
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

பபாதுஜன பபரமுனவின் முதலா -
வது பிரசார கூட்டம் இன்று (09 ஆம் 
திகதி) அநுராதபுரத்தில் நட்டபபறு-
கிறது. ஜனாதிபதி ககாட்டாபய ராஜ -
பக் ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிநத ராஜ -
பக் ஷ ஆகிகயாரின் தடலடமயில் 
இநத கூட்டம் நட்டபபற இருபபதாக 
பபாதுஜன பபரமுனவின் கதசிய 
அடமபபாளர் நிதி அடமசசர் பசில் 
ராஜபக் ஷ பதரிவித்தார்.  

அடமசசர்கள், எம்.பிகள் கடசி 
அடமபபாளர்கள் ஆகிகயாரின் 
பஙகளிபபு்டன் சுகாதார வழிகாட-
்டல்களுக்கு அடமவாக முதலாவது 
கூட்டம் ஒழுஙகு பசயயபபடடுள் -
ளது. நாடடின் தற்கபாடதய பநருக் -
கடி நிடலயில் இருநது மீள்வதற்கான 

முன்பனடுபபுகள், -
பகாவிட பதாற்றில் 
இருநது மக்கடள 
காபபாற்ற அரசு 
முன் ப ன டு க் கு ம் 
ப ச ய ற் ப ா டு க ள் . 
மின்சார பநருக்கடிக்-
கான தீர்வு உடப்ட 
பல முக்கிய வி்ட-
யஙகள் பதா்டர்பில் 

மக்கடள அறி -
வூட்ட இருபபதாக-
வும் கடசி தகவல் -
கள் பதரிவித்தன.  

இது பதா்டர் -
பில் கருத்துத் பதரி -
வித்த அடமசசர் 
பசில், விடரவாக 

கதர்தல் ந்டத்துவடதகய பபாதுஜன 
பபரமுன எதிர்பார்க்கிறது , எநத 
நிமி்டமும் கதர்தல் ந்டத்துவடதகய 
தானும் விரும்புவதாக குறிபபிட்ட 
அவர் பகாகரானா பதாற்று காரண -
மாக கதர்தல் பசயற்பாடுகள் பின்-
கபா்டபபட்டாலும் மீண்டும் 
அதடன ஆரம்பிக்கும் 

ப�ொதுஜன ப�ரமுனவின் முதலொவது
பிரசொர கூட்டம் அனுரொதபுரத்தில்!
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2022 பபப்ரவரி 9 புதன்கிழமை

89 ஆண்டுகொல �ொரம்�ரியத்து்டன் தமிழ் ப�சும் மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

ப�ொதுப் ப�ொக்குவரத்தில ஏறுவ-
பெண்ொ இனி ெடுப்பூசி அட்் அவசியம் 
ப�ொல கி்க்கு, ப�ொ்ொெ்வய ம்க்்க 
உதுெொன் சரியொன வழி....  

சரியொன முடிவுெொன், இலலொடடி எங்க் 
சனத்ெ திருத்ெ முடியொது, எனக்ப்கன்-
னபவொ அநெ ்கொலத்துல ஐடிபயொ் �ய-
ணிக்கிற ஞொ�்கம் வருகுது...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

த்ரம்- 5 புலமைப பரிசில் பரீடமசைக-
குத் ததோற்றும் ைோணவர்களின் நன்மை 
்கருதி, உங்கள் தின்க்ரனில் வோ்ரத்தில்  
இரு தடமவ புதன், பவள்ளி ஆகிய 
தினங்களில் பரீடமசை வழி்கோடடி வினோத்-
தோள்்கள் பவளிவருகின்்றன. பரீடமசைக-
குத் ததோற்்றவிருககும் ைோணவர்களுக-
்கோன இநத அரிய வோயபமப தவ்ற 
விடோதீர்கள். உங்கள் தின்க்ரன் பத்தி-
ரிம்க பி்ரதி்களுககு முநதுங்கள்!

புதனும், வெள்ளியும்
புலமைப் பரிசில்

ெழிகாட்டி வினாததாள்

கலக்ஹவுஸ் வபாது்லப்பணியின தகெல்

பகொவிட பதொற்றிலிருந்து 
முழுைமயான பாதுகாப்பு ெபற பூஸ்டர் 
தடுப்பூசிைய ெபற்றுக் ெகாள்ளவும்...

நிதி அடமசசினால் அறிவிக்-
கபபட்ட அரச ஊழியர்களுக்-
கும், ஓயவூதியம் பபறுகவா-
ருக்குமான 5000 ரூபா   விகச்ட 
பகாடுபபனவு ஓயவூதியம் 
பபறுகவாருக்கு இம்மாத ஓயவூதியத்-
தில் கசர்க்கபபடடு வழஙகபப்டவுள்-

ளது.  ஜனவரி மாதத்திற்கான 
விகச்ட பகாடுபபனவு நிலுடவ 
பபபரவரி மாத ஓயவூதியத்து-
்டன் கசர்க்கபபடடுள்ளதாகவும் 
பதரிவித்துள்ள அவர் ஓயவூதிய 

திடணக்கள உத்திகயாகபூர்வ 
இடணயத்தில் ஓயவூதியம் 

ரூ. 5000  விதசைட ப்கோடுபபனவு:

ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோருக்கு 
இம்்ோத ஓய்வூதியத்துடன்
சுைோர 06 இலடசைம் தபருககு நன்மை

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

இநதிய மீனவர்களின் அத்துமீ-
றல் சம்பவம் ஒரு புதிய வி்டய-
மல்ல. இவவாறான சம்வஙகள் 

இநதிய மற்றும் இலஙடகக்கி-
ட்டயில் நீண்்டகாலமாக இ்டம்-
பபற்று வரும் ஒரு நிகழவாகும் 
என பதரிவித்த அடமசசரடவ 

கபசசாளரும், பவகுஜன ஊ்டக 
அடமசசருமான ்டளஸ் அழகப -
பபரும, அத்துமீறல் 
சம்பவஙகளுக்கு 

இந்திய மீன�ரது அத்துமீறல்  
சம்ெ�ங்கள் புதிய விடய்ல்்ல
 நிதோனைோ்க பசையற்படடு தீரவு ்கோண தவண்டும்

கலாரன்ஸ் பசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

திருககாணமடல   எண்பணயத் 
தாஙகிகள் அபிவிருத்தி பதா்டர்-
பான ஒபபநதம் கநற்று பசவ-

வாயக்கிழடம பபற்கறாலிய 
வளத்துடற அடமசசர் உதய கம்-
மன்பிலவினால் பாராளுமன்றத்-
தில் சமர்பபிக்கபபட்டது.  

திருககாணமடல எண்பணயத் 
தாஙகிகள் அபிவிருத்தி பசயற்-
பாடுகளுக்காக காணி 
ஆடணயாளர் நாயகம், 

திரு்ல்ல எணபணெய் தோஙகி்கள் 
அபிவிருத்தி ஒபெந்தம் ச்ர்பபிபபு
தநற்று சைமபயில்  சைைரபபித்தோர அமைசசைர ்கம்ைன்பில  

அத்தியாவசியப பபாருடகள் 
அ்டஙகிய பகாள்கலன்கடள 
உ்டனடியாக விடுவிக்கத் கதடவயான 
ந்டவடிக்டககடள எடுக்குமாறு ஜனாதி-
பதி ககாட்டாபய ராஜபக் ஷ பணிபபுடர 

விடுத்துள்ளார்.  சுஙகத் திடணக்களத்-
தின் வசமுள்ள அத்தியாவசி-
யப பபாருடகடள 

அத்தியோவசியப பபோருட்கள் அடஙகிய

கலாரன்ஸ் பசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்   

நாடடின் தற்கபாடதய பநருக்கடி-
கள் பதா்டர்பில் எதிர்க்கடசித் தடலவர் 
சஜித் பிகரமதாச சடபயில் பதரிவித்த 
கருத்துக்கள் மற்றும் ஆளும் கடசியின் 
பிரதம பகார்டா அடமசசர் 
கஜான்ஸ்்டன் பபர்னாண்க்டா 

நோட்டின் தறவெோலதய
பநருக்்கடியோன சூழ்நில்ல
சைஜித்  - -த�ோன்்ஸடன் சைமபயில் சைரசமசை

இலஙடக க்டல் எல்-
டலக்கு அத்துமீறி பிரகவ-
சித்து, சட்டவிகராதமாக 
மீன்பிடி ந்டவடிக்டகயில் 
ஈடுபட்ட 11 இநதிய மீன-
வர்கள் டகது பசயயபபட-
டுள்ளனர்.   

 அதன்கபாது, மூன்று மீன்பிடி ப்டகுகளும் டகபபற்றப-
படடுள்ளன.    கநற்று முன்தினம் (7) இரவு பநடுநதீவுக்கு 
அருகில் அநத மீனவர்கள் டகது பசயயபபட்டதாக-
வும், அவர்கள் இராகமஸ்வரம் பகுதிடய 

வ்லும் 11 இந்திய
மீன�ர்்கள் ல்கது

சைடடவித்ரோத மீன்பிடியில் ஈடுபடட

மின்  துண்டிக்கபபடும்  சரியான 
கநரத்டத பதளிவாக அறிவிக்க 
கவண்டும் என ஜனாதிபதி பணிப-
புடர விடுத்துள்ளதாக ஸ்ரீலஙகா 
பபாதுஜன பபரமுனவின் பாரா-
ளுமன்ற உறுபபினர் ஜகத் குமார 
பதரிவித்துள்ளார்.  

 இது குறித்து சம்பநதபபட்ட நிறுவனஙகளுக்கு பதரிவிக்கப-
படடுள்ளதாகவும், அவர்கள் முடிவு பசயது பதரிவிக்க 
கவண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.  

மின் துணடிக்்கபெடும் சரியோன
வநரத்லத அறிவிக்்க வ�ணடும்

சைம்பநதபபடட த்ரபபுககு �னோதிபதி அறிவுறுத்து

கதசிய பா்டசாடலகளுக்கான அதிபர் நியமனத்தில் 
விண்ணபபதாரியி்டமிருநது அழுத்தம் ஏற்படடுள்ளதா 
என்படத கண்்டறியுமாறு கல்வி அடமசசின் பசயலாள -
ருக்கு ஜனாதிபதி ககாட்டாபய ராஜபக் ஷ ஆகலாசடன 
வழஙகியுள்ளார்.  

கதசிய பா்டசாடலகளுக்கான அதிபர்கள் நியமனத்தின் 
கபாது, விண்ணபபதாரிகளுக்கான கநர்முகத் கதர்வு 
மற்றும் அதன் பின்னரான கதர்வுகளின் கபாது,

அதிெர் நிய்னங்களில்
அழுத்தங்கள் ஏறெட்டதோ?

ததசிய போடசைோமல்களுக்கோன   

்கண்டறியுைோறு �னோதிபதி பணிபபு

மனித உரிடம பசயற்பாட்டாளர் அம்பிகா சற்குருநாதன் 
ஐகராபபிய ஒன்றியத்துக்கு வழஙகிய சாடசியத்தில் இநநாட-
டில் இன பாரபடசம் இருபபதாக கூறியது கண்டு பவளிநாடடு 

அடமசசர் ஜீ. எல். பீரிஸ்  ஏன் குதிக்கிறார்? 
என தமிழ முற்கபாக்கு கூட்டணி- ஜனநாயக 
மக்கள் முன்னணி தடலவர் மகனா ககணசன் 
ககள்வி எழுபபியுள்ளார்.

இதுபற்றி எம்பி மகனா ககணசன் கமலும் 
கூறியுள்ளதாவது, எஙகள் ஆடசியின் கபாது, 
29 ஒக்க்டாபர் 2019ம் வரு்டம் 
பவளியி்டபபட்ட அரசாஙக

அம்பி்கோல� சோடிய அரசு
மீது ்வனோ MP ெோய்்சசல்

்கோலி –நுவப்ரலியோவுககுதை போ்ரபடசைம்:

0303

தனியோர் ெோடசோல்ல   
ஆசிரியர்்களுக்கும்   
சம்ெள அதி்கரிபபு   03

 மூன்று ்ோதங்களில் ்ருந்து 
தட்டுபெோடு உக்கிர்லடயும்  

 தடுக்க நடவடிக்்க எடுககுமாறு ராஜித க்காரல்

தபோமதபபபோருள் ைற்றும் பயங்க்ரவோதச பசையற்போடு்கமை முறியடிபபதற்்கோன ஒரு 
பதோம்க வோ்கனங்கள் ைற்றும் உப்க்ரணங்கமை �பபோன் அ்ரசைோங்கம் இலஙம்கககு 
அன்பளிபபோ்க வழஙகியது.   �னோதிபதி அலுவல்க வைோ்கத்தில் மவத்து தநற்று (08)   
�பபோன் தூதுவர மிசூப்கோஷி ஹிபடயோககி (Mizukosi Hideaki)யினோல், �னோதிபதி த்கோட-
டோபய ்ரோ�பக ஷவிடம் அமவ ம்கயளிக்கபபடடன.

நீதி அமைசசு வடைோ்கோண ைக்களுக்கோ்க நடத்திய நீதிக்கோன அணு்கல் நடைோடும் தசைமவ பவற்றி்க்ரைோ்க 
நடத்தபபடடமைககு   போ்ரோடடு  பதரிவிககுமு்கைோ்க  இலஙம்கக்கோன அபைரிக்கத் தூத்ர்க பி்ரதோனி ைோரடடின் 
ப்கல்லி,  USAID  இன் பசையற்போடடு பணிபபோைர ரிட எஷ்லிைன் ஆகிதயோர நீதி அமைசசைர அலி சைபரிமய 
தநற்று  அமைசசில் சைநதித்ததபோது...

க ம ா ட ்ட ா ர் 
டசக்கிள் மற்றும் 
முசசக்கர வண்டி-
களுக்கு மாற்றாக, 
இ ல ங ட க யி ல் 
நான்கு சக்கர வாகனம் உருவாக்கபபட-
டுள்ளது.  இநதக் கார் ஏற்கனகவ அங-
கீகரிக்கபபடடுவிட்டதாக -
வும், விடரவில் உள்ளூர் 

12 இலட்்ச ரூபாவுக்கு  
்சநமதக்கு ெருகிறது  
உள்்ாட்டு கார்! 

கலாரன்ஸ் பசல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் பாஹிம்

தமிழ கதசிய கூட-
்டடமபபு தனிநாடு 
ககாரவில்டல. எமது மக்களின் பிரசசி-
டனகளுக்கு நியாமான தீர்வு 
வழஙகுமாகற ககாருகிகறாம் 

TNA தனி்ாட்மடை
ககாரி நிறகவில்மல!

ஜனாதிபதி, பிரதைர் உட்படை
அமைச்சர்கள் பலரும் பஙககறபர்

அரசு முனவனடுததுெரும் வ்சயறபாடுகமை வதளிவுபடுததும்

SLPP தேசிய அமைப்பாளர் ்சில் ேமைமையில் இன்று

ப்கோள்்க்லன்்கலள உடன் விடுவிக்்க  
ஜனோதிெதி உத்தரவு

06

எைது பி்ரசசிமன்கமை 
தீரத்து மவயுங்கள்

06

தமிழ்க மீன�ரது  ெடகு்கலள
 ஏ்லத்தில் விடு�லத தடுக்்கவும்

பிரதமர் கமாடிககு முதல்வர் ஸடாலின் ்கடிதம்

பபோருட்களின் ததமவமய 
நிவரத்திக்க பணிபபு



இலங்கை தமிழ் தி்ைப்-
பட வைலாற்றில் சஙகைவி 

பிலிம்ஸ் நிறுவனம் நூற்றுக்-
கும் மேற்படட பல்து்ை 
கை்லஞரகை்ை ககைாழும்பு, 
பணடாைநாயக்கைா ஞாபகைார்தத 
சரவமதச ோநாடடு ேணடப்த-
தில் முதன்மு்ையாகை விருது 
வழஙகி ககைௌைவிக்கை உளைது. 
கைலா விபூஷண விருது வழங-
கும் இவ் விழாவில் இலங்கை 
தமிழ், சிஙகைை தி்ைப்பட இயக்கு-
னர ஷரமிைாவின் இதயைாகைம் புகைழ் 

மபைாத்ன ஏ. ஏ. 
ஜு்னதீன் எழுதிய 
இலங்கை்த தமிழ் 
தி்ைப்பட வைலாறு 
என்ை நூலும் சஙகைவி 
பிலிம்ஸ் நிறுவன்த-
தின் பணிப்பாைர 
து்ைைாசா சுமைஷ் 
கவளியிடடு ்வக்கை 
முதல் பிைதி்ய 

பிைபல எழு்ததாைரும் கைவிஞரு-
ோன கை்லோேணி ோனா ேக்கீன் 
கபற்றுக் ககைாளவார. மபைாத்ன ஏ. 

ஏ. ஜு்னதீன் தினகைைன் வாைேஞ்-
சரியில் கதாடைாகை எழுதி வநத 
இலங்கை்த தமிழ்்த தி்ைப்பட 
வைலாறு பற்றிய கைடடு்ைகைள 
இஙகு நுாலாகை கவளியிடப்பட -
டுளைது. 
இநத நுாலின் கவளியீடடு 
விழா அன்்ைய தினம் தின -
கைைன், தினகைைன் வாைேஞ்சரி 
பிைதே ஆசிரியர மத. கசந -
தில்மவலவர முன்னி்லயில் 
இநநுால் கவளியிடப்படவுள -
ை்ே குறிப்பிட்ததக்கைது. 

சங்கவி விருது வழஙகும் விழாவில் க்காழும்பு பல்்கலைக்கழ்கத்தின் முன்்ாள் ்கல்வி நிலைய 
துலைத் தலைவர் பபராசிரியர் எஸ். சந்திரபச்கரன் பிரதம அதிதியா்க ்கைந்து க்காள்வதுடன் தி் -
்கரன், தி்்கரன் வாரமஞசரி, வண்ண வா்வில் ஆகிய பத்திரில்க்களின் பிரதம ஆசிரியர் பத. 
கசந்தில்பவைவர்  சிைப்பு அதிதியா்க ்கைந்து க்காள்வார். சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவ்த்தின் பணிப்-
பாளர் துலரராசா சுபரஷின் தலைலமயில் இந்நி்கழ்வு நலடகபறும்.

சங்கவி விருது வழஙகும் விழாவில் இலங்்கத் 
தமிழ் தி்ைப்பட வைலாறு நுால் வவளியீடு

சங்கவி விருது விழா அதிதி்கள்

நடன நிகழ்வின் தாரகககள்

ஊடக அனுசரணை

இலங்கை தமிழ் தி்ைப்பட வை -
லாற்றில் சஙகைவி பிலிம்ஸ் 

நிறுவனம் நூற்றுக்கும் மேற் -
படட பல்து்ை கை்லஞரகை்ை 
ககைாழும்பு, பணடாைநாயக்கைா 
ஞாபகைார்தத சரவமதச ோநாடடு 
ேணடப்ததில் முதன்மு்ையாகை 
விருது வழஙகி ககைௌைவிக்கை 

உளைது. கைலா விபூஷண விருது 
வழஙகும் இவ் விழாவில் இலங -
்கையின் பிைபல நடன்த தாை்கை -
கைளின் நடனஙகைளும் இடம்கபை -
வுளைன. 

சுருதிக்கைா உதயகுோை சரோ, 
என். ரினுஷானா சதீஸ், கிருந -
தீபன் ககைௌசல்யா, ஜீவைடனம் 

இநதுஜா, கசமனான் ஏஞ்சல் 
சுமைஷ்குோர, குோைமவல் 
பவி்தைா, �கைாந்த கைவிஷ்கைா, 
தில்ஷா அமிரதலிஙகைம், கபனடிக் 
ோரகிைட, ஞாமனநதிைம் 
விமவகைா, அபிலாஷினி இைங -
மகைாவன் ஆகிமயாரின் நடன நிகைழ் -
வுகைள இஙகு அைஙமகைைவுளைன. 
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க்காழும்பு க்காம்பனித்கதரு; 

 ககைாழும்பு ோநகைரில் ககைாம்பனி்த -
கதருவில் மகைாவில்ககைாணடு எழுந -
தருளியிருக்கும் அருளமிகு சிவசுப்-
பிைேணிய சுவாமிக்கும் ஏ்னய 
பரிவாை மூர்ததிகைளுக்கும் எதிரவரும் 
11 ஆம் திகைதி கவளளிக்கிழ்ே 
பாலஸ்தாபன கும்பாபிமஷகைம் நட்த -
தப்படவுளைது.   

கைடநத 7 ஆம் திகைதி கைணபதி 
ம�ாேமும் நவக்கிைகை ம�ாேமும் 
நட்ததப்படடது. மநற்று ச்தருசம்-
�ாை சுப்ைேணிய ம�ாேம் ந்ட -

கபற்ைது. இன்று மூர்ததி 
ம�ாேமும்  சம்ஹிதா 
ம�ாேமும் ச்தருசம்�ாை 
சுப்ைேணிய திருஷதி அரச்-
ச்னயும் நட்ததப்படடது.   

நா்ை  வியாழக்கிழ்ே 
கைா்ல 7 ேணிக்கு சுதரசன 
ம�ாேமும் வாஸ்து சாநதி-
யும் நட்ததப்படும்.   

நா்ை ேறுதினம் 11 ஆம் 
திகைதி கவௌ்ளிக்கிழ்ே 
கைா்ல 6 ேணி முதல் யாகைபூ்ஜ 

ே�ாபூைணாகுதி நட்ததப் -
படடு அன்று கைா்ல 8.45 
ேணி முதல் 9.50 ேணி-
வ்ையுளை சுபமுகூர்தத 
மவ்ையில் பாலஸ்தாபன 
கும்பாபிமஷகைம் நட்ததப்ப -
டும். அத்ன்த கதாடரநது 
ம�ாே பூ்ஜ, தச தரசனம், 
தீபாைாத்ன, யஜோனபி-
மஷகைம், பிைார்தத்ன ஆசீர -
வாதம் பிைசாதம் வழஙகைல் 

என்பன இடம்கபைவிருக்கின்ைது.

சீ் மனித உரிலம மீைல்்களுககு எதிரா்க

கிழக்கு துருக்கிஸ்தானில் வசிக்கும் உயகைர, 
கைஸாகைஸ், ் கைைாகிஸ் ேற்றும் ஏ்னய துருக்கிய இனக் -
குழுக்கைளுக்கு எதிைாகை சீன அதிகைாரிகைள மேற்ககைாணடு 
வரும் ேனித உரி்ே மீைல்கை்ைக் குறிப்பிடடு சரவ -
மதச குற்ைவியல் நீதிேன்ைம் இ்வ கதாடரபாகை சீன 

மீது நடவடிக்்கை எடுக்கை மவணடும் என நாடு 
கைடநத கிழக்கு துருக்கி அைசாஙகைம் மகைாரிக்்கை 
விடு்ததுளைது. 

கிழக்கு துருக்கிஸ்தானில் இன அழிப்பு 
ந்டகபற்று வருவதாகைவும் கதரிவிக்கைப்பட-
டுளைது. 

ஏற்கைனமவ 2020ஆம் ஆணடு ஜு்ல ஆைாம் 
திகைதி நாடு கைடநத கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் அைசு 
ேற்றும் கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் மதசிய விழிப்பு -
ணரவு இயக்கைம் என்பன சரவமதச குற்ைவியல் 
நீதிேன்ை்ததில் ேனுதாக்கைல் கசயதிருநதது.  

நாடு கைடநத கிழக்கு துரக்கிஸ்தான் அைசின் 
பிைதேைான சாலிஹ் உ்டயார துருக்கி அைசி-
டமும், ேக்கைளிடமும், சிவில் அ்ேப்புகைளி-
டமும் கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் ேக்கைளின் பிைச்-

சி்னகைளில் த்லயிடடு உதவும்படி மகைடடுளைார. 
துருக்கி குடியைசு எேது ேக்கைளுக்கு ஆதைவாகை இருக்கை 
மவணடும். சரவமதச குற்ைவியல் நீதிேன்ை்ததில் சீனா -
வுக்கு எதிைாகை வழக்கு தாக்கைல் கசயய மவணடும் 
என்றும் அவர மகைாரிக்்கை விடு்ததுளைார.  

சீனாவை விட அமெரிக்ாவை அதி்ம் 
விரும்பும் பாக. ஆளும் உயர் ைகுப்பினர்

பாகிஸ்தான் அைசாஙகைம் சீனாவு -
டன் மிகை கநருஙகிய கதாடரபுகை்ை 
ககைாணடிருநதாலும் அநநாடடின் 
உயர ஆளும் வரக்கை்ததினர அகே -
ரிக்கைா ேற்றும் மேற்கு நாடுகைளுடன் 
கநருஙகிய உைவுகை்ைக் ககைாணடி-
ருப்பமத அதிகை பயன்தரும் என்று 
திடோகை நம்புகின்ைனர என பாக். 
அைசியல் பகுப்பாயவாைர ஷாபிர 
கசௌ்தரி கதரிவி்ததுளைார.  

எனினும் சீனாவின் பக்கைோகை 
பாகிஸ்தான் அதிகைம் சாயவது 

நன்்ே தைாகதன்றும் 
இரு நாடுகைளுக்கு இ்ட-
யிலான கைலாசாைம் நம்-
பிக்்கைகைள ேற்றும் 
எதிரபாரப்புகைள மநர எதி-
ைான்வயாகை இருப்பதால் 
அகேரிக்கைா்வ சாரநதி-
ருப்பமத கபாரு்ததோனது 
எனவுே பாகிஸ்தானின் 
ஆளும் உயர வரக்கைம் கைரு -
துவதாகை கசௌ்தரி தனது வ்லப்பூ 
பதிவில் குறிப்பிடடுளைார.

இமதசேயம் கைடநத 
வருடம் ஜு்ல டாசூ நீர 
மின்சாை நி்லய பஸ் மீதும் 
ஏப்ைல் ோதம் குமவடடா 
ம�ாடடல் மீதும் நட்ததப்-
படட தாக்குதல் கதாடர -
பாகை சீனா கைணடனம் 
கதரிவி்ததமதாடு ககைால்-
லப்படடு கைாயே்டநத 
சீன ஊழியரகைளுக்கு நஷ் -

டஈடு தைப்பட மவணடுகேன சீனா 
பாகிஸ்தானிடம் மகைடடுளைது.  

நவம் மஹா பெரஹரா   

இல்்கையிலுளை அ்ன்தது இன்ததவரகை-
ளும், சேய்ததவரகைளும் இன, ேத மபதமின்றி 
கைலநது ககைாளளும் ககைாழும்பு, ககைாம்பனி்த-
கதரு, கபௌ்தத வி�ா்ையில் வருடாநதம் 
ந்டகபறும் நவம் ே�ா கபை�ை எதிரவ-
ரும் 15 ேற்றும் 16ஆம் திகைதிகைளில் இைவு 7 
ேணிக்கு ந்டகபைவுளைது.   

கவளிநாடடவரகைளுக்குரிய ஆசனஙகை்ை 
வி�ா்ையுடன் கதாடரபு ககைாணடு ஒதுக்-
கிக் ககைாளைலாம் எனவும் இலங்கையர-
கைள தேக்குரிய ஆசனஙகை்ை இலவசோகை 
கபற்றுக் ககைாளைலாம் என அறிவிக்கைப்பட-
டுளைது.   

நாடலடயும் நாடடு மக-
்கலளயும் பநசித்து புத்-
தாக்கத் துலையிலும் 
சமூ்கப் பணி்களிலும் 
உயர்ந்து நிற்கும் மனி-
தர்்களுககு அரசாங்கத்-
தி்ால் வழங்கப்படும் 
அதி உயர் விருதா் 
பதசமானிய விருது 
வழஙகி க்கௌரவிக்கப்-
படட கதாழிைதிபர் டி. 
எஸ். எம். நவாஸின் 
50 வருட பசலவலயப் 
பாராடடி க்கௌரவிககும் 
நி்கழ்வு குருநா்கல் 
பட்கமவில் அலமந்-
துள்ள ப�ாடடலில் 
இடம்கபற்ைது.  இந்நி-
்கழ்வில் பிரதம அதிதி-
யா்க ஊவா மா்கா்ண 
ஆளுநர் ஏ. பே. எம். 
முஸம்மில், அவரது 
பாரியார் கபபராஸா 
முஸம்மில்,பிரதமர் 
மஹிந்த ராேபக ஷ -
வின் முஸ்லிம் 
விவ்கார இல்ணப்புச் 
கசயைாளர் அப்துல் 
சத்தார் ஆகிபயார் 
்கைந்து க்காணட்ர்.    

அருள்மிகு சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி   
ஆலய ொலஸ்ாென கும்ொபிஷேகம்   

சரவஷ்ச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு 

குளிரகால ஒலிம்பிக் ஷொட்டி தீெஷமந் ்வ்றான நெருக்கு சீனா அனுமதி வழங்கியுள்்ளது
சீன -லடாக் எல்்லமயாைோகை 

கைல்வான் பகுதியில் இநதிய 
இைாணுவ வீைரகைளுடன் சீன 
இைாணுவ வீைரகைள மோதிக் 
ககைாணட    சம்பவ்ததில் மோதலில் 
ஈடுபடடு த்லயில் கைாயம் ஏற்படட 
சீன ேக்கைள இைாணுவ ப்டப்பி-
ரிவு கைோணடருக்கு 2022 குளிரகைால 
ஒலிம்பிக் மபாடடிக்கைான ஒலிம்-
பிக் தீபமேநதி கசல்வதற்கு சீன 

அைசு அனுேதி்ததிருக்கைக் 
கூடாது என அகேரிக்கை 
கசனடடைான ஜிம் ரிஸ்ச் 
தன் கைடும் கைணடன்த-
்த்த கதரிவி்ததுளைார. 
இவர அகேரிக்கை கசனட 
ச்பயின் கவளிநாடடு 
க த ா ட ர பு கை ளு க் கை ா ன 
குழுவில் அஙகை்ததவைா-
வார.  

கைடநத 2020 ஆம் ஆணடு 
ந்டகபற்ை சீன –லடாக் 
மோதலில் ஈடுபடடு கைாய -
ே்டநதவைான கீீஃபபா -
மவாவுக்கு சோதான்த்த 
விலியுறு்ததும் ஒலிம்பிக் 
மபாடடிக்கைான தீப்த்த 
ஏநதும் வாயப்பு வழங-

கைப்படடிருக்கைக் கூடாது என்று கூறி -
யுளை இவர, உயகைர முஸ்லிம்கைள 
இனப்படுககைா்ல கசயயப்படுவதா-
கைவும் அகேரிக்கைா கதாடரநதும் உய-
கைரகைளின் சுதநதிை்ததுக்கும் இநதியா-
வின் இ்ை்ேக்கும் கதாடரச்சியாகை 
ஆதைவு வழஙகும் என்றும் கதரிவி்த-
துளைார.  

அகமரிக்கா கச்டடர் ்காடடம்  
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இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - நன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பெலவு

நயாகம: அமிரத-சிதத நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

07 முதல் 12 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.33

மூன்று மாதங்களில் மருந்து 
தட்டுப்பாடு உக்கிரமடையும்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்   

நோட்டில நி�வும் மருந்து தட்டுப் -
போடு கோரணமோக எதிர்வரும் மூன்று 
மோதஙகளில எதிரலநோகக லநரும் 
உககிரமோன நில�லய தவிரத்துக 
சகோள்ளும் ்வலகயில அரெோஙகம் 
உரிய நட்வடிகலக எடுகக ல்வண்டு-
சமன முன்னோள் சுகோதோர அலமசெர 
ரோஜித லெனோரத்ன போரோளுமன்்றத்-
தில சதரிவித்தோர.   

அவ்வோ்றோன நில� ஏறபடு-
மோனோல நோட்டு மககள் சபரும் 

போதிப்லப எதிரலநோகக லநரும் 
என சுட்டிககோட்டிய அ்வர, அது 
சதோடரபில அலமசெரல்வயில 
க்வனம் செலுத்தப்பட ல்வண்டும் 
என்றும் ஜனோதிபதி அது சதோடரபில 
உரிய க்வனம் செலுத்த ல்வண்டும் 
என்றும் அ்வர ெலபயில லகட்டுக 
சகோண்டோர.   போரோளுமன்்றத்தில 
லநறறு இடம்சபற்ற லதசிய மருந்து-
கள் ஒழுஙகுபடுத்தல அதிகோர ெலப 
ெட்டத்தின் கீழ் ஒழுஙகு விதிகள் 
சதோடரபோன வி்வோதத்தில உலரயோற-
றும் லபோலத அ்வர இவ்வோறு 
சதரிவித்தோர. 

தமிழ்க மீனவரது பைகு்கடை
ஏலத்தில் விடுவடத தடுக்்கவும்

இந்திய மீன்வரகளின் பட -
குகலை ஏ�த்தில விடும் 
இ�ஙலக அரசின் முயறசி-
கலை உடனடியோக தடுத்து 
நிறுத்து்வதறகோன நட்வடிக-
லககலை லமறசகோள்ளுமோறு 
தமிழக முத�லமசெர மு.க. 
ஸ்டோலின், பிரதமர நலரந்திர 
லமோடிககு கடிதம் எழுதியுள் -
ைோர.  

தமிழக மீன்வரகளின் பட -
குகள் மறறும் மீன்பிடி உபகரணங -
கலை விடுவிககவும் பிரதமர அ்வ-
ெரமோக தல�யிட ல்வண்டுசமன 

தமிழக முதல்வர தமது கடிதத்தில 
லகோரியுள்ைோர.  

தமிழக மீன்வரகளுககுச செோந்த-

மோன 105 மீன்பிடிப் படகுகலை 
ஏ�ம் விடும் இ�ஙலக அரசின் நட-
்வடிகலக ெட்டத்திறகு பு்றம்போனது 
என குறிப்பிட்டுள்ை தமிழக முதல -
்வர, க்வல�ககுரிய இந்த நட்வ-
டிகலக உடனடியோக தடுத்து நிறுத்-
தப்பட ல்வண்டுசமன லகட்டுக 
சகோண்டுள்ைோர.  

ஏ�த்லதத் தடுத்துநிறுத்திடவும் 
2018 ஆம் ஆண்டிறகு முன்னர 
சில்றபிடிககப்பட்ட 125 பழுது -

போரகக இய�ோத நில�யில உள்ை 
தமிழகப் படகுகள் சதோடர -
போன அடுத்தகட்ட 

நீதி அலமசசு ்வடமோகோண மகக-
ளுககோக நடத்திய நீதிககோன அணுகல 
நடமோடும் லெல்வ ச்வறறிகரமோக 
நடத்தப்பட்டலமககு யுஎஸ் எயிட் 
மறறும் அசமரிகக தூதரக அதிகோரிகள் 
போரோட்டு சதரிவித்துள்ைனர.

ஜனோதிபதி ெட்டத்தரணி நீதி அலமச-
ெர அலி ெப்ரிககும் இ�ஙலகககோன 
அசமரிககத் தூதரக பிரதோனி மோரட்-
டின் சகலலி, ெர்வலதெ அபிவிருத்-
திககோன ஐககிய அசமரிகக ஏசஜன்சி 
(USAID) செயறபோட்டு பணிப்போைர 

ரிட் எஷ்லிமன் ஆகிலயோருககிலடயி-
�ோன ெந்திப்பு லநறறு நீதி அலமசசில 
நலடசபற்றது. இதன் லபோலத அ்வர-
கள்    போரோட்டு சதரிவித்துள்ைனர.

நோட்டின் அலனத்து மககளுக-
கும் ெமமோன ்வோயப்லப ்வழஙகும் 

லநோககில நீதி அலமசசு ்வடமோகோண 
மககளுககோக நடத்திய நீதிககோன 
அணுகல நடமோடும் லெல்வ ச்வறறி-
கரமோக நடத்தப்பட்டலமககு தூதுககு-
ழுவினர போரோட்டு சதரிவித்-
துள்ைனர.  

வடமாகாண மககளுககாக
நீதி அடமச்சின் நைமாடும் சேடவக்கு 
அமமரிக்்க தூதுக்குழுவினர் பாராட்டு

க�ொவிட் க�ொற்றுக்கு மத்தியிலும்
A/L பரீட்டேடை நைத்த
முடிந்தடம பாரிை மவற்றி
ஷம்ஸ்  போஹிம்

சதோறறு அனரத்தத்திறகு மத்தியில 
இ�ட்ெக கணககோன மோண்வரகள் 
பரீட்லெலய எழுதககூடிய சூழல� 
உரு்வோகக முடிந்தலம இ�ஙலக 
சபற்ற உன்னதமோன ச்வறறியோகும் 
என்று அலமசெரல்வ லபசெோைரும், 
ச்வகுஜன ஊடக அலமசெருமோன 
ட�ஸ் அழகப்சபரும சதரிவித்துள்-
ைோர.  

அலமசெரல்வ தீரமோனஙகலை 
அறிவிககும் ஊடகவிய�ோைர ெந்-
திப்பு அரெோஙக தக்வல திலணககைத்-

தின் லகட்லபோர கூடத்தில 
லநறறு (08) நலடசபற்றது.  

இது சதோடரபோக 
அலமசெரல்வ லபசெோைர 
லமலும் சதரிவிகலகயில, 
அரெோஙகம் என்்ற ரீதியில 
இதுகுறித்து மகிழ்சசி 
அலட்வதோகவும், தற-
சபோழுது நலடசபறும் 
உயரதர பரீட்லெயில 3 
இ�ட்ெத்து 45 ஆயிரத்து 
242 லபர லதோறறு்வதோக   
ஊடகஙகள் செயதி ச்வளியிட்டு 
இருந்தலதயும் அலமசெர சுட்டிக-

கோட்டினோர.   சகோவிட் 
ல்வரஸ் சதோறறுககுள்-
ைோன 136 மோண்வரகளும், 
26 விலெட மத்திய நில�-
யஙகளில சிகிசலெ சபற-
று்வரும் இடஙகளிலும் 
இந்த பரீட்லெ நலடசப-
றுகின்்றது. இதுசதோடர-
பில கலவி அலமசசிறகும் 
பரீட்லெ திலணககைத்திற-
கும் நன்றி கூறு்வதுடன் 
அலனத்து மோண்வரகளும் 

ச்வறறிசப்ற ்வோழ்த்து்வதோகவும் 
அலமசெர லமலும் கூறினோர. 

EPF நிதிைத்திலிருந்து 25 வீதத்டத
வரிைா்க அறவிடும் தீர்மானம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்   

ஊழியர லெம�ோப நிதியத்திலி-
ருந்து 25வீதத்லத ்வரியோக அ்றவி-
டு்வதறகு அரெோஙகம் லமறசகோண்-
டுள்ை தீரமோனத்லத உடனடியோக 
்வோபஸ் சப்ற ல்வண்டும் என எதிரக -
கட்சித் தல�்வர ெஜித் பிலரமதோெ 
போரோளுமன்்றத்தில லநறறு சதரிவித்-
தோர.   

 நிதி அலமசெர ச்வளியிட்டிருக -
கும் அதுசதோடரபோன ்வரத்தமோனி 
அறிவித்தல� அரெோஙகம் உடன-
டியோக ்வோபஸ் சப்றல்வண்டும் 
என்றும் எதிரககட்சித் தல�்வர 

ெலபயில சதரிவித்தோர.   
ப ோ ர ோ ளு மன் ்ற த் தி ல 

லநறறு நில�யியற 
கட்டலை 27/2இன் 
கீழ் லகள்விசயோன்ல்ற 
எழுப்பி உலரயோறறும் 
லபோலத எதிரககட்சித் 
தல�்வர இவ்வோறு 
சதரிவித்தோர.   

ெலபயில சதோடரந்-
தும் உலரயோறறிய 
அ்வர,   

நோட்டில உள்ை போரிய நிதியம் 
ஊழியர லெம�ோப நிதியமோகும். 
அதில 3 ட்ரிலலியன் நிதி கோணப் -
படுகி்றது. 2020ஆம் ்வருடத்தில 

ஊழியர லெம�ோப நிதியத்-
தின் இ�ோபம் 250 பிலலி-
யன் ரூபோ்வோகும். இந்நில�-
யில அரெோஙகம் நோட்டின் 
சதோழி�ோைரகளின் ஊழியர 
லெம�ோப நிதியத்தில 
இருந்து நூறறுககு 25வீத ்வரி 
அ்றவிடும் ்வலகயில ்வரத்-
தமோனி அறிவிப்சபோன்ல்ற 
நிதி அலமசெரின் மூ�ம் 
லநறறு முன்தினம் ச்வளி-

யிட்டுள்ைது.    நூறறுககு 25வீத ்வரி 
மூ�ம் சதோழி�ோைரகளின் 65 பிலலி-
யன் ரூபோல்வ இதன் மூ�ம் சபறறுக 
சகோள்்வதறலக திட்டமிடப்-
பட்டுள்ைது.   

அரசு உடன் வொபஸ் கபற வவண்டும்

சலக்ஹவுஸ் மெைக்குமாரின்
தந்டதைார் ்காலமானார்

ல�க்ஹவுஸ் நிறு்வனத் -
தின் யோழ்ப்போண பிரோந்திய 
முகோலமயோைர சஜயககு -
மோரின் தந்லத இரோெரத் -
தினம் கதிரகோமநோதர (85 
்வயது)   திஙகட்கிழலம 
(07)   கோ�மோனோர. யோழ்ப் -

போணம் மல�ோகத்லதப் பி்றப்பிடமோகவும் ்வசிப்பி -
டமோகவும் சகோண்ட அன்னோர சிறிது கோ�ம் லநோயுற -

றிருந்த நில�யில  லநறறு முன்தினம் கோ�மோனோர.  
சிதம்பரநோதன், அபிரோமி, முருகதோஸ், நமசி்வோயம், 
கோ�ஞசென்்ற தி�க்வதி, Dr. செல்வ�க ஸ்மி (CSR 
- ITI, Colombo), சஜயககுமோர (முகோலமயோைர, 
Lake House- Jaffna Branch), துஸ்யந்தி ஆகிலயோ -
ரின் தந்லதயோன அன்னோரின் பூதவுடல நோலை (10) 
வியோழககிழலம கோல� 10 மணியைவில ஈலமககி -
ரிலககளுககோக அைச்வட்டி மல�ோகம் இந்து மயோ -
னத்திறகு எடுத்துச செல�ப்படும்  என அறிவிககப் -
பட்டுள்ைது.

தனியார் பாடசாலை   
ஆசிரியர்களுககும்   
சம்பள அதிகரிப்பு   
(ஷம்ஸ் போஹிம்)

அதிபர - ஆசிரியர ெம்பை முரண்-
போட்லட நீககுதல சதோடரபோன 
அலமசெரல்வ தீரமோனத்லத 
பிரிச்வனோ ஆசிரியரகள், அரெ அங -
கீகோரம் சபற்ற தனியோர போடெோல� 
ஆசிரியரகள் மறறும் அஙகீகரிககப் -
பட்ட விலெட உதவிப் போடெோல� 
ஆசிரியரகளுககும் ்வழஙகு்வதறகு 
அரெோஙகம் தீரமோனித்துள்ைது.

இது சதோடரபில கலவி அலமசெர 
ெமரப்பித்த லயோெலனககு அலமசெ-
ரல்வ அஙகீகோரம் ்வழஙகியுள்ைது.

அதிபர - ஆசிரியர ெம்பை ஏற்றத்-
தோழ்வுகலை நீககுதல சதோடரபோன 
அலமசெரல்வ தீரமோனத்திறகலமய 
ச்வளியிடப்பட்டுள்ை சபோது 
நிர்வோக சுற்றறிகலகயின் ஏறபோ-
டுகலை பிரிச்வனோ ஆசிரியரகள், 
அரெ அஙகீகோரம் சபற்ற தனியோர 
போடெோல� ஆசிரியரகள் மறறும் 
அஙகீகரிககப்பட்ட விலெட 
உதவிப் போடெோல�

வரிசசடடத்திற்கு 
எதிராக 9 
மனுககள் தாககல்  

(ெலப நிருபரகள்)  

'விலெட பண்டஙகள் மறறும் 
லெல்வகள் ்வரி' எனும் ெட்ட -
மூ�ம் சதோடரபோக உயர நீதி -
மன்்றத்தில 9 மனுககள் தோககல 
செயயப்பட்டுள்ைன. இது 
சதோடரபோக போரோளுமன்்றத் -
தில லநறறு செவ்வோயககிழலம 
விடுககப்பட்ட ெபோநோயகர அறி -
விப்பில கருத்து ச்வளியிட்ட 
பிரதி ெபோநோயகர ரஞசித் சியம் -
ப�பிட்டிய , அரசிய�லமப் -
பின் 121(1) ஆம் உறுப்புலரயின் 
பிரகோரம் 'விலெட பண்டஙகள் 
மறறும் லெல்வகள் ்வரி' எனும் 
ெட்டமூ�ம் சதோடரபோக உயர 
நீதிமன்்றத்திறகுச ெமரப்பிக -
கப்பட்ட ஒன்பது மனுககளின் 
பிரதிகள் கிலடத்துள்ைதோக   
ெலபயில அறிவித்தோர.  

பிரதைர நைாடிககு முதல்வர ஸடாலின் கடிதம தடுகக நடவடிகனக எடுககுைாறு ராஜித நகாரல்
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மத்திய மாகாணத்தின் 
மாத்்தளை மாவட்டத்தி-
லுளை விலகமுவ பிரத்தசத்-

தில சிறுநீரகத�ாயினால பாதிககப்-
பட்டவரகளுள 65 ச்தவீ்தம் தபர 
விவசாயிகள என்று ஆய்வுகள 
மூலம் கண்டறியப்படடுளைது.  
விலகமுவ பிரத்தசத்தில கண்ட -
றியப்ப்டா்த காரணஙகைால சிறு -
நீரக த�ாயினால பாதிககப்பட்ட 
262 தபரி்டம் தமற்காளைப்பட்ட 
ஆய்விலதலதய அவரகளில 65% 
தபர விவசாயிகள எனத் ்்தரிய-
வந்துளைது.

இவவாறு சிறுநீரக த�ாயினால பாதிக-
கப்படடிருககும் இவரகளுள 90% தபரின் 
மா்த வருமானம் ரூபா 10,000.00 இலும் 
குளைவாக உளை்தாக ஆய்வின் மூலம் 
தமலும் ்்தரியவந்துளைது. கணடி மாவட்ட 
்்தாறைாத�ாய் மருத்துவ நிபுணர பசன் 

ஜயசிஙக ்தளலளமயிலான குழுவினர வில -
கமுவ பிரத்தசத்தில க்டந்்த  ஒன்ைளர வரு-
்டஙகைாக இந்்த ஆய்ளவ தமற்காணடு 
வந்துளைனர என்பது குறிப்பி்டத்்தகக-
்தாகும். 

தமலும் இது ்்தா்டரபான ஆய்வு அறிக -
ளகளய ்வளியிடும் நிகழ்வு அணளமயில 
கணடியில உளை கிதரன் கணடியன் த�ாட -
்டலில �ள்ட்பறைது. அந்்த ளவபவத்தி -
தலதய இந்்தத் ்தகவல ்வளியாகியுளைது.

இந்்த ஆய்வுப் பணிளய தமற்காளவ-

்தறகு ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் முன்னணி 
முயறசியான ACCEND திட்டம் அனுச-
ரளண வழஙகியுளைது. இந்்த நிகழ்வின் 
்பாழுது, குறித்்த ஆய்வுக குழுவினரினால 
்தயாரிககப்படடுளை 'கண்டறியப்ப்டா்த சிறு -
நீரக த�ாய்' ்்தா்டரபான ஆய்வு அறிகளக 

'எதிரா' அளமப்பின் இலஙளகப் பிரதிநிதி 
தமத்தவ ளவடடி  (Matthew Whitty) இனால 
மத்திய மாகாண ஆளு�ர லலித் யூ கமதக-
வி்டம் ளகயளிககப்படடிருந்்தது.

மத்திய மாகாண ஆளு�ர சட்டத்்தரணி 
லலித் யு கமதக, மத்திய மாகாண பிர்தம 
்சயலாைர காமினி ராஜரத்ன, மாகாண 
சுகா்தார அளமச்சின் ்சயலாைர பி.எம்.ஜய -
விகரம, மாகாண சுகா்தாரப் பணிப்பாைர 
நி�ால வீரசூரிய,  மாகாண ்்தாறறுத�ாயி -
யல நிபுணர சுரஙக பிர்தானந்து, மாத்்தளை 

மாவட்ட பிரத்தச சுகா்தார தசளவப் பணிப்பா -
ைர சமிந்்த வீரகதகான் மறறும் பலர இந்நி -
கழ்வில கலந்து ்காண்டனர. 

குறித்்த ஆய்வறிகளகயில தமலும் ்்தரி-
விககப்படடுளை்தாவது:

மத்திய மாகாணத்தில அதிகைவான சிறு -
நீரக த�ாயாைரகள விலகமுவ பிரத்தசத்தில 
இருந்து இனஙகாணப்படடுளைனர. ஆக -
தவ்தான் உரிய ஆராய்ச்சிககான பிரத்தச-
மாக விலகமுவ ்்தரிவு ்சய்யப்படடுளைது. 
சம்பந்்தப்பட்ட ஆய்வுககு உடபடுத்்தப்பட்ட 
த�ாயாளிகளில 90% தபர மா்த வருமானம் 
ரூபா 10000.00 இறகும் குளைவாக உள -
ை்தாகவும், அவரகளுள  60% தபர மா்த 
வருமானம் ரூபா 5000.00 இறகும் குளை -
வாகதவ உளைனர என ்்தரியவருகிைது. 

அத்ததவளை குளைந்்த வருமானம் கார-
ணமாக, ்பரும்பாலான த�ாயாைரகள 
்பாதுப் தபாககுவரத்ள்தப் பயன்படுத்தி 
ளவத்தியசாளலகளுககுச் ்சன்று சிகிச்ளச 
்பறுவ்தாக ்்தாறறுத�ாயியல நிபுணர 
பசன் ஜயசிஙக ்்தரிவித்்தார.

அஙகு உளரயாறறிய ளவத்திய நிபுணர,  
சிறுநீரக த�ாயானது அளனத்து நீரிழிவு 
மறறும் உயர இரத்்த அழுத்்தம் தபான்ை 

நிளலளமகளு்டன் ்்தா்டரபுள்டயது எனவும் 
�ாடபட்ட  சிறுநீரக த�ாயினால பாதிககப்-
பட்டவரகள மாத்திரதம உரிய பரிதசா்தளன-
களுககு உடபடுத்்தப்பட்ட்தாகவும் ்்தரிவித் -
்தார.

கண்டறியப்ப்டா்த சிறுநீரக த�ாய்ககான 
காரணம் குறித்து பல ஆய்வுகள தமற்காள -
ைப்பட்ட தபாதிலும், அ்தறகான சரியான 
காரணம் இதுவளர கண்டறியப்ப்டவிலளல 
எனவும், அது ்்தா்டரபில முளையான ஆய் -
வுகளை தமற்காளை தவணடிய த்தளவ 
இருப்ப்தாகவும் அவர ்்தரிவித்துளைார.

சிறுநீரக த�ாய்ககான காரணஙகளைக 
க ண ்ட றிந் து , 
அள்தத் ்தடுப்ப்தற -
கான வழிமுளை-
களை பரிந்துளரக-
கும் த�ாககில இந்்த 
ஆய்வு தமற்காள -
ை ப் ப ட ்ட ்த ா க வு ம் 
்்டாக்டர ்ஜயசிஙக 
தமலும்  கூறினார.

editor.tkn@lakehouse.lk

உலக �ாடுகளில க்டந்்த இரு வரு்டஙக -
ளுககு முன்னர த்தாறைம் ்பறை ்காவிட 
்்தாறறின் விளைவாக இலஙளகயும் 

கடுளமயான ்பாருைா்தார பாதிப்புகளை அள்டந்-
துளைது. நீண்ட காலமாக �ள்டமுளையில இருந்்த 
ஊர்டஙகு உத்்தரவு மறறும் மு்டகக நிளலளம காரண -
மாக உள�ாடடுப் ்பாருைா்தாரம் தமாசமாக மு்டஙகிப் 
தபான்தன் காரணமாக �ாடடின் ்பாருைா்தாரம் வீழ்ச்-
சிககுச் ்சன்று விட்டது.

இந்்த நிளலளமயானது இலஙளகககு மாத்திரம் உரி -
ய்தன்று. உலகில அத்்தளன �ாடுகளினதும் ்பாருைா-
்தாரம் வீழ்ச்சிககுச் ் சன்று விட்டது. ் காவிட ் ்தாறறின் 
பயஙகரம் சறறுத் ்தணிந்து இருப்ப்தால, அளனத்து 
�ாடுகளும் ்பாருைா்தார வீழ்ச்சியில இருந்து மீண-
்்டழுவ்தறகாக கடுளமயாகப் தபாராடிக ்காணடிருக -
கின்ைன. ஆனாலும் இருவரு்ட காலத்துககு பின்்தஙகிப் 
தபாயுளை ்பாருைா்தாரத்ள்த மீணடும் கடடி்யழுப்பு -
வ்்தன்பது இலகுவான காரியமாகத் த்தான்ைவிலளல.

இலஙளகயும் ்பாருைா்தார வீழ்ச்சிககாக தபாராடிக 
்காணடிருககிைது. எமது �ாடடின் அந்நிய ்சலாவணி 
வருமானம் கடுளமயான பாதிப்புககு உளைாகியுள-
ைது. இ்தன் விளைவாகதவ இலஙளகயில ்்டால-
ருககான பறைாககுளை ஏறபடடுளைது. எரி்பாருள 
மறறும் இைககுமதிப் ்பாருடகளை ்பறறுக ்காளவ-
தில ்்டாலர பறைாககுளை ்தள்டயாக உளைது.

�ாடடின் உறபத்தித்துளைககு எரி்பாருள மூலா்தார-
மாக விைஙகுகின்ைது. �ாடடில மின்சார உறபத்திககும் 
எரி்பாருளைதய ்பருமைவில �ம்பியிருகக தவணடி-
யுளைது. ஆகதவ மின்சார உறபத்தியிலும் எரி்பாருள 
பறைாககுளை ்பரும் ்தாககம் ்சலுத்துகிைது.

எரி்பாருளை இைககுமதி ்சய்வ்தறகாக இந்தியா-
வி்டம் இருந்து 500 மிலலியன் ்்டாலர நிதிளய க்ட-
னாகப் ்பறறுக ்காளவ்தறகான ஒப்பந்்தம் ஒன்று 
அணளமயில ளகச்சாத்தி்டப்படடுளைது. இலஙளகயின் 
்பாருைா்தார ்�ருககடி தவளையில இந்தியா வழஙகி-
யுளை இந்்த உ்தவி பாராட்டத்்தகக்தாகும். இலஙளகயில 
்�ருககடிகள ஏறபட்ட தவளையில எலலாம் விளரந்து 
வந்து ளக்காடுககும் �ா்டாக இந்தியா உளைது.

எமது �ாடடின் இன்ளைய ்பாருைா்தார ்�ருக-
கடிககு ்காவிட ்்தாறளை வி்ட தவறு காரணங-
கள இலளல என்பள்த மககள மு்தலில உணரந்து 
்காளவது அவசியம். அ்தளன விடுத்து எதிரணியினர 
முன்ளவககின்ை அபத்்தமான குறைச்சாடடுககளை 
ஏறறுக ்காளை முடியாது.

எதிரணியினரின் குறிகதகாைானது �ாடடினத்தா 
அலலது மககளினத்தா �லன்களை த�ாககமாகக 
்காண்ட்தலல. �ாடடில ஏறபடடுளை ்பாருைா்தார 
்�ருககடிளய ்தஙகளுககு சா்தகமாகப் பயன்படுத்திய-
படி அரசுககு எதிராக மககளை அணிதிரை ளவப்பத்த 
எதிரணியினரின் மளைமுக த�ாககமாக இருககிைது. 
அவரகள அரசாஙகத்தின் மீது குறைச்சாடடுகளை 
முன்ளவககின்ைனதர ்தவிர, �ாடடின் ்பாருைா்தார 
மீளச்சிககான திட்டஙகளை முன்ளவப்ப்தாகத் ்்தரிய-
விலளல.

்காவிட ்பருந்்்தாறைானது க்டந்்த இருவரு்ட 
காலமாக முழு உலளகயும் சீரகுளலத்திருப்பள்த 
முறைாக மைந்்த நிளலயில, எதிரணியினர தமள்டகளில 
முழககமிடடு வருவள்த காணக கூடிய்தாக உளைது.

இவவாைான நிளலயிதலதய சு்தந்திர தின விழாவின் 
தபாது ஜனாதிபதி தகாட்டபாய ராஜபகக்ஷ �ாடடு மக -
களுககு விதச்ட அளழப்்பான்ளை விடுத்திருந்்தார. 
்காவிட ்்தாறறு ஏறபடுத்திய ்பாருைா்தார வீழ்ச்சி -
யில இருந்து மீண்்டழுவ்தறகாக அளனத்து மகக-
ளினதும் ஒத்துளழப்ளப ஜனாதிபதி தகாரியிருந்்தார. 
�ாடடுமககள அளனவரும் அரசியல தப்தஙகளுககு 
அப்பால ஓரணியில நின்று �ாடடின் முன்தனறைத்-
துககு பாடுப்ட தவணடும் என்பத்த ஜனாதிபதியின் 
உளரயின் சாராம்சமாகும்.

்காவிட ்்தாறறில இருந்து எமது �ாடு ்பருமை-
வில மீணடு வந்துளைது என்பது ்வளிப்பள்டயான 
உணளமயாகும். ்தடுப்பூசி வி்டயத்தில உலகின் அபி -
விருத்தியள்டந்்த �ாடுகளுககு இளணயாக இலங-
ளகயிலும் அவசரமானதும் ஆககபூரவமானதுமான 
�்டவடிகளககளை தமற்காண்ட்தன் விளைவாகதவ 
எம்மால ்காவிட ்்தாறறின் பயஙகரத்தில இருந்து 
ஓரைவுககு மீண்்டழ முடிந்்தது. உலகின் தமறகு �ாடு-
களில ்காவிட ்தடுப்பூசி ஏறறும் வழிகள ஆரம்பிககப்-
பட்ட உ்டதனதய இலஙளகயும் அ்தறகான �்டவடிகளக-
களில இைஙகி விட்டது.

இலஙளக மககளுககு ் காவிட ்தடுப்பூசி ஏறறும் வி்ட-
யத்தில ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக்ஷ தமற்காண்ட 
விதச்ட அவசர �்டவடிகளகளய சரவத்தசம் மிகவும் 
பாராடடி இருந்்தது. மு்தன்மு்தலில இந்தியாவில இருந் -
தும், அ்தன் பின்னர சீனா உடப்ட பல �ாடுகளில 
இருந்தும் ்காவிட ்தடுப்பு மருந்துகளை அவசரமாக 
இலஙளகககு வரவளழப்பதில ஜனாதிபதி காணபித்்த 
அவசர அககளையானது உணளமயிதலதய பாராட்டத்-
்தகக்தாகும். அ்தன் காரணமாகதவ ் காவிட ் ்தாறறின் 
கடுளமயான அச்சுறுத்்தலில இருந்து இலஙளகயால 
மீைக கூடிய்தாக இருந்்தது. இலளலதயல இலங-
ளகயில இந்்த அச்சுறுத்்தல இன்னும் நீஙகியிருககப் 
தபாவதிலளல.

நிளலளம இவவாறு இருகளகயில க்டந்்த இரு வரு்ட 
காலத்தில �ாம் க்டந்து வந்்த பாள்தளய முறைாக 
மைந்்த நிளலயில அரத்்தமறை விமரசனஙகளை 
முன்ளவப்பது ஆதராககியமான்தலல. ்பாருைா்தார 
முயறசிககான வழிகள பறறிதய இப்தபாது �ாம் சிந்-
திகக தவணடியுளைது. அரசியல த�ாககம் கருதி எதிர-
ணியினர கூறுகின்ை ்பாருத்்தமறை விமரசனஙகளை 
மககள புைககணிகக தவணடியது அவசியம்.

35, டி. ஆர. விஜயவர்தன மாவத்ள்த, ்காழும்பு- - 10

்தபால ்படடி இலககம் : 834
்்தாளலதபசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

்பகஸ் : 2429270, 2429329, விைம்பர முகாளமயாைர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ப�ொருளொதொர வீழ்ச்சியிலிருந்து 
மீணபடெழத் தயொரொக வேணடும்!

ஆராய்ந்து பார்க்ாமல் ஒருவரரத் துரையா்த் தேரவு
செய்து, அமரத்தி்க ச்ாண்ால் அவரால் வருங்ாலத்
ேரலமுரையினர்ககும் நீங்ாே துனபம் விரையும்.

த்தரான் பிைளனத் ்்தளிந்்தான் வழிமுளை
தீரா இடும்ளப ்தரும்

காலி கடவத்சதர பிரதத்ச ச்சயலகப் பிரிவில்  
400 அபிவிருததி திடடஙகள் அஙகுராரப்்பணம்

2021ஆம் ஆண்டின் இராஜதந்திர 
உறவுகளுககான ஆளுமைமிகக 
ந்பரகளின் ்படடியலில் இலஙமகயர

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக்ஷ மறறும் 
பிர்தமர மஹிந்்த ராஜபக ஷ ்தளல-
ளமயிலான அரசாஙகத்தின் எண-

ணககருவில உருவான 'ஒரு இலடசம் அபி-
விருத்தித் திட்டஙகளின்' ஆரம்பப் பணிகள 
க்டந்்த வியாழககிழளம (03) காளல 8.52 
மணியைவில �ாடு பூராவுமுளை அந்்தந்்த 
பிரத்தச ்சயலகப் பகுதிகளில சுபத�ரத்தில 
ஆரம்பித்து ளவககப்பட்டன.  

'கிராமத்து்டன் உளரயா்டல, வரவு ் சலவுத் 
திட்டத்திலிருந்து ஒரு இலடசம் தவளலவாய்ப் -
புகள, கிராமிய தவளலத்திட்டம் தபான்ைவற -
றின் ஊ்டாக �ாடள்ட ்சழிப்பான த்தசமாக 
மாறறும் த�ாககில இத்திட்டம் நிதியளமச்சர 
பசில ராஜபக ஷவின் எணணககருவில முன் -
்னடுககப்படுகின்ைது.   

அந்்த வளகயில காலி க்டவத்ச்தர பிரத்தச 
்சயலத்துககுடபட்ட பகுதிகளிலும் இவதவ-
ளலத் திட்டஙகளின் அஙகுராரப்பண நிகழ்வு -
கள தமறபடி பிரத்தச ்சயலகத்தின் அபிவி -
ருத்திக குழுவின் ்தளலவரும் பாராளுமன்ை 
உறுப்பினருமான மரஜான் பளீல ்தளலளம -
யில �ள்ட்பறைன.   

இந்நிகழ்வில ்்தன் மாகாண ஆளு�ர 
கலாநிதி விலிகமதக, காலி மா�கர மு்தல-
வர பிரயன்்த ச�பந்து, காலி மாவட்ட 

்சயலாைர ஷாந்்த வீரசிஙக, க்டவத்ச்தர 
பிரத்தச ்சயலாைர திருமதி ஹிமாலி ரத் -
னவீர மறறும் அரசியல முககியஸ்்தரகள, 
அரச உயரதிகாரிகள எனப் பலரும் கலந்து 
்காண்டனர.  

இ்தன் தபாது இப்பிரத்தசத்திறகுடபட்ட பகு-
திகளில ரூ. 354 இலடசம் ரூபா ்சலவில 
சுமார 400 தவளலத் திட்டஙகள ஆரம்பிக -
கப்பட்டன. அை்�றி பா்டசாளலகளுககு 
அடிககல �டு்தல, ்்தன்னஙகன்றுகள 
விநிதயாகித்்தல, வறிய மாணவரகளுககு 
பா்டசாளல உபகரணஙகள வழஙகல, 
காடடுப் பயிர ்சய்ளககள, குளைந்்த வரு-
மானம் ்காண்ட குடும்பஙகளுககு சுய்்தா -
ழில தமற்காளை உபகரணஙகள வழஙகு -
்தல மறறும் சமுரத்தி ்பறுதவாருககு க்டன் 
உ்தவிகள, ்்தாழில வாய்ப்புகளை வழஙக 
�்டவடிகளக எடுத்்தல உடப்ட பலதவறு அபி-
விருத்தித் திட்டஙகள பாராளுமன்ை உறுப்பி -
னர மரஜான் பளீல மறறும் ்்தன் மாகாண 

ஆளு�ரின் பஙகுபறைலு்டன் அஙகுராரப்ப -
ணம் ்சய்து ளவககப்பட்டளம விதச்ட அம் -
சமாகும்.   

இ்தன் தபாது கருத்துத் ்்தரிவித்்த பாரா -
ளுமன்ை உறுப்பினர மரஜான் பளீல, 
"�கரப் பகுதிகளுககு மாத்திரம் மடடுப்படுத்-
்தப்பட்ட அபிவிருத்திப் பணிகளை கிராமப் 
பகுதிகளுககும் விஸ்்தரித்து அம்மககளின் 
எதிரபாரப்புகளை நிளைதவறறுவத்த எமது 
அரசாஙகத்தின் திட்டமாகும். அரசாஙகம் 
முன்்னடுத்துளை இவதவளலத் திட்டஙக-
ளின் த�ாககம் வறிய மககளையும் ்சன்ை -
ள்டய தவணடு்மன்பதில �ான் உறுதியாக 
இருககிதைன். எனதவ அதிகாரிகள அம்-
மககளின் த்தளவகளை அறிந்து மிகவும் 
்பாறுப்பு்டன் �்டந்து ்காளை தவணடும்" 
என்று தகடடுக ்காண்டார.

2021ஆம் ஆணடின் இராஜ்தந்திர 
உைவுகளுககான ஆளுளம 
மிகக �பராக ஓமானுக-

கான இலஙளகத் தூதுவர அமீர அஜ்வத் 
்்தரிவு ்சய்யப்படடுளைார. புகழ்்பறை 
உலக வைரச்சி மன்ைத்தின் (World Growth 
Forum) 2022 ஆணடின் ஜனவரி மா்த 
சஞ்சிளக ்தனது 2021ஆம் ஆணடின் 
சிைந்்த ஆளுளமமிகக �பரகளின் படடிய -
லில ஓமானுககான இலஙளகத் தூதுவர 
அமீர அஜ்வத் அவரகளை '2021 ஆம் 
ஆணடின் இராஜ்தந்திர உைவுகளுககான 
ஆளுளம' மிகக �பராக ்்தரிவு ்சய்து 
்கௌரவித்துளைது. 

இராஜ்தந்திரம் மறறும் இரு்தரப்பு உைவுக-
ளில ளமலகறகளை உருவாககுவதில சிைந்்த 
பஙகளிப்ளப வழஙகியளமககாக இலங-

ளகத் தூதுவர அமீர அஜ்வத்துககு இந்்த 
்கௌரவம் வழஙகப்படடுளைது. 2021ஆம் 
ஆணடில பலதவறு துளைகளில ்தமது 
்்தாழில மறறும் ்சாந்்த வாழ்வில உலக 
வைரச்சிககுப் பஙகளிப்புச் ்சய்்த உலகின் 
பல�ாடுகளைச் தசரந்்த ஆளுளமமிகக �பர-
கள இத்்்தரிவில இ்டம்்பறறுளைனர. 

இராஜ்தந்திர மறறும் இரு்தரப்பு உைவு-
களை தமம்படுத்துவதில தூதுவர அமீர 
அஜ்வத் ்பறறுக ்காண்ட அனுபவஙகளை-

யும் ஆதலாசளனகளையும் அவரு-
்டனான ஓர பிரத்திதயக த�ரகாணல 
ஊ்டாக இச்சஞ்சிளக பிரசுரித்துளைது. 

'த்தசஙகளைக கடடி்யழுப்புவ -
்தன் மூலம் உலக வைரச்சிககுப் 
பஙகளித்்தல' என்ை இலககில உலக 
�ாடுகள பலவறறில இயஙகி வரும் 
இந்்த உலக வைரச்சி மன்ைம் 85 
இறகு தமறபட்ட �ாடுகளில 25000 
இறகும் அதிகமான ்்தாழில அதி -

பரகள மறறும் வரத்்தக நிறுவனஙகள 
்காண்ட வளலயளமப்ளபயும் ்காணடுள -
ைது.

எம்.ஏ.அமீனுலலா...?

ஓமானுக்ான இலங்்த் தூதுவர் 
அமீர் அஜவத்துககு கி்ைத்்த க்ௌரவம்

மர்ஜான் பளீல் எம்.பி, க்தன் மா்ாண ஆளுநர் பங்்ற்பு

மருத்துவ நிபுணர்்ளின் ஒன்்ற்ர
வருை ஆய்வில் கவளிவந்த உண்ம

இலஙளகத் தூ்தரகம்
 மஸ்கட, ஓமான்

(அஜ்வாத் பாஸி)

வில்கமுவ பிரதத்சததின்
சிறுநீரக தநாயாளரகளில்
65 வீதததினர விவ்சாயிகள்

90 வீ்தத்தினரின் வருமானம்
10,000 ரூபாவிலும் கு்்றவு
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இரண்டாக பிரியும் ட்டாஷிபடா
ட�ொஷிபொ அதன் நிறு -

வனத்த 2 தனி நிறுவ-
னங்களொ்கப் பிரிக்கவுள்-
ளது. ்க�நத ஆண்டு அது 
3 நிறுவனங்களொ்கப் பிரிக-
்கப்படும் என்று அறிவித-
திருநதது.  

்க�நத சில ஆண்டு்க -
ளில் ஜப்பொ்னச் சேரநத 
டதொழில்நுடப நிறுவ -
னமொன ட�ொஷிபொ பல 
பிரச்சி்ன்க்ள எதிர-
ச�ொககி வருகிறது.  

அதன் உட்கட�்மப்பு வரதத -
்கத்தத தனியொ்கப் பிரிககும் திட -
�ங்க்ள அது ரதது டேய்துள்ளது. 
நிறுவனததின் பிளவொல் சினங -
ட்கொண்டுள்ள பஙகுதொரர்களின் வரு-
மொனத்த அதி்கரிக்கவும் ட�ொஷிபொ 
புதிய திட�ங்க்ள டவளியிடடுள்-

ளது.   இரண்�ொ்க நிறுவனத்தப் 
பிரிப்பதொல், டேயல்பொடடுச் டேல-
வு்க்ளயும் நிச்ேயமறற தன்்ம்ய-
யும் கு்றக்க முடியும் என்று நிறுவ-
னம் குறிப்பிட�து.  

இவவொண்டின் இரண்�ொம் பகுதி 
முதல் அடுதத நிதியொண்டுககுள் திட -
�ங்க்ள நி்றசவறறவிருப்பதொ்கத 
டதரிவிக்கப்பட�து.    

உக்ரைன் பதற்றம்: அடுத்து
வரும் நாட்கள் தீரக்கமானது

உக்ரன் ட�ருக்கடி்ய தணிப்-
பதில் அடுதத வரும் �ொட்கள் தீரக்க-
மொனது என்று பிரொன்ஸ் ஜனொதிபதி 
எமொனுசவல் டமகசரொன் குறிப்பிட-
டுள்ளொர. ரஷய ஜனொதிபதி விளொடி-
மிர புடடின் உ�னொன ேநதிப்புககு 
பின்னர அவர இத்னத டதரிவித-
தொர. 

உக்ரன் எல்்லயில் ரஷயொ 
ப்�்க்ள குவிததிருககும் 
நி்லயில் சமறகுல்க த்லவர 
ஒருவரின் முதலொவது ரஷய விஜய-
மொ்கசவ டமகசரொன் அஙகு டேன்றி-
ருநதொர. இநதப் பயணததில் முன்-
சனறறம் ஏறபட�தொ்க டமகசரொன் 
ேமிக்ஞை ்கொடடியுள்ளொர.  

உக்ரன் மீது ஆககிரமிப்பு 
டதொடுககும் திட�ம் எதுவும் இல்்ல 
என்று ரஷயொ மறுததுள்ளது. 

எவவொறொயினும், சமொதல் ஒன்று 
டவடிககும் ேொததியம் பறறி சமறகுல்க 
�ொடு்கள் ்கவ்ல டவளியிடடு வருகின்-
றன.  

ரஷயொ முழு அளவிலொன ஆக-
கிரமிப்பு ஒன்்ற டதொடுப்பதறகு 
சத்வயொன 70 வீதமொன இரொணு-
வத்த குவிததிருப்பதொ்க அடமரிக்க 
அதி்கொரி்கள் ்க�நத ஞைொயிறறுககிழ்ம 
கூறி இருநதனர. 

இநநி்லயில், உக்ரன் மீது ரஷயொ 
ப்�டயடுததொல் ரஷயொவிலிருநது 
டஜரமனிககு டபடசரொலிய டபொருட-
்கள் ட்கொண்டு டேல்லும் 'ச�ொரட ஸ்டரீம் 
2' என்னும் எரிவொயு குழொய் துண்டிக்கப்-

படும் என்று அடமரிக்க ஜனொதிபதி சஜொ 
்ப�ன் எச்ேரிததுள்ளொர.

டவொஷிங�னில் டஜரமன் பிரத-
மர ஓலொப் ச�ொல்�ஸ் உ�ன் ்க�நத 
திங்கடகிழ்ம ��ததிய சபச்சுவொரத-
்தககு பின்னர அவர இவவொறு டதரி-
விததுள்ளொர.

ரஷயொ மீதொன த்�ககு ஆதரவு 
அளிககும் கூற்ற பிரிட�ன் பிரதமர 
டபொரிஸ் சஜொன்ேனும் டவளியிடடுள்-
ளொர. தி ்�ம் பததிரி்்கககு ச�றறு 
டேவவொய்ககிழ்ம எழுதிய ்கடடு்ர-
யில் அவர, பிரொநதியததில் பிரிட�ன் 
விமொனப்ப்� சபொர விமொனங்கள் 
மறறும் ்க�றப்�்க்ள நிறுததுவ-
தறகு ஆசலொசிப்பதொ்க குறிப்பிடடுள்-
ளொர.  பதறறத்த தணிப்பது பறறி 

ரஷயொ முன்்வதத பல ச்கொரிக-
்்க்க்ள சமறகுல்க �ொடு்கள் ஏற-
்கனசவ நிரொ்கரிததுள்ளன. இதில் 
ச�ொடச�ொவில் உக்ரன் அங்கதது-
வத்த டபறுவ்த அநத அ்மப்பு 
நிரொ்கரிக்க சவண்டும் மறறும் 
கிழககு ஐசரொப்பொவில் அதன் 
இரொணுவ நி்ல்க்ள கு்றக்க 
சவண்டும் என்ற ச்கொரிக்்க்களும் 
அ�ஙகும்.   

இநநி்லயில் புடடின் உ�ன் 
இரவு உணவு விருநதில் பஙச்கறற 
டமகசரொன், சபச்சுவொரத்தயி-
லும் ஈடுபடடுள்ளொர. இநத ேந-
திப்பு ஐநது மணி ச�ரம் நீடிததது. 
இத்னத டதொ�ரநது டேய்தியொளர-
்களி�ம் சபசிய டமகசரொன், எதிர-

வரும் �ொட்கள் தீரக்கமொனது என்றும் 
�ொம் ஒன்றொ்க சேரநது தீவிரமொன 
சபச்சுவொரத்தயில் ஈடுப� சவண்டி 
உள்ளது என்றும் கூறினொர.  

டமகசரொனின் சில முன்டமொழிவு-
்கள், 'சமலும் கூடடு ��வடிக்்கக-
்கொன அடிப்ப்�்ய உருவொக்கலொம் 
என்றும் அது பறறி கூறுவது முன்கூடடி-
யதொ்க அ்மயக கூடும் என்றும் ரஷய 
ஜனொதிபதி புடடின் கூறினொர.  

பிரொன்ஸ் ஜனொதிபதி ச�றறு 
உக்ரன் பயணமொனசதொடு அஙகு 
அவர அந�ொடடு ஜனொதிபதி டவொசலொ-
டிமிர டேலன்ஸ்கி்ய ேநதிதது சபே-
வுள்ளொர. இத்னத டதொ�ரநது அவர 
புடடினு�ன் மீண்டும் சபசுவதறகு 
திட�மிடடுள்ளொர. 

ஹசரா மாகாணம்  
பற்றி ககாரிக்க

ஹேரொ பகுதி்ய தனி மொ்கொண-
மொ்க மொறறும் தனது முயறசிககு 
மதிப்பளிககும்படி ட்கபொஹ் ஹேரொ 
தஹ்ரீக த்லவர ேரதொர முஹமது 
யூசும், பொகிஸ்தொன் பிரதமர இம்ரொன் 
்கொ்ன ச்கடடுகட்கொண்டுள்ளொர.  

பல கூட�ொடசி பகுதி்க்ள உரு-
வொககுவது �ல்லொடசிககு முககி-
யம் என்றும் இநத ச�ொக்கததிற்கொ்க 
ஆ்ணககுழு ஒன்்ற அ்மககும்ப-
டியும் பொக. அர்ே அவர ச்கடடுக-
ட்கொண்�ொர.   

ஹேரொ மொ்கொண விவ்கொரத்த 
டேனட த்லவர ேொதிக ேஙனியும் 
பிரதமரின் ்கவனததிறகு ட்கொண்டு 
வநதிருப்பதொ்க அவர சுடடிக்கொடடி-
னொர.     

புட்டினை சந்தித்த மெக்ரோன் ம்தரிவிப்பு

தடாய்டானுக்கு ஆயுதம் 
விறக அடெ. ஒப்புதல்

தொய்வொனுககு ஆயுதங்க-
்ளயும் சே்வ்க்ளயும் 
விறப்ன டேய்ய அடம -
ரிக்கொ ஒப்புதல் வழஙகியுள் -
ளது.

அநத விறப்னயின் 
மதிப்பு கிட�ததட� 100 
மில்லியன் ட�ொலரொ்க 
இருககும் என்று கூறப்-
படுகிறது. தொய்வொனின் 
ஏவு்க்ணத தற்கொப்பு 
அ்மப்்ப சமம்படுததுவது அநத 
ஒப்பநதததில் அ�ஙகும். அநத ஒப்-
பநதம் அடமரிக்கொவின் சதசிய, 
டபொருளொதொர, பொது்கொப்பு �லன்்க-
ளுககுப் பயனளிப்பதொ்க அடமரிக்க 

பொது்கொப்பு ஒதது்ழப்பு அ்மப்பு 
கூறியது. வட�ொரததில் அரசியல் 
நி்லததன்்ம்யயும் இரொணுவச் 
ேமநி்ல்யயும் நிரவகிக்க அநத 
ஒப்பநதம் தொய்வொனுககு  உதவும் 
என்றும் அ்மப்பு குறிப்பிட�து.

தலிபான் மறுப்பு

ஆப்்கொனில் ச�டச�ொ இருப் -
பில் இருநது ்்கவி�ப்பட� �வீன 
இரொணுவ உபர்கணங்க்ள பொகிஸ்-
தொன் தஹ்ரிககி தலிபொன்்களுககு 
எதிரொ்க பொகிஸ்தொன் பயன்படுதது-
வொ்க இஸ்லொமொபொத டவளியிட� 
அறிவிப்்ப தலிபொன்்கள் மறுததுள்-
ளனர.   

“எநத �ொடடுககும் ஆப்்கொன் 
மண்ணில் இருநது ஆபதது இல்்ல 
என்று �ொம் உறுதி டேய்வசதொடு 
உறுதி அளிககிசறொம்” என்று 
திலிபொன் து்ண சபச்ேொளர பிலொல் 
்கரிமி டதரிவிததுள்ளொர.   

ச�டச�ொ ப்�்களின் எஞ்சிய 
இரொணுவ உப்கரணங்க்ள பொக. 
ப்�்கள் பயன்படுததுவதொ்க அந-
�ொடடு உள்து்ற அ்மச்ேர டேய்க 
ரஷித கூறிய நி்லயிசலசய இநத 
டேய்தி டவளியொகியுள்ளது.     
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பீ.சி.ஆர ஆய்வுகூ� 

சேொத்ன சபொன்ற துல் -
லியமொனதும் �ொன்கு 
நிமி�ங்களுககுள் முடிவு 
கி்�க்கக கூடியது -
மொன புதிய ட்கொசரொனொ 
சேொத்ன மு்ற ஒன்்ற 
உருவொககி இருப்பதொ்க 
சீன விஞ்ஞைொனி்கள் டதரி -
விததுள்ளனர. 

ட்கொவிட–19 டதொற -
றுக்கொன மி்கத துல்லிய -

மொன மறறும் உணரதி -
றன் ட்கொண்� சேொத்ன 
மு்றயொ்க பீ.சி.ஆர ்கரு -
தப்பட�சபொதும், அதன் 
முடிவு்கள் கி்�க்க ேொதொ -
ரணமொ்க பல மணி ச�ரம் 
எடுததுக ட்கொள்ளும்.   

சேொத்னக்கொன அதி்க 
சத்வ ஏறபடுவது சில 
�ொடு்களில் சமலதி்க பணி -
யொளர்களின் அவசியத்த 
ஏறபடுததி இருப்பசதொடு, 

ஒமிகசரொன் சபொன்ற 
சவ்கமொ்க பரவககூடிய  
திரிபு்கள் தீவிரம் அ்�வ -
தறகு ்கொரணமொ்க அ்மகி -
றது. 

இதறகு தொம் தீரவு ்கண் -
டிருப்பதொ்க �ங்கொயில் 
உள்ள பூதொன் பல்்க்லக -
்கழ்கததின் ஆய்வொளர்கள் 
டதரிவிததுள்ளனர. 

து ் � ப் ப ொன் ்க ளி ல் 
இருநது மரபணு டபொருட -

்க்ள பகுப்பொய்வு டேய்ய 
நுன்மின்னணு்வ பயன்ப -
டுததுவது ட்கொவிட ஆய்வு -
கூ� சேொத்னககு எடுத -
துகட்கொள்ளும் ்கொலத்த 
கு்றக்க முடியும் என்று 
விஞ்ஞைொன ேஞ்சி்்க 
ஒன்றில் ்க�நத திங்கட -
கிழ்ம டவளியொன 
ஆய்வுக ்கடடு்ரயில் 
அநத ஆய்வுக குழுவினர 
குறிப்பிடடுள்ளனர. 

ட�வ்டாய கிரக ெடாதிரிகடை
எடுத்து ்ர நடா�டா ஒப்பநதம்

2030்களில் டேவவொய் கிர்கத -
தின் முதலொவது பொ்ற மொதி-
ரி்க்ள பூமிககு எடுததுவரும் 
டரொகட்கட்� அ்மககும் �ொேொ 
ஒப்பநதத்த டலொகீட மொரடீன் நிறு -
வனததின் விண்டவளி பிரிவு டவன்-
றுள்ளது.   

சிறிய மிதமொன டரொகட்கட டேவ-
வொயின் சமறபரப்பில் இருநது 
“பொ்ற, வண்�ல் மறறும் வளிமண்-
�ல மொதிரி்க்ள” பூமிககு ட்கொண்டு-
வரும். மறடறொரு கிர்கததில் இருநது 
புறப்படும் முதல் டரொகட்கட�ொ்க 
இது இருககும்” என்று �ொேொ டவளி-
யிட� அறிவிப்பில் கூறப்படடுள்-
ளது.    ஓர ஆண்டுககு முன் டேவ-
வொயில் த்ரயிறஙகிய �ொேொவின் 
டபரடேவரன்ஸ் ஆய்வுக ்கலன் டேவ-
வொயின் பல பகுதி்களில் மொதிரி்ய 

சே்கரிதது வருகிறது.   டேவவொயில் 
முன்னர உயிர்கள் இருநததற்கொன த�-
யத்த ்கண்�றிவசத இநத ஆய்வின் 
ச�ொக்கமொகும். எனினும் இநத மொதி-
ரி்கள் பூமிககு ட்கொண்டுவரப்படடு 

ஆய்வுகூ�ததிசலசய சேொதிக்கப்ப�-
வுள்ளன.  இநத டேவவொய் வொ்கனத-
திற்கொன ஒப்பநதம் 194 மில்லியன் 
ட�ொலர டபறுமதியொனது என்று 
�ொேொ குறிப்பிடடுள்ளது.     

டரயடானின் இறுதிக் கிரிடயயில் 
நூறறுக்கணக்கடாசைடார் பஙசகறபு

டமொசரொகச்கொவில் ஆழ்து்ள 
கிணறறில் �ொன்கு �ொட்கள் சிககி 
இருநத நி்லயில் உயிரிழநத ஐநது 
வயது சிறுவன் ்ரயொனின் இறுதிக 
கிரி்யயில் நூறறுக்கணக்கொசனொர 
பஙச்கறறனர. 

்க�நத டபப்வரவரி 1ஆம் தி்கதி 32 
மீறறர ஆழமொன கிணறறில் விழுநத 
்ரயொ்ன மிட்க தீவிர முயறசி்கள் 
இ�ம்டபறறசபொதும் அ்வ சதொல்-
வியில் முடிநதன. இநத நி்கழ்வு ேர-
வசதே அளவில் அவதொனத்தப் 
டபறறது. 

இநத ேம்பவம் ��நத தனது 
டேொநத ஊரில் ்க�நத திங்கடகிழ்ம 
்ரயொனின் இறுதிக கிரி்ய இ�ம் -
டபறறது. இதில் டபரும் மக்கள் 
திரண்�தொல் ம்ல உச்சியில் இருக -
கும் அ�க்கஸ்தலததில் சபொதுமொன 
இ�ம் இருக்கவில்்ல. 

'எனககு 50 வயதுககு சமலொகிறது. 

இறுதிச் ே�ஙகு ஒன்றில் இதத்ன 
சப்ர �ொன் பொரதததில்்ல. 
்ரயொன் எம் அ்னவரது புதல்வன்' 

என்று அநத கிரொமத்தச் சேரநத 
ஒருவர சரொய்ட�ரஸ் டேய்தி நிறுவ -
னததிறகு டதரிவிததுள்ளொர.  

மட்கஸ்கார சூ்றாவளி பாதிப்பு: 
உதவி வழங்குவதில் நநருக்கடி

ம�்கஸ்்கொரில் படசிரய் சூறொவளி 
வீசிய்தத டதொ�ரநது அஙகு மனி-
தொபிமொன உதவி்க்ள வழஙகுவதில் 
மொடபரும் ட�ருக்கடி ஏறபடடிருப்ப-
தொ்க ஐககிய �ொடு்கள் ே்ப எச்ேரித-
துள்ளது.

இநத அனரததததில் கு்றநதது 21 
சபர உயிரிழநதனர. சுமொர 70,000 
சபர வீடு்க்ளவிடடு டவளிசயற 
ச�ரிட�து. சில �்கரங்களும் கிரொ-
மங்களும் பொதி அல்லது முழு்ம-
யொ்க அழிக்கப்பட�ன.

அறுவ்�ககுத தயொரொ்க இருநத 
பயிர்க்ளச் சூறொவளி அழிதததொ்க 
ஐககிய �ொடு்கள் உணவு நிறுவனம் 
டதரிவிததுள்ளது.

பொதிக்கப்பட�வர்களில் பலர 
குழந்த்களொ்க இருக்கலொம் என்று 

யுனிடேப் எனும் ஐ.�ொவின் சிறுவர 
நிதியம் எச்ேரிததுள்ளது. சூறொவளி-
யின் தொக்கம் பல மொதங்கள் நீடிககும் 
என்று அது டதரிவிததது.

முககிய வீதி்கள் சேதம்�நதுள்-
ளதொல் மக்களுககு நிவொரணம் வழங -
குவதில் சிரமம் ஏறபடுவதொ்கவும் 
கூறப்பட�து. ம�்கஸ்்கொரின் மக்கள் 
டதொ்்கயில் 75  வீதததிறகும் அதி-
்கமொசனொர வறு்மகச்கொடடிறகுக 
கீழ் வொழ்கின்றனர.

ஈரைாக: புதிய ஜனாதிபதி்ய 
ததரவு நெயவதில் ததால்வி

ஈரொககில் ்க�நத திங்கடகி -
ழ்ம இ�ம்டபறற பொரொளுமன்ற 
அமர்வ முககிய ்கடசி்கள் புறக்க -
ணிதத நி்லயில் புதிய ஜனொதிபதி 
ஒருவ்ர சதரவு டேய்வதில் எம்.
பிக்கள் சதொல்வி அ்�நதுள்ளனர. 

329 ஆேனங்கள் ட்கொண்� பொரொ-
ளுமன்றததில் வொகட்கடுப்பு ஒன்்ற 
��தத மூன்றில் இரண்டு எம்.பிக்கள் 
பஙச்கறறிருக்க சவண்டும். எனினும் 
பலம்மிக்க ஈரொககிய ஷியொ த்லவர 
முகததொ அல் ேதர உ�ன் கூட�ணி 
சேரநதிருககும் பல எம்.பிக்களும் 
்க�நத திங்கடகிழ்ம பொரொளுமன்ற 
அமரவில் பஙச்கற்கவில்்ல. 

டவறும் 58 சபசர இநத அமரவில் 
்கலநதுட்கொண்டிருநதனர. 

பொரொளுமன்றததில் 73 ஆேனங-
்க்ள ட்கொண்டிருககும் மி்கப்டப -

ரிய கூட�ணியொன அல் ேதர இநத 
அமர்வ புறக்கணிககும் அறி-
விப்்ப ்க�நத ஞைொயிறறுககிழ்ம 
டவளியிடடிருநதது. 

ேதரின் ஆதர்வ டபறற ஜனொதி-
பதி சவடபொளர டஹொஷயொர டேபொ-
ரியின் சவடபுமனு்வ ஈரொக உச்ே 
நீதிமன்றம் ஊழல் குறறச்ேொடடு 
்கொரணமொ்க தற்கொலி்கமொ்க நிறுததி-
ய்த அடுதசத பல எம்.பிக்களும் 
அமர்வ புறக்கணிததுள்ளனர.  

தவவு பாரத்ததா்க இஸதரைல்
நபாலிஸ மீது குற்றசொடடு

அனுமதி இன்றி இஸ்சரலிய பிரமு-
்கர்களின் டதொ்லசபசி்களில் சவவு 
டமன்டபொரு்ள ட்கொண்டு ஊடுருவிய-
தொ்க இஸ்சரல் டபொலிஸொர மீது சுமததப்-
படும் குறறச்ேொடடு குறிதது விேொரிக்க 
ஆ்ணககுழு ஒன்று அ்மக்கப்ப�-
வுள்ளது.  அதி்கொரி்கள், ஆரப்பொட�க-
்கொரர்கள், ஊ�்கவியலொளர்கள் மறறும் 
முன்னொள் பிரதமர டபன்ஜமின் ட�தன்-
யொகுவின் ம்கன் இவவொறு இலககு 
்வக்கப்பட�வர்களில் இருப்பதொ்க 
உள்ளுர பததிரி்்கயொன ்கல்்கலிஸ்ட 
குறிப்பிடடுள்ளது.   

ட�தன்யொகுவின் ஊழல் வழககில் 
ேொடசி ஒருவரும் சவவுபொரக்கப்பட�-
தொ்க குறறம்ேொட�ப்படுகிறது.  இநத 
டேய்தி உண்்மயொயின் 'மி்கத தீவிர-
மொனதொ்க இருககும்' என்று இஸ்சரல் 
பிரதமர �ப்�ொலி டபன்னட குறிப்பிட-

டுள்ளொர.  உள்ளுரில் உருவொக்கப்பட� 
டப்கொேஸ் டமன்டபொருள் இநதச் டேய-
லுககுப் பயன்படுததப்பட�தொ்கக 
கூறப்பட�து. 

அதனொல் ஒரு ்்கசபசியின் 
ஒவசவொரு டேயல்பொட்�யும் ்கண்-
்கொணிக்க முடியும். இஸ்சரலின் என்.
எஸ்.ஓ குழுமததொல் உருவொக்கப்பட� 
இநத டமன்டபொரு்ள உலகின் 
பல �ொடு்களின் ேரவொதி்கொர அரசு்கள் 
தவறொ்க பயன்படுததியதொ்க குறறச்-
ேொடடு எழுநத்ம குறிப்பி�ததக்கது. 
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அம்பிகாமவ சாடிய அ்ரசு...
வர்த்தமானியின்படி, நுவரெலியா, 
காலி, இெ்ததினபுரி ஆகிய மாவட்-
டஙகளின ்பழைய பிெத்தச ரசயல-
கஙகள் பிரிககப்பட்தடா, ்தெமுயர-
்தப்பட்தடா புதிய முழுழமயான 
பிெத்தச ரசயலகஙகள் உருவாககப-
்பட தவண்டும் என அெசாஙகம்  முடி-
வுரசய்தது.   

இ்தன்படி புதி்தாக வந்த இந்த 
ஆட்சியில், காலியின ்பழைய உ்ப 
பிெத்தச ரசயலகஙகள், புதிய முழு 
பிெத்தச ரசயலகஙகளாக ்தெமுயர்த -
்தப்பட்டு தகாலாகலமாக திறநதும் 
ழவககப்பட்டுள்ளன. ஆனால், 
அத்த அெசாஙக வர்த்தமானியில் 
கூறப்பட்டுள்ள நுவரெலியா மாவட் -
ட்ததிறகான ஐநது தமலதிக முழு 
பிெத்தச ரசயலகஙகள் உருவாககப-
்பட தவண்டும் என்பழ்த உ்தாசீனம் 
ரசயது விட்டு, இெண்டு உ்ப பிெத்தச 
ரசயலகஙகழள மா்ததிெம் ர்பயெள-
வில் இந்த அெசாஙகம் திறநது ழவ்த-

துள்ளது.  காலிககு ரவள்ளிகெண்டி; 
நுவதெலியாவுககு ்தகெம். இது இன 
்பாெ்பட்சமில்ழலயா?    

மனி்த உரிழம ரசயற்பாட்டாளர 
அம்பிகா ஒரு நீண்ட கால மனி்த 
உரிழம த்பாொளி.  ரகாழும்பில் 
ரவள்ழள தவன கட்த்தல்களுககு 
எதிொக எமது மககள் கண்காணிபபு 
குழு ஆெம்பிககப்பட்ட காலம் மு்தல் 
அவர எம்முடன இழைநது ரசயற-
்பட்டார. அவர ஐதொபபிய ஒனறி -
ய்ததுககு வைஙகிய சாட்சிய்ததில் 
இந்த பிெத்தச ரசயலகஙகள் ்பறறி 
கூறினாதொ என எனககு ர்தரியாது. 
ஆனால் இந்ாட்டு இன ்பாெ்பட்ச 
்டபபில் இது ஒரு சிறிய உ்தாெைம்.  

கடந்த 74 வருட காலமாக இந-
்ாட்டில் ்தமிழ் மககளுககு உரிழம 
்பகிரவு, அபிவிரு்ததி இெண்டிலும், 
பி்த்தழள, ்தகெ கெண்டிகள்்தான காட்-
டப்பட்டுள்ளன. அ்த்தழனககும் 
காலிழய விட, நுவரெலியாவில்-

்தான இந்த பிெத்தச ரசயலக பிரிவில் 
சன்தர்தாழக அதிகம். நீண்டகா-
லமாக அஙதக பிெத்தச சழ்பகதள 
த்பாதுமானளவு இல்லாமல் இருநது 
அவறழற ்ாதம பிரி்தது ர்பறறுக-
ரகாடு்தத்தாம். இபத்பாது  அவறறுககு 
சமாநதிெமாக பிெத்தச ரசயலகங-
கழள தகட்டால் கிழடககவில்ழல. 
அழமசசெழவ தீரமானம் எடு்தது 
வர்த்தமானி பிெகடனம் ரசய்தாலும் 
கிழடககவில்ழல.  

ஆனால், அத்த வர்த்தமானியில் 
நுவரெலியாவுடன தசரநது அறிவிக -
கப்பட்ட காலிககு ரகாடுககிறீரகள். 
நுவதெலியாவில் ்தமிைர ர்பரும் -
்பானழமயாக வாழ்கிறாரகள். 
ஒருதவழள நுவதெலியாவில் ்தமிைர 
வாைாவிட்டால் கிழட்ததிருககும். 
அப்படியானால், இது்தாதன இன 
்பாெ்பட்சம்?  

அெசாஙக உடன்பாடு ஏற்பட்டு 
வர்த்தமானியில் பிெகடனம் ரசய-

யப்படுவது்தான, இதில் மிக முககிய 
அஙகம். அழ்த ்ாம் ரசயது முடி்தது 
விட்தடாம். ஆட்சி முனகூட்டிதய 
கழலககப்பட்டது. இனழறய ஆட்சி 
்ாம் விட்ட இட்ததில் இருநது 
முன ரகாண்டு ரசல்ல தவண்டும். 
காலிககு மா்ததிெம் முனரகாண்டு 
ரசல்கிறாரகள். நுவதெலியாவுககு 
இல்ழல. அப்படியானால், இந -
்ாட்டில் ்ாம் மாறறாந்தாய மககள். 
இது்தான ்பாெ்பட்சம்.  

  மழலயக்ததில்    ்மது மககள், 
பிெத்தச சழ்பகள் ர்பறுவ்தறதக 
1987ல் இருநது முப்பது வருடங-
கள்  ்தமிழ் முறத்பாககு கூட்டணி 
ஆட்சியில் ்பஙகாளி ஆகும்வழெ 
கா்ததிருந்தாரகள். இ்த்தழகய இன 
்பாெ்பட்சஙகழள்தான அம்பிகா சற-
குை்ா்தன எடு்தது கூறியுள்ளார 
என்பழ்த ்படி்த்த த்பொசிரிய அழமச-
சர ஜி.எல். பீரிஸ் எடு்தது கூறுகிதறன 
என ர்தரிவி்ததுள்ளார.

நாட்டின் தற்ொமதய...
ர்தரிவி்த்த ்பதில் ஆகியழவ ர்தாடர-
பில் த்றறு சழ்பயில் சரசழச ஏற்பட்-
டதுடன அது சில நிமிடஙகள் நீடி்த-
்தது.   

எதிரககட்சி்த ்தழலவர ர்தரிவி்த்த 
கரு்ததுககழள அழமசசர த�ானஸ்-
டன ர்பரனாண்தடா ''கிசு கிசு''ககள் 
என வரணி்த்த்தால் ஆளும் கட்சிககும் 
எதிரககட்சிககுமிழடயில் சழ்பயில் 
கடும் ்தரககம் ஏற்பட்டது.   

்பாொளுமனற்ததில் த்றறு எதிரக-
கட்சி்த்தழலவர சஜி்த பிதெம்தாச 
27இனகீழ் 2இல் மககளின வாழ்-
வா்தாெ ர்ருககடிகள் , நிதிப ்பற-
றாககுழற உள்ளிட்ட விடயஙகள் 

ர்தாடரபில் நிதி அழமசசரிடம் ்பல 
தகள்விகழள எழுபபினார.   

அ்தறகு ்பதிலளி்த்த அழமசசர 
த�ானஸ்டன ர்பரனாண்தடா, 
விழெவில் அ்தறகான ்பதிழல ர்பற-
றுகரகாடுகக முடியும் எனறும் குறிப-
பிட்டார.   

 அகதகள்விகளுககு ்பதிலளிகக 
சழ்பயில் நிதி அழமசசதொ ,நிதி 
இொ�ாஙக அழமசசதொ இல்லா-
்தால் ஆளும் கட்சியின பிெ்தம ரகாெ-
டாவான அழமசசர த�ானஸ்டன 
ர்பரனாண்தடா ்பதில் அளி்த்தார. 
அ்தனத்பாது 27 கீழ் 2 தகள்விகளுககு 
அெசாஙகம் ்பதிலளிககும் எனினும்,-

எதிரககட்சி்த்தழலவரின ''கிசு கிசு''க-
களுககு ்பதில் வைஙக முடியாது 
எனறார.  

அ்தழனயடு்தது எழுந்த எதிரககட்-
சி்த்தழலவர சஜி்த பிதெம்தாச ,   

மககளின வாழ்வா்தாெ ர்ருகக-
டிகள், ்ாட்டின நிதிப்பறறாககுழற 
பிெசசிழனகள் அெசுககு ''கிசு கிசு''க-
களாகிவிட்டனவா? அெசு மககளின 
வாழ்வா்தாெ பிெசசிழனகழள ''கிசு 
கிசு''ககளாக்த்தான ்பாரககினற்தா 
எனகதகள்வி எழுபபினார.   

அ்தறகு அழமசசர த�ானஸ்டன 
ர்பரனாண்தடா ்பதிலளிகழகயில், 
எழு்தது மூலம் தகட்கப்பட்ட தகள்-

விகளுககு ்பதில் வைஙகப்படும். 
ஏழனயழவ ''கிசுகிசு''ககளாக இருப்ப-
்தால் ்பதில் வைஙக முடியாது எனதற 
்ான கூறிதனன எனறு குறிபபிட்டார.   

 ்ான முககிய்ததுவம் வாயந்த 
தகள்விகழள நிதியழமசசரிடம் 
எழுபபியுள்தளன . ஆனால் இக-
தகள்விகளுககு ்பதிலளிகக சழ்பயில் 
நிதியழமசசதொ, நிதி இொ�ாஙக 
அழமசசதொ இல்ழல. ்ாட்டின மக-
களின பிெசசிழனகள் ர்தாடர்பான 
தகள்விகளுககு ்பதிலளிகக அழமசசர-
கள் ர்பாறுபபுடன சழ்பயில் இருகக 
தவண்டுரமன எதிரககட்சி்த்தழலவர 
ர்தரிவி்த்தார. 

TNA தனிநாட்மடை ்காரி நிறகவிலமலை!...
என ்தமிழ் த்தசிய கூட்டழமபபின 
்பாொளுமனற உறுபபினர சாைககி -
யன இொசமாணிககம் ர்தரிவி்த்தார.

்பாொளுமனற்ததில் த்றறு உழெ -
யாறறிய அவர,  

ஆஸ்்ப்ததிரிகளில் மருநது்த ்தட் -
டுப்பாடு காைப்படுகிறது. த்தாட்ட 
மககளுககு தகாதுழம மா வைங -
குவ்தாக அெசு அறிவி்ததிருந்தது. 
ஆனால் த்தாட்டமககள் தகாதுழம 
மா இனறி கஷடப்படுகினறனர.  

 ்தழடரசயயப்பட்ட தடாலர 
்படகுகழள ்தடுககுமாறு வட்பகுதி 
மீனவரகள் தகாருகினறனர.   ரவளி -
்ாட்டு மீனவரகள் 300 கிதலாமீறறர 
ர்தாழலவில் மீனபிடிககினறனர. 

ஆனால் அெசு அ்தழன ்தடுகக -
வில்ழல. 

நீதி அழமசசர வடககிறகு ரசனறு 
காைமல் த்பானவரகளின குடும்்பங -
களுககு ஒரு இலட்சம் ரூ்பா வைங -
குவ்தாக ர்தரிவி்ததுள்ளார. ்தமது 
பிள்ழளகளுககு எனன ்டந்தது 
என ்தாயமார தகட்கினறனர. ஒரு 
இலட்சம் ரூ்பா வைஙகி ர�னீவா 
பிெசசிழனழய தீரகக முடியாது. 
எந்த ்தவறும் ரசயயா்த முஸ்லிம் -
இழளஞரகள் சிழறயில் உள்ளனர. 
்பயஙகெவா்த ்தழடசசட்டதின கீழ் 
ழக்தான ஹி�ாஜ் ஹிஸ்புல்லா 
விடுவிககப்பட்டுள்ளார. இது ்பறறி 
மகிழ்சசி அழடகிதறாம். ்பயஙகா -

ெவா்த ்தழடசசட்ட்ததிறகு எதிொக 
எமது கட்சி ்ாடுபூொவும் ரசனறு 
மககழள அறிவூட்ட இருககிதறாம். 

எமது பிெத்தசஙகளில் வனஜீ -
வொசிகள் திழைககளம் தமற -
ரகாள்ளும் அநியாயஙகழள நிறு்த்த 
தவண்டும். 30-, 40 வருடஙகள் ்பயி -
ரிட்ட காணிகழள ்பலா்தகாெமாக 
ர்பறறுள்ளளனர. ர்தால்ர்பருள் பிெ -
த்தசஙகழள ்பாதுகாகக தவண்டும். 
ஆனால் மட்டககளபபில் தகாயி -
லுககு ரசாந்தமான காணியில் நிரமா -
ைம் ரசயய ்தடுககப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால் குறுநதூரமழலயில் 
்பாரிய நீர்த்தாஙகி அழமககப்பட் -
டுள்ளது. ர்தால்ர்பாருள் திழைக -

களம் ஒவரவாரு இட்ததிலும் 
ரவவதவறு வி்தமாக ரசயற்படுகின -
றன. ்ாம்   ்தனி்ாடு தகாெவில்ழல. 
்ாட்ழட துண்டாட தகாெவில்ழல. 
்ான த்பசுழகயில் எல்ரீரீஈ எனறு 
ரசால்வது எனககு பிெசசிழன 
கிழடயாது.எமககு திருபபி ஏசமுடி -
யும் எனறார.  

 அழமசசர சீ.பி ெ்தனாயகக குறிப -
பிடுழகயில்,  

ர்தால்ர்பாருள் ்பகுதிழய ழகப -
்பறறி 4 ஏககரில் வயல் ்பயிரிடப்பட் -
டுள்ளது. மட்டககளபபில் ர்தால் -
ர்பாருள் திழைககளம் ர்தாடர்பான 
பிெசசிழன குறி்தது த்பச ்தயாொக 
இருககிதறாம் எனறார.

பொதுஜன பெ்ரமுனவின் முதலைாவது...
வழகயில் ்ாடுமுழுவதும் பிெசாெ 

கூட்டஙகழள ்ட்த்த இருப்ப்தாக 
அவர குறிபபிட்டார.  

அெசியலழமபபின பிெகாெம் 
�னாதி்பதி த்தர்தழலதயா ர்பாது்த 
த்தர்தழலதயா அவசெமாக ்ட்த்த 
முடியாது. மாகாை சழ்ப்த த்தர்தல் 
சட்ட்தழ்த கடந்த அெசு குைபபி 
ழவ்ததுள்ள்தால் அந்த த்தர்தழல-
யும் ்ட்த்த இயலாது. உள்ளூொட்சி 
த்தர்தழல மா்ததிெம் ்தான ்ட்த்த 

முடியும். ஒரு வருட்ததினால் உள் -
ளூொட்சி த்தர்தல் ஒ்ததிழவககப்பட்-
டாலும் த்தர்தல் ்ட்ததுவழ்ததய 
்ாம் விரும்புகிதறாம். எமது கட்சி்த 
்தழலவர பிெ்தமர மஹிந்த ொ�்பக ஷ-
வும் த்தர்தல் ்ட்ததுவழ்ததய விரும்-
புகிறார.்பாொளுமனற த்தர்தழல 
இெண்டழெ வருடஙகள் வழெ 
்ட்த்த முடியாது. �னாதி்பதி த்தர்த -
ழலயும் முனகூட்டி ்ட்த்த இயலாது 
எனறும் அவர ர்தரிவி்த்தார. 

அதிெர் நியைனஙகளில அழுததஙகள்...
அெச தசழவ ஆழைககுழுவுகதகா 
அல்லது கல்விச தசழவ ஆழைக-
குழுவுகதகா, விண்ைப்ப்தாரிக-
ளினால் ஏத்தனும் அழு்த்தஙகள் 
பிெதயாகிககப்பட்டு உள்ளனவா 

என்பது ர்தாடரபில் கண்டறிநது, 
உரிய ்டவடிகழககழள எடுககு-
மாறு, �னாதி்பதி கல்வி அழமசசின 
ரசயலாளருககு ஆதலாசழன வைங-
கியுள்ளார.  

பகாள்கலைன்கமை உடைன் விடுவிகக...  
விடுவிப்பது ர்தாடர்பாக த்றறு 
முனதினம் இடம்ர்பறற விதசட 
கலநதுழெயாடலின த்பாத்த அவர 
இ்தழனக குறிபபிட்டுள்ளார.  

சநழ்தயில் உைவுப ர்பாருட்கள் 
உள்ளிட்ட அ்ததியாவசியப ர்பாருட் -
களுககு்த ்தட்டுப்பாடு ஏற்படுவழ்த 
்தவிரப்ப்தறகாக இந்த ்டவடிகழக 
தமறரகாள்ளப்படுவ்தாக �னாதி -
்பதி ஊடகபபிரிவு அறிவி்ததுள்ளது.  

உைவு உள்ளிட்ட அ்ததியாவ -
சியப ர்பாருட்கழள்த ்தட்டுப -
்பாடினறி வைஙகுவ்தறகாக, நிதி 
அழமசசர ்பசில் ொ�்பக ஷ ்தழல -
ழமயிலான குழுரவானழற நிய -
மிககவும் அககலநதுழெயாடலில் 

்டவடிகழக எடுககப்பட்டுள்ளது. 
எதிரவரும் ்பண்டிழக கால்ததின -
த்பாது, உைவு உள்ளிட்ட அ்ததியா -
வசியப ர்பாருட்கழள்த ்தட்டுப்பா -
டினறி ர்பாதுமககள் ரகாள்வனவு 
ரசயவ்தறகான ஏற்பாடுகழளச 
ரசயய தவண்டுரமன குறிபபிட்ட 
�னாதி்பதி, அ்தறகாக ்தறத்பாது 
மு்தல் உரிய திட்டமிடல்கழள 
தமறரகாள்ளுமாறு அதிகாரிகளுககு 
அறிவுறு்ததியுள்ளார.  

ர்தரிவு ரசயயப்பட்ட சில அ்ததி -
யாவசியப ர்பாருட்களின ரகாள்வ -
னவுககுச சந்தரப்பம் வைஙகுமாறும் 
�னாதி்பதி இ்தனத்பாது குறிபபிட் -
டுள்ளார. 

மின் துண்டிககபெடும் சரியான...
த்றறுமுனதினம் (7)  இடம்ர்பறற 
ஆளும் கட்சி உறுபபினரகள் குழுக 
கூட்ட்ததில் கலநது ரகாண்டு 
உழெயாறறும் த்பாத்த �னாதி்பதி 
இ்தழன்த ர்தரிவி்ததுள்ளார.  

எனினும் மினசாெ்தழ்த துண்டிககா-
மல் மககளுககு  அ்தழன ர்தாடரச-
சியாக வைஙகுவத்த அெசாஙக்ததின 
முயறசி எனவும் அவர ர்தரிவி்ததுள்-
ளார. 

இந்திய மீனவ்ரது அததுமீறல...
தீரவு காண்்ப்தறகான த்பசசு -

வார்தழ்தகள் ர்தாடரநது ்ட்த்தப -
்பட்டு வருகினறன எனவும் ர்தரி -
வி்த்தார.  

உைரசசி வசப்படும் மககழள 
தமலும் சிெம்ததிறகுள்ளாககாது 
இதுர்தாடர்பான விடயஙகழள 
ரவளியிடும் த்பாது விதசடமாக 
்தமிழ் ஊடகஙகள் மிகுந்த ர்பாறுப -
புடன ரசயற்பட தவண்டும் 
எனறும் அவர குறிபபிட்டார.   

இநதிய மீனவரகளின வள்ளங -
கழள இலஙழகயில் ஏலம் விட 
இருப்ப்தாக ரவளியான ரசயதி 
ர்தாடரபில் த்றறு (08) ்ழட -
ர்பறற அழமசசெழவ தீரமானங -
கழள அறிவிககும் ஊடக சநதிப -
பில் எழுப்பப்பட்ட தகள்விககும் 
அழமசசர ்பதிலளிகழகயிதலதய 
இந்த விடயஙகழள சுட்டிககாட்டி -
னார.   

இவவாறான மீனவர அ்ததுமீ -

றல் சம்்பவஙகளுககு தீரவு காண் -
்ப்தறகான த்பசசுவார்தழ்தகள் 
ர்தாடரநது ்ட்த்தப்பட்டு வருகின -
றன. இலஙழக மறறும் இநதியாவுக -
கிழடயில் இொ�்தநதிெ மட்ட்ததில் 
ர்தாடரநதும் தமறரகாள்ளப்பட்டு 
வருகினறது எனறார.   

முனனால் �னாதி்பதி மஹிந்த 
ொ�்பகக்ஷ கால்ததில் பிடிககப -
்பட்ட 24 மீனபிடி வள்ளஙகள் 
இநதிய அெசாஙக்ததினால் விடுவிக -

கப்பட்டழ்தயும் சுட்டிககாட்டிய 
அழமசசர, இரு ்ாடுகளுககிழட -
யில் வெலாறறு ரீதியிலான ்ல்லு -
றவு ரீதியில் விடயஙகள் ழகயாளப -
்படுவ்தாகவும்  ர்தரிவி்த்தார.

இந்த ஊடகவியலாளர சநதிபபில் 
அழமசசெழவ இழைபத்பசசாளர 
அழமசசர ெதமஷ ்ப்ததிெை, அெ -
சாஙக ்தகவல் ்பணிப்பளார ்ாயகம் 
ரமாஹான சமெ்ாயகக ஆகிதயா -
ரும் கலநதுரகாண்டனர.  

திருைமலை எண்பணெய் தாஙகிகள்...
திழறதசரியின ரசயலாளர, ர்பறதறா-
லியக கூட்டு்த்தா்பனம், ஐஓசி மறறும் 
Trinco Petroleum Terminal ்தனியார 
நிறுவனம் ஆகியன தமற்படி ஒப்பந-
்த்ததில் ழகசசா்ததிட்டுள்ளன.  

அ்தறகிைஙக 99 எண்ரைய்த 
்தாஙகிகளில் 85 எண்ரைய ்தாஙகி-
கள் இலஙழகககும் ஏழனய 14 எண்-

ரைய்த ்தாஙகிகள் இநதிய நிறுவன்த-
திறகும் வைஙகப்பட்டுள்ளன.  

இந்த ஒப்பந்தம் ர்தாடரபில் ்பாரிய 
எதிரபபுககள் கிளம்பி குறறசசசாட்டுக-
கள் ்பல முனழவககப்பட்ட நிழலயி-
லும் அந்த ஒப்பந்த்தழ்த ்பாொளுமன-
ற்ததில் சமரபபிகக தவண்டுரமன 
எதிரககட்சிகள் தகாரியிருந்தன.  

அ்த்தழகய பினனணியிதலதய 
திருதகாைமழல எண்ரைய்த்தாஙகி 
அபிவிரு்ததி ர்தாடர்பான ஒப்பந-
்த்தழ்த இெ்ததுச ரசயயுமாறு தகாரி 
உயர நீதிமனற்ததில் அடிப்பழட 
உரிழம மனுவும் ்தாககல் ரசயயப-
்பட்டது. அந்த நிழலயில் தமற்படி 
ஒப்பந்த்தழ்த ர்பபெவரி 8 ஆம் திகதி 

்பாொளுமனற்ததில் சமரபபிப்ப்தாக 
அழமசசர உ்தய கம்மம்பில உறுதிய-
ளி்ததிருந்தார.

அந்த உறுதிரமாழிககழமய எண்-
ரைய்த்தாஙகி அபிவிரு்ததி ர்தாடர-
்பான ஒப்பந்தம் த்றறு அழமசசர 
உ்தய கம்மம்பிலவினால் ்பாொளுமன-
ற்ததில் சமரபபிககப்பட்டது.

ஓய்வூதியம் பெறு்வாருககு...
ர்பறும் ஒவரவாருவரினதும் ஓயவூ-
திய ்பறறுசசீட்டில் ்தறத்பாது இ்தழன 
்பாரழவயிட முடியும் எனறு ஓயவூதிய 
்பணிப்பாளர ்ாயகம் �க்த டி.டயஸ் 
அறிவி்ததுள்ளார.  

 புலம்ர்பயர ஓயவூதியம் ர்பறுதவார 
்தவிெ அழன்தது அெச ஓயவூதியம் 

ர்பறுதவாரும் இக ரகாடுப்பனழவ 
ர்பற உரி்ததுழடயவரகளாவர.  

 இந்த ரகாடுப்பனவின மூலம் சுமார 
ஆறு இலட்சம் ஓயவூதியம் ர்பறுதவார 
்னழம அழடவர எனறும் ஓயவூதிய 
்பணிப்பாளர ்ாயகம் �க்த டி.டயஸ் 
தமலும் ர்தரிவி்த்தார. 

்ைலும் 11 இந்திய...
தசரந்தவரகள் எனறும் கடற்பழட 

த்பசசாளர ர்தரிவி்த்தார.   
 இந்த 11 இநதிய மீனவரகழள -

யும் மயிலிட்டி கடறரறாழில் 

திழைககள்ததினூடாக நீதிமனறில் 
முனனிழலப்படு்த்த ்டவடிகழக 
எடுப்ப்தாகவும் அவர குறிபபிட் -
டார.  

12 இலைட்ச ரூொவுககு சந்மதககு ...
சநழ்தயில் சுமார 12 இலட்சம் 

ரூ்பா விழலயில் அறிமுகப்படு்த்தப-
்படும் எனறும் கார உற்ப்ததி ரசயயும் 
உள்ளூர நிறுவனம் கூறுகிறது.  

இந்தக காரில் ஐநது த்பர வழெ ்பய-

ணிகக முடியும் என்பதுடன இயநதி-
ெமானது 200 சிசி திறன ரகாண்ட்தா-
கும். இதில் 814 கிதலா எழடழயச 
சுமநது ரசல்லககூடிய இயலுழம 
உள்ள்தாகவும் கூறப்படுகிறது. 

தமிழக மீனவ்ரது ெடைகுகமை... (03 ஆம் ெககத பதாடைர்) 
்டவடிகழககழள தமற்பாரழவ -

யிட அதிகாரிகள் மறறும் மீனபிடிப 
்படகுகளின உரிழமயாளரகளின 
உ்தத்தச ்பயை்ததிறகு இலஙழக 
ரவளியுறவு அழமசசக்ததின ஒபபு்த -
ழலயும் ்தமிைக மு்தல்வர தகட்டுக 
ரகாண்டுள்ளார.

எல்ழல ்தாண்டி மீனபிடி்த்த குற -
றசசாட்டில் ்பறிமு்தல் ரசயயப -
்பட்டு அெசுடழமயாககப்பட்ட 
இநதிய மீனவரகளின ்படகுகழள 
ஏல்ததில் விடும் ்டவடிகழக 
த்றறுமுனதினம்  (07) ஆெம்்பமா -
னது.

மூன்று ைாதஙகளில... (03 ஆம் ெககத பதாடைர்)   

ர்தாடரநதும் உழெயாறறிய அவர,   
்ாட்டில் ர்பனதடால் உட்்பட 80 

வீ்தமான மருநதுகளுககு ்தட்டுப -
்பாடு நிலவுகிறது. புறறுத்ாயககான 
மருநதுகளுககு ்தட்டுப்பாடு ஏற்பட் -
டால் அந்த த்ாயாளரகளின நிழல 
தமாசமாகும்.   

அ்ததியாவசியப ர்பாருட்கள் 

அடஙகிய ரகாள்கலனகள் துழற -
முக்ததில் த்தஙகிக கிடககும் 
நிழலயில் அ்தழன விடுவி்ததுக 
ரகாள்வ்தறகு ரடாலரில்லா்த நிழல 
காைப்படுகிறது.   

அ்தனால் ர்பருமளவு ஏறறுமதியா -
ளரகள் ்தமது ஏறறுமதி ்டவடிகழக -
கழள நிறு்ததுவ்தறகு எதிர்பார்ததுள் -

ளனர. அவவாறு இடம்ர்பறறால் 
்ாடு மிக தமாசமான நிழலழய 
எதிரத்ாககும்.   

புதிய மருநதுகழள ்பதிவு ரசயவ -
்தறகும் ்தழட விதிககப்பட்டுள்ளது.   

 அ்ததியாவசிய உைவுப ர்பாருட் -
கள் மறறும் கட்டிடப ர்பாருட்களுக -
கும் ்தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. 

இந்த நிழல ர்தாடருமானால் 
மககள் ர்பரும் அரசௌகரியங -
கழள எதிரகால்ததில் எதிர த்ாகக 
த்ரும். அெசாஙகம் உடனடியாக 
கவனி்ததிறரகாண்டு விழெவான 
்டவடிகழககழள தமறரகாள்ள 
தவண்டும் எனறு அவர தமலும் 
ர்தரிவி்த்தார. 

நீதி அமைச்சின்... (03 ஆம் ெககத பதாடைர்)

புதிய சட்டஙகள் மறறும் சட்ட்த-
தில் திரு்த்தஙகள் ரகாண்டு வரு்தல், 
நீதி்ததுழறயின உள்கட்டழமபபு 
தமம்்பாடு, காைாமல் த்பாதனார 
அலுவலகம், த்தசிய ஒருழமப்பாடு 
மறறும் ்ல்லிைகக அலுவலகம், 
இைபபீட்டு அலுவலகம் மறறும் 
நீதி அழமசசின கீழ் உள்ள ஏழனய 
முகவர நிழலயஙகள். வடககு மகக-
ளுககு தசழவகழள வைஙகுவ்தறகு 
எவவாறு ்டவடிகழக எடு்த்தன 
என்பழ்த அழமசசர இ்தன த்பாது 
விளககினார.  

 நீதியழமசசரின ்தழலழமயில் நீதி 
அழமசசினால் முனரனடுககப்படும் 
்பணிகளுககு ்தமது பூெை ஆ்தெழவ 
வைஙகுவ்தாக தூதுககுழுவினர ர்தரி-
வி்த்தனர.  

நீதியழமசசின ரசயலாளர எம்.
எம்.பி.தக.மாயாதுனன, நீதியழமச-
சின தமலதிக ரசயலாளர துஷாெ 
சுெவீெ, நீதியழமசசரின பிெ்ததிதயக 
ரசயலாளர �னக ெைதுஙக சட்ட்த்த-
ெணி அஸ்வினி ஹ்பாஙகம ஆகிதயா-
ரும் இநநிகழ்வில் கலநதுரகாண்ட-
னர. (்பா) 

தனியார் ொடைசாமலை... (03 ஆம் ெககத பதாடைர்)  
ஆசிரியரகளுககும் ஏறபுழடய்தாக-

கிக ரகாள்ளும் வழகயில் குறி்த்த  
தயாசழன அழமசசெழவககு சமரபிக-
கப்பட்டது.

தலாெனஸ் ரசல்வ்ாயகம், ஷம்ஸ் 
்பாஹிம் 

 
்ாட்டில் 80 வழக மருநதுகளுககு 

்தட்டுப்பாடு நிலவுவ்தாக முனனாள் 
அழமசசர ொஜி்த தசனாெ்தன ர்தரி -
வி்த்த கூறழற இொ�ாஙக அழமசசர 
சனன �யசுமன சழ்பயில் முறறாக 
நிொகரி்த்தார.  

்ாட்டில் சில மருநதுகளுககு ்தட் -
டுப்பாடு நிலவுவது உண்ழம என 
குறிபபிட்ட இொ�ாஙக அழமசசர 
ரடாலர ்தட்டுப்பாடு காெைமாக, 
அ்தறகான ்தாம்தம் ஏற்படுவ்தாக -
வும் அடு்த்த வாெ்ததில் அந்த மருநது-

கள் ்ாட்டுககு கிழடககும் எனறும் 
அவர ர்தரிவி்த்தார.  

்பாொளுமனற்ததில் த்றறு 
மகார்பால நிதிய்ததின ர்பயர 
மாறறம் ர்தாடரபில் ்ழடர்பறற 
விவா்த்ததில் உழெயாறறும்த்பாத்த 
அழமசசர இவவாறு ர்தரிவி்த்தார.  

அழமசசர சழ்பயில் ர்தாடரநதும் 
உழெயாறறுழகயில்:  

அெசாஙகமானது இநதியா மறறும் 
சீனா ஆகிய ்ாடுகளின நிதியு்தவி-
ழயப ர்பறறுக ரகாள்வ்தறகான 
்டவடிகழககழள தமறரகாண்டுள்-
ளது.  

அந்த வழகயில் ்தட்டுப்பாடான 

மருநதுகழள இனனும் ஒரு வாெ்த-
தில் ர்பறறுகரகாள்ள ்டவடிகழக 
எடுககப்பட்டுள்ளது.  

்தடுபபூசி ஏறறல் ரசயற்பாடுகள், 
குறிப்பாக பூஸ்டர ்தடுபபூசி ர்தாடர-
பில் ர்பரும் பிெசாெஙகள் முனரன-
டுககப்படுகினறன. பூஸ்டர ்தடுப-
பூசி ர்பறறுக ரகாள்்பவரகளுககு 
்பல்தவறு த்ாயகள் ஏற்படுவ்தாக 
வ்தநதிகள் ்பெப்பப்படுகினறன.  

அ்த்தழகய பிெசாெஙகளில் எந்த -
வி்த உண்ழமயும் கிழடயாது.  

்தடுபபூசியினால்   த்ாயகள் 
ஏற்படுவ்தாக விஞஞான ரீதியாக 
இதுவழெ உறுதிப்படு்த்தப்பட-

வில்ழல என்பழ்த ்ாம் 
ர்பாறுபபுடன குறிபபிடு-
கிதறாம்.

அத்ததவழள ்பாொளு-
மனற்ததில் உழெயாற-
றிய முனனாள் அழமச-
சர ொஜி்த தசனாெ்தன 
்பல்தவறு குறறசசாட்டு-
கழள முனழவ்த்தார.  

்ாட்டில் எனரி�னுக-
கான ர்பரும் ்தட்டுப்பாடு 
நிலவுவ்தாகவும் அவர குறிபபிட்-
டார. உண்ழமயில் எனரி�னுககான 
சிறு அளவிலான ்தட்டுப்பாடு நிலவி-
யது. அது ்தறத்பாது நிவர்ததி ரசய -

யப்பட்டுள்ளது. அடு்த்த 
வாெம் தமலும் 4 இலட்-
சம் எனரி�னகள் ்ாட்-
டுககு கிழடககவுள்ளன.  

த்தசிய மருநதுப 
ர்பாருட்கள் ஒழுஙகு்ப-
டு்த்தல் அதிகாெ சழ்பயில் 
்தெவுகள் அழிககப்பட்-
டழம ர்தாடரபில் 
ர்பாயப பிெசாெஙகள் 
முன ர ன டு க க ப ்ப ட் டு 

வருகினறன. ்பாொளுமனற்ததிலும் 
்பலர அது ர்தாடரபில் கரு்ததுககழள 
முனழவ்த்தனர. எவவாறாயினும் 
அழிககப்பட்ட அழன்தது ்தெவுக-

ளும் மீளப ர்பறறுக ரகாள்ளப ்பட்-
டுள்ளது என்பழ்த ்ாம் ர்தரிவி்ததுக 
ரகாள்கினதறாம்.  

மருநது விழலதயறறம் ர்தாடர -
்பான ்தெவுகள் அளிககப்பட்டுள்-
ள்தாக பிெசாெஙகள் தமறரகாள்-
ளப்பட்டன. அவவாறு எதுவும் 
இடம்ர்பறவில்ழல. 

அது ர்தாடர்பான விசாெழை -
கழள ்தறத்பாது குறற்த்தடுபபு 
விசாெழை திழைககளம் தமற-
ரகாண்டு வருகிறது. விழெவில் 
உண்ழம நிழல ்ாட்டுககு ரவளிப-
்படு்த்தப்படும் எனறும் அழமசசர 
தமலும் ர்தரிவி்த்தார.(ஸ)  

80 வகையான மருந்துைளுக்கு தட்டுப்ாடு என்ற கூறக்ற முற்றாை நிராைரிக்கிற்றாம்  

EPF நிதியததிலிருந்து... (03 ஆம் ெககத பதாடைர்)

அ்ததுடன அெசாஙகம் ஒரு இலட் -
சம் தவழல்ததிட்ட்தழ்த ஆெம் -
பி்தது அ்தறகாக ர்தாழிலாளரக -
ளின ஊழியர தசமலா்ப நிதிய்ததில் 
இருநது 25வீ்த வரி அறவிட்டு ்தங -
களுககு த்தழவயானவரகளுககு 
அ்தழன ர்பறறுகரகாடுப்ப்தறதக 

திட்டமிடப்பட்டிருககினறது.  ்ாடு 
்பாரிய ர்பாருளா்தாெ பிெசசிழனககு 
முகம் ரகாடு்ததுள்ளது. அழன்தது 
பிெசசிழனகழளயும் அெசாஙகம் 
ரகாவிட் மீது சும்ததி ்தபபி்ததுக -
ரகாள்ள முயறசிககினறது. ம்ததிய 
வஙகியின அறிவிபபின ்படி ரவளி -

்ாட்டு ரசலாவணி ழகயிருபபு 
கடந்த டிசம்்பர அழெவாசியாகும் -
த்பாது ரமா்த்தமாக 3.1 ரடாலர பில் -
லியனாக இருந்தது. ்தறத்பாது அந்த 
ர்தாழக 2.3வழெ குழறநதிருககின -
றது. அதில்அெசாஙக்ததுககு கிழடக -
கபர்பறற யூொத ்ாையஙகழளயும் 

உள்ளடககிதய ்தெவுகள் ர்தரிவிக -
கப்பட்டுள்ளன யூொத ்ாையங -
கழள கழி்த்தால் ்ாட்டில் ்தறத்பாது 
இருககும் ரவளி்ாட்டு ரசலாவணி 
700 மு்தல் 800 ரடாலர மில்லியன 
மட்டுதம எனறும் அவர தமலும் 
ர்தரிவி்த்தார.
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,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xU tUl fhyj;jpw;F njw;F mjpNtf tPjpapd; 

nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; 

tp];jhpg;gpw;F (mgnuf;f ,ilkhwYf;F) thfdj;ij 

Vw;wpr; nry;Yk; thfdq;fis (VEHICLE CARRIER)  
thliff;fkh;j;Jtjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy; - 2022/2023

xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/02

01.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWiff;fhf Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuypd; fPo; jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;. 

02.  thfdj;ij Vw;wpr;nry;Yk; thfdj;ij Fj;jif (Wet Lease) mbg;gilapy; 

(rhujp kw;Wk; vhpnghUs; rfpjk;) toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ mgnuf;f 

,ilkhwYld; ,izf;fg;gLk;.

03.  tpiykDf;fSld; 2022-06-30Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; 25>000.00 &gh 

ngWkjpahd gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; 

gpiz KwpahdJ gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,y. 216> 

~~kfneFk k`nkJu|| tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l 

epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; gpiz 

Kwpfs; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-03-02Mk; jpfjp tiuapy; th;j;jf tpLKiw 

jtph;e;j thu ehl;fspy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzptiuAk; kPsspf;fg;glhj 

1>000.00+80.00 &gh (ngNrt) fl;lzj;Jld; vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw ngypaj;j> 

f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT Nkyjpfg; gzpg;ghsh; my;yJ gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`hN`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> 

guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT gzpg;ghsUf;Fr;   rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzf; fl;lzj;jpw;fhd nfhLg;gdTfis nuhf;fg; 

gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Nkw;gb mYtyfq;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Nkyjpfg; gzpg;ghsh;> (EOM&M gphpT). 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`tj;j> ngypaj;j vd;w Kfthpf;F  xd;wpy;  

gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022-03-03Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l 

cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

06.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ngypaj;j> f`tj;j> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jtg; gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 047-

2251892> 0774782704> 0763179185 njhiyefy;: 047-2251897> kpd;dQ;ry;: prcbeleom.rda@
gmail.com)

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp  mjpfhu rig ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

njd; khfhz rig

njd; khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig
(nj.kh. flw;nwhopy;> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; mgptpUj;jp> Rw;whly; tptfhuk;> 
fpuhkpa ifj;njhopy;> kpd;rf;jp kw;Wk; fpuhkpa kw;Wk; Njhl;l cl;fl;likg;G 

trjpfs; mgptpUj;jp mikr;R)

~~epiyag; nghWg;gjpfhhp|| gjtpf;F Ml;Nrh;j;jy;
njd; khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp  mjpfhu rigf;F epiyag; nghWg;gjpfhhpnahUtiu 

Ml;Nrh;g;gjw;fhf gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;l ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. fy;tpj; jifikfs;
 

 1.1 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;

  fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz jug;) ghPl;irapy;

  i. rpq;fsk;

  ii. fzpjk;

  iii. Mq;fpy nkhop

    vDk; ghlq;fs; cl;gl ehd;F (04) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpAld; xNu 

mkh;tpy; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;.

mj;Jld;

   fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; Fiwe;jgl;rk; %d;W (rhjhuz 

nghJg; ghPl;ir jtpu) rpj;jpaile;jpUj;jy;.

 1.2 Nkyjpf jifikfs;

  i.  njd; khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; my;yJ 

njhopy;gapw;rp mjpfhu rigapdhy; elhj;jg;gLk; njhopw; gapw;rp (jr;Rj; 

njhopy;> ,yF nghwpapay;> kur; rpw;gk;> Njhl;l myq;fhuk;) fw;if 

newpnahd;iwf; fw;wpUj;jy;

 1.3 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  m.  Muk;g juk; - njhopy;El;gk; mw;w kw;Wk; njhopy;El;g Nrit tFjpapy; 

Nkw;gb 1.1 ,yf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l jifik kw;Wk; gpd;tUk; (M) kw;Wk; 

(,) jifikfisf; nfhz;l Copah;fs; ,jw;F tpz;zg;gpf;fyhk;.

  M.  Nritapy; epue;ju epakdk; tfpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; me;j epakdk; 

epue;jukhf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  ,.  Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd; epue;ju epakdj;jpy; Fiwe;jgl;rk; njhlh;r;rpahf 05 

tUl fhyk; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ij g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

nghJ epge;jidfs;

2.  taJ - 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

3.  Vidait - ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;. gjtpf;F xg;gilf;fg;gLk; 

Ntiyfis nrt;tNd epiwNtw;Wtjw;Fk; ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; 

Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cs kw;Wk; cly; jFjpfisf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. rpwe;j elj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  rk;gs tFjp kw;Wk; msT - (MA 1-1) 27,910 - 300x10 - 350x7 - 495x4 - 660x20 
- 48,540 (2/2016Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgj;jpd; mbg;gilapy;) 

mbg;gilr; rk;gsj;jpw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; 

toq;fg;gLk;.

5.  epakdj;jpd; jd;ik - epue;juk;> Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;if 

nghWg;G epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; rfpjk;.

6.  njhpT nra;Ak; Kiw - jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir my;yJ / kw;Wk; epakd mjpfhhpapdhy; 

epakpf;fg;gLk; FOtpdhy; elhj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; 

Ml;Nrh;f;fg;gLk;.

KOikahd tpguq;fs; rfpjk; cq;fshy; jahhpf;fg;gl;l Ra juTfs; rfpjkhd tpz;zg;gg; 

gbtq;fis (rhd;wpjo;fspd; rhd;WgLj;jpa gpujpfs; rfpjk;) 2022-03-01Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; ~~jiyth;> nj.kh. ifj;njhopy; mgptpUj;jp  mjpfhu rig> ,y. 349 1/2, 
khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl> fhyp|| vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gpLjy; fl;lhakhFk;. Nkw;gb jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj tpz;zg;gjhuh;fs; 

kw;Wk; chpa tifapy; eph;zapf;fg;gl;l jpdj;jpy; rkh;g;gpf;fg;glhj kw;Wk; njsptw;w 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;> nj.kh. ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 349 1/2, khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl> fhyp

091-2226296/091-3789290

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig

epjp mikr;R

tpiykD mioj;jy;

Rfhjhug; ghJfhg;G/Rj;jpfhpg;Gr; 
Nritfis toq;fy; - 2022/2023

tpiykD ,yf;fk; : DLB/PRO/2022/02 
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; gpujhd mYtyf tshfj;jpw;F Kd;tUk; 

Xuhz;L fhyj;jpw;F Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpidj;jpwd;kpf;f toq;Feh; xUtiuj; 

Njh;e;njLg;gjw;fhf rpW ngWiff;FOj; jiythpdhy;> ,jw;fhf Mh;tKk; 

mDgtKk; cs;s Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,jw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; 

gpufhuk; tpiykDf; Nfhug;gLk; (NCB)
03.  2022.02.09 Kjy; 2022.02.22 tiu mYtyf Neuq;fspy; ngWifg;gphptpy; 

tpiykDg;gbtj; njhFjpia ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;.

04.  ,e;epWtdj;jpw;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw Kd;itj;J> 

kPsspf;fg;glhj &gh. 1>080.00 ,w;fhd (8% tl;Lld;) gbtf;fl;lzj;ij 

fhrhfr; nrYj;jp> 2022.02.09 Kjy; 2022.02.22 tiu mgptpUj;jp 

nyhj;jh; rigapd; ngWifg; gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg; gbtj; 

njhFjpiag; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  tpiykD epge;jidfspd; gpufhuk; &gh.50>000.00 ,w;fhd tpiykDg; 

gpizankhd;W tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fs;> 'jiyth;> rpwpa ngWiff;FO> 

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig> ,yf;fk; 356> lhf;lh; nfhy;tpd; Mh; B 

rpy;th khtj;ij> a+dpad; gpNs];> nfhOk:G - 02" vd;w Kfthpf;F> 

2022.02.23 md;W gp.g.2.30 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW 

gjpTj;jghypy; my;yJ mNj Kfthpapd; ngWifg;gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; Nrh;j;jy; KbAk;. 

07.  jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; 

Nritia toq;fy; 2022/2023 vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDj;jpwj;jy;> 2022.02.23 md;W gp.g.2.30 ,w;F eilngWtJld; 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

09.  tpiykDg; gbtj;njhFjpia ,t;tYtyf www.dlb.lk vd;w 

,izaj;jsj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

jiyth;

rpwpa ngWiff;FO>

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig

,yf;fk; : 356

lhf;lh; nfhy;tpd; Mh; B rpy;th khtj;ij> 

a+dpad; gpNs]; nfhOk;G - 02

0114824824

procurement@dlb.lk
2022.02.08
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ஒரு இலட்சம் அபிவிருத்தி வேலலத்திட்டம்
விலைவில் மக்கள் மயப்படுத்்தப்படும்

சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

நிறைவான கிராமம் சசயற்-
திடடம் கடந்த வருடம்  எந்தக் 
குறையும் இன்றி மக்கறை சசன்ை-
றடந்தது ்பால் ்தற்்பாது முன்சன-
டுக்கபபடடு வரும் ஒரு இலடசம் 
அபிவிருத்தி ்வறலத்திடடமும் 
விறரவில் மக்கள் மயபபடுத்்தபப -
டும் என யாழ் மாவடட அபிவிருத்தி 
ஒருங்கிறைபபுக் குழுத்்தறலவ-
ரும் பாராளுமன்ை உறுபபினருமான  
அங்கஜன் இராமநா்தன் ச்தரிவித்-
துள்ைார்.அணறமயில் ச்தன்மராட-
சிப பிர்்தச சசயலகத்தில் இடம் -
சபற்ை கூடடசமான்றில் கருத்துத் 
ச்தரிவித்்த ்பா்்த அவர் இ்தறனத் 

ச்தரிவித்திருந்தார். இது 
ச்தாடர்பாக ்மலும் 
அவர் கருத்துத் ச்தரிவிக் -
றகயில்,

கிராமத்திற்கு மூன்று 
மில்லியன் திடடம் 
வர்வ வராது என்ைார்-
கள். நாடடில் இவவ-
ைவு பிரசசிறனகள் 
இருக்கும் ்பாது அபிவி-
ருத்தி சாத்தியமில்றல 
எனப பலர் குறை கூறி -
னார்கள். இது்பான்்ை 
கடந்த வருடம் நிறைவான கிராமம் 
சசயற்திடடத்ற்த ஆரம்பிக்கும் 
்பாதும் பலர் கூறினார்கள். ஆனால் 

நிறைவான கிராமம் 
சசயற்திடடம் சவற்றி-
கரமாக நடந்்தறியது.
அ்்த்பான்று மக்க-
ளின் ்்தறவபபாடான 
இ வ ் வ ற ல த் தி ட ட த் -
ற்தயும் சவற்றிகரமாக 
மக்கள் மயபபடுத்து-
்வாம்.அ்தற்கான நிதிக-
ளும் கிறடக்கபசபற்று 
விடடன. என்வ ஒரு 
இலடசம் அபிவிருத்தி 
்வறலத்திடடத்திறன 

சவற்றிகரமாக அமுல்படுத்தி அ்தனூ -
டாக வரும் பிரதிபலன்கள் மக்கறை 
வந்தறடய வழிவறக சசய்வாம். 

இவ்வறலத்திடடத்தில் வாழ்வா-
்தாரத்ற்த ்மம்படுத்்த 40ச்தவீ்தம் 
ஒதுக்கபபடடுள்ைது.

்தற்்பாது சகா்ரானா ச்தாற்றுக் 
காரைமாக உலகைாவிய ரீதியாக 
சபாருைா்தார சநருக்கடி ஏற்படடுள் -
ைது.பல நாடுகளில் உைவுத்்தட -
டுபபாடு, விறலவாசி அதிகரிபபு 
ஆகியன ஏற்படடுள்ைன.

என்வ இந்த சநருக்கடி 
நிறலயில் இருநது மீணசடழ இந்த 
வாழ்வா்தார திடடங்கறை சிைபபாக 
பயன்படுத்தி கிராம மக்கள் ்தமது 
வருமானத்ற்த உயர்த்திக் சகாள்ை 
்வணடும் என ்மலும் அவர் ச்தரி-
வித்திருந்தார்.

ெருத்தித்துமை, கி்ராைக்காட்டுச் சந்திககு அருகாமையிலுள்ள ெருத்தித்துமை பி்ர்தச 
சமெககுரிய காணியில் பி்ர்தச அபிவிருத்தி உதவித் திட்்டத்தின் கீழ் 10.85 மில்லியன் 
ரூொவில் கம்டத்பதாகுதி அமைககும் ெணி ்ேற்றுமுன்தினம் (07) ஆ்ரம்பிககபெட்டுள-
்ளது. இககம்டத்பதாகுதிககான அடிககல்மலை ெருத்தித்துமை பி்ர்தச சமெயின் தவிசா்ளர் 
அ.சா.அரியகுைார் ோட்டி ஆ்ரம்பித்து மவபெமதயும், பி்ர்தச சமெயின் பசயலைா்ளர், உெ 
தவிசா்ளர் ைற்றும் உறுபபினர்கள சமூகைளித்திருபெமதயும் ெ்டத்தில் காணலைாம். 

ெ்டம்: க்ரபவட்டி தினக்ரன் நிருெர்

சட்டவிர�ோத கி�வல் அகழ்வ 
கடடுப்படுத்துமோறு ரகோரிக்க

முல்றலத்தீவு மாவட -
டத்தின் ஒடடுசுடடான் 
பிர்்தச சசயலாைர் பிரி -
வுக்குடபடட கூழாமு-
றிபபு பிர்்தசத்தில் முறை-
்கடாக கிரவல் அகழ்வு 
இடம்சபறுவ்தாக மக்கள் 
ச்தரிவிக்கின்ைனர். 

கூழாமுறிபபு பிர -
்்தசத்தில் அறனத்து 
திறைக்கைங்களின் அனு-
மதி்யாடும் வழங்கபபட-
டிருக்கின்ை அனுமதிபபத்-
திரத்ற்த பயன்படுத்தி்ய 
இவவாறு முறை்கடாக 
அைவுக்கு அதிகமான 
கிரவல் அகழ்நது சசல்வபபடுவ-
்தாக மக்கள் சுடடிக்காடடுகின்ைனர்.  
இதுச்தாடர்பில் மக்கைால் ச்தாடர்ச-
சியாக சுடடிக்காடடபபடடு  
வநதும்  எந்தவி்தமான நடவடிக்றக-

களும் ்மற்சகாள்ைபபடவில்றல-
சயன அவர்கள் ச்தரிவிக்கின்ைனர். 

இந நிறலயில் ்நற்றுமுன்தி -
னம் (07) அபபகுதிக்கு சசன்ை 
சபாலிஸார் கிரவல் அகழ்வில் ஈடு -
படட  சபக்்கா இயநதிரத்ற்தயும் 

அ்தனுறடய சாரதியும் றகது சசய-
துள்ைனர்.

இதுச்தாடர்பில் ்மலும் ச்தரிய -
வருறகயில்,

 கிரவல் அகழபபடும்  காணி 
்தனியார் ஒருவருக்கு சசாந்தமா-
னது. 

அ்தனுறடய ஆவைங்கள் காணி 
உரிறமயாைரிடமிருநது யுத்்த காலத் -
தில்  ச்தாறலந்தறமயால்  ஒடடு -
சுடடான் பிர்்தச சசயலகத்துக்கு   
பல ்தடறவகள் சசன்று காணி ஆவ-
ைங்கள்   ்காரிய ்பாதும் அ்தற்-
கான ஆவைங்கறை அங்குள்ை 
உத்தி்யாகத்்தர்கள் வழங்க மறுத்து -

விடட்தாக மக்கள் ச்தரி -
விக்கின்ைனர். 

குறிபபாக அவவி-
டத்துக்கு சபாறுபபான 
காணி உத்தி்யாகத்-
்தர்  ்வறு ஒருவரிடம் 
கிரவல் அகழ்வு அனும-
திபபத்திரம் வழங்குவ -
்தற்காக இலஞசம் சபற் -
று க் ச க ா ண டு ள் ை ற ம  
சவளிசசத்துக்கு வநதுள்-
ை்தாகவும் மக்கள் ச்தரி -
விக்கின்ைனர்.  

கிராம அலுவலர், 
காணிபபகுதி உத்தி்யா-
கத்்தர்,  முன்னாள் பிர்்தச 

சசயலாைர் இறைநது ்தனியா-
ருக்கு காணிறய வழங்காது கிரவல் 
அகழ்விற்கு வழங்கியறம  பாரிய 
சந்்தகத்ற்த எழுபபியுள்ை்தாக 
மக்கள் ச்தரிவிக்கின்ைனர்.

நஞசற்ற உணவு ரதசிய ரவ்ைத்திட்டத்தின்
கீழ வவுனியோவில் நநற நசய்க அறுவ்்ட
வவுனியா வி்சட நிருபர்

நஞசற்ை உைவுபசபாருடகள் 
்்தசிய ்வறலத்திடடத்தின் 
கீழ் வவுனியாவில் இராணுவத்-
தினரால் சசயறக பணைப -
படட சநற் சசயறக அறுவறட 
சசயயும் நிகழ்வு ்நற்று  இடம் -
சபற்ைது.

சிவில் பாதுகாபபுத் திறைக் -
கைத்தின் வவுனியா பிராநதிய 
பறடத் ்தறலறமயகத்தினால் 
நஞசற்ை உைறவ உற்பத்தி 
சசயயும் ்்தசிய ்வறலத்திட -
டத்திற்கு அறமவாக வவுனியா, 
ரம்பசவடடி பகுதியில் 124 ஏக்கர் 
நிலபபரபபில் சநற்சசயறக ்மற் -
சகாள்ைபபடடது.

இராணுவத்தினரால் ்தயாரிக்கப -

படட இயற்றக உரத்ற்த மாத்தி -
ர்ம பயன்படுத்தி   சநற் சசயறக 
்மற்சகாள்ைபபடடிருந்தது. இது 
சிைபபான விறைசசறலக் சகாடுத்தி-

ருந்தறமயால் சநல் அறுவறட 
்மற்சகாள்ைபபடடது.  

சநல் அறுவறட நிகழ்வில் 
சிவில் பாதுகாபபு பறடத் 
்தைபதி சலபடினன் ்கைல் 
சூரிய அஸமல, வவுனியா 
மாவடட அரச அதிபர் பீ.ஏ.சரத் -
சநதிர, சிவில் பாதுகாபபு பறட 
வீரர்கள் ஆகி்யார் இறைநது 
அறுவறடறய ்மற்சகாணட -
னர்.

இ்தன்்பாது, விவசாயிக-
ளுக்கு முன்னு்தாரைமாக 
சிவில் பாதுகாபபு பறடயினர் 
சிைபபாக இயற்றக உரத்ற்த 

பயன்படுத்தி நஞசற்ை உைவு உற்பத் -
தியில் ஈடுபடடறமறய மாவடட 
அரச அதிபர் பாராடடியிருந்தறம-
யும் குறிபபிடத்்தக்கது. 

யாழ். பேடுந்தீவு பசல்லைம்ைாள வித்தியாலைய வ்ளாகத்தில் சிவன் ைானு்ட ்ைம்ொட்டு 
நிறுவனத்தின் ஏற்ொட்டில் பசல்லைம்ைாள ஞாெகார்த்த அைபேறி ொ்டசாமலை ைற்றும் 
பசல்லைம்ைாள ஞாெகார்த்த முன்ெளளி ஆகியவற்றிற்கான அடிககல் ோட்டு விழா 
்ேற்று (08-.02-.2022) ேம்டபெற்ைது. இதில் சிைபபு அதிதியாக சிவகுரு ஆதீன 
முதல்வர் தவத்திரு. ்வலைன் சுவாமிகள, சிறித்ரன் எம்.பி ஆகி்யார் கலைந்துபகாண் -
்டனர்.         ெ்டம்: ெ்ரந்தன் குறூப நிருெர்

்பயஙக�வோத த்்டசசட்டத்தில் ்கது நசயயப்பட்ட 8 ர்பருககு  பி்ண
வவுனியா வி்சட நிருபர்

குணடுகறை ்தம் வசம் றவத்தி-
ருந்த குற்ைசசாடடில்  பயங்கரவா்த 
்தறடசசடடத்தின் கீழ் றகது சசயயப-
படட  8 ்பருக்கு வவுனியா நீதிமன்-
ைம் ்நற்றுமுன்தினம் (07.02) பிறை 
வழங்கியுள்ைது. 

இவர்கள் பயங்கரவா்த ்தறடசசட-
டத்தின் கீழ் சந்்தகத்தில் ்பரில்  
2019 ஆணடு றகது சசயயபபடடு 
்தடுத்து றவக்கபபடடிருந்தவர்க-
ைாவர்.  2019 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 
மா்தம் 5 ஆம் திகதி புளியங்குைம் 
சபாலிஸாரால் கிறை்மார் குணறட 
றவத்திருந்தார்கள் என்ை சந்்தகத்-

தின் ்பரில் பயங்கரவா்த ்தறடசசட-
டத்தில் ்தடுத்து றவக்கபபடடிருந்த-
னர்.  இவர்களில் 3 சபணகள் மற்றும் 
5 ஆணகள் அடங்குவர். இதில் 9 
ஆவது சந்்தக நபரான ஆனந்த-
ராஜா என்பவர் றகது சசயயபபடா்த 
நிறலயில் திைந்த பிடியாறை பிைப-
பிக்கபபடடிருந்தது. ஏறனய 8 ்பருக்-
கும் ஆ்தரவாக சி.எச.ஆர்.டி நிறுவனம் 
சடட உ்தவிறய வழங்கியிருந்தது. 
இந நிறுவனத்தின் ஊடாக உயர் நீதி-
மன்ைத்தில் அடிபபறட உரிறம மீைல் 
மனு ்தாக்கலும் சசயயபபடடிருந்தது. 
இநநிறலயில் பயங்கரவா்த ்தறடச-
சடடத்தின்  கீழ் அறமக்கபபடட 

ஆ்லாசறன சறபக்கு இவவிடயம்  
விசாரறைக்காக பாரபபடுத்்தபபடடு 
விசாரறை நடத்்தபபடட நிறலயில் 
பாதுகாபபு அறமசசு மற்றும் சடடமா 
அதிபர் திறைக்கைத்திற்கு இ்தன் 
அறிக்றக சமர்பபிக்கபபடடிருந்தது. 
இ்தன் பலனாக பயங்கரவா்த ்தறடசசட-
டத்தின் 7:1 பிரிவின் பிரகாரம் சடடமா 
அதிபரினால் பிறையில் விடு-
விபப்தற்கான சம்ம்த கடி்தம் நீதி -
மன்ைத்திற்கு அனுபபடடிருந்தது. 
இ்தறனயடுத்து ்தடுத்து றவக்கப-
படடவர்கள்  வவுனியா நீதிமன்ைத்தி-
னால் பிறையில் சசல்ல அனுமதிக் -
கபபடடனர்.

மீனவரகளின் இ்றபபு ஒரு இ�ோஜதந்தி�
நகரவோக கூ்ட இருககைோம் 

ஓமநற்த வி்ேட நிருபர்

இநதிய பிர்தமருக்கு ்தமிழ் கட -
சிகைால் கடி்தங்கள் சகாடுத்்த்தன் 
பின்னர் ்தான் கடலில் இைபபுக்-
கள் நறடசபறுவ்தாகவும் இது 
இலங்றக அரசாங்கத்தின் இரா -
ஜ்தநதிர நடவடிக்றகயாக்வ 
பார்பப்தாகவும் பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் சாள்ஸ நிர்மலநா்தன் 
ச்தரிவித்்தார்.

வவுனியாவில் ்நற்றுமுன் (07) 
இடம்சபற்ை நிகழ்சவான்றின் 
பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து 
ச்தரிவிக்கும் ்பா்்த அவர் 
இவவாறு ச்தரிவித்்தார்.

அவர் ்மலும் கருத்து ச்தரிவிக் -
றகயில்,

இநதியாவிடம் 13ஆம் திருத்்த 
சடடத்ற்த நறடமுறைபபடுத்்த 
்வணடும் அல்லது அதிகார 
பகிர்வு ்வணடும் என்று ்தமிழ் 
கடசிகைால் சகாடுக்கபபடட 
கடி்தங்களின் பின்னணியில் சம்ப-
வங்கள் ்தற்்பாது  நறடசபற்றுக் 
சகாணடிருக்கின்ைன. 

குறிபபாக இலங்றக ்தமிழர்க -
ளுக்கு ஆ்தரவாக இநதியா இருக் -
கிைது.  இநதியாவிலும் குறிபபாக 
்தமிழ்நாடடு மக்கள்்தான் எங்க-
ளுக்கு ஆ்தரவாக இருக்கின்ைனர். 
ஆக்வ கடி்தம் சகாடுத்்த்தன் 
பின்னர் ்தான் இநதிய மத்திய அர-

சாங்கம் இலங்றகயில் 
ஒரு அழுத்்தத்ற்த ்மற் -
சகாள்வ்தற்கு வாயபபாக 
இருந்தது.  ஏசனன்ைால் 
இலங்றக- இநதிய ஒப-
பந்தத்ற்த உருவாக்கியது 
இநதியா. இநதியாவுக்கு 
சபாறுபபு இருக்கிைது.

எ ங் க ளு ற ட ய 
்தாயநாடு இநதியா, 
ஆக்வ இலங்றகயில் 
்தமிழ் மக்கைால் ச்தரிவு சசய-
யபபடட எல்லா பிரதிநிதிகளும் 
இறைநது ஒரு விடயத்ற்த முன்-
றவக்கின்ை ்பாது அற்த நறடமு-
றைபபடுத்்த ்வணடும் என்ை ஒரு 
கடபபாடு இநதியாவுக்கு இருக்கி -
ைது. 

ஆனால் ்தற்்பாது ்தமிழ்நாட -
றடயும், இலங்றக ்தமிழர்கறை-
யும்  முரணபடுகின்ை வறகயில் 
இலங்றக அரசாங்கம் ்தநதி்ரா-
பாய திடடம் ஒன்றை ்மற்-
சகாணடு வருகிைது. அ்தாவது 
வடபகுதியில் இருக்கின்ை மீன -
வர்களுக்கும், இநதிய மீனவர் -
களுக்கும் இறடயில் ்தற்்பாது 
ஒரு முரணபாடான நிறலறய 
இலங்றக அரசாங்கம் உருவாக்கி-
யுள்ைது. 

இலங்றக அரசாங்கம்  இந-
தியாவுடன் ்பசசுவார்த்ற்த 

நடத்தி எங்களுறடய 
மக்கறை ்தங்களு-
றடய சசாந்த நிலங்க-
ளில், சசாந்த கடலில் 
மீன் பிடிபப்தற்கு 
ஏற்ை நிறலறமறய 
உருவாக்க ்வணடிய 
சபாறுபபு அரசாங்கத்-
துக்கு இருக்கிைது. 

ஆனால் ்தற்்பாது  
வடக்கு கடலில், 

இநதிய மீனவர்களும், இலங்றக 
மீனவர்களும் முரணபடடு மர -
ணிக்கும் சம்பவங்கள் நறடசபறு-
கின்ைன. 

அணறமயில் நான்கு உயிர்கள்  
பறி்பாயுள்ைது.  இதில் சந்்தகம் 
இருக்கிைது. 

இநதிய பிர்தமருக்கு கடி்தங்கள் 
சகாடுத்்த்தன் பிற்பாடு்தான் இச-
சம்பவங்கள் கடலில் நறடசபறு-
கிைன. ஆனால் கடலில் இநதிய 
மீனவர்களும், இலங்றக மீனவர் -
களும் சணறட பிடித்்தார்கள் என் -
ப்தற்கு எந்த வி்தமான  ஆ்தாரமும் 
இல்றல. 

என்றன சபாறுத்்தவறரயில், 
இது இலங்றக அரசாங்கத்தினு-
றடய ஒரு இராஜ்தநதிர நகர்வாக 
கடற்பறடயினுறடய சசயற்பா-
டாக இருக்க ்வணடும் என அவர் 
்மலும் ச்தரிவித்்தார்.

− சார்ளஸ் எம்.பி

ஆரியகுளம் அருகில் 
வி்பத்து: ஒருவர உயிரிழபபு 
யாழ்.வி்சட நிருபர் 

யாழ்.ஆரியகுைம் பகுதியில் ்நற்று 
அதிகாறல இடம்சபற்ை விபத்தில் ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்ைார். பருத்தித்துறை - அல்வாய 
பகுதிறய ்சர்ந்த இறைஞ்ன இவவாறு 
உயிரிழநதுள்ைார்.

அல்வாய ச்தற்றகச ்சர்ந்த இநதிரசிங்-
கம் நிருபன் (வயது 32) என்ை இறைஞ்ர 
இவவாறு உயிரிழநதுள்ைார். 

ஆரியகுைம் பகுதியில் ்நற்று அதிகாறல 
நிறுத்்தபபடடிருந்த மினி பஸ மீது 
்மாடடார் றசக்கிள் ்மாதி இவவிபத்து 
இடம்சபற்றுள்ைது. மன்னார் மாவடடத்-
தில் அரச நிறுவனசமான்றில் பணிபுரிநது 
வந்த இறைஞர் ்தனது பணி நிமிர்த்்தம் 
்நற்று அதிகாறல சசன்ை ்பா்்த இவவி-
பத்து சம்பவம் இடம்சபற்றுள்ைது.

ர்போ்த மோத்தி்�களு்டன் 
ஒருவர ்கது
யாழ்.வி்சட நிருபர் 

சுன்னாகம் மயிலினி காடடுபபகுதியில் 
்பாற்த மாத்திறரகளுடன் ஒருவர் றகது 
சசயயபபடடுள்ை்தாக ச்தரிவிக்கபபடடுள்-
ைது. இராணுவ புலனாயவுப பிரிவினருக்கு 
கிறடத்்த இரகசிய ்தகவலுக்கு அறமய 
சந்்தக நபர் றகது சசயயபபடட்தாக சுன்-
னாகம் சபாலிஸார் ச்தரிவித்்தனர்.

றகது சசயயபபடடவர் ஏழாறல ச்தற்கு 
பகுதிறயச ்சர்ந்தவர் என ச்தரிவிக்கபபட-
டுள்ைது.
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I I 1 ைணிததியாலம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir 

gFjp II 
 

I. gpd;tUk; ghliy thrpj;J tpdhf;fSf;F tpil vOJf 
 
 fz;Nz vOe;jpLtha; 
  fz;kzpNa fz; kyu;tha; 
 rpd;dQ; rpW kyNu  
  Japy; ePq;fp eP vOtha; 
 fpof;F ntSf;FJ ghu; 
  fPo;thdk; rptf;FJ ghu; 
 
1. ghlypy; $wg;gLk; epfo;T xU ehspy; vt;Ntisapy; ,lk;ngWk;? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
2. fz; kyu;tha; vd;gjd; nghUs; ahJ? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
3. ,jpYs;s rpidg;ngau; xd;wpid vOJf. 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
4. ghlypYs;s Kd;dpiy xUikg; ngau;r;nrhy; vJ? 
 

  …………………………………………………………………………………..... 
 
5. xj;j fUj;Jr; nrhy; jUf. 
 

 i. Japy; - …………………………………………………………………... 
 

 ii. fz; - ……………………………………………………………………. 
 
6. rpd;dQ;rpW vDk; nrhy;iy gpupj;njOJf. 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
II. gpd;tUk; thf;fpaq;fSf;F epWj;jf;Fwpfis ,Lf. 
 
7. ePq;fs; ghlk; gbj;jPu;fsh 

 
  …………………………………………………………………………………… 
 
8. kh gyh thio vd;gd Kf;fdpfshFk; 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

III. nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpak; mikf;Ff. 
 

9.  Kf;fpag;gq;F / gj;jpupif / njhiyj;njhlu;G / tfpf;fpd;wd /      
 rhjdq;fspy; / njhiyf;fhl;rp / vd;gd 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

10. gpjhTk; / Kd;dwp / md;idAk; / nja;tk; 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

IV. gpd;tUk; nrhw;fSf;Fupa jdpr;nrhy;iy vOJf. 
 

11. ,utpy; $Lk; re;ij ………………………………………………………… 
 
12. elf;ftpUg;gjid Kd;$l;bNa mwpaj; jUgtd; 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

V.  ntw;wplq;fSf;F nghUj;jkhd nrhy;iy ,dq;fz;L mjd; fPo; 
 NfhbLf. 
 

13. gwitfs; thdpy; …………………… (,iu / ,iw) Njbg; gwe;jd. 
 

14. Njhl;lj;jpy; G+f;fs; kyu;e;J ……………… (kdk; / kzk;) tPrpd. 
 
15. mq;F caukhd ……………….. (kiy / kis)j; njhlu;fs; 
fhzg;gl;ld. 
 

VI.  
16. gpd;tUk; glq;fSf;Fupa Mq;fpyr; nrhy;iy vOJf. 
 
 
 

i.             ii. 
 
 
 
 
 

 ……………………………   …………………………….. 
 
 
17. gpd;tUk; Mq;fpy thf;fpaq;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 

  i. Where is your book? 
 
 ………………………………………………………………………………. 
 
  ii. We are playing in the playground 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
18. nghUj;jkhd rpq;fs cr;rupg;ig jkpopy; vOJf. 
 
 
 

 i.    ii.  
 
 
 
 
 

     …..……….…………             ……………………… 

15. mq;F caukhd ……………….. (kiy / kis)j; njhlu;fs; 
fhzg;gl;ld. 
 

VI.  
16. gpd;tUk; glq;fSf;Fupa Mq;fpyr; nrhy;iy vOJf. 
 
 
 

i.             ii. 
 
 
 
 
 

 ……………………………   …………………………….. 
 
 
17. gpd;tUk; Mq;fpy thf;fpaq;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 

  i. Where is your book? 
 
 ………………………………………………………………………………. 
 
  ii. We are playing in the playground 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
18. nghUj;jkhd rpq;fs cr;rupg;ig jkpopy; vOJf. 
 
 
 

 i.    ii.  
 
 
 
 
 

     …..……….…………             ………………………  
19. xyp kuGr; nrhw;fis vOJf. 
 

 i. ahid - …………………………………………………………….…... 
 

 ii. gy;yp  - ………………………………………………………………… 
 
20. Mz;ghy; thf;fpaq;fis ngz;ghy; thf;fpaq;fshf khw;wp vOJf. 
 

 i. mtd; ghlk; vOjpdhd;. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

 ii. Fwtd; khiy fl;bdhd; 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 

VII. gpd;tUk; tiugpid mtjhdpj;J tpil jUf. 
 

  10 

  8 

  6 

  4 

  2 

  0 

     kh    thio  gyh   jpuhl;ir 

 
 
 

 
21. jpuhl;ir goj;jpid tpUk;GNthu; vj;jid Ngu;? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
22. gyhit tpl khit vj;jid Ngu; mjpfkhf tpUk;Gfpd;wdu;? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
23. xNu msthNdhu; tpUk;GtJ ve;j ,U goq;fis? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

VIII.  
 
 
 
 
 
 
 
         

     &. 90.00      &. 80.00 
 
 
24. ,uz;L ge;Jfspd; tpiy ahJ? 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 
25.  %d;W kho;goq;fs; thq;Fk; gzj;jpw;F vj;jid ge;Jf;fs; 
 thq;fyhk;? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

26. Nfhyj;ij mtjhdpj;J ntw;wplj;ij G+uzg;gLj;Jf. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.  ,t;TUtpd; tpspk;Gfspd;  

 vz;zpf;if ahJ? 
 
 

 ………………………........... 
 
 
 
 
28. 436> 463> 495> 483 ,t;ntz;fis VWtupirg;gLj;Jf. 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

29.  5 NgUf;F rikf;f 2kg muprp Njit vdpy; 25 NgUf;F rikf;f 
 Njitahd muprpapd; msT ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………... 

5 

? 

6 3 

8 

4 4 

2 

ைாணவர்களே! இம்ைாதிரி வினாததாளில் 60 வினாக்கள் உள்ேன. எல்லா வினாக்களுககும் உரிய விமட்கமே இவ்வினாததாளிளலளய 
எழுதுங்கள். இவ்வினாததாளுக்கான விமட்கள் நாமேைறுதினம் (11.02.2022) புலமைக ்கதிரில் பவளியாகும். 
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I I 09 ஆம் ெக்கத பதாடர

01 2

02

03 1

04

05 3

06 2

07 3

08 3

09 1

10 2

11 3

12 1

13 2

14 2

15

16 1

17 2

18 3

19 2

20 1

21 3

22 1

223

24 2

25 3

26 3

27 1

28 2

29 1

30 2

31 1

32 2

333

34 3

35 2

36 1

337

38 2

39

40

்கடநத வா்ர (02.02.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

2

3

3

2

1

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
30. gpd;tUtdtw;Ws; cly; tsu;r;rpf;Fupa czthf miktJ 

 i. goq;fs;   ii. Nrhah   iii. fPiu 

 

31. Esk;gpdhy; guTk; Neha; my;yhjJ 

 i. nlq;F   ii. rpf;fd;Fdpah  iii. neUg;Gf;fha;r;ry; 

 

32. ,yq;ifapd; Njrpa tpisahl;L 

 i. fug;ge;jhl;lk;  ii. fpupf;nfw;  iii. cijg;ge;jhl;lk; 

 

33. rpj;jpiug; Gj;jhz;by; G+f;Fk; jhtuk; 

 i. njd;id   ii. Ks;KUf;F  iii. gid 

 

34. ,iyf;fQ;rp jahupf;fg; gad;gLk; ,iyfspy; xd;W 

 i. Ntk;G   ii. Klf;nfhj;jhd; iii. mfj;jp 

 

35.  mfj;jpg;G+tpd; epwk; ahJ? 

 i. nts;is   ii. kQ;rs;   iii. rptg;G 

 

36. ,yq;ifapYs;s khfhzq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 23    ii. 24    iii. 25 

 

37. gpd;tUtdtw;Ws; ePupYk; epyj;jpYk; thOk; gpuhzp 

 i. Xzhd;   ii. jtis   iii. kPd; 

 

38. kuq;fs; kPJ gw;wpg;glUk; jhtu tifahdJ 

 i. FUtpr;ir  ii. rijf;fiur;rhd; iii. nfz;il 

 

 
39. ,yq;ifapy; kpf caukhd ePu;tPo;r;rp vJ? 

 i. nlNthd;   ii. tpf;Nlhupah  iii. gk;gufe;j 

 

40. jhs;fspy; Jisapl gad;gLk; fUtp 

 i. JisfUtp  ii. gpizfUtp  iii. ntl;Lk;fUtp 

 

41. gpd;tUtdtw;Ws; myq;fhuj; ijay; Kiwfspy; xd;W 

 i. rpWE}Nyhb  ii. ngUE}Nyhb  iii. fk;gspj;ijay; 

 

42. kfhtyp fq;if flYld; fyf;Fk; ,lk; 

 i. jpUNfhzkiy ii. nfhOk;G  iii. fhyp 

 

43. ,yq;ifapd; KjyhtJ gpujk ke;jpup 

 i. b.v];.Nrdehaf;f   

 ii. rpwpkhNth gz;lhuehaf;f 

 iii. lgps;A+.lgps;A+.fd;dq;fu 

 

44. Njrg;glj;jpy; gpujhd tPjpfisf; Fwpf;Fk; epwkhdJ 

 i. gr;ir  ii. rptg;G   iii. ePyk; 

 

45. jhtuq;fspy; $L mikf;fhj gpuhzp 

 i. fhfk;  ii. Fapy;   iii. mzpy; 

 

46.  gpd;tUtdtw;Ws; kpd;fhe;jk; gad;gLj;jg;gLk; nghUshdJ 

 i. thndhyp ii. njhiyf;fhl;rp iii. kpd;kzp 

 

 

 

 

47. rpnke;J jiuapy; gl;lTld; kpf tpiuthf MtpahFk; jputk; 

 i. ngw;Nwhy;   

 ii. kz;nzz;nza;  

 iii. Njq;fha; vz;nza; 

 

 

48.  gpd;tUk; tPjpf;FwpaPL Fwpg;gJ 

 i. thfdk; epWj;jj; jil  

 ii. thfdk; jpUg;gj; jil  

 iii. xyp vOg;gj; jil  

 

 

 

49. jhtuq;fs; nropg;ghf tsu Njitahd kz;tif 

 i. fspkz;   ii. kzy; tif  iii. ,Uthl;b kz; 

 

50. ghukhd nghUl;fis NkNy cau;;j;j ,yFthd top KiwahdJ? 

 i. me;jkpy;gl;b  ii. fg;gpj;njhFjp  iii. nek;GNfhy; 

 

51. glfKt tdk; mike;Js;s khtl;lk; 

 i. gJis   ii. Etnuypah  iii. FUehfy; 

 

52. ePupy; fiuahj nghUs; 

 i. nkOF   ii. tpdhfpup   iii. Njd; 

 

53. ghu;itj;jpwd; mjpfk; nfhz;l gwit 

 i. fhfk;   ii. fOF   iii. Gwh 

 

 

47. rpnke;J jiuapy; gl;lTld; kpf tpiuthf MtpahFk; jputk; 

 i. ngw;Nwhy;   

 ii. kz;nzz;nza;  

 iii. Njq;fha; vz;nza; 

 

 

48.  gpd;tUk; tPjpf;FwpaPL Fwpg;gJ 

 i. thfdk; epWj;jj; jil  

 ii. thfdk; jpUg;gj; jil  

 iii. xyp vOg;gj; jil  

 

 

 

49. jhtuq;fs; nropg;ghf tsu Njitahd kz;tif 

 i. fspkz;   ii. kzy; tif  iii. ,Uthl;b kz; 

 

50. ghukhd nghUl;fis NkNy cau;;j;j ,yFthd top KiwahdJ? 

 i. me;jkpy;gl;b  ii. fg;gpj;njhFjp  iii. nek;GNfhy; 

 

51. glfKt tdk; mike;Js;s khtl;lk; 

 i. gJis   ii. Etnuypah  iii. FUehfy; 

 

52. ePupy; fiuahj nghUs; 

 i. nkOF   ii. tpdhfpup   iii. Njd; 

 

53. ghu;itj;jpwd; mjpfk; nfhz;l gwit 

 i. fhfk;   ii. fOF   iii. Gwh 

 

 
54. jug;gl;Ls;s ,yl;rpidapdhy;  

 Fwpg;gplg;gLtJ 

 i. jghy; jpizf;fsk; 

 ii. &gth`pdp 

 iii. nlypnfhk; 

 

 

55. taypy; Nrw;iw kl;lg;gLj;j gad;gLtJ 

 i. gug;Gg; gyif  ii. %iy kl;lk; 

 iii. Ntiyf;fhud; fk;G 

 

56. ngsj;ju;fs; ntrhf; gz;bifia nfhz;lhLk; khjk; 

 i. Vg;uy;   ii. Nk   iii. [_d; 

 

57. jfty; ngw cjTk; mr;R ClfkhdJ 

 i. gj;jpupif   ii. thndhyp  iii. njhiyf;fhl;rp 

 

58. ePyk;> kQ;rs; Mfpa epwq;fis fyg;gjdhy; cUthFk; epwkhdJ 

 i. Cjh   ii. fWg;G   iii. gr;ir 

 

59. jpl;lkpl;L FOthf Ntiy nra;tjdhy; Vw;gLk; ed;ikahf 

 mikahjJ 

 i. Ntiy ,yFtpy; Kbtiljy; 

 ii. nryT kPjg;gly; 

 iii. tPz; thf;Fthjk; cz;lhjy; 

 

 

 
60. “fhlopg;gpdhy; kdpj Fyk; vjpu;Nehf;Fk; mghafukhd #oy;” vd;w 
 jiyg;gpy; Ie;J nrhw;fSf;F Fiwahky; %d;W thf;fpaq;fs; 

 mikf;Ff. thf;fpak; vOtha;> gadpiy> ,ilj;njhlu;G rupahd 

 Kiwapy; mike;Js;sjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

  

 ……………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 

60. “fhlopg;gpdhy; kdpj Fyk; vjpu;Nehf;Fk; mghafukhd #oy;” vd;w 
 jiyg;gpy; Ie;J nrhw;fSf;F Fiwahky; %d;W thf;fpaq;fs; 

 mikf;Ff. thf;fpak; vOtha;> gadpiy> ,ilj;njhlu;G rupahd 

 Kiwapy; mike;Js;sjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

  

 ……………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 

26. Nfhyj;ij mtjhdpj;J ntw;wplj;ij G+uzg;gLj;Jf. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.  ,t;TUtpd; tpspk;Gfspd;  

 vz;zpf;if ahJ? 
 
 

 ………………………........... 
 
 
 
 
28. 436> 463> 495> 483 ,t;ntz;fis VWtupirg;gLj;Jf. 
 

  ……………………………………………………………………………………. 
 

29.  5 NgUf;F rikf;f 2kg muprp Njit vdpy; 25 NgUf;F rikf;f 
 Njitahd muprpapd; msT ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………... 

5 

? 

6 3 

8 

4 4 

2 

 எதிரபொற பசைாற்கள்
*  புண்ணியவான் - - புண்ணியவதி  

*  புததி்ரன்- -  புததிரி  

*  புதல்வன் - - புதல்வி  

*  பூ்ரணன் - - பூ்ரணி  

*  பெருைான் - - பெருைாடடி  

*  பெ்ரன் - - பெததி  

* பொன்னன் - - பொன்னி  

* ை்கன் - - ை்கள்  

* ைசசைான் - - ைசசைாள்  

* ைசசினன் - - ைசசினி  

* ைணவாளன் - ைணவாடடி  

* ைருை்கன் - - ைருை்கள்  

* ைருததுவன் - - ைருததுவிசசி  

* ைாணவன் - - ைாணவி  

*  ைாதவன் - - ைாதவி  

* ைாைன் - - ைாமி  

* மூதாளன் - - மூதாடடி  

* மைததுனன் - - மைததுனி  

* வமலஞன் - - வமலசசி  

* வாலிென் - - வாமல  

* விதத்கன்-  - விததகி  

* வீ்ரன்-  - வீ்ராங்கமன 

ைாவடடங்களின்



ஒழுக்கம் இல்லாத ்கலவியில உயர்வில்்
112022 பெப்ரவரி 9 புதன்கிழமை 9–02–2022

மாத்தளை கேம்பிரிஜ் சர்வக்தச பாடசாளையின்  
பிர்தான இயக்குனர ேட்சி மமாஹிதீன் சஹாப்தீன்  
மாத்தளையிலும் இைஙளே முழு்வதிலும் சர்வக்தச 
அஙகிைக் ேல்வி மமாழியின் ்வைரச்சிக்கு பாரிய 
பணிளயயும் பஙேளிப்ளபயும் மசய்த்வர. ேல்வி 
அளமச்சின் சர்வக்தச ஆஙகிைப் பாடசாளைக்கு 
பணிப்பாைராே இருந்த ோைததிலும் சரி மாத்தளையில் 
்தம் ேல்வி நிறு்வேதள்த நிறுவி இயக்கு்வதிலும் 
கேரததியா மசயறபடும் இ்வர, ்தன்ளன அ்தறோே 
அரப்பண+ம் மசயதுளைார. 

1984 ேளில் இருநது இன்று ்வளரயிலும் 
மாத்தளை மராட்ரிக் ேழேததில் உ்தவி ஆளுேராேவும் 
்தளை்வராேவும் இருநது மபாது, சமூே இயக்ேச் 
மசயறபாடுேளில் ஈடுபாடு ோட்டி ்வருப்வர. 

1967 ேளில் மாத்தளை மா்வட்டததில் சாரணிய 
இயக்ேததில் இளணநது இன்று ்வளரக்கும்  சாரணிய 
இயக்ேததின் ஆளணயாைராேவும் ேல்வி அளமச்சின் 
சர்வக்தசப் பாடசாளைேளுக்ோன பணிப்பாைராே 1985 
- 1990 ்வளரயிலும் ேடளமயாறறிய்வர.  இரததினபுரி 
மா்வட்டததில் ேஹ்வத்த, பைாஙமோட  கபான்்ற இன்னும் 
பை பகுதிேளில் ்வட்டாரக் ேல்வி அதிோரியாேவும் 
ேல்விப் பணிப்பாைராேவும் ேடளமயாறறிய்வர.  

2002-2008 ேளில் மாத்தளை ோமோல்ை மரேஸ் அல் 
இஸ்ைாம் ஜும்ஆப் பளளி்வாசலின் ்தளை்வர. 1970-1975 
ேளில் அகிை இைஙளே ள்வ. எம். எம். ஏ. கபரள்வயின் 
மாத்தளைக் கிளையின் முக்கிய உறுப்பினர.  1972-

1976 ேளில் மசன்கஜான்ஸ் அம்பியூைன்ஸ் பிரிமேட் 
இயக்ேததின் முக்கியஸ்்தரேளுள ஒரு்வர. இவ்வாறு 
பல்க்வறு சமூே அளமப்புக்ேளில் முக்கிய ப்தவிேளில் 
இருநது கசள்வயாறறி ்வரும் இ்வர பல்க்வறு உயர 
விருதுேளையும் பாராட்டுக்ேளையும் மபற்ற்வர. 

அகிை இைஙளே சம்தான நீ்த்வான், மாத்தளை 
சாஹிரா 75 ்வது ப்வை விழா விருது, சாரணியர விருது. 
மராட்ரிக் ேழேததின் விருது, ஆசிரியர தின விருது 
எனப் பல்க்வறு சமூே இயக்ேச் மசயறபாடுேளுக்ோே 
விருதுேள ்வழஙகி மேௌரவிக்ேப்பட்ட்வர. 

?உஙேள குடும்பம் ம்தாடரபில் சிை குறிப்புேள
நான் மாத்தளையில்  பிறந்்தன். என் 

்தநள்த  மாத்தளையில் பிரல்்யமான ஒரு 
வரத்தகர. ்தநள்தயின் பெ்யர மீராசாயிபு 
கட்சி பமாயீதீன். நாஙகள் மாத்தளையில்  
கூம்பி்யஙபகாட என்ற  இடததில்  வசிதது 
வந்்தாம். அம்மா ஆரிொ உம்மா. எஙகள் 
குடும்ெததில் பமாத்தமாக 09 ்ெர. வீட்டில் 
நான் ்தான் மூத்தவன். நான்கு ்தம்பிகள்,-
நான்கு ்தஙளககள்.

?ஆரம்பக் ேல்வி
1950களில் நான் ஆரம்ெக் கல்விள்ய 

ஆஙகில பமாழி மூலம் மாத்தளை விஜ்யக் 
கல்லூரியில் கற்றன். அஙகு க.பொ.்த 
சா்தாரண ்தரம் வளர கறறு க.பொ.்த உ்யர 
்தரதள்த புனி்த பசன் ்்தாமஸ் கல்லூரியில் 
கற்றன். 1985 களில் ்கம்பிரிஜ் ெல்களலக்-
கழகததினால் இலஙளகயில் கல்வி நிரவா-
கத துளறயில் ்சளவ்யாறறுகின்ற அதிகா-
ரிகளுக்கான ஆஙகில பமாழி மூலமான 
டிப்ைாமா கறளக பநறியில் ்்தாறறி சிததி-
்யளடந்தவரகளில் ஒ்ர ஒரு முஸ்லிம் நான். 

?நீஙேள ஆரம்பததில் மிேப் பிரபல்யமான ஊடே 
நிறு்வனததில் பணி புரிந்தாே அறிநக்தன். அது 
ம்தாடரபில்,..

1966 களில் ஆரம்ெததில் சிந்தாமணி, 
தினெதி, ்தவச, சன், வீபகன்ட் ெததிரிளக 
நிறுவனததில் மு்தன் மு்தலில் ப்தாழிலுக்-
காகச் பசன்்றன். அப்ொது அஙகு எனக்கு 
கல்வி கறறுத ்தந்த ஆசிரி்யர ொலசிஙகம்  
இருந்தார. என்னுளட்ய கல்வித ்தளகளம-
களைப ொரதது விட்டு ெததிரிளக விநி-
்்யாகப பிரிவில் ஒரு முக்கி்ய அதிகாரி்யாக 
நி்யமனம் பசய்தார. மா்தம் 75 ரூொவாகும்.  
சாபொடும்,  ்தஙகுமிட வசதி,  ்ொக்குவரத-
துச் பசலவுகள் ்ொக மிகுதி 45 ரூொளவ 
்சமிக்கலாம்.

அ்தன்  பின்னர ஆஙகில ஆசிரி்யர நி்யம-
னம் கிளடத்தது. 1966 களில் மு்தல் ஆசிரி-
்யர நி்யமனம் மாத்தளை சாஹிராக் கல்லூரி.
அ்தறகுப பின்னர அட்டாளைச்்சளன ஆசி-
ரி்யர கலாசாளலக்குச் பசன்்றன். பின்னர 
மீண்டும் மாத்தளை சாஹிராவுக்கு வநது  
ஆசிரி்யராக கடளம்யாறறி்னன். 1987 
களில் மாத்தளை தூல்்லவ ொடசாளல, 

ரஜமன மகா விததி்யால்யஙகளில் அதிெராக 
கடளம்யாறறி்னன். அ்தறகுப பின்னர ெல்-

மடுல்ல கல்விப பிரிவில்  வட்டா-
ரக் கல்வி அதிகாரி்யாக பின்னர 
உ்தவிக் கல்விப ெணிபொைராக-
வும்  கடளம்யாறறி்னன். இரததி-
னபுரி மாவட்ட கஹவத்த  கல்விப 
ெணிமளனயின்  கல்விப ெணிப-
ொைராகவும் கடளம்யாறறி்னன்.

இறுதி்யாக ரணில் விக்கிரம-
சிஙக கல்வி அளமச்சராக இருந்த 
காலததில் ெத்தரமுல்ளலயில் 
அளமநதுள்ை கல்வி அளமச்சின் 
அலுவலகததின் சரவ்்தசப ொட-
சாளலகள் பிரிவுக்கு பொறுபொ-
ைராக இருந்்தன். அக்காலததில் 
ஆஙகில பமாழிள்ய  விருததி 
பசய்ய ்வண்டும் என்ற ்நாக்கில் 

அ்தறகான மு்யறசிகளை ்மறபகாள்ளும் 
்ொது அ்தறகான ஆசிரி்யரகள் ெறறாக்குளற-
கள் காணபெட்டன. 

ஆஙகில பமாழி மூலம் கல்வி கறபிப-
ெ்தறகான ஆசிரி்யரகள் இருக்கவில்ளல. 
அபபொழுது இநதி்யாவிலிருநது ஆசிரி்யர-
களை வர வளழபெ்தறகான  தீரமானம் எடுக்-
கபெட்டது ஆனால் அ்தறகான அனுமதி 
கிளடக்கவில்ளல.  

எவவாறாயினும் கல்வி அளமச்சினால் 
ஒவபவாரு ்்தர்தல் ப்தாகுதியிலும் ஆஙகில 
பமாழிப மூலப ொடசாளல ஆரம்பிபெ-
்தறகு தீரமானம் நிளற்வறறபெட்டது. மாத-
்தளையில் நான் ெடித்த ொடசாளல்யான 
விஜ்ய கல்லூரிக்கு ஆஙகில பமாழி மூலப 
ொடம் கறபிபெ்தறகான அஙகீகாரம் கிளடக்-
கபபெறறது. 

ஆசிரி்யர சஙகம் அரசாஙகததின்  சுறறு நிரூ-
ெதள்த ஆஙகீகரிக்கவில்ளல.  பின்னர ஒரு 
்்தர்தல் ப்தாகுதிக்கு ஒரு  ொடசாளல 
்ொ்தாது. கூடு்தலான ொடசாளலகள் 
்்தளவ என்ற நிளலளமகள் எழுந்தன. 
பின்னர அந்த மு்யறசிள்ய அரசாஙகம் 
ளகவிட்டது. 1981 களில் பின்னர அர-
சாஙகம்  ்தனி்யார சரவ்்தசப ொடசாளல-
களை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற திட்டதள்த 
அறிமுகபெடுததி்யது. அந்த வளகயில் 
மு்தலாவது ஆரம்பிக்கபெட்டது ்தான் 
பகாழும்பு பிரிட்ஸ் சரவ்்தசப ொடசா-
ளல்யாகும். இபெடி ப்தாடரநது 1990  
வளரயிலும் சுமார  நாடைாவி்ய ரீதியில் 
15 சரவ்்தச ொடசாளலகள் ஆரம்பிக்கப-
ெட்டன. 

?நீஙேள மாத்தளையில் மு்தன் மு்தலில் 
ஆஙகிை மமாழிப் பாடசாளை ஆரம்பிப்ப்தறோன 

தூண்டு்தல் எவ்வாறு ஏறபட்டது.
நான் கல்வி அளமச்சில் சரவ்்தசப 

ொடசாளலக்கு பொறுபெதிகாரி்யாக 
இருக்கும் ்ொது்தான்  மாத்தளையி-
லும் பசாந்தமாக ஒரு ்தனி்யார சரவ்்த-
சப ொடசாளல ஆரம்பிக்க முடி்யா்தா 
என்ற ்கள்வி எனக்குள்ளும் எழுந்தது.   
நான் ஓயவு பெறறுச் பசல்லுவ்தறகு 
நிளற்யக் காலம் இருந்தது. எனினும் 
நான் அ்தறகு  முன்ன்ர 45 வ்யதில்  
பசல்வ்தறகு ஆ்யத்தமா்னன். 60 களில் 
்தான் ஓயவு நிளலக்குச் பசல்வாரகள். 
பொது நிரவாகத துளறயில் பச்யலா-
ைராக ஜுளனட் இருந்தார.  அவரிடம் 
்ொய கள்தத்்தன்.  அவர என்னிடம் 
என்ன மடத்தனம்   பசய்யப ்ொகின்றீர-
கள். கல்விச் ்சளவயில் இருநது நீஙகள் 
்யாரும் ்ொகக் கூடாது என்று கூறிவிட்டு 
நீஙகள் ஏன் ்ொகப ்ொகின்றீரகள் எனக் 

்கட்டார. 
அ்தறகு நான் மாத்தளையில் சரவ்்தச 

ஆஙகிலப ொடசாளல ஒன்ளற ஆரம்பிக்கப 
்ொகின்்றன்  என்று கூறி்னன். அ்தறகு 
பகாஞசம் பொறுதது இருஙகள். 1990 களில் 

புதி்ய ஒயவு பெறுவ்தறகான சுறறு நிரூெம் 
வரவுள்ைது என்று கூறினார. அது வந்தது. 
என்னுளட்ய ஓயவுக்கான கடி்ததள்த ொரம் 
பகாடுதது விட்டு விலகி வநது 1991 களில் 
மாத்தளையில் மு்தன் மு்தலாக ் கம்பிரிஜ் சர-
வ்்தச ொடசாளல என்ற  பெ்யரில்  ஆரம்-
பித்்தன். இது நாட்டின் 16 வது ொடசா-
ளல்யாகும்.

இபொடசாளல  கடந்த 31 வருடகா-
லமாக இ்யஙகி வருகின்றது. இ்தறகு 
ஆரம்ெததில் லண்டன் ெரீட்ளசக்கு 
்்தாறற ்வண்டும் என்ற காரணததினால் 
ெரீட்ளசக் கட்டணம் பராம்ெ அதிகம். 
ஆ்தலால் சரவ்்தசப ெரீட்ளசகள் அவசி்ய-
மில்ளல. உள்நாட்டு  ெரீட்ளசத திளணக்-
கைததின் வினா ்தாள்களுக்கு விளட-
்யளிக்கின்ற மாதிரி்யான ொடஙகளை 
்ொதிக்கின்ற ொடசாளல்யாக மாறறி்ய-
ளமததுள்்ைாம். இந்த மாறறததிறகான 
்வண்டு்காளை பெற்றாரக்ை முன் 
ளவத்தாரகள். 2016 களில் உள்நாட்டு 
கல்வி முளறக்கு ஏறெ இபொடசாளல-
யிளன மாறறி்யளமததுள்்ைாம். 

?அப்படியாயின் இப்பாடசாளையின் அளடவு மட்டம் 
குறிததுக் கூறுவீரேைா? 

இன்று இக்கல்லூரியில் கல்வி கறற 
மாணவ, மாணவிகளில் இதுவளரயிலும் 
450 ்ெர பவளிநாட்டுப ெல்களலக்கழகங-
களில் ெட்டபெடிபளெ நிளறவு பசய்தவர-
கைாக உள்ைனர. இதில் பவளிநாட்டிலும் 
உள்நாட்டிலும்  ெடிததுப ெட்டம் பெறறவர-
கள் இருக்கின்றாரகள்,  

்வளிநாட்டுப ெல்களலக்கழகஙகளுக்குச் 
பசன்று 47 ளவததி்யததுளற ெட்ட்தாரிகள் 
உருவாகியுள்ைாரகள். இலஙளகயில் ளவத-

தி்யத துளறயில் ்தனி்யார ெல்களலக்கழகம்  
்தற்ொது ்தான் ஆரம்பிக்கபெட்டுள்ைது. 

அ்்த ்ொன்று சட்டத துளறயிலும் லண்-
டனில் கல்வி கறற 27 ்ெர அைவிலான 
சட்டத்தரணிகள் உள்ைாரகள். பொறியி்யல் 
துளறயில் 37 ்ெர இருக்கிறாரகள். இஙகு 
கறற எல்்லாரும் எல்லாத துளறகளிலும் 
நன்றாகப ெடிதது உ்யர நிளலயில் இருக்கி-
றாரகள். 

ஒரு மாணவன் 2001 களில் க.பொ.்த சா்தா-
ரணம் ெடிதது சிததி்யளடந்தான்.அவன்  
பொருைா்தார சூழ்நிளல காரணமாக க. 
பொ.்த உ்யர ்தரம் கறெ்தறகு  வரவில்ளல.  
குடும்ெததில் பிள்ளைகள் அதிகம். ்தநள்த 
பவளிநாட்டில் இருந்தார. ஒரு ப்தாழிளல 
்்தடிக் பகாள்ை ்வண்டும் என்ற கட்டா்ய 
நிளலளமயில் உள்்ைாம். மகளன  ொடசா-
ளலக்கு அனுபெ முடி்யா்த சூழ்நிளல ஏற-
ெட்டுள்ைது  என்று அபளெ்யனின் ்த்யார 
என்னிடம் கூறினார.  

2004 களில் அந்த சந்தரபெததில் அதிஷட-
வசமாக ்தனி்யார நிறுவனததினால் ப்தாழில் 
ஒன்றுக்காக விண்ணபெம் ்காரி இருந்தார. 
இைம்  நிரவாக அதிகாரிக்கான  ெ்தவி்யா-

கும்.சம்ெைம் 17,500 ரூொ. அ்தறகான ்தளக-
ளம்யானது க.பொ.்த சா்தாரண ்தர ெரீட்-
ளசயுடன் ஆஙகிலம்  கட்டா்யம் இருத்தல் 
்வண்டும் என்று அதில் ப்தரிவிக்கபெட்-
டிருந்தது. அதில் ஏ. பி.  என்று 
குறிபபிடபெடவில்ளல.

அந்தப ெ்த-
விக்காக 16000 
விண்ணபெங -
கள் பசன்று 
இ ருந ்த ன . 
இதில் 800 விண்-
ணபெஙகள் ப்தரிவு 
பசயது 8 ்தடளவகள் 
்நரமுகப ெரீட்ளசகள் 
ளவத்தாரகள். அந்த எட்டுத ்தடளவக்கான 
்நரமுகப ெரீட்ளசயிலும் என்னுளட்ய 
மாணவன்்தான் மு்தலாவது வந்தார. அந்த 
கம்ெனி உரிளம்யாைர ்ராட்டரிக் கழகத-
தில் அஙகத்தவர. நானும் ்ராட்டரிக் கழ-
கததின் அஙகத்தவர. அவர ஒரு ்தடளவ 
பசான்னார. உஙகள் ொடசாளலள்யப ெறறி 
பராம்ெ பெருளமபெடுகின்்றன். உஙகள் 
ொடசாளல மாணவன் ்தான் மு்தலாவது 
வந்தார. அவரிடம் எளவ எல்லாம் எதிர-
ொரத்்தா்மா அளவ எல்லாம் எஙகளுக்கு 
கிளடத்தன. மிகத திறளம வாயந்த ளெ்யன். 
அத்தளன திறளமகளும் அந்தப ளெ்யனி-
டம் இருந்தன என்று கூறினார. 

அவர ்தற்ொது ஊவா மாகாணததின் 
பிராநதி்ய முகாளம்யாைராக கடளம்யாறறு-
கின்றார. ஒரு உ்தாரணததிறகு குறிபபிட்டுச் 
பசான்்னன். இந்த சந்தரபெததில்  எஙகள் 
ொடசாளலயில் கல்வி கறற பிள்ளைகள் 
அத்தளன ்ெரும் நல்ல நிளலளமயில்  
வாழ்நது பகாண்டிருக்கின்றாரகள். அ்தற-
காக  நான் பராம்ெ சந்்தாசமளடகின்்றன். 

?நீஙேள மாத்தளையில் ஆஙகிை 
மமாழிக் ேல்வியிளன ஆரம்பிப்ப்தறோன 
கோக்ேம்? 

1964 களில் இலஙளகயில் 
ஆஙகில பமாழிக் கல்வி  இல்-

லாமற  பசய்யபெட்டது.   
ஆஙகில பமாழி மூலததில் 
ஆரம்ெ  பிரிவில்   மு்தலாம் 
்தர மாணவரகளை இளணத-
துக் பகாள்வ்தறகான  அனுமதி-
யிளன    அரசாஙகம்   இளட-
நிறுததி்ய்்தாடு  அ்்த்வளை 
முஸ்லிம்களுக்கும் கிறிஸ்்தவர-
களும் மாததிரம்  ஒரு சந்தரபெம் வழங-
கபெட்டது.  ஆஙகில பமாழிப ொடத-
ள்தக் கறறுக் பகாள்ை முடியும் என்று 
ஒரு வாயபளெ அரசாஙகம் வழஙகியிருந-
்தது. அ்தன் ெடி மாத்தளை சாஹிராக் கல்-
லூரியில் இருந்த ஆஙகிலக் கல்வி முளற 
ப்தாடரநது இ்யஙகி வந்தது. ஆனால் 
1980 களில் மீண்டும் அஙகும் அஙகில 
பமாழிக் கல்வியிளன இளடநிறுததி 

விட்டனர.  
மறளற்ய ொடசாளலகளுக்கு அந்த வசதி-

யிருக்க வில்ளல.  இந்த சந்தரபெததில் சரவ-
்்தச ொடசாளல மிகவும்  ்்தளவ்யாகவும் 
அவசி்யமாகவும் இருந்தது. அதுவும்   சாதி, 
ம்தம் ்ெ்தமின்றி  எல்லாம் பிள்ளைகளும் 
ஒன்றிளணநது கல்வி கறகக் கூடி்ய சூழளலக் 
பகாண்ட  சரவ்்தச ஆஙகில பமாழிப ொட-
சாளலப்யான்ளற ஆரம்பித்்தன்.  நிளற்ய  
்தமிழ் பமாழி மூலப ொடசாளலகள்  இருந்த 
்ொதிலும்  ஆஙகில பமாழிப ொடசாளல 
இல்லா்த குளறள்ய எஙகைது ்கம்-
பிரிஜ் சரவ்்தச ொடசாளல  நிவரததி 
பசய்யக் கூடி்ய்தாக அளமந்தது. 

இந்தப ொடசாளலயின்  குறிக்-
்காைானது  ஒழுக்கததிறகு  மு்தலி-
டம் வழஙகுவ்தாகும். இரண்டாவது 
்தான் கல்வி. ஒழுக்கம் இல்லா்த 
கல்விள்யக் பகாடுபெதில் எந்தவி்த-
மான பிர்்யாசனமுமில்ளல. 1000, 
2000 மாணவரகள் வர்வண்டும் 
என்று இல்ளல. ்தரம் வாயந்த மாண-
வரகள் உருவாக்கபெட ்வண்டும் 
என்ெது முக்கி்ய அம்சமாகும். 100 

பிள்ளைகள் ெடித்தாலும் 100 பிள்ளைகளும் 
்தரம்வாயந்தவராக இருத்தல் ்வண்டும்.
இ்தனால் ்தான் எஙகளுளட்ய சமூகம் 
ஆஙகில பமாழியில் முன்்னறறம் கண்டு 
இருபெது இதுவும் ஒரு காரணம் எனலாம்.  

பகா்ரானாவுக்கு பிள்ளைகளின் வரவு 
பராம்ெக் குளறவாக இருந்தாலும்   ்தற்ொது 
பிள்ளைகள்  வருகிறாரகள். இ்தன் கிளைகள் 
அநுரா்தபுரம்,  பகாழும்பு ்ொன்ற இடஙக-
ளிலும் உள்ைன.  அநுரா்தபுரப ொடசாளல-
ள்யயும் பகாழும்பு ொடசாளலள்யயும் என்-
னுளட்ய மகள்்தான் பசயகிறார. 

?உஙேைது  சமூேப் பஙேளிப்பு பறறிக் கூறுவீர-
ேைா? 

என்னுளட்ய முழுளம்யான சமூகப 
ெஙகளிபபு  எனும் ்ொது பராட்ரிக் 
கழகததின் ஊடாக  பசயதுள்்ைன். 
கடந்த 35 வருடஙகைாக அதில் நான் 
அஙகததுவம் பெறறு ்சளவ்யாறறி வரு-
கின்்றன். அதில் நான் ்தளலவர மு்தல் 
ஆளுநர வளரயிலும் உ்யர ெ்தவியில்  
இருநதுள்்ைன்.  

நான் ்தனிபெட்ட ரீதி்யாகவும்  பொது 
அளமபபுக்கள் மூலமாக நிளற்ய உ்தவி-
களை பசயதுள்்ைன்.   ஆனால்  நான் 
்தனிபெட்ட ரீதி்யாக பசய்தள்த பசால்ல 
விரும்ெவில்ளல. 

குறிபொக பராட்ரிக் கழகததின் மூலம்  
நிளற்ய பொது ்வளலகள் பசயதுள்-
்ைாம். கடந்த 3 நாட்கைாக 36 ொடசா-

ளலகளுக்கு முகக் கவசம், சனிட்ளரசஸ்  
வழஙகி வருகின்்றாம். ஒவபவாரு ொடசா-
ளலகளுக்கும் 40,000 ரூொ பெறுமதி்யான 
பொருட்கள் வழஙகி வருகின்்றாம். கடந்த 
வாரம் 5750 ரூொ பெறுமதி்யான உலருண-
வுப பொதிகளை வழஙகி்னாம். மாத்த-
ளையில் 1997, 1998 களில் நான் பராட்ரிக் 
கழகததின் ்தளலவராக இருந்்தன். அந்த 

்நரததில் மாத்தளை ளவததி்யசாளலயில் 
ஐ.சி.யூ. ெகுதி  இருக்கவில்ளல.  முன்னாள் 
அளமச்சர ஏ. எச். எம். பெௌசி மாத்தளைக்கு  
வந்த சம்யம் நாஙகள் அவளரச் சநதிதது 
ளவததி்யசாளலக்கு கட்டடம் நிரமாணிதது 
்தருமாறு ்காட்்டாம். நாஙகள் அ்தறகுரி்ய 
மருததுவ உெகரணஙகளை ்தரு்வாம் என்ற 
்காரிக்ளகயிளன அவரிடம் முன்ளவத-
்்தாம்.

அக்கால கட்டததில் மாத்தளை ளவததி-
்யசாளலயில் மாரளடபபு  ்நா்யால் ெலர 
உயிரிழநதுள்ைாரகள். எஙகள் ளவததி்யசா-
ளலயில் ஐ. சி. யூ இருக்கவில்ளல.அள்த 
ஆரம்பிதது ளவத்தது மாத்தளை பராட்ரிக் 
கழகம் ்தான். அ்தறகான கட்டடம் ொராளு-
மன்ற உறுபபினர ்ராஹன திசாநா்யகவின் 
மு்யறசியினால் ்தான் பூரததி்யளடந்தது. 
அ்தறகு  70,000 அபமரிக்கா படாலரகளுக்கு  
நான்கு கட்டில்கள் மறறும் ஏளன்ய பொருட்-
களை வாஙகி ஒபெளடத்்தன். 

?உஙேைது குடும்ப பின்னணி பறறி 
மளனவியின் பெ்யர மிஸ்ரூல் நஷுரா.

எனக்கு மூன்று மகள்மாரகள். மூத்த மகள் 
சரவ்்தசப ொடசாளலகளை நடததி வருகி-
றார. மருமகன் ்்தபகான் இநதி்ய நாட்ளடச் 
்சரந்தவர. இவர ெஙளுரில் என். பி. கம்-
ெனியின் முகாளம்யாைர. இரண்டாவது 
மகள் சட்டத்தரணி, அவளின் கணவரும் சட்-
டத்தரணி இவரகள் இருவரும் கண்டி நீதி-
மன்றததில் கடளம்யாறறி வருகின்றாரகள்.
மூன்றாவது மகள்  ளவததி்யர கிளிபநாச்சி 
ளவததி்யசாளலயில் கடளம்யாறறுகின்றார.
கணவரு ளவததி்யராவார. 

இக்பால் அலி ...?

பாடசாளைேளில் ்தரம் ்வாயந்த மாண்வரேள உரு்வாக்ேப்படு்வக்த ோட்டுக்ோன சி்றந்த கசள்வயாகும்
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கிழக்கு ைாகாண கல்வி அமைச்சின் பெயலாள்ராக எச்.ஈ.எம்.டபிள்யு.
ஜி.திஸாநாயக்க, திஙகட்கிழமை (7) திருககாணைமலயில் அமைந்துள்ள 
ைாகாண கல்வி அமைச்சில் தைது கடமைகமள ஆ்ரம்பிதத கொது. 

(ெடம்; முள்ளிபபொததாமை குறூப, கந்தளாய் திைக்ரன் நிருெரகள்)   

அம்ொமை  ைாவட்ட வீதி அபிவிருததி அதிகா்ர ெமெயின் ஒபெந்தக்கா்ரரகள்  எதிரகநாக்குகின்ை பி்ரச்சிமைகள் ெம்ைந்தைாை கூட்டம்  ெனிக்கிழமை (05) இைக்காைம் பி்ரகதெ ெமெ 
முன்ைாள் தவிொளர கே.கக.ைஹைான் தமலமையில் நமடபெறைது. இந்  நிகழ்விறகு  ைகபைகுை நிறுவைததின் நிமைகவறறுப ெணிபொளர  ொக்கிர முஹம்ைட், வீதி அபிவிருததி 
அமைச்ெரின் கிழக்கு ைாகாண  இமணபொளர நிொய்  உள்ளிட்ட ெலர கலந்து பகாணட கொது.                                                       (ெடம்; ஹிஙகுைாமண குறூப நிருெர)

 (ஆரையம்பதி தினகைன் நிரு்பர்)

மட்டககளப்பு  செஙகலடி அருள்-
மிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய 
புனைாவர்த்்தன அஷ்ட்பந்தன நவ  
குண்ட ்பட்ஷ மஹா கும்பாபிஷ்ஷ-
கம எதிர்வரும  11 ஆம திகதி சவள்-
ளிககிழரம  இ்டமச்பறவுள்ளது. 

இ்தன் நிமித்்தம இன்று  பு்தன்-
கிழரமயும,  10 ஆம  திகதி வியா-
ழககிழரமயும எணசணெய் காப்பு 
ொத்தும ரவ்பவமும, 11ஆம திகதி  
சவள்ளிககிழரம மஹா கும்பாபி-
ஷ்ஷகமும இ்டமச்பறவுள்ளது. கும-
்பாபிஷ்ஷக பிைதிஷ்டா  பிை்தமகுரு 
நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூ்ஷணி அம்பாள் 
ஷ்தவஸ்தான பிை்தமகுரு சிவஸ்ரீ  
ரகரல வாமஷ்தவககுருககள் ்பங-
கு்பற்று்தலு்டன், இ்டமச்பறும இக-
கிரியாகால  நிகழ்வுகளில், நாடடின் 
்பல்ஷவறு ்பகுதிகளில் இருககும பிை-
சித்தி ச்பற்ற  ஆலயஙகளில் பிை்தம 
குருமார்கள் இநநிகழ்வில் கலநது 
சிறப்பிககவுள்ளனர்.  

செங்கலடி சித்தி 
விநாய்கர் ஆலய 
ம்கா கும்ாபிஷே்கம

(ஒலுவில் விஷெ்ட நிரு்பர்)

அம்பாரற மாவட்ட விவொயிகளி-
்டமிருநது ச்பரும ஷ்பாக சநல்ரல 
அைொஙக உத்்தைவா்த விரலககு 
பு்தன்கிழரம (02) மு்தல் சகாள்-
வனவு செய்யப்்படடு வருவ்தாக, 
சநல் ெநர்தப்்படுத்தும ெர்பயின் 
அம்பாரற பிைாநதிய முகாரமயாளர் 
்டபிள்யூ.ஆர்.ஏ. ொந்த குமாை ச்தரிவித்-
்தார்.

 ெம்பா 01 கிஷலா 92 ரூ்பாயும, நாடு 
சநல் 01 கிஷலா 90 ரூ்பாவுககும, கீரிச் 
ெம்பா 01 கிஷலா 95 ரூ்பாவுககும அை-
ொஙக உத்்தைவா்த விரலககு சகாள்வ-
னவு செய்யப்்படடு வருவ்தாகவும, 
ஷ்பாககுவைத்து கூலி ஒரு கிஷலாவுககு 
02 ரூ்பாய் வழஙகப்்படுசமனவும ச்தரி-
வித்்தார்.  

 14 வீ்தத்திற்கு குரறவான ஈைப்்ப்தம 
இருகக ஷவணடுசமன அறிவிககப்்பட-
டுள்ளது. அம்பாரற, அககரைப்்பற்று, 
அட்டாரளச்ஷெரன, நிந்தவூர், ெமமாந-
துரற, ்தம்படர்ட மற்றும வீைசகா்ட 
ஆகிய சநல் களஞ்சிய ொரலகளில் 
சநல் சகாள்வனவு செய்யப்்படடு 
வருவ்தாகவும ச்தரிவித்்தார்.  

அம்ாறையில் 
அரெ  உத்்தரவா்த 
விறலக்கு சநல் 
ச்காளவனவு

(ஒலுவில் விஷெ்ட நிரு்பர்)

கிழககு மாகாணெத்தில் க்டந்த ஒரு 
மா்த காலத்தினுள் 457 ஷ்பர் ச்டஙகு 
ஷநாயாளர்களாக இனஙகாணெப்்பட-
டுள்ள்தாக, கிழககு மாகாணெ சுகா்தாை 
ஷெரவகள் ்பணிப்்பாளர் ்டாக்டர்  ஏ.ஆர் 
எம. ச்தௌபீக ச்தரிவித்்தார்.

 கல்முரன பிைாநதிய சுகா்தாை 
ஷெரவகள் ்பணிப்்பாளர் பிரிவில் 168 
ஷ்பர் ச்டஙகு ஷநாயாளர்களாகவும, மட-
்டககளப்பு பிைாநதிய சுகா்தாை ஷெரவகள் 
்பணிப்்பாளர் பிரிவில் 117 ஷ்பரும, 

திருஷகாணெமரல பிைாநதிய சுகா்தாை 
ஷெரவகள் ்பணிப்்பாளர் பிரிவில் 142 
ஷ்பரும, அம்பாரற பிைாநதிய சுகா்தாை 
ஷெரவகள் ்பணிப்்பாளர் பிரிவில் 30 
ஷ்பருமாக ஷநாயாளர்கள் இனஙகாணெப்-
்படடுள்ள்தாக ச்தரிவித்்தார்.

 க்டந்த வரு்டத்ர்த வி்ட இவ் வரு -
்டத்தின் மு்தல் மா்தத்திஷலஷய அதிகள-
வான ச்டஙகு ஷநாயாளர்கள் அர்டயா-
ளஙகாணெப்்படடுள்ளஷ்தாடு, கல்முரன 
பிைாநதிய சுகா்தாை ஷெரவகள் ்பணிப்-
்பாளர் பிரிவிஷலஷய அதி கூடிய ச்டஙகு 
ஷநாயாளர்கள் அர்டயாளம காணெப்்பட-

டுள்ள்தாகவும ச்தரிவித்்தார்.
ச்பாதுமககள் விழிப்பு்டன் 
செயல்்படடு வீடுகளில் ஷ்தங -
கியுள்ள குப்ர்பகள், நீர் ்தங -
கியுள்ள இ்டஙகள் ஷ்பான் -
றவற்ரற அகற்றி ச்டஙகு 
நுளமபுகள் ச்பருகுவ்தற்கு 
இ்டம சகாடுககா்த வரகயில் 
துப்புைவாக  ரவத்துக சகாள் -
ளுமாறு ஷகடடுள்ளார்.

 ச்பாதுச் சுகா்தாை ்பரிஷொ்தகர்கள், 
ச்பாலிஸார் மற்றும சிவில் ்பாது -
காப்பு குழுவினர், ச்டஙசகாழிப்பு 

செயலணி, ெமூக மட்ட 
்தரலவர்கள் ஆகிஷயார் 
ஒவ்சவாரு வீடு வீ்டாகச் 
சென்று ச்டஙகு ஷநாய் 
ச்தா்டர்்பாக மககளுககு 
விழிப்பூட்டல் செய் -
யப்்படடு வருவ்தாக -
வும கூறினார்.  ச்டஙகு 
நுளமபு ்பைவுவ்தற்கு 
ஏதுவான சவற்றுககா -
ணிகரள ரவத்திருப் -
்பவர்கள் இைணடு வாை 

காலத்திற்குள் துப்புைவு செய்ய ஷவண -
டுசமனவும, ்தவறும ்படெத்தில் ெட -
்டந்டவடிகரக எடுககப்்படுசமனவும 
ச்தரிவித்்தார்.

 கிழக்கில் கடந்த ஒரு மா்தத்துக்குள்
 457 டடங்கு ந�ாயாளரகள் இனங்காணல்
ைாகாண சுகாதா்ர கெமவகள் ெணிபொளர பதௌபீக்

(கல்முரன விஷெ்ட நிரு்பர்)

அரை  நூற்றாணடு காலமாக கல்வி, 
கலாொை மற்றும ெமூகப் ்பணியாற்றி 
வருகின்ற  அம்பாரற மாவட்ட  ஜம-
இய்யதுல் உலமாவின் ்தரலவரும, 
ொய்ந்தமருது ர்த்பா மகளிர்  அைபுக 
கல்லூரியின் மு்தல்வருமான சமௌலவி 
எஸ.எச்.ஆ்தம்பாவா ம்தனிரய 
்பாைாடடி  சகௌைவிககும ரவ்பவமும 
அவைது சுயெரிர்த நூல் சவளியீடடு 
விழாவும  ஞாயிற்றுககிழரம (06) 
ொய்ந்தமருது லீ சமரிடியன் மணெ்ட்பத்-
தில்  இ்டமச்பற்றன.

நிந்தவூர் ஜுமஆப் ச்பரிய ்பள்ளிவா-
ெல் நமபிகரகயாளர்  ெர்பயின் செய-
லாளர் சமளலவி எம.எம.கமர்தீன் 
்தரலரமயில் நர்டச்பற்ற இநநிகழ்-
வில்,  திகாமடுல்ல மாவட்ட ்பாைாளு-
மன்ற உறுப்பினர்களான எச்.எம.எம.
ஹரீஸ, ர்பொல்  காஸிம, முன்னாள் 
கிழககு மாகாணெ ெர்ப உறுப்பினர்க-
ளான ஏ.எம.சஜமீல், ஆரிப்  ெமசுதீன் 
உள்ளிடஷ்டார் அதிதிகளாக ்பஙஷகற்றி-
ருந்தனர்.

லண்டன்  ்பல்கரலககழக ஷ்பைா-

சிரியர் எம.ரவ.எம.சித்தீக, ஷ்பைா்த-
ரனப் ்பல்கரலககழக  ஷ்பைாசிரியர் 
எம.எஸ.எம.ெலீம, காத்்தான்குடி 
்பலாஹ் அறபுக கல்லூரியின்  செயலா-
ளர் சமௌலவி எம.எச்.எம.புஹாரி, 
அம்பாரற மாவட்ட ஜமஇய்யதுல் உல-
மாவின்  பிைதித் ்தரலவர் ஐ.எல்.எம.
ஹாஷிம உள்ளிடஷ்டார் சிறப்புரை, 
நயவுரை மற்றும  கருத்துரைகரள 
நிகழ்த்தினர்.

இநநிகழ்வில் பிை்தம அதிதியாக 

கலநது  சிறப்பிகக-
விருந்த ஸ்ரீலஙகா 
முஸலிம காஙகிைஸ 
்தரலவர் ைவூப் ஹககீம  
அவர்கள், திடீர் சுகவீ-
னம காைணெமாக வருரக 
்தை முடியவில்ரல எனத் 
ச்தரிவித்து,  ஆசிச் செய்-
திசயான்ரற அனுப்-
பியிருந்தார். அ்தரன 
கடசியின் பிைதிச் செய-
லாளர்  மன்சூர் ஏ.காதிர் 
நிகழ்வில் வாசித்துக 
ரகயளித்்தார்.

ஷமலும, சமௌலவி  
எஸ.எச்.ஆ்தம்பாவா ம்தனியின் 50 
வரு்ட கல்வி, ெமூகப் ்பணியின்ஷ்பாது 
அவர்  ஷெரவயாற்றிய அறபுக கல்லூரி-
கள், ்பா்டொரலகள், மாவட்ட மற்றும 
பிைஷ்தெ மட்ட  உலமா ெர்பகள்,  ்பள்-
ளிவாெல்கள் மற்றும நிறுவனஙகள் 
ொர்பில் அவற்றின்  பிைதிநிதிகளால் 
நிரனவுச் சின்னஙகள், ்பரிசுகள் 
வழஙகி, ச்பான்னார்ட  ஷ்பார்த்தியும 
சகௌைவிககப்்பட்டார்.

ஆதம்பாவபா ம�ௌலவியின் 
50 வருட சேவவக்கு ம�ௌரவம

(்பாலமுரன கிழககு தினகைன் 
நிரு்பர்)  

இலஙரக துரறமுக அதிகாை 
ெர்பயின் முஸலிம மஜ்லிஸின் 
ஏற்்பாடடில் மர்ஹஹூம அஸைப் 
ஞா்பகார்த்்த புலரமப்்பரிசில் 
வழஙகும நிகழ்வு மற்றும ஓய் -
வுச்பற்ற இலஙரக துரறமுக 
அதிகாை ெர்பயின் உத்திஷயா -
கத்்தர்கரள சகளைவிககும 
நிகழ்வு என்்பன ெனிககிழரம 
(5) ொய்ந்தமருது லீசமரிடி -
யன் மண்ட்பத்தில் இ்டம -
ச்பற்றது.  

இலஙரக துரறமுக 
அதிகாை ெர்பயின் முஸலிம 
மஜ்லிஸின் ்தரலவரும, 
பிை்தம ச்பாறியிலாளருமான .ஏ.எம. நவ்்பர் 
்தரலரமயில் நர்டச்பற்ற இநநிகழ்வில் , 
அதிதிகளாக ச்தன்கிழககுப் ்பல்கரலககழக 
கரலகலாொை பீ்டாதி்பதி கலாநிதி எம.எம.
்பாசில், ொய்ந்தமருது பிைஷ்தெ செயலாளர் 
எம.எம.ஆசிக, சமாறடடுவ ்பல்கரலககழ -
கத்தின் முன்னாள் ்பதிவாளர் ஏ.எல்.ஜவ்்பர் 
ொதிக, முன்னாள் புணெர்வாள்வு அரமச்சின் 
இரணெப்்பாளர் ெட்டத்்தைணி எஸ.எம.அப் -
துள்ளா, முஸலிம மஜ்லிஸ செயலாளர் ெட்டத் -
்தைணி எம.ஆர்.எம.றமசீன் உட்ப்ட முஸலிம 
மஜ்லிஸ உறுப்பினர்கள், உயர்பீ்ட உறுப்பினர் -

கள் என ்பலர் கலநது சகாண்டனர்.  இ்தன் 
ஷ்பாது இலஙரக துரறமுக அதிகாை ெர்பயின் 
முஸலிம மஜ்லிஸின் உ்ப ச்பாருளாளரும ஒய் -
வுச்பற்ற துரறமுக அதிகாை ெர்பயின் பிை்தம 
்பாதுகாப்பு உத்திஷயாகத்்தருமான ஏ.எல்.எம.
இஸமாயிலின் சிறந்த ஷெரவயிரன ்பாைாடடி 
சகௌைவிககப்்பட்டது்டன், க்டந்த ஆணடு 
கல்விப் ச்பாதுத்்தைா்தை ொ்தாைணெ்தைப் ்பரீடரெ -
யில் அரனத்து ்பா்டஙகளிலும திறரமச் சித் -
திச்பற்ற மாணெவர்களுககு மர்ஹஹூம அஸைப் 
ஞா்பகார்த்்த புலரமப்்பரிசில் வழஙகப்்பட்ட -
ரமயும குறிப்பி்டத்்தககது.  

�ர்ஹும அஷரப் ஞபா்�பார்தத 
புலவ�ப்்ரிசில் வழங்கும நி�ழ்வு

(மரு்தமுரன தினக-
ைன் நிரு்பர்)  

ச ்ப ரி ய நீ ல ா -
வரணெ  அக்பர் 
வித்தியாலயத்தில் 
்தைம ஒன்று , ்தைம 
இைணடு மாணெவர் -
களுககான சிறுவர்  
ெநர்த நிகழ்வு 
அணரமயில் நர்ட -
ச்பற்றது. வித்தியா -
லய அதி்பர் எம.சி. 
ம்பாஸ  ்தரலரம -
யில் நர்டச்பற்ற   இந நிகழ்வில், கல்முரன கல்வி வலய  ஷகாட்டக 
கல்விப் ்பணிப்்பாளர் சவள்ளத்்தமபி முகமட ஸமஸம பிை்தம அதிதி -
யாகக  கலநது சகாண்டார்.

 பிை்தம அதிதி மற்றும ஏரனய அதிதிகள்  மலர்செணடு சகாடுத்து வை -
ஷவற்கப்்பட்டனர். பிை்தம அதிதி ெநர்தரய திறநது ரவத்து  ச்பாருடக -
ரளயும சகாள்வனவு செய்்தார்.

இந்த  சிறுவர் ெநர்த நிகழ்வில் அழகி ஒருத்தி இளநீர் விற்்பரன 
செய்்தார். சில்லரறக  கர்ட, ஷ்தனீர் கர்ட, உள்ளிட்ட ்பல ்தைப்்பட்ட 
கர்டகள் சிறுவர்களால் ஏற்்பாடு  செய்யப்்படடிருந்தரம விஷெ்ட அம -
ெமாகும. 

இந்த சிறுவர் ெநர்தயில் அதிதிகள், ஆசிரியர்கள், பிைமுகர்கள், 
ச்பற்ஷறார்கள் உள்ளிட்ட ்பலர் ச்பாருடகரள சகாள்வனவு செய்து 
மாணெவர்கரள உககுவித்்தரம குறிப்பி்டத்்தகக்தாகும.

ம்ரியநீலபாவவை அக்்ர 
வி்ததியபாலய்ததில் சிறுவர ேநவத

(காரைதீவு குறூப் நிரு்பர்)

கிழககு மாகாணெ 
ச்பாதுச்ஷெரவ ஆரணெக-
குழுவின் செயலாளைாக 
கலாநிதி மூ.ஷகா்பாலைத்-
தினம   திஙகடகிழரம 
(7) ்ப்தவி ஷயற்றுகசகாண-
்டார். கிழககு மாகாணெ 
ஆளுநர் அனுைா்தா ஜகம-
்பத் இந நியமனத்ர்த 
வழஙகியுள்ளார்.

இலஙரக நிருவாக 
ஷெரவ விஷெ்ட ்தை அதிகா-
ரியான இவர், ்தற்ஷ்பாது 
கிழககு மாகாணெ 
ெர்பயின் ஷ்பைரவச் 
செயலாளைாக க்டரம-
யாற்றியிருந்தார். அ்தற்கு முன்னர் திரறஷெரி 
முகாரமத்துவ திரணெககளத்தின் ஷமலதிக 
்பணிப்்பாளர் நாயகமாக ஷெரவயாற்றியிருந -
்தார்.

மட்டககளப்பு  செடடி்பாரளயத்திரன 
பிறப்பி்டமாக சகாண்ட இவர், மூத்்த்தமபி 
செல்லமமா  ்தம்பதியினரின் பு்தல்வைாவார். 
்தற்ஷ்பாது கல்முரனயில் வாழ்நது வருகி -
றார்.

1995  ஆம ஆணடு இலஙரக நிருவாக 
ஷெரவ அதிகாரியாக ச்தரிவு செய்யப்்பட்ட 

இவர், ்தனது   ஆைம்பக கல்வி ச்தா்டககம 
உயர்்தைம வரை செடடி்பாரளயம மகா வித் -
தியாலயத்தில்  கல்வி கற்றார். கரலமாணி 
்பட்டத்திரன ஷ்பைா்தரன ்பல்கரலக கழ -
கத்திலும,  ச்பாதுநிருவாக துரறயில் முது -
மாணிப் ்பட்டத்திரன இநதியா ்பல்கரலக 
கழகத்திலும  ச்பற்றார்.

கல்முரன  லயன்ஸகழக ்தரலவைாகவி -
ருந்த லயன் ஷகா்பாலசைத்தினம, ்பல ெமு -
கஷெரவகளில்  முன்னின்று ஷெரவயாற்றி 
வரு்பவைாவார்.

ம்பாதுசசேவவ ஆவைக்குழுவின் 
மேயலபாளரபா� ச�பா்பாலர்ததினம

்பாணடிருப்பு தினகைன் நிரு்பர்

கல்முரன  வ்டககு பிைாநதிய 
சுகா்தாை ்பணிமரனககுட்பட்ட 
கிைாமஙகளில் ச்டஙகு  நுளமபுகள் 
ச்பருகும அ்பாயம இருப்்ப்தால் 
ச்பாதுமககள் ்தஙகள் சுற்றுப்பு-
றத்ர்த  தூய்ரமயாக ரவத்திருககு-
மாறு கல்முரன வ்டககு பிைாநதிய 
சுகா்தாைப் ்பணிமரன  ஷவணடு-
ஷகாள் விடுத்துள்ளது. கல்முரன பிை-
ஷ்தெத்தில் ்தற்ஷ்பாது  இர்டயிர்டஷய 
மரழயு்டன் கூடிய காலநிரல நில-
விவருகின்றது. இ்தன் காைணெமாக  பிை-
ஷ்தெத்தில் ச்டஙகு நுளமபு ச்பருகும 
அ்பாயம இருப்்ப்தாக  சுடடிககாட்டப்-
்படடுள்ளது. கல்முரன, ்பாணடிருப்பு, 
ச்பரியநீலாவரணெ,  ஷெரனககுடியி-
ருப்பு, துரறவநதியஷமடு, நற்பிடடி-
முரன, மணெல்ஷெரன ஆகிய  கிைா-
மஙகளில் ச்டஙகு நுளமபு ச்பருகும 
இ்டஙகள் இனஙகாணெப்்படடு அ்தரன  

ஒழிககும செயற்்பாடடில் பிைஷ்தெ 
ச்பாதுச் சுகா்தாைப் ்பரிஷொ்தகர்கர்கள் 
மற்றும  ச்டஙகு ஒழிப்பு கடடுப்்பாடடு 
செயலணியினர் ஈடு்படடுள்ளனர்.

வீடு  வீ்டாகச் சென்று ச்டஙகு நுளமபு 
ச்பருகும இ்டஙகள் இனஙகாணெப்்படடு-
வருவது்டன்,  சுற்றப்புறத்ர்த தூய்ரம-
யாக ரவத்திருககாஷ்தாருககு எதிைாக 
ெட்ட ந்டவடிகரக எடுககப்்படடு வரு-
கின்றது.

�ல்முவன வடக்கில் மடங்கு அ்பாயம

பி்ராந்திய முகாமையாளர   
ொந்த குைா்ர



க�ொழும்பு கெமட்டக�ொட்ட 
ட�ரியொ கெண�ள் ெொ்டசொடை -
யின், 140 ஆவது ஆணடுவிழொ 
(“Invictus 140” 2022) எதிரவரும் 
(20) ஞொயிற்றுக்கிழடம க�ொண -
்டொ்டபெ்டவுள்்ளது. இதில், பிரெம 
அதிதியொ� நீதியடமசசர அலிசபரி 
�ைந்துக�ொள்்ள உள்்ளொர. 

இந்நி�ழ்வு�ள் க�ொழும்பு 
கெலும்கெொகுன �டையரங் -
கில் இ்டம்கெறவுள்்ளன. இென் 
முன்்னொடி நி�ழ்வொ� எதிரவரும் 
(13) ஞொயிற்றுக்கிழடம �ொடை 
ஏழு மணிக்கு வொ�ன அணிவகுபபு -
்டனொன ெட்டெொடெயும் இ்டம்கெ -
றவுள்்ளன. 

இது, மதியம் ஒரு மணிக்கு 
ஆரம்ெமொ�வுள்்ளடம குறிபபி்டத் -

ெக்�து. அதிெர, சி்ரஷ்ட மு�ொ -
டமத்துவக் குழு, ஆசிரியர�ள், 
ெொ்டசொடை அபிவிருத்திக்  குழு 
மற்றும் ெடழய கெண�ள் சங்�ம், 
கெற்்றொர, மொணவர�ள் மற்றும் 
ெைன்  விரும்பி�ளின் ஆெரவு்டன் 

இந்நி�ழ்வு�ள் இ்டம்கெறவுள் -
்ளன.

�ல்லூரியின் 140 ஆவது 
விழொடவக் க�ொண்டொடுவதில் 
மொணவர�ள் கெருமகிழ்சசியட்டந் -
துள்்ளனர.

(கவலி�ம தின�ரன் நிருெர)
  
ெொடடின் �ல்விமுடறடம மறு -

சீரடமக்�பெடுவது �ொைத்தின் 
்ெடவயொகும். அ்ெ்ெொல் எமது 
�ல்வி முடறடமயில் பிரிவி -
டனவொெம் உருவொ� இ்டமுள்்ள 
ெொ�வும் ஊ்ட�த்துடற அடமசசர 
்டைஸ் அழ�பகெரும கெரிவித் -
ெொர.  

மொத்ெடற மொவட்ட ெட்டயி -
னடர க�ௌரவிக்கும் நி�ழ்வில், 
�ைந்துக�ொணடு உடரயொற்றும் -
்ெொ்ெ அவர இவவொறு குறிபபிட -

்டொர. கெொ்டரந்து அவர 
குறிபபிடுட�யில்,  எமது 
�ல்வி முடறடமயில் சிங் -
�்ளப ெொ்டசொடை, ெமிழ் 
ெொ்டசொடை மற்றும் 
முஸ்லிம் ெொ்டசொடை 
என ்வறுெடுத்ெபெட -
டுள்்ளன. இதுெொன் பிரி -
விடனவொெம். இம்மு -
ட ற ட ம யி ன ொ ் ை ் ய , 
பிரிவிடனவொெம் உருவொ -
கின்றது.   

சமூ� அடமபெொல், ெொம் ஒ்ர 
ெொடடின் ச்�ொெர பிரடை�ள் 

என்ற எணணம் எழ 
்வணடும்.  

ெற்்ெொது கெொழிநுட -
ெத்தின் மூைம் இடணந் -
ெகெொரு உை�த்தில் ெொம், 
இருக்கி்றொம். எதிர -
�ொைங்�ளில் ்ெரெல் 
்மட்ட�ளில் பிரிவிடன -
வொெம், மெவொெம் ்ெசி 
வொக்கு�ட்ள கெற்றுக் -
க�ொள்்ள முடியும் என ெொம் 

ெம்ெவில்டை.   
2030 ஆம் வரு்டம் ஆகும் -

்ெொது,  வொக்�ளிபபு நிடையங்�ளுக் -

குச கசன்று வொக்�ளிக்கும் முடற -
டமயும் �ொணொமல் ்ெொய்விடும். 
வொக்�ொ்ளர�ள் வீடு�ளில் இருந்து 
க�ொண்்ட வொக்�ளிக்கும் முடற 
ஏற்ெ்ட வொய்பபுணடு. இப்ெொது 
கூ்ட அகமரிக்�ொவில் கெரும்ெொன் -
டமயொன இ்டங்�ளில், இம்முடற -
டம்ய பின்ெற்றபெடுகின்றது.  

என்வ, இபபிரிவினவொெங் -
�ட்ள முடிவுக்கு க�ொணடு வந்து 
சமொெொனமொன ஒரு சூழடை எதிர -
�ொைத்தில் உருவொக்� ்வணடும் 
எனவும் அடமசசர இென்்ெொது 
கெரிவித்ெொர.  
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சிவஸ்ரீ ெொபு்சர்ைொ குருக�ள் ப�ொழும்பு ைொந�்ர்சமெ உறுபபினர் �ொயத்திரி விக்ரைசிங�மவயும் ெ்த்தில் �ொைலொம்.

முன்னோர்களின அர்ப்பணி்ப்்ப அர்த்தமோக்க  
ச்கல சமூ்கங்களும் இ்ைவது அவசியம்  
(மினுவொங்க�ொட்ட நிருெர) 

  
ெொடடின் சுெந்திரத்துக்�ொ� அரபெ-

ணித்ெ ச�ை சமூ�ங்�ட்ளயும் ்சரந்ெ 
ெடைவர�ளும் ெொரொட்டபெ்ட 
்வணடும் என் முன்னொள் அடமசசர 
டெஸர முஸ்ெெொ கெரிவித்ெொர. சுெந் -
திர தினத்டெ முன்னிடடு ஏற்ெொடு 
கசய்யபெட்ட நி�ழ்வு மருெொடனயி-
லுள்்ள �ைங்�ொ சுெந்திரக் �டசியின் 
அலுவை�த்தில் இ்டம்கெற்றது. 

இதில் �ைந்து க�ொணடு உடரயொற்-
றிய அவர ் மலும் கெரிவித்ெெொவது, 
சுெந்திரத்தின் அரத்ெம் இனங்�ளின் 

ஒற்றுடமயில் ெங்கியுள்்ளது. ச�ை 
சமூ�ங்�ளும் உரிடமடய அனுெ-
விபெெொ� உணரும் நிடையில்ெொன் 
்ெசபெற்டற �டடி எழுபெ முடியும்.

ெமது முன்்னொர�ளி்டம் இருந்ெ 
அ்ெ ஒற்றிடமெொன் இன்று எமது 
ெொய்ெொடடுக்கு ்ெடவபெடுகிறது.
�டசி, மெ, இன ்ெெங்�ளுக்�பெொ -
ைொன ெொய்ெொடட்ட �டடிகயழுப-
பும் ெயணத்தில் ச�ை சமூ�ங்�ளும் 
இடணந்து க�ொள்்ளல் அவசியம்.
அந்நிய சக்தி�ளின் ஊடுருவல்�ள்-
ெொன், ெமது ஐக்கியத்டெ குடைபெ -
ெொ�வும்  அவர குறிபபிட்டொர.  

சிறு ்்க்த்்தோழில் உற்ப்ததியோளர்களின
பிரச்சி்ன்க்ள தீரக்க உடன நடவடிக்்க

(திறபெடன தின�ரன் நிருெர) 
 
மணல், கிறவல் மண, �ருங்�ல் 

உற்ெத்தியில் ஈடுெடடுள்்்ளொர�ளின் 
பிரசசிடன�ளுக்கு தீரவு கெற்றுக் 
க�ொடுக்� ெ்டவடிக்ட� எடுக்�வுள்்ள-
ெொ� �ொணி அடமசசர எஸ்.எம்.சந்திர-
்சன கெரிவித்ெொர.  

அநுரொெபுரத்தில் அணடமயில் 
இ்டம் கெற்ற நி�ழ்கவொன்றில் 
�ைந்து க�ொணடு உடரயொற்றிய 
்ெொ்ெ, அவர  இவவொறு கெரிவித்-
ெொர.  

அநுரொெபுர மொவட்டத்திற்குள் 
சிறிய மற்றும் ெடுத்ெர அ்ளவிைொன 
மணல், கிறவல்மண மற்றும் �ருங்-
�ல் உற்ெத்தி கெொழிற்சொடை�ள் 

நிரமொணிக்�பெடடுள்்ளன. இத்து-
டறயில், ஈடுெடடுள்்ளவர�ளின்  
பிரசசிடன�ள் மற்றும் ்ெடவ�ள் 
குறித்து அறிந்து அவற்டற நிவரத்-
திக்� ெ்டவடிக்ட� எடுக்�பெடும்.

அடுத்து வரும் வொர ெொட�ளில் இப-
பிரசசிடன�ளுக்கு உரிய தீரவு�ட்ள 
வழங்குவதில் உறுதியொ உள்்்ளன்.

இத்கெொழிற்சொடை�ளுக்குரிய 
அடமசசு மற்றும் அது சம்ெந்ெமொன 
அதி�ொரி�ளு்டன் அடுத்து வரும் 
ெொட�ளில் ்ெசசுவொரத்டெ�ளும் 
ெ்டத்ெபெடும் என்றொர. 

இந் நி�ழ்வில், அநுரொெபுர 
மொவட்ட கசயைொ்ளர ைன� ையசுந்-
ெர உடெ்ட ெைர  �ைந்து சிறபபித்ெ-
னர.   

விவ்சொயி�ளி்மிருநது பெரும்ஷெொ� பநல் அறுவம் ப�ொள்முதல் ப்சய்யும் ெணி�மை 
அமைச்சர் எஸ.எம்.்சநதி்ரஷ்சன (07) ஆ்ரம்பித்து மவத்தஷெொது பிடிக�பெட் ெ்ம். அநு -
்ரொதபு்ரம் ைொவட்த்தில் பநல் ்சநமதபெடுத்தல் ்சமெககு ப்சொநதைொன �ஹட்�ஸதிகிலிய 
ைறறும் பஹொ்ரவபபெொத்தொன பநற�ைஞ்சிய்சொமல�ளில், இநதப ெணி�ள் ஆ்ரம்ெைொ-
கின.     (ெ்ம்:- அநு்ரொதபு்ரம் ஷைறகு தின�்ரன் நிருெர்)     

அநு்ரொதபு்ரம் �ல்வி வலயத்திறகுடெட் விஷவ�ொனநதொ தமிழ் ை�ொ வித்தியொலய. நுமழ-
வொயில் மு�பமெ அமைபெதறகு அநு்ரொதபு்ரம் ைொவட் ெொ்ரொளுைன்்ற உறுபபினர் இேொக 
்ரஹுைொன் அடிக�ல் நடடிமவத்த ஷெொது பிடிக�பெட் ெ்ம்.   

(ெ்ம்:- அநு்ரொதபு்ரம் ஷைறகு தின�்ரன் நிருெர்)  

நாட்டின் கல்வி முறையூடாக பிரிவிறைவாதம்  
ஏற்பட ஒருப்பாதும் இடமளிககப் ப்பாவதில்றலை

மூன்று வி்பச்ார விடுதிகள் முறறுறக;
ஆண், ப்பண்கபெை எட்டுப் ப்பர் றகது
(கமொறடடுடவ வி்ே்ட நிருெர)

ஆயுர்வெ கிளினிக் என்ற 
கெயரில் இயங்கி வந்ெ மூன்று 
விெசசொர விடுதி�ட்ள, �ல்கிடஸ 
கெொலிஸொர முற்றுட�யிடடுள்்ள-
னர. இென்்ெொது, மூன்று மு�ொடம-
யொ்ளர�ட்ளயும் அங்கு ெணியொற்ற 
ெயொரொ� இருந்ெ இ்ளம் கெண�ள் 
ஐவர உடெ்ட எடடு கெண�ட்ளயும் 
கெொலிஸொர ட�துகசய்ெனர.  

�ல்கிடச �ொலி வீதி, இரத்ம -
ைொடன ென்சடை வீதி, ெொன்�ொம் 
ஒழுங்ட� ஆகிய இ்டங்�ளில் 
இயங்கி வந்ெ இவவிடுதி�்்ள 
இவவொறு முற்றுட� இ்டபெட்டெொ� 
கெொலிஸொர கெரிவித்ெனர.  

ட�துகசய்யபெட்ட மு�ொடமயொ-

்ளர�ள் கெொக்குனுவி்ட, ெயொ�டை, 
எபபி்டவத்டெ, புவக்பிடிய ஆகிய 
இ்டங்�ட்ள ்சரந்ெவர�்ளொவர. 
விெசசொரத்தில் ஈடுெ்டவிருந்ெ 
கெண�ள் ெயொ�டை, கெனியொய,-
ெொணந்துடற, ம்்டொல்ஸீம, ஹம்-
ெொந்்ெொடட்ட, புவக்பிடிய ஆகிய 
இ்டங்�ட்ள ்சரந்ெவர�ள் என்றும் 
கெொலிஸொர கூறினர. இவர�ள் 22 
முெல் 35 வயதுக்கு உடெட்டவர�ள் 
என்றும் கெரிய வருகிறது.

�ல்கிடச கெொலிஸ் நிடைய ெடை-
டமய�  கெொறுபெதி�ொரி திலீெ சீ 
கெ்ரரொவின் ஆ்ைொசடனபெடி, 
�ல்கிடச குற்றத் ெடுபபு பிரிவினர 
சந்்ெ� ெெர�ட்ள நீதிமன்றத்தில் 
ஆைரெடுத்ெ ெ்டவடிக்ட� எடுத்துள்-
்ளனர.   

மாணவிறை வல்லுைவுககுட்்படுதத  
முைன்ை ஆசிரிைர் ப்பாலிஸாரால் றகது

(கமொறடடுடவ மத்திய வி்ே்ட 
நிருெர)   

மொணவிமீது, ெொலியல் துஷ -
பிர்யொ�ம் கசய்ய முற்ெட்ட 
ஆசிரியடர ெொணந்துடற கெற்கு 
கெொலிஸொர ட�து கசய்துள்்ளனர. 
மொணவியின் ெந்டெயொர கெொலிஸில் 
முடறபெொடு கசய்ெடெயடுத்து, 
குறித்ெ ஆசிரியடர கெொலிஸொர 
ட�து கசய்துள்்ளனர.   

�ணிெ ெொ்டத்துக்க�ன 13 வயது-
ட்டய இம்மொணவி சுமொர ஒரு வரு -
்ட�ொைம் இவவொசிரியரின் ெனியொர 
வகுபபில் இடணந்துள்்ளொர. வகுப -
பில் வழங்�பெட்ட ்வடைடய ச� 
மொணவியருக்கு முன்னர இம்மொ-

ணவி முடித்துள்்ளொர. இடெயடுத்து,-
புத்ெ�ங்�ட்ள அடுக்கி டவக்குமொறு 
குறித்ெ ஆசிரியர ெணித்து, எவரும் 
�ொணொெ இ்டத்துக்கு மொணவிடய 
அனுபபி, இந்ெ ஆசிரியர வல்லுற -
வுக்கு முயன்றெொ� கெரிவிக்�பெடு-
கிறது. 

இடெயடுத்து, ஆசிரியடர ெனது 
ெ�ங்�்ளொல் கீறி, ெள்ளிவிடடு 
ெபபி ஓடி வந்ெெொ� மொணவியொல் 
கெொலிஸில் முடறபெொடு கசய்யப-
ெடடுள்்ளது.  

ட�ெொன ெெடர நீதிமன்றத்தில் 
ஆைரெடுத்ெ உள்்ளெொ� கெொலிஸொர 
கூறினர. ெொணந்துடற கெற்கு 
கெொலிஸொர ்மைதி� விசொரடண-
�ட்ள ஆரம்பித்துள்்ளனர.   

்்கரியோ ்்பண்கள் ்கல்லூரியின   
140 வது ஆணடு இனவிகடஸ் விழோ

(திறபெடன தின�ரன் நிருெர) 
 
கெொைன்னறுடவ மொவட்டத்தின் 

கவலிஒயொ பிர்ெசத்தில் கசய்ட�ெண -
ணபெட்ட  கெல்லின் அறுவட்ட �ொைம் 
ஆரம்ெமொகியுள்்ளது. இெனொல் அரச 
கெல் க�ொள்வனவு நிடையங்�ளுக்கு 
ெமது கெல்டை விற்ெடன கசய்வதில் 
விவசொயி�ள் அதி� ஆரவம் கசலுத்தி 
வருகின்றனர.

 கெற் சந்டெபெடுத்தும் சடெ�ளூ்டொ� 
கெல் க�ொள்வனவு கசய்யபெடுகின்றது. 
ெொடு கி்ைொ 92 ரூெொ வீெமும், சம்ெொ 

கி்ைொ 96 ரூெொ என்ற அடிபெட்டயிலும் 
கெல் க�ொள்வனவு�ள்  இ்டம்கெறுகின்-
றன.  

இரொணுவத்தினரின் ெங்�ளிபபு்டன் 
கெற் சந்டெபெடுத்தும் சடெ இடணந்து, 
இவ்வடைத்  திட்டத்டெ  முன்கனடுத்து 
வருகின்றது. இது ெமக்கு கவற்றிடய 
அளித்துள்்ளெொ�வும், அதி� விடைக்கு 
ெமது கெல்டை விற்ெடன கசய்யும் 
வொய்படெ அரசொங்�ம்  கெற்றுத் ெந்துள் -
்ளெொ�வும் விவசொயி�ள் கெரிவிக்கின்ற -
னர.  

இம்முடற கெரும்்ெொ�த்தின்்ெொது 

்செனப ெசட்ளயு்ட்ன, கெல் கசய்ட� 
ெணணபெட்டது. விட்ளசசலில், 
குடறவு ஏற்ெட்டொலும் அரசொங்�ம் கூடுெ-
ைொன விடைக்கு  கெல்டை க�ொள்வனவு 
கசய்வெொல்,  ெஷ்டம்  ஏற்ெ்டவில்டை 
எனவும் விவசொயி�ள் கெரிவிக்கின்றனர.  

ைன�புர, ெொமல்புர, �ல்யொணபுர 
உடெ்ட மொவட்டத்தின் அடனத்து ெகுதி -
�ளிலும் கெரும்்ெொ� கெல் அறுவட்ட 
ெற்சமயம் இ்டம் கெறுகின்றது. "�ொபெட 
வீதி�ட்ள ெயன்ெடுத்தி ெமது கெல்டை 
�ொயடவத்து, விவசொயி�ள் விற்ெடன 
கசய்கின்றனர.  

ப்பாலைன்ைறுறவ மாவட்டததில் பநல்பகாள்வைவு நடவடிகறககள்

திஹோரிய இஸ்லோமிய 
அங்கவீனர நி்லய்ததில் 
சு்தந்திரதின நி்கழ்வு  

இைங்ட�யின் 74வது சுெந்திர 
தினத்டெ முன்னிடடு திஹொரிய இஸ்-
ைொமிய அங்�வீனர நிடையத்தில் 
சுெந்திர தின நி�ழ்வு�ள் (04) வியொ-
ழக்கிழடம கவகு விமரடசயொன 
ெட்டகெற்றன.   

இந்நி�ழ்வில் அங்�வீனர நிடை-
யத்தின் ெடைவர எம்.ஆர.எம். 
றிஸ்வொன், ெற்்ெொடெய மு�ொ-
டமயொ்ளர எஸ்.ஐ.எம். ஹலீல், 
ெொ்டசொடையின் அதிெர டஹருன் 
ரிெொயொ, பிரதி அதிெர எம்.எல்.எஸ். 
சஹொனொ, ஆசிரிடய�ள், ெொ்டசொ-
டையின் ென்னொரவத் கெொண்டரொன 
எம்.எப.எப. ெஸ்னொ, சமூ� கசயற்-
ெொட்டொ்ளர மற்றும் ெல்�டைக்�ழ� 
மொணவியும் (winner ஆப குடஸ்-
்டொணடிங் District Cordinator- 2021), 
மற்றும்  மொணவ, மொணவி�ள் எனப 
ெைரும் �ைந்து சிறபபித்ெனர. 

ஷெருவமை ைஹப�ொ் ஐ.எல்.எம். ்சம்சுதீன் ை�ொ வித்தியொலயத்திறகு �ணினி உெ�்ர -
ைத் பதொகுதி�மை ம�யளிககும் நி�ழ்வு அதிெர் எம்.எச.எப. சிஹொனொ தமலமையில் 
நம்பெற்றது.  ெொ்ரொளுைன்்ற உறுபபினர் இம்தியொஸ ெொககீர்ைொக�ொர் இவறம்ற அதிெர்,-
ெொ்்சொமல அபிவிருத்திச ்சங� உறுபபினர்�ள் ைறறும் ைொைவர்�ளி்ம் ம�யளித்தொர். 

(ெ்ம் : ஷெருவமை பீ.எம்)     



தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்

நுவரெலியாவிற்கு அதி்களவான உள்ளூர் 
சுற்றுலாப் பயணி்கள் வருல்க தரும் வாெ 
இறுதி நாட்களில் நடமாடும் குப்லப்கலள 
சே்கரிககும் திடடரமானலறை நலடமு-
லறைப்படுதத நுவரெலியா பிெசதே ேலப 
நடவடிகல்க எடுததுள்ளதா்க நுவரெலியா 
பிெசதே ேலபயின தலலவர் சவலு சயா்க-

ொஜன ரதரிவிததார். நுவரெலியாவில் 
உள்ளூர் உல்லாேப் பயணி்கள் அதி்கம் 
வரும் சுற்றுலாத தளங்களுககு அருகில் 
குப்லப சே்கரிககும் நடமாடும் வா்கனங-
்கலள நிறுதத நடவடிகல்க எடுக்கப்பட-
டுள்ளது. 

இவசவலலததிடடம் மி்கவும் ரவற்றி்கெ-
மானது எனவும் ்கடநத வாெ இறுதியில் நுவ -

ரெலியாவுககு சுற்றுலா சமற்ர்காண்டிருநத 
சுற்றுலா பயணி்கள் இநத நலடமுலறைலய 
பினபற்றியலமயினால் எதிர்வரும் வாெ 
இறுதி நாட்களிலும் நடமாடும் குப்லப 
சே்கரிப்பு சவலலததிடடதலத நலடமு-
லறைப்படுததுவதற்கு பிெசதே ேலப நடவ-
டிகல்க எடுததிருப்பதா்க அவர் சமலும் 
ரதரிவிததார்.
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நுவரெலியா வலயக்கல்வி பணிமனைககு 
தமிழ் பணிபபாளர்கள் நியமைம்

தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்  

நுவரெலியா வலயக்கல்வி பணிமலன 
தமிழ் பிரிவின திடடமிடல், நிர்வா்கம் என-
பவற்றுககு தமிழ் அதி்காரி்கலள பணிப்பா-
ளர்்களா்க நியமிக்க உடனடியா்க அமுலுககு 
வரும் வல்கயில் பணிப்புலெ விடுக்கப்பட-
டுள்ளது. நீண்ட ்காலமா்க இழுபறியா்க 
இருநதுவநத இநநியமனததிற்கு தற்சபாது 
தீர்வு எடடியுள்ளதா்க இலஙல்க ரதாழிலா -
ளர் ்காஙகிெஸின சிசெஸட உப தலலவரும் 
முனனாள் மததிய மா்காணேலப உறுப்பின -
ருமான எ.பி.ேகதிசவல் ரதரிவிததுள்ளார்.  

இவவிடயம் ரதாடர்பா்க சநற்று (8) ரேவ-
வாய்கிழலம இடம்ரபற்றை ஊட்க ேநதிப் -
பினசபாது அவர் இவவாறு ரதரிவிததார்.   

அவர் இது ரதாடர்பா்க சமலும் ்கருதது 
ரதரிவிகல்கயில், நுவரெலியா வலயக-
்கல்வி ்காரியாலயததின கீழ் 156 அெோங்க 
பாடோலல்கள் இயஙகி வருகினறைன. அதில் 
124 தமிழ் பாடோலல்களில் 37,365 தமிழ் 
மாணவ மாணவி்கள் ்கல்வி ்கற்று வருகினறை -

னர். 32 ரபரும்பானலம பாட-
ோலல்களில் 7,750 மாணவ 
மாணவி்கள் ்கல்வி ்கற்று வரு -
கினறைனர். 1943 தமிழ் ஆசிரி -
யர்்களும் 582 ரபரும்பானலம 
ஆசிரியர்்களும் ்கடலமயாற்றி 
வருகினறைனர். 80 வீதததுக -
கும் சமற்படட தமிழ் மாணவ 
மாணவி்கலள ர்காண்ட நுவ-
ரெலியா ்கல்வி வலயததில் 
நிர்வா்க ரேயற்பாடு்களில் 
தமிழ் அதி்காரி்களின பஙகு 
மி்கவும் குலறைவா்கசவ இருநது 
வருகினறைது. இக்கல்வி வல -
யததின திடடமிடலுககும் நிர்வா்கததிற்கும் 
தமிழ் அதி்காரி்கள் நியமிக்கசவண்டும் எனறை 
ச்காரிகல்கலய நான சநற்று முனதினம் 
இடம்ரபற்றை நுவரெலியா மாவடட அபிவி-
ருததி இலணப்புக குழு கூடடததில் முன -
லவதசதன. 

இதலனயடுதது இதுரதாடர்பில் இணக -

்கம் ரதரிவிக்கப்படடுள்ளது. 
இசத சபானறு பல குலறைபா-
டு்கள் தமிழ் பாடோலல்களில் 
்காணப்படுகினறைன. இதலன 
்கவனிக்க நுவரெலியா வலயக-
்கல்வி ்காரியாலயததில் தமிழ் 
பாடோலல்களின நிர்வா்கதலத 
்கவனிப்பதற்்கா்க இதுவலெ 
தமிழ் ்கல்வி பணிப்பாளர்்கள் 
நியமிக்கப்படவில்லல. இனறு 
முதல் தமிழ் அதி்காரி்கள் நிய -
மிக்கப்படடுள்ளனர். 

இவவாறு புதிதா்க பணிப்-
பாளர்்களா்க நியமனம் ரபற்றை-

வர்்கள் தமிழ் பாடோலல்களின குலறைப்பா -
டு்கலள தீர்க்க ரேயற்பட சவண்டும். அதி்க 
தமிழ் பாடோலல்கள் இயஙகும் நுவரெ-
லியா வலயக்கல்வி பணிமலனயில் தமிழ் 
அதி்காரி்களின பஙகு மி்கவும் குலறைவா்கசவ 
்காணப்படுவதா்க அவர் சமலும் ரதரிவித-
தார்.  

முன்்னாள் ைனாகனாணசமெ 
உறுபபி்ர் எ.பி.சக்திவவல்

க�ொவிட் 19 க�ொற்ொல் பொதிக�பபட்்ட 
மொணவர�ளுககு பரீட்்சை எழு� சைந�ரபபம் 
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

 
்கண்டி மாவடடததில்   

ர்காவிட ரதாற்றுககுள்-
ளான மாணவர்்கள் 20 சபர்  
இவவருடம் ்க.ரபா.த 
உயர்தெப் பரீடலேககுத 
சதாற்றுவதா்க பாதிக்கப்-
படட குழநலத்கள் ஒருங-
கிலணப்பு உதவிக ்கல்-
விப்பணிப்பாளர் எச்.எம். 
சேெத ரதரிவிததார்.

இம்மாணவர்்கள் அலனவரும் 
்கண்டி பல்லர்கசல ஆயுர்சவத 
லவததியோலல வளா்கததில் 
அலமநதுள்ள விசேட பரீடலே 
நிலலயததில் பரீடலே எழுதுவதற்-
்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படடுள்ளதா-
்கவும் அவர் ரதரிவிததார்.

ர்காவிட 19 ரதாற்று ஏற்படடி-
ருநதாலும் தனியார் வா்கனததில் 
பரீடலே நிலலயததிற்கு வெககூடிய 
ேநதர்ப்பம் வழங்கப்படடுள்ளதா்க 

அவர் ரதரிவிததுள்ளார். 
இம்மாணவர்்கள்  அலனவருக-

கும் மததிய மா்காண ஆயுர்சவத 
திலணக்களததினால் சதலவயான 
தஙகுமிட வேதி மற்றும் உணவு 
வழங்கப்படும். அசதசவலள மாண -
வர்்களின  ஆசொககியம் ரதாடர்பா்க 
மருததுவர்்களின சமற்பார்லவயில் 
விசேட  திடடரமானறும் ஆெம்பிக-
்கப்படடுள்ளதா்க  மததிய மா்காண 
ஆயுர்சவத ஆலணயாளர் சிசிெ ெண-
வனமுல்ல ரதரிவிததுள்ளார். 

ம்ைய�த்தில் நீர  �ட்டுபபொடு
கினி்கதசதலன தின்கென நிருபர்

மலலய்கததில் சில பிெசதேங்களில் நீருககு தடடுபாடு 
நிலவுவதால் மக்கள் ரபரும் சிெமதலத எதிர்சநாககிவருவ -
தா்க ்கவலலத ரதரிவிககினறைனர். 

இதனால் தமது நாளாநத நடவடிகல்க்கலள சமற்ர்காள்-
வதில் ரபரும் சிெமதலத எதிர்சநாககிவருவதா்க மக்கள் 
்கவலல ரதரிவிககினறைனர்.

தற்சபாது  மலலய்கததில் வெடசியான ்காலநிலல நில-
வுதால் ஆறு்களும் நீசொலட்களும்வற்றி ரேல்கினறைன. 
இதனால் குடிநீருககு தடடுபாடு நிலவுவதா்க மக்கள் 
்கவலலத ரதரிவிககினறைனர். 

சமலும்  மலலய்கததில் நீர்நிலல்களில் நீர் வற்றிவரு-
வதால் அதலன நம்பியிருககும் ரதாழில்்களும் பாதிக்கப் -
படடுள்ளன. குறிப்பா்க விவோயததில் ஈடுபடுபவர்்கள் நீர் 
இல்லாலமயால் பயிர்ச்ரேய்ல்க நடவடிகல்க்கள் பாதிக்கப் -
படடுள்ளதா்க ்கவலல ரதரிவிககினறைனர்.

மக்கள் நீர் தடடுப்பாடு ்காெணமா்க நீசெநது பிெசதேங-
்கலள  சதடி பல கிசலாமீற்றைர் தூெம் ரேல்கினறைனர். அதது -
டன மலலய்கததில் வறைடசியான ்காலததில் நீலெ சேமிதது 
லவக்கககூடிய முலறை ஒனறு இல்லாலமயால் இநநிலல  
ஏற்படடுள்ளதா்க மக்கள் சுடடிக்காடடுகினறைனர்.

ரதாடர்ச்சியா்க வெடசியான ்காலநிலல நிலவுமா்கவிருந-
தால் எதிர்வரும் வாெங்களில் குடிநீருககு ரபரும் தடடுப்-
பாடு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதா்க  ்கவலல ரதரிவிககின -
றைனர். 

ந்டமொடும் குப்ப சசை�ரிககும் திட்்டம் 

இெததினபுரி சுழற்சி நிருபர்

இெததினக்கல் வர்தத்கததில் பணம் 
முதலீடு ரேய்தால் ்கவர்ச்சியான இலாபம் 
தருவதா்கக கூறி ஆசிரியர்்கள் பலலெ ஏமாற் -
றிய ஆசிரியர் ஒருவர் ரபாலிஸாொல் ல்கது 
ரேய்யப்படடுள்ளார்.

இதனால் பாதிக்கப்படட ஆசிரிய ஆசிரி -
லய்கள் 35 சபர் ரோெண மற்றும் ஏலனய 
பிெசதேப் ரபாலிஸ நிலலயங்களில் முலறைப்-
பாடு்கள் ரேய்துள்ளனர். இதலனயடுதது 
ரோெண பிெசதே பாடோலலரயானறில் 
்கடலமயாற்றும் ஆசிரியர் ல்கது ரேய்யப்பட-
டுள்ளார். தனனுடன இெததினக்கல் வியா-
பாெததில் முதலீடு ரேய்யும் ஒருவருககு ஒரு 
இலடேம் ரூபாய் மாதாநதம் இலாபம் தருவ-
தா்க உறுதியளிதசத இவர் சமாேடி நடவடிக -
ல்கயில் ஈடுபடடுள்ளதா்க விோெலண்களில் 
இருநது ரதரியவநதுள்ளது.

நுவரெலியாவிற்கு ்கடநத நீண்ட வாெ 
இறுதி விடுமுலறையில் அதி்களவான ரவளி -
நாடடு மற்றும் உள்ளூர் உல்லாேப் பயணி -
்கள் வருல்க தநததா்கவும் அவர்்கள் சு்காதாெ 
விதிமுலறை்கலள பினபற்றுவதில் அலடசி-
யம் ்காடடியதா்கவும் நுவரெலியா சுற்றுலாப் 
பதிவு ரேய்யப்படட குடியிருப்பாளர் ேங்கத -
தின தலலவர் மஹிநத ரதாடம்சப்கமச்க 
ரதரிவிததார்.

அதிலும் உள்நாடடு சுற்றுலா பயணி்கள் 
ர்காவிட 19 சு்காதாெ விதிமுலறை்கலள பின-
பற்றுவதில் அலடசியம் ்காடடிவருவதா்க -
வும் அவர் ரதரிவிததார். 

இதுரதாடர்பில் ஊட்கங்களுககு ரவளி-
யிடடுள்ள விசேட அறிகல்கரயானறிசலசய 
அவர் இவவாறு குறிப்பிடடுள்ளார். அவர் 
சமலும் ்கருதது ரதரிவிகல்கயில்,

பதிவுரேய்யப்படாத தஙகுமிடங்களுககு 
வரும் உல்லாே பயணி்கள் சு்காதாெ வழி்காட-
டல்்கலள முலறையா்க பினபற்றுவதில்லல 
என அவர் ரதரிவிததார். 

நுவரெலியாவிற்கு வருல்க தரும் உள்ளூர் 
சுற்றுலாப் பயணி்களும் சு்காதாெ வழி்காடடல்-
்கலளப் பினபற்றை சவண்டும் எனவும், இது 
ரதாடர்பில் சு்காதாெத துலறை சமலதி்க விோெ-
லண்கலள சமற்ர்காள்ள சவண்டும் எனவும் 
மஹிநத ரதாடம்சப்கமச்க ரதரிவிததார்.

இரத்தினக�ல் வியொபொரத்தில்
சமொசைடி கசைய� ஆசிரியர ்�து

சு�ொ�ொர விதிமு்்�்ை 
பினபறறுவதில் அைட்சியம்

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh) (khfhz tPjp> 

Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jf> tPlikg;G kw;Wk; 

eph;khzj;Jiw> ngUe;Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; 

kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp njhlh;ghd mikr;R - Nky; khfhzk;)

VgPrP fyitf;fy; kw;Wk; ruis (kz;) tiffis toq;fy;
Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;> fphpe;jptiy epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; mYtyf 

jy;tj;j rGf];fe;j tPjp kw;Wk; guhkhpg;G eltbf;iffSf;F Njitahd VgPrP fyitf;fy; kw;Wk; 

ruis (kz;) tiffis toq;Ftjw;fhfj; jpwe;j tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tpiykD ml;ltiz

tpiykD 

,yf;fk;
tpguk;

ABC 
fyitf;fy; 

M3

tl;bapd;wp 

gbtf; fl;lzk; 

&gh

tpiykDg; gpizj; njhif

fhrhf &gh

tq;fp/fhg;GWjpg; 
gpizak; 

%yk; &gh

PRDA/
WP/PRO/ 
2022/10

fphpe;jptiy epiwNtw;Wg; 

nghwpapayhsh; 

mYtyfj;jpd; jy;tj;j 

rGf];fe;j tPjp kw;Wk; 

guhkhpg;G eltbf;if 

fSf;fhf 

3000 2>000.00 53>000.00 106>000.00

PRDA/
WP/PRO/ 
2022/11

fphpe;jptiy epiwNtw;Wg; 

nghwpapayhsh; 

mYtyfj;jpd; jy;tj;j 

rGf];fe;j tPjpf;fhf 

1122 2>000.00 15>000.00 30>000.00

02.  2022.02.09 Kjy; 2022.02.14 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu Nkw;gb gbtf; fl;lzj;ij nrYj;jp 

(mjpfhu rigapd; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;Feh;fs; jtpu;e;j) ,t; mjpfhu rigapd; 

ngWifg;gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg; gbtj; njhFjpia ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd 

tpiykDg; gpizaj;ij nuhf;fg;gzkhf my;yJ tq;fp tiuT xd;wpd; %yk; tpiykDg; 

gbtq;fspd; epge;jidfspd; gpufhuk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,g;ngWiff;fhd jifikfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> tpiykDjhuh; 1987 Mk; Mz;bd; 03 

Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 08 Mk; epuypd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gLk; gjpTr;rhd;wpjo; tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.02.15 md;W gp.g.2.30 ,w;F KbTWtJld;> tpiykDj; 

jpwj;jy; md;iwa jpdk; mNj Neuk; ,t;tYtyfj;jpy; eilngWk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; 

my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh) 

,y.59> Gdpj nrg];jpad; NkL> 

nfhOk;G - 12.

njhiyNgrp ,yf;fk; - 0115676903

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
&.50>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

njhlh;fs; 11.75% 2027 ~~A" 12.00% 2031 ~~A||

ISIN* LKB01027F156 LKB01031L016

Kd;itf;fg;gl;l njhif &. 20>000 kpy;ypad; &. 30>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 11.75% Mz;nlhd;wpw;F 12.00% Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2017 a+d; 15 2021 jpnrk;gH 01

Kjph;Tj; jpfjp 2027 a+d; 15 2031 jpnrk;gH 01

eWf;F nfhLg;gdTfs; 

nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;
15 a+d; & 15 jpnrk;gH 01 a+d; & 01 jpnrk;gH

xd;WNrh;e;j tl;b tPjk; &. 100.00 ,w;F &. 2.0014 &. 100 ,w;F &. 2.5055

Vy tpw;gidj; jpfjp 2022 ngg;uthp 11> nts;spf;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; 

2022 ngg;uthp 11> nts;spf;fpoik 

K.g. 11.00 kzp 

jPHg;gdTj; jpfjp 2022 ngg;uthp 15

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; 

Mff;Fiwe;j njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&. 5>000>000/-) mj;Jld; 

xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

(&. 1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

Kjdpiy tzpfHfsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; jpfjpapypUe;J 

jPHg;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W NrHe;j tl;b ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fpd;w trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlH/ ISIN njhlh;gpYk;> re;ij epiyikfSf;fika Kd;itf;fg;gl;l njhifapid 

tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;.

 fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 

tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fisf; nfhs;tdT 

nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

t;nt];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; ypkpll; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

11.75%  2027 ~~A|| njhlh;fspd; fPo; &. 20>000 kpy;ypaidAk;> 12.00%  2031 ~~A||  
njhlh;fspd; fPo; &. 30>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022  ngg;uthp 

11Mk;  jpfjp ,lk;ngWk;  Vyq;fspd;   mbg;gilapy;   toq;fg;gLfpd;wd.

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

 vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh; / gjpthsh;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk
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Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Ministry of Agriculture

Provincial Deputy Project Director's Office – Northern Province
Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)

Credit No : IDA-63460

National Competitive Bidding
 1.  The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has applied for financing from the 

International Development Association towards the cost of Climate Smart Irrigated Agriculture Project and 
intends to apply part of the proceeds of this Credit to payment under the Contracts mentioned in the schedule 
below.

 2.  The Provincial Deputy Project Director (Northern Province), on behalf of Chairman, Regional Procurement 
Committee – Northern Province invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the following Works.

No. Contract 
No. Description of Work

Estimated 
Civil Cost 
Excluding 

VAT

CIDA 
Registration

Non-
refundable 
Fee (LKR)

Bid 
Security  
Value in 

(LKR) and           
Validity

Date

01
LK-MOA- 
255275-
CW-RFB

Rehabilitation of Neradampan 
to Eriyanarai (0.97km), Sekkalai 
to Eriyanarai (0.85km), Paluvil 
to Arasapuram (0.565km) and 
Arasapuram to Karumari (2.375km) 
Agro Roads in Poonakary ASC Area 
at Kilinochchi District in Northern 
Province

18.20 Mn C6 and C5 7,500.00

300,000.00

17th June 
2022

02
LK-MOA- 
255281-
CW-RFB

Rehabilitation of Thelikarai Agro 
Road (1.6 km) in Poonakary ASC 
Area at Kilinochchi  District

24.70 Mn C6 and C5 7,500.00

400,000.00

17th June 
2022

03
LK-MOA- 
255283-
CW-RFB

Rehabilitation of Semmankunru 
to Pallai Agro Road (1.9km) in 
Poonakary ASC Area at Kilinochchi  
District in Northern Province

29.60 Mn C5 and C4 10,000.00

450,000.00

04th August 
2022

 3.  To be eligible for Contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall meet the 
requirements in Bidding Document. Further, the successful bidder shall have valid registration Grade in 
Construction Industry Development Authority (CIDA) as mentioned in above table under the specialty of 
Irrigation & Drainage Canals or Highway Construction. Bidders are free to bid for more than one Contract but 
selections will be made according to the capacity limits in CIDA registration.

 
 4.  Interested bidders may obtain further information from Provincial Deputy Project Director (Northern 

Province),Climate Smart Irrigated Agriculture Project, Kovinthankadai Junction, Wilson Road, Kilinochchi 
(T.P: 021 228 4881 Fax: 021 228 4880,  Email: ma2.np@csiap.lk),and inspect the bidding documents free of 
Cost at the same place on any working day during the period mentioned in Item 5 below from 0900 hrs. to    
1400 hrs.

 5.  Bidding Documents in English Language can be purchased by eligible bidders on submission of a written 
application to the Provincial Deputy Project Director (Northern Province),Climate Smart Irrigated 
Agriculture Project, Kovinthankadai Junction, Wilson Road, Kilinochchi, and paying a non-refundable 
fee(Please refer above table for the amount) in Cash only on working days from 

	 •	 	10th February 2022 to 04th March 2022 from 09:00 hrs. to 14:00 hrs for package No. 01 and 02          
(LK-MOA-255275-CW-RFB and LK-MOA-255281-CW-RFB)

	 •	  10th February 2022 to 10th March 2022 from 09:00 hrs. to 14:00 hrs for package No. 03 
     (LK-MOA-255283-CW-RFB)

 6.   Pre-bid meeting and Site Visit will be held on 23rd February 2022 at 9.30 hrs. Prospective bidders are requested 
to inspect the sites with the assistance of the relevant officers.

 7.   Bids must be accompanied by a Bid Security for the value mentioned in above table. Any Bid without a valid 
Bid Security will be considered as non-responsive and rejected without any query.

 8.  All pages of the Bidding Documents shall be signed by the bidder and affixed his seal.

 9.   Bids shall be submitted as the Original and the Duplicate. The original and the duplicate should be enclosed 
in separate sealed envelopes and marked as ‘Original’ and ‘Duplicate’ respectively. Both envelopes shall be 
enclosed in a sealed single envelope, and write the Description of Work and Contract No. on top left-hand 
corner of the envelope.

10.  Completed Bids shall either be deposited in the Tender Box kept for this purpose at the Office of the Climate 
Smart Irrigated Agriculture Project, Kovinthankadai Junction, Wilson Road, Kilinochchi or sent under 
registered post to The Chairman, Regional Procurement Committee at the said address to reach on or 
before 

	 •	  (For package No. 01 and 02 (LK-MOA-255275-CW-RFB and LK-MOA-255281-CW-RFB))14:00 hrs. 
(2.00 p.m.) On 2022-03-04. Bids shall be closed at 14:00 hrs. (2.00 p.m.) on 2022-03-04, and opened 
immediately. Late bids will not be accepted. 

	 •	  (For  package No. 03 (LK-MOA-255283-CW-RFB)) 14:00 hrs. (2.00 p.m.)  on 2022-03-08. Bids shall be 
closed at 14:00 hrs. (2.00 p.m.) on 2022-03-08, and opened immediately. Late bids will not be accepted. 

11.  Bids will be opened in the presence of the bidders or their representatives who wish to  attend. 

Provincial Deputy Project Director (Northern Province)

Office of PDPD,
Climate Smart Irrigated Agriculture Project,
Kovinthankadai Junction,
Wilson Road,
Kilinochchi

Date - 2022-02-08

Invitation for Bids
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கண்டி அணி 35- 30 என்ற புள்ளி அடிப்படையில் வெற்றி
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

முதறதர கழகஙகளுக்கிணையிலான 
ையலலாக் கிணை றகர் பபாட்டித் 
லதாைரில் கணடி அணி மறறுலமாரு 
லெறறிணயப் பதிவு லெயதது. (5)

இலஙணக கை றபணை அணிக்கும், 
கணடி விணை யாட்டுக் கழகத்திறகும் 
இணைபய இ ைம் லபறற இப்  லபாட்டி -
யில் கணடி அணி 35- −  30 எனற புள்ளி 
அடிப்பணையில் லெறறி ஈட்டியது.

 இணைபெணையில் பபாது கணடி அணி 
20-−6 எனற அடிப்பணையில் முனனிணல 
ெகித்த பபாதும் இரணைாம் பாதியில் 
ெறறு தைர்ச்சியணைநதது.

பபாட்டி ஆரம்பித்து ஒரு சில நிமிைங-
களிபல கணடி அணி இணழத்த தெறு 
காரைமாக, 2 லபனல்டிகள் ெழஙகப் -
பட்ைன. அணெ இரணணையும் ெரியா -

கப் பயனபடுத்திக்லகாணை கைறபணை 
அணி வீரர் ெத்துர லெனவிரத்ன 6-−0 எனற 
நிணலயில் கைறபணை அணிணய முனனி-
ணலக்கு லகாணடு ெநத பபாதும் 11ெது 
நிமிைத்தில் கணடி அணி வீரர் தரிநது ரத் -
ெத்ணத அடித்த லபனல்டி  மூலம் கணடி 
அணி புள்ளிகணைப் லபற ஆரம்பித்தது. 

கணடி அணி 3 பகால் 2 ட்ணர மறறும் 
2  லபனல்டி மூலம் 35 புள்ளிகணைப் 
லபறறது. 

கணடி அணி ொர்பாக பிரயன திொநா -
யக்கா, லராொன வீரரத்ன, புத்திக பியரத்ன 
உைனகமுெ ஆகிபயார் ட்ணரகணை ணெத்-
தனர். தரிநது ரத்ெத்ணத 3 ட்ணரகணை 
பகாலாக மாறறினார். 

கைறபணை ொர்பாக ெத்துர லெனவிர்த்ன 
ட்ணர மறறும் லபனல்டிகணைப் லபறறுக் 
லகாடுத்தார்.

அட்டாக்ளச்ேசேகன கஹ�ண்ட விக்ளோடடுக் ைழத்தின் புதிே ்தக�வராை க்தரிவு 
கசேயேப்பட்ட அன்வர் க�ௌஷாடக்ட அக்ைகரப்பற்று மா�ர சேக்ப உறுபபினர்  சேபீஸ் 
க்பான்னாக்ட ே்பாத்தி கைௌரவிப்பக்தயும, மாவட்ட விக்ளோடடு உத்திேோைத்்தர் அமீர் 
அலி உட்ப்ட ஏகனேோர் நிற்்பக்தக் ைாண�ாம.      ்ப்டம: ்பா�முகன தினைரன் நிரு்பர்

எக்ஸ்பபோலஙகபோ யூத் கிண்்ண கபோல்்பந்போடைம்

சிட்டி புட்பபால் லீக்கினால் 
நைத்தப்படும் கழகஙகளுக்கு 
இணையிலான 19 ெயதுக்குட்பட்ை 
எக்்பபாலஙகா யூத் கிணை 
கால்பநதாட்ைத்தின கால் இறுதிச்  
சுறறில் விணையாை மாளிகாெத்ணத 
யூத், பபைாவிட்ை, லகாழும்பு எவ்சி 
இணைபயார்  அணிகளும் தகுதிலபற-
றுக்லகாணடுள்ைன.

கலம்பபா லெட்ைரன், 
நிபனான, லமாரக்முல்ணல 
ஆகிய இணைபயார் அணிகணைத் 
லதாைர்நது இநத மூனறு அணிக-
ளும் கால் இறுதிகளுக்கு முனபனறி -
யுள்ைன.சிட்டி லீக் ணமதானத்தில் 
ஞாயிறறுக்கிழணம நணைலபறற 
மாளிகாெத்ணத யூத்  அணிக்கும் 
விக்ைர் அணிக்கும் இணையிலான 
பபாட்டியும் லகாழும்பு எவ்சி 
அணிக்கும்  ஜாொ பலன அணிக்கும் 

இணையிலான பபாட்டியும் ஆரம்பம் 
முதல் கணைசிெணர  விறுவிறுப்ணப 
பதாறறுவிப்பதாக அணமநதன. அத்-
துைன சில சுப்பர் லீக் பபாட்டிக-
ளில் காைமுடியாத ஆர்ெத்ணதயும் 
பெகத்ணதயும் இைம் வீரர்கள் மத்தி -
யில் காைக்கூடியதாக இருநதது.

இலஙணகயில் கால்பநதாட்ைம் 
அருகிவிட்ைபதா என பலர் பகள்வி 
எழுப்பிெரும் இவ்பெணையில் 
சிட்டி லீக்கினால் நைத்தப்படும் 19 
ெயதுக்குட்பட்ை  சுறறுப்பபாட்டி 
மூலம் கால்பநதாட்ை ஆறறல் இலங-
ணகயில் இருக்கினறது எனபது  நிரூ-
பிக்கப்பட்டுெருகினறது.

குறிப்பாக லகாழும்பு எவ்சி 
இணைபயார் அணிக்கும் ஜாொ 
பலன இணைபயார் அணிக்கும்  
இணையிலான பி குழு பபாட்டியில் 
இைம் வீரர்களின அறபுதமான ஆற -

றல்கணைக்  காைக்கூடியதாக இருந-
தது.

இரணடு அணிகணையும் பெர்நத 
வீரர்கள் நுட்பத்திறனுைனும் ஆக்-
பராஷத்துைனும்  விணையாடியதுைன 
வீரர்கள் ஒருெணர ஒருெர் மதித்து 
நைநதணம எடுத்துக்காட்ைாக  
அணமநதது அப் பபாட்டியில் ஓரைவு 
ஆதிக்கம் லெலுத்திய லகாழும்பு 
எவ்சி 2 – 0 எனற பகால்கள் வித்தியா -
ெத்தில் லெறறிலபறறது.

லகாழும்பு எவ்சி ொர்பாக பென 
ெச்சின விமுக்தி 14ஆெது நிமிைத்தி -
லும் பாசுறு ெலஹெ 50ஆெது நிமி -
ைத்திலும் பகால்கணைப் பபாட்ை -
னர்.

மாளிகாெத்ணத யூத் அணிக்கும் 
விக்ைரி இணைபயார் அணிக்கும் 
இணையில் மிகவும்  பரபரப்ணப ஏற-
படுத்திய ஏ குழு பபாட்டியில் 2 – 1 

எனற பகால்கள்  அடிப்பணையில் 
மாளிகாெத்ணத யூத் லெறறிலபறறது.
மாளிகாெத்ணத யூத் ொர்பாக ரீ.எம்.
எ். அம்மார் 12ஆெது நிமிைத்தி -
லும் எம்.என.ஏ. ஸயத் 38ஆெது 
நிமிைத்திலும் விக்ைரி ொர்பாக எம்.
இஸட்.எம். ரஷ்துல்லா 48ஆெது 
நிமிைத்திலும் பகால்கணைப் பபாட் -
ைனர்.இது இவ்ொறிருக்க பொண-
ைர்் இணைபயார் அணிக்கும் குபர 
இணைபயார் அணிக்கும்  இணையில் 
ெனிக்கிழணம நணைலபறற ஏ குழு 
பபாட்டியில் 1 – 0 எனற பகால்  வித் -
தியாெத்தில் பொணைர்் லெறறியீட் -
டியது.அனணறய தினம் நணைலபறற 
பபைாவிட்ை யுணனட்ைட் – ப்ைக் 
்லகாயார் இணைபயார் அணிக -
ளுக்கு இணையிலான பபாட்டி பகால் 
பபாைப்பைாமல் லெறறிபதால்வி-
யினறி  முடிெணைநதது.

்டேக�ாக் க�ஷனல் சு்பர் லீக் ஒரு�ாள க்தா்டர்:

இலஙணக கிரிக்லகட் ஏற-
பாட்டில் நணைலபறுகினற 
ையலலாக் லநஷனல் சுபர் லீக் 
ஒருநாள் லதாைரின கைநத  (07) 
பபாட்டிகளில் கணடி மறறும் 
லகாழும்பு அணிகள் லெறறியி-
ணனப் பதிவு லெயதிருநதன.

கணடி பல்பலகல ணமதானத்-
தில் ஆரம்பித்திருநத இநதப் 
பபாட்டியில் லகாழும்பு, தம்-
புள்ணை அணியிணன 107 ஓட்-
ைஙகைால் வீழ்த்தியது.

முனனதாக பபாட்டியின நாையச் 
சுழறசியில் லெனற தம்புள்ை அணித்-
தணலெர் மிபனாத் பானுக்க முதலில் 
துடுப்பாடும் ெநதர்ப்பத்திணன 
லகாழும்பு அணிக்கு ெழஙகியி-
ருநதார்.

அதனபடி பபாட்டியில் முதலில் 
துடுப்பாடிய லகாழும்பு அணி நிர்-
ையம் லெயயப்பட்ை 50 ஓெர்களில் 
6 விக்லகட்டுக்கணை இழநது 317 
ஓட்ைஙகள் எடுத்துக் லகாணைது. 
லகாழும்பு அணிக்காக இைம் துடுப்-
பாட்ைவீரர்கைான நுெனிது லபர்-
னாணபைா மறறும் சித்தார கிம்ஹான 
ஆகிபயார் ெதஙகணை விைாசினர்.

இதில் List A பபாட்டிகளில் கனனி 
ெதம் லபறற சித்தார கிம்ஹான 104 
பநதுகளுக்கு 13 லபௌணைரிகள் 
மறறும் 3 சிக்ஸர்கள் அைஙகலாக 
110 ஓட்ைஙகணைப் லபறறிருநதார். 
மறுமுணனயில் List A பபாட்டிகளில் 
கனனி ெதம் லபறற மறறுலமாரு 
வீரரான நுெனிது லபர்னாணபைா 
லெறும் 82 பநதுகளில் 7 லபௌணைரி-
கள் மறறும் 4 சிக்ஸர்கள் அைஙகலாக 
100 ஓட்ைஙகணை எடுத்திருநதார்.

பினனர் பபாட்டியின லெறறி 
இலக்கிணன பநாக்கி பதிலுக்கு 
துடுப்பாடிய தம்புள்ணை அணி, 
ஆரம்பத்தில் 32 ஓட்ைஙகளுக்கு 4 
விக்லகட்டுக்கணை இழநது தடுமாறி-
யது. எனினும், அவ்ெணிக்கு மத்திய 
ெரிணெ வீரர்கைான ெதீர ெதமல் 
மறறும் லசித் அபபரத்ன ஆகிபயார் 
அணரச்ெதம் லபறறு பபாராடி-
னர்.  எனினும், இநத வீரர்களினது 
பபாராட்ைமும் வீைாக தம்புள்ணை 
அணி 48.3 ஓெர்களில் அணனத்து 
விக்லகட்டுக்கணையும் பறிலகாடுத்து 
210 ஓட்ைஙகளுைன பபாட்டியில் 
பதால்வியிணனத் தழுவியது.

லகாழும்பு அணியின லெறறி-

யிணன கலன லபபரரா மறறும் 
லஹிரு மதுெஙக ஆகிபயார் தலா 3 
விக்லகட்டுக்கள் வீதம் ணகப்பறறி-
யும், லமாஹமட் டில்ொட் 2 விக்லகட்-
டுக்கணை ணகப்பறறியும் உறுதி லெய-
திருநதனர்.

தம்புள்ணையில் நணைலபறறிருநத 
ஜப்னா அணிக்கு எதிரான பபாட்டி-
யில், கணடி 5 விக்லகட்டுக்கைால் 
லெறறியிணனப் பதிவு லெயதிருநதது.

இநதப் பபாட்டியில் முதலில் 
துடுப்பாைப் பணிக்கப்பட்டிருநத 
ஜப்னா அணி, மிகவும் பமாெமான 
ஆட்ைத்திணன லெளிப்படுத்தியிருந-
தபதாடு 30.2 ஓெர்களில் அணனத்து 
விக்லகட்டுக்கணையும் பறிலகா-
டுத்து 109 ஓட்ைஙகணை மாத்திரபம 
லபறறது.

ஜப்னா அணியின துடுப்பாட்ைத்-
தில் 31 ஓட்ைஙகள் லபறற ெதீர ெம-
ரவிக்ரம தனது தரப்பில் கூடுதல் 
ஓட்ைஙகள் லபறற வீரராக மாறியி-
ருக்க, கணடி அணிக்காக லநஷனல் 
சுபர் லீக்கில் முதல் முணறயாக கை-
மிறஙகிய சுழல்பநதுவீச்ொைரான 
அணஷன பைனியல் லெறும் 27 ஓட்-
ைஙகளுக்கு 5 விக்லகட்டுக்கணைக் 
ணகப்பறறி, இரணைாெது முணறயாக 
List A பபாட்டிகளில் 5 விக்லகட்டுக்-
கள் எனகிற பநதுவீச்சுப் பிரதியிணன 
ணகப்பறறியிருநதார்.

பினனர் பபாட்டியின லெறறி 
இலக்கிணன அணைய பதிலுக்கு துடுப்-
பாடிய கணடி அணி, 27 ஓெர்களில் 
5 விக்லகட்டுக்கணை பறிலகாடுத்து 
110 ஓட்ைஙகணை எடுத்து பபாட்டி-
யில் இலகு லெறறியிணனப் பதிவு 
லெயதது. 

கணடி அணியின லெறறிக்கு பக்க-
பலமாக காைப்பட்ை நிபராஷன டிக்-
லெல்ல 45 ஓட்ைஙகணைக் ணகப்பறறி-
யிருநதணம குறிப்பிைத்தக்கது.

ச்ம் விளபோசிய நுெனிது வ்பர்போண்ஸைபோ, 
வகபோழும்பு அணியின வெற்றிககு உ்விய டில்சபோடமேல் ோகாணத்தை வீழ்ததிய சப்ரகமுவ; 

ததைன் ோகாணததிற்கு முதைல் தவற்றி
திருபகாைமணல குறூப் நிருபர் 

மாகாை அணிகளுக்கு இணையி -
லான சுதநதிர கிணை கால்பநது 
லதாைரில் பமல் மாகாை அணிணய 
வீழ்த்திய ெப்ரகமுெ லதாைரில் 
பதால்வி காைாத அணியாக திகழ் -
ெதுைன, ரஜரட்ை அணிணய வீழ்த் -
திய லதன மாகாை அணி தமது 
முதல் லெறறிணயப் பதிவு லெயது-
லகாணைது.

ஏறகனபெ இைம்லபறற பபாட்-
டிகளில் எநதலொரு பதால்விணய-
யும் ெநதிக்காத ெப்ரகமுெ அணி, 
லதாைரில் பலமான அணிகளில் 
ஒனறாக உள்ை பமல் மாகாை 
அணிணய பதுணை வினெணட் 
ைய் அரஙகில் எதிர்லகாணைது.

பபாட்டியின 33ஆெது நிமிைத்-
தில் மத்திய கைத்தில் பநணதப் 
லபறற ெப்ரகமுெ அணியின 
தணலெர் சிபான, தடுப்பு வீரர்க -
ணைத் தாணடி எதிரணியின பகால் 
எல்ணலெணர பநணத எடுத்துச் 
லெனறு உள்ைனுப்பிய பநது எதி -
ரணியின தடுப்பு வீரரின காலில் 
பட்டு ெர, அதணன முஷ்பிக் 
பகாலுக்குள் லெலுத்தி ெபரகமுெ 
அணிணய முனனிணலப்படுத்தி-
னார்.

மீணடும் இரணைாம் பாதியின 
65 நிமிைஙகள் கைநத நிணலயில் 

எதிரணியின திணெயில் பமறலகாள்-
ைப்பட்ை சிறநத பநதுப் பரிமாறறங-
களின நிணறவில் முஷ்பிக் அடுத்த 
பகாணலயும் லபறறு, அணிணய 
இரணடு பகால்கைால் முனனி -
ணலப்படுத்தினார்.

பபாட்டியின உபாணதயீடு 
பநரத்தில் ெப்ரகமுெ பகால் காப்-

பாைர் நுென கிம்ஹானவின 
ணகளில் இருநது நழுவிய பந-
திணனக் லகாணடு நவீன ஜூட் 
பமல் மாகாை அணிக்கான 
முதல் பகாணலப் லபறற பபாதும், 
பபாட்டி நிணறவில் ெபரகமுெ 
அணி 2-−1 எனற பகால்கள் கைக்-
கில் லெறறி லபறறது. 

இதனால் அவ்ெணி தமது இரண-
ைாெது லெறறிணயப் பதிவு லெய-
ததுைன, 8 புள்ளிகளுைன தரப்ப-
டுத்தலில் இரணைாம் இைத்தில் 
நீடிக்கினறது.

அபத ணமானத்தில் இரவு பநரம் 
ஆரம்பமாகிய இநதப் பபாட்டி-
யின முதல் ஐநதாெது நிமிைத்தில் 
ெக வீரர் உள்ைனுப்பிய பநணத 
சுபுன தனனஜய லஹைர் லெயது 
லதன மாகாை அணிக்கான முதல் 
பகாணலப் லபறறார்.

லதாைர்நது இரணைாம் பாதி 
ஆரம்பமாகி 5 நிமிைஙகளுக்குள் 
ணமதானத்தின மத்தியில் கிணைத்த 
பிரீ கிக் ொயப்பினபபாது உள்ெநத 
பநணத பகாலுக்குள் லஹைர் லெயத 
சுபுன தனனஜய பபாட்டியில் தனது 
இரணைாெது பகாணலயும் பதிவு 
லெயதார்.

 85 நிமிைஙகள் கைநத நிணலயில் 
ரஜரட்ை வீரர் எதிரணியின பகால் 
எல்ணலயில் ணெத்து முணறயறற 
விதத்தில் வீழ்த்தப்பட்ைணம-
யினால் கிணைத்த லபனால்டி 
ொயப்ணப, அணியின தணலெர் 
ஷரித்த ரத்னாயக்க பகாலாக்கினார்.

அதன பினனர் பபாட்டியில் எநத 
பகாலும் லபறப்பைாத நிணலயில் 
பமலதிக ஒரு பகாலினால் லதன 
மாகாை அணி லெறறிணய சுணெத்-
தது.
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ngWif mwptpj;jy;
eha;fis kylhf;Fk; Ntiyj;jpl;lk;

Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

rg;ufKt khfhzk;

01.  rg;ufKt khfhzj;jpd; Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpdhy; 

,uj;jpdGhp kw;Wk; Nffhiy khtl;lq;fspy; nraw;gLj;jg;gLk; 

eha;fs; kylhf;Fk; Ntiyj;jpl;lj;jpw;fhf Nritfis 

toq;Fjy; rhh;ghf jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s 

gjpTnra;ag;gl;l epWtdq;fs; my;yJ mikg;Gfspy; ,Ue;J 

rg;ufKt khfhzj;jpd; Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsuhy; 2022 

khh;r; 04 K.g.10.00 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;.

02.  2022 ngg;uthp 09 Kjy; 2022 khh;r; 02 tiuahd mur Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs;Sk; 

2022 khh;r; 03 K.g.09.00 Kjy; ez;gfy; 12.00 tiuAk; ,y.75> 

jh;kghy khtj;j> ,uj;jpdGhp vd;w ,lj;jpy; rg;ufKt khfhz 

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ngWif Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. xU epWtdj;jpw;F Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fis tpepNahfpg;gjw;F mwtplg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; &.5000.00 MtJld; kPsspf;fg;gLk; fl;lzk; 

&.150>000.00 MFk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

Fwpj;j fl;lzj;ij ,t;mYtyfj;jpw;F nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J%y Ntz;Ljiyr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  2022 khh;r; 04Mk; jpfjp K.g.10.00 ,w;F khfhz Rfhjhu 

Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nkw;gb 02 Mk; ge;jpapy; 

Fwpg;gplg;gLk; Kfthpf;F 2022 khh;r; 04Mk; jpfjp K.g.10.00 

,w;F Kd; fpilf;FkhW ,t;mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cssply; my;yJ gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tp Mtzq;fis ve;jf; fl;lzKk; ,d;wpNa khfhz 

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

06.  Nkyjpf tpguq;fSf;F ,t;mYtyfj;jpd; gpujk fzf;fhsiu 

mioAq;fs;

njh.Ng : 045 - 2222277> 045 - 2222322

jiyth; 

ngWiff;FO

khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

,y -75> jh;kghy khtj;j>

,uj;jpdGhp

2022 ngg;uthp 09 Mk; jpfjp

Nfs;tp Nfhuy;
fkj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

Rj;jpfhpg;G Nritf;fhd tpiykDf;Nfhuy; - 2022/2023 fkj;njhopy; 

mgptpUj;jp jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fkj;njhopy; 

mgptpUj;jp jpizf;fsk; rhh;ghf 2022.03.01 Kjy; 2023.02.28 tiu 

jpizf;fs jiyikaf tshfj;jpy; Rj;jpfhpg;G Nritia elj;jpr; 

nry;tjw;fhf 2022.02.09 Kjy; 2022.02.22 gp.g.2.00 tiu mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Nrit toq;Fk; epWtdq;fspy; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

Vw;fg;gLk;. 2022.02.22 gp.g.2.05 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mjw;fhf 

Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

01.  Nfs;tpf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj &.1000.00> 2022.02.09 Kjy; 

2022.02.21 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu jpizf;fs 

jiyikafj;jpd; fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jp Fwpj;j gw;Wr;rPl;Lf;fis 

fzf;Fg; gphptpw;F rkh;g;gpj;j gpd;dh; ngWif tpz;zg;gq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;j mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpapypUe;J fkj;njhopy; mgptpUj;jp Mizahsh; ehafj;jpd; 

ngaUf;F ngw;Wf;nfhz;l &.40>000 ngWkjpAila 2022.04.08 tiu 

nry;YgbahFk; Nfs;tpg;gpiz xd;iw my;yJ &.20>000 njhifia 

,j;jpizf;fsj;jpd; fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;nlhd;iw ngWif Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  VNjDk; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gj;ij mjhtJ 

%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpia NtW NtW ciwfspy; ,l;L 

nghwpapl;L mr;Nrhbia xU ciwapy; ,l;L ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; 'Rj;jpfhpg;Gr; Nritf;fhd tpiykDf;Nfhuy; 2022/2023" vd 
njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fis jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO> 

fkj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> ,y.42> Nrh;.khf;]; ngh;dhz;Nlh 

khtj;j> nfhOk;G - 07 vd;w Kfthpf;F Fwpj;j jpdk; Fwpj;j 

Neuj;jpw;F Kd;G fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

fkj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fs jiyikafj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp Nfhuy; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpfs; 

jpwj;jy; 2022.2.22 gp.g.2.05 ,w;F fkj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fs 

jiyikafj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; eilngWk;.

05.  g+h;j;jpaw;w my;yJ Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F rkh;g;gpf;fhj 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  ve;jf; Nfs;tpg; gj;jpuj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

mjpfhuk; fkj;njhopy; mgptpUj;jp Mizahsh; ehafj;jpw;F 

chpj;jhtJld;> mtuJ jPh;khdk; ,Wjp jPh;khdkhFk;.

07.  Nfs;tp gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

mYtyf Neuq;fspy; ,j;jpizf;fsj;jpd; jiyikafj;jpd; cjtp 

Mizahsh; (eph;thfk;) my;yJ 011-2692771 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fkj;njhopy; mgptpUj;jp Mizahsh; ehafk;

fkj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

,y.42> Nrh; khf]; ngh;dhz;Nlh khtj;j> nfhOk;G - 07.

2022.02.07 

njh.Ng ,y : 011-2694231 ePbg;G : 336/337

ngWif mwptpj;jy;
MdkLt gpuNjr rig

nyg;nlhg; / nl];f;nlhg; fzdpfs; 

kw;Wk; mr;Rg;nghwpfSf;fhf 

tpiykD Nfhuy;

cq;fsJ tpiyfis 2022-02-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdNk gp.g. 

2.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mYtyf Neuj;jpDs; 

,iaGila tpguf;Fwpg;Gfisg; ngw;W tpiyfis toq;Fjy; 

Ntz;Lk;.

Mh;.vr;.vk;. gphpae;j gz;lhu uh[fUzh>

jiyth;>

MdkLt gpuNjr rig.

2022-02-08Mk; jpfjp MdkLt gpuNjr rig gpujhd 

mYtyfj;jpy;;.

Cth khfhz MAHNtj jpizf;fsj;Jf;F 
cyH xsljq;fis toq;Ftjw;fhf tpiykDf;Nfhuy; - 2021

,j;jpizf;fsk; toq;Fk; tpiykD khjphpg; gbtq;fspy; tpiykDr;rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; 

tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf gpd;tUk; kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzj;ij ,j;jpizf;fsj;jpy; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> gpuNjr nrayhshpdhy; toq;fg;gLk; Mjdr; 

rhd;wpjopd; (nghJ 170 gbtk;) %yg;gpujp kw;Wk; tpiykDg; gpizj; njhifiar; 

nrYj;jpa gw;Wr;rPl;LfSld; rkHg;gpf;fg;gly;  Ntz;Lnkd;gJ fl;lhakhFk;;.

toq;fy; tpguk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; gpizj; 

njhif

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk;

2021.12.31 ,d; 

gpd;dH toq;fg;gl;l 

Mjdr; rhd;wpjo;

Cth khfhz 

MAHNtj kj;jpa 

fsQ;rparhiyf;F 

cyH 

xsljq;fis 

toq;fy;

fhrhfr; nrYj;Jtjhapd; 

tpiykDj; njhifapd; 

1% tq;fp tiuT 

xd;nwdpd; tpiykDj; 

njhifapd; 2%

1>000/- 500>000/-

2022 khHr; 02 md;W gp.g. 2.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ,j;jpizf;fsj;jpd; 

mYtyfj;jpy; ,jw;fhd tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> 

%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J> jghYiwfspd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy;> ~cyH xsljq;fis toq;fy; - 2022> jpaj;jyht MAHNtjj; 

jpizf;fsk;| vdf; Fwpg;gpl;L 2022.03.03 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH> ~jiytH> 

ngWiff; FO> Cth khfhz MAHNtjj; jpizf;fsk;> jpaj;jyht| vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ ngWiff;FOtpd; jiythpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy;> 

epuhfhpj;jy; my;yJ gFjpnahd;iw khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sy; njhlHghd KOikahd 

chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;. ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp 

,yf;fk; 0572229173 %yk; jpU gz;lhu mtHfis mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

Cth khfhz MAHNtjj; jpizf;fsk;>

jpaj;jyht.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

fhyp JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhd KjyPl;bw;fhd
Kd;jifikf;fhd Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G

(IEOI No.: SLPA/EOI/GPDP/2022-01)
1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; 

Mjpf;fj;jpd; fPOs;s nfhOk;G JiwKfj;jpYk; (JiwKfk; vd;W miof;fg;gLk;) 

,yq;ifapd; Vida th;j;jf JiwKfq;fspYk; mgptpUj;jp> guhkhpg;G> ,af;fk; kw;Wk; 

JiwKfk; kw;Wk; Vida NritfSf;fhf jpUj;jg;gl;lthW 1979 Mz;bd; 51 Mk; ,yf;f 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig rl;lj;jpdhy; ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ 

jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ Rw;Wyhj;Jiw nraw;ghLfis gpujhdkhf 

ikag;gLj;jp gpuhe;jpa JiwKfkhf fhyp JiwKfj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F 

jpl;lkpl;Ls;sJ. tpgukhd tbtikg;ghdJ mlq;fyhd JiwKf trjpfshd Muk;g ngWif 

Ntiyfs; ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapdhy; g+h;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. fhyp 

JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;l cj;Njrpg;gpw;fhf KjyPl;lhsnuhUtiu njhpT nra;tjw;fhd 

nraw;ghl;bd; KjyhtJ Kd;jifik fl;lNk Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd ,e;j miog;ghFk;. 

3.  fhyp JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf Mh;tKs;s rhuhh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpz;zg;gq;fis mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FOtpd; jiyth; 

,j;jhy; miof;fpd;whh;. Kd;jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfspd; njhpthdJ kjpg;gPl;L 

nraw;ghnlhd;wpw;F cl;gLj;jg;gLk;. Kd;jifikf;fhd jfTj;jpwdhdJ Mh;t ntspg;ghl;L 

Mtzj;jpd; miog;gpy; tpgukhf tpghpf;fg;gl;Ls;snjd;gJld; mjdJ khjphp gpujpnahd;W 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd gpujhd 

nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; ghh;itf;fhf itf;fg;gl;Ls;sJ ( 1 Mk; Fwpg;ig ghh;f;fTk;).

4.  Mh;tKs;s rhuhh; Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd Mtzj;ij fPNoAs;s 1 Mk; Fwpg;gpYs;s 

Kfthpapy; 2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 31 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  fPNo tiuaWf;fg;gl;l fhyg;gFjpapy; thp mlq;fyhd Ik;gjpdhapuk; ,yq;if &ghit 

(50>000 ,.&gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 1 Mk; Fwpg;gpYs;s 

Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; ve;jnthU Mh;tKs;s 

rhuhhpdhYk; Mh;t ntspg;ghl;L Mtzq;fSf;fhd miog;gpd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

6.  Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd nraw;ghl;L ml;ltizahdJ gpd;tUkhW: 

           epfo;T jpfjp kw;Wk; Neuk; ,lk;

m. Mh;t ntspg;ghl;L Mtz 

miog;ig toq;Fjy;

2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjp K.g. 10 

kzpapypUe;J 2022 khh;r; 31 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk;

1 Mk; 

Fwpg;G

M. Mh;t ntspg;ghl;bd;Kd; $l;lk; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W K.g. 

10 kzpf;F

2 Mk; 

Fwpg;G

,. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpw;fhd 

miog;gpw;fhd njspTWj;jy;fSf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F Mh;tKs;s 

rhuhh;fSf;fhd ,Wjp jpfjp

2022 khh;r; 23 Mk; jpfjpad;W.

<. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpd; 

miog;gpw;fhd njspTWj;jy;fis 

,yq;if JiwKf mjpfhurigapdhy; 

toq;Ftjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022 khh;r; 31 Mk; jpfjpad;W

c. Mh;t ntspg;ghLfis rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjpj; jpfjp

2022 Vg;uy; 7 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2 kzpf;F

2 Mk; 

Fwpg;G

C Mh;t ntspg;ghLfis jpwj;jy; 2022 Vg;uy; 7 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2 kzpf;F

2 Mk; 

Fwpg;G

 1 Mk; Fwpg;G:

  gpujhd nghwpapayhsh; (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp) ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 

45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-1> ,yq;if.

  njhiyNgrp ,y.: +94(0) 112483456.  njhiyefy; ,y.: +94 (0) 112323055.   
kpd;dQ;ry; Kfthp: cepd@slpa.lk

  2 Mk; Fwpg;G: 

  jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FO> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; 

Nritfs; mikr;R. ,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-1.

7.  Mh;t ntspg;ghLfis jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; njhlh;ghf Mh;tKs;s rhuhh;fSf;Nfw;gLk; 

ve;jnthU MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 

Ngr;Rthh;j;ij FONth my;yJ ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigNah nghWg;Ngw;f 

khl;lhJ. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FO.

rptpy; tof;F tpjpKiwfs; rl;lj;jpd; 16Mk; gphptpd; 

fPohd mwptpj;jy;
nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

 1. [P.it.MH. fkyuj;d

  nguypa> njy;tj;j

 2. a+.[p. ep\he;j

  7/1> 2k; tPjp> klghj;jy> fhyp.
Kiwg;ghl;lhsHfs;

tof;F ,yf;fk; DSP 36/22
jd;ik:- tpNrl

nraw;ghL:- rhjhuzk;

ngWkjp:- &. 100>000/-

 1. mJy tpN[tHjd

  mjpgH cj;jpNahfg+Ht ,y;yk;

  k`pe;j fy;Y}hp

  Tl;thpl; khtj;j> fhyp.

 2. Nrdf b rpy;th

  jNyb `py; N`hNly;

  ,`y bf;rd; tPjp> fhyp.

 3. Fkhu rkurpq;`

  ,y. 20/1> nkj ntypf;fl tPjp> uh[fphpa.
 4. rP.V. FztHjd

  ,y. 164/12/1> mSj;Etu tPjp>

  gpl;Lfy> khyNg

 5. ghypj;j vk;. Fkhurpq;`

  ,y. 615/10> uh[fphpa fhHld;];

  ehty tPjp> uh[fphpa.

 6. Gd;a [arpq;` muk;gnty

  ,y. 269> tf;nty;y tPjp> fhyp

 7. rhku [atpf;uk

  ,y. 36/gP> fpj;Jyk;gpl;ba> fhyp.
 8. vr;.rP. mk;gtj;j

  ,y. 50 gP I
  n`tnyhf; gpNs];> fhyp.

 9. v]; V gpNukyhy;

  ,y. 49> Njrpa tPlikg;G nraw;wpl;lk;

  gpuTd;]; tPjp> `pk;Gud> fhyp.

 10. rkpe;j gpurd;d tpf;ukNrf;fu

  ~kpyhd;| N`dtj;j> njhl;lnfhl>

  mf;kPkd

 11. rk;gj; Nj\hd; uj;dhaf;f

  ,y. 75/88> khk;gpl;ba> fNyfhd>
  fhyp.

 12. vy; vr; ryf;f re;jpf b rpy;th

  ,y. 70V n`t;nyhf; gpNs];> fhyp.

 13. V.Nf.vk;.vk; byhd; epNuh\d;

  ,y. 14> Nuhay; nkdH

  nfhlJ}t tPjp> fk;GU`k;gy

  mf;kPkd.

 14. ep\he;j MH td;dp Muhr;rp

  ,y. 4gP 

  ikbNg ,uz;lhk; xOq;if> fhyp

 15. gp. re;jd nfhlfe;j

  23 rkfp khtj;j> gpypae;jiy

 16. mEUj;j tpf;ukrpq;`

  vypal; tPjp> fhyp.

 17. v]; v]; V rhe;j b  rpy;th

  ,y. 295> tl;luTk tPjp

  khfy;y fhyp.

 18. gP. fky; ep\he;j

  gPgP `hl;ntahH> gl;lnghy

 19. b.gp.V. mj;JNfhuy

  77/1> gd;ry tPjp> k`ufk

 20. b. rhYf;f ypadFztu;jd

  ,y. 4/1> khbd;dnfhltj;j>
  rg;Gky;tj;j gpNs]; tPjp> fhyp.

 21. gP.V.vk;. kJrq;f

  Kd;dhy; ~rphpngUk|

  = uj;zrphp khtj;j

  gl;Ltd;N`d> vy;gpl;ba

 22. cf;tj;j jtP\; N`\hd; tpN[Jq;f

  ,y. 45> = N`khee;j khtj;j

  glfd;tpy> fhyp.

 23. [p. tp. eypd; mrq;f

  ,y. 135/4V> `pa+k;]; tPjp>

  fy;tFnfhl> fhyp.

 24. vr;.V. \puhd; Uf;kd;

  ,y. 14> fphpg;]; tPjp> fhyp.

 25.  vr;.Nf. juq;f [ajp];]

  ,y. 516> `phpGt> fhyp.

 26. mkpj; cjhu tPuNrf;fu

  ,y. 37> NrHr; tPjp> Nfhl;il> fhyp.

 27. v];. yf;\pj;j `rpj; ehdaf;fhu

  ,y. 72/V> igl;Ng ,uz;lhk; xOq;if

  fuhgpl;ba> fhyp.

 28. b.gP. guztpj;jhd

  ,y. 20> gj;Njfk tPjp> `phpk;Gu fhyp.

 29. V.tP. u[pj;j Nfhry

  ~Nfhry| [ae;jp khtj;j> ,`y;nfhl>

  mf;kPkd

 30. Jkpe;j ye;njtj;j

  22> vr; k`pe;j khtj;j> fhyp.

 31. utpe;u gpurhj; FUtpl;l

  ,y. 41/23> nkhhp]; tPjp> kpy;yJ}t

  fhyp.

 32. gP.vd; cf;tj;j>

  233/15> ~gPfpq; ghHf;|> n`huf`fe;j>

  nfh];tj;j> gj;juKy;y.

 33. vy;.V. mEuh[; rkpe;j

  ,y. 721/V> kTd;ld; N`hy; Njhl;lk;

  mk;gyd;tj;j> fhyp.

 34. rJu jkpe;j fPk;gpan`l;b>

  ,y. 416/gP/5> njy;f`tj;j> kPghty>

  Nghj;jy.

 35. b.gP.[P. Rgh\; jpyq;f my;tp];

  ,y. 10> nghy;gha> clKy;y> 

  kQ;Rtd> NfuNjty.

 36. rrpd; JdPf;f NrkNf

  ,y. 73/5> V gl;lfd;tpy> fhyp.
 37. vk;.Nf `q;r gpughj; b rpy;th

  funtnfhl> uj;fk.

 38. gP.V. utpe;J eNthj

  ,y. 213/89> f`l;lf`tj;j

  tl;lnuf;f fpof;F> tf;nty;y.

 39. vr;.Nf. `rpj;j kNdh`u

  ,y. 147> vhpal; tPjp> fhyp.

vjpuhsp

fhyp k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fk; kw;Wk; mq;fj;jtHfs; 

rhHghf> 

NkNy ngaH Fwpg;gplg;gLk; Kiwg;ghl;lhsuhy; fPo;f;fhZk; rYiffis 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; Kd;dpiyapy; 

Nkw;gb ,yf;fk; nfhz;l tof;F njhLf;fg;gl;Ls;sJ.

nrhy;yg;gl;l rYiffshtd

m.  rptpy; tof;F tpjpfspd; 16Mk; gphptpd; gpufhuk; fhyp k`pe;j fy;Y}

hpapd; gioa khztH rq;fj;ijg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp Nkw;gb 

mq;fj;Jtk; rhHghf ,e;j tof;F vjpuhspfSf;F vjpuhf jhf;fy; 

nra;ag;gl;L elj;jpr; nry;tjw;F ,t; tof;F gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w 

fhyp k`pe;j fy;Y}hpapd; gioa khztH rq;f mq;fj;jtHfis 

mwpt+l;Ltjw;F gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; Nehl;B]; gpuRhpg;gjw;F 

fl;lis gpwg;gpf;FkhW>

M.  2021.12.12k; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l vjpuhspapd; jiyikapy; elj;jg;gl;l 

fhyp k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fj;jpy; $wg;gl;l kfhrig 

$l;lk; ,uj;jhtjw;fhd fl;lisnahd;iwg; gpug;gpf;FkhWk;.

,.  02 Kjy; 39 tiu vjpuhspfs; fhyp k`pe;j fy;Y}hpapd; gioa 

khztH rq;fj;jpd; 2021/2022 epiwNtw;Wf; FOtpw;fhf $wg;gl;l 

epakdk; ,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf fl;lisnahd;iw gpwg;gpf;FkhWk;

<.  2021.12.12k; jpfjp elj;jg;gl;l fhyp k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH 

rq;fj;jpd; $wg;gl;l kfhrigf; $l;lj;py; Nkw;nfhs;sg;gl;l cj;Njr 

jPHkhdq;fs; kw;Wk; k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fj;jpd; 

epiwNtw;Wf; FOtpw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; cj;Njr epakdj;jpd; 

gb Neubahf kw;Wk;/ my;yJ kiwKfkhf nraw;gLtjw;Fk; 1 

Kjy; 39 tiuahd vjpuhspfis jLf;Fk; epue;ju ,d;[d;rd; jil 

fl;lisiag; gpwg;gpf;fFkhWk;.

c.  ,t; tof;F tprhhpf;fg;gl;L KbtilAk; tiu 2021.12.12k; jpfjp 

elj;jg;gl;l fhyp k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fj;jpd; 

$wg;gl;l kfhrigf; $l;lj;jpd; Nkw;nfhs;sg;gl;l cj;Njr 

jPHkhdq;fs; kw;Wk; k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fj;jpd; 

epiwNtw;Wf; FOtpw;F Nkw;nfhs;sg;gl;l $wg;gl;l epakdq;fspd; 

gb Neubahf kw;Wk;/ my;yJ kiwKfkhf nraw;gLtij 1 Kjy; 

39 tiuahd vjpuhspfs; jtpHe;Jnfhs;Sk; ,ilf;fhy ,d;[d;rd; 

jil fl;lisnahd;iw gpwg;gpf;FkhWk;

C.  2021.12.12k; jfpjp elj;jg;gl;l fhyp k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH 

rq;fj;jpd; $wg;gl;l kfhrig $l;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l $wg;gl;l 

jPHkhdq;fs; kw;Wk; k`pe;j fy;Y}hp gioa khztH rq;fj;jpd; 

epiwNtw;Wf; FO Nkw;nfhs;Sk; cj;Njr epakdq;fspd; gb 

Neubahf kw;Wk; / my;yJ kiwKfkhf nraw;gLtij 01 Kjy; 

39 tiuahd vjpuhspfs; jtpHj;Jnfhs;Sk; jil fl;lisnahd;iw 

gpwg;gpf;FkhWk;.

v.  tof;F fl;lzq;fs; kw;Wk;

V.  ,e;j nfsut ePjpkd;wj;jpd; mgpg;uhag;gLk; NtW kw;Wk; Nkw;gl;l 

rYiffSk; MFk;.

ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;

gjpthsH/ gpujp gp];fhy;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;> nfhOk;G -12

2022 ngg;uthp 03k; jpfjpad;W
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

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

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

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd tpiy 

kDgpiz
Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; gLk;

nryT (&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;
01 mk;gj;jiy> (Nkw;F cw;gj;jp) cs;sPh;g;G 

tstpy; fsQ;rparhiyf; fl;blj;ij 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/W/AMB-CTM /CIVIL/
RET/2021/29

12,500/- + VAT
**

&gh 208,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C3 kw;Wk; C4 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

20.8 kpy;ypad;

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y tPjp> 

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele : 0112418532   Fax : 0112549199
02/03/2022
gp.g. 2.00

02 fStd kw;Wk; nfhlN`d fpuhkpa ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpw;F ghpkhw;wk; kw;Wk; 

tpepNahff; Foha;fisg; gjpj;jy; kw;Wk; gk;gp 

,y;yj;ij eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y : KNPIWSP/CIVIL/PC – 02 /2021-33
20,000/-+VAT

** &gh 500,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C4 
kw;Wk; C3 juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
 97.6

kpy;ypad;

fz;b tlf;F kw;Wk; ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; 

toq;fy; jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];Njhl;l.

Tele:0812492390   Fax:0812492286
fl;Lf];Njhl;l> fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l 

ePh; toq;fy; jpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; 2022-03-

02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; 

$l;lk; ,lk;ngWk;. 

gp.g. 2.00 kzpf;F 

Nfs;tpfs; KbTWj;jg; 

gLk; kw;Wk; 

Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; ,Wjp 

ehs; 2022-03-02Mk; 

jpfjp gp.g. 3.00 

kzpahFk;

03 mk;gyhe;Njhl;il ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpapd; Adp`h nghwpj;njhFjpf;F tbfl;b 

Clfj;ij gpujpaPL nra;jy; kw;Wk; Rj;jpfhpj;jy;

xg;ge;j ,y :RSC(S)/P&C/C/FILTER MEDIA/
AMBALANTOTA/RECHARGEABLE/2021-139R

4,000/-+VAT &gh 27,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 2.67

kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele : 0412222105    Fax : 0412221329
23/02/2022
gp.g. 2.00

04 fhyp gpuhe;jpaj;jpd; Gjpa Nrit 

,izg;GfSf;F mfopfis mfo;jy;> kPs; 

epug;Gjy;> Foha;fisg; gjpj;jy; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; rfy nghUj;jy;fSld; 

ePh; khdpfisg; nghUj;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SCR/ 
GALLE/O&M/2021- 147

12,500/- + VAT
** &gh 185,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT 

18.41
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele : 0412222105  Fax : 0412221329 23/02/2022
gp.g. 2.00

05 clnjd;d ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; tUkhdkw;w 

ePiuf; Fiwg;gjw;F cldb jpUj;jNtiy 

Nritfis toq;Ftjw;fhd Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SER/O&M/ 
UDATHANNA/2021/280

6,000/- + VAT
** &gh 76,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax : 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fl;Lf];Njhl;l Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

06 mk;gd;fq;f ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

Jhpjg;gLj;jg;gl;l Gjpa ,izg;Gfis 

toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SER/O&M/ 
AMBANGAGA/2021/297

10,000/- + VAT
** &gh 140,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax : 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fl;Lf];Njhl;l Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

07 gyhgj;ty ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; tUkhdkw;w 

ePiuf; Fiwg;gjw;F cldb jpUj;jNtiy 

Nritfis toq;Ftjw;fhd Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SER/O&M/ 
PALAPATHWALA/2021/282

6,000/- + VAT
** &gh 76,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax : 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fl;Lf];Njhl;l Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

08 jk;Gy;iy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; tUkhdkw;w 

ePiuf; Fiwg;gjw;F Jhpjg;gLj;jg;gl;l Foha; 

jpUj;jNtiy Nritfis toq;Ftjw;fhd 

Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/SER/O&M/ 
DAMBULLA/2021/276

6,000/- + VAT
** &gh 76,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax : 081-2388027 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fl;Lf];Njhl;l Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

09 Fz;lrhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

nkdpf;`pd;d tyaj;jpy; ePh;f; frpT 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gf;fhf 

Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CE/SER/O&M/ 
KUNDASALE/2021/321

6,000/- + VAT
** &gh 130,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax : 081-2388027 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Fz;lrhiy Kfhikahsh; (kj;jpa fpof;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

10 ty;ntl;bj;Jiw> tj;jutj;ij kw;Wk; ntk;gpuha; 

ePh; toq;fy; jpl;lq;fspy; tUkhdkw;w ePh; 

Fiwg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F tpNrlq;fs;> 

thy;Tfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fisg; 

nghUj;Jjy; kw;Wk; thy;T miwfis 

eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A3-55/GOSL/2021/06

12,500/- + VAT
** &gh 187,600/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT 

18.8
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah.

Tele : 024-2225719/ 024-2227340
Fax : 024-2225088/024-2227341

02/03/2022
gp.g. 2.00

11 gUj;jpj;Jiw kw;Wk; funtl;b ePh; toq;fy; 

jpl;lq;fspy; tUkhdkw;w ePh; Fiwg;G 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F tpNrlq;fs;> thy;Tfs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; 

thy;T miwfis eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A3-55/GOSL/2021/04

12,500/- + VAT
** &gh 229,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT 

22.9
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah.

Tele : 024-2225719/ 024-2227340
Fax : 024-2225088/024-2227341

02/03/2022
gp.g. 2.00

2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;jy;.

xg;ge;j ,y: NWSDB/CAM/CP/A9/23/GOSL/2021/02 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-02-02Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mEuhjGuk; tlf;F ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; ePhpiwf;Fk; Foha; topf;F Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; thy;Tfis gjpj;jy; xg;ge;j ,y : NWSDB/NC/CP/A3-85/
GOSL/2022/09 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-01-12Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ehtyg;gpl;b gy;Nyfk> fynghl vy;y xd;wpizf;fg;gl;l ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; 04 vz;zpf;ifahd jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fj;ij eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-56/
GOSL/2021/02 - - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

toq;fy; Nfs;tpfs;
12 57>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2") Magnetic 

Type Brass Lockable Ball thy;Tfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/Magnetic Type Brass 
Lockable Ball Valves/2021/04

20,000/- + VAT
**

&gh 1.2 kpy;ypad;
+ 

NjePtt rigf;F 

khjphpg; ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

151,567.50 &gh 
nrYj;jpaikf;fhd 

gw;Wr;rPl;L 

Magnetic Type brass Lockable Ball valves 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; .

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele : 011-2605328 
Fax : 011-2635885

04/03/2022
K.g. 10.00

13 57>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2") Magnetic 
Type Brass Lockable Ball thy;Tfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/Magnetic Type Brass 
Lockable Ball Valves/2021/05

20,000/- + VAT
**

&gh 1.2 kpy;ypad;
+

 NjePtt rigf;F 

khjphpg; ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

151,567.50 &gh 
nrYj;jpaikf;fhd 

gw;Wr;rPl;L 

Magnetic Type brass Lockable Ball valves 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;.

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele : 011-2605328 
Fax : 011-2635885

04/03/2022
K.g. 10.00

14 57>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2") Magnetic 
Type Brass Lockable Ball thy;Tfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/Magnetic Type Brass 
Lockable Ball Valves/2021/06

20,000/- + VAT
**

&gh 1.2 kpy;ypad;
+

NjePtt rigf;F 

khjphpg; ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

151,567.50 &gh 
nrYj;jpaikf;fhd 

gw;Wr;rPl;L 

Magnetic Type brass Lockable Ball valves 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; .

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele : 011-2605328 
Fax : 011-2635885

02/03/2022
K.g. 10.00

15 200 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement 
Type 40mm (1 ½ ") ePh; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/WM/40/2021/01 12,500/- + VAT
**

&gh 225,000/-
+

NjePtt rigf;F 

khjphpg; ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

19,550 &gh 
nrYj;jpaikf;fhd 

gw;Wr;rPl;L

volumetric displacement type 40mm ePh; khdp 

thy;Tfis toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

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

gjpTr; rhd;wpjo; .

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele : 011-2605328 
Fax : 011-2635885

08/03/2022
K.g. 10.00

16 fhyp Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F 60KVA 
Soundproof kpd;gpwg;ghf;fpia toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;jy; 

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/SOUNDPROOF 
GENERATOR/GALLE/RH/2021-35

4,000/-+VAT &gh 45,000/-

kpd; gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

3.0
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele : 0412222105 
Fax : 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

17 fhyp gpuhe;jpaj;jpw;F Sound proof standby kpd; 
gpwg;ghf;fpj; njhFjpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/S/GENERATORS/
GALLE REGION/RH/2021-141

12,500/- + VAT
** &gh 375,000/-

kpd; gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; .

23.1
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele : 0412222105 
Fax : 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

18 fz;b gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpYs;s 

mYtyff; fl;blj;jpw;F jPaizg;Gg; nghjp> jP 

mgha mwptpg;G (Fire Alarm ) Kiwik kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:RSC-C/M&E/S&I/FIRESYS/ 
KNIWSP/RSC/2021/91R

6,000/- + VAT
** &gh 98,770/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;.

- gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068 
Fax : 081-2388027 
2022-02-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nguhjid> 

nfl;lk;Ng> NjePtt rigapy;; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

02/03/2022
gp.g. 2.00
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tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

ngWif mwptpj;jy;

mYtyf ,lg;gug;ig thliff;F ngw;Wf; nfhs;sy;
IFB No.: MWFC/F/04/25

1.  %d;W tUl (3) fhyj;jpw;F gj;juKy;y kw;Wk; Rw;Wg; gpuNjrj;jpy; mYtyf Nehf;fj;jpw;fhf mikr;rpd; 

Njitg;ghl;bw;fhf gphpj;jLg;Gf;fSld; my;yJ mitfs; ,y;yhky; Vwj;jho 17>000 rJu mb mYtyf 

,lg;gug;nghd;iw thliff;F ngw;Wf; nfhs;tjw;F tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rhdJ 

cj;Njrpf;fpd;wJ. mjd; gpd;dh; fhyg;gFjpahdJ Njitg;gbd; ePbf;fg;gLk;. 

2.  cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fl;blkhdJ tYt+l;lg;gl;l fw;fyitapyhdjhfTk; 200 kPw;wh; fpl;ba J}uj;jpy; g]; 

jhpg;G my;yJ g]; epiyaj;Jld; thfdq;fSf;fhd ,yFthd mZFtopAld; mYtyfnkhd;wpw;F 

mtrpakhd nghJ trjpfshd foptiw trjpfs; (Mz;fs;/ ngz;fs;)> ePh;> NghJkhdsT xsp> thfd 

epWj;Jkplk;> khehl;L miwfs; Nghd;wtw;Wld; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy Neuq;fspy; 2022.02.10 Mk; jpfjpapypUe;J td rPtuhrpfs; 

kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rpd; fzf;fply; gphptpy; 3000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> fzf;fply; fpisapypUe;J g+uzg;gLj;jg;gl;l tpgukhd Njitg;ghLfSldhd 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. 

4.  tpiykDthdJ 50>000 &gh ngWkjpahdJk; 2022.06.15 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;WlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; jdp jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L ngWif Fwpg;gPl;L 

,yf;fk; kw;Wk; tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpad jghYiwapd; gpd;gf;fj;jpy; Fwpf;fg;gl;L nrayhsh;> 

td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R> 1090 = [ath;jdGu khtj;ij> ,uh[fphpa vd 

Kfthpaplg;gly; Ntz;Lk;. Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwfs; 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf cs;@h; Neuk; gp.g. 2 kzpf;F gpe;jhky; Nkw;$wg;gl;l mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Neubahf my;yJ jghypy; mNj KfthpiaAk; 

mNj jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F gpe;jhky; te;jiljy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> mit 

Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd;; Kd;dpiyapy; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gl;L Vw;Gila tpiykDjhuUf;F 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

7.  mtrpakhd trjpfs; kw;Wk; gphpj;jLg;Gf;fSld; my;yJ mit ,y;yhky; mYtyf ,lg;gug;ghdJ 

2022.07.01 ,ypUe;J 2022.06.30 tiuAk; Njitg;gLfpd;wnjd td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G 

mikr;rhdJ Nfl;Lf; nfhs;fpd;wJ. gphpj;jLg;Gf;fSs;s tpiykDf;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

8. td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rhdJ gpd;tUtdtw;wpw;fhf chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

 (m)  ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy;;;; kw;Wk;
 (M)   tpiykDjhuUf;F vt;tpj flg;ghl;ilAk; Rkj;jhky; xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;duhf 

tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;il epWj;jp midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpj;jy;.

nrayhsh;>

td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R>

1090> = [ath;jdGu khtj;ij>

,uh[fphpa.

njhiyNgrp: 0113671498/0113355011.

Nritf;; Nfs;tpfs;
19 `f;kd kw;;Wk; cWnghf;f ePh; toq;fy; jpl;lk;> 

cWnghf;f cs;sPh;g;G gpuNjrk; kw;Wk; 

ud;rhnfhl cs;sPh;g;Gfspy; Drone epymsit 

Ntiyfs; 

xg;ge;j ,y:NWSDB/S/CP/A2- 58/GOSL/2021-1D

2,000/- + VAT &gh 16,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; ,yq;ifapy; gjpT 

nra;ag;gl;l cj;juTngw;w epy msitahsh;fs; 

my;yJ epy msit epWtdq;fs; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

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

gjpTr; rhd;wpjo;

1.6
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105 
 Fax 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

20 Gry;yh ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd nraw;ghLfs; kw;Wk; 

guhkhpg;G NritfSf;fhd Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y:RSC-C/CN/SER/O&M/ 
PUSSELLA/2021/281

2,000/- + VAT
&gh 20,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; 

-

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fl;Lf];Njhl;l Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

23/02/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
21 ngWifj; jpl;lkply; kw;Wk; fz;fhzpg;Gg; 

gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/PPMU/HIRING-
VEHICLE/2021/01 R2

4,000/-+VAT &gh 25,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885
02/03/2022
K.g. 10.00

22 FUehfy; gpuhe;jpak; - njJUXah ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpw;F lgs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/HV/O&M/
DEDURU-OYA/2022/03

2,000/-+VAT &gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele: 037-2221161 Fax : 037-2230086
02/03/2022
gp.g. 2.00

23 gpxep (njw;F)> jpl;lkply; kw;Wk; xUq;fpizg;Gg; 

gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :RSC(S)/HIRING/VAN/PLA NNING 
& CO- ORDINATION/O&M/2021-110

2,000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105 
 Fax 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

24 gpxep (njw;F) gpujhd ,urhadtpayhsh; 

gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/HIRING/VAN/CHIEF 
CHEMIST/O&M/ 2021-113

2,000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105 
 Fax 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

25 fjph;fhkk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
KATARAGAMA/O&M/2021- 157R

2,000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105 
 Fax 0412221329

23/02/2022
gp.g. 2.00

26 gpxep Nkw;F - njw;F mYtyfj;jpw;F 02 

vz;zpf;ifahd Ntd;fis (Dual A/C) 
thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/H(07)/DGM/ O&M/2021/71R-01

2,000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd 

];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel:011-2224888
Fax : 011-2637945/ 011-2637946

24/02/2022
K.g. 10.00

27 nghWg;gjpfhhpf;F (Fk;Gf;f) f;W} nfg; xd;W 

kw;Wk; nghWg;gjpfhhpf;F (n`huz) 02 

vz;zpf;ifahd f;W} nfg;fis 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:  W-S/P&C/H(05)/P-H/O&M/2021/66R-01

2,000/-+VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd 

];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel:011-2224888
Fax : 011-2637945/ 011-2637946

24/02/2022
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j 
Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

Njrpa itj;jparhiy - fz;b

ghtidg; nghUl;fisf;;; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

fz;b Njrpa itj;jparhiyf;F gpd;tUk; ghtidg; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

jifik tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.  2022-03-04Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

md;iwa jpdk; K.g. 10.30 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; tpiyfis mDg;GkhW 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. Nfs;tpg; gbtq;fis ~~jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Njrpa 

itj;jparhiy> fz;b|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

te;J xg;gilg;gjhdhy; jiyikf; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l ngl;bapy; chpa Neuj;jpw;F Kd; cs;splyhk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; cUg;gbiaf;   

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

cUg;gb vz;zpf;if cUg;gb vz;zpf;if

1 3" Direct Themel Paper Roll 500 17 Pencils 1000

2 Epson 2190 Printer Ribbons 24 18 9"x4" Envelops 20000

3 Epson DFX 9000 Printer 
Ribbons

12 19 6"x4" Envelops 20000

4 Epson LQ 310 Printer Ribbons 1000 20 DVD-R 4000

5 Epson LQ 300 Printer Ribbons 500 21 500ml General Purpose Glue 500

6 Legal Photocopy Papers 12 22 500ml Binding Glue 250

7 A4 Photocopy Papers 1500 23 A4 Carbon Papers 500

8 A5 Photocopy Papers 500 24 120 Pages CR Books 250

9 8”x13” Duplicating Papers 1500 25 160 Pages CR Books 250

10 Typing Sheets 500 26 200 Pages CR Books 250

11 One Ply/ 9½’’x11’’  Continues 
Sheets 

1000 27 240 Pages CR Books 250

12 Two Ply/ 9½’’x11’’  Continues 
Sheets 

100 28 400 Pages CR Books 250

13 Three Ply/ 9½’’x11’’  
Continues Sheets 

100 29 Whiteboard Maker Pen 2500

14 2”/Cello Tapes 1500 30 Permanent Maker Pen 2500

15 2”/Gum Tapes 1000 31 Plastic Files 1000

16. 2” Binding Tapes 1000

1.  Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij fz;b 

Njrpa itj;jparhiy rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpAld; 

tpahghug; ngah;g; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; kw;Wk; Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwAk; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2022-02-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-03Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz 

flik   ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapd; fzf;fpay; gphptpy; Nfs;tpg; khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

gpujpepjpnahUth; tUif jUtjhdhy; tpz;zg;gjhuh; mjpfhuk; toq;fpa fbjk; kw;Wk; 

Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa milahs ml;iliaAk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

2.  tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Kd;dh; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fzf;Fg; 

gphptpy; tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  rfy Nfs;tpfSlDk; 100>000.00 &gh ngWkjpAila kw;Wk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 

180 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; fz;b Njrpa itj;jparhiy gzpg;ghshpd; 

ngahpy; Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iw ngw;W rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Nfs;tp khjphpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fSf;fika 

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  jpwe;j Nghl;b Kiwapd; (NCB) fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

6.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk; 

vd;gij Nfs;tpjhuh; Vw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;b.
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ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhuk;> Nghrid kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy - mEuhjGuk;

chpik Nfhug;glhj gpNujq;fs;> clw;ghfq;fs; ,we;J 

gpwe;j rpRf;fis mlf;fk; nra;jy; 2022/2023 Mk; Mz;L

2022/2023 k; Mz;by;> mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy;> 

chpik Nfhug;glhj gpNujq;fs;> clw;ghfq;fs; kw;Wk; ,we;J gpwe;j 

rpRf;fis mlf;fk; nra;tjw;fhfg; gpd;tUk;  jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;l> <kr;rlq;F kz;lgq;fspd; chpikahsh;fsplkpUe;J 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfg; gpd;tUk; 

Njitg;ghLfisr; rkh;g ;gpf ;FkhW tpiykDjhuh;fs; 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

01. tpz;zg;gf;fbjk;

02. <kr;rlq;F kz;lgj;jpw;fhd tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;

01.  Fiwe;jgl;rk; Fwpj;j Jiwapy; ,uz;L tUl mDgtk; 

ngw;wpUj;jy;

,jw;fhf Nkw;gb jifikfisg; g+uzg;gLj;Jk; Mtzq;fSld;> 

kPsspf;fg;glhj &gh 3000.00 ,w;fhd njhifia ,t;itj;jparhiyapd; 

rpwhg;ghplk;  nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk;  gw;Wr;rPl;L rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> 2022.02.10 Kjy; 2022.02.23 tiu thuNtiy 

ehl;fspy; K.g.8.30 Kjy; 3.00 tiu ,w;fhd tpiykDg;gbtq;fs; 

toq;fg;gLk;.

gpioapd;wp g+uzg;gLj;jg;gl;L ,uz;L gpujpfspy; jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs;> kPsspf;fg;gLk; &gh 5000.00 ,w;fhd njhifia 

,t;itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk;> 

tpiykDg;gpizaj;Jld;> 'jiyth;> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> Nghjdh 

itj;jparhiy> mEuhjGuk;" vd;w Kfthpf;F> 2022.02.24 md;W 

K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy; my;yJ 

,t;itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 

'chpik Nfhug;glhj gpNujq;fis mlf;fk; nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; 

2022/2023" vdf; Fwpg;gpLjy;  Ntz;Lk;.

2022.02.24 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt 

mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhnkd;gJld;> 

,g;ngWif njhlh;ghf ngWiff;FOtpd; jPh;khdk;> ,Wjpj;jPh;khdkhf  

mikAk;> vd;gjidf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jiyth;

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

mEuhjGuk; 

,yq;ifmurhq;fk;
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;

Credit No.: Cr.5685-lk  & 9255-lk

tpiykD mwptpj;jy;

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyftq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikapypUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNotoq;fpAs;s xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ

2. fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;;;fis ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

NtiyfSf;fhd Nfs;tpfs;

2022 rdthp 12 Mk; jpfjpad;W gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpw;fhd Fwpg;gPL - gpd;tUk; tpiykDf;fSf;fhd %Lk; jpfjpahdJ gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;lLs;snjd jaT nra;J ftdpf;fTk;. 

mikr;R ngWiff; FO

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ky;yhtpapy; Gjpa ePh; toq;fy; jpl;lk;: nghjp 1 (ePh; Rj;jpfhpg;G 

nghwpj;njhFjpapd; eph;khzk;) 

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSP/Mullaitivu/Urban/NCB/Mallavi – Package 01/AF/2021/08

tpiykDf;fis %ly; - 2022 khh;r; 4 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

(tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; fhyk; 2022 Xf];l; 26 Mk; jpfjp tiuAnkd;gJld; tpiykDg;gpizakhdJ 2022 

nrg;lk;gh; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

gJis khtl;lj;jpy; `y;YKy;y efu ePh; toq;fy; jpl;l eph;khzk; - 1 Mk; fl;l 

nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/Badulla/Urban /NCB/Haldumulla Phase I/AF/2021/07

tpiykDf;fis %ly; - 2022 khh;r; 4 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

(tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; fhyk; 2022 Xf];l; 26 Mk; jpfjp tiuAnkd;gJld; tpiykDg;gpizakhdJ 2022 

nrg;lk;gh; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

nraw;wpl;l ngWiff; FO (cah; kl;lk;)

,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy; ,j;jhfe;j fpuhkpa ePh; toq;fy; eph;khzk; xg;ge;j ,y.: MWS/
WaSSIP/Rathnapura/Kolonna/NEW/Iththakanda/2021/10

tpiykDf;fis %ly; - 2022 ngg;uthp 25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

(tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; fhyk; 2022 ngg;uthp 24 Mk; jpfjp tiuAnkd;gJld; tpiykDg;gpizakhdJ 2022 [_iy 

22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

3. tpz;zg;gjhhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; Mtzq;fSf;fhd vOj;J %ykhd tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. %Lk; jpfjptiuAk; rhjhuz Ntiyehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfjftiy  ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jplkpUe;J ngw;W rhjhuz NtiyNeuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fkplj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

6. tpiykDf;fs; NkNyAs;s Kfthpapy; xd;wpy; NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ mNjKfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; mDg;gg;glyhk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; mNjKfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfis %baJk; tpiuthfNt   jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpmDg;gg;gLk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;.

ePh; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzpNeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; nraw;wpl;lj;jpy; rpf;fy;fs; VJkpUg;gpd;> 1914 vd;w ,yf;fj;ij miof;fTk;.

,y. 450/H, ngyfhk tPjp> fsdpKy;y> nfhl;bfhtj;ijapd; NIC 
,y: 822195130V cila> jpU. mg;Jy; fuPk; K`k;kl; ,H\hj;> 

,dp M/s: Spillburg Vaca  on (Pvt) Ltd gzpakHj;jg;gltpy;iy vd;gij 

vq;fspd; kjpg;Gkpf;f thbf;ifahsHfSf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwptpf;fNt ,J (ngg;uthp 07> 2022 Kjy; mKYf;F tUfpwJ.)

M/s. Spillburg Vaca  on (Pvt) Ltd. rhHghf vq;fSila ve;jnthU 

ghptHj;jidiaAk; Nkw;nfhs;s mtUf;F mjpfhuk; ,y;iy 

vd;gijj; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.  NkYk;> M/s: Spillburg Vac  on 
(Pvt) Ltd, rhHghf mtH Nkw;nfhs;Sk; ve;jnthU ghptHj;jidiaAk; 

nghJ kf;fSf;Fj; njhptpf;f tpUk;GfpNwhk;. M/s: Spillburg Vaca  on 
(Pvt) Ltd, mj;jifa ghptHj;jidf;F epWtdk; ve;jg; nghWg;igAk; 

Vw;fhJ.

tprhuizfs;> njhlHGf;F: +94112335997

kf;fs; mwptpg;G tpNrl mw;Nwhdpj;jj;Jtg; gj;jpuj;ij 

,uj;Jr;nra;jy; 

,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ> 27k; jpfjp Mb 

khjk; 2015k; Mz;L jpfjpaplg;gl;L ,e;jpahitr; 

Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR N.SETHURAMAN Kfjhtpy; 

epiwNtw;wg;gl;l tpNrl mw;Nwhdpj;jj;Jtgj;jpukhdJ> 

fhzpg;gjptfk; aho;g;ghzk;> gjpTg;Gj;jfk; Volume 
87 Folio 79 and Day Book No. 1978 ,y; 28k; jpfjp 

Mtzp khjk; 2015k; Mz;L gjpag;gl;Ls;sJ. ,J 

fyhrhiytPjp>jpUney;Ntyp tlf;F>aho;g;ghzj;ijr; 

Nru;e;j jpU.rpd;dj;Jiu ,uhruj;jpdk; vd;gtupd; 

ngaupy; Nos: 9, 10, Gnanaprakasam Street, East 
Bund, Chidambaram-608001, Cuddalore District, Tamil 
Nadu State, South India trpf;Fk; rptFkhu; ngz; 

kJutrdp Mfpa vd;dhy; epiwNtw;wg;gl;l tpNrl 

mw;Nwhdpj;jj;Jtg;gj;jpuk; MFk;. ,J 23k; jpfjp 

khu;fop khjk; 2021k; Mz;L Kjy; kPsg;ngWtNjhL 

,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. ,d;W Kjy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

mw;Nwhdpj;jj;Jtfhuuhy; Nkw;Fwpg;gpl;l tpNrl 

mw;Nwhdpjj;Jtgj;jpuj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;jnthU nraYf;Fk; eltbf;iff;Fk; ehk; 

nghWg;ghf khl;Nlhk;.

rptFkhu; ngz; kJutrdp

gpio jpUj;jk;
2022.01.03k; jpfjp ~kUj;Jt #hP tpUJ 

toq;fy; 2021| mwptpj;jypy; jtWjyhf 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp 2021 ngg;uthp 10 vd 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mJ 2022 ngg;uthp 

10k; jpfjp vd jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

W`{Z gy;fiyf;fofk; - khj;jiw

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
gl;lkspg;G tpohtpid GifglnkLj;jy; kw;Wk; 

tPbNah glnkLj;jYf;fhd tpiykDf;Nfhuy; - 2022

U`{Z gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lkspg;G tpoh 2022 khh;r; 25Mk; jpfjp khj;jiw> nty;yklk 

tshfj;jpy; mike;Js;s utPe;jpuehj; jh$h; kz;lgj;jpy; elj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

,q;F fpl;lj;jl;l 1889 gl;ljhhpfSf;F gl;lk; toq;fg;gLk; gl;lkspg;G tpoh eilngWk; Ntisapy; 

Gifg;glk; vLj;jy;/tPbNah glnkLj;jYf;fhf gy;fiyf;fofj;jpdhy; mDkjp mspf;fg;gLtJ> 

,j;Jiwapy; tpahghu tplaq;fis elj;jpr; nry;tjw;fhf gjpTnra;Js;s Gifgl/tPbNah 
epWtdq;fSf;F kl;Lk; MtJld; mt;thwhd epWtdq;fspy; ,Ue;J fPo;f;fhZk;  Ntiyfis 

epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhf 2022.03.02 gp.g.2.00 tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  cw;rt kz;lgj;jpy; gl;lkspf;Fk; re;jh;g;gq;fis GifglnkLj;jy; kw;Wk; gl;lkspg;G tpohit 

tPbNah glnkLj;jy;.

02.  gl;lkspg;G tpoh eilngWk; fhyj;jpy; gy;fiyf;fof tshfj;jpy; jw;fhypf Gifg;gl 

epiyankhd;iw mikj;J mq;F gl;lk; ngWNthiu GifglnkLj;jy;.

Nfs;tpg; gj;jpuk; ngw;Wf;nfhs;sy;

kPsspf;fg;glhj &.3000/- njhifia Nfs;tpf; fl;lzkhf W`{Z gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il gpujpg;gjpthsh; (nghJ eph;thfk;) ,lk; rkh;g;gpj;J Fwpj;j 

tpguq;fs; kw;Wk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 2022.02.28 gp.g.3.00 tiu (mYtyf Neuq;fspy;) 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy;

Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd NtW NtW ,U 

ciwfspy; ,l;L mt; ciwfspd; Nky; %iyapy; 'gl;lkspg;G tpohit Gifg;glk; vLj;jy; kw;Wk; 

tPbNah glnkLj;jYf;fhd tpiykDf;Nfhuy; - 2021" vd;W njspthf Fwpg;gpl;L 2022.03.02 gp.g.2.00 

,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; 'jiyth;> ngWiff;FO> W`{Z gy;fiyf;fofk;> 

nty;yklk> khj;jiw vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; me;j Kfthpapy;  

gjpthsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; (,y:01) nfhz;L te;J cs;splyhk;. 

Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiznahd;whf &.50>000.00 njhifia W`{D 

gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,izj;J rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhf my;yJ g+h;j;jpaw;W fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tpfs; jpwj;jy;

2022.03.02 Mk; jpfjp gp.g.2.00 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 

mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;ll gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;. ,J gw;wpa 

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,y.0412222681/82 ePbg;G 12014 vd;w njh.Ng. ,yf;fj;jpd; %yk; gpujpg; 

gjpthsh;/nghJ eph;thfk; ,lk; tprhhpj;J mwpayhk;.

jiyth;

ngWiff;FO> W`{Z gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw

2022.02.07

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;
gpafk> fNstj;j> ,y.345/1A Ir; Nrh;e;j 
fahdp jPgh `gufKt (Nj.m.m.,y- 

708391247V) Mfpa ehd;> nfhyd;dht> 

rhyKs;s> uzrpq;f Nuhl;> ,y.57/1 Ir; 

Nrh;e;j FlhfkNf rk;gh ,e;J kjP 

ngNuuhTf;F toq;fg;gl;l nfhOk;G gfpuq;f 

nehj;jhhpR fUzhuj;d  NrdhjPutpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2015 xf;Nlhgh; 09 

Mk; jpfjpaplg;gl;l ,y-3528 mw;Nwhzp 

jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr  FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fpNwd; mj;Jld; nrhy;yg;gl;l 

FlhfkNf rk;gh ,e;Jkj; ngNuuhtpdhy; 

,jd;gpwF vd; ngahpy; kw;Wk;/my;yJ vd; 

rhh;ghf mth; vdJ mw;Nwhzpahf vLf;Fk; 

ve;j eltbf;iff;Fk; ehd; nghWg;ghf 

khl;Nld; vdTk; njhptpf;fpNwd;.

fahdp jPgh `gufKt

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
gyif mWit kuq;fspd; tpw;gid

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; 

mynfhy> kpl;yd;l; kw;Wk; nfNynghf;f Njhl;lq;fspy; 

a+nfypg;l];> nul;fk; kw;Wk; fpuhd;b]; tiffisr; rhh;e;j 966 

gyif mWit kuq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j Nfs;tpf;fhd 

epge;jidfs; kw;Wk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; 

cs;slq;fyhd Nfs;tp Mtzq;fis 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; 

nrYj;jp mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; 

mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; 2022-02-10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp Kjy; 2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiuapYk; my;yJ 

fy;gp`py;y Njhl;lj;jpy; mike;Js;s gpuNjr mYtyfj;jpy; 2022-

02-26Mk; jpfjp  gp.g. 3.30 kzp tiuAk;  nfhs;tdT nra;ayhk;. 

Njhl;lk; kuq;fspd; vz;zpf;if

mynfhy 332

kpl;yz;l; 382

nfNgnghf;f 252

,e;j Nfs;tpg; gbtq;fis nfhOk;G jiyik mYtyfj;jpy;  

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 1.30 

kzpf;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdNk gp.g. 

2.00 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpapd; gpd; vf;fhuzk; nfhz;Lk; 

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;glhJ vd;gJld;> ve;jnthU 

Nfs;tpiaAk; my;yJ Nfs;tpapd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; 

kw;Wk; epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuj;ij ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ vd;gJld; mjd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.

2022-02-07Mk; jpfjp.         tprhuizfs;: 0115-921463

mw;Nwhzp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
f`tj;j> ahrpd;d> cl`tyt;t Kfthpapy; 

trpf;Fk;> Nj.m.m.,y.850074151V kw;Wk; flTr;rPl;L 
,y N8187638 nfhz;l uj;dhaf;f Kjpad;NryhNf 

`h;\ee;j gz;lhu ahrpd;d Mfpa ehd;> nfhhpahtpy; 

ANT 317-1, sinbu-RE Seonnam-myeon, seongjugun, 
Gyeongbuk, South Korea vd;w Kfthpapy; trpj;j 

Ntis> f`tj;j ahrpd;dtpy; trpf;Fk; (Nj.m.m.,y 

496770986V) nfhz;l jpNahdp]; Nfhk]; mNgrpq;` 

tPuNfhd; [arpq;` Fkhhp`hkp vd;gtiu vdJ 

mw;Nwhzpjhuuhf ngah; Fwpg;gpl;L 2019.04.14 

nfhhpaht Nrhy; efhpy; trpf;Fk; ,yq;if J}Jth; 

mYtyfj;jpy; ,uz;lhk; nrayhsh; jpUkjp.epye;jp 

Nf ngytj;j Kd;dpiyapy; ifnahg;gkplg;gl;l 

rhjhuz mw;Nwhzp mjpfhuj;ij 2022 ngg;uthp 

3Mk; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf 

,yq;if ehl;bw;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

uj;dhaf;f Kjpad;NryhNf `h;\ee;j gz;lhu 

ahrpd;d

cl`tyt;t> ahrpd;d> f`tj;j

NW QT-8878 Bajaj 
Threewheel 2009,  
கூடிே விம�க் ேைாரி -
க்மைக்கு. பவலிெல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இ�. 310,  ைாலி வீதி,  
பைாழுமபு-03. பதா.ேெ. 
0711210 810 .
 009850

உணவு சமைபெதற்கு,  
வீடடு ேவம�க்கு பெண் 
ஊழிேர் ேதமவ. வேது 
35 - 55 (சிஙை்ளம 
ேெசக் கூடிே பெண்ைள 
ைடடும அமழயுஙைள) 
0 7 1 1 3 0 7 2 3 3 .
 009879

அனுெவமுள்ள REVIT 
CAD பதாழில்நுடெவிே-
�ா்ளர்/  DRAFTS நெர் 
ஆைக் குமைநதது 5 
வரு்ட அனுெவத்து்டன் 
ேதமவ. பவளிநாடடு 
அ னு ெ வ த் தி ற் கு 
முன்னுரிமை வழஙை-
பெடும. பதா்டர்பெண் 
0 7 7 7 9 9 9 6 8 2 .
 009621
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