுமாயின் னவத்தியசானலயில் தஙகியிருந்து சிகிச்னச 
க்பற வவண்டிய நினலனமயும் ஏற்்ப்டலாம் என்்பது-
தான் மருத்துவர்்களின் ்கருத்தா்க உள்ளது. அதன் 
்காரணத்திைால் ஒமிக்வரான் பிறழ்வின் தாக்்கத்னதக் 
்கட்டுப்்படுத்திக் க்காளவதற்கும், அத்கதாற்றுக்கு உள-
்ளாைால் அது தீவிர நினலனய அன்டவனதத் தவிர்த்-
துக் க்காளவதற்கும் க்காவிட் 19 கதாற்றின் தாக்்கத்-
னதக் ்கட்டுப்்படுத்திக் க்காளவதற்்காை தடுப்பூசியின் 
பூஸ்டர் வ்டாஸ க்பரிதும் ்பயைளிக்கும். இதனை 
அடிப்்பன்டயா்கக் க்காண்டுதான் பூஸ்டர் வ்டானைப் 
க்பற்றுக் க்காளவதன் அவசியம் ்பரவலா்க வலியுறுத் -
தப்்பட்டு வருகின்றது. 

இந்த நினலயில் க்காவிட் 19 கதாற்றின் தாக்்கத்-
னதக் ்கட்டுப்்படுத்திக் க்காளவதற்்காை தடுப்பூசியின் 
முதலிரு வ்டாஸ்கன்ளப் க்பற்றுக் க்காண்டுள்ளவர் -
்களுக்கு பூஸ்டர் வ்டானைப் க்பற்றுக் க்காடுப்்பதில் 
எல்லா நாடு்களும் விவே்ட ்கவைம் கசலுத்தி கசயற் -
்பட்டுக் க்காண்டிருக்கின்றை. 

 ஆைால் க்காவிட் 19 கதாற்றின் தாக்்கத்னதக் ்கட் -
டுப்்படுத்திக் க்காளவதற்்காை தடுப்பூசிக்கு எதிரா்கவும் 
குறிப்்பா்க பூஸ்டர் வ்டாைுக்கு எதிரா்கவும் தவறா்கவும் 
பினையா்கவும் த்கவல்்கள ்பரப்்பப்்படுகின்றை. இவவா -
றாை சூைலில் இத்தடுப்பூசி்கள கதா்டர்பில் தவறாை 
த்கவல்்கன்ளப் ்பரப்புவவானரக் ்கண்டித்துள்ள ்பரிசுத்த 
்பாப்்பரசர், க்காவராைா கதாற்றுக்கு எதிராை வலினம -
யாை வ்பராயுதங்க்ளா்கத் தடுப்பூசி்கள வி்ளஙகுவதா-
்கக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 உண்னமயில் ்காலத்திற்கு அவசியமாை ்கண்்ட-
ைத்னத ்பரிசுத்த ்பாப்்பரசர் வமற்க்காண்டுள்ளார். 
2019 இறுதிப் ்பகுதியில் உலகிற்வ்க க்பரும் சவாலா்க 
உருகவடுத்த க்காவிட் 19 கதாற்றின் தாக்்கத்னதயும் 
்பாதிப்பு்கன்ளயும் மாத்திரமல்லாமல் உயிரிைப்புக்்க-
ன்ளயும் குனறப்்பதில் இத்தடுப்பூசி க்பரிதும் ்பங்களித் -
துள்ளது. இது கதளிவா்க நிரூபிக்்கப்்பட்டுள்ள உண்-
னமயாகும். 

 இத்தடுப்பூசியின் ்பயைா்க இத்கதாற்றின் கநருக் -
்கடி்களுக்கு உள்ளாவவாரிைதும், இத்கதாற்றின் தீவிர 
நினல ்காரணமா்க னவத்தியசானல்களின் அதிதீவிர 
சிகிச்னசப் பிரிவு்களில் சிகிச்னச க்பறுவவாரிைதும் 
எண்ணிக்ன்க மாத்திரமல்லாமல் உயிரா்பத்து அச்சு -
றுத்தனல எதிர்க்காளவவாரிைதும் எண்ணக்ன்கயும் 
குனறவன்டந்துள்ளது. 

இவவாறு மனித சமூ்கத்திற்கு க்பரும் வசனவ-
யாற்றி வரும் தடுப்பூசிக்கு எதிரா்க முன்கைடுக்்கப்்படும் 
தவறாை த்கவல்்கள ்பரப்பும் ந்டவடிக்ன்க எவவிதத்தி-
லும் ஏற்றுக் க்காள்ள முடியாததாகும். ஆைாலும் இது 
கதா்டர்்பாை தவறாை த்கவல்்கன்ளப் க்பரும்்பாலாை 
மக்்கள நிரா்கரித்து தடுப்பூசினயப் க்பற்று வருகின்றைர். 

 அந்த வன்கயில், இந்நாட்டில் இத்கதாற்றின் தாக்்கத்-
னதக் ்கட்டுப்்படுத்துவதற்்காை தடுப்பூசியின் முதலிரு 
வ்டாஸ்கன்ளயும் 85 வீதத்திற்கும் வமற்்பட்்டவர்்கள 
க்பற்றுள்ளைர். ஆைால் ்க்டந்த நவம்்பர் மாதம் நடுப் -
்பகுதியில் இத்தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் வ்டானை வைங -
கும் ந்டவடிக்ன்க ஆரம்பிக்்கப்்பட்்ட வ்பாதிலும் இற்னற 
வனரயும் 40 வீதமாவைார் தான் அதனைப் க்பற்றுள-
்ளைர். பூஸ்டர் வ்டானைப் க்பற்றுக் க்காளவவாரின் 
எண்ணிக்ன்கயில் மந்த நினல ்காணப்்படுவதற்கும் 
தவறாை பிரசாரவம ்காரணமா்க வி்ளஙகுகின்றது.

பூஸ்டர் வ்டாைாைது உ்டலின் வநாகயதிர்ப்பு சக் -
தினயப் ்பலப்்படுத்தக் கூடியதாகும். அதன் ஊ்டா்க 
ஒமிக்வரான் பிறழ்னவ மாத்திரமல்லாமல் எதிர்்காலத்-
தில் ஏற்்ப்டக் கூடிய பிறழ்வு்கன்ள எதிர்க்காள்ளவும் 
இந்த பூஸ்டர் வ்டாஸ க்பரிதும் உதவியளிக்கும் எை 
மருத்துவ நிபுணர்்கள சுட்டிக் ்காட்டியுள்ளைர். 

 இவவாறாை நினலயில், இலஙன்கயில் க்காவிட் 
19 கதாற்றின் தாக்்கத்னதக் ்கட்டுப்்படுத்துவதற்்காை 
தடுப்பூசி வைஙகும் ந்டவடிக்ன்க ஆரம்பிக்்கப்்பட்டு ஒரு 
வரு்டம் நினறவன்டந்துள்ள திைத்தின் மறுநா்ளாை 
30 ஆம் தி்கதி முதலாை ஒரு வார ்காலம் பூஸ்டர் தடுப்-
பூசி வைஙகும் வாரமா்கப் பிர்க்டைப்்படுத்தப்்பட்டுள-
்ளது. இத்திட்்டத்தின் கீழ் ந்டமாடும் முனறயிலும் பூஸ்டர் 
வ்டாஸ க்பற்றுக்கும் ந்டவடிக்ன்கயும் ஆரம்பிக்்கப்்பட்டுள-
்ளது.  ஆ்கவவ பூஸ்டர் வ்டாஸின் முக்கியத்துவத்னதயும் 
்பயன்்கன்ளயும் ்கருத்தில் க்காண்டு அதனைப் க்பற்றுக் 
க்காளவதில் ஒவகவாருவரும் ்கவைம் கசலுத்த 
வவண்டும். இன்னறய ்கால்கட்்டத்தில் அதுவவ நாட்டுக் -
கும் மக்்களுக்கும் நன்னம தருவதா்க அனமயும்.       
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

சிறிய படை என்றாலும் அது தனக்குரிய இைத்-
தில் இருந்து பபறாரிடைறால் பபரிய படைடய 
பெனறு விை முடியும்.

சிறுப்ையான் கெல்லிைம் பெரின் உறுப்ையான்
ஊக�ம் அழிந்து விடும்

குறள் தரும் சிநதனை

முன்னோரின நல்ோசி ்ேண்டி
ேழிபடும் தினம் தை அமோேோதை 
வே ர்கடைப் பபறாறுத்பத விருட-

சங்களின உறுதி முடிவு 
பசயயப்படும் எனகி்து 

ஆனமி்கம். ஆம், ஒருெனின சி்ப் -
பறான ெறாழக்ட்க எனபது அெனுடைய 
முனபனறார்களின விடனப்பயடனக் 
ப்கறாண்டும் முடிவு பசயயப்படுகி்து. 

 ஒருென தனனுடைய முனபனறார்கடை-
யும், முனபனறார்களின அம்சமறான குல -
பதயெத்டதயும் ெணங்கறாது விடைறால், 
மற் பதயெங்கடை ெணஙகியும் 
பலனில்டல எனகின்ன நம்முடைய 
சறாஸ்திரங்கள். ஆத்ம சறாந்தி அடையறாத 
தனனுடைய முனபனறார்களுடைய மனக்-
குட்டயத் தீரக்கும் பபறாருடடு பகீர -
தன ்கடும் முயறசி எடுத்து ்கஙட்கடய 
பூமிக்கு ெரெடைத்து தம் முனபனறார்க-
ளின ஆனமறாடெ சறாந்தப்படுத்தினறான 
எனகி்து புரறாணம்.

 சறாதறாரண மறானிைரறான நறாம், நம்மு -
டைய முனபனறார்களின ஆனமறாடெ 
குளிரவிக்்கப் பபரும் பிரயத்த-
னங்கடைச் பசயய பெண்டிய -
தில்டல. ஆண்டுக்கு மூனறு 
முட் பித்ருக்்களுக்்கறான 
ெழிபறாடடைச் பசயதறாபல 
பபறாதும் எனகின்ன சறாஸ்திர 
நூல்்கள். அதில் முக்கியமறான 
தினம் டத அமறாெறாடச. பிதுர 
பலறா்கத்தில் இருந்து ஆடி அமறாெறாடச 
தினத்தில் கிைம்பி ெரும் பித்ருக்்கள் 
தங்களுடைய ெழித்பதறான்ல்்கடை 
ஆசீரெதித்து மீண்டும் பமபலறா்கம் 
பசல்லும் திருநறாபை டத அமறாெறாடச 
நறாள். 

 இந்த நறாளில் நறாம் நம்முடைய பித்-
ருக்்களுக்்கறான ெழிபறாடடை முட்யறா்கச் 
பசயது, சிறிய அைவிலறான தறானங்கள் 
பசயது மகிழவித்தறால் பபரும் நலங்கள் 
நம்டம ெந்தடையும். டத அமறாெறாடச 
நறாளில், நறாம் பசயயும் ஒவபெறாரு ெழி-
பறாடும் நம் பித்ருக்்களுப் பபறாயச் பசரும். 
இதனறால் அெர்களுடைய ஆசி்களும் 
நமக்கு ெந்து பசரும். 

 அடெ நமக்கு மடடுமினறி, நம் சந் -
ததி்கள் நனகு தடைத்பதறாங்க நலலறா -
சி்களும் நமக்கு கிடைக்்கப் பபறும். 
டதஅமறாெறாடச அனறு பித்ருக்்களுக்கு 
ெழிபறாடு பசயயறாமல் அலடசியமறா்க 
இருப்பின, அெர்களின சறாபத்திறகு 
ஆைறாகி விடைறால் பதயெத்தறால் கூைக் 
்கருடண ்கறாடை முடியறாது எனகி்து 
்கருை புரறாணம். டத அமறாெறாடச நறாளில் 
திதி, தரப்பணம், படையல், ஆலய 
ெழிபறாடு, தீரத்தமறாடுதல் மடடுமனறி 
பமலும் சில சைஙகு்கள் ்கடைப்பிடிக் -
்கப்படுகின்ன. 

பஞச்கவயப் பிரசறாதம், பூசணி தறானம், 
ெறாடைக்்கறாய சடமயல் பபறான்டெ 
சில. முக்கியமறா்க பித்ருக்்கள் ெழி -
பறாடடை 'அபரறானன ்கறாலம்' எனப்ப -
டும் ப்கல் 1:12 முதல் 3:36 ெடரயிலறான 
நண்ப்கல் ்கறாலத்தில் பசயய பெண்டும் 
எனபது நியதி. இந்தக் ்கறாலத்தில் தறான 
பித்ருக்்கள் பூமிக்கு ெந்து நமது ெழி -

பறாடடை ஏறகி்றார்கள். பமலும் 'குதப 
்கறாலம்' என அடைக்்கப்படும் நண்ப்கல் 
11:36 முதல் 12:36 மணி ெடரயிலறான 
்கறாலத்தில் முனபனறார்களுக்கு ெழிபறாடு 
பசயெதும் நல்லபத. ரறாகு ்கறாலம், எம -
்கண்ைம் பபறான் விஷயங்கள் பித்ருக் -
்கள் ெழிபறாடடிறகு பதறாைரபில்டல 
எனகி்து சறாஸ்திரம்.  

 இயலறாபதறாருக்கு தறானம் ப்கறாடுப் -
பதன மூலம் நறாம் பசயத பறாெங்கள், 
்கரமவிடன்கள், தீவிடன்கள் நீஙகும். 
அனனதறானம், ெஸ்திரதறானம் பசயய 
முனபனறார்களின ஆசி கிடைக்கும். இந் -
தியறாவில் பித்ரு ஸ்தலங்கள் 7 உள்ைன. 
அடெ, ்கறாசி, இரறாபமஸ்ெரம், ்கயறா, 

திரிபெணி சங்கமம், ஸ்ரீெறாஞசியம், 
திருபெண்்கறாடு, ஏைறாெதறா்க திலதரப்ப-
ணபுரி.

 ஜறாத்கத்தில் பித்ரு பதறாஷம் இருப்ப -
ெர்கள் இரறாபமஸ்ெரம், திருப்புல்லறானி 
மறறும் ்கயறா அக்ஷயெைம் பபறான் 
இைங்களில் தில ப�றாமம் பசயெது 
தரப்பணம் பசயெது பித்ரு பதறாஷத்டத 
பபறாக்கும் எனகி்து சறாஸ்திரம். டதஅ-
மறாெறாடச நறாளில் ்கைற்கடரயிலும் 
நதிக்்கடர்களிலும் ஆற்ங்கடர்களிலும் 
முனபனறாருக்கு தரப்பணம் பசயெறார-
்கள். ப்கறாபரறானறா ்கறால ்கடடுப்பறாடு்கள் 
அதி்கம் உள்ைதறால் நறாம் புனித தலங-
்களுக்கு பசயய முடியறாவிடைறாலும் 

வீடடில் இருந்தும் ெழிபடடு தரப்பணம் 
பசயயலறாம்.அதறாெது வீடடில் இருக்கும் 
நீடர ்கங்கறா சுபலறா்கம் கூறுெதன மூலம் 
அடதப் புனிதப்படுத்தி நீரறாடி அதன 
பயடன அடையலறாம். 

 முனபனறார்களின ெருை திதிடய 
ம்ந்தெர்கள், விடுபடடு விடைபதன 
்கெடல ப்கறாள்பெறார அடனெரும் டத 
அமறாெறாடச,ஆடி அமறாெறாடச பபறான் 
தினங்களில் தரப்பணம் பசயெதன 
மூலம் விடுபடடுப் பபறான பபறான பயன-
்கடை அடையலறாம். 

எனபெ நம் முனபனறார்களுக்்கறான இப் -
புனித நறதினத்தில் அெர்களின நல்லறாசி 
பெண்டி நறாம் ஆறறும் தரப்பணங்கள், 
தறானங்கள் அடனத்தும் நம் சந்ததியின-
ரின நனடமக்்கறா்கபெ என எண்ணி இத-
யசுத்தியுைன விரதமிருந்து நற பலடன 
அடைபெறாமறா்க.   

தைற்ோசியோவுக்ோன உ்்த் ைரம் 
ேோய்நை ந்ரத்தை உருேோககுைல
க�ொழும்பு துட்மு்க ந்கர-

மறானது பதனகிைக்கு 
ஆசியறாவின பிரத்தி -

பய்கமறான ்கலப்பு அபிவிருத்தித் திட -
ைமறாகும். இது பசுடமயறான மறறும் 
தி்னமிகு ந்கரத்டத உருெறாக்குெடத 
பநறாக்்கமறா்கக் ப்கறாண்டுள்ைது. 'பதன-
னறாசியறாவுக்்கறான உல்கத் தரம் ெறாயந்த 
ந்கரத்டத உருெறாக்குதல்' என் பதறாடல-
பநறாக்குப் பறாரடெக்கு அடமெறான இத் -
திடைம் அபிவிருத்திக்்கறான ச்கறாப்தத்தின 
பதறாைக்்கத்டதக் குறிக்கி்து.

'ப்கறாழும்பு துட்மு்க ந்கர பபறாருைறா -
தறார ஆடணக்குழு 2021 ஆம் ஆண்டு 
ஜூன மறாதம் ஜனறாதிபதி ப்கறாடைறாபய 
ரறாஜபக்ஷவினறால்  அடமக்்கப்படைதி-
லிருந்து 6 மறாதங்களில், ஆடணக்குழு 
மறறும் ப்கறாழும்பு துட்மு்க ந்கரத் 
திடை நைெடிக்ட்க்கடை உள்ைைக்கிய 
முனபனற் அறிக்ட்கடய பபறாதுமக்்கள், 
உள்ளூர மறறும் சரெபதச பஙகுதறாரர்க-
ளுைன பகிரந்து ப்கறாள்கின்து' என Port 
City Commission பிரதிநிதி பதரிவித்தறார.

 பசயறறிடை நிறுெனத்தறால் பதறாழில் -
நுடப ரீதியறா்க முடிக்்கப்படை 74 ்கறாணிக்-
்கடைங்களில் 31 ்கறாணிக்்கடைங்கள் 
ஆடணக்குழுவிைம் பப்ப்படைன. 31 
்கறாணிக்்கடைங்களில் 6 ்கறாணிக்்கடைங-
்கடை 99 ஆண்டு குத்தட்க அடிப்படை-
யில் விடுவித்ததன மூலம், 600 மில்லி -

யன அபமரிக்்க பைறாலர்களின கூடடு 
முதலீடடு அரப்பணிப்புைன 200 மில் -
லியன அபமரிக்்க பைறாலர விறபடன 
ெருெறாயில் ஈடைப்படுகின்து. தனடன 
அடமப்பதற்கறா்க பப்ப்படை 400 மில் -
லியன ரூபறா முனபணத்டத முழுடம -
யறா்க திருப்பிச் பசலுத்துெதறகு ஆடணக்-
குழுவிறகு ெருமறானம் கிடைத்தது.

  உலகின முனனணி ெரியற் (Duty- 
Free) ெணி்கச் பசயறபறாடைறாைர்களில் 
இருெரறால் இயக்்கப்படுெதற்கறா்க, பிரறாந்-
தியத்தின முதலறாெதும் ந்கர டமயத்தில் 
அடமந்துள்ைதுமறான ெரியற் (Duty 
-Free) உயரநிடலக் ்கடைத்பதறாகுதியின 
்கடடுமறானம் பதறாைங்கப்படைது. இது  
ப்கறாழும்பு துட்மு்க ந்கரத்டத பபறாருட 
ப்கறாள்ெனவுக்்கறான ஒரு பிரறாந்திய 
இைமறா்க நிடலநிறுத்துகி்து.

 ஆடணக்குழு மறறும் ஆடணக்குழு 
நிதியத்தின நிதி்கடை நிரெகிப்பதறகு 
சரெபதச தரத்தில் ஒரு ்கணக்கியல் நிறு-
ெனம் நியமிக்்கப்படைது. ஆடணக்குழு 
மறறும் ஆடணக்குழு நிதியத்தின சடை-
பூரெ ்கணக்்கறாயவிடன பமறப்கறாள்ெதற -
்கறா்க சரெபதச தரத்தில் ஒரு ்கணக்்கறாயவு 
நிறுெனம் நியமிக்்கப்படைது.

 நீதி அடமச்சுைனறான புரிந்துணரவு 
ஒப்பந்தத்தின கீழ, சரெபதச ெரத்த-
்கப் பிணக்குத் தீரவு டமயம் ஆரம்பிக்-
்கப்படடு சரெபதச பசயறபறாடைறாைர-

்களுக்கு ெைஙகி டெக்்கப்படைது. 
அடையறாைம் ்கறாணப்படை உந்துதல் 
துட்்களுக்கு பபறாருத்தமறான ப்கறாள்ட்க-
்கள் மறறும் நடைமுட்்கடை உருெறாக் -
குெதறகும், நிதி மறறும் நிதி அல்லறாத 
பகுதி்களில் சி்ந்த தரமறான பநறிமுட -்
்கடை ெடிெடமப்பதறகும் உல்கத் தரம் 

ெறாயந்த ஆபலறாசடன நிறுெனங்கள் ஈடு -
படுத்தப்படடுள்ைன.

   பணிப்பறாைர நறாய்கம் பதவிக்்கறான சர-
ெபதச ஆடபசரப்புக்கு விண்ணப்பித்-
பதறாரில், உரியெடரத் பதரவு பசயெதற -
்கறா்க விண்ணப்பங்களில் சி்ந்தெறட்த் 
பதரந்த பினனர இைம்பபற் இறுதி பநர-
்கறாணல்்கள்.

ஒருஙகிடணக்்கப்படை சி்ப்பு 
துட்மு்க ந்கரத்துக்்கறான சுமூ்கமறான முத -
லீடைறாைர இைமறாற்த்திற்கறா்க பஷல் 
நிறுெனங்கடை நியமிக்்கப்படைடம, 
துட்மு்க ந்கரத்தில் முதலீடு பசயய நிய-
மிக்்கப்படை (பறாது்கறாப்பறான, ்கடடுப்-
பறாைற் பெளிநறாடடு நறாணயக் ்கணக் -
கு்கடை அனுமதிக்கும்) ெஙகி உரிம 
விதிமுட்்கள் சறாத்தியமறான முதலீட -
ைறாைர்கள் மறறும் அஙகீ்கரிக்்கப்படை 
நபர்களுக்்கறான விடரெறான ஒப்புதல், 
முதலீடைறாைர ஒப்பந்தம் மறறும் உரிமம் 
ஆகியெறறுக்்கறான பசயனமுட்்கள், 
சி்ப்பு துட்மு்க ந்கர மின ெணி்கம் 
மறறும் பமயநி்கர ந்கரக் ்கருத்துருடெ 
பூரத்தி பசயது, இலஙட்க அரசறாங்கத் -
திறகு ச்க மதிப்பறாயவிற்கறா்க சமரப் -
பித்தடம ஆகியெற்றால் CPCEC 
சடைத்தின 52ெது பிரிவின கீழ அனும -
திக்்கப்படை அதி்கபடச பலன்கடைப் 
பபறும் உரிடமயுைன, அடனத்து 74 
முதனடம பமம்பறாடடு ்கடைங்களும் 

மூபலறாபறாய முக்கியத்துெம் ெறாயந்த 
ெணி்கங்கைறா்க அடையறாைம் ்கறாணப் -
படடுள்ைன.

 துட்மு்க ந்கரத்தினுள் மூலதனப் 
பபறாருட்கள் மறறும் நு்கரபபறாருட -
்கள் இரண்டையும் அ்கறறுெதற்கறான 
பநறிப்படுத்தப்படை சுங்கச் பசயல் -

முட் ெடிெடமக்்கப்படடுள்ைது. 
பதறாைரபுடைய அரசறாங்கத் துட்்களு -
ைன  பதறாைரபறாைல் ெசதிக்்கறான ்கலந் -
துடரயறாைல்்கடை ஆரம்பித்ததுைன, 
அதன ஒரு முனபனறாடிச் பசயறறிட -
ைமறா்க,  துட்மு்க ந்கரின சரெபதச 
பமரினறா தைத்தில் முதல் பசறாகுசுப்ப -
ைகு '்கலிஸ்மறா' ெருட்கக்கு, இவெசதி -
யுைனறான முழுச் பசடெ ெைங்கப்பட -
ைது.

  பல் - உள்ைைக்்க முதலீடைறாைர 
ஈடுபறாடு்களுக்்கறா்க ஓர அதிநவீன 
டிஜிடைல் தைத்டத ெரிடசப்படுத்த 
முனனணி உல்கைறாவிய பதறாழில் -
நுடப நிறுெனத்துைன கூடடு பசரந் -
துள்ைது. துட்மு்க ந்கரத்தில் முதலீடு 
பசயெதறகும், இலஙட்க நிறுெனங -
்களுைன பஙகுதறாரர்கைறா்கவும், அதி்க -
படச அறிவு உருெறாக்்கம், பரிமறாற்ம் 
மறறும் ஏறறுமதி ஆகியெறட் டமய -
மறா்கக் ப்கறாண்ை 'ப்கறாழும்பு பதறாழில் -
நுடப ந்கரம் '்கருத்டத டமயமறா்கக் 
ப்கறாண்டு, இலஙட்கடய பசுடமயறான 
த்கெல் பதறாழில்நுடப டமயமறா்க உரு -
ெறாக்கும் பதசத்தின உந்துதடல ஊக் -
குவிறபதற்கறா்க, உல்கத் தரம் ெறாயந்த 
பதறாழில்நுடப நிறுெனங்கடை ஈரப் -
பதறகு உ்கந்த ப்கறாள்ட்க்கடை உரு -
ெறாக்குெதன மூலம், துட்மு்க ந்க -
ருக்்கறான உந்துதல் துட்யறா்க IT/KPO 
இடன அடையறாைப்படுத்துெதறகு 
SLASSCOM உைன ஒத்துடைத்தடம, 
பல சரெபதச விைம்பர நி்கழவு்க -
ளுக்கு (பரடபுல் அவுடரிக்ட 2021, 
FIFA ஃபபைபரஷன தடலெர மறறும் 
பிரதிநிதி்கள் ெருட்க, LPL கிரிக்ப்கட 

பதறாைக்்கம், ஆசிய ரக்பி தடலெர 
மறறும் பிரதிநிதி்கள் ெருட்க) மறறும் 
பல தற்கறாலி்க நைெடிக்ட்க்களுக்கு 
உரிமம் ெைஙகுதல் பபறான்ெறறின 
மூலம் பசயறறிடைத்தின ்கறாண்-நி -
டலடய பமம்படுத்த முடிகின்து.

 துட்மு்க ந்கடர, எதிர்கறால ்கறாலநி -
டலக்கு ஏற் ந்கரமறா்க தனித்-
துெப்படுத்துெதில் தரத்டத 
உயரத்துெதறகு, உள் மறறும் 
பெளிப்பு் நிடலத்தனடம 
சறார படைட்்கள் நைத்தப்பட-
ைன. ெணி்கச் பசயறபறாைறா்க 
மறறும் அெசர்கறால நிடலயில் 
, துட்மு்க ந்கரத்திறகுச் 
பசல்லும் மறறும் அஙகிருந்து 
ெரும் விமறான இயக்்கத்திற -
்கறான விமறானக் ்கடடுப்பறாடடு 
மு்கறாடமத்துெம் பதறாைரபில், 
இலஙட்க விமறானப்படை-
யுைன இடணந்து பசயற -
படுகின்டம, ்கைல்ெழி 
அணு்கலுக்்கறான  பநறிமுட்-
்கடை ெடரயறுப்பது மறறும் 
துட்மு்க ந்கரத்தின உள்ை்க 
நீரெழி்கள் பதறாைரபறா்க 
இலஙட்க ்கைறபடையுைன 
ஒரு சறாத்தியக்கூறு ஆயடெ 
நைத்தியது.

்கடடுப்படுத்தப்படை பரி-
மறாற்க் ்கடடுப்பறாடு்கள் இல்-

லறாதது, தனிப்படை ெருமறானத்தில் 
பூஜ்ஜிய ெரியுைன கூடிய முனனுரிடம 
ெரி அடமப்பு,

 பெளிநறாடடு நறாணயத்தில் ஊதியம், 
மறறும் பெளிநறாடடுத் பதறாழிலறாைர்கள் 
மறறும் அெர்கைது குடும்பங்களுக்்கறான 
பநகிழெறான நீண்ை ்கறால விசறாக்்கள் 
மறறும் இலஙட்கயின ெறாழக்ட்க முட் 
ஆகியடெ சரெபதச முதலீடைறாைர்க -
ளுக்கு குறிப்பிைத்தக்்க ெட்கயில் உரு -
ெறாக்்கப்படடுள்ைன.

பபப்ரெரி 2022 இல் ப்கறாழும்பு சர -
ெபதச நிதி நிடலயத்டத நிறுவியடம 
மறறும் அதனுைன பதறாைரபுடைய பரி-
மறாற்ங்கள் விடரவில் துட்மு்கந்கர 
ஊைறா்க நிதி நிடலயத்தின பசயறபறாடடி-
டனத் தூண்டி, பெடலெறாயப்டப உரு-
ெறாக்கி, ்கறாலப்பபறாக்கில் பரந்த பபறாரு-
ைறாதறாரத்திறகு ்கணிசமறான மதிப்டபச் 
பசரக்கும்.

பபௌதீ்க உள்்கடைடமப்பு பமம்பறாட -
டில் ்கடைறாய மதிப்பு முனபமறாழிவு-
்கடை அடையறாைம் ்கண்டு உருெறாக்-
குதல், ெஙகி மறறும் நிதி பசடெ்கள், 
அறிவு ஏறறுமதி மறறும் பி் முக்கிய 
துட்்கள், ஒவபெறானறிலும் பு்கழபபற் 
நஙகூரம் முதலீடைறாைர்கடை குறி-
டெத்தல் ஆகியன மீது தறபபறாது எமது 
்கெனம் குவிந்துள்ைது.

ஆடணக்குழுெறானது ெணி்கங்கள், 
பதறாைரமறாடிக் குடியிருப்பு உரிடம, 
விடையறாடடு மறறும் ஓயவுபநர நைெ-
டிக்ட்க்கள் மறறும் ந்கர நிரெறா்கத்டத 
அடமப்பதில் பெளிப்படையறான 
மறறும் தி்டமயறான பசயனமுட்்க-
ளுக்கு பறாடுபடுகி்து.
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 18857) திருமணத்திற்கு நாள் 
பார்க்கும்பாது கவனத்தில் 
ககாள்்ள  ்வண்டிய விதிகளுள் 
முதல் விதி எனன?  

திருமணம மல மாதத்தில் இடம-
கபறக்கூடாது.   

18858) மலமாதம எனபது 
எனன?  

இரண்டு அமாவாசை அல்லது 
இரண்டு கபௌர்ணமி ஒ்ர மாதத்-
தில் வருவது.  

18859) இதில் விதிவிலக்கானது 
எது?  சித்திசர சவகாசி   

18860) இரண்டாவது விதி 
எனன?  

சித்திசர, சவகாசி, ஆனி, 
ஆவணி, சத, பங்குனி தவிர இதர 
மாதங்களில் திருமணம கையவ-
சதத் தவிர்்பபது நல்லது.  

18861) மூனறாவது விதி எனன?  
இயனறவசர சுக்கில படை 

காலத்தி்ல்ய திருமணம 
கையவது நல்லது எனபது   

18862) நானகாவது விதி எனன?  
புதன, வியாழன, கவள்ளி 
்பானற சுப ஆதிபத்தியமுசடய 
கிழசமகள் மிக ஏற்றசவ.   

18863) ஏசனய கிழசமகள் 
எ்பபடி?

 அவவ்ளவு உகநதசவ அல்ல.
18864) ஐநதாவது விதி எனன? 
 ரிஷபம, மிதுனம, கடகம, 

சிமமம, கனனி, துலாம, தனுசு, 
மீனம ஆகிய சுப லக்கினங்க-
ளில் மடடு்ம திருமணம நடத்த 
்வண்டும எனபது தான 

18865) ஆறாவது விதி எனன?
துவிதிசய, திரிதிசய, பஞைமி, 

ஸ்பதமி, தைமி, திர்யாதசி ஆகிய 
சுப திதிகள் தவிர இதர திதிகச்ள 
தவிர்்பபது 

18866) ஏழாவது விதி எனன?
முகூர்த்த லக்கினத்துக்கு 7ம 

இடம. முகூர்த்த நா்ளனறு சுத்த-
மாக இருக்க ்வண்டும. 

 18867) ஏடடாவது விதி எனன?
அக்கினி நடைத்திரம, மிருத்யூ 

பஞைகம, கைர்யாகங்கள் ்பானற 
காலகடடத்தில் திருமணம நடத்-
தக்கூடாது. 

18868) ஒனபதாவது விதி எனன?
திருமணத்தின ்பாது குரு, 

சுக்கிரன ்பானற சுபகிரகங்கள் 
திருமண லக்கினத்துக்கும மணமக்-
களின ஜனன ராசிக்கும எடடாம 
வீடடில் இடம கபற்றிருக்கக் 
கூடாது. 

18869) பத்தாவது விதி எனன?
திருமணநாள் மணமக்களின ைந-

திராஷடம தினமாக இல்லாமல் 
இரு்பபது மிகமிக முக்கியமான 
விதி. 

18870) பதிகனானறாம விதி 
எனன?

 மணமக்களின ஜனன நடைத்-
திர நாளிலும 3, 5, 7, 12, 14, 16, 
21, 23, 2வதாக வரும நடைத்திர 
தினங்களிலும திருமணம நடத்தக்-
கூடாது. 

18871) பனனிரண்டாம விதி 
எனன?

கசடசியாக மணமக்களின 
பிறநத திகதி அல்லது கிழசமகளி-
லும கல்யாணம பண்ணக்கூடாது. 
திருமண நாள் பார்க்சகயில்  கவ-
னிக்க ்வண்டியசவ.

      க்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

கபயர்: திண்ணன  
குலம: ்வடர்  
பூசை நாள்: 
சத மிருகசீருஷம  
அவதாரத் தலம: உடு்பபூர்  
முக்தித் தலம: திருக்கா்ளத்தி  

வரலாறு:  
அறுபத்து மூனறு நாயன-

மார்களில் குறி்பபிடடு எனசன 
கவகுவாக கவர்நதவர் கண்ண்பப 
நாயனார். அதற்கு காரணம கா்ளத்தி 
நாதன (சிவலிங்கம) கண்களில் ரத்தம வடி -
கிறது எனறு இநத உலகத்தில் அசனத்து அற்புதமான காடசி-
கச்ள காணும தன இரு கண்கச்ள்ய அமபு ககாண்டு எடுத்து 

சிவலிங்கத்தில் சவத்து இனறு வசர தினமும இரவு கா்ளத்தி 
நாதசன வழிபடுபவர் கண்ண்பபர் நாயனார்.  

கண்ண்பபசரயும அவர் வரலாற்சறயும அவர் சிவ பக்தியும 
ஒரு பதிவில் வி்ளக்க இயலாது இதனால் கண்ண்பபசர பற்றி இரு-
பதிவுக்ளாக காணலாம.  

கபாத்த்பபிநாடடி்ல, உடு்பபூரி்ல, ்வடர்களுக்கு அரைனாகிய 
நாகன எனபவன ஒருவன இருநதான. அவன மசனவிகபயர் தத்சத. 
அவவிருவரும கநடுங்காலம புத்திர பாக்கியம இல்லாசமயால் அதி-
துக்கங்ககாண்டு குறிஞசி நிலத்திற்குக் கடவு்ளாகிய சு்பபிரமணியசு-
வாமியுசடய ைநநிதானத்தி்ல ்ைவற்்காழிகச்ளயும, மயில்கச்ள-
யும விடடு, அவசர வழிபடடு வநதார்கள்  

சு்பபிரமணியசுவாமியுசடய திருவருளினா்ல தத்சதயானவள் 
கரு்பபவதியாகி, ஒரு புத்திரசன்ப கபற்றாள்.   

அ்பபிள்ச்ளசய நாகன தன சகயி்ல எடுத்தகபாழுது திண்கணன-
வாயிருநதபடியால் திண்ணன எனறு கபயரிடடான. அத்திண்ணனார் 
வ்ளர்நது உரிய பருவத்தி்ல வில்வித்சத கற்கத் கதாடங்கி, அதி்ல 
மகாைமர்த்தராயினார், நாகன வ்யாதிகனானபடியால், ்வடசட-
முயற்சியி்ல இச்ளத்தவனாகி, தனனதிகாரத்சதத் தனபுத்திரரா-
கிய திண்ணனாருக்குக் ககாடுத்தான.                        (கதாடரும)
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மானுடவியல்

கண்ணப்ப நாயனார்  

சுரத்தின ஒத்திசைவு உலகில் 
உள்்ள அசனத்திலும இயங்குகிறது. 
ஒவகவாரு மரம, கைடி, அத்தசன 
கபாருடகளிலிருநதும ஒவகவாரு 
சுரம கவளி்பபடடுக் ககாண்டு தான 
இருக்கிறது. இசவ அசனத்சதயும 
அறிநது உணரும ஆற்றல் எமக்கு 
இரு்பபதில்சல. இசத்ப்பால் எமது -
உடலில் ஜட த் தனசமயும, சைதனய 
(உணர்வுத்) தனசமயும பலவிதமான 
நாதங்கச்ள உருவாக்குகிறது. இநதநா -
தத்தின ஸவரத்திசன நாம ைாதசன 
மூலம அறிவதற்்க நாத்யாகம எனற 
முசற ரிஷிக்ளால், சித்தர்க்ளால் உரு -
வாக்க்பபடட து.   

இசையில் பாரமபரிய வரலாற்றி -
சனஎடுத்து ஆராயந்தாமானால் 
அது இசறபக்தியுடன கதாடர்பு -
சடய ஒனறாக இருக்கும. எமமில் 
கருசணசய வ்ளர்்பபதும, தூய அன 
பிசனஉருவாக்குவதும, இசறவன 
்மல் ஆழநத பக்திசய உருவாக்கு -
வதும இதன ்நாக்கம. இது இசற 
ைக்தியுடன கூடிய ஒரு கதயவீகக் 
கசலயாக பழங்காலத்தில் இருநதி -
ருக்கிறது. பாரத ரிஷிகளிற்கு இசை -
எனபது கதயவீக நிசலசய அசடயும 
ஒரு கசலயாக ்வத காலத்தில் இருந -
திருக்கிறது. பக்தி யுகத்தில் வாழநத 
அசனத்து ஞானிகளும, ்யாகிக -
ளும பக்தி்ப பாடல்கச்ள எழுதுவ்தா 
அல்லது பாடுவசத்ய தமது இசற 

ைாதசனயாக சவத்திருநதிருக்கிறார் -
கள். இநத்ப பாரமபரியம ்தவ ரிஷி 
நாரதரில் கதாடங்கி சூர்தாஸ, து்ளசி -
தாஸர், மீரா, கபீர்வசர கதாடர்கிறது.   

கல்வித் கதயவமான ைரஸவதியின 
சககளில் ஒரு சகயில் புத்தகமும, 
மறுசகயில் வீசணயும இரு்பபதாக 
வசரய்பபடடிருக்கிறது. இது அறிவி -
னது இரண்டு கபரும பிரிவுகச்ளக் 
குறிக்கிறது. 

ை்பத ைாஸதிரம எனபது அறிவு கைாற் -
களினூடாக கவளி்பபடுத்துவது. ஸவர 
ைாஸதிரம எனபது அறிவிசன இசை -
யினூடாக கவளி்பபடுத்துவது. இநத 
இரண்டு அறிவு்ப பாசதகளுக்கூடாக 
நாம எமது எண்ணங்கச்ளயும, உணர்ச் -
சிகச்ளயும தூயசம்பபடுத்தி ஒளிரச் 
கையய முடியும.   

ஆச்ைாரியர் அநதநத வரதன அவர்கள் 
இநதுக் கடவு்ளர்களில் சககளில் இருக் -
கும கபாருடகளின கதயவீக அர்த்தங்க -
ச்ளயும ஆற்றல்கச்ளயும வி்ளக்கியுள் -
்ளார். 

சிவனின சகயில் இருக்கும உடுக் -
சக,கிருஷணன சகயில் இருக்கும 
புல்லாங்குழல் இசவ எல்லாம நாத்ப 
்பரமமத்தின மூலம மனசதயும, உணர்ச் -
சிசயயும எ்பபடித் தூயசம்பபடுத்தி 

கதயவீகத் தனசம அசடவது எனபதன 
வி்ளங்கங்க்்ள.   

பண்சடய பாரத கலாைாரத்தில் 
இசை எனபது மனித கலாச்ைாரத்தின 
அடி்பபசட அனுபவமாக கருத்பபடடி -
ருக்கிறது. நாரத ைமஹிசதயில் இ்பப -
டிக் குறி்பபிட்பபடுகிறது. 'ஒரு மனித -
னிற்கு இசை,கசல, இலக்கியம ஆகிய 
மூனறும கதரியாதவன வாலில்லாத 
விலங்கு ்பானறவன' பறசவகள், 
்தனீக்கள், அநது்பபூச்சி, மான எனஅ -
சனத்தும இசைக்கினறன. இநத இனிய 
இசை இயற்சக எங்கும நிசறநதிருக்கி -
றது.                                        (கதாடரும)

 ்பண்டிட் � ராம் சர்ைா ஆசசார்்ா  
தமிழில்: � ஸகதி சுைனன  
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க்காழும்பு � � � சிவ்பாை கஜாகி ைஹரஜ் குழுவினரின ஏற்பாட்டில் சுவாமியின 87ஆவது கஜ்ந்தி விழா 
்பம்்பைப்பிட்டி ்பமழ் ்கதிகரசன ஆை் தி்ான ைண்்ட்பத்தில்  ்பகத சீ்டர்்கள் ஏற்பாட்டில் ்க்டந்த திங்கட்கிழமை 
ைாமை நம்டக்பற்றது. ்ப்டத்தில் சுவாமியின அைங்கரிக்கப்்பட்்ட ்பகதி பூர்வைான ்காட்சிம்யும், ்பஜமன குழு -
வினரின ்பஜமன இமசம்யும் ்கைந்து க்காண்்ட ்பகதர்்கமையும் ்காணைாம்.  

தை அமாவாசை அனறுதான 
அனசன அபிராமி அபிரா -
மி்ப படடருக்காக வானில் 

இருள்  நீக்கி ஒளி ்ைர்த்தாள். என்வ, சத 
அமாவாசை நாளில் அமபிசகசய வழிபட 
நம  வாழவில் சூழநதிருக்கும துனப இருள் 
நீங்கி இனப ஒளி சூழும எனபது  நம -
பிக்சக. இநத நாளில் இசறவழிபாட -

்டாடு பித்ரு வழிபாடும கையவது 
மிகவும  அவசியம. ஆடிமாத 
அமாவாசை அனறு பித்ருக்கள் 
பித்ரு ்லாகத்திலிருநது  பூ்லா -
கத்துக்கு்ப புற்பபடுகிறார்கள். 
இரண்டு மாத்ப பயணத்தில் புரட -
டாசி  மாதம அவர்கள் பூமிக்கு 
வநது ்ைர்கிறார்கள். 

புரடடாசிமாதம முன -
்னார்கள்  பூமியில் உசற -
யுமகாலம. அதனால்தான 
அநத மாதத்சத்ப புனித -
மான மாதமாகக்  கருதிக் 
கசட்பபிடிக்கி்றாம. உத் -
தராயண புண்ணியகாலமான சத 
அமாவாசை அனறு  அவர்கள் மீண்டும 
தங்களின உலகத்துக்கு்ப புற்பபடுகி -
றார்கள். நம  வீடுகளுக்கு வநது தங் -
கியிருநது கி்ளமபும உறவினர்கச்ள 
எ்பபடி நாம  நல்லமுசறயில் ்பாற்றி 

அனு்பபு்வா்மா அ்பபடி பித்ருக்களுக்கு 
சத அமாவாசை நாளில்  தர்்பபணம முதலிய 
வழிபாடுகச்ளச் கையது வழிபடடு அனு்பப 
்வண்டும. அவவாறு  கையதால் அவர்களின 
ஆசீர்வாதம நமக்கு முழுசமயாகக் கிசடக் -
கும.

்கண்டி ்பனவிமை  � கசல்வ விநா்்கர் ஆை் வரு்டாந்த கதர்த் திருவிழா கவகு விைரிமச்ா்க  நம்டக்பற்றது. க்காகரானா கதாறறு அ்பா்ம் ்காரணைா்க ்பால்கு்ட ்பவனி, தீ மிதிப்பு  மவ்பவங்கமைத் தவிர்த்து  
இந்நி்கழ்வு  கவகு விைரிமச்ா்க இ்டம் க்பற்றது. நி்கழ்வு்கள்  சிைவறம்ற ்ப்டங்களில் ்காணைாம்.   (்ப்டங்கள்: புசல்ைாமவ தின்கரன நிரு்பர் ை நவநீதன)

தை அமாவாதை

திரும்ண நாள் ்பார்்கதகயில் கவனி்கக வவணடியதவ

ைருதாமன ்கப்பித்தாவத்மத � ம்கைாசநாதர் கதவாை்த்தின தமைமையில் �  ம்ககைஸவரம் அ்றகநறி ்பா்டசாமை   அண்மையில் ஆரம்பிக்கப்்பட்டுள்ைது. 
இந்நி்கழ்வில் �ம்கைாசநாதன சுவாமி கதவஸதான ்பரி்பாைனசம்ப  சார்பில் சி. ைக்கந்திரன கசட்டி்ார், த. ஹரிசுதன, ை. உைாதர்்ஷன, ைருதாமன இந்துக்கல்லூரி 
அதி்பர் க்க. கசல்வகுைார், ஆை் மு்காமை்ாைர் ்க. இராைநாதன, ஆை் பிரதை குருக்கள், க்ா.  ரஞ்சித குருக்கள், தி. விககனஸவரராஜ சர்ைா ஆகிக்ார் ்கைந்து  
க்காண்்டனர்.
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ைாற்று வழிமுமை்கமை அரசு...
இறக்குமதி செய்வதற்கு ததவ்வயான 

ச�ாலர் வையிருபவபை இலலாமற் தபைாை 
செயகிறது.  

எவ்விதத்திலாயினும் ை�ன் த்வவைை-
ளில எவ்வித தாமதமும் ஏற்பைடு்வதவன 
தவிர்க்கும் அரொஙைத்தின் குறிக்தைாளா-
னது எமது மக்ைள் உணைக் கூடிய சூழலில 
இருக்கிறார்ைளா என்கிற அடிபபைவ� 
தைள்விவய குவறத்து மதிபபிடு்வதாைத்வ 
அவமகிறது. இலஙவையிலுள்ள ஆறிற்கும் 
அதிைமான அரசியல ைட்சிைளின் தவல்வர்-
ைள் இநத சூழ்நிவலயிவன தமற்சைாள்்வ-
தற்ைான ்வழிமுவறைள் குறித்து ை�நத 27ம் 
திைதி ைலநதாதலாெவன ஒன்றிவன ந�ாத்-
தியிருநததாம்.  

 இலஙவை உள்நாட்டு உற்பைத்திக்கு 
எதிரான சபைாது ை�ன் சுவமயானது 120% 
மாை ஒரு பைாரிய ஏற்றமாை ைாைபபைட்-
�து ை�ன் சைாடுத்த்வர்ைளிற்கு முழுவம-
யாைவும் ெரியான தநரத்திலும் ை�வன 
செலுத்து்வதற்ைாை ச�ாலவர ததக்கி 
வ்வக்கும் சைாள்வைவய மத்திய ்வஙகி 
ைவ�பிடிக்கின்றது.  இது எமது மக்ை -

ளின் ததவ்வைவள பூர்த்தி செய்வதற்கு 
ததவ்வயான ச�ாலரின் பைற்றாக்குவறக்கு 
தமலும் ்வலு தெர்பபைதாைவும் உைவு,ம -
ருநது மற்றும் எரிசபைாருள் தபைான்ற அத்தி-
யா்வசிய சபைாருட்ைளின் இறக்குமதிவய 
குவறத்துமுள்ளது.  

இநத பைற்றாக்குவறயின் எதிசராலி-
யிவன அத்தியா்வசிய சபைாருட்ைளிற்-
ைான நீண� ்வரிவெைளிலும் சதா�ர் மின் 
துணடிபபிலும் நாம் ைணத�ாம். அரொங-
ைமானது ச�ாலர் வையிருபபிவன உறுதி 
செயயும் ்வவையில மாற்று ்வழிமுவறைவள 
வையாளவிலவல என்றால இநத நிவலவம 
தமலும் தமாெமவ�யும்.  

 முழுவமயாை ை�ன் த்வவைைவள 
மீள் செலுத்து்வதற்கு ச�ாலரிவன ததக்கி 
வ்வத்திருக்கும் மத்திய ்வஙகியின் சைாள்-
வையானது, உள்நாட்டில அத்தியா்வசிய 
சபைாருட்ைவள சைாள்்வனவு செய்வதற்கு 
ததவ்வயான ச�ாலர் வையிருபவபை குவற-
கின்றது என்பைதவன அவன்வரும் ஏற்றுக்-
சைாண�னர். இநநிவலவமயானது பைாரிய 
சபைாருளாதார தாக்ைஙைவள இலஙவை 

மக்ைள் மத்தியில சைாணடு்வரு்வததாடு 
நீண�ைால சபைாருளாதார பிரச்சிவனைவள-
யும் உரு்வாக்குகிறது.  

ஆனால மறுபுறம் இலஙவையின் பிவை 
முறி வ்வத்திருபபைாளர்ைளுக்கு இது பைாரிய 
இலாபைத்திவன சைாடுக்கிறது. இலஙவை 
இநத சபைாருளாதார சநருக்ைடியின் பைாதை 
விவளவிலிருநது ்வறிய மக்ைவள பைாது-
ைாபபைதற்ைான உ�னடி ்வழிமுவறைவள 
வையாள த்வணடுசமன நாஙைள் உ�ன்-
பைட்த�ாம். இதிதல பைஙகுபைற்றிய நா�ா-
ளுமன்ற உறுபபினர்ைள், மூல ைாரைங-
ைவள நி்வர்த்தி செய்வதற்கும் நிவலயான 
தீர்வுைவள ைண�வ�்வதற்குமான ததசிய 
சபைாருளாதார சைாள்வைைளில முக்கிய சீர்-
திருத்தஙைவள சைாணடு்வர த்வணடும் என 
இைஙகிதனாம்.  

இநத அரசியல தவல்வர்ைள் குழு்வானது, 
இலஙவை மக்ைளுக்கு நிவலயான தீர்வுைள் 
ஊ�ாை நீதிவய நிவல நாட்டு்வவத உறுதி 
செய்வதற்ைாை சதா�ர்நது இவைநது செய-
லாற்ற இைஙகிதனாம் எனவும் அவ் அறிக்-
வையில சதரிவிக்ைபபைட்டுள்ளது.  

்கச்சதீவு திருவிழாவிற்கு...
திருநாவளக் குறிக்கும் ்வவையில, 

்வரு�ாநத ெமயக் சைாண�ாட்�ஙை-
ளில சைாவிட் நிவலவம ைாரைமாை 
இநத ஆணடு இநதிய யாத்ரீைர்ைள் 
அனுமதிக்ைபபை�மாட்�ார்ைள் என்று 
அறிவிக்ைபபைட்டுள்ளது.  

யாழ்பபைாை மா்வட்�ச் செயலர் 
தை.மதைென் தவலவமயில யாழ்ப-
பைாை ஆயர் ஆர்.டி. அருட்தநவத 
ஜஸ்டின் ஞானபபிரைாெம், சுைாதார 
அதிைாரிைள் மற்றும் சிதரஷ� பைாது-
ைாபபு அதிைாரிைள் ஆகிதயார் இநத தீர்-
மானத்வத எடுத்துள்ளனர்.  

சுைாதார அதிைாரிைளின் ஆதலாெவன-
யின் அடிபபைவ�யில, மார்ச் 11 மற்றும் 
12 ஆம் திைதிைளில நவ�சபைறும் நிைழ்-
வில ைலநது சைாள்ள இநதிய யாத்ரீ-
ைர்ைள் அனுமதிக்ைபபை� மாட்�ார்ைள் 
என்று ை. மதைென் சதரிவித்தார்.  

இநதநிவலயில மன்னார் மற்றும் 
யாழ்பபைாைம் மவறமா்வட்�ஙைளி-

லிருநது சதரிவுசெயயபபைட்� 500 
உள்ளூர் பைக்தர்ைள், இரணடு அளவுைள் 
மற்றும் பூஸ்�வரப சபைற்றதற்ைான 
தடுபபூசி ொன்றிதழ்ைவள ெமர்பபித்-
தால, நிைழ்வில பைஙதைற்ை அனுமதிக்-
ைபபைடு்வார்ைள்.  

இததத்வவள சைாவிட்-19 பைரவு-
்வவத தடுபபைதற்ைாை ைடுவமயான ்வழி-
ைாட்டுதலைள் பின்பைற்றபபைட்டு ்வரு-
்வதாை சநடுநதீவு பிரததெ செயலாளர் 
எஸ்.ெத்தியதொதி சதரிவித்தார்.  

இதற்கிவ�யில இநதிய யாத்ரீைர்-
ைள், ைச்ெத்தீவு நிைழ்வில பைஙதைற்பை-
வதத் தடுக்கும் முடிவிற்கு ராதமஸ்்வ-
ரம் தமாட்�ார் பை�கு ெஙைம் எதிர்பவபை 
ச்வளியிட்டுள்ளது.  

ை�நத 2020-ம் ஆணடு, ைச்ெத்தீவு 
திருவிழா சைாண�ா�பபைட்�தபைாது 
அதில   3,000 இநதிய யாத்ரீைர்ைளும் 
7,000  இலஙவை யாத்ரீைர்ைளும் பைங-
தைற்றனர். 

உணவுத் தட்டுப்ாடு...
சதா�ர்நதுவரயாற்றிய அவமச்ெர்,   
இரொயன உர நிறு்வனம் ஒன்றின் 

பைணிபபைாளராை ை�வமயாற்றும் 
தபைராதவன பைலைவலக்ைழை விரிவு-
வரயாளர் ஒரு்வர் நாட்டில உைவுத் 
தட்டுபபைாடு ஏற்பைடும் என சதரிவித்-
துள்ளார். 

அவ்்வாறான உைவுப பைற்றாக்குவற 
ஏற்பை�ாது என நான் சபைாறுபபு�ன் 
சதரிவிக்கிதறன். ஜனாதிபைதி தைாட்-
�ாபைய ராஜபைக்ெ தைாவிட் நிவலவம-
யிலும் 20 மாதஙைள் நாட்வ� ஆட்சி 
செயது ்வருகிறார். 

உலைப சபைாருளாதார சநருக்ை-
டிவய நாம் ெநதித்து ்வருகிதறாம். 
அவனத்வதயும் ஒதுக்கி வ்வத்து-
விட்டு மக்ைவள ்வாழ வ்வபபைதத 
ஜனாதிபைதியின் முக்கிய தநாக்ைஙை-

ளாகும்.   இன்னும் சிறிது ைாலத்தில 
85% மக்ைளுக்கு மூன்று தடுபபூசி-
ைவளயும் ்வழஙகிய உலகின் ஒதர 
நா�ாை இலஙவை மாறும்.  தற்தபைாது 
சைாவிட் உயிரிழபபுைளினது எண-
ணிக்வை குவறநதுள்ளது. மரணிப-
பைவத வி�  ்வாழ்்வதத மிை முக்கி -
யமான விஷயம். மகிநத ராஜபைக் ஷ 
அ்வர்ைள் 30 ்வரு�ைால யுத்தத்வத 
முடிவுக்கு சைாணடு ்வநது இநத 
நாட்டில பையஙைர்வாதம் மற்றும் 
குணடுைள் பைற்றிய அச்ெத்வத இல -
லாசதாழித்தார்.

அத்து�ன் ஜனாதிபைதி தைாட்�ா -
பைய ராஜபைக் ஷ சைாதரானா மரை 
பையத்தில இருநது மக்ைவள விடு -
வித்தார் எனவும் அவமச்ெர்  சதரி -
வித்தார்.    

நடைாடும் ச்சமவ...
ை�நத மூன்று ்வாரஙைளாை நாட்டின் 

பைலத்வறு பைகுதிைளிலும் சைாதரானா 
வ்வரஸ் சதாற்றுதநாயாளிைள் அதிை-
மாை இனஙைாைபபைட்டு ்வருகின்றனர். 
மக்ைள் மிை விவர்வாை பூஸ்�ர் தடுபபூ-
சிவய சபைற்றுக்சைாள்ள ந�்வடிக்வை 
எடுக்குமாறு நாம் தைட்டுக்சைாள்கின்-
தறாம்.  

ஜனாதிபைதி தைாட்�ாபைய ராஜபைக்ெ-
வின் பைணிபபுவரக்ைவமய இராணு்வத்-

தினரின் தவலவமயில முபபைவ�யி-
னரும் இவைநது நாட்டில அவனத்து 
பிரவஜைளுக்கும் தடுபபூசிவயப சபைற்-
றுக்சைாடுக்கும் ்வவையில விதெ� 
மத்திய நிவலயஙைவள ஆரம்பித்துள்-
தளாம். அத்து�ன் எதிர்்வரும் இரணடு 
்வாரஙைளுக்கு ந�மாடும் தடுபபூசி 
செயற்திட்�த்வத தமற்சைாள்ளவும் ந�-
்வடிக்வை எடுக்ைபபைடும் என்றும் அ்வர் 
தமலும் சதரிவித்துள்ளார்.                  (ஸ) 

க்கரண்டி எல்ல ஆற்றில...
எனவும் அ�ம்பிட்டிய சபைாலிஸார் 

சதரிவித்தனர்.   அட்�ாம்பிட்டிய 
ததாட்� பைகுதிவய தெர்நத ராஜா 
த�விட் குமார் (23), சி்வ சுபரம-
ணியம் ைாஞெனா (21), பை்வாணி 
(22), சிநது (18) மற்றும் சிரியா (20) 
ஆகிதயாதர இவ்்வாறு நீரில மூழ்கி 
உயிரிழநதுள்ளனர்.   

அட்�ாம்பிட்டிய ததாட்�த்தின் 
முதலாம் பிரிவில உள்ள வீச�ான்-
றில இ�ம்சபைற்ற நிைழ்வில 
ைலநதுசைாண� பைதிசனாரு தபைர் 
சைாண� குழுச்வான்று தநற்றுமுன்-
தினம் சைரணடி எலல நீர்வீழ்ச்சிக்கு 
அருகில உள்ள குளத்தில குளிபபைதற் -
குச் சென்ற தபைாதத இநத விபைத்து 
இ�ம்சபைற்றுள்ளது.   

குறித்த ஆற்றில மிைவும் ஆழமாை 

உள்ளதால யாரும் அதில குளிப -
பைதிலவல என அட்�ாம்பிட்டிய 
சபைாலிஸார் சதரிவிக்கின்றனர்.   

அட்�ாம்பிட்டிய சபைாலிஸாரும், 
பைதுவள எலதலு்வ இராணு்வத்தி-
னரும் இவைநது குறித்த நான்கு 
தபைரின் ெ�லஙைவளயும் மீட்டுள்ள-
ததாடு ைாைாமல தபைான சிறுமியின் 
ெ�லத்வத ததடும் ந�்வடிக்வைவய 
ஆரம்பித்துள்ளனர்.   

குறித்த நால்வரின் ெ�லஙைளும் 
பிதரத பைரிதொதவனக்ைாை அட்�ாம்-
பிட்டிய வ்வத்தியொவலயின் பிதரத 
அவறயில வ்வக்ைபபைட்டுள்ளது.   

இச்ெம்பை்வம் குறித்து தமலதிை 
விொரவைைவள அட்�ாம்பிட்டிய 
சபைாலிஸார் தமற்சைாணடு ்வருகின்-
றனர்.  

இரண்டு ைாதங்களின்...
ஆனநது விதஜவிக்ரம சதரி -

வித்துள்ளார்.  சுைாதார அதிைாரி-
ைள் இதற்கு முன்னர் சைாதரானா 
வ்வரஸ் சதாற்றுக்கு உள்ளான்வர் -
ைள் ஆறு மாதஙைளுக்குப பின்னதர 
மூன்றா்வது தடுபபூசிவயப சபைற்-
றுக்சைாள்ள முடியும் என சதரிவித்-
துள்ள நிவலயில விதெ� மருத்து்வ 

நிபுைர் ஆனநத விதஜவிக்ரம தநற்று 
இவ்்வாறு சதரிவித்துள்ளார்.  

தடுபபூசி செயற்திட்�த்தின் 
ச்வற்றிைரமான ஒரு ்வரு� நிவற-
வ்வசயாட்டி ஐடிஎச் வ்வத்தியொ -
வலயில நவ�சபைற்ற நிைழ்வின் 
தபைாதத அ்வர் இவ்்வாறு சதரிவித் -
துள்ளார்.                             (ஸ)

25 மிலலியன் க்றுைதியான...

ெநததைநபைர்ைளின் வபைைளில, மிை 
சூட்சுமமான முவறயில மவறத்து 
வ்வக்ைபபைட்டிருநத சுமார் 25 மிலலி-
யன் ரூபைா ச்வளிநாட்டு பைைம் ைண -
டுபிடிக்ைபபைட்�து.  

இவ்்வாறு ைணடுபிடிக்ைபபைட்� 
ச்வளிநாட்டு நாையஙைளில, 95000 
அசமரிக்ை ச�ாலர், 18000 யூதரா, 

37000 ெவூதி ரியால அ�ஙகு்வதாை 
சுஙை அதிைாரிைள் சதரிவித்துள்ள-
னர்.   

ெநததைநபைர்ைளி�மிருநது வைப -
பைற்றபபைட்� பைைத்வத அரசு�வம -
யாக்ை ந�்வடிக்வை எடுக்ைபபைட்டுள்-
ளது. இநத ெம்பை்வம் சதா�ர்பில 
சுஙைத்திவைக்ைளம் விொரவை-
ைவள ஆரம்பித்துள்ளது. 

்டுக்காம்ல க்சயயப்ட்ட..
ஒழுஙவையில அவமநதுள்ள 

வீச�ான்றில, தனிவமயில ்வசித்து 
்வநத 78 ்வயதுவ�ய சுவலமான் 
செயயது முஹாரி என்பை்வர் ை�நத 
வியாழக்கிழவம (27) அதிைாவல 
சைாவல செயயபபைட்டு, அ்வர் 
்வெமிருநத தஙை ஆபைரைஙைள் 
மற்றும் பைைம் என்பைன சைாள்வள-
யி�பபைட்டிருநதன.  இவதயடுத்து, 
அன்வறய தினம் மாவல ைலமுவன 
நீத்வான் ெம்பை்வ இ�த்திற்கு சென்று 
உத்தரவிட்�தன் தபைரில குறித்த 
சபைணணின் ெ�லம் பிரததெ பைரிதொ-
தவனக்ைாை அம்பைாவற வ்வத்தியொ-
வலக்கு சைாணடு செலலபபைட்டிருந-
தது. அஙகு அ்வரது உ�லில இருநது 
சபைறபபைட்� பி.சி.ஆர். பைரிதொத-
வனக்ைான மாதிரி மட்�க்ைளபபு 
சைாவிட் பைரிதொதவன நிவலயத்-
திற்கு அனுபபைபபைட்டிருநதது.  அநத 

பி.சி.ஆர். பைரிதொதவன அறிக்வை 
ெனிக்கிழவம (29) மாவல அம்பைாவற 
வ்வத்தியொவலக்கு கிவ�க்ைப 
சபைற்றதாைவும் அதில தனது தாயக்கு 
சைாவிட் சதாற்று உறுதி செயயப-
பைட்டிருபபைதாை தஙைளுக்கு சதரிவிக்-
ைபபைட்�தாைவும் புதல்வர் அலியார் 
செௌபைர் சதரிவித்தார்.  

இவதயடுத்தத தமது தாயின் 
ஜனாஸா தநற்று மஜமா நைரில நல-
ல�க்ைம் செயயபபைட்�தாை அ்வர் 
தமலும் சதரிவித்தார்.  

அததத்வவள சைாவலயாளி 
இன்னும் ைணடுபிடிக்ைபபை�ாத 
நிவலயில, இச்ெம்பை்வம் சதா�ர்பைான 
சபைாலிஸ் விொரவைைள், குற்றபபுல-
னாயவுப பிரிவினரி�ம் ஒபபைவ�க்-
ைபபைட்டு தீவிரமாை முன்சனடுக்ைப -
பைட்டு ்வரு்வதாைவும் ொயநதமருது 
சபைாலிஸார் சதரிவித்தனர்.    

ராஜாங்க அமைச்சர்...
தைாவி ட் சதாற்று ஏற்பைட்டுள்ள -

தாை சதரிவிக்ைபபைட்டுள்ளது.  
எனத்வ ,  சைாட்�ா்வ இவ�ப -

பைாவத யில இருநது அதித்வை 
சநடுஞொவலக்குள் நுவழயும் ்வாை-
ன ஙை ளுக்ைான தநற்று டிக்சைட்டு-
ைள்விநிதயாகிக்ைபபை�விலவல என 
அறிய ்வருகிறது.  

இதத  த்வவள குமார ச்வலைம 
உள்ளிட்� குழுவினர் புதிய ைட்-

சி சயான்வற உரு்வாக்ை உள்ள-
ததாடு  எதிர்்வரும் சுதநதிர தினத் -
தன் று  அநதக் ைட்சியின் விதெ� 
நிைழ்ச்வான்று சஹரசைாலலவில 
ந வ� சபை ற ஏற்பைா�ாகியிருநதது 
சத ரிநததத.  மீணடும் சைாதரானா 
சதாற்று அதிைரித்து ்வரும் நிவலயில 
ததவ்வயற்ற பையைஙைவள தவிர்க்கு-
மாறு சுைாதார தரபபு தைாரியுள்ளது 
சதரிநததத.                                    (பைா) 

குழநமத்கமை ்ாதிக்கும்  ...
ஏற்பைட்�ால குழநவதைள் இறக்ை 

கூ� தநரிடும் என சைாழும்பு 
ரிட்ஜத்வ வ்வத்தியொவலயின் குழந-
வதைள் நல மருத்து்வர் வ்வத்தியர் 
தீபைால சபைதரரா சதரிவித்தார்.  

இநத தநாய மிைவும் தீவிரமாை 
இருக்ைலாம் எனவும் இதனால 

அவனத்து புலன்ைளும் செயலிழநது-
விடும் எனவும் அ்வர் சதரிவித்துள்-
ளார்.  12 ்வயதுக்கு தமற்பைட்� குழந-
வதைளுக்கு தடுபபூசி தபைாடு்வதன் 
மூலம் இநத தநாயின் அபைாயத்வதக் 
குவறக்ைலாம் என அ்வர் தமலம் 
சதரிவித்துள்ளார்.  

சதசிய ஐக்கியத்மத...
ஒரு குழு்வாை இவைநது செயற்பைடு்வது ஒரு 

நாடு என்ற ்வவையில ொதிக்ை முடியாத ொதவன-
யலல எனவும் ததசிய ஒருவமபபைாடு மற்றும் நல-
லிைக்ைத்திற்ைான அலு்வலைத்தின் இநத செயற் -
பைாடு பைாராட்�பபை� த்வணடியது எனவும் அ்வர் 
குறிபபிட்டுள்ளார்.  

 இவ்்வாறான செயற்பைாடுைள் ததசிய ஐக்கி -
யத்வத ்வலுபபைடுத்து்வதற்கும் ்வ�க்வையும் 
சதற்வையும் ஒன்றிவைபபைதற்கும் நலல அடித் -
தளத்வத அவமக்ை முடியும் என்றார்.   உலை 
நாடுைளு�ன் முன்தனாக்கிச் செல்வதற்கு எமது 
நாட்டுப பிள்வளைள் ெர்்வததெ சமாழிைளிலும் 
ைைனித் சதாழிலநுட்பைத்திலும் புலவமமிக்ை-
்வர்ைளாை மாற்றபபை� த்வணடுசமன ச்வளிவி-
்வைார அவமச்ெர் தபைராசிரியர் ஜீ.எல.பீரிஸ் சதரி -
வித்தார்.  

எமது நாட்டில உள்ள பைலைவலக்ைழைஙைளில 
சிஙைள, தமிழ், முஸ்லிம் மாை்வர்ைள் ஒரு்வ-
வரசயாரு்வர் மரியாவதயு�ன் ந�த்து்வதும், 
அதுத்வ ை�நத ைாலத்திலிருநது இருநது்வரும் 
ஒரு சிறநத பைணபு எனவும் அ்வர் நிவனவுபைடுத் -
தினார்.  நலலிைக்ைத்திற்கு உைநத இலஙவைச் 
ெமூைச் சூழவல உரு்வாக்கும் தநாக்கில இக்ைல-

லூரிக்கு ்வகுபபைவறக் ைட்டி�ம் ஒன்வற அவமத் -
துக் சைாடுத்தவமக்கு ததசிய ஒருவமபபைாடு 
மற்றும் நலலிைக்ை அலு்வலைம் பைாராட்டு சதரி-
வித்தததாடு, அதன் தவலவமத்து்வத்திற்ைாை நீதி-
யவமச்ெருக்கு தனது நன்றிவயத் சதரிவித்தார்.  

பைாராளுமன்ற உறுபபினர் எம்.ஏ. சுமநதிரன் 
மற்றும் நீதியவமச்சின் செயலாளர் எம்.எம்.
பி.தை. மாயாதுன்ன,  மாைாை பிரதம செயலா-
ளர் மாைாை ைலவி அவமச்சின் செயலாளர், 
அரெ அதிைாரிைள், ததசிய ஒருவமபபைாடு மற்றும் 
நலலிைக்ைத்திற்ைான அலு்வலை அதிைாரிைள், 
ஆசிரியர்ைள், மாை்வர்ைள் மற்றும் சபைற்தறார்ை -
ளும் ைலநதுசைாண�னர்.  

நீதிக்ைான அணுைல ந�மாடும் தெவ்வக்கு 
ெமாநதரமாை யாழ்.பைலைவலக்ைழை ்வளாைத்தில 
ததசிய ஒருவமபபைாடு மற்றும் நலலிைக்ைத்திற்-
ைான அலு்வலைத்தின் ஏற்பைாட்டில பைலைவலக்ை-
ழை ெமூைத்தினரு�ன் ைலநதுவரயா�ல ஒன்றும் 
இ�ம்சபைற்றது. இக்ைலநதுவரயா�வல ச்வளிவி-
்வைார அவமச்ெர் தபைராசிரியர் ஜீ.எல.பீரிஸ், நீதி 
அவமச்சின் செயலாளர், யாழ்.பைலைவலக்ைழைத் -
தின் உபைத்வநதர் மற்றும் மாை்வர்ைள் ைலநது 
சைாண�ார்ைள். 

ஐ.ஓ.ஸியிடமிருநது...
இறக்குமதி செய்வதில சிக்ைல 

ஏற்பைட்�து. மின் உற்பைத்திக்குத் 
ததவ்வயான எரிசபைாருவள சபைற்-
தறாலியக் கூட்�த்தாபைனம் ்வழங-
ைாத நிவலயில ை�நத தினஙைளில 

சநருக்ைடி நிவல உரு்வானது.இநத 
நிவலயில ஐஓசியி�ம் எரிசபைா-
ருவள சபைறு்வது குறித்து மின்ொர 
ெவபை தபைச்சு ந�த்தி ்வரு்வது சதரிந -
ததத.                                          (பைா) 

வழஙகும் க்ாறுபம்... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

தமற்சைாள்்வதற்கு ஏற்ைனத்வ தீர் -
மானம் தமற்சைாள்ளபபைட்டு இருந-
தாலும் மத்திய ்வஙகி ஆளுநரின் 
அநத உறுதிசமாழிவயயடுத்து 
அநத தீர்மானம் மாற்றபபைட்�வம 
குறிபபி�த்தக்ைது.  

வைத்சதாழில மற்றும் தபைாக் -
கு்வரத்து ந�்வடிக்வைைளுக்கு 
ததவ்வயான எரிசபைாருவள இறக் -
குமதி செய்வதற்ைாை மாதாநதம் 
40 தைாடி ச�ாலர் நிதி சபைற் -
தறாலியக் கூட்டுத்தாபைனத்திற்கு 
ததவ்வபபைடு்வதாைவும் மின்ொர 
உற்பைத்திக்ைான டீெல மற்றும் மெகு 
எணசைவய சபைற்றுக்சைாடுபபை -
தற்கு தமலும் 5 தைாடி ச�ாலர் 
ததவ்வபபைடு்வதாைவும் சபைற்தறா -
லிய ்வளத்துவற அவமச்ெர் உதய 

ைம்மன்பில இதன்தபைாது சதரிவித் -
துள்ளார்.  

அதற்கிைஙை எரிசபைாருள் இறக் -
குமதிக்ைாை மாதாநதம் 45 தைாடி 
அசமரிக்ை ச�ாலர் ததவ்வபபை -
டு்வதாைவும் அது எமது மாதாநத 
ஏற்றுமதி ்வருமானத்தில 45 வீதம் 
ஆகும் என்றும் அவமச்ெர் சதரி -
வித்துள்ளார்.  

ஏற்றுமதி ்வருமானத்தில இநத -
ளவு நிதிவய எரிசபைாருளுக்ைாை 
செல்வழிபபைது சிறநததலல என 
சதரிவித்துள்ள அ்வர், எரிசபைாருள் 
பைா்வவனவய மட்டுபபைடுத்து்வது 
சதா�ர்பில மாற்று ந�்வடிக்வை -
ைவள உ�னடியாை இனஙைாை 
த்வணடும் என்றும் அ்வர் தைட்டுக் 
சைாணடுள்ளார்.                        (ஸ) 

ஜனாதி்தி க்சய்லாைருடனான... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

ெட்�்வவரவு ஒன்று முன்வ்வக்-
ைபபைட்டிருநதது. அநதக் குழுவின் 
தவல்வர் ்வரி நிர்்வாை மற்றும் ்வரி அற-
விடும் தவல்வரா்வார்.  

இதற்கு எதிராை ை�நத சில தினங-
ைளாை சதாழிற்ெஙை ந�்வடிக்வைைள் 
தமற்சைாள்ளபபைட்�ன. இது சதா�ர்-
பில ததசிய ்வரு்வாய மற்றும் ைலால 
அதிைாரிைள் மற்றும் சதாழிற்ெஙை 
தவல்வர்ைள் கூறியதா்வது ,அவமக்-
ைபபைட்� பிரிவின் தவல்வருக்கு அவ்-
்வாறான அதிைாரம் சபைற்றுக் சைாடுக்ை 
கூ�ாது என இது சதா�ர்பைாை ச்வளிப-
பைவ�யாை சதாழிற்ெஙைஙைள் ைருத்து 
சதரிவித்திருநதன. இது சதா�ர்பைாை 

ைருத்து சதரிவித்த ஜனாதிபைதி செயலா-
ளர் அதில திருத்தஙைவள தமற்சைாள்-
்வதற்கு தீவிர ை்வனம் செலுத்து்வதாை 
கூறினார்.  

அதன்பைடி ்வரி அறவி� விதெ� 
பிரிவு ஒன்று அவமக்ைபபைட்�ாலும் 
்வரி நிர்்வாை மற்றும் செயற்பைாடு 
தற்தபைாது தமற்சைாள்ளபபைடும் விதத்-
திதலதய ததசிய ்வரு்வாய திவைக்-
ைள ஆவையாளர் நாயைத்துக்கும் 
மற்றும் ைலால திவைக்ைள ஆவை-
யாளர் நாயைத்துக்கும் சபைற்றுக் 
சைாடுக்கும் ்வழி்வவை ஒன்வற எதிர்-
ைாலத்தில தயாரிக்ை ந�்வடிக்வை 
எடுபபைதாை சதரிவித்தார். 

புற்றுசநாயால ்ாதிக்்கப்ட்ட... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

இநதநாயினால பைாதிக்ைபபைட் -
டுள்ள டீ.என்.ெச்சித் சிதுமின மாை-
்வனின் முழஙைால பைகுதியில எலும்பு 
அைற்றபபைட்டுள்ள நிவலயில, 
செயற்வை எலும்பு சபைாருத்தபபைடு-
்வதற்கு 34 இலட்ெம் ரூபைாய செல -
்வாகும் என வ்வத்தியர்ைள் பைரிநது-
வரத்துள்ளனர்.அது்வவர மாதாநதம் 
்வழஙைபபைடும் தடுபபூசியின் மதிபபு 
ஒரு இலட்ெத்து 50 ஆயிரம் ரூபைா-

யாகும்.  குறித்த முதலா்வது தடுபபூ-
சிவய பைாதுைாபபு அதிைாரி ஒரு்வரின் 
ஊ�ாை மாை்வனின் வீட்டிற்தை 
சைாணடு சென்று ்வழஙகிய பிரதம-
ரின் பைாரியார் ஷிரநதி விக்ரமசிஙை 
ராஜபைக்ஷ,  அதன் இரண�ா்வது 
ஊசிவய தநற்று  (30) அலரி மாளி -
வையில வ்வத்து மாை்வனின் 
தாயார் ஆர்.எம்.ொநதனி லக்மினியி -
�ம் ்வழஙகினார்.  

வணி்க விவ்சாய... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

அநதத் த்வவறத் திருத்த நாம் ச்வட்-
ைபபை�த் ததவ்வயிலவல. த்வறு 
இன்னும் ெரி என்று நிவனத்து ்வணிை 
வி்வொயத்து�ன் விவளயாடு்வது 
ச்வட்ைக்தை�ானது.  உர மானியமாை 
்வழஙைபபைடும் சதாவைவய வி� 
வி்வொயிைள் தற்தபைாது இழபபீடு 
சதாவையாை ்வழஙை த்வணடியுள்ளது. 

இது த்வறின் அளவ்வக் ைாட்டுகிறது. 
வி்வொயிைளு�னும் வி்வொயத்து-
�னும் விவளயா� முடியாது. இது 
ஒட்டுசமாத்த மக்ைளின் பைசிதயாடும், 
நாட்டின் உைவுப பைாதுைாபதபைாடும் 
பிவைக்ைபபைட்டுள்ளது. எனத்வ 
நிவனத்த்வாறு முடிவு எடுக்ை எஙை-
ளுக்கு உரிவம இலவல என்றார்.

க்சலுத்தத் தவறிய வாடம்க... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

ஆணடு முதல 2018 ஆம் 
ஆணடு ்வவரயான ைாலபபைகு -
தியில சபைற்றுக்சைாள்ளபபைட்� 
விமானத்திற்கு தமலும் 60 லட்ெம் 
ரூபைா நிதி செலுத்தபபை�த்வணடி -

யுள்ளதாைவும் அநத அறிக்வையில 
குறிபபி�பபைட்டுள்ளது.  இது்வவர 
இன்னும்அநத நிதி செலுத்தபபை� -
விலவல என்றும் அநத அலு்வலைம் 
சதரிவித்துள்ளது.                             (ஸ) 

மிை்காயத் தூள் தூவி... (03 ஆம் ்க்்கத் கதாடர்)

சதரிய ்வநதுள்ளது.  இநத ெம்பை-
்வத்தின் பின்னர், ெநததை நபைர்ைளின் 

வீடுைவள சிலர்  தீயிட்டுள்ளனர் எனவும் 
சபைாலிஸார் சதரிவித்துள்ளனர்.  

சஜான் டி சிலவாவின் 100 வது வருட நிமனவு தின நி்கழ்வு எலபின்்ஸடன் ைண்ட்த்-
தில ்சனிக்கிழமை (29) ்காம்ல இராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்ரைநாயக்்க தம்லமை-
யில நமடக்ற்ைது.  இநநி்கழ்வில சஜான் டி சிலவாவின் ்ாடல்கள் அடஙகி இறுவட்மட  
அமைச்சர் ்ாட்லாசிரியர் ஜயநத அரவிநதவுக்கு அமைச்சர் வழஙகுவமதயும் அருகில 
்ணிப்ாைர் ்சம் உறுபபினர் புரவ்லர் ஹாசிம் உைர் ைற்றும் பிரமு்கர்்கமை ்டங்களில 
்காண்லாம்.

க�ொர�ொனொ அதி�ரித்து நொடு முடக�ப்படடொல்  
மொதசம்பளம க்பறுர�ொர் கநருக�டியை எதிர்க�ொள�ர்  

தலாரன்ஸ் செல்வநாயைம்  

சைாதரானா வ்வரஸ் பைர்வல அதி -
ைரித்து நாடு மு�க்ைபபைடுமானால 
மாதாநத ெம்பைளம் சபைறுத்வார் 
கூ� சநருக்ைடிக்கு ஆளா்வர் என 
சுைாதார தெவ்வைள் பிரதிபபைணிப -
பைாளர் நாயைம் விதெ� மருத்து்வ 
நிபுைர் தஹமநத தஹரத் சதரிவித்-
துள்ளார்.  

அவ்்வாறான நிவலக்கு நாட்வ�க் 
சைாணடு ்வரு்வவத தடுக்கும் 
சபைாறுபபு நாட்டு மக்ைளுக்தை 
உள்ளது என்றும் சதரிவித்துள்ள 
அ்வர், சுைாதார ்வழிமுவறைவள 
முவறயாைப பின்பைற்றி முழுவம-
யான தடுபபூசிவயப சபைற்றுக் 

சைாண�ால அத்த-
வைய நிவலவயத் 
தவிர்க்ைலாம் என்றும் 
அ்வர் தைட்டுக் சைாண -
டுள்ளார்.  

நாட்டில எநத 
சைாதரானா வ்வரஸ் 
பைர்வல இ�ம்சபைறுகி-
றது என சிநதிக்ைாமல 
சுைாதார பைாதுைாபவபை முதன்வமயா -
ைக் சைாணடு செயற்பை�த்வணடும் 
எனக் தைட்டுக் சைாணடுள்ள அ்வர், 
சபைரும்பைாலான்வர்ைளின் செயற்-
பைாடுைள் சதா�ர்பில திருபதியுற 
முடியாது என்றும் அ்வர் குறிபபிட் -
டுள்ளார்.  

ெமூைத்தில பைரபபைப-
பைட்டு ்வரும் பைலத்வறு 
ைருத்துக்ைவள வ்வத்துக் 
சைாணடு சிலர் மூன்றா-
்வது தடுபபூசிவய சபைற் -
றுக்சைாள்்வதில அெமந-
தம் ைாட்டி ்வரு்வவத 
ைாை முடி்வதாை குறிப -
பிட்டுள்ள அ்வர்,அவ்்வா -

றான த்வறான ைருத்துக்ைளுக்கு அைப-
பை� த்வண�ாம் என்றும் மக்ைவளக் 
தைட்டுக் சைாணடுள்ளார்.  

நான்கு மாதஙைளுக்குப பின்னர் 
தநற்று முன்தினம் நாட்டில 942 
சைாதரானா வ்வரஸ் சதாற்று தநாயா-
ளர்ைள் இனஙைாைபபைட்டுள்ளனர் 

என்பைவத குறிபபிட்டுள்ள அ்வர், 
ஒமிக்தரான் திரிபு வ்வரஸ் நாட்டின் 
பைலத்வறு பைகுதிைளிலும் பைரவும் 
நிவலயில முவறயான சுைாதார ்வழி-
ைாட்�லைவள அவன்வரும் பின் -
பைற்று்வது முக்கியம் என்றும் அ்வர் 
தைட்டுக் சைாணடுள்ளார்.  

மூன்றா்வது தடுபபூசிவய சபைற்றுக் 
சைாள்ளாத்வர்ைள் ைணடிபபைாை 
அருகிலுள்ள சுைாதார வ்வத்திய 
அதிைாரி அலு்வலைத்தில அலலது 
அருகிலுள்ள வ்வத்தியொவலை-
ளுக்தைா சென்று தமக்ைான தடுபபூசி-
வயபசபைற்றுக் சைாள்ளுமாறும் அ்வர் 
நாட்டு மக்ைவளக் தைட்டுக் சைாண-
டுள்ளார்.                                  (ஸ)  

அஷ்ரப் ஏ சமதின் தந்த காலமானார்   
பிராநதிய ஊ�ைவியலாளர் 

அஷரப ஏ ெமட்டின் தநவத ஓய -
வுசபைற்ற சதாழிநுட்பைக் ைலலூரி 
அதிபைர் எம்.எச்.ஏ.ெமட் தநற்று 
ஞாயிற்றுக்கிழவம(30) மாவல 
ைாலமானார். 

அன்னாரின் ஜனாொ சென்தம -
ரிஸ் தறாட், ைலகிஸ்வஸ இல -
லத்தில வ்வக்ைபபைட்டுள்ளது.
இன்று சதஹி்வவள முஸ்லிம் 
வமய்வாடியில நலல�க்ைம் 
செயயபபைடும்.  
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kj;jpa khfhz rigapd; ,isQu; tptfhuk;> kfspu; tptfhuk;> fpuhkpa 

mgptpUj;jp> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; ifj;njhopy; mikr;R

2022 Mk; tUlj;jpy; ifj;jwp Glit cw;gj;jpf;fhf 
gjg;gLj;jg;glhj E}y;fis nfhs;tdT nra;jy;

mikr;rpd; ngWiff;FOj;jiytupdhy; kj;jpa khfhz Glit ifj;njhopy; 

jpizf;fsj;jpd; ifj;jwp Glit cw;gj;jpf;F Njitahd gpd;tUk; tpguq;fspd; 

gpufhuk; gjg;gLj;jg;glhj E}y;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik tha;e;j 

toq;Feu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

E}y; 

gupkhzk;
tHf;fk;

njhif 

(fpNyh fpuhk;)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

2/80 rPtg;gl;l rpd;[ Nk];iu]; 8>000

35>000.002/30 gjg;gLj;jg;glhj E}y; 15>000

16 gjg;gLj;jg;glhj E}y; 10>000

,J njhlu;gpy; Mu;tk; fhl;Lk; jifik tha;e;j tpiykDjhuHfs; Nkw;Fwpf;fg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj njhifia mikr;rpd; epjp cjtpahsUf;F nrYj;jp tpiykD 

tpz;zg;gg;gbtq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 2022.02.01 Mk; jpfjp K.g. 8.30 kzp Kjy; 

2022.02.21 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; Ntiy 

Neuq;fspy; gpd;tUk; Kftupapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;s tpz;zg;gq;fis ,U efy;fspy; jahupj;J 2002.02.22 jpfjp gp.g. 

2.30 kzpf;F Kd; jiytu;. mikr;Rg; ngWiff; FO ,isQu; tptfhuk;> kfspu; 

tptfhuk; fpuhkpa mgptpUj;jp> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; ifj;njhopy; mikr;R 

j.ng.,y. 41> nfl;lk;Ng Nguhjid vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ mikr;rpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapDs; cs;spl;Lr; rkHgpf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhf fpilf;fg;ngWk; tpiy kDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2022.02.22 Mk; jpfjp 

gp.g. 2.30 kzpf;f gpd;tUk; Kftupapy; mike;Js;s ,isQu; tptfhuk;> kfspu; 

tptfhuk; fpuhkpa mgptpUj;jp> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; ifj;njhopy; mikr;rpd; 

nrayhsupd; cj;jpNahfG+u;t miwapy; tpiykDf;fs; ,af;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; 

tpiykDjhuu; my;yJ mtuJ gpujpepjp xUtu; fye;J nfhs;syhk;.

jiytu;. 

mikr;Rg; ngWiff; FO. 

,isQu; tptfhuk;> kfspu; tptfhuk;> fpuhkpa mgptpUj;jp> fl;LwT mgptpUj;jp 

kw;Wk; ifj;njhopy; mikr;R 

j.ng.,y; nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

081-2385451 081-2232393 0812205336

2022 ngg;uthp 02Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 88>500 kpy;ypad; &ghTf;fhd  
jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122E060 LKA18222H052 LKA36423B032

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

38,000 20,500 30,000 88,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 ngg;uthp 02

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 ngg;uthp 07

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 ngg;uthp 04

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 ngg;uthp 02> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   
(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J
xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 
trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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
g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 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

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 
tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

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

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt 

,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NjfMep)
FO fhy tho;ehs; cj;juthj gj;jpuk; kw;Wk; FO kUj;Jt 

fhg;gPL Mfpatw;iw toq;fy;
1.  gpd;tUk; Nritia toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

tpiykD ,yf;fk;    mk;r tpsf;fk; tpiykDg;gpiz 

(&ghtpy;)

NBRO/ADMIN/2022/236 FO fhy tho;ehs; cj;juthu gj;jpuk; kw;Wk; 

FO kUj;Jt fhg;gPL Mfpatw;iw toq;fy;

125>000.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1,
NjfMep> epjpf;fhd gzpg;ghshplkpUe;J 2022 rdthp 31 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 ngg;uthp 

21 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

4.  2022 rdthp 31 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 ngg;uthp 21 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

1>500 &ghit nuhf;fg; gzj;jpy; NjfMep fhrhshplk; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-05> 

[htj;j tPjp> 99/1, Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd gzpg;ghsh; 

ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> epjpg; gphptpypUe;J 

Mq;fpy nkhopapYs;s NkNyAs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

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

5.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwnahd;wpy; 

Nrh;f;fg;gl;L ghJfhg;G Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpiykDtpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L 2022 ngg;Uthp 21 Mk; jpfjpad;W tpiykDf;fis 

%Lk; Neukhd gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

ngWiff; FO> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> 99/1, [htj;j tPjp> nfhOk;G-05 vd;w 

Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NjfMep ,lg;gug;gpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd kw;Wk; ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfspd; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; jpwf;fg;gLnkd;gJld; 

tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

epfo;tpy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;. 

6.  xt;nthU tpiykDTk; NkNyAs;s ml;ltizapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s 

ngWkjpf;fhfTk; ,yq;ifapYs;s Gfo; tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;ljhfTk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; mikf;fg;gl;ljhfTk; 

tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F (2022.02.21 ,ypUe;J 

2022.06.19 tiuAk;) nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ NjfMep fhrhshplk; nuhf;fg; gzj;jpy; tuT 

itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  ve;jnthU njspTWj;jy;fSf;fhfTk; 2022 ngg;uthp 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

NjfMep Nfl;Nghh;$lj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

jiyth;/ ngWiff; FO>

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

99/1, [htj;j tPjp> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp: 011-2588946

njhiyefy;: 011-2502611

mw;Nwhzpj; jj;Jt gj;jpuk;  
,uj;J mwtpj;jy;

nkhwl;Lit> nrha;rhGuk;> kpuh[; tPl;Lj;jpl;lk; 
,yf;fk; 164/122 ky;nfhlNf vtypd; (Njrpa 
milahs ml;il ,yf;fk; 428261399V) Mfpa 
ehd; ,j;jhy; ,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; nghJ 
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUtJ ahnjdpy; fsdp> 
ngl;bahnfhl> khty;y tPjp Njrpa tPlikg;G 
jpl;lk; ,yf;fk; gp5/3 NghgfkNf mNry rpahks; 
(Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; 700680916V) 
,yq;ifapy; vdJ mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhf 
epakpj;j fk;g`h gpurpj;j nehj;jhhpR FKJ v];. 
n[af;nfhb Kd;dpiyapy; 31.06.2018 jpfjpapy; 
65Mk; ,yf;fj;jpy; Kbe;j jj;Jtg; gj;jpuj;ij 
,j;jhy; ,uj;J nra;J kPsg; ngWfpNwd;. Fwpj;j 
NghgfkNf mNry rpahks;it vdJ jj;Jtf;fhuh; 
gjtpapypUe;J ePf;fptpl;Nld;.

,uj;J nra;ag;gl;l Nkw;Fwpj;j jj;Jt gj;jpuj;jpd;  
%yk; NghgfkNf mNry rpahks; vd; rhh;gpy; 
nra;Ak; fhhpaq;fSf;Fk; nray;fSf;Fk; ehd; 
vt;tpjj;jpYk; nghWg;gy;y vd;Wk; njhptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;.

ky;nfhlNf vtypd;
2022.01.22

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 244(3)Mk; gphptpd; 

fPohdJ

2021 xf];l; 19Mk; jpfjpapypUe;J tYg;ngWk; tifapy; 2007Mk; 

Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 239Mk; gphptpd; fPo; 

fk;khghh;k; rpAbfy;]; (gpiutl;) ypkpl;ll; cld; ,d;lh;ghh;k; 

(gpiutl;) ypkpl;ll; MdJ xd;wpizf;fg;gl;Ls;snjdTk; 2007Mk; 

Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 244(1)(a) ,d; gphptpd; gpufhuk; 
xd;wpizg;G rhd;wpjohdJ toq;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ.

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngah;: ,z;lh;ghh;k; (gpiutl;) ypkpl;ll;

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; gjpT mYtyfk;:

,y. 476> a+dpad; gpNs]; nfhOk;G -02

xd;wpizf;fg;gl;l jpfjp: 2021.08.19

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; gjptpyf;fk;: gptp 6140

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

gPbX Nfhg;gNul; Nrh;tpr]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsh;fs;

= ghsp tshfk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; = ghsp tshfj;jpy; ntw;wplkhfTs;s 

fPo;f;fhZk; gjtpf;fhf jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J 

2021 ngg;guthp 18Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

epue;ju gjtp

fzpdp  fy;tpg; gphpT

01.  tphpTiuahsh; (gapYeh;)> tphpTiuahsh; (epue;jukhf;fg;glhj) 

rpNu\;l tphpTiuahsh; (II/I juk;)

 jifikfs; :  jfty; njhopy;El;gk; my;yJ fzpdp (information 
Technology or Compunting) Mfpa glq;fspy; 

nfsut gl;lj;ijg; gapd;wpUj;jy;

02. MNyhrfh; (fzpdp njhopy;El;gk;) II Mk; juk; 

 jifikfs; :  fzpdp tpQ;Qhdk;/fzpdp nghwpapapy; (Computer 
Science/Computer Engineering) Mfpa ghlq;fspy; 

nfsutg; gl;lj;ijg; gapd;wpUj;jy; 

muq;Nfw;w fy;tpg;gphpT

01.  tphpTiuahsh; (gapYeh;) tphpTiuahsh; (epue;juk; ,y;yhj) 

rpNu\;l tphpTiuahsh; (II/I juk;)

 jifikfs; :   fPo;f;fhZk; Jiwfspy; fiykhzp fiy/
muq;Nfw;wf;fiy/mofpaw;fiy nfsut 

gl;lj;ij gapd;wpUj;jy; 

 Jiw : rpdpkh fy;tp

rpj;jpuk; kw;Wk; jpl;lkply;

Nkw;gb gjtpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F vjph;g;ghh;f;Fk; 

tpz;zg;gjhhpfSf;F Fwpj;j khjphp tpz;zg;gj;ij kw;Wk; 

tpgug;gj;jpuq;fis gpujpg;gjpthsh;> = ghsp tshfk;> Ntty> 

n`huz ,lk; my;yJ =ghsp tshfj;jpd; ,iza jsj;jpy; 

(https://spc.cmb.ac.lk) gjptpwf;fk; (download) nra;J nfhs;syhk; 
= ghsp tshfj;jpd; ,izajsj;jpy; cs;s Nkw;gb ntw;wplq;fs; 

rk;ge;jkhd tpgug;gj;jpuq;fis tpsq;fpf; nfhs;SkhW Fwpj;j 

tpz;zg;gjhhpfSf;F NkYk; mwpTWj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis> Fwpj;j fy;tpj; jifikfs; 

(tpgukhd gl;l rhd;wpjOld;) kw;Wk; njhopy;rhh; kw;Wk; Nrit 

rhd;wpjo; kw;Wk; NtW jifikfSld; Fwpj;j rhd;wpjo;fspd; 

gpujpAld; gpujpg; gjpthsh;> = ghsp tshfk;> nfhOk;G 

gy;fiyf;fofk;> Ntty> n`huz vd;w Kfthpf;F 2022 ngg;uthp 

18Mk; jpfjp my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fis  cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mur jpizf;fsq;fs; /$l;Lj;jhgdq;fs; 

kw;Wk; Vida epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfs; jkJ epWtd 

jiyika+lhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. epWtd 

jiyikapdhy; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gj;jpy; Nkyjpf gpujpia 

jug;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j jpdj;jpw;F 

gpd;dh; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; kjpg;gPl;bw;F cl;gLj;jg;glkhl;lhJ. 

g+h;j;jpaw;w tpz;zg;gq;fs; Kd; mwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

gpujpg;gjpthsh;> = ghsp tshfk;

gjpthsh; nfhOk;G gy;fiyf;fofk; rhh;ghf

2022.01.28

ntw;wplq;fs;

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 
Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;;;

Mya Kd;wy; al;bg;gpy kphp];] vd;Dk; 

Kfthpapy; trpf;Fk; rhkdp jpNd\h 

gs;spaFU Mfpa ehd; nehj;jhhpRkhh; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) 

gphpT 7,d; gb khj;jiw khtl;lj;jpy; 

rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

Nritahw;Wtjw;fhf gjpthsh; ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Nghpy; ,d;wpypUe;J xU 

khjk; Kbtile;j gpd;dh; nehj;jhhpR 

,Wjpg;ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsh; 

ehafj;jpw;F Nfhhpf;iftpLg;Ngd; vd 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; rfy 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

rhkdp jpNd\h gs;spaFU>

Mya Kd;wy; al;bg;gpy>

kphp];].

28.01.2022



8 2022 ஜனவரி 31 திங்கட்கிழமை31–01–2022

 வவுனியா விசேட நிருபர்

சிறுநீரக ச�ாயில் இருந்து பாதுகாக்கும் 
முகமாக வவுனியாவில் 100 சபருக்கு நீர் 
வடிகட்டும் இயந்திரம் வழங்கி வவக்கப்-
பட்டது. 

சேசிய ேமூக நீர்வழங்கல்  திவைக்க-
ளத்தின் ஏறபாட்டில் வவுனியா பிரசேே 
சேயலக மா�ாட்டு மணடபத்தில் இந்நி-
கழ்வு இடம்சபற்றது.

நீர்  வழங்கல் அவமசேர் வாசுசேவ 
�ாையக்கார மறறும் கிராமிய, பிரசேே 
குடிநீர்  வழங்கல் கருத்திட்ட  இராஜாங்க 
அவமசேர் ேனத் நிோந்ே சபசரரா ஆகி-
சயாரின்  சிறுநீரக ச�ாயாளர்களுக்கான 
நிவாரை சவவலத் திட்டத்தின் கீழ் 
மாவட்ட  அபிவிருத்திக் குழுத் ேவலவ-
ரின் சகாரிக்வகக்கு அவமவாக சேரிவு 
சேயயப்பட்ட   100 சபருக்கு நீர் வடி-

கட்டும்  இயந்திரம் வழங்கி வவக்கப்-
பட்டது. இவ்  இயந்திரத்வே வன்னி 
மாவட்ட �ாடாளுமன்்ற உறுப்பினரும், 
மாவட்ட அபிவிருத்திக்  குழுத் ேவலவ-
ருமான கு.திலீபன் வழங்கி வவத்ோர். 

சிறுநீரக ச�ாய  பாதுகாப்பு மறறும் 
உடல் ஆசராக்கியம் என்பவறவ்ற அடிப்-
பவடயாகக் சகாணடு  ேயாரிக்கப்பட்ட 
மணணினால் சேயயப்பட்ட நீர் வடி-
கட்டி இயந்திரத்வே  பயன்படுத்தும் 
முவ்ற சோடர்பிலும் சேசிய  ேமூக நீர் 
வழங்கல் திவைக்கள  அதிகாரிகளால் 
இேன்சபாது விளக்கமளிக்கப்பட்டது. 

இந்நிகழ்வில், மாவட்ட  அரே அதிபர் 
பீ.ஏ.ேரத்ேந்திர, வவுனியா பிரசேே 
சேயலக உேவிப் பிரசேே சேயலாளர்  
பிரியேர்சினி, சேசிய ேமூக நீர் வழங்கல் 
திவைக்கள அதிகாரிகள், சபாது மக்கள்  
எனப் பலரும் கலந்து சகாணடனர். 

வவுனியாவில் 100 பேருக்கு நீர் 
வடிகட்டும் இயந்திரம் வழங்கி வவப்பு- அமைச்சர் டக்ளஸ்

(சராட்டசவவ குறூப் நிருபர் )

கல்வி  சவளியீட்டுத் திவைக் -
களத்தினால் அசசிட்டு விநிசயா-
கிக்கப்பட்ட இஸலாம்  
பாடநூல்கவள மீளப் 
ச ப ்ற ப் ப டு வ ேன் 
ச�ாக்கம் என்ன என்பவே 
நீதி அவமசேர் அலிேப்ரி  
உள்ளிட்ட அரசிலுள்ள 
முஸலிம் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள் மக்க -
ளுக்கு சேளிவு  படுத்ே 
சவணடும் என திருசகாைமவல 
மாவட்டப் பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னர் இம்ரான்  மஹ்ரூப் விடுத்துள்ள 
அறிக்வகயில் சேரிவித்துள்ளார்.

ஞானோர  சேரர் ேவலவமயிலான 
ஒசர�ாடு ஒசர ேட்டம் ஜனாதிபதி 
சேயலணியின் பரிந்துவரக்கவமய  
இஸலாம் பாட நூல்கள் மீளப் 
சப்றப்படுவோக ஊடகங்களில் 
சேயதி  சவளிவந்துள்ளது. 

கல்வி  சவளியீட்டுத் திவைக்க -
ளத்தினால் நியமிக்கப்படும் துவ்ற-
ோர்ந்ே வாணவம  மிகுந்சோரினால் 
ோன் பாடநூல்கள் எழுேப்படுகின்-

்றன. இஸலாம் பாடநூல்-
களும்  அவ்வாறு ோன் 
எழுேப்படுகின்்றன. 

இந்ே  விடயத்தில் 
அரசில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கும் அவமசேர் அலி-
ேப்ரி கவனம்  சேலுத்ே 
சவணடும். 

அரசுக்கு  ஆேரவு 
வழங்கி வரும் சேசிய காங்கி-
ரஸ, முஸலிம் காங்கிரஸ, அகில 
இலங்வக  மக்கள் காங்கிரஸ பாராளு -
மன்்ற உறுப்பினர்கள் இந்ே விடயத் -
தில் சமௌனம் காப்பேன்  அர்த்ேம் 
என்ன? இந்ே சமௌனம் இவர்களது 
ேம்மேத்சோடு ோன் இந்ே �ாடகம்  
அரங்சகற்றப்படுகின்்றோ என்்ற ேந்-
சேகத்வே மக்களுக்கு ஏறபடுத்தி-
யுள்ளது என்்றார்.

இஸ்ாம் ோடநூல்கவை மீைப் 
பேறப்ேடுவதன் ப�ாக்கம் என்்ன?
பாராளுைன்ற உறுப்பினர் இமரான ைஹ்ரூப் க்கள்வி

(ேவளக்கவட குறூப் நிருபர்)

ஜனாதிபதி  சகாட்டாபாய ராஜ-
பக் ஷவின் சுபீட்ேத்தின் ச�ாக்கு 
சகாள்வகப் பிரகனடத்-
திறகவமய  ஒரு இலட் -
ேம் கிசலா மீற்றர் 
வீதிகவள அபிவிருத்தி 
சேயயும் சவவலத் 
திட்டத்தின்  கீழ், ேம்-
மாந்துவ்ற புளக் சஜ 
சமறகு வணடு வாயக்-
கல் வீதி 46 மில்லியன்  
ரூபாய சேலவில் அபி-
விருத்தி சேயயப்பட-
வுள்ளது.

இேறகான  அபி -
விருத்தி  பணிகவள 
ேம்மாந்துவ்ற பிரசேே 
ேவப ேவிோளரும் 
முன்னாள்  பாராளுமன்்ற உறுப் -
பினருமான  ஏ.எம்.முஹம்மட் 
ச�ௌஷாட்   ஞாயிறறுக்கிழவம  (30) 
ஆரம்பித்து  வவத்ோர்.

இேன்மூலம்  நீணடகாலமாக 
குணடும் குழியுமாக காைப்பட்ட 
1.5 கிசலாமீற்றர் வீதி சகாங்கிறீட்  
வீதியாக சேப்பனிடப்படவுள்ளது-
டன், இேன்மூலம் விவோயிகள், 

பிரசேே மக்கள்  உள்ளிட்ட பலர் �ன்-
வமயடவுள்ளனர்.

இந்நிகழ்வில்  வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார ேவபயின் அக்கவரப்பறறு  
பிராந்திய பிரேம  சபாறியியலாளர் 
டி.சிவசுப்புரமணியம், ேம்மாந்துவ்ற 
பிரசேே நீர்ப்பாேன  சபாறியியலாளர் 
எம்.எஸ.எம்.�வாஸ, ேம்மாந்துவ்ற 
பிரசேே ேவப உறுப்பினர்  என்.
சகாவிந்ேோமி, வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ேவபயின் அதிகாரிகள்,  உள் -
ளிட்ட  பலர் கலந்து சகாணடனர். 

சம்்ாந்துவற புைக் பே  
வண்டு வீதி பு்னரவ்ப்பு

 மட்டக்களப்பு ஆவரயம்பதி சேல்-
வா�கர் சிவன் சகாவிலுக்கு முன்னால் 
உள்ள பிரோன வீதியில் ஞாயிறறுக்கி-
ழவம (30) சபக்கரி சோழிலாளி ஒருவர் 
சமாட்டார் வேக்கிளுடன் வீதிவய 
கடக்க முறபட்டசபாது, மட்டக்களப்-
பில் இருந்து கல்முவன ச�ாக்கி பய-
ணித்ே சமாட்டார் காருடன் சமாதுணடு 
படுகாயமவடந்ே நிவலயில் மட்டக்க-
ளப்பு சபாேனா வவத்தியோவலயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.   

சமாட்டார் கார் முன்பகுதி சிவேவ-
வடந்ே நிவலயிலும், காரில் பயணித்ே 
சிறு குழந்வே உட்பட குடும்பஸேர்கள் 
சேயவாதீனமாக உயிர் ேப்பியுள்ளனர். 

்கல்முமன சு்காதார க்சமவ்கள் பணிப்பா்ளர் 
மக்கள் ஒத்துவழக்கின்்றசபாதுோன் 

எமது பிராந்தியம் சகாசரானா ேடுப்பு, 
ஒழிப்பு �டவடிக்வககளில் சவறறிக் 
சகாடி �ாட்ட முடியும் என சுகாோர 
சேவவகள் பணிப்பாளர் வவத்திய 
கலாநிதி ஐ. எல். எம். றிபாஸ சேரிவித்-
ோர்.  

 சகாவிட் – 19 ேடுப்பூசி ஏறறும் 
பணியின் ஒரு வருட பூர்த்தி நிகழ்வு ேனிக்-
கிழவம (29) கல்முவன பிராந்திய சுகாோர 
சேவவகள் பணிப்பாளர் பணிமவனயில் 
இடம்சபற்ற சவவள சமறகணடவாறு 
குறிப்பிட்டார்.  

அவர் சமலும் கருத்து சேரிவிக்வக-
யில், விஞஞான ரீதியாக துவ்ற ோர்ந்ே நிபு-
ைர்கள் சோல்வவே �ம்பி சேயறபட்டு 
சகாசரானா ேடுப்பு, �டவடிக்வககளுக்கு 
மக்கள் முழுவமயான ஒத்துவழப்பு 
வழங்க சவணடும்.  முன்னாள் பணிப்-

பாளர் வவத்திய கலாநிதி 
ஜி. சுகுைன் விட்டு சேன்்ற 
இடத்தில் இருந்து சோடங்கி 
இன்னமும் சமலதிகமாக 
எனது சேவவகவள தி்றம்பட 
முன்சனடுப்சபன் என இத்ே-
ருைத்தில் சேரிவிப்பதில் 
சபருமகிழ்சசி அவடகின்-
ச்றன் என்்றார்.  

சகாசரானா ேடுப்பு ேவிர்ப்பு �ட-
வடிக்வககளில் எமது �ாடு உலக 
அளவில் முன்னிவலயில் நிறகின்-
்றது. �ாட்டில் எத்ேவகய சபாரு-
ளாோர. அரசியல் ச�ருக்கடிகள் 
ஏறபட்டாலும்கூட சுகாோர துவ்றயி-
னரின் சேவவகள் எந்ே நிவலயிலும் 
ேவிர்க்க முடியாேவவயாக உள்ளன. 
சகாசரானா மீணடும் மீசளழுசசி 
சபறறு பரவுகின்்றது.   

ஒமிக்சரான் திரிபு மிக 
வீரியமாக சோறறிய 
வணைம் உள்ளது. 
சுகாோர துவ்றயினர் 
இவே சவல்வேறகு 
இன்னமும் வீரியமாக 
சபாராட சவணடி 
உள்ளது. ஆனால் மக்கள் 
இயல்பு நிவலக்கு 

மீணடும் திரும்பியது சபால் �டந்து 
சகாள்வது கவவல ேருகின்்றது.  

கிழக்கு மாகாைத்தின் நிவல உண -
வமயிசலசய மிக கவவலக்குரிய-
ோக இருக்கின்்றது. மிக கணிேமான 
எணணிக்வகயில் சோற்றாளர்கள் 
கிழக்கு மாகாைத்தில் அவடயாளம் 
காைப்பட்ட வணைம் உள்ளனர் 
என்பவே புள்ளிவிபரங்கள் காட்டுகின்-
்றன.   

பகாபரா்னா தடுப்பு �டவடிக்வகயில்  
இ்ங்வக முன்னிவ்யில் உளைது  

(மட்டக்களப்பு விசேட,                                 
புதிய காத்ோன்குடி தினகரன் நிருபர்கள்)  

சகாவிட்-19 ேடுப்பூசி ஏறறும் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு வருடம் 
பூர்த்தியாவவே முன்னிட்டு, 
ேடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் 
சோடர்பான விழிப்புைர்வு 
மறறும் பல்சவறு ேவால்களுக்கு 
மத்தியில் சேவவகள் புரிந்ே சுகா-
ோரத் துவ்றயினவர பாராட்டும் 
நிகழ்வு மட்டக்களப்பு பிராந்திய 
சுகாோர சேவவகள் அலுவலகத்-
தில் ேனிக்கிழவம (29) �வட-
சபற்றது.  

 சகாவிட்-19 சேயலணியின் 
ஒருவருட பூர்த்திவய முன்னிட்டு 
அேறகு வலுசசேர்க்கும் வவகயில் 
இந் நிகழ்வு ோய சேய பிரேவ வவத்-
தியர் எஸ. அசசுேன் ேவலவமயில் 
�வடசபற்றது.   சகாவிட்-19 அசசு-

றுத்ேலுக்கு மத்தியில் உயிர்நீத்ே மருத்-
துவ அதிகாரிகள், உத்திசயாகத்ேர்கள் 
மறறும் சோறறினால் உயிரிழந்ேவர்-
கவள நிவனவு கூர்ந்து, இவ்றவைக்-

கம் சேலுத்ேப்பட்டது.  
சோறறுக் காலத்தில் அர்ப்பணிப்பு-

மிக்க சேவவகவள புரிந்துசகாணடி-
ருக்கும் சுகாோர அதிகாரிகள், சுகாோர 
உத்திசயாகத்ேர்கள், ஊழியர்கள், 

சபாலிஸார், முப்பவடயினர், உள்ளு-
ராட்சி மன்்ற உறுப்பினர்கள், அரே , 
அரே ோர்பற்ற சோணடு நிறுவனங்கள் 
பாராட்டிக் சகௌரவிக்கப்பட்டனர்.  

இந்நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்-
டப் பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
சகாவிந்ேன் கருைாகரன் (ஜனா), 
அரோங்க அதிபர் சக.கருைாகரன், 
மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாோர 

சேவவகள் பணிப்பாளர் சுகுைன் , 
உேவி பிராந்திய சுகாோரசேவவகள் 
பணிப்பாளர் என்.மயூரன், பிராந்-
திய சோறறுச�ாயியல் வவத்திய 

அதிகாரி எஸ. குைராேசேகரம், 
சுகாோரத் ேகவல் சோடர்பாடல் 
வவத்தியர் எஸ. �வசலாஜிேன், 
உள்ளிட்ட பலர் கலந்து சகாணட -
னர்.  

தடுப்பூசி ஏற்றுவதில் ஒரு வருடம் பூர்த்தி;  
்ட்டு.்ாவட்டத்தில் ேல்பவறு நிகழ்வுகள  
க்காவிட்-டால் உயிர்நீதத ைருததுவர்்கள், சு்காதார தும்றயினருககு அஞ்சலி

ஆரையம்பதியில்
க�ோைவி்பத்து; 
ஒருவர் ்படு�ோயம  

கரசவட்டி தினகரன் நிருபர் 

எமது மக்கள் எதிர்சகாள்ளும் நீதித்துவ்றோர் 
பிரசசிவனகளுக்கு இலகுவாக தீர்விவன வழங் -
கும் ச�ாக்சகாடு ஏறபாடு சேயயப்பட்டுள்ள 
நீதிக்கான அணுகல் �டமாடும் சேவவவய 
எமது மக்கள் ேரியாக பயன்படுத்திக்சகாள்ள 
சவணடும் என அவமசேர் டக்ளஸ சேவா-
னந்ோ சேரிவித்துள்ளார். 

நீதி அவமசசினால் ஏறபாடு சேயயப்பட்ட 
நீதிக்கான அணுகல் எனும் சோனிப் சபாருளி-
லான �டமாடும் சேவவ ேனிக்கிழவம    யாழ் 
மத்திய கல்லூரியில் அவமசேர் டக்ளஸ சேவா-
னந்ோ, நீதி அவமசேர் அலி ேப்ரி மறறும் சவளி -
யு்றவு அவமசேர் ஜீ. எல். பீரிஸ ஆகிசயாரின் 
பங்குபற்றலுடன் கலாோர நிகழ்வுகள் ேகிேம் 
ேம்பிரோயபூர்வமாக அங்குரார்ப்பைம் சேயது 
வவக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் சி்றப்பு அதிதியாக கலந்து-
சகாணடு உவரயாறறுவகயிசலசய அவமசேர் 
இவ்வாறு சேரிவித்துள்ளார். இது சோடர்பில் 
அவர் சமலும் கூறுவகயில் -

“காலோமேமான நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு 
ேமனானது” என்்ற ஒரு அனுபவ வாேகம் இருக்-
கின்்றது. அந்ே வவகயில் இந்ே நீதிக்கான 
அணுகல் நிகழ்வானது ஜனாதிபதி சகாட்டபய 
ராஜபக்ேவின் ேவலவமயில் பிரேமர் மஹிந்ே 
ராஜபக்ேவின் வழிகாட்டலில் நீதி அவமசேர் 
அலி ேப்ரியின் முயறசியால் அவமசேரவவக்கு 
சகாணடுவரப்பட்டு ேறசபாது முன்சனடுக்கப் -
பட்டு வருகின்்றது.

இசேசவவள நீணடகாலமாக வன்முவ்ற-

யில் வடக்கு மக்கசள அதிகளவில் பாதிப்பு-
கவள ேந்தித்துள்ளனர். இேனால் இவ்வா்றான 
பிரசசிவனகளுக்கு முகங்சகாடுத்துள்ள மக்-
களுக்கு பரிகாரங்கவள சபறறுக்சகாடுக்க 
சவணடும் என்போலும் அவர்களது வீட்டுக-
ளுக்சக துவ்றோர் அதிகாரிகளுடன் நீதிக்கான 
அணுகல் என்னும் �டமாடும் சேவவ வந்துள்-
ளது. இவே எமது மக்கள் ேரியாக பயன்படுத்ே 
சவணடும்.

அசேசபான்று நீதி அவமசேர் அலி ேப்ரி 
ஒவ்சவாரு அவமசேரவவயிலும் இவ்வா -

்றான ஒன்றுக்கு சமறபட்ட பத்திரங்கவள 
ேமர்ப்பித்து வருவவேயும் காைமுடிகின்்றது. 
அோவது கடந்ேகால ேட்டத்தில் இருக்கக் 
கூடிய குவ்றபாடுகவள ஈடு சேயயும் வவகயி-
லான புதிய ேட்ட ஏறபாடுகவள சகாணடுவ -
ருவதிலும் காலத்திறகு சபாருந்ேக்கூடிய ேட்-
டங்கவள உருவாக்கவதிலும் அவர் அயராது 
பாடுபட்டு வருகின்்றார் எனவும் அவமசேர் 
டக்ளஸ சேவானந்ோ சுட்டிக்காட்டியிருந்ோர்.

இசேசவவள ஜனாதிபதி மறறும் பிரேமர் ஆகி-
சயாரது வழிகாட்டலில் �ாடுேழுவிய ரீதியில் 
பல்சவறு சேவவகளும் அபிவிருத்திகளும் பார-
பட்ேமற்ற வவகயில் முன்சனடுக்கப்பட்டு வரு-
கின்்றது.

குறிப்பாக 2022 ஆணடுக்குரிய வரவு - சேலவு 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி ோர் 
திட்டங்கள் �ாடுேழுவிய ரீதியில் ஒசர ச�ரத்தில் 
எதிர்வரும் 3 ஆம் திகதி முன்சனடுக்கப்பட்டுள்-
ளது.

ஆகசவ அரோங்கம் எந்ேசவாரு ேந்ேர்ப்-
பத்திலும் மக்களுக்கான விடயங்களில் பார-
பட்ேங்கவள காட்டப் சபாவதில்வல. இந்ே 
அரோங்கத்வே �ம்பி அவர்களுடன் பயணிப்பே-
னூடாக எமது பிரசசிவனகளுக்கான தீர்வுகவள 
விவரவாக சபறறுக்சகாள்ளவும் முடியும். அந்-
ேவவகயில் உங்களது பிரசசிவனகவள �ம்பிக்-
வகயுடன் சகாணடுசேன்று தீர்வுகவளயும் பரி-
காரங்கவளயும் காைசவணடும் என்றும் அவர் 
சேரிவித்திருந்ேவம குறிப்பிடத்ேக்கது.

அரசாங்கத்திடம் ோரேட்சம் இல்வ் 
�ம்பிக்வகயுடன் தீர்வு பேறுங்கள

ஒறம்றயாட்சிககு  உட்பட்ட 13ஜ நிரா்கரிப்கபாம எனும கதானிப்கபாருளில் அகில இலஙம்க தமிழ்  ்காஙகிரஸினால் 
ஒழுஙகு க்சயயப்பட்ட கபரணி நல்லூரில் திலீபனின  நிமனவிடததில் ஆரமபைாகி கிட்டுப்பூங்காவில் நிம்றவமடநதது. 
இநதப்  கபரணியில் தமிழ் கதசிய ைக்கள் முனனணியின நாடாளுைன்ற உறுப்பினர்்க்ளான  ்ககஜநதிரகுைார் கபான-
னமபலம, க்சல்வரா்சா ்ககஜநதிரன உள்ளிட்ட பலரும ்கலநது  க்காணடனர்.      (படம: யாழ். விக்சட நிருபர்)

ோவகசசேரி சபாலிஸ பிரிவுக்குட்பட்ட �ாவற-
குழி ேந்திவய அணமித்ே பகுதியில் ஏ9வீதியில் 
ஞாயிறறுக்கிழவம காவல 9மணியளவில் 
இடம்சபற்ற விபத்தில் குடும்பப் சபண ஒருவர் 
ேம்பவ இடத்திசலசய உயிரிழந்துள்ளார். யாழ்ப்-
பாைம் சபாேனா வவத்தியோவலக்கு சேன்று 
விட்டு இ.சபா.ே சபருந்தில் வந்ே சபண , 
சபருந்திவன விட்டு இ்றங்கும் சபாது ேறுக்கி 
கீசழ விழுந்து சபருந்து சில்லுக்குள் அகப்பட்டு 
ேம்பவ இடத்திசலசய உயிரிழந்திருப்போகத் 
சேரிவிக்கப்படுகி்றது. வகேடி �ாவறகுழிப் 
பகுதிவயச சேர்ந்ே 55வயோன சிவராோ சுகிர்ோ 
என்்ற குடும்பப் சபணசை இவ்வாறு உயிரிழந்-
துள்ளார். 

நாவறகுழியில் கபருநது 
சில்லுககுள் அ்கப்பட்டு 
குடுமபப் கபண ைரணம

பேதுறுமுவ்ன பிரபதசத்தில் சிர்தா்னம்

கரசவட்டி தினகரன் நிருபர்

சபதுறு முவன பிரசேேம் ச�றறு 
ஞாயிறறுக்கிழவம சிரமோனம் மூலம் 
துப்பரவு சேயயப்பட்டது.  பருத்தித் -
துவ்ற சபாலிோரால் இப் பணிகள் 
சமறசகாள்ளப்பட்டன. இந் நிகழ் -
வில் பருத்தித்துவ்ற சபாலிஸ நிவலய 
சபாலிஸார் அவனவரும் கலந்து 

சகாணடனர்.  இசேசவவள குறித்ே 
பகுதியில் மரங்களும் �ாட்டி வவக்கப் -
பட்டன. இம் மரக்கன்றுகவள பருத் -
தித்துவ்ற சபாலிஸ நிவலய பிரோன 
சபாலிஸ பரிசோேகர் பிரியந்ே அமர -
சிங்க, உேவி சபாலிஸ அத்தியட்ேகர் 
சுஜீவ இத்மால் சகாட உட்பட பலரும் 
�ாட்டி வவத்ேனர்.  

பருததிததும்ற கபாலிஸாரால் நடவடிகம்க
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பவளவிழாவில், பபருமையமையும் 
தல்்கஸ்பிடிய மு.ை.வித்தியாலயம்

 இன்று முன்்னோடி நிகழ்வுகள்

நி்கழ்ச்சி நிரல்்கள் 
******************

 ததசியகீதம் இமைத்தல்.  

 ததசியப்காடி ஏற்றுதல்.  

 பவளவிழா நிமைவுபபடி்கம் திமரநீக்கம்.  

 பிரதாை நுமழவாயிலுககு அடிக்கல் நடுதல்.

 விமளயாட்டு மைதாை புைரமைபபு.  

 அதிபரின் உமர.  

  பாணட்வாத்திய குழுவுககு உப்கரணங்கள்   

வழங்கல்.  

  பாைைாமலக்காணிக்காை உரிமைபத்திரம் 

வழங்கல்.  

 பாராட்டுவிழா.  

 ப்கௌரவ அதிதி உமர.  

 பிரதை அதிதி உமர.  

 நன்றி உமர. 

அதிபர் சீ.எம். எஸ் ைஹ்பூப் இராஜாங்க அமைச்சர் ்கன்கஹேரத்

ை -----------------ப்ரகமுவ மாகாணம், கககாலை 
மாவட்டத்தில் மாவனல்லை கல்வி 
வையத்தில் அலமந்துள்ள அழகிய 

கி்ராமம் தல்கஸ்பிடிய.மலைச்ா்ரல்க்ளால் 
நாைாபுறமும் சூழப்பட்ட குறிஞ்சி நிைத்-
தில், தலைதூக்கி யவாறு, தல்கஸ்பிடிய திகழ் -
கிறது.இவ்வூரின் ப்பயல்ரக் ககடகும் ்கைரும் 
வ்ரைாற்று நிகழ்வுகல்ள நிலனவு்படுத் தத் தவறு-
வதுமில்லை.   

 "கல்விலயத் கதடுவது ்கை முஸ்லிம்க்ளதும் 
க்டலம" என்ற இஸ்ைாமிய சிந்தலனயால் தூண் -
்டப்பட்ட மர்ஹும் கதீப பகாழும்பு உல்டயார 
எனப்படும் அபதுல் ்ரஸ்்ாக் அவரகளின் உள-
்ளத்தில் கதான்றியதுதான்,    ்பவ்ளவிழாக்கா -
ணும் தல்கஸ்பிடிய முஸ்லிம் மகா வித்தியாை-
யமாகும்.மர்ஹூம்க்ளான ப்ய்னுல் ஆபதீன், 
பமௌைவி,கக.எம் பெமால்தீன்,எம்.எஸ்.எம் 
்னீ்பா, ஏ.ஆர.எம் சுலைமான் பைபல்ப ஆகி-
கயார,இவ்ரது சிந்தலனக்கு உ்ரமூடடியதால்,இந்-
தப ்பா்ட்ாலை (03.02.2022) ்பவ்ளவிழா (75) 
காணுகிறது. 

இதன் முன்கனாடி நிகழ்வுகள இன்று நல்டப்ப-
றுலகயில் இதில் பி்ரதம அதிதியாக கதயிலை, 
இறப்பர ப்பருந்கதாட்டஙகள இ்ராொஙக 
அலமச்ர கனக க்்ரத், பகௌ்ரவ அதிதியாக அ்ர-
நாயக்க பி்ரகத் ்ல்பயின் எதிரக்கடசித் தலைவர 
்டபிளயு ெய்ரடன ஆகிகயார கைந்து பகாளகின்-
றனர. 

தைாவ என்ற ்பகுதியில்,   1947.02.03இல், 
ஓலைக் குடில்யில் ஆ்ரம்பிக்கப்பட்ட இப்பா்ட -
்ாலையின்,முதைாவது அதி்ப்ராக மர்ஹூம் எம்.
எச. ்னீ்பா க்டலமயாற்றினார.   

இதன் முதல் மாணவனாக எம்.எச.எம் தா்ா 
என்்பவர ்பதிவுப்ய்யப்படடுள்ளார. சுமார 
எழு்பது மாணவரகளு்டன் கைவன் (ஆண்,ப்பண்) 
்பா்ட்ாலையாக இது, ஆ்ரம்பிக்கப்பட்டதாக ்ம்-
்பவத் தி்ரடடுபபுத்தகம் ்ான்று ்பகரகிறது.இம்மா-
ணவரகளுக்கு கல்விபுகட்ட ஒருசிை ஆசிரியரகள 
முன்வந்தலம, ்பா்ட்ாலையின் வ்ளரசசிப்பாலதக்கு 
வித்திட்டது.   

நல்பைண்ணமுள்ள ஆசிரியர குழாமின்ரால் 
விலதக்கப்பட்ட மாணவ வித்துக்கள, விருட்மாகி 
்பாப்ரல்ைாம் இன்று,நிழல் ்ப்ரபபுவது நல்லுள்ளஙக-
ளுக்கு கில்டத்த பவற்றியாகும்.   

தன்னிகரில்ைா அதி்பரகளின் ்ல்ளக்காத 
க்லவகள, தன்னைம் ்பா்ராத துணிச்ல், ஒற்றுலம-
யு்டன் ப்யற்்படும் ஆசிரியர குழாமினல்ர, இப்பா்ட-
்ாலைக்கு அருடபகால்டயாக இலறவன் வழஙகி 
வருகிறான். அவ்வபக்பாது, காைத்திற்ககற்றவாறு, 
கதலவயான வ்ளஙகல்ளப ப்பற்றுக் பகாளவதில் 
்பஙகளிபபு நல்கும் அ்ரசியல்வாதிகளும் இதற்குக் 
கில்டத்த ்பக்க்பைகம.   

இந்த வலகயில்,1953ம் ஆண்டு ்பாரிய்ளவிைான 
கடடி்டமும், அதி்பர விடுதியும், நீர ப்பறுவதற்கான 
கிணறும் தல்கஸ்பிடிய முஸ்லிம் மகா வித்தியாையத் 
துக்கு ப்பற்றுக்பகாடுக்கப்பட்டது.   

1959 ஆம் ஆண்டு இஙகு,க.ப்பா.த்ாதா்ரண 
த்ரம் ஆ்ரம்பிக்கப்பட்டது. இப்பா்ட்ாலையிலி-
ருந்து 1960 இல் ்பரீடல்க்குத் கதாற்றிய ்கை மாண-
வரகளும் முதற்த்டலவயிகை சித்தியல்டந்தலம வ்ர-
ைாற்றுச ் ான்றாகும்.   

மாணவர எண்ணிக்லக நா்ளாந்தம் அதிகரித்த-

தால், ்பா்ட-
்ாலைக்பகன 
காணி ப்பற்றுக்-
பகாள்ளப்பட்டது -
்டன், கட்ட்டஙகளும் 
பதா்ட்ராக கில்டக்கப-
ப்பற்றன.   

இதலனத் பதா்டரந்து 1976 
மற்றும் 1978 களிலும் இ்ரண்டு   
கட்ட்டஙகள கில்டத்ததால், மாண-
வரகளுக்கு ப்ௌகரிய மாகக் கல்வி 
்பயிைவும் வ்தி ஏற்்பட்டது.   இதன் 
வ்ளரசசித் பதா்டரில்,2000 ம் ஆண்டு,     ்பல்-
லூ்டகப பிரிவும் ஆ்ரம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வாகற 
2001இல் வாசிக்ாலையும் 2003 இல் கைா்ா்ர மண்்ட-
்பமும் கில்டக்கபப்பற்றன. இந்தக் காைகட்டத்தில்தான் 
2002 இல் இந்தப்பா்ட்ாலை,மகாவித்தியாையமாக த்ரமு-
யரத்தப்பட்டது. பின்னர,மாணவரகளின் பதாலக அதிகரித்-
ததால்,   

2005– 2008 ம் ஆண்டுகளுக்கில்டகய இ்ரண்டுமாடிக் 
கடடி்டமும் கில்டத்தது.

கமலும்,2014 இல், கணினி கூ்டமும் 2019இல், நிரவாக 
அைகு்டன் கூடிய ககடக்பார கூ்டமும் அலமந்த 3 மாடிக் 
கடடி்டம் கில்டத்தது்டன், ப்பௌதீகவ்ளஙகளில் கம்பீ-
்ரமாகக் காடசியளிக்கத் பதா்டஙகியது இப்பா்ட்ாலை.   
தற்க்பாது, இதன் அதி்ப்ராக சீ.எம். எஸ் மஹ்பூப ஆசிரியர 
க்டலமகயற்றுள்ளார. இவரின் அய்ராத உலழபபு, முயற்சி, 
தலைமத்துவப ்பண்புகல்ள கல்விச்மூகம்    ்பா்ராடடுகின்-
றலம அவ்ரது பதாழில்்பற்றுக்கான ் ான்றுக்ளாகின்றன.   

இவரின் காைப்பகுதி, பகாவிட-19 அசசுறுத்தலுக்கு 
உட்பட்டாலும், நிலைலமலயக் கருத்திற் பகாண்டு 
கதலவயான ப்யற்திட்டஙகள முன்பனடுக்கப்படடு வரு-
கின்றன. அதி்பரின் எதிரகாைத் திட்டஙகளும் ்பா்ட்ாலை 
்பற்றிய அவ்ரது கனவுகளும் நிலறகவற கவண்டுபமன்-
்பகத, தல்கஸ்பிடிய மக்களின் பி்ராரத்தலனக்ளாகும்.   

தற்க்பாது அதி்பர சீ.எம்.எஸ் மஹ்பூல்ப தலைலமயாகக் 
பகாண்்ட இந்த ்பா்ட்ாலை 36 ஆசிரியர குழாமினர,  520 
மாணவரகளு்டனும் கல்விப ்பயணத்தில் வீ்ர நல்ட-
க்பாடுகிறது.   

தற்க்பாது புதிய கடடி்டத்தின் நிரமாணப்பணிகள 
இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளலமயும்,ப்பௌதீகவ்ளம் 
மற்றும் சுகாதா்ர   வ்திகளில் ்பாதுகாப்பாக வி்ளஙகு -
கின்றலமயும் ்ந்கதாஷம் நிலறந்த ப்ய்திக்ளாக 
உள்ளன.   



கனடா தலைநகரில் 
ககாவிட்–19 தடுப்பூசி 
ப � ா ட் டு க க க ா ள ்வ து 
கட்டாயமாககப்�டு்வ -
தற்கும் ல்வரஸ் கட்டுப்-
�ாடுகளுககும் எதிர்ப்புத் 
கதரிவித்து நூற்றுககணக-
கான கனரக ்வாகனஙகள 
அணி்வகுத்துள்ளன.   

இநத மாத நடுப்�குதியில் கனடா-
வும், அகமரிககாவும் கனரக ்வாகன 
ஓட்டுநர்கள தடுப்பூசி ப�ாட்டுக 
ககாள்வலதக கட்டாயமாககின.   

அதற்கு எதிராக “சுதநதிரமான 
்வாகன அணி” எனும் க�யரில் 

ப�ாராட்டம் ஆரம்பிக-
கப்�ட்டது. பினனர் அது 
அரசாஙகத்தின அத்துமீற-
லுககு எதிரான ஆர்ப்�ாட்-
டமாக மாறியது.   

உைகின மிக நீ்ளமான 
எல்லைலயக கடககும் 
்வ ா க ன ப ம ா ட் டி க ள 
அதனால் �ாதிககப்�ட்ட-

னர்.   
ப�ாராட்டத்லதக கட்டுககுள 

ககாண்டு்வரத் பதல்வயான நட்வ-
டிகலககல்ள எடுககவிருப்�தாக 
ஒட்டா்வா க�ாலிஸார் கதரிவித்த-
னர்.    

�துல்ள தினகரன விபசட நிரு�ர் 

ஹப்புத்தல்ள விபசட அதிரடிப்-
�லடயின சார்்ஜனின துப்�ாககி 
க்வடித்ததினால், சார்்ஜன அவ்வி -

டத்திபைபய �லியானார். இசசம்�-
்வம் ஹப்புத்தல்ள அதிரடிப்�லட 
முகாமில் கடநத 29ஆம் திகதி 
மாலை இடம்க�ற்றுள்ளது. 54 ்வய -
துலடய அதிரடிப்�லட சார்்ஜன 

தனது துப்�ாககிலய சுத்தம்கச 
ய்து ககாண்டிருநத ப்வல்ளயில், 
எதிர்�ாராதவிதமாக அத்துப்�ாககி 
க்வடித்து, அதன ரல்வ சார்்ஜனின 
தலைப்�குதிலய துல்ளத்துச கசன -

றதினால், அ்வர் அவ்விடத்திபைபய 
�லியானார். சடைம் தற்க�ாழுது 
தியத்தைால்வ அரசினர் மருத்து்வ-
மலன பிபரத அலறயில் ல்வககப் -
�ட்டுள்ளது.
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ஹற்றன சுழற்சி நிரு�ர்

தை்வாககலை க�ருநபதாட்ட கம்-
க�னிககு உட்�ட்ட கி்ளாகரண்டன 
பதாட்ட நிர்்வாகத்தின ஏற்�ாட்டில் 
2022ஆம் ஆண்டு சிறநத ககாழுநது  
�றிககும் ப�ாட்டி அண்லமயில் 
நடத்தப்�ட்டது.

முகாலமயா்ளர் இஷான முகமட் 
தலைலமயில் இடம்க�ற்ற இநத 
பதயிலை �றிககும் ப�ாட்டியில் 
அதிதிக்ளாக நானுஓயா க�ாலிஸ் 
நிலைய க�ாறுப்�திகாரி மற்றும் 
க�ருநபதாட்ட கம்�னியின மனி-
த்வ்ள அபிவிருத்தி நிதியத்தின 
முகாலமயா்ளர் ராம், பதாட்ட அதி -
காரிகள உட்�ட  �ைரும் கைநது 
ககாண்டனர்.

�த்து நிமிடத்தில் ககாழுநது �றிக-
கும் நிலறககு ஏற்� க்வற்றியா்ளர்கள 
கதரிவுகசய்யப்�ட்டனர். அதற்கு 
ஏற்� எம்.வி்ஜயைட்சுமி 2 கிபைா 560 
கிராம் ககாழுநலத �றித்து முதைாம் 
இடத்லதயும், இருதயசாமி ரட்ண-
பமரி 2 கிபைா 260 கிராம் �றித்து 
இரண்டாம் இடத்லதயும், சுப்பி-
ரமணியம் பகாமதி 2 கிபைா 200 
கிராம் ககாழுநது �றித்து மூனறாம் 
இடத்லதயும் க�ற்றுக ககாண்டனர். 
இதனப�ாது க்வற்றி க�ற்ற்வர்க-
ளுககான சானறிதழகல்ளயும், க�று-
மதிமிகக �ரிசுப் க�ாருட்கல்ளயும் 
பதாட்ட நிர்்வாகம் ்வழஙகி  பதாட்டத் 
கதாழிைா்ளர்கல்ள ககௌர்வப்�டுத்தி-
யது விபசட அம்சமாகும்.

தலவாக்கலல- கிளாரெண்டன் ததாட்டத்தில் 
சிறநத ர்காழுநது பறிககும் தபாடடி

்கண்டி, அம்பிட்டிய சென் மைரீஸ் தமிழ் வித்தியாலயத்தின் ்கணனி அமை திைப்பு விழாவில் 
பிரதை அதிதியா்க ்கலந்து ச்காண்்ட ்கண்டி ்கல்வி வலய ம்காட்்டக் ்கல்விப் பணிப்பாளர் 
எஸ்.தமிழ்்சசெல்வன் அதமன திைந்து மவப்பமதயும் பா்டொமல அதிபர் ைற்றும் ்கல்வி 
ஆமலாெ்கர் ஆகிமயார் அருகில் இருப்பமதயும் ்காணலாம். நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்

உககு்வல்ள விபசட நிரு�ர்

மாத்தல்ள மா்வட்ட �ால் உற்�த்-
தியா்ளர்கள எதிர்பநாககும் பிரசசி-
லனகள �ற்றி கண்டறி்வதற்காக  
இம்மா்வட்ட கால்நலட ல்வத்தி -
யர்கல்ள கதளிவூட்டும் நிகழவு  

மாத்தல்ள மா்வட்ட கசயைக ககப் -
�ட்டிக�ாை மண்ட�த்தில் இடம் -
க�ற்றது. இதனப�ாது கால்நலட 
சம்�நதமான இரா்ஜாஙக அலமசசர்  
பஹரத், மாத்தல்ள மா்வட்ட �ாரா -
ளுமனற உறுப்பினர் பராஹண கமார 

திசாநாயகக, மாத்தல்ள மா்வட்ட 
கசயைா்ளர் பத்ஜானி திைககரத்ன 
அலமசசின பமைதிக கசயைா்ளர் 
சமரநாயகக அலமசசின �ணிப்�ா -
்ளர் நாயகம் திருமதி ககாத்தைா்வை 
ஆகிபயார் உலரயாற்றினார்கள.

்கால்்நல்ட லவத்தியர்களுககு ரதளிவூடடும் நி்கழ்வு

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிரு�ர்

ரு்வனபுர  அதிப்வகப் �ாலதயின 
25 கிபைா மீறறர் தூர வீதியின 
முதற்க ட்டமான கஹதுடு்வ  முதல் 
இஙகிரிய ்வலரயிைான அலமப்புப் -
�ணிகள தற்ப�ாது இடம்க�ற்று 
்வரு்வதுடன  2023 ஆம் ஆண்டு 
ந்வம்�ர் மாதம் இப்�ணிகள நிலறவு 
க�றவுள்ளதாக  இத்திட்டத்தின 
நிலறப்வற்றுக காரியாைய அதிகா-
ரிகள பநற்று ஊடகஙகளுககு  கதரி-
வித்தனர்.

இபதப்வல்ள  இஙகிரிய முதல் 

க�ல்மதுல்ள ்வலரயிைான இதன 
இறுதிககட்டப் �ணிகளுககு  க�ாருத்-
தமான நிைத்திலன கதரிவு கசய்யும் 
� ணிகள தற்ப�ாது இடம் க�ற்று 
்வரு்வதாகவும் தற்ப�ாது முனல்வக-
கப்�ட்டுள்ள ஆறு நிைப் பிரபதசஙக-
ளில் மிகவும்  க�ாருத்தமானலத வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகார சல� கமாரட்-
டு்வ �ல்கலைககழகம் ப�ராதலனப் 
�ல்கலைககழகம் மற்றும் இயநதிர 
கதாழில்நுட்� நிறு்வனம் ஆகியன  
பமற்ககாண்டு ்வரு்வதாகவும் இவ்்வ-
திகாரிகள கதரிவித்தனர். 

ருவன்புர அதிவவகப் பாதை 
பணிகளுக்கு நிலம் தைரிவு

ைனது துப்பாக்கி தவடித்து சார்ஜன் அவ்விடத்திவலவே பலி

ககாவிட்–19 பநாய்த் 
கதாற்று ஒரு க�ருநகதாற்றாக 
(க�ண்கடமிக) �ரவி சுமார் 
இரண்டு ஆண்டுகல்ள எட் -
டியுள்ள நிலையில் அதலன 
�ரு்வகாை காய்சசல் ப�ானற 
ஒரு ்வட்டார பநாயாக (எண் -
கடமிக) கருதி �ை நாடுகளும் 
கசயற்�ட ஆரம்பித்துள்ளன.   

ஒமிகபரான ல்வரஸ் திரிபு 
ப்வகமாக �ரவி ்வருகினற -
ப�ாதும் இஙகிைாநது மற்றும் 
அயர்ைாநது ப�ானற நாடுகள 
க�ாது ்வாழவில் கட்டுப்�ாடு-
கல்ள த்ளர்த்த ஆரம்பித்துள-
்ளன.   

இநத ்வாரத்தில் கட்்டுப்�ா -
டுகல்ளயும் த்ளர்த்தும் அறி-
விப்ல� கடனமார்க க்வளி -
யிட்டுள்ளது. 

“ககாவிட் கதாடர்நதும் 
சமூகத்திற்கு ஆ�த்தானதாக 
கருதப்�டமாட்டாது” எனறு கடன -
மார்க சுகாதார அலமசசு குறிப்பிட் -
டுள்ளது.   

இநத ல்வரஸுடன ்வாழ்வதற்கு 
சமூகம் கற்றுகககாள்ள ப்வண்டும் 
எனறு ஸ்க�யின, பிரிட்டன மற்றும் 
சிை நாடுகளின அரசியல் தலைலம-

கள உத்திபயாகபூர்்வமாக அறிவித்-
துள்ளன.   

“ககாவிட் அழிநதுவிடாது. அது 
�ை ஆண்டுகளுககு சிை பநரம் 
எப்ப�ாதும் எம்முடபனபய இருந-
துவிடும். அதனுடன ்வாழ நாம் 
�ழகிகககாள்ள ப்வண்டும்” எனறு 

பிரிட்டன சுகாதார அலமசசர் சாஜித் 
்ஜாவிட் கடநத ்வாரம் குறிப்பிட்டி -
ருநதார்.   

“க�ண்்கடமிககில் இருநது எண் -
கடமிக நிலைககு ஐபராப்�ால்வ 
நாம் ்வழிநடத்துகிபறாம் எனறு 
நிலனககிபறன. ககாவிட்டுடன 

எவ்்வாறு ்வாழ்வது என�லத 
உைகுககு காட்டு்வதில் நாம் 
முனனணியில் உளப்ளாம்” 
எனறும் அ்வர் குறிப்பிட்டுள-
்ளார்.   

எனினும் ககாவிட் 
கதாற்லற ஒரு எண்கடமிக 
பநாயாக லகயாள்வது முன-
கூட்டியதாக இருககும் எனறு 
உைக சுகாதார அலமப்பு எசச -
ரித்துள்ளது. இநத ல்வரஸின 
�ரிணாமம் நிசசயமற்றதாவும் 
உைக அ்ளவில் இதன தீவிரம் 
கதாடர்நதும் நீடிப்�தாகவும் 
உைக சுகாதார அலமப்பு சுட் -
டிககாட்டியுள்ளது.   

எண்கடமிக எனும்ப�ாது 
இநதத் கதாற்று மககளிலடபய 
நிரநதரமாக அல்ைது சிை 
ஆண்டுகளுககு காணப்�டும். 
ஆனால் �ாதிப்பின தீவிரம், 
�ாதிககப்�டு�்வர்களின எண்-

ணிகலக அ்ளவுககு அதிகமாக 
இருககாது. 

எயிட்ஸ், மபைரியா ப�ானறு 
ககாவிட்–19 பநாயும் மாறிவிடும். 
அவ்்வப்ப�ாது சிைருககு ்வரும், 
ப�ாகும் எனற நிலையில் இருக-
கும்.    

ர்காவிட-19 ரதாற்று: பல ்நாடு்களும்   
வட்டாெ த்நாயா்க ரெயற்ப்ட ஆெம்பம்  

இத்தாலியில் ்ஜனாதி�தி ப்வட்�ா்ளர் ஒரு்வலர 
நியமிப்�தில் கூட்டணி கட்சிகளிலடபய இணககம் 
எட்டப்�டாத நிலையில் �தவியில் உள்ள ்ஜனாதி�தி 
கசர்கிபயா மட்டகரல்ைா தனது இரண்டா்வது த்வ -
லணககு �தவி ்வகிகக இணஙகியுள்ளார். 

கடநத ஆறு நாட்க்ளாக இடம்க�ற்ற இழு�றிலய 
அடுத்பத க�ரும்�ாைான்வர்களின பதர்்வாக 80 
்வயதான கசர்கிபயா நியமிககப்�ட்டுள்ளார்.   

அ்வர் �தவியில் இருநது க்வளிபயறு்வதற்கு விருப் -
�த்லத க்வளியிட்டப�ாதும், பிரதமர் மரிபயா ட்ராகி, 
இத்தாலியின ஸ்திரத்தனலமககாக �தவியில் நீடிக -
கும்�டி ்வலியுறுத்தியுள்ளார்.   

இதன�டி எட்டு சுற்று ்வாககுப் �திவுககு பினனர் 
அ்வர் உத்திபயாகபூர்்வமாக மீண்டும் அநதப் �த -
விககு கடநத சனிககிழலம பதர்வு கசய்யப்�ட் -
டார்.     

இத்ைாலி ்ஜனாதிபதிோக தசரகிவோ மீண்டும் வைரவு

்வட ககாரியா 2017 ஆம் ஆண்-
டுககுப் பினனர் தனது மிகப்க�ரிய 
ஏவுகலண பசாதலனலய நடத்தியுள -
்ளது.   

ஒரு இலடநிலை ஆயுதம் என நம்-
�ப்�டும் இநத ஏவுகலண பநற்று 
்ஜப்�ான கடலில் விழு்வதற்கு 
முனனர் 2,000 கிபைாமீற்றர் �ாய்ந-
துள்ளது.   

்வட ககாரியா இநத மாதத்தில் 
நடத்தியுள்ள ஏழா்வது ஏவுகலண 
பசாதலனயாக இது உள்ளது. இதற்கு 
்ஜப்�ான, கதன ககாரியா மற்றும் 
அகமரிககா கண்டனம் க்வளியிட்-
டுள்ளன.   

்வட ககாரியா �லிஸ்டிக 
ஏவுகலண மற்றும் அணு ஆயுத 
பசாதலன பமற்ககாள்வதற்கு ஐ.நா 
தலட இருப்�பதாடு அநத நாட்டின 
மீது தலடகளும் விதிககப்�ட்டுள-
்ளது.     

வடதகாரிோ 2017 இன் பின்  
மிகப்தபரிே ஏவுகதை வீச்சு

கடடாே ைடுப்பூசிதே எதிரத்து 
கனடாவில் வாகன அணிவகுப்பு

கடநத 4 ஆண்டுகளில் 
முதல் முலறயாக அகம-
ரிககக கிழககுக கடற்க-
லரப் �குதிலய க�ரிய 
அ்ளவிைான �னிப்புயல் 
தாககியுள்ளது.  

கடுலமயான �னிப் 
க�ாழிவும் சூறா்வளியும் 
அப்�குதியில் ஏற்�டு்வ-
தற்கு சிை மணிபநரஙக-
ளுககு முனனதாக, 5 மாநி -
ைஙகளில் அ்வசரநிலை 
பிறப்பிககப்�ட்டது.  

சிை �குதிகளில் ்வரைாறு காணாத 
�னிப்க�ாழிவு ஏற்�டும் என நிபு -
ணர்கள எசசரித்துள்ளனர். பமலும், 
கடபைாரப் �குதியில் க்வள்ள 

அ�ாய எசசரிகலக விடுககப்�ட்டுள-
்ளது. சுமார் 6,000 அகமரிகக விமா -
னஙகள இதன காரணமாக ரத்து கசய்-
யப்�ட்டுள்ளன.    

அதெரிக்காவில் பனிப்தபாழிவு

உல்க சு்காதார அமைப்பு எ்செரிக்ம்க

 

ஹட்டன விபசட நிரு�ர்

அககர�த்தலன க�ாலிஸ் பிரிவுக-
குட்�ட்ட அககர�த்தலன மனராசி 
நகரத்தில் நிர்மானிககப்�ட்டு ்வநத 
புதிய �ஸ் தரிப்பு நிலையத்திலன 
உலடப்பு சம்�்வம் கதாடர்�ாக 
ஐநது ப�ர் லகது கசய்து பநற்று 
(30) நு்வகரலியா நீதி்வான முனனி-
லையில் ஆ்ஜர்ப்�டுத்தப்�டவுள்ள 
க�ாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

மனராசி நகரத்தில் �ஸ்தரிப்பு 
நிலையம் ஒனறு அலமககப்�ட 
ப்வண்டும் எனற பகாரிகலகககு 
அலம்வாக ரா்ஜாஙக அலமசசர் ஜீ்வன 
கதாண்டமான அ்வர்களின நிதி ஒதுக-
கீட்டில் மனராசி �ாைத்திற்கு அரு-
காலமயில் �ஸ்தரிப்பு நிலையம் 

அலமப்�தற்கான நட்வடிகலககள 
பமற்ககாள்ளப்�ட்டு நிர்மானப்�ணி-
கள இடம்க�ற்று ்வநதன.

இநத �ஸ்தரிப்பு நிலையம் நிர்மா-
னிககப்�ட்ட காணி கதாடர்�ாக பிரச-
சிலனகள எழுநததன காரணமாக �ஸ் 
தரிப்பு நிலையம் நிர்மானப்�ணிகள 
தாமதமாகின.

இநநிலையில் கடநத 26 திகதி 
இரவு குறித்த �ஸ் தரிப்பு நிலையம் 
நிர்மானிப்�தற்காக ப�ாடப்�ட்டி-

ருநத ககாஙகிறீட் தூண்கள இனந-
கதரியாத்வர்க்ளால் உலடககப்-
�ட்டன.

இது குறித்து அககர�த்தலன 
க�ாலிஸ் நிலையத்தில் அக-
கர�த்தலன பிரபதசசல�த்த-
லை்வரினால் கசய்யப்�ட்ட 
முலற�ாட்டுககலமய மனராசி 
பிரபதசத்திலன பசர்நத ஐநது 
ப�ர் சநபதகத்தின ப�ரில் லகது 

கசய்து பநற்று (30) திகதி நீத்வான 
முனனிலையில் ஆ்ஜர் கசய்யப்-
�ட்டுள்ளதாகவும் அ்வர்கல்ள 
பிலணயில் கசல்்வதற்கு அனுமதி 
்வழஙகப்�ட்டதாகவும் க�ாலிஸார் 
பமலும் கதரிவித்தனர்.

சம்�்வம் கதாடர்�ான பமைதிக 
விசாரலணகல்ள அககர�த்தலன 
க�ாலிஸார் பமற்ககாண்டு ்வருகின-
றனர்.

புதிதா்க நிர்ானிக்கபபடும் பஸதரிபபு நிலலயம் உல்டபபு
ஐந்து பேர் கைது
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எத்துல்கோட்டே - நோவல வீதியில 
நிலவும் கடும் ்�ோக்குவரத்து நநரி-
சலுக்கு தீரவோக இரோஜகிரிய நோவல 
கோலவோயின் குறுக்்க நிர்ோணிக்கப்-
�டும் புதிய �ோலத்தின் நிர்ோணப் 
�ணிகள் 60%  பூரத்தியடடேந்துள்்ளது. 

நிர்ோணப் �ணிகட்ள  துரிதப்�-
டுத்தி �ோலத்டத பூரத்தி நசய்யு்ோறு 
ஆளும் தரப்பு பிரத் நகோறடேோ  
நநடுஞசோடல அட்சசர ்ஜோன்ஸ்-
டேன் ந�ர்ோண்டேோ �ணிப்புடர 
வழங்கியுள்்ளோர.

இது நதோடேரபில அவர  நநடுஞ-
சோடலகள் அட்சசின் நசயலோ்ளர, 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகோரசட�யின் 
�ணிப்�ோ்ளர நோயகம் ்ற்றும் வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகோரசட�யின் 
�ணிப்�ோ்ளர ஆகி்யோருக்கு  �ணிப்-
புடர வழங்கி்ோர. நநடுஞசோடல   
முன்்்ற்ற மீ்ளோய்வு கூடடேத்தின்  
்�ோது இந்தப் �ணிப்புடரகட்ள 
வழங்கியதோக அட்சசர நதரிவித்-
தோர.

வீதி அபிவிருத்தி அதிகோரசட�-
யின் முழு ்்ற்�ோரடவயின் கீழ் 
அரச அபிவிருத்தி ்ற்றும் வடிவ-
ட்ப்புக் கூடடுத்தோ�்த்தி்ோல  
இரு வழிப்�ோடதயுடேன் கூடிய 
இந்தப் �ோலம் நிர்ோணிக்கப்�டடு 

வருகின்றது. 
600 மீற்றர நீ்ளமும் 10.4 மீற்றர 

அகலமும் நகோணடே இந்தப் புதிய 
�ோலத்திற்கு ரூ.1,698.55 மிலலியன்  
நசலவோகும் எ் ்திப்பிடேப்�ட-
டுள்்ளது. �ோலத்தின் இருபுறமும் 

தலோ 1.5 மீடடேர அ்ளவில 
இரணடு நடடே�ோடதகள் 
அட்க்கப்�டும். ்்லும் 
அங்கம்பிடடியில இருந்து 
�ோலம் ்நோக்கி 60 மீற்றர 
நீ்ள  பிர்வச வீதியும், 
�ோலத்தில இருந்து  �ோடே-
சோடலக்கோ்  �ோடத 
வடர 40 மீற்றர நீ்ள  

பிர்வச வீதியும் அட்க்கப்�டும். 
இப்�குதியில உள்்ள சதுப்பு நிலங்-
கள் ்சத்டடேயோத வடகயில மின்-
கம்�ங்களில புதிய �ோலம் கடடே 
திடடேமிடேப்�டடுள்்ளது. இந்த 
புதிய �ோலம் நிர்ோணிக்கப்�டு-
வதன் மூலம் �ோரோளு்ன்ற வீதி 
்ற்றும் ்கோட்டே ஆகிய �குதிக-
ளில இருந்து வரும் வோக்ங்கள் 
நோவடல ்நோக்கி இலகுவோக நசல-
லக்கூடியதோக இருப்�துடேன் ரோஜகி-
ரிய வீதியில நிலவும் ்�ோக்குவரத்து 
நநரிசல குடறயும் எ் அட்சசு 
நதரிவித்தது.

இராஜகிரிய- நாவல புதிய பாலத்தின்
நிர்ாணப் பணிகளை துரிதப்படுத்துக
நெடுஞ்சாலை அலைச்ர் ஜ�சான்ஸ்டன பணிப்பு

�ோணந்துடற ்த்திய குறூப் நிரு�ர

 நகோவிட19 தடுப்பூசி ்வடலத் 
திடடேம் ஆரம்பிக்கப்�டடு ஒரு 
வருடேம் பூரத்தியோவடத முன்னிடடு 
நகோழும்பு ்ோநகர சட� பிரிவில 
இந்த ்வடலத் திடடேத்தில �ங்க-
ளிப்புச நசய்த ்ோநகர  ்ன்ற  சுகோதோ-
ரப் பிரிவி்ர �ோரோடடி நகௌரவிக்கப்-
�டடே்ர.

நகோழும்பு ்ோநகர சட� ்்யர 
்ரோஸி ்ச்ோநோயக்க தடலட்யில 
நடடேந�ற்ற நிகழ்வில த்து சுகோதோர 
நிடலடயக்கூடே ந�ோருட�டுத்தோது 
த்து கடேட் ந�ோறுப்புகளுக்கு 
அப்�ோல நசன்று �ோரிய �ங்களிப்பு 

வழங்கிய ந�ோதுசசுகோதோர அதிகோரி 
விலபிரட வடேரஸ்லட ்ற்றும் அம்பி-
யூலன்ஸ் வணடி  உதவியோ்ளர ்க.சி-
ரியோ்ந்த ஆகி்யோர ்்யரி்ோல  
"நகோழும்பு நகரின் நகோவிட ஒழிப்பு 
வீரன்" என்ற �தக்கம் வழங்கி நகௌர-
விக்கப்�டடே்ர.

இந்த நிகழ்வில ்ோநகர பிரதி 
்்யர எம்.ரீ.எம். இக்�ோல, நகர 
ஆடணயோ்ளர சடடேத்தரணி ்ரோசனீ 
திசோநோயக, சுகோதோர திடணக்க்ளத் 
தடலவர டேோக்டேர ருவன் விஜயமுனி 
உள்ளிடடே அதிகோரிகள், ்ோநகரோடசி 
்ன்ற உறுப்பி்ரகள் ்ற்றும் அதிகோ-
ரிகளும் கலந்துநகோணடே்ர.

ககாழும்பு ்ாநகர சளப பிரிவில்
பஙகளிப்பு கசய்தார ககௌரவிப்பு

'க்கொவிட் 19' வவமைத்திட்்டம்;

கற்பிடடி தி்கரன் வி்ேடே நிரு�ர

ந�ோலன்்றுடவ ்ோவடடே அஹ-
திய்யோ �ோடேசோடலகளின் சம்்்-
்ள்த்தின் புதிய நிருவோக நதரிவு  
(29) ந�ோலன்்றுடவ கதுறுவல 
ஜும்ஆப் �ள்ளிவோசல ்ரகஸ் வ்ளோ-
கத்தில நடடேந�ற்றது.

அஹதிய்யோ �ோடேசோடலகளின் 
சம்்்்ள்த்தின் ்தசிய தடலவர 
எம்.ஆர.எம்.ஸரூக் தடலட்-
யில நடடேந�ற்ற நிகழ்வில சம்-
்்்ள்த்தின் ந�ோரு்ளோ்ளர எம்.
எச.எம்.உடவன், உ� தடலவரக-
்ளோ் �ோரூக் �தீன், அஷநேய்ஹ் 
யூ.எல. றி�ோய்தீன், உ� நசயலோ்ளர 
ஹிஸோம் ஸுடஹல, ந�ோரு்ளோ்ளர 
அஷநேய்ஹ் அக்ரம் ஜூட்த், 
முஸ்லிம் ச்ய கலோசசோர �ண-
�ோடடு அலுவலகள் திடணக்க்ள 
்ோவடடே கலோசோர அபிவிருத்தி 
உத்தி்யோகத்தர அஷநேய்ஹ் பீ. 
றவூப்தீன் உள்ளிடடே �லரும் கலந்-
துநகோணடே்ர.

இதன்்�ோது நடேப்பு வருடேத்திற்-
கோ் புதிய நிரவோக சட� உறுப்பி-
்ரக்ளோக நதரிவுநசய்யப்�டடேவரக-
ளின் வி�ரங்கள் பின்வரு்ோறு,

இதன்�டி ந�ோலநறுடவ 
்ோவடடே அஹதிய்யோ �ோடேசோடலக-
ளின் சம்்்்ள்த்தின் புதிய தடல-
வரோக ஓய்வு ந�ற்ற அதி�ர என்.
எம்.ஏ.்ஜீத், நசயலோ்ளரோக அ்ோ்ோ 
வங்கி முகோட்யோ்ளர ஆர.ஜிப்ரி, 
ந�ோரு்ளோ்ளரோக நதோழிலதி�ர எஸ்.
எச.அ்ோனுலலோஹ், உதவி தடல-
வரக்ளோக அஷநேய்ஹ் ஏ.சீ.எம். 

நஜௌ�ர, ஏ. ந்ௌஸுர (அதி�ர), 
அஷநேய்ஹ். ஐ.ஏ.்ஜீத், உதவிச 
நசயலோ்ளரோக அஷநேய்ஹ் எம்.
என்.எம். சி�ோன் , உதவிப் ந�ோரு்ளோ-
்ளரோக பி.ஏ. ஜப்�ோர (நதோழிலதி�ர) 
ஆகி்யோருடேன் நடேப்பு வருடேத்திற்-
கோ் புதிய நிரவோக சட� உறுப்பி்ர-
க்ளோக 17 ்�ர நதரிவு நசய்யப்�ட-
டுள்்ளட் குறிப்பிடேத்தக்கது.

ப�ொலன்னறுவை அஹதியொ 
�ொடசொவல புதிய நிரைொகிகள்

்�ருவட்ள வி்சடே நிரு�ர   

இலங்டகயின் கலவி வர-
லோற்றில கலவித்துடற முன்-
்்ற்றத்திற்கோக அரசோங்கம் 
2022 ம் ஆணடிற்கு ஆகக் 
கூடுதலோ் நிதிடய ஒதுக்கி 
வரலோறு �டடேத்துள்்ளதோ-
கவும், நகோவிட �ோதிப்பி-
்ோல ஏற்�டடே ந�ோரு்ளோதோர 
நநருக்கடிக்கு ்த்தியில கூடே 
நோடடின் கலவித் துடறடய 
கடடிநயழுப்புவதற்கோக ஜ்ோ-
தி�தி ்கோடடேோ�ய ரோஜ�க் ே-
வி்ேடே கவ்ம் நசலுத்தியுள்-
்ளதோகவும் அதற்கட்ய்வ 
1000 �ோடேசோடலகட்ள ்தசிய 
�ோடேசோடலக்ளோக தரம் உயரத்தி அப்�ோடேசோ-
டலகளின் குடற�ோடுகட்ள நிவரத்தி நசய்ய 
�ோரிய திடடேம் வகுத்துள்்ளதோகவும் இரோ-
ஜோங்க அட்சசர பியல நிேோன்த டி சிலவோ 
நதரிவித்தோர.   

்�ருவட்ள சீ்ன்்கோடடடே நளீம் 
ஹோஜியோர ்களிர கலலூரி ்தசிய �ோடே-
சோடலயோக தரம் உயரத்தும் டவ�வமும் 
்ோணவர தடலவிகளுக்கோ் சின்்ஞ 
சூடடும் நிகழ்வும் (27) �ோடேசோடல �ோக்கீர 
்ோக்கோர ்ணடே�த்தில அதி�ர �ஹீ்ோ 
�ோயிஸ் தடலட்யில நடடேந�ற்றது. 
இந் நிகழ்வில உடரயோற்றும் ்�ோது அவர 
இவவோறு கூறி்ோர.   

�ோரோளு்ன்ற உறுப்பி்ர ்ரஜோன் 
�ளீலின் ்வணடு்கோளின் ்�ரில ்்ற்�டி 
�ோடேசோடல ்தசிய �ோடேசோடலயோக தரம் 
உயரத்தப்�டடேட் இங்கு வி்சடே அம்ச்ோ-

கும்.   
இந்நிகழ்வில �ோரோளு்ன்ற உறுப்பி்ர 

்ரஜோன் �ளீல உட�டே முக்கிய பிரமுகரக-
ளும் கலந்து சிறப்பித்த்ர.   

இரோஜோங்க அட்சசர பியல நிேோந்த 
நதோடேரந்து உடரயோற்றும் ்�ோது, சீ்ன்-
்கோடடடே நளீம் ஹோஜியோர ்களிர ்தசிய 
�ோடேசோடலயில உள்்ள குடற�ோடுகட்ள 
நிவரத்தி நசய்து அங்க சம்பூரண்ோ் ் தசிய 
�ோடேசோடலயோக ்ோற்றியட்க்க என்்ோல 
முடியு்ோ் அட்த்டதயும் நசய்்வன். 
�ோரோளு்ன்ற உறுப்பி்ர ்ரஜோன் �ளீலின் 
்வணடு்கோளின் ்�ரில இப்�ோடேசோடல 
உட�டே ்ோவடடேத்திலுள்்ள ்்லும் �ல 
�ோடேசோடலகள் ்தசிய �ோடேசோடலக்ளோக 
தரம் உயரத்தப்�டடே்.   

நவறு்்் ந�யர �லடகக்கு ்டடுப்-
�டுத்தப்�டேோ்ல ்தசிய �ோடேசோடலகட்ள 

சிறந்த நிடலக்கு நகோணடுவர நடே-
வடிக்டக ்்ற்நகோள்்வன். ்தசிய 
�ோடேசோடலகள் �ற்றி சிலர விே்த்-
த்்ோ் தவறோ் பிரசோரங்கட்ள 
நசய்கின்ற்ர. 

த்து அரசியல இலோ�த்திற்கோக 
இவவோறு ்�ோலிப் பிரசோரங்கட்ள 
நசய்கிறோரகள். ்தசிய �ோடேசோடல-
கள் ந�யர �லடகக்கு ்டடும் ்ட-
டுப்�டுத்தப்�டேோ்ல ்தசியப் �ோடே-
சோடலக்குத் ்தடவயோ் அட்த்து 
வசதிகட்ளயும் நசய்து நகோடுக்க 
ஜ்ோதி�தி நடேவடிக்டக ்்ற்-
நகோணடுள்்ளோர. நோம் எ்து வருங்-
கோல பிள்ட்ளகள் �ற்றி சிந்திக்க 
்வணடும். இதன்்�ோது நீலம், 
�சடச, சிவப்பு கடசிகள் �ற்றி சிந்-

திக்கக் கூடேோது. 
பிள்ட்ளகளின் எதிரகோல முன்்்ற்றத்-

திற்கோக அரசோங்கம் ்்ற்நகோள்ளும் நலல 
�ணிகட்ள வரணக் கணணோடி நகோணடு 
�ோரக்கக் கூடேோது.   

ஜ்ோதி�தியின் 1000 ்தசிய �ோடேசோடல-
கள் அட்க்கும் பிரதோ் இலக்கு நகர புர 
�ோடேசோடலகட்ளப் ்�ோல கிரோ்ப் புர �ோடே-
சோடலகட்ளயும் எவவித ்வறு�ோடின்றி 
முன்்்ற்றுவ்த ஆகும். அந்த வடகயில 
நோடடின் வரலோற்றில எந்தநவோரு அரசோங்-
கமும் ஒதுக்கோத ஆகக் கூடுதலோ் நிதிடய 
இன்டறய அரசோங்கம் கலவிப் �ணிக்கோக 
ஒதுக்கியுள்்ளது.   

 இப்�ோடேசோடலயின் முன்்்ற்றத்தில 
�ோடேசோடல சமூகம் உட�டே ந�ற்்றோரக-
ளும் �ோரிய �ங்களிப்ட� வழங்கி வருகின்-
றட் �ோரோடடேத்தக்கது என்றோர.

ப�ொருளொதொர பெருககடிககு மத்தியில்   
கல்வித்துவைககு �ொரிய �ஙகளிப்பு   
நளீம் ஹொஜியொர் ை்களிர் ்கல்லூரி விழொவில் இரொஜொங்க அமைச்சர் பியல் நி்சொந்த

 ்ோத்தடற தி்கரன் நிரூ�ர

நதன்்ோகோணத்திலுள்்ள சு்ோர 
33,000 கலவிச ்சடவயோ்ளரகளுக்கு 
அரசோங்கம் வழங்கிய 5000 ரூ�ோ 
நகோடுப்�்வு ஜ்வரி ்ோதசசம்�-
்ளத்துடேன் வழங்கப்�டடேதோக நதன் 
்ோகோ் கலவி அட்சசின் நசயலோ-
்ளர ரஞசித் யோப்�ோ நதரிவித்தோர. 

கோலி, ்ோத்தடற, ஹம்்ோந்-
்தோடடடே ஆகிய ்ோவடடேங்களில 
கடேட்யோற்றும் ஆசிரியரகள் உள்-
ளிடடே கலவிச ்சடவ ஊழியரக-
ளுக்்க இந்தக் நகோடுப்�்வு வழங்-
கப்�டடுள்்ளது. 

்ோகோண ஆளுநர விலிக்்க-
யின் ஆ்லோசட்யின் ்�ரில சட� 
நிதியிலிருந்து இந்தக் நகோடுப்�-
்வு வழங்கப்�டடேதோகவும் அவர 
நதரிவித்தோர. சு்ோர 33,000 கலவிச 
்சடவயோ்ளரகளுக்கு இந்தக் 
நகோடுப்�்டவ வழங்க அரசோங்கம் 
165 மிலலியன் ரூ�ோடவ நசலவு 
நசய்துள்்ளட் குறிப்பிடேத்தக்கது. 

நென ைசாகசாணதலெச ஜ்ர்்நெ 
33,000 அரச 
ஊழியரகளுக்கு 
ரூ. 5000 
ககாடுப்பனவு

புத்த்ளம் வணணோத்தவிலலு பிர-
்தசத்தில 35 வயதிற்குட�டடே அங்-
கவீ்ரகளுக்கோ் இலவச ்ருத்துவ 
முகோம் ஒன்று நடடேந�ற ஏற்�ோடேோ-
கியுள்்ளது.

்்ற்�டி ்ருத்துவ முகோம் இன்று 
(31) திங்கட கிழட் கோடல 8:30 
்ணி நதோடேக்கம் பிற்�கல 4.00 
்ணி வடர நடடேந�றவுள்்ளது.

வணணோத்தவிலலு பிர்தச சட� 
பிரதோ் ் ணடே�த்தில இம் ் ருத்துவ 
முகோம் நடடேந�றும். இம் முகோட் 
வணணோத்தவிலலு பிர்தச நசய-
லகத்தின் சமூக ்சடவகள் பிரிவு 
ஏற்�ோடு நசய்துள்்ளது. இம்்ருத்-
துவ முகோமிற்கு நவோய்ஸ் (Voice) 
நிறுவ்ம் அனுசரடண வழங்குகின்-
றட் குறிப்பிடேத்தக்கது.

அஙகவீ்ன குழநவதகளுககு 
இலைச மருத்துை முகொம்  

அநுரோதபுரம் தி்கரன் நிரு�ர               

அநுரோதபுரம் நுவரவோவிக்கு 
அருகில (நுவரநவவ) சுற்றுலோ �யணி-
கட்ள கவரக்கூடிய விதத்தில சுற்றுலோ 
வலயந்ோன்றிட் அட்ப்�தற்கு 
அரசோங்கம் வி்சடே கவ்ம் நசலுத்-
தியுள்்ளதோக ்ோவடடே திடடேமிடேல 
பிரிவு நதரிவிக்கின்றது.

்்ற்�டி திடடேத்திட் துரித 
கதியில ்்ற்நகோள்வதற்கோக 
்வணடி நகர நிர்ோ் அதிகோர 
சட�யின் அநுரோதபுரம் அலுவலக 
உயர அதிகோரிகள் ்ற்றும் நீர�ோச் 
திடணக்க்ள அதிகோரிகள் அப்�கு-

திக்கு நசன்று நிடலட்கட்ள ஆரோய்-
துள்்ள்ர. இத்திடடேத்திட் ்்ற்-
நகோள்வதற்கோக ்வணடி பிரோன்ஸ் 
நோடடு அரசோங்கம் ்தடவயோ் நிதி 
உதவிகட்ள வழங்குவதற்கு முன்வந்-
துள்்ளதுடேன் 200 மிலலியன் ரூ�ோ நிதி 
நசலவோகுந்் ்திப்பிடேப்�டடுள்-
்ளது. சுற்றுலோ வலயம் அட்க்கும் 
்�ோது நுவரவோவி கு்ளத்திற்கு எந்த 
வித்ோ் �ோதிப்புக்களும் ஏற்�டேோத 
விதத்தில அபிவிருத்தி திடடேத்திட் 
்்ற்நகோள்வதற்கு ்தடவயோ் 
ஆ்லோசட்கள் வழங்கப்�டடுள்்ள-
தோக அநுரோதபுரம் ்ோவடடே திடடேமி-
டேல பிரிவு ்்லும் நதரிவிக்கின்றது.

அநுராதபுரம் நுவரகவவ அருகில் சுற்றுலா வலயம்
அர்சாஙகம் விஜ்்ட கவனம்

fhzp vLj;jw; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 

07 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;
vdJ Fwpg;G ,yf;fk;

I.   DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/17 

II.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/25 

III. DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/16

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y

I.   4-3/7/2020/HW/154

II.  4-3/7/2020/HW/189

III. 4-3/7/2020/HW/19
xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;fhZk; 

fhzpia vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu; 

vz;zpapUf;fpwhu;fs; vd;gij fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7Mk; gpuptpd; (1) Mk; 

cl;gpuptpd; fPo; ehd; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

ml;ltiz

I.  tl;lhu ,y. 1052> ngytj;j fpuhk 

cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; mike;Js;s nfhRu 

fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y.551 

Jiz ,y. 06. jhs; ,y.06 jpfjp 30.11.2021 

,y; Fwpg;gplg;gl;l 92 njhlf;fk; 100 tiuahd 

09 (xd;gJ) fhzpj;Jz;Lfs;.

II.   tl;lhu ,y. 1054> nfhlh$Wt fpuhk 

cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; mike;Js;s 

nfhlh$Wt fpuhkj;jpd; epy msit 

mjpgjpahy; jahupf;fg;gl;l Muk;gj;jpl;l tiugl 

,y.F 2491 jpfjp 29.11.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 

01 njhlf;fk; tiuahd 3 (%d;W) 

fhzpj;Jz;Lfs;

III.   tl;lhu ,y 1059. ehf;fyfKt fpuhk 

cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; mike;Js;s ehf;fyf 

Kt fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l Muk;gj;jpl;l tiugl ,y. F 

2490 jpfjp 25.11.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 01 

njhlf;fk; 06 tiuahd (MW) fhzpj;Jz;Lfs;

tlNky; khfhzk; FUzhfy; khtl;lj;jpd; ehuk;ky 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; midj;jpw;FkhdJ  

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; 04.01.2020 ,d; Nkyjpf nghJr;rhjhuz 

tu;j;jkhdp ,y 2251/4 I ghu;f;fTk;.

lgps;A+.gp.rp.vd;. gjpud 

gpuNjr nrayhsu; kw;Wk; 

fhzp vLj;jy; mYtyfu;. 

ehuk;ky

gpuNjr nrayhsu; mYtyfk;

ehuk;ky.

31.01.2022

vhprf;jp mikr;R

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

,ng$ jiyik mYtyf kj;jpa 

tspr;rPuhf;fp Kiwikapd; 03Mk; ,yf;f 

Fspuhf;fp (CHILLER) (System B) 
CONDENSER COIL jpUj;jNtiyf;fhd 

tpiyf;Nfhuy;

B/09/2022
,ng$ jiyik mYtyf kj;jpa tspr;rPuhf;fp 

Kiwikapd; 03Mk; ,yf;f Fspuhf;fp (CHILLER) 
(System B) CONDENSER COIL jpUj;jNtiy|| 

xg;ge;jj;jpw;F ,yq;ifapd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Mh;tKs;s    tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if 

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

ngWiff; FOtpd; jiyth; NfhUfpd;whh;.

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

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

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

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

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

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

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

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

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

1>000 &ghit (&. 925.93 +  8% VAT) ,yq;ifg; 

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

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

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

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

rfy tpiykDf;fSlDk; 10>000.00 &gh njhiff;fhd 

tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; 

Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Kfth;fs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

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

01Mk; jsk;> 

,y: 609> lhf;lh; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

ngWif mwptpj;jy;
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy; 
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 2 - ngg;uthp 2022

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : mk;ghe;Njhl;il

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mk;gyhe;njhl;l

2022-02-01   08:30-17:00

tpepNahfk; : nj`pf`yd;j> nfhltha> nfhltha tpfhiu

2022-02-05   08:30-12:30

nkhj;j : mk;gye;njhl;il ePu; Rj;jpfupg;G> mk;gye;njhl;il ePu; Rj;jpfupg;G 

gioa

tpepNahfk; : nkNy nfhydpa - gs;sp

2022-02-05   13:00-17:00

tpepNahfk; : Nghyhd ePu; R+\da> n]j;Gufk> tPun`njg;k

2022-02-14   08:30-17:00

tpepNahfk; : gpq;fk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mk;ghe;Njhl;il

2022-02-02   08:30-17:00

nkhj;j : ngy;yf];nts ePu; tpepNahfk;

tpepNahfk; : Ngh - Mu> k`ntyp mYtyfk;> ud;[d; tpN[uj;dfk> tyt 

7tJ myF> tyt 8tJ myF

2022-02-06   08:30-17:00

nkhj;j : nrf; nfhd;fpuPl; fyf;Fk; gFjp> yhg; Nf];> vz;nza; nfhtpgy

2022-02-10   08:30-17:00

nkhj;j : Munghf;f Nud;j Nfl;

tpepNahfk; : 40 nts> ,`y fl;Lt> ru;tNjr Nfl;Nghu; $lk;> fl;Lntt 

re;jp> ehfunts Gjpa> ehfunts gioa> uP.Mu;. 15> tyak; 06

2022-02-14   08:30-17:00

nkhj;j : tpLjp Kfhk; 4tJ gFjp> nrf; fhz;l gFjp> Jkpe;J cg;G> 

fl;Lnts Mafhag; ghyk;> kpup[;[tpy Mfhag; ghyk;> vk;.uP.tP. Miy 

tupir

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk;> f[{tj;ij> fl;Lnts re;jp> khfh > 

k`Mu> ud;fpup cad

2022-02-20   08:30-17:00

nkhj;j : ]pupNghg;Gu Mfhag; ghyk; 02> n]hypl; Nt];l;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mjy;y

tpepNahfk; : Nfd; tPLfs;> `q;fk tPLfs;> [_y;fKt> nfhn`hyd;fy> 

kAuGu> nkj;n]td> gy;nykyy> Utd;Gu> rg;ufKt tPLfs;> ][pj; gjdk> 

rpq;fg;G+u; tPLfs;> N]hgpjfk> ];J}jp fpuhkk; - fyhr;rhu fpuhkk;> ];J}jp 

fpuhkk;> ];tu;zgudfk> ];tu;zkhypGu> JUn]tz> ]{dhkp Muk;gg; 

ghlrhiy> ]{rp> ]{rp - V.gP.]P.> ]{rp - vr;> ]{rp - N[> ]{rp ghlrhiy> 

]{rp Mfhag; ghy fpuhkk;> clkyy - Muhk ghij> ntn`ufy Muz;a> 

td[Ptp> ntypfj;j

2022-02-23   08:30-17:00

nkhj;j : G+e;jy cg;Gj; njhopw;rhiy> ntypfj;j tptrha gy;fiyf;fofk;

tpepNahfk; : G+e;jy cg;Gf; fpuhkk;> G+e;jy fpuhkk;> ]pupafk

2022-02-26   08:30-17:00

nkhj;j : gu;dhl; - kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;> Nfd;- kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;> 

yf;fP - kpup[;[tpy vg;.uP.n]l;> njhopw; gapw;rp epiyak; - kpup[;[tpy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : la;dkpf; - kpup[;[tpy vg;.uP.n]l;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fjpu;fhkk;

2022-02-15   08:30-17:00

nkhj;j : YZfk;ntn`u tyJ fiu> Yzfk;ntn`u ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : YZfk;ntn`u ,lJ fiu> gpypkn`y> ]d;jfpupfy 1-2 

nfhydpa> ]p]pyfk> jk;nkd;dht

2022-02-15   09:00-17:00

nkhj;j : YZfk;ntn`u tyJ fiu> Yzfk;ntn`u ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : YZfk;ntn`u ,lJ fiu> gpypkn`y> ]d;jfpupfy 1-2 

nfhydpa> ]p]pyfk> jk;nkd;dht

2022-02-17   08:30-17:00

nkhj;j : ]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig

2022-02-17   09:00-17:00

nkhj;j : ]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fk;Gf; n]tz

tpepNahfk; : nkhgpnuy; J}z; Nghjpuh[Gu> Nghjpuh[Gu> fl;lfKt Aj;j 

,uhZt Kfhk;> ]pj;Jy;gt;t> ty;ypkhjhfk

2022-02-22   09:00-17:00

tpepNahfk; : kj;jy> gjtpfk> ]pJkpdfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : R+upantit

2022-02-01   08:30-17:00

nkhj;j : kJdhfy Nud;j Nfl;> ]ghup G+q;fh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mYtyf kw;Wk; tpLjp Kfhk;

tpepNahfk; : k`ngny];] 02 nts> cdjpa cy;gj> fuz;LNyd> 

kJdhfy> ]PdpNkhjuaha> clfk re;jp

2022-02-02   08:30-17:00

tpepNahfk; : `j;NghUt -B - 1 Xil> FUfk;ntl;ba> ntdpnty;Mu 

tpfhiu> ntdpnty; Mu - 2> ntdpnty; Mu - 1

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jp];]kfhuhik

2022-02-01   08:30-17:00

tpepNahfk; : ml;bf;fht - `y;kpy;Nyt> jpna];aha> lgy; Nghf;Ft> 

,f;fgs;sk> nejpfk;tpy eNthjh> cdt> ty;fk;gj;Jt> ntypnghNjnty> 

ntypnghNjnty Gjpa

2022-02-01   09:00-17:00

tpepNahfk; : lgy; Nghf;Ft> ,f;fgs;sk> nejpfk;tpy eNthjh> cdt

2022-02-03   08:30-17:00

nkhj;j : Nud; l;uP

tpepNahfk; : mdpfl;]; 10> jk;NgntNyd> njgunts M];gj;jpup> njgunts 

re;jp> njgunts nuypnfhk;> njgunts ePu; tpepNahf rig - 01 - fpuhkk;> 

njgunts ePu; tpepNahf rig - 02> vfKJfk> nfKDGu> fh]pq;fk efuk;> 

nghy;f`ntNyd> ]d;Jd;fk> bf;fpup cjhdGu> jp];] epthL epNfjda> 

tp[pjGu> al;ly> ahanfhl

2022-02-07   08:30-12:30

nkhj;j : tPutpy nahTd; Nrdhq;fa

tpepNahfk; : n]j;fpUyfk> tPutpy nfhtpgy

2022-02-07   08:30-17:00

nkhj;j : tPutpy nahTd; Nrdhq;fa

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk; 1> n]j;fpUyfk> ]pup[afk

2022-02-07   13:00-17:00

nkhj;j : NjJz ny\u;

tpepNahfk; : g;stu; fhu;l;d; Nyf; upN]hu;l;> N]jtj;ij

2022-02-23   08:30-17:00

tpepNahfk; : Nfhd;ntNyd

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : khj;jiw

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jpf;ntiy

2022-02-02   08:30-17:00

nkhj;j : fhfpy;]; Gl; ]pl;b

tpepNahfk; : mYj;nfhil> njhlk;g`y> khnty;y ghij Gjpa> gp`pk;gpa

2022-02-03   08:30-17:00

tpepNahfk; : fyfk Gjpa> fyfk Gjpa

2022-02-11   08:30-17:00

tpepNahfk; : khfh fhz;l njhopw;rhiy> tyfd;j fpof;F

2022-02-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : epy;nty;y> epy;nty;y Mil> Etd; I]; njhopw;rhiy

2022-02-22   08:30-11:00

nkhj;j : jyy;y gyifj; njhopw;rhiy

2022-02-22   11:00-13:00

tpepNahfk; : jyy;y ePu; tpepNahf rig

2022-02-22   14:00-16:30

tpepNahfk; : B.[P. ng\d;

2022-02-25   08:30-17:00

tpepNahfk; : nygPk tj;ij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `f;kid

2022-02-11   08:30-17:00

nkhj;j : rPd Gifapuj epiyak; tyfd;j

tpepNahfk; : tyfd;j

2022-02-14   08:30-17:00

tpepNahfk; : `Py;yfd;j> clfpupd;j

2022-02-17   08:30-17:00

tpepNahfk; : nfh`{ypaj;j

2022-02-26   08:30-17:00

nkhj;j : flntj;Jt rPdf; fUj;jpl;lk;> nfhl;ltj;ij ghijfs; mgptpUj;jp> 

Jd;Nghjpa rPdf; fUj;jpl;lk;> al;bad Milj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : yp`pdpah la;y;> al;bad

tpepNahfk; : mur gPq;fhd nrq;fy; $l;Lj;jhgdk;> n`hud;Jt> flntj;Jt> 

Nfhl;ltj;ij> ty;G+Yf`N`d

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fpj;Njl;ba

2022-02-02   08:30-17:00

nkhj;j : nfjpf; net; gFjp> jf;\pd mgptpUj;jp> epnghnyf;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,];]jPd; efu gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : mjf`G re;jp> fy;gKz> fy;gKz 11> ,.kp.r. `pj;njl;ba 

Efu;Nthu; Nrit epiyak;> epy;tyh Nfl;> ghyl;Lt> cndy;y> ntNynfhl 

gioa

2022-02-10   08:30-17:00

tpepNahfk; : jpf;f];nfhl> nfhlfk - ngy jthd> nfhlfk fpj;]pup 

ngnj]> fdj;njnfhil> gpufjP khtj;ij> tdpfN]f;futj;ij> 

nts`kd;Jt

2022-02-18   08:30-17:00

tpepNahfk; : mj;Jlht> tl;lnfju

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;GWgpl;ba

2022-02-09   08:30-17:00

nkhj;j : njhopDl;g gPlk;> yf;fP yq;fh> l;iu];lhu; Mil

tpepNahfk; : gpGynty Gjpa> fk;cjht gpGyty> fk;cjht gk;Gif 

epiyak;> Nfhjht> nfj;jKy;y> kpup];tj;ij> guf`q;f

2022-02-10   08:30-17:00

nkhj;j : gpuNjr nrayfk; - jp`Nfhl

tpepNahfk; : mytj;Jnfhl> nfhlkf ePu; Rj;jpfupg;G> fGJt Gjpa> 

Nfhkd;nfhl> kpnjy;yty> ngj;njNu> gpq;nty;y> nghy;mj;Jnfhil> 

jp`nfhl> jp`nfhl Gjpa

2022-02-19   08:30-11:00

nkhj;j : khgyhd gy;fiyf;fofk; 11

2022-02-19   08:30-17:00

nkhj;j : khgyhd gy;fiyf;fofk; 11> W`{Z njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khgyhd gy;fiyf;fofk;

tpepNahfk; : khgyhd ghlrhiy> Xl;Nlh yq;fh lau; epWtdk;> gl;Ltpl;l> 

gl;Ltpl;l [dhth]> gl;Ltpl;l cLjkd> [drf;jpfk> f`fy> khgyhd 

Gjpa> kh];Ky;y> ngJk;fk> ul;lyq;fhtj;ij> cy;yk`N`d> Cunghy> 

Cunghy mf;fUnfhl

2022-02-19   11:00-13:00

tpepNahfk; : cy;yk`N`d

2022-02-19   14:00-16:30

nkhj;j : mgpkq;]y fjhu

2022-02-24   09:00-17:00

nkhj;j : khfd;Ju Njapiyj; njhow;rhiy> khfd;Ju ]kfp cw;gj;jp

tpepNahfk; : khfd;Ju ngufk> uzfy> uzfyfd;j

2022-02-26   08:30-17:00

nkhj;j : k`y;Ng Njapiyj; njhopw;rhiy> vz;nza; Miy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gKZfk Nghf`N`d

tpepNahfk; : gKDfk> <upanjhl;l Gjpa> n`hughtpl;l> n`hughtpl;l Gjpa> 

<upanjhl;l> ehuq;njdpa> ud;]pup khtj;ij> jpg;gyN`d

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khj;jiw

2022-02-25   08:30-17:00

tpepNahfk; : gpuP yd;l;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Kyl;bahid

2022-02-01   09:00-17:00

tpepNahfk; : mynfhynjdpa> fk;nkj;jfk> `d;Jfy> nfl;lgyfd;j> 

Gtf;f`N`d

2022-02-03   08:00-17:00

nkhj;j : Flhghd Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : nfhk;gj;jy> fpy;ynjdpa> Flhghd

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : jq;fhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mq;Fdnfhyngy];ir

2022-02-03   08:30-17:00

nkhj;j : fl;lfLt ePu; fk;gk;> fl;lfLt ePu; tpepNahfk;> fl;lfLt ePu; 

gk;Gif epiyak;> nfhd;Nfhn]d;l;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] rpiwr;rhiy> f`Jt 

$l;LwT

tpepNahfk; : md;JngNyd> vn]l;ya;d;> gfpd;f;n`k; ngnj]> Nrjpafpupa> 

Nltpl; gPup];> nfKD khtj;ij> Nfhl;la;k;gu fpuhkk;> fjpunfhil> f`Jt 

ePu; gk;Gif epiyak;> fl;lfLt [d cjhd> fl;lfLt Gjpa> NydKy;y> 

epj`];fk> xUnty;y - Nuft> x];fh fpuhkk;> NgTnts> NgTnts 02> 

nghFZnfhl> nghnuhd;Jfk> uj;d M];gj;jpup> Utdpfk> thbanfhl> 

thbanfhl Gjpa> nty;Nyhla> tpfKt Gjpa

2022-02-07   08:30-17:00

tpepNahfk; : mkuJq;fk> ngypmj;jfk> gpq;fk> fa;ynty;Nghl;lht> 

nfhn`hk;gf]; nts> nkjMu> nkjMu Gjpa> nkl;bfj;ty> 

tpN[]pq;`fk

2022-02-08   08:30-17:00

nkhj;j : jpy;kp muprp Miy> ypad;f];njhl;il ePu; tpepNahfk;

tpepNahfk; : gutFk;Gf efuk; > ypad;f];njhl;il ePu; tpepNahfk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mq;Fdnfhyngy];ir

2022-02-18   08:30-16:30

tpepNahfk; : vj;tl;Lt Gjpa> f[kd;fk> k`nty

2022-02-18   08:30-17:00

nkhj;j : fynkl;ba kPd; gpbf;fpuhkk;> n]ndhf;> ]pd`t N`hl;ly;

tpepNahfk; : FUnghf;Fz> FUnghf;Fz Gjpa> `hKfd;j> f`jNkhju 

- Gjpa> f`jNkhju> jpy;ytjtd> ntn`ueta

2022-02-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : nghyl;bad> njdpa> vj;tl;Lt Gjpa> nfhuf`nty

2022-02-26   08:30-17:00

nkhj;j : vukpdpaha> vk;.vr;.uP.

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] M];gj;jpup> ,isQu; 

Nrit

tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] ,.kp.r.> njhlk; tfht> vukpdpaha 

ePu; gk;Gif epiyak;> fDnfl;ba> k`nts> %yd> gl;lkYt> u]pfh 

fhkd;l;> ntyfj;ty> afhfy fy; Miy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ngypaj;ij

2022-02-03   08:30-17:00

tpepNahfk; : gpuNjr nrayfk;> fk;G];]hty> k``Py;y ePu; tpepNahf 

rig> k``Py;y> tl;lnjdpa

2022-02-09   08:30-17:00

tpepNahfk; : $unfhyaha> gy;yj;ju> xNfnty ]kfp khtj;ij

2022-02-11   08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gf];njdpa ePu; tpepNahf rig> mk;Ngfht> vy;njdpa> 

ehaf;ftj;ij> njd;dgy;y Gjpa> njd;dgy;y> cgh]fnfhl

2022-02-15   08:30-17:00

nkhj;j : l;Nud;l; n]lu;];

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngy;mj;j Gifapuj epiyak;

tpepNahfk; : FUlu; fy;Y}up> ifj;njhopy; [dgja> xt;yhd ePu; tpepNahf 

rig> gynghj> Gtf;jz;lht> W`{Z tp[agh ghlrhiy> ]pl;bdkYt> 

tp];fk;Gu 2> tpupj;jKy;y

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ngypaj;ij

2022-02-17   08:30-17:00

nkhj;j : ][PtdP fy; Miy

tpepNahfk; : khypfnjd;d

2022-02-18   08:30-17:00

tpepNahfk; : gl;banty> tynty ePu; tpepNahf rig

2022-02-22   08:30-17:00

nkhj;j : `j;Nghjpa ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `j;Nghjpa

tpepNahfk; : mud;nty> mud;nty Vy tpw;gid fhzp> `j;Nghjpa 

M];gj;jp;up> ka;f;Nuh vf;Nuh> ]pak;gyhnfhl

2022-02-26   08:30-17:00

nkhj;j : ]pq;fu;tj;ij fy; Miy

tpepNahfk; : thba> af;nts

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : kpj;njdpa

2022-02-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : epfjTy

2022-02-25   08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gnfhynts> mj;jdahy> mj;jdahy Gjpa> jpk;Gynfhl> 

f[ehaf;ffk> fy;tq;Ft> Nfhdnjdpa ghlrhiy> Nfhdnjdpa ePu; 

fUj;jpl;lk;> fGfk;nghj> nfNkfy> nfhl;Lnty;nfNy ePu; gk;Gif epiyak;> 

nkhuaha> ]pak;gy n`j;Njt> Ntfd;djnty

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jq;fhiy

2022-02-02   08:30-17:00

tpepNahfk; : fnlhy;nts> gl;banghy> nuhl;Nl

2022-02-05   08:30-17:00

tpepNahfk; : nghuYt> nel;nlhy;gpl;ba

2022-02-07   08:30-16:30

tpepNahfk; : vj;fy;Ky;y> ]{ju;\d fpuhkk;> tpjhud;njdpa> af;nts

2022-02-10   08:30-16:00

nkhj;j : tpjhud;njdpa ePu; gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : njkl;ltytj;ij> jk;Gy;ynfhil> jyfk;nghy;jthd

2022-02-12   08:30-17:00

nkhj;j : fhfpy;]; Gl; ]pl;b> kPd;gpbj; JiwKfk; 1> jq;fy;iy M];gj;jpup> 

fPy;]; ]{g;gu; jq;fy;iy> fPy;]; ]{g;gu;

tpepNahfk; : rpWtu; G+q;fh> lanyhf; fk;gk;> kPd;gpbj; JiwKfk; 2> 

jq;fy;iy flw;gil Kfhk;> kf;fs; tq;fp> ]hfu gy;fiyf;fofk;> ]k;gj; 

tq;fp> jq;fy;iy g]; jupg;G epiyak;> jq;fy;iy nghyp]; epiyak;> 

jq;fy;iy efuk;> jq;fy;iy nuypfnhk;> th]{y I];

2022-02-13   08:30-17:00

nkhj;j : ]pNyhd; ]P N`hl;ly;> Nfhy;ld; gu;y; gPr; N`hl;ly;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,.ngh.r. g]; bg;Ngh

tpepNahfk; : jd;nfl;ba> N`dfLt njhopDl;gf; fy;Y}up> N`dfLt 

njhopDl;gf; fy;Y}up> fdj;j re;jp> nkjnfl;ba> nkby;y> nghyd;khUt

2022-02-14   08:30-17:00

nkhj;j : vd;.gP.Mu;. fy; Miy

tpepNahfk; : `jghd;nfhnly;y> gynghj ahatj;ij

2022-02-15   08:30-17:00

nkhj;j : ntspehl;Lr; Nritfs; epAf;jp mYtyfk;> cau;fy;tp mikr;R> 

nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khunfhy;ypa ePu; gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : nfhbfKt ahatj;ij> fGN`d;fy> khunfhy;ypa

2022-02-23   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mf;Fu I];

tpepNahfk; : nfhful;Lt> nfh];tj;ij> khnty;y> ]PdpNkhju> 

]{tp];tj;ij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ty];Ky;iy

2022-02-01   08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gf`N`d> gpd;njd;d> gpd;njd;d re;jp> funkl;ba> 

Nfhd;f];njd;d> Nfhd;fuN`d> Xglf`njdpa lanyhf; fk;gk;> 

Xglf`njdpa re;jp> gpfNyy;y> ty;fk;Ky;y> tJfd;j> tpa]pupGu Gjpa

2022-02-10   08:30-17:00

tpepNahfk; : nkjpfk;nfhl

2022-02-14   08:30-16:30

tpepNahfk; : NjhJty> n`td;njdpa> nffpupk;gl> gp];]{ngj;j 2> uYt 

Gjpa> tPjpfd;j

2022-02-17   08:30-17:00

tpepNahfk; : fy;fZnfhul;Lt> nfhuff`tj;ij> nfFdnjdpa> fd;njngj;j 

- `jNu Gl;Lt> k`kbj;j> XYMu> gy;nyfd;j> v];.Nf.muprp Miy> 

clnjdpa

2022-02-19   08:30-17:00

tpepNahfk; : `f;fpjfd;j tlf;F> nfNunjdpa> uk;ky> ]Gjd;jpuPfd;j

2022-02-24   08:30-17:00

tpepNahfk; : ,j;jnjkypa> ,j;jnjkypa Gjpa> ]{dPjfk> cLfpuptpy

2022-02-25   08:30-17:00

tpepNahfk; : NghjpkYt> fpd;tpFnd lanyhf;> nkj%yd tyt;t> 

nkj%yd re;jp> uYt gioa

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (njd; khfhzk; 02)> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 61/1V> flw;fiu xOq;if> jq;fhiy.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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mwptpj;jy;
nfhOk;G -2 a+dpad; gpNs]; 476Mk; 

,yf;fj;jpy; mjdJ gjpT 

mYtyfj;ijAila ,d;lh;ghh;k; 

(gpiutl;) ypkpl;ll; MdJ (fk;gdp 

,y. gptp 6140) MdJ 2021 xf;Nuhgh; 

4Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYg; 

ngWk; tifapy; 2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 8Mk; 

gphptpw;fikthf mjdJ ngaiu 

fk;kh ,d;nlh;ghh;k; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; vd khw;wpAs;snjd Nkw; 

$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpd; 9(2)Mk; 

gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy; ,j;jhy; 

toq;fg;gLfpd;wJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

gPbX Nfhh;g;gNul; Nrh;tpr]; 

(gpiutl;) ypkpl;nll;

fk;gdp nrayhsh;fs;

,y. 65/2> =kj; rpw;wk;gyk; 

V fh;hbdh; khtj;ij>

nfhOk;G -02

mwptpj;jy;
nfhOk;G -05 `t;nyhf; tPjp 

185/4Mk; ,yf;fj;jpy; mjdJ 

gjpT mYtyfj;ijAila 

nlf; td; f;Nyhgy; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; MdJ (fk;gdp ,y. 

gptp 9020 ,uz;lhapuj;J 

,Ugj;njhd;W (2021) [{iy 

10Mk; jpfjpapypUe;J nray; 

tYg; ngWk; tifapy; 2007Mk; 

Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;l 8Mk; gphptpw; 

fikthf mjdJ ngaiu 

vdnlhf; (gpiutl;) ypkpl;ll; 

vd khw;wpAs;snjd Nkw; 

$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpd; 9(2)Mk; 

gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy; 

,j;jhy; toq;fg;gLfpd;wJ.

gPbX nrf;ful;lhp]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsh;fs;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 
(vhprf;jp mikr;R)

,ng$ jiyik mYtyfj;jpd; $iuf;F Nky; 
Aluminum Composite Cladding Ntiyfis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

B/10/2022
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; kw;Wk; (mz;zsthf) 

3.0 kpy;ypad; kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; nfhz;l ,ng$ 
jiyik mYtyfj;jpd; $iuf;F Nky; Aluminum 
Composite Cladding Ntiyfis toq;Fjy; kw;Wk; 
epWTjy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf jpizf;fs 
ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytu; miof;fpd;whu;. 

2.  ,e;j Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; xU (01) khjkhFk;.
3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuu; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; 
ICTAD epWtdj;jpy; C-8 my;yJ C-07   gjpit 
cilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd 
jifikfspy; cs;slq;Fgit: ,e;jf; Nfs;tpf;fhf 
tpz;zg;gpg;gjw;F tpiykDjhuh;fs; C8 my;yJ C7 
CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 
tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://cepetco.
gov.lk/public-tenders   kw;Wk; tpiykDjhuh; 
kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh fl;lzj;ij (&gh 
1>851.85 + 8%) kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) 

Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; 
nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; 
gpujpia tpiykDTld; ,izj;J mDg;gTk;.

7.  tpiykDf;fis 2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 
kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; Kfhikahsh; 
(ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy)> ngWif 
kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 609> lhf;lh; 
nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09 vDk; 
Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fspd; 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cldbahfj; 
jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.  

8.  tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 
mWgj;J %d;W (63) ehl;fs; tiuapy; tpiykDf;fs; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSlDk; chpkk;ngw;w 
th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; ngw;Wf;nfhz;l 
30>000.00 &gh ngWkjpahd tpiykDg; gpizKwp 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; 
gpiz KwpahdJ 2022-05-23Mk; jpfjp tiuapy; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiytu;;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 

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

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

1 Mk; khb> ,y. 609>

lhf;lh; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.

njh.Ng. 011-5455331> njhiyefy;: 011-5455424

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

ngWif mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fpuhkpa kw;Wk; gpuNjr FbePh; toq;fy; jpl;l mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;
gpd;tUk; NtiyfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;.
CBO ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F PVC/PE/GI/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fis toq;Fjy; kw;Wk; ePh; gk;gpfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;l PVC/GI Foha;fis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ngWiff; FO miof;fpd;wJ.

xg;ge;jj;jpd; ngah; thfdq;fspd; 
vz;zpf;if

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

Njitahd 
tpiykDg;gpiz 

Kwp (&gh) 
(tq;fp 

cj;juthjk;)

tpiy kDf;fs; toq;fg; 
gLk; ,lk; kw;Wk; njhlh;G 
nfhs;s Ntz;ba egh;

1.  PVC Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;jy;fis toq;Fjy; 
xg;ge;j ,y. DNCWS/
PRO/2022/PVC/01

PVC Foha;fs;> 
nghUj;jy;fspd; 
cw;gj;jpahsh;fs; 

3>500.00 90>000.00 gzpg;ghsh; (ngWiffs;)> 
Njrpa r%f ePh; toq;fy; 

jpizf;fsk;> ,y. 
1114> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

jytj;Jnfhl

njh.Ng. 0112774927

 
tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gLk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzpf;F

2.  GI/DI Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;jy;fis toq;Fjy; 
xg;ge;j ,y. DNCWS/
PRO/2022/GI/01

GI/DI Foha;fs;> 
nghUj;jy;fspd; 
toq;Feh;fs;

5>000.00 150>000.00

3. gk;gpfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis 
toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;Jjy;
xg;ge;j ,y. DNCWS/
PRO/2022/PUMP/01

gk;gpfs; 
toq;Feh;fs;

5>000.00 175>000.00

Nkw;gb tplaq;fSf;fhd nghJ epge;jidfs; kw;Wk; mwpTiwfs;

mwpTiwfs;

1.  tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; kw;Wk; Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpw;fhd kPsspf;fg;glhj 
itg;Gf;fhd tq;fp itg;Gr; gw;Wr;rPl;L (gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;> fzf;fpyf;fk;: 
0007040440 ,yq;if tq;fp) (epWtdj;jpd; ngaiu itg;Gg; gw;Wr;rPl;L my;yJ nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;by; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;)

2.  tpiykDf;fis 2022 ngg;uthp 21Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz Ntiy ehl;fspy;; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 
3.00 kzp tiuahd Neuj;jpDs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.  njhw;W epiyik fhuzj;jpdhy; itg;Gg; gw;Wr;rPl;L kw;Wk; 
Ntz;LNfhs; fbjj;jpd; efy; gpujpia kpd;dQ;ry; (dncwsfortender@gmail.com) %yk; mDg;gTk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis rhjhuz Ntiy ehl;fspy tpiykDf;fs; toq;Fk; 
,lj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 
fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; jpizf;fsj;jpd; 2Mk; jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; 
my;yJ gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ $hpah; Nrit %yk; mDg;gyhk;.

5.  rfy tpiykDf;fSk; ,Nj Kfthpapy; 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp K.g. 10.15 kzpf;F tUif je;Js;s 
tpiykDjhuh;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

6.  tpiykDg;gpiz Kwp jytj;Jnfhl> ,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba tPjp> Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpd; 
gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F Kfthpaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; 2022 [_d; 22Mk; jpfjp tiuapy; (tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; Mff; Fiwe;jJ 120 ehl;fSf;F) nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpw;F>
,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba tPjp> jytj;Jnfhl.

2022-01-31.

Rw;Wyh kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) 

(jdpahu;) fk;gdp tpiykDf;Nfhuy;

,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> Kd;dpizj;J 

mikf;fg;gl;l fl;blj;jpid tbtikj;J fl;likj;jy;

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 097/T/2021

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp rhu;ghf 

mjd; jtprhsuhy; ,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> Kd;dpizj;J mikf;fg;gl;l 

fl;blj;jpid tbtikj;J fl;likf;Fk; nghUl;L Kj;jpiuf;Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 

jifikfisg; ngw;w jFjpAila tpiyf;$Weu;fsplkpUe;J fPNo Fwpg;gpl;Ls;sthW ,j;Jld; 

miof;fg;gLfpd;wd. kjpg;gplg;gl;l njhif tup jtpu;e;j &gh 46 kpy;ypad;fshFk;.

,t; Ntiyg;gFjpf;Fs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba fl;Lkhd gzpfshf> Kd;dpizj;J mikf;fg;gl;l 

fl;blj;jpd; fl;likg;gpid tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; epkpu;j;jk; cs;sp;l;l kyry$lq;fs;> 

Kd; jho;thuk; kw;Wk; jw;NghJs;s fl;blj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s nfhupNlh mikj;jy;; 

(mz;zsthf 232 rJu kPl;lu; nfhz;l epyg;gug;G) Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJld;> mf;Fwpj;j 

midj;J fl;Lkhdg; gzpfSf;Fk; Njitahd midj;J fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; njhopw;gil 

ngw;W> tptuf;;Fwpg;gPl;by; cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; kw;Wk; tiug;glq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; 

cupa nghwpapay; jpl;lkplYf;fika Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; fl;Lkhd NtiyfSf;Fupa fhy vy;iy - 60 ehl;fshFk;.

fUj;jpl;lq;fs; miktplk; : ,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiya tshfk;

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfhuy; eilKiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; ,lk;ngWk;. 

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> 

,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l ngau; gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf 
mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk;>  ,e;j tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; fl;bl epu;khzpg;G ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA), (,jw;F Kd;du;> (ICTAD) Ngupy; miof;fg;gl;l)> C5 juj;jpy; 
my;yJ juq;fspy; gjpTnra;ag;gl;l Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd 

mDgtKs;s xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2022/02/01 Kjy; 2022/02/22 Me; jpfjp 

tiuapy; VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd 

fhyg;gFjpf;Fs;, fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpd;> toq;fy; njhlu; jiytUf;F jpUg;gp jug;glhj &gh 11,000/- (gjpndhuhapuk; 
&gh) khj;jpuk; fhrhfr; nrYj;jp kw;Wk; vOj;JG+u;tkhd tpz;zg;gbtnkhd;wpid rku;gpg;gjd; 

%yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;Ls;s midj;Jk; G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp ,izg;G 

Nfhitnahd;wpidf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;s KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fspd;wp ghu;itapLtjw;Fj; Njitahd trjpfs; toq;fg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf 

&gh Ie;J ,yl;rk; khj;jpuk; (&gh. 500>000) gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 

05 Mk; gFjpapy; 16.2 gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpapd; 

mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp gpizKwpAld; Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpapid rku;g;gpf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

2022/02/10 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F ,uj;kyhidapy; mike;Js;s ,uj;kyhid 

tpkhdepiyaj;jpd; gpujhd tpkhdepiya Kfhikj;Jt mYtyfj;jpd; fUj;juq;F miwapy; 

eilg;ngWk; Muk;g tpiyf;Fwpg;gPl;L $l;lj;jpy; gq;Nfw;FkhW midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F 

my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; g+u;tkhd gpujpepjpfSf;F ,j;Jld; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs;> 2022/02/23 Me; jpfjp gp.g 02.00 

kzpf;F Kd;du;> jtprhsu;> ,yf;fk; 1> ngWiff; FO, tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w tpyhrj;jpw;F Neubahf my;yJ gjpTj;jghy; %yk; 

fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs;; 

epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyfNfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; 

Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; g+u;tkhd gpujpepjpfs; 

Ke;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpy;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; jiytu; %yk; 

011-2263502/07 - vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf my;yJ njhiyefy; ,yf;fk; 

011-2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f.
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kPl;fg;glhj mlF 
jq;f eiffis 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;

t/g tak;g $l;LwT fpuhkpa 
tq;fpr; rq;fj;jpd; Kftuhd t/g 
cLgj;jht gy Nehf;Ff; $l;LwTr; 
rq;fj;jpw;Fhpj;jhd> cLgj;jht> 
Jk;ky#hpa> ntypngd;df`Ky;y> 
vJd;f`nfhl;Lt> n`hujnghy kw;Wk; 
afk;nty Nghd;w fpuhkpa tq;fpf; 
fpisfspy;

2021-08-31Mk; jpfjp tiu mlF 
itf;fg;gl;L ,Jtiu kPl;fg;glhj 
mlFj; jq;f eiffs;
2022-02-19 kw;Wk; 20Mk; jpfjpfspy; 
K.g. 9.00 kzpf;F t/g cLgj;jht gy 
Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; jiyik 
mYtyfj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; 
tpw;gid nra;ag;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;. 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G 05> jpk;gpupf];aha tPjp> ,y. 270/6 ,y; 

trpf;Fk; k`nkd;jpNf epky;fh Uf;yd;jp nkz;b];  

(Nj.m.m. ,yf;fk; 755211843V) vd;w egUf;F 

nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhupR kN`\h my`Nfhd; 

%yk; vOjp cWjp nra;ag;gl;l 2020.01.28Mk; jpfjpa 

tpNrl mw;Nwhzpj;  jj;Jtk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr Fbaurpy; ENfnfhil> iunkhd;l; tPjp> 

,y. 31 vd;w Kftupiar; Nru;e;jtUk; epa+rpyhe;J> 

kDfT 2010> gFuq;fh i`l;];> yh l;nuhg; ];l;uPl;> 

,y. 28 vd;w Kftupapy; jw;NghJ trpg;gtUkhd 

mT\hd; Urpd;jpu rpwpde;j (flTr;rPl;L ,y. LM394262) 

vd;w vd;dhy; toq;fg;gl;l midj;J Mw;wy; kw;Wk; 

mjpfhuq;fSk; ,j;jhy; uj;Jr; nra;ag;gl;L 

mfw;wg;gLfpwJ. 

jw;Ngija gj;jpuj;ij epiwNtw;wpa gpd; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l `nkd;jpNf epky;fh Uf;yd;jp 

nkz;b]; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 2020.01.28Mk; jpfjpa 

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; fPo; my;yJ njhlu;jy; 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gl;l my;yJ epiwNtw;wg;gl;l 

midj;J my;yJ ve;j xU nraw;ghLk; vdJ ngaupy; 

my;yJ vdJ rhu;gpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l vdJ 

nrayhf fUjg;glf; $lhJ vd;W ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; ehd; NkYk; 

mwpaj;jUfpNwd;.

mT\hd; Urpd;jpu rpwpde;j

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (SLTB)
Bid for the Supply of Brake, Spring, Battery Spares & Oil Seals

Procurement No.: SLTB/TS/GEN/02-III/2020-1
1.  2022.02.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzp tiuAk; Brake, Spring, Battery Spares & Oil Seals Mfpatw;wpd; toq;fYf;fhf 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 90 ehl;fs;;; fld; mbg;gilapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 
Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 
tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 2022.01.31 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.21 Mk; jpfjp tiuAk; 
mYtyf Neuq;fspy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;>fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
,.Ngh.r. ngWiff; FOtpd; nrayhshplkpUe;J Mq;fpynkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.  

                   tpsf;;;;;;;;fk; tpiykDg;gpiz (&ghtpy;)

90 ehl;fs; fld; mbg;gilapy; xU tUlj;jpw;F gpNuf;> ];gphpq;> 
gl;lhp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; xapy; rPy;fs; Mfpatw;iw toq;fy;.

tpiykDf;fis toq;Fjy;
 gpNuf; cjphpfs; kl;Lk; - 1>000>000.00
 ];gpupq; cjphpfs; kl;Lk; - 100>000.00
 gw;wwp cjphpfs; kl;Lk; - 300>000.00
 xapy; rPy; kl;Lk; - 300>000.00
Nkw;gb vy;yh cUg;gbfSf;Fk; 1>500>000.00

2.  ,e;j tpiykDtpw;fhf gpNuf;> ];gphpq;> gl;lhp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; xapy; rPy;fs; Mfpatw;iw ntspehl;L 
cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakpf;fg;gl;l cs;@h; gpujpepjpfs;/jumq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; khj;jpuNk 
Kd;itg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;. 

3.  chpj;jhd ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; mjpfhuk; kw;Wk; rhd;W ,y;yhky; Neubahf ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l my;yJ 
cs;@h; cw;gj;jpahsh;fis nghWj;jtiuapy; gjptpy;yhky; my;yJ Mtzr; rhd;W ,y;yhky; Kd;itf;fg;gl;L gpNuf;> 
];gphpq;> gl;lhp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; xapy; rPy;fs; Mfpatw;iw ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; njhopy;El;gj;jpw;fhd 
gpujp nghJ Kfhikahshpdhy; ghPl;rpf;fg;gl;L mq;fPfhpf;fg;gl;litfs; ghprPyid nra;ag;glkhl;lhJ. 

4. (m)   ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; Fwpg;gpl;ltuhf 
my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;djhf ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthsUld; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; rhd;wpjopd; %yg;gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. mt;thwhd %yg;gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj;jtWk; mt;thwhd tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; jk;ik tpiykDf;fis 
rkh;g;gpj;j gpd;dh; cldbahfTk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; tpiykDf;fis tpiykDjhuh;fs; 
gjpTnra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJ xg;ge;jq;fspd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjio mt;thwhd 
tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;>ngWifahdJ ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

5.  tpiykDf;fs; 2022.05.23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> xg;ge;jj;ij 
toq;fpa gpd;dh; xU (01) tUl fhyg;gFjpf;F Kd;itf;fg;gl;l tpiyfs; epiyahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; 2022.06.22 Mk; jpfjp tiuAk;nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; khw;w KbahjJk; epge;jidaw;wJk; ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; vOj;J %ykhd KjyhtJ Nfhhpf;ifapd; mbg;gilapy; nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$baJk; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gjpT ngw;w th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy;; my;yJ ,yq;if fhg;GWjp 
xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpdhy; gjpT nra;ag;gl;l fhg;GWjp Kftuhz;ikapdhy; toq;fg;gl;lJkhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 

7.  tpiykD Mtzj;jpd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ ,yr;rpid gjpf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2022.02.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; 
mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; 
mDg;gg;;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“Supply of Brake, Spring, Battery Spares & Oil Seals”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fis mitfis %ba gpd;dh;> cldbahfNt nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 
Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;> ,Nghr ngWiff; FO>
ngWifg; gphpT>
200> fpUs tPjp> nfhOk;G-05.
tprhuizfs;:  nrayhsh;> ngWifg; gphpT> ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig
          njhiyNgrp: 011 7706110> 0771056110. njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

1. tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; 
kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd 
miog;G

`k;ghe;Njhl;ilapYs;s gioa 
khtl;l njhopy; mYtyff; fl;blj;ij 
tpLKiw gq;fshthf khw;Wtjw;fhd 
GJg;gpj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; gioa 
khtl;l njhopy; mYtyfk; kw;Wk; 
tpLKiw gq;fshtpd; vy;iyr; Rth;> 

kio ePh; tbfhd;> rq;fpypj; njhlh;Ntyp 
vd;gtw;wpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

(xg;ge;j ,yf;fk;: 
RPC/Zone 06/01-C/2022)

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; kw;Wk; 10.1 
kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lr; nryitf; 
nfhz;lJkhd  `k;ghe;Njhl;ilapYs;s 
gioa khtl;l njhopy; mYtyff; 
fl;blj;ij tpLKiw gq;fshthf 
khw;Wtjw;fhd GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 
kw;Wk; gioa khtl;l njhopy; mYtyfk; 
kw;Wk; tpLKiw gq;fshtpd; vy;iyr; 
Rth;> kio ePh; tbfhd;> rq;fpypj; 
njhlh;Ntyp vd;gtw;wpd; GJg;gpj;jy; 
NtiyfSf;fhf jifikAk; jFjpAk; 
nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; 
jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; gpuhe;jpa 
ngWiff; FO (tyak; 6)  ngWiff; 
FOj; jiytH NfhUfpwhh;.

 eph;khzf; fhyk; 91 ehl;fs;.

2.  Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; 
Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. ,g;ngWifapd; 
nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; 
&ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy; 04/2016 
(iii) Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 03/2020Mk; 
jpfjpa mur epjp Rw;wwpf;ifapy; 
jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika 
gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; 
Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;ggLk;.

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; 
jifik nfhz;l ntw;wpfukhd 
Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ 
vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp 
tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapy;  (CIDA)  fl;bl eph;khz 
xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhd C6 my;yJ C5 
jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 
Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp 
tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

  nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; 
Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 3k; ,yf;f xg;ge;j 
tpjpfs; gw;wpa xg;ge;jr; rl;lj;jpd; ngWif 
tpjpfspd; gpufhuk;; jk;ikg; gjpT nra;J 
nfhs;sy; Ntz;Lk;. gjpTr; rhd;wpjopd; 
%yg; gpujpia (Original Certi cate of PCA 
03) Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
PCA 03 gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; 
jtWk; ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; 
,e;jg; ngWif ifaspf;fg;gl khl;lhJ.

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; fhyp> ,y. 
10> mg;gh; bf;rd; tPjp.  fl;blq;fs; 
jpizf;fsk; (tyak; 6)> gpujk 
nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; Nkyjpf 
tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. kw;Wk; 
mNj Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 
Nfs;tp Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk;.
njhlh;G njhlh;G ,yf;fq;fs;: njhiyNgrp: 
091-2222583> njhiykly;: 091-2234838

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ehd;fhapuk; 
&ghit (&gh 4>000.00) 2022-01-31Mk; 
jpfjp Kjy; 2022-02-14Mk; jpfjp tiuahd 
fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 
3.00 kzp tiuapy; fhyp> ,y. 10> mg;gh; 
bf;rd; tPjp.  fl;blq;fs; jpizf;fsk; 
(tyak; 6)> gpujk nghwpapayhsh; 
mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy 
nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp 
Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 
nra;ayhk;.

6.  Nfs;tpfis 2022-02-14Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 
fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa 
ngWiff; FO (tyak; 06)> ,y. 10> 
mg;gh; bf;rd; tPjp> fhyp; Kfthpf;F gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  fhyp> 
,y. 10> mg;gh; bf;rd; tPjp.  fl;blq;fs; 
jpizf;fsk; (tyak; 6)> gpujk 
nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; tUif 
je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpapy; 
gq;Fgw;w njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; 
jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; 
my;yJ ePbf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 77 
ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 
 *  Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; 

cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb
 *  fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F 

vOjg;gl;l
 * 130>000.00 &gh njhiff;F
 *  2022 Nk 30Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;YgbahFk;
 *  Nfs;tpj; jutpd; 16.2Mk; thrfj;jpy; 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftufk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Nfs;tpg; gpiznahd;W 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nghwp. (jpUkjp) fkdp ypadNf>
fl;blq;fs; gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak; 3)>
fl;blq;fs; jpizf;fsk;>
2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”> 
gj;juKy;iy. 
www.buildings.gov.lk

1964 Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) 

rl;l ,y.28 ,d; 

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G vz; : jpgpuhNy/1/8/3/71

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUtjhtJ 

14.02.2022 Mk; jpfjp gpuNjr nrayhsu; 

jpk;gpupaf];ahatpy; cs;s fPo;tUk; 

fhzpfspd; cupkk; kw;Wk; e\;l<l;L 

tprhuizfs; fhzp RtPfupg;G rl;lj;jpd; 

gpupT 09 ,d; fPo; mjDld; rk;ge;jg;gl;l 

vd;dhy; mur cupkj;jpd; fPo; vd;dhy; 

elj;jg;gLk; vd;gij njuptpg;gJld; 

mf;fhzpapy; ahUf;fhtJ mf;fiw 

,Ug;gpd; Fwpg;gpl;l tprhuizf;F 

rKfkspf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wJ. 

Nkyjpf jfty;fSf;fhf 14.01.2022Mk; 

jpfjpapl;l 2262/48 ,yf;fkplg;gl;l tpNrl 
tu;j;jkhdpia iii gFjpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk;  - Nkw;F

khtl;lk; - nfhOk;G

gpuNjr nrayhsu; 

gpupT  - jpk;gphpaf];aha

fpuhk epyjhup gpupT  -  njklnfhl

fpuhkq;fspd; ngau; -  njklnfhl  

Muk;gtiugl ,y - M. t. CO 9984
nkhj;j Jz;L ,y  -  Jz;L ,y 01 

Kjy; 93 tiu 

ePsk; - 0.3809 n`f;Nlu;

gpupae;jh jprhdhaf  

gpuNjr nrayfk; 

jpk;gphpaf];aha.

gpuNjr nrayfk;> jpk;gphpaf];aha

27.01.2022

fhzp mikr;R

fhzpr; rPHj;jpUj;j Mizf;FO

2022Mk; Mz;by; fhzprPh;j;jpUj;j Mizf;FOtpd; fhzpfis 
mstPL nra;J nfhs;tjw;fhf jifikAk; chpkKk; ngw;Ws;s 
epy msitahsh;fisg; gjpTnra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf epy msitahsh; 
mjpfhug; gj;jpuj;jpd; gpujpnahd;Wld; 2022.01.31 Kjy; 2022.02.14  
tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
mYtyf Neuq;fspy; tpz;zg;gpf;fyhnkd;gJld; tpz;zg;gq;fs; 
ghprPypf;fg;gl;ljd; gpd;dh; jifikAs;s tpz;zg;gjhuh;fSf;F 
mwptpf;fg;gLk;.

fhzpr;rPHjpUj;j Mizf;FOtpd; gpujhd mYtyfj;jpy; my;yJ 
khtl;l mYtyfq;fspy; kPsspf;fg;glhj &gh 5000.00 + VAT njhifia 
nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk;  nrYj;jp ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy; kw;Wk; gjpT njhlh;ghd Nkyjpf 
tpguq;fis gpujpg;gzpg;ghsh;/ msit kw;Wk; Ntwhf;Fjy; (njhiyNgrp 
,yf;fk;: 0767 998649/ 0112144795) %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 rl;lj;juzp>
,yf;fk;: 475> epyd;j tpN[rpq;`>
fLnty tPjp> jiyth;>
gj;juKy;y. fhzpr;rPHjpUj;j Mizf;FO.
2022.01.31

2022Mk; Mz;bw;fhd chpkk; ngw;w 
epy msitahsh;fisg; gjpT nra;jy;

t/g tlNky; khfhz mgptpUj;jp $l;LwT rq;fj;jpd; 

rfy mq;fj;jth;fSf;F tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

t/g tlNky; khfhz mgptpUj;jp $l;LwTr; rq;fk; g.,.t/g/
rK/11 kw;Wk; 2016.08.15 jpfjpa gjpT nra;j FUehfy; 
khtl;lj;jpw;Fs; nraw;gLk; $l;LwTr; rq;fkhFk; rq;fj;jpd; 
vjphfhy eltbf;iffis ,yFthf;Ftjw;F 
mq;fj;jth;fspd; juTfis Nrfhpg;gjw;Fk; mq;fj;jth; 
ngah; gl;baiy ehsJtiuf;F cw;gLj;Jtjw;Fk; 2022.01.21 
,y; eilngw;w gzpg;ghsh; rigapy; jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

mjdbg;gilapy; ,r; rq;fj;jpd; nraw;ghl;L mq;fj;jtuhf 
nraw;gLtjw;F ,zq;Ftjhapd; ,jNdhL cs;s khjphp 
tpz;zg;gj;jpw;F mikthf jahhpf;fg;gl;l cq;fsJ 
jfty;fis 2022.02.22 Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj;jghypy; 
my;yJ jiyikafj;jpw;F nfhz;Lte;J xg;gilj;J 
mq;fj;Jtj;ij cWjp nra;Jnfhs;SkhW ,j;jhy; 
mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

rq;fj;jpd; nfsut jiyth;

rq;fj;jpd; Kfthp
t/g tlNky; khfhz mgptpUj;jp $l;LwTr; rq;fk;
k`nfypa re;jp
k`nfypa
njhiyNgrp ,y : 037-2057745> 0770118985.

mq;fj;Jtj;ij cWjp nra;Ak; tpz;zg;gk;

1. mq;fj;jth; ,yf;fk;  :-
2. ngah;    :-
3. Kfthp   :-
4. gq;Fj;njhif   :-
5. gpuNjr nrayhsh; gphpT :-
6. fpuhk mjpfhhp gphpT  :-

tiuaWf;fg;gl;l tlNky; khfhz mgptpUj;jp $l;LwT 
rq;fj;jpd; nraw;ghl;L mq;fj;jtuhf nraw;gLtjw;F 
,zq;FfpNwd;.

jpfjp:      mq;fj;jth;:

ngWif mwptpj;jy;
gz;lhutis khefu rig

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

gz;lhutis khefu rigapd; ngWiff; FOj;jiytuhfpa vd;dhy; 
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf ,yq;ifg; gpuirfsplkpUe;J kw;Wk; gjpT nra;ag; 
ngw;Ws;s rq;fq;fs; kw;Wk; fk;gdpfsplkpUe;J ,j;jhy; tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlh; 
,yf;fk;

cgfuzq;fs;
kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
gLk; tpiykD 

itg;Gj; 
njhif

01 kpd; tpsf;Fj; J}z;fs; 10000.00 75>000.00

02 nl];f;nlhg; fzdpfs; 
rh;th;fs; kw;Wk; fzdp 
Jiz cWg;Gf;fs;

5000.00 15000.00

03 jPaizg;G cgfuzq;fs; 1000.00 5000.00

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; toq;fy; kw;Wk; jpwj;jy; gpd;tUk; 
jpdq;fspy; kw;Wk; Neuq;fspy; gz;lhutis khefu rigapy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; :  2022.01.31 Kjy; 2022.02.21 md;W 
gp.g. 2.00 tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.02.22 md;W gp.g. 2.00 tiu
tpiykDj;jpwj;jy;; :  2022.02.22 md;W gp.g. 2.00 
  fle;jTld;

NkYk; ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis gz;lhutis khefu 
rigf;F tUifje;J my;yJ njhiyNgrp ,yf;fk; 057-2222275 %yk; 
khefu fzf;fhsh; my;yJ khefug; nghwpapayhsiu mioj;Jg; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

[df ep\he;j uj;ehaf;f>
jiyth;> ngWiff; FO/
khefu Kjy;th;.

2022.01.25Mk; jpfjp
g+q;fh tPjp> gz;lhutis>

gz;lhutis khefu rig.

 

       
,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if epiyngWjF rf;jp Jiwf;F GNwhl;

nfhk;kpAdpNfrd;]; ,z;lh;Ngi] 

nraw;gLj;Jtjw;fhf nghJkf;fs; njhlh;G 

Kftuhd;iknahd;iw <LgLj;jy;

Procurement No.: SEA/PD/ONP/03-2022

1.  To operate a broad communications interface for the sustainable 
energy sector of Sri Lanka ,w;fhf nghUj;jkhd nghJkf;fs; 
njhlh;G Kftuhd;iknahd;iw njhpT nra;tjw;fhf Njrpa 
Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuypd; fPo; nghUj;jkhd Nrit 
toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis jpizf;fs ngWiff; 
FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

2.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; www.energy.gov.lk  vd;w ,eprm 
,d; ,izajsj;jpy; tpiykD Mtzj;ij ghPl;rpf;fyhk; 
/ ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. jkJ 
tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; Mh;tKs;s rhuhh; 
nlhhpq;ld;; rJf;f ,yq;if tq;fpf; fpisapd; (453) 0074944408 
vd;w ,eprm ,d; nghJthd fzf;fpyf;fj;jpw;F nuhf;fg; 
gzj;jpy; 1500 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDTld; NkNyAs;s gzf;nfhLg;gdtpd; gw;Wr;rPl;lhdJ 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;by;yhj 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. gw;Wr;rPl;bd; ];Nfd; 
nra;ag;gl;l gpujpnahd;W procurement.slsea@gmail.com kw;Wk; 
slsea nance@gmail.com  vd;w kpd;dQ;ry;fSf;F mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk;. 

4.  2022 ngg;uthp 3 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F xd;-
iyd; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fs; xd;;-iyd; $l;lj;jpw;F rKfkspf;f 
tpUk;gpd; $l;l ,izg;ig ngWtjw;fhf kpd;dQ;rnyhd;iw 
procurement.slsea@gmail.com  vd;gjw;F mDg;gyhk;. 

5.  2022 ngg;uthp 22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jghYiwapd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy; ‘Public Relation Agency to Operate a 
Broad Communications Interface – SEA/PD/ONP/03-2022’  vd 
Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; 
FO> ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig> ,y. 72> 
Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ nfhOk;G-07> Mde;j FkhuRthkp 
khtj;ij> 72 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,eprm ,d; mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs;  epuhfhpf;fg;gLk;. jw;NghJs;s 
njhw;W epiyik fhuzkhf tpiykDf;fs; mitfspd; 
%Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd; Neubahd 
clypUg;gpd;wp (physical presence) jpwf;fg;gLtJld; xd;-iyd; 
$l;lj;jpw;fhd ,izg;nghd;iw ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 
jghYiwapd; (tpiykD) ntspg;gf;fj;jpy; kpd;dQ;ry; 
Kfthpnahd;W Fwpg;gpLtjd; %yk; ‘Google Meet’  Clhf 
tpiykDf;fis jpwj;jypd; xd;-iydpy; tpiykDjhuh;fs; 
,ize;J nfhs;syhk;. midj;J tpiykDf;fSk; 100>000 
,yq;if &gh ngWkjpahd nuhf;fg; gz itg;ghf 
tpiykDg;gpiznahd;whf NkNyAs;s 2 Mk; ge;jpapy; 
Fwpg;gpl;Ls;s ,eprm ,d; nghJthd tq;;fp fzf;fpw;F tuT 
itf;fg;glyhk; my;yJ tpiykD Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf 
Fwpg;gpl;Ls;sthwhd tq;fp cj;juthjnkhd;WlDk; 2022 [_d; 
09 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

6.  Nkyjpf tpguq;fis 0112575030 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij 
mYtyf Neuq;fspy; miog;gjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig>
,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G-07.

njhiyNgrp: 94(0) 112575030. njhiyefy;: 94(0) 112575089
kpd;dQ;ry;: info@energy.gov.lk.   ,izak;: www.energy.gov.lk
2022 rdthp 31 Mk; jpfjpad;W.
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கல்முனை ஹ�ொலிபீல்ட் 
26 ஆவது ஆண்டு விழொ

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 31ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜனவரி 31 திஙைடகிழகம

அவுஸ்திரேலிய பகிேங்க டென்னிஸ் ட�ொெரில் 
டபண்களுக்கொன ஒற்றையர் பிரிவில் ஆஷரலே 
பொர்டி டெறறிடபறறு மகுெம் சூட்டியுள்ொர்.

44 ஆணடு்களுககுப் பின்னர் குறித� ட�ொெரில் 
பட்ெத்� டென்றை மு�ல் அவுஸ்திரேலிய 

வீேொங்க்ன என்றை டபய்ேயும் ஆஷரலே பொர்டி 
டென்றுள்ொர். டமல்ரபொனில் ந்ெடபறறுெரும் 
ஆணடின் மு�லேொெது கிேொணட்ஸ்லேொம் 
அந�ஸ்துடபறறை குறித� ட�ொெரின் டபண்களுக்கொன 
ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி ரபொட்டி சனிககிழ்ம 

இெம்டபறறைது.
இதில் அடமரிக்க 

வீேொங்க்னயொன ரெனியல் 
்கொலின்்ஸை எதிர்ட்கொணெ 
ஆஷரலே பொர்டி ரபொட்டியின் 
மு�ல் டசட்்ெ 6-3 என 
்்கப்பறறினொர். இ�்ன 
அடுதது விறுவிறுப்பொ்க 
இெம்டபறறை இேணெொெது 
டசட், ்ெ பிடேகெ்ே நீடிக்க 
அ�்னயும் ரபொேொடி ஆஷரலே 
பொர்டி 7-6 என ் ்கப்பறறினொர்.

மு�ல் மு்றையொ்க 
கிேொணட்ஸ்லேொம் இறுதிப் 
ரபொட்டிககு �குதி டபறறை 
ரெனியல் ்கொலின்்ஸை 6-3, 7-6 
என்றை ்கணககில் ர�ொற்கடிதது 
மூன்றைொெது பட்ெத்� 
டென்றைொர்.

அவுஸ்திரேலிய பகிேங்க டென்னிஸ்: 

ஆஷ்லே பார்டி 
மகுடம் சூடினார்!

( மொளி்்கக்கொடு குறூப் நிருபர்)

்கல்மு்ன பிேர�சததின் மூத� 
வி்்யொட்டுக்கழ்கங்களுள ஒன்றைொன 
்கல்மு்ன ட�ொலிபீல்ட் வி்்யொட்டுக 
்கழ்கததின் 26 ஆெது ஆணடு 
விழொவி்ன முன்னிட்டு ஒழுஙகு 
டசயயப்பட்டிருந� நெப்பு ெருெ 
நிர்ெொகி்கள ட�ரிவும் அங்கத�ெர் ஒன்று 
கூெலும்  வி்்யொட்டுக  ்கழ்க டசயலேொ்ர் 

ரபேொசிரியர் ்கலேொநிதி எஸ்.
எல். றியொஸ் அெர்்களின்  
ட ந றி ப் ப டு த � லி ல் 
்கழ்கததின“  �்லேெரும் , 
சமொ�ொன ஊெ்க அ்மப்பின் 
�்லேெருமொன   எம்.எம். 
டெஸ்மின்  �்லே்மயில் 

்கெந�  சனிககிழ்ம சம்மொநது்றை 
சமொ�ொன ்கற்்க்கள நி்லேய  ெ்ொ்க   
ர்கட்ரபொர்கூெததில்  இெம்டபறறைது.

  இந நி்கழ்விறகு அம்பொ்றை மொெட்ெ 
கிரிக்கட் சம்ரம்னததின் �்லேெர் 
இநதி்க  நளீன் ெயவிகேம, டசயலேொ்ர் 
சி�த லியனேொயச்சி ஆகிரயொர் அதிதி்க்ொ்க 
்கலேநது ட்கொணெனர்.

்கழ்கததின்  �்லேெேொ்க மீணடும் 

எம்.எம். டெஸ்மின், டசயலேொ்ேொ்க 
ரபேொசிரியர் ்கலேொநிதி எஸ்.எல். றியொஸ், 
டபொரு்ொ்ேொ்க எம்.எச்.எம். �னீஃப் 
ஆகிரயொரும் �விசொ்ேொ்க சமீர் யுனூஸ் 
மறறும் பிேதித�விசொ்ேொ்க யூ.எல்.
எம்.றியொஸ்,  உப டசயலேொ்ேொ்க 
பஸ்மி ்கொசிம், ்கலேொச்சொே டசயலேொ்ேொ்க 
டமௌலேவி சபொ மு�ம்மத ஆகிரயொரும் 
ட�ரிவுடசயயப்பட்ெனர்.

நி்கழ்வின் இறுதியில் அம்பொ்றை 
மொெட்ெ கிரிக்கட் சம்ரம்னததின் 
�்லேெர் இநதி்க  நளீன் ெயவிகேம , 
டசயலேொ்ர் சி�த லியனேொயச்சி ஆகிரயொர் 
்கல்மு்ன ர�ொலிபீல்ெ வி்்யொட்டு 
்கழ்க நிர்ெொகி்களினொல் நி்னவுச்சின்னம் 
ெழஙகி ட்கௌேவிக்கப்பட்ெனர்.

பீஜிங ஒலிம்பிக ரபொட்டி்க்் நெத-
துெதில் அடமரிக்கொ �்லேயிடுெ்� 
நிறுத� ரெணடும் என சீனொ எச்சரிக்்க 
விடுததுள்து.

அடமரிக்க இேொெொங்க டசயலேொ்ர் 
அணெனி பிளிங்கனிெம் ரபசிய சீன 
டெளியுறைவுதது்றை அ்மச்சர் ெொங யி 
இவெொறு எச்சரிக்்க விடுததுள்ொர்.

்�ெொன் விெ்கொேததில் சீனொவுககும் 
அடமரிக்கொவுககும் இ்ெரய ரமொ�ல் 
ரபொககு நிலேவி ெருகிறைது.

இது குளிர்்கொலே ஒலிம்பிக ரபொட்டி-
யின் ரபொதும் எதிடேொலிககும் என சீனொ 
்கருதுகின்றைது.

ஏற்கனரெ சீனொவின் மனி� உரி்ம 
மீறைல்்க்ொல் குளிர்்கொலே ஒலிம்பிககிறகு 
அதி்கொேப்பூர்ெ குழு்ெ அனுப்பப்-

ரபொெதில்்லே என அடம-
ரிக்கொ ்கெந� மொ�ம் அறி-
விததிருந�து.

இந� நி்லேயிரலேரய 
அடமரிக்கொவுககு சீனொ 
்கடும் எச்சரிக்்கயி்ன 
விடுததுள்து.

சீனொவின் பீஜிங ந்கரில் 
குளிர்்கொலே ஒலிம்பிக 
ரபொட்டி எதிர்ெரும் 
4ஆம் தி்கதி ஆேம்பமொ-

்கவுள்துென், 20ஆம் தி்கதி நி்றைெ-
்ெயவுள்து என்பதுக குறிப்பிெத-
�க்கது.

அக்ைகரப்பற்று க�கஜன் அணியின் ஏற்்பாடடில் ைழைத் ்தக�வர் நிஹால் முஸ்்த்பா ்தக�கமயில் அக்ைகரப்பற்று க்பாது விக்ளோடடு கம்தானத் -
தில் நக்டக்பற்்ற நிைழ்வில் சாய்ந்தமருது ைடின்ப்நது கிரிக்கைட சஙைத்தின் ்தக�வர்  ைாலித்தீனின் விக்ளோடடுத்துக்றயில் ைாடடிே தி்றகமகேப 
்பாராடடி நிஹால் முஸ்்த்பாவால் நிகனவுச் சின்னம வழஙகி கை்ளரவிப்பக்தயும, அருகில் நியூஸ்்டார் விக்ளோடடுக் ைழைத்தின் ்தக�வர் முைமமட 
றிோஸ் உட்ப்ட ைழை முக்கிேஸ்்தர்ைக்ளயும ்ப்டத்தில் ைாண�ாம.                                                   (்ப்டம: ஒலுவில் கிழக்கு தினைரன் நிரு்பர்)

ஒலிம்பிக் ப�ொட்டிகனை நடத்துவதில் அஹெரிக்கொ 
தனையிடுவனத நிறுத்த பவண்டும் -சீைொ எச்சரிக்னக!

யொழ்ப்பொணததில் சனிககிழ்ம (29) 
இெம்டபறறை மொ்கொண அணி்களுககு இ்ெயிலேொன 
சு�நதிே கிணண ்கொல்பநது லீக ட�ொெரின் இேணடு 
ரபொட்டி்களில் ரமல் மொ்கொண அணியும், சபே்கமுெ 
மொ்கொண அணியும் டெறறி்க்்ப் டபறறு �மது 

மு�ல் டெறறி்யப் பதிவு டசயதுட்கொணென.
யொழ்ப்பொணம் அரியொ்லேயில் அ்மநதுள் 

இலேங்்க ்கொல்பநது சம்ரம்ன பயிறசி நி்லேய 
்ம�ொனததில் ஆேம்பமொன இந�ப் ரபொட்டி 
இேணடு அணி்களுககும் மு�ல் டெறறி்யப் பதிவு 
டசயெ�ற்கொன ஆட்ெமொ்க இருந�து. ஏற்கனரெ, 
இேணடு அணி்களும் �மது மு�ல் ரபொட்டி்ய 
சமநி்லேயில் முடிததிருந�்ம குறிப்பிெத�க்கது.

இந� ஆட்ெததின் மு�ல் பொதியில் இேணடு 
அணி்களும் ர்கொல் டபறைொ்மயினொல் மு�ல் 
45 நிமிெ ஆட்ெம் சமநி்லேயில் நி்றைவுறறைது. 
எனினும், இேணெொம் பொதியின் 58ஆெது 
நிமிெததில் சபே்கமுெ அணியின் 21 ெயதின்கீழ் 

வீேர் முஷபிக டபறறை ர்கொலினொல், 
ஆட்ெ நி்றைவில் சபே்கமுெ 
அணி 1-0 என டெறறி்யப் பதிவு 
டசய�து. யொழ்ப்பொணம் து்றையப்பொ 
வி்்யொட்ெேஙகில் இெம்டபறறை 
இந�ப் ரபொட்டியின் 43ஆெது 
நிமிெததில் டசொரெொத ெசூக ரமல் 
மொ்கொண அணிக்கொன மு�ல் ர்கொ் லேப் 
டபறறு, மு�ல் பொதியில் அவெணி்ய 
முன்னி்லேப் படுததினொர்.

மீணடும், இேணெொம் பொதி 
ஆேம்பமொகி 4 நிமிெங்களில் டமொ�மட் 
�ஸ்மீர் ரமல் மொ்கொண அணிக்கொன 
அடுத� ர்கொ் லேயும் ரபொட்டு இந� 
ட�ொெரில் �னது இேணெொெது 
ர்கொ்லேப் பதிவு டசய�ொர்.

ட�ொெர்நது, மொறறு வீேேொ்க ெந� நவீன் ெூட் 
ரபொட்டியின் உபொ்�யீடு ரநேததில் ரமல் 
மொ்கொணததிற்கொன மூன்றைொெது ர்கொ்லேயும் 
டபறை, ரபொட்டி நி்றைவில் 3-0 என அவெணி 
இலேகுெொன டெறறி்யப் பதிவு டசய�து. இந� 
இேணடு அணி்களும் �மது மு�ல் ரபொட்டி்ய 
சமநி்லேயில் முடிவு டசயதிருந�்ம 
குறிப்பிெத�க்கது.

சு்த்நதிர கிணண ைால்்ப்நது லீக் க்தா்டர்

்ச�ரகமுவ,பெல் ெொகொண 
அணிகளுக்கு முதல் ஹவற்றி

(யொழ் மொெட்ெ வி்்யொட்டு நிருபர்) 

அேொலி மொெத்� வி்்யொட்டுக்கழ-
்கம் ஊழெர் திருவிழொ்ெ முன்னிட்டு  
ெலி்கொம ்கொல்பந�ொட்ெ லீககில் அங்கம் 
ெகிககும் ்கழ்கங்க-
ளுககு இ்ெயில் 
நெததிய ஊழெர் 
டெறறிக கிணணத-
துக்கொன ்கொல்பந-
�ொட்ெ ட�ொெரின் 
இ்ெொ்லே டசன்.
லூட்ஸ் வி் -்
யொட்டுக்கழ்க அணி  
கிணணம் டென்றைது 

்கெந� டெளளிககி-
ழ்ம மொ்லே  இெம் 
டபறறை இறுதி ஆட்-
ெததில் குப்பி்ொன் 
வி க ர ன ஸ் ெ ே ொ 
வி ் ் ய ொ ட் டு க 
்கழ்க அணி எதிர்தது 
இ்ெொ்லே டசன்.
லூட்ஸ் வி்்யொட்-
டுக்கழ்க அணி ரமொதிகட்கொணெது.

மு�ல் பொதி ஆட்ெததில் இேணடு 
அணி்களும் இேணடு அணி்களும் 
எதுவி� ர்கொல்்க்்யும் பதிவு 
டசயயொ� நி்லேயில் மு�ல் பொதி 

ஆட்ெம்  நி்றைவுககு ெந�து. இேண-
ெொம் பொதி ஆட்ெம் ஆேம்பமொன 
ரபொது இேணடு அணியினரும் �மது 
அணி ்கொன ர்கொல்்க்் பதிவு டசய-
ெ�ற்கொ்க ்கடு்மயொ்க ரமொதிக-

ட்கொணெனர். இ�ன் பயனொ்க இேணடு 
அணியினருககும் ர்கொல்்க்் பதிவு 
டசயெ�ற்கொன சந�ர்ப்பங்கள கி்ெக-
்கப்டபறறை ரபொதும் அ�்ன �ெறை விட்-
ெனர். 

ஆட்ெம் முடிெ�றகு பதது நிமி-
ெங்கள இருக்க விழொ்ெ இ்ெொ்லே 
டசன்.லூட்ஸை வி்்யொட்டுக்கழ்க 
அணியினர்  �மது அணிக்கொ்க அடுதது 
அடுதது இேணடு ர்கொல்்க்் பதிவு-

டசயய இேணெொம் பொதி ஆட்ெம்  முடி-
வுககு ெந�து. ஆட்ெ ரநே முடிவில் 
இ்ெொ்லே டசன்.லூட்ஸ் வி்்யொட்-
டுக்கழ்க அணி 2 :0 என்றை ர்கொல் ்கணக-
கில் டெறறி டபறறைது.

இைவொனை ஹ்சன்.லூட்ஸ் வினையொட்டுக்கழக அணி ்சம்பியன்  

( ்கல்ரநெ தின்கேன் விரசெ நிருபர் )

டச�ொன் ரசமசிங்க �ெ்க் சம்பியன்ஷிப் 
ஆண்கள ்சககிள ஓட்ெப்  ரபொட்டி   ்கெந� 
23 ஆம் தி்கதி அனுேொ�புேம் விமொன நி்லேய 
வீதியில் இேொெொங்க அ்மச்சர் டச�ொன் 
ரசமசிங்கவினொல் ஆேம்பிதது ் ெக்கப்பட்ெது.
நொடு முழுெதிலும் 200 இறகும் அதி்கமொன 
ரபொட்டியொ்ர்்கள ்கலேநது ட்கொணெனர். 

இப்ரபொட்டியொனது 140 கிரலேொ மீறறைர் 
தூேத்� ட்கொணெ�ொகும். இேொெொங்க 
அ்மச்சர் டச�ொன் ரசமசிங்கவின் 
அனுசே்ணயில் அனுேொ�புேம் மொெட்ெ 
்சககிள ஓட்ெ சங்கம் அனுேொ�புேம் டுவில் 
்சககிள ஓட்ெ வி்்யொட்டு ்கழ்கம் மறறும் 
இலேங்்க ்சககிள ஓட்ெ நடுெர் சங்கம் 
என்பன இ்ணநது ஏறபொடு டசய�  திறைந� 
ஸ்டென்ெட் ்சககிள ஓட்ெ ரபொட்டியில் 
மு�லேொம் இெத்� ட�ஹிெலே ்கல்கிஸ்ஸை 
ந்கே ச்ப வி்்யொட்டுக்கழ்கத்� ரசர்ந�  
பிேதிநிதிததுெப்படுததி ்கலேநது ட்கொணெ 

பீ.நிசந� டபரேேொ டபறறுக ட்கொணெொர். 
இெருககு ரூபொ ஒரு இலேட்சம் ரூபொ பணப்பரிசு 
ெழங்கப்பட்ெது.  இேணெொம் இெத்� 
இலேங்்க து்றைமு்க அதி்கொே ச்ப்யச் 
ரசர்ந� எல்.எஸ்.எல்.சீ � சில்ெொ  என்பெர் 
டபறறுக ட்கொணெதுென் அெருககு ரூபொ 75000 
பணப்பரிசும்,மூன்றைொம் இெத்� ட�ஹிெலே 
்கல்கிஸ்ஸை ந்கே ச்ப வி்்யொட்ெடிக்கழ்கத்� 
பிேதிநிதிததுெப்படுததி ்கலேநது ட்கொணெ  
சதுே மதுசொன் சில்ெொ  டபறறுக ட்கொணெொர்.
இெருககு ரூபொ 50000 பணப்பரிசு ெழஙகி 
்ெக்கப்பட்ெ�

எஸ்.எஸ்.எல்.சில்ெொ இேணெொம் இெ 
த்�யும்,ட�ஹிெலே ்கல்கிஸ்ஸை ந்கே ச்ப 
வி்்யொட்டுக்கழ்க சதுே மதுசன் சில்ெொ 
மூன்றைொம் இெத்�யும் டபறறுக ட்கொணெனர்.
இெர்்களுககு மு்றைரய ஒரு இலேட்சம்,75000 
ரூபொ, 50000ரூபொ பணப்பரிசு இேொெொங்க 
அ்மச்சர் டச�ொன் ரசமசிங்கவினொல் ெழஙகி 
்ெக்கப்பட்ெது அ�ன் ரபொது எடுத� பெம் .

ஹ்ச�ொன் ப்செசிஙக ்சம்பியன்ஷிப் 
ஆண்கள் ன்சக்கிள் ஓட்டப் ப�ொட்டி
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