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அண்ணே,  தமிழ் மக்களுககு பிரச்சினை 
பிரச்சினை எணடு இநத தமிழ் தனைவர்கள் 
எநத ்ேரமும் அறிகன்க்கள விட்டு க்கொண 
டிருககிைம், ஏன் அண்ணே.....

அதுதொன் ேொனும் ்�ொசிககி்ேன்,  தமிழ் 
மக்களுககு என்ை பிரச்்சனை இருககுது,  
ேலைொததொ்ை இருககிைம், இவங்க அர 
சி�ல ேடததுேொங்க ்�ொை இருககு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

சட்டவிர�ோத-
மோக 75 மில்-
லியன் ரூபோய் 
வருமோனம் ஈட-
டியமம ததோ்டர்-
போக விமல் 
வீ�வன்சவுக்கு 
எதி�ோக தோக்கல் 
தசய்யபபட்ட 

வழக்கு விசோ�மை ஜூன் 17 ஆம் 
திகதி வம� ஒத்திமவக்கப-
படடுள்ளது.   இநத

சட்டவிர�ோத வருமோனம் ஈட்டல்:

சட்டத்த�ணி ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புல்-
லோவுக்கு பிமை வழங்குவது ததோ்டர்-
போன தீர்பபு எதிர்வரும் 7ஆம் திகதி 
அறிவிக்கபபடும் என ரமன்முமை-
யீடடு நீதிமன்ைம் அறிவித்துள்ளது.   

நீதிய�சர்க்ளோன ரமனகோ விரஜசுந -
த� மற்றும் நீல் இத்ததவல ஆகிரயோர் 
முன்னிமலயில் ரேற்று புதன் -
கிழமம விசோ�மைக்கு

ஹிஸ்புல்லாவுக்கு   
பிணை வழங்கும்   

முடிவு 07ஆம் திகதி  

இலங்மகயின் 
74 ஆவது சுதநதி� 
தினத்மத முன்-
னிடடு அமனத்து 
உரிமம் 
தபற்ை

சுதந்திர தினததன்று
மதுபலான, இணைச்சி
கணைகளுக்கு பூட்டு

மோகோை அமமச்சுகளின் தசயலோ்ளர்களி-
ம்டரய கிழக்கு மோகோை ஆளுேர் அனு�ோதோ 
யஹம்பத் அதி�டியோக சில மோற்ைங்கம்ள தசய்-
துள்ளோர்.  அதற்கோன இ்டமோற்ை கடி -
தங்கள கிழக்கு மோகோை ஆளுே�ோல் 

கிழக்கு செய்லாளரகள் திடீசரன மலாறைம்!  

தகோழும்பு கி�ோணடபோஸில் வீடு 
ஒன்றில் பங்கரில் மமைத்து மவக்கப -
படடிருநத ரபோமதபதபோ-
ருள மகபபற்ைபபட்டது!   

வீட்டில் ைமைத்து 
மவக்கபபட்்ட நிமலயில் 

சுமோர் 25 ரகோடி 
ரூபோ தபறுமதியோன 
அதமரிக்க த்டோலர்-
கம்ள தவளிேோடடுக்கு, 
தபோருடகம்ள இைக்கு-
மதி தசய்வதோக கூறி

பபாருட்்கள் இைககுைதிக்கா்க எனககூறி  

ரலோ�ன்ஸ் தசல்வேோயகம்

மின்சோ� சமபக்கு ஒரு வோ�த்திற்குத் 
ரதமவயோன எரிதபோரும்ள வழங்குவ-
தற்கு தபற்ரைோலிய கூடடுத்தோபனம் 
உரிய ே்டவடிக்மக ரமற்தகோணடுள்ள-
தோக அமமச்சர் உதய கம்மன்-
பில ததரிவித்துள்ளோர்.

மின்ெலார ெணபக்கு சதலாைரந்து
ஒரு வலாரததிறகு எரிசபலாருள்

கல்வி தபோதுத் த�ோத� உயர்த�ப பரீடமச 
ேம்டதபறும் கோலபபகுதியில் அமனத்து 
போ்டசோமலகளுக்கும் விடுமுமை வழங்கப-
படடுள்ளதோக கல்வி அமமச்சு அறிவித்துள-
்ளது.  

2021 ஆம் ஆணடுக்கோன கல்விப தபோதுத் 
த�ோத� உயர்த�ப பரீடமச எதிர்வரும் 07ஆம் 
திகதி முதல் மோர்ச் 07 ஆம் திகதி 
வம� ேம்டதபைவுள்ளது.  

ெக் பலாைெலாண்களுக்கும்  
மலாரச் 07 வணர விடுமுணை  

ததன்னோபிரிக்கோவின் புதிய தகோவிட 
மோறுபோ்டோன நிரயோரகோவ் அல்லது 
BA.2 மவ�ஸ், எதிர்வரும் ேோடகளில் 
ேோடடிற்குள நுமழயும் அபோயம் இருப-
பதோக சுகோதோ� அதிகோரிகள 
ததரிவித்துள்ளனர்.  

நலாட்டில நியயலாயகலாவ்
ணவரஸ் பரவும் அபலாயம்

தற்ரபோமதய தகோவிட 
ப�வல் அதிகரிபபோனது 
ேோடம்ட மு்டக்க ரவணடிய 
சூழ்நிமலக்கும் இடடுச் 
தசல்ல வோய்பபுள்ளது என 
அ�ச மருத்துவ அதிகோரிகள 
சங்கம் (GMOA) எச்சரித்துள-

்ளது. தகோழும்பில் ேம்ட-
தபற்ை தசய்தியோ்ளர் சநதிப -
பில் உம�யோற்றிய அதன் 
மத்திய குழு உறுபபினர் 
மவத்தியர் பி�சோத் தகோலம் -
பரக இநத எச்சரிக்-
மகமய

நலாடு முைக்கததிறகு   
தயலாரலாவதலாக எச்ெரிக்ணக  

ரலோ�ன்ஸ் தசல்வேோயகம்

�ோகம மவத்திய பீ்டத்-
தின் மோைவர்கள மீதோன 
தோக்குதல் குறித்து விரிவோன 
விசோ�மைகம்ள ரமற்தகோள-
ளுமோறு  தபோதுமக்கள போது-
கோபபு  அமமச்சர் ச�த் வீ�ரச-
க� தபோலிஸ் மோ அதிபருக்கு   
பணிபபும�  விடுத்துள்ளோர்.

ரேற்று (02) விரச்ட அறிக்மகதயோன்மை 
விடுத்த அமமச்சர், இது ததோ்டர்பில் இ�ணடு 
விரச்ட தபோலிஸ் குழுக்கள ஈடுபடுத்தபபடடுள-
்ளதோக குறிபபிட்டோர்.  

தவளியோடகளினோல் ரமற்தகோள்ளப-
பட்ட தோக்குதலில் �ோகம 

ராகம வைத்திய பீடத்தின்
மாணைர் மீதான தாக்குதல்

இந்தியாவி்டமிருந்து பபற்ைாலியப பபாருட்்கமை ப்காள்முதல் பெயவதற்கா்க 500 மில்லியன் 
அபைரிக்க ப்டாலர் ்க்டன் (LOC) பபறுவதற்கா்க இந்திய எகஸிம் வஙகியு்டன் அ்ரசு, ்ேறறு (02) நிதி 
அமைசெர் பசில் ்ராஜபக ஷ ைறறும் இந்திய உயர்்ஸதானி்கர் ்்காபால் பாக்ல முன்னிமலயில் ஒபபந்-
தத்தில் ம்கசொத்திட்்டது. நிதி அமைசசின் பெயலாைர் எ்ஸ.ஆர். ஆட்டி்கல ைறறும் எகஸிம் வஙகியின் 
தமலமை பபாது மு்காமையாைர் ப்கௌ்ரவ் பண்டாரியும் ம்கசொத்திட்்டனர்.  (ப்டம்: சு்லாசென ்கை்்க)

விடுவிக்க நடைடிக்வக
முன்்னடுக்குமாறு ஸடாலின் கடிதம்  

21 மீனவரகணளயும்

ஷம்ஸ் போஹிம்  

‘கி�ோமத்துக்கோன ஒரு இலடசம் ரவமலத்திட்டம்' 
எனும் ததோனிபதபோருளிலோன போரிய அபிவிருத்தித் 
திட்டம் இன்று ேோடு முழுவதும் சுபரே�த்தில் ஆ�ம்-
பித்து மவக்கபபடுகிைது.  

ேோடடின் சகல பி�மஜகளினதும் வோழ்வோதோ�த்மத 
பலபபடுத்தி ேோடம்ட சுபீடசமோக மோற்றும் இநதத் 
திட்டத்துக்கு 2022 ஆம் ஆணடுக்கோன வ�வு தசலவுத் 

திட்டத்தில் நிதி அமமச்சர் பசில் �ோஜபக் ஷ 
ரூ.100 பில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்திருநதோர்.  

நாடு முழுவதும ஒரு இலட்சம  
அபிவிருத்தி திடடஙகள்  

விழிபபா்க இருக்க GMOA அறிவுறுத்து

எரிெகதி அமைசெர் உதய ்கம்ைன்பில உறுதி

விமலுக்கு எதிரலான
வழக்கு ஒததிணவப்பு

ஆளுேர் அனு்ராதா யஹம்பத் அதி்ரடி  

்கல்வியமைசசு ்ேறறு அறிவிபபு
விொ்ரமைககு ெ்ரத் வீ்ர்ெ்க்ர உத்த்ரவு

கிரலாணட்பலாஸில  
யபலாணதப்சபலாருள்  
அகப்பட்ைது  

ரூ.25 யகலாடி சபறுமதியலான சைலா்ரகணள  
கைததியவருக்கு விளக்கமறியல  
வவள்ளவத்த வரததகருக்கு இன்றுவ்� தடுப்பு  

சு்காதா்ர அதி்காரி்கள் எசெரிகம்க
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'கிரலாமததுக்கலான யவண்ததிட்ைம்' ; ரூ. 100 பிலலியன் ஒதுக்கீடு

நிதியவமச்சரினால் 2022 

பட்ஜட முன்்மாழிவுக்கவமய 

நாடடு மக்களின் ைாழைாதாரத்வத

பலபபடுத்தும் பாரிய திடடம்

இன்று கோ்ை 8.52 மணிக்கு ஆ�ம்்பம்   

03



உக்ரைனில் ரைஷ்யா்ை ப�யாருககு 
இழுககும் மு்ற்சியில் அமெரிக்யா 
ஈடு�டுைதயா் ரைஷ் ஜனயாதி�தி விளயா-
டிமிர் புட்டின் குற்்றஞ்யாட்டி உளளயார்.   

ரைஷ்யா மீது பெலும் த்ை விதிப்-
�தற்கு ்யாக்யா் பெயாதல் ஒன்்்ற 
�்ன்�டுத்துைபத அமெரிக்யாவின் 
ப�யாக்ெயா் இருப்�தயா்வும் அைர் 
குறிப்பிட்டுளளயார்.   

ஐபரையாப்�யாவில் ப�ட்பையா கூட்ைணி 
�்ை்ள �ற்றி் ரைஷ்யாவின் 
்ை்ை்் அமெரிக்யா ம�யாருட்�-
டுத்தயாெல் இருப்�தயா்வும் புட்டின் 
கூறினயார்.   

உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா ஆககி-
ரைமிப்பு மதயாடுக்விருப்�தயா் 
அமெரிக்யா ெற்றும் அதன் 
ப�ட்பையா கூட்ைணி குற்்றஞ்யாட்-
டுகின்்றப�யாதும், ரைஷ்யா அத்ன 
மதயாைர்ந்து ெறுத்து ைருகி்றது.   

மெயாஸப்யாவில் ஹஙப்ரி பிரை-
தெர் விகைர் ஓர்�னுைன் ப�ச்சு 
ையார்த்்த �ைத்தி் பின்னர், 
ப�சி் புடின், “உக்ரைனின் 
�யாது்யாப்பு குறித்து அமெரிக்யா 
ம�ரிதயா் அக்்்ற ்யாட்ை-
வில்்ை என்று எனககுத் பதயான்-
றுகி்றது. ஆனயால், ரைஷ்யாவின் 

ைளர்ச்சி்்க ்ட்டுப்�டுத்துைது-
தயான் அதன் முககி் �ணி. இந்த 
இைக்் அ்ைைதற்்யான ஒரு 
்ருவி்யா் உக்ரைன் இருப்�தயா் 
நி்னககிப்றன்” என்்றயார்.   

இபதபை்ள ரைஷ்யாவின் 
�்ைம்டுப்பு உக்ரைன் ெற்றும் 
ரைஷ்யாவுககு இ்ையிையான 
ப�யாரையா் ெயாத்திரைம் இருக்யாது 
என்றும் ஐபரையாப்�யாவில் முழு 
அளவிையான ப�யார் ஒன்்றயா் இருக-
கும் என்றும் உக்ரைன் ஜனயாதி�தி 
மையாபையாடிமிர் ம்ைன்ஸ எச் -்
ரிக்் விடுத்துளளயார்.
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ரஷ்யாவை ப�யாருக்கு இழுப�தயாக  
அமெ. மீது புட்டின் குற்றச்யாட்டு

பாக். மீதான தடைடை
நீக்்க ஐர�ாபபா மறுபபு

இந்திைாவில் ரமலும்
16 விமானநிடைைங்கள்

கினிைா பிசவு: இ�ாணுவ  
சதிபபு�ட்சிக்்கான முைற்சி

ஐ.அ�பு இ�ாச்சிைத்திற்கு உதவ  
அமமரிக்்க ரபார் ்கபபல் விட�வு

57 நாடு்களில் ஒமிக்ர�ான்
துடை �்கம் ்கண்டுபிடிபபு

�யாது்யாப்பு விை்ங்்ளக 
்ைனத்தில் ம்யாண்டு ஐபரையாப்-
பி் �யாடு்ளுககு ப்்ையில் 
ஈடு�ை �யாகிஸதயானின் விெயா-
னங்ளுககு விதிக்ப்�ட்டுளள 
த்ை்் நீக் ஐபரையாப்பி் 
ஒன்றி் மு்ைரை்ம் மீண்டும் 
ெறுப்பு மதரிவித்துளளது.   

“�யாகிஸதயான் விெயானங்ள 
ஐபரையாப்பி் �யாடு்ளுககு விெயான 
ப்்ை்் மீண்டும் ஆரைம்பிக் 
அனுெதி ைழங் முன்னர் அது மதயாைர்-
பில் ெதிப்பீடு ம்ய்ப்�டுமென 

ஐபரையாப்பி் ஒன்றி்த்தின் விெயான 
ப�யாககுைரைத்து �யாது்யாப்பு நிறுைனம் 
குறிப்பிட்டுளளது.

ெத்தி் இந்தி்யாவின் ஐந்து ெயாநிைங-
்ளிலும் 16 புதி் விெயானநி்ை்ங்ள 
அ்ெக்ப்�டும் என்று ஒன்றி் சிவில் 
விெயானப் ப�யாககுைரைத்து அ்ெச்்ர் 
பஜயாதிரையாதித்்யா சிந்தி்யா, பீ.எம்.-் யாதி 
்கதி ெயா�யாட்டில் குறிப்பிட்ையார்.   

ெத்தி் பிரைபதஷ, ்ந்தீஸ்ர், உத்தரைப் 
�ரைபத்ம், ரையாஜஸதயான் ெற்றும் ெஹ-
ரையாஷட்ரையா ஆகி் ஐந்து ெயாநிைங்ளும் 
இதில் உளளைஙகும்.   

்ைந்த 70 ஆண்டு்ளில் 74 விெயானநி-
்ை்ங்ள ெயாத்திரைபெ ்ட்ைப்�ட்டுள-
ளன. ்ைந்த ஏழு ஆண்டு்ளில் பெலும் 

66 விெயானநி்ை்ங்ள இ்ங் ஆரைம்-
பித்துளளன. தற்ப�யாது இந்தி்யாவிைம் 
மெயாத்த 140 விெயானநி்ை்ங்ள 
உளளன என்று அைர் சுட்டிக்யாட்-
டினயார்.

பெற்கு ஆபிரிக் �யாையான கினி்யா 
பி்வுவில் இரையாணுை ்திப்புரைட்சி 
மு்ற்சியில் �யாது்யாப்பு �்ையினர் 
�ைர் ம்யால்ைப்�ட்டுளளனர்.   

எனினும் நி்ை்ெ ்ட்டுப்�யாட்-
டுககுள ம்யாண்டுைரைப்�ட்ைதயா்வும், 
“ஜன�யா்்த்திற்கு எதிரையான தயாககுதல் 
பதயால்வி அ்ைந்தது” என்றும் அந்-
�யாட்டு ஜனயாதி�தி உெபரையா சிப்யாப்யா 
எம்�யாபையா மதரிவித்துளளயார்.   

ஜனயாதி�தி எம்�யாபையா ெற்றும் பிரைத-
ெர் நுபனயா ப்யாெஸ �பி்யாம் அ்ெச் -்
ரை்ை கூட்ைம் ஒன்றில் �ஙப்ற்் ம்ன்-
றிருந்தப�யாது அரை் ெயாளி்்்் ்ைந்த 
ம்வையாயககிழ்ெ ஆயுததயாரி்ள சுற்றி-
ை்ளத்துளளனர்.   

எனினும் அந்த �யாட்டின் நி்ை்ெ 

�ற்றி உறுதி ம்ய் முடி்யாதுளளதயா் 
ஊை்ங்ள ம்யதி மைளியிட்டுளளன.   

முன்னயாள ப�யார்த்துக்ல் ்யாைனி-
்யான கினி்யா பி்வுவில் 1980்ள 
மதயாைக்ம் 9 இரையாணுை ்திப்புரைட்சி்ள 
அல்ைது அதற்்யான மு்ற்சி்ள இைம்-
ம�ற்றுளளன.     

ம்ென் கிளர்ச்சி்யாளர்்ளின் 
ஏவு்்ை தயாககுத்ை அடுத்து 
ஐககி் அரைபு இரையாச்சி்த்திற்கு உதை 
ப�யார் விெயானம் ெற்றும் ஏவு்்ை 
அழிககும் ப�யார்க்ப்�்ை அமெ-
ரிக்யா அனுப்�வுளளது.   

அமெரிக் �யாது்யாப்பு ம்்ையா-
ளர் மையாயிட் ஒஸடின் ெற்றும் 
அபூதயாபி முடிககுரி் இளைரை -்
ருககு இ்ைப் இைம்ம�ற்்ற 
மதயா்ைப�சி உ்ரை்யாை்ை அடுத்பத, 
அமெரிக்யா இந்த �ைைடிக்்்் 
எடுத்துளளது.   

ம்ெனில் ஈரையான் ஆதரைவு கிளர்ச்சி்யா-
ளர்்ளுககு எதிரையான ்வூதி அபரைபி்யா 

த்ை்ெயிையான கூட்டுப்�்ையில் 
ஐககி் அரைபு இரையாச்சி்ம் அங்ம் ைகிக-
கி்றது. அந்த �யாட்டின் மீது ்ைந்த திங -்
ளன்று ம்ெனில் இருந்து மூன்்றயாைது 
ஏவு்்ை தயாககுதல் �ைத்தப்�ட்ைது.

ஒமிகபரையான் ம்யாபரையானயா ்ைரைஸ 
திரிபின் புதி் து்ைரை் ்ைரைஸ 57 
�யாடு்ளில் அ்ை்யாளம் ்யாைப்�ட்ை-
தயா் உை் சு்யாதயாரை அ்ெப்பு மதரிவித்-
துளளது. 

இந்த திரிபு 10 ையாரைங்ளுககு முன் 
முதன்முதலில் மதன்னயாபிரிக்யாவில் 
அ்ை்யாளம் ்யாைப்�ட்ைது. 

அண்்ெயில் பெற்ம்யாளளப்�ட்ை 
�ை ஆயவு்ளின் மூைம் இந்தத் து்ை 
ரை் ்ைரைஸ ஒமிகபரையா்ன விை அதிபை-
்த்தில் �ரைைககூடி்து என்�து மதரி -்
ைந்தது. 

இருப்பினும் புதி் து்ை ரை்த்-
்தப் �ற்றி் த்ைல் தற்ப�யாது மி்க 
கு்்றையான அளவில் உளளமதன நிபு-
ைர்்ள கூறியுளளனர். 

ஒமிகபரையான் திரிபு மைல்ையா ப�யான்று 

இல்ையாெல் ்டு்ெ்யான ம்யாவிட்–
19 ப�யா்் ஏற்�டுத்தயாது. அ்தப் 
ப�யான்று அதன் து்ை ரை்மும் உளளது 
என்று நிபுைர்்ள �ம்புகின்்றனர். 

இருப்பினும் ப�யாயத்மதயாற்று 
என்�பத அ�யா்்ரைெயானது, அதற்கு 
ஆளயா்யாெல் �யாது்யாப்�யா் இருக-
கும்�டி அைர்்ள ெக்்ள எச்்ரித்-
துளளனர்.

மையாங்யா த்ை�்ர் நுகுையாபையா�யாவில் 
இரு புதி் ம்யாவிட் மதயாற்று ்ம்�ைங-
்ள �திையான்த அடுத்து ம�யாது முைக் -
நி்ை அறிவிக்ப்�ட்டுளளது.   

அண்்ெ் எரிெ்ை மைடிப்பு ெற்றும் 
சுனயாமி அனர்த்தத்்த அடுத்து அந்த 
�யாட்டுககு ெனிதயாபிெயான உதவி்ள ைரை 
ஆரைம்பித்துளள நி்ையில் து்்றமு்த்தி -

பைப் இந்த இரு ்ம்�ைங்ளும் அ்ை -
்யாளம் ்யாைப்�ட்ைதயா் பிரைதெர் சிப்யாசி 
ம்யாைபைனி மதரிவித்துளளயார்.   

இந்நி்ையில் ப�ற்று புதன்கிழ்ெ 
ெயா்ை அமுலுககு ைந்த முைக்நி்ை 
ஒவமையாரு 48 ெணி ப�ரைத்திலும் மீளயாய -
வுககு உட்�ைத்தப்�ைவுளளதயா் பிரைதெர் 
அறிவித்துளளயார்.     

மைாங்காவில் மபாது முைக்்கம்

 எ்யார்மைல் ைங்யா தனது  ை்ை -்
்ெப்்�  5G ஆ் ெயாற்றுைதற்்யான ப்யாத-
்ன்்ள �ைத்தி்து   1.9Gbps ககும் அதி -
்ெயான பை்த்்தப் �திவும்யதது. இது 
�யாட்டில் இதுை்ரை �திவும்ய்ப்�ட்ை 
அதி்�ட்் பை்ெயாகும்.

“இைங்்்யானது முன்பனயாடி மதயாழில்-
நுட்�த்்த ஏற்றுகம்யாளைதன் மூைம் 
ை்ரை்றுக்ப்�ட்ை ஒரு ்ந்்த்யாகும், 
பெலும் எெது 5G தி்றன்்்ள அதி்ரிப்�-
தற்கு இன்று �யாம் ம்யதுைரும் முதலீடு்ள 
இைங்்யின் அடுத்த ்ட்ை ைளர்ச்சிக்யான 
டிஜிட்ைல் அடித்தளத்்த அ்ெககும்.  
�யாட்டில் அதிகூடி் இ்ை் பை்த்்த 
�திவு ம்ய் முடிந்தது, பெலும் எதிர்்யா-
ைத்்த ப�யாககிச் ம்ல்லும்ப�யாது ்யாத்ன-
்்ள முறி்டிப்ப�யாம்," என எ்யார்மைல் 
ைங்யாவின் மு்யா்ெத்துைப் �ணிப்�யாள-
ரும் பிரைதெ நி்்றபைற்று அதி்யாரியுெயான 
ஆஷிஷ ்ந்திரையா மதரிவித்தயார்.

"எங்ள அதிபை் ம�ட்மையார்க எங்ள 
ையாடிக்்்யாளர்்ளுககு அதி்யாரைெளிப்-
�தன் மூைம் அைர்்ளின் ையாழக்்யில் 
ம�ரும் தயாக்த்்த ஏற்�டுத்தும், பெலும் 
�ெது �யாட்டின் ஒவமையாரு குடிெ்னுககும் 
மி்வும் கு்்றந்த வி்ையில் உை்த் தரைம் 
ையாயந்த ம�ட்மையார்க்் ைழங்  உளளது. 

எ்யார்மைல்லில் உளள அ்னை-
ருககும் இது ஒரு ம�ரு்ெ்யான 
தருைம்,” என்று அைர் பெலும் 
கூறினயார்.

எ்யார்மைல் 5G ஆனது தற்ப�யா-
துளள ்்  மதயாழில்நுட்�ங்ளுைன் 
ஒப்பிடும்ப�யாது 10 ெைஙகு அதி் 
பை்ெயாகும்.  ம�ட்மையார்க பெம்�-
டுத்தல்்்ள ப�யாககி நிறுைனத்தின் 
குறிப்பிைத்தக் முதலீடு்்ள உரு -
ையாககி, 5G ப்யாத்ன்ளின் மதயாைக-
்ெயானது எ்யார்மைல்்ை உைகின் 
்மீ�த்தி் மெயா்�ல் மதயாழில்நுட்-
�ம் ெற்றும் ம�ட்மையார்க ்ண்டுபி -
டிப்பு்ளில் முன்னி்ையில் ்ைத்-
துளளது.

அதிபைக 5G ைவை்வெபவ� 
தரும் எ்யாரமடெல்

இைங்்யில் E-tel  ்்்ைக்த் 
மதயா ைப�சி்ளின் ைணி  ் �யாெத்்தக 
்ட்டிம்ழுப்பி  ் Brantel  நிறுைனம், 
ஐபரையாப்�யாவின் முககி்ெயான இைங்்ள 
உளளைஙகி ,் உை்ம் முழுைதுெயான 80 
�யாடு்ளில் �யாை்னககுப் பிரை�ைெயான 
பெலும் இரைண்டு Smart phone  ் ளின் விநி-
ப ய்்ா ஸதத்்தத் தனதயாககியுளளது.

சீன உற்�த்தி்ளயான Oukitel” ெற்றும் 
“Blackview ்்ப�சி்ளின் அஙகீ ய்ாரைம் 
ம�ற்்ற விநிப ய்்ா ஸதரையா  நி்ெனம் 
ம�ற்்றதுைன்,Brantel  நிறுைனெயானது 
நீடித்த �யாை்ன, அதிசி்றந்தj Battery     
�யாை்ன, உ ர்்ையான ம ய்ாளளவு்ை் 
RAM ெற்றும் ROM  சி்றப்�யான ்மெரையா 
ெற்றும் உயிரி்ல் மு்்றயிையான உறுதிப்-
�டுத்தல் உட்�ட்ை புத்தம்புதி  ் அம்்ங-
்ளுைன் கூடி  ் உத்தரைையாதத்துைனயான 
்்்ைக்த் மதயா ைப�சி்ள ்ந்்தப்�-
டுத்த  முதலில் மதரிவும்ய்வுளளது.

இந்த இரைண்டு த ய்ாரிப்புக்ளுைன், 

சி்றப்�ம்்ங்ள ெற்றும் ம்் ையாற்்றல் 
ஆகி்ைற்றில் ்ந்்தயிலுளள புத்தம்-
புதி  ் Smart phone் ளுககு நி ர்ையா வும்; 
ஆனயால் உை்ளவில் முன்னணி த ய்ா-
ரிப்பு �யாெங்ளின் வி்ைப்�ட்டி்்ை-
விை கு்்றந்த வி்ையில் ைழஙகிைரும் 
தெது  மூபையா�யா ங்்ள Brantel  மதயாைரை-
வுளளது. Oukitel  த ய்ாரிப்பு ைடிைங்ளில் 
Brantel, உச் �ட்  ்இ்ககு ்கதி்  ்ைழங-
்ககூடி  ் P60 octa-core processor இனயால் 
இ்ஙகுைதும், அதியு ர்் தரைெயான எடுக் 
உதவும் தன்னி ர்ைற்்ற 20 MP  ம ய்ாண்ை 
தரைெயான ்மெரையாவுக ய்்ா  அறி்ப்�டுைது-
ெயான C21 I  ஐ ைழஙகுகி்றது. ெற்ம்றயான்று 

பிரை யா ெயான ைர்ைங்ளுைனும் 
6.49 அஙகுை அதிதுல்லி்ெயான 
HD+ தரைத்துககு பெைதி்ெயா  ஈர்ப்-
பி்ன ஏற்�டுத்தும் ்ணினி ைலு-
வுைனும் ைரும் ஆரைம்�நி்ை 
Oukitel C19 . Blackview  விைமிருந்து 
நிறுைனெயானது �ைவித ைர்ைங -்
ளிலும் octa-core 4G�ை�யா ரி  ்Smart 

phone  ஆன  Blackview A90, “Budget king” 
Blackview A80 Plus ஆகி்ைற்்்ற ைழங-
குகி்றது. இவ Smart phone ்்ள Brantel  
்யாட்சி்்்ற்ளிலும், www.brantelonline.
com  ககு விஜ்ம் ம்யைதன் மூைெயா-
்வும் அல்ைது �யாடு முழுைதும் உளள 
விற்�்ன்யாளரிைமும் ம்யாளைனவு 
ம்யதும்யாளளையாம். இ்ை்ைழி 
ையாடிக்்்யாளர் 15வீதம்  ை்ரையிையான 
விப்ை வி்ைக்ழிவு்்ள ம�ற்-
றுகம்யாளைபதயாடு �யாடு முழுைதுெயான 
விநிப்யா  ் ை்தி்ள ைழஙகுைதயா்வும் 
இந்நிறுைனம் மதரிவித்துளளது.

ம ் ் ற் � யா ட் டு 
மூ ை த ன த் து க ் யா ன 
பத்ை்்க ம்யாண்-
டுளள ைர்த்த  ் ்மூ்த்-
துககுஉதவும் ை்்யில் 
என்்றAsset Draft  புதி் 
ப்்ை்  ்எ்ட்்ைன் 
லீசிங ்ம்�னிலிமிைட் 
(எ்ட்்ைன்) அண்்ெ-
யில் அறிமு்ப்�டுத்தி-
யிருந்தது. சிறி்ெற்றும் 
�டுத்தரை மதயாழில்மு்ற்-
சி்ளின் நிதித் பத்ை-
்ளுக்யா  ் விப்ைெயா் 
ைடிை்ெக்ப்�ட்டுள-
ளதுைன், இத்து்்றயில் 
உளள ைணி்ங்ள 
ெற்றும் ம்யாடுக்ல் 
ையாங்ல்்ளின் ம்்ற்�யாட்டு மூைதனத்்த 
அ்ை்முடி்யாத ை்்யில் உளள ை்ரை்்்ற-
்ள இன்றி பெைதி்ப் �ற்று ை்தி்்ப் ப�யாை 
இது அ்ெயும். இதுகுறுகி  ்்யாைத்துககு ெயாத்தி-
ரைென்றி நீண்ை்யாை,ஆண்டு முழுைதும் �ைை-
ரை்ை முன்பனற்்றக கூடி  ்நிதி்ளித்தல் ெற்றும்  
ைணி  ் ையாயப்பு்்ள பெம்�டுத்தவும் நிதியு-
தவி ைழஙகுகி்றது.

அஙகுரையார்ப்�ை நி்ழவில் உ்ரை்யாற்றி் 
எ்ட்்ைன் பிரைதெநி்்றபைற்று அதி்யாரியும்,-
�ணிப்�யாளருெயான அஷயான் நி்ங  ் குறிப்பிடு-
்்யில்,“எெது�யாட்டின் ம�யாருளயாதயாரைத்துககு 

முதும்லும்�யா  ் இருககும் மதயாழில் மு்ன-
பையார்,சிறி்ெற்றும் �டுத்தரை மதயாழில்மு்ற்சி-
்யாளர்்ளுககு ஒத்து்ழப்பு ைழஙகுபதஎப்-
ம�யாழுதும் எெதுப�யாக்ெயாகும். அைர்்ளின் 
முன்பனற்்ற பெ�யாட்டின் முன்பனற்்றம் என்�து-
ைன், இந்தப் �்ைத்துககு எெது உற்�த்தி ெற்று-
மெயாரு ் ெல்்ல்ையா  ்அ்ெயும்  ”என்்றயார்.

 எ்ட்்ைன் லீசிங ்ம்�னிலிமிைட் நிறுை-
னத்தின் பிரைதெநி்்றபைற்று அதி்யாரியும் �ணிப்-
�யாளருெயான அஷயான் நி்ங், ருைன் ம்ன்ஸட்-
ரைக்ஷன் நிறுைனத்தின் உரி்ெ்யாளர்  ருைன் 
ையா�பரைவுககு Asset Draft ைை்தி்்ளக ்் -்
ளிககி்றயார்.

ஆசி்யாவின் சி்றந்த மதயாழில் 
ைழஙகு�ர் �யாெெயா் மதரிையா-
கி்்தயிட்டு அெயானயா ைஙகி 
தனது ஊழி்ர்்்ள ம்ௌரை-
விககின்்றது

அண்்ெயில்World HRD 
Congress இனயால்ஏற்�யாடு 
ம்ய்ப்�ட்டிருந்த ஆசி்யா-
வின் சி்றந்த மதயாழில் ைழங-
கு�ர் ைர்த்த் �யாெ விருது்ள 
ைழஙகும் நி்ழவில், ஆசி்யா -
வின் சி்றந்தமதயாழில் ைழங -
கு�ர் ைர்த்த் �யாெங்ளில் 
ஒன்்றயா் அெயானயா ைஙகி 
மதரிையாகியிருந்தது. இைங -
்்யின் சி்றந்த மதயாழில் -
ைழஙகு�ர் ைர்த்த் �யாெங்ளில் 
ஒன்்றயா் மதரிவு ம்ய்ப்�ட்டிருந் -
த்தத் மதயாைர்ந்து, பிரையாந்தி் ரீதி -
யிையான இந்தம்ௌரைவிப்பு அெயானயா 

ைஙகிககு ைழங்ப்�ட்டிருந்தது.  
ஒன்்ைன் ்ட்ை்ெப்பில் ஏற்�யாடு 
ம்ய்ப்�ட்டிருந்த இந்த விருது்ள 
ைழஙகும் நி்ழவில் அெயானயா ைங -
கிக்யான இந்தவிரு்த ைஙகியின் 

ம்்ற்�யாடு்ளுக்யான 
உ�த்ைைர் இம்தி -
்யாஸ இக�யால் ம�ற்றுக 
ம்யாண்ையார்.

ஆசி்யாவின் சி்றந்த -
மதயாழில் ைழஙகு�ர் 
ைர்த்த் �யாெத்துககுரி் 
மைற்றிக கிண்ைத்்த -
யும், ்யான்றித்ழயும் 
அெயானயா ைஙகியின் 
ெனிதைளங்ள பிரிவின் 
த்ை்ெ அதி்யாரி 
�ர்ஹயான் ரிிஃ�யாய,ைஙகி -
யின் பிரைதெ நி்்றபைற்று 
அதி்யாரி மெயாஹெட் 
அஸமீரிைம் ்்்ளிப் -

�்தயும், அருகில் ைஙகிச்ம் -
்ற்�யாடு்ளுக்யான உ�த்ைைர் 
இம்தி்யாஸ இக�யால் ்யாைப்�டுை -
்தயும் ்யாைையாம்.

சிறந்த மதாழில் வழஙகுநர் நாமமா்க மதரிவாகிைடதயிட்டு
தனது ஊழிைர்்கடை ம்கௌ�விக்கும் அமானா வஙகி  

Asset Draft - எ்ட்வைனிடெமிருந்து
ம்்ற�யாட்டு மூைதனத்துக்கயான தீரவு

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

'Oukitel' ெறறும் 'Blackview' Smart Phone' களின் 
இைஙவக விநிப்யாகஸதரயாக Brantel நிறுைனம் நி்ெனம்



வாக்ாளர் பதிவவட்டில் பதிவு செய்ய வாயப்பு

இ்யல்பு நிலைககு
திரும்பி்யது
நுலைசவொலை 
மின் நிலை்யம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

செயலிழந்திருந்்த நுரரச்-
லெோர� அனல மின் நிர�யத்-
தின் மின் உற்பத்தி செயற்போ-
டுகள் லநறறு மு்தல இயலபு 
நிர�க்கு திரும்பியுள்்ள்தோக 
மின்ெோர ெர்ப ச்தரிவித்்தது.   

கடந்்த இரண்டு தினஙகளுக்கு 
முன் செயலிழந்்த மின்பிறப் -
்போக்கி திருத்்தப்்பட்டுள்்ளதுடன் 
அ்தன்மூ�ம் லநறறிலிருந்து 
ல்தசிய மின் கட்டரைப்புக்கு 
100 சைகோல்வோட் மின்ெோரம் 
ச்பறறுக்சகோள்்ளப்்பட்ட்தோக -
வும் மின்ெோர ெர்ப ச்தரிவித்துள் -
்ளது.   

270 சைகோ்வோட் மின்ெோரத்ர்த 
உற்பத்தி செய்யும் மின்பிறப்-
்போக்கி கடந்்த 31ஆம் 
திகதி திருத்்தப்்பட்டு 

ெட்்டவிவைாத இைவுவேை   
விடுதி சுற்றிவலளப்பு ;  
13 வபர் ல்து   

சகோழும்பு, சகோள்ளுபிட்டி-
யில அனுைதிப்்பத்திரமின்றி 
நடத்்தப்்பட்டு ்வந்்த இரவு லநர 
களியோட்ட விடுதிசயோன்று 
சுறறி்வர்ளக்கப்்பட்டதில 12 
ச்வளிநோட்ட்வர் உட்்பட 13 
ல்பர் ரகதுசெய்யப்்பட்டுள்்ள -
னர்.   

இக் களியோட்ட விடுதிக்குள் 
கோணப்்பட்ட அனுைதிப்்பத்தி-
ரைறற 483 பியர் ல்போத்்தலகள், 
06 ர்வன் ல்போத்்தலகள், உள்-
நோட்டு ைது்போன ல்போத்்தலகள் 
ைறறும் ெட்ட விலரோ்தைோக நோட்-
டுக்கு சகோண்டு்வரப்்பட்ட 100 
சிகசரட்டுக்கள் என்்பனவும் 
ச்போலிஸோரினோல ரகப்்பறறப் -
்பட்டன.   

களியோட்ட விடுதிரய ச்வளி -
நோட்டு ச்பண்சணோரு்வலர 
நடத்தி ்வந்துள்்ளோர். இ்வர் 
லநறறு முன்தினம் 
லகோட்ரட நீ்த்வோன் 

06
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06 06

0606

06 06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  - 03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  - 12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமபைாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - ப்பாறுனை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - ைனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

ைனுசு  - பவறறி

ைகரம - - சுகம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பெலவு

நயாகம: ைரண-சிதை நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதை
வினல

குறிதை
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

01 முைல் 06 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.32

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட சகல
பிரஜைகளும் வாக்காளரகள்

இவ்வோண்டு மு்தல, 18 ்வயதுக்கு 
லைற்பட்ட அரனத்து பிரரைகளும், 
்வோக்கோ்ளர் ்பதில்வட்டில ்தஙகள் 
ச்பயர்கர்ள ்பதிவு செய்ய ்வோய்ப்பு 
்வழஙகப்்படுசைன ல்தசிய ல்தர்்தல 
ஆரணக்குழு ச்தரிவித்துள்்ளது.   

அ்தன்்படி, 18 ்வயது நிரற்வ-
ரடந்்த அரன்வரது ்பதிவும் ச்பப்ர-
்வரி 01ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்்பட் -
டுள்்ளது.   

ச்பப்ர்வரி மு்த�ோம் திகதி மு்தல 
லை ைோ்தம் 31 ஆம் திகதி ்வரரயோன 
நோன்கு ைோ்த கோ�ப்்பகுதியில 18 
்வயர்த பூர்த்தி செய்ல்வோர் ்தனித்்த-
னியோக ்வோக்களிக்க ்பதிவு செய்ய 
முடியுசைன ல்தர்்தல ஆரணயோ்ள-
ரோன ெைன் ஸ்ரீ ரத்நோயக்க ச்தரிவித்-
துள்்ளோர்.   

ைூன் மு்தல செப்டம்்பர் ்வரர 18 
்வயது நிரம்பிய்வர்களுக்கோன ்வோக்-

கோ்ளர் ்பதிவு செப்டம்்பர் 30ஆம் திக -
திக்குள் நரடச்பறும்.    அ்தன்்படி, 
ல்தர்்தல அறிவிக்கப்்படும் ல்போது, 
ெோன்றளிக்கப்்பட்ட ்வோக்கோ -
்ளர் ்பதில்வட்டின் 

களனி ்பல்கனலக்கழக நைாைல் ெம்பவம:  

க்ளனி ்பலகர�க்கழக 
ரோகை ர்வத்திய பீடத்தில 
ைோண்வர்கள் உள்ளிட்ட 
இ ரு ்த ர ப் பி ன ரி ர ட ல ய 
ஏற்பட்ட லைோ்தலுடன் 
ச்தோடர்புரடய அபிவிருத்தி 
அதிகோர ெர்பக்குரிய KI 2376 
என்னும் இ�க்கமுரடய 
்வோகனத்தின் ெோரதி ஒரு்வர் ச்போலி-
ஸோரோல ரகது செய்யப்்பட்டுள்்ள-
்தோக ஊடகஙகளில பிரெோரம் செய்-

யப்்பட்டுள்்ளது.    ச்தஙகு 
அபிவிருத்தி அதிகோரெர்பக்-
குச் செோந்்தைோன இந்்த 
லைோட்டோர் ்வண்டி எந்்த 
ஒரு அதிகோரம் ச்பறற அதி-
கோரியின் அனுைதியுமின்றி 
்தன்னிச்ரெயோக அந்்த இடத்-
துக்கு சகோண்டு செல�ப்-

்பட்டரை ச்தோடர்்போக விெோரரண 
நடத்து்வ்தறகு நட்வடிக்ரக 
எடுக்கப்்பட்டுள்்ளது.   

உலகளாவிய பகாநரானா  ்பரவல்:  

சுற்றுைாத்துலை மீண்டும் 
பாதிப்லப எதிர்வோககியுளளது  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

உ�க்ளோவிய ரீதியில 
சகோலரோனோ ர்வரஸ் ்பர்வல 
அதிகரித்து ்வரும் நிர�யில 
நோட்டின் சுறறு�ோத்துரற 
மீண்டும் ்போதிப்ர்ப எதிர்-
லநோக்கியுள்்ள்தோக சுறறு�ோத்-
துரற அரைச்ெர் பிரென்ன 
ரணதுஙக ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

இ�ஙரகக்கு ஐலரோப்பிய 
நோடுகளில இருந்ல்த ச்பருை்ளவு 
சுறறு�ோப்்பயணிகள் ்வருரக ்தரும் 
நிர�யில ்தறல்போது அந்்த நோடுகளிலி-
ருந்து ்வருரக ்தரும் சுறறு�ோப் ்பயணி-
களின் ்வருரக குரற்வரடந்து ்வரு்வ-
்தோகவும் அ்வர் ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

அ்தனோல ச்பரும் ெ்வோலகர்ள 
எதிர்சகோண்டுள்்ள்தோக ச்தரிவித்-
துள்்ள அரைச்ெர் ஐலரோப்பிய நோடுக-

ளில தினமும் 3 இ�ட்ெத்துக்-
கும் லைற்பட்ட சகோலரோனோ 
ர்வரஸ் ச்தோறறு லநோயோ-
்ளர்கள் இனஙகோணப்்பட்டு 
்வரு்வ்தோகவும் ச்தரிவித்துள்-
்ளோர்.  

அல்த ல்போன்று இஙகி-
�ோந்து, அசைரிக்கோ ல்போன்ற 
நோடுகளில இ�ட்ெக்கணக்-
கோலனோர் தினமும் ர்வரஸ் 
ச்தோறறு லநோயோ்ளர்க்ளோக 

இனஙகோணப்்பட்டு ்வருகின்றனர். 
அந்்த நோட்டின் சுகோ்தோர கட்டுப்்போடு-
கள் கோரணைோக அஙகிருந்து ்வருரக 
்தரும் சுறறு�ோப் ்பயணிகளின் எண்-
ணிக்ரக குரற்வரடந்து ்வருகின்-
றது. இந்தியோவிலும் சகோலரோனோ 
ர்வரஸ் ச்தோறறோ்ளர்களின் எண்-
ணிக்ரக அதிகரித்து ்வருகி-
றது. இத்்தரகய நிர�யில

நாடடின் அபிவிருத்தி சசயற்பாடுகஜள
மேற்பாரஜவ சசயய நிபுணர அவசியம்

நோட்டின் அபிவிருத்திச் செயற்போ-
டுகர்ள லைற்போர்ர்வ செய்்வ்தறகு 
நிபுணர்களின் உ்தவி அ்வசியைோனது 
எனவும், நோட்டின் அபிவிருத்திக்கு 
எதிர்கோ�த்திலும் நிபுணர்களின் 
உ்தவிரய அரெோஙகம் எதிர்்போர்ப்்ப-
்தோகவும் பிர்தைர் ைஹிந்்த ரோை்பக்ஷ 
ச்தரிவித்்தோர்.  

இ�ஙரக ச்தோழில ்வலலுனர்கள் 
ெஙகத்தின் புதிய செயறகுழு உறுப் -
பினர்கள் அ�ரி ைோளிரகயில லநறறு 
(02) பிற்பகல ெந்தித்்த ல்போல்த பிர்த -
ைர் ைஹிந்்த ரோை்பக்ஷ இவ்வோறு ச்தரி-
வித்்தோர்.  

இ்தன்ல்போது இ�ஙரக ச்தோழில 
்வலலுனர்கள் ெஙகத்தின் செயறகுழு 
உறுப்பினர்கள் பிர்தைருக்கு அறி-

முகப்்படுத்்தப்்பட்டனர்.   
ர்வத்தியர்கள், ச்போறியி-
ய�ோ்ளர்கள், ெட்டத்்தர-
ணிகள், கணக்கோ்ளர்கர்ள 
உள்்ளடக்கிய ச்தோழில 
்வலலுனுர்கள் ெஙகத்-
தில 32 ச்தோழிலகர்ள 
பிரதிநிதித்து்வப்்படுத்தி 
52 ச்தோழிறெஙகஙகள் 
கோணப்்படு்வதுடன், அர-
ெோஙகம் முன்சனடுத்து்வ-
ரும் ல்வர�த்திட்டஙக-
ளுக்கு அரெோஙகம் ைறறும் 
ெம்்பந்்தப்்பட்ட அரைச்சுக்களுடன் 
நிபுணர்களின் உ்தவிரய ச்பறறுக் 
சகோடுப்்ப்தறகு ்தயோரோகவிருப்்ப-
்தோக இ�ஙரக ச்தோழில ்வலலுனர்-

கள் ெஙகத்தின் ்தர�்வர் 
துலித் ச்பலரரோ இ்தன் -
ல்போது ச்தரிவித்்தோர்.  

அரைச்சுக்கள் ைறறும் 
ெம்்பந்்தப்்பட்ட அரைச்-
ெர்களுடன் இரணந்து 
நோட்டின் ச்போரு்ளோ்தோம் 
ைறறும் அபிவிருத்திக்கோக 
செயற்படுைோறு லகட்-
டுக்சகோண்ட பிர்தைர், நிபு -
ணர்க்ளோக நோட்டிறகோக 
லைறசகோண்ட உ்தவிக-
ளுக்கு ்போரோட்டும் ச்தரி-

வித்்தோர்.  
நோட்டின் எதிர்கோ�த்திறகோக ஒரு 

அரெோஙகம் என்ற ரீதியில 
ச்பறறுக்சகோடுக்கக்

குருநாகலில் புதிய மூன்று மாடி
பிரதேச சபப கட்ட்டம் திறப்பு

குருநோகல நகரில புதிய மூன்று 
ைோடி பிரல்தெ ெர்பக் கட்டடத் -
தின் திறப்பு விழோ லநறறு (02) 
நிதியரைச்ெர் ்பசில ரோை்பக்ஷ 
ைறறும் சநடுஞெோர�கள் அரைச் -
ெர் லைோன்ஸ்டன் ச்பர்னோண்லடோ 
ஆகிலயோர் ்தர�ரையில நரட -
ச்பறறது.   

ைோகோண ெர்பகள் அரைச்சின் 
புரசநகுை திட்டம் ைறறும் உள்ளூ -
ரோட்சி ைன்ற நிதிரய ்பயன்்படுத்தி 
இந்்த புதிய மூன்று ைோடி பிரல்தெ 
ெர்ப கட்டடம் நிர்ைோணிக்கப்்பட் -
டுள்்ளது. இ்தறகோக 215 மிலலியன் 
ரூ்போ செ�விடப்்பட்டுள்்ளது. புதிய 
கட்டடத்திறகோன அடிக்கல 2019 
இன் பிற்பகுதியில நோட்டப்்பட் -
டது. இரண்டு ஆண்டுகளில நிர்ைோ -
ணப் ்பணிகள் நிரறவு செய்யப்்பட் -
டுள்்ளன.   

ைனோதி்பதி லகோட்டோ்பய ரோை -
்பக்ஷவின் சுபிட்ெத்தின் லநோக்கு 
சகோள்ரக பிரகடனத்துக்கரை -
்வோக உள்ளூரோட்சி நிறு்வனஙகர்ள 
்வலுப்்படுத்தும் ல்வர�த்திட்டத் -

தின் கீழ் இந்்த புதிய மூன்று ைோடிக் 
கட்டடம் நிர்ைோணிக்கப்்பட்டது.   

புதிய பிரல்தெ ெர்பக் கட்டடத் -
தின் கீழ் ைோடியில கோெோ்ளர், ச்போதுச் 
சுகோ்தோர அலு்வ�கம், க்ளஞசிய-
ெோர� கோப்்பகம், உண்வகம் ைறறும் 

உடற்பயிறசி நிர�யம் என்்பன 
நிர்ைோணிக்கப்்பட்டுள்்ளன. மு்தல 
ைோடியில ச்தோழிலநுட்்பப் பிரிவு, 
நிறு்வனப் பிரிவு, ெமூக லைம்்போடு 
ைறறும் சுறறுச்சூழல பிரிவு, 
்வரு்வோய் லைம்்போட்டுப் 

உதைரவாை வினலக்கு பேல் :   

அரசாஙகத்தின் ககாள்வனவு 
த்வபைத்திட்டம் ஆரம்பம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

உத்்தர்வோ்த விர�க்கு சநல 
சகோள்்வனவு செய்யும் அரெோஙகத்-
தின் ல்வர�த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப் -
்பட்டுள்்ள்தோகவும் மு்தறகட்டைோக 
ச்போ�ன்னறுர்வயில சநல சகோள் -
்வனவு நட்வடிக்ரககள் லைற-
சகோள்்ளப்்பட்டுள்்ள்தோகவும். சநல 
ெந்ர்தப்்படுத்்தல ெர்ப ச்தரிவித்துள்-
்ளது.  

  இம்முரற ச்பரும்ல்போக 
அறு்வரட சநலர� அரெோஙகத்-
தின் உத்்தர்வோ்த விர�க்கு ச்பறறுக் 
சகோள்்ள உள்்ளது. அ்தறகிணஙக 
நோடு ஒரு கில�ோ 92 ரூ்போ்வோகவும் 
ெம்்போ ஒருகில�ோ 94 ரூ்போ்வோகவும் 

சகோள்்வனவு செய்யப்்படவுள்்ள்தோக 
சநல ெந்ர்தப்்படுத்்தல ெர்ப ச்தரி-
வித்துள்்ளது.  

அல்தல்வர்ள கீரி ெம்்போ சநல 
ஒரு கில�ோர்வ 97 ரூ்போவுக்கு -
சகோள்்வனவு செய்்வ்தறகும் நட்வ -
டிக்ரக எடுக்கப்்பட்டுள்்ள்தோக அந்்த 
ெர்பயின் ச்போ�ன்னறுர்வ ைோ்வட்-
டத்திறகோன முகோரையோ்ளர் நிைல 
ஏக்கநோயக்க ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

 இம்முரற ச்பரும் ல்போகத்தில 
ச்போ�நறுர்வ ைோ்வட்டத்தின் வி்வ-
ெோயிகளிடமிருந்து 50,000 சைறறிக் 
ச்தோன் சநலர� சகோள்்வனவு செய் -
்வ்தறகு அரெோஙகம் தீர்ைோனித்துள்-
்ள்தோகவும் அ்வர் ச்தரிவித்துள்்ளோர்.
(ஸ)  

வாழக்னக பெலவு அதிகரிபபு  

ேனியார் துபறயினருக்கும்   
5,000 ரூபாப்வ ்வழஙகவும்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

அரெோஙக ஊழியர்களுக்கு ்வழங -
கப்்படும் 5,000 ரூ்போ சகோடுப்்ப-
னர்வ ்தனியோர் துரறயினருக் -
கும் ்வழஙகு்வ்தறகு அரெோஙகம் 
்தர�யீடு செய்ய ல்வண்டுசைன 
லகோரி நிறு்வனஙகளுக்கிரடயி�ோன 
ஊழியர் ெஙகம் ைனோதி்பதி லகோட்டோ -
்பய ரோை்பக்ஷவுக்கு கடி்தசைோன்ரற 
அனுப்பி ர்வத்துள்்ளது.   

அதிகரித்து ்வரும் ்வோழ்க்ரகச் 
செ�ர்வக் கருத்திற சகோண்டு இந்்த 
விடயத்ர்த ்பரிசீலிக்குைோறு ஒன்றி -
யம் ைனோதி்பதியிடம் லகோரியுள்்ளது.   

்வோழ்க்ரகச் செ�வு அதிகரிக்கும் 

ல்போது ஒட்டுசைோத்்த ச்தோழி�ோ்ளர் 
்வர்க்கமும் நன்ரைகர்ளப் ச்பற 
ல்வண்டுசைன்றும், ்தனியோர் துரற 
ஊழியர்களுக்கும் 5,000 ரூ்போ ்வழங-
கு்வது அரெோஙகத்தின் ச்போறுப்ச்பன்-
றும் அந்்தக் கடி்தத்தில கூறப்்பட்டுள்-
்ளது.   

நோட்டில உற்பத்தி செயலமு-
ரறயில ஈடு்பட்டுள்்ள ச்தோழி-
�ோ்ளர்களில 80% ்தனியோர்துரற 
உள்்ளடக்கியச்தன நிறு்வனஙகளுக்-
கிரடலயயோன ஊழியர் ெஙகம் ச்தரி-
வித்துள்்ளது.   

அ்வர்களில 60 வீ்தைோன்வர்கள் 
25,000 ரூ்போவுக்கும் குரற-
்வோகல்வ ்வருைோனத்ர்த

ேனியாரி்டமிருந்து மின்சாரம்   
கபற அரசாஙகம் ந்ட்வடிக்பக

சூரிய ைறறும் கோறறோர� 
மின்ெோரத்ர்த ்தனியோரிடம் 
இருந்து ச்பறு்வ்தறகு மின் -
ெக்தி அரைச்சு நட்வடிக்ரக 
எடுத்து ்வருகிறது.   

இந்்த திட்டத்திறகோக 
50க்கும் லைற்பட்ட மு்தலீட்-
டோ்ளர்கர்ள ச்தரிவு செய்-
்வ்தறகோன நட்வடிக்ரககள் 
ஏறகனல்வ முன்சனடுக்கப்-
்பட்டு ்வரு்வ்தோக, மின்ெக்தி 
அரைச்ெரோன கோமினி ச�ோக்குலக 
ச்தரிவித்துள்்ளோர்.   

இத்திட்டத்தின் ஊடோக அடுத்்த 
்வருடத்திறகுள் 1000 சைகோல்வோட் 
சூரிய ைறறும் கோறறோர� மின்ெோரம் 
்தனியோரிடமிருந்து ச்பறறுக்சகோள்-
்ளப்்படும் என அரைச்ெர் ச�ோக்குலக 

ச்தரிவித்துள்்ளோர்.    ஏற-
கனல்வ ச்பறப்்பட்ட 45 
சைகோ்வோட் சூரியெக்தி மின்-
ெோரத்ர்த ல்தசிய மின்கட்ட -
ரைப்பில ஒருஙகிரணக்க 
இ�ஙரக மின்ெோர ெர்ப 
ச ்ப ோ றி யி ய ோ ்ள ர் க ளு க் கு 
அறிவுறுத்்தப்்பட்ட்தோகவும் 
அ்வர் ,ச்தரிவித்்தோர்.   

ஆறு ைோ்த கோ�த்திறகு 
்தனியோரிடம் இருந்து மின் -

ெோரத்ர்த சகோள்்வனவு செய்்வ்தற -
கோன நட்வடிக்ரககள் லைறசகோள்-
்ளப்்பட்டு ்வருகிறது.    ச்பப்ர்வரி 
மு்தல ஏப்ரல ்வரரயி�ோன ைோ்தங-
களில ைரழ குரற்வ்தோல நோட்டில 
நீர்மின் உற்பத்தி ைட்டுப்்ப -
டுத்்தப்்படும். 

பேல் ெந்னைப்படுதைல் ென்ப பைரிவிபபு  ஊழியர ெங்கம ஜனாதி்பதிக்கு கடிைம  

– மின்ெக்தி அனைச்ெர காமினி பலாக்குநக  

சதங்கு அபிவிருத்தி அதி்ாை  
ெலப தரும் விளக்ம்  

குறிபபிட்ட ொரதி ைறகாலிக ்பணிநீக்கம  

21 மீன்வர்கபையும்
விடுவிக்க ந்ட்வடிக்பக

இ�ஙரக கடற்பரடயி-
னரோல ரகதுசெய்யப்்பட்ட 
21 இந்திய மீன்வர்கர்ள-
யும் விடுவிக்க நட்வடிக்ரக 
எடுக்கக்லகோரி இந்திய 
ச்வளிவி்வகோர அரைச்ெர் 
சைய்ெஙகருக்கு ்தமிழக 
மு்தல்வர் மு.க ஸ்டோலின் 
கடி்தசைோன்ரற அனுப்பி -
யுள்்ளோர்.  

 அத்துடன், இந்திய 
ைறறும் இ�ஙரக மீன்வர்களுக்கு 
இரடலய நி�வும் நீண்டகோ�ப் பிரச் -
சிரனரய நிரந்்தரைோகத் தீர்க்க, உறு-
தியோன ்வழிமுரறகர்ளப் பின்்பற-
றப்்பட ல்வண்டும் எனவும் ்தமிழக 
மு்தல்வர் குறித்்த கடி்தத்தில குறிப்-
பிட்டுள்்ளோர்.  

 அக்கடி்தத்தில, நோகப்்பட்டினம் 
ைோ்வட்டத்திலிருந்து லநறறு முன்தி -
னம் 12 மீன்வர்கள் நோகப்்பட்டினத்தி -
லிருந்து ச்தன்கிழக்லக மீன்பிடித்துக் 
சகோண்டிருந்்தல்போது, இ�ஙரகக் 
கடற்பரடயினரோல ரகதுசெய்யப்-
்பட்டனர்.  

 அல்தல்போன்று, கோரரக்கோல, புதுச்-
லெரிரயச் லெர்ந்்த ைறறுசைோரு மீன்பி-
டிப் ்படகில சென்ற ்தமிழ்நோட்ரடச் 

லெர்ந்்த 6 மீன்வர்களும், 
புதுச்லெரிரயச் லெர்ந்்த 3 
மீன்வர்களும் ரகதுசெய் -
யப்்பட்டுள்்ளனர்.  

 கடந்்த டிெம்்பர் ைோ்தத்தில 
நரடச்பறற 3 ெம்்ப்வஙக -
ளில, 68 ்தமிழக மீன்வர்கள் 
இ�ஙரகக் கடற்பரடயின-
ரோல ரகது செய்யப்்பட்டு, 
்தமிழக ைறறும் ைத்திய 
அரசு லைறசகோண்ட முயற -

சியோல அ்வர்கள் ்தோயகம் திரும்்பக் 
கோத்திருக்கின்றனர்.  

 இந்நிர�யில, ்தமிழக மீன்வர்கள் 
மீண்டும் இ�ஙரக கடற்பரடயோல 
ரகது செய்யப்்பட்டுள்்ள ெம்்ப்வம், 
மீன்வ ைக்களிரடலய அச்ெத்ர்த-
யும், சகோந்்தளிப்ர்பயும் ஏற்படுத்தி-
யுள்்ளது.    இ�ஙரகச் சிரறகளில 
உள்்ள இந்திய மீன்வர்கள் நீண்ட-
கோ�ைோக சிரறயில அரடக்கப்்படு-
்வது, மீன்வர்கர்ளயும் அ்வர்க்ளது 
குடும்்பத்தினரரயும் துயரத்திறகு 
ஆ்ளோக்கு்வல்தோடு, அக்குடும்்பங-
கர்ள ்வறுரையில ்தள்ளுகிறது.  

 எனல்வ, இந்்த வி்வகோரத்தில உட -
னடியோகத் ்தர�யிட்டு 
இந்தியோ ைறறும் 

முன்பனடுக்குைாறு ஸடாலின் கடிைம  

நிதி அனைச்ெர ்பசில் பிரைை அதிதி



இலங்கையின் மிகைப் ப ் ழ்ையான 
நிதி நிறுவனைா ன அ்லயன்ஸ் 
பினான்ஸ் கைமபனி பிஎல்சி (Alliance 

Finance Company PLC - AFC), MSME வணி-
கைத்தின் வளர்ந்து வரும பிரிவுகை்ள விரிவு-
படுத்துவதறகைாகை நீண்ட கைால அடிப்ப்்டயி-
லான 10 மில்லியன் ட்டாலர் நிதியளிப்பு 
வசதியின் ஒரு பகுதியாகை, ்டச்சு டதாழில் 
மு்னவவார் வைமபாட்டு வஙகியான FMO 
யி்டருந்து 5 மில்லியன் ட்டால்ை இைண்டா-
வது கைட்்ட டதா்கையாகை டபறறுளளது.

2020 இன் பிறபகுதியில் 2021 இன் 
முறபகுதியில் ்டச்சு டதாழில்மு்னவவார் 
வைமபாட்டு வஙகியான FMO இ்டமிருந்து 
10 மில்லியன் அடைரிககை ட்டாலர் வசதி-
்யப் டபற்ற AFC இல் முதல் தவ்ையாகை 
5 மில்லியன் அடைரிககை ட்டாலர்கை்ளப் 
டபற்றது. 6.3 பில்லியன் யூவைா டபறுைதி-
யான பல்வவறு முதலீட்டு பிரிவுகைளு்டன், 
FMO ஆனது 85 நாடுகைளில் முதலீடுகை-
்ளக டகைாண்ட மிகைப் டபரிய ஐவைாப்பிய 
இருதைப்பு தனியார் து்்ற அபிவிருத்தி வங-
கிகைளில் ஒன்்றாகும. 

டபாருளாதாைத்தின் முதுடகைலுமபாகைக 
கைருதப்படும நாட்டின் MSME து்்றககும 
இந்த நிதியுதவிகைள ஒரு குறிப்பி்டத்தககை 
வளர்ச்சிககு கைாைைைாகை அ்ைகின்்றன. 
AFC இன் பிைதித் த்லவரும முகைா்ைத்து-
வப் பணிப்பாளருைான வைாைானி டி சில்வா 
இது குறித்து டதரிவிக்கையில், “AFC இன் 
MSME ்ையப்படுத்தப்பட்்ட வணிகை மூவலா-
பாயத்திறகு இது ஒரு முககியைான ் ைல்கைல் 
என்பது்டன், எைது MSME திட்்டஙகைளில் 

FMO இன் கூட்்டாண்ை கைாைைைாகை நாம 
ஊககைமும உறசாகைமும அ்்டந்துளவளாம. 
நாட்டில் MSME து்்ற்ய வைமபடுத்துவது 
டதா்டர்பில் AFC-FMO கூட்்டாண்ையானது 
AFC இன் வளர்ந்து வரும சர்வவதச நமப-
கைத்தன்்ை்ய உறுதிப்படுத்துகி்றது. 

கை்டந்த ஆணடு AFC ஆனது, வேர்ைனி-

யின் சர்வவதச நி்லவபறுத் தன்்ை தைநி-
்லகைள ைதிப்பு சார்ந்த நிதி நிறுவனஙகைள 
(International Council of Sustainability 
Standards for Value-Driven Financial 
Institutions -ICSSVDFI) அ்ைப்பின் கீழ் 
நிர்வகிககைப்படும வஙகி ைறறும நிதித் 
து்்றயில் முழு்ையான நி்லவப்றான 

தன்்ைககைாகை, டதறகைாசியாவில் முதலாவது 
சான்்றளிககைப்பட்்ட நிதி நிறுவனைாகை டதரிவா-
னது. 2018 ஆம ஆணடில் இவதவபான்்ற 
வசதியு்டன் AFC இறகு FMO உதவியுளள-
தால், FMO இறகு இது புதிய வி்டயைல்ல. 
இந்த வசதியானது, 5 ஆணடுகைளுககைான 
நி்லயான வட்டி வீதத்்த டகைாணடுளளது. 

இதன் மூலம AFC அதன் இருப்புநி்லக 
குறிப்பில் (balance sheet), டசாத்து ைறறும 
டபாறுப்்ப உரிய வ்கையில் சைனி்லயில் 
கைாணபிககும வ்கையில் நிர்வகிககை உதவுகி-
்றது. அத்த்கைய உலகைளாவிய உயர்ந்த நிதி 
வசதிகை்ள AFC உ்டனடியாகைப் டபறுவது, 
நி்லவப்றான நிதியுதவியில் எமைால் நிரூ-
பிககைப்பட்டு அவதானம டசலுத்தப்பட்்ட்ை 
டதா்டர்பிலான சர்வவதச அஙகீகைாைத்தின் 
சான்்றாகும. இது ைககைள, பூமி, இலாபம 
ஆகிய மூன்று அடிப்ப்்ட வி்டயஙகைளில் 
எைது பாரிய அர்ப்பணிப்பின் ஒரு பகுதியா-
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ைககைள ைத்தியில் இனம, ைதம, டைாழி, பிைவத-
சம, நி்றம என்்றபடி வவறுபாடுகைள கைாைப்பட்்டாலும 
ைனிதர்கைள என்்ற அடிப்ப்்டயில் எல்வலாரும நல்-
லிைககைத்து்டனும ஒறறு்ையு்டனும வாழ்வதும 
டசயறபடுவதும அவசியம. அவவா்றான ஒறறு்ை, 
புரிந்துைர்வின் ஊ்டாகை நல்லிைககைம உருவாகும 
வபாது உலகிலுளள டபருமபாலான பிைச்சி்னகைள 
தானாவவ நீஙகி விடும. அதுவவ சமூகைவியல் அறி-
ஞர்கைளின் கைருத்தாகும.

அவதவநைம பல்லின ைககைள வாழும நாட்டான்-
றின் அபிவிருத்திககும முன்வனற்றத்திறகும இனங-
கைளுககு இ்்டயிலான நல்லிைககைமும புரிந்துைர்-
வும இன்றிய்ையாத்வ. 

இந்த நி்லயில் இந்நாட்டில் நல்லிைககைத்திறகுத் 
வத்வயான அ்னத்து ந்டவடிக்கைகை்ளயும முன்-
டனடுப்பதில் அைசாஙகைம கைரிச்ன டகைாணடுளளது. 
அந்த வ்கையில் தறவபாது நாட்டில் நிலவும அைசி-
யல் ரீதியிலான பிைச்சி்னகைளுககு உளநாட்டிவலவய 
தீர்வுகை்ளப் டபறறுக டகைாளவதில் கைவனம டசலுத்-
தப்பட்டுளளது. அத்ன அடிப்ப்்டயாகைக டகைாணடு 
அைசாஙகைம  தமிழ், முஸ்லிம கைட்சிகை்ள சந்தித்து 
கைலந்து்ையாடுவதறகைான ந்டவடிக்கைகைள முன்டன-
டுககைப்பட்டுளளன. 

இது டதா்டர்பில் வ்டைாகைாைத்திறகு அண்ை-
யில் டசன்றிருந்த நீதிய்ைச்சர் அலி சப்ரி, இககை-
லந்து்ையா்டலில் கைலந்து டகைாளள தமிழ் வதசியக 
கூட்்ட்ைப்பும வ்டககு கிழககிலுளள ஏ்னய தமிழ், 
முஸ்லிம கைட்சிகைளும ை்லயகைக கைட்சிகைளும முன்வை 
வவணடும என்று அ்ழப்பு விடுத்திருககின்்றார். 

இது உண்ையில் டபரிதும வைவவறகைப்ப்ட 
வவணடிய அ்ழப்பாகும. பிைச்சி்னகைள நீடிப்பது 
நாட்டுகவகைா ைககைளுகவகைா நன்்ைகைள பயககைாது. 
பிைச்சி்னகைளுககுத் தீர்வு கைாணபதன் மூலமதான் 
ைககைளுககு நன்்ைகை்ளப் டபறறுக டகைாடுககைக 
கூடியதாகை இருககும. அது நாட்டுககும ைககைளுககும 
நன்்ைகைள பயககும. அதனால் ைககைளின் பிைச்சி-
்னகைளுககு தீர்வுகை்ளப் டபறறுக டகைாடுப்பதற-
கைாகை நாட்டின் த்லவைான ேனாதிபதி்ய சந்தித்துக 
கைலந்து்ையா்ட முடியும. அதறகு எந்தத் த்்டயும 
இல்்ல. 

அதன் கைாைைத்தினால்தான் யாழ்கு்டாநாட்டுககு 
கை்டந்த வாைம டசய்திருந்த டவளிவிவகைாை அ்ைச்-
சர் வபைாசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ், 'தமிழ் வதசியக 
கூட்்ட்ைப்்பச் சந்திககும வி்டயத்தில் ேனாதிபதி 
அககை்்றயு்டன் இருககின்்றார்' என்று குறிப்பிட்டுள-
ளார். நாட்்்ட உண்ையாகை வநசிககும த்லவரின் 
பணவப அதுவாகும. 2019 ஆம ஆணடு ந்்ட-
டபற்ற ேனாதிபதித் வதர்தலில் டவறறி டபற்ற்தத் 
டதா்டர்ந்து அவடவறறி்ய உத்திவயாகைபூர்வைாகை 
அறிவிககும ்வபவத்திலும, ேனாதிபதியாகைப் பத-
விவயறகும ்வபவத்திலும கைலந்து டகைாணடு உ்ை-
யாறறிய ேனாதிபதி வகைாட்்டாபய ைாேபக்ஷ, 'ேனா-
திபதித் வதர்தலில் எனககு வாககைளித்த ைககைளுககு 
ைாத்திைைல்லாைல் வாககைளிககைாத ைககைளுககும 
நாவன ேனாதிபதி. அதறகு ஏ்றபவவ நான் பணியாற-
றுவவன்' என்்றார்.  

அதனால் ைககைளின் பிைச்சி்னகைள டதா்டர்பில் 
ேனாதிபதி்யச் சந்தித்து கைலந்து்ையாடுவதறகும 
அப்பிைச்சி்னகைளுககு தீர்வுகை்ளப் டபறறுக டகைாள-
வதறகும ேனநாயகை நாட்டில் எல்லா கைட்சிகைளுககும 
உரி்ை உளளது. அந்த வ்கையில் இந்நாட்டில் 
அஙகீகைரிககைப்பட்டுளள அைசியல் கைட்சிகைளில் தமிழ் 
வதசியக கூட்்ட்ைப்பும ஒன்்றாகும. தமிழ் ைககைளின் 
பிைச்சி்னகைள, எதிர்பார்ப்புகைள குறித்து அவர்கைளும 
ேனாதிபதி்யச் சந்தித்து கைலந்து்ையா்ட முடியும. 
அதறகு அவர்கைளுககு உரி்ை உளளது. இதறகு 
எவவித த ் ்டயும இல்்ல. 

இந்த சூ ழலில் வநறறுமுன்தினம ந்்டடபற்ற 
அ்ைச்சை்வ முடிவுகை்ள அறிவிககும டசய்தியா-
ளர் ைாநாட்டில்  கைலந்து டகைாண்ட அ்ைச்சை்வ 
இ்ைப் வபச்சாளர் ட்டாக்டர் ைவைஷ் பத்திைன, 
'நீண்ட கைாலைாகைத் தீர்ககைப்ப்டாத சில பிைச்சி்னகைள 
இருப்ப்த நாம ஏறகின்வ்றாம. அவற்்றப் வபசித் 
தீர்ககை வவணடும என்பதில் ேனாதிபதியும அைசாங-
கைத்தினரும டவளிப்ப்்டயான வபாககு்டன் உளள-
னர். நல்லிைககைத்திறகுத் வத்வயான அ்னத்து 
ந்டவடிக்கைகை்ளயும அைசாஙகைம முன்டனடுககும' 
என்றுளளார். 

கைலந்து்ையா்டல்கைள மூலமதான் பிைச்சி்னகை-
ளுககு தீர்வுகை்ளப் டபறறுக டகைாளள முடியும. 
அ்வ உறுதியான முன்வனற்றத்்தயும சுபீட்சத்-
்தயும நாட்டில் ஏறபடுத்த வழிவகுககும. அத்னக 
கைருத்தில் டகைாணடு நாட்டின் மீதும ைககைள மீதும 
உண்ையான அன்பு டகைாண்டவர்கைள ைககைளின் 
பிைச்சி்னகைளுககு தீர்வுகை்ளப் டபறறுக டகைாடுப்ப-
தறவகை முன்னுரி்ை அளித்து டசயறபடுவர். இ்த 
விடுத்து பிைச்சி்னகைள நீடிப்ப்த ்வத்து கைட்சி அை-
சியல் இலாபம டபறறுக டகைாளள முயறசி டசய்ய 
ைாட்்டார்கைள.  

ஆகைவவ கைலந்து்ையா்டல்கைள மூலம பிைச்சி-
்னகைளுககு தீர்வு கைாை நல்லிைககைத்திறகுத் 
வத்வயான சகைல ந்டவடிக்கைகை்ளயும முன்டன-
டுககும அைசாஙகைத்திறகு ஆதைவும ஒத்து்ழப்பும 
நல்கைப்ப்ட வவணடும. அதன் நிமித்தம தறவபா்தய 
சூழ்ல முழு்ையாகைப் பயன்படுத்திக டகைாளள 
வவணடும. அது நாட்டுககும ைககைளுககும அளிககும 
பாரிய வச்வயாகை அ்ையும.  

35, டி. ஆர். விேயவர்தன ைாவத்்த, டகைாழுமபு- - 10

தபால் டபட்டி இலககைம : 834
டதா்லவபசி இலககைம : 2429429, 2429272, 2429279

டபகஸ் : 2429270, 2429329, விளமபை முகைா்ையாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு்டம 1443 ேுைாதல் ஆகி்றா பி்்ற 30
பிலவ வரு்டம  ் த ைாதம 21ம நாள       வியாழககிழ்ை

அதிகரிக்கும் இணையவழி குற்றஙகளில்
அகப்படாமல் அவதானம் ப்பணுபவாம்!

நெதர்ாந்தின் FMO இடமிருந்து நீணட கா் 
நிதி வசதிகளுக்காக 10 மில். நடா்ர 
ந்பறறுள்ள Alliance Finance நிறுவனம்

அக்கணைப்பறறில் கண்ளகட்டிய வடக்கு, கிழக்கு   
கண்ஞரகளின் இருொள புணகப்பட கணகாட்சி

நவீன டதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியின் 
பய்ன இன்று நாம அனுபவித்துக 
டகைாணடிருககிவ்றாம. இதன் வி்ள-

வுதான் இன்று எமமில் பல்ை அடி்ை 
நி்லககு உட்படுத்திக டகைாணடிருககி்றது. 
உலகைம உளளங்கைககுள ஆட்பட்டு விட்்டது 
என்று டசால்வது வபால் ஐந்து ்கைவிைல்கை-
ளின் நடுவவ ஆ்றாவது விைலாய் ்கைத்டதா-
்லவபசிகைள ைாறி உளளன எனலாம. 

இன்று நாம இருந்த இ்டத்தில் இருந்து 
உலகின் மூ்லமுடுககுகைளில் உளள அ்ன-
வரு்டனும டதா்டர்பு டகைாளவவதாடு தகைவல் 
பரிைாற்றமும இ்டமடபறுகி்றது. அத்வதாடு 
தைது உறபத்திகைள வியாபாை டபாருட்-
கை்ள விளமபைப்படுத்த விறப்ன டசய்ய 
டபாழுது வபாககை தகைவல் டப்ற என பல 
வத்வககு இன்று இ்ையத்்தப் பயன்-
படுத்துகின்்றனர். பல்வவறு இலத்திைனியல் 
உபகைைைஙகைளான கைணினிகைள. ைடிககைை-
னிகைள ட்டப் மூலம இ்ையத்்தப் பயன்-
படுத்தினாலும ஒப்பீட்டு அளவில் இ்ை-
யப்பயன்பாடு ்கைத்டதா்லவபசி மூலவை 
கூடுதலாகை இ்டமடபறுகி்றது. இன்று ்கைத்-
டதா்லவபசிகைள ைலிவான வி்லகைளில் பல-
வ்கைகைளில் இலகுவாகை கி்்டப்பவத இதறகு 
கைாைைம எனலாம. 

உலகை சனத்டதா்கையான 7.83 பில்லி-
யனில் 5.22 பில்லியன் ைககைள ்கைத்-
டதா்லவபசி்ய பாவிககின்்றனர். இது 
56.4% ஆகை கைாைப்படுகின்்றது. இது 
உலகை சனத்டதா்கையு்டன் ஒப்பிடு்கையில் 
66.6% ஆகும. 64% ஆணகைளும 36% 
டபணகைளுைாகை கைாைப்படுகின்்றனர். இவர்-
கைள தைது டபாழு்தப் வபாககைவும தைககு 
வத்வயான தகைவல்கை்ள டப்றவும டதா்டர்-
புகை்ள பலப்படுத்தவும சமூகை வ்லத்த-
ளஙகை்ள பின்டதா்டைவும  இ்ையத்்தப் 
பயன்படுத்துகின்்றனர்.

இவவா்றாகை இ்ையத்தளத்்த பயன்ப-
டுத்தும வபாது பல்வவறு பிைச்சி்னகை்ள 
எதிர்டகைாளள வவணடி இருககும. அதாவது 
தகைவல்கைள திரு்டப்படுதல், இ்ையவழி 
குற்றச் டசயல்கைளில் ஈடுப்டல், நிதி வைாசடி 
என்பவ்வகைளுககு ஆட்ப்ட வநரிடும. 
இதுவவ இ்ையவழி குற்றம (Cyber 
Crime) எனப்படுகி்றது. இத்த்கை்ய 
இ்ையவழி குற்றைானது 1910 கைளிவல 

முதன் முதலில் ஏறபட்்டது. வோசப் வைரி 
டேககு ஆட் என்பவைால் பிைான்ஸ் நாட்டு 
்கைத்தறி சமபந்தைான தகைவல்கை்ள திருடி-
யதில் இருந்து இ்ையவழி குற்றம ஆைம-
பித்தது. 

உலகில் இ்ையத்தளக குற்றத்தில் ஈடுப-
டும முதல் 20 நாடுகைளின் பட்டியலில் அடை-
ரிககைா முதல் இ்டத்தில் உளளது. சீனா இைண-
்டாம இ்டத்திலும இறுதி 20 ஆம இ்டத்தில் 
இஸ்வைலும உளளன. அடைரிககைாவில் 25% 
உம சீனாவில் 9% உம கைாைப்படுகின்்றன. 
இந்தியாவில் ைட்டும சுைார் 42 மில்லியன் 
ைககைள இ்ையத்தள குற்றத்திறகு ஆட்பட்-
டுளளனர். இவவா்றான குற்றஙகைளில் தை-
வுகைள திரு்டப்ப்டல், தகைவல்கை்ள அவைது 
அனுைதி இன்றி மு்டககுதல், பை வைாசடி 
என்பன அ்டஙகும. இது இருவ்கையில் இ்டம-
டப்றலாம.

01.  சமூகை வத்வககைாகை அைசு ைறறும 
நலன்விருமபிகைள மு்டககுவது 
(Ethical Hacking)

02.  தனிப்பட்்ட வத்வககைாகை மு்டககுவது 
(illegal hacking)

இவவா்றான மு்டககைஙகைள சமூகை நலன் 
சார்ந்து இ்டமடபறும வபாது பல்வவறு வ்கை-
யிலான சமூகை குற்றஙகைள, இனவைாதல்கைள 

திருட்டு சமபவஙகைள என்பன தடுககைப்படு-
வது குறிப்பி்டத்தககைதாகும. ஆனால் தனிப்-
பட்்ட ரீதியில் மு்டககுவது சட்்டவிவைாதைாகும. 
இவவா்றான திருட்டில் பின்வருவன அ்டங-
கும.

தகைவல் டதாழில்நுட்ப வச்வகை்ள திரு-
டுவது, தகைவல்கை்ள அழிப்பது, இ்ையத்-
தில் முகைம டதரியாதவர்கை்ள ஏைாறறுவது, 
கைணிணி உட்ப்ட டதாழில்நுட்ப சாதனங-
கைளில் இருந்து தகைவல்கை்ள திருடுவது, 
ைற்றவர்கைளின் தகைவல்கை்ளவயா பு்கைப்ப-
்டஙகை்ளவயா தவ்றாகை பயன்படுத்துவது, 
சட்்டத்திறகு பு்றமபான பாலியல் குற்றங-
கை்ள இ்ையம மூலம ஏறபடுத்துவது, 
மின்னஞசல் ைறறும இ்ைய அ்ழப்பு 
மூலம டகைா்ல மிைட்்டல்கைள இ்டமடபறுவது, 
ைற்றவர்கைளின் மின்னஞஞல் ைற்றம சமூகை 
வ்லத்தள கைைககுகை்ள திருடி அவதூறு 
பைப்புவது, முகைப்புத்தகைத்தில் வபாலியான 
ப்டஙகை்ளப் வபட்டு ைானபஙகைப்படுத்தல், 
்வைஸ் டைன்டபாரு்ள பயன்படுத்தி 
கைைணி உபகைைைஙகைள சீர்கு்லத்தல் என 
பலவ்கையில் அ்டஙகும

இன்்்றய கைாலத்தில் இவவா்றான இ்ை-
யவழி குற்றஙகைள மூலம அதிகைம பாதிககைப்ப-
டுவது சிறுவர்கைளும டபணகைளுைாகை கைாைப்-

படுகின்்றனர். தைது அன்புககுரியவர்கை்ள 
நமபி ஏைாந்து வபாகின்்றனர். இவவா்றான 
குற்றஙகைளுககு தைது அன்புககுரியவர்கைளி-
்டம நமபி ஏைாறுவவத கைாைைைாகை உளளது. 
தாம ைகிழ்ச்சியாகை இருக்கையில் உளள 
உ்ையா்டல்கைள பு்கைப்ப்டஙகைள குைல் பதிவு-
கைள என்பவற்்ற ்கைப்வபசிகைளில் பத்திைப்ப-
டுத்தி ்வத்துளளனர். 

தைது ்கைப்வபசிகைள பழுத்்டந்ததும 
கை்்டகைளில் திருத்தக டகைாடுப்பதால் அதில் 
உளள தகைவல்கைள சில சையஙகைளில் கைள-
வா்டப்பட்டு இ்ையத்தளஙகைளில் டவளியி-
்டப்பட்டுகின்்றன. இதன் கைாைைைாகை இன்று 
எைது சமூகைத்தில் தறடகைா்லகைளும குடுமப 
முைணபாடுகைளும அதிகைரித்துளளன. இது 
ைாத்திைைன்றி அண்ைக கைாலைாகை நிகைழ்-
நி்ல கைல்வி மு்்ற ஊ்டாகை ைாைவர்கைள 
பயன் டபற்ற வபாதும முகைநூல் ைறறும 
வபாலியான நபர்கைளின் டதா்லவபசி 
மூலம டதா்டர்புகை்ள வைறடகைாணடு தைது 
எதிர்கைாலத்்த வகைளவிககுறியாககியவர்-
கைவள அதிகைம எனலாம. இதறகு எைது 
நாட்டில் உளள ்வத்தியசா்லகைளின் 
உளநல பிரிவு ைருத்துவ விடுதிகைளில் சிகிச்-
்சககைாகை வரும அளவுகைள சான்று பகைர்கின்-
்றன.

எைது நாட்டில் இவவா்றான குற்றச் 
டசயல்கை்ள கைணகைாணிககை 2006 இல் 
CERT அ்ைப்பு உருவாககைப்பட்்டது. இதன் 
மூலம கைணகைாணிப்பு ந்டவடிக்கைகைள இ்டம-
டபறும அவதவவ்ள மு்்றப்பாடுகைளும 
பதிவு டசய்யப்படுகின்்றன. இதன் மூலமும 
கைணகைாணிப்பு ந்ட-
வடிக்கைகைள வைற 
டகைாளளப்படுவதால் 
இவவா்றான. டசயற-
பாடுகைளில் இருந்து 
விலகி இருப்பது தைது 
எதிர்கைாலத்திறகு உகைந்-
தது என்பவத உண்ை-
யாகும.

Club Photo Ceylonica வின் ஏறபாட்டில் 
இருநாள பு்கைப்ப்டக கைணகைாட்சி ைறறும 
வ்டககு, கிழககு ைாகைாை பு்கைப்ப்டக 

கை்லஞர்கைளுககைான விருது வழஙகைல் விழா 
நிகைழ்வுகைள அககை்ைப்பறறு ைாநகைை 'ஹல்லாஜ்' 
ைண்டபத்தில் ந்்டடபற்றன.   

Club Photo Ceylonica த்லவரும ்வத்தி-
யருைான ஆகில் அஹைட் ஷரிபுதீன் ைறறும 
பு்கைப்ப்டக கை்லஞரும விழா ஏறபாட்்டாள-
ருைான அப்துல் ஹமீட் தாஹிர் ஆகிவயாரின் 
இ்ைத் த்ல்ையில் ந்்டடபற்ற பு்கைப்-
ப்டக கைணகைாட்சி்ய அககை்ைப்பறறு ைாநகைை 
முதல்வர் அதாஉல்லாஹ அகைைட் சகி பிைதை 
அதிதியாகை கைலந்து டகைாணடு அஙகுைார்ப்பைம 
டசய்து ்வத்தார்.   

இைண்டாம நாள, 
இறுதி பரிசளிப்பு நிகைழ்-
வுகைளில் வதசிய கைாங-
கிைஸ் த்லவரும 
பாைாளுைன்்ற உறுப்-
பினருைான ஏ.எல்.
எம .அதாஉல்லாஹ 
பிைதை அதிதியாகை 
கைலந்து டகைாண்டார். 
Club Photo Ceylonica 
ஏறபாட்டில் வ்டககு 
கிழககு ைாகைாைஙகை-
ளில் உளள பிைபல 
பு்கைப்ப்டக கை்லஞர்-
கைளின் பு்கைப்ப்டஙகைள 
ைறறும கை்டந்த 2020, 
2021 ஆம ஆணடு-

கைளில் ந்டத்தப்பட்்ட 
வபாட்டி நிகைழ்வுகைளில் 
டவறறி டபற்ற பு்கைப்-
ப்டக கை்லஞர்கைளின் 
பு்கைப்ப்டஙகைள கைண-
கைாட்சியில் கைாட்சிப்படுத்-
தப்பட்்டது்டன், டவறறி 
டபற்ற பு்கைப்ப்டக 
கை்லஞர்கைள விருது 
வழஙகி பாைாட்டி டகைௌை-
விககைப்பட்்டனர்.   

டதான்்ை, கைலாசா-
ைம, பணபாடு, சையம, 
வாழ்வியல், இயற்கை, 
இைச்னகைள உளளிட்்ட 
து்்றகைளில் தத்ரூப-

ைான பு்கைப்ப்டஙகை்ளக டகைாணடு கைணகைாட்-
சிக கூ்டம கை்ளகைட்டியது. இருநாள பு்கைப்ப்டக 
கைணகைாட்சி்ய டபருைளவிலாவனார் பார்்வ-
யிட்்ட்ை குறிப்பி்டத்தககைது. டவறறியீட்டிய 
கை்லஞர்கைள விருது வழஙகி பாைாட்டி டகைளை-
விககைப்பட்்டனர். இதில் Grand Award விருது 
அககை்ைப்பறறு முனவவைா கைனிஷ்்ட கைல்லூரி 
ைாைவன் எம.எஸ்.அதீப் அஹைட்டுககு வழஙகி 
்வககைப்பட்்டது்டன, Club Photo Ceylonica இன் 
அஙகீகைாை விருது வத்த்ள அைலினி டி டசய்-
்றாஹுககு வழஙகி ்வககைப்பட்்டது.   

அமபா்்ற வைலதிகை ைாவட்்டச் டசயலாளர் 
வி.டேகைதீஸன், கிழககு ைாகைாை பணபாட்்ட-
லுவல்கைள தி்ைககைளப் பணிப்பாளர் எஸ்.
நவநீதன், அககை்ைப்பறறு பிைவதச டசயலா-
ளர் ரீ.எம.எம.அன்சார், அமபா்்ற ைாவட்்ட 

கைலாசாை ஒருஙகி்ைப்பு உத்திவயாகைத்தர் 
ஏ.எல்.டதௌபீக, FNPIAS சர்வவதச விருது டவற-
றியாளர் ஹர்ஷ ைதுைஙகை டேயவசகைை, வபாட்-
வ்டாஹப்பின் த்லவர் பிைவீன் சைைகவகைான் 
ஆகிவயார் அதிதிகைளாகைக கைலந்து டகைாண்டனர்.   

கிழககுப் பல்கை்லககைழகை சிவைஷ்்ட விரிவு்ை-
யாளர்  ட்டாக்டர் எஸ்.டேய்சஙகைர், அககை்ைப்-
பறறு பிைவதச டசயலகை கைலாசாை அபிவிருத்தி 
உத்திவயாகைத்தர் ஐ.எல்.றிஸ்வான், ைாவட்்ட உள-
வளத்து்ை உத்திவயாகைத்தர் ஏ.ஏ.தீன் முகைம-
ைட், எழுத்தாளர் உைாவைதைாேன், ப்டத் தாயா-
ரிப்பாளரும, எமுத்தாளருைான ஹசீன் ஆதம 
என முககியஸ்த்தர்கைள பலர் கைணகைாட்சியில் 
கைலந்து டகைாண்டனர்.

(அட்்டா்ளச்வச்ன ைத்திய நிருபர்)   

ஏ.எம.கைஸ்பியா வீவி (பீ.ஏ)...?
சிறுவர் உரிமைகள் மைம்பாட்டு
உதவியபாளர் பிரமதச சசயலகம

கல்முமை.

நல்லிணகக கலந்துமரயபாடல்கள்
மூலமை பிரச்சிமைகளுககு தீர்வு

குற்றமற்றவனாகவும், பழிச்செயல் புரிந்திட அஞ்சி
நாணுகின்றவனாகவும் இருபபவனனயய உயர்குடியில்
பி்றந்்தவன எனத் ்்தளிவு ்காள்ள யவண்டும்.

குடிப்பி்றந்து குற்றத்தின் நீஙகி வடுப்பரியும
நாணு்்டயான் சுட்வ்ட டதளிவு



அவுஸ்திரேலியத்  தமிழ் 
இலக்கிய கலலச் சஙகம் 
இலஙலக எழுத்ததாளரக-
ளுக்கதாக நடத்திய இலக்-
கியபரபதாட்டி முடிவுகள் 
வெளியதாகியுள்ளன. கடநத 
இருபது ெருடஙகளுக்கும் 
ரேலதாக  அவுஸ்திரேலியதா-
வில் இயஙகி ெரும் தமிழ் 
இலக்கிய கலலச்சஙகம், 
இலஙலக தமிழ் எழுத்ததாளர-
கலள ஊக்குவிக்கும் ரநதாக்-
கத்தில் கடநத 2019 – 2020 
ஆம் ஆண்டுகளில்  இலஙலக-
யில் வெளியதான நூல்களில் 
சிறநதெறலற ரதரவு வசய்து, 
அெறலற எழுதியெரகளுக்கு 
பரிசு ெழஙகத் தீரேதானித்தி-
ருநதது.

இநதத்  தீரேதானத்திறகு 
அலேெதாக குறிப-
பிட்ட இேண்டு ஆண்டு 
கதாலபபகுதியில் இலங-
லகயில் வெளியதான 
சிறுகலத, நதாெல், 
கட்டுலே, கவிலத, 
வ ே தா ழி வ ப ய ர ப பு 
முதலதான ஐநது துலற-
களில் வெளியதான 
நூல்கள், அெறலற எழுதிய எழுத்ததாளரகளிடமி-
ருநது ரகதாேபபட்டிருநதன. அதன் பிேகதாேம் இறுதிக்-
கட்டத் ரதரவில் சிறநத நூலதாக வதரிெதானெறறுக்கு 
பரிசில்கள் அறிவிக்கபபட்டுள்ளன. வேதாழிவப-
யரபபுத்  துலறயில் ஒரே ஒரு நூரல ரபதாட்டிக்கு 
ெநதலேயதால், இனிெரும் ஆண்டுகளில்  நடத்தவி-
ருக்கும் ரபதாட்டியில் அதலன பரிசீலிபபது என முடி-
ெதாகியிருக்கிறது.

ரபதாட்டி முடிவுகளும் பரிசுத் வததாலகயும் 
ெருேதாறு: 

ரக. ஆர. ரடவிட் சிறு-
கலதகள் (சிறுகலத)_ரக. 
ஆர . ரடவிட் எழுதியது 
_ரூபதா ஐம்பததாயிேம், குஞ்-
சேம் ஊரநரததார (நதாெல்) 
ரூபதா  ஐம்பததாயிேம், சீேதான் 
பத்திநதாதன் பர்தாநது எழுதி-
யது, லேெண்்ன்  இேதாே 
கதாவியம் – (கவிலத) ரூபதா 
ஐம்பததாயிேம், கதாபபியக்ரகதா 
ஜின்னதா ஷரிபுத்தீன் எழுதி-
யது,குன்றிலிருநது ரகதாட்-
லடக்கு -(கட்டுலே) ரூபதா ஐம்-
பததாயிேம், எம். ெதாேரதென்  
எழுதியது. 

பரிசு வபறறெரகளுக்கதான  
பரிசுத் வததாலகயும் சதான்றிதழ்-
களும், 2022 ஏபேல்  ேதாதத்-
திறகு முன்பதாக அனுபபி 
லெக்கபபடும். பரிசுத்-

வததாலக – இலஙலக 
நதா்யத்தில் தலதா 50 
ஆயிேம் ரூபதா.

குறிபபிட்ட பரிசுத்-
வததாலககலள ெழஙக 
முன்ெநதுள்ளெரகள்: 

நதா. அரு்கிரி 
(வேல்பன்)_எழுத்ததா -
ளர (அேேர) அருண் 

விஜயேதாணி நிலனவுபபரிசு, முகம்ேது ஆரீஃப 
(சிட்னி)_ எழுத்ததாளர அேேர ேருதூரக்வகதாத்-

தன் நிலனவுபபரிசு,  ேருத்துெர (திருேதி) ெஜனதா 
ேீஃபீக் (வேல்பன்) 

_எழுத்ததாளர (அேேர) ேருதூரக்கனி நிலனவுப-
பரிசு, ேருத்துெர வநதாயல் நரடசன் (வேல்பன்) _ 
எழுத்ததாளர (அேேர) ேல்லிலக ஜீெதா நிலனவுபப-
ரிசு .

பதா்நதுலற வததாட்டெத்லத அல்-
பஹ்றியதா ேத்திய கல்லூரியில் தனது 
பதாடசதாலலக் கல்விலய ஆேம்பித்த இெர 
வகதாழும்பு சதாஹிேதா கல்லூரியில் உயர 
கல்விலய நிலறவு வசய்ததார.வததாட்ட-
ெத்லத பள்ளிெதாசல்களின் தரேகரத்ததா-
ெதாக பணியதாறற முன்னர பள்ளிெதாசல் 
நிரெதாகத்தில் பல பதவிகளிலும் சமூக நல 
அலேபபுகளிலும் வசயலதாறறியுள்ளதார. 
பள்ளிெதாசல் ேறறும் நிரெதாகத்துடன் 
வநருக்கேதான வசயல்பதாடுகள் வகதாண்ட 
இெர, சதாதுலியதா தரக்கதா ெழிபதாடுகளில் 
ஆரெத்துடன் பஙகளிபபுச் வசய்தெேதா-
ெதார.   

வததாட்டெத்லத பள்ளிெதாசலின் 
முன்னதாள் தரேகரத்ததாக்களில் ஒருெேதான 
ேர்ஹூம் எம்.எஸ்.எம்.ேவ்சூல் அெர-
களின் குடும்பத்தினேதால் நிரேதாணிக்கப -
பட்ட ரெறெத்லத ேஸ்ஜிதுல் பத்ர பள்-
ளிெதாசலல குறிபபிட்ட பிேரதசத்தில் 

கட்டிவயழுபபும் விடயத்திலும் இெர 
வபரும் பஙகளிபபுச் வசய்தெேதாெதார. 
இன்று இபபள்ளிெதாசல் ரெறெத்லத 
கிேதாே ேக்களின் சேய நிகழ்வுகளுக்கு 
பிேததான இலறயில்லேதாக திகழ்கின்றது.   

இெர Y.M.M.A வததாட்டெத்லத 
கிலளக்கு நிேநதேக் கட்டடம் வபறறுக் 
வகதாடுபபதில் முன்னின்று உலழத்தெ -
ேதாெதார. அன்னதாரின் குடும்ப உறுபபி -
னரகளதால் அன்பளிபபுச் வசய்யபபட்ட 
கதாணியில் நிரேதாணிக்கபபட்ட கட்ட-
டத்தில் இன்று கல்விப பணிகள் இடம்-
வபறறு ெருகின்றன.   

பதா்நதுலற வததாட்டெத்லத 'அந-
நுஸ்ேத்' புரததா கமிட்டியின் தலலெேதாக-
வும் வசயல்பட்ட இெர,ெதாேதாநத புரததா 
ஓதல் நிகழ்வுகலள சுழறசி முலறயில் 
உறுபபினரகளின் வீடுகளில் இடம்வப-

றச் வசய்ததார. இலளஞரகளின் இநத 
ெதாேதாநத ஒன்றுகூடல் மூலம் பய-
னுள்ள பல்ரெறு விடயஙகள் கிேதா-
ேத்தில் முன்வனடுக்கபபட்டலே 
நிலனவுகூேத்தக்கது. வததாட்டெத்லத 
லெ.எம்.எம்.ஏ கிலளலய ஆேம்பித்த 
முன்ரனதாடிகளில் ஒருெேதாகவும் இெர 
விளஙகியதுடன் இநத அலேபபின் 
முதலதாெது தலலெேதாகவும் வதரிவு 
வசய்யபபட்டிருநததார. வததாட்டெத்லத 
விலளயதாட்டுக் கழகத்திலும்(T.S.C) 
ஆேம்பகதால உறுபபினேதாக விளஙகிய 
இெர, இக்கழகத்தின் ரேலட நதாடகங-
களில் நலகச்சுலெ பதாத்திேத்தில் நடித் -
துள்ளதார.   

பதா்நதுலற வததாட்டெத்லத 
வபரிய பள்ளிெதாசலின் முன்னதாள் தர-
ேகரத்ததாெதான ேர்ஹூம் மு்ம்ேது 
்தாஜியதார மு்ம்ேது அமீர ேறறும் 
உம்முல் இனதாயதா தம்பதிகளின் புதல் -

ெேதான இெர கடநத ஆண்டு வபபேெரி 
ேதாதம் 4 ஆம் திகதி வததாட்டெத்லத 
வபரிய பள்ளிெதாசலில் இடம்வபறற 
நிரெதாகக் கூட்டத்தில் கலநது வகதாண்ட 
பின்னர பள்ளிெதாசலிருநது ரபருெலள-
யில் நிகழ்வெதான்றுக்கு வசன்ற சேயம் 
ளு்ர வததாழுலகக்கு தயதாேதான நிலலயில் 
துல்வியதாரின் ரபருெலள இல்லத்தில் 
கதாலேதானதார.அன்னதாரின் ஜனதாஸதா இலங-
லகயின் முதலதாெதும் பழலேமிகு பள்ளி -
ெதாசல் எனவும் புகழ்வபறற ரபருெலள 
ேருததாலன ேஸ்ஜிதுல் அபேதார பள்ளிெதா -
சல் லேயெதாடியில் நல்லடக்கம் வசய்யப-
பட்டது.

பதாரிய சிக்கல்களுக்குள் அகபபட்டுள்ள 
நூல் பநவததான்லற அவிழ்க்க ரெண்டிய அெ -
லத்துக்குள் நதாடு சிக்குண்டுள்ளது. இதலன 
அவிழ்பபது இலகுெதான கதாரியேல்ல. என்றதா-
லும் கட்டதாயேதாக அதலன வசய்ததாக ரெண்-
டியுள்ளது. இநதச் சிக்கலிலிருநது விடுபட 
ேக்களிலடரய ேனித ரநயத்லதக் கட்டிவய -
ழுபப ரெண்டியுள்ளது. இதலன இன, ேத, 
வேதாழி, கட்சி அேசியல் ரபதமின்றி முன்வன -
டுக்க ரெண்டும் என இலஙலக ேனித ரநய 
அலேபபின் இல்பபதாளரும், அலழபபதா -
ளருேதான சநதிேதா விரஜகு்ெரதன சுட்டிக் -
கதாட்டுகிறதார.  

"எேது ரதசம் சுதநதிே-
ேலடநது 74 ெருடஙக -
ளதாகின்றன. ஜனநதாயக 
அேசியல் நீரேதாட்டத்தில் 
நதாடு இன்னமும் சஙக-
மிக்கவில்லல. கட்சி 
அேசியலில் சிக்கி நதாடும் 
ேக்களும் அெதிபபட்டுக் 
வ க தா ண் டி ரு ப ப ல த ர ய 
அெததானிக்க முடிகிறது. இனஙகளி -
லடரய ஒறறுலே ெலுபவபறவில்லல. 
ேனிதரநயம் ேறக்கபபட்டவததான்றதா-
கரெ கதா்பபடுகின்றது. அழகதான எேது 
நதாட்டில் என்ன ெளமில்லல? சகல 
ெளஙகளும் வசழித்துக் கதா்பபடும் 
நதாட்டில் ேக்கள் பிளவுபட்டுப ரபதாயுள்ள-
னர. ேதத்ததால், இனத்ததால், வேதாழியதால், 
அேசியலதால் ரேதாதிக் வகதாண்டிருக்கின்-
ரறதாம்.  

கதாலம் கடநது வகதாண்ரட ரபதாகிறது. 
எேது எதிரகதாலச் சநததியினர எம்லேப 
பதாரத்து சபிக்கும் அெலம் ஏறபட இட-
ேளிக்கக் கூடதாது. ேக்களிலடரய ேனித-
ரநயம் கட்டிவயழுபபபபட ரெண்டும். 
அலனெரும் ேனிதரகள் என்ற ேனநிலல 
எல்ரலதாரிடமும் ஏறபட ரெண்டும். 
அதறகதான நிலலயதான, நீடித்து நிறகக் கூடிய 
ரெலலத்திட்டத்லத அலனெரும் ஒன்று -

கூடி முன்வனடுக்க ரெண்டும். நதாட்டுக்கு 
ரதசியக் வகதாள்லகவயதான்று மிக முக்கியேதா -
னேதாகும். நதாடு சுதநதிேேலடநததன் பின்னர 
ஆட்சிக்கு ெநத எநதவெதாரு அேசும் ரதசியக் 
வகதாள்லகவயதான்லற ெகுத்துச் வசயறபட -
வில்லல" எனவும் அெர வதரிவித்ததார.  

இதன் வபதாருட்டு இன, ேத, வேதாழி ரபதங-
கலளக் கடநது ேனிதரநயத்லதக் கட்டிவய-
ழுபபுெதறகதான ரதசிய அலேபவபதான்று உத -
யேதாகியுள்ளது. ேக்களிலடரய ரபதத்லதக் 
கலளநது ெடக்கு, கிழக்கு, ரேறகு, வதறகு 
உட்பட முழு ரதசத்லதயும் ஒன்றில்த்துச் 
வசயறபடும் ெலகயில் இநத 'சத்தியத்துக் -
கதான இலஙலக ேனித ரநயம்' எனும் வபய-

ரிலதான அலேபபு வகதாழும்பில் ஆேம்பித்து 
லெக்கபபட்டுள்ளது.  

பண்டதாேநதாயக்க ஞதாபகதாரத்த 
சரெரதச ேதாநதாட்டு ேண்டபத் -
தில் கடநத சனிக்கிழலே ேதாலல 
இநத அலேபபின் அஙகுேதாரப-
ப் நிகழ்வு இடம்வபறறது. 
இநத நிகழ்லெ ஊடகத்துலற 
அலேச்சர டலஸ் அழகபவபருே 
ேஙகல விளக்ரகறறி லெத்து 
ஆேம்பித்து லெத்ததார.  

சத்ய ஸ்ரீலஙகதா ேனித ரநயம் 
என்ற அலேபபில் முதலதாெது 
கருத்வததாடரின் ரபதாது கல்வித்-
துலற வததாடரபில் கல்வியியலதா -
ளர கலதாநிதி வசயினுலதாபதீன் 

நஜிமுதீனும், வியதாபதாேம் ேறறும் ெரத்தகத் -
துலற குறித்து ரபேதாசிரியர இசுரு பண்டதாே -

வும் வததாழில்துலற வததாடரபில் வபதாறியி-
யலதாளர அனுேதாத வதன்னக்கூனும், இன 
ஒருலேபபதாடு வததாடரபில் ரபேதாசியிர 
ஜி. ஜி. சேல் சஞ்சீெவும், ரதசிய திட்டம் 
வததாடரபில் அலேபபின் தலலெர ரபேதா-
சிரியர சநதிேதா விரஜகு்ெரதனவும் 
விளக்கேளித்தனர.  

அண்்ல் ேகதாத்ேதா கதாநதி, வநல்சன் 
ேண்ரடலதா, ஜெ்ரலதால்ரநரு, லீகு -
ெதான்யூ, யதாசிரஅேபதாத், டத்ரததா ே்திர 
மு்ம்ேத், இம்ேதான் கதான் உட்பட 12 
உலகத் தலலெரகலள முன்னுததாே -்
ேதாகக் வகதாண்டு இவ்ெலேபபு வசயற-
படுெததாகவும் நதாட்டுக்குப வபதாருத்த-

ேதான ரதசியக் வகதாள்லகவயதான்லற ெகுத்து 
ேக்கள் முன் சேரபபிக்கவிருபபததாகவும் 

அலேபபின் வசய்பதாடுகள் வததாடரபில் நதாடு 
முழுெதிலும் ேக்கள் சநதிபபுகலள முன்வன-
டுக்கவிருபபததாகவும் கட்சி அேசியல் இன, 
ேத வேதாழி ரபதமின்றி அலேபபு இல்நது 
வசயறபடவிருபபததாகவும் ரபேதாசிரியர 
சநதிேதா விரஜகு்ெரதன வதரிவித்ததார.  

இநதக் கருத்ததாடலல ஊடகவியலதாளர சமு -
தித்த சேேவிக்ேே முன்வனடுத்துச் வசன்றதார. 
பதாகிஸ்ததான், பதாலஸ்தீன, சவூதி அரேபிய, 
பஙகளதாரதஷ் உட்பட பல்ரெறு நதாடுகளதும் 
தூதுெரகள், உயேதிகதாரிகள் பலரும் இநநிகழ்-
வில் கலநது வகதாண்டனர.
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-----(தகவல்: அவுஸ்திர்ரலியத் தமிழ் இலக்கிய கமலச்சஙகம்)
எம்.எஸ்.எம்.முனதஸிர்...?
(பாணந்துறைமத்திய குறூப் நிருபர்)

கலாபூஷணம்
எம்.ஏ.எம். நிலாம்...?

மறைந்த ஈழத்து இலக்கிய 
ஆளுறமகளின் நிறைவாக 
வழஙகப்படுகிைது

ைகாத்ைா காந்தி, பெல்்சன 
ைணரடேலா ரொன்ற
தமலவர்கள் காட்டிய ைனித-

ரெய வழிமய ொட்டு ைக்கள் ைத்தியில் 
கட்டிபயழுபெ ரவணடியதன அவசியத்மத 
்சத்திய இலஙமக ைனித ரெய அமைபபின 
தமலவர் ரெ்ராசிரிமய ்சந்திைா
விரேகுணவர்தன வலியுறுத்தியுள்்ார்.
அணணல் காந்தி உட்ெடே 12 ொட்டுத்
தமலவர்களின ொமதயில் இலஙமகயில் 
ைனித ரெயத்மத வ்ர்த்பதடுபெதறகான 
அ்ரசியல், இன, ைத, பைாழி ரெதைற்ற 
ஒனறிமணபொக இந்த பொது அமைபபு 
ப்சயறெடுபைனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

ொணந்தும்ற
பதாட்டேவத்மத 
்ரவழதுல் அத்கியா 

ேும்ஆப ெள்ளிவா்சல் உள்ளிட்டே
மூனறு ெள்ளிவா்சல்களின 
முனனாள் தர்ைகர்த்தாவும், அகில 
இலஙமக மவ. எம். எம். ஏ
ரெ்ரமவயின பதாட்டேவத்மத 
கிம்யின முனனாள் ஸ்தாெகத் 
தமலவருைான ைர்்ஹூம் மு்ம்ைது 
அமீர் மு்ம்ைது ஸாலி அவர்க்து 
ைம்றவின முதலாவது நிமனவு 
தினம் ொம் (4.2.2022) ஆகும். 
ொம் அனனாரின ஞாெகார்த்தைாக 
துஆப பி்ரார்த்தமன நிகழ்வு
இடேம்பெ்றவுள்்து.

இைம்த ப்ப்தஙகளுக்கு அப்பால் மனி்தபேயத்ற்த 
கட்டியயழுபபும் போக்கில் அறமபபு உ்தயம்

ய்தாட்்டவத்ற்த றவ.எம்.எம்.ஏ ப்பரறவ    
ஸ்தா்பக ்தறலவரின் மு்தலாம் நிறைவு திைம்

இவ்விழதாவில் உயரநீதிேன்ற முன்னதாள் 
நீதியேசர ரக.டி. சிட்ேசிறி பிேதே அதிதியதாக 
கலநது வகதாண்டதார. ரேலும் களுத்துலற  
ேறறும் பதா்நதுலற நீதிேன்ற நீதிபதிகள், 
சட்டத்தேணிகள், களுத்துலற  சட்டத்தே-
ணிகள் சஙகத் தலலெர, உறுபபினரகள், 
முக்கிய பிேமுகரகள் கலநது வகதாண்டனர.   

நிகழ்வில் அெேது ரசலெலய பதாேதாட்டி 
நிலனவுச் சின்னஙகளும் ெழஙகபபட்டன. 
சட்டத்தேணி எம்.ஸீ.எம். ்ம்ஸதா தனது 
ஆேம்பக் கல்விலய ஆஙகில வேதாழியில் 
களுத்துலற 'Holy Family Convent' இலும் 
பின்னர 5ஆம் ஆண்டு ெலே சீனன்-

ரகதாட்லட ஜஹூனியர பதாடசதாலலயிலும் 
கறறதார. 06ஆம் ெகுபபு முதல் உயரதேம் 
ெலே வகதாழும்பு ஸதாஹிேதா கல்லூரியில் 
கறறு, 1965 ஆம் ஆண்டு வகதாழும்பு சட்டக்-
கல்லூரிக்கு வதரிவு வசய்யபபட்டதார.   

அெர அஙகு சட்டக்கல்லூரியில் L.L.B 
பரட்லசயில் சிறபபு சித்தி வபறறு 1970ஆம் 
ஆண்டு அண்லறய பிேதே நீதியேசர எச்.
என்.ஏ. வபரனதாண்ரடதா ேறறும் ஏ.சீ.ஏ. 
அலஸ் முன்னிலலயில் சட்டத்தேணியதாக 
சத்தியபபிேேதா்ம் வசய்து சட்டத்தேணியதா-
னதார.   

அதன் பின் வகதாழும்பு ேதாெட்ட நீதிேன்-

றத்தில் சிறிது கதாலம் சட்டத்தேணியதாக 
பணிபுரிநத இெர, களுத்துலற ேதாெட்ட 
நீதிேன்றத்திறகு ேதாறறலதாகி இன்று ெலே 
(வபதான்விழதா வகதாண்டதாடும் ெலே) அரத 
நீதிேன்றத்தில் சட்டத்தேணியதாக பணியதாறறி 
ெருகின்றதார.   

அெர சட்டத்தேணியதாக பணியதாறறிக் 
வகதாண்ரட வகதாழும்பு பல்கலலக்கழகத்தில் 
'சரெரதச வியதாபதாே சட்டத்தில்' டிபரளதா-
ேதாலெ (1988) பூரத்தி வசய்ததார. வததாடரந-
தும் 50 ெருட கதாலேதாக களுத்துலற நீதிேன் -
றத்தில்   

சட்டத்தேணியதாக பணி வசய்து ெருகிறதார. 

அெர தரகதா நகலே பிறபபிடேதாகவும் 
சீனன்ரகதாட்லடலய ெசிபபிடேதாக-
வும் வகதாண்ட மு்ம்ேத் ்ம்ஸதா -
வின் லேத்துனேதாெதார.   

சீனன்ரகதாட்லட ஜதாமிய்யத்துல் 
பதாஸியதுஷ் ஷதாதுலிய்யதா கலதாபீட 
நிரெதாக சலபத் தலலெரும் சீனன்-
ரகதாட்லட பள்ளிச்சஙகத்தின் உப  
தலலெருேதான சட்டத்தேணி எம்.
ஸி.எம். ்ம்ஸதா, சீனன்ரகதாட்லட -

லயச் ரசரநத  கதாலஞ்வசன்ற ேர்ஹூம்க-
ளதான லெ.எல்.எம். கரம், ேழீ்தா தம்பதிக -
ளின் புதல்ெேதாெதார.

சீ
னனரகாட்மடேயின சிர்ரஷடே ்சட்டேத்-
த்ரணி மு்ம்ைத் கரீம் மு்ம்ைத் 
்ம்ஸா ்சட்டேத்தும்றயில் ஐந்து 

த்சாபதஙகம் பூர்த்தி ப்சய்துள்்ார். 
இவ்ரது ர்சமவமய ொ்ராட்டி பகௌ்ரவிக்கும் 
நிகழ்வு களுத்தும்ற ்சட்டேத்த்ரணிகள் ்சங-
கத்தின ஏறொட்டில் களுத்தும்ற ரைல்நீதி-
ைன்ற கட்டேடே வ்ாகத்தில் அணமையில் 
ெமடேபெற்றது.

ரெருவம் விர்சடே நிருெர்...?

சட்்டத்துறையில் ய்பான்விழா கண்ட   
சட்்டத்்தரணி எம்.ஸீ.எம். ஹம்்ா

ோட்டில் நீடித்து நிறலக்கக் கூடிய ஐக்கியம் 
கட்டியயழுப்பப்ப்ட பவணடுயமை வலியுறுத்்தல்

ரூ்பா 50 ஆயிரம்்பரிசு ய்பறும் 
இலஙறக எழுத்்தாளரகள்
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ரூ.25 க�ாடி பெறுைதியான...
கடத்தியதாக கூறப்படும் சம்்பவம் 

ததாடர்பில் பிரதான சந்தக ந்பராக 
கருதப்படும் தவள்ளவத்்த்யச் 
்சர்நத வர்த்தகர் ஒருவர் ்கது தசய் -
யப்பட்டுள்ளார்.   

 குறறப புலனாய்வுத் தி்ைகக -
்ளத்தின் சட்டவி்ராத தசாத்துககள 
குறித்த விசார்ைப பிரிவு 4 இன் 
த்பாறுப்பதிகாரி இநதச் சம்்பவம் 
ததாடர்பில் வி்சட விசார்ை-
க்்ள ஆரம்பித்த நி்லயில், சந்தக 
ந்பர் கடநத திஙகட்கிழ்ை (31) 
நாட்்ட விட்டு தவளி்யற முற-
்பட்ட்்பாது ்கது தசய்யப்பட்டு 
தகாழும்பு நீதிவான் நீதிைன்றில் 
ஆஜர் தசய்யப்பட்டார்.  

இதன்்்பாது அவ்ர இன்று 
மூன்றாம் திகதிவ்ர வி்ளககைறி-
யலில் ்வகக தகாழும்பு பிரதான 
நீதிவான் புத்திக சி. ராகல உத்தரவிட் -
டிருநதார்.   

சுஙக தி்ைகக்ளத்தின் ்பணிப்பா -
்ளர் நாயகம் ்ைஜர் தஜனரல் விஜித்த 
ரவிபபிரிய கடநத ஜனவரி ைாதம் 18 
ஆம் திகதி சிஐடிககு முன்்வத்த 
மு்றப்பாட்டுகக்ைய இநத விவ -
காரத்தில் விசார்ைகள ஆரம்பிக-
கப்பட்டன.   

நூரா ைல்டி ட்்ரடர்ஸ் எனும் 
நிறுவனம் ஊடாக, ்்பரீச்சம் ்பழம், 
தஙக ஆ்பரைஙகள த்பாருட்க்்ள 
இறககுைதி தசய்யும் ்்பார்்வயில், 
இலங்கயிலிருநத 12 இலட்சத்து 
65 ஆயிரத்து 882 அைரிகக தடாலர்-
க்்ள ( இலங்க த்பறுைதியில் 25 
்காடி்ய 82 இலட்சத்து 39 ஆயி-
ரத்து 928 ரூ்பா) அனுப்பப்பட்டுள்ள -
தாக ஆரம்்பககட்ட விசார்ைகளி-
லிருநது ததரியவநததாக சிஐடியினர் 
நீதிைன்றுககு அறிவித்துள்ளனர்.   

்ைலதிக விசார்ைகளில், 
இவவாறு தடாலர்க்்ள அனுபபி-

ய்்பாதும் அதறகான த்பறுைதியில் 
த்பாருட்கள இறககுைதி தசய்யப்பட-
வில்்ல என ததரிய வநததாகவும், 
அது குறித்த ்ைலதிக விசார்ைகள 
இடம்த்பறுவதாகவும் சிஐடியின் சட் -
டவி்ராத தசாத்து ததாடர்பிலான 
விசார்ைப பிரிவினர் நீதிைன்றுககு 
ததரிவித்தனர். இநநி்லயி்ல்ய 
2006 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலகக 
கறுபபு ்பை சுத்திகரிபபு சட்டத்தின் 
கீழ் இது குறித்த விசார்ைகள முன்-
தனடுககப்பட்டுள்ளன.   

இநநி்லயில் இநதச் சம்்பவம் 
ததாடர்பில், தவள்ளவத்்த்யச் 
்சர்நத ்காடீஸ்வர வர்த்தகர்க்ளான 
தைாஹம்ைட் அனீப தைாஹம்ைட் 
ஆசிப, தைாஹம்ைட் நஸார் ஆகிய 
சந்தக ந்பர்கள ததாடர்பில் விசா -
ர்ைகள இடம்த்பறுவதாகவும், 
அதனால் அநத சந்தக ந்பர்களின் 
தவளிநாட்டு ்பயைஙக்்ள த்ட 

தசய்யுைாறும் சிஐடியினர் ைன்றில் 
கடநத ஜனவரி 28 ஆம் திகதி 
்காரினர்.   

இத்ன ஆராய்நத தகாழும்பு 
பிரதான நீதிவான் புத்திக சி. ராகல 
சந்தக ந்பர்கள இருவரினதும் தவளி-
நாட்டு ்பயைத்்த த்ட தசய்ய 
உத்தரவிட்டதுடன், இது குறித்து 
்ைலதிக விசார்ைக்்ள முன்தன -
டுத்து நீதிைன்றுககு அறிக்க சைர்ப -
பிககுைாறு சிஐடியின் சட்டவி்ராத 
தசாத்து ககள குறித்த விசார்ைப 
பிரிவுககு உத்தரவிட்டிருநதார்.   

இநநி்லயி்ல்ய தைாஹம்ைட் 
அனீப தைாஹம்ைட் ஆசிப எனும் 
வர்த்தகர் தவளிநாடு தசல்ல முற-
்பட்ட்்பாது, விைான நி்லயத்தில் 
்வத்து சிஐடியினரால் ்கது தசய்-
யப்பட்டு நீதிைன்றில் ஆஜர் தசய்யப-
்பட்ட்த ததாடர்நது வி்ளககைறிய-
லில் ்வககப்பட்டுள்ளார்.  

நாடு முழுவதும் ஒரு இலட்சம்...  
2022 ஆம் ஆண்டுககான வரவு 

தசலவுத் திட்ட முன்தைாழிவுகக -
்ைய கிராைத்துககான ்வ்லத்-
திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் 
1,00,000 அபிவிருத்தித் திட்டஙகள 
இன்று கா்ல 8.52 ககு நாட்டின் 
அ்னத்து ைாவட்டஙகளிலும் ஆரம் -
பிககப்படுவதாக நிதி அ்ைச்சர் 
்பசில் ராஜ்பக்ஷ ததரிவித்தார்.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் வரவு தசலவு 
திட்ட முன்தைாழிவுகளுககிைஙக, 
அபிவிருத்தி திட்டஙகளுககாக ஒதுக -
கப்படும் நிதிஒதுககீட்்ட, ைகக-
ளின் ்த்வக்கற்ப ்பயன்்படுத்த 
அரசு உத்்தசித்துள்ளதாகவும் அவர் 
சுட்டிககாட்டினார்.

கு்றநத ்பட்சம் ஒரு கிராை 
்ச்வயா்ளர் பிரிவில் ஐநது அபிவி-
ருத்தித் திட்டஙக்்ள ந்டமு்றப-
்படுத்துவதன் மூலம் "ஒரு இலட்சம் 

அபிவிருத்தித் திட்டம்" ஆரம்பிககப-
்படுகிறது.  

இநத அபிவிருத்தித் திட்டஙக்்ள 
முன்தனடுககும் விதம் ததாடர்்பாக 
நாடு முழுவதும் ்தர்தல் ததாகுதி 
ைறறும் கிராை ்சவகர் பிரிவு ைட்டத்-
தில் ்பாராளுைன்ற உறுபபினர்கள, 
உளளூராட்சிச்்ப உறுபபினர்கள 
ைறறும் அரச அதிகாரிகள ஆகி்யார் 
ததாடர் கலநது்ரயாடல்க்்ள நடத்-
தியிருநதனர்.  

இதன்்படி, ைககள எவவாறான 
அபிவிருத்தித் திட்டஙக்்ள விரும் -
புகிறார்கள, அ்வ எவவாறு ந்ட -
மு்றப்படுத்தப்பட ்வண்டுதைன 
கிராை ைட்டத்தில் தீர்ைானிககப-
்பட்டு, அநதத் திட்டஙகள அ்னத் -
தும் இன்று (03) அ்னத்து ைககள 
பிரதிநிதிகளின் ்பங்கறபுடன் சு்ப 
்வ்்ளயில் அநதநத ததாகுதிகளில் 

ஆரம்பிககப்படவுள்ளன.  
நாடு முழுவதுமுள்ள 336 பிர்தச 

தசயலக பிரிவுகளும் உள்ளடங-
களும் வ்கயில் 14, 021 கிராை 
்சவகர் பிரிவுகளிலும் இநதத் 
திட்டம் தசயற்படுத்தப்படுவது 
முககிய அம்சைாகும்.  

ஜனாதி்பதி ்காட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ 
ைறறும் பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக்ஷ 
ஆகி்யாரின் வழிகாட்டலின் கீழ் 
அவர்கள முன்்வத்த தகாள்க-
க்்ள கிராை ைட்டத்தில் முன்தன-
டுககும் வ்கயில் கிராைத்துககான 
ஒரு இலட்சம் ்வ்லத் திட்டத்்த 
தசயற்படுத்த முடிவு தசய்யப்பட்ட-
தாக அ்ைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ சுட்-
டிககாட்டினார்.  

தகா்ரானா ததாற்றயடுத்து 
ஏற்பட்டுள்ள த்பாரு்ளாதார சவால்-
க்்ள எதிர்தகாளளும் வ்கயிலும் 

ை்னபத்பாரு்ளாதாரத்்த ்பலப-
்படுத்தி தஙகளுககுத் ்த்வயா-
னவற்ற தா்ை உற்பத்தி தசய்து 
நாட்டுககு ்பஙகளிககும் வ்கயிலும் 
இநத ்பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டம் 
நாடு முழுவதும் இன்று ஆரம்பிககப-
்படுகிறது.  

வாழ்வாதார அபிவிருத்தி, உைவு 
்பாதுகாபபு, புதிய வருைான வழிகள, 
கிராமிய உட்கட்ட்ைபபு வசதி, 
அபிவிருத்தி, வர்த்தகம், வீட்டுத் திட்-
டஙகள உட்்பட ்பல்்வறு அபிவிருத்-
தித் திட்டஙகள கிராமிய ைட்டத்தில் 
முன்தனடுககப்படுவ்தாடு உற்பத்-
திப த்பாரு்ளாதாரத்்த ்பல்படுத்தும் 
்நாககுடன் நிதி அ்ைச்சர் ்பசில் 
ராஜ்பக்ஷவினால் 2022 வரவு தசல-
வுத்திட்டத்தில் இதறகான முன்-
தைாழிவுக்்ள சைர்பபித்திருநத்ை 
குறிபபிடத்தககது. 

கிழக்கு ப்சயலாளர�ள் திடீப்ரன...
்நறறு முன்தினமிரவு வழஙகி 

்வககப்பட்டது.   
இதன்்்பாது ஆளுநரின் தசயலா -

்ளர் டபிளயு. ைதநாயககாவும் உட-
னிருநதார்.   இதனடிப்ப்டயில் 
கிழககு ைாகாை முதல்ைச்சின் 
தசயலா்ளராக திருைதி. கலாைதி ்பத்-
ைராஜா, ைாகாை த்பாதுச்்ச்வ 
ஆ்ைககுழுவின் தசயலா்ளராக 
கலாநிதி எம்.்கா்பாலரத்னம், 
கிழககு ைாகாை சுகாதார அ்ைச்-
சின் தசயலா்ளராக திருைதி ்ஜ.்ஜ.

முரளிதரன் ஆகி்யார் நியமிககப்பட்-
டுள்ளனர்.   அ்த்வ்்ள , கிழககு 
ைாகாை கல்வி அ்ைச்சின் தசய-
லா்ளராக எச்.ஈ.எம்.டபிளயூ.ஜீ.தி-
ஸாநாயககாவும், கிழககு ைாகாை 
விவசாய அ்ைச்சின் தசயலா்ளராக 
்க.ஜீ.முத்து்பண்டாவும் , கிழககு 
ைாகாை ்்பர்வயின் தசயலா்ள -
ராக எம்.்வ.சலீமும், வீதி அபிவி -
ருத்தி அ்ைச்சின் தசயலா்ளராக 
ஏ.எச்.எம்.அன்ஸாரும் நியமிககப-
்பட்டுள்ளனர்.  

விைலுக்கு எதி்ரான வழக்கு...
வழககு ்நறறு தகாழும்பு ்ைல் 

நீதிைன்ற நீதி்பதி நவரத்ன ைாரசிஙக 
முன்னி்லயில் ்பரிசீல்னககு 
எடுத்துகதகாள்ளப்பட்டது.   

அ்ைச்சர் சார்பில் ஆஜரான சட் -
டத்தரணி சுகவீனம் காரைைாக 
்நறறு நீதிைன்றில் முன்னி்ல-
யாகவில்்ல என குறிபபிட்ட்த 
அடுத்து விசார்ை ஒத்தி்வககப-
்பட்டது.   

அத்்தாடு மு்றப்பாட்டா்ளரின் 
இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்கா-
வது ைறறும் ஐநதாவது சாட்சிக்்ள 

அடுத்த விசார்ையின்்்பாது நீதி -
ைன்றில் முன்னி்லப ்படுத்துைாறு 
உத்தரவிடப்பட்டது.   

2010- – 2015 ஆட்சிககாலத்தில் 
அ்ைச்சராக இருநத காலத்தில் 
விைல் வீரவன்ச சுைார் 75 மில்லியன் 
ரூ்பாய் ்பைம் ைறறும் தசாத்துககு 
உரி்ையா்ளராக இருநதாக ததரிவிக-
கப்பட்ட்தயடுத்து இலஞச ஊழல் 
விசார்ை ஆ்ைககுழுவினால் 
விைல் வீரவன்ச மீது குறறச்சாட்டு 
சுைத்தப்பட்டு வழககு தாககல் தசய்-
யப்பட்டது. 

்ச�ல ொட்சாமல�ளுக்கும் ைாரச் 07 வம்ர... 
இதன்்படி இக காலப்பகுதி்ய 

உள்ளடககும் வ்கயில் ைார்ச் 07 
ஆம் திகதி வ்ர ்பாடசா்லகளுககு 
விடுமு்ற வழஙகத் தீர்ைானிககப-
்பட்டது.  

ஏறகன்வ ஆரம்்ப பிரிவுக-
ளுககு விடுமு்ற வழஙகுவதில்-
்லதயன்ற தீர்ைானத்்த கல்வி 
அ்ைச்சு எடுத்துள்ளதாக அறிவிக-
கப்பட்டிருநதது. 

எனினும் அ்னத்து ்பாடசா்லக -
ளுககும் விடுமு்ற வழஙகுவதாக 

கல்வி அ்ைச்சு தீர்ைானித்துள்ளதாக 
்நறறு அறிவித்துள்ளது.

க.த்பா.த உயர்தரப ்பரீட்்சயின் 
்்பாது ஆரம்்பப ்பாடசா்லக்்ளத் 
திறகக அரசாஙகம் எடுத்த தீர்ைானத்-
துககு இலங்க ஆசிரியர் சஙகம் 
எதிர்பபு ததரிவித்திருநதது.  

நா்்ள த்பபரவரி 04ஆம் திகதிக -
குள அ்னத்துப ்பாடசா்லக்்ள-
யும் மூட ்வண்டுதைன ஒன்றியத்-
தின் பிரதை தசயலா்ளரான ்ஜாசப 
ஸ்டாலின் ததரிவித்திருநதார். 

நாடடில் நிகயாக�ாவ் மவ்ரஸ் ெ்ரவும்...
இது ்பரவும் ்பட்சத்தில் ததாறறுக -

குள்ளாகாைல் ்பாதுகாத்துக தகாளவ-
தறகு அ்னவரும் தயாராக இருகக 
்வண்டும் என பிரதி சுகாதார 
்பணிப்பா்ளர் நாயகம் ைருத்துவர் சுசி 
த்ப்ரரா ததரிவித்துள்ளார்.  

இநத வ்க ்வரஸ் தற்்பாது 
ததன்னாபபிரிககா ைறறும் ைத்திய 
கிழககு நாடுகளிலும் ஐ்ராபபிய 
நாடுகளிலும் ்பரவி வருகிறது. 
இதனால் ்பாதிககப்படும் ைககள 

உயிரிழககும் அ்பாயம் உள்ளதாக 
சுகாதாரத்து்ற அதிகாரிகள ததரி-
வித்துள்ளனர்.  

இநத தகாவிட் ைாறு்பாட்டு 
்வரஸில் இருநது தபபித்துக தகாள-
வதறகு   பூஸ்டர் தடுபபூசிக்்ள த்பற-
றிருப்பது அவசியைாகும். இதனால் 
உடனடியாக தசன்று பூஸ்டர் தடுப-
பூசிக்்ள த்பறறுக தகாளளுைாறு 
அவர் த்பாது ைககளிடம் ்கட்டுக-
தகாண்டுள்ளார். 

ஹிஸ்புல்லாவுக்கு பிமை வழங்கும்...
வநத்்பா்த இநத தீர்ைானம் 

எடுககப்பட்டது.   
்பயஙகரவாத த்டச் சட்டத்தின்-

கீழ் தடுத்து ்வககப்பட்டுள்ள சட்-
டத்தரணிககு பி்ை வழஙக புத்த -
்ளம் ்ைல் நீதிைன்றம் கடநத ஜனவரி 
ைாதம் 28 ஆம் திகதி ைறுபபு தவளி -
யிட்டது.   

2020 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 14 
அன்று, ்பயஙகரவாதத் தடுபபுச் சட் -

டத்தின் கீழ் குறறப புலனாய்வுப 
பிரிவினரால் சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் 
ஹிஸ்புல்லா ்கது தசய்யப்பட் -
டார்.   

ஈஸ்டர் தாககுத்ல நடத்தியவர்க-
ளுககு அவர் உதவி தசய்தார் என்றும் 
சமூகஙகளுககி்டயில் அ்ைதி-
யின்்ை்யத் ்தாறறுவித்ததாகவும் 
ததரிவித்து அவர் ்கது தசய்யப்பட்-
டார்.  

மின்சா்ர ்சமெக்கு ப�ாடரந்து...
அது ததாடர்பில் த்பாது ்பயன் -

்பாட்டு ஆ்ைககுழுவுககு த்பற-
்றாலியக கூட்டுத்தா்பனம் அறிவித் -
துள்ளதாகவும் அ்ைச்சர் ்நறறு 
ததரிவித்தார்.

அதறகிைஙக எரித்பாருள ்பற -
றாககு்ற காரைைாக மின்சார 
விநி்யாக துண்டிப்்ப ்ைற -
தகாளவதறகான எநத காரைமும் 
கி்டயாது என அ்ைச்சர் ததரி -

வித்துள்ளார்.
அ்த்வ்்ள ்பராைரிபபு நடவ-

டிக்ககள காரைைாக நிறுத்தப்பட் -
டிருநத க்ளனி திஸ்ஸ தனியார் மின் 
உற்பத்தி நி்லயத்தின் நடவடிக்க-
கள இன்று முதல் மீண்டும் ஆரம்பிக-
கப்படவுள்ளன.

அதன் மூலம் 165 தைகாவாட் 
மின்சாரம் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்-
ற்ை குறிபபிடத்தககது. (ஸ)

கி்ராணொஸில் கொம�பபொருள்...
தகாழும்பு, கிராண்ட்்பாஸ் ைஹ -

வத்்த வீதியில் வி்சட அதிரடிப-
்ப்டயினர் ்ைறதகாண்ட சுறறி -
வ்்ளபபில் 3 கி்லா 926 கிராம் 
ஹசிஸ் ்்பா்தபத்பாரு்்ளக ்கப-
்பறறியுள்ளனர்.   

வீடு ஒன்றில் ்பஙகர் அ்ைககப-
்பட்டு இநதப ்்பா்தபத்பாருள 
ை்றத்து ்வககப்பட்டிருநத நி்ல -
யி்ல்ய ்கப்பறறப்பட்டது.   

இநதச் சுறறிவ்்ளபபின் ்்பாது 
அதிநவீன இலத்திரனியல் தராசு-
கள ைறறும் இரண்டு ்கயடககத் 
ததா்ல்்பசிகள என்்பவற்றயும் 
த்பாலிஸார் ்கப்பறறியதுடன் 
சந்தக ந்பர் ஒருவ்ரயும் ்கது 
தசய்துள்ளனர்.  ்கப்பறறப்பட்ட 
்்பா்தபத்பாருளின் த்பறுைதி 4 
மில்லியன் ரூ்பாதவன ைதிபபிடப-
்பட்டுள்ளது.

நாடு முடக்�த்திற்கு...   
விடுத்துள்ளார்.   
 தகாவிட் கட்டுப்பாட்டுககு அர-

சாஙகமும் த்பாறுபபு்டய தரபபின-
ரும் உடன் உரிய நடவடிக்கக்்ள 
எடுகக ்வண்டும்.   

 அவவாறு அல்லாத ்பட்சத் -
தில் நாட்்ட முடகக ்வண்டிய 
சூழ்நி்ல கூட ஏற்படலாம்.   

 சுகாதார வழிகாட்டி ஒன்று இருக -
கிற்த தவிர, அது அரச ைறறும் தனி -

யார்த் து்றயினரால் மு்றயாகப 
பின்்பறறப்படுவதில்்ல.   

ைககள இநத விடயத்தில் இருக -
கின்ற அ்பாய நி்ல்யப புரிநது 
தகாள்ளாைல் தசயற்படுகின்றனர்.   

ைககளுககான சுகாதார அ்ைச்சு 
்்பாதிய விழிபபுைர்வு தசயற்பா -
டுக்்ள முன்தனடுகக ்வண்டும் 
என்றும் அவர் அறிவுறுத்தி -
யுள்ளார்.  

சு�ந்தி்ர தினத்�னறு ைதுொன, இமைச்சி...
ைது்பானசா்லகள ைறறும் 

இ்றச்சி க்டகள த்பபரவரி 4 ஆம் 
திகதி மூடப்படும் என்று உளநாட் -
டலுவல்கள அ்ைச்சு அறிவித்துள -
்ளது.  

அன்்றய தினத்தில் இ்றச்சிக 
கூடஙக்்ள மூடுைாறு உளநாட்ட -
லுவல்கள அ்ைச்சின் தசயலா்ளர் 
என்.எச்.எம்.சித்ரானநதா ்பணிப -
பு்ர விடுத்துள்ளதாக அரசாஙக 

தகவல் தி்ைகக்ளம் விடுத்துள்ள 
அறிக்கயில் குறிபபிடப்பட் -
டுள்ளது. 

அன்்றய தினத்தில் நாட்ளாவிய 
ரீதியில் உள்ள ைது்பான சா்ல-

களும் ்ைலதிகைாக அனுைதி 
த்பறற ஏ்னய அ்னத்து ைது்பான 
விற்ப்ன நி்லயஙகளும் மூடப -
்பட ்வண்டும் என்றும் உத்தரவு 
பிறபபிககப்பட்டுள்ளது.

்ரா�ை மவத்திய பீடத்தின...
்வத்திய பீடத்தின் 04 ைாை -

வர்கள காயை்டநதனர். ராகை 
்வத்திய பீடத்தின் நான்காம் 
ஆண்டில் கல்வி ்பயிலும் சில ைாை-
வர்கள மீது விடுதியில் ்வத்து தாக-

குதல் ்ைறதகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
இநத சம்்பவம் ததாடர்பில் 

இதுவ்ர ஒருவர் ்கது தசய்யப-
்பட்டுள்ளதாக த்பாலிஸார் ததரிவித்-
தனர். 

18 வயதுக்கு கைற்ெடட... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

து்ைப ்பட்டியல்கள, ்தர்தல் 
தசல்லு்படியாகும் வாககா்ளர் ்பதி-
்வட்டில் ்சர்ககப்படுதைன்றும் 
அவர் ததரிவித்தார்.   

இநத நடவடிக்க 18 வயது பூர்த் -
தியாகும் அ்னவருககும் அரசியல-
்ைபபுச் சட்டத்தின்்படி வி்ரவில் 
வாககளிககும் வாய்ப்்ப வழஙகு-

தைன எதிர்்பார்ககப்படுகிறது.   
இநத வருடம் முதல் 18 வயது 

பூர்த்தியானவர்கள கிராை உத்தி்யா-
கத்தர் அலுவலகஙகளுககுச் தசல்லா-
ைல்   

ஒன்்லனில் ்பதிவு தசய்ய முடி -
யுதைன ்தர்தல்கள ஆ்ையா்ளர் 
நாயகம் ததரிவித்துள்ளார்.  

ப�ங்கு அபிவிருத்தி... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

அதுவ்ர அரச தசாத்்த மு்ற-
யறற விதத்தில் ்பாவித்து அரசுககு 
அ்பகீர்த்தி்ய ஏற்படுத்தியது 
ததாடர்்பாக நிறுவன சட்ட விதி-
மு்றகளுகக்ைய உடனடியாக 
தசயல்்படும் வ்கயில் குறிபபிட்ட 
சாரதி தறகாலிக ்பதவி நீககம் தசய் -
யப்பட்டுள்ளார்.   

இது ததாடர்்பாக ்ைலதிக 

விசார்ை நடவடிக்கக்்ள 
்ைற தகாள்ளப்பட்டு வருவ்தாடு 
அத்தகவல்கள எதிர்காலத்தில் 
அறியத் தர நடவடிக்க எடுககப -
்படுதைனவும் ்ைலும் இச்சம்்பவம் 
ததாடர்்பாக கவ்ல ததரிவிப்ப -
தாக ததஙகு அபிவிருத்தி அதிகார 
ச்்ப த்லவர் கீர்த்தி வீரசிஙக 
ததரிவித்துள்ளார்.  

நாடடின அபிவிருத்தி... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

கூடிய ஒத்து்ழப்்ப ததாழில் 
வல்லுனர்கள சஙகத்திறகும் த்பறறுக 
தகாடுப்பதறகும் நடவடிக்க 
்ைறதகாளவதாக பிரதைர் ைஹிநத 
ராஜ்பக்ஷ குறிபபிட்டார்.  

இச் சநதர்ப்பத்தில் பிரதைரின் 
்ைலதிக  தசயலா்ளர் சட்டத்தரணி 
சமிநத குலரத்ன, பிரதைரின் சர்வ்தச 

விவகாரஙகளுககான ்பணிப்பா்ளர் 
நாயகம் அனுராதா ் ஹரத், இலங்க 
ததாழில் வல்லுனர்கள சஙகத்தின் 
த்லவர் துலித் த்ப்ரரா, ருச்சிரா 
குை்சககர, உ்பாலி ஜயவர்தன, 
்பநதுல ்பத்ைசிறி, சாநத தசனரத், எச்.
பீ.ஆர்.்க.ரூ்பசிஙக உளளிட்ட ்பலர் 
கலநது தகாண்டனர். 

சுற்றுலாத்துமை மீணடும்... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

இநநாட்களில் இலங்கககு 
வரும் சுறறுலாப ்பயணிகளின் எண்-
ணிக்க 2500 ஆக்வ உள்ளது.  

ஒரு இலட்சத்து 35 ஆயிரம் சுற-
றுலாப ்பயணிக்்ள இநத ைாதம் 

நாம் எதிர்்பார்த்திருந்தாம். இநத 
நி்லயில் த்பரும் சவால்க்்ள 
எதிர்தகாள்ள ்நர்நதுள்ளது என்றும் 
அ்ைச்சர் ்ைலும் ததரிவித்துள -
்ளார்.(ஸ) 

குருநா�லில் புதிய... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

பிரிவு, அச்சகப பிரிவு, த்லவர் 
அலுவலகம் ்்பான்ற்வயும், 
இரண்டாம் ைாடியில் ்கட்்்பார்-
கூடம் ைறறும் கூட்ட ைண்ட்பம் 

என்்பன நிர்ைாணிககப்பட்டுள்ளன.   
 நிகழ்வில் த்பாதுநிர்வாக அ்ைச்-

சர் ஜனக ்பண்டார ததன்ன்கானும் 
கலநது தகாண்டார்.  

21 மீனவர�மளயும்... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

இலங்க மீனவர்களுககு 
இ்ட்ய உள்ள இநத நீண்டகாலப 
பிரச்சி்ன்ய நிரநதரைாகத் தீர்கக 
வழிதசய்வதுடன் 21 மீனவர்கள 
ைறறும் 2 வி்சப்படகுக்்ள உட-

னடியாக விடுவிகக ்த்வயான 
நடவடிக்கக்்ள ்ைறதகாள்ள 
்வண்டும் என்றும் தமிழக முதல-
்ைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் குறிபபிட்-
டுள்ளார். 

�னியார துமையினருக்கும்... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

ஈட்டுகின்றனதரன்றும், 5,000 
ரூ்பா தகாடுப்பன்வ வழஙகுவ -
தன் மூலம் தனியார் து்ற ஊழியர்-

களுககி்ட்யயுள்ள துயரஙக்்ள 
நிவர்த்தி தசய்ய முடியுதைன சஙகம் 
்ைலும் ததரிவித்துள்ளது.  '

�னியாரிடமிருந்து... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

சைனல தவவ மின் நி்லயத்தில் 
61 ஜிகா்வாட்ஸ் மின்சார்ை எஞசி-
யுள்ளது எனவும் அவர் சுட்டிககாட்டி-
னார்.   

இதன்்படி, தனியார் மின் நி்ல-
யஙகளுடனான ஒப்பநதஙக்்ள 
்ைலும் ஆறு ைாதஙகளுககு நீடிப-
்பது ததாடர்்பான கலநது்ரயாடல்-
க்்ள முன்தனடுப்பதறகு அ்ைச்சர-
்வயின் அனுைதி ்காரப்பட் டதாக 

அவர் ததரிவித்தார்.   
இது ததாடர்பில்  கலநது்ரயா-

டுைாறு இலங்க மின்சார ச்்ப 
அதிகாரிகள ைறறும் அ்ைச்சின் 
அதிகாரிகளுககு ்பணிபபு்ர வழங -
கப்பட்டுள்ளது.   

ஏபரல் ைாதம் வ்ர த்டயறற 
மின்சார விநி்யாகத்்த உறுதிப்ப-
டுத்த முடியும் என அவர் நம்பிக்க 
தவளியிட்டுள்ளார்.  

்சடடவிக்ரா� இ்ரவுகந்ர... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

நீதிைன்றத்தில் ஆஜர்்படுத்தப-
்பட்ட ்்பாது தவ்ற ஏறறுக தகாண் -
டதன் பின்னர், 90 000 அ்பராதம் 
விதிககப்பட்டு விடுத்ல தசய்யப-
்பட்டுள்ளார்.   

இதன் ்்பாது சட்ட வி்ராதைாக 
தகாண்டு வரப்பட்ட சிகதரட்டுக-
க்்ள ்வத்திருநத்ை்ய களி-

யாட்ட விடுதியின் முகா்ையா்ளர் 
ஏறறுக தகாண்ட்ையால் அவருககு 
60,000 அ்பராதம் விதிககப்பட்டு 
விடுவிககப்பட்டார்.   ஏ்னய சந-
்தகந்பர்கள விசார்ைகளின் 
பின்னர் பி்ையில் விடுவிககப்பட்-
டுள்ளதாக த்பாலிஸ் ஊடகப பிரிவு 
்ைலும் ததரிவித்துள்ளது.  

இயல்பு நிமலக்கு... (03 ஆம் ெக்�த் ப�ாடர)

அதன்மூலம் மின்சாரத்்த த்பற -
றுகதகாள்ள நடவடிக்க ஆரம்-
பிககப்பட்ட நி்லயில் அ்த 
தினத்தில் அநத மின்பிறப்பாககி 
மீண்டும் தசயலிழநதது.   அத்ன-
யடுத்து திருத்த ்வ்லகள ந்ட-

த்பறறு ்நறறு முன்தினம் முதலாம் 
திகதி நளளிரவு முதல் அதன் மூலம் 
100 தைகா்வாட் மின்சாரம் மின் 
விநி்யாக கட்ட்ைபபுககு த்பறறுக 
தகாள்ளப்பட்டு வருவதாக மின்சார 
ச்்ப ததரிவித்துள்ளது. (ஸ) 

சட்டவி்ராதைாக சுைார் 
11 மில்லியன் ரூ்பா த்பறு -
ைதியான தவளிநாட்டு 
நாையத்தாளக்்ள கடத்த 
முயன்ற இருவர் விைான 
நி்லயத்தில் ்கது தசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.   

இவர்கள இருவரும் 
்நறறுக கா்ல டு்பாய் 
புறப்பட்ட ்வ்்ளயில் ்பண்டாரநா-
யகக சர்வ்தச விைான நி்லயத்தில் 
்வத்து ்கது தசய்யப்பட்டுள்ள -
னர்.   

இலங்க சுஙக ் ்பா்தபத்பாருள 

கட்டுப்பாட்டு பிரிவினர் 
நடத்திய விசார்ைக்்ள 
அடுத்்த இவர்கள ்கது 
தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.   

்ைலதிக விசார்ைக-
ளின் ்்பாது, அவர்க்ளது 
்பயைப த்பாதிகளில் 
ை்றத்து ்வககப்பட்டி-
ருநத 46,000 யூ்ரா நாையத்-

தாளகள இதன் ்்பாது சுஙகப பிரிவி -
னரால் ்கப்பறறப்பட்டன.   

சந்தக ந்பர்களிடம் ்ைலதிக 
விசார்ைகள ்ைறதகாள்ளப்பட்டு 
வருகிறது.   

வெளிநாட்டு நாணயத்ாள்களுடன்
இருெர் விமான நிலையததில் ல்கது

தகா்ரானா ததாறறுககுள்ளாகிய 
500 கர்பபிணிப த்பண்கள தற்்பாது 
்வத்தியசா்லகளில் சிகிச்்ச 
த்பறறு வருவதாக சுகாதார அ்ைச்சு 
ததரிவித்துள்ளது.  

ஒமிக்ரான் ்வரஸ் ததாறறி -
னால், இநத எண்ணிக்க அதிகரித்-
துள்ளதாக குடும்்பநல சுகாதார ்பணி-
யகத்தின் ்பணிப்பா்ளர், ்வத்தியர் 
சித்ரைாலி டி சில்வா ததரிவித்தார்.  

கர்பபிணித் தாய்ைார்கள இயலுைா-
னவ்ர வி்ரவாக பூஸ்டர் தடுபபூசி-
்யப த்பறறுகதகாளளுைாறு அவர் 
வலியுறுத்தியுள்ளார்.  

அத்துடன், சன தநரிசல் அதிக -
முள்ள இடஙகள ைறறும் அநாவசி -
யைான ்பயைஙக்்ளத் தவிர்ககு -
ைாறு கர்பபிணித் தாய்ைார்களுககு 
்வத்தியர் அறிவுறுத்தல் விடுத்துள -
்ளார்.  

ப�ாக்ரானா அச்சுறுத்�ல் தீவி்ரம்:

கர்ப்பிணி தாய்ாருக்கு
சுகாதார தரப்பு எச்சரிக்்க
பூஸ்டர் தடுப்பூசியை ஏற்ற அறிவுயை

்தசிய ைககள சகதியின் த்லவர் 
அனுரகுைார திஸாநாயகக ்பயணித்த 
வாகனம் மீது, முட்்டத் தாககுதல் 
நடத்தப்பட்ட சம்்பவம் ததாடர்்பாக 
்ஜ.வி.பி. ்நறறு (02) த்பாலிஸ் 

த்ல்ையகத்தில் மு்றப்பாடு 
்பதிவு தசய்துள்ளது.  

கம்்பஹா கலதகடி்ஹன ்பகு -
தியில் அண்்ையில் இடம்த்பறற 
்தசிய ைககள சகதியின் ைாநாட்-

டில் ்பங்கறகச் தசன்ற கட்சியின் 
த்லவர் அனுரகுைார திஸாநாயகக 
்பயணித்த வாகனம் மீது முட்்டத் 
தாககுதல் நடத்தப்பட்டது.  

இநதச் சம்்பவம் ததாடர்்பாக்வ 

உரிய விசார்ை நடத்தி, சந்தகந-
்பர்க்்ளக ்கது தசய்யுைாறு ்காரி, 
இவவாறு மு்றப்பாடு ்பதிவு தசய் -
யப்பட்டுள்ளது.  

அனுரவின் வாகனம் மீது முட்டைத் தாக்குதல் 
ஜே.வி.பி. ஜேற்று ப�ாலிஸில் மு்ைப்�ாடு!   
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தேசிய கல்வி நிறுவகம் ஆசிரியர்-
களின் வாண்மைத்துவ விருத்தி்ய 
தமைம்்படுத்தும் த�ாக்கில் தமைற் -
ககாள்ளும் கல்விமைாணி கற்்கக�றி-
யின் ்பது்ை நி்ைய

(2017 - 2020)  கோகுதி கற்்க 
க�றி ஆசிரியர் மைாணவர்கைால் 

ஏற்்பாடு கெயயப்பட்டிருநே 
பிரியாவி்ை நிகழ்வும், ' நி்ை-

தவட்டில் ோர்ககள்' நூல் கவளி -
யீட்டு நிகழ்வும் ஞாயிற்றுக்கிழ்மை-
யன்று ்பது்ை ககபபிட்ைல் சிடி 
த�ாட்ைலில் கல்விமைாணி கற்்க-
க�றியின் த்பர்வ ே்ைவர்  எஸ். 

வெநேகுமைார் ே்ை்மையில் இைம் -
க்பற்்றது.

்பது்ை கல்விமைாணி கற்்கக�றி 
நி்ையத்தில் அர்ப்பணிபபுமிக்க 
தெ்வயாற்றிய விரிவு்ரயாைர்கள் 
அ்ைவரும் ஆசிரியர் மைாணவர்க -
ைால் மைா்ைச்சூடி க்பான்ைா்ைப 

த்பார்த்தி நி்ைவுச்சின்ைஙகள், ்பரி -
சில்கள்  வழஙகப்பட்டு ககௌரவிக்-
கப்பட்ைைர். 

மை்ையகத்தின் ஊவா மைாகாண 
மைணணுக்கு க்பரு்மைச்தெர்த்ே கல் -
வித்து்்றயில் ொே்ைப்ப்ைத்து 
கல்வியியைாைராகவும், கல்விப்ப -

ணிப்பாைராகவும், ஆசிரியர் ஆதைா-
ெகராகவும், அதி்பராகவும் , தேசிய 
கல்வியியற் கல்லூரி விரிவு்ரயா-
ைராகவும், தேசிய கல்வி நிறுவகத்-
தின் கல்விமைாணி கற்்கக�றியின் 
தேசிய மைற்றும் பிராநதிய இ்ணப-
்பாைர்கைாகவும்  திகழ்கின்்ற  விரி -

வு்ரயாைர்கள் ்பற்றியும் அவர்கள் 
கைநதுவநே ்பா்ேச்சுவடுகளின் 
மீள்்பார்்வயாக 'நி்ைதவட்டில் 
ோர்ககள்,  நூலின் ஆக்கஙகைாக 
கவளிவநதுள்ை்மைக் குறிபபிைத்-
ேக்கது.

 �ைராஜா மைைர்தவநேன்

பதுளை தேசிய கல்வி நிறுவக பிரியாவிளை நிகழ்வும் நூல் வவளியீடும்

74 ஆவது தேசிய சுேந்தி்ர தினதமேபயாட்டி புறக்தகாட்மடை பி்ரோன வீதியில் 
தேசிய பகாடிகள் விறெமன பெயயபெடுவமே ெடைததில் காணலாம்.
 ெடைம்: வடைபகாழும்பு தினக்ரன் நிருெர்

இலஙமகயின் கமடைசி ேமிழ் ைன்ன்ரான ைதும்ர நாயக்க வம்ெதது ஸ்ரீ விக்கி்ர -
ை்ராஜ சிஙகனின் 190ஆவது நிமனவு நாள் குருபூமஜ தினம் ைதும்ர நாயக்க 
அ்ரெக் குடும்ெதமேச் தெர்ந்ே ைன்னரின் வாரிசுகளில் ஒருவ்ரான வி.அதொக் -
்ராஜா ேமலமையில் ேமிழகததின் தவலூர் ைன்னரின் ைணிைணடைெததில் (31) 
காமல பவகு சிறபொக நமடைபெறறதொது பிடிக்கபெட்டை ெடைம்.
 ெடைம்: வடைபகாழும்பு தினக்ரன் நிருெர்

NLP மூன்றாம் நிலைக்கல்வி அரங்கில் 
புதிய தளதலத உருவறாககுகி்து

NLP நிறுவைத்தின் திட்ைஙகள், 
புது்மையாை ெட்ைஙகள் ெமைகாை 
அதி �வீை மைற்றும் மூன்்றாம் நி்ைக் -
கல்வி அரஙகில் புதிய ேைத்்ே உரு-
வாக்குகி்றது என்று த்பராசிரியர் எஸ். 
ெநதிரதெகரம் கேரிவித்ோர். 

NLP ்பயிற்சி நிறுவைத்தின் விருது 
வழஙகும் விழாவில் கைநது ககாண-
டு்ரயாற்றும் த்பாதே தமைற்கணை -
வாறு கேரிவித்ோர்.

கோைர்நது த்பசிய அவர்,..
இநே நிறுவைம் �ைத்தும் NLP 

திட்ைஙகள் ேற்த்பாது 
ெமூகத்்ே ்பாதிக்கும் 
மைற்றும் தே்வயற்்ற 
ஆதராக்கியம், �ைத்-
்ேகைாை ்பயம், அடி -
்மையாேல், குடும்்பம், 

தவ்ை, தமைாேல்-
கள், ெமைநி்ை ேவறு -
ேல், தூக்கக் தகாைா-
றுகள், ்பேற்்றம் 
த்பான்்ற ்பல்தவறு 
நி ் ை ் மை க ளு க் கு 
சிகிச்்ெ அளிக்கப்ப -
டுகின்்றது. 

இைங்கயின் முன்ைணி 
NLP ்பயிற்சி நிறுவைமைாை 
Institute of Hypnosis and NLP 
Lanka (IHNLP) ேைது விருது 
வழஙகும் விழா ெனிக்கிழ்மை 
இைங்க மைன்்றக் கல்லூரி, 
ககாழும்பு 07 வைாகத்தில் 
�்ைக்பற்்றது. இநே நிகழ்வின் 

பிரேமை அதிதியாக Esoft 
metro campus  உ்பதவந -
ேரும் ககாழும்பு ்பல்க-
்ைக்கழகத்தின் கல்வி 
பீைத்தின் முன்ைாள் 
பீைாதி்பதியுமைாை த்பரா-
சிரியர் எஸ்.ெநதிரதெக -
ரம், ககைரவ அதிதியாக 
ே்ைவர் ்கத்கோழில் 
அ்மைச்சு தேசிய வடி-
வ்மைபபு நி்ையம் 
அஜித் ஜயவர்ேை, MD 
&CEO பிரிட்ஜ் டு பிரிட்ஜ் 

கொலூென் முேன்்மை கெயல்வி்ை 
ஸ்பீன்தகர் இன்ைர்த�ஷைல் அலுவ -
ைர் பிரென்ை விஜயசிஙக ஆகிதயார் 
கைநது சி்றபபித்ேைர். 

இநே ொன்றிேழ் வழஙகும் 
விழாவின் த்பாது ொன்்றளிக்கப்பட்ை 
NLP ்பயிற்சியாைர் மைற்றும் முதுநி்ை 
்பயிற்சியாைர்களுக்கு அஙகீகாரம் 
அளிக்கப்பட்ைது.

தெ்ராசிரியர் எஸ்.ெந்தி்ரதெக்ரம்

mwptpj;jy;
1990Mk; Mz;L 12Mk; ,yf;fj;jpw;fhd tlNky; 

khfhz Rw;whly; rhrdj;jpd; 44 (2) Mk; cl;gpupT - 

cj;Njrpj;Js;s njhopy;El;g fUq;fy; cilf;Fk;

(I.vk;.vy; “V” njhFjp) jpl;lk; - 
vd;.<.vk;. fd;];uf;rd; jdpahu; epWtdk;>

nfnry;tj;j N`d> tjhfl

1990 Mk; Mz;L 12 Mk; ,yf;fj;jpw;fhd tlNky; khfhz 
Rw;whly; rhrdj;jpd; 44(2) Mk; cl;gpuptpd;gb tjhfl> tjht 
vd;w Kftupapy; mike;Js;s vd;.<.vk;. fd;];uf;rd; jdpahu; 
epWtdj;jpdhy; nghy;f`nty gpuNjr nrayf gpuptpy;> tjhfl> 
nfnry;tj;j N`d vd;w Kftupapy; Muk;gpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s 
njhopy;El;g fUq;fy; cilf;Fk; (I.vk;.vy; “V” njhFjp) 
jpl;lj;jpw;F cupa G+u;thq;f Rw;whly; guprPyid mwpf;ifapid 
,e;j mwptpj;jy; tpLf;fg;gLk; jpfjp njhlf;fk; (mur tpLKiw 
jpdk; rdp QhapW jpdq;fs; jtpu;j;J 30 ehl;fspDs; K.g. 8.30 
njhlf;fk; gp.g. 4.15 tiu nghJ kf;fspdJ guprPyidf;fhf fPo; 
fhzg;gLk; ,lq;fspy; itf;fg;gLk;.

1. gpujk nrayfk; - FUzhfy;
2. khtl;l nrayfk; - FUzhfy;
3. khfhz Rw;whly; mjpfhu rig (tlNky;) -  jk;Gs;s tPjp> 

FUzhfy;
4. gpuNjr nrayfk; - nghy;f`nty
5. gpuNjr rig - nghy;f`nty
6. Gtpapay; Ma;T kw;Wk; Ruq;f mYtyfk; -  gpuNjr mYtyfk;> 

FUzhfy;
7. rGf];fe;j ];uP tp[aRe;juhuhk tp`hiu - rGf];fe;j> tjhfl
8. [{k;kh k];[pj; gs;sp - tjht> tjhfl

,J gw;wpa fUj;Jf;fis njuptpg;gjw;F tpUk;;Gfpd;w nghJ 
kf;fs; mf;fUj;Jf;fis ,t; mwptpj;jy; tpLf;fg;gl;l jpfjp 
njhlf;fk; 30 mur Ntiy ehl;fspDs; vOj;J %yk; vdf;F 
mwptpf;FkhW njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

v];.Nf. NydJt> 
gzpg;ghsu;> 
khfhz Rw;whly; mjpfhu rig (tlNky;)> 
jk;Gs;s tPjp> 
FUzhfy;.

Nkhl;lhH thfdq;fspw;fhd tUkhd chpkq;fis mr;rpLjy; - 2022

njd; khfhz Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;> 2022Mk; Mz;bw;fhd 
tUkhd chpkq;fis mr;rpLtjw;fhf tpiykDf; NfhUfpd;wJ.

ghJfhg;ghd mr;Rf;fljhrpfs; kw;Wk; ik tiffis cgNahfpj;J tUkhd mjpfhug; 
gj;jpuq;fis mr;rpLjypy; <Lgl;L mDgtKs;s Njrpa mr;Rf;$lq;fs; ,jw;fhf 
tpz;zg;gpf;fyhk;.

tpguf;Fwpg;Gf;fslq;fpa khjphpg;gbtq;fis &gh 1500.00 ,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

khjphpg;gbtq;fis toq;fy; : 2022.02.03 Kjy; 2022.02.23 md;W gp.g. 3.00 tiu
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; : 2022.02.24 md;W gp.g. 1.30 tiu
tpiykDj;jpwj;jy; : 2022.02.24 md;W gp.g. 2.00

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf njhiyNgrp ,yf;fk;: 091-4944225/ 091-2229594 I miof;fTk;

njd; khfhz Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J MizahsH
Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;>
,yf;fk; 15V> g`y bf;rd; tPjp> fhyp.
2022.02.03

ngWif mwptpj;jy;

njd; khfhz Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;

,yq;if tq;fp
tpiykDf; Nfhuy; 

,yq;if tq;fpapd; fpof;F khfhzj;jpw;F
%d;W eyd;Gup thfdq;fis toq;Fjy;

thlif mbg;gilapy; fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw 
khtl;lq;fSf;F %d;W eyd;Gup thfdq;fis toq;f tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,t; tpiyf;$wypy; gq;nfLf;f tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuu;fs; Fiwe;jgl;rk; 

fPo;f;fz;l jifikfisf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

  gazpfs; Nghf;Ftuj;J thfdkhfg; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; cau; 
$iu thfdkhfTk;> 14 gazpfs; trjpahfg; gazpf;ff; $ba tifapy; mike;jpUf;f 
Ntz;Lk;.

 thfdkhdJ ,ul;ilf; Fsp&l;b trjpiaf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

  Kd;nkhopag;gLk; thfdkhdJ 2012 my;yJ mjw;Fg; gpe;jpa Mz;by; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;ljhff; fhzg;glNtz;Lk;. 

  thfdkhdJ gazpfSld; G+uzkhff; fhg;GWjp nra;ag;gl;ljhff; fhzg;gl Ntz;Lk;. 

  Vytpiy NfhUgtu; cupa khtl;lj;jpd; mbg;gilapy; thfdq;fis toq;ff; 
$batuhff; fhzg;gl Ntz;Lk;. 

  thfdj;jpd; guhkupg;Gr; nryT> Xl;Ldupd; rk;gsk;> fhg;GWjp kw;Wk; vupnghUs; 
fl;lzkhdJ thfdj;jpd; cupikahsuhy; nghWg;Ngw;fg;glNtz;Lk;.

  epWtdj;jpd; Njitf;fika thfdk; toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> 
thfd rhujp mDgtKilatuhfTk; xOf;fKilatuhfTk; fhzg;gl Ntz;Lk;.

cupa tpz;zg;gkhdJ nraw;ghl;L Kfhikahsu; (fpof;F khfhzk;)> ,yq;if tq;fp> 
fpof;F khfhz mYtyfk;> ,y. 455> gpujhd tPjp> jpUNfhzkiy my;yJ cupa khtl;l 
fhupahyaq;fspy; (mk;ghiw> kl;lf;fsg;G) kPsspf;f Kbahj tpiykDf; fl;lzk; &gh.1,500/- 
+ VAT itg;Gr; nra;J ngw;Wf; nfhs;sKbAk;. 17.02.2022 md;W fhiy 10.00 kzpf;F Kd; 
fpilf;ff; $bathW cq;fsJ tpiykDf;fis fpof;F khfhz fhupahyaj;jpy; cs;s 
tpiykDg; ngl;bapy; ,lyhk; my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fPo;f;fhZk; Kftupf;F mDg;gp 
itf;fKbAk;. jghy; ciwapd; ,lJgf;f Nky;%iyapy; 'eyd;Gup thfdj;jpw;fhd 
tpiykDf; Nfhuy;> ...................... khtl;lk;" vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F nraw;ghl;L Kfhikahsu;> njhiyNgrp ,y. 026-2226398 Clhf thu 
ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpy; njhlu;G nfhs;sTk;.

nraw;ghl;L Kfhikahsu; (fpof;F khfhzk;)
,yq;if tq;fp 

fpof;F khfhz mYtyfk;
,y. 455> gpujhd tPjp> jpUNfhzkiy 

njh.Ng. 026-2226398



மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் மனாவட்டத்தில் க்டந்த 
இரு தி்ஙகளில் 99 ககனார�னா்னா 
க்தனாற்னாளர்கள் அட்டயனாளம் கனாணப்-
படடுள்ள்தனாக மன்னார் மனாவட்ட 
பி�னாநதிய சுகனா்தனா� ரேடவகள் பணிப்-
பனாளர் டவத்தியர் ரி.விர்னா்தன க்தரி-
வித்்தனார்.

மன்னார் மனாவட்ட பி�னாநதிய 
சுகனா்தனா� ரேடவகள் பணிமட்யில் 
ரேறறு பு்தனகிழடம (2) கனாடை 
இ்டம்கபற  ் ஊ்டக ேநதிப்பின 
ரபனார்த அவர் இவவனாறு க்தரிவித்-
்தனார். 

அவர் ரமலும் க்தரிவிகடகயில்,
மன்னார் மனாவட்டத்தில் க்டந்த திங-

கடகிழடம (31) 60 ககனார�னா்னா க்தனாற-
்னாளர்களும்,ரேறறு முனதி்ம் கேவ-
வனாய்ககிழடம (1) 39 ககனார�னா்னா 
க்தனாற்னாளர்கள் உள்ள்டஙகளனாக 
க்டந்த 2 தி்ஙகளில் 99 ககனார�னா்னா 
க்தனாற்னாளர்கள் அனடிஜன பரிரேனா-
்தட  ் மூைம் அட்டயனாளம் கனாணப்-
படடுள்ள்ர்.

இந்த ேடுதியனா  ்எண்ணிகடக அதி-
கரிப்டபயடுத்து மன்னார் மனாவட்டத்-
தில் ஓமிகர�னான க்தனாறறு ப�வல் ஏற-
படடிருககக கூடும் என  ் ேநர்தகம் 
எழுநதுள்ளது. எ்ரவ கபனாதுமககள் 
விழிப்பு்டனும், அவ்தனா்த்து்டனும் 

இருககுமனாறு ரகடடுக ககனாள்கி-
ர்னாம்.

மககள் சுகனா்தனா� வழிமுட்கடள 
கட்டபிடிப்பர்தனாடு, மூன்னாவது 
அல்ைது பூஸ்டர் ்தடுப்பூசிடய 
கபறறுக ககனாள்ளனா்தவர்கள் உ்ட்டி-
யனாக அட்த கபறறுக ககனாள்ளுமனாறு 
ரகடடுகககனாள்ளுகினர்னாம்.

2 ஆவது ்தடுப்பூசிடய கபறறுக 
ககனாண்டு 3 மனா்தஙகள் க்டந்த 20 வய-
திறகு ரமறபட்ட அட்வரும் ,மூன-
்னாவது அல்ைது பூஸ்டர் ்தடுப்பூசி-
கடள கபறறுக ககனாள்ள முடியும்.

இதுவட�யில் மன்னார் மனாவட்டத்-
தில் 3423 ரபர் ககனார�னா்னா க்தனாறறு-
்டன அட்டயனாளம் கனாணப்படடுள்ள-
்ர். இதில் 36 ககனார�னா்னா க்தனாறறு 
ம�ணஙகள் மன்னார் மனாவட்டத்தில் 
நிகழ்நதுள்ளது.

இவவரு்டம் ஜ்வரி 2 ஆம் திகதி 
ககனார�னா்னா ம�ணம் பதிவனாகியுள்-
ளது. இவவரு்டம் ்தறரபனாது வட� 
240 ககனார�னா்னா க்தனாற்னாளர்கள் 
அட்டயனாளம் கனாணப்படடுள்ள்ர்.

பனா்டேனாடைகளில் மனாணவர்களுககு 
மு்தைனாவது ்தடுப்பூசி வழஙகும் ே்ட-
வடிகடககள் முனக்டுககப்படடு 
நிட்வட்டநதுள்ளது. கமனாத்்தமனாக 
12,500 மனாணவர்கள் ்தடுப்பூசிடய 
கபறறுக ககனாண்டுள்ள்ர்.
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வியாழக்கிழமை

உலக சதுபபு நில தின விழிபபுணர்வு பொட்டியில் பவற்றி பெற்்ற ைாணவர்களுக்கான ெரிசளிபபு நிகழ்வு பேற்றுமுன்தினம் (01) யாழ். பகாக்குவில் ஸ்ரீ ்ராைகிருஷண வித்தியால -
யத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. ொடசாமல அதிெர் K. திலீென் தமலமையில் இந்நிகழ்வு ேமடபெற்்றது. எதிர்காலத்மத போக்கிய சுற்று சூழல் கழகமும், பகாக்குவில் ஸ்ரீ ்ராைகிருஷண 
வித்தியாலய சுற்்றாடல் கழகமும் இமணந்து ேடத்திய இந்நிகழ்வில் பி்ரதை விருத்தின்ராக இலஙமக பதன்கிழக்கு ெல்கமலக்கழக விரிவும்ரயா்ளர் ஏ.எம். றியாஸ் அகைட், சி்றபபு 
விருந்தின்ராக உதவிக் கல்விபெணிபொ்ளர் க.சுப்ரைணியம், சுற்று சூழல் கழக தமலவர் லி.பகதீஸ்வ்ரன். கழக பசயலா்ளர் ை.சசிக்ரனும் கலந்துபகாண்டு ைாணவர்களுக்கு ெரி-
சில்கம்ள வழஙகி மவத்தனர்.

புதுககுடியிருப்பு விரே்ட நிருபர்

விவேனாய அடமச்சின கேல் ேந-
ட்தப்படுத்்தல் ேடபயனா்து முல் -
டைத்தீவு மனாவட்ட விவேனாயிகளி்ட-
மிருநது கனாய்ந்த கேல்லிட் ்த�மனா் 
விடைககு ககனாள்வ்வு கேய்ய-
வுள்ள்தனாக கேல் ேநட்தப்படுத்்தல் 
ேடபயின உ்தவி பி�னாநதிய முகனாடம-
யனாளர் அறிவித்துள்ளனார்.

03.02.2022 இனறு க்தனா்டககம் 
மனாவட்டத்தில் உள்ள கேல் களஞ்சி -
யஙகளில் கேல் ககனாள்வ்வு கேய் -
யப்ப்டவுள்ளது.

அந்தவடகயில் சிகப்பு ேனாடு, -
கவள்டளேனாடு 90 ரூபனாவனாகவும்,-
ஏறறுககூலி 2 ரூபனாவனாக கமனாத்்தம் 
92 ரூபனாவிறகு ககனாள்வ்வு கேய்-
யப்ப்டவுள்ளது்டன, ேம்பனா கேல்லு 
92 ரூபனாவனாகவும் ஏறறுககூலி 2ரூபனா -

வு்டன 94 ரூபனாவிறகு ககனாள்வ்வு 
கேய்யப்ப்டவுள்ளது, கீரிச்ேம்பனா 
95ரூபனாவனாகவும் ஏறறுககூலி 2ரூபனா -
வு்டன 97 ரூபனாவிறகு ககனாள்வ்வு 
கேய்யப்ப்டவுள்ள்தனாக அறிவிககப்-
படடுள்ளது.

கேல் டப ஒனறு 40 ரூபனாவனாகவும், 
கனாய்ந்த கேல்லின ஈ�த்்தனடம 14 
வீ்தத்திறகு குட்வனாகவும், ேம்பனா 
9 வீ்தத்திறகு குட்வனா்்தனாகவும் 
இருககரவண்டும் எனபது்டன முள் -
ளியவடள, ்தண்ணீரூறறு, குமுழு -
முட்,முறிப்பு பகுதிகளில் உள்ள 
கேல் ேநட்தப்படுத்்தல் களஞ்சியஙக -
ளில் விவேனாயிகள் கேல்லிட் உரிய 
முட்யில் ககனாடுககைனாம் எனறும் 
கேல் ேநட்தப்படுத்்தல் ேடபயின 
உ்தவி பி�னாநதிய முகனாடமயனாளர் அறி-
வித்துள்ளனார்.

நெல்லுக்கு தரமான விலை 

ேனாகர்ரகனாவில் விரே்ட, க�கவடடி 
தி்க�ன நிருபர்கள் 

இநதிய இழுடவப் ப்டகுகளின 
எல்டை ்தனாண்டிய அத்துமீ்டை 
்தடுத்து நிறுத்துவ்தறகு ்தகுதி வனாய்ந்த 
அதிகனாரிகள் உத்்த�வனா்தத்ட்த எழுத்து 
மூைமனாக வழஙக ரவண்டும். 
அதுவட� மீ்வ ேமு்தனாயத்தின 
ரபனா�னாட்டம் க்தனா்டர்நது இ்டம்கப-
றும் எ் சுப்பர்ம்டம் மீ்வர்கள் 
க்தரிவித்துள்ள்ர். 

இப்ரபனா�னாட்டத்ட்த வ்டமனாகனா-
ணரீதியில் விரிவுப்படுத்்த கபனாதுஅ-
டமப்புகள் ஆ்த�வு வழஙக ரவண்-
டுகம்வும் அவர்கள் ரமலும் 
குறிப்பிடடுள்ள்ர். 

 இநதிய இழுடவப் ப்டகுகளின 
அத்துமீ்ல்,வத்தி�னாயன பகுதியில் 
2 மீ்வர்கள் உயிரிழந்தடமககு நீதி 
ரவண்டியும் வ்டம�னாடசியில் ரேறறு 

பு்தனகிழடம (02) மூன்னாவது 
ேனாளனாக க்தனா்டர் ரபனா�னாட்டம் இ்டம்-
கபறறு வருகின்து. 

சுப்பர்ம்டம் பகுதியில் வீதியில் 
பந்தல் அடமத்து வீதி மறிப்பு 
ரபனா�னாட்டத்தில் ஈடுபடடு வரும் 
மீ்வர்கள் இதுக்தனா்டர்பில் ஊ்ட -
கஙகளுககு கருத்து க்தரிவிகடக-
யிரைரய இவவனாறு க்தரிவித்துள்-
ள்ர். 

அவர்கள் க்தனா்டர்நது கருத்து க்தரி -
விகடகயில், 

வ்டபகுதி க்டறப�ப்பில் எல்டை 
மீறும் இநதிய ப்டகுகடள ்தடுத்து 
நிறுத்்த ே்டவடிகடக எடுககப்ப்ட 
ரவண்டும். இது குறித்து உத்்த�வனா -
்தத்ட்த ்தகுதி வனாய்ந்த அதிகனாரிகள் 
எழுத்து மூைமனாக வழஙகரவண்-
டும். அதுவட� மீ்வ ேமு்தனாயத்-
தின ரபனா�னாட்டமனா்து திட்டமிட்ட 

வடகயில் பருத்தித்துட் சுப்பர்ம -
்டம் பகுதியில் க்தனா்டரும். க்தனா்டர்ச்-
சியனாக இநதிய மீ்வர்களின ஆக -
கி�மிப்பு கனா�ணமனாக எமது க்டல் 
வளம் அழிககப்படடு வனாழ்வனா்தனா�ம் 
பனாதிககப்படடு வருகின்து. இநநி-
டையில் ்தறரபனாது இரு உயிர்கடள-
யும் பறிகககனாடுத்துள்ரளனாம். இநநி-
டையில் இந்த அவைத்திறகு நி�ந்த� 
தீர்வு கனாணும் வட� மீ்வர் ேமு்தனா-
யம் பருத்தித்துட்- கபனான்னாடை 
வீதியில் க்தனா்டர் ேனாடை மறியல் 
மறறும் க்டறக்னாழில் மறிப்பு 
ரபனா�னாட்டத்ட்த முனக்டுத்து 
வரும். 

இப்ரபனா�னாட்டமனா்து பனாதிககப்-
பட்ட மீ்வ ேமூகம் ஒனறிடணநது 
மககள் ரபனா�னாட்டமனாக முனக்டுக -
கப்படடு வருகி்து. இ்தறகு ேமனாேம் 
மறறும் ேம்ரமளத்தி்ர் எவவி்த 

க்தனா்டர்புமில்டை. மககளனால் க்தனா்ட-
�ப்படும் இப்ரபனா�னாட்டமனா்து மீ்-
வர்களுககனா் உரிய தீர்வு கிட்டக-
கும் வட� க்தனா்டரும்.

 ரமலும் இப்ரபனா�னாட்டத்ட்த வ்ட 
மனாகனாணம் ்தழுவிய ரீதியில் விரிவுப-
டுத்துவ்தறகு கபனாது அடமப்புகளி-
்டம் ஆ்த�வு ரகனாரி நிறகினர்னாம். 
இநதிய இழுடவப் ப்டகுகளின 
அத்துமீ்ைனால் பனாதிககப்பட்ட ேமூக-
மனாக ேனாம் இழப்புககடளயும் துய�ங-
கடளயும் ேநதித்து வருகினர்னாம். 
இந்த துய�த்துககு முடிவு கிட்டக-
கும் வட� ேனாம் முனக்டுககும் இப் 
ரபனா�னாட்டத்திறகு வ்டமனாகனாணத்தி-
லுள்ள வர்த்்தக ேஙகஙகள், ரபனாககு-
வ�த்து அடமப்புகள், மறறும் கபனாது 
அடமப்புகள் ஆ்த�வு வழஙகுமனாறு 
ரவண்டுகிர்னாம் எ் அவர்கள் க்தரி-
வித்்த்ர்.

சுப்பர்மடம் மீனவர்கள் 

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்

எழுத்துமூலம் உத்்தரவா்தம் வழங்கும் 
வரர மீனவர் ப�ாராட்டம் த்தா்டரும்

ரகனாப்பனாய் குறூப் நிருபர்  

யனாழ்.ரகனாண்்டனாவில் பகுதி -
யிலுள்ள வீக்டனானறின மீது 
்தனாககு்தல் ே்டத்தியவர்கடள 
ரகனாப்பனாய் கபனாலிஸனார் டகது 
கேய்துள்ள்ர்.  

இச்ேம்பவம் ரேறறுமுனதி -
்ம் கேவவனாய்ககிழடம இ்டம்-
கபறறுள்ளது.  

இச்ேம்பவம் க்தனா்டர்பில் 
க்தரியவருவ்தனாவது ரமனாட்டனார் 
டேககிளில் வந்த குழு ஒனறு 
ரகனாண்்டனாவில் பகுதியிலுள்ள 
வீக்டனானறில் அத்துமீறி 
நுடழநது ்தனாககு்தடை ே்டத்தி -
யது.   

இச்ேம்பவம் க்தனா்டர்பில் 
ரகனாப்பனாய் கபனாலிஸனாருககு 
்தகவல் வழஙகப்பட்டட்தய-
டுத்து சி.சி.டி.வி கனாடசிகடள 
அடிப்பட்டயனாக டவத்து 
விட�நது கேயறபட்ட ரகனாப்பனாய் 
கபனாலிஸனார் ேநர்தகேபர்கடள டகது 
கேய்்த்ர்.  

டகது கேய்யப்பட்ட ேநர்தக ேபர் -
கள் யனாழ் வண்ணனார்பண்டணடயச் 
ரேர்ந்தவர்கள் எ் அட்டயனாளம் 

கனாணப்படடுள்ள்ர். இச்ேம்பவம் 
கனா்தல் விவகனா�ம் கனா�ணமனாக இ்டம்-
கபறறுள்ள்தனாக ஆ�ம்ப கட்ட விேனா�-
டணகள் மூைம் க்தரிய வநதுள்ளது. 
ரகனாப்பனாய் கபனாலிஸனார் ரமைதிக 
விேனா�டணகடள ரமறககனாண்டு 
வருகின்்ர்.  

்காதல் விவ்காரம்: 
வீடு புகுந்து தாக்குதல்   

யனாழ். விரே்ட நிருபர்

ஊர்கனாவறதுட் பகுதியில் கர்ப்பி-
ணிப் கபண்கணனாருவட� அடித்து 
படுககனாடை கேய்்த ேம்பவத்தின 
ேநர்தகேபர் ஐநதுவரு்டஙகளின 
பின்ர் டகது கேய்யப்படடுள்ளனார்.

டகது கேய்யப்பட்ட ேபர் விேனா� -
டணகளின பின்ர் ரேறட்ய தி்ம்  
ஊர்கனாவறதுட் நீ்தவனான நீதிமன-
றில் ஆஜர்ப்படுத்்தப்பட்ட ரபனாது ேந-
ர்தகேபட� எதிர்வரும் 15ஆம் திகதி-
வட�யில் விளககமறியலில் டவகக 
நீ்தவனான உத்்த�விடடுள்ளனார். 

ஊர்கனாவறதுட் பகுதியில் க்டந்த 
2017ஆம் ஆண்டு ஜ்வரி மனா்தம் 
24ஆம் திகதி  ஞனா்ரேக�ன ஹம்சிகனா 
(வயது 27) எனும் 7 மனா்த கர்ப்பிணிப் 
கபண் அடித்துக ககனாடை கேய்யப்-

படடு, அவ�து ேடககள் ககனாள்டள-
யடிககப்படடிருந்த். 

அது க்தனா்டர்பிைனா் விேனா�டண-
கடள ஊர்கனாவறதுட் கபனாலிஸனார் 
முனக்டுத்்த்ர். இநநிடையில் 
ஐநது வரு்டஙகளின பின்ர் ேநர்தக-
ேபர் ஒருவர் டகது கேய்யப்படடுள்-
ளனார்.

அர்தரவடள ககனாடை ே்டந்த 
அனட்ய தி்ரம ேரகனா்த�ர்கள் 
இருவர் கபனாலிஸனாரி்னால் டகது 
கேய்யப்படடு, நீதிமனறில் ஆஜர்ப்-
படுத்்தப்பட்டரபனாது 17 மனா்த 
கனாைம் அவர்கள் விளககமறியலில் 
்தடுத்து டவககப்படடிருந்த்ர். 
எனினும் ரமல் நீதிமன் உத்்த� -
வில் பிடணயில் விடுவிககப்படடு 
உள்ளடம குறிப்பி்டத்்தககது.

கர்ப்பிணிப் த�ண் �டுதகாரல சம்�வம் 
5 வரு்டங்களின் பின் சநப்தகந�ர் ரகது

வவுனியனா விரே்ட நிருபர்

வவுனியனா, மணிபு�ம் 
அனட் திர�ேனா வீதி 
்தறகனாலிகமனாக மூ்டப்பட-
டுள்ளது. வீதியின அபி -
விருத்தி பணிகள் க்டந்த 
ஒரு வனா�கனாைமனாக முன-
க்டுககப்படடு வரு-
கின்டமயனால் ஒருவனா� 
கனாைத்துககு மூ்டப்பட-
டுள்ள்தனாக மககள் க்தரி-
விககின்்ர். இ்த்னால் 
ரவறு பனாட்தயினறி 
மககள் பல்ரவறு இன-
்ல்களுககு முகஙககனா-
டுத்துள்ள்ர்.

வவுனியனா க்தறகு பி�ர்தே 
ேடபயின கீழ் குறித்்த வீதி கல்லிடடு 
்தனாரிடும் பணிகள் முனக்டுககப்-
படடு வருகின்். எனினும் அப் -
பகுதியில் வசிககும் மககளுககு 
மனாறறுப்பனாட்தடய ஏறபடுத்தி 
ககனாடுககனாது, வீதியின அபிவிருத்தி 
பணிகள் முனக்டுத்து கேல்ைப்படு-
கின்டமயி்னால் மககள் பல்ரவறு 
இன்ல்களுககு முகஙககனாடுத்-
துள்ள்ர்.

வீதியின ஒரு கிரைனா மீற்ர் தூ�த்-
திறகு கறகள் ப�வப்படடுள்ளது்டன,-
கறகள் வீதியின கட�யிலும் சி்தறி 

கனாணப்படுவ்த்னால் அப்பனாட்தயூ-
்டனாக மககள் ே்டநது கேல்வது கூ்ட 
முடியனாது, ஒருவனா� கனாைமனாக மந்த 
கதியில் வீதி அபிவிருத்தி பணிகள் 
இ்டம்கபறுவதி்னால் ்தமது வனாக-
்ஙகடள கூ்ட குறித்்த வீதியூ்டனாக 
எடுத்துச்கேல்ை முடியனாமல் ரவறு 
இ்டஙகளில் வனாக்ஙகடள நிறுத்தி 
டவகக ரவண்டிய நிடை அப்பகுதி 
மககளுககு உருவனாகியுள்ளது. 

எ்ரவ உரிய அதிகனாரிகள் இவவி-
்டயம் க்தனா்டர்பில் கவ்ம் கேலுத்தி 
மககள் வீதியின ஓ�மனாக ேட்டபனாட்த-
யில் ே்டநது கேல்வ்தறகனாவது ே்டவ-
டிகடக ரமறககனாள்ளுமனாறு கபனாது-
மககள் ரகனாரிகடக விடுத்துள்ள்ர்.

அன்லன திரரசா வீதிக்கு 
ஒரு வார ்காை பூட்டு  ்மக்கள் அவதி

மன்னாரில் தகாபரானா திடீர் அதிகரிப்பு

யாழ்.நீர்பவலி க்ரந்தன் இ்ராமுபபிளம்ள வித்தியாலய ைாணவர்களுக்கு சிவசஙக்ரெண்டி -
தர் - வாழ்வும் வ்ளமும் நூல் இலவசைாக வழஙகபெட்டது. நீர்மவ தியாக. ையூ்ரகிரி குருக் -
கள எழுதி லண்டன் ஞானையம் பவதாகை அக்கடமி பவளியீடாக ைலர்ந்துள்ள சிவசங-
க்ரெண்டிதர் - வாழ்வும் வ்ளமும் என்்ற நூல் பேற்றுமுன்தினம் 01.02.2022 காமல 
நீர்பவலி க்ரந்தன் இ்ராமுபபிளம்ள வித்தியாலய ைாணவர்களுக்கு இலவசைாக விநிபயா -
கிக்கபெட்டது. ெடம் பகாபொய் குறூப நிருெர்நீர்பவலி
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மலையகத்திறககான பலகலைககழகம்
மிக விலைவில உருவகாககபபடும்

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

மலையகத்திறககான பலகலைக்-
கழகம் மிக விலைவில இைகாஜகாஙக 
அலமசேர் ஜீவன் த�காணடமகான் 
�லைலமயில உருவகாக்கபபடும் என 
நுவதைலியகா மகாவடட பகாைகாளுமன்்ற 
உறுபபினரும் இைஙலக த�காழிைகா-
ளர் ககாஙகிைஸின் நிதிசதேயைகாளகாரு-
மகான மரு�பகாணடி ைசமஸவைன் த�ரி-
வித்�கார்.

இைகாஜகாஙக அலமசேர் ஜீவன் 
த�காணடமகானின் ஆசைகாேலனக்க-
லமய கலவி அலமசசின் நிதி ஒதுக்-
கீடடில அஙகுைகாஙதகத்� பிைச�ே 
ேலபக்குடபடட நகாமகள் கபைக்கலை 
�மிழ் வித்தியகாையத்தின்  ஆசிரியர் 
விடுதி மறறும் உயர்�ைம் ஆைம்பிப-
ப�றககான புதிய கடடடம் என்பன 
தி்றந்து லவக்கும் நிகழ்வு  பகாடேகாலை 
அதிபர் �லைலமயில சநறறுமுன்தி-
னம் (01) இடம்தபற்றது. 

இந்நிகழ்வில  பிை�ம அதிதியகாக 
கைந்து தககாணடு உலையகாறறும் 
சபகாச� அவர் இவவகாறு த�ரிவித்-

�கார்.
அவர் அஙகு த�காடர்ந்து கருத்து 

த�ரிவிக்லகயில, மலையகத்தில 
வளஙகள் பை இருக்கின்்றன. ஆனகால 
அவறறில தபறுசபறுகள் மிகவும் 
குல்றவகாகசவ ககாணபபடுகின்்றன. 

ஒருசிை பகாடேகாலை-
களில வளஙகள் பற-
்றகாக்குல்றயகாக ககாணப-
படுகின்்ற சபகாதிலும் 
அவறறில நலை தபறு-
சபறுகள் கிலடத்துள்-
ளன. இபபகாடேகாலை-
யும் அபபடித்�கான் நலை 
தபறுசபறுகலள மகாண-
வர்கள் தபறறுள்ளனர். 

த ே ௌ மி ய மூ ர் த் தி 
த�காணடமகான், ஆறு-
முகன் த�காணடமகான் 
�றசபகால�ய இைகா-
ஜகாஙக அலமசேர் ஜீவன் 
த�காணடமகான் ஆகிய 
அலனவரும் கலவிக்கு 
முக்கியத்துவமளித்து 
வருகின்்றனர். 

 நகாஙகள் தபருந்ச�காடட த�காழில 
துல்றலய நம்பி இருந்ச�காம். ஆனகால 
�றசபகாது அந்� துல்றயிலன மகாத்தி-
ைம் நம்பியிருக்க முடியகாது.  ஆகசவ 
நீஙகள் கலவி கற்றகால மகாத்திைம் �கான் 
அ�லன தேயய முடியும். அன்று 

மு�ல இன்று வலை இ.த�கா.ககாவின் 
�லைவர்கள் கலவிக்கு சேலயகாறறி-
வருகின்்றனர்.  இன்று எமக்கு இளம் 
�லைவர் ஒருவர் கிலடத்துள்ளகார்.
அவர் இந்� ேமூகத்திறகு ச�லவயகான 
விடயஙகலள எதிர்ககாைத்தில நிசே-
யம் தபறறுக்தககாடுபபகார் என அவர்  
த�ரிவித்�கார்.

இந்நிகழ்வில கடந்� வருடம் இடம்-
தபற்ற ேகா�காைண �ை பரீடலே மறறும்  
�ைம் 05 புைலம  பரிசில பரீடலேயில 
சி்றந்� தபறுசபறுகலள தபற்ற மகாண-
வர்களுக்கு ேகான்றி�ழ்களும் , ப�க்கங-
களும் வழஙகி லவக்கபபடடது.

இந்நிகழ்வுக்கு நுவதைலியகா 
மகாவடட பகாைகாளுமன்்ற உறுபபினர் 
மரு�பபகாணடி ைகாசமஸவைன் மறறும் 
நுவதைலியகா பிைச�ே ேலப �லைவர் 
சவலு சயகாகைகாஜ், ஹஙகுைகாஙதகத்� 
பிைச�ே ேலப உறுபபினர்கள், வை-
யக்கலவி பணிபபகாளர்கள், சககாடட 
கலவிபணிபபகாளர், அதிபர்கள், ஆசி-
ரியர்கள், பகாடேகாலை மகாணவர்கள், 
தபறச்றகார்கள், பலழய மகாணவர்கள் 
என பைர் கைந்துதககாணடனர். 

ஹல்துமுல்்ல நீட்வுட் பாடசால்லக்கு
மறுசீரலமக்்கபபட்ட ்கட்டடம்

நீடவுட இைக்கம் 1 
பகாடேகாலையில  மறு-
சீைலமக்கபபடட கட-
டடத்ல� இ.த�கா.
ககாவின் உப �லைவர் 
தேந்தில த�காண-
டமகான் தி்றந்து 
லவத்�கார்.

பலழய கடடடம் 
மகாணவர்கள் கலவி 
கறப�றகு ஏற்ற�காக 
இலைகா��கால மகாண-
வர்கள் தபரும் சிை-
மத்ல� ேந்தித்�னர்.

பகாடேகாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள் 
மறறும் தபறச்றகார்களின் சககாரிக் -
லகக்கு அலமய, தேந்தில த�காண -

டமகானின் விசேட நிதி ஒதுக்கீட-
டின்கீழ் இவசவலைத் திடடம்  
முன்தனடுக்கபபடடுள்ளலம குறிப-
பிடத்�க்கது.

்காடு்களுக்கு தீ லைபபைர்கலை
உடன் ல்கது சசய்ய வைண்டும் 
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

மலையகத்தில �றசபகாது 
நிைவி வரும் வைடசியகான 
ககாைநிலையிலனயடுத்து 
ககாடுகளுக்கு தீ லவக்கும் 
ேம்பவஙகள் அதிகரித்துள் -
ளன. இ�னகால பை ஏக்கர் 
வன பிைச�ேஙகள் எரிந்து 
நகாேமகாகியுள்ளன. த�காடர்சசியகாக 
இவவகாறு ககாடுகளுக்கு தீ லவப-
ப�னகால பகாரிய அளவில குடிநீர் 
�டடுபபகாடு ஏறபடும் அபகாயம் 
ககாணபபடுகின்்றது.  ஆகசவ ககாடு-
களுக்கு தீ லவபபவர்கலள உடன் 
லகது தேயய சவணடும்  என தபகாது 
மக்கள் சககாரிக்லக விடுத்துள்ளனர்.

சநறல்றய தினமும் (01) டயகம 
தடவிட பணலண பகுதியில இனந் -
த�ரியகா� விேமிகளகால அபபகுதியி-
லுள்ள ககாடடுபபகுதிக்கு தீ லவத்-
��ன் ககாைணமகாக பை ஏக்கர் வன 
பிைச�ேஙகள் எரிந்து ேகாம்பைகாகி-
யுள்ளன.

இ�னகால இபபகுதியில உள்ள 
தபறுமதிமிக்க மைக்கன்றுகள் 
அழிந்து சபகாய உள்ளதுடன் சிறிய 
வலக உயிரினஙகள் நீரூறறுக்கள், 
அரிய வலக �காவைஙகள் ஆகியன 
அழிவலடயும் அபகாயத்திலன 
எதிர்சநகாக்கியுள்ளன.

�றசபகாது வைடசியகான ககாைநிலை-
யிலனயடுத்து பை பிைச�ேஙகளில 
குடி நீர் �டடுபபகாடு நிைவுவ�னகால  
இந்நிலைலம சமலும் அதிகரிக்க -
ைகாம். 

எனசவ இந்� ககாடுகளுக்கு 
தீ லவபப�லன  உடன் நிறுத்� 
சவணடும் என பைரும் சகடடுக்-
தககாணடுள்ளனர்.

சுற்றுச்சூழல்லப பாது்காபபதில் ்கைனம் சசலுத்தவும் 
எம்.ஏ.அமீனுலைகா

கணடி, ஹக்கிந்� தீவுப பகுதி -
யில இடம்தபறும்  ேடடவிசைகா� 
ஆக்கிைமிபபுகள் உள்ளிடட மனி� 
தேயறபகாடுகலளத் �டுபப�றகு ேம் -
பந்�பபடட அைே நிறுவனஙகள் 
தவளிபபலடத்�ன்லமயுடன் தேயற-
பட சவணடுதமன கணடி மகாவடட 
ஒருஙகிலணபபுக் குழுவின் 
�லைவர் வேந்� யகாபபகா பணடகாை 
த�ரிவித்துள்ளகார்.

கணடி மகாவடட தேயைக 
சகடசபகார் கூடத்தில சநறறு முன்-
தினம்  (02) நலடதபற்ற மகாவடட 
ஒருஙகிலணபபுக் குழுக் கூடடத்தில 
கைந்துதககாணடு கருத்துத் த�ரிவிக் -
லகயிசைசய அவர் சமறகணடவகாறு 
த�ரிவித்�கார்.

அவர் த�காடர்ந்து கருத்து த�ரிவிக் -
லகயில, 

சுறறுசசூழலைப பகாது-
ககாபபதில ேம்பந்�பபடட  
அதிககாரிகள்  சி்றபபகாகச 
தேயறபட சவணடும் 
என்றும், அனுமதியற்ற 
கடடடஙகள் குறித்து 
அவ�கானமகாக இருக்க 
சவணடும் என்றும் அவர் 
கூறினகார்.

மககாவலி ஆறறுபபகு-
தியகான ஹக்கிந்� தீவுபப-
குதியில அஙகீகரிக்கபப-
டகா�  ேடடவிசைகா� கடடுமகானஙகள், 
நிைம் லகயகபபடுத்து�ல, குபலப -
கலள தககாடடு�ல,  உள்ளிடட ேட-
டவிசைகா� தேயலகள் த�காடர்ந்-
தும் இடம்தபறறுவருகின்்றது.  
இவறல்ற �டுக்க ேம்பந்�பபடட 
நிறுவனஙகள் துரி� நடவடிக்லக 
எடுக்க சவணடும் எனவும் குழுவின் 
�லைவர் த�ரிவித்�கார்.

அனுமதியற்ற நிர்மகா-
ணஙகள் த�காடர்பில  நீதி-
மன்்ற நடவடிக்லககலள 
சமறதககாணடு அவறல்ற 
ல க ய க ப ப டு த் து ம கா று 
சுற்றகாடல அலமசேர் 
மஹிந்� அமைவீை உரிய 
அதிககாரிகளுக்கு பணிப-
புலை விடுத்துள்ளகார். 

மத்திய சுற்றகாடல அதி-
ககாைேலப, இைஙலக 
மககாவலி அதிககாை-

ேலப, கணடி மகாநகை ேலப மறறும் 
தபகாலிஸ உள்ளிடட அதிககாைஙக-
லளப பிைசயகாகித்து பிைச�ேத்ல�ப 
பகாதுககாக்க உடனடியகாக நடவடிக்லக 
எடுக்குமகாறு கணடி மகாவடட ஒருங -
கிலணபபுக் குழுவின் �லைவர் 
வேந்� யகாபபகா பணடகாை ேம்பந்�ப-
படட அதிககாரிகளுக்கு  பணிபபுலை 
விடுத்�கார்.  

சடங்கு ஒழிபபு வைல்லததிட்டம் முன்சனடுபபு
நுவதைலியகா பிைச�ே ேலபக்குட -

படட கடடுபபகாடடு பிைச�ேஙகளில 
தடஙகு பைவகாமலிருக்க  சிைம�கான 
பணிகலள நுவதைலியகா பிைச�ே-
ேலப முன்தனடுத்து வருகி்றது. 

நுவதைலியகா பிைச�ே ேலபயின் 
�விேகாளர் சவலு சயகாகைகாஜியின் 
சவணடுசககாளுக்கு அலமவகாக  "சுத் -
�மகான சூழலை உருவகாக்குசவகாம்" 
எனும் த�கானியில இசசிைம�கான 
பணி ஒருவகாை சவலைத்திடடமகாக 
முன்தனடுக்கபபடடு வருகி்றது. 

நுவதைலியகா பிைச�ே ேலப அதிககா-
ைத்துக்குடபடட மீபிலிமகான த�காடக்-
கம்  கந்ச�எை, அம்சபவை, பட-
டிதபகாை, கந்�பபலள, நகானுஓயகா, 
தபகாைைந்�, ஹக்கலை ஆகிய பிைச�-
ேஙகளில சிைம�கான பணிகள் சமற-
தககாள்ளபபடுகி்றன. 

இசசிைம�கான பணியின் ஊடகாக  
தடஙகு பைவக்கூடிய நீர் ச�ஙகி 

நிறகும் இடஙகள், அசுத்� நீர் 
ஒலடகள் என்பவறல்ற சுத்�ம் 
தேய�ல, பிை�கான வீதிகளில, வீசி -
தயறிந்� குபலபகலள அகற்றல, பிை-
ச�ேவகாசிகள் பகாவிக்கும் பஸ�ரிபபு 
நிலையஙகள் மறறும் தபகாது இடஙக -

ளில ச�ஙகியுள்ள குபலப-
கலள அகற்றல சபகான்்ற 
பணிகள் முன்தனடுக்கப-
படடு வருகின்்றன.

 நுவதைலியகா பிைச�ே 
ேலபயின் அலனத்து உத்-
திசயகாகத்�ர்கள் மறறும் 
ஊழியர்கள் மறறும் உறுப-
பினர்களுடன் ேலப �வி-
ேகாளர் சவலு சயகாகைகாஜி -
யும் களத்தில இ்றஙகி 
ஈடுபடடிருந்�லம குறிப-
பிடத்�க்கது.  

அச�சநைத்தில தடஙகு 
ஒழிபபு சவலைத்திடடத் -

தின் கீழ்  இவசவலைத்திடடமகானது 
த�காடர்சசியகாக நுவதைலியகா பிைச�ே 
ேலபக்குடபடட அலனத்து பகுதிக-
ளிலும் சமறதககாள்ள நடவடிக்லக-
கள் எடுக்கபபடடுள்ள�காக �விேகாளர் 
சவலு சயகாகைகாஜ் த�ரிவித்�கார். 

தலவாக்்கமல கிறேடபவஸ்டன் ொ்டசாமலயில் த்ரம் 5 முதல் த்ரம் 11 வம்ரயான ைாணவர்களின் பொங்கல் விழா றேற்று ொ்டசாமல 
விமையாடடு மைதானத்தில் இ்டம்பெற்ேது. இந்நி்கழ்வில் ொ்டசாமலயின் அதிெர எம்.ஐ.எம்.ொரிஸ, பி்ரதி அதிெர விஜயசுந்த்ரம் ைற்றும் 
ொ்டசாமலயின் ஆசிரியர்கள் ைாணவர்கள் ்கலந்துப்காண்டனர. 

நுவப்ரலியா ைாவட்ட ொ்ராளுைன்ே உறுபபினர எம் ்ரறைஸவ்ரன் பதரிவிபபு

லுணு்கல்லயில் அதி்கரிக்கும் ச்காவரானா 
லுணுகலை நிருபர்

லுணுகலை சுககா�காை பிரிவில சநற -
றுமுன்தினம்  (01)  64 நபர்களிடம்  
சமறதககாள்ளபபடட அன்டிஜன் 
பரிசேகா�லனகளில 28 தககாசைகானகா 
த�காற்றகாளர்கள் அலடயகாளம் 
ககாணபபடடுள்ளனர். 

இவர்கள் அலனவலையும் �னி -
லமபபடுத்�ல முககாமுக்கு அலழத்து 
தேலவ�றககான நடவடிக்லககலள 
சமறதககாணடு வருவ�காகவும் இவர் -
களுடன் த�காடர்புகலள சபணிசயகா-

ருக்கு அன்டிஜன் பரிசேகா�லனகலள 
சமறதககாள்வ�றககான நடவடிக்லக -
கலள சமறதககாணடு வருவ�காக -
வும் லுணுகலை சுககா�காை லவத்திய 
அதிககாரி ககாரியகாையம் த�ரிவித்துள்-
ளது. 

அத்துடன் சுககா�காை வழிககாடடல -
கலள முல்றயகாக பின்பறறுவதுடன் 
ச�லவயற்ற பிையகாணஙகலளயும் 
ஒன்றுகூடலகலளயும் �விர்த்து 
தககாள்ளுமகாறும் லுணுகலை சுககா 
�காை லவத்திய அதிககாரி ககாரியகாையம் 
த�ரிவித்துள்ளது.

மகாவத்�கம தினகைன், அக்கு்றலண 
குறூப நிருபர்கள்

�டுபபூசி விடயத்தில அைசு சமற -
தககாணடுள்ள நடவடிக்லககலளப 
பகாைகாடட சவணடும் என பகாைகாளு-
மன்்ற உறுபபினர் இைகா�காகிருஷணன் 
த�ரிவித்�கார்.

 தேரின் அழகியற கறலககள் நிறு -
வ னத்தின் வருடகாந்� ேகான்றி�ழ் 
மறறும் பரிேளிபபு லவபவம் கண -
டியில சநறறுமுன்தினம் இடம் -
தபற்றது. அதில பிை�ம அதிதியகா-
கக் கைந்து உலையகாறறும் சபகாச� 
அவர் இ�லனத் த�ரிவித்�கார். அவர் 
சமலும் த�ரிவித்�காவது,-

அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் ஒரு 
கலைசய அழகியறகலையகாகும். 
அத்�லகய கலைக்கு ஒரு பயிறசி-

ச�லவ. அபபயிறசிலயப தப்ற 
இடதமகான்று ச�லவ. அ�லனசய 
அழகியறகறலக நிறுவனஙகள் தேய-
கின்்றன. இது ஒரு வலகயில அைசின் 
ேகார்பகாக த�காழில வழஙகும் ஒரு 

பணியகாகக் கூட கரு -
�ைகாம்.

க ல வி ல ய க் 
கறறுத் ச�ர்ந்� 
எ ல ச ை கா ரு க் கு ம் 
அைசினகால த�காழில 
வழஙக முடியகாது. 
அ ப ப டி ய கா ன வ ர் -
களுக்கு இது ஒரு  
சுய த�காழில வழி -
க கா ட ட ை கா க வு ம் 
உள்ளன. எனசவ 
ேரியகான முல்றயில 
அவறல்ற நகாம் 

பயன்படுத்� சவணடும்.
இன்ல்றய ககாைக்கடடத்தில 

தககாவிட ககாைணமகாக பகாரிய பின்ன-
லடவுகள் ஏறபடடுள்ள சபகாதும் 
எமது அைசு கடன் தபறச்றனும் 
�டுபபூசிகலள தககாள்வனவு தேய -
துள்ளது. எனசவ ேகைரும் பூஸடர் 
�டுபபூசி வலை 3 மகாத்திலைகலளயும் 
தபறறு ச�சிய பணிலய நில்றவு 
தேயய உ�வசவணடும். 

�டுபபூசி விடயத்தில அைசு சமற -
தககாணடுள்ள நடவடிக்லககலளப 
பகாைகாடட சவணடும் என அவர் த�ரி-
வித்�கார். 

்தடுபபூசி விட்யததில் அரசின் 
நடைடிக்ல்க பாராட்டத்தக்்கது

வ்தாட்ட ச்தாழி்லாைர்கள் ஆரபபாட்டம் 
சநகாடடன் பிரிடஜ்,   
ஹற்றன் விசேட நிருபர் 

தபகாகவந்�ைகாவ தபருந்ச�காடட 
நிறுவனத்தின் கீழ் இயஙகும்  டியன்-
சின் ச�காடட த�காழிைகாளர்கள் இைண-
டகாவது நகாளகாகவும் த�காழிலுக்கு 
தேலைகாது ஆர்பபகாடடதமகான்ல்ற 
முன்தனடுத்�னர் .

இந்� ஆர்பபகாடடம் 02.02.2022. 
பு�ன்கிழலம ஹற்றன் -தபகாகவந்�-
ைகாவ பிை�கான வீதியின் டியன்சின் 
ேந்தியில ேஙகு ஊதி ஒபபகாரி பகாடல 
பகாடி ஆர்பபகாடடம் முன்தனடுக்-
கபபடடது.

டியன்சின் ச�காடட த�காழிைகாளர்-
களுக்கு பசலே ச�யிலை தககாழுந்-
திலன நிறுலவ தேயவ�றகு ச�காடட 
நிர்வகாகம் டிஜிடடல �ைகாசிலன 

பயன்படுத்துமகாறு த�காழிைகாளர்-
கலள  வறபுறுத்தி  வருவ�காகவும். 
டிஜிடடல �ைகாசிலன பயன்படுத்தி 
ச�யிலை தககாழுந்திலன நிறுலவ 
தேயய முடியகாது எனவும் பலழய 
முல்றயிைகான �ைகாசிலன ச�காடட நிர்-
வகாகம் பயன்படுத்� சவணடுதமன 
த�காழிைகாளர்கள் த�ரிவிக்கின்்றனர்.

இவவிடயம் த�காடர்-
பில 01.02.2022 தேவ-
வகாயகிழலம தபகாகவந்-
�ைகாவ தபருந்ச�காடட 
நிறுவனத்தின் பிை�ம 
நில்றசவறறு அதிககா-
ரிசயகாடு கைந்துலை-
யகாடல ஒன்று இடம் 
தபற்றசபகாது த�காழிைகா-
ளர்கலள �ககா�வகார்த்ல�-
கலளக் தககாணடு சபசிய-

லமயினகால ச�காடட முககாலமயகாளர்  
மறறும் நிறுவனத்தின் பிை�ம நில்ற-
சவறறு அதிககாரி ஆகிசயகார் எம்மி-
டம் மன்னிபபு சககாை சவணடும் 
அலைது எமது ச�காடடத்ல� விடடு 
ச�காடட முககாலமயகாளர் தவளிசய்ற 
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பெரியநீலாவணை விஷேட, 
கல்முணை வஷேட நிருெரகள்

அமொணை மாவடடத்தின் 
கல்முணை பிரஷேச பசயலாளர பிரி-
வுக்குடெடட இஸலாமாொத் குடி-
யிருப்பு வீடடுத்திடடத்திலிருந்து 
பவளிஷயறும கழிவு நீரிைால், அப்பி -
ரஷேச மக்கள் முறைாக ொதிக்கப்ெட-
டுள்ளோக பேரிவித்து  ஷேறறு (02) 
பொதுமக்கள் ஆரப்ொடடத்தில் ஈடு-
ெடடைர.

கல்முணை சுெத்திராம விகாணரக்கு 
முன்ைால் ஒன்று கூடிய மக்கள், அங் -
கிருந்து சுஷலாகங்கணள ஏந்தியவாறு 
ஷெரணியாக கல்முணை பிரஷேச பசய-
லகத்ணே வந்ேணடந்ேைர. இணேய-
டுத்து பிரஷேச பசயலகத்தின் கேணவ 
மூடி, வழிமறித்து ேமது சுகாோர 
பிரச்சிணைக்கு சமெந்ேப்ெடட அதி -
காரிகள் உடைடியாக தீரணவ வழங்க 
ஷவண்டும எைக் ஷகாரி அவ்விடத்-
தில் அமரந்திருந்ேைர. "கழிவு நீணர 
ணவத்து அரசியல் பசயயாதீர", 
"மக்களின் சுகாோர பிரச்சிணைக்கு 

தீரவு ஷவண்டும", "முணையாை கழி -
வகறைல் பசயயப்ெடஷவண்டும", 
"மாேகர சணெ பமௌைம காப்ெது 
ஏன்?" ஷொன்ை சுஷலாகங்கணள 
இவரகள் ஏந்தியிருந்ேைர.

இேணையடுத்து அப்ெகுதிக்கு 

வருணக ேந்ே கல்முணை பிரஷேச 
பசயலாளர ஷே. லியாக்கத் அலி, 
ொதிக்கப்ெடட மக்களுடன் கலந்து -
ணரயாடியோல்,  சுமுகமாை தீரணவ 
எடட முயறசிகள் ஷமறபகாள்ளப்-
ெடடை. எனினும பொதுமக்கள் 

அங்கிருந்து பசல்லவில்ணல. 
மாேகரசணெ முேல்வர, 
சுகாோர ேரப்பிைர மறறும 
சமெந்ேப்ெடட அதிகாரிகள் 
குறித்ே இடத்திறகு வருணக 
ேந்து பொது மக்களின் பிரச்-
சிணைக்கு உடைடியாக தீரவு 
வழங்க ஷவண்டும எை 
ஷகாரிக்ணக விடுத்ேைர.

பின்ைர ஆரப்ொடடம 
இடமபெறை இடத்திறகு 
கல்முணை பிராந்திய 
சுகாோர ஷசணவகள் ெணிப்-
ொளர படாக்டர ஐ.எல்.எம.
றிொஸ, கல்முணை மாேகர 
சணெயின் பொதுச் சுகாோர 
ணவத்திய அதிகாரி படாக்டர 
அரசாத் காரியப்ெர, பிரஷேச 

பசயலாளர பே.லியாக்கத் அலி, 
கல்முணை பொலிஸ நிணலய 
பொறுப்ெதிகாரி எம.ரமசின் ெக்கீர,  
கல்முணை பேறகு மறறும வடக்கு 
சுகாோர ணவத்திய அதிகாரிகள்,  ேகர 
அபிவிருத்தி அதிகார சணெயின் உத்-

திஷயாகத்ேரகள், சிஷரஷட பொதுச் 
சுகாோர ெரிஷசாேகரகள் அடங்கிய 
குழுவிைர ஆரப்ொடடக்காரரகளு-
டன்  ஷெச்சு வாரத்ணேயில் ஈடுெடட -
ைர. இேன்ஷொது,  கழிவுநீணர உடை-
டியாக கல்முணை மாேகர சணெயின் 
உேவிணயக் பகாண்டு அப்புைப்ெ-
டுத்துவது எைவும   சமெந்ேப்ெடட 
அதிகாரிகணள ோடி நிரந்ேரத் தீரணவ  
பெறறுத் ேருவோகவும ஆரப்ொட-
டக்காரரகளுக்கு உறுதியளித்ேைர. 
எனினும ஆரப்ொடடக்காரரகள் 
குறித்ே வாக்குறுதிணய ஏறறுக்பகாள்-
ளவில்ணல ேமது பிரச்சிணைக்கு உட -
ைடியாக தீரவு வழங்க ஷவண்டும 
எை ஷகாரி ஆரப்ொடடத்ணே முன்-
பைடுத்ேைர.

இந்ே கவையீரப்பு ஆரப்ொடடம 
காரைமாக பிரஷேச பசயலக வளா-
கத்துக்குள் அதிகாரிகள் மறறும 
பொதுமக்கள் பசல்ல முடியாே 
நிணல ஏறெடடு,

ஷொக்குவரத்துக்களும ேணடப்ெட -
டை.

அக்கரைப்பற்று ஜும்ஆ 
ப்பரிய்பள்ளிவாசலில்
புனித ஸஹீஹுல் பு்காரி 
மஜ்லிஸ் ஆைம்்பம்
அடடாணளச்ஷசணை குறூப் நிருெர

அக்கணரெறறு ேுமமா பெரிய 
ெள்ளிவாசலில்  கடந்ே 42 வருட 
காலமாக ஓேப்ெடடுவரும புனிே 
ஸஹீஹுல்  புஹாரி நிகழ்வுகள, 
இன்று  (03) வியாழக்கிழணம  
‘சுப்ஹுத்’ போழுணகணய போடரந்து 
ஆரமெமாகவுள்ளை.

இப்புனிே நிகழ்வு திைமும 
சுப்ஹுத்  போளுணகணய போட ரந்து, 
கண்ணிய மிக்க  உலமாப்பெருமக்க-
ளால் ஓேப்ெடடு மஹ்ரிப் போழுணக-
யின் பின்ைர ெயான் பசயயப்ெடும. 
ஒரு மாேகாலம ேணடபெைவிருக்கும 
இப்புனிே மஜ்லிஸ நிகழ்வுகளில்  
சகலணரயும கலந்துபகாள்ளுமாறு 
அணழப்பு விடுக்கப்ெடடுள்ளது. 
பெண்களுக்கு பிரத்திஷயக இடம 
ஒதுக்கப்ெடடுள்ளோ கவும  சுகாோர 
வழிமுணைகணளப்ெறறி  கலந்து 
பகாள்ளுமாறு புனிே புஹாரிக்குழு -
விைர ஷவண்டுகின்ைைர.

புனிே சஹீஹுல்  புஹாரி புஹா-
ரிக்குழுவின் ேணலவர ஏ. சுணலமா-
பலவ்ணவ இது போடரொை சகல 
ஒழுங்குகணளயும ஷமறபகாண்டு 
வருகின்ைார.

இஸ்லாமலாபலாத் வீட்டுத் திட்்ட கழிவு நீர் பிரச்சினைக்கு 
தீர்வு வேண்டி, விகலாரலாதிபதி தன்னமயில் ஆர்்பபலாட்்டம்

பதன்கிழககு ்பல்்கரைக்கழ்கத்தில்   
2621 மாணவர்களுககு ்பட்டமளிபபு  
ஒலுவில் விஷேட நிருெர 

பேன்கிழக்குப் ெல்கணலக்கழகத் -
தின் 2022ம ஆண்டுக்காை 14 வது 
பொதுப் ெடடமளிப்பு விழா, எதிர-
வரும (07) திங்கடகிழணம முேல் 
10ம திகதி வியாழக்கிழணம வணர 
ெல்கணலக்கழக ஒலுவில் வளாக 
மாோடடு மண்டெத்தில் ேணடபெை-
வுள்ளோக, பேன்கிழக்கு ெல்கணலக்-
கழகத்தின் உெஷவந்ேர ஷெராசிரியர 
ைமீஸ அபூெக்கர பேரிவித்ோர.  

ெடடமளிப்பு போடரொை ஊட-
கவியலாளர மாோடு பசவ்வாயக்கி-
ழணம (01) ெல்கணலக்கழக ஒலுவில் 
வளாகத்தில் ேணடபெறைது. இதில் 
கருத்துத் பேரிவிக்ணகயிஷலஷய ஷமற -
கண்டவாறு கூறிைார.  

உெஷவந்ேர ஷெராசிரியர ைமீஸ 
அபூெக்கர அங்கு பேரிவித்ேோவது,  

பேன்கிழக்கு ெல்கணலக்கழக ெட -
டமளிப்பு விழா எடடு அமரவுகளாக 
ேணடபெைவுள்ளை.இதில் பமாத்-
ேமாக 2621 ஷெர, ெடடங்கணளப் 
பெைவுள்ளைர.  

 திங்கடகிழணம (07) முேலாவது 
அமரவில் பிரஷயாக விஞ்ாைம 
மறறும பொறியியல் ஆகிய பீடங்க -
ணளச் ஷசரந்ே 475 மாைவரகளுக்கு 

ெடடங்கள் வழங்கப்ெடும.  
இரண்டாவது, மூன்ைாவது அமர-

வுகளில் கணல கலாசார பீடத்திணைச் 
ஷசரந்ே 567 மாைவரகளும, ோன்கா-
வது, ஐந்ோவது அமரவில் இஸலா -
மிய கறணககள் அரபு பமாழி பீடத்-
ணேச் ஷசரந்ே 642 மாைவரகளும 
ெடடங்கணளப் பெறுவர.  

ஆைாவது, ஏழாவது அமரவுகளில் 
முகாணமத்துவ வரத்ேக பீடத்திணைச் 
ஷசரந்ே 625 மாைவரகளும, எட -
டாவது அமரவில் கணல கலாசார 

பீட மறறும முகாணமத்துவ வரத்ேக 
பீடங்களின் 312 பவளிவாரி மாை -
வரகளுக்காை ெடடங்கள் வழங்கப்-
ெடும.   

இஷேஷவணள, வியாொர நிருவாக 
முதுமாணிப் ெடடங்கணள 23 
ஷெரும, முகாணமத்துவத்தில் ெட-
டப்பின் ெடிப்பு டிப்ஷளாமா ெட-
டங்கணள 02 ஷெரும, 04 ஷெர முது 
ேத்துவமாணி ெடடங்கணளப் பெை-
வுள்ளைர. ெடடமளிப்பு விழா 
மண்டெத்திறகு வருணக ேரும 

மாைவரகளும, பெற-
ஷைாரகளும பகாவிட-19 
ேடுப்பூசி அடணட, முகக் -
கவசம அணிந்து, சமூக 
இணடபவளி ஷெணி சுகாோர 
ேணடமுணைகணளப் பின் -
ெறறி சமூகமளிக்குமாறு 
ஷகடகப்ெடடுள்ளைர.  

முேலாவது அமரவில் 
கல்வி அணமச்சின் பசயலா-
ளர ஷெராசிரியர ஷக. கபில 
ப ெ ஷ ர ர ா , இ ர ண் ட ா வ து 
அமரவில் உயர நீதிமன்ை 
நீதியரசர திலிப் ேவாஸ, 
மூன்ைாவது அமரவில் ெல் -
கணலக்கழக மானியங்கள் 

ஆணைக்குழுவின் ேணலவர ஷெராசி -
ரியர சமெத் அமரதுங்க, ோன்காவது 
அமரவில் ரூஹுனு ெல்கணலக்கழக 
முன்ைாள் உெஷவந்ேர ஷெராசிரியர 
காமினி ஷசைோயக்க ஆகிஷயார 
சிைப்புணர நிகழ்த்துவர.   

ஷெராசிரியர தில்ணலோேன், 
முன்ைாள் பேன்கிழக்குப் ெல்க -
ணலக்கழக ெதிவாளர பேௌெர சாதிக் 
ஆகிஷயாருக்கு பகௌரவப் ெடடம 
வழங்கப்ெடவுள்ளோகவும அவர 
பேரிவித்ோர.  

எட்டு அைர்வுகளாக விழாக்கமள நடத்த திட்டம்  

கிழககு மா்காண அரமச்சுக்களின்
பசயைாளர்களில் மாற்்றங்கள்

பராடடபவவ குறூப் நிருெர

கிழக்கு மாகாை அணமச்சுக்க-
ளின் பசயலாளரகளில் மாறைங்கள் 
பசயயப்ெடடு,  மாகாை ஆளுேர 
அனுராோ யகமெத்திைால் கடிேங்-
கள் வழங்கப்ெடடுள்ளை.இந்ே 
மாறைங்கள் எதிரவரும (07) முேல்  
ேணடமுணைக்கு வரவுள்ளது. 

இேைடிப்ெணடயில் கிழக்கு 
மாகாை விவசாய அணமச்சின் 
பசயலாளராக ே.ஷக.ஜீ.முத்துெண்-
டாவும,

ஏ.எச்.எம.அன்ஸார வீதி அபி -
விருத்தி அணமச்சின் பசயலாளரா-
கவும,பீ.கலாமதி முேலணமச்சின் 
பசயலாளராகவும நியமிக்கப்ெட -

டுள்ளைர. ஷமலும ஷே.ஷே.முர-
ளிேரன் கிழக்கு மாகாை சுகாோர 
அணமச்சின் பசயலாளராகவும, 
கிழக்கு மாகாை கல்வி அணமச்-
சின் பசயலாளராக எச்.ஈ.எம.
டபிள்யூ. ஜீ.திஸாோயக்காவும,கி-
ழக்கு மாகாை ஷெரணவயின் பசய-
லாளராக எம.ணவ.சலீமும நிய-
மிக்கப்ெடடுள்ளைர.

மாகாை பொதுச்ஷசணவ 
ஆணைக்குழு பசயலாளராக எம.
ஷகாொலரத்ைம,பிரதி பிரேம பசய-
லாளர (ஆளணி மறறும ெயிறசி) 
திருமதி ஆர.யூ.ேலீல்,பிரதி பிரேம 
பசயலாளர (நிரவாகம) மன்சூர ஆகி-
ஷயாரும நியமிக்கப்ெடடுள்ளைர. 

சுதந்திை தினத்ரத முன்னிடடு
ப்பாத்துவிலில் இைத்ததான நி்கழ்வு

நாடு முழுவதும் 75 இைடசம் மைங்கரள  
நடும் திட்டம் சுதந்திை தினத்திலிருந்து ஆைம்்பம்  

ொலமுணை விஷேட நிருெர

ோடடின் 74வது சுேந்திர திைத்-
ணேபயாடடி, பொத்துவில் பிரஷேச 
பசயலகத்தில் மாபெரும இரத்ே-
ோை நிகழ்பவான்று ஏறொடு பசய-
யப்ெடடுள்ளது.

இந்ே இரத்ேோை நிகழ்வா -
ைது ோணள பவள்ளிக்கிழணம 
(04) காணல ஒன்ெது மணி முேல் 
மாணல 3.30மணி வணர இடமபெ -
ைவுள்ளது.

பொத்துவில் பிரஷேச பசயலக 

ேலன்புரிச் சங்கம பொத்துவில் 
ஆோர ணவத்தியசாணலயுடன் 
இணைந்து ஷமறெடி இரத்ேோை 
நிகழ்விணை  ஏறொடு பசயதுள்-
ளது.

இரத்ேோைம பசயய விருமபு -
ஷவார, அன்ணைய திைம பொத்-
துவில் பிரஷேச பசயலகத்திறகு 
சமுகமளித்து இரத்ேோைம பசயய 
முடியும எை ேலன்புரிச் சங்கத்-
தின் பசயலாளர எம.எஸ.அப்துல் 
வாசித் பேரிவித்ோர.       

காணரதீவு குறூப் நிருெர  

ோடடின் 75வது சுேந்திரதிைம ெவள-
விழா 2023ஆம ஆண்டு பகாண்டாடப்ெ -
டவிருக்கிைது. அேணைபயாடடி எதிரவ-
ரும 04ஆம திகதி பகாண்டாடப்ெடவுள்ள 
74வது சுேந்திரதிைத்திலிருந்து, ோடுபூரா -
கவும 75இலடசம ெயன்ேரும மரங்கணள 
ேடும திடடம முன்பைடுக்கப்ெட உள்ளது.  

சகலஅரச திணைக்களங்கள், நிறுவைங்-
கள் மூலமாக இத்திடடம ேணடமுணைப் -
ெடுத்ேப்ெடவுள்ளது. அந்ேந்ே மாவடட 
பசயலகங்கள் இேறகாை முன்ைாயத்ேங்-
கணள முன்பைடுத்துவருகின்ைை.  

ோடடின் 74 ஆவது சுேந்திரதிைத்ேன்று 
ஆரமபித்து ணவக்கப்ெடும இந்ே மரம -
ேடும திடடம போடரந்து ெத்து திைங்க-
ளுக்கு முன்பைடுக்கப்ெடவுள்ளை.  

கல்வித் திணைக்களத்தின் ஏறொடடில் 
சகல மாகாை வலய ஷகாடட கல்விக்காரி-
யாலயங்கள் மறறும ொடசாணலகளிலும 
மரங்கள் ேடப்ெடவுள்ளை.

விவசாயி்கள்,ததாட்ட உரிரமயாளர்களின் 
நன்ரம ்கருதி வடி்கான்்கள் புனைரமபபு
கல்குடா திைகரன் நிருெர

பசௌொக்கியா திடடத்தின் கீழ், 
விவசாயிகள், வீடடுத் ஷோடட உற-
ெத்தியாளரகள், கால்ேணட வளரப்ொ-
ளரகள் ஆகிஷயாரின் போழில் முயற-
சிகணள ஊக்குவிக்கும முகமாக 
அரசாங்கத்திைால் ெல்ஷவறு  
ஷவணலத் திடடங்கள் முன்பைடுக்-
கப்ெடடு வருகின்ைை.

இேைடிப்ெணடயில் ஓடடமாவடி 
பிரஷேச பசயலாளர பிரிவில் மஜ்மா 
ேகர பிரஷேச விவசாயிகள், வீடடுத் 

ஷோடட உறெத்தியாளரகள் மறறும 
கால்ேணட வளரப்ொளரகளின் நீரப் -
பிரச்சிணைக்கு தீரவுகாைப்ெட  
உள்ளது. இேன் முன்ஷைாடியாக,-
இப்ெகுதி வாயக்கால்கள் துப்புரவு 
பசயயப்ெடுகின்ைை. முள்ளிவடடு-
வான் விவசாய அணமப்பின் முயற-
சியால்,  நீரப்ொசை திணைக்களம 
இந்ே ஷவணலணய ஆரமபித்துள்ளது.

வாகஷைரி நீரப்ொசை திடடத்திலி-
ருந்து காவத்ேமுணை வணர, 1953ம 
ஆண்டு 13 கிஷலா மீறைர  ஷோண்-
டப்ெடட  இவ்வடிகான்,  ேைாதிெதி-

யின் சுபீடசத்தின் ஷோக்கு ஷவணலத்-
திடடத்திறகு அணமய ேறஷொது 
புைரணமப்பு பசயயப்ெடுகின்ைது.

இேைால், முள்ளிவடடுவான் 
விவசாய அணமப்பின்கீழ் உள்ள 
மஜ்மாேகர, மீயான்குளம, ஷசாணே-
யன்கடடு, கஞசான்பவளி ஷொன்ை 
ெகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள், வீட -
டுத்ஷோடட ெயிர பசயணகயாளரகள் 
எை 1500  ஷெர ேன்ணமயணடய உள் -
ளோக  முள்ளிவடடுவான் விவசாய 
அணமப்பின் ேணலவர ஐ.எல்.எம.
முஸேொ பேரிவித்ோர.

கிழககிைஙர்க 
மூத்த உைமாவின்
மரனவி நாகூரும்மா 
்காைமானார
அடடாணளச்ஷசணை குறூப் நிருெர

கிழக்கிலங்ணகயின் பிரெல மூத்ே 
உலமாக்களுள் ஒருவரும மாரக்க  
அறி்ருமாை  அல்ஹாஜ் பமௌலவி  
எம.எ. ஆப்தீன் ஆலிமின் துணைவி -
யார, ோகூருமமா என்று அணழக்கப் -
ெடும எம.ஐ. அவ்வா உமமா (ேைது   
84 வது வயதில் பசவ்வாயக்கிழணம 
(01)  அக்கணரப்ெறறில் காலமாைார.

ெதிபைாரு பிள்ணளகளின் (ஏழு 
பெண்,  ோன்குஆண்) ோயாராை 
இவரின் ேைாசா ேல்லடக்கம, -
ஷேறறு புேன்கிழணம அக்கணரப் -
ெறறு  மக்காமடி ணமயவாடியில் 
ேணடபெறைது. 

இவர  விஷேட ணவத்திய நிபுைர  
டாக்டர ஹிோயா ோேுதீன், அக்க -
ணரெறறு மாேகரசணெ  உறுப்பிைராக 
ேறெணியாறறிய  மரஹஹூம நூருல் 
ஐன் கலீல் ஆகிஷயாரின் ோயார என் -
ெதும குறிப்பிடத்ேக்கது.

அந்ோரின்  கைவராை, ஆப்தீன் 
ஆலிம சுமார ஐமெது வருடங்கள் 
புனிே ரமழான் காலத்தில் விஷேட 
ஹதீஸ மஜ்லிணஸ ேடத்தியவர 
என்ெது குறிப்பிடத்ேக்கது.

த்கணிக்காடடு கிைாமத்தில் சு்காதாை நிரையம்
மூதூர திைகரன் நிருெர

மூதூர சுகாோர ணவத்திய அதிகாரி 
பிரிவில் உள்ள அக்கணரச்ஷசணை 
ஷகணிக்காடடு கிராமத்தில்,சுகாோர

நிணலயம அணமக்கப்ெடடு வரு -
கின்ைது.

 இச்சூழலில் வசிக்கும ெல்ஷவறு 

கிராம மக்களின் சுகாோர வசதி 
கருதிஷய, இந்ே சுகாோர நிணலயம  
அணமக்கப்ெடு கின்ைது.

மூதூர சுகாோர ணவத்திய அதிகாரி 
ெணிமணையின் அனுசரணையுடன், 
டுொணய வசிப்பிடமாகக் பகாண்ட 
அஷஷேஹ் அக்கீலின்  ேன்பகாணட-

யின் மூலம, இந்நிணலயம அணமக்-
கப்ெடுகிைது. 

ஷகணிக்காடடு கிராம அபிவிருத்தி 
சங்கம இேறகாை ஏறொடுகணளச் 
பசயதுள்ளோககிராம அபிவிருத்-
திச் சங்கத்தின் ேணலவர எம.எம.
மைாஸீர பேரிவித்ோர. 



அ ட் டு லு க ம 
க ல உ ட வ த ்த 
அல் கஸ்ஸாலி 
ஆரம்ப விததி-
ய ஸா ல ய த தி ற் கு 
ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி ்பஸாரஸாளுமன்ற உறுப்பினர் இமதி -
யஸாஸ ்பஸாக்கீர் மஸாக்கஸார் இனறு (03) கஸாலல 
9.00 மணிக்கு விஜயம சசய்கி்றஸார். 

்பஸாரஸாளுமன்ற உறுப்பினரின ்பனமுக 
வரவு சசலவு திட்ட நிதியிலிருந்து 
மமற்்படி ்பஸாடசஸாலலயில் புனரலமக்கப்-
்பட்டு வரும சுற்றுமதிலல ்பஸார்லவயிட -
வுள்்ளம்தஸாடு ்பஸாடசஸாலல அபிவிருததி 
சம்பந்்தமஸாக ்பஸாடசஸாலல அபிவிருததிக்கு-
ழுவுடன கலந்துலரயஸாடசலஸானல்றயும 
மமற்சகஸாள்்ளவுள்்ள்தஸாக ஏற்்பஸாட்டஸா்ளர்-
கள் ச்தரிவித்தனர். 

இலஙலக ஜனநஸாயக மசஸாசலி-
சக் குடியரசின 74 வது சு்தந்திர 
தினதல்த முனனிட்டு மள்வஸாலன 
அல் மு்பஸாரக் ம்தசிய ்பஸாடசஸா-
லலயில் அகில இலஙலக அஹ-
திய்யஸா சமமம்ளனமும கம்பஹஸா 
மஸாவட்ட அஹதிய்யஸா சமமம்ளன-
மும  மல்வஸாலன அஹதிய்யஸா நிறு -
வனமும ஒனறிலைந்து  ்பலைய 
மஸாைவர் சஙக உறுப்பினர்களும 
்பஸாடசஸாலல அபிவிருததி நில்ற-
மவற்றுக் குழு உறுப்பினர்களும 
அகில இலஙலக ்பல்கலலக்கைக 
முஸலிம மஜ்லிஸ அலமப்பும 
ஒனறிலைந்து  இலஙலகயின 
74வது சு்தந்திர தினதல்த சவகு 
விமர்லசயஸாக சகஸாணடஸாடவுள்-
்ளது. 

இவவஸா்றஸானச்தஸாரு நிகழ்வு 
்பஸாடசஸாலல வரலஸாற்றில் நலடச்ப-
றுவது இதுமவ மு்தல் முல்றயஸா-
கும என்பதும குறிப்பிடத்தக்கது. 
நிகழ்வுக்கஸாக நீதி்பதிகள், முக்கிய 
பிரமுகர்கள்,   ஊர்ப் பிரதிநிதிகள்,  
ஊரின புததிஜீவிகளும கலந்து 
சகஸாள்்ளவுள்்ளனர்.  
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இஸலஸாமிய இலக்கிய 
கைகம நடஸாததும ஆய்-
வுப்ம்பரறிஞர் டஸாக்டர் 
அல்லஸாமஸா ம. மு. உலவஸ 
நூற்்றஸாணடு பி்றந்்த நஸாள் 
விைஸா எதிர்வரும 04 ஆம 
திகதி சவள்ளிக்கிைலம 
'கஸாசைஸாளி' மூலம வழிமய 
நலடச்ப்ற உள்்ளது. இஸ-
லஸாமிய இலக்கிய கைகம நடஸாததிவ-
ரும ச்தஸாடர் கருத்தரஙகு வரிலசயில் 
50வது ‘ச்பஸான விைஸா’ நிகழ்வஸாக 
இது இடம ச்ப்றவுள்்ளலம குறிப்பி-
டத்தக்கது. 

கஸாப்பியக்மகஸா டஸாக்டர் ஜினனஸாஹ் 
ஷரிபுததீன, ம்பரஸாசிரியர் டஸாக்டர் 
பீ.மு. அஜ்மல்கஸான, ம்பரஸாசிரி-
யர் டஸாக்டர் ரமீஸ அப்துல்லஸா, 
சிமரஷட சட்டத்தரணி கலஸாபூஷைம 
ரஷீத எம. இமதியஸாஸ ஆகிமயஸார் 
மர்ஹஹூம ம. மு. உலவஸ ்பற்றி 
சி்றப்புலரகல்ள நிகழ்த்த உள்்ளனர்.

இஸலஸாமிய இலக்கிய கைகத 
்தலலவர் ம்பரஸாசிரியர் முலனவர் 

மச.மு.மு. முகம்தலி ்தலல-
லமயில் நலடச்பறும இவ-
விைஸாவில் கைக சசயலஸா்ளர் 
ம்பரஸாசிரியர், முலனவர் 
மு.இ. அகமது மலரக்கஸா-
யர் வரமவற்புலரலயயும, 
ம்பரஸாசிரியர் முலனவர் மு. 
அப்துல் சமது நனறியுலர-
லயயும நிகழ்ததுவர். 

இந்தியஸா, இலஙலக,து்பஸாய்,சவூ-
திஅமரபியஸா, சிஙகப்பூர், மமலசியஸா 
உட்்பட உலக்ளஸாவிய ரீதியில்்பல 
ந ஸா டு க ளி ளி ருந் து ம அ றி ஞ ர் க ள் , 
இலக்கியவஸாதிகள் உட்்பட ்பலர் 
கலந்து சகஸாள்ளும இந்நிகழ் -
வில் ‘சூம’ (Zoom) வழியஸாகவும 
‘யூடியூப்’ (youtube) மூலமஸாகவும 
அலனவரும மநரடியஸாக ்பஙகு 
சகஸாள்்ளலஸாம. இலைப்புக்கு:You 
T u b e / S e m u m u M o h a m a d a l i , 
ht tps://youtube.com/channel/
UC27UfDCvrO3EdKRIQubJWcA

ZoomMeeting ID : 88604028347, 
Passcode : iik0015.

அல்லாமலா ம. மு. உவைஸ் 
நூற்லாண்டு பி்ந்த நலாள் விழலா

இலஙலக துல்றமுக 
அதிகஸார சல்ப முஸலிம 
மஜ்லிஸ வருடஸாந்்தம நடஸாத-
தும மர்ஹஹூம எம.எச்.
எம.அஷரப் ஞஸா்பகஸார்த்த 
புலலமப்்பரிசில் மற்றும 
2020, 2021 ஆம ஆணடுக-
ளில் ஓய்வு ச்பற்்ற அஙகத -
்தவர்கல்ளக் சகௌரவிக்கும 
நிகழ்வு எதிர்வரும சனிக்கிைலம 
(05) பிற்்பகல் 2 மணி மு்தல் 7 மணி 
வலர சஸாய்ந்்தமருது லீ சமரிடியன 
மணட்பததில் நலடச்பறும.

வீடலமப்பு நிர்மஸாைததுல்ற 
முனனஸாள் அலமச்சர் ம்பரியல் 

அஷரப் பிர்தம அதிதியஸாகக் 
கலந்து சகஸாள்ளும இந்நிகழ்-
வில், இலஙலக ச்தனகிைக்-
குப் ்பல்கலலக்கைகததின 
கலலப்பீடஸாதி்பதி ம்பரஸா-
சிரியர் எம.எம. ்பஸாஸில் 
மு்தனலம ம்பச்சஸா்ளரஸாகக் 
கலந்து சகஸாள்்ளவுள்்ளஸார். 

சமஸாரட்டுவ ்பல்கலலக் -
கைகததின முனனஸாள் ்பதிவஸா்ளர் 
ஏ.எல். ஜவ்பர் சிததீக், சட்டத்தரணி 
எஸ.எம. அப்துல்லஸாஹ், சஸாய்ந்்தம-
ருது பிரம்தச சசயலஸா்ளர் எம.எம.
ஆசீக் ஆகிமயஸார் சகௌரவ அதிதிக-
்ளஸாகவும கலந்து சகஸாள்்ளவுள்்ளனர்.

துறைமுக அதிகார சறை முஸ்லிம் 
மஜ்லிஸினால் புலறமபைரிசில் வழஙகல்

ம்பருவல்ள, 
மக்சகஸாலன-
லயச் மசர்ந்து 
சமஸாஹமட் 
நஸீர் 
சமஸாஹமட் நஸ 
ரீன அணலம-
யில் சகஸாழுமபு, 
்பணடஸாரநஸா-
யக்க சர்வம்தச 
மஸாநஸாட்டு மண-
ட்பததில் நலட-
ச்பற்்ற 'அகில 
இலஙலக 
்தஹம சுவ்த 
்ப்தனம' சங-
கததின சகௌர-
விப்பு விைஸாவில்  ம்தசமஸானிய 
்பட்டம வைஙகி சஙகததின சசயலஸா-
்ளர் திரு. துசி்தவினஸால் சகௌரவிக்கப்-
்பட்டுள்்ளஸார். 

அகில இலஙலக சமஸா்தஸான நீ்தவஸா -
னஸாகிய இவர்,  ம்பருவல்ள பிரம்தச 
திடீர் மரை விசஸாரலை அதிகஸாரியஸா-
கவும சிறிது கஸாலம ்பணியஸாற்றியுள்-

்ளஸார். சமூகப்்பணிகளில் ்தனலன 
அர்ப்்பணிதது சசயலஸாற்றிய இவர், 
மக்சகஸாலன ஸ்ரீ சமபுத்த ரஸாஜ வித -
தியஸாலயம மற்றும ம்பருவல்ள 
இக்ரஸா ச்தஸாழில் நுட்்பக்கல்லூரிக-
ளின ்பலைய மஸாைவரஸாவஸார்.  இவர் 
மக்சகஸாலனலயச் மசர்ந்்த முஹமமத 
நஸீர், ்பஸாததிமஸா ்தீகஸா ்தம்பதிகளின 
சிமரஷட பு்தல்வரஸாவஸார். 

தேசமானிய ைட்டம் வழஙகி ககௌரவிபபு

சீசமந்து விநிமயஸாகிக்-
கும சில குழுக்கள் திட்ட-
மிட்டு சந்ல்தயில் சீசமந்து 
்தட்டுப்்பஸாட்லட ஏற்்படுததி 
விலலலய அதிகரிதது  மக்க-
ளின ்பைதல்தக் சகஸாள்ல்ள-
யடிப்்ப்தஸாகவும அ்தலன நீக்க 
நுகர்மவஸார் ்பஸாதுகஸாப்பு அதிகஸார 
சல்ப மற்றும வீடலமப்பு அலமச்சு 
ஒனறிலைந்து அதிக விலலயில் 
சீசமந்து விற்கும விநிமயஸாகஸ்தர்க-
ல்ளத ம்தடி சுற்றிவல்ளதது அவர்க-
ளுக்கு எதிரஸாக வைக்குத ச்தஸாடர்வ்தற்-
கும அவர்க்ளது அனுமதிப் ்பததிரதல்த 
இரததுச் சசய்வ்தற்கும நடவடிக்லக 
எடுக்க மவணடுசமனறு கிரஸாமிய 
வீடலமப்பு, நிர்மஸாைததுல்ற மற்றும 
கட்டடப் ச்பஸாருட்கள் லகதச்தஸாழில் 
மமம்பஸாட்டு இரஸாஜஸாஙக அலமச்சர் 
இந்திக அனுருத்த ச்தரிவித்தஸார்.

அதிக விலலக்கு சீசமந்து 
விற்்பலன சசய்யப்்படுவல்தத ்தடுக்-
கவும மற்றும சந்ல்தயில் சீசமந்து 
்தட்டுப்்பஸாட்லடத நீக்கவும நுகர்-
மவஸார் ்பஸாதுகஸாப்பு அதிகஸார சல்பயின 
அதிகஸாரிகள், சீசமந்து உற்்பததி நிறுவ-

னஙகல்ளச் மசர்ந்்த ச்தஸாழிலதி்பர்கள் 
மற்றும சீசமந்து இ்றக்குமதியஸா்ளர்கள் 
ஆகிமயஸாருடன இரஸாஜஸாஙக அலமச்-
சின மகட்ம்பஸார் கூடததில் அணலம-
யில் நலடச்பற்்ற சந்திப்பிமலமய 
அலமச்சர் இ்தலன ச்தரிவித்தஸார். 

அலமச்சர் மமலும ச்தரிவிக்லகயில் 
" சீசமந்து இ்றக்குமதி நிறுவனஙகளில் 
இருந்து ஹஸார்ட்சவயஸார்கள் வலர 
சீசமந்து விற்்பலன முல்றயஸாக நடப்்ப-
தில்லல. விற்்பலன முகவர்கள் நுகர்-
மவஸாருக்கு அவற்ல்றக் சகஸாடுக்கஸாமல் 
ஒளிதது லவதது உயர்ந்்த விலலயில் 
விற்கின்றஸார்கள். இது ்பற்றித ம்தடி 
அல்த நிறுததுவ்தற்குரிய மவலலத 
திட்டசமஸானல்ற அவசரமஸாகச் சசயற்-
்படுத்த மவணடும.

இனறு எமது நஸாட்டில் சீசமந்து 

மு்தலஸாளிமஸார் சிலர் இருக்-
கின்றஸார்கள். அவர்கள் அதி-
கரித்த விலலக்கு சீசமந்ல்த 
விற்்பலன சசய்து முல்ற-
மகடுகள்சசய்கின்றஸார்கள்.  
அவற்ல்ற நிறுததுவ்தற்கு 
சீசமந்து இ்றக்குமதி சசய்யும 
நிறுவனஙகள் ்தலலயிட 

மவணடும. இது நிறுத்தப்்படஸாவிட்-
டஸால் ச்பரிய அநீதி  நடக்கும.

உலக ச்பஸாரு்ளஸா்தஸார சிக்கல்  இருக்-
கின்ற நிலலயில் ச்பஸாது மக்களுக்கு 
சலுலககல்ளக் சகஸாடுக்க மவணடும. 
மக்களின எதிர்்பஸார்ப்புகல்ள சில மனி-
்தர்கள் சகஸாள்ல்ளயடிப்்ப்தற்கு இட-
மளிக்க முடியஸாது. இது விடயததில் 
நுகர்மவஸார் அதிகஸார சல்ப சுற்றிவல்ளப்-
புகல்ள மமற்சகஸாள்ளுமஸாறு நஸான மகட்-
டுக்சகஸாள்கிம்றன.  

நுகர்மவஸார் ்பஸாதுகஸாப்பு அதிகஸார 
சல்பயஸால் இ்தலன ்தனிதது சசய்ய 
முடியஸாது. அ்தனஸால் நஸாம எமது 
அலமச்சின நிர்மஸாைக் லகதச்தஸாழில் 
அபிவிருததி அதிகஸார சல்பயின அதி-
கஸாரிகளின உ்தவிலயப் ச்பற்றுத ்தர 
முடியும என்றஸார்.

சநவ்தயில சீமமநது ்தட்டுப்லாட்வடை 
ஏற்டுத்த சி் குழுக்கள் முயறசி

மள்ைலாவையில 
சு்தநதிர திை 
நி்கழ்வு்கள்

 சவலிகம தினகரன நிரு்பர்

சகஸாவிட் 19 சகஸாமரஸானஸா ச்தஸாற்று 
ஆரம்பமஸாகியதிலிருந்து இவவரு-
டம (2022) ஜனவரி மஸா்தம 31ம 
திகதி வலரயஸான கஸாலப்்பகுதியில் 
ச்தன மஸாகஸாைததில் ஒரு இலட்சதது 
ச்தஸால்லஸாயிரதது எண்பதது நஸானகு 
(100,984) ச்தஸாற்்றஸா்ளர்கள் இனம 
கஸாைப்்பட்ட்தஸாகவும இவர்களுள் 

1356 ம்பர் மரணிததுள்்ள்தஸாகவும 
ச்தன மஸாகஸாை சகஸாவிட் ்தடுப்பு 
லமயம ச்தரிவித்தது. மரைமஸாகி-
மயஸாரில் கஸாலி மஸாவட்டததில் 821 
ம்பரும மஸாத்தல்ற மஸாவட்டததில் 341 
ம்பரும மற்றும ஹமமஸாந்ம்தஸாட்லட 
மஸாவட்டததில் 194 ம்பரும அடஙகு-
வர். மமலும ்தடுப்பூசி ஏற்றும நடவ-
டிக்லககளும மமற்சகஸாள்்ளப்்பட்டு 
வருகின்றலம குறிப்பிடத்தக்கது.

ப�ார்ரானா ப�ாற்று ஆ்ரம்பித�து மு�ல்;

இலஙம�க்�ான �ாயலாந்து தூதுவர் ரொஜ் ஹர்்ரொல் ைற்றும் சா்ரணர் இயக்� 
பி்ர�ான ஆமணயாளர் ஜனாபிரித பெர்னாணரடா ஆகிரயாருக்கு இமடயில் விரசட 
�லந்தும்ரயாடல் ஒ்று இடம்பெற்்றது. இரு நாடு�ளிலும் சா்ரணர்�ளுக்கு ெ்ரஸெ்ர 
ஆ�்ரவு ைற்றும் ஒததுமழபபு குறிதது இசசந்திபபில் �லந்தும்ரயாடபெடடதுட் இரு 
நாடு�ளுக்கும் இமடயிலான எதிர்�ால சா்ரணர் ஊக்குவிபபு பசயற்ொடு�ள் குறிததும் 
�லந்தும்ரயாடபெடடது.

கற்பிட்டி தினகரன விமஷட ,  
உடப்பு குறூப் நிரு்பர்கள்  

ம்தசிய இல்ளஞர் ல்தப்ச்பஸாஙகல் 
விைஸா மநற்று (01) புத்த்ளம - உடப்பில் 
இடமச்பற்்றது.  

பிர்தமர் மஹிந்்த ரஸாஜ்பக் ஷ மற்றும 
இல்ளஞர் விவகஸார, வில்ளயஸாட்டுத-
தில்ற அலமச்சர் நஸாமல் ரஸாஜ்பக் ஷ 
ஆகிமயஸாரின ஆமலஸாசலனயில் 
ம்தசிய இல்ளஞர் மசலவகள் மன்றத-
தின ஏற்்பஸாட்டில் ஆரஸாச்சிக்கட்டுவ 
பிரம்தச சல்ப மற்றும முந்்தல் பிரம்தச 
சசயலகம என்பனவற்றின ஒதது-
லைப்பில் இந்்த ம்தசிய ல்தப்ச்பஸாங-
கல் விைஸா நடத்தப்்பட்டது.  

இந்்த விைஸா சசவவஸாய்க்கிைலம 
மற்றும பு்தனகிைலம ஆகிய இரணடு 

நஸாட்களிலும நலடச்பற்்றது.  
இந்்த ஆரம்ப நிகழ்வில் வில்ள-

யஸாட்டுததுல்ற மற்றும இல்ளஞர் 
விவகஸார அலமச்சர் நஸாமல் ரஸாஜ-

்பக் ஷ, இரஸாஜஸாஙக அலமச்சர் சனத 
நிசஸாந்்த ச்பமரரஸா, ம்தசிய இல்ளஞர் 
மசலவகள் மன்றததின ்தலலவர் 
்தமிந்்த விக்ரமசிஙக உட்்பட அலமச்-

சின அதிகஸாரிகள், கலலஞர்கள் என 
்பலரும கலந்துசகஸாணடனர்.  

இந்்த விைஸாவுக்கு வடக்கு, கிைக்கு 
மற்றும மலலயகம உள்ளிட்ட 
மஸாவட்டஙகளில் இருந்தும ம்தசிய 
இல்ளஞர் மசலவகள் மன்றததின 
ஊடஸாக 6, - 8 வலரயஸான மஸாைவர்கள் 
வீ்தம கலல நிகழ்ச்சிக்கஸாக அலைதது 
வரப்்பட்டதுடன, இல்ளஞர் ்பஸாரஸா-
ளுமன்ற ச்பஸாநஸாயகர், பிர்தமர், 
அலமச்சர்கள் உள்ளிட்ட இல்ளஞர் 
்பஸாரஸாளுமன்ற உறுப்பினர்களும ்பங-
மகற்்றனர்.  

அதம்தஸாடு நஸாட்டு மக்களுக்-
கும அரசஸாஙகததிற்கும ஆசிகள் 
மவணடி உடப்பு திசரௌ்பதி அமமன 
மகஸாயிலில் விமஷட பூலஜ வழி்பஸாடுக-
ளும நலடச்பற்்றன.

உ்டபபில் தேசிய இறைஞர் றேபகைாஙகல் விழா   
அறமசசர் நாமல் உடை்ட முக்கியஸ்ேர்கள் ைஙதகற்பு  

நடவடிக்கை எடுககுமாறு அ்மச்சர் பணிப்பு

1356 பபர் உயிரிழப்பு - ககைாவிட் ்மயம் கெரிவிப்பு

கேன் மாகாணத்தில் 1 இலடசத்து 
984 தைர் கோற்ைாைர்கைாக ைதிவு

அஜ்வஸாத ்பஸாஸி   

வ்ரக்�ாபொமலயில் இடம்பெற்்ற 
இ.ரொ.ச ெஸ ைற்றும் ஆடரடா விெததில் 
ரெருவமள சீன்ர�ாடமடமயச ரசர்ந்� 
ஒர்ர குடும்ெதம�ச ரசர்ந்� மூவர் உயிரி-
ழந்�ர�ாடு இருவர் ெடு �ாயைமடந்து 
மவததியசாமலயில் அனுைதிக்�பெடட 
சம்ெவத�ால் ரெருவமள பி்ரர�சம் 
ரசா�ையைானது.   இசசம்ெவம் ரநற்று 
மு்தினம் (01) பி.ெ 2.30 ைணிய-
ளவில் துல்ஹிரிய 'ைார்க்' ப�ாழிற்சா-
மலக்கு மு்னாள் இடம்பெற்றுள்ள�ா� 
பொலிஸார் ப�ரிவித�னர்.   

இவ்விெததில் ரெருவமளமயச ரசர்ந்� 
ஓயவுபெற்்ற பொலிஸ உததிரயா�த�-
்ரான பைாஹைட இக்ொல் (வயது 62), 
அவ்ரது பு�ல்வர் பைாஹைட இஷொ் 
(வயது 21), அவ்ரது ரெ்ரபபிள்மள 
இஷாத ( வயது 07) ஆகிரயார்ர இசசம்-
ெவததில் உயிரிழந்துள்ளனர்.   

ரெருவமள ஆரியவ்ஸ ொடசா-
மலயில் ஆசிரிமயயா� ெணியாற்றும் 

அவ்ரது ைமனவி ொததிைா நிஹா்ரா, 
ை�ள் ொதிைா இஷொ �டும் �ாயங�-
ளுட் மும்றரய வ்ரக்�ாபொமல அ்ர-
சாங� மவததியசாமலயிலும், ப�ாழும்பு 
ர�சிய மவததியசாமலயிலும் சிகிசமசக்-
�ா� அனுைதிக்�பெடடுள்ள�ா� குடும்ெத-
தி் சார்பில் சமூ� ரசமவயாளர் ைொஸ 
ைஷஹஹூர் ப�ரிவித�ார்.   

இசசம்ெவம் ப�ாடர்பில் ரைலும் 
ப�ரிய வருவ�ாவது, �ாலஞபச்்ற 

பொலிஸ உததிரயா�த�ர் 
பைாஹைட இக்ொல் �னது குடும்-
ெம் சகி�ம் அநு்ரா�பு்ரததிலுள்ள 
உ்றவினப்ராருவரி் திருைண 
மவெவததில் �லந்து ப�ாணடு 
விடடு �னது பசாந்� ஆடரடா-
வில் வீடு திரும்பிக்ப�ாணடிருந்-
�ரொது வ்ரக்�ாபொமலயில் 
மவதது ஓடடுநருக்கு தூக்�ம் ஏற்-
ெடடுள்ளது. இ�மனத ப�ாடர்ந்து 
ஆடரடா ொம�மய விடடும் 
விலகி பி்னால் ரவ�ைா� வந்� 
இ.ரொ.ச வணடியுட் ரைாதியுள்-
ளமை விசா்ரமண�ளிலிருந்து 

ப�ரிய வந்துள்ளது. அருகிலுள்ள சீ.சீ.
டி ப�ை்ராவில் இமவ ெதிவாகியிருந்�ன.   

மூவரினதும் ஜனாஸாக்�ள் ை்ரண 
ெரிரசா�மனயி் பி் குடும்ெததின-
ரிடம் ஒபெமடக்�பெடடு ரநற்று மு்தி-
னம் இ்ரவு அவர்�ளி் பசாந்� ஊ்ரான 
ரெருவமளக்கு ப�ாணடு வ்ரபெடடரொது 
ெலரும் ��றி அழு�ம� �ாணக்கூடிய-
�ா� இருந்�து.   

இந்� பசயதிமய ர�ள்விபெடட ொ்ரா-
ளுை்்ற உறுபபினர் ைர்ஜா் ெளீல் 
ைற்றும் அநு்ரா�பு்ரம் ொ்ராளுை்்ற 
உறுபபினர் இஷாக் ்ரஹைா் ைற்றும் 
மு.�ா ர�சிய �மலவர் மு்னாள் 
அமைசசர் ்ரவூப ஹக்கீம், மு்னாள் எம்.
பி அஸலம், மு்னாள் ரைல் ைா�ாண 
சமெ உறுபபினர் இபதி�ார் பஜமீல் 
ஆகிரயார்  பொலிஸ உததிரயா�த�ரி் 
வீடடுக்கும் ரந்ரடியா� பச்று குடும்ெததி-
னருக்கு அனு�ாெங�மள ப�ரிவிததுக்-
ப�ாணடனர்.   

வீடடுக்கு ப�ாணடுவ்ரபெடட மூ்று 
ஜனாஸாவிற்கும் பி்ரர�சவாசி�ள் உடெட 
மூவின ைக்�ளும் �னது இறுதிைரியா-
ம�மய பசலுததியர�ாடு ரநற்று (02) 
அதி�ாமல 3.30 ைணிக்கு சீன்ர�ாடமட 
ொஸியயா ஜும்ஆ ெள்ளிவாசலில் நல்ல-
டக்�ம் பசயயபெடடது. ரநற்ம்றய தினம் 
ரெருவமள பி்ரர�சம் ரசா�ம் நிம்றந்து 
�ாணபெடட�ா�வும் ரநற்ம்றய தினமும் 
அதி�ைாரனார் ஜனாஸா வீடடுக்கு வரும� 
�ந்�ம� �ாணக்கூடிய�ா� இருந்�து.   

வரக்காகைால தகார விைத்தில் உயிரிழநே   
மூவரினதும் ஜனாஸா தநற்று நல்ல்டக்கம்
அரசியலவாதிகைள் உட்பட கபருந்திரளாப�ார் பஙபகைற்பு; சீ�னபகைாட்்ட ப்சாகைமயமா�து

(ெடங�ள்: உடபபு நிருெர்)

கற்பிட்டி தினகரன விமஷட நிரு்பர்

புத்த்ளம கருவலகஸசவவ ்தப்ம்பஸாவ சரைஸாலயத -
திற்கு அருகில் முனசனடுக்கப்்பட்ட விமஷட சுற்றிவ -
ல்ளப்பின ம்பஸாது 359 பு்றஸாக்களுடன இரணடு சந்ம்தக 
ந்பர்கள் லகது சசய்யப்்பட்டுள்்ள்தஸாக கருவலகஸ-
சவவ வனஜீவரஸாசிகள் திலைக்க்ள அதிகஸாரிகள் (30) 
ச்தரிவித்தனர்.

வனவிலஙகு சட்டததின கீழ், சரைஸாலயததிற்கு 
அருகில் இருந்து வ்ளர்ப்பு பு்றஸாக்கல்ள விடுவிப்்பது 
்தலடசசய்யப்்பட்டுள்்ள நிலலயில் மமற்்படி பு்றஸாக் -
கள் ்பறிமு்தல் சசய்யப்்பட்டுள்்ளதுடன, சந்ம்தக ந்பர்-
கள் லகது சசய்யப்்பட்டுள்்ளனர்.

லகது சசய்யப்்பட்ட சந்ம்தக ந்பர்கள் இல்ளஞர்கள் 
இருவரும கணடி அக்கு்றலன மற்றும கட்டுகஸ-
ம்தஸாட்லட பிரம்தசதல்த மசர்ந்்தவர்கள் என வனஜீவரஸா -
சிகள் திலைக்க்ள அதிகஸாரிகள் ச்தரிவித்தனர்.

புத்த்ளம ்தப்ம்பஸாவ சரைஸாலயப் ்பகுதியில் குறித்த 
பு்றஸாக்கல்ள ்பந்்தயப் ம்பஸாட்டிக்கஸாக விடுவிக்கும 
மநஸாக்கில் குறித்த பு்றஸாக்கள் கணடி அக்கு்றலன ்பகு-
தியில் இருந்து ்பஸாதுகஸாப்்பஸான முல்றயில் 11 ச்பட்-
டிகளில் அலடக்கப்்பட்டு சலஸாறி ஒனறில் சகஸாண-

டுவரப்்பட்டுள்்ள்தஸாக வனஜீவரஸாசிகள் திலைக்க்ள 
அதிகஸாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.

சந்ம்தக ந்பர்களிடமிருந்து இவவஸாறு மீட்கப்்பட்ட 
பு்றஸாக்களில் 165 ச்பண, 194 ஆண பு்றஸாக்கள் இருப்்ப-
்தஸாக ச்தரியவந்துள்்ளது.

அததுடன, லகது சசய்யப்்பட்ட சந்ம்தக ந்பர்கள் 
இருவலரயும பிலையில் விடு்தலல சசய்்த கலுவல -
கஸசவவ வனஜீவரஸாசிகள் திலைக்க்ள அதிகஸாரிகள், 
மீட்கப்்பட்ட பு்றஸாக்கள் அலனததும குறித்த தினம 
மஸாலல கருவலகஸசவவ ்பஸாடசஸாலல வில்ளயஸாட்டு 
லம்தஸானததில் விடுவித்தனர்.

359 ெந்�ய பு்றாக்�ளுட் இருவர் ம�து;

றகபைற்ைபைட்ட புைாக்கள் வன அதிகாரிகைால் விடுவிபபு
இம்தியலாஸ் எம்.பி 
இன்று அட்டுலு்கம 
விஜயம்
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நாடு பூராவும் ஒரு இலட்சம் வாழவா-
தார திட்டங்களை இன்று ஆரம்பிப்-
பததாடு முதறத்டளவயா்க பாரிய 

அைவில் பணதளத கிராமங்களுக்கு பபறறுக் 
ப்காடுக்கும் திட்டம் ஒன்ளறை தயாரிததுளை-
தா்க பாராளுமன்றை உறுப்பினர் எஸ் .பி. தி்சா-
நாயக்்க பதரிவிததார். ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபரமுன ்கடசியின் தளலளமய்கததில் 
தநறறு முன்தினம் நள்டபபறறை ஊ்ட்கவியலா-
ைர் ்சந்திப்பிதலதய இவவாறு பதரிவிததார்.

அவர் தமலும் ்கருதது பதரிவிக்ள்கயில்,
இந்த ப்காவிட பதாறறு ஏறபட்ட முதலா-

வது அளலயின் தபாது முழு உலகிதலயும் 
முதலாவது இ்டததில் இருந்தது நாமும் 
சீனாவும் ஆகும். நாம் அதளன நூறுவீ-
தம் ்கடடுப்படுததிதனாம். இரண்டாவது 
அளல ஏறபட்டதபாது எதிர்க் ்கடசி ,மக்்கள 
விடுதளல முன்னணி மறறும் சில பதாழிற்சங-
்கங்கள பாரிய அைவில் மக்்களை பாளதக்கு 
ப்காணடு வந்து புதிய ப்காவிட 
ப்காததணி்களை உருவாக்கினார்்கள. 
அதனால் அதளன எம்மால் ்கடடுப்-
படுதத முடியாது தபானது. ஆனால் 
அவதவளையில் உல்க சு்காதார 
அளமப்பு இந்த ப்காவிள்ட ்கடடுப்-
படுததுவதறகு தடுப்பூசிதய சிறைந்-
தது என கூறியது. அதனால் மி்கவும் 
சிரமததின் மததியில், சிரமமான பபாருைா-
தார நிளலளமயில். ்கடுளமயான அன்னியச் 
ப்சலாவணி பறறைாக்குளறை இருந்த தபாதும் 
இலஙள்க அரசும் ஜனாதிபதியும் தடுப்பூசி 
வழங்களுக்கு முக்கியததுவம் வழஙகி மக்்க-
ளுக்கு அதளன பபறறுக் ப்காடுததார்்கள. நாம் 
உலகில் முதல் ஆறு இ்டங்களுக்குள பவறறி-
்கரமா்க தடுப்பூசி வழஙகும் ப்சயறபாடள்ட 
முன்பனடுததுளதைாம். உலகில் 52 நாடு்கள 
இன்னும் 6% தடுப்பூசிளய கூ்ட பபறைாமல் 
உளைன. பலம் வாயந்த நாடு்கள எம்ளம வி்ட 
தடுப்பூசி வழங்கலில் முன்னணியில் தி்கழ-
கின்றைன. பவறறி்கரமா்க தடுப்பூசி வழங்களை 
தமறப்காண்டதால் இன்று உல்லா்சப் பயணி-
்கள எமது நாடடிறகு அதி்கைவில் வருள்க 
தருகின்றைார்்கள. நாம் அவவிதததில் பாரிய 
பவறறிளய அள்டந்துளதைாம்.

இன்று நாடு பூராவும் ஒரு இலட்சம் வாழ-
வாதார திட்டங்களை த்காலா்கலமா்க ஆரம்-
பிதது ளவக்கின்தறைாம்.அதறகு ததளவயான 
நிதி, நிதியளமச்்சால் எமது பிரதத்சங்களுக்கு 
கிள்டததுளைது. இந்த வாழவாதார திட்டங்க-
ளின் கீழ ததசிய விவ்சாய பபாருைாதாரதளத 
வலுப்படுதத ததளவயான ந்டவடிக்ள்க 
எடுப்பததாடு அதறகு ததளவயான நிதிளய-
யும் நாம் ஏற்கனதவ கிராமங்களுக்கு பபறறுக் 
ப்காடுததுளதைாம். இரண்டாவது வி்டயம் 
என்னபவன்றைால் மி்க சிறிய நுண பதாழில் 
முளனதவாளர வலுப்படுததும் திட்டதளத 
இந்த வாழவாதார திட்டததின் கீழ நாம் மி்க 
தவ்கமா்க,வலுவா்க ப்சயறபடுததி வருகின்-
தறைாம். அதளன நாம் மி்கவும் ்கஷ்டமான 
பபாருைாதார நிளலளமயிதலதய தமற-
ப்காணடு வருகின்தறைாம்.

இன்று எதிர்க்்கடசியினர் அர்சாங்கம் வஙகு-
தராதது நிளலளய அள்டந்துளைது என கூறு-
வதற்கா்க வாளய திறைந்து ப்காணடு பார்ததுக் 
ப்காணடிருக்கிறைார்்கள. 1971ஆம் ஆணடு 
மக்்கள விடுதளல முன்னணியின் தாக்குத-
லின் பின்னர் நாடடின் பபாருைாதாரம் த்சம் 
2 அைவிறகுச் ப்சன்றைது.72,78்களில் பாரிய 
பபாருைாதார வீழச்சி ஏறபட்டது. மி்கவும் 
்கஷ்டமான ்காலம் ததான்றியது. ஆனால் 
1975,76 ்களில் நாம் மீணடு வந்ததாம்.2009ல் 
யுததததில் பவறறி பபறறு தபால எமது 
பபாருைாதாரம் 0 ஆ்க ்காணப்பட்டது. பபாரு-
ைாதார அபிவிருததி 3.4. அக் இருந்தது.
ஆனால் 2009 மறறும் 2015 வரு்டங்களதான் 
இலஙள்க ்சரிததிரததிதலதய பபாருைாதார 
வைர்ச்சியின் பபாற்காலமாகும். பதற்காசியா-
விதலதய தவ்கமா்க அபிவிருததியள்டந்து 

வரும் நா்டா்க விைஙகியது. அவவாறு 
ப்சயத மனிதர்்கள தான் இன்றும் இந்த அர-
்சாங்கதளத ந்டததுகிறைார்்கள. நாம் இந்த 
பிரச்சிளன்களிலிருந்து மீளதவாம். அளன-
வரும் இந்த நாடு அழிந்து விடும் என்று 
கூறினாலும் நாம் அதிலிருந்து மீணடு 
வருதவாம். தறதபாது சுறறுலா துளறை 
தவ்கமா்க உயிர்ப்பள்டந்துளைது. அதது-
்டன் எமக்கு துளறைமு்க ந்கரின் ஊ்டா்க எமது 
பபாருைாதாரதளத பலப்படுதத ்சந்தர்ப்பம் 
கிள்டக்கும் என எதிர்பார்க்கின்தறைாம் . "

பாராளுமன்றை உறுப்பினர் உபுல் ்கலப்பததி 
எமது அர்சாங்கம் இரணடு வரு்டததிற-

கும் அதி்கமா்க ஆடசியில் உளைது. அந்த 
இரணடு வரு்டததில் மூன்று மாதங்களை 
தவிர ஏளனய ்காலங்கள ப்காதரானா பதாற-
று்டதனதய ்கழிந்தன. இந்த உல்க ்சவாலுக்கு 
நாம் மி்கவும் பவறறி்கரமா்க மு்கம் ப்காடுத-

துளதைாம். அதன் 
பலளன நாம் தறதபாது 
அனுபவிக்கின்தறைாம். 
நாம் 2020ஆம் ஆணடு 
ஜனவரி மாதம் தடுப்பூசி 
வழஙகும் திட்டதளத 
த ம ற ப ்க ா ண த ்ட ா ம் . 
ஆனால் அன்று பாராளு-

மன்றைததுக்கு உளதையும் பாராளுமன்றைததுக்கு 
பவளிதயயும் எதிர்க்்கடசியினரும் அளனதது 
அரசியல் ்கடசி்களும் எமது தடுப்பூசி திட்டத-
துக்கு எமது அரசின் மீது தபாலியான குறறைச்-
்சாடடு்களை சுமததினார்்கள. ஆனால் நாம் 35 
மில்லியன் நாடடு மக்்களுக்கு தடுப்பூசிளய 
வழஙகியுளதைாம். உலகில் பல வைர்ச்சி-
யள்டந்த நாடு்கள மூ்டப்படடு இருக்கும் 
தவளையில், அவர்்களின் பபாருைாதாரம் 
வீழச்சி அள்டந்த நிளலயில் எமது நாடடு மக்்க-
ளின் இயல்பு வாழக்ள்கக்்கா்க நாடள்ட திறைந்-
ததாம். இந்நாடடு மக்்களுக்கு நம்பிக்ள்களய 
ஏறபடுததிதனாம். இன்று எமது பிளளை்கள 
பா்ட்சாளலக்கு சுதந்திரமா்க ப்சல்வதறகு வழி-
வகுததுளதைாம். உல்லா்சப் பயணி்கள பபரு-
மைவில் நாடடுக்குள வருகின்றைார்்கள. இளவ 
அளனதததாடும் ஜனாதிபதியின் தூர தநாக்கு 

தளலளம, பிரதமர் ,நிதி அளமச்்சர் உளளிட்ட 
அளனவரினதும் ந்டவடிக்ள்க்கைால் இந்த 
தடுப்பூசித திட்டததின் மூலம் இன்று பவற-
றி்கரமான நா்டா்க எமது நாடு மாறியுளைது. 
எதிர்க்்கடசியினர் அன்று கூறிய அளனததும் 
புஸ்வாணமாகியுளைன. அதுதபால் பபாருைா-
தாரம் பதா்டர்பா்க அவர்்கள கூறும் ்களதளய 
இந்த மூன்று வரு்டததிறகுள புஸ்வாணம் ஆக்-
குதவாம். 

அதற்கான ந்டவடிக்ள்கயா்கதவ 2022 வரவு 
ப்சலவுத திட்டததின் மூலம் நிதி அளமச்்சர் 
85 மில்லியன் கிராமததுக்கு ப்சல்லும் திட்ட-
பமான்ளறை இன்று ஆரம்பிக்கின்றைார். நிதியா-
னது ்சரியான வழியில் கிராமததில் உளை வறிய 
மக்்களுக்கு பதாழில் முளனதவாருக்கு ப்சல்-
லும்தபாது அந்த பதாழில் முளனதவாரால் 
எமது பபாருைாதாரம் மீடசி அள்டயும்.அதன் 
மூலம் தறதபாது அவர்்கள எம் மீது சுமததும் 
குறறைச்்சாடடு்களை புஸ்வாணம் ஆக்குதவாம். 
அதற்கான திட்டங்கள அரசு என்றை வள்கயில் 
எமக்கு உணடு.ப்காவிட பதாறறு ்காரணமா்க 
விவ்சாயததில் ஓரைவு பின்னள்டவு உணடு. 
ஆனால் அந்த பின்னள்டவு மூலம் நாம் முன்-
தனாக்கி ப்சல்தவாம். நாம் எதிர்்காலததில் புதிய 
திட்டங்களின் மூலம் இந்த விவ்சாயதளத 
தமம்படுதத , வர்தத்க விவ்சாயதளத தமம்ப-
டுதத திட்டங்களை தமறப்காளதவாம். 

ஒரு நா்டா்க நாம் முன்தனாக்கி ப்சல்ல தவண-
டுபமன்றைால் முதலீட்டாைர்்களுக்கு அளழப்பு 
விடுக்்க தவணடும். இந்நாடடில் புதிய திட்டங-
்களை ஆரம்பிக்்க தவணடும். அதனால் தான் 
நாம் துளறைமு்க ந்கரத திட்டதளத ஆரம்பித-
ததாம். அது தபான்று அர்சாங்கம் ்காலி ந்கரிலும் 
துளறைமு்க ந்கரதளத நிர்மாணிக்்க தீர்மானிததுள-
ைது. இவ அளனதது திட்டங்களு்டன் நாடள்ட 
மூன்று வரு்டங்களுக்குள பபாருைாதார வைர்ச்-
சிளய தநாக்கி இடடுச் ப்சல்தவாம்.

இன்று எதிர்க்்கடசி்கள கூறுபவறளறை ஒரு 
வரு்டததுக்குள இந்த 3வது வரு்டம் பூர்ததி 
அள்டயும் தவளையில் புஸ்வாணமாக்கிக் 
்காடடுதவாம் என கூறினார்.

இலஙள்கயின் 74 ஆவது 
ததசிய தினதளத முன்னிடடு 
74 ததசிய தின நி்கழவு மறறும் 
பிரார்ததளனக் கூட்டம் பவள -
ளிக்கிழளம பிறப்கல் 3.45 
முதல் இரவு 7 வளர இல. 422, 
குரண, ்கடடுநாயக்்க ‘ப்கதப்ச-
மன' ஆலயததில் நள்டபபறை-
வுளைது.

நாடடிற்கா்கவும் மக்்களின் 
சு்கநலததிற்கா்க பிரார்ததளன-
யில் ஈடுப்ட கிறிஸ்தவ மக்்க-
ளுக்கு  74 ஆவது ததசிய தினத-
தன்று ஆலயததிறகு வருள்க 
தருமாறு அளழப்பு விடுக்்கப்-
படுகிறைது.

இலஙமகையில் பகைாவிட் ப�ாற்று ெ்ரவலுக்குள், ைருந�கைஙகைளிலிருநது ைருநதுகைமை வீட்டிலலலய இல -
வசைாகை விநிலயாகித�ல், பொலிஸ் நிமலயஙகைள், ொடசாமலகைளில் கிருமி ப�ாற்று நீக்கைம் பசய�ல், 
இ்ரத��ானம், சிவபனாளிொ�ைமல, கைதிரகைாைம் உற்சவஙகைள் ைற்றும் சுகைா�ா்ரம் லொன்றவற்ம்ற 
நமடமும்றபெடுத�   ைனி�ாபிைான உணரவுடன ெஙகைளித� பசனலஜானஸ் அம்பியூலனஸ் லசமவ  
லைலதிகை ஆமணயாைர, சுலலாசன கைைலகைவுக்கு விருது வழஙகி பகைௌ்ரவிததுள்ைார.பகைாழும்பு ைாவட்ட 
ஆமணயாைர எம்.டி.பி லசனாநாயக்கை பசயலாைர அனுஷா பீரிஸ் ைற்றும் ஐக்கிய ஒததுமழபபு ைன்ற 
ஆலலாசகைர வண. �ஙகைாமல குண்ர�ன ல�்ரர  ஆகிலயார இந� நிகைழ்வில் கைலநதுபகைாணடனர.

ஒரு இலட்சம் வாழவாதாரத் திட்டங்கள்

   ல�சிய விவசாய பொருைா�ா்ரதம� வலுபெடுத� நடவடிக்மகைகைள்

 சிறிய நுண ப�ாழில் முமனலவாம்ர வலுபெடுத�வும் திட்டம்

�மிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்...?

ல�சிய தின 
நிகைழ்வும்
பி்ராரத�மனக் 
கூட்டமும்

(புததைம் தின்கரன் நிருபர்)

புததைம் ்களரததீவு கிராமததில் ்கடடி முடிக்்கப்பட்ட ்களரத-
தீவு ளவததிய்சாளலளய திறைந்து தருமாறும், அஙகு நிரந்தர 
ளவததியர் ஒருவளர நியமிக்குமாறும் த்காரி, ்கவனயீர்ப்பு  ஆர்ப்-
பாட்டம் ந்டததப்பட்டது.இந்த ஆர்ப்பாட்டதளத, ்களரததீவு 
பபான்பரப்பி சிவில் அளமப்பு ஏறபாடு ப்சயதது. பாதிக்்கப்ப-
டும் த்சராக்குழி மறறும் ்களரததீவு மக்்கள பலர் இதில் பஙகுபற-
றியது்டன் ்சர்வ மத தளலவர்்களும் ்கலந்து ப்காண்டனர்.

்க்டந்த நல்லாடசி அர்சாங்கததினால் இரணடு த்காடி ரூபா 
ப்சலவில் ்கடடி முடிக்்கப்பட்ட ்ச்கல வ்சதி்களையும் ப்காண்ட 
இந்த ளவததிய்சாளல, மூன்று வரு்டங்கைா்க 

இயங்காதுளைது.இதனால்,பவறும் பாழள்டந்த ்கட்ட்டமா்க 
மாறிவருவதா்கவும் ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்்கள பதரிவிததனர்.இந்நி-
ளலளமளய இல்லாது ப்சயய,

 அவ்சரமா்க ளவததியர் ஒருவளர நியமிதது, ளவததிய்சா-
ளலளய மக்்கள பாவளனக்கு அவ்சரமா்க வழங்க தவணடும் 
என்றும் த்காரிக்ள்க விடுததனர்.

சு்கயீனம் ஏறபட்டவர்்களை குணப்படுததுவதற்கா்க பதது 
கிதலா மீட்டருக்கு அப்பாலுளை, வணணாததிவில்லு ளவததி-
ய்சாளலக்கு அல்லது நாறபது கிதலா மீட்டருக்கு அப்பாலுளை 
புததைம் ளவததிய்சாளலக்த்க ப்சல்ல தவணயுளைளம  ்கவ-
ளலக்குரிய வி்டயம் என்றும் சுடடிக்்காட்டப்பட்டது. 

இந்த ஆர்ப்பாட்டததில் இளைஞர்்கள பலர் ்கலந்துப்காண்ட-
ளமயும் குறிப்பி்டததக்்கது.       

வரக்்காபபாளலயில் இ்டம்பபறறை 
திடீர் விபததில்  உயிரிழந்த ஓயவு-
பபறறை பபாலிஸ் உததிதயா்கததர் 
பமாஹமட இக்பால் உடப்ட அவரது 
புதல்வர் மறறும் தபரப்பிளளையின் 
திடீர்  உயிரிழப்புச்  ப்சயதி த்கடடு 
தான் அதிர்ச்சியள்டந்ததா்க ஸ்ரீலங்கா 
முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் தளலவரும் 
முன்னாள அளமச்்சருமான ரவூப் 
ஹக்கீம் தனது அனுதாபச் ப்சயதியில் 
பதரிவிததுளைார்.   

்காலமான பபாலிஸ் உததிதயா்கத-
தரின் சீனன்த்காடள்ட இல்லததிறகு 
தநறறு (02) ்காளல விஜயம் ப்சயது 
அன்னாரின் குடும்பததினருக்கு தனது 
ஆழந்த அனுதாபங்களையும் பதரி-
விததுக் ப்காண்டார். இதன்தபாது 

முன்னாள மு.்கா பாராளுமன்றை உறுப்-
பினர் அஸ்லமும் உ்டனிருந்தார்.   

இஙகு தமலும் ்கருததுத பதரி-
விதத ரவூப் ஹக்கீம் எம்.பி, மளறைந்த 
பபாலிஸ் உததிதயா்கததர் பமாஹமட 
இக்பால் மி்கவும் தநர்ளமயும் நம்பிக்-
ள்கயும் ப்காண்டவர். எனது பமய 
பாது்காவலரா்க சுமார் 10 வரு்டம் 
பணிபுரிந்தார். அவரி்டம் இருந்த தன்-
னம்பிக்ள்கயினால் உயர் பதவி்களும் 
கிள்டக்்கப்பபறறைன. பல ்சம்பவங-
்களின் தபாது அவரது உயிளரவி்ட-
வும் எனது உயிர் துச்்சபமன மதிதது 
ப்சயறபட்ட அந்த நாட்கள இன்னும் 
நிளனவுக்கு வருகின்றைன.   

வரக்்காபபாளலயில் இப்படியான-
பதாரு துயர் ்சம்பவம் இ்டம்பபறும் 

என்று கூ்ட அவர் நிளனததிருந்திருக்-
்கமாட்டார். அல்லாஹ்வுள்டய நிய-
தியின் அடிப்பள்டயில் அது ந்டந்-
துளைது. அல்லாஹ்வின் நியதிளய 
முஸ்லிம் என்றை வள்கயில் நாம் ஏற-
றுக்ப்காளைததான் தவணடும்.   

 மளறைந்த இக்பால் உடப்ட அவரது 
புதல்வர், தபரன் ஆகிதயாருக்கு 
வல்ல நாயன் தமலான பஜன்னதுல் 
பிர்பதௌளை வழங்க தவணடும் 
என பிரார்ததிப்பததாடு ளவததிய-
்சாளலயில் சிகிச்ள்ச பபறறு வரும் 
அன்னாரது மளனவி மறறும் ம்கள 
ஆகிதயார் விளரவா்க குணள்டந்து 
வீடு திரும்ப பிரார்ததிப்பதா்கவும் 
ரவூப் ஹக்கீம் தனது ப்சயதியில் 
பதரிவிததுளைார்.   

ப�ாலிஸ் உத்திய�ா்கத்தர் இக�ாலின்   
திடீர் மறைவிற்கு ஹககீம் அனுதா�ம்

்கடடிமுடிக்கப�ட்ட றவத்தி�்சாறலற�
திைககுமாறு ்கறரத்தீவில் ஆர்ப�ாட்டம்

74வது சுதந்திர தினதளத முன்னிடடு 
அர்சாங்கததின் ருததராபன ததசிய 
தவளலத திட்டததின் கீழ   மர நடுள்க 
நி்கழவு கிணணியா பிரதத்ச ப்சயல்கப் 
பிரிவிலுளை றைகுமானியா ந்கர் கிராம உத-
திதயா்கததர் பிரிவில்  (1) இ்டம் பபறறைது.

கிராம உததிதயா்கததர் ஏ.சி.ஏ. பரீட 
தளலளமயில் நள்டபபறறை இந் நி்கழவில் 
கிணணியா பிரதத்ச ப்சயலாைர் எம்.ஏ.அ-
னஸ் பிரதம அதிதியா்க ்கலந்து ப்காணடு  
மரக்்கன்ளறை நடடி ளவததார்.

இந் நி்கழவில் உதவி பிரதத்ச ப்சயலா-
ைர் எஸ்.பாஹிமா, உதவி திட்டமி்டல் 
பணிப்பாைர் ஐ.முஜிப், பபாருைாதார 
அபிவிருததி உததிதயா்கததர் எம்.எஸ்.்சமீமா, 
்சமுர்ததி உததிதயா்கததர் எம்.உளவஸ், 
்சமுர்ததி மு்காளமயாைர், ்களரதயாரம் 
தபணல் திட்ட உதவிப் பணிப்பாைர், அதிபர்-
்கள, ஆசிரியர்்கள, கிராம அபிவிருததி ்சங்க 

உறுப்பினர்்கள, விளையாடடு ்சங்க உறுப்பி-
னர்்கள மறறும் ்சமுர்ததி பயனாளி்கள உள-
ளிடத்டா இதில் ்கலந்து ப்காணடு ்களரதயா-
ரததில் மரக்  ்கன்று்களை நடடி ளவததளம 
குறிப்பி்டததக்்கது.

74வது சுதந்திர தினத்றத 
முன்னிடடு மரநடுற்க

திறைப்பளன தின்கரன் நிருபர்

 வீதி்களில் வீசி எறியப்படும் பாவிதத மு்கக் ்கவ்சங்கைால் 
(மாஸ்க்)   சுறறைா்டலுக்கு பபரும் பாதிப்ளப உணடு பணணு-
வதா்க சுறறைா்டல் பாது்காப்பு அதி்காரி்கள பதரிவிததுளை-
னர். எதிர் ்காலததில் இது ஒரு பிரச்சிளனயா்க உருபவடுக் -
கும் வாயப்பும் ்காணப்படுவதா்கவும் பதரிவிததுளைனர்.

 பாவிக்்கப்பட்ட மு்கக் ்கவ்சங்களை ஒழுஙகு முளறையில் 
அ்கறறுவதறகு பதிலா்க வீதி்களில் வீசி எறியப்படுவதா-
தலதய இப் பிரச்சிளன உருவாகின்றைது.

நாடடின் பிரதான வீதி்கள மறறும் கிராமப்புறை வீதி்களில் 
்கண்ட ்கண்ட இ்டங்களில் எல்லாம் பாவிக்்கப்பட்ட மு்கக் 
்கவ்சங்கள வீதி்களில் வீசி எறியப்படடும்  ்காடசி்கள பதிவா-
கியுளைன. 

�ாவித்த மு்கக்கவ்சங்களால் 
சூழலுககு �ாதிபபு
சுற்்றாடல் அதிகைாரிகைள் ப�ரிவிபபு  
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fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; epHkhzk; 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
aho;g;ghzj;jpYs;s khtl;l Njh;jy; 

mYtyfj;jpw;F ehd;F khbf; 
fl;blj;ij eph;khzpj;jy; kw;Wk; kpFjp 

Ntiyfisg; g+h;j;jp nra;jy;

(xg;ge;j ,y. 04-03-16-2022/CT01)

1. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; 59.7 kpy;ypad; &gh 

(tl; thpapd;wp) kjpg;gPl;Lr; nryTilaJkhd 

aho;g;ghzj;jpYs;s khtl;l Njh;jy; 

mYtyfj;jpw;F ehd;F khbf; fl;blj;ij 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; kpFjp Ntiyfisg; g+h;j;jp 

nra;jy; vDk; gzpfSf;fhf jifikAk; 

jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; 

FO jiytH NfhUfpwhh;.

 eph;khzf; fhyk; 450 ehl;fs;.

2. Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; (NCB) 
Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. 

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 mjpfhurigapd; (CIDA) 
fl;blj; eph;khzj; Jiwf;fhf C4 my;yJ C3 
juj;jpy; 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 
Certificate 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;glkhl;lhJ.||

4. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; aho;g;ghzk;> 

FUefh;> flw;fiu tPjp> fl;blq;fs; jpizf;fsk; 

(tyak; 2)> 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 ,yf;fq;fs;: njhiyNgrp: 021-2222781 

njhiyefy;: 021-2222781

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf gjp%thapuk;; 

&ghit (&gh 13>000.00) 2022-02-03Mk;;; 

jpfjp Kjy; 2022-02-23Mk;;; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuapy; aho;g;ghzk;> FUefh;> flw;fiu 

tPjp> fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 2)> 

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 2022-02-24Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 

kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blj; 

jpizf;fsk;> 2k; khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;blq;fs;; 

jpizf;fsj;jpd;; 2k; khbapd; xg;ge;jf; 

fpisapy; tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; 

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 91 ehl;fSf;F 

Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 *  Nfs;tp Mtzj;jpd; 9k; gphptpy; cs;slq;Fk; 

gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * 800>000.00 &gh njhiff;F

 *  2022 [_d;; 22Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;YgbahFk;

 *  Nfs;tpj;jutpd; 16.2k; 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;.

9. Nfs;tpfs; Kbtiltjw;nfd eph;zapf;fg; 

gl;Ls;s Neuj;Jf;Ff; Fiwe;jgl;rk; xU 

kzpj;jpahyj;Jf;F Kd;dNu ghJfhg;Gr; 

Nrhjidfspd; epkpj;jk; ~~nrj;rpwpgha|| 

tsTf;Fs; te;JtpLkhW Nfs;tpjhuh;fs; 

mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

nghwp. vk;.vr;.vk;. ,];khapy;>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 

2k; khb> ~~nrj;rpwpgha"> gj;juKy;y. 

www.buildings.gov.lk

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt 
,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NBRO)

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd jiyik 
mYtyfj;jpw;F thfdq;fis thliff;fkh;j;Jtjw;fhd 

ngWif mwptpj;jy;

xU tUl fhyj;jpw;F nfhOk;G-05> ,y. 99/1, [htj;j tPjpapy; mike;Js;s NBRO 
jiyik mYtyfj;jpw;F gpd;tUk; tFjpfspyhd thfdq;fis thlif mbg;gilapy; 
toq;Ftjw;F Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thfdj;jpd; tif thfdq;fspd; 
vz;zpf;if

Mrd 
nfhs;ssT

Fiwe;jgl;r khjhe;j 
Xl;lk; (fp.kP.)

Ntd; (Dual A/C) 12 08 2000

lgs; nfg; (A/C) 01 04 2000

Nkhl;lh; fhh; (A/C) 01 04 2000

* Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT  nra;J tpiykD Mtzj;jpidg; ghh;f;fTk;.

kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; gpd;tUk; Kfthpapy; 
mike;Js;s NBRO jiyik mYtyfj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fisg;  
ngw;Wf;nfhs;syhk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tpiykDf;fs; 
KbTWj;jy; jpfjpahd 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 ngg;uthp 14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F NBRO 
jiyik mYtyf Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

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

njhiyNgrp: 011-2588946 njhiyefy;: 011-2502611

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk; 

fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau;ju)g; 
guPl;ir - 2021 (2022)

nfhtpl; - 19 itu]; njhw;Wf;Fs;shd> 
jdpikg;gLj;jg;gl;l guPl;rhu;j;jpfs;

guPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F re;ju;g;gk; 
toq;Fjy;

1.  jdpikg;gLj;jg;gl;l guPl;rhu;j;jpfSf;fhf

jdpikg;gLj;jg;gl;l rfy guPl;rhu;j;jpfSk; jkJ mDkjp ml;ilapYs;sthW 
jkf;F cupa guPl;ir epiyaq;fSf;Fr; nry;y Ntz;Lnkd;gJld;> mg; 
guPl;ir epiyaq;fspy; mike;Js;s tpNrl miwfspy; guPl;irf;Fj; Njhw;Wjy; 
Ntz;Lk;. guPl;rhu;j;jpfs; jhk; jdpikg;gLj;jYf;Fs;shfpapUf;fpd;wdnud 
Nkw;ghu;itahsUf;F mwpaj; jUjy; Ntz;Lk;.

2. nfhtpl; 19 njhw;Wf;Fs;shd guPl;rhu;j;jpfSf;fhf

 nfhtpl; 19 itu]; njhw;Wf;Fs;shd guPl;rhu;j;jpfSf;fhf khtl;l uPjpapy; fPNo) 
fhl;lg;gl;Ls;sthW itj;jparhiyfspy; mikf;fg;gl;Ls;s tpNrl epiyaq;fspy; 
jkf;Fupa khtl;lj;jpy; mike;Js;s tpNrl guPl;ir epiyak; xd;wpy; my;yJ 
jkf;F trjpahd mUfpYs;s tpNrl guPl;ir epiyak; xd;wpy; jq;fpapUe;J 
guPl;irf;Fj; Njhw;Wjy; Ntz;Lk;. mg;guPl;rhu;j;jpfSf;fhf Njitahd rfy 
trjpfSk; mg;guPl;ir epiyaj;jpy; xOq;fikf;fg;gl;Ls;sJ.

ftdpf;fTk; : ,J njhlu;ghf rfy Rfhjhug; gpuptpdUf;Fk; mwptpj;jJld; jkf;Fupa 
khtl;lk;/ gpuhe;jpa Rfhjhu itj;jpau;fspd; mwpTWj;jy;fisg; ngw;Wf;nfhs;sTk;.

khtl;lk; tpNrl guPl;ir epiyak; 

nfhOk;G khtl;l itj;jparhiy> Yzht> nkhul;Lt. 

fk;g`h ntuYtj;j> ,ilj;jq;fy; rpfpr;ir epiyak;> af;fy. 

fSj;Jiw Mjhu itj;jparhiy> gpk;Gu> mfytj;ij.

fhyp Gjpa khtl;l itj;jparhiy> fue;njdpa. 

khj;jiw Gjpa khtl;l nghJ itj;jparhiy> fk;GufKt. 

mk;ghe;Njhl;il khtl;l itj;jparhiy> mk;ghe;Njhl;il. 

,uj;jpdGup khtl;l itj;jparhiy> eptpjpfy. (,ilj;jq;fy; rpfpr;ir epiyak;) 

Nffhiy khtl;l itj;jparhiy> tuf;fhnghy.

FUehfy; (ngz;fs;) khtl;l itj;jparhiy> mst;t.

FUehfy; (Mz;fs;) khtl;l itj;jparhiy> mk;gd;nghy. 

Gj;jsk; khtl;l itj;jparhiy> jq;nfhl;Lt. 

mEuhjGuk; (Mz;fs;) khtl;l itj;jparhiy> fNyd;gpe;JDntt.

mEuhjGuk; (ngz;fs;) khtl;l itj;jparhiy> jk;kd;dht.

nghyd;eWit Mjhu itj;jparhiy> `pq;Fuf;nfhl. 

khj;jis khtl;l itj;jparhiy> yf;fy> gy;Nyfk. 

fz;b gy;NynfNy MAHNtj itj;jparhiy> gy;NynfNy. 

Etnuypah khtl;l itj;jparhiy> tyg;gid. 

gJis (ngz;fs;) ,ilj;jq;fy; guhkupg;G epiyak;> f`nfhy;y. 

gJis (Mz;fs;) ,ilj;jq;fy; guhkupg;G epiyak;> gJis 

nkhduhfiy khtl;l itj;jparhiy> jzky;tpy (,.j.ep. ru;Nthjak;) 

mk;ghiw khtl;l nghJ itj;jparhiy> mk;ghiw. 

kl;lf;fsg;G khtl;l itj;jparhiy> fy;yhW. 

jpUNfhzkiy khtl;l itj;jparhiy> Fr;rntsp. 

fy;Kid MAHNtj epiyak;> ml;lhisr;Nrid. 

aho;g;ghzk; Mjhu itj;jparhiy> gUj;jpj;Jiw. 

fpspnehr;rp I.b.vr;> fpspnehr;rp 

tTdpah ,ilj;jq;fy; epiyak;> gk;igkL 

kd;dhH khtl;l itj;jparhiy> kd;dhu; 

Ky;iyj;jPT Mjhu itj;jparhiy> khq;Fsk;

,J njhlu;ghf VNjDk; tprhuiz ,Ug;gpd; jaT nra;J fPNoAs;s njhiyNgrp 
vz;fSlhf njhlu;G nfhs;sKbAk;.

tprhuiz:- njhiyNgrp ,yf;fk; - 011-2784208> 011-2784537>0112785212

njhiyefy; ,yf;fk;  -  011-2784422

guPl;irf; fhyk; KOtJk; 24 kzpj;jpahyq;fSk; 
nraw;gLk; myF ,yf;fq;fs;; 0112784208> 0112784537> 0112786616 

cldb miog;G ,yf;fk; 1911

vy;.vk;.B. ju;kNrd 
guPl;ir Mizahsu; ehafk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
guPl;irj; jpizf;fsk;

2MtJ tpilg;gj;jpuj;jpd; ngWif
xg;ge;j ,y.: 04/03/14/2021/22

Fiwe;jgl;r fPo; Fwpg;gplg;gl;l mDgtk; xd;iw ngw;w nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila 

tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J fPOs;s ml;ltizapy; cs;s 2MtJ tpilg;gj;jpuj;jpd; ngWiff;fhf 

guPl;irfs; Mizahsu; ehafj;jpd; rhu;gpy; guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykD Mtzj;jpy; tpupthd tpguk; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 

njhlu; 
,y.

tpiykD ngau; msT tpiykD gpiz 
njhif (&gh)

01  2MtJ tpilg;gj;jpuq;fspd; ngWif 
(04/03/14/2021/22)

22>000 
Reams

&gh 200>000.00

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

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; ,jid xj;j cUg;gbfspd; toq;fspy; %d;W Mz;Lfs; mDgtk; 

ngw;wtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

4.  tpiykDjhuu; 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jj;jpd; 06Mk; gpupTf;F mika nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd rhd;wpjo; xd;iw itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; guPl;irj; jpizf;fs> 03MtJ khb> toq;fy; 

gpuptpy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 011-2786200 my;yJ 011-2784201) 

vd;gNjhL 2022.02.23Mk; jpfjp Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiu fl;lzk; 

,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

6.  xt;nthU Mtzj;jpw;fhfTk; 5>000 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.02.23 Mk; 

jpfjp gp.g. 3.00 my;yJ mjw;F Kd;du; tu;j;jf gjpT fbjj;jpd; gpujpAld; vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J toq;fy; gpuptpy; ,Ue;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk; 

(fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;).

7.  tpiykD 90 ehl;fs; tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD Mtzj;jpw;F ,izf;fg;gl;l tbtj;jpy; ,yq;ifapy; 

,aq;Fk; Gfo; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhf 

,uz;Lyl;rk; ,yq;if &ghtpd; (,.&gh 200>000.00) tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fs; tiu nry;Ygbahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.   

9.  tpiykDf;fis 2022.02.24 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 my;yJ mjw;F Kd;du; toq;fy; gpupT> 3MtJ 

khb> guPl;irj; jpizf;fsk;> ngytj;j> gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhJ jpUg;gpj; jug;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd; 

Nky; jug;gl;l Kftupapy; Neubahf gq;Nfw;gjw;F tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

10.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy;  2MtJ tpilg;gj;jpuj;jpd; ngWif xg;ge;j ,y.: 04/03/14/2021/22 vd;W 
Fwpg;gpl;L rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  ve;jf; fhuzKk; $whkNyNa ve;jnthU tpiykDitAk; my;yJ midj;ijAk; epuhfupg;gjw;Fk; 

my;yJ tpiykDf;Nfhuy;  nraw;ghl;il ,y;yhnjhopg;gjw;Fk; mNjNghd;W ve;j tpiykDitAk; 

my;yJ ve;j tpiykDtpd; gFjpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; cupik guPl;irj; jpizf;fsj;jpd;; 

ngWiff; FO nfhz;Ls;sJ. 
guPl;irfs; Mizahsu; ehafk;

,yq;if> guPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;j> gj;juKy;iy.

2022.02.03

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;

FMRP jpl;lj;jpd; fPo; gpuj;jpNaf jd;dpaf;f 
fpis ghpth;j;jid Kiwikiag; guhkhpj;jy;

xg;ge;j ,yf;fk; : IR/PAM/6/28/86/2022

01.  ''FMRP jpl;lj;jpd; fPo; gpuj;jpNaf jd;dpaf;f fpisg; ghpth;j;jid Kiwikf;fhf" 

jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfis cs;ehl;L 

,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; Mizahsh; ehafk; rhh;ghf jpizf;fs 

ngWiff;FOtpd; (ghhpa) jiyth; NfhUfpd;whh;.

 guhkhpg;G fhyk; 1 tUlkhFk;.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwikapd; Clhf tpiyf;Nfhuy; 

elhj;jg;gLk;.

03.  tpiykD rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; xg;ge;jq;fis ifaspf;fg; ngWtjw;fhd 

jifik ngWtjw;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;

 m)  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk;; Ntisapy; xg;ge;jjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;  ,J rk;ge;jkhd 

rj;jpaf;fljhrpia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 M)  ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 ,)  murhq;f jpizf;fsq;fs;/epWtdq;fs; my;yJ kpfTk; fPh;j;jp tha;e;j 

jdpahh; fk;gdpfspy; gpuj;jpNaf jd;dpaf;f fpisg; ghpth;j;jid 

Kiwikiag; guhkhpg;gpy; Fiwe;jgl;rk; 05 tUl mDgtj;ij 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 <)  fle;j %d;W (3) Mz;Lfspy; Kd;Ndw;wkhd my;yJ g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

xg;ge;jq;fSf;fhd nkhj;j cWjp nra;ag;gl;l fl;lzq;fSf;fhd 

fzf;nfLg;gpy; Fiwe;jgl;rk; 15 kpy;ypad; ,y. &gh tUlhe;j Gus;itf; 

nfhz;bUj;jy;

 c)  guhkhpg;G gzpahl;fs; FOtpd; gpujhd Copah; Fohkpw;F Fiwe;jgl;rk; 03 

tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  nfhOk;G - 02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsk;> 07Mk; khbapy; cjtpg; gzpg;ghsh; (ICT) mth;fsplkpUe;J 

Nkyjpf jfty;fis tpiykDjhuh;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk; &ghitr; (&. 2000/-) nrYj;Jtjd; 

Nghpy; 2022.02.03Mk; jpfjp Kjy; 2022.02.23Mk; jpfjp tiu 09.00 kzpj;jpahyk; 

Kjy; 15.00 kzpj;jpahyk; tiu nfhOk;G - 02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; 

khtj;ij> cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fs Mizahsh; ehafj;jpw;F Xh; 

vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf;; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpy; khj;jpuk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  2022.02.24Mk; jpfjp 14.00 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F Kd; nfhOk;G - 02> 

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;j> cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;> 15Mk; 

khb> ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jt fpis> jpizf;fsg; ngWiff;FO 

(ghhpa) jiytUf;F tpiykDf;fs; fl;lhakhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fshy; rKfkspg;gjw;F 

Njh;e;njLj;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

07. tpiykDf;fs; 2022.05.24Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

08.  ,yq;if &gh xU ,yl;rj;J vOgj;ijahapuk; (&. 175>000.00) nfhz;l Xh; 

tpiykD gpiz vy;yh tpiykDTlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;ehl;L ,iwthp Mizahshpd; ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 

mDkjpf;fg;gl;l Xh; th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; tpiykD Mtzj;jpd; 

mDkjpf;fg;gl;l gbtj;jpd; gpufhuk; tq;fpg;gpiz gbtj;jpy; khj;jpukhd Xh; 

tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsj;jpd; fhrhsUf;F nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. 2022-

06-24Mk; jpfjp tiu tpiykDg;gpiz nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWif FO (ghhpa)

ngWif kw;Wk; nrhj;Jf;fs; Kfhikj;Jt fpis>

15Mk; khb> cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;>

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 

nfhOk;G-02.

2022-02-03Mk; jpfjp.
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tpkhdNritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tyaq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 059/T/2020

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpd; 

miyj;jhq;fp fl;blj;jpd; (PIER BUILDING) mike;Js;s 

,ae;jpufj;jpw;Fs; cs;s ,U rpyu; ,ae;jpuq;fs; mfw;wp Gjpa ,U 

rpyu; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Fsp&l;Lk; NfhGuq;fs;> ePu;thq;F Foha;fs; 

kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila cgfuzq;fs; khw;wPL nra;J Gjpjhf 

epWTtjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; mioj;jy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp rhu;ghf mikr;R ngWiff; 
FOtpd;> jtprhsuhy; fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpd; miyj;jhq;fp fl;blj;jpd; 

(PIER BUILDING) mike;Js;s ,ae;jpufj;jpw;Fs; cs;s ,U rpyu; ,ae;jpuq;fs; mfw;wp Gjpa ,U rpyu; 
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Fsp&l;Lk; NfhGuq;fs;> ePu;thq;F Foha;fs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila cgfuzq;fs; 
khw;wPL nra;J Gjpjhf epWTtjw;fhf Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

fl;bl epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA), EM 1 juj;jpd;: (cs;ehl;L tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; 
khj;jpuk; nry;YgbahFk;) my;yJ ,t;tifapyhd fUj;jpl;lq;fSf;fhf rpwe;J tpsq;ff;$ba mjpf 
mDgtq;nfhz;l Vida fk;gdpfspd; tpz;zg;gjhuu;fs; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; tpiyf;Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kd;du; 1987 Mk; Mz;L 03 Mk; ,yf;fk; 
nfhz;l nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; topfhl;ly; newpKiwf;fika gjpT nra;ag;gl Ntz;baJld; Njue;njLf;fg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tpahsu; xg;ge;j cld;gbf;ifapidf; ifr;rhj;jpLtjw;F Kd;du; kPz;LnkhU jlit me;jr; rl;lj;jpd; 
fPo; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. 

tpiyNfs;tpfis rku;gpj;jy; tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) 
fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT %yk; ntspaplg;gLfpd;w tpNrl tpiyf;Nfs;tp gbtq;fis 
cgNahfpj;J Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. ,jidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf &gh Ik;gjhapuk; &gh (50>000.00)  
ngWkjpahd jpUg;gpr; nrYj;jg;glhj tpiyf;Nfs;tpf; fl;lzk; mwtplg;gLk;. ,t;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tp gbtk; tpiyf;Nfs;tpahsuhy; toq;fg;gLfpd;w cj;jpNahfG+u;t fbjj;Jld; rku;gpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;.

,e;j tpiyf;Nfs;tp Mtzg;gbtk; 2022.02.07 Me; jpfjp Kjy; 2022.03.04 Me; jpfjp tiu thuj;jpy; Ntiynra;Ak; 
ehl;fspy; K.g. 09.00 kzpKjy; gp.g 3.00 tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT 
%yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Kiwg;gb G+u;j;jp nra;j midj;J tpiyf;Nfs;tpfs; 2022.03.07 Me; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;du; fpilf;ff;$bathW nfhOk;G 01> ,yq;if tq;fp khtj;ij> cyf tu;j;jf ikak;;> Nkw;F NfhGuk;> ,y; 
30Mk; khbapy; mike;Js;s tpkhdNritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tyaq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpd; %yk; 
epakpf;fg;gl;l mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jtprhsUf;F fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; Kbe;jJk;> 
tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpfs; Ke;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tpfs; Kd;itg;gJ njhlu;ghd tpsf;fq;fs; 2022.02.21 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F fl;Lehaf;f 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdpapd; ,ae;jpu nghwpapayhsu; gpuptpy; eilg;ngWk;;.

tpiyf;$Weu;fshy;> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 
jtprhsUf;F nrYj;jf;$bathW> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk;ngw;w ,yq;iff;Fs;Ns ,aq;Ffpd;w 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tq;fpnahd;wpdhy; ntspaplg;gl;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd &gh 4>000>000.00 ngWkjpAila 
tpiyf;Nfs;tp cj;juthjk; Ra tpiyf;Fwpg;gPl;Lld; rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;$Weu;fSf;F> Nkyjpf jfty;fs; www.airport.lk vd;w ,izaj;jsj;jpw;F 

gpuNtrpg;gjd; %yk; my;yJ +94-011-2264103" +94-011-2264128 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf toq;fPl;Lj;njhlu; 
Kfhikj;Jt gpupit miog;gjD}lhf ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.

jtprhsu;>

mikr;R ngWiff; FO

tpkhdNritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tyaq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R>

30Mk; khb> Nkw;F NfhGuk;>

cyf tu;j;jf ikak;> ,yq;if tq;fp khtj;ij> nfhOk;G 01> ,yq;if.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 084/T/2021

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) fk;gdpapw;fhf X-Ray Baggage Screening 10 ,ae;jpuq;fis 

toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; nraYupikaspg;G rupahd Kiwapy; 

,lk;ngWfpd;wij cWjpg;gLj;Jjy;

(SUPPLY, INSTALLATION & COMMISSIONING OF
10 NOS OF X-RAY BAGGAGE SCREENING MACHINES AT AASL)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; X-Ray 
Baggage Screening 10 ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; nraYupikaspj;jy; rupahd 

Kiwapy; ,lk;ngWfpd;wij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Kg;gj;ije;jhapuk; (35>000.00 &gh) fhR 

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; 

nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;> mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; 

Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;>  

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2022.02.07 Me; jpfjp Kjy; 2022.03.22 Me; jpfjp tiu VNjDk; Ntiy 

nra;Ak; ehl;fspy;; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp 

,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. Njitg;gLkhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfs;tp 

Mtzq;fs; toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s 

xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; 

gpufhuk; mtu;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l 

Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.03.23 Me; jpfjp gp.g 02.00 kzpf;F KbtiltJld; cupa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s 

toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; ,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu; mjpfhuk; 

toq;fpa gpujpepjpfSf;F tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> murhq;f kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; 

ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapw;F nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ,Ugj;J ehd;F ,yl;rk; 

(&gh.2>400>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfs;tpAld; njhlu;Gila tpguq;fisj; njspTgLj;jy;fs;; 2022.02.23 Me; jpfjp K.g 10.00 

kzpf;F fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 

kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> mike;Js;s ghJfhg;G epu;thf fl;blj;jpd; 

Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilg;ngWtJld; xU tpiyf;Nfs;tpahsupy;; mjpfgl;rk; gpujpepjpfs; %tUf;F 

(03) khj;jpuNk gq;Fnfhs;s KbAk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiyakw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> njhiyNgrp 

,yf;fk;: 011-2264103 / 011-2264128 Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w 
kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ www.airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp>

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f

tpiy kDf;Nfhuy;

nj`ptis fy;fp];ir khefu rig

tpiykDf; Nfhuy; 
nj`ptis fy;fp];ir khefu rigf;F fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fisf; 
nfhs;tdT nra;Jnfhs;tjw;fhfj; jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ. 

cUg;gb 
,yf;fk;

cUg;gb
vz;zp 
f;if

myF 
xd;wpd; 
tpiy

Fj;jifj; 
njhif

nkhj; 
jk;

01 DESKTOP COMPUTER 50

02 LAPTOP COMPUTER 05

03 MS OFFICE SOFTWARE 55

04 UPS 650 VA 50

05 LASER PRINTER 20

06 COLOUR LASER PRINTER 05

07 DOT MATRIX PRINTER LQ-2090 05

08 DOT MATRIX PRINTER LQ - 310 02

09 MULTIFUNCTION PHOTOCOPY MACHINE 06

10 FAX MACHINE 01

11 ADF SCANNER 02

01.  Nkw;gb nfhs;tdTfspw;fhf Njrpa toq;FeHfsplkpUe;J/ KftHfsplkpUe;J Nghl;b hPjpapyhd 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

02.  2022.02.08 Kjy; 2022.02.25 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.00 tiuahd 

fhyg;gFjpapy;> nj`ptis fy;fp];ir khefu rigapd; Kjyhk; khbapYs;s gpujhd 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03. (i)  kPsspf;fg;glhj &gh 3>500.00 I nuhf;fg;gzkhf  khj;jpuk; nrYj;jp fzdp ,ae;jpuq;fs;/ 
kbf;fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdp ngw;wwpfspw;fhd (UPS) tpiykDg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpiykD khjphpg;gbtq;fSld; &gh 90>000.00 ,w;fhd> khefu 

Mizahshpd; ngahpy; tiuag;gl;l tpiykDg; gpizak; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 (ii)  kPsspf;fg;glhj &gh 2>500.00 ,w;fhd njhifia> nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; nrYj;jp> 

epow;glg;gpujpaply; ,ae;jpuq;fspw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

   tpiykD khjphpg; gbtq;fSld; &gh 25>000.00 ,w;fhd njhifia khefu rigapd; 

rpwhg;gH gphptpy;> khefu Mizahshpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J> ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;L> tpiykDg;gpizakhf rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 (iii)  kPsspf;fg;glhj &gh 1>000.00 ,w;fhd njhifia nuhf;fg;zkhf khj;jpuk; nrYj;jp> mr;R 

,ae;jpuq;fSf;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpiykD 

khjphpg;gbtq;fSld; &gh 10>000.00 ,w;fhd njhifia> efu rigapd; rpwhg;gH gphptpy; 

khefu Mizahshpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L> tpiykDg; 

gpizakhf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iv)  kPsspf;fg;glhj &gh 1>000.00 ,w;fhd njhifia nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; nrYj;jp> 

njhiyefy; kw;Wk; ];Nfd; ,ae;jpuq;fSf;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. 

04.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshfg; g+uzg;gLj;jp %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp 

vd jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J mtw;wpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 'fzdp ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fSf;fhf tpiykDf;Nfhuy;" vdf; Fwpg;gpl;L 2022.03.02 md;W gp.g. 03.00 

,w;F Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; my;yJ vd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.  

05.  2022.03.02 md;W gp.g. 03.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> 

tpiykDjhuH my;yJ fbjj;jiyg;gpy; vOj;JUt mDkjp ngw;Ws;s gpujpepjpnahUtH mt; 

Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;. mjd; gpufhuk;> tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fhj my;yJ 

jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik rigf;F chpj;jhFk;. 

rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Kfthp:-
khefu MizahsH> khefu MizahsH gzpkid> 
04Mk; khb> nj`ptis fy;fp];ir> 
khefu rig. 
vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk> 
khefu MizahsH> nj`ptis fy;fp];ir> khefu rig. 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 089/T/2021

uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gpujhd mZfy; 

tPjpapd; ghJfhg;G Nrhjidr; rhtb epu;khzpj;jy;

(CONSTRUCTION OF PROPOSED MAIN ACCESS SECURITY CHECK 
POINT AT COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT, RATMALANA)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp rhu;ghf mjd; jtprhsuhy;> uj;kyhid 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> gpujhd mZfy; tPjpapd; ghJfhg;G Nrhjidr; rhtb epu;khzpf;Fk; nghUl;;L Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l 

tpiyf;Nfs;tpfs;> jifikg;ngw;w kw;Wk; jFjpAila tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd.

ghJfhg;G Nrhjidr; rhtb epu;khzpj;jy; (fpl;lj;jl;l 50 rJu kPl;lu; epyg;gug;gstpy;) cs;spl;l mZfy; tPjp (ePsk; 86 kPw;wu;) 

kw;Wk; rq;fpypj;njhlu; Ntyp> (ePsk; 160 kPw;wu;) mikj;jy; Mfpa gzpfs; cs;slq;fg;gLk;. mt; midj;J fl;Lkhdq;fSf;Fj; 

Njitg;gLfpd;w fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; njhopw;gil toq;fp> tptuf;;Fwpg;gPl;by; cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; kw;Wk; 

tiug;glq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; cupa nghwpapay; jpl;lkplYf;fika fl;Lkhdq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

fl;Lkhd xg;ge;jj;jpw;Fupa fhy vy;iy - 90 ehl;fshFk;. 

,e;j fUj;jpl;lk; ,uj;kyhid> ,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; mike;Js;sJ. 

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfs;tp eltbf;if KiwfSf;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;> ,e;j epWtdj;jpy; ,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;$Weu;fs; fl;bl 

epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) (,jw;F Kd;du; ICTAD vd;w Ngupy; miof;fg;gl;l)> C4 kw;Wk; C5 
juj;jpy;; (fl;blq;fis epu;khzpg;gjw;fhf) 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> 2022.02.07 Kjy; 2022.03.08 Me; jpfjp tiuapy; VNjDk; Ntiy 

nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilg;gl;l fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpy;> 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 8>500/- (vz;zhapuj;J Ie;E}W &gh) khj;jpuk; 

fhrhfr; nrYj;Jtjd; %yk; kw;Wk; vOj;JG+u;tkhd tpz;zg;gbtk; rku;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l 

G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;Jnfhs;s KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzkpd;wp ghu;itapl KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf &gh ehd;F ,yl;rk; khj;jpuk; 

(&gh. 400>000) gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 05 Mk; gFjpapy; 16.2 gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

jhgdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp KwpAld; Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpapid rku;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.tpiyf;Nfs;tpfs; miof;Fk; ,Wjpj; jpfjp Kjy; 150 ehl;fs; tpiyf;Nfs;tp cj;juthjq;fs; nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

2022.02.17 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F uj;kyhidapy; mike;Js;s uj;kyhid tpkhdepiyaj;jpd; gpujhd tpkhdepiya 

Kfhikj;Jt mYtyfj;jpy; fye;JiuahLk; miwapy; eilg;ngWk; Muk;g tpiyf;Nfs;tp njhlu;ghd $l;lj;jpy; 

fye;Jnfhs;SkhW> midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Fk; kw;Wk; mtu;fspd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpfSf;Fk; ,j;Jld; 

miog;G tpLf;fpd;Nwd;.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 2022.03.09 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 rKfkspj;J 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; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs;;; my;yJ 

mtu;fspd; mjpfhug; g+u;tkhd gpujpepjpfs; Ke;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; jpwe;J itf;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; 011-2263500/02 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf my;yJ 

njhiyefy; ,yf;fk; 011-2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

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

tpiy kDf;Nfhuy;

ngaH khw;wk;
nfhOk;G khtl;lk; nj`ptis gpuNjr nrayfg; 

gphpT 538C ruzq;fu tl;lhuk;> ,yf;fk; 48B> 
ruzq;fu tPjp> nj`ptis vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; k`kuf;fyNf [ad;j FNu Mfpa 

ehd;> ,jd; gpd;dH k`hkuf;fyNf vd;ld; 

[ad;j yfpj;FNu vd;W cgNahfpg;Ngd; vd;W 

,yq;if Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

k`kuf;fyNf vd;ld; [ad;j yfpj;FNu

Nky; khfhz Nky; ePjpkd;wj;jpy;
(mjd; Fbapay; 

epahahjpf;fj;ijg; gpuNahfpg;gjpy; 
nfhOk;gpy; eilngWfpd;wJ)

tof;F 

,yf;fk;: 

HC (Fbapay;) 
97/2021/ CO
jd;ik: 

fiyg;G 

nra;jy; 

nfhOk;G 01> irj;jpa tPjp> ,y. 19 

vDk; ,lj;jpy; gjpT mYtyfj;ij 

elhj;jpf;nfhz;bUf;Fk; khfk;Gu 

Nghu;l; nkNd[;kd;l; fk;gdp 

(gpiwtl;) ypkpll; epWtdk; gw;wpa 

tplak; njhlu;ghdJ. 

kw;Wk; 

2007Mk; Mz;L ,y. 07 fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; XII gpuptpd; fPo; kw;Wk; 

mjd;gb ePjpkd;wj;jpdhy; fiyg;G 

nra;jy; gw;wpa Ntz;LNfhs; 

njhlu;ghd tplak; njhlu;ghdJ. 

khfk;Gu Nghu;l; nkNd[;kd;l; 

fk;gdp (gpiwtl;) ypkpll;>

,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G 01.

kDjhuu;. 
 
Nkw;Fwpg;gpl;l epWtdk; tu;j;jf Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; 
fiyg;G nra;tjw;fhf kDnthd;W nfhOk;G 01> irj;jpa 
tPjp> ,y. 19 vDk; ,lj;jpy; gjpT mYtyfj;ij nfhz;l 
khfk;Gu Nghu;l; nkNd[;kd;l; fk;gdp (gpiwtl;) ypkpll; 
epWtdj;jpid xLf;Ftjw;fhf 2022 [dtup khjk; 06Mk; 
jpfjp kDnthd;W rptpy; ePjpkd;w mjpfhuj;ij 
eilKiwg;gLj;jp nfhOk;gpy; elhj;jg;gLk; Nky;khfhz Nky; 
ePjpkd;wj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;lnjdTk;> Fwpj;j kD 
njhlu;ghd tprhuiz 2022 [{d; khjk; 01Mk; jpfjp 
epakpf;fg;gl;Ls;snjdTk;> mk;kD njhlu;gpy; 
fl;lisnahd;iw nra;tjw;fhf cjTtjw;F my;yJ mjw;F  
vjpu;g;G njuptpg;gjw;F tpUk;Gk; mf;fk;gdpapd; ve;jnthU 
fld;jUeu; my;yJ cjTj;njhif nrYj;Jeu; 
me;Nehf;fj;jpw;fhf tprhuizapd; NghJ jdpg;gl;l Kiwapy; 
my;yJ jdJ rl;lj;juzp %yk; Njhw;w KbAk; vdTk;> 
kDtpd; gpujpnahd;iw Njitg;gLj;Jfpd;w fk;gdpapd; 
ve;jnthU fld;jUeu; my;yJ cjT njhif nrYj;JeUf;F 
cupa fl;lzq;fisr; nrYj;jp fPNo xg;gkpLgtuhy; mJ 
toq;fg;gLk; vdTk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

xg;gk;:-  Mu;.V. yq;fh Mu;. ju;krpwp
  ,y. 166/1> GJf;fil tPjp> nfhOk;G 12

Fwpg;G:- mk;kD rk;ge;jg;gl;l tprhuizapd; NghJ 
vz;Zfpd;w vtNuDk; MnshUtu; mt;thW nra;tjw;fhd 
jdJ vz;zj;ij NkNy ngau; Fwpg;gplg;gl;l jpU. Mu;.V. 
yq;fh Mu;. ju;krpwp> rl;lj;juzpf;F vOj;J %yk; 
mwptpj;J ifaspf;f Ntz;Lk; my;yJ mQ;rypy; mDg;g 
Ntz;Lk;. mwptpf;Fk; egupd; ngau; kw;Wk; KftupAk;> 
fk;gdp xd;whapd; fk;gdpapd; ngau; kw;Wk; Kftup 
mwptpj;jypy; njuptpf;fg;gl Ntz;Lnkd;gJld; egu; 
my;yJ fk;gdpahy; my;yJ mtuJ my;yJ mtu;fsJ 
(rl;lj;juzp xUtu; ,Ug;ghuhapd;) rl;lj;juzpahy; 
ifnahg;gkplg;gl Ntz;Lnkd;gJld;> 2022 Nk khjk; 31 
Mk; jpfjp gpw;gfy; 6.00 kzpf;F Kd;djhf ifaspf;f 
Ntz;Lk; my;yJ mQ;rypy; mDg;Gtjhapd; mtu;fSf;F 
(NkNy Fwpg;gplg;gl;l rl;lj;juzpf;F) Nkw;Fwpj;j jpfjpf;F 
Kd;du; fpilf;ff;$bathW NghJkhd fhyNeuj;Jld; 
mQ;rypy; mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

Mu;.V. yq;fh Mu;. ju;krpwp
,y. 166/1> GJf;fil tPjp> nfhOk;G-12.

kDjhuupd; gjpT nra;ag;gl;l rl;lj;juzp  



152022 பெப்ரவரி 3 வியாழக்கிழமை 3–02–2022

mwptpg;G
2007Mk; Mz;Lf;fhd 

fk;ngdp rl;lj;jpd; 

,y. 07d; gphpT 

9(1),d; fPo; gpd;tUk; 

epWtdq;fis  Nrh;g; 

gjw;fhd mwptpg;G 

toq;fg;gLfpwJ.

epWtdj;jpd; ngah;

ICONIC LAND HOLDINGS 
PVT  LTD
epWtdj;jpd; vz; PV 00250944
gjpT nra;ag;gl;l mYtyfk; 

168 3/1> fkjtj;j tPjp> 
nkjntypf;fil> uh[fphpa.

,izj;jy; Njjp 30.12.2021

epWtdj;jpd; ngah;

ICONIC RESIDENCES 
PVT  LTD
epWtdj;jpd; vz; PV 00251030
gjpT nra;ag;gl;l mYtyfk; 

168 3/1> fkjtj;j tPjp> 
nkjntypf;fil> uh[fphpa.

,izj;jy; Njjp 31.12.2021

NkNy cs;s epWtdq;fspd; 

rhh;ghf fhh;g;gNul; rh;tpr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll; 84gp> 

nghy;fNrhtpl;l tPjp> 

kl;Nlnfhl.

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy; 
cl;gl ghJfhg;G Ntiyfs;> tdq;fis kPs; gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td tsq;fs; 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa kpUff;fhl;rprhiyfs; jpizf;fsk;
nj`ptis kpUff;fhl;rprhiyapd; rpWth;fs; gFjpf;F 

(Children’s Corner) rpWth; tpisahl;L cgfuzq;fis toq;Fjy; 
kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs;

1.  xU tUl fhyj;jpw;F nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyapd; rpWth;fs; gFjpf;F (Children’s Corner) rpWth; 
tpisahl;L cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; Nritia toq;Ftjw;fhf jFjp 
kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa 
kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;. 

2. Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuy;fs; (NCB) %yk; tpiyf;Nfhuy;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

3.  2022 ngg;uthp 03Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 
kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; xU njhFjp tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
2000.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; nj`ptis> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rprhiy> 
gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT nuhf;fg; gzj;jpNyNa mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  efy; gpujpfSldhd Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij njspthff; Fwpg;gpl;L 2022 ngg;uthp 
23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; nj`ptis> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> Njrpa 
kpUff;fhl;rpr;rhiy> gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;F 
njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L 
cld; jpwf;fg;gLk;.

5.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDg;gpizKwpahf Njrpa kpUff;fhl;rprhiyj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F 
kpUff;fhl;rprhiy gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L  
my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpapypUe;Jk; ngwg;gl;l 
50>000.00 &gh ngWkjpahd tq;fp cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2022 
[{d; 23Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 ngg;uthp 14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nj`ptis jiyik 
mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

7.  Nkyjpfj; jfty;fSf;F nj`ptis> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rprhiy jpizf;fsj;jpd; 
gzpg;ghsh; ehafj;ij 2896779> 2712752 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; kw;Wk; 011-2731851 vDk; njhiyefy; 
,yf;fj;jpd; Clhf njhlh;Gnfhs;syhk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Njrpa kpUff;fhl;rprhiyfs; jpizf;fsk;>
mdfhhpf jh;kghy khtj;ij>
nj`ptis.

 

efu tPlikg;G kw;Wk; epHkhzk; kw;Wk; fl;bl nghUl;fs;

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

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo  tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fl;blq;fs; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
NfhUfpd;whh;. 

Ntiyapd; tpsf;fk;

kjpg;gPL 
nra;ag; 
gl;Ls;s 

MFnryT 
(kpy;. &ghtpy;)

xg;ge;jf; 
fhyg;gFjp 
(ehl;fspy;)

CIDA 
juk;

tpiykDg; 
gpiz 

(&ghtpy;)

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

1. ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpj;jy; 
kw;Wk; th;j;jf gy;tifg;gLj;jy;; 
,uh[hq;f mikr;ir nfhOk;G-05> 
njhopy; jpizf;fs 17 Mk; khbapYs;s 
(Metal & ELV Works)  GjpT njhopy; 
nrayf fl;blj;jpw;F ,lkhw;wk; nra;jy;.
(Contract No.: 04-03-10-2022/CT03)

29.2 90

C-5 or 
C-4/

SP-2 or 
SP-1

400>000.00 6>000.00

2. ,uj;kyhidapYs;s cyf czT 
fsQ;rparhiyia fhzp jiyg;G kw;Wk; 
fhzp jPh;T jpizf;fskhf khw;Wjy;.
(Contract No.: 04-03-10-2022/CT02)

6.3 60
C-7 , 

C-6 or 
C-5

90>000.00 2>500.00

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. ,e;j 
ngWiffspd;  kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s (1Mk; mk;rk; ePq;fyhf) ngWkjpahdJ 50 kpy;ypad; &ghtpw;F 
FiwthftpUg;gjdhy;> gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik Mfpad 04/2016(iii) kw;Wk; 03/2020 
Mfpa ,yf;fq;fSila mur epjp Rw;wwpf;iffspy; eph;zapf;fg;gl;lthW gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 
fl;bl eph;khzk;/tpN\lj;JtKila eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fspd; Jiwapy; NkNyAs;s ml;ltizapy; 
Rl;bf;fhl;bathwhd juj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; fl;bl eph;khzj; Jiwapy; 
gjpT ngw;wth;fshfTk; tpiykDf;fis %Lk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 
NkYk;> gjpthdJ xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapYk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ~~tpiykDjhuh;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> ,yq;if nghJ 
xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT ngw;wth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gjpT nra;jypd; %yg;gpujpahdJ (gprpV-3) 
tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gprpV-3 rhd;wpjio rkh;g;gpf;fhj ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; 
ngWiffs; toq;fg;glkhl;lhJ||.

4.  Mh;tKila tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-07> nuhhpq;ld; mntd;A> 213 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
fl;blq;fs; jpizf;fs Nkw;Fj;jpir njw;fpf;fhd gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W mNj Kfthpapy; 
ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 
ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhlh;G ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW: njhiyNgrp: 011-2554691. njhiyefy;: 011-2554690

5.  NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bathW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.02.03 
Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.21 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G-07> 
nuhhpq;ld; mntd;A> 213 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; jpizf;fs Nkw;Fj;jpir njw;fpw;fhd gpujhd 
nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  2022.02.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 
jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; 
tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 
mitfis %ba gpd;dh; gj;juky;y> ~~nrj;rphpgha||> 2 Mk; khb> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> xg;ge;jf; 
fpisapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf eph;zapf;fg;gl;Ls;s my;yJ ve;jnthU ePbf;fg;gl;l 
fhyg;gFjpapypUe;J 91 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUk; ghq;fpyike;Js;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

• tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 09 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

• fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;

• NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s njhiff;fhdJ.

• 2022 [_d; 20 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

• tpiykDf;Nfhuy; jutpd; 16.2 \uj;jpy; Rl;bf;fhl;bathwhd Kftuhd;iknahd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

9.  tpiykDf;fis %Lk; Neuj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 1 kzp Neuj;jpw;F Kd;duhfNt ~~nrj;rphpgha|| 
,lg;gug;gpDs; cl;nry;YkhW tpiykDjhuh;fs; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

nghwpapayhsh; vk;.Vr;.vk;. ,];kapy;>

fl;blq;fSf;fhd gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha"> gj;juKy;y.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 3ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 3 விோழக்கிழகம

இலங்கை கிரிக்கைட்  ஏற்பாட்டில் ந்ை-
்்றறுவரும் ைய்லபாக-இலங்கை கிரிக்கைட்  
தேசிய சுப்ர் லீக 50 ஒவர்கைள் ்கைபாணை 
த்பாட்டித்ேபாைரின் இன்்றைய த்பாட்டி -
கைளில் ்கைபாழும்பு அணி்ய ஜப்பா அணி 
எதிர்்கைபாணைதுைன், கைணடி அணி்ய கைபாலி 
அணி எதிர்்கைபாணைது.

்கைபாழும்பு அணிககு எதிரபா் த்பாட்டி-
யில் ஜப்பா அணி 6 விக்கைட்டுகைள் விததி-
யபாசததில் ்வறறியி்் ்திவு்சயய, கைபாலி 
அணிககு எதிரபா் த்பாட்டியில் கைணடி அணி 
96 ஓட்ைஙகைள் விததியபாசததில் ் வறறியி்் 
்திவு்சயேது.

்கைபாழும்பு எஸ்.எஸ்.சி. ்ைேபா்ததில் 
ந்ை்்றறை இநேபத்பாட்டியில் சதீர சை-
ரவிகரைவின் சிறைநே துடுப்பாட்ை இன் -
னிஙஸின் உேவியுைன் ஜப்பா அணி 6 விக -
்கைட்டுகைள் விததியபாசததில் ்வறறியி்் 
்திவு்சயேது.

நபாணய  சுழறசியில் ்வறறி்்றறை 
்கைபாழும்பு அணி முேலில் துடுப்்டுதேபாை 
தீர்ைபானிதேது. தநர்ததியபா் ஆரம்்த்ே 
்்றறுக்கைபாணடிருநே ்கைபாழும்பு அணி, 
ஒரு கைட்ைததில் அணிதே்லவர் திமுத கைரு -
ணபாரத் உட்்ை முேல் நபான்கு விக்கைட்டுகை-
்ையும் 53 ஓட்ைஙகைளுககு இழநது ேடுைபாற -
றைம் கைபாட்டியது.

ஆ்பாலும் சம்மு அஷபான் ைறறும் அதஷன் 
்ணைபார ஆகிதயபார் 5வது விக்கைட்டுககைபாகை 
சிறைநே இ்ணப்பாட்ைத்ே ்கிர்நே்ர். 
இவர்கைள் இருவரும் 5வது விக்கைட்டுக-
கைபாகை 111 ஓட்ைஙகை்ை இ்ணப்பாட்ைைபாகை 
்்றை, ்கைபாழும்பு அணி 164 ஓட்ைஙகைளுககு 
ேைது 5வது விக்கைட்்ை இழநேது. சம்மு 
அஷபான் 43 ஓட்ைஙகைளுைன் ஆட்ைமிழககை, 
அதஷன் ்ணைபார அ்ரசசேம் கைைநேபார்.

 லஹிரு ைதுஷஙகை 30 ்நதுகைளுககு 42 
ஓட்ைஙகை்ையும், அதஷன் ்ணைபார 75 ஓட்-
ைஙகை்ையும் ்்றறுக்கைபாடுககை, 50 ஓவர் -
கைள் நி்றைவில் 8 விக்கைட்டுகை்ை இழநது 
்கைபாழும்பு அணி  247 ஓட்ைஙகை்ை ்்ற -

றுக்கைபாணைது. ்நதுவீசசில், நிைநே ைது -
சஙகை 39 ஓட்ைஙகைளுககு 4 விக்கைட்டுகை்ை 
வீழ்ததி்பார்.

 ஜப்பா அணிககைபாகை வி்ையபாடிய ேமிழ்-
த்சும் வீரர் விஜயகைபாநத வியபாஸ்கைபாநத, 
கைைதேடுபபில் ஈடு்டும் த்பாது, உ்பா்ேககு 
முகைங்கைபாடுதேேபால், ்ைேபா்ததிலிருநது 
்வளிதயறி்பார். இவர், எதிர்வரும் நபான்கு 

வபாரஙகைளுககு த்பாட்டிகைளில் வி்ையபாை 
முடியபாது எ் ்ேரிவிககைப்ட்டுள்ைது.

இநேநி்லயில் சறறு கைடி்ைபா் ்வற-
றியிலக்கை தநபாககி துடுப்்டுதேபாை கைை -
மிறைஙகிய ஜப்பா அணிககு சதீர சைரவிக -
ரை ைறறும் லஹிரு திரிைபான்் ஆகிதயபார் 
மிகைசசிறைநே ஆரம்்த்ே ்்றறுக்கைபாடுத -
ே்ர். முேல் விக்கைட்டுககைபாகை இவர்கைள் 
இருவரும் 91 ஓட்ைஙகை்ை இ்ணப்பாட் -
ைைபாகை ்்றறுக்கைபாடுதேதுைன், லஹிரு 
திரிைபான்் 52 ஓட்ைஙகைளுைன் ஆட்ைமிழந -
ேபார்.

இருபபினும், சதீர சைரவிகரை சிறைப்பாகை 
ஆடி ஓட்ைஙகை்ை குவிககை, அடுதது கைை -
மிறைஙகிய ேமிதே சில்வபா ைறறும் ரவிநது 
்்ர்்பாணதைபா ஆகிதயபார் ேலபா 27 ஓட் -
ைஙகை்ை ்்றறுக்கைபாடுதது ஆட்ைமிழந -
ே்ர். ்ேபாைர்நது அணிதே்லவர் ே்ன் -

ஜய டி சில்வபா ஆட்ைமிழநே 
த்பாதும், சதீர சைரவிகரை 
இறுதிவ்ர கைைததில் நின்று 
அணியின் ்வறறி்ய இலகு -
வபாககி்பார்.

சதீர சைரவிகரை இறுதி -
வ்ர ஆட்ைமிழககைபாைல் 95 
்நதுகைளில் 7 ்்ௌணைரிகைள் 
அைஙகைலபாகை 91 ஓட்ைஙகை்ை 
்்றறுக்கைபாள்ை, ைறுமு்் -
யில் சநதுஷ் குணதிலககை 25 
ஓட்ைஙகை்ை ்்றறுக்கைபா -
டுதேபார். எ்தவ, 46.4 ஓவர் -
கைள் நி்றைவில் 4 விக்கைட் -
டுகை்ை ைபாததிரம் இழநது 
்வறறியிலக்கை அ்ைநேது. 
்நதுவீசசில் ேரிநது ரதநபாயககை 2 
விக்கைட்டுகை்ை வீழ்ததி்பார்.

்கைபாழும்பு பி.சரபா ஓவல் 
்ைேபா்ததில் ந்ை்்றறை 
கைபாலி அணிககு எதிரபா் த்பாட்-
டியில், முன்்ணி துடுப்பாட்ை 
வீரர்கைளின் ்ஙகைளிபபு ைறறும் 
புலி் ேரஙகைவின் அ்பார சுழல் 
்நதுவீசசின் உேவியுைன் 
கைணடி அணி 96 ஓட்ைஙகைள் 
விததியபாசததில் ்வறறி்ய 
்திவு்சயேது.

த்பாட்டியின் நபாணய சுழறசியில் ்வறறி-
்்றறு கைைதேடுபபில் ஈடு்ை தீர்ைபானிதே 
கைபாலி அணிககு நி்்தே அைவிலபா் சிறைநே 
ஆரம்்ம் கி்ைககைவில்்ல. கைணடி அணியின் 
ே்லவர் நிதரபாஷன் டிக்வல்ல ைறறும் 
லஹிரு உேபார ஆகிதயபார் அ்ரசசே இ்ணப-
்பாட்ைத்ே ்கிர்நே்ர்.

நிதரபாஷன் டிக்வல்ல 46 ஓட்ைஙகைளுைன் 
ஆட்ைமிழநே த்பாதும், ்ேபாைர்நது கைைமிறைங-
கிய கைணடி அணியின் முன்்ணி துடுப்பாட்ை 
வீரர்கைள் சிறைப்பாகை ஓட்ைஙகை்ை குவிதே -
்ர். குறிப்பாகை லஹிரு உேபார 63 ஓட்ைஙகை -
்ையும், லசித குரூஸ்புள்தை 46 ஓட்ைஙகை -

்ையும், முேல் த்பாட்டியில் சேம் விைபாசிய 
ஓசே ்்ர்்பாணதைபா 56 ஓட்ைஙகைள் எ் 
சிறைப்பாகை ஓட்ைஙகை்ை குவிதே்ர்.

இதில் ஓசே ்்ர்்பாணதைபா ஆட்ைமி -
ழககும் த்பாது, 44.1 ஓவரில் கைணடி அணி 
244 ஓட்ைஙகைளுககு 5 விக்கைட்டுகை்ை 
இழநதிருநேபாலும், கைபாலி அணியின் அகில 
ே்ன்ஜய ்ேபாைர்நது வரு்கைதேநே பின்வ -
ரி்ச துடுப்பாட்ை வீரர்கைளுககு அழுதேம் 
்கைபாடுதது விக்கைட்டுகை்ை வீழ்ததி்பார். 
எ்தவ, 47.3 ஓவர்கைளில் சகைல விக்கைட்-
டுகை்ையும் இழநே கைணடி அணி 269 ஓட்-
ைஙகை்ை ைபாததிரதை ்்றறுக்கைபாணைது. 

அகில ே்ன்ஜய சிறைப்பாகை ்நதுவீசி 
5 விக்கைட்டுகை்ை வீழ்ததி்பார்.
்திலுககு துடுப்்டுதேபாடிய கைபாலி 
அணி்ய ்்பாருதேவ்ர, அநே 
அணியின் ஆரம்் துடுப்பாட்ை 
வீரர் ்்சர வதுதகை அ்ரசசேம் 
கைைநது நம்பிக்கை ்கைபாடுதேபாலும், 
முேல் இலககை துடுப்பாட்ை வீரர்கைள் 
தசபாபிககை ேவறியேபால் கைபாலி அணி 
தேபால்வி்ய ேழுவிக்கைபாணைது.

்்சர வது்கை 50 ஓட்ைஙகைளுைன் 
ஆட்ைமிழககை, கைபாலி அணியின் துடுப -
்பாட்ை வீரர்கைளுககு புலி் ேரஙகை 
கைடும் சவபா்ல ்கைபாடுதேபார். கைபாலி 
அணி 102 ஓட்ைஙகைளுககு நபான்கு விக-
்கைட்டுகை்ை ைபாததிரம் இழநதிருநே 
த்பாதும், புலி் ேரஙகை அ்பார ்நது -
வீசசின் ஊைபாகை 6 விக்கைட்டுகை்ை 
வீழ்தே 42.2 ஓவர்கைள் நி்றைவில் கைபாலி 

அணி 173 ஓட்ைஙகைளுககு சகைல விக்கைட்டுகை-
்ையும் இழநது 96 ஓட்ைஙகைள் விததியபாசத-
தில் தேபால்விய்ைநேது.

்்சர வதுதகை அதிகை்ட்சைபாகை 50 ஓட்ைங-
கை்ை ்்றறுக்கைபாடுககை, அஷபான் ரநதிகை 28 
ஓட்ைஙகை்ை ்்றறுக்கைபாடுதேபார். புலி் 
ேரஙகை ்நதுவீசசில் 29 ஓட்ைஙகைளுககு 6 விக -
்கைட்டுகை்ை வீழ்ததி்பார்.

 த்பாட்டி முடிவுகைளின் அடிப்்ையில் 15 
புள்ளிகைளுைன் கைணடி அணி புள்ளிப்ட்டிய -
லில் முேலிைத்ே பிடிததுள்ைதுைன், ஜப்பா 
அணி 14 புள்ளிகைளுைன் புள்ளிப்ட்டியலில் 
இரணைபாவது இைத்ே பிடிததுள்ைது.

ஜப்னாவின் வெற்றியை இலகுெனாக்கிை சதீர; 
சுழல் பந்துவீச்சில் அசத்திை தரங்க

குளிர்கைபால ஒலிம்பிக த்பாட் -
டிககைபா் தஜபாதி, சீ்பா ே்லநகைர் 
பீஜிங வழியபாகை ்கைபாணடு ்சல்லப-
்டுகின்றைது.குளிர்கைபால ஒலிம்பிக 
த்பாட்டிகைள் எதிர்வரும் 4ஆம் திகைதி 
முேல் 20 ஆம் திகைதி வ்ர ந்ை் -்
றைவுள்ைது.

30 நபாடுகைள் ்ஙதகைறகும் இநே 
ஒலிம்பிக த்பாட்டிகைளுககைபா் ஏற -
்பாடுகைள் தீவிரைபாகை ந்ை்்றறு 
வருகின்றை்.

இநநி்லயில், பீஜிங வநே-
்ைநே ஒலிம்பிக தஜபாதி, முககிய 
நகைர் வழியபாகை ்யணிககைவுள்ைது.

ை்லப்குதிகைள் வழியபாகை-
வும், சீ்ப ்்ருஞ்சுவர் வழியபா-
கைவும் ஒலிம்பிக தஜபாதி ்யணிககை-
வுள்ைது.

குறிப்பாகை, தரபாத்பாவின் உேவியு-
ைன், ேணணீர் வழியபாகைவும் ஒலிம்-
பிக தஜபாதி்ய ்கைபாணடு ்சல்ல-
வுள்ை்ர்.

இ்ேயடுதது, 4 ஆம் திகைதி, 
BIRDS NEST வி்ையபாட்டு அரங-
கைததில் ஒலிம்பிக தஜபாதி ஏறறைப்ை-
வுள்ைது.

இேனி்ைதய, ஒலிம்பிக த்பாட் -
டியில் ்ஙதகைறகைச ்சன்றைவர்கை -
ளும், த்பாட்டி ஏற்பாட்ைபாைர்கைளும் 

்கைபாதரபா்பா ்ேபாறறு உறுதி ்சய-
யப்ட்டுள்ைது.

இதுவ்ர 37 த்ருககு ்ேபாறறு 
கைணைறியப்ட்டுள்ைது. இ்ேய-
டுதது பீஜிங ஒலிம்பிக கிரபாைததில் 
்கைபாதரபா்பா ேடுபபு நைவடிக்கை -
கைள் தீவிரப்டுதேப்ட்டுள்ை்.

  (அககுறை்ண குறூப நிரு்ர்)

சீ.எச அணிககும் -கைணடி 
அணிககும் இ்ைதய இைம்்்றறை 
ைய்லபாக கிணண றைகைர் ்்பாட்டித 
்ேபாைரில் கைணடி அணி 39- -3 என்றை 
புள்ளி அடிப்்ையில் இலகுவபாகை 
்வறறி்்றறைது- (30) கைணடி நிதேவல 
்ைேபா்ததில் இைம்்்றறை 
இபத்பாட்டியில் த்பாட்டி ஆரம்்ம் 
முேதல கைணடி அணி ே்து 
ஆதிககைததின் கீழ் த்பாட்டி்ய 
்வததிருநேது. இது கைணடி அணி 
இவவருைம் ்்றறை இரணைபாவது 
்வறறியபாகும்.

த்பாட்டி ஆரம்பிதது 8 வது 
நிமிைததில் கைணடி அணி ஒரு 
்்்ல்டி மூலம் 3 புள்ளி்யப 
்்றறு 3--0 என்றை நி்ல்ய 
அ்ைநேது. இ்ைதவ்ையின் 

்்பாது 6--3 என்றை நி்லயில் 
முன்னி்ல வகுதேது. கைணடி 
அணி சபார்்பாகை ேரிநதுரதவத்ே 
3-2 ்்்ல்டிகை்ையும் ்்றறைபார். 
சீ.எச சபார்்பாகை  தேனுகை நபா்யகைகைபார 
்்்ல்டி்யப ்்றறைபார்.

இ்ைதவ்ையின் பின் 
கைணடி சீ.எச. அணிககு எநே விே 
ேைர்்வயும் கைபாட்ைபாது ்ேைர்நது 
புள்ளிகை்ைப ்்றறைது. அதில் 4 
த்பால்கை்ையும் ஒரு ட்்ர்யயும் 
்்றறைது. ேரிநது ரதவத்ே 3 
ட்்ரகை்ையும், சிரிநபாத சூரிய 
்ணைபார  2 ட்்ரகை்ையும் ்்றறைபார். 
அதில் 4 ட்்ரகை்ை ேரிநது ரதவத்ே 
தகைபாலபாகை ைபாறறி்பார்.

54,59 ைறறும் 75ம் வி்பாடிகைளில் 
ேரிநது ரதவத்ே ்ேபாைர்நது 3 
ட்்ரகை்ைப ்்றறை்ை முககிய 
அம்சைபாகும்.

பீஜிஙகிய் ெந்தயைந்தது ஒலிம்பிக் ஜஜனாதி!
குளிர்ைா� ஒலிமபிக் ே்பாடடிைள

அட்டாக்ளச்ேசேகன அல் நஜா விக்ளோடடுக் ைழைத்திற்கும, மரு்தமுகன மரு கைபிட்டல் அணி-
யினருக்குமிக்டயில் இ்டமக்பற்்ற சிேனைபூர்வ ைடினப்பந்து சுற்றுபே்பாடடியும,சீருக்ட அறிமுை-
மும அட்டாக்ளச்ேசேகன க்பாது விக்ளோடடு கம்தானத்தில் இ்டம க்பற்்றது. இந் நிைழ்வில் 
அதிதிை்ளாை ை�ந்து கைாண்ட இரு ைழைஙைளின் ்தக�வர்ை்ளான எஸ்.எ.எம.இத்ரீஸ்,என்.எம.
சுபைான் ஆகிேோர் கவற்றியீடடிே அல் நஜா ைழைத்தினருக்கு கவற்றிக் கிண்ணஙைக்ள வழஙகி 
கவப்பக்தயும  ைா்ண�ாம.                                    (்ப்டம: ்பா�முகன தினைரன் நிரு்பர்)

்கண்டி அணி 39- 3 என்்ற புள்ளி அடிபபயையில் வெற்றி

(புதேைம் தி்கைரன் நிரு்ர்)

புதேைம் ைபாவட்ை ்சயலகைம் 
ஏற்பாடு ்சயதிருநே புதேைம் 
ைபாவட்ை பிரதேச ்சயலகை அணிகை-
ளுககி்ையிலபா் சுேந -
திர தி் ்வறறி கிணண 
்ைன்்நது கிரிக்கைட் 
்ேபாைர் (29) ்வண -
ணபபுவ அல்்ட் பீரிஸ் 
வி்ையபாட்டு ்ைேபா்த -
தில் இைை்்றறைது. 

இத்ேபாைரில் புதே -
ைம் ைபாவட்ை ்சயலகைத -
திறகுற்ட்ை 16 பிரதேச 
்சயலகை அணிகைளும், புத-
ேைம் ைபாவட்ை ்சயலகை 
அணி ைறறும் புதேைம் 
நகைர ச்் அணி அைங-
கைைபாகை 18 அணிகைள் ்ங -
தகைறறிருநே். 

18 அணிகைளும் இரு 
குழுககைைபாகைப பிரிககைப -
்ட்டு விலகைல் மு்றையில் 
இைம்்்றறை ்ேபாைரில், 
ேபான் சநதிதே முேல் 
மூன்று த்பாட்டிகைளிலும் 
்வறறி்்றறை கைறபிட்டி பிரதேச 
்சயலகை அணியும் ஆரபாசசிககைட் -
டுவ பிரதேச ்சயலகை அணியும் 
முேல் அ்ரயிறுதியில் தைபாதியது. 

இதில் இலகு ்வறறி ்்றறை 
கைறபிட்டி பிரதேச ்சயலகை அணி 
முேல் அணியபாகை இறுதிப த்பாட் -
டிககு ்ேரிவபா்து. 

பின்்ர் இைம்்்றறை இரணைபா -
வது அ்ரயிறுதி த்பாட்டியில் புத -
ேைம் பிரதேச ்சயலகை அணி்ய 
வீழ்ததிய வணணபாததிவில்லு 

பிரதேச ்சயலகை அணி இறுதிப 
த்பாட்டிககுத ்ேரிவபா்து. 

இறுதிப த்பாட்டியின் நபாணயச -
சுழறசியில் ்வறறி ்்றறை வண -
ணபாததிவில்லு பிரதேச ்சயலகை 

அணி முேலில் கைைதேடுப்் 
தேர்வு ்சயேது. 

இேறகை்ைய முேலில் துடுப -
்்டுதேபாடிய கைறபிட்டி பிரதேச 
்சயலகை அணி நிர்ணயிககைப்ட்ை 
5 ஓவர்கைளில் 6 விக்கைட்டுகை்ை 
இழநது 43 ஓட்ைஙகை்ைப ்்றறுக 
்கைபாணைது. 

பின்்ர் 44 ஓட்ைஙகைள் என்றை 
்வறறி இலககி்் தநபாககி ்தி -
லுககுத துடுப்்டுதேபாடிய வண -
ணபாததிவில்லு பிரதேச ்சயலகை 

அணி கைறபிட்டி பிரதேச ்சயலகை 
அணியின் மிகைததுள்ளியைபா் ்நது -
வீசசில் ேடுைபாறறைம் கைணடு 4.5 ஓவர் -
கைளில் சகைல விக்கைட்டுககை்ையும் 
இழநது 35 ஓட்ைஙகை்ை ைட்டுதை 

்்றறுக்கைபாள்ை விறுவிறுப்பா் 
இறுதிப த்பாட்டியில் கைறபிட்டி 
பிரதேச ்சயலகை அணி 8 ஓட்ைஙகை -
ைபால் ்வறறி ்்றறு சம்பியன் ைகு -
ைத்ே ே்ேபாககிக ்கைபாணைது.

இத்ேபாைரின் ்ரிசளிபபு 
விழபாவில் அதிதிகைைபாகை புதேைம் 
ைபாவட்ை ்சயலபாைர், உேவி ்சய -
லபாைர் ைறறும் பிரதேச ்சயல -
கைஙகைளின் ்சயலபாைர்கைள் எ் 
அ்்வரும் ்ஙதகைறறிருநே்ை 
குறிபபிைதேககைது.

பிரே்தசே கசேே�ை அணிைளுக்கிக்டயி�ான கிரிக்கைட ே்பாடடி  

்கற்பிட்டி பிரஜதச வசைல்க அணி சம்பிைன்
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rpaile;JtUk; gpuhe;jpaq;fspy; JICA ,dhy; epjpaplg;gl;l cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;
Loan No.: SL-P116

nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF – fpof;F khfhzk;
nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF – tl khfhzk;

Tender No. PL/5/W/RIDEP/2022/02/1

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  tsh;r;rpaile;JtUk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jplkpUe;J flndhd;iw ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

gpd;tUk; fpuhkpa tPjpfspd; Nkk;gLj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

1.1.  fpof;F khfhzj;jpd; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; kz;Kid njd;-Nkw;F gpuNrj rigapd; nfhf;fl;br;Nrhiy tPjpf;fhd Nkk;gLj;jy; (nfhf;fl;br;Nrhiy gpujhd tPjpf;fg;ghy; - nkhj;j ePsk; 2>754 fp.kP) kw;Wk; kfpobj;jPT 
tPjpfs; (nfhf;fl;br;Nrhiy gpujhd tPjpf;fg;ghy; - nkhj;j ePsk; 2>411 fp.kP.) nghjp ,y.: SLP116/EP2/RR/2021/20.

1.2.  fpof;F khfhz jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; nkhuntt gpuNjr rigapd; fpj;JYJt tPjpfSf;fhd Nkk;gLj;jy; (V12 – Gj;jsk;-jpUNfhzkiy tPjpf;fg;ghy;) – nkhj;j ePsk;5305 fp.kP.
 nghjp ,y.: SLP116/EP2/RR/2021/22
1.3.  fpof;F khfhz jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; nkhuntt gpuNjr rigapd; nkhuntt tlf;F tPjpfspd; Nkk;gLj;jy; (Gj;jsk;-jpUNfhzkiy tPjpf;fg;ghy;) nkhj;j ePsk; 7.73 fp.kP. nghjp ,y.: SLP116/EP/2/RR/2021/23
1.4.  fpof;F khfhz jpUNfhzkiy khtl;l Fr;rntsp gpuNjr rigapd; thioa+j;J tPjpfspd; Nkk;gLj;jy; - 2>463 fp.kP. ,uizf;Nfzp tPjpfs; - 0.9 fp.kP. kw;Wk; tPud;Nrhiy tPjpfs; - 1.31 fp.kP. (midj;Jk; jpUNfhzkiy-

Gy;Nkhl;il tPjpf;fg;ghy;). nghjp ,y.: SLP116/EP2/RR/2021/24
1.5.  tl khfhz kd;dhh; khtl;lj;jpd; Kryp gpuNjr rigapd; kwpr;rpf;fl;b tPjpfSf;fhd Nkk;gLj;jy; - ePsk; 2.40 fp.kP. kUjkL cs;sf tPjpfs; (KUq;fs;-rpyhtj;Jiw tPjpf;fg;ghy;) ePsk; 1.08 fp.kP. nghjp ,y.: SLP116/

NP2/RR/2021/15
1.6.  tl khfhz fpspnehr;rp khtl;l gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr rigapd; etzpntsp mk;kd; Nfhtpy; tPjp (1.57 fp.kP.)> jk;gfhkk;-ney;ypaha; mk;kd; Nfhtpy; tPjp (2.74 fp.kP.)kw;Wk; GNyhg;gis tptrha cs;sf tPjp (2.13 fp.kP.) 

Mfpatw;wpd; Nkk;gLj;jy;. nghjp ,y.: SLP116/NP/RR/2020/08/R
2.  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; ODA fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd topfhl;bfSf;fikthd eilKiwfspd; %yk; elhj;jg;gLtJld; fld; xg;ge;jj;jpy; tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ts ehLfspd; 

midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;F ngwyhk;. 

3.  NkNyAs;s tPjp mgptpUj;jp NtiyfSf;fhf ,e;j xg;ge;jq;fspd; njhopy;toq;Fdhpd; rhh;ghf khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; mikr;R ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis miog;gJld; tpiykD Mtzj;jpy; Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;Ls;s rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

,y. khfhzk; fpof;F tlf;F

1. tpiykD nghjp/
mk;r ,yf;;fk;

SLP116/EP2/R 
R/2021/20

SLP116/EP/2/R 
R/2021/22

SLP116/EP2/R 
R/2021/23

SLP116/EP2/R
R/2021/24

SLP116/NP/2R
R/2021/15

SLP116/NP/R
R/2020/08/R

2. xg;ge;jf; fhyk; 15 khjq;fs; 12 khjq;fs; 15 khjq;fs; 12 khjq;fs; 12 khjq;fs; 12 khjq;fs;

3. tpiykDtpd; 
nry;YgbahFk; 
fhyk;

2022.06.24 tiuAk; 2022.06.24 tiuAk; 2022.07.22 tiuAk; 2022.06.24 tiuAk; 2022.06.24 tiuAk; 2022.06.24 tiuAk;

4. tpiykDg; 
gpizapd; ngWkjp 
(,.&)

3.3 kpy;. (2022.07.22 tiuAk; 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; )

3.25 kpy;. (2022.07.22 
tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;;jy);

5.0 kpy;. (2022.08.19 tiuAk; 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;)

3.0 kpy; (2022.07.22 
tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy;

2.3 kpy;. (2022.07.22 
tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy;

3.5 kpy;( (2022.07.22 
tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy;)

5. kPsspf;fg;glhj 
itg;G (,.&gh)

35>000.00 35>000.00 45>000.00 33>000.00 25>000.00 35>000.00

6. jFjpj;jd;ik 
jfTj;jpwd;

(i) neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; rp-3 
kw;Wk; Nkw;gl;l rPlh gjpT

(i) neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; 
rp-3 kw;Wk; Nkw;gl;l rPlh 
gjpT

(i) neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; rp-3 
kw;Wk; Nkw;gl;l rPlh gjpT

(i) neLQ;rhiy 
eph;khzj;jpy; rp-3 kw;Wk; 
Nkw;gl;l rPlh gjpT

(i) neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; rp-3 kw;Wk; Nkw;gl;l rPlh 
gjpT

(ii)  ,yq;if kj;jpa my;yJ khfhz tpahghu gjpT nra;jy; mjpfhurigapd; tpahghu gjptpd; gpujpnahd;W.
(iii) gbtk; gprpV-3 (Nfs;tpjhuhpd; rhh;ghf KftnuhUtuhf> cgKftuhf kw;Wk; gpujpepjpahf gjpT nra;jypd; rhd;wpjo;)

7. tPjpfspd; ngah;fs; 
kw;Wk; ePsk; (fp.kP)

fpof;F khfhzj;jpd; kl;lf;fsg;G 
khtl;lj;jpd; kz;Kid njd;-
Nkw;F gpuNjr rigapd; 
nfhf;fl;br;Nrhiy tPjpf;fhd 
Nkk;gLj;jy; (nfhf;fl;br;Nrhiy 
gpujhd tPjpf;fg;ghy; - nkhj;j 
ePsk; 2>754 fp.kP) kw;Wk; kfpobj;jPT 
tPjpfs; (nfhf;fl;br;Nrhiy gpujhd 
tPjpf;fg;ghy; - nkhj;j ePsk; 2>411 
fp.kP.)

fpof;F khfhz 
jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; 
nkhuntt gpuNjr rigapd; 
fpj;JYJt tPjpfSf;fhd 
Nkk;gLj;jy; (V12 – Gj;jsk;-
jpUNfhzkiy tPjpf;fg;ghy;) 
– nkhj;j ePsk;5305 fp.kP.

fpof;F khfhz jpUNfhzkiy 
khtl;lj;jpd; nkhuntt gpuNjr 
rigapd; nkhuntt tlf;F 
tPjpfspd; Nkk;gLj;jy; (Gj;jsk;-
jpUNfhzkiy tPjpf;fg;ghy;) 
nkhj;j ePsk; 7.73 fp.kP. 

fpof;F khfhz 
jpUNfhzkiy khtl;l 
Fr;rntsp gpuNjr rigapd; 
thioa+j;J tPjpfspd; 
Nkk;gLj;jy; - 2>463 fp.kP. 
,uizf;Nfzp tPjpfs; - 0.9 
fp.kP. kw;Wk; tPud;Nrhiy 
tPjpfs; - 1.31 fp.kP. 
(midj;Jk; jpUNfhzkiy-
Gy;Nkhl;il tPjpf;fg;ghy;).

tl khfhz kd;dhh; 
khtl;lj;jpd; Kryp gpuNjr 
rigapd; kwpr;rpf;fl;b 
tPjpfSf;fhd Nkk;gLj;jy; 
- ePsk; 2.40 fp.kP. kUjkL 
cs;sf tPjpfs; (KUq;fs;-
rpyhtj;Jiw tPjpf;fg;ghy;) 
ePsk; 1.08 fp.kP. 

tl khfhz fpspnehr;rp 
khtl;l gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr 
rigapd; etzpntsp mk;kd; 
Nfhtpy; tPjp (1.57 fp.kP.)> 
jk;gfhkk;-ney;ypaha; mk;kd; 
Nfhtpy; tPjp (2.74 fp.kP.)
kw;Wk; GNyhg;gis tptrha 
cs;sf tPjp (2.13 fp.kP.) 
Mfpatw;wpd; Nkk;gLj;jy;

8. epjpaply; epyguk; fle;j  03 tUlq;fspy; Mff; 
Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz epjpg;Gus;T 219 kpy;ypad; 
,.&ghthFk;

fle;j  03 tUlq;fspy; Mff; 
Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz epjpg;Gus;T 270 
kpy;ypad; ,.&ghthFk;

fle;j  03 tUlq;fspy; Mff; 
Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz epjpg;Gus;T 338 kpy;ypad; 
,.&ghthFk;

fle;j  03 tUlq;fspy; 
Mff; Fiwe;j tUlhe;j 
ruhrhp eph;khz epjpg;Gus;T 
245 kpy;ypad; ,.&ghthFk;

fle;j  03 tUlq;fspy; 
Mff; Fiwe;j tUlhe;j 
ruhrhp eph;khz epjpg;Gus;T 
195 kpy;ypad; ,.&ghthFk;

fle;j  03 tUlq;fspy; Mff; 
Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz eppjpg;Gus;T 290 
kpy;ypad; ,.&ghthFk;

9 epjpaply; tsq;fs; Mff; Fiwe;jJ 219 kpy; 
,yq;if &gh ngWkjpAs;s jputr; 
nrhj;Jf;fs; (jputr; nrhj;Jf;fs; 
,e;j nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;) 
my;yJ fld; trjp.

Mff; Fiwe;jJ 72 kpy; 
,yq;if &gh ngWkjpAs;s 
jputr; nrhj;Jf;fs; 
(jputr; nrhj;Jf;fs; ,e;j 
nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; 
Ntz;Lk;) my;yJ fld; trjp.

Mff; Fiwe;jJ 75 kpy; ,yq;if 
&gh ngWkjpAs;s jputr; 
nrhj;Jf;fs; (jputr; nrhj;Jf;fs; 
,e;j nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;) 
my;yJ fld; trjp.

Mff; Fiwe;jJ 65 kpy; 
,yq;if &gh ngWkjpAs;s 
jputr; nrhj;Jf;fs; 
(jputr; nrhj;Jf;fs; ,e;j 
nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; 
Ntz;Lk;) my;yJ fld; 
trjp.

Mff; Fiwe;jJ 52 kpy; 
,yq;if &gh ngWkjpAs;s 
jputr; nrhj;Jf;fs; 
(jputr; nrhj;Jf;fs; ,e;j 
nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; 
Ntz;Lk;) my;yJ fld; 
trjp.

Mff; Fiwe;jJ 78 kpy; 
,yq;if &gh ngWkjpAs;s 
jputr; nrhj;Jf;fs; 
(jputr; nrhj;Jf;fs; ,e;j 
nraw;wpl;lj;jpw;fhf tq;fp 
cj;juthjj;jpypUj;jy; 
Ntz;Lk;) my;yJ fld; 
trjp.

10 eph;khz mDgtk; fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 110 kpy;ypad; 
,.&ghtpw;F Fiwahj 
ngWkjpapYk; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
epfuhd jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 110 
kpy;ypad; ,.&ghtpw;F 
Fiwahj ngWkjpapYk; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l epfuhd 
jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 170 kpy;ypad; 
,.&ghtpw;F Fiwahj 
ngWkjpapYk; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
epfuhd jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 7100 
kpy;ypad; ,.&ghtpw;F 
Fiwahj ngWkjpapYk; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l epfuhd 
jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 75 
kpy;ypad; ,.&ghtpw;F 
Fiwahj ngWkjpapYk; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l epfuhd 
jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

fle;j 07 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhfTk; 115 
kpy;ypad; ,.&ghtpw;F 
Fiwahj ngWkjpapYk; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l epfuhd 
jd;ikAila Mff; 
Fiwe;jJ 1 xg;ge;jk;

11 tpiykD 
Kd;Ndhbf; 
$l;lk; kw;Wk; js 
tp[aj;jpd; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

2022.02.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 9 
kzpf;F. 2022.02.15 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 11 kzpf;F js tp[ankhd;W 
eilngWk;.

2022.02.14 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 9.30 kzpf;F. tpiykD 
Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 
gpd;dh; mNj ehspy; js 
tp[ankhd;W eilngWk;.

2022.02.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 
kzpf;F. tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpd; gpd;dh; mNj ehspy; js 
tp[ankhd;W eilngWk;.

2022.02.14 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10.30 kzpf;F. 
tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpd; gpd;dh; mNj 
ehspy; js tp[ankhd;W 
eilngWk;.

2022.02.17 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F. tpiykD 
Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 
gpd;dh; mNj ehspy; js 
tp[ankhd;W eilngWk;.

2022.02.14 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10.30 kzpf;F. 
tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpd; gpd;dh; mNj 
ehspy; js tp[ankhd;W 
eilngWk;.

12 tpiykD 
Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpd; ,lk;

jpUNfhzkiy> tNuhja efh;> fpz;zpah tPjp> nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; myfpd; (fpof;F khfhzk;) fpof;F khfhz rig fl;blj; 
njhFjp mYtyfj;jpy; .

aho;g;ghzk;> gpujhd tPjp> 225 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tl 
khfhz nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; myfpy; - RIDEP

Fwpg;G: (1) rPlh gjpT nra;jy; Njitg;ghlhdJ $l;L Kaw;rpf;F epfuhftpUf;Fk;. jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwdpd; 2.1.4 Mk; \u;j;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;. 

ml;ltiz (1)

4. (1)  Mk; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 2 Mk; ml;ltizapd; gpufhuKs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
%yk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W ghPl;rpj;Jg; ghh;j;j gpd;dh; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. fPNoAs;s 2 ml;ltizapd; gpufhuk; 2022.02.03 Mk; 
jpfjpapypUe;J 2022.02.24 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;a tpUg;gkpUe;Jk; jtph;f;f ,ayhj #o;epiyapdhy; (nfhtpl;;-19 njhw;W #o;epiy) Neubahf tUifje;J ifNaw;f ,ayhj Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; fPNoAs;s 2 Mk; 
ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tq;fp fzf;fpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> chpj;jhd cj;jpNahfg+h;t kpd;dQ;ry; Kfthpf;F (fPNoAs;s 2 Mk; ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sJ) Nfhhpf;ifnahd;iw 
rkh;g;gpj;J PDF ,y; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

mYtyfg; ngah; mYtyf Kfthp
njhiyNgrp 
,yf;fk;

njhiyefy; 
,yf;fk;

kpd;dQ;ry; tq;fp kw;Wk; fzf;fpyf;fk; tpiykD nghjp ,y.

RIDEP nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF ,y. 157V> fpd;rp tPjp> nfhOk;G-08. 011-2667748 011-2667768 ridep@pclg.gov.lk ,yq;if tq;fp a+dpad; gpNs]; fpis 
0007040873 vd;w fzf;fpyf;fk;

midj;J tpiykD nghjpfs;

RIDEP nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; myF 
(fpof;F khfhzk;)

EPC  fl;blj;njhFjp fpz;zpah tPjp> 
tNuhja efh;> jpUNfhzkiy

026-2224470 026-2224475 ridepep@gmail.com ,yq;if tq;fp Rg;gh; juf; fpis> 
jpUNfhzkiy fzf;fpyf;fk; 83101385

SLP116/E/2/RR/2021/20
SLP116/E/2/RR/2021/22
SLP116/E/2/RR/2021/23
SLP116/E/2/RR/2021/24

RIDEP – nraw;wpl;l mKy;elhj;;jy; myF 
(tl khfhzk;)

,y. 225> gpujhd tPjp> aho;g;ghzk; 021-2220843 021-2220841 ridepnp@gmail.com ,yq;if tq;fp Rg;gh; juf; fpis aho;g;ghzk; - 
fzf;fpyf;fk; 83128765

SLP116//NP2/RR/2021/15
SLP116/NP/RR/2020/08/R

ml;ltiz (2)

5.  rpwpa NtiyfSf;fhd ngWiff;fhf [g;ghdpa ODA fld;fspd; fPohd epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfNs tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;GiufspYk; xg;ge;jq;fSf;fhd nghJthd epge;jidfshFk; 
- 2013 Vg;uy;> 1.1. Mk; gjpg;G.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L “Bids  for Package No.: …………………..(NkNyAs;s 1 Mk; ml;ltizapd; gpufhuk;)”  2022.02.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 
kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> mikr;R ngWiff; FO> epjpg; gphpT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02 vd;w 
Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s miktplj;jpYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; NkNyAs;s 1 Mk; ml;ltizapd; 4 Mk; gphptpd; gpufhuk; tpiykDf;fs; 
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; gjpT ngw;wJk; mjpfhukspf;g;gl;lJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhfTk; epge;jidaw;w 
gpizahfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  nfhOk;G-02> a+dpad; gpNs];> 330 Mk; ,yf;fj;jpYs;s khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; epjpg;gphptpy; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba 
gpd;dh; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mikr;R ngWiff; FO>
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 011-2399735. njhiyefy;:  011-2329725
kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk
jpfjp: 03.02.2022
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,yq;if KjyPl;Lr; rig (BOI)
ngWif mwptpj;jy;

2022 ngg;uthp 03k; jpfjp ~jpdkpd gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gLk; kw;Wk; 

BOI ,d; cj;jpNahfg+Ht ,izajsj;jpy; fhdg;gLk; (www.investsrilanka.
com) fPNo Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd tpiykD miog;G

2022/2024Mk; Mz;bw;F ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; 

CopaH Fohkpw;F> fSj;Jiw - nfhOk;G g]; ghijf;fhd 

Nghf;Ftuj;J trjpia toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fis 

mioj;jy;
xg;ge;j ,y: BOI/S&S/Q/22/2022

,e;jg; ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fs; rpq;fs nkhopapy; 

jahhpf;fg;gl;Ls;sd. mj;Jld; MHtKs;s tpiykDjhuHfs; jpdkpd 

gj;jphpifapy; gpuRukhd tpsk;guk; kw;Wk; BOI ,d; cj;jpNahfg+Ht 

,izajsj;jpd; (www.investsrilanka.com) gpufhuk; nraw;glyhk;.

tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l gpujpg; gzpg;ghsH 

(kdpjtsq;fs;) ,y; 0112332204/ 0778555125 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>
,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

kUe;Jfs;; toq;Ftjw;fhd Nfs;tp
01.  gpd;tUk; kUe;Jfis toq;Ftjw;fhf 2022-02-24Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu  

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd (NCB) Nfs;tp Nfhuypd; fPo; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
ENfnfhil> jygj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy jpizf;fs 
ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp 
,y.

nghUs; vz;zpf;if
kPsspf;fg;glhj itg;Gf; 

fl;lzk; (&gh)

Q 72/22 Drugs Human Albumin 20% 50ml 
(Low salt) Injection

5,600 Vials &gh 2,500.00

Q 73/22 Drugs - Used in Anaesthesia -1 
(Atracurium Besilate 25mg / 2.5ml 
Injection

40,000 Vials &gh 2,500.00

 
  gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;J MHtKs;s jFjp tha;e;j ve;j KftUk; my;yJ 

Nfs;tpjhuhpd; rhh;ghf ngah; ,lg;gl;l egUk; nfhs;tdT nra;j KOikahd Nfs;tp 
Mtzq;fspy; ,U efy;fspy;   nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 (i)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy gzpg;ghsUf;F vOjg;gl;l vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gk;

 (ii)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy fzf;fhsUf;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jy;

 (iii) tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg;gpujp

02.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; (rkhfk; 
nkJu) toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  itj;jparhiyahy; toq;fg;gl;l gbtq;fspy; kl;LNk tpz;zg;gq;fis jahhpj;jy; 
Ntz;Lk;. itj;jparhiyahy; toq;fg;glhj NtWk; gbtq;fspyhd tpz;zg;gq;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  itj;jparhiy toq;fy;fs; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; 
ghh;itaplyhk;.

05.  2022-02-23Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy;  gp.g. 3.00 
kzp tiu toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ngwyhk;.

06.  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; rig mYtyfj;jpy; 2022-02-24Mk;;;; jpfjp 
K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk;NghJ Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

07.  ve;jf; Nfs;tpiaAk; my;yJ vy;yhf; Nfs;tpfisAk; epuhfhpf;fNth/ Nfs;tpapd; 
ve;jg; gFjpiaAk; Vw;fNth jpizf;fs Nfs;tp FOj; jiytUf;F Ra chpik 
cz;L.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy>

jygj;gpl;ba>

ENfnfhil.

clN`d;njd;d nkjnfhl re;jpapy; eph;khzpf;fg;glTs;s Gjpa re;ij kw;Wk; gy; 

fhhpa fl;blj;jpd; 10 fil miwfis 30 tUl ePz;lfhyj;jpw;F mjpf tpiyf;F 

Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf tpiykDNfhuy;

01.  fq;f ,`y Nfhuis gpuNjr rigf;Fhpj;jhd clN`d;njd;d nkjnfhl re;jpapy; eph;khzpf;fg;glTs;s 
Gjpa re;ij kw;Wk; gy;fhhpa fl;blj;jpd; 10 fil miwfis 30 tUl ePz;lfhyj;jpw;F Fj;jiff;F 
toq;Ftjw;fhf 2022-02-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf; Fwp  
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,jd; gpufhuk; tpiyfis 2022-02-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; jiyth;> fq;f ,`y Nfhuis 
gpuNjr rig> FUe;Jtj;j fil tPjp vDk; ,yf;fj;jpw;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J 
xg;gilf;fyhk;. md;iwa jpdNk K.g. 11.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

03.  ,iaGila tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; tpguq;fis ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzq;fisr; nrYj;jpajd; 
gpd; (xU fil miwf;F xU tpz;zg;gg;gbtk; tPjk; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;) FUe;Jtj;j fil tPjpapy; 
mike;Js;s fq;f ,`y Nfhuis gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2022-02-24Mk; jpfjp 10.00 kzp tiu fq;f 
,`y Nfhuis gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk;.

05. Fj;jiff;F toq;fg;gLk; fil miwfs; njhlh;ghd tpguq;fs;

njh. 
,y.

fil miw 
,y.

gug;gsT (r.kP.) Mff; Fiwe;j 
tpiy

&gh rjk;

kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk;

&gh rjk;

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 
gpiz itg;Gj; 

njhif
&gh rjk;

01 1 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

02 2 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

03 3 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

04 4 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

05 5 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

06 6 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

07 7 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

08 8 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

09 9 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

10 10 12.77m2 1,600.000.00 3,000.00 5,000.00

06. Nkyjpf tpguq;fis 081-2357689 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;Gnfhz;L  ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>
fq;f ,`y Nfhuis gpuNjr rig>
FUe;Jtj;j filtPjp.

gpuNjr rig - fq;f ,`y Nfhuis

,izg;G 01
tiuT

Nghijg;nghUs; tpahghuj;jpd; %yk; ngwg;gl;l gzj;ij gad;gLj;jp 

nfhs;tdT nra;jjhf re;Njfj;jpd; Nghpy; ifJ nra;ag;gl;l ,y SP 
NB 9401 vDk; g];]pid nraw;ghL mw;wjhf;Fk; fl;lisia ePbj;jy;

fhrpNftj;j> epy;nty;y> jpf;ty;iy Kfthpapy; trpf;Fk; kQ;rehaf;f 
Kjpad;NryhNf tre;j ruj; Fkhu vd;gtUf;F nrhe;jkhd ,y SP NB-
9401 vDk; Mlk;gu g]; tz;b kw;Wk; khj;jiw Kjy; fLtis tiuahd 
mjpNtf tPjp g]; mDkjpg;gj;jpuj;ij &gh 240 yl;rk; njhiff;F 2021.04.30k; 
jpfjp ml;NlhHzp mjpfhuj;jpd; %yk; tyFk;Gu> Nfhk;ghtpy> kpjpfk> 
m`q;fk Kfthpapy; trpf;Fk; fahd; jD\;f cNgNrf;fu vd;gtUf;F 
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ.

me;j g]; tz;b rk;ge;jkhf rl;ltpNuhj nrhj;Jf;fs; tprhuizfs; 
gphptpdhy; 2006 ,y 5 gzNkhrb jLg;G rl;lj;jpd; khdpaj;jpd; fPo; rl;lj;jpd; 
7(1) gphptpd; gpufhuk; 2021.08.30 Kjy; 07 ehl;fs; nraw;ghlw;wjhf;Fjy; 
fl;lis xd;iw gpwg;gpf;fg;gl;ljd; gpd;G ,e;j rl;lj;jpd; 8(1) gphptpd; 
gpufhuk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fhy vy;iyia ePbg;gjw;fhf tpLf;fg;gl;l 
Ntz;Ljiy Vw;Wf;nfhz;L jq;fhiy caH ePjpkd;wj;jpdhy; tof;F ,y. 
THC/ML/02/2021 ,d; fPo; gzNkhrbia jLf;Fk; rl;lj;jpd; 8(2) gphptpd; 
gpufhuk; 2021.12.08k; jpfjp Kjy; vjpHtUk; 03 khjfhyj;jpw;F mKyhf;fg;gl;L 
nraw;ghL mw;wjhf;Fk; fl;lis xd;W gpwg;gpf;fg;gLtJld; %d;whk; 
rhuhUf;F trjpfis toq;Fk; Kfkhf ,e;j mwptpj;jiy gpuRhpf;fpNwd;.

        
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

rj;jpu rpfpr;irf;fhd Efh;Tg; 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp

1.  Njrpa Nghl;;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.02.24 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzp tiuAk; gpd;tUk; rj;jpu rpfpr;irf;fhd Efh;Tg; nghUl;fis 
toq;Ftjw;fhf ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; 
jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Tender No. Item Qty Non-refundable Deposit (Rs)

Q 82/22 Suture Material lot Rs.2,500.00

Q 83/22 PTCA Guide Wires lot Rs.2,500.00

gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Kfth;fs; my;yJ                                                                     
cw;gj;jpahsnuhUthpd; rhh;ghf ngah; Fwpg;gplg;gLgth;fs;; my;yJ Nfs;tp;jhuh; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ,U gpujpfspy; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. 
 (i)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd                                                                                                                                            

Nfhhpf;ifnahd;W.
 (ii)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F NkNy 

$wg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 
 (iii) tpahghu gjptpd; rhd;wpjopd; epow;glg;gpujpnahd;W.
2.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; (rkhfk; 

nkJu) toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOk; Kd;itg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
3.  tpiykDf;fs; itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fisj; jtpu 
NtNwjhtJ gbtq;fspy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf 
ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022.02.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.23 Mk; jpfjp tiuAk;  Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp 
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  2022.02.24 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; 
tphpTiu kz;lgj;jpy; Nfs;;;;;;tpfs; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; 
Ntisapy; Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;. 

7.  ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk; epuhfhpg;gjw;Fk;/ Nfs;tpapd; 
ve;jnthU ghfj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd Rachpikia jpizf;fs ngWiff; 
FOj; jiyth; nfhz;Ls;shh;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jsgj;gpl;ba> ENfnfhl. 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

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

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

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

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

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/15/057 Engine Spares for Terberg  Terminal 
Tractors  

16,000.00 1,000.00 25-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/14/060 05 Nos. Fuel Actuators for 
Cummins 855 Engines 

16,000.00 1,000.00 25-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/14/057 01 No. Power Transformer 33/11KV 
2MVA 

65,000.00 1,000.00 28-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

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

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

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

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 07Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

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

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

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

ml;lu;dp mjpfhuj;ij ePf;Fjy;
,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

muR kw;Wk; nghJ kf;fSf;F ,jd; %yk; 

mwpaj;jUtJahnjdpy; 47/F/4> rkpj;Gu> 

kl;lf;Fsp nfhOk;G -15 ,y; trpf;Fk; 

fhl;ilah nry;iyah Mfpa ehd; 

,yf;fk; 150 kw;Wk; 01-12-2021 Njjpapl;l 

tof;fwpQu;> V.lg;ypA.vd;. [atPu mtu;fs; 

rhd;wspj;j kw;Wk; 03-12-2021 Njjpapl;l 

gjpthsu; [duhy; ,yhfh> gd;dpg;gpl;ba 

njhFjp 12 /NghypNah 82 gjpT 4459 ,y; 

gjpT nra;ag;gl;l ml;lu;dp mjpfhuj;ij 

47/F/6> rkpj;Gu> kl;lf;Fsp> nfhOk;G - 

15 vd;w tpyhrj;jpy; trpf;Fk; nry;iyah 

fyhtjp kw;Wk; 47/F/4> rkpj;Gu> kl;lf;Fsp> 
nfhOk;G -15 vd;w tpyhrj;jpy; trpf;Fk; 

me;Njhdp nrg];jpad; MfpNahupd; 

tpUg;gj;jpw;F ,zq;f uj;J nra;fpd;Nwd;.

jpfjp: 21.01.2022
fhl;ilah nry;iyah

nghUl; nfhs;tdT 
mwptpj;jy; 

murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fsk;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nghUl; 
nfhs;tdTj; jiytu; gpd;tUk; gz;lq;fs; 
njhlu;gpy; cw;gj;jpahsu;fs;> mtu;fspd; 
gpujp epjpfs; my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@u; Kftu;fsplkpUe;J tpiy 
kDf;fisf; NfhUfpd;whu;.

Item 01 -White Gum (Book Binding Adhisive 
Gum)-2000 Kg 
tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 
2022.02.22Me; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 
tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCPO2/NCB02/
W/G/2022-2

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 2000/- 
nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F 
Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf 
fpilf;fg; ngWk; vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gj;jpd; Ngupy; murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fs> toq;fy; gpuptpy; flik 
ehl;fspy; K. g. 9.00 kzp Kjy; gp. g. 
3.00 kzp tiu tpiykD njhlu;ghd 
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
Nkyjpf tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 
8.30 kzp Kjy; gp. g. 4.15 kzp tiu 
vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf> 
nghUl; nfhs;tdTj; jiytu;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 03.02.2022 
njhiyNgrp : 011 - 2694898 
,izaj;jsk; : www.documents.gov.lk

N - 15
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nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17k; jpfjpa mjptpNrl tHj;jkhdp 

,y. 2245/30,y; gpuRhpf;fg;gl;lJ.
(1952 Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz 

tpjpr;rl;lk;) 1989.01.20k; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tHj;jkhdp ,y. 541/17) Jiz tpjpr; 

rl;lj;jpd; gFjp V ,y; gpufhuk; Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tp;/ tpiykDtpw;fhd miog;G
jifikAk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuH/ tpiykDjhuHfsplkpUe;J fPo;f;fhZk; Nritfspd; toq;fy; kw;Wk; 
NtiyfSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh 
lH 
,y.

Nfs;tp  ,y. tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; &gh

tpiykDg; 
gpizapd; 

ngWkjp &gh

Nfs;tpjhuHfs;/ 
tpiykDjhuHfspd; 

jifik

1.
ME/ME/
DN/10/2022

nfhOk;G 15 kpy; 
tPjp> fsdp Mw;wpy; 
tbfhyikg;G 
mikg;ig 
epHkhzpj;jy;

5>400.00

&. 
137>850.00 
epge;jid 

aw;w 
cj;juthjk;

kio ePH mfw;wy; 
kw;Wk; jiu 
tbfhyikg;G 
xg;ge;jf;fhuH CIDA 
juk; C6 & C7 ,w;F 
,ilapyhd

Nfs;tp Mtzq;fs; (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Kiw 01 - CMC ,izajsk; (www.colombo.mc.gov.lk) ,ypUe;J gjptpwf;fk; nra;J nfhs;sy;.

 i.  NkNy Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykD Mtzf; fl;lzk; fPo;f;fhZk; Kiwapd; 
%yk; nrYj;jg;gl KbAk;.

  m)  ve;j kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk;> kf;fs; tq;fp> efu kz;lgk; fpis> fzf;F ,y. 167-1-001-6-
3169425 ,w;F tuTitj;jy;.

  M)  thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G efhpd; fPo;f;fhZk; khefu tshfq;fspd; 
nrYj;Jif fUk gPlk;.

khtl;l mYtyfk; 04>
   ,y. 147> i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06.

 tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; 
gphpT>

  khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii. %yg;  gw;Wr;rPl;L / Nfs;tpAldhd rPl;il/ tpiykD Mtzq;fs; fl;lhakhf ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tshfj;jpypUe;J Nrfhpj;jy;.

m.  efu kz;lg tshfj;jpd; fhrhsH fUk gPlj;jpw;F xt;nthU Nfs;tp/ tpiykDtpw;Fk; Nfs;tp Mtzj;jpy; 
Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.02.23 K.g. 10.00 
tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 tiu Ntiy ehl;fspy; XH vOj;J%y Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjd; 
Nghpy;> nfhOk;G 07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsH jpizf;fsj;jpd; jpl;l 
Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m)  Nfs;tp/ tpiykD Mtzq;fs; 2022.02.23k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; ,izajs / tpepNahfk; 
fhzg;glkhl;lhJ. 

M)  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J 210 ehl;fs; epge;jidaw;w tpiykDg;gpiz/ ghJfhg;G 
gpiz ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 2022.09.22k; jpfjp tiu tpiykDg;gpiz/ ghJfhg;G gpiz nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.08.23k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. fhrhf toq;fg;gLk; ghJfhg;G 
itg;Gf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

,)  2022.02.24k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G nfhOk;G -07> efu kz;lgk;> khefu nrayhsH 
jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; efy;fSldhd Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l 
nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfspd; %yg; gpujp itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

<)  2022.02.24k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gLk; mj;Jld; %lg;gLk; Neuj;jpw;F gpd;dH fpilf;Fk; 
Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. kw;Wk; Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gl;lgpd; cldbahfj; 
jpwf;fg;gLk; me;jj; jpdk; nghJ tpLKiw jpdkhf gpufldg;gLj;jg;gbd; mLj;JtUk; Ntiy jpdk; 10.00 
kzpf;F Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tpjhuH/ tpiykDjhuH my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujp 
epjpfs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLtH. gzpg;ghsH nghwpapay; (tbfhyikg;G) njh.Ng. 0112-674809 
,lkpUe;J njspTgLj;jy;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

c)  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; tpiykD 
Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; Rw;WepUg ,y. PCA/13278 I jaT 
nra;J ghHitaplTk; 

nuh\hdp jp]hehaf;f - rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

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

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

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

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

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/09/001 Steel Materials for Construc  on of 
Main Stores  

160,000.00 3,500.00 18-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/09/051 Wall Tiles and Floor Tiles 34,000.00 1,000.00 24-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/15/051 2400MM X 1200MM MS Plates 
(25MM- 20 Nos.& 8MM -60 Nos. )

27,000.00 1,000.00 24-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

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

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

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

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 07Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

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

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

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

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17k; jpfjpa mjptpNrl tHj;jkhdp 

,y. 2245/30,y; gpuRhpf;fg;gl;lJ.
(1952 Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz 

tpjpr;rl;lk;) 1989.01.20k; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tHj;jkhdp ,y. 541/17) Jiz tpjpr; 

rl;lj;jpd; gFjp V ,y; gpufhuk; Nfs;tp mwptpj;jy;;

Nfs;tp;/ tpiykDtpw;fhd miog;G
jifikAk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuH/ tpiykDjhuHfsplkpUe;J fPo;f;fhZk; Nritfspd; toq;fy; kw;Wk; 
NtiyfSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh 
lH 
,y.

Nfs;tp  ,y. tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; &gh

tpiykDg; 
gpizapd; 

ngWkjp &gh

Nfs;tpjhuHfs;/ 
tpiykDjhuHfspd; 

jifik

1. ME/ME/
DR/03/2022

nfhOk;G 15> 
gs;spthry; 
xOq;ifapy; kio 
ePH tbfhyikg;ig 
gOJghHj;jy;

5>400.00

&. 
171>180.00 
epge;jid 

aw;w 
cj;juthjk;

kio ePH mfw;wy; 
kw;Wk; jiu 
tbfhyikg;G 
xg;ge;jf;fhuH CIDA 
juk; C6 & C7 ,w;F 
,ilapyhd

Nfs;tp Mtzq;fs; (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Kiw 01 - CMC ,izajsk; (www.colombo.mc.gov.lk) ,ypUe;J gjptpwf;fk; nra;J nfhs;sy;.

 i.  NkNy Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykD Mtzf; fl;lzk; fPo;f;fhZk; Kiwapd; 
%yk; nrYj;jg;gl KbAk;.

  m)  ve;j kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk;> kf;fs; tq;fp> efu kz;lgk; fpis> fzf;F ,y. 167-1-001-6-
3169425 ,w;F tuT itj;jy;.

  M)  thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G efhpd; fPo;f;fhZk; khefu tshfq;fspd; 
nrYj;Jif fUkgPlk;.

khtl;l mYtyfk; 04>
   ,y. 147> i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06.

 tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; 
gphpT>

  khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii. %yg;  gw;Wr;rPl;L / Nfs;tpAldhd rPl;il/ tpiykD Mtzq;fs; fl;lhakhf ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tshfj;jpypUe;J Nrfhpj;jy;.

m.  efu kz;lg tshfj;jpd; fhrhsH fUk gPlj;jpw;F xt;nthU Nfs;tp/ tpiykDtpw;Fk; Nfs;tp Mtzj;jpy; 
Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.02.23 K.g. 10.00 
tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 tiu Ntiy ehl;fspy; XH vOj;J%y Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjd; 
Nghpy;> nfhOk;G 07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsH jpizf;fsj;jpd; jpl;l 
Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m)  Nfs;tp/ tpiykD Mtzq;fs; 2022.02.23k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; ,izajs / tpepNahfk; 
fhzg;glkhl;lhJ. 

M)  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J 210 ehl;fs; epge;jidaw;w tpiykDg;gpiz/ ghJfhg;G 
gpiz ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 2022.09.22k; jpfjp tiu tpiykDg;gpiz/ ghJfhg;G gpiz nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.08.23k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. fhrhf toq;fg;gLk; ghJfhg;G 
itg;Gf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

,)  2022.02.24k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G nfhOk;G -07> efu kz;lgk;> khefu nrayhsH 
jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; efy;fSldhd Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l 
nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfspd; %yg; gpujp itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

<)  2022.02.24k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gLk; mj;Jld; %lg;gLk; Neuj;jpw;F gpd;dH fpilf;Fk; 
Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. kw;Wk; Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gl;lgpd; cldbahfj; 
jpwf;fg;gLk; me;jj; jpdk; nghJ tpLKiw jpdkhf gpufldg;gLj;jg;gbd; mLj;JtUk; Ntiy jpdk; 10.00 
kzpf;F Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tpjhuH/ tpiykDjhuH my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujp 
epjpfs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLtH. gzpg;ghsH nghwpapay; (tbfhyikg;G) njh.Ng. 0112-674809 
,lkpUe;J njspTgLj;jy;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

c)  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; tpiykD 
Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; Rw;WepUg ,y. PCA/13278 I jaT 
nra;J ghHitaplTk; 

nuh\hdp jp]hehaf;f - rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

fl;Lehaf;f rPJt efu rig
ngWif mwptpj;jy;

fl;Lehaf;f Gjpa tHj;jff; fl;blj; njhFjp kw;Wk; 
rPJt Gjpa tHj;jff; fl;blj; njhFjp fil miwfisf; 

Fj;jiff;F tpLjy;

01.  Nkw;gb tHj;jff; fl;blj; njhFjpfspd;> gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fil miwfis 
rPJt Gjpa tHj;jff; fl;blj; njhFjpapy; 02 kw;Wk; fl;Lehaf;f Gjpa tHj;jff; fl;blj; njhFjpapy; 04 
khjhe;jf; Fj;jiff;F Nkyjpfkhf Fwpj;j (Keymoney) Kw;gzk; mwtpLk; mbg;gilapy; Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf fl;Lehaf;f rPJt efu rigapd; jiytuhfpa vd;dhy; 2022.02.18 md;W gp.g. 2.00 tiu 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtq;fis ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzq;fisr; nrYj;jp 
2022.02.17 md;W gp.g. 3.00 tiu efu rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf Kj;jpiuapl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; 
gpujp vdf;Fwpg;gpl;L jdpj;jdpahd ciwfspy; NrHj;J> ciwfspd; ,lJ gf;f  Nky; %iyapy;> 
tpz;zg;gpf;Fk; tHj;jff; fl;blj; njhFjp kw;Wk; fil ,yf;fj;Jld;> ~fil miw Fj;jiff;fhd 
tpiykD| vdf;Fwpg;gpl;L> ~jiytH> fl;Lehaf;f rPJt efu rig| vd;w ngaUf;F gjpTj; jghypy; 
my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; ngWifg; ngl;bapy; NrHj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDj;jpwj;jy; 
2022.02.18 md;W gp.g. 2.15 ,w;F efu rig mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; tpz;zg;gjhuH my;yJ 
mthpd; vOj;JUt mDkjp ngw;Ws;s gpujpepjpnahUtH mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

04.  fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fspy;> ml;ltizapy; fhzg;gLk; filfSf;F mjp$ba Nfs;tpfis 
Kd;itf;Fk; tpiykDjhuH> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH vd Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

05.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fspy;> VNjDk; tpiykDnthd;iw my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik rigf;F chpj;jhFk;.

06.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> efurigAld; Fj;jiff;fhd xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jply;Ntz;Lnkd;gJld; 
03 Mz;LfSf;F xU Kiw xg;ge;jj;ijg; GJg;gpj;J eilKiwg;gLj;jy; Ntz;Lk;nkd;gJld;> 03 
Mz;LfSf;F xU Kiw Nkw;nfhs;sg;gLk; Gjpa kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy;> jpUj;jg;gLk; khjhe;j fil 
thliff;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykD njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis efu rigapd; gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; 
mwpe;Jnfhs;syhk;

 njh.Ng. ,yf;fk;: 011-2253575

2022.02.01Mk; jpfjp B.Nf.rkpj; ep\hd;j gpudhe;J>
fl;Lehaf;f rPJt> jiytH>
efu rig> fl;Lehaf;f rPJt efu rig
rPJt.  

ml;ltiz

rPJt Gjpa tHj;jff; fl;blj; njhFjp

fil miw 
,yf;fk;

khjhe;j kjpg;gPl;L 
Fj;jifj; njhif &gh

Kw;gzk; 
(Keymoney)

kPsspf;fg;glhj gbtf; 
fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; gpizj; 
njhif &gh

34 2>600.00 864>000.00 1>500.00 5>000.00

35 2>600.00 864>000.00 1>500.00 5>000.00

fl;Lehaf;f  tHj;jff; fl;blj; njhFjp

fil miw 
,yf;fk;

khjhe;j kjpg;gPl;L 
Fj;jifj; njhif &gh

Kw;gzk; 
(Keymoney)

kPsspf;fg;glhj gbtf; 
fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; gpizj; 
njhif &gh

10 3>600.00 562>500.00 1>500.00 5>000.00

11 3>600.00 562>500.00 1>500.00 5>000.00

12 3>600.00 562>500.00 1>500.00 5>000.00

17 3>600.00 562>500.00 1>500.00 5>000.00

2022.02.01Mk; jpfjp B.Nf.rkpj; ep\hd;j gpudhe;J
fl;Lehaf;f rPJt> jiytH>
efu rig> fl;Lehaf;f rPJt efu rig
rPJt.
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Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

Ministry Agriculture 
Agriculture Sector Modernization Project 

IDA Credit No: 5873 LK

PROCUREMENT NOTICE
Improvements to Farm and Market Access Road at Udumpankulam in 

Cassava Cluster, Ampara District, Eastern Province 
PP No: LK-MOA-PMU-249108-CW-RFB

and

Improvements to Farm and Market Access Road at Sagamam in 
Cassava Cluster, Ampara District, Eastern Province 

PP No: LK-MOA-PMU-249110-CW-RFQ
1.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a Credit from the International Development 

Association (IDA) in various currencies equivalent to US$ 58.630 Million towards the cost of the Agriculture Sector 
Modernization Project of the Ministry of Agriculture and it intends to apply portion of the proceeds of this credit to 
eligible payments under the Contract for the following works as described in the table below.

2.  Chairman, Project Procurement Committee (Minor) - Eastern Province, Agriculture Sector Modernization 
Project invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the following works as described in the table 
below.

Contract 
No. Description of Works

Estimated 
Cost 

Excluding 
VAT Rs. 

(Mn)

Contract 
Period

Required 
Grade

Required Bid Security

Bid
Security 
Amount

(Rs.)

Validity 
Period
up to

LK-MOA-
PMU- 

249108- 
CW-RFB

Improvements to Farm and 
Market Access Road at 
Udumpankulam in Cassava 
Cluster, Ampara District, 
Eastern Province

13.7 Mn 03 Months C6 or 
above in 

Highways

165,000.00 09.06.2022

LK-MOA-
PMU- 

249110 - 
CW-RFQ

Improvements to Farm and 
Market Access Road at 
Sagamam in Cassava Cluster, 
Ampara District, Eastern 
Province.

1.7 Mn 02 
Months

C9 or 
above in 
Highways

Not 
Applicable

Not 
Applicable

3.  Bidders are allowed to quote for the above work with Bid Security amount mentioned above and the validity 
period up to 09.06.2022. One bidder is allowed to quote only for one bid for each contract. To be eligible for 
contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been registered in the field 
of respective construction for the grade mentioned in the table above with the Construction Industry Development 
Authority (CIDA).

4.  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure approved by the World Bank.

5.  Qualification requirements are indicated in Section 4 of the Bidding document. Additional details are provided 
in the Schedule (Section 5) of the bidding document. 

6.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Provincial Deputy Project Director, Agriculture 
Sector Modernization Project (T.P No: 071-4435036 / Fax No: 065-2059190) and inspect the bidding documents 
at the same place on any working day from 9:00 Hrs. to 15:00 Hrs from 03rd February 2022 to 24th February 
2022. 

7.  Pre-Bid meeting will be held on 14th February 2022 at 10.30 am at the ASM Project Office, Agriculture Quarters 
Lane, Kallady, Batticaloa. 

8.  Bids shall be valid up to 12th May 2022 for package No: LK-MOA-PMU- 249108-CW-RFB and shall be valid up 
to 14th April 2022 for package No: LK-MOA-PMU-249110-CW-RFQ respectively. 

9.  Bid shall be accompanied by a Bid Security as per the information given in the Table. The Bid Security should 
be obtained from any commercial bank recognized by the Central Bank of Sri Lanka. 

10.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written application to the Provincial Deputy Project Director, Agriculture Sector Modernization 
Project, Agriculture Quarters Lane, Kallady, Batticaloa from 03rd February 2022 to 24th February 2022 from 
9:00 hrs to 15:00 hrs upon payment of a non-refundable fee of Rs. 5,000.00 for package No: LK-MOA-PMU- 
249108-CW-RFB and Rs 1000.00 for package No: LK-MOA-PMU-249110-CW-RFQ. The method of payment should 
be by cash. 

11.  Bids must be delivered to the Provincial Deputy Project Director, Agriculture Sector Modernization Project, 
Agriculture Quarters Lane, Kallady, Batticaloa at or before 15:00 Hrs. on 24th February 2022. Electronic 
bidding will not be permitted. Late bids will not be accepted. Bids will be opened in the presence of the bidders' 
representatives who choose to attend in person at the under mentioned address at 15:00 Hrs on 24.02.2022. 

12.  Complete bids should be separately forwarded in two copies as the original and the duplicate. The original and 
the duplicate should be enclosed separately and marked as 'original' and 'duplicate' respectively in sealed 
envelopes. Both envelopes should be enclosed in a sealed single envelope and marked contract number and 
name of the contract on top left-hand corner of the envelope. 

 Chairman, 
 Project Procurement Committee (Minor) Eastern Province 
 Agriculture Sector Modernization Project, 
 Agriculture Quarters Lane, Kallady, Batticaloa 

 Date: 03.02.2022 

Rfhjhu  Nritfs; jpizf;fsk; - njd; khfhzk;
eha;fSf;fhd fUj;jil rj;jpurpfpr;ir epfo;r;rpj;jpl;lk; 2022

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; njd; khfhzj;jpDs; eha;fSf;fhd fUj;jil rj;jpu rpfpr;ir 
epfo;r;rpj; jpl;lj;ij nraw;gLj;Jk; nghUl;L njd; khfhzj;jpDs; gjpT nra;J nfhz;Ls;s 
epWtdq;fsplkpUe;J njd; khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; 
jiythpdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  gpd;tUk; mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fs; 
,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

 i.  ,iaGila tpz;zg;gjhuh;fs; jifik tha;e;j fhy;eil kUj;Jt 
mjpfhhpahftpUj;jy; Ntz;Lk;. (fhy;eil kUj;Jt gl;lr; rhd;wpjo;> fhy;eil 
kUj;Jtr; rigapd; gjpTr;rhd;wpjo;)

 ii.  tpz;zg;gjhuhpdhy; khfhznkhd;iw cs;slf;Fk; tifapy; Fiwe;jgl;rk; xU 
tUl fhyj;jpDs; ,iaGila epfo;r;rpj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;bUj;jy;  Ntz;Lk; 
(,iaGila khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ghpe;Jiuiar; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;)

 iii.  2022 tUlj;jpy; njd; khfhz rigapy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s 
tpz;zg;gjhuuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fis 2022-02-07Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-25Mk; jpfjp tiuahd 
thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu ,y. 15A, 
fPo; bf;rd; tPjp> fhyp vDk; KfthpapYs;s khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 
mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg; gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf kPsspf;fg;glhj 1>000.00 &ghitAk; kPsspf;fg;gLk; 50>000.00 
&gh fl;lzj;ijAk; ,e;jj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; 
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;l Mtzq;fs; vd;gtw;iwr; 
rkh;g;gpj;jy;  Ntz;Lk;.

03.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2022-02-28Mk; jpfjp K.g. 10.00  kzpf;F 
Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 
my;yJ Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  
ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; ~~eha;fSf;fhd fUj;jil rj;jpurpfpr;ir epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2022|| vdf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  2022-02-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j 
cldLj;J mitfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 
gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; jpwf;Fk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;. Nkyjpf 
tpguq;fis khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; / gpujhd fzf;fhshplkpUe;J 
tprhhpj;jwpayhk;. (njhiyNgrp ,y. 091-2234980 / 091-2224609 / 091-2231620)

05.  njhpT nra;ag;gLk; toq;Feh; njd; khfhzj;jpDs; eha;fSf;fhd fUj;jil 
rj;jpurpfpr;ir nra;tjw;F fl;Lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,iaGila tpiykDf;fis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;tjw;F 
my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>
khfhz ngWiff; FO>
Rfhjhuj; jpizf;fsk;>
,y. 15A, fPo; bf;rd; tPjp> fhyp

ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l 
gioa lah;fis tpw;gid nra;jy;

Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk;

,e;jj; jpizf;fsj;jpy; ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l 
gioa lah;fis tpw;gid nra;tjw;fhf gfpuq;f 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,e;jj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; ngWifg; 
gbtq;fspy; kl;LNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk; vd;gJld;> njhif njhlh;ghd tpguq;fs;> 
ngWif epge;jidfs; kw;Wk; mwpTiufis 
cs;slf;fpa ngWif Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj 
3000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,e;jj; 
jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  tpw;gidf;Fs;s rfy lah;fisAk; gpd;tUk; Kfthpapy; 
cs;s mYtyf fsQ;rparhiyfspy; 2022-02-01Mk; 
jpfjp Kjy; 2022-02-21Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz 
mYtyf Neuj;jpDs; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l ngWif tpz;zg;gq;fis 
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; cs;spl;L 
mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ghtidapypUe;J 
mg;Gwg;gLj;jg;gl;l gioa lah;fSf;fhd tpiykD 
vdf; Fwpg;gpl;L 2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F 
Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 
my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Vw;Wkjp tptrhaj; 
jpizf;fsj;jpd; ngWifg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 
ngWifg; gbtq;fs; 2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 2.45 
kzpf;F jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk;>
,y. 1095> rpwpkhNth gz;;lhuehaf;f khtj;ij>
Nguhjid.

2022-02-01

ngWif mwptpj;jy;

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; epiyahd rl;lq;fspd; gpufhuk; 2021.09.17Mk; 

jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; ntspaplg;gl;lJ.

(cs;@uhl;rp epu;thfq;fs; (epiyahd rl;lq;fs;) 1952,d; 6Mk; ,yf;f rl;lk; 

1989.01.20Mk; jpfjpa 541/17Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jy; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;)

tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G
gpd;tUk;;; nghUl;fs;/ Nrit toq;fy;fSf;fhf  jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs; / tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;. 

njh. 
,y.

Nfs;tp  ,y. tpguk;
Nfs;tpjhuu;fs;/ 

tpiykDjhuu;fspd; 
jifik

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tp 
/ tpiykD 
Mtzf; 
fl;lzk;

tpiykD Kwp / 
gpiz ngWkjp &gh

1. CPD11/436/2021 ghJfhg;Gg; nghUl;fs; 
toq;Fjy;

tu;j;jfg; gjpTld; 
,e;j tifahd 
toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtj;ij ngw;w 
toq;Feu;fs;/ Nrit 

toq;Feu;fs;

&gh 
2>160.00

15>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w 
NfhUk;NghJ 
ngwj;jf;f cj;juthjk;

2. CPD03/2993/2021 jphpNgh\ nghjpfis 
Nghf;Ftuj;J/ 
tpepNahfk; 
nra;tjw;fhf 
,uz;L nyhwpfis 
thliff;fkh;j;Jjy;

&gh 
5>400.00

50>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w 
NfhUk;NghJ 
ngwj;jf;f cj;juthjk;

3. CPD12/3238/2022 khefu rig 
mr;rfj;jpw;fhd 
mr;rpLjy; 
nghUl;fspd; ngWif

&gh 
5>400.00

150>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w 
NfhUk;NghJ 
ngwj;jf;f cj;juthjk;

4. CPD08/2883/2021 g+r;rpf;nfhy;ypfis 
toq;Fjy; &gh 

5>400.00

350>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w 
NfhUk;NghJ 
ngwj;jf;f cj;juthjk;

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;ayhk; (www.colombo.mc.gov.lk)

 i. kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

khtl;l mYtyfk; 04>
  ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>
  nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>
  khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii.  gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij efu kz;lg fhrhsh; 
fUkgPlj;jpw;F 2022-02-23Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 
tiuAk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G 
khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; 2022 ngg;uthp 23Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tp 
Mtzq;fs; ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk; 
jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.07.23Mk; jpfjp tiu 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.06.23Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp 
kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; 2022 ngg;uthp 24Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022 ngg;uthp 24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gLtNjhL 
,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 
Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J 
tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 
mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; jiyik fzf;fhsu; 
(ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 
1987 ,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j gpd; PCA 
(3) Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

Nghjdh itj;jparhiy> ,uj;jpdGhp
tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G

,uj;jpdGhp Nghjdh itj;jparhiyapy; 2022/2023Mk; 
tUlj;jpw;fhd tspr;rPuhf;fpfspd; tUlhe;j Nrit 

kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhd xg;ge;jk;

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s 2022/2023Mk; tUlq;fspy; 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nrit kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf jFjp kw;Wk; 
jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,uj;jpdGhp Nghjdh 
itj;jparhiyapd; rhh;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; 
jiyth; miof;fpd;whh;.

2.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jFjpiag;  ngWtjw;F 
rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; CIDA epWtdj;jpd; EM 05 / EM 
04 juj;jpy; gjpitg;  ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;shfhjtuhf kw;Wk; 2007Mk; 
Mz;bd; 7Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; ,uj;jpdGhp 
Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; / fzf;fhshplkpUe;J 
Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 1>500.00 &gh 
fl;lzk; kw;Wk; vOj;JUtpyhd Ntz;LNfhs; xd;iw gpd;tUk; 
Kfthpf;Fr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-03-08Mk; jpfjp tiuahd 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 
,uj;jpdGhp Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghshplkpUe;J 
Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; 
njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.  tpiykDf;fis 2022-03-09Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ 
mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
rfy tpiykDf;fSlDk; ,yq;ifapd; fPh;j;jptha;e;j 
tq;fpapdhy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l fhg;GWjp epWtdj;jpdhy; 
toq;fg;gl;l 40>000.00 &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz 
Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 gzpg;ghsh;>
 Nghjdh itj;jparhiy> ,uj;jpdGhp.
 njhiyNgrp: 045-2222261> njhiyefy;: 045-2224765


	tkn-02-03-pg01-R1
	tkn-02-03-pg02-R1
	tkn-02-03-pg03-R1
	tkn-02-03-pg04-R1
	tkn-02-03-pg05-R1
	tkn-02-03-pg06-R1
	tkn-02-03-pg07-R1
	tkn-02-03-pg08-R1
	tkn-02-03-pg09-R1
	tkn-02-03-pg10-R1
	tkn-02-03-pg11-R1
	tkn-02-03-pg12-R1
	tkn-02-03-pg13-R1
	tkn-02-03-pg14-R1
	tkn-02-03-pg15-R1
	tkn-02-03-pg16-R1
	tkn-02-03-pg17-R1
	tkn-02-03-pg18-R1
	tkn-02-03-pg19-R1
	tkn-02-03-pg20-R1

