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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்   

ெட்ட சுயோதீனத்தை உறுதிபபடுததும் ்வ்க -
யிலும் ெட்டம் சதைோ்டர்பில மககளுககுள்ள நம்-
பிக்க்ய ்வலுபபடுததும் ்வ்கயிலும் நீதித -
து்ையில சி� திருததைஙக்்ள சகோண்டு ்வர 
ந்ட்வடிக்க எடுககபபடடுள்ளதைோக நீதி அ்மச்-
ெர் அலி ெபரி லநற்று போரோளுமன்ைததில சதைரி-
விததைோர்.   

ெட்ட சுயோதீனம் நி்�நோட்டபபடடுள்ளதைோக சதைரி-
விததை அ்வர், ்வழககுகள ்வரு்டக கணககில 

நம்பிக்கை்ை வலுப்படுத்துவதே   
சட்டத் திருத்ேஙகைளின் தநோககைம்   

சட்டம் ப�ா்டர்பில் ைக்களுககுள்்ள

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் போஹிம்   

ெர்்வலதைெ நோணய நிதியததுககும் இ�ங-
்கககுமி்்டயில ந்்டசபற்ை லபச்சு -
்வோர்த்தை சதைோ்டர்போக வி்வோதைம் ந்டததை 
லநரம் ஒதுககுமோறு ஐ.லதை.க தை்�்வர் 
ரணில விககிரமசிஙக எம்.பி லநற்று போரோ-
ளுமன்ைததில லகோரினோர்.   

போரோளுமன்ைம் பிரதி ெபோநோயகர் ரஞ்சித 
சியம்ப�ோபிடடியவின் தை்�்மயில கூடியது.   

தினபபணிக்்ள சதைோ்டர்ந்து கருதது சதைரிவிததை அ்வர், 
ெர்்வலதைெ நோணய நிதியம் இ�ங்கயு்டன் ந்டததிய 

IMF – அரசு பேச்சு த�ொடர்பில்
விவொ�ம் நடத� ரணில் ப�ொரிக்�

இ�ங்க்ய தை்ளமோகக சகோண்டு இந்தியோவுககு எதிரோக செயற் -
படு்வதைற்கு ஒருலபோதும் இ்டமளிகக மோடல்டோசமன ச்வளிநோட்ட-

்மச்ெர் லபரோசிரியர் ஜீ.எல. பீரிஸ் சதைரிவிததுள -
்ளோர்.  

்்டம்ஸ் ஒப இந்தியோ ஒன்்�னுககு ்வழங-
கியுள்ள லநர்கோணலில�லய அ்மச்ெர் ஜீ.எல. 
பீரிஸ் இவ்வோறு குறிபபிடடுள்ளோர்.  

இந்தியோவுககோன உததிலயோகபூர்்வ விஜய -
சமோன்்ை லமற்சகோண்டிருந்தை ச்வளி-
நோட்ட்மச்ெர் ஜீ. எல. பீரிஸ் தைனது

இந்தியொவுககு எதிரொ� தெயறேட
இலங்�்ய �ளமொக� இடமளிபயொம்

து்ண மருந்தைோ்ளர்கள ஆரம்பித-
துள்ள அரசியல சதைோழிற்ெஙக லபோரோட-
்டம் கோரணமோக லநோயோளிக்்ள கஷ் -
்டததிற்குள்ளோககக கூ்டோசதைன அரெ 
்்வததிய அதிகோரிகள லபர்்வ சதைரி -
விததுள்ளது.  

து்ண மருந்தைோ்ளர்கள ஆரம்பித-
துள்ள சதைோ்டர் ல்வ்�நிறுததைம் 
சதைோ்டர்போக கடும் விமர்ெனத்தை 
முன்்்வதது கருதது சதைரிவிததை அரெ 
்்வததிய அதிகோரிகள லபர-
்்வயின் தை்�்வர் ச்டோக்டர்

சு்கா�ா்ரத்துமை பபா்ராட்டம்  

சட்ட விர�ோத ததோழிலில் ஈடுபடுதல்   
உ்டனடியோக நிறுததபப்ட ரேண்டும்   

்காப�ாளியூ்டா்க �மிழ்க மீனவர் பி்ரதிநிதி்களி்டம்   
அமைசசர் ்டக்ளஸ் திட்டவட்டைா்க அறிவிபபு   

இலஙம்க ்க்டறப்ரபபினுள் நுமழந்து  

ஷம்ஸ் போஹிம், அநுரோதைபுரம் லமற்கு,    
அநுரோதைபுரம் தினகரன் நிருபர்கள

அடுததை லதைர்தைலில போதிபபு ்வருமோ  
என்று சிந்திககோமல நோடடுககு நன் -
்மயோன எந்தை முடி்்வயும் எடுகக 

அரெோஙகம் பின்நிற்கோசதைன பிரதைமர் 
மஹிந்தை ரோஜபக ஷ லநற்று (09) சதைரி -
விததைோர்.  

சபோதுஜன சபரமுனவின் முதை�ோ-
்வது பிரெோர கூட்டம் அநுரோதைபுரததில 
லநற்று ந்்டசபற்ைது. இஙகு உ்ர-

யோற்றிய லபோலதை பிரதைமர் லமற்கண்்ட-
்வோறு குறிபபிட்டோர்.  

எதிர்்வரும் 03 ்வரு்டஙக்்ளயும் 
குழபபு்வலதை எதிரணியின் லநோககம். 
நோம் அதைற்கு முகம் சகோடுகக ல்வண்டு-
சமன்று சதைரிவிததை அ்வர், ெதிக்ளோல 

அன்றி முடிந்தைோல மககள மததியில 
்வந்து  ெ்வோலக்்ள ச்வலலுமோறு எதி -
ரணிககு ெ்வோல விடு்வதைோகவும் அ்வர் 
சதைரிவிததைோர்.

அ்வர் லமலும் குறிபபிட்டதைோ்வது,  
02 ்வரு்டஙகள சகோவிட19 சதைோற்-

றுககு முகம் சகோடுதலதைோம். மககளின் 
உயிர்க்்ள போதுகோகக போடுபட-
ல்டோம். முபப்்டயின்ரயும் சபோலி-
ஸோ்ரயும் பயன்படுததிலனோம். 
இதை்னத தைடுகக எதிரணி முயன்ைது.
மூன்ைோ்வது தைடுபபூசி்யயும் எடுதது 

்வந்துளல்ளோம். எதிரணி இது பற்றி 
எதுவும் செோல்வதில்�. நோட்்ட 
குழபபல்வ எதிரணி முயலகிைது.  

வி்வெோயிகளின் பிரச்சி்ன்ய 
அ்ன்வரும் அறி்வர். ஐ.லதை.க நீண்்ட 
கோ�ம் நோட்்ட ஆண்்டோலும் சநல 
ஒரு கில�ோவுககு 12-, 13 ரூபோல்வ 
்வழஙகபபட்டது.

 நோம் 350 ரூபோவுககு பெ்்ள ்வழங-
கிலனோம். ஒரு கில�ோ சநலலுககு 25 
ரூபோ   ்வழஙகிலனோம். தைற்சபோழுது 
்வர�ோற்றில சிைந்தை நி்வோரணம் எமது 

ஆடசியில தைோன் ்வழஙகபபட்டது. 
வி்வெோயிகளின் பிரதைோன எதிரி 

நோசமன எதிரணி செோலகிைது. வி்வெோ-
யிகளுககு அதிக நி்வோரணம் ்வழஙகிய 
எமது அர்ெ வி்வெோயிகளின் பிரதைோன 
எதிரிசயன எதிரணி செோலகிைது. 
தைடுபபூசி ்வழஙகவும் ல்வண்டும். சுகோ-
தைோரத்தை க்வனிககவும் ல்வண்டும்.
வீதியில ஆர்பபோட்டம் ந்டததைவும் 
இ்டமளிகக ல்வண்டும். நோடடுககு 
எதிரோன தைரபபுககு நோட்்ட 
மூடும் லநோககம் இருந்தைது. 

ப�ாழில் அமைசசர் நிைல் சிறிபால டி சில்வா  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோ-

யகம், ஷம்ஸ் போஹிம்   

சதைரிவு செயயபபட்ட 
போரிய குற்ைஙகளுககு 
நோடடில மரண தைண்்ட-
்ன்ய ந்்டமு்ைப -
படுதது்வது அ்வசிய-
மோகுசமன சதைோழில 
அ்மச்ெர் நிமல சிறிபோ� டி 
சில்வோ லநற்று போரோளுமன்ைத -

தில சதைரிவிததைோர்.   
போரிய லபோ்தைப -

சபோருள குற்ைஙகள 
சதைோ்டர்போன ்வழககு-
க்்ள நீடிபபதைற்கு இ்ட-
மளிகக ல்வண்்டோசமன 
ெ்பயில லகடடுக 
சகோண்்ட அ்மச்ெர், 

இதுலபோன்ை திட்ட -
மிட்ட 

த�ரிவுதெயயபேடட ேொரிய குற்றங�ளுககு   
மரண �ணட்ை வழஙகுவது அவசியம்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

ஊழியர் லெம�ோப நிதிய ்வருமோனததிலிருந்து ்வரி 
செலுததுமோறு இ்ை்வரித தி்ணகக்ளததின் பணிபபோ -
்ளர் நோயகததினோல விடுககபபடடுள்ள ல்வண்டுலகோ்்ள 
தைோம் நிரோகரிபபதைோக சதைோழில அ்மச்ெர் நிமல சிறிபோ� டி 
சில்வோ போரோளுமன்ைததில சதைரிவிததைோர்.  

ஊழியர் லெம�ோப நிதியததிற்கு கி்்டககும் இ�ோபத-
தில நூற்றுககு 25 வீதைத்தை ்வரியோக அைவிடு்வது சதைோ்டர் -
போக ச்வளியி்டபபடடுள்ள ்வர்ததைமோனி அறிவிததைல 
சதைோ்டர்பில எதிர்ககடசித தை்�்வர் ெஜித பிலரம -
தைோெ எழுபபிய லகளவிககுப பதி�ளிககும் 

பா்ராளுைன்றில் பேறறும் சர்சமச  

ஊழியர் பெமலொே நிதியிலிருந்து  
25 வீ� வரி அ்றவிடு�ல்

TNA எம்.பி சிறி�்ரன் சமபயில் ப�ரிவிபபு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோய-
கம்,ஷம்ஸ் போஹிம்

தைமிழ்த லதைசிய கூட -
்ட்மபபு உளளிட்ட 
அ்னதது தைமிழ் கடசிக-
ளும் லபச்சு்வோர்த்தைககு 
தையோரோகல்வ உள்ளன. 
அரெோஙகம் திகதி்யக 
குறிபபிட்டோல நோம் 
அதை்ன ஏற்கத தையோசரன  தைமிழ்த 

லதைசிய கூட்ட்மபபின் 
போரோளுமன்ை உறுபபி-
னர் சிறிதைரன் போரோளுமன்-
ைததில சதைரிவிததைோர்.

தைமிழ்க கடசிகள லபச் -
சு்வோர்த்தைககுத தையோரில-
்�சயனக கூறி அரசு 
ெர்்வலதைெ நோடுக்்ள 
ஏமோற்று்வ்தை 

விடுதது இதைய

அரசு தி�தி்ய குறிபபிடடொல்
நொம் பேச்சுவொர்த்�ககு �யொர்

03

0303 03

இந்திைோவு்டனோன நல்லுற்வ 
அரசு ்பலப்படுத்துவது அவசிைம்

்கைேோன சந்தேகைந்பர்
தநற்று விடுே்ல   

முஸ்லிம் ்போ்டபபுத்ேகை வி்டைத்தில்  
எந்ேவிே அநீதியும் ஏற்்ப்டக கூ்டோது  

ட்டஙகு அ்போை வலைமோகை  
ைோழ். மோவட்டம் அறிவிபபு  

  பழனி திகோம்ப�ம் எம்.பி அ�சி்டம் ரேண்டுரகோள்

தபோ�ளை ளகக்குண்டு விேகோ�ம்: 

 சகல முஸ்லிம் எம்.பிகளும்  
இளைந்து தசயறப்ட ரேண்டும்

மெகு எண்-
சணயின் 
வி்� இலதை 
நி்�யில 
நீடிததைோல 
டீெல லீற்ை-
ருககு 48.30 
ரூபோ நட்டம் 
ஏற்படுசமன இ�ங்க சபற்-
லைோலியக கூடடுததைோபனம் சதைரி-
விததுள்ளது. லமலும் ஒரு லீற்ைர் 
சபற்லைோலின் வி்� 15.68 ரூபோ 
நட்டமோகுசமன அதைன் தை்�்வர் 
சுமித விலஜசிஙக சதைரிவித-
துள்ளோர்.   

எரிப�ொருட்களின் விலை:

தைமிழகதது்டனோன சதைோபபுள 
சகோடி உை்்வப ப�பபடுததை விரும்-
புகின்ை அலதைல்வ்்ள, இ�ங்க 
க்டற்பரபபில இழு்்வமடி ்வ்�த 
சதைோழிலில ஈடுபடு்வ்தை முற்ைோக 
இல�ோசதைோழிகக ல்வண்டும் என்-
பதிலும் உறுதியோக இருபபதைோக 

க்டற்சைோழில அ்மச்ெர் ்டக்ளஸ் 
லதை்வோனந்தைோ திட்ட்வட்டமோக சதைரி-
விததுள்ளோர்.   

இந்தியக க்டற்சைோழி�ோ்ளர் 
பிரதிநிதிகளு்டன் (08) ந்டததிய 
கோசணோளி மூ�மோன க�ந்-
து்ரயோ்டலில�லய 

இந்திய பிரதைமர் நலரந்திர லமோடி, 
எதிர்்வரும் மோர்ச் மோதைம் இ�ங-
்கககு உததிலயோகபபூர்்வ விஜயம் 
லமற்சகோள்ளவுள்ளதைோக ச்வளிவி-
்வகோர அ்மச்சு விடுததுள்ள அறிக-
்கசயோன்றில குறிபபி்டபபடடுள-
்ளது.  

எதிர்்வரும் மோர்ச் மோதைம் ந்்டசப-
ைவுள்ள பிம்ஸ்ச்டக உச்சி மோநோட-
டில க�ந்துகசகோள்வதைற்கோக 
இந்திய பிரதைமர் நலரந்திர லமோடி, 
இ�ங்கககு விஜயம் செயயவுள-
்ள்ம்ய இ�ங்க ஆ்வலு்டன் 
எதிர்போர்ததுள்ளதைோக ச்வளிவி்வ-
கோர அ்மச்ெர் அறிவிததுள்ளதைோக  
அந்தை அறிக்கயில சதைரி-
விககபபடடுள்ளது.  

இந்திய பிர�மர் பமொடி  
மொர்ச்சில் இலங்� விஜயம்

எம்.ஏ. அமீனுல�ோ   

எரிசபோ -
ருள வி்� 
அதிகரிககப-
பட்டோலும் 
பஸ் கட்டணம் 
அதிகரிககபப்ட-
மோட்டோசதைன 
லபோககு்வரதது 
இரோஜோஙக 
அ்மச்ெர் திலும் அமுனுகம சதைரி-
விததுள்ளோர்.   

க்டந்தை மு்ை பஸ் கட்ட-
ணத்தை அதிகரிபபதைற்கு 

ேஸ் �டடணததில்
மொற்றம் இல்்ல

அதி�ரிபபு இனப்றல்
நடடம் அதி�ரிககும்

06

06

06

இ்ராஜாங்க அமைசசர் 
திலும் அமுனு்கை   

அரெ ்வததிய அதி�ொரி�ள்  
பேர்வ �டும் �ணடைம்  

நாட்டுககு நன்்மயான முடிவுக்ை
எடுகக அரசு ஒருபபாதும பின்நிறகாது  

அடுத்ே 03 வரு்டஙகை்ையும் குழபபுவதே எதிரணியின் தநோககைம்  

தே்வ ஏற்்பட்டோல் நோமும் வீதிககு வருதவோம்  − அநுரோேபுரத்தில் பிரேமர்

06

ம்டம்ஸ் ஒப இந்தியாவுககு ஜீ.எல். பீரிஸ் பசவ்வி 

ப்டங்கள் : விைல் ்கரு�ாதில்க 
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பொமைபபொருள் ைற்றும் ெயங்க்ரவாைச் பெயற்ொடு்கமை முறியடிபெைற்்கான ஒரு பைாம்க வா்கனங்கள் ைற்றும் உெ்க்ரணங்கமை, ஜபொன் அ்ரொங்கம் இலஙம்கக்கு அன்ெளிபொ்க வழஙகியது. ஜபொன் அ்ரொங்கத்தினால் வழங்கபெடும் இ்ரண்ாம் ்கட் உைவியா்கபவ 
இநை வா்கனங்கள் ைற்றும் உெ்க்ரணங்கள் கிம்க்்கபபெற்றுள்ைன. ஜனாதிெதி அலுவல்க வைா்கத்தில் மவத்து (08) ஜபொன் தூதுவர் மிசூப்காஷி ஹிப்யாக்கி (Mizukosi Hideaki) அவர்்களினால், ஜனாதிெதி ப்காட்ாெய ்ராஜெக்ஷவி்ம், இநை வா்கனங்கள் ைற்றும் உெ்க்ரணங -
்கள் ம்கயளிக்்கபெட்ன. பலணட குரூஸர் ்ர்க வா்கனங்கள் 28, ப்ராப்ா வா்கனபைான்று, பொமைபபொருட்கள் ைற்றும் பவடிபொருட்கமைக் ்கண்றிவைற்்கான ஸப்கனர் இயநதி்ரத் பைாகுதிபயான்று உள்ளிட் பெறுைதிமிக்்க உெ்க்ரணங்கபை, இவவாறு ம்கயளிக்்கபெட்ன. 
இவற்றின் பெறுைதி, 700 மில்லியன் ரூொய் என ைதிபபி்பெடடுள்ைது.

பெருவமை பி்ரபைெ பெயலாைர் 
பிரிவில்  ்கருணாபெனபு்ர ை்கபபெறு 
ைற்றும் குழநமை்கள் கிளினிக்குக்்கான 
்கட்்ம் அமைக்கும் ந்வடிக்ம்க ை்களிர் 
ைற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்ெள்ளி 
ைற்றும் அடிபெம்க் ்கல்வி, ொ்ொமல-
்கள் அடிபெம் வெதி ைற்றும் ்கல்விச்-
பெமவ இ்ராஜாங்க அமைச்ெர் பியல் 

நிொநை ை சில்வா ைமலமையில் நம -்
பெற்்றது.

பெருவமை பி்ரபைெ ெமெயின் 
ைமலவர் பைன்க விைல்ரத்னவின் பவண-
டுப்காளுக்கிணங்க ெைன் விஜபயநதி்ர-
வின் ஒருஙகிமணபபின் கீழ் Heliyantho 
Association அனுெ்ரமணயு்ன் அண-
மையில் ஆ்ரம்பித்து மவக்்கபெட்து.

நி்கழ்வில் பெருவமை பி்ரபைெெமெ 
உறுபபினர்்களும் பைசிய சு்காைா்ர ்கல்வி 
நிறுவனத்தின் ெணிபொைர் ைை்ர ்களு-
பொவில உள்ளிட் சு்காைா்ர அதி்காரி்க-
ளு்ன் பெருவமை பி்ரபைெ பெயலாைர் 
்ரஞென் பிரியநை உள்ளிட் அ்ரசு அதி-
்காரி்களும் பி்ரபைெ ைக்்களும் ்கலநது 
ப்காண்னர்.

பேருவளை, கருணாபேனபுர மகபபேற்று, குழநளதைகள் கிளினிக்குக்கான கட்ட்டம்

ெர்வபைெ பெஞசிலுமவ ைற்றும் பெம்பிம்ற ெம்பைைனத்தின் (IFRC) பொதுச் பெயலாைர் ஜ்கான் பெெ்கன் (Jagan Chapagan)உள்ளிட் 
தூதுக்குழுவினர் (08) பி்ரைைர் ைஹிநை ்ராஜெக்ஷமவ அலரி ைாளிம்கயில் ெநதித்ைனர். இச் ெநதிபபில் ைத்திய வஙகியின் ஆளுநர் 
அஜித் நிவாட ்கப்ரால், பி்ரைைரின் பெயலாைர் அனு்ர திொநாயக்்க, ெர்வபைெ பெஞசிலுமவ ைற்றும் பெம்பிம்ற ெம்பைைனத்தின் இநதிய 
பி்ராநதிய ைமலமை பி்ரதிநிதி உைய ப்ரஜிம், இலஙம்க பெஞசிலுமவ ெங்கத்தின் ைமலவர் ஜ்கத் அபெசிங்க, ெணிபொைர் நாய்கம் 
மவத்தியர் ைபேஷ் குணபெ்க்ர, பி்ரதி ெணிபொைர் நாய்கம் அருண பல்கம்ப்க ஆகிபயாரும் ்கலநது ப்காணடிருநைனர்.

இலஙம்க ெத்திரிம்க-
யாைர்்கள் ெங்கத்தின் 
67 ஆவது ஆணடு 
பூர்த்திமய முன்னிடடு 
இலஙம்க ைன்்ற ்கல்-
லூரியில் ஐநது மூத்ை 
ஊ்்கவியலாைர்்கள் 
ப்கௌ்ரவிக்்கபெட்னர்.
நி்கழ்வில் ஊ்்கத்தும்ற 
அமைச்ெர் ்ைஸ 
அழ்கபபெருை, எைது 
ெப்காை்ர ெத்திரிம்க-
யான ஒபபெர்வர் ெத்தி-
ரிம்கயின் முன்னாள் 
சிப்ரஸ் ஊ்வியலாைர் 
ஏ.சி.டி.சில்வாவுக்கு 
விருது வழஙகி ப்கௌ்ர-
வித்ை பொது,..
 ெ்ம்: சுைத் ைலவீ்ர

ொது்காபபு ெைவி நிமல பி்ரைானியும் இ்ராணுவ ைைெதியும் ெசுமை விவொய பெயல்ொடடு மையத்தின் ைமலவருைான பஜன்ரல் ஷபவநதி்ர 
சில்வாவின் அறிவும்ரக்்கமைய ்கநை்காடு இ்ராணுவ ெணமணயின் 100 ஏக்்கரில் மிை்காய்ச் பெய்ம்கமய ஆ்ரம்பிக்கும் நி்கழ்வு  (08) 
்கநை்காடு ெணமணயின் ்கட்மை அதி்காரி  பலபடினன் ப்கணல் நிஷாநை முத்ைநதிரிப்க ைமலமையில் ஆ்ரம்பித்து மவக்்கபெட் பொது,..

சிரிய தலைநகர் டமஸகஸுக்கு அருகில் 
இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல் ஒன்றில் சிரிய 
இரோணுவ வீரேர் ஒருவர் ககால்ைப்பட்டு ்மலும் 
ஐவர் காயமலடந்துள்ளனர்.  

ரோடார் மற்றும் விமான எதிர்பபு க்பட்டரிகள 
உட்்பட விமானஙகல்ள ்பயன்்படுத்தி ்நற்றுக் 
காலை சிரிய நிலைகள மீது தாக்குதல் நடத்திய -
தாக இஸ்ரேலிய இரோணுவம் குறிபபிட்டுள்ளது.   

ஆக்கிரேமிக்கப்பட்ட ்காைன் குன்று திலையில் 
இருந்து தலரேயில் இருந்து தலரேலய தாக்கும் ஏவு-

கலைகள மூைம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக 
சிரியாவின் ைானா கைய்தி நிறுவனம் குறிபபிட் -
டுள்ளது.   

சிரிய வான் ்பாதுகாபபு முலை மூைம் சிை ஏவுக -
லைகள வீழத்தப்பட்டதாக அது கூறியது.   

வடக்கு இஸ்ரேலை ்நாக்கி விமான எதிர்பபு 
ஏவுகலை ஒன்று வீைப்பட்டதற்கு ்பதில் நடவடிக்-
லகயாக்வ இஸ்ரேலை இைக்கு லவத்து தாக்கு -
தல் நடத்தப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய இரோணுவம் 
குறிபபிட்டுள்ளது.     

இஸ்ரேல் தாக்குதலில்  
சிரிய படை வீரேர் பலி

கதன்்மற்கு ஈரோனின் அஹவாஸ நகரில் 
கூட்டத்தினர் முன் 17 வயது மலனவியின் 
தலைலய துண்டித்த ஆடவர் ஒருவர் லகது 
கைய்யப்பட்டுள்ளார்.   கடந்த க்பபரேவரி 5 
ஆம் திகதி நடந்த ககாடூரே ைம்்பவத்தில் நகரே 
ைதுக்கத்தில் மலனவியின் தலைலய துண்-
டித்த அந்த ஆடவர் அந்தத் தலைலய சுமந்த-

்படி நகலரே சுற்றி வந்துள்ளார். 
அந்த ஆடவர் ஒரு லகயில் மலனவியின் 

தலைலயயும் மறு லகயில் கத்திலயயும் 
சுமந்துககாண்டு வீதியில் கைல்லும் வீடி்யா 
மற்றும் ்படஙகள ைமூக ஊடகத்தில் பிரே்பைம-
லடந்துள்ளது.  

்மானா லைதாரி என்ை அந்தப க்பண் 

12 வயதி்ை்ய திருமைம் புரிந்து மூன்று 
வயது ஆண் குழந்லதக்கு தாயாக உள்ளார். 
அவருக்கு ்வறு ஒருவருடன் கதாடர்பு 
இருப்பலத குடும்்பத்தினர் கண்டுபிடித்தலத 
அடுத்து அவர் துருக்கிக்கு தபபிச் கைன்றிருப-
்பதாக உளளுர் ஊடகம் கைய்தி கவளியிட்-
டுள்ளது. 

எனினும் அவரேது தந்லத மற்றும் கைவர் 
அவலரே கண்டுபிடித்து நாட்டுக்கு திரும்்ப 
அலழத்து வந்துள்ளனர்.   

இந்நிலையில் தனது லமத்துனரின் உத-
வி்யா்ட அவரேது கைவர் இந்த ககாடூரே 
ககாலையில் ஈடு்பட்டுள்ளார். இருவரும் 
க்பாலிஸாரோல் லகது கைய்யப்பட்டுள்ளனர்.     

மடைவியின் தடைடய துண்டிதத ஆைவர் டைது

மத்திய ககாைம்பியாவில் 
கடும் மலழயால் ஏற்்பட்ட 
நிைச்ைரிவு ஒன்றில் குலைந்தது 
14 ்்பர் ககால்ைப்பட்டுள்ள-
னர்.   

ரிைரேல்டா மாகாைத்தில் 
கடந்த கைவவாய்க்கிழலம 
இடம்க்பற்ை இந்த அனர்த்தத்-
தில் ்பை வீடுகள மண்ணில் 
புலதயுண்டன. இதில் ்மலும் 
35 ்்பர் காயமலடந்தனர்.   

்ைற்று மண்ணில் உயிர் தப -
பி்யாலரே ்தடி மீட்பு ்பணிகள 
இடம்க்பற்ை வருகின்ைன. ்மலும் 
மண்ைரிவு ஏற்்படக்கூடிய அச்ைம் காரே-
ைமாக அருகில் உள்ள வீடுகளில் 

இருப்்பார் கவளி்யற்ைப்பட்டுள-
்ளனர்.   

2017இல் ககாைம்பியாவின் 
கமா்காவா நகரில் எற்்பட்ட நிைச்-
ைரிவில் 320க்கும் அதிகமானவர்கள 
ககால்ைப்பட்டனர் என்்பது குறிபபி-
டத்தக்கது.     

கைாைம்பியாவில் நிைச்சரிவு 
14 ்பர் பலி: பைர் ைாயம்

சீனாவின் பிரேதான அலு-
மினிய உற்்பத்தி நகரோன 
ல்பஸ நகரில் ககாவிட் 
கதாற்றுக்கு எதிரோன க்பாது 
முடக்கம் அமுலில் இருக்கும் 
நிலையில் அலுமினிய விலை 
14 ஆண்டுகளில் இல்ைாத 
அ்ளவுக்கு உச்ைத்லத கதாட் -
டுள்ளது.   

ைண்டன் உ்ைாகப ்பரிமாற்ை ைந் -
லதயில் கடந்த கைவவாய்க்கிழலம 
மதிய வர்த்தகத்தில் ஒரு கதான் அலு -
மினியத்தின் விலை 3,236 கடாைர்-
க்ளாக ்பதிவானது. 2008 ஆம் 
ஆண்டுக்கு பின்னரோக உச்ை விலை 
இதுவாக இருந்தது.   

உைகின் மிகபக்பரிய அலுமி -
னிய உற்்பத்தி நாடாக சீனா இருப-
்ப்தாடு, வியட்நாம் எல்லையில் 
உள்ள ல்பஸ நகரில் மாத்திரேம் ஆண்-
டுக்கு சுமார் 2.2 மில்லியன் கதான் 
அலுமினியம் உற்்பத்தி கைய்யப்படு-
கிைது.     

சீை நைரின் முைக்ைததால்:  
அலுமினிய விடை உச்சம்

ககாவிட்–19 தடுபபூசி மற்றும் 
சிகிச்லை மருந்து மூைம் 2022 ஆம் 
ஆண்டில் 50 பில்லியன் கடாை -
ருக்கு ்மல் வருவாய் ஈட்டுவதற்கு 
மருந்தாக்க நிறுவனமான ல்பைர் 
எதிர்்பார்த்துள்ளது. தனது தடுபபூ-
சியின் விற்்பலன காரேைமாக அந்த 
நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு இரேட்டிப-
்பான இைா்பத்லத ஈட்டியுள்ளது.   

கெர்மனியின் ்ப்யாஎன்கடக் 
நிறுவனத்துடன் இலைந்்த 
ல்பைர் முதலில் அஙகீகாரேம் க்பற்ை 
ககா்ரோனா தடுபபூசிலய உருவாக் -
கியது. எனினும் கடந்த ஆண்டு 
இறுதியுடன் ஒபபிடுலகயில் அந்த 
நிறுவனம் 2022 இல் தடுபபூசி 

மூைம் க்பறுவதற்கு எதிர்்பார்க்கும் 
வருவாய் ைற்று குலைவாக உள்ளது.   

எனினும் அந்த நிறுவனம் உரு -
வாக்கி இருக்கும் ககாவிட்–19 

சிகிச்லை மருந்தான ்பக்ஸ -
கைாவிட் மூைம் அதிக 
வருவாலய எதிர்்பார்த்துள-
்ளது.   

ல்பைர் நிறுவனம் கடந்த 
ஆண்டு 22 பில்லியன் 
கடாைர் இைா்பத்லத 
ஈட்டி இருப்ப்தாடு அது 
முந்லதய ஆண்லட விட 
இரேட்டிப்பாக உள்ளது.   

இந்நிலையில் 2022 
ககாவிட் தடுபபூசி மூைம் 

32 பில்லியன் கடாைர் வருவாலய -
யும் ்பக்ஸகைாவிட் மூைம் 22 பில் -
லியன் கடாைர் வாருவாலயயும் 
ஈட்ட ல்பைர் எதிர்்பார்த்துள்ளது.     

கைாவிட் தடுப்பூசி வருவாடய  
அதிைரிக்ை டப்சர் எதிர்பார்ப்புடுரேண்ட் எல்லைக்்காட்டு விவ-

காரேம் கதாடர்பில் தலி்பான்களுடன் 
இரோெதந்திரே ரீதியில் தீர்வு காைப -
்படும் என்று ்பாகிஸதான் கவளிவி-
வகாரே அலமச்ைர் ஷா கமஹமூத் 
கு்ரேஷி கதரிவித்துள்ளார்.   

ஆபகானிஸதானுக்கு விெயம் 
கைய்துள்ள ்பாகிஸதானின் ்தசிய 
்பாதுகாபபு ஆ்ைாைகர் கமாயீத் 
யுூசுப தலி்பான் அரேைாஙகத்தின் 
்பதில் கவளிவிவகாரே அலமச்ைர் 
முல்ைா அமீர் கான் முத்தாகிலய ைந்-
தித்து டூரேண்ட் எல்லை விவகாரேம் 
கதாடர்பில் கைந்துலரேயாடியுள்ளார்.   

ஆபகானிஸதானுக்கும் ்பாகிஸதா -
னுக்கும் இலடயிைான எல்லைலயத் 
தீர்மானிக்கும் டுரோண்ட் எல்லைக் -
்காடு கதாடர்பில் தலி்பான்களுடன் 
கருத்து ்வறு்பாடுகள நிைவி வரும் 
சூழலில் இச்ைந்திபபு நடந்துள்ளது.    

தைலிோன்-ோகிஸதைான்  
இராஜதைநதிர முயற்சி



ப�ொரளை ளைக்குண்டு விவைொரம்:  

க�ொழும்பு, க�ொரளை கிறிஸ்-
தவ ததவொலயத்திலிருந்து ள�க்-
குண்டு �ண்கடெடுக்�ப�டடெ 
சம்�வம் கதொடெர்பில் ள�து கசய்-
யப�டடு, தடுத்து ளவக்�ப�ட-
டிருந்த சந்தத� ந�ர் விடுதளல 
கசய்யப�டடுளைொர். க�ொழும்பு 
தேலதி� நீதவொன் ரஜீந்திர ஜய-
சூரிய தநற்று அவளர விடுதளல 
கசய்தொர்.   

கிறிஸ்தவ ததவொலயத்தில் 
�ணிபபுரிந்த முனி என்்றளைக்-
�ப�டும் பிரொன்ஸிஸ் முனின்ரொ 
என்்ற ந�தர இவவொறு 
தநற்று விடுதளல 

பெங்கு அ�ொய 
வலயமொை யொழ்ப�ொண
மொவடெம் அறிவி்பபு

யொழ்.விதசடெ நிரு�ர்  

தீவிரேொன கடெங்குக் �ொய்்சசல் 
அ�ொயமுளை ேொவடடெங்�ளின் 
�டடியலில் யொழ்.ேொவடடெமும் 
அ�ொய வலயேொ� அறிவிக்�ப-
�டடுளைதொ� யொழ்.ேொவடடெ்ச 
கசயலர் �.ேத�ஸன் கதரிவித்-
தொர்.  

இது குறித்து ஊடெ�ங்�ளுக்கு 
தேலும் அவர் கூறியுளைதொ -
வது, யொழ்.ேொவடடெத்தில் சே�ொ -
லத்தில் கடெங்கு �ொய்்சசல் அதி� -
ேொ�தவ �ொணப�டுகின்்றது.  

எனதவ க�ொது்ச சு�ொதொர �ரி-
தசொத�ர்�ள, கிரொே உத்திதயொ-
�த்தர்�ள, ஏளனதயொரு-
டென் இளணந்து 

பெங்கு அபிவிருத்தி 
அதிைொர சள�
ெளலவர் இரொஜினொமொ  

கதன்ளன அபிவிருத்தி 
அதி�ொர சள�யின் தளலவர் �த-
வியிலிருந்து கீர்த்தி வீரசிங்� 
இரொஜினொேொ  கசய்துளைொர். 
அளே்சசின் கசயலொைரினொல் 
கவளியிடெப�டடெ அறிவித்தளல-
யடுத்து இந்தப �தவி வில�ல் 
தேற்க�ொளைப�டடுளைது.  

இரொஜொங்� அளே்சசர் அருந்-
தி� க�ர்னொண்தடெொவின் ே�ன் 
உளளிடடெ குழுவினர், கதங்கு 
அபிவிருத்தி அதி�ொர சள�க்-
கு்ச கசொந்தேொன வொ�னத்ளதப 
�யன்�டுத்தி ரொ�ே ேருத்துவ 
பீடெ விடுதிக்குள அத்துமீறி 
நுளைந்தளேக்கு க�ொறுபத�ற்று 
தளலவளர �தவி விலகுேொறு 
த�ொரியுளைனர்.  

ஜனொதி�தி கசயல�த்தினொல் 
கிளடெத்த அறிவித்தலுக்�ளே-
யதவ தளலவளர �தவி வில-
குேொறு அறிவிக்�ப�டடெதொ� 
அளே்சசின் கசயலொைர் குறிப-
பிடடுளைொர். 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 10 வியாழக்கிழனை

திதி: --தசமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பசலவு

நயாகம: ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

07 முதல் 12 வனர

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

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம், 
ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

இந்தியொவுடெனொன நடபு-
்றளவ அரசொங்�ம் �லப�டுத்-
திக்க�ொளை தவண்டும்.இந்-
தியொவுடென் முரண்�டடெொல் 
அந்த நடடெம் இலங்ள�க்த�-
யன்றி இந்தியொவுக்�ல்ல என 
முன்னொள அளே்சசரும் ஐக்கிய ேக்�ள 
சக்தி எம்.பியுேொன �ைனி தி�ொம்�ரம் 
�ொரொளுேன்்றத்தில் கதரிவித்தொர்.  

அதததவளை, க�ரும் க�ொருைொ-
தொர கநருக்�டிக்குள அ�ப�டடுளை 
ததொடடெத் கதொழிலொைர்�ளுக்கும் அர-
சொங்� ஊழியர்�ளுக்கு வைங்�ப�டும் 
5,000 ரூ�ொ க�ொடுப�னளவ க�ற்றுக் 
க�ொடுக்� உடெனடி நடெவடிக்ள� எடுக்� 
தவண்டுகேன்றும் அவர் சள�யில் 
கதரிவித்தொர்.  �ொரொளுேன்்றத்தில் நளடெ-
க�ற்்ற ேஹொக�ொல நிதியம் கதொடெர்-
�ொன விவொதத்தில் உளரயொற்றும் த�ொதத 
அவர் இவவொறு கதரிவித்தொர். சள�யில் 
கதொடெர்ந்தும் உளரயொற்றிய அவர்,  
நொடடில் நிலவும் க�ொருைொதொர கநருக்-

�டி கதொடெர்பில் �ருத்து 
கதரிவிப�வர்�ள சிலர் இது 
க�ொதரொனொ ளவரஸ் �ரவல் 
சூழ்நிளலயினொல் ஏற்�ட-
டெது என்று கூறுகின்்றனர்.  

ேற்றும் சிலர் இது முள்ற-
யற்்ற க�ொளள� �ொரணேொ� 
ஏற்�டடுளை கநருக்�டி 
என்றும் கூறுகின்்றனர். 

எது எப�டியொயினும் நொடடில் க�ரும் 
க�ொருைொதொர கநருக்�டி நிலவுகி்றது. 
அத்தியொவசிய க�ொருட�ளின் விளலதயற்-
்றம், �ொல் ேொ, சளேயல் எரிவொயு உளளிடடெ 
க�ொருட�ளுக்கு தடடுப�ொடு என ேக்�ள 
க�ரும் அகசௌ�ரியங்�ளை எதிர்தநொக்கி 
வருகின்்றனர்.  இத்தள�ய நிளலயில் 
ததொடடெத் கதொழிலொைர்�ளுக்கு ேொனிய 
விளலயில் 15 கிதலொ த�ொதுளே ேொ 
வைங்குவதொ� அரசொங்�ம் அறிவித்-
திருந்த த�ொதும் இதுவளர அந்த 
நிவொரணம் ததொடடெ ேக்�ளுக்கு 
கிளடெக்�வில்ளல. அது கதொடெர்பில் 
சம்�ந்தப�டடெவர்�ள உடெனடி 
நடெவடிக்ள� எடுக்� தவண்டும் 
என்றும் அவர் கதரிவித்தொர். 

இந்தியாவுடனான நல்லுறவை 
அரசு பலபபடுத்துைது அைசியம்
்பழனி திகாம்பரம எம.பி அரசிடம நவண்டுநகாள்

க�ொதரொனொ ளவரஸின் புதிய 
திரி�ொன ஒமிக்தரொன், உல�-
ைவில் �டெந்த நவம்�ர் ேொதம் 
முதல் இதுவளர சுேொர் 05 
இலடசம் த�ளர �லிக�ொண்-
டுளைதொ� உல� சு�ொதொர 
அளேபபு கதரிவித்துளைது.  

இந்த ஒமிக்தரொன் க�ரிதொ� �ொதிப-
பில்ளலகயன்த்ற �ருதி வந்தத�ொ-
தும், இந்த எண்ணிக்ள� அதிர்்ச -
சிளய ஏற்�டுத்தியுளைது. இது 
குறித்து உல� சு�ொதொர அளேபபின் 
தேலொைர் அபடி ேஹமுட கூறியதொ-
வது,  

“க�ொதரொனொவின் திரி�ொன ஒமிக் -
தரொன், கதொற்று அறிவிக்�ப�டடெது 
முதல், இதுவளர உல�ைவில் 130 
மில்லியன் த�ர் �ொதிக்�ப�டடுளை -

னர். சுேொர் 05 இலடசம் த�ர் உயிரி-
ைந்துளைனர்.  

இது க�ொதரொனொ கதொற்்றொல் �ொதிக் -
�ப�டடு இ்றந்தவர்�ளின் எண்ணிக்-
ள�யில் அளர மில்லியன் இ்றபபு�ள 
�திவொகியுளைது. இது மி�வும் அ�ொய-
�ரேொன விஷயம்.  

க�ொதரொனொவின் தேலொதிக்� 
ேொறு�ொடெொ� �ருதப�டடெ கடெல்டெொ 
கதொற்ள்றதய ஒமிக்தரொன் கதொற்று முந்-
தியுளைது. ஒமிக்தரொன் தலசொன அறி-
குறிளய ஏற்�டுத்து வதொ�

ஒமிக்ரான் வைரஸ் த�ாற்றுககு
ஐந்து இலட்சம் ்பர் ைவர பலி

ேவம்பர முதல் இதுவனர

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம், 
ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

நல்லொடசி அரசொங்-
�த்ளத விடெ அதி�ேொன 
கசலவில் நீதித் துள்றயில் 
�ல்தவறு கசயற்�ொடு -
�ளை அரசொங்�ம் முன்-
கனடுத்து வருவதொ� 
அளே்சசர் வொசுததவ நொணயக்�ொர 
�ொரொளுேன்்றத்தில் கதரிவித்தொர்.  

�டெந்த அரசொங்�த்தினொல் கசய்ய 
முடியொத ஒன்ள்ற தற்த�ொளதய அர -
சொங்�ம் முன்கனடுப�தொ� குறிப -
பிடடெ அவர்,�யங்�ரவொத தளடெ்ச -
சடடெத்ளத ேொற்்றம் கசய்வதற்கு 
நடெவடிக்ள� எடுக்�ப�டடுளைதொ-
�வும் அது கதொடெர்பில் அரசொங்�த்-
ளதப �ொரொடடெ தவண்டுகேன்றும் 
அவர் கதரிவித்துளைொர்.  

சொதொரண ேக்�ள புரிந்து 

க�ொளளும் வள�யில் 
தமிழ், சிங்�ை கேொழி -
�ளிதலதய வைக்கு 
விசொரளணயும் தீர்பபும் 
நளடெக�றுேொனொல் சி்றந்-
தகதன்றும் அளே்சசர் 
கதரிவித்தொர்.  

க�ொருைொதொரம் வீழ்்ச-
சி ய ள டெந் து ள ை த ொ � 

எதிர்க்�டசி�ள விேர்சனங்�ளை 
தேற்க�ொண்டிருந்தொலும் நொடடில் 
முன்கனடுக்� தவண்டிய முக்கிய-
ேொன நடெவடிக்ள��ளை அரசொங்-
�ம் முன்கனடுத்து வருவதொ�வும் 
குறிப�ொ� நீதித் துள்றயில் �ல்தவறு 
கசயற்திடடெங்�ள தற்த�ொது முன்-
கனடுக்�ப�டடு வருவதொ�வும் 
அவர் கதரிவித்தொர்.  

�ொரொளுேன்்றத்தில் தநற்று நீதித்து-
ள்றயின் திருத்த்ச சடடெமூ-
லங்�ள மீதொன விவொதத்தில் 

�மிழ், சிங்கள த�ாழி்களில் ைழககு  
வி்சாரவை்கள் த்சயயபபட ்ைண்டும்  

-அனைச்சர வாசுநதவ ோணயக்கார  

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம், ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

இஸ்லொம் �ொடெபபுத்த� விடெயத்-
தில் எந்த வித அநீதியும் ஏற்�டெொத 
வள�யில் நடெவடிக்ள� எடுக்� �டசி 
த�ொதமின்றி ச�ல முஸ்லிம் எம்.
பி�ளும் ஒன்்றொ� இளணந்து கசயற்-
�டெ தவண்டுகேன �ொரொளுேன்்ற 
உறுபபினர் எ்ச.எம்.எம்.ஹரீஸ் 
தநற்று �ொரொளுேன்்றத்தில் கதரிவித்-
தொர்.  

நீதி அளே்சசரினொல் சேர்பபிக்�ப -
�டடெ 05 சடடெ மூலங்�ள மீதொன 
விவொதத்தில் உளரயொற்றிய அவர் 
தேலும் குறிபபிடடெதொவது,  

இந்த நொடடில் �ல �சப�ொன 
சம்�வங்�ள நடெந்துளைன. இஸ்-
லொமிய �ொடெபபுத்த�ங்�ளை மீைப-
க�றுேொறு அழுத்தம்க�ொடுக்�ப -

�டடுளைது. �ல்வி 
அளே்சசு அதி�ொரி�-
ளுடென் த�சிதனொம்.
இஸ்லொமிய �ொடெப -
பு த் த � த் தி லு ள ை 
சில விடெயங்�ளை 
ே ொ ற் று வ த ற் கு 
�ல்வி அளே்சசுடென் 
கதொடெர்�ற்்ற சிலர் 
முயல்கின்்றனர். �ொது�ொபபு அளே்ச-
சுடென் கதொடெர்புளை இவர்�ள திருத் -
தங்�ள கசய்ய த�ொரியுளைனர். 
�ல்வி அளே்சசு கசய்யவுளை திருத் -
தங்�ள ஜம்மியதுல் உலேொவுக்கு 
வைங்�ப�டடுளைது. அவர்�ளின் 
ஆதலொசளன�ளை த�ொரியுளைதொ� 
�ல்வி அளே்சசு அதி�ொரி�ள கதரி-
வித்தனர். முஸ்லிம் �ொடெபபுத்த� 
விடெயத்தில் எந்த வித அநீதியும் 

ஏற்�டெொத வள�யில் நடெவ-
டிக்ள� எடுக்� �டசி த�ொத -
மின்றி ச�ல முஸ்லிம் எம்.
பி�ளும் ஒன்்றொ� இளணந்து 
கசயற்�டெ தவண்டும். கிைக்-
கில் உளை திருத�ொணேளல 
சண்மு�ொ �ொடெசொளல விவ-
�ொரம் �ற்றி �ரவலொ� த�சப-
�டுகி்றது. �ஹ்மிதொ எனும் 

ஆசிரிளய ஹ�ொயொ அணிந்து 
கசல்லும் உரிளேக்�ொ� நீதிேன்்றம் 
கசன்்றொர். அவர் ஹ�ொயொ அணிந்து 
கசல்லலொம் என்்ற இணக்�ப�ொட-
டின் அடிப�ளடெயில் அங்கு கசன்்ற 
த�ொது சில �சப�ொன சம்�வங்�ள 
நடெந்துளைன. தமிழ் முஸ்லிம் ேக்-
�ளின் �லொசொர ேற்றும் ேதஉரிளே -
�ளை கதொடெர்பில் இரு சமூ�ங்�ளும் 
புரிந்துணர்வுடென் இருந்து 

இஸ்லாம் பாடபபுத்�்க விடயத்தில்  
எந்�வி� அநீதியும் ஏற்படக கூடாது  
சகல முஸ்லிம எம.பிகளும இனணந்து பசயற்பட நவண்டும

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்,                
ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

இலங்ள� இந்திய மீனவர்�ள 
பிர்சசிளனக்கு தீர்வு �ொண்�தற்�ொ� 
இரு நொடு�ளுக்குமிளடெயில் இரொ-
ஜதந்திர ரீதியிலும் இருநொடடு மீன -
வர்�ள ேத்தியில் விழிபபுணர்ளவ 
ஏற்�டுத்தும் வள�யிலும் நடெவ-
டிக்ள��ள தேற்க�ொளைப�டடு 
வருவதொ� �டெற்க்றொழில் அளே்சசர் 
டெக்ைஸ் ததவொனந்தொ �ொரொளுேன் -
்றத்தில் கதரிவித்தொர்.  

இந்த பிர்சசிளனக்கு தீர்வு 
க�ற்றுக் க�ொடுப�துடென் எேது 
மீனவர்�ளுக்கு நீதிளயப க�ற்றுக் 
க�ொடுப�தும் தேது க�ொறுப�ொகு -
கேன கதரிவித்த அளே்சசர்,தொம் 
இந்த விடெயத்தில் சுயநல அரசியல் 

தநொக்குடென் ஒருத�ொ-
தும் கசயற்�டெவில்-
ளலகயன்றும் மீனவர் 
பிர்சசிளனக்கு நிரந் -
தர தீர்வு க�ற்றுக் 
க�ொடுப�து தேது 
�டெளே ேடடுேன்றி 
தன் உதிரத்தில் �லந் -
துவிடடெ உணர்வு 
பூர்வேொன கசயற்�ொ-
டெொகுகேன்�ளதயும் வலியுறுத்திக் 
கூறினொர்.

இந்திய மீனவர்�ளின் அத்துமீ்றல் 
கசயற்�ொடு�ள கதொடெர்பில் நீதி -
ேன்்றத்தினூடெொ� தீர்வு க�ற்றுக் 
க�ொடுப�து எேது மீனவர்�ளின் 
நம்பிக்ள�ளய உறுதிப�டுத்துவ -
தொ� அளே்சசர் கதரிவித்தொர்.  

�ொரொளுேன்்றத்தில் தநற்று 

�டெற்க்றொழில் அளே்ச-
சின் விதசடெ கூடடெ -
கேொன்ள்ற முன் ளவத்து 
உளரயொற்றும்த�ொதத 
அளே்சசர் இவவொறு 
கதரிவித்தொர்.  

சள�யில் கதொடெர்ந்தும் 
உளரயொற்றிய அளே்சசர்:

 "எேது �டெல் எல்ளல 
- வைங்�ள யொவும் 

எேது ேக்�ளுக்த� கசொந்தம். �டெல் 
எல்ளலத் தொண்டி வந்து அத்துமீறு-
கின்்ற கசயல் இன்று தநற்றுளை பிர்ச-
சிளனயல்ல. அது, நீண்டெ �ொல பிர்சசி-
ளனயொகும்.

இதற்கு முடிவு �டடிடெ நொன் 
எடுத்து வருகின்்ற முயற்சி�ள யொவும், 
கவறும் சுயலொ� அரசியல் 
தநொக்குளடெய ளவயல்ல.

எனது கடமம மட்டுமன்றி என் உதிரத்தில்  
கலந்துவிட்ட உணர்வுபூர்்வமான செயறபாடு  

அனைச்சர டக்ளஸ் சன்பயில் வலியுறுததல்  

மீனவர பிரச்சினனக்கு நிரந்தர தீரவு காண்்பது  

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்,ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

ேஹொக�ொல புலளேப�ரிசில் நிதி -
யத்தில் �டெந்த நல்லொடசி அரசொங் -
�த்தின் த�ொது ஊைல், தேொசடி�ள 
இடெம்க�ற்றுளைதொ� அளே்சசர் 
�ந்துல குணவர்தன �ொரொளுேன்்றத்-
தில் கதரிவித்தொர்.  

அதன் �ொரணேொ�தவ தற்த�ொது 
ேஹொக�ொல புலளேப�ரிசில் 
நிதியத்துக்கு தளலவளர கதரிவு 
கசய்ய முற்�டுள�யில், பிரதே நீதி -
யரசர் கூடெ அந்த �தவிளய ஏற்றுக் 
க�ொளவளத நிரொ�ரித்துளைொகரன்-
றும் அளே்சசர் குறிபபிடடெொர்.  

அதததவளை, அந்த நிதியத்தின் 
தளலவர் �தவிக்�ொ� நீதி�தி ஒருவர் 
அல்லது ஓய்வு க�ற்்ற �ணக்�ொய்-
வொைர் ஒருவளர நியமிப�தற்கு 
நடெவடிக்ள� எடுக்�ப�டடுளைதொ-

�வும் அவர் குறிபபிட-
டெொர்.  �ொரொளுேன்-
்றத்தில் ேஹொக�ொல 
நிதியத்தின் க�யளர 
லலித் அத்துலத்முதலி 
ேஹொக�ொல க�ொறுபபு 
நிதியம் என்்ற க�யரில் 
ேொற்றும் திருத்தம் 
கதொடெர்�ொன விவொ-
தத்தில் உளரயொற்றும் 
த�ொதத அவர் இவவொறு கதரிவித்-
தொர்.  அளே்சசர் கதொடெர்ந்தும் உளர-
யொற்றுள�யில்;  

ேள்றந்த முன்னொள அளே்சசர் 
லலித் அத்துலத் முதலி தேது கசொந்த்ச 
கசலவில் �த்தொயிரம் ரூ�ொய் ளவபபி-
லிடடு ேஹொக�ொல புலளேப�ரிசில் 
நிதியத்ளத ஆரம்பித்து ளவத்தொர்.  

தற்த�ொது அந்த நிதியம் உயர்�ல்வி 
ேொணவர்�ளுக்�ொன க�ரும் வரபபி-

ரசொதேொ� அளேந்துளை-
து.1981ஆம் ஆண்டு 400 
ரூ�ொ வீதம் 420 ேொணவர்-
�ளுக்கு புலளேப �ரிசில் 
வைங்�ப�டடெது.

அந்தத் கதொள� அதி�-
ரித்து 2020 ஆம் ஆண்டு 
17 ஆயிரத்து 200 த�ருக்கு 
5,000 ரூ�ொ வீதம் புலளேப 
�ரிசில் வைங்�ப�டடுள-

ைது. அதற்�ொ� 1.4 பில்லியன் நிதி 
கசலவிடெப�டடுளைது.  

இந்த நிதியத்ளத க�ொது கசொத்தொ� 
ேொற்றுவது அவசியேொகும். எதிர்�ொ-
லத்தில் அதில் ஊைல் தேொசடி�ள 
இடெம்க�ற்்றொலும் அந்த நிதியம் 
ேற்றும் அதன் அதி�ொரி�ள அதற்கு 
க�ொறுபபுக் கூ்ற தவண்டும் என்்ற 
நிளல உருவொகும் என்றும் அளே்ச-
சர் தேலும் கதரிவித்தொர். 

�ஹாதபால புலவ�பபரிசில் நிதியம்  
நல்லாடசி அரசில் ஊழல்,்�ா்சடி

்பாராளுைன்றில் அனைச்சர ்பந்துல குணவரதன  

உலக சுகாதார அனைபபு தகவல்  

GSP பிளஸ் ்சலுவ்க தபற்று த்காள்ள்ை 
புதிய பயங்கரைா� �வடச் ்சடட நாட்கம்

ப்பாய்க் குறறைச்சாட்டில் னகதாவனத தடுக்க  

தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்,                 
ஷம்ஸ் �ொஹிம்   

�த்திரிள��ளில் கவளியொன 
க�ொய்க் குற்்ற்சசொடடு�ளில் அடிப -
�ளடெயில் கடெொக்டெர் ஷொபி ேற்றும் 
முன்னொள ஆளுநர் அஸொத் சொலி 
த�ொன்்றவர்�ள ள�தொகி நீண்டெ-
�ொலம் தடுத்து ளவக்�ப�டடெ 
பின்னர் விடுவிக்�ப�டடெனர். இவவொ்றொன 
நிளலளேளய ேொற்றுவதற்�ொ� சடடெ ேொஅதி�ர் 
திளணக்�ைத்தின் கீழ் தனியொன தேற்�ொர்ளவ 

பிரிவு ஒன்ள்ற அளேத்து த�வல் -
�ளை உறுதி கசய்த பின்னர் சடடெ 
கசயற்�ொடு�ளை முன்கனடுக்� 
சி.ஐ.டி அல்லது க�ொலிசொருக்கு 
வழி�ொடடெவும் உரிய ஆதொரத்துடென் 
ள�து கசய்யும் முள்றகயொன்ள்ற 
ஆரம்பிக்�வும் நடெவடிக்ள� எடுக்-
குேொறு ஐக்கிய ேக்�ள சக்தி எம்.
பியும் முன்னொள நீதி அளே்சசரு-

ேொன தலதொ அதுத�ொரை எம்.பி தநற்று �ொரொளு-
ேன்்றத்தில் த�ொரிக்ள� விடுத்தொர்.  நீதி 
அளே்சசரினொல் சேர்பபிக்�ப�டடெ 

 தலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம், ஷம்ஸ் �ொஹிம்   

ஜீ.எஸ்.பி.பைஸ் வரி்சசலுள�ளய மீண்டும் 
க�ற்றுக்க�ொளதல் ேற்றும் எதிர்வரும் 
கஜனீவொ ேனித உரிளேப த�ரளவ அேர்ளவ 
எதிர்க�ொளளும் தநொக்குடெதனதய ''புதிய 
�யங்�ரவொத தளடெ்சசடடெம்''என்்ற நொடெ�த்ளத 
அரசொங்�ம் அரங்த�ற்றுவதொ� தமிழ் ததசியக்-
கூடடெளேபபு எம்.பி. சொர்ளஸ் நிர்ேலநொதன் 
�ொரொளுேன்்றத்தில் கதரிவித்தொர்.   

�ொரொளுேன்்றத்தில் தநற்று இடெம்க�ற்்ற குற்-
்றவியல் நடெவடிக்ள�முள்ற்ச சடடெக்த�ொளவ 
திருத்த்ச சடடெமூலம், ஆைணியினருக்க�தி-

ரொன �ண்ணிகவடி�ளைத் தளடெகசய்தல் சட -
டெமூலம், குடியியல் நடெவடிக்ள�முள்ற்ச சட-
டெக்த�ொளவ திருத்த்சசடடெமூலங்�ள மீதொன 
விவொதத்தில் உளரயொற்றுள�யிதலதய அவர் 
இவவொறு கதரிவித்தொர்

விவொதத்தில் கதொடெர்ந்தும் உளரயொற்றிய 
அவர்:   

நொடடில் நளடெமுள்றயில் உளை �யங்�ர -
வொத தளடெ்சசடடெத்துக்கு �திலொ� புதிய �யங்�-
ரவொத தளடெ்சசடடெம் கதொடெர்�ொன வர்த்தேொனி 
அறிவித்தல் கவளியிடெப�டடுளைது. ஆனொல் 
அதிலும் �ளைய �யங்�ரவொத தளடெ்ச-
சடடெ ஷரத்துக்�தை உளைன. 

ளைெொன சந்ெைந�ர்
்நற்று விடுெளல  

்சடட �ாஅதிபர் திவைக்களத்தின் கீழ்   
�னியான ்�ற்பார்வை பிரிவு அைசியம்

-தலதா அதுநகாரள எம.பி பதரிவிபபு
-சன்பயில் சாரள்ஸ் நிரைலோதன் எம.பி



பிள்ளையின் மு்ைசார்ந்த கல்வியின் 
ஆரம்பம ஆரம்பக் கல்வியாகும. இது 
ஐ்நது வயது பூரத்திய்ை்ந்த பிள்ளை 

்தரம_1 த்தாைக்கம ்தரம_5 வ்ர த்பற்றுக் 
தகாளளும கல்வியாகும. பிள்ளையின் 
கல்விச் தசயற்்பாட்டிலும ஆளு்ை விருத்தியி-
லும இக்காலம மிக முக்கியைானது. பிள்ளை-
கள கனிஷை இ்ைநி்லக் கல்விக்கு ஆரம்பக் 
கல்வியிலிரு்நது ்தயார தசயயப்படுகின்ைனர. 
கல்வி ்பற்றிய ்பதிவு ஆரம்பக் கல்வியிலலலய 
ஊட்ைப்படுகின்ைது. எனலவ ஆரம்பக் கல்வியா-
னது கல்வி அ்ைபபில் மிக முக்கிய இைத்்்த 
வகிக்கின்ைது. எைது நாட்டில் அறிமுகப்படுத்்தப-
்பட்டுளளை புதிய கல்விச் சீரதிருத்்தத்தில் ஆரம்பக் 
கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம வழஙகப்பட்-
டுளளைது.   

கல்வி்ய வழஙகுவதில் மு்ைசார்ந்த நிறுவ-
னம என்ை வ்கயில் ்பாைசா்லயிலும,த்பற்லைா-
ரின் சிை்ந்த ்பஙகளிபபின் மூலமும பிள்ளைகள 
உரிய இலக்குக்ளை அ்ைவ்தற்கான வாயபபு-
க்ளை உருவாக்கிக் தகாளளை முடியும. பிள்ளை-
யின் வளைரச்சியில் த்பற்லைார ்பஙகு முக்கியைா-
னது. 'நல்ல வீட்டுக்குச் சைனான ்பாைசா்ல 
இல்்ல. நல்ல த்பற்லைாரக்கு சைனான ஆசிரிய-
ரில்்ல' என்ைார கா்நதியடிகள.   

பிள்ளைக்ளைப ்பாைசா்லயில் லசரத்து 
விட்ைதும ்தைது கை்ை முடி்நது விட்ை்தாகக் 
கருதும த்பற்லைாரும உளளைனர. த்பற்லைாரின் 
அசிரத்்்தயும, ்பலவீனஙகளும பிள்ளைக-
ளின் கல்வி்யப ்பாதிக்கின்ைன. த்பற்லைா-
்ரப த்பாறுத்்தவ்ர பிள்ளைகளின் கல்வி-
யிலல விழிபபுணரவின்்ை, ைதுல்பா்்தக்கு 
அடி்ையா்தல், த்பாருளைா்தார, சமூகக் கார-
ணிகள, த்தாழில் காரணைாக தூர இைஙக-
ளில் த்பற்லைார ்தஙகியிருத்்தல், கணவன்_ 
ை்னவி முரண்பாடுகள ல்பான்ை ்பல்லவறு 
காரணிகளைால் பிள்ளைகளின் கல்வி ்பாதிப்ப-
்ைகின்ைது.   

பிள்ளைகள ஒழுஙகாக ்பாைசா்லக்குச் 
தசல்லா்ை, இ்ைவிலகல், வீதிலயாரச் சிைார-
களைாக ைாறு்தல், இளைம குற்ைவாளிகளைாக 
ைாறு்தல் ல்பான்ை ்பாரிய ்பாதிபபுக்ளையும 

அவ்தானிக்க முடிகின்ைது. ஆரம்பக் கல்விக் 
காலத்தில் பிள்ளை த்பற்றுக் தகாளளும அனு-
்பவஙகலளை வாழநாள முழுவதும நீடிப்ப்தால் 
த்பற்லைார பின்வரும சில விையஙகளிலாவது 
கவனம தசலுத்்தல் அவசியம.   

பிள்ளைகளின் உைலியல் ல்த்வக்ளைப 
பூரத்தி தசய்தல் லவணடும. அ்தாவது- உணவு, 
உ்ை, நித்தி்ர, ஓயவு ல்பான்ை்வ. பிள-
்ளைகளின் உளைவியல் ல்த்வக்ளைப பூரத்தி 
தசய்தல் அவசியம. உ்தாரணம அன்பு, ்பாது-
காபபு ல்பான்ை்வ. சுகா்தாரம, உைல்நலம 
ல்பான்ைவற்றிலும கூடிய கவனம தசலுத்்தல் 
முக்கியம.   

பிள்ளைகளிைம முரண்பாடு, ைனமுறிவு, ்ப்த-
களிபபு, ஒதுக்கி்வத்்தல், ல்த்வயற்ை ்பயம 
ல்பான்ைவற்்ை வீட்டுச் சூழலில் முழு்ையா-
கத் ்தவிரத்து சுமுகைான சூழ்ல உருவாக்கு-
வதுைன் பிள்ளைகளின் அறிவு, திைன், ைனப-

்பாஙகு, நுணைதி ல்பான்ைவற்றின் வளைரச்சியில் 
சிைப்பான ்பஙகளிப்்ப வழஙக லவணடும.   

பிள்ளைகள தசயயும சிறு குற்ைஙக்ளைப 
த்பரிது்படுத்்தாைல் அவரகளைது ஆற்ைல்க்ளை-
யும, திை்ைக்ளையும தைச்சு்தல். ஆரம்பக் 
கல்வி பிள்ளைகளுக்கு வீட்டிலல ைகிழச்சிக-
ரைான சூழ்ல ஏற்்படுத்துவதுைன், ்பாைசா-
்லயிலும ஏற்்படுத்்த உ்தவு்தல். பிள்ளைப 
்பருவத்தினர ஆக்க ஊக்கம, ஆராயவூக்கம, 
குழு வி்ளையாட்டுக்களில் கூடு்தலான நாட்ைம 
தகாணைவரகளைா்தலால் இ்தற்கான வாயபபு-
க்ளை வீட்டில் ஏற்்படுத்துவதுைன் ்பாைசா்லயி-
லும சிைப்பாக தசயற்்பைத் ல்த்வயான உ்தவி-
க்ளை வழஙகல் லவணடும.   

்பாைசா்லயில் ந்ைத்பறும இ்ண்ந்த 
க்லத்திட்ை தசயற்்பாட்டுக்குத் ல்த்வயான 
உ்தவிக்ளை வழஙகு்தல். உ்தாரணம:- வி்ளை-
யாட்டுப ல்பாட்டி, கல்விச் சுற்றுலா. கற்ைல் - கற்-

பித்்தல் தசயற்்பாட்டிற்குத் ல்த்வயான வளைங-
க்ளை ்பாைசா்லக்குப த்பற்றுக் தகாடுத்்தல். 
நாளைா்ந்தம பிள்ளைகளின் கற்ைல் தசயற்்பாடு-
க்ளை அவ்தானிப்பதுைன், ல்த்வயான ல்பாது 
்பாை ஆசிரியருைன் கல்நது்ரயாடி ைாணவ-
ரின் கல்வி முன்லனற்ைத்்்த லைம்படுத்்தல். 
த்பற்லைார, ஆசிரியர த்தாைரபுக்ளை மு்ைப-
்படி ல்பணுவ்தன் மூலம கற்ைல் லைம்பாட்டுக்கு 
உ்தவு்தல்.   

குழ்ந்்தகள லைல் நமபிக்்க ்வப்பது-
ைன் பிள்ளைகளுைன் நல்ல த்தாைர்பாை்ல 
லைற்தகாளளைல். ஓயவு லநரஙகளில் பிள்ளை-
களுைன் லசர்நது வி்ளையாைல். ்பத்திரி்க-
கள, க்்தபபுத்்தகஙக்ளை பிள்ளைகளுைன் 
லசர்நது வாசித்்தல் ல்பான்ை ்பணிகளில் ஈடு-
்பைல். விலசை உ்தவி ல்த்வப்படும பிள்ளை-
களின் ல்த்வகளுக்கு உ்தவி ஆற்ைல்க்ளை 
தவளிப்படுத்்த உ்தவு்தல்.   

லைற்குறிபபிட்ை காரணஙகளில் த்பற்லைார 
சிைப்பாக ்பஙகளிபபுச் தசயவ்தன் மூலம பிள-
்ளைகளிைம நன்மு்ைத் 
்தாக்கத்்்த ஏற்்படுத்்த-
லாம. பிள்ளைகளின் 
வாழக்்கக்கு சிைப்பாகக் 
்கதகாடுத்்தால் அவர-
களின் வாழக்்க்ய 
மிகவும த்பாருத்்தைான-
்தாக ைாற்றி விைலாம.
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இன்்ைய நவீன அறிவியல் யுகத்தில் 
ைனி்த ஆலராக்கியத்திற்கு ைாத்திரைல்-
லாைல் த்பாருளைா்தாரத்திற்கும த்பரும 

சவாலாக விளைஙகிக் தகாணடிருக்கின்ைது தகாவிட் 
19 த்தாற்று. இத்த்தாற்றின் வி்ளைவான த்பாரு-
ளைா்தார தநருக்கடிக்கு உலகில் எல்லா நாடுகளும 
முகம தகாடுத்துளளைன. குறிப்பாக இலட்சக்கணக்-
கான ைக்கள லவ்லவாயபபுக்க்ளை இழ்நது, 
வருைானமின்றி நிரக்கதி நி்லக்கு உளளைாகியுள-
ளைனர. அன்ைாை வாழவா்தாரத்்்தக் தகாணடு 
தசல்வதில் த்பரும சவால் நி்லக்கு முகம 
தகாடுத்துளளைனர.   

தகாவிட் 19 த்தாற்றின் வி்ளைவான த்பாருளைா -
்தார சவால்க்ளை எதிரதகாணடுளளை எல்லா நாடு-
களும ்தத்்தம பிர்ைகளுக்கு முடி்ந்த நிவாரண 
நைவடிக்்கக்ளை முன்தனடுத்்த வணணமுள-
ளைன. அ்ந்த வ்கயில் தகாவிட் 19 த்தாற்றின் 
வி்ளைவான இபத்பாருளைா்தார தநருக்கடி இ்ந -
நாட்டு ைக்களுக்கு சு்ையாக அ்ைவ்்தத் 
்தவிரப்பதில் அரசாஙகம உச்ச்பட்ச கவனம தசலுத்-
தியுளளைது. இ்தன் நிமித்்தம ்பல்லவறு லவ்லத்திட்-
ைஙக்ளையும நாடுகள முன்தனடுத்துளளைன. 

அ்தாவது 2020 ைாரச் நடுப்பகுதியில் இ்நநாட் -
டில் தகாவிட் 19 த்தாற்று ்பதிவாக ஆரம்பைானது. 
அ்த்னத் த்தாைர்நது ைக்களுக்கு நிவாரணம 
அளிக்கும நைவடிக்்ககளும த்தாைஙகப்பட்ை்ை 
குறிபபிைத்்தக்க்வயாகும. ைக்களின் நலன்க-
ளுக்கு முன்னுரி்ை அளித்து தசயற்்பட்டு வரும 
அரசாஙகம என்ை வ்கயில் இத்த்தாற்றின் 
த்பாருளைா்தாரத் ்தாக்கஙகள நாட்டு ைக்க்ளைப 
்பாதிப்ப்்தத் ்தவிரக்க நைவடிக்்ககள எடுக்கப்பட்-
டுளளைன. அ்தற்கு ஏற்்ப ்பல லவ்லத்திட்ைஙகளும 
ந்ைமு்ைப்பட்டு வருகின்ைன. 

இவவருைம ைனவரி ைா்தம கூடிய மு்தலாவது 
அ்ைச்சர்வக் கூட்ைத்தில், தகாவிட் 19 த்தாற்றின் 
வி்ளைவான த்பாருளைா்தார தநருக்கடி ைக்களுக்கு 
சு்ையாக அ்ைவ்்தத் ்தவிரக்கும வ்கயில் 
920 பில்லியன் ரூ்பா த்பறுைதியான நிவாரணப 
த்பாதித்திட்ைத்திற்கு அஙகீகாரம அளிக்கப்பட்ைது. 
நாட்டின் எல்லா ்தரபபின்ரயும கருத்தில் தகாண-
டுளளை இ்நநிவாரணப த்பாதித் திட்ைத்்்த ைக்கள 
த்பரிதும வரலவற்றுளளைனர. முற்றிலும ைக்களின் 
நலன்க்ளைக் கருத்தில் தகாணடுளளை இ்நநிவார-
ணப த்பாதித் திட்ைத்தின் கீழ அரசாஙக ஊழியரக-
ளுக்கும ஒயவூதியம த்பறு்பவரகளுக்கும ைனவரி 
மு்தல் ைா்தா ைா்தம ரூ 5000.00 தகாடுப்பனவு 
வழஙகப்பை நைவடிக்்க எடுக்கப்பட்டுளளைது. 

அ்தற்லகற்்ப, அரச ஊழியரகளுக்கு ைனவரி 
மு்தல் இ்ந்த ரூ 5000.00 விலேை தகாடுப-
்பனவு வழஙகப்பை ஆரம்பைான ல்பாதிலும 
ஒயவூதியம த்பறு்பவரகளுக்கு ைனவரி மு்தல் 
வழஙகப்பைவில்்ல. ஆனாலும ஒயவூதியம 
த்பறு்பவரகளுக்கு த்பபரவரி மு்தல் இவவிலேை 
தகாடுப்பன்வ த்பற்றுக் தகாடுக்க நைவடிக்்க 
எடுக்கப்பட்டுளளைது. அதுவும ைனவரி ைா்தத்திற்-
கான தகாடுப்பனவு நிலு்வ்யயும லசரத்து 
வழஙகப்பை ஏற்்பாடுகள தசயயப்பட்டுளளைன 
என்று ஒயவூதியத் தி்ணக்களைத்தின் ்பணிப்பாளைர 
நாயகம ைனத் டி ையஸ் த்தரிவித்திருக்கின்ைார. 

'இவவிலேை தகாடுப்பனவு வழஙகப்பட்டுள-
ளை்்த ஓயவூதியம த்பறும ஒவதவாருவரதும ்பற்-
றுச்சீட்டில் ்பார்வயிை முடியும' என்றும 'இ்தன் 
ஊைாக நாட்டிலுளளை சுைார 06 இலட்சம ஒயவூ-
தியம த்பறு்பவரகள நன்்ைகள த்பற்றுக்தகாள-
வாரகள' என்றும அவர சுட்டிக்காட்டியுளளைார. 
ஒயவூதியத் தி்ணக்களைத்தின் ்பணிப்பாளைர நாய-
கத்தின் இ்ந்த அறிவிப்்ப ஒயவூதியம த்பறு்பவர-
கள த்பரிதும வரலவற்றுளளைனர. 

இ்நநிவாரணப த்பாதித் திட்ைத்தின் ஊைாக ைக்க-
ளின் நலன்கள த்தாைரபில் த்பாறுபபுைன் தசயற்-
்படுவ்்த அரசாஙகம மீணடும உறுதிப்படுத்தி-
யுளளைது. தகாவிட் 19 த்தாற்றின் வி்ளைவான 
த்பாருளைா்தார சவாலுக்கு முன்்பாக இது ்பாரிய 
நிவாரணைாகும. இத்த்தாற்று ல்தாற்றுவித்துளளை 
த்பாருளைா்தார தநருக்கடி ைக்கள மீது  சு்ையாக 
அ்ைவ்்தத் ்தவிரப்ப்தற்கு ல்த்வயான நைவ-
டிக்்ககள முன்தனடுக்கப்பட்டுளளைன. அ்நநைவ-
டிக்்ககளில் இ்நநிவாரண த்பாதித் திட்ைம ைக்கள 
மீ்தான த்பாருளைா்தார சு்ை்யக் குறிபபிைத்்தக்க-
ளைவில் கு்ைக்கும என்்பதில் ஐயமில்்ல. 

ஆகலவ இக்தகாடுப்பனவு ஓயவூதியம த்பறு-
்பவரகளுக்கு நிவராணைாக ைாத்திரைல்லாைல் 
த்பரும ஆறு்தலாகவும அ்ையும. அ்தனால் 
த்பாருளைா்தார சவால்களுக்கு ைத்தியில் ைக்கள 
நலன்க்ளை முன்னி்லப்படுத்தி முன்தனடுக்கப-
்படும லவ்லத்திட்ைஙகளுக்கு ஆ்தரவும ஒத்து-
்ழபபும நல்கப்பை லவணடும. அ்வ ஊக்குவிக்-
கப்பை லவணடும. அ்தன் ஊைாக இத் த்தாற்றின் 
வி்ளைவான த்பாருளைா்தார தநருக்கடிகளின் ்தாக் -
கஙக்ளையும அழுத்்தஙக்ளையும ைாத்திரைல்-
லாைல் ்பாதிபபுக்க்ளையும ்தணித்துக் தகாளளை 
முடியும.

35, டி. ஆர. விையவர்தன ைாவத்்்த, தகாழுமபு- - 10

்த்பால் த்பட்டி இலக்கம : 834
த்தா்லல்பசி இலக்கம : 2429429, 2429272, 2429279

த்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளைம்பர முகா்ையாளைர : 2429321
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பிள்ளை்ை பாடசா்ையில் சசர்த்ததும்
கட்ை முடிந்து விடட்தாக கரு்தைாகாது!

த்தன்கிழக்கு பல்க்ைக்கழக்த்்த நிர்ாக ரீதியில்  
சீரபடு்ததிை்ர ஸ்தாபகப் பதி்ாளைர த�ௌபர ஸாதிக்

பிர்தைர ைஹி்ந்த ராை்பக் ே ்த்ல்ையில் ல்தசிய ைரபு-
ரி்ைகள, அருஙக்லகள ைற்றும கிராமிய சிற்்பக்க-
்லகள லைம்பாட்டு அலுவல்கள இராைாஙக அ்ைச்-

சர விதுர விக்ரைநாயக்கவின் வழிகாட்ைலிலும ைவர ைணை்ப 
அரஙக ைன்ை ்பணிப்பாளைர நாயகைான கலாநிதி. டீ.எஸ். 
திசாநாயக்கவின் லைற்்பார்வயின் கீழும ்தமிழப பிரிவின் 
பிரதிப ்பணிப்பாளைரான கலாநிதி சணமுக சரைா தையபபிர-
காஷ, ைவர நாைகப ்பாைசா்லயினூைாக நாைக அரஙகியல் 

இரு ஆணடு முழு லநர உயர டிபலளைாைா நாைக அரஙகியல் 
கல்விைாணி கற்்க தநறிக்கு இட்டுச் தசல்லக் கூடிய இரு 
ஆணடு முழுலநர ்பாைதநறி்ய யாழப்பாணத்தில் அ்ை்ந-
துளளை சுணடுக்குளி கலாசார ைத்திய நி்லயத்தில் ஆரமபிப்ப-
்தற்கான அ்னத்துவி்தைான நைவடிக்்கக்ளையும எடுத்துள-
ளைார.  

ைவர நாைகப ்பாைசா்லயினூைாக 1997 ஆம ஆணடு, 
நாைகம ைற்றும அரஙகக் க்லகள ஓராணடு முழுலநர 
டிபலளைாைா சிஙகளை தைாழி மூலைாக ைரு்தா்ன சரசவி்பாய-
வில் த்தாைஙகப்பட்ைது. 2007 ஆம ஆணடு இலங்க திை்ந்த 

்பல்க்லக்கழகத்துைன் இ்ண்நது 
நாைகம ைற்றும அரஙகக் க்லகள 
உயர டிபலளைாைா ்பட்ைப்படிபபு த்தாைங-
கப்பட்ைது. இ்தன் விரிவாக்கைாக உயர 
டிபலளைாைா ்பட்ைம த்பற்ைவரகள திை்ந்த 
்பல்க்லக்கழகத்தில் நாைகமும அரங-
கியலும கல்விைாணி ்பட்ைம த்பற்று 
ஆசிரியராக ்பாைசா்லகளில் உள-

வாஙகப்படும தசயல் திட்ைம ஆரமபிக்கப்பட்ைது.  
ைவர நாைகப ்பளளியின் விரிவாக்கைாக 2022_ 

-2023 ஆம ஆணடு யாழப்பாணத்்்த ்ையைாகக் 
தகாணடு ்தமிழதைாழி மூலைான உயர நாைகமும அரங-
கியலும டிபலளைாைா ்பாை தநறி 70 ைாணவரக்ளைக் 
தகாணடு த்தாைஙகப்பை இருக்கின்ைது. இப்பயிற்சியில் 

ல்தரச்சி த்பறுகின்ை ைாணவரகள திை்ந்த ்பல்க்லக்கழகத்-
தின் பிரா்நதியக் கி்ளையான யாழப்பாணத்தில் ்தைது கல்வி-
ைாணி ்பட்ைத்்்த த்தாைரவ்தற்கான ஆரம்ப கட்ை நைவடிக்்க 
ந்ைத்பற்று வருகின்ைது.  

க.த்பா.்த (சா.்த) ்பரீட்்சயில் இரணடு ்தை்வகளுக்கு 
லைற்்பைா்தவாறு ்தமிழ, கணி்தம, ஆஙகிலம, அழகியல் ஆகிய 
்பாைஙகள அைஙகலாக 06 ்பாைஙகளில் கட்ைாயம சித்திய-
்ை்நதிருத்்தல் லவணடும. ைற்றும க.த்பா.்த (உ.்த) ்பரீட்்ச-
யில் இரு அைரவுகளுக்கு லைற்்பைா்தவாறு ஒலர ்தை்வயில் 
(03) ்பாைஙகளில் ஏ்தாவது ஒரு அைரவில் சித்திய்ை்நதி-
ருத்்தல் லவணடும. இப்பாைதநறிக்கு ைாணவரக்ளைத் ல்தர்ந-
த்தடுக்கும ல்பாது க.த்பா.்த.(உ.்த) பிரிவில் நாைகமும அரங-
கியலும ்பாைத்்்த ்படித்்த ைாணவரகளுக்கு முன்னுரி்ை 
வழஙகப்படும.  

லைலதிக ்தகவல்களுக்கு ்தமிழ நாைக அபிவிருத்திப பிரிவு 
பிரதிப ்பணிப்பாளைர கலாநிதி சணமுக சரைா தையபபிரகாேூ-
ைன் த்தாைரபு தகாளளுைாறு அறிவிக்கப்பட்டுளளைது. த்தா.ல்ப.
இலக்கஙகள: - 0115622506, 0777911425. 

இப்பாைதநறிக்கான விணணப்பப ்படிவஙக்ளை கீழவரும 
இ்னயத்்தளைத்தில் ்பார்வயிைலாம.

www.towerhall.lk, www.northernprovince.lk,
www.np.gov.lk, edumin.np.gov.lk

ன்கிழக்குப ்பல்க்லக்கழக 14 
ஆவது ்பட்ைைளிபபு விழா கை்ந்த 7 
ஆம திகதி ஆரம்பைாகி ந்ைத்பறு-

கின்ைது. இப்பல்க்லக்கழகத்தின் ஸ்்தா்பக ்பதி-
வாளைர தைௌ்பர ஸாதிக் இன்று தகௌரவ கலாநி-
திப ்பட்ைம த்பறுகின்ைார.   

அலியார தலப்்ப தைௌ்பர ஸாதிக் சமைா்ந-
து்ை்யப பிைபபிைைாகக் தகாணடு தகாழும-
பில் வாழ்நது வருகின்ைார. அலியார தலப்்ப 
ஆசிரியரின் ைகன் இவர. இபபிரல்தசத்துப ்பல 
புகழ த்பற்ை த்பாறியியலாளைரகளின் நல்லா-
சிரியராக த்பயர த்பற்ைவர தைௌ்பர ஸாதிக். 
யாழப்பாணப ்பல்க்லக்கழகத்தில் விஞ்ான-

பீை உயர்தர இரணைாம வகுபபில் சித்திய்ை்ந்த 
்கலயாடு ்பல்க்லக்கழக புகுமுக ைாணவரக-
ளுக்கு நல்லாசிரியராக இரு்நது ்பல்ர ்பல்க-
்லக்கழகத்திற்கு அனுபபியவர.   

1979 இல் ல்பரா்த்னப ்பல்க்லக்கழகத்-
தில் ல்பா்தனாசிரியராக கை்ையாற்றிய இவர, 
பின்னர 1981 – 1984 வ்ர ்பட்ை்தாரி ஆசி-
ரியராக அட்ைா்ளைச்லச்ன ைத்திய ைகாவித்தி-

யாலத்தில் கை்ையாற்றினார. இக்காலக்கட்ைத்-
தில் சமைா்நது்ைத் த்தாழிநுட்்பக் கல்லூரியில் 
வரு்க்தரு ல்பா்தனாசிரியராகவும கை்ையாற்-
றினார. லைலும கிழக்குப ்பல்க்லக்கழகம, 
இலங்க திை்ந்த ்பல்க்லக்கழகம மு்தலான-
வற்றில் ்பகுதிலநர, முழுலநர வரு்க்தரு விரி-
வு்ரயாளைராகப ்பணியாற்றினார.   

பின்னர, முகா்ைத்துவத்திலும ்பட்ைபபின் 
்படிபபு டிபலளைாைா்வ பூரத்தி தசய்த இவர, 
ஆசிரியத் த்தாழி்ல விட்டும ்பல்க்லக்கழக 
நிருவாக லச்வயாளைராக ்தன் ்பணியி்னத் 
த்தாைஙகினார. கிழக்குப ்பல்க்லக்கழகத்தில் 
அவர உ்தவிப ்பதிவாளைராக ்தனது கை்ையி-

்னத் த்தாைஙகினார. பின்னர தகாழுமபுப 
்பல்க்லக்கழகத்தில் உ்தவிப ்பதிவாளைராக 
கை்ையாற்றியல்தாடு தைாைட்டு்வப ்பல்க-
்லக்கழகத்தின் சிலரஷை உ்தவிப ்பதிவாளைராக 
்ப்தவி உயரவு த்பற்று தசயற்்பட்ைார. அபல்பாது 
1995 இல் த்தன்கிழக்குப ்பல்க்லக்கழகம 
உருவாகிய ல்பாது அ்தன் ஸ்்தா்பக ்பதிவாளைராக 
்ப்தவிலயற்றுக் தகாணைார.  

இப்பல்க்லக்கழகத்தின் கல்வி, நிருவாக 
நைவடிக்்கக்ளை ஆரமபித்து ்வத்து அ்தன் 
ஒவதவாரு தசயற்்பாட்டிலும உ்பலவ்ந்தலராடு 
இ்ண்நது தசயற்்பட்ைார. நிருவாக நைவடிக்்க-
க்ளை அவர ஒழுஙகு்படுத்தினார. கல்வி, கல்வி-
சாரா நைவடிக்்ககளின் நிருவாக ஒழுஙகுகள 
இவராலல ஸ்்தாபிக்கப்பட்ைன. ்பல்க்லக்கழகத்-
தின் தசாத்துக்க்ளையும ்பதிவுக்ளையும அவர 

ஒழுஙகு்படுத்தினார. சட்ைரீதியான ்பல்க்லக்க-
ழக அ்ந்தஸ்தி்ன இ்தற்கு த்பற்றுக் தகாடுத்்தார.   

2003ஆம ஆணடு த்தாைக்கம இலங்க 
திை்ந்த ்பல்க்லக்கழகத்திலும பின்னர தைாைட்-
டு்வ ்பல்க்லக்கழகத்திலும ்பதிவாளைராகக் 
கை்ையாற்றி 2018 இல் ஓயவு த்பற்ைார. 
்தனது ஒயவுக்குப பின்னரும ்பல்க்லக்கழகப 
்பணிகளிலல ்தன்்ன ஈடு்படுத்திக் தகாணைார. 
யாழப்பாணப ்பல்க்லக்கழகம, கிழக்குப ்பல்க-
்லக்கழகம மு்தலானவற்றில் ல்பர்வ உறுப-
பினராகவும ்பல்க்லக்கழக ைானியஙகள 
ஆ்ணக்குழுவின் உ்ப குழுக்களில் தசயற்்பாட்-
ைாளைராகவும ்பணியாற்றுகின்ைார.  

இவவாறு ்பல்க்லக்கழக நிருவாக 
லச்வயில் அரப்பணிபபுமிக்க ்பணியி்ன 
ஆற்றி த்தன்கிழக்குப ்பல்க்லக்கழகத்தி்ன 
நிருவாக ரீதியாக ஒழுஙகு்படுத்தி, அளைப்ப-
ரிய லச்வயாற்றி, இ்ளைப்பாறிய ்பதிவாளைர 
ஏ.எல். தைௌ்பர ஸாதிக் அவரகளுக்கு அப்பல்க-
்லக்கழகம தகௌரவ இலக்கிய கலாநிதி ்பட்ைத்-
தி்ன வழஙகுகிைது.

ட்ர ைணடப அரஙக ைன்்றம்  
நட்ததும் நாடகப் பாடசா்ை  
ைாழப்பாண்ததில் ஆரம்பம்

ஏ.ஸீ.எம றிபகான்...?
(அதிபர்) அன்னாசிகல தமிழ் ஆரமப 

வித்தியனாலயம, மத்துகம.

ல்பராசிரியர
ைமீஸ் அபதுல்லா-...?

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ தலைலமயில், இராஜாங்க 
அலமச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்்க வழி்காட்டலில், ்டவர் 
மண்டப அரங்க மன்ற பணிபபாளர் நாய்கம் ்கைாநிதி 
டீ.எஸ். தி்சாநாயக்்க மமறபார்லவயில் ந்டவடிக்ல்க்கள்

இனறு க்கௌரவ ்கைாநிதி பட்டம் கபறுகி்றார்

ஓய்வூதியர்களுக்கு நன்ம
பயக்கும சிறநத திட்டம

நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்ெ பிறகு ஒருவரிடம்
நம்பிக்கை ்வககை வவண்டும். ஆராய்ந்து
பாராமல் யா்ரயும் நம்பிவிடக கூடாது.

ல்தைற்க யா்ரயும ல்தராது ல்தர்ந்தபின்
ல்தறுக ல்தறும த்பாருள

கத



பாரமபரிய இஸ்ாமிய பபால்டி மற்றும 
மமளதாளங்களுடன் அதிதி்கள் மணடபத்த 
ம�ாக்கி அ்ைததுச் பெல்பபட்டு இ்ைவ-
ணக்்கம, மங்கள விளக்ம்கற்ைலுடன் நி்கழ்வு -
்கள் ஆரமபமாகின.   

வருடம மதாறும �்டபபற்று வரும 
'சுவதம' ்க்்ஞர் விருது வைஙகும நி்கழ் -
வின் மபாது ஒவபவாரு பிரமதெ பெய்்கத -
தில இருந்தும பதரிவு பெயயபபடும பதது 
்க்்ஞர்்க்ள ப்கௌரவிபபது வை்மயா -

கும. இமமு்ை �ாட்டில ஏற்பட்டிருந்த 
Covid -19 ப்காமரானா அச்சுறுததல ்காரண -
மா்க ஒவபவாரு பிரமதெ பெய்்கததில இருந்-
தும 06 ்க்்ஞர்்க்ள ப்கௌரவிபபதற்்கா்க 
்க்ாொர அலுவல்கள் தி்ணக்்களததின்அனு-
ெர்ண வைங்கபபட்டிருந்தது.   

மாவட்டததிலுள்ள தமிழ்பமாழி மூ்மான 
13 பிரமதெ பெய்ாளர் பிரிவு்களில இருந் -
தும பதரிவு பெயயபபட்ட 87 ்க்்ஞர்்கள் 
இஙகு ப்கௌரவிக்்கபபட்டார்்கள். நி்னவுச் 
சின்னம, ொன்றிதழ், ்க்ாொர அலுவல்கள் 
தி்ணக்்களததின் பபயர் பபாறிக்்கபபட்ட 
ப்பபடாப மபக் என்பன சிைபபுப பரிொ்க 
வைஙகி இவர்்கள் ப்களரவிக்்கபபட்டார்்கள்.   

அமபா்ை மாவட்ட அரொங்க அதிபர் மே. 
எம.ஏ.டக்ளஸ பிரதம அதிதியா்க ்க்ந்து 

ப்காணட இந்த நி்கழ்வில மம்தி்க அரொங்க 
அதிபர் வி. பே்கதீென், முன்னாள் மம்தி்க 
அரொங்க அதிபரும தற்மபா்தய நிந்தவூர் 
பிரமதெ பெய்ாளருமான ெட்டததரணி 
ஏ.எம. அபதுல ்ததீப ஆகிமயார் ்க்ாொர 
அலுவல்கள் தி்ணக்்களததுடன் இ்ணந்து 
மெ்வயாற்றிய்ம்ய பாராட்டி நி்னவுச் 
சின்னம வைஙகி ப்கௌரவிக்்கபபட்டார்்கள்.   

இந்த நி்கழ்வில அட்டா்ளச்மெ்ன 
பிரமதெ பெய்ாளர் எம.ஏ.சி.அஹமட் ொபீர், 

அக்்க்ரபபற்று பிரமதெ 
பெய்ாளர் அஷபெயக் 
ரி.எம.எம. அன்ொர், ெம-
மாந்து்ை பிரமதெ பெய-
்ாளர் மதெபந்து எஸ.
எம.ஹனீபா, ஆ்்யடி-
மவமபு பிரமதெ பெய்ா-
ளர் வி. பபா்கரன், �ாவிதன்பவளி பிரமதெ 
பெய்ாளர் எஸ. ரங்க�ாதன், ்கலமு்ன 
பிரமதெ பெய்ாளர் மே. லியாக்்கத அலி, 
ொயந்தமருது பிரமதெ பெய்ாளர் எம.எம 
ஆஷிக், ்கா்ரதீவு பிரமதெ பெய்ாளர் சி. 
பே்கராேன், திருக்ம்காவில பிரமதெ பெய -
்ாளர் ரி.்கமேந்திரன், இைக்்காமம உதவி 
பிரமதெ பெய்ாளர் எம.ஏ.சி அஹமட் �சீர் 
ஆகிமயார் ப்கௌரவ அதிதி்களா்க ்க்ந்து 

ப்காணடனர்.   
பிரமதெ பெய்ாளர்்கள் ொர்பான உ்ரயி்ன 

்கா்ரதீவு பிரமதெ பெய்ாளர் சி. பே்கராேன் 
நி்கழ்ததினார். ்க்்ஞர்்கள் ொர்பா்க அக்்க்ரப-
பற்று பிரமதெ பெய்ாளர் பிரிவில இருந்து 
இ்க்கியதது்ைக்்கான 'சுவதம' விருதி்ன 
பபற்றுக் ப்காள்ளுகின்ை அபதுல ெமத 
அஹமட் கியாஸ உ்ரயாற்றினார்.   

ஆ்்யடிமவமபு �ர்ததன சிவா்ய ்க்் 
மன்ை மாணவி ம்காபி்கா வரமவற்பு �டனம 

வைஙகினார். ்க்்ஞர் ஏ.பி.எம.றியால , 
எம.ஐ.முராத ஆகிமயார் பாடல பாடி மகிழ் -
விக்்க, பமௌ்வி அபதுல சுக்கூர் ்க்்ஞர்்க-
்ளயும அதிதி்க்ளயும வரமவற்று �ாட்டார் 
பாட்் பாடினார். அட்டா்ளச்மெ்ன 
ஹாோநிோமுததீன் பாவா, �சுருதீன் பாவா 
ஆகிமயாரது ைபான் ்பத பாடல விைாவுக்கு 
அணிமெர்ததது.   

்க்ாொர அலுவல்கள் தி்ணக்்களததின் 

்க்ாொர அபிவிருததி உததிமயா்கததர்்க-
ளா்க பிரமதெ பெய்்கங்களில ்கட்ம -
யாற்றும திருமதி எம.எஸ. ைோயா (அட் -
டா்ளச்மெ்ன), திருமதி �வபபிரியா 
பிரொந்த (அக்்க்ரபபற்று), ம்க சுதர்ென் 
(நிந்தவூர்), திருமதி.எம.்வ. ப�ளஸானா 
(ெமமாந்து்ை), சி.ம்காகு்தாஸ (ஆ்்ய-
டிமவமபு), திருமதி.வி.தயாஜினி (்கலமு்ன 
வடக்கு), ஏ.எல.எம.ஷினாஸ (�ாவிதன்-
பவளி), திருமதி.எம.எச். பபளசுல ஹிபானா 

(்கலமு்ன), திருமதி. ஏ.எச்.ஷபீ்கா (ொயந்-
தமருது) வி. விக்மனஸவரன் (்கா்ரதீவு), 
திருமதி.பி.ெங்கரி (பபாததுவில), திருமதி 
நிமராஜினி �வநீதன் (திருக்ம்காவில) திரும -
தி.ஏ.எல.பரீனா, திருமதி.எம.ஏ. ப�ளபீஸா 
(இைக்்காமம) ஆகிமயாரும இதில ்க்ந்து 
ப்காணடனர்.   

பிரதம அதிதியா்க ்க்ந்து ப்காணட மாவட்ட 
அரொங்க அதிபர் மே.எம. ஏ. டக்ளஸுக்கு 

பிரமதெ பெய்ாளர்்கள் 
மற்றும ்க்ாொர அபிவிருததி 
உததிமயா்கததர்்கள் ஒன்றி-
்ணந்து நி்னவுச் சின்னம 
வைஙகி ப்கௌரவிததனர். 
இதன் மபாது ஆ்்யடி-
மவமபு பிரமதெ ்க்்ஞர் 
பபருமாள் ொந்தி குறிதத 
நி்கழ்வின் மபாது மணடபத-
திம்மய ்கழிவுப பபாருட்்க-
்ளப பயன்படுததி தயாரிதத 
அ்ங்காரம மற்றும �ாவிதன்-
பவளி பிரமதெ பெய்்க அன்ன-
ம்் ஓவியக் ்க்்ஞர் என்.
பிருந்தா வ்ரந்த முன்னாள் 
அரொங்க அதிபர் டி.எம.எல 
ப ண ட ா -

ர�ாயக்்க, தற்மபா்தய 
அரொங்க அதிபர் மே.எம. 
ஏ. டக்ளஸ ஆகிமயாரது 
ஓவியமும ்்கயளிக்்கப-
பட்டன. ஏ.சி.ப�ளஷாத 
நி்கழ்ச்சி்க்ள பதாகுதது 
வைஙகினார்.

சிவமெ்கரம இடதுொரி ்கருதது நி்் 
ப்காணட �மது முக்கிய பங்களிபபாளர். 
1970்களிம்மய இ்க்கிய, அரசியல தளத-
தில தனது எழுததுக்்கள் வழியா்க ்காலபதித-
தவர். 50 வருடங்களா்க இவர் எழுதிய 272 
்கவி்த்க்ள உள்ளடக்கிய பபருந்பதாகுப-
பா்க (சிவமெ்கரம ்கவி்த்கள் 1970-_2020) 
இதபதாகுதி உள்ளது. ஐமபது வருடங்கள் 
–  இது அவரு்டய எழுததின் ்கா்ம மட்-
டுமல், ்கடந்த அ்ர நூற்ைாணடில இ்ங -
்்கக்குள் �டந்த அரசியல, ெமூ்க நி ் ்்ம -
்க்ளயும மபாக்கு்க்ளயும, உ ்ப்கல்ாம 
ஒடுக்்கபபடும மக்்க ளின் துயரங்க்ளயும 
அரசியல அர்ததததுடனும, ்கவிததுவ பெழு-
்மயுடனும தமிழில பதிவு பெயத  முக்கிய 

ஒரு ்கவிஞரின் முழுத பதாகுபபு 
இது. 

இனம, மதம, ொதியம, பால 
நி்், பபாருளாதாரம, அரசியல, 
பிராந்திய மம்ாதிக்்கம  என பல-
வ்்க்களிலும பலதளங்களிலும 
அரசு்களாலும, அ்மபபு்களா-
லும, நிறுவனங்களாலும மக்்கள் 
மீது  ்கட்டவிழ்தது விடபபட்டுள்ள  
அ்னததுவ்்க ஒடுக்குத்்யும 
ஒடுக்்கபபட்ட மக்்களின் வர்ாற்-
றுத துயருடனும, அடக்குதலுக்கு 
எதிரான நியாமான எதிர்பபுணர்வுட-
னும இதபதாகுதி ப்காணடுள்ளது.  

பபருமளவி்ான இவரது ்கவி்த -
்கள் அரசியல ொர்ந்த உள்ளடக்்கம 
ப்காணட்வதான். இ்ங்்க அர-
சியல, ெமூ்க வாழ்வு பதாடக்்கம, 
ெர்வமதெ அரசியல வ்ர இவரது 
்கவி்த உள்ளடக்்கம மி்கப பரந் -
தது. துணிவானது. ெமரெம அற்ைது. 

சிவமெ்கரததின் ்கவி்த்களில 
ஒடுக்்கபபடும மக்்களுக்்கான குரல 
என்பமத அடிபப்ட உள்ளீடாகும. 
அமதம�ரம இவரது ்கவி்த்களின் 
வழியா்க பவளிபபடும ்கவிததுவ-
மும இவ்ர இ்க்கிய உ்கில ஒரு 
்கவிஞனா்க நி்் நிறுததி உள்ளது. 
எனினும இவரது ்கவி்த்க்ளப 
பற்றி இதுவ்ர எழுதியவர்்களும 
விமர்சிததவர்்களும சிவமெ்கரததின் 
அரசியல ்கருதது நி்் பற்றிமய 
பபருமளவு ்கவனம பெலுததியிருக்-
கிைார்்கமள தவிர அவரது ்கவி்தயி -
யல பற்றிமயா அல்து அரசிய்் 
நுணணிய ்கவிதா உணர்வுடன் அவர் 
பவளிபபடுததிய பாங்்கப பற்றிமயா 
விரிவான எழுதது்கள் இன்னும வர -
வில்்.

சிவமெ்கரம இ்ங்்க, தமிை-
்கம, பு்கலிட �ாடு்களில பவளிவந்த 
பலமவறு  மாற்று/ சிறு ெஞ்சி்்க -
்களில அதி்கம எழுதியவர். �வீன 
தமிழ்க் ்கவி்த வர்ாற்றுடனும, 
ஈைத தமிழ் இ்க்கிய வாழ்வுடனும,-
்க்ந்தும பி்ணந்ததுமான தவிர்க்்க 
முடியாத ஆளு்ம. இவர் ்ண -
டனில வாழ்ந்த 1984 பதாடக்்கம 
1997 ஆம ஆணடு ்கா்ம பு்கலிட 
தமிழ் இ்க்கியததின் மி்க முக்கிய-

மான ்கா்்கட்டமாகும. பு்கலிட �ாடு்களில 
இருந்து வந்த மி்க முக்கியமான ெஞ்சி்்க-
்களுக்கு அதி்கம பங்களிததுள்ளார். ஈைத 
தமிழ் இ்க்கியததிற்கு அவர் ஆற்றிய பங-
்களிபபுக்கு கு்ைவில்ாத வ்்கயில சிவ -
மெ்கரம  பு்கலிட தமிழ் இ்க்கியததிற்கும, 
அதன் விரிந்த பார்்வக்கும  முக்கிய பங்க-
ளிபபி்ன பெயதுள்ளார். 

இந்த பதாகுபபுக்கு முன்னு்ர எழுதி-
யுள்ள மபராசிரியர் நுுஃமான் , சிவமெ்க -
ரம அவர்்களின் அ்ர நூற்ைாணடுக்கும 
மம்ான இ்க்கிய, அரசியல, எழுததுக்்க-
்ளயும, அவரது வகிபா்கததி்னயும  ம�ர்-
்மயா்கமவ மதிபபிட்டுள்ளார். 

தனது ்கலவித பதாழிலது்ைக்கு பவளிமய 
்கடந்த ஐமபது வருடததிற்கு மம்ா்க ்க்் 
இ்க்கியதது்ையில   தன்்ன முன்னி -
்்பபடுததாது, எந்தவித பிரதிப்்னமயா 
விருது்க்ளமயா  கிஞ்சிததும ்கருததிற் 
ப்காள்ளாது  'இ்வ �மது பபாறுபபு' என்ை 
உணர்வில  ெதா பெயற்பட்டுக் ப்காணடிருக்-
கும �ம ்கா்ததின் ஒரு முக்கிய பங்களிபபா -
ளனுக்கு �ாம  பொலலும �ன்றிமய இதபதா-
குபபு.

ப்காழுமபு ம்களிர் ்கலலூரி, இசிபதன 
்கலலூரி, பபமபுருக் ்கலலூரி ஆகியவற் -
றில ்கலவி ்கற்ை இவர், ப் தனியார் நிறு -
வனங்களில முக்கிய பதவி்க்ள வகித-
தார். ப்காழுமபு ம்களிர் ்கலலூரியில இவர் 
படிக்கும மபாது ்கா்ஞ்பென்ை அ்மச்ெர் -
்களான ்காமினி திொ�ாயக்்க, ்லித அதது-
்தமுதலி ஆகிமயார் இவரது ெ்க வகுபபுத 
மதாைர்்களாவார்்கள்.

்கா்ஞ்பென்ை ்க்ாநிதி ரி.பி.ோயாவின் 
ம்கனான மர்ஹும மடானி ோயாவின் 
ம்களான ெஸனா்வத திருமணம முடிதத 
இவர், பமப்பபிட்டியில வாழ்ந்து வந்தார். 
இவரது வாரிசு ஒமர ம்கள் பெருஸா ஆவார்.

ஆரமபததிலிருந்மத ெமூ்கப பணி்களில ஈடு-
பட்டு வந்த இவர், 1963 இல ஐக்கிய மதசியக் 

்கட்சியில இ்ணந்து அதன் மதசிய பெயற்கு-
ழுவில பதது வருடங்களுக்கு மம்ா்க பணி -
புரிந்துள்ளார். 2001 இல ப்காழுமபு மா�்கர 
ெ்பக்கு ஐ.மத.்க. ொர்பில மபாட்டியிட்டு 
சிறியபதாரு வாக்குத பதா்்கயில மதாலவி -
யுற்ைார்.

இசிபதன ்கலலூரி ப்ைய மாணவர் ெங-

்கத்த ஸதாபிததவர்்களில ஒருவரான 
இவர், நீணட ்கா்ம அதன் பெய்ாளர், 
உப த்்வர், த்்வர் பதவி்க்ள 
வகிதது அக்்கலலூரியின் இன்்ைய 
வளர்ச்சிக்குப பங்களிபபுச் பெயதார். 
முன்னாள் ெபா�ாய்கர் எம.எச். முஹம-
மதுடன் ப�ருஙகிச் பெயற்பட்ட இவர், 
மாளி்காவத்த இஸ்ாமிய நி்்யததி-
லும நீணட ்கா்ம பணிபுரிந்தார். அ்மச் -
ெர் முஹமமத மமற்குப பிராந்திய அபிவி -
ருததி அ்மச்ெரா்க இருக்கும மபாது அந்த 
அ்மச்சின் ஊடா்கச் பெய்ாளரா்கவும 

பணிபுரிந்தார்.
்யன்ஸ ்கை்கம, மேசின் ்கை்கம மபான்-

ைவற்றில பிரதான பதவி்க்ள வகிதது, 
1970்களில பேனிஸ இயக்்கததின் பெய்ா-
ளர் �ாய்கமா்கவும இவர் பதரிவானார்.1982 
இல மேசின் இயக்்கததின் மதசியத த்்வ-
ரா்கவும பதரிவு பெயயபபட்டார். 

எலம்ாரிடமும அன்பா்க பைகும இவர், 
ப்காழுமபில மர்ஹும ரி.பி. ேயா நி்னவா்க 
ஒரு மணடபத்த நிர்மாணிபபதில ஆர்வத-
துடன் பெயற்பட்டார். அதற்்கா்க ப்காழுமபு 
ஆனந்தாக் ்கலலூரி முன்னாலிருந்த ரி.பி.
ோயா நி்னவு மணடபத்த நிர்மாணிபப-
தற்கு ஒதுக்்கபபட்டிருந்த ்காணி்ய அ்த 
அததுமீறிப பிடிததிருந்தவர்்களுடன் வைக்-
குப மபசி பவன்பைடுபபதில முக்கிய பங -
்காற்றினார்.  ரி.பி.ோயா ஞாப்கார்தத அ்மப-
பின் த்்வரா்க இருக்கும பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் ்கபீர் ஹாசிம உட்பட்ட பெயற்கு-
ழுவுடன் இ்ணந்து பபாருததமான இடம 
ஒன்்ைக் ப்காள்வனவு பெயயும முயற்சி்க-
ளில ஈடுபட்டுக் ப்காணடிருக்கும மபாமத 
இவர் ்கா்மானார்.

அகி் இ்ங்்க முஸலிம லீக்கில நீண-
ட்கா்மா்க முக்கிய பதவி்க்ள வகிதத 
இவர், இைக்கும மபாது அதன் பெய்ாளரா-

்கப பதவி வகிததார். முஸலிம ெமூ்கததின் 
முக்கிய த்்வர்்கள் ப்ருடன் இ்ணந்து 
இவர் பெயற்பட்டார்.

இவரது மெ்வ்களுக்்கா்க 1997 ஆம 
ஆணடில ெர்வமதெ மார்ஷல ஆர்ட்ஸ பல-
்க்்க்்கை்கம இவருக்கு ்க்ாநிதி பட்டம 
வைஙகி ப்கௌரவிததது. மூதத முஸலிம த் -்
வர்்களான  படாக்டர் எம.சி.எம ்கலீல, எம.
எச். முஹமமட், எம.ஏ. பாக்கிர் மாக்்கார் உட்-
பட்ட ப் த்்வர்்களுடன் ப�ருஙகி பெயற் -
பட்ட இ வர், ஏ்ை்களுக்கு உதவுவதிலும 
தீவி ர  அக்்க்ை ்காட்டினார். சிங்கள, தமிழ் 
ம க்்களது உணர்வு்க்ள மதிதது என்றும 
மதசிய நீமராட்டததில பயணிதத ஒருவரா -
்கமவ மர்ஹும பபௌசுல ்காலீதின் வாழ்வு 
அ்மந்திருந்தது.

52022 பெப்ரவரி 10 வியாழக்கிழமை 10–02–2022

கலாசா்ர அலுவலகள் திமைக்களத்-
தின் அனுச்ரமை ைற்றும் வழிகாட்-
டலில அம்ொமை ைாவட்ட பசயல-

கம் அமைத்து பி்ரதேச பசயலகஙகதளாடு 
இமைந்து ஏற்ொடு பசய்திருந்ே ைாவட்டத்-
தின் புதிய அ்ரசாஙக அதிெம்ர வ்ரதவற்ைல, 
கமலஞரகள் ஒன்றுகூடல, ைற்றும் சுவேம் 
கமலஞர விருது வழஙகி பகௌ்ரவிபபு_ 
-2021 ஆகிய நிகழ்வுகள் அம்ொமை 
ைாவட்ட தைலதிக அ்ரசாஙக அதிெர
வி.பெகதீசன் ேமலமையில ைாவட்ட 
கலாசா்ர உத்திதயாகத்ேர ரி.எம். றிம்சான் 
ஒருஙகிமைபபில அக்கம்ரபெற்று பி்ரதேச 
பசயலக ைணடெத்தில தேற்றுமுன்திைம் 
(08) ேமடபெற்ைை.

பி்ரெல சமூக, அ்ரசியல பசயற்-
ொட்டாளர பெௌசுல காலீத் 
கடந்ே ெைவரி 5 ஆம் திகதி 

ேைது 78ஆவது வயதில காலைாைார. 
பகாழும்பு ைாவட்டத்தின் ெலதவறு அ்ர-
சியல, சமூக பசயற்ொடுகளில கடந்ே 
ஆறு ேசாபேஙகளுக்கு தைலாகப ெணிபு-
ரிந்ே பெௌசுல காலீத், ேரகாேகர பொது 
சுகாோ்ர உத்திதயாகத்ேர எச்.எம்.காலீத் 
ைற்றும் ேரகாேகர ைத்திய ைகளிர கலலூ-
ரியின் அதிெ்ராகப ெணிபுரிந்ே ொத்திைா 
காலீத் ேம்ெதியிைரின் புேலவ்ராவார.

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் 87 கறைஞரகள்  
'சுவதம' விருது வழங்கி ககௌரவிப்பு

சமூகநைனுககபாக அரப்்ணிப்பு்டன்
்ணியபாற்றியவர க்ௌசுல் கபாலீத்

கவிஞர சிவதசக்ரத்தின் முழுக்கவி-
மேகமளயும் போகுத்து நூலு-
ருவாக்க தவணடும் என்ெது ஒரு 

விருபொகும். இபதொது இந்ே முக்கிய 
ெணி மககூடி வந்துள்ளது ைகிழ்ச்சி. இந்ே 
ஆணடின் போடக்கத்தில ேைது முேல 
பவளியீடாக கவிஞர, கமல இலக்கியம் 
சாரந்ே எழுத்ோளர, கலவியலாளர,
அ்ரசியல பசயற்ொட்டாளர, விைரசகர எை 
ெலதவறு துமைகளில ேைது ெஙகளிபமெ
போடரச்சியாக ஐம்ெது ஆணடுகளுக்கு 
தைல ஆற்றிவரும் சிவதசக்ரம் அவரகளின் 
அமைத்து கவிமேகமளயும் உள்ளடக்கிய 
முழுத் போகுபபிமை பகாணடு வருவதில 
மிக முக்கியைாை ஒரு ெணிமய பசய்ே 
நிமைமவ ோம் உைரகிதைாம்.

விருதுகளுககு என்றுமம மயங்கபாத
இைககியவபாதி கவிஞர சிவமசகரம

என்.எம்.அமீன்...?

எம். பெௌசர...?
(பதிபபபாளர்)

ஏ.எல.எம்.ஷிைாஸ்...?

அறர நூற்ைபாண்டு கபாை ்ற்டப்புகள் 
ககபாண்்ட கவிறதத் கதபாகுப்பு
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ஊழியர் சேைலாெ நிதியிலிருந்து... 
சொசே அமைசேர் இவவாறு பேரி -

விதோர். 
எதிர்க்்கட்சித ேமலவர் ேஜித பிச்ரை -

ோே அது போடர்பில் சைலும் குறிபபிடு -
ம்கயில், 

ஊழியர் சேைலாெ நிதியததின் வருைா-
னததில் நூற்றுக்கு 25 வீே வரிமய அற-
விட்டு போழிலாளர்்களின் ெணதமே 
அ்ரோங்கம் பெற்றுக்ப்காளள முயற்சிக்-
கின்றது. 

ஊழியர் சேைலாெ நிதியததில் 03 ட் -
ரில்லியன் ரூொ நிதி ்காணபெடுகிறது. 
அேன் மூலம் கிமடக்கும் 250 பில் -
லியன் ரூொ வருைானததில் 65 பில் -
லியமன அெ்கரிததுக்ப்காளவேற்ச்க 
அ்ரோங்கம் முயற்சிக்கின்றது. இது 
போடர்பில் போழிலமைசசின் நிமலப -
ொபடன்ன என எதிர்க்்கட்சித ேமலவர் 
ச்களவி எழுபபினார். 

அேற்குப ெதிலளிதே அமைசேர் 
நிைல் சிறிொல டி சில்வா: 

இந்ே விடயததில் எனது நிமலபொ-

படன்ன என்ெேமன நான் பேரிவித-
துளசளன். இது இந்ே வர்தேைானியில் 
ைட்டுைல்ல, வ்ரவு பேலவுத திட்டதமே 
ேயாரிக்்க முன்னர் வருைான வரி 
திமணக்்களம் வியாக்கியானம் ஒன்மற 
பேரிவிததுளளது. 

 ஊழியர் சேைலாெ நிதி ைற்றும் 
ஊழியர் நம்பிக்ம்க நிதியததின் நிதி 
ஊடான முேலீடு்களில் கிமடக்கும் வரு -
ைானம் ேட்டபெடியான வருைானைா்க 
ொர்க்்கபெடுவோல் அேற்கு வரிமய 
பேலுதே சவண்டும் என்று வருைான 
வரி திமணக்்களததின் ெணிபொளர் 
நாய்கம் போழில் அமைசசுக்கு பேரி-
விததிருந்ோர். 

வருைான வரி திமணக்்களப ெணிப -
ொளர் நாய்கததின் வியாக்கியானம் 
ேவபறன ெல ைாேங்களுக்கு முன்னர் 
ப்காளம்கயளவில் நாம் நி்ரா்கரிதது 
திமறசசேரிக்கும் அறிவிததுளசளாம். 

அேற்கிணங்க அது ேரியா? ேவறா? 
என்ற விளக்்கதமே அவர்்கள வழங்க -

வுளளனர் என்றும் அவர் பேரிவிதோர். 
இேன்சொது குறுக்கிட்ட எதிர்க்்கட்சித 

ேமலவர் ேஜித பிச்ரைோே குறிபபிடு-
ம்கயில், ஊழியர் சேைலாெ நிதியத-
திலிருந்து வரி அறவிடுவமே போழி-
லமைசசு நி்ரா்கரிததுளள நிமலயில் 
அேமன அறவிட நிதி அமைசே்ரால் 
பவளியிடபெட்டிருக்கும் வர்தேைானி 
அறிவிபமெ ஏற்றுக்ப்காளகிறீர்்களா? 
போழில் அமைசசு நி்ரா்கரிபெமே 
எவவாறு நிதி அமைசேர் ோன்சோன்-
றிதேனைா்க வ்ரதேைானி அறிவிபொ்க 
பவளியிட முடியும்? என ச்களவி எழுப -
பினார். 

அது போடர்பில் அமைசேர் நிைல் 
சிறிொல டி சில்வா குறிபபிடும்கயில், 
இமறவரி திமணக்்கள ெணிபொள-
ரினால் முன்மவக்்கபெட்ட ச்காரிக்-
ம்கமய நாம் நி்ரா்கரிதசோம். ஆனால் 
ேற்சொது பவளியிடபெட்டுளள வர்தே-
ைானி அறிவிபபு ேரியா? பிமழயா? 
என்ெது போடர்பில் விவாதிதது தீர்ைா-

னிக்்கசவண்டும் என்றார். 
அேன்சொது முன்னாள பி்ரேைர் 

்ரணில் விக்கி்ரைசிங்க அது போடர்பில் 
்கருதது பேரிவிக்ம்கயில்: 

ஊழியர் சேைலாெ நிதியம் ைற்றும் 
ஊழியர் நம்பிக்ம்க நிதியம் ஆகிய 
இ்ரண்டு நிதியங்கமளயும் வருைான 
வரி திமணக்்களததிலிருந்து விடுவிக்்க 
நடவடிக்ம்க எடுக்்கசவண்டும். அதுபோ-
டர்பில் ்கட்சிதேமலவர்்களுடன் ்கலந்து-
ம்ரயாடி ேட்டமூலம் ேைர்பபிக்்க முடியும் 
என்றார். 

அேமனதபோடர்ந்து குறுக்கிட்ட 
எதிர்க்்கட்சியின் பி்ரேை ப்கா்ரடா லக்ஷ் -
ைன் கிரிபயல்ல, வர்தேைானி அறிவிப -
பின் பி்ர்கா்ரம் இந்ே நிதியததிலிருந்து 
இ்ரண்டு ேடமவ்கள வரி அறிவிடபெடு-
கின்றன. இது ேட்டததுக்கு மு்ரணானது. 
எனினும் இது போடர்பில் ொ்ராளுைன்ற 
விவாேம் ஒன்மற பெற்றுத ேருைாறு 
ச்காருகின்சறாம் என்றும் அவர் பேரி-
விதோர். 

அ்ரசு தி்கதிமய குறிபபிட்டால்...
சுததியுடன் மி்க உன்னிபொ்க இதில் 

்கவனம் பேலுததினால் நாட்டில் ொரிய 
ைாற்றங்கள ஏற்ெட வாய்பபுளளபேன்-
றும் அவர் சநற்று ேமெயில் பேரிவித-
ோர்.

ொ்ராளுைன்றததில் சநற்று நமட-
பெற்ற நீதியமைசசின் திருதேச ேட்டங-
்கள மீோன விவாேததில் உம்ரயாற்றும் 
சொசே சிறிே்ரன் எம்.பி இவவாறு குறிப-
பிட்டார்.அது போடர்பில் அவர் சைலும் 
பேரிவிக்ம்கயில்:

இந்தியாவுக்கு விஜயம் பேய்துளள 
பவளிவிவ்கா்ர அமைசேர் செ்ராசிரியர் 
ஜீ. எல். பீரிஸ்,செசசுவார்தமேக்கு அ்ர-

ோங்கம் ேயா்ரா்க உளளோ்கவும் ேமிழ்க் 
்கட்சி்கசள அேற்கு ேயாரில்மலபயன-
வும் கூறியுளளார். இந்தியாவில் ைட்டு-
ைல்ல ேர்வசேே நாடு்களிடமும் அவர்்கள 
இவவாசற பேரிவிதது வருகின்றனர். 
உண்மையில் அ்ரோங்கம் அேற்்கான 
தி்கதிமய ேந்ோல் ோன் நாம் செசசு-
வார்தமேக்கு பேல்ல முடியுபைன்ெமே 
அமனவரும் உண்ர சவண்டும்.

அசேசொன்று ்கடந்ே ஒரு ைாே ்காலத-
தில் வடக்கின் ெல்சவறு ெகுதி்களிலும் 
ெல உயிரிழபபுக்்கள இடம்பெற்றுளளன. 
எைது மீனவர்்கள வளங்கமள இழபெ-
தும் உயிர்்கமள இழபெதும் வாழ்க்ம்கக்-

்கா்க சொ்ராடுவதும் போடர்கிறது.
நாடு என்ற வம்கயில் எைது நாட்டுக்-

்கான ்கடல் எல்மல வகுக்்கபெட்டு உரிய 
ேட்டங்கள நமடமுமறபெடுதேபெட 
சவண்டும். வடக்கில் இவவாறு கிமடயாது 
இந்திய மீனவர்்கள 200 மீற்றர் 
போமலவு வம்ர வந்து பேல்கின்றனர்.

்கடற்பறாழில் அமைசேரிடம் முமறப-
ொடு பேய்ோல், அவர் நீங்களும் அவர்-
்கசளாடு சைாதுங்கள. அவர்்கமளப 
பிடியுங்கள என்று வன்முமறக்ச்க வழி 
்காட்டுகிறார்.

வடக்கில் சுபெர்ைடம் மீனவர்்கள 
போடர்ந்து ஐந்து நாட்்கள நீதி ச்காரி 

சொ்ராட்டம் சைற்ப்காண்டார்்கள. அ்ரோங-
்கம் அேற்கு நீதி வழங்கவில்மல.

இருநாட்டு மீனவர்்கமளயும் சைாே-
விட்டு இந்தியாவுடன் எைக்குளள மீே-
முளள போடர்பு்கமளயும் இல்லாைல் 
பேய்ய சைற்ப்காளளபெடும் சூழ்சசி 
இதுசவா என்ற ேந்சே்கம் எழுகிறது.

எவவாபறனினும் மீனவர் பி்ரசசி-
மனக்கு தீர்வு பெற்றுக் ப்காடுக்்கபெடா-
விட்டால் சைலும் எதேமனசயா உயிர்-
்கமள இழக்்க சநரிடலாம். இந்திய மீனவ 
ேச்காே்ரர்்கள இலஙம்க மீனவர்்களுடன் 
நியாயைான செசசுவார்தமே நடததுவது 
அவசியம்.

அ்ரே மவததிய அதி்காரி்கள... 
ருக்ான் பெல்லன, நாடு ேற்சொது 

்காணபெடும் நிமலமையில் சநாயாளி-
்கமள சி்ரைததுக்கு உளளாக்்கக் கூடாது 
என்றார். ்கடந்ே சில ்காலங்களா்க சு்கா-
ோ்ரத துமறயில் அடிக்்கடி சைற்ப்காள-
ளபெடும் சவமலநிறுதேதமே வன்மை-
யா்க ்கண்டிதது ்கருதது பேரிவிதே அவர் 
சைற்ப்காண்டு பேரிவிதேோவது.

"நான் எஙகிருந்ோலும் சநாயாளி்க-
ளின் ே்ரபபிசலசய இருபசென். சநாயா-
ளி்களுக்்கா்கசவ இந்ே சேமவமய 

சைற்ப்காளகிசறாம். ைக்்களின் 
ெணததின் மூலசை இேமன சைற்-
ப்காளகிசறாம். மவததியோமல்கள 
அமைக்்கபெட்டிருபெது ்ரவி குமுசே-
சின் ெணதோல் அல்ல. நான் அைர்ந்-
திருக்கும் உததிசயா்கபூர்வ அமறயின் 
சைமே, நாற்்காலி சொன்ற அமனத-
மேயும் பெற்றுக் ப்காடுததிருபெது 
படாக்டர் ்ரவி குமுசேச�ா, சு்காோ்ர 
சேமவ பேயலணிசயா அல்ல. இந்நாட்-
டின் பொது ைக்்கசள பெற்றுக் ப்காடுத-

துளளார்்கள. அவவாபறன்றால் நான் 
பொது ைக்்களுக்்கா்கசவ முன்னிமல-
யா்க சவண்டும். பொதுைக்்களுக்்கா்க 
சேமவ பேய்ய எனக்கு இடம் சேமவ 
இல்மல. ொமேயிசல கூட பேய்சவன். 
வீட்டிலும் பேய்சவன் மவததியோமல-
யிலும் பேய்சவன். ஒழுக்்க விோ்ரமண 
நடவடிக்ம்க எடுபெது என்றால் அேமன 
சு்காோ்ர துமற பேயலாளச்ர சைற்-
ப்காளள சவண்டும். சு்காோ்ர துமற 
பேயலாளர் எனக்கு எதி்ரா்க ஒழுஙகு 

நடவடிக்ம்க எடுபெது அவரும் போழில் 
ேங்கதமே சேர்ந்ேவ்ரா்க ைாறி பொது-
ைக்்களுக்கு எதி்ரா்க உளளார் என்ற 
்கா்ரணததினாலாகும். படாக்டர் ்ரவி 
குமுசேஷ் பொதுைக்்கமளயும் ேங்களு-
மடய போழில் சூழ்சசிமயயும் குழபபிக் 
ப்காண்டுளளார் என எண்ணுகிசறன். 
அேமன அவர் திருததிக் ப்காண்டால் 
போழிற்ேங்க சொ்ராட்டதமே பவற்றி 
ப்காளளும் அறிவு கிமடக்கும் என நான் 
நிமனக்கிசறன் " என பேரிவிதோர்.

நம்பிக்ம்கமய வலுபெடுததுவசே... 
்காலோைேைாவோல் அேமனத ேடுபெ-

ேற்கு ைாற்று வழி்கள அவசியபைன்றும் 
பேரிவிதோர். ொ்ராளுைன்றததில் சநற்று 
நீதித துமற போடர்ொன திருதேங்கள 
ேம்ெந்ேைான திருதே ேட்ட மூலங்கமள 
ேமெயில் ேைர்பபிதது உம்ரயாற்றும் 
சொசே அவர் இவவாறு பேரிவிதோர். 
ேமெயில் போடர்ந்தும் உம்ரயாற்றிய 
அமைசேர்: 

புதிய திருதேங்கள அறிமு்கபெடுதேப-

ெடுவேன் மூலம் வழக்கு்கமள ோைே-
மின்றி விம்ரவா்க தீர்பெேற்கு வழி வகுக்-
்கபெட்டுளளது. சில வழக்கு்கள ெ்ரம்ெம்ர 
ெ்ரம்ெம்ரயா்க போடர்கின்றன. சில வழக்-
கு்கள 50 வருடங்களுக்கு சைல் போடர்-
கின்றன இேற்கு ைாற்று வழி அவசியம். 

இந்ேத திருதேங்கமள முன் மவபெ-
ேற்கு முன்ொ்க நான் ேட்டதே்ரணி்களு-
டன் ்கலந்தும்ரயாடியுளசளன். 

ேமெயிலும் அமனவரும் இேற்்கான 

ஒததுமழபமெ வழஙகுவார்்கபளன்ற 
நம்பிக்ம்க உண்டு. சில ேட்டதே்ரணி்கள 
வழக்கு்கமள விம்ரவா்க தீர்பெேற்கு 
விருபெமில்லாைல் உளளார்்கள என்ற 
ேவறான ்கருததுக்்களும் ேமூ்கததில் 
நிலவுகின்றன. அவவாறு விம்ரவுெ-
டுததினால் அவர்்களுக்்கான போழில் 
இருக்்காபேன்றும் பேரிவிக்்கபெடுகிறது. 
அது ேவறானது. நீதிெதி்களும் ேட்டத-
ே்ரணி்களும் ைக்்களுக்்கா்கசவ பேய்-

யபெடுகின்றனர். அவர்்களின் போந்ே 
சநாக்்கங்களுக்்கா்க அன்றி பொது 
சநாக்்கங்களுக்்கா்கசவ அவர்்கள பேயற்-
ெடுகின்றனர். நமடமுமற ேட்டம் மூலம் 
புதிய முமற்கமள ஏற்ெடுததுவதும் 
முழுமையான நீதிக்்கான ெலதமே உரு-
வாக்குவதுசை இந்ே திருதேங்களின் 
சநாக்்கைாகும். ேட்ட ஆதிக்்கம் போடர்பில் 
ைக்்களுக்கு நம்பிக்ம்க ஏற்ெடுததுவது 
முக்கியைாகும். 

பேரிவுபேய்யபெட்ட ொரிய குற்றங்களுக்கு... 
பேயற்ொடு்களுக்கு ை்ரணேண்டமன 

வழங்க சவண்டுபைன்றும் ேமூ்கதமே 
அழிவிலிருந்து ொது்காபெேற்்கான 
விசேட நடவடிக்ம்க்கமள சைற்ப்காளள 
சவண்டுபைன ோம் நீதியமைசேம்ரக் 
ச்கட்டுக்ப்காளவோ்கவும் பேரிவிதோர். 

அசே சொன்று ேமூ்க வமலதேளங-
்களின் சில பேயற்ொடு்கள ேமூ்கச சீ்ர-
ழிவுக்கு ்கா்ரணைா்க அமைந்துளளோ்க 
குறிபபிட்ட அமைசேர், ேமூ்க வமலதே-
ளங்களின் பேயற்ொடு்கமள ஒழுஙகு-

ெடுதேல் சைற்ப்காளவேற்்கான புதிய 
ேட்டங்கமள ஏற்ெடுததுவது அவசிய-
பைன்றும் அவர் ேமெயில் பேரிவிதோர் 

ொ்ராளுைன்றததில் சநற்று நமட-
பெற்ற குற்றவியல் நடவடிக்ம்க முமறச 
ேட்டக்ச்காமவ திருதேச ேட்டமூலம் 
மீோன விவாேததில் உம்ரயாற்றும் 
சொசே அமைசேர் இவவாறு பேரிவித-
ோர். ேமெயில் போடர்ந்தும் உம்ரயாற்-
றிய அமைசேர், 

ொரிய சொமேப பொருள ்கடதேல், 

ஆழ்்கடலில் ெடகு்கள ைற்றும் ்கபெல்்கள 
மூலமும் போடர்சசியா்க இடம்பெற்று 
வருகின்றன. அதேம்கய வழக்கு்கள 
இழுதேடிக்்கபெடக் கூடாது. விம்ரவா்க 
வழக்கு்கள விோரிக்்கபெட்டு ேண்டமன-
்கள வழங்கபெட சவண்டும். ொரிய 
சொமேப பொருள குற்றங்கள போடர்-
பில் ை்ரண ேண்டமன அமுல்ெடுதேபெட 
சவண்டும். 

நாட்டில் பெரும்ொலான நீதிைன்றங்க-
ளில் ெல ஆண்டு ்காலைா்க வழக்கு்கள 

சேஙகிக் கிடக்கின்றன. நீதிெதி்கள ெற்-
றாக்குமற, உட்்கட்டமைபபு வேதி்கள ெற்-
றாக்குமற சொன்ற ்கா்ரணங்கமள இேற்-
்கா்க கூறலாம். 

குறிபொ்க ேர்வசேே முேலீட்டாளர்்கள 
போடர்ொன வழக்கு்கமளயும் ்காலம் 
ோழ்தோது விம்ரவா்க விோ்ரமணக்கு 
எடுததுக் ப்காளவது முக்கியைாகும். அத-
துடன் போழிலாளர் ேம்ெந்ேைான வழக்-
கு்கமளயும் விம்ரவா்க முடிபெேற்கு நட-
வடிக்ம்க எடுக்்கபெட சவண்டும். 

IMF – அ்ரசு செசசு போடர்பில்...
செசசுவார்மேயின் அறிக்ம்கமய 

ெணிபொளர் ேமெ மூன்றாம் வா்ரததில் 
பவளியிட இருக்கிறது. எனசவ அந்ே 
அறிக்ம்கமய ொ்ராளுைன்றததில் 
ேைர்பபிதது எம்.பி்களுக்கு வழஙகுைாறு 
ச்காருகிசறன். அ்ரசின் நிதி குழுவுக்கும் 
அது குறிதது ்கவனம் பேலுதே முடியும்.
இேற்கு முன்னர் 03 நாட்்கள விவாேத-
திற்கு ்காலம் ஒதுக்கினார்.ைார்ச ைாேம் 
இது ெற்றி ஆ்ராய ்காலம் ஓதுக்குைாறு 
ச்காருகிசறன். இேற்கு யார் பொறுபபு 
என்று ஆ்ராய்ந்து ெயனில்மல. 
அறிக்ம்க குறிதது ஆ்ராய்ந்து சில விட-
யங்கள குறிதது உடன்ொட்டுக்கு வ்ரலாம். 
பெப்ரவரி ைாேம் இது போடர்ொன அறிக்-
ம்கமய வழஙகினால் ைார்சில் அது 
ெற்றி ஆ்ராய முடியும்.ேற்பொழுதுளள 
பநருக்்கடி நிமலக்கு எஙகிருந்ோவது 
தீர்வு வழங்க சவண்டும். இஙகு உடன்ெ-

டும் விடயங்கமள ஜனாதிெதிக்கு வழங்க-
லாம் என்றார். 

 ேமெ முேல்வர் திசனஷ் குணவர்-
ேன குறிபபிடும்கயில் அடுதே ்கட்சித 
ேமலவர் கூட்டததில் இது போடர்பில் 
ஆ்ராய்ந்து முடிவு எடுக்்கலாம் என்றார். 

எதிர்க்்கட்சி பி்ரேை ப்காறடா லக்ஷ்-
ைன் கிரிபயல்லவும் ்கருதது பேரிவிதே-
சோடு ேற்சொமேய நாட்டு நிமலமை 
போடர்ொ்க ஐக்கிய ைக்்கள ேக்தி இரு 
நாள விவாேபைான்மற ச்காரியுளளது. 
அந்ே இரு நாட்்கமளயும் அடுதே வா்ரம் 
வழங்க சவண்டும். நிதி அதி்கா்ரம் ொ்ரா-
ளுைன்றததிற்குளளது. நாட்டுநிமலமை 
குறிதது நிதி அமைசேர் ொ்ராளுைன்றத-
திற்கு எதுவும் கூறுவதில்மல. ப்காவிட்-
டினால் ேற்சொமேய பநருக்்கடி நிமல 
ஏற்ெடவில்மல என அமைசேர் உேய ்கம்-
ைம்பில கூறியுளளார் என்றார். 

ேட்ட விச்ராே போழிலில் ஈடுெடுேல்... 
்கடற்பறாழில் அமைசேர் இவவாறு 

பேரிவிதோர். 
ேமிழ்கததிலுளள இந்தியாவுக்்கான 

இலஙம்கயின் துமண தூே்ர்கததின் ஏற்-
ொட்டில் நமடபெற்ற இக்்கலந்தும்ரயாட-
லில் ெஙகுெற்றிய ்கடற்பறாழிலாளர் பி்ர-
திநிதி்கள, ேங்களின் வாழ்வாோ்ரதமே 
்கருததில் ப்காண்டு ைாற்றுத போழில் 
முமறயில் ஈடுெடும் வம்ரக்குைான ்கால 
அவ்காேதமே வழங்க சவண்டுபைன்ற 
ச்காரிக்ம்க முன்மவதேனர். 

ம்கபெற்றபெட்டுளள ேங்களின் மீன்-
பிடிப ெடகு்கமள ஏலததில் விற்ெமன 
பேய்கின்ற பேயற்ொடு்கமளயும் மீள ெரி-
சீலமன பேய்யுைாறும் ச்காரினர். 

இேன்சொது ்கருதது பேரிவிதே 
அமைசேர் டக்ளஸ் சேவானந்ோ, 

ெண்ொட்டு ்கலாோ்ர ரீதியா்கவும் 
ெல்சவறு சேமவ்கள ்கா்ரணைா்கவும் 
ேமிழ்க உறவு்களுடனான போபபுள 
ப்காடி உறவு வலுபெடுதே சவண்டும் 
என்ெமே ோன் உளைா்ர எதிர்ொர்பெோ-

்கவும், அேற்்கா்க இலஙம்கயின் ்கடல் 
வளம் அழிந்து சொவமே அனுைதிக்்க 
முடியாபேனவும் பேரிவிதோர். 

அசேசொன்று, ெயன்ெடுதே முடியா-
ேமவ என்ற அடிபெமடயில் இந்தியக் 
்கடற்பறாழிலாளர்்களினால் ம்கவிடப-
ெட்ட மீன்பிடிப ெடகு்கசள ஏலமிடபெடுவ-
ோ்கவும் பேளிவுெடுததினார். 

செசசுவார்தமே்கமள நடததி ஒரு சுமு-
்கைான தீர்மவக் ்காண்ெேற்கு ேயா்ரா்க 
இருபெோ்க பேரிவிதே ்கடற்பறாழில் 
அமைசேர், செசசுவார்தமே மூலம் சுமு-
்கைான தீர்மவ எட்டுவது ஒருபுறமிருக்்க, 
இலஙம்க ்கடற்ெ்ரபபினுள நுமழந்து 
ேட்ட விச்ராே போழிலில் ஈடுெடுவமே 
இந்தியக் ்கடற்பறாழிலாளர்்கள உடன-
டியா்க நிறுதே சவண்டுபைனவும் பேரி-
விதோர். இக் ்காபணாளி மூலைான 
்கலந்து்ரயாடலில், நாம்கபெட்டினம், இ்ரா-
சைஸ்வ்ரம் உளளிட்ட ேமிழ்கததின் பேன் 
ைாவட்ட ்கடற்பறாழிலாளர் பி்ரதிநிதி்கள 
்கலந்து ப்காண்டிருந்ேனர்.

நாட்டுக்கு நன்மையான எந்ே...
எதிர்வரும் 03 வருடங்கமளயும் 

குழபபுவசே எதிரிணியின் சநாக்்கம். 
நாம் அேற்கு மு்கம்ப்காடுக்்க 
சவண்டும்.சேமவ ஏற்ெட்டால் நாமும் 
வீதிக்கு வருசவாம்.ைக்்கள ைததியில் 
பேல்சவாம்.

பொய்வழக்கு்கமள ோக்்கல் பேய்து 
்கடந்ே அ்ரசு எைது அணியினம்ர 
சிமறயிலமடதேது. ெமடயினர்,பிக்கு-
ைாம்ரக்கூட சிமறயில் அமடதேனர். 
ெமடயினருக்கு எதி்ரான ேர்வசேே பிச்ர-
்ரமண்களுக்கு ஆே்ரவு வழஙகினர். 
நீதிெதி்களுக்கு அழுதேம் ப்காடுதேனர். 
அ்ரசியலமைபபு திருதே பேயற்ொட்டில் 
அ்ரோர்ெற்ற நிறுவனங்கள ோன் இருந்-
ேன. 

பிரிவிமனவாேம் ேமலதூக்கியது.
சேசிய ொது்காபபு பூசசியைானது. ேதி-
்களால் அன்றி ைக்்கள ைததியில் வந்து 
முடிந்ோல் ேவால்்கமள பவல்லுைாறு 

எதி்ரணிக்கு ேவால் விடுகிசறாம். சேர்-
ேலுக்கு எதி்ரணி அஞ்சுகிறது. நாடு 
போடர்பில் சிந்திதசே நாம் முடிவு்கமள 
எடுதசோம். அடுதே சேர்ேலில் சோல்வி 
ஏற்ெடுைா என்று சிந்திதது நாம் ஒரு -
சொதும் முடிபவடுக்்கவில்மல. 

இறக்குைதித ேமட,சேேனப ெேமள 
அறிமு்கம் என்ெமவ போடர்பில் எைக்கு 
பி்ரசசிமன்கள வருபைன்று பேரிந்தும் 
அேமன முன்பனடுதசோம். ொதிபபு 
வருபைன்று பேரிந்தும் எம்.சி.சி ஒபெந் -
ேதமே எதிர்தசோம். நாட்டுக்கு முக்கி-
யைானோ்க இருந்ோல் அந்ே நிமிடசை 
முடிபவடுபசொம் என்றும் பி்ரேைர் பேரி-
விதோர். 

ஜனாதிெதி ச்காட்டாெய ்ராஜெக். 
்கட்சியின் ஸ்ோெ்கர் அமைசேர் பெசில் 
்ராஜெக், அமைசேர்்கள ,எம்.பிக்்கள 
உட்ெட பெருந்தி்ரளானவர்்கள இதில் 
்கலந்து ப்காண்டனர்.(ொ)

இந்தியாவுக்கு எதி்ரா்க பேயற்ெட...
விஜயதமே நிமறவு பேய்வேற்கு 

முன்னர் மடம்ஸ் ஒப இந்தியா ஒன்மல -
னுடன் நடததிய ்கலந்தும்ரயாடலின் 
சொசே இவவாறு பேரிவிததுளளார்.

இலஙம்கயின் பூமி பி்ரசேேதமே 
இந்தியாவின் ொது்காபபு ைற்றும் நல் -
வாழ்மவ ஆெததில் ேளளும் விேததில் 
ொவிபெேற்கு ஒருசொதும் ேந்ேர்பெம் 
இல்மலபயன அஙகு பவளிநாட்டமைச-
ேர் குறிபபிட்டார். நாட்டின் பவளிநாட்டுக் 
ப்காளம்க்கள போடர்ொ்க ்கருதது பேரி-
விதே அமைசேர் கூறியோவது "சீனாவி-
டமிருந்து பெற்றுக்ப்காளளபெட்ட ்கடன் 
ைற்றும் சீனாவுடனான எைது நல்லுற-
வினால் எைக்கு எதுவிே அசசுறுதேலும் 
இல்மல"எனவும் பேரிவிதோர் 

இலஙம்க ்கடன் பொறியில் சிக்கியி-
ருபெது ைற்றும் ்கடமன பேலுதே முடி -

யாைல் அேன் ெஙகுரிமை ைற்றும் உரி-
மை்கமள ஒபெமடபெது போடர்ொ்க 
ஒருசொதும் பி்ரசசிமன இல்மலபயன்-
றும் அம்ொந்சோட்மட துமறமு்கம் 
போடர்ொ்க ்கருதது பேரிவிதே பவளி-
நாட்டு அமைசேர் பேரிவிதோர். 

"இந்ே ப்காடுக்்கல் வாங்கமல மு்கா-
மைததுவம் பேய்ேது இலஙம்கயின் 
முக்கியைான சேமவ்களுக்கு ொதிபபு 
ஏற்ெடாே வம்கயிலாகும். பிரிவிமனவா-
ேதமே நாட்டில் ெ்ரபபுவேற்கு இலஙம்க 
ஒருசொதும் இடைளிக்்காது " என 
அவர் சைலும் பேரிவிதோர். இந்தியா-
வின் பவளிநாட்டலுவல்்கள அமைசேர் 
்கலாநிதி எஸ்.பஜயேங்கரின் அமழபமெ 
ஏற்று புதுடில்லிக்்கான உததிசயா்கபூர்வ 
விஜயதமே பவளிநாட்டமைசேர் ஜீ.எல். 
பீரிஸ் ஆ்ரம்பிததிருந்ோர். 

ெஸ் ்கட்டணததில் ைாற்றம்...
அனுைதி வழங்கபெட்ட சொது, 

மீண்டும் எரிபொருள விமல அதி்கரிக்-
கும் ெட்ேததில் ்கட்டணதமே அதி்கரிபெ-
தில்மலபயன ெஸ் உரிமையாளர்்கள 
இணக்்கம் பேரிவிததுளளோ்கவும் 
அவர் பேரிவிததுளளார். 

எரிபொருள விமல அதி்கரிக்்கபெட் -
டுளளமேயடுதது ெஸ்்கட்டணமும் அதி-
்காரிக்்கபெடுைா என அமைசேரிடம் 
வினவிய சொசே இ்ராஜாங்க அமைச-
ேர் சைற்்கண்டவாறு சநற்று (9) தின்க-
்ரனுக்கு பேரிவிதோர். 

அதுெற்றி போடர்ந்து உம்ரயாற்றிய 
அமைசேர், எரிபொருள ைற்றும் உதிரிப 
ொ்கங்களின் விமலக்கு ஏற்ெ ெஸ் ்கட்-
டணதமே ைாற்றியமைக்கும் விமலச -

சூததி்ரம் நமடமுமறயிலுளளோ்கவும் 
அேன் பி்ர்கா்ரம் ்கட்டணதமே அதி்க -
ரிக்்காைல் ைக்்களுக்கு ஓ்ரளவு நிவா்ர-
ணம் வழங்க நடவடிக்ம்க எடுக்்கபெ-
டுபைனவும், ்கடந்ே முமற விமல்கள 
அதி்கரிக்்கபெட்ட சொது, விமல சூததி-
்ரததிற்கிணங்கசவ விமல்கள அதி்கரிக் -
்கபெட்டோ்கவும் அவர் பேரிவிதோர். 

மீண்டும் எரிபொருள விமல அதி்க -
ரிதோல் ்கட்டணதமே அதி்கரிக்்க ைாட்-
சடாபைன ெஸ் உரிமையாளர்்கள இணக்-
்கம் பேரிவிததுளளோலும், அேன் 
்கா்ரணைா்க ெஸ் ்கட்டணங்கள அதி்கரிக் -
்கபெட ைாட்டாபேனவும் சொக்குவ்ரதது 
இ்ராஜாங்க அமைசேர் சைலும் பேரி-
விதோர். 

இந்திய பி்ரேைர் சைாடி... 
புதுடில்லி பேன்றிருந்ே அமைசேர் 

ஜீ.எல். பீரிஸ், எதிர்வரும் ைார்ச ைாேம் 
இலஙம்கக்கு உததிசயா்கபூர்வ விஜ -
யதமே சைற்ப்காளளுைாறு அமைசேர் 
பஜய்ேங்கருக்கு அமழபபு விடுதோர். 
ைார்ச ைாேம் நமடபெறவுளள பிம்ஸ் -
படக் உசசி ைாநாட்டில் ்கலந்துப்காள-
வேற்்கா்க இந்தியப பி்ரேைர் இலங -
ம்கக்கு விஜயம் பேய்யவுளளமைமய 

இலஙம்க ஆவலுடன் எதிர்ொர்ததுளள-
ோ்கவும் அவர் குறிபபிட்டார். 

பவளிநாட்டமைசேர் செ்ராசிரியர் 
ஜீ.எல். பீரிஸ் ்கடந்ே 06 முேல் 08 
ஆம் தி்கதி வம்ர இந்தியாவுக்கு சைற்-
ப்காண்ட இ்ரண்டு நாள உததிசயா்கபூர்வ 
விஜயம் போடர்ொ்க அமைசசு விடுத -
துளள அறிக்ம்கயிசலசய இவவாறு 
குறிபபிடபெட்டுளளது. 

அதி்கரிபபு இன்சறல் நட்டம்...
இந்தியன் எண்பணய் நிறுவனம் 

எரிபொருள விமலமய உயர்ததியுள-
ளமேயடுதது, சிபெட்ச்கா விற்ெமன 
நிமலயங்களுக்கு வாடிக்ம்கயாளர்-
்கள அதி்களவில் வருவோல், ேங்க -
ளின் நஷ்டம் அதி்கரிதது வருவோ்க -
வும் அவர் கூறினார். இது போடர்ொன 

நடவடிக்ம்கயா்க எரிபொருள விமல 
அதி்கரிபபு அததியாவசியைானபேன 
அ்ரோங்கததுக்கு அறிவிக்்கபெட்டுளள-
ோ்கவும், விம்ரவில் விமல அதி்கரிபபு 
இடம்பெறவுளளோ்கவும் ப்காழும்பில் 
நமடபெற்ற ஊட்கவியலாளர் ேந்திபபில் 
அவர் பேரிவிதோர். 

எனது ்கடமை ைட்டுைன்றி... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

இது என் உதி்ரததிலும், உணர்விலும் 
ஒன்று ்கலந்துவிட்ட பி்ரசசிமன்களில் 
ஒன்றாகும்.  இந்ேப பி்ரசசிமனயில் இரு 
நாடு்களும் போடர்புெடுவோல், இ்ராஜேந்-
தி்ர முமறயிலான முன்பனடுபபு்கள ஒரு-
புறம் சைற்ப்காளளபெட்டு வருகின்றன.

அடுதேோ்க, இழுமவ வமலப ெடகு்க-
ளின் மூலைான போழில் முமற என்ெது 
இரு நாட்டு ்கடல் வளங்கமளச சு்ரண்டுவ-
துடன், மீனின இனப பெருக்்கமும் அழி-
வுற்று வருகின்றன. அசேசந்ரம், எைது 
்கடற்பறாழிலாளர்்களின் போழில் உெ்க்ர-
ணங்கள, ெடகு்கள என்ெனவும் ொதிக்்கப-
ெட்டு, அழிவமடகின்றன.

எனசவ, இது போடர்பில் இருநாட்டு 
்கடற்பறாழிலாளர்்களுக்கிமடயில் விழிப-
புணர்வு்கமள ஏற்ெடுததும் பேயற்ொடு-
்கமள முன்பனடுதேல்.  

அடுதேோ்க, எல்மலத ோண்டி வரு-
கின்ற இழுமவ வமலப ெடகு்களுக்கு 
எதி்ரா்க ேட்ட நடவடிக்ம்க்கமள விமனத-
திறனுடன் முன்பனடுதேல்.  

அடுதது, இவவாறு ேட்ட நடவடிக்ம்க-
ளின் ஊடா்க அ்ரசுடமையாக்்கபெடுகின்ற 
ெடகு்கமள, அவற்றின் இழுமவ வமல 
ைடி்கமள அ்கற்றி, எைது ்கடற்பறாழி-
லாளர்்களுக்கு நீேைன்றததின் ஊடா்கப 
பெற்றுக் ப்காடுதேல்.  

இ்ராட்ேே ெடகு்கமள எதிர்ப்காண்டு, 
சிறிய ெடகு்களில் போழில் பேய்ய 
இயலாே எைது ்கடற்பறாழிலாளர்்களுக்கு 
இது ேன்னம்பிக்ம்கமய ஏற்ெடுததுவோ-
்கவும், அவர்்களது வாழ்வாோ்ரங்கமள 
உயர்ததுவோ்கவும் அமையும். இந்ே திட்-
டங்கசள நான் வகுததிருக்கும் திட்டங்க-
ளாகும் என்றார்.  

ேட்ட ைாஅதிெர்... (03ஆம் ெக்்கத போடர்) 
05 ேட்ட மூலங்கள மீோன விவாேத-

தில் உம்ரயாற்றிய அவர் சைலும் குறிப -
பிட்டோவது,   

ொரிய சைாேடிக்்கா்ரர்்கள போடர்பில் 
விோரிக்்க டி்ரயல் எட் ொர் விோ்ரமண 
முன்பனடுதசோம். ோம் விரும்பிய ேட்-
டதே்ரணிமய பேரிவு பேய்யும் உரிமை 
வழங்கபெட சவண்டும். வழக்கு ோை-
ேதமே குமறக்்க நீதிெதி்கள,நீதிைன்ற 
வேதி்கள அதி்கரிக்்கபெட சவண்டும்.  

நீதிெதி்கள நியமிக்ம்கயில் அவர்்க-
ளின் ேம்கமை,பேயற்திறன் குறிதது 
்கவனம் பேலுதே சவண்டும்.   

சைல் நீதிைன்ற நீதிெதி்கள நியமிக்-
ம்கயில் ேட்ட ைா அதிெர் திமணக்்களம், 
ேற்பொழுதுளள நீதிெதி்களின் ்கருததும் 
பெறபெடுகிறது. நீதிெதி்களுக்கு ெயிற்சி 

வழஙகும் நிறுவனதமே சைலும் ெலபெ-
டுதே சவண்டும்.   

எந்ே ்கா்ரணமுமின்றி ஊட்கததில் 
போல்வமே மவதது சிலர் ேடுதது-
மவக்்கபெடுகின்றனர். படாக்டர் �ாபி 
அேற்கு சிறந்ே உோ்ரணம். கீர்ததி மிக்்க 
படாக்ட்ரான அவர் ேடுதது மவக்்கப-
ெட்டார். 4000 ேததி்ரசிகிசமே போடர்-
பில் ெததிரிம்கபயான்றில் பவளியான 
பேய்திமய மவதது அவம்ர பின்போ -
டர்ந்து பேன்று ்கா்ரணமின்றி ஒன்றம்ர 
வருடங்கள வம்ர ேடுதது மவக்்கபெட் -
டார். அவர் ெட்ட ்கஷ்டங்கமள ஊட்க -
பைான்றுக்கு கூறியிருந்ோர். இமவ 
அ்ரசியல் ெலிவாங்கல்்களா்க கூட 
இருக்்கலாம். ேமலயமண கூட இன்றி 
சிமறயில் இருந்துளளார். 

ேமிழ், சிங்கள... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

உம்ரயாற்றும் சொசே அமைசேர் 
இவவாறு பேரிவிதோர்  ேமெயில் 
போடர்ந்தும் உம்ரயாற்றிய அமைசேர்:  

வழக்கு்கள வருடக்்கணக்கில் 
போடர்கின்ற நிமல ்காணபெடுகி-
றது. நீதிெதி்கள ஒருேமலபெட்ேைா்க 
பேயற்ெடுவோ்க சில விைர்ேனங்கள 
முன்மவக்்கபெடுகின்றன. அவர்்கள 
நீதியின் ெக்்கம் ோர்ொ்க பேயற்ெட்டால் 
அது சிறந்ேோகும்.  

ைாஜிஸ்திச்ரட் நீதிைன்றங்கள உட்ெட 
ோோ்ரண ைக்்களின் வழக்கு்கள போட-

்ரபெட்டுளள நீதிைன்றங்களில் ேமிழ், 
சிங்கள பைாழி்களில் வழக்கு விோ்ர-
மண்கள ைற்றும் தீர்பபு்கள வழங்கப -
ெட சவண்டும். பெரும்ொலும் ஆஙகில 
பைாழி்களில் தீர்பபு்களும் விோ்ரமண-
்களும் இடம்பெறுவோல் ோோ்ரண ைக்-
்களுக்கு பைாழி பி்ரசசிமன ஏற்ெடுகின்-
றது. உசேநீதிைன்றததில் பெரும்ொலும் 
ஆஙகில பைாழியிசலசய விோ்ரமண்க -
ளும் தீர்பபு்களும் இடம்பெற்றுவருகின்-
றன, அவவாறு ேட்டங்கள உளளசோ 
எைக்குத பேரியாது.  (ஸ)

இஸ்லாம் ொடபபுதே்க... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

வருகின்றன. புலி்கள சொ்ராட்டம் 
நடந்ே ்காலததில் கூட ்கலாோ்ர உமட 
போடர்பில் எந்ேவிே பி்ரசசிமன -
யும் நடக்்கவில்மல. இரு ேமூ்கங்க-
ளும் அமைதியா்க வாழும் நிமலயில் 
இவவாறு ேம்ெவம் நடந்துளளன. 

திருச்காணைமலயில் உளள ே.சே.கூ 
ேமலமை இருக்கும் அந்ே ைாவட்டததில் 
ேமிழ் முஸ்லிம் எம்பி்கள இமணந்து 

இேற்கு தீர்வு ்கண்டிருக்்கலாம்.   
அதி்கா்ரப ெ்ரவலாக்்கல் போடர்பில் 

ேமிழ் முஸ்லிம் ்கட்சி்கள ்கடந்ே ்காலத-
தில் செசின. 

ஹிஜாப உரிமைக்்கா்க சொ்ராடும் ேை -
யததில் அ்ரசியல் உரிமை போடர்பில் 
எவவாறு உடன்ொட்டுக்கு வ்ரமுடியும்.
ேமிழ் முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்்கா்க ொடுெட 
சவண்டும் என்றார்.

GSP. பிளஸ் ேலும்க... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

அவற்றில் எந்ேவிே ைாற்றங்களும் 
சைற்ப்காளளபெடவில்மல. ெமழய 
ெயங்க்ரவாே ேமடசேட்டததில் உளள 
குற்ற ஒபபுேல் வாக்குமூலம் என்ற மி்க 
சைாேைான விடயம் இந்ே ெயங்க்ரவாே 
ேமடச ேட்டததிலும் உளளது.

 ேற்சொது நமடமுமறயில் உளள 
ெயங்க்ரவாே ேமடசேட்டதமே நீக்கி-

னால் ைட்டுசை ஜீஎஸ்பி பளஸ் வரிசே -
லும்க வழங்கபெடுபைன்று ஐச்ராபபிய 
ொ்ராளுைன்றததில் அறிவிக்்கபெட்டுள-
ளது. அசேசொன்று எதிர்வரும் பஜனீவா 
ைனிே உரிமை செ்ரமவ அைர்மவ 
எதிர்ப்காளளசவ ''புதிய ெயங்க்ரவாே 
ேமடசேட்டம்''என்ற நாட்கம் அ்ரசினால் 
அ்ரஙச்கற்றபெட்டுளளது.

ஒமிக்ச்ரான் மவ்ரஸ்.. (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

சோன்றினாலும், இது மி்க சவ்கைா்க 
ெ்ரவக்கூடியது.  திறமையான ேடுபபூசி-
்கள பேலுததும் யு்கததில் அம்ர மில்லி-
யன் ைக்்கள இறந்திருபெது ்கவமலமய 
அளிக்கிறது. ஒமிக்ச்ரானின் ொதிபபு 
ைற்றும் இறபபு எண்ணிக்ம்க வியக்்க 
மவதோலும், உண்மையான ொதிபபு 
ைற்றும் இறபபு எண்ணிக்ம்க இமேவிட 
அதி்கைா்க இருக்கும்.  

ஒமிக்ச்ரான் போற்மற நாம் இன்னும் 
முழுமையா்க ்கடக்்கவில்மல. அேன் 
முடிமவ பநருஙகி வருகிசறாம் என்று 
நம்புகிசறாம். ெல நாடு்கள இன்னும் 
ஒமிக்ச்ரானின் போற்று உசேதமே ்கடக்-
்கவில்மல.  ெல வா்ரங்களா்க போடர்ச -
சியா்க இறபபு எண்ணிக்ம்க அதி்கரித-
துளளமை மி்கவும் ்கவமலயளிபெோ்க  
அவர் கூறினார். 

படஙகு அொய வலயைா்க... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

படஙகு ஒழிபபு நடவடிக்ம்க்களில் ஒன் -
றிமணந்து பேயற்ெடுைாறு ச்கட்டுள-
சளாம்.  

எைது ைாவட்டததில் ைசலரியா 
அொயம் இருந்ேசொதும் ேற்சொது அது 
்கட்டுபொட்டுக்குள ப்காண்டு வ்ரபெட்டுள -
ளது. பொது ைக்்கள மி்கவும் அவோன-

ைா்க பேயற்ெடுைாறு ச்கட்டுக்ப்காளளப-
ெடுகின்றீர்்கள என்றார். இசேசவமள 
நாடு முழுவதும் 06 ைாவட்டங்கள 
அொய வலயங்களா்க அறிவிக்்கபெட்-
டுளளது. அவற்றில் யாழ்.ைாவட்டமும் 
அடஙகியுளளோ்க ைாவட்டச பேயலாளர் 
கூறியுளளார்.

ம்கோன ேந்சே்கநெர்... (03ஆம் ெக்்கத போடர்)

பேய்யபெட்டுளளார். ேட்ட ைாஅதிெரின் 
ஆசலாேமனக்்கமைய, நீேவான் இந்ே 
உதே்ரமவ பிறபபிததுளளார்.   
இந்ே ேம்ெவம் போடர்பிலான விோ-

்ரமண்கள இதுவம்ர நிமறவமடய-
வில்மலபயன குற்றப புலனாய்வு 
திமணக்்களம் நீதிைன்றததில் சநற்று 
அறிவிததுளளது.
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(பாணந்துரை மத்திய குறூப் நிருபர்

களுத்துரை நகை சரப பிைதே-
சத்திற்குடபட்ட கலீல் பிதேஸ் 
பிைோன வீதி காபட இ்டப்படடு 

பு ன ை ர ம க க ப் -
ப ட டு ள ே ே ா க 
களுத்துரை நகை 
சரப பபாதுஜன 
பபைமுன தேட-
பாேர் அனபார் 
பஜௌபர் பேரிவித்-
ோர்.   நீண்டகால-
மாக புனைரமப்-
பினறி காணப்பட்ட 
இவ்வீதிரய புன-
ைரமத்து ேருமாறு 
பிைதேச மககள பாைாளுமனை உறுப்-
பினர் மர்ஜான பளீலி்டம் விடுத்ே 
தேணடுதகாளின தபரிதலதய 
இவ்வீதி சுமார் 50 இலடசம் 
பசலவில் காபட வீதியாக புன-
ைரமககப்படடுளேோக அேர் 
தமலும் பேரிவித்ோர்.   

சுமார் 650 மீட்டர் நீேமான 
இவ்வீதிரய புனைரமப்பேற்கு 
பாைாளுமனை உறுப்பினர் மர்ஜான 

பளீலின தேணடுதகாளின தபரில் 
பநடுஞசாரலகள அரமசசர் 
தஜானஸ்்டன பபர்னாணத்டா 
மற்றும் இைாஜாஙக அரமசசர் 
நிமல் லான்ா ஆகிதயாரின உே-

வியு்டன இவ்வீதிககு நிதிபயாதுக-
கப்படடு காபட வீதியாக இனறு 
புனைரமககப்படடுளேது.   

இவ்வீதி புனைரமப்புககு 
தேரேயான சந்ேர்ப்பத்தில் ந்ட-
ேடிகரக தமற்பகாண்ட பாைாளு-
மனை உறுப்பினர் மர்ஜான பளீ-
லுககு பிைதேச மககள சார்பாக 
அனபார் பஜௌபர் நனறி பேரிவித்-
துளோர்.   

பி்ரதேச ைக்்கள் அமைசசர்களான த�ான்ஸ்டன, 
லான்ா,  ைர�ான எம்.பிக்கு நனறி   

களுத்துறை ; கலீல் பிளேஸ் பிரதான 
வீதிக்கு  ரூ. 50 இலட்சம் ச்சலவில் காபட  

(பேலிகம தினகைன நிருபர்)

மாத்ேரை மாேட்ட பாைாளுமனை உறுப் -
பினரும் சபாநாயகருமான  மஹிந்ே யாப்பா 
அதபேர்ேனவின நிதிஒதுககீடடின 

கீழ் அதுபைலிய பிைதேச பசயலக பிரி -

விலுளே ேறியமககளுககு பபாருடகள 
மற்றும் உபகைணப் பபாதிகள ேழஙகப்ப்ட 
ந்டேடிகரக தமற்பகாளேப்படடுளேது. 
இந்நிகழ்வில்  சபாநாயகர் சார்பாக அேைது 
இரணப்பு பசயலாேைான சைத் யாப்பா அதப-
ேர்ேன கலந்து பகாளேவுளோர். 

சபாநாயகரின் நிதியுதவியில் 
வறிய மககளுககு பபாதிகள்

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

kp`pe;jiy

21MtJ nghJ gl;lkspg;G tpohtpd; Gifg;glg; 
gpbg;G Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy;

2022 khHr; 29> 30> 31k; jpfjpfspy; eilngwtpUf;Fk;> kp`pe;jiy> 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; 21MtJ nghJg; gl;lkspg;G 

tpohit cs;slf;Ftjw;F> gl;lkspg;G Gifg;glg; gpbg;gpy; Fiwe;j 

gl;rk; %d;W tUl jpUg;jpfukhd mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s 

epWtdq;fspy; ,Ue;J tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsUf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

&gh Iahapuk; (&. 5>000/-) nrYj;jpa gw;Wr; rPl;Lld; my;yJ 

kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; epjpahshpd; 

ngahpy; mEuhjGu fpis> kf;fs; tq;fpapy;> kp`pe;jiy ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fofk;> fzf;F ,y. 008-1-001-8-1725841 ,y; 

tuT itj;J> mjd; gw;Wr; rPl;Lld;> XH vOj;J%y Ntz;Ljiy 

rkHg;gpj;J 2022.03.02 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

thu ehl;fspy; gpujpg; gjpthsH/ ghPl;irfs; kw;Wk; fy;tp 

mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l 

jfty;fis (nj.Ng. 025-2266780) MHtKs;s jug;gpdUf;F 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022 Nk 31 tiu nry;YgbahFk;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 

gjpT nra;ag;gl;l XH tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jH ,d; ngahpy; 

tiuag;gl;l &gh Ik;gjhapuk; (&. 50>000/-) nfhz;l tpiykDg; 

gpizia Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzj;Jld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld;> ~kp`pe;jiy> ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fofk;> gjpthsUf;F| Kfthpaplg;gl;L gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ 2022.03.03 gp.g. 2.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;FkhW gjpthsH mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplg;gly; Ntz;Lk;. 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %isapy; ~nghJg; gl;lkspg;G 

tpoh - 2021I glnkLj;jy;| vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; 2022 khHr; 03k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F %lg;gLk; 

gjpthshpd; mYtyfj;jpy; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l Nfs;tpjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

%lg;gl;lTld; Nfs;tpfs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf ,Uf;Fk;.

gjpy; gjpthsH>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

kp`pe;jiy.

2022 ngg;uthp 10

Nfs;tpg; gj;jpu mwptpj;jy;
gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;

ghJfhg;G Nritapid toq;Fjy;
,e;j jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfk; kw;Wk; gpuNjr fpis 

mYtyfq;fs; 51 ,w;fhf 2022.04.01 e; jpfjp njhlf;fk; 2023.03.31 

e; jpfjp tiu ghJfhg;G Nritapid  toq;Ftjw;Fupajhf 

jpizf;fs Nfs;tp rigapd; jiytupdhy; 2022.03.03 e; jpfjp 

gp.g.1.00 kzp tiu Nfs;tpfs;  Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

02. Nfs;tp Mtzq;fspid 2022.02.11 e; jpfjp njhlf;fk; 

2022.03.03 e; jpfjp   K.g.10.00 kzp tiu kPs nrYj;jg;glhj 

&.3000.00 fl;lzj;jpid ,e;j jpizf;fsj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpd; fhrhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;bid 

fzf;fhsu; (toq;fy;) ,lk; toq;fp ngw;Wf; nfhs;s ,aYk;. 

Nkyjpf tpguq;fspid fzf;fhsu; (toq;fy;) ,lk;  ngw;Wf; 

nfhs;s ,aYk; vd;gJld;   njhiyNgrp ,yf;fk; 011  3070870 

MFk;. Njitahapd; fl;lzkpd;wp Nfs;tp Mtzq;fspid ,e;j 

mYtyfj;jpy; guprPyid nra;J ghu;f;f ,aYk;. 

03. G+u;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; Nfs;tp 

epge;jidfspd; gpufhuk; 460>000.00 &gha;fs; Nfs;tp ghJfhg;G 

gpizAld; 02 gpujpfSld; $bajhf Kj;jpiuapl;L ,e;j 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; ,ly; my;yJ 

gjpT jghypy; gjpthsu; ehafk;> gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;> 

,y.234/V3> nld;rpy; nfhg;NgfLit khtj;ij> gj;juKy;iy 

vd;Dk; Kftupf;F mDg;Gjy;  Ntz;Lk;.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

itf;fg;gl;Ls;s ciwapd; ,lJ gf;f  Nky; %yiyapy; 

'ghJfhg;G Nritapid toq;Ftjw;fhf tpiy kDf; Nfhuy; 

2022/01" vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

04.  2022.03.03  e; jpfjp gp.g.1.30 kzpf;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLtJld; me;Neuj;jpw;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; 

epuhfupf;fg;gLk;.

     gjpthsu;  ehafk;>

     Nfs;tpr; rigapd; jiytu;.

gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;>

,y. 234/A3>
nld;rpy; nfhg;NgfLit khtj;ij>

gj;juKy;iy.
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இலங்கை மீனவரகைளின் எல்லகை்ை
வ்ைய்ை செயயவும்
யாழ்.விசேட நிருபர்   

இலங்கைககைான இந்திய பிரதி 
உயர்்ஸ்ானிகைர் விசனாத் சேககைப்-
புககும், யாழ்.மாவடடப்பாராளு-
மன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீ-
்ரன மற்றும் வனனி மாவடடப் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ோள்்ஸ 
நிர்மலநா்ன ஆகிசயாருககி்ட-
யிலான ேந்திப்பு சநற்றுமுனதினம் 
இடம்்பற்்றது. இசேந்திப்பு சநற்று-
முனதினம் ் ேவவாய்ககிழ்ம பிரதி 
உயர்்ஸ்ானிகைரின வதிவிடத்தில் 
இடம்்பற்்றது.   

இசேந்திப்பின சபாது மீனவர்கை-
ளின வாழ்வா்ாரம், மீனவர்கைளின 
இ்றப்புககைான நீதி, மீனவர்கைளின 
நியாயமான சபாராடடத்திற்கு நிரந்-
்ரத் தீர்வு சபான்ற சகைாரிக்கைகைள் 
முன்வககைப்படடுள்்ளன.   

இரு்ரப்பு மீனவர்கைளுககி்டசய 
்்ாடர்சசியாகை நிலவிவரும் முரண்-

பாடுகைள் ஈழத்்மிழர்கைளுககும், 
்ாய்த்்மிழகை உ்றவுகைளுககுமி-

்டசய விரிே்ல ஏற்படுத்துவ்்த் 
்விர்ககும் முகைமாகை, இலங்கை 
மீனவர்கைளின கைடல் எல்்லகை்்ள 
வ்ரய்்ற ்ேய்வ்ற்சகைனும் துரி் 
நடவடிக்கை சமற்்கைாள்்ள சவண் -
டு்மன்ற சகைாரிக்கை பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கை்ளால் முன்வககைப்பட -
டது.   

ஈழத்்மிழர்கைளின அரசியல் தீர்வு 
கி்டப்பதில் கைால்ாம்ம் ஏற்பட -
டுள்்ள்ாகைவும் அது ்மிழர்கைளின 
இருப்்பக சகைள்விககுடபடுத்தும் 
ேமசநரத்தில் இந்தியாவின அரசி -
யல், இராே்ந்திர நகைர்வுகைளிலும் 
்ாககைம் ்ேலுத்்ககூடும் எனப்ால், 
்மிழர்கைளுககைான நிரந்்ர அரசியல்-
தீர்வில் இந்தியாவின வகிபாகைம் உறு -
திப்படுத்்ப்பட சவண்டும் எனபது 
குறித்தும் இ்னசபாது கைலந்து்ரயா-
டப்படடது.   

இந்திய உயர்ஸ்ானிகரிடம் யாழ். எம்.பிக்கள் ககாரிக்மக

பூநகைரியில இந்திய 
றைோலரகைள் ஏலத்தில

கிளி்நாசசி குறூப் நிருபர்

கிளி்நாசசி பூநகைரி கிராஞ்சி பகு -
தியில்  எடடு இந்திய  ச்றாலர்கைள் 
94300 ரூபாவுககு ஏலத்தில் விடப் -
படடுள்்ளன.

சநற்று (09)  கிராஞ்சி கைடற்ப்ட 
முகைாம் பகுதியில் ்வத்து ச்றாலர் 
படகுகைள்  ்கைாழும்பு மற்றும் கிளி -

்நாசசி கைடற்்்றாழில் நீரியல் வ்ளத் 
தி்ைககை்ள அதிகைாரிகைள் குழு ஏலத் -
தில் விற்ப்ன ்ேய்யும் நடவடிக-
்கையி்ன சமற்்கைாண்டிருந்்னர்.

ஏலத்தில் விடப்படட அ்ன்து 
படகுகைளும் மீ்ள பயனபடுத்் 
முடியா் நி்லயில்

சே்முற்றிருந்்்ம குறிப்பிடத் -
்ககைது.

மனனார் குறூப்  நிருபர்

மனனார் மற்றும் மடு வலய 
கைல்வி பணிம்னககுடபடட முன -
பள்ளி ஆசிரியர்கைள் சநற்று பு்னகி-
ழ்ம(09) கைா்ல 8.30 ்்ாடககைம் 
அ்டயா்ள கைவனயீர்ப்பு சபாராடட -
்மான்்ற முன்னடுத்துள்்ளனர்.

நிரந்்ர நியமனம் மற்றும் ேம்ப்ள 
அதிகைரிப்்ப வலியுறுத்தி மனனார்,-

நானாடடான,மடு,முேலி,மாந்்் 
சமற்கு பகுதிகை்்ள சேர்ந்் முன -
பள்ளி ஆசிரியர்கைள் சநற்று  மாவடட 
்ேயலகைத்திற்கு முனபாகை கைவன-
யீர்ப்பு சபாரடடத்்் முன்னடுத்-
துள்்ளனர்.

25 வருடஙகைளுககு சமலாகை 
முனபள்ளி ஆசிரியர்கை்ளாகை கைட -
்மயாற்றி வருகின்ற சபாதும் 
இதுவ்ர ்ஙகைளுககு நிரந்்ர நியம -

னம் வழஙகைப்படவில்்ல எனவும், 
முனபள்ளிகைளில் பல ்ரப்படட 
கைல்வி நடவடிக்கைகைளில் ்ஙகைள் 
ஈடுபடுகின்ற சபாதும் ்ஙகைளுககு 
மா்ம் ்வறுமசன 6 ஆயிரம் ரூபா 
்கைாடுப்பனவு மாத்திரசம வழஙகைப் -
படுவ்ாகை முனபள்ளி ஆசிரியர்கைள் 
சுடடிககைாடடியுள்்ளனர்.

ேனாதிபதி, ஆளுநர், மற்றும் ேம் -
பந்்ப்படட உயர் அதிகைாரிகைளுககு 

்ஙகைள் சகைாரிக்கைகை்்ள மகைேர்கை்ளா -
கைவும் சநரில் ேந்தித்து ் ்ரிவித்துள்்ள 
சபாதும் ் ஙகைளுககு இதுவ்ர உரிய 
தீர்வு கி்டககைவில்்ல எனவும் 
வி்ரவில் ்மது சகைாரிக்கை நி்்ற -
சவற்்றப்படாவிடடால் ்்ாடர் 
சபாராடடஙகை்்ள முன்னடுககை 
சபாவ்ாகை முனபள்ளி ஆசிரியர்கைள் 
்்ரிவித்துள்்ளனர்.

முன்்பள்ளி ஆசிரியரகைள் 
கைவனயீரப்பு ற்போைோட்டம்

கச்சதீவு திருவிழா
அனுமதி கிடைத்தால் ்மிழக 
பக்ரகள் கலந்து ககதாள்்ள முடியும்
யாழ்.விசேட நிருபர் 

கைசேதீவு திருவிழாவுககு இந்திய 
பக்ர்கைள் ்ேல்வது ்்ாடர்பான 
அனுமதி கி்டககும் படேத்தில் 
இந்தியாவிலிருந்தும் பக்ர்கைள் பங -
சகைற்கை முடியும் என யாழ் மாவடட  
்ேயலா்ளர் கைைபதிப்பிள்்்ள 
மசகைேன ்்ரிவித்்ார்.

யாழ்.மாவடட ்ேயலகைத்தில் சநற்-
றுமுனதினம் ்ேவவாய்ககிழ்ம 
இடம்்பற்்ற ஊடகை ேந்திப்பின 
சபாச்  அவவாறு ்்ரிவித்்ார்.   

சமலும் ்்ரிவிக்கையில், 
எதிர்வரும் மார்ச மா்ம் 11ஆம் 

12ஆம் திகைதிகைளில் கைசேதீவு புனி் 
அந்ச்ானியார் ஆலய வருடாந்் உற்-
ேவம்  ந்ட்ப்றவிருககின்றது.

இ்ன ஆரம்பககைடட கூடடத்தி -
சலசய ்கைாசரானா நி்ல்மகை்்ள 
கைருத்திற்்கைாண்டு சுகைா்ார அ்மச-
சின பணிப்பா்ளர் நாயகைத்தின 
ஆசலாே்னககை்மய 500 உள்ளூர் 

பக்ர்கைள் ்ேல்வ்ற்கு மாத்திரம் 
அனுமதி கி்டத்திருந்்து. இருந் -
்சபாதும் ்ற்சபாது ஆரம்ப கைடட 
நடவடிக்கைகை்்ள நாம் முன்ன-
டுத்து வருகின்ற சவ்்ளயில் இந்திய 
பக்ர்கை்்ளயும் கைலந்து ்கைாள்்ள 
அனுமதிககை சவண்டும் என்ற 
சகைாரிக்கைகைள் முன்வககைப்படடு 
வருகின்றன. இகசகைாரிக்கைகை்்ள 
நாஙகைள் உரிய ்ரப்புகைளுககு அனுப் -
பியிருககினச்றாம். 

அஙகிருந்து அனுமதி கி்டககும் 
படேத்தில் இந்தியாவிலிருந்தும் பக -
்ர்கைள் பஙசகைற்கை முடியும். இவவா -
்றான சகைாரிக்கை குறித்து சுகைா்ார 
அ்மசசு மற்றும் கைலாோர அ்மச -
சுககு அறிவித்திருககினச்றாம். 
அனுமதி கி்டககும் படேத்தில் 
அது்்ாடர்பில் நடவடிக்கை எடுககை 
முடியும். இவவிடயத்தில் சில முன -
்னடுப்புககைள் எடுககைப்படுவ்ாகை 
அறிய முடிகின்றது என்றார். 

மறுஅறிவித்ல் வடை யதாழில்
பி.சி.ஆர பரிச�தா்டைகள் இடைநிறுத்ம் 
யாழ்.விசேட நிருபர் 

்வளிநாடு ்ேல்சவாருககைான 
பி.சி.ஆர் பரிசோ்்னகைள் நா்்ள 
மு்ல் மறுஅறிவித்்ல் வ்ர யாழ்-
சபா்னா ் வத்தியோ்லயில் இ்ட-
நிறுத்்ப்படுவ்ாகை யாழ்.சபா்னா 
்வத்தியோ்லயின பணிப்பா்ளர் 
நந்்குமாரன ்்ரிவித்துள்்ளார்.

நாடு முழுவதும் சமற்்கைாள்்ளப் -
படடு வரும் சுகைா்ார ்்ாழிற்ேஙகைங-
கைளின பணிப்பகிஷகைரிப்பு கைாரை-
மாகை ்வளிநாடு ்ேல்சவாருககைான 
பி.சி.ஆர் பரிசோ்்னகை்்ள ்வத்-
தியோ்லயில் சமற்்கைாள்வதில் 
சிககைல் கைாைப்படுவ்ால் மறுஅறி-
வித்்ல் வ்ர அ்வ இ்டநிறுத்்ப்-
படுவ்ாகை அவர் ்்ரிவித்துள்்ளார். 

யாழ்.பலகலை
அடைக கதாற�டடையுைன் நுடழந்்வரகட்ள
கண்டித் மதாணவன் மீது ்தாககு்ல்
யாழ். விசேட நிருபர் 

அ்ரக கைாற்ேட்டயுடன யாழ்.
பல்கை்லககைழகைத்திற்குள் வந்் 
மாைவ்ன கைண்டித்் சிசரஷட 
மாைவன யாழ்.பல்கை்லககு 
்வளியில் ்வத்து ்ாககைப்பட -
ட்ம ்்ாடர்பில் மானிப்பாய் 
்பாலி்ஸ நி்லயத்தில் மு்்றப் -
பாடு ்ேய்யப்படடுள்்ளது. 

ேம்பவம் ்்ாடர்பில் சமலும் 
்்ரியவருவ்ாவது, 

கைடந்் வாரம் யாழ்.பல்கை்லக-
கைழகைத்தினுள் கைனிஷட மாைவன 
ஒருவர், பல்கை்லககைழகை 
மாைவன அல்லா் ்னனு்டய 
நண்பர் ஒருவருடன அ்ரக கைாற் -
ேட்ட அணிந்து பல்கை்லககைழகை 
வ்ளாகைத்தினுள் வந்துள்்ளார். 

அ்்ன அவ்ானித்் மூன்றாம் 
மற்றும் நானகைாம் வருட மாைவர்-
கைள் குறித்் மாைவ்ன அ்ழத்து 
அ்ரக கைாற்ேட்டயுடன 
பல்கை்ல வ்ளாகைத்தினுள் நு்ழந்-
்்ம்ய கைண்டித்து , பல்கை்ல 
வ்ளாகைத்தி்ன விடடு ்வளிசயறு -
மாறு பணித்துள்்ளனர். 

அ்ன சபாது, மாைவனுடன 
வந்் பல்கை்லககைழகைம் ோரா்வர், 
சிசரஷட மாைவர்கைளுடன முரண் -
படடுள்்ளார். அ்்ன அடுத்து 

அஙகு வந்திருந்் பல்கை்லககைழகை 
பாதுகைாப்பு உத்திசயாகை்ஸ்ர்கைள், 
அ்ரககைாற்ேட்டயுடன பல்கை -
்லககைழகை வ்ளாகைத்தினுள் நின-
்றவர்கை்்ள ்வளிசயற்றி இருந் -்
னர். 

இசேம்பவம் இடம்்பற்்ற 
பினனர், அ்ரக கைாற்ேட்டயு -
டன வந்் நபர்கை்்ள கைண்டித்் 
சிசரஷட மாைவர் ஒருவர் கைல் -
லுண்டாய் ்வளி ஊடாகை ்னது 
நண்பர் ஒருவரின முசேககைர வண்டி -
யில் வீடு திரும்பிக்கைாண்டிருந்் 
சவ்்ள, முசேககைர வண்டி்ய கைல் -
லுண்டாய் ்வளியில் வழிமறித்் 
கும்பல் ஒனறு மாைவன மீது 
ேரமாரியாகை ்ாககு்்ல நடாத்தி 
விடடு ்ப்பி ்ேனறுள்்ளது. 

ேம்பவம் ் ்ாடர்பில் பல்கை்லக-
கைழகை ஒழுககைாற்று குழுவிற்கு ்ாக -
கு்லுககு இலககைான மாைவன 
மு்்றயிடட்் அடுத்து , பல் -
கை்லககைழகைத்திற்கு ்வளிசய 
ந்ட்பற்்ற ேம்பவம் எனப -்
னால், அது ்்ாடர்பில் ்பாலி்ஸ 
நி்லயத்தில் மு்்றப்பாடு ்ேய் -
யுமாறு அறிவுறுத்்ப்படடுள்்ளது. 
அ்்ன்்ாடர்ந்து மாைவனால் 
மானிப்பாய் ்பாலி்ஸ நி்லயத்-
தில் மு்்றப்பாடு பதிவு ்ேய்யப் -
படடுள்்ளது. 

்ஙகம் கவன்்ற யுவதிககு 
எதிரககடசித ்டலவர பதாைதாடடு

முல்்லத்தீவு மாவடடத்்்ச 
சேர்ந்் கைசைஷ இந்திராச்வி என்ற 
யுவதி கைடந்் மா்ம் 18ஆம் திகைதி 
பாகி்ஸ்ான லாகூர் நகைரில் இடம் -
்பற்்ற இரண்டாவது ஸ்ரீலஙகைா 
பாகி்ஸ்ான ேசவட குத்துசேண்்ட 
சபாடடியில் ்ஙகைப் ப்ககைம் ்வன-
றிருந்்ார். 

சநற்்்றய தினம் (08) யுவதி்ய 
எதிர்ககைடசித் ்்லவர் ேஜித் பிசரம-

்ாே மற்றும் அவரு்டய பாரியார் 
ேலனி பிசரம்ோ ஆகிசயார் ேந்-
தித்து அவருககு ஒரு லடேம் ரூபாய் 
பை பரிசி்னயும் வழஙகி ்கைௌர-
வித்துள்்ளனர்.  ஐககிய மா்ர் ேகதியி-
னூடாகை ரூபா 100,000 பைத்தி்ன 
இந்திராச்வி்ய ஊககுவிககும் 
முகைமாகை வழஙகியதுடன. எதிர்கைா -
லத்தில் சமலும் உ்விகை்்ள வழஙகை 
உறுதி வழஙகியுள்்ளார் .

விடைவில் மதாகதாண�டப ச்ர்ல் 
மஸ்தான் எம்.பி க்ரிவிப்பு 
ஓமந்்் விசேட நிருபர்

ம ா கை ா ை ே ் ப 
ச்ர்்்ல வி்ரவில்  
நடத்துவ்ற்கைான ஏற்பா-
டுகைள் இடம்்பற்றுவரு-
வ்ாகை வனனி பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர் சகை. 
சகை. ம்ஸ்ான ்்ரிவித்-
்ார்.

வவுனியாவில் இடம்-
்பற்்ற நிகைழ்்வான-
றின சபாது புதிய அர-
சியல் அ்மப்பில் மாகைாைே்ப 
மு்்ற்ம நீககைப்படும் என ்்ரி-
விககைப்படுவது ்்ாடர்பில் ஊடகை-
வியலா்ளர்கைள் சகைடடசபாச் அவர் 
இவவாறு ்்ரிவித்்ார்.

்்ாடர்ந்தும் கைருத்து ்்ரிவித்் 
அவர்,

ஒவ்வாருவரும்  ் ாஙகைள் நி்னத்-
்்் ்ற்சபாது கூறுகின்றனர். 13 

ஆவது திருத்்ம் இல்லா -
மல் ஆககைப்படும் என-
றில்்ல. இவவா்றான 
நி்லப்பாடு எடுககைப்ப-
டு்மன இதுவ்ரயில் 
எமககு கூ்றப்படவும் 
இல்்ல.

ஒரு ேமூகைத்திற் -
கைான தீர்வாகை மாகைாை 
ே்பகைள் இருககும் 
சபாது அ்்ன இல் -
லாமல் ஆககுவார்கைள் 

எனப்்ல்லாம் ச்ர்்ல் கைாலத்தில் 
்ோல்லப்படுவதுசபால பி்ழயான 
கைருத்துககைள். உண்்மயில் மாகைா-
ைே்ப ச்ர்்்ல ்வககைமுடியா் 
சூழ்ல ஏற்படுத்தியச் கைடந்் அர-
ோஙகைம்்ான. எனினும் வி்ரவாகை 
அ்ற்குரிய முடிவுகைள் எடுககைப்படடு 
மாகைாைே்ப ச்ர்்லும் வி்ரவில் 
ந்ட்பறும் என ்்ரிவித்்ார்.

விபத்தில சிறுமி உடபட மூவர் படுகாயம்
ோவகைசசேரி விசேட நிருபர்

்கைாடிகைாமம் ்பாலி்ஸ பிரிவுககுட-
படட சவம்பிராய் ேந்திப் பகுதியில் 
சநற்று 6 மணிய்ளவில் இடம்்பற்்ற 
சமாடடார்்ேககிள் விபத்தில் சிறுமி 
உடபட மூவர் படுகைாயம்டந்துள்-
்ளனர். புத்தூர் வீதி ஊடாகை பயணித்் 
இரண்டு சமாடடார் ்ேககிள்கைளில் 
ஒனறு மீோ்ல- சவம்பிராய் பகுதியில் 
கி்்ள வீதி ஒனறினுள் திருப்ப முற்-
படட சவ்்ளயிசலசய இவவிபத்து 
இடம்்பற்றுள்்ளது. குறித்் சமாட-

டார்்ேககி்்ள பினனால் வந்் 
சமாடடார்்ேககிள் சமாதிய்ம-
யால் இவவிபத்து இடம்்பற்றுள்்ள-
்ாகை ்்ரிவிககைப்படுகி்றது. இவவி-
பத்தில் மந்துவில் சமற்கு பகுதி்யச 
சேர்ந்் 8 வயது சிறுமி கைால் முறிந்் 
நி்லயிலும்,37வய்ான அவரது ் ாய் 
்்லயில் பலத்் கைாயஙகைளுடனும் 
17வயது இ்்ளஞன கைாலில் படுகைாய-
ம்டந்தும் ோவகைசசேரி ஆ்ார ்வத்-
தியோ்லயில் சிகிச்ேககைாகை அனும-
திககைப்படடுள்்ளார்.
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நற்பிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்

அமபபானை மபாவட்்டத்தில்  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -க்டந்த திஙகட்கிழனம  பபய்த 
அன்டமனழ கபாரணமபாக நபாவி-
்தன்பவளி பிரத்தச பசயலகத்-
திற்குட்பட்்ட ச்டயந்தலபாவ, 
சவளககன்ட விவசபாயக கண்-
்டஙகளின்   பநல் அறுவன்ட  
பபாதிககபபட்டுளள விவசபாயி-
கள ப்தரிவிககின்ைைர்.

இம முனை பநல் வினளசசல் 
குனைவன்டந்த தபபாதும, பநல்-
லுககபாை வினல  அதிகரித்துக  
கபாணபபடுகிைது.   ்தனியபார்த் 
துனை வர்த்்தகர்கள 66 கிதலபா-
கிரபாம பகபாண்்ட ஒரு மூன்ட  
பநல்னல 4800 ரூபபா மு்தல் 
5000 ரூபபா வனர பகபாளவைவு 
பசயது வருகின்ைனம குறிபபி-
்டத்்தககது.

பபாலமுனை திைகரன் நிருபர்

கவிஞரும, பிரபல எழுத்்தபாள-
ருமபாை ஈழமதி ஜபபபார் எழுதிய 
கவின்த  நூல் பவளியீட்டு விழபா, 
மபார்ச மபா்தம முற்பகுதியில் நன்ட-
பபைவுளளது.

கிழககு  மபாகபாண மு்தலனமச-
சின் முன்ைபாள பசயலபாளர் 
யூ.எல்.ஏ.அஸீஸ் ்தனலனமயில்  
நன்டபபைவுளள இவ் விழபாவில், 
சுமபார் 280 துனைசபார்ந்தவர்களது 
சுய சரி்தம பற்றி  கவின்த வடிவில் 
எழு்தபபட்டுளள இநநூலபாைது, 
அரசியல்  பிரமுகர்கள, கல்விமபான்-
கள, மருத்துவர்கள, சட்்டத்்தரணி-
கள, இலஙனக நிருவபாக தசனவ 
உத்திதயபாகத்்தர்கள மற்றும நிறுவ-
ைத் ்தனலவர்கனள உளள்டககிய 
நூலபாக பவளிவரவுளளது.

நூல் வெளியீடு

மழையினால் வெல் 
அறுெழை பாதிப்பு

(மண்டூர் குறூப நிருபர்)

மட்டு.  பிரபாநதிய சுகபா்தபார தசனவகள 
பணிமனையின் தபபாரதீவுபபற்று பசயலக 
பவல்லபாபவளி  சுகபா்தபார னவத்தியதிகபாரி 
பிரிவுககுட்பட்்ட திகதகபான்ட ஆரமப 
மருத்துவச  சிகிசனசப பிரிவு திைந்த கபாலத்-
திலிருநது, க்டந்த மூன்று வரு்டஙகளபாக  
மூ்டபபட்டு கவனிபபபாரற்று கபாணபபடுவ-
்தபாக  பிரத்தசவபாசிகளபால் விசைம ப்தரிவிக-
கபபடுகிைது.

இது குறித்து தமலும ப்தரியவருவ்தபா-
வது,

பபபாதுமககளின்  சுக்தபார தசனவ கருதி, 
திகதகபான்ட கிரபாமத்தில் திைககபபட்்ட 
ஆரமப  சிகிசனசப பிரிவு திைககபபட்்ட நபாளி-
லிருநது, இற்னைவனர மூ்டபபட்்ட நினலயில்  
கபாணபபடுவ்தைபால், 43 கிரபாம தசனவயபா-
ளர் பிரிவுகனளக பகபாண்்ட கிரபாம மககள   
னவத்திய  தசனவயின்றி சுமபார் 40 கிதலபா-
மீற்ைர் ப்தபானலவிலுளள களுவபாஞ்சிககுடி, 
கல்முனை  மற்றும மட்்டககளபபு தபபா்தைபா 
னவத்தியசபானலனய நபாடுவ்தபாக கவனல ப்தரி-
விககின்ைைர்.

பின்்தஙகிய  எல்னலபபுை கிரபாம மககளின் 
மருத்துவச சிகிசனசத் த்தனவகனள நினை-

தவற்றும  தநபாககு்டன், நிர்மபாணிககபபட்்ட 
இசசிகிசனச நினலயத்தில் குடிநீர் வசதியற்ை  
நினல கபாணபபடுவது்டன்,

ந்டமபாடும தசனவயபாக இன்டககின்டதய  
பவளளிககிழனம  மபாத்திரம இரு மணி தநரத்-
திற்கு சுகபா்தபார தசனவயு்டன் மருநதுகள  வபாக-
ைத்திற்குள இருநது வழஙகபபடுவ்தபாகவும 
ப்தரியவருகிைது.

மீண்டும  இசசிகிசனசப பிரிவில் சுகபா்தபார 
னவத்தியச தசனவகள இ்டமபபறுவ்தற்கு-
ரிய  ந்டவடிகனககள  அதிகபாரிகளபால் முன்-
பைடுககபப்ட தவண்டுபமை  பபபாதுமககள 
தகபாரிகனக விடுககின்ைைர்.

ப்தன்கிழககு  பல்கனலகக-
ழகத்ன்த ஸ்்தபாபித்்த முன்ைபாள 
அனமசசர் எம.எச.எம. அஸ்ரப  
ப்தன்கிழககு பல்கனலககழத்தில் 
சட்்டபீ்டத்ன்த நிறுவி அந்த சட்்ட-
பீ்டத்தில் ்தபான்  விரிவுனரயபாளரபாக 
க்டனமயபாற்ை தவண்டும எனும, 
கைனவ ்தன்னுள னவத்திருந்தபார் 
எை உயர்நீதிமன்ை நீதியரசர் ஏ.எச.
எம. திலீப  நவபாஸ் ப்தரிவித்்தபார். 

இலஙனக ப்தன்கிழககு பல்க-
னலககழக உபதவந்தர்  தபரபாசி-
ரியர் ைமீஸ்  அபூபககரின் ்தனல-
னமயில்,  14வது  பட்்டமளிபபு 
விழபாவின் இரண்்டபாவது நபாளின் 
பிர்தம தபசசபாளரபாக கலநது-
பகபாண்டு  உனரயபாற்றும தபபாத்த  
தமற்கண்்டவபாறு ப்தரிவித்்தபார். 

அவர் ப்தபா்டர்நதும உனரயபாற்-

று ன க யி ல் , ப ்தன் கி ழ க கு 
பல்கனலககழகம என்ைபால் 
மனைந்த அஸ்ரப  எல்தலபா-
ருககும நினைவில் வருவபார். 
அவர் அரசியலிலிருநது ஓய-
வுபபற்று சட்்டபீ்ட  மபாண-
வர்களுககு ்தன்னுன்டய 
சட்்டம சபார்ந்த அறினவ 
வழஙக தவண்டும எனும 
அவபா  இருந்தது. 

அவரது கைவுகள மிக 
தூரதநபாககு பகபாண்்ட்தபாக 
அனமநதிருந்தது. இந்த  
பல்கனலககழகத்தில் சட்்டபீ்டம 
மட்டுமின்றி னவத்தியபீ்டமும 
கபாலத்தின் த்தனவயபாக  உளளது. 
கல்முனை அஸ்ரப ஞபாபகபார்த்்த 
னவத்தியசபானலனய இனணத்-
துகபகபாண்டு  மருத்துவ பீ்டத்ன்த 

உருவபாகக முயற்சிகனள எடுகக 
தவண்டும. எதிர்கபாலம  ஆஙகி-
லத்ன்த னமயமபாக பகபாண்டுள-
ள்தபால் எதிர்கபால உயர்கல்வி 
பபா்டத்திட்்டஙகள  ஆஙகில 
பமபாழிமூலதம அனமயதவண்-
டும. இ்தனை மதலசியபா, சிங-

கபூர் தபபான்ை நபாடுகள  இந்த 
பகபாளனகனய பவகுவபாக பின்-
பற்ை ஆரமபித்துவிட்்டபார்கள. நபாம 
எதிர்கபால  சந்ததியிைனர கருத்-
தில்பகபாண்டு எமது திட்்டஙகளில் 
பபாரிய மபாற்ைஙகள  உருவபாககப-
ப்ட தவண்டும என்ைபார். 

அஷ்ரபின் கனவை தென்கிழக்கு பலகவை 
சமூகம் நிவைவைறை உறுதி  பூணவைண்டும்

-ெட்டைளிபபு விழாவில் நீதிய்ரசர்  திலீப நவாஸ்

பபரியதபபாரதீவு திைகரன் 
நிருபர் 

 
கிழககு மபாகபாணத்தின் 

மட்்டககளபபு மபாவட்்டத்-
தின் த்தத்்தபாதீவு, களு்தபா-
வனள, களுவபாஞ்சிகுடி, 
ஓந்தபாசசிம்டம உளளிட்்ட 
க்டற்கனர ஓரஙகளில் பவளிநபா-
டுகளின் பபயர் பபபாறிககபபட்்ட 
கழிவுகள கனர ஒதுஙகுவ்தபாக 
பபபாதுமககளும, மீைவர்களும, 
ப்தரிவிககின்ைைர்.  

கபாலணிகள பவற்று தபபாத்்தல்-
கள, குளிர்பபாை தபபாத்்தல்கள, 
மூஙகில்கள, உளளிட்்ட பல 

பபபாருட்கள க்டலனல-
யில் அளளுண்டு கனர-
பயபாதுஙகுவ்தபாகவும, 
இ்தைபால் சூழலுககு 
பபாதிபபுககள ஏற்படுவ-
்தபாகவும, க்டற்கனரனய 
இரசிகக வருபர்களுக-
கும இககழிவுகள 

பபரும ்தன்டயபாகக கபாணபபடுவ-
்தபாகவும அபபகுதி மககள ப்தரி-
விககின்ைைர். 

இவ்வபாறு கனரபயபாதுஙகும சில 
பவற்றுப தபபாத்்தல்களில் மியன்-
மபார், எை ஆஙகில பமபாழியில் 
எழு்தபபட்டுளளன்தயும அவ்தபா-
னிகக முடிகின்ைது.           

கிழக்கு கடறகரையில்
வெளிநாட்டு கழிவுகள்

(அட்்டபானளசதசனை மத்திய நிருபர்)

அமபபானை மபாவட்்டத்தின் பபரும-
தபபாக பநல் அறுவன்டப பணிகள 
ஆரமபிககபபட்டு முமமுரமபாக நன்ட-
பபற்று வருகின்ைது.  இமமுனை 
பபரும தபபாகத்தில் சுமபார் 02 இலட்-
சத்து 15 ஆயிரம ஏககர் கபாணிகளில் 
பநல் பசயனக பண்ணபபட்்டனம 
குறிபபி்டத்்தககது.

 க்டந்த தபபாகஙகளில் ஏககபரபான்-
றுககு சுமபார் 150 புசல் 

 வினளசசல் கின்டத்துவந்த பநற் 
கபாணிகளில்,இமமுனை சுமபார் 100 
புசல் வனர  வினளசசல் கின்டத்து 
வருவ்தபாக விவசபாயிகள ப்தரிவிக-
கின்ைைர்.

 பபருமதபபாகத்தில் இரசபாயை உரம 
பிரதயபாகிககபா்த்தைபால், இமமுனை 

விவசபாயிகளுககு மிகக குனைந்த-
ளவு வினளசசல் அறுவன்டயபாகக 
கின்டத்து வருவ்தபாக குறிபபி்டபப-
டுகின்ைது. பநல் வினளசசல் குனை-
வன்டந்த தபபாதிலும, பநல் வினல 
கணிசமபாை அதிகரிபபிைபால் விவசபா-
யிகள நஷ்டமன்டவது பபருமளவு 
்தவிர்ககபபட்டுளள்தபாக விவசபாயிகள 
தமலும சுட்டிககபாட்டுகின்ைைர்.

 பநற் சநன்தபபடுத்தும சனப 
மற்றும ்தனியபார் வியபாபபாரிகள, அரிசி 
ஆனலகளின் உரினமயபாளர்கள பநல் 
பகபாளவைவில் ஈடுபட்டுளளைர். 
இமமுனை  அதிகமபாைவர்கள பநல் 
வினல தமலும அதிகரிககும என்ை 
எதிர்பபார்பபில், அறுவன்ட பநல்னல 
உ்டைடியபாக விற்பனை பசயயபாது, 
உலர்த்தி, ப்தபபடுத்தி களஞ்சியபப-
டுத்தியுளளைர்.

அம்ாரையில் வ்ரும்்ாக 
வநல் அறுெரடயில் வீழ்ச்சி

(மட்்டககளபபுகுறூப ,புதிய கபாத்்தபான்-
குடி திைகரன் நிருபர்கள)

ஜைபாதிபதி தகபாட்்டபாபய ரபாஜபக ஷ-
வின் "சுபீட்சத்தின் தநபாககு" பகபாளனகப 
பிரக்டைத்ன்த நன்டமுனைபபடுத்தும  

தநபாககில் முன்பைடுககபபடும 
“அனைவருககும சுத்்தமபாை குடிநீர்” 
த்தசிய தவனலத்திட்்டத்தின் கீழ், 
மண்முனை தமற்கு வவுணதீவு பிரத்தச 
பசயலக பிரிவுககுட்பட்்ட கபாஞ்சிரங-
கு்டபா கிரபாமத்திற்கபாை குடிநீர் இனணப-
பினை வழஙகுவ்தற்கபாை ஆரமப 
நிகழ்வுகள திஙகட்கிழனம (07) இ்டம-
பபற்ைது.  

மட்்டககளபபு மபாவட்்டத்தின், 
மண்முனை தமற்கு வவுணதீவு பிரத்தச 
பசயலக பிரிவுககுட்பட்்ட, கபாஞ்சிரங-
கு்டபா கிரபாமத்திற்கபாை குடி நீர் வழஙகும 
திட்்டத்தினையும,   

கபாஞ்சிககு்டபா ப்தபா்டககம பன்தசனை 
வனரயிலபாை 6 கிதலபாமீற்ைர் பிர்தபாை 
வீதியினை பகபாஙகிறீட் வீதியபாக புை-

ரனமபப்தற்கபாை ஆரமபகட்்ட பணி-
கனளயும பின்்தஙகிய கிரபாம பிரத்தச 
அபிவிருத்தி, வீட்டு விலஙகிை 
வளர்பபு மற்றும சிறுபபபாருளபா்தபார 
பயிர்சபசயனக தமமபபாட்டு இரபாஜபாஙக 
அனமசசர் ச்தபாசிவம வியபாதழநதிரன் 
பிர்தம அதிதியபாக கலநதுபகபாண்டு 
இரண்டு திட்்டஙகனளயும ஆரமபித்து 
னவத்துளளபார்.  

இரபாஜபாஙக அனமசசரின் 
சிபபாரிசிற்கு அனமய நீர் வழங-
கல் அனமசசின் ஊ்டபாக கபாஞ்சி-
ரஙகு்டபா கிரபாமத்தில் இவ்வபாறு 
ஆரமபித்து னவககபபட்்ட 
குடிநீர் வழஙகும திட்்டத்தின் 
ஊ்டபாக சுமபார் 125 குடுமபஙகள 
பயைன்டயவுளளது்டன், இ்தற்-
கபாக மு்தற்கட்்டமபாக மூன்று 
மில்லியன் ரூபபா நிதி ஒதுககீடு 
பசயயபபட்டுளளது.  

அத்ததவனள குருநன்தயடி-
முன்மபாரி கிரபாமத்தில் இருநது 
ஆரமபித்து பன்தசனை 

வனரயபாக பிர்தபாை வீதியபாக நீண்்டகபால-
மபாக குண்டும குழியுமபாக கபாணபபட்்ட 
சுமபார் 6 கிதலபா மீற்ைர் வீதியபாைது வீதி 
பபருநப்தருககள அனமசசின் ஊ்டபாக 
249 மில்லியன் ரூபபாய நிதி ஒதுககீட்-
டின் ஊ்டபாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகபா-
ரசனபயின் தமற்பபார்னவயின் கீழ் 
பசபபனிடும பணிகளும முன்பை-
டுககபப்டவுளளை.  

காஞ்சிக்குடா ்ன்சேரைக்கிரடயில்  
6 கி்�ா மீறைர் வீதி புைைரைப்பு

புதிய கபாத்்தபான்குடி திைகரன் நிருபர்

மண்முனைபபற்று  ஆனரயம-
பதியில் இ்டமபபற்ை பிரத்தச 
பபபாஙகல் விழபாவபாைது, 
பகபாவிட் - 19 சுகபா்தபார  நன்டமு-
னைகனள பின்பற்றி கிரபான்கு-
ளம ஸ்ரீ கணபதிபபிளனளயபார் 
ஆலய முன்ைலில்,  ஆலய நிர்-
வபாகத்திைரின் பஙகளிபபு்டன் 
பிரத்தச பசயலபாளர்  திருமதி.
ந.சத்தியபாைநதி ்தனலனமயில்   
திஙகட்கிழனம  (07) இ்டம 
பபற்ைது.இநநிகழ்வில்  உ்தவி 
பிரத்தச பசயலபாளர் மற்றும 
கிரபாம ்தனலவர்கள கலநது 
பகபாண்்டது்டன், அைபநறிப  
பபா்டசபானல மபாணவர்களின் கனல-
நிகழ்வுகளும இ்டமபபற்ைை.

தமலும இநநிகழ்வில் பங-
குபற்றி ஆற்ைல்கனள பவளிப-
படுத்திய மபாணவர்களுககபாை 
பரிசில்கள வழஙகி பகௌரவிக-
கபபட்்டனமயும குறிபபி்டத்்தக-
கது.

ஆழையமபதியில் 
இைமவபற்ற  பிைதேச 
வபாங்கல் விைா  

கல்முமை ைாநகரில் மிக ப�ானமையாை ஆலயைாை ஸ்ரீ �்ரமவ சித்தி  விநாயகர் ஆலயத்தின வரு்டாந� உறசவம், க்டந� 6ஆம் திகதி ஆ்ரம்ெைாகியது.  12 நாள் உறசவத்தில் மு�ல் நாளாை ஞாயிறறுக்கிழமை பகாடியயற்றத் 
திருவிழா  ந்டந� யொது பிடிக்கபெட்ட ெ்டஙகள்.  

இ்ராஜாஙக அமைசசர் வியாயழநதி்ரைால் ஆ்ரம்பித்து மவபபு  

(பபாலமுனை கிழககு திைக-
ரன் நிருபர்)

பபாலமுனை  ஸஹவபா 
இஸ்லபாமியயபா கல்லூ-
ரியில்  க்டந்த ஆண்டு  
சபா்தனை பன்டத்து கல்-
லூரிககு  த்தசிய ரீதியில் 
பபருனம தசர்த்்த மபாண-
வர்கனள பபாரபாட்டி பகௌர-
விககும நிகழ்வு   கல்லூரி 
கூட்்ட மண்்டபத்தில் நன்ட-
பபற்ைது.

கல்லூரி அதிபர் எஸ்.
ைஸபாத் ்தனலனமயில்  
நன்டபபற்ை இநநிகழ்-
வில், கல்லூரியின் ஆளுநர் 
சனபத்்தனலவர் விரிவுனர-
யபாளர்  இத்ரீஸ் ஹஸன் 
உட்ப்ட நிருவபாக உறுபபி-
ைர்கள, கல்லூரியின் பிரதி 
அதிபர்கள,  ஆசிரியர்கள, 
பபற்தைபார்கள எை பலர் கலநது பகபாண்்டைர்.

இ்தன்  தபபாது கல்லூரியில் க்டந்த ஆண்டு 
நன்டபபற்ை  உளளக பரீட்னச மற்றும கல்விப  
பபபாதுத்்தரபா்தர சபா்தபாரண்தரப பரீட்னசயில் 

அனைத்து பபா்டஙகளிலும திைனமசசித்தி  
பபற்று கல்லூரிககு பபருனம தசர்த்்த மபாணவர்-
கள பரிசு வழஙகி  பகௌரவிககபபட்்டனம குறிப-
பி்டத்்தகக்தபாகும.

்ா�முரை ஸஹொவில் சோதரை 
்ரடதத ைாணெர்கள் வகௌைவிப்பு

திைநத அனறு மூடப்்ட்ட திக்்காரட 
ைருததுெ சிகிச்ரசே நிர�யம
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நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பிெதேச ரசயலகஙகளை
அதிகரிகக தகாரி கவனயீர்ப்பு த�ாொட்டம்
ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 
2019 ஆம் ஆண்டு ரவளியி-
்டபபட்ட வர்த்்தமானி அறி -
வித்்தலின் பிெகாெம்    புதி்தாக 
ஐந்து பிெத்தச ரசயலகங்-
களை அளமக்குமாறு வலியு-
றுத்தி நுவரெலியா மாவட்ட 
ரசயலகத்துக்கு முன்பாக 
தேறறு (09.02.2022) கவன -
யீர்பபு தபாொட்டரமான்று 
முன்ரனடுக்கபபட்டது.   

'கிொம அபிவிருத்தி மன்்றங்க -
ளின் ஒன்றியம்' எனும் அளமப-
பால் ஏறபாடு ரசயயபபடடிருந்்த 
இபதபாொட்டத்தில் நூறறுக்கும் 
தமறபட்டவர்கள் பங்தகறறிருந்்த-
னர்.   

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 
வாழும் மக்களின் ேன்ளமக்கருதி -
யும், நிர்வாகச் ரசயறபாடுகளை 

இலகுபபடுத்தும் தோக்கிலும் 
புதி்தாக 5 பிெத்தச ரசயலகங்களை 
அம்மாவட்டத்தில் அளமபப்தறகு 
ேல்லாடசியின்தபாது ே்டவடிக்ளக 
எடுக்கபபடடிருந்்தது.

அபதபாது துள்றசார் அளமச்-
சொக இருந்்த வஜீெ அதபவர்்தன-
வால் இ்தறகான வர்த்்தமானி அறி -
வித்்தலும் ரவளியி்டபபட்டது. 

எனினும், ஆடசி 
ம ா ற ்ற த் தின் 
பின்னர் அத்திட்டம் 
அமுல்படுத்்தபப்ட -
வில்ளல. 

பிெத்தச ரசயல -
கங்களுக்கு பதிலாக 
உப ரசயலகங்கள் 
தி்றக்கபபடடு வரு -
கின்்றன. இ்தறகு 
பல ்தெபபினரும் 
கடும் எதிர்பளப 

ரவளியிடடு வருகின்்றனர். 
இவவா்றானர்தாரு பின்புலத்தி-

தலதய உ்டனடியாக புதிய பிெத்தச 
ரசயலகங்களை அளமக்குமாறு 
தபாொட்டரமான்று தேறறு முன் -
ரனடுக்கபபடடுள்ைது. இது 
ர்தா்டர்பான மகஜரொன்றும் 
மாவட்ட ரசயலாைரி்டம் ளகய-
ளிக்கபபடடுள்ைது. 

பைான்ராகமை ைாவட்டம் தன்காம் ்தாட்டத்திலுள்ள முத்தமிழ் ொ்டசாமையில் புன்ரமைக்கபெட்ட கட்ட்டத்மத 
பசந்தில் பதாண்டைான திறந்து மவத்தார். ெமழய கட்ட்டம் கல்வி கறெதறகு ஏறறதாக இல்ைாததால்  ைாணவர் -
கள சி்ரைத்துக்குள்ளாகினர். இதமனயடுத்து ொ்டசாமை அதிெர், ஆசிரியர்கள ைறறும் பெற்றார்களின ்காரிக்-
மகக்கு அமைய, பசந்தில் பதாண்டைானின வி்ச்ட நிதி ஒதுக்கீடடின கீழ் இவ்வமைத் திட்டம்  முனபனடுக்கப -
ெடடடுள்ளமை குறிபபி்டத்தக்கது.  

சட்டவிதொே மணல் அகழ்வு: மூவர் ளகது 

லுணுகல நிருபர்

கந்்தரகடடிய கிமுல்தலவ பிெ -
த்தசத்தில் அனுமதிபபத்திெமின்றி 
சட்டவிதொ்தமாக மணல்அகழ்வில் 
மூவளெ ரபாலிஸார் ளகதுரசயதுள்-
ைனர். 

பதுளை மாவட்ட சிதெஷ்ட 
ரபாலிஸ் அத்தியடசகருக்கு 
கிள்டத்்த இெகசிய ்தகவலுக்கு 
அளமய அவரின் பணிபபின் கீழ் 
பதுளை மாவட்ட குற்ற விசாெளண 

பிரிவினர் இச்சுறறிவளைபபிளன 
தமறரகாண்டுள்ைனர். 

கந்்தரகடடிய கிமுல்தலவ பிெ-
த்தசத்தில் மகாவலி ஆறறில் அனு -
மதிபத்திெ அறிவுறுத்்தல்களை மீறி 
ரலாறியிளன ஆறறினுள் ரசலுத்தி 
மணல் அகழ்விளன தமறரகாண்டு 
வந்துள்ைனர். இச்சம்பவத்தில்  
ஒரு ரபண் உடப்ட மூவளெ ளகது 
ரசயது கந்்தரகடிய ரபாலிஸ் நிளல-
யத்தில் ஆஜர்படுத்தியுள்ைனர்.

�றளறைககு 
தீ ளவப்பு   

மஸ்ரகலியா தினகென் விதச்ட நிருபர்  

ேல்ல்தண்ணி ரபாலிஸ் பிரி -
வுக்குடபட்ட ேல்ல்தண்ணி மத்ற 
ரேடுஞசாளலளய அண்டிய மவுசா -
கல நீர்த்த்தக்கத்தின் களெதயாெ பகு -
தியில் உள்ை பறள்றக்கு விஷமிகள் 
சிலர் தேறறு காளல தீ ளவத்துள்ை-
னர்.   

இ்தனால் வனபபகுதியில் 
உள்ை வனஜீவொசிகள் ப்றளவகள் 
ரபரிதும் பாதிக்கபபடடுள்ைன. 
தமலும் ர்தா்டர்ந்து தீ பெவுவ்தால் 
பல ரஹக்்டயர் தீயினால் எரிந்து ோச-
மாகியுள்ைது. சம்பவ இ்டத்திறகு 
ேல்ல்தண்ணி ரபாலிஸார் விளெந்து 
ரசன்று தீளய அளணக்க முயறசி 
ரசயது வருவ்தாக ேல்ல்தண்ணி 
ரபாலிஸ் நிளலய அதிகாரி ர்தரிவித்-
்தார்.   

ேனதகாம் தோட்ட முத்ேமிழ் 
�ா்டசாளலககு புதிய கட்ட்டம்
பசந்தில் பதாண்டைான ந்டவடிக்மக

காடடுத்தீயினால் சுமார் 
15 ஏககர் எரிந்து நாசம்  

தோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர்   

காசல் ரி, ரபாகவந்்தலாளவ பகுதிகளில் 
காடடுத்தீயினால் சுமார் 15 ஏக்கர் மானா 
புல்காடு எரிந்து ோசமாகியது.   

மளலயகத்தில் ர்தா்டரும் வ்றடசி காலநி -
ளலயில் காடுகளுக்கு தீ ளவக்கும் சம்பவங்க -
ளும் அதிகரித்துள்ைது.   

ஹற்றன் ரபாலிஸ் பிரிவுக்குடபட்ட காசல் 
ரி நீர்த்த்தக்க  களெதயாெத்ள்த அண்மித்்த 
வனொஜா பகுதியிதலதய தேறறுமுன்தினம் 
மாளல விசமிகளினால்  தீ ளவக்கபபட்டது. 
இ்தனால் குடிநீர் விநிதயாக குழாயகள் எரிந்து  

ோசமாகிய்தால் வனொஜா பகுதி குடியிருபபா-
ைர்கள் குடி நீரின்றி  பாதிபபள்டந்துள்ைனர்.  

இத்ததவளை ரபாகவந்்தலாளவ பிெத்தசத் -
திலும் தீ பெவலினால் பல ஏக்கர் காடு எரிந்து 
ோசமாகியுள்ைது.   

ர்தா்டர்ந்து இவவாறு தீ ளவக்கும் ரசயல்-
கள் இ்டம்ரபறறு வருவ்தனால் நீதெந்தும் பகு-
தியில் நீர் வறறி காணபபடுகின்்றது.  

தமலும் காசல் ரீ, தோட்டன் தமல்ரகாத்-
மளல ரகனியன் நீர்த்த்தக்ககளிலும் நீர் 
மட்டம் ரவகுவாக குள்றந்துள்ைளம குறிபபி -
்டத்்தக்கது.  

இைஙமக க்ராத்்த ்தா சம்்ை்ளனம் ந்டாத்திய 2021 ஆம் ஆணடுக்கான ்தசிய 
க்ராத்்த ்ொடடி க்டந்த 2022 பெப்ரவரி 5 ைறறும் 6ம் திகதிகளில் ெண்டா்ரகை உள்ளக 
விம்ளயாட்ட்ரஙகில் மிகவும் ்காைாகைைாக நம்டபெறறது. இப்ொடடியில் புணா்காஷி 
்சாத்்தாகான க்ராத்்த சஙகத்தின எடடியாந்்தாடம்ட கிம்ளமய பி்ரதிநிதித்துவபெடுத்தி 
ெத்து க்ராத்்த வீ்ர வீ்ராஙகமனகள ெஙகுெறறிய்தாடு அமனவரு்ை பவறறி பெறற -
னர். இக்குழுவில் ஒ்்ர ஒரு தமிழ் ைாணவ்ராக க்ளமிறஙகிய  ஜி.்ேபணாக்சான மிகவும் 
திறமையாக ்ொடடியிடடு தஙகப ெதக்கத்மத சுவீகரித்துக் பகாண்டமை வ்ரைாறறு சாத-
மனயாகும்.

மத்திய மாகாண அளமச்சு
ரசயலாைர் �ேவிகளில் மாறறைம்

்தம்புள்ை தினகென் நிருபர்

மத்திய மாகாண சளப அளமச்சுக்-
கள் இெண்டின் ரசயலாைர் ப்தவிக-
ளில் மாற்றங்கள் ஏறபடடுள்ைன.
அ்தறகளமய மத்திய மாகாண கல்வி 
அளமச்சின் ரசயலாைொக ப்தவி 
வகித்்த மதுபானி பியதசன, மாகாண 
வீதி அபிவிருத்தி மறறும் தபாக்குவ-
ெத்து அளமச்சின் ரசயலாைொகவும், 

மாகாண வீதி அபிவிருத்தி மறறும் 
தபாக்குவெத்து அளமச்சின் ரசய-
லாைொக ப்தவி வகித்்த அஜித் பிதெ -
மசிங்ஹ மாகாண பிெ்தான மறறும் 
கல்வியளமச்சின் ரசயலாைர் ப்த -
விக்கும் நியமிக்கபபடடுள்ைனர்.

இவர்கைது நியமனக் கடி்தங்களை 
மத்திய மாகாண ஆளுேர் லலித் 
யூ.கமதக வழங்கி ளவத்்தார். இத்து-

்டன் ஸ்ரீலங்கா நிர்வாக தசளவயில் 
விதச்ட ்தெம் உயர்வு ரபறறிருந்்த  
குமுதினி எஸ். பிதெமசந்திெ மாகா-
ணத்தின் சட்ட சளபயின் ரசயலாைர் 
ப்தவிக்கு மத்திய மாகாண ஆளுே-
ொல் நியமிக்கபபட்டார்.

இம்மூவருக்குமான நியமனக் கடி-
்தங்கள் மத்திய மாகாண ஆளுேர் லலித் 
யூ.கமதகயினால் வழங்கபபட்டன.                                  

மாத்்தளை சுழறசி நிருபர்

நிதியளமச்சினால் முன்ரனடுக்கப-
படும் ஒரு லடசம் தவளலத்திட்டத்-
தின் கீழ் மாத்்தளை மாவட்டத்தில் 
11 பிெத்தச ரசயலகப பிரிவுகளில் 
3515 அபிவிருத்தி தவளலத்திட்டங்-
கள் முன்ரனடுக்கபபடடு வருவ்தாக 
மாத்்தளை மாவட்ட ரசயலாைர் 
த்தஜானி திலகெத்ன ர்தரிவித்்தார்.

 மாத்்தள்ற மாவட்ட பாொளுமன்்ற 
உறுபபினரும் மாவட்ட அபிவிருத் -
திக் குழுத் ்தளலவருமான ோலக 
தகாட்ட ரகாள்ட  ்தளலளமயில் 
மாத்்தளை மாேகெ சளப பிரிவில் 
இ்டம்ரபற்ற பிொமண் கால்வாய 
புனெளமபபு பணிளய ஆெம்-
பித்து ளவக்கும் நிகழ்வில் கலந்து 
ரகாண்டு உளெயாறறும் தபாத்த 
மாவட்ட ரசயலாைர்  இவவாறு 

ர்தரிவித்்தார்.
 ஒரு லடசம் தவளலத்திட்டத் -

தின் கீழ் மாத்்தளை மாவட்டத்தில் 
முன்ரனடுக்கபபடும் 3515 திட்டங் -
களுக்கு நிதியளமச்சினால் 1621 
மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கபபட-
டுள்ைது. கிொம தசளவ பிரிவுகள் 
த்தாறும் ஆெம்பிக்கபபடடுள்ை 
தவளலத்திட்டங்கள் உரிய காலத் -
தில் நிள்றவு ரசயயபபடுவ்தறகான 
ே்டவடிக்ளககள் தமறரகாள்ைப-
படடு வருகின்்றன.

ஒரு கிொம தசளவ பிரிவுக்கு ்தலா 
30 இலடசம் ரூபா என்்ற அடிபப -
ள்டயில் ஒதுக்கபபடடுள்ை நிதிளய 
ரகாண்டு கிொமத்தின் வாழ்வா்தாெம் 
உடகட்டளமபபு சமூக அபிவிருத்தி 
சுற்றா்டல் சார்ந்்த அபிவிருத்தி திட-
்டங்கள் தமறரகாள்ைபப்டவுள்ைன.

கண்டி மாவட்டம்: 
15 ர�ாது சுகாோெ
�ரிதசாேகர்களுககு 
ரகாதொனா
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

கண்டி மாவட்டத்தில் சுமார் 15 
ரபாது சுகா்தாெ பரிதசா்தகர்கள் 
ரகாவிட 19 ர்தாறறினால் பாதிக் -
கபபடடுள்ை்தாக ரபாது சுகா்தாெ 
பரிதசா்தகர்கள் சங்கத்தின் கண்டி 
மாவட்ட ்தளலவர் அசங்க ொஜ-
பக்ச ர்தரிவித்துள்ைார். 

தமலும், அெசாங்க சுகா்தாெத் 
துள்றயி்டம் ரெபிட  என்டிஜன் 
ர்தா்டர்பிலான பரிதசா்தளனக்க-
ருவிகள்  இன்ளமயால் ரகாவிட 
19 ர்தாறறினால்  பாதிக்கபபட்ட 
தோயாளிகளைக் கண்்டறிவதில் 
பல அரசைகரியங்கள் ஏறபட-
டுள்ை்தாக ர்தரிவிக்கின்்றனர். 
இ்தனால் அது ஒரு பிெச்சிளனயா-
கவும் மாறியிருபப்தாக அவர் சுட-
டிக்காடடியுள்ைார்.

்தறதபாள்தய சூழ்நிளலயில் 
ரெபிட என்டிஜன் பரிதசா்தளன  
்தனியாொல் மடடுதம தமறரகாள்-
ைபபடடு வருகின்்றது. 

உரிய பரிதசா்தளனகள் 
தமறரகாள்ைபப்டா்த்தால்  சில   
்தனியார் நிறுவனங்கள் ரெபிட  
பரிதசா்தளனக்கு  வழக்கத்ள்த 
வி்ட கூடு்தல் கட்டணம் வசூலிப-
ப்தாக புகார்கள் வருவ்தாகவும்  
அவர் கூறினார். 

இந்நிளலயில்  கண்டி மாேகெ 
சளபயின் ரபாது சுகா்தாெ பரி-
தசா்தகர்கள் 6 தபருக்கு ரகாவிட 
ர்தாறறு இருபபது கண்்டறியப-
படடுள்ை்தாக அவர் தமலும் 
ர்தரிவித்்தார்.

ரபாதுச் சுகா்தாெ பரிதசா-
்தகர்கள் ரகாவிட ர்தாறறுக்-
குள்ைான தபாதிலும், எவவி்த 
்தள்டயுமின்றி  உரிய சுகா்தாெ  
தசளவகளை வழங்க ே்டவ-
டிக்ளக எடுக்கபபடடுள்ை்தாக 
சங்கத்தின்   ்தளலவர் அசங்க 
ொஜபக் ஷ  தமலும் ர்தரிவித்துள்-
ைார்.                                                                                                 

மாத்ேளை மாவட்டத்துககு 3515 புதிய 
அபிவிருத்தி தவளலத்திட்டஙகள்

கூட்டு ஒப்பந்தத்்த மீண்டும் அமுல்படுத்த  
க�ோரி த்தோழிலோளர�ள் க்போரோட்்டம்   
ஹற்றன் விதச்ட, ஹற்றன் 
சுழறசி நிருபர்கள் 

ர்தாழிலாைர்களின் ேலன் 
கருதி கூடடு ஒபபந்்தம் 
மீண்டும் தவண்டும் என தகாரி 
ரபருந்த்தாட்ட ர்தாழிலாைர்-
கள் தேறறு (09.02.2022) ஹற -
்றனில் தபாொட்டம் ஒன்றில் 
ஈடுபட்டனர்.  

ர்தாழிலாைர்களின் உரி -
ளமசார் வி்டயங்கள் ர்தா்டர்-
பில் அெசு கவனம் ரசலுத்்த 
தவண்டும் என இலங்ளக ர்தாழிலா-
ைர் ரசங்ரகாடி சங்கமும், இலங்ளக 
ர்தாழிறசங்கங்களின் சம்தமைனமும், 
ர்தாழிலாைர்களு்டன் இளணந்து 
இந்்த தபாொட்டத்ள்த முன்ரனடுத்்த-
னர்.  

ஹற்றனில் அளமந்துள்ை ர்தாழில் 
திளணக்கைத்திறகு முன்பாக இ்டம்-
ரபற்ற இபதபாொட்டத்தில் சுமார் 
50றகும் தமறபடத்டார் கலந்து ரகாண்-
்டனர்.  

இந்்த தபாொட்டத்தின் தபாது, 

ர்தாழில் திளணக்கைதம த்தாட்ட 
ர்தாழிலாைர்களின் ர்தாழில் உரி-
ளமகள் மீ்றபடுவள்த உ்டனடியாக 
்தடுத்து நிறுத்து, த்தாட்ட ர்தாழி-
லாைர்களின் ஆயிெம் ரூபா சம்பை 
உயர்வு நிபந்்தளனகள் இன்றி 
வழங்கபப்ட தவண்டும், ர்தாழில் 
அளமச்சதெ கூடடு ஒபபந்்தம் உ்ட -
னடியாக மீண்டும் ளகச்சாத்தி்டப-
ப்ட தவண்டும் தபான்்ற வாசகங்கள் 
எழுதிய ப்தாள்தகளை ஏந்தியவாறு 
தகாஷங்களை எழுபபி சுமார் இெண்டு 
மணித்தியாலயங்கள் இபதபாொட-
்டத்ள்த முன்ரனடுத்்தனர்.  அ்தன் 
பி்றகு ர்தாழிலாைர்களின் தகாரிக்-
ளககள் அ்டங்கிய மகஜர் ஒன்ள்றயும் 
ர்தாழில் ஆளணயாைரி்டம் ளகயளித்-
்தளம குறிபபி்ட்தக்கது.  



நவீன மற்றும் சமகால கலலக் -
கான இலஙலக அருஙகாட் -
சியகம் ஏற்்ாடு சசய்துள்ள 
'encounters' என்ற தலலப் -

பிலான இரண்ாவது கண -
காட்சியின ஆரம்் லவ்வம் 
சகாழும்பு- 3, காலி வீதி, இலக் -
கம் 89 இல் உள்ள 'crescat 

lobby' இல் நால்ள காலல 10 
மணிக்கு நல்ச்றும். அருங -
காட்சியகத்தின தலலவர் அஜித் 
குணவர்த்தன மற்றும் ஷர்மினி 

ச்ரரரா, ஷனன ்ஸவத்த, 
சணர்வ் ஹனடி, பிரரமாத வீர -
ரசகர உட்்் ்லர் ்ஙரகற்கின -
்றனர்.  

(மாத்தல்ற தினகரன நிரு்ர்)

ஜனாதி்தி ரகாட்்ா்ய ராஜ-
்க் ஷ அடுத்து மூனறு வரு்ஙகளில் 
்ல புதிய திட்்ஙகல்ள ரமற் -
சகாணடு நாடு முழுவதும் உள்ள 
கிராமிய வ்ளஙகல்ள அபிவிருத்தி 
சசய்ய ந்வடிக்லக எடுத்துள-
்ளார் என  ஊ்கத்துல்ற அலமசசர்  
்லஸ அழகப்ச்ரும சதரிவித்தார்.  

அரசியல்வாதிகள சதா்ர்பில் 
நம்பிக்லகயும் ர்ாதிய சதளிவும் 
இருக்க ரவணடியது அவசியசமன-

றும்  அவர் இதனர்ாது 
ரமலும் சதரிவித்தார். 

மாத்தல்ற கம்புறுபி-
டிய பிரரதசத்தில் இ்ம் 
ச்ற்்ற நிகழசவானறில் 
கலந்து சகாணடு உலர -
யாற்றுலகயில் அலமச-
சர் ரமற்கண்வாறு 
கூறினார். 

அலமசசர் சதா்ர்ந்து 
உ ல ர ய ா ற் று ல க யி ல் , 
அரசாஙகம் எதிர்கால சந்ததியின 
சுபீட்சம் கருதியும்  நாட்டின நலம் 

கருதியும் ்ல நல்ல திட்-
்ஙகல்ள ரமற்சகாணடு 
வருகின்றது. 

எமது நாட்டில் ்யங-
கரமான சகாரரானா 
சதாற்றின காரணமாக 
அபிவிருத்தியில் ச்ரும் 
்ாதிப்பு ஏற்்ட்்து. 
இந்த ்ாதிப்ல் சவாலாக 
சகாணடு நாட்ல் 
சரியான ்ாலதயில் 

இட்டுச சசல்ல அரசாஙகம் ந்வ-
டிக்லக எடுத்து வருகி்றது.

ச்ாது இ்ஙகளுக்குச சசல்வ-
தற்கு பூஸ்ர் தடுப்பூசி கட்்ாயம் 
ர்ாட்டுக் சகாளளும் ்டி அர-
சாஙகம் அறிவித்தலத சதா்ர்ந்து 
பூஸ்ர் தடுப்பூசி ஏற்றிக் சகாள் -
வர்களின எணணிக்லகயில் கணிச-
மான அதிகரிப்பு ஏற்்ட்டுள்ளதாக 
சுகாதாரப் ்குதியினர் அறிவித்துள-
்ளனர். சகல பிரலஜகளும் ' பூஸ்ர் 
தடுப்பூசிலய' ஏற்றிக் சகாணடு 
அரசாஙகத்தின சசயற்்ாடுகளுக்கு 
உறுதுலணயாக இருக்க ரவணடும் 
எனறும் அவர் ரகட்டுக் சகாண்ார். 
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புத்தளததில் அஹதிய்யா 
சன்யார்க்க சச்ல்ரவு
கற்பிட்டி தினகரன விரஷ் நிரு்ர்

புத்த்ளம் மாவட்் அஹதிய்யா 
(தஹம்) சனமார்க்க ர்ாதனா பீ்  
்ா்சாலலகளின ஆசிரியர்களுக் -
கான விரஷ் சசயலமர்சவானறு 
எதிர்வரும்  13 ஆம் திகதி காலல 
8.00 மணி முதல் மாலல 4.00 மணி 
வலர புத்த்ளம் மாவட்்ச சசயலக 
ரகட்ர்ார் கூ்த்தில் நல்ச்்றவுள-
்ளது.

புத்தசாசன  கலாசாரம் மற்றும்  
மதவிவகார அலுவல்கள  அலமசசு 
மற்றும் முஸலிம் சமய கலாசார 
்ண்ாட்்லுவல்கள திலணக்க்ள -
மும், வக்ஃபு சல்யும்  இலணந்து  
அகில இலஙலக அஹதிய்யா  

மத்திய சம்ரம்ளனத்தின ரவணடு-
ரகாளின ர்ரில் ரதசிய ர்ாலதப்-
ச்ாருள  தடுப்பு அலமப்பினால் 
புத்த்ளம் மாவட்் அஹதிய்யா 
்ா்சாலலகளின சம்ரம்ளனத்தின 
சநறிப்்டுத்தலு்ன  அஹதிய்யா 
்ா்சாலலகளில்  ரசலவயாற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கு ரமற்்டி சசயல -
மர்லவ  ந்ாத்த திட்்மிட்டுள்ளது.

முதல்கட்்மாக சதரிவு சசய் -
யப்்டும் ஐம்்து ஆசிரியர்களுக்கு 
குறித்த சசயலமர்வு ந்த்துவதற்கு 
ஏற்்ாடு சசய்யப்்ட்டுள்ளதாக புத் -
த்ளம் மாவட்் அஹதிய்யா ்ா்சா-
லலகளின சம்ரம்ளனத்தின ச்ாதுச 
சசயலா்ளர் ்ாரூக் ்தீன ஆசிரியர் 
சதரிவித்தார்.

அடுத்த மூன்று வருடங்களில் 

நயாட்டின கிரயாமி் வளங்களள அபிவிருததி  
சசய் அரசயாங்கம் நடவடி்கள்க
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அமைசசில் மவதது ைரியாம்தயின் நிமித்தம் சநதித்தார். வண.பெ.பெ.சா்ரங்கொணிமய அமைசசர் டக்்ளஸ ப்தவானந்தா ைலர்சபசண்டு ப்காடுதது வ்ரபவற்ெம்த ெடததில் ்காணலாம். 
இசசநதிபபின் பொது கிளிபோசசி ொ்ரதிபு்ரம் ேமடொம்த ப்தாடர்பில் இருவரும் ்கலநதும்ரயாடியதுடன், அமைசசருக்கு ஆசீர்வா்தம் பவண்டி வண.பெ.பெ.சா்ரங்கொணி பி்ரார்த்தமன 
ேடததினார். 

முஸ்லிம் ்்கயா விததி்யால்ததில் 
அபிவிருததி திட்டங்களு்ககு அடி்க்கல்
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நிதி அலமசசரின முனசமாழிவுக்கு 
அலமய நாட்டு மக்களின வாழவா-
தாரத்லத ்லப்்டுத்தும் ்ாரிய திட்-
்த்தின கீழ, "கிராமத்துக்கான ஒரு 
இலட்சம் ரவலல திட்்ம்" எனும் 
சதானிப் ச்ாருளிலான ்ாரிய அபி-
விருத்தி திட்்ம் நாடு முழுவதும் சு் 
ரநரத்தில் (03) ஆரம்பித்து லவக்கப்-
்ட்டுள்ளது.

இதன கீழ அநுராதபுரம்  மாவட்் 
நாசசியாதீவு முஸலிம் மகா வித்தியா-

லய நுலழவாயில், ்ாதுகாப்பு மதில், 
்ா்சாலல வீதி ர்ான்ற ்ல்ரவறு 
அபிவிருத்தி திட்்ஙகளுக்கான அடிக்-
கல் நடும் நிகழவு நல்ச்ற்்றது. 

 தி்றப்்லன பிரரதச சல் உறுப்-
பினர் அனவர் சதாத் (்ஸமி) ரவண-
டுரகாளுக்கு இணஙக, ்ா்சாலல 
அதி்ர் ஆர்.எப்.எஸ.ரசூல் தலல-
லமயில் நல்ச்ற்்ற இந்நிகழவில் 
முனனாள வ் மத்திய மாகாண 
முதலலமசசர் எஸ.எம்.ரஞ்சித் சமர-
ரகான  அடிக்கல் நட்டி ரவலலகல்ள 
ஆரம்பித்து லவத்தார். 

தர்கா ந்ர நி்ழ்வில் இம்தியகாஸ் எம்.பி

ர்ருவல்ள விரச் நிரு்ர்  
 
கல்வித்துல்றக்காக சசய்யப்் -

டும் முதலீடு ஒரு ர்ாதும் வீணாகி 
வி்ாது. முஸலிம் சமூகத்தின எதிர் -
கால விரமாசனம் எழுசசி கல்வித் 
துல்றயின முனரனற்்றத்திரலதான 
தஙகியுள்ளது. எனரவ, இனல்றய 
நவீன விஞ்்ான சதாழில்நுட்் 
யுகத்திற்கு முகஙசகாடுக்கக் கூடிய 
வலகயில் கல்வியறிவுள்ள ஒரு 
்ரம்்லரலய உருவாக்க நாம் 
லகரகார்த்து சசயல்்் ரவணடும். 
சகாழும்பு ஆனந்தக் கல்லூரியில் 
நான கல்வி கற்ர்றன. ச்ௌத்த 
சமயம், ்ாலி, சிஙக்ள சமாழிக -
ல்ளயும் கற்ர்றன. அப்ர்ாலதய 
்ா்சாலல ஆசிரியர்கள விரஷ் -
மாக ச்ௌத்த பிக்கு ஆசிரியர்கள 
எவ்வித ரவறு்ாடுமினறி கல்விப் 
ர்ாதலன வழஙகினார்கள. அவர் -
கல்ள நான இனறும் மதிக்கினர்றன 
என ்ாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம் -
தியாஸ ்ாக்கீர் மாக்கார் கூறினார்.   

தர்கா நகர் அளுத் -
கம வீதிய முஸலிம் 
ரதசிய ்ா்சாலலயில் 
450,000.00 சசலவில் 
பு ன ர ல ம க் க ப் ் ட் ் 
மலனயியல் கூ்த்லத 
தி்றந்து லவத்த பினனர் 
நல்ச்ற்்ற கூட்்த் -
தில் உலரயாற்றும் 
ர்ாது அவர் இவ்வாறு 
கூறினார்.   

அதி்ர் ஏ.ஏ.எம். ்ாயிஸ தலல -
லமயில் நல்ச்ற்்ற இவ்லவ் -
வத்தில் அவர் சதா்ர்ந்து உலர -
யாற்றுலகயில், ்ாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் என்ற வலகயில் எனக்கு 
வரவு சசலவுத் திட்்த்தில் ஒதுக்கப் -
்டும் நிதியில் 99 சதவீதத்லத கல்வி 
ந்வடிக்லககளுக்காகரவ ஒதுக்கி -
யுளர்ளன. 

கல்வி தான ஒரு மனிதலன 
பூரண மனிதனாக மாற்றியலமக் -
கும். ச்ற்ர்றார்கள தமது குழந் -
லதச சசல்வஙகளுக்கு வழஙகும் 

சசல்வஙகளில் ச்ரும் 
சசல்வம் கல்விச சசல் -
வமாகும். எமது பிள -
ல்ளகளுக்கு சி்றந்த 
கல்விலயப் ச்ற்றுக் 
சகாடுப்்ரதாடு ்ல்லின 
சமூகஙகள வாழும் 
நாட்டில் ஏலனய இன 
மக்களு்ன எவ்வாறு 
நல்லிணக்கத்து்ன ்ரஸ -
்ர புரிந்துணர்வு்ன ஒற் -

றுலமயாக வாழ ரவணடியும் வழி -
காட்் ரவணடும்.   

இப்்ா்சாலலயில் உள்ள ்ல 
குல்ற்ாடுகல்ள அதி்ர் இஙகு 
சுட்டிக் காட்டினார். எதிர்க்கட்சி 
்ாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற 
வலகயில் எனக்கு வலரயறுக்கப் -
்ட்் சதாலகரய வரவு-சசலவு 
திட்்த்தில் ஒதுக்கப்்டுகி்றது. 
என்றாலும் இப்்ா்சாலலயின 
முனரனற்்றத்திற்காக எனனால் 
முடியுமான உதவிகல்ளச சசய்ய 
முயற்சிப்ர்ன என்றார்.

ச�ௌத்த ்்தகுரு்யார்களிடம் ்கல்வி ்கற்றேன;  
அவர்களிடம் ்வறு�யாடு்களள ்கயாணவில்ளல   

விலச்சிய பகுதியில் சுயத�ொழில் 
உபகரணஙகள் அனபளிப்பு

தி்றப்்லன தினகரன நிரு்ர்

 அநுராதபுரம் மாவட்் விலசசிய 
பிரரதச சசயலக பிரிவில் வசிக் -
கும் சுயசதாழில் துல்றயில் ஈடு்ட் -
டுள்ளவர்களுக்கான சுய சதாழில் 
உ்கரணஙகள அணலமயில் 
வழஙகி லவக்கப்்ட்டுள்ளன. இந் -
நிகழவில் இராஜாஙக அலமசசர் 
சசஹான ரசமசிஙக கலந்து சி்றப் -
பித்தார். 

 விலசசிய வலய பிரிவில் வசிக் -
கும் தற்சமயம் ்ல்ரவறு சதாழில் 
முயற்சியில் ஈடு்ட்டுள்ள சுமார் 
130 குடும்்ஙகல்ள ரசர்ந்தவர்க -
ளுக்ரக இவ் உ்கரணஙகள வழஙகி 
லவக்கப்்ட்டுள்ளன. இதன கீழ 
லதயல் இயந்திரஙகள, நீர் இல்றக் -
கும் இயந்திரம், மட்்ாண் உற்்த் -
திக்கு ரதலவயான உ்கரணஙகள, 
சமுர்த்தி விற்்லன நிலலயஙக -
ளுக்கு ரதலவயான உ்கரணஙகள 
ர்ான்ற ்ல்ரவறு சதாழில்துல்ற 
உ்கரணஙகள இதன கீழ வழஙகி 
லவக்கப்்ட்டுள்ளன.

சமுர்த்தி அலமசசின ஊ்ாக சுய 
சதாழில் முயற்சியில் ஈடு்ட்டுள்ள -
வர்களுக்கான ஆரலாசலன மற்றும் 
சதாழில் வழிகாட்்ல்களும் இதன 
ஊ்ாக வழஙகி லவக்கப்்ட்டுள -
்ளலம குறிப்பி்த்தக்கது. 

புத்தளம் �யாததி்யாவில் ளவரவிழயா
நி்கழ்வு்கள்; நிளைவு ்லரும் சவளியீடு

(புத்த்ளம் தினகரன நிரு்ர்)

புத்த்ளம் ்ாத்திமா ்ாலிகா மகா 
வித்தியாலயத்தின 60 ஆணடு நில்ற-
விலனசயாட்டி லவரவிழா சகாண-
்ாட்் நிகழவுகள அணலமயில் 
கல்லூரி முதல்வர் எம்.எஸ.எஸ. 
ரஜியா  தலலலமயில் நல்ச்ற்-
்றது. 

முதல் நாள நிகழவில் புத்த்ளம் 
வலயக்கல்விப் ்ணிப்்ா்ளர் எச.ஏ.
எல்.பீ. ஹப்பு ஆரசசி பிரதம அதி-
தியாக கலந்து சி்றப்பித்தரதாடு, 
புத்த்ளம் வ்க்கு ரகாட்் கல்விப்் -
ணிப்்ா்ளர் ஏ. அஸகா விரஷ் அதி -
தியாகவும் கலந்து சி்றப்பித்தனர்.

்ா்சாலலயின முகப்புத்ரதாற்்றத்-
தில் வலரயப்்ட்டிருந்த சுவர் சித்தி-

ரஙகள தி்றந்து லவக்கப்்ட்்ரதாடு 
இந்நிகழவில் லவரவிழா சினனம் 
அ றி மு க ப் ் டு த் த ப் ் ட் ் து ்ன 
நிலனவுசசினனஙகளும் சவளியி்ப்-
்ட்்ன.

"்ாத்திமா" என்ற லவர விழா 
நிலனவு மலரும், சிஙக்ள சமாழிப்-
பிரிவின சவளளிவிழா நிலனவு 
மலரும் இதனர்ாது  சவளியி்ப்-
்ட்்ரதாடு மாணவர்களின கலல 
நிகழசசிகளும் நல்ச்ற்்றன.

இரண்ாம் நாள நிகழவில் புத்த -
்ளம் மாவட்் ்ாராளுமன்ற உறுப்-
பினர் அலிசப்ரி ரஹீம் பிரதம அதி-
தியாக கலந்து சி்றப்பித்தது்ன 
புத்த்ளம் நகரபிதா எம்.எஸ.எம். 
ரபீக் விரஷ் அதிதியாக கலந்துக் -
சகாண்ார்.

பைான்றியல் ்கல்வி நிறுவனததில் பொறியியல் ப்தாழில் ப்தர்சசி ொடபேறிமய பூர்ததி பசய்த ைாணவர்்களுக்்கான சான்றி்தழ் வழஙகும் நி்கழ்வு அண்மையில்  ெண்டா்ரோயக்்க 
சர்வப்தச ைாோட்டு ைண்டெததில் நிறுவனததின் மு்காமைததுவ ெணிபொ்ளர் இம்்தாத ேசீர் ்தமலமையில் ேமடபெற்றது. இ்தன்பொது ொடபேறிமய பூர்ததி பசய்த ைாணவர்்கம்ள -
யும் விழாவின் அதிதி பெ்ராசிரியர் சநதி்ரபச்க்ரமிடமிருநது ைாணவிபயாருவர் சான்றி்தழ் பெறுவம்தயும் ெடங்களில் ்காணலாம்.                    (ெடங்கள்: ஏ.எஸ.எம்.ொவித) 

பைா்ரட்டுவ  ைாே்க்ர சமெ பிரிவில் "வ்ரவு பசலவுத திட்டததிலிருநது ஒரு இலட்சம் 
பவமலததிட்டம்" அபிவிருததித திட்டததின் கீழ் மில்பலா்ரவத்த பைப்தாதிஸ்த ப்தவஸ்தா -
னததுக்கு மின்னல் ்தாக்்கம் சமிக்மஞை ்கட்டமைபமெ பெற்றுக் ப்காடுபெ்தற்்கான ஆவ -
ணதம்த ைாே்க்ர பையர் சைன்லால் பெர்னாண்படாவிடமிருநது ப்தவாலய ்க்ளஞ்சியப 
பொறுபொ்ளர் பெற்றுக் ப்காள்வ்தமனப ெடததில் ்காணலாம்.

(ெடம்: ொணநதுமற ைததிய  குறூப நிருெர்)

நவீை ச்்கயால ்களல்க்கயாை அருங்கயாட்சி்்க ்கண்கயாட்சி
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பவதாரணி ராஜசிங்கம்

ந்த உலகம் பெணகளுக்குமா-
ன்தா? எனெ்தனன பெணகளே 
சிநதிக்கும் வனகயில் நகர்த்தப்-

ெட்டிக் பகாணடிருக்கின்றது. நாம் 
வாழும் இந்த நாட்டில் குறுகிய வாழ்க்-
னகக் கால்ததில் எ்த்தனன அவலங்-
கனே கணடிருக்கினள்றாம். 
அன்றாட வாழ்வில்  நாளி்தழ்களின 
ெக்கங்களில் ொலியல் துனபுறு்த -
்தல்கள், தீணடல்கள், வன-
முன்றகள் எனறு ஏள்தனும் 
ஒரு பெய்தி இல்லாமல் நாள் 
கடநதுவிடா்தா? என்ற ஏக்கம் 
எனனனப் ளொலளவ உங்களுக்-
கும் இருக்கும் என நினனக்கின-
ள்றன.

அணனமயில் முல் -
னல்ததீவு மாவட்ட்ததில் 
நிகழ்்த்தப்ெட்ட சிறுமி-
யின ொலியல் துஷ்பிர-
ளயாகமும், பகானலயும் 
எனனனயும் ெல 
ளகாணங்களில் சிநதிக்க 
னவக்கின்றது. இனன்றய 
நினலயில் ெணொட்டு 
விழுமயங்களில் நாம் 
ளெணிவந்த உ்றவுகபேல்-
லாம் உனட்த ப்தறியப்-
ெட்டுள்ேன. பூமியில் 
புதி்தாக பி்றக்கும் பிஞ் -
சுகள் இனியானர நம் -
பிப்பி்றக்கும். பெற்ற-
வரகனேயா? ெளகா்தரரகனேயா? 
உ்றவினரகனேயா? நிகழ்ந்த இச் ெம்-
ெவ்ததுக்காய் ஒட்டிபமா்த்த ெமு்தா-
ய்தன்தயும் ொடுவது முன்றயனறு. 
ஆனால் இவவா்றான எணணம் 
ள்தானறுவது பெணபிள்னேகனேப் 

பெற்ற ்தாய்மாருக்கு இயல்பு்தான. 
இலங்னகயில் பெணகள் மறறும் 
சிறுமிகளுக்கு எதிரான வனமுன்ற 
ெரவலாக நடநது பகாணடிருக்கின-
்றது. நமது கணணுக்கும் காதுக் -
கும் வருவ்தனன ்தவிர ஏராேமாய் 

உணடு. இது ஒரு ெநன்தயாக மாற -
்றமனடகின்ற்தா? ளொகப்பொரு-
ோக ெயனெடு்த்தப்ெடுகின்றார-
கோ? இவறறின பினனணி எனன? 
உேவியல் ரீதியாக ஆராயப்ெட 
ளவணடியனவ. ொலியல் மறறும் 

ொல்நினல அடிப்ெனடயிலான 
வனமுன்ற எனெது மனி்த உரினம 
மீ்றல்களுடன இனண்ததுப் ொரக்-
கப்ெட ளவணடியனவ. அதிகரி்தது 
வரும் நிகழ்வுகள் மறறும் ெரவ -
லான ொதிப்புகள் இ்தன அவசி -
ய்தன்த ளமலும் ளமலும்  வலியு -

று்ததுகின்றன.
இலங்னகயில் ்தற -
ளொன்தய நினலயில் 
வன மு ன ்ற க ளு க் க ா ன 
தீரவுகனே வழங்க 
நீதி்ததுன்ற பெயறொ -

டுகள் இனனும் ளமம் -
ெடு்த்தப்ெட ளவணடும்.

்தறளொன்தய வாழ் -
வியலில் பெணகள் 
மறறும் சிறுமிக -
ளின அனுெவங்கள் 
மறறும் ள்தனவ -
களுக்கு ஏற்ற 
ந ட வ டி க் ன க க ள் 
பகாணடுவரப்ெட 
ளவணடும். பநருக் -
க ம ா ன வ ர க ள ே 
்தவ்றான ப்தாடு்தல் -
களில் ஈடுெடும் -
ளொது குழநன்தகள் 
எங்ளக பெனறு 
மு ன ்ற யி டு வ ா ர -
கள்? ்தனக்கு இப்ெ -
டிபயானறு நிகழ்ந -

திருக்கின்றது எனெ்தனனளய 
அந்த பிஞ்சுகள் காலம் கடநது -
்தான உணருகின்றனர.

பெண ்தறகாப்புப் ெடிநினல -
கள் ெல்தேங்களில் உருவாக்கப் -
ெட ளவணடும். கல்வி நினலயில் 

மாற்றங்கள் பகாணடுவரப்ெட 
ளவணடும். ொலியல் கல்வினய 
மறுக்கின்றவரகளுக்கு அ்தன 

ள்தனவ இனனும் புரியா்தது 
ஆச்ெரியமானது. பெணணியம், 
ொ்தனன எனறு  ளெசிக்பகாணடு 
நாங்கள் வேரநது விட்ளடாம் 
எனறு பெணகள் நம்பிக்பகாண -
டிக்க இனனுபமாரு வனகயில் 
நாம் நசுக்கப்ெடுகினள்றாம். 
இவரகள் கடநது வந்த ொன்தயில் 
பொல்லம்றந்த அல்லது மன்ற்தது 

னவ்த்த ொலியல் தீணடல்களும், 
துஷ்பிரளயாகங்களும் அதிகமி -
ருக்கும். ்தவறுகளுக்கான ்தண -
டனனகள் கடுனமயாக்கப்ெட  
ளவணடும். 

பெணகள் ப்தாடரொன 

அனன்தது விடயங்களுக்கும் 
ப்தாடரபு பகாள்ே ளவணடிய 
இலக்கங்கள்

சிறுவர ளமம்ொடு மறறும் 
மகளிர விவகார அனமச்சு- 
ப்தானலளெசி இலக்கம் : 1938, 
குழநன்த மறறும் பெணகளுக்கு 
உ்தவும் இலங்னக பொலிஸ் 
ெணியகம்- ப்தானலளெசி இலக் -

கம் : 011 2826444/011 276 
8076, Women In Need Sri Lanka- 
ப்தானலளெசி எண: 011 471 858, 
குடும்ெ்த திட்டமிடல் ெங்கம்- 
ப்தானலளெசி எண: 011 255 5455 
இனவ ்தவிர ஏராேமான அனமப் -

புக்கள் இலங்னகயில் உள்ேன. 
ஒனறின ப்தாழிறொடு அ்தன 
ெயனொட்டிளலளய ்தங்கியுள்ேது. 
இவறறின ெயனகனேயும், நீங்கள் 
பெய்யளவணடியவறன்றயும் ப்தாட-
ரநதுவரும் வாரங்களில் ஆழமாக 
அலசுளவாம். இ்த்தனகய ்தருணங்க-
ளில் ொதுகாப்பின வழியாக SOLVE 
உங்களுடன இனணநதிருக்கும்.

நவீன உலகத்தை பெணகள் 
பெற்றி பகொணடுள்்ளனரொ?

பெண் தற்ாபபுப 
ெடிநிமை்ள் ெைதளங்ளில் 
உருவாக்்பெட வவண்டும்

கடந்த ஜனவரியில் இநதியாவில் குடியரசு தினம் 
பகாணடாடப்ெட்ட ளொது அன்த சீரகுனலக்கும் 
வனகயில் ெயங்கரவா்த ்தாக்கு்தனல ளமறபகாள்ே 
எடுக்கப்ெட்ட முயறசிகள் முறியடிக்கப்ெட்ட்தாக 
பெய்தி பவளியாகியுள்ேது.

அபமரிக்காவிலும் ஐளராப்ொவிலும் இயங்கிவ -
ரும் ்தனிநாடு ளகாரும் சீக்கிய ெயங்கரவா்த அனமப் -
புகள் ்தாக்கு்தல் திட்ட்தன்த ளமறபகாணட்தாகவும் 
எனினும் இ்த திட்ட்ததின மூனேொலியாகக் கரு -
்தப்ெடும் ஜஸ்வந்தர சிங் முல்்தானி பஜரமனியில் 
னகது பெய்யப்ெட்டன்தயடு்தள்த ்தாக்கு்தல் திட்டம் 
ள்தால்வியனடந்த்தாகவும் ப்தரிவிக்கப்ெட்டுள்ேது.

கடந்த ஜனவரி 10 ம் திகதி அபமரிக்கானவ்த ்தே -
மாகக் பகாணட நீதிக்கான காலிஸ்்தான ொரபு சீக்கி -
யர அனமப்பு, காவி காலிஸ்்தான பகாடி நாட்டு்த -
லுக்கும் ளமாடியின மூவரண பகாடினய ்தடுக்கவும் 
ெ்தது இலட்ெம் அபமரிக்க படாலரகனே வழங்கியி -
ருந்தது. 

குடியரசு தின்த்தனறு புதுடில்லி இலக்கு னவக் -
கப்ெடுபமனறும் அவரகள் ப்தரிவி்ததிருந்தனர. 
எனினும் ொதுகாப்பு ஏறொடுகள் கடுனமயாக் -
கப்ெட்டிருந்ததும் இநதியாவில் காலிஸ்்தானுக்கு 
பெரிய அேவில் ஆ்தரவினனமயும் திட்டம் நின்ற -
ளவ்றாமல் ளொன்தறகு மறப்றாரு காரணமாகக் 
கூ்றப்ெடுகி்றது.

முல்்தானி பஜரமனியில் னக்தானது ப்தாடரொக 
்தகவல் ப்தரிவி்ததுள்ே இநதிய புலனாய்வாேரகள், ெஞ்-
ொப்பில் ெயங்கரவா்த்த ்தாக்கு்தல் நட்ததுவ்தறகு கட்ததிவரப்-
ெட்ட பவடிபொருட்கனே ெயனெடு்த்த முல்்தானி திட்ட-
மிட்டிருந்த்தாக குறிப்பிட்டுள்ேனர. 

குடியரசு தினத்தன்று டில்லியில் 
்தாக்கு்தல் திட்டம் த்தால்வி 

காலிஸ்ான் பிரமுகர் 
ஜெர்்மனியில் ககது

வெளிநாட்டனமச்ெர ளெராசிரி-
யர ஜி.எல். பீரிஸ் கடந்த 06 
மு்தல் 08ஆம் திகதி வனர 

இநதியாவுக்கு ளமறபகாணட இரணடு நாள் 
உ்ததிளயாகபூரவ விஜய்தன்த பவறறிகர-
மாக நின்றவு பெய்துள்ோர. கடந்த ஆணடு 
ஆகஸ்ட் மா்தம் பவளிநாட்டனமச்ெராகப் 
ெ்தவிளயற்ற்தன பினனர, இநதிய பவளிவி-
வகார அனமச்ெர கலாநிதி. சுப்பிரமணியம் 
பஜய்ெங்கரின அனழப்பின ளெரில், பவளி-
நாட்டனமச்ெர ்தனது மு்தலாவது விஜ-
ய்தன்த புதுடில்லிக்கு ளமறபகாணடார.

இந்த விஜய்ததின ளொது, பவளிநாட்-
டனமச்ெர பீரிஸ், இநதிய பவளிவிவகார 
அனமச்ெர கலாநிதி. பஜய்ெங்கர மறறும் 
இநதியாவின ள்தசிய ொதுகாப்பு ஆளலாெ-
கர ஸ்ரீ அஜி்த ள்தாவல் ஆகிளயானர ெநதி்த-
்தார. இநதிய பவளியு்றவுச் பெயலாேர ஸ்ரீ 
ஹரஷ் வர்தன ஷ்ரிங்லாவும் பவளிநாட்ட-
னமச்ெனர ெநதி்த்தார.

இரு அனமச்ெரகளுக்குமினடயிலான 
ெநதிப்பும், அ்தனன்த ப்தாடரநது பிரதி-
நிதிகள் மட்ட்ததிலான ளெச்சுவார்தன்த-
யும் பெப்ரவரி 07ஆம் திகதி புது டில்-
லியிலுள்ே பவளிவிவகார அனமச்சில் 

நனடபெற்றது. இந்த ெநதிப்பின ளொது, 
இநதிய பவளிவிவகார அனமச்ெரின 
அனழப்புக்காகவும், ்தனக்கும் ்தனது தூதுக்-
குழுவினருக்கும் வழங்கப்ெட்ட அனொன 
விருநள்தாம்ெலுக்காகவும் அனமச்ெர பீரிஸ் 
நனறிகனே்த ப்தரிவி்த்தார.

இநதியாவுக்கும் இலங்னகக்குமினடயி-
லான உ்றவு, ெரிவர்த்தனன உ்றவிலிருநது 
மூளலாொய ெங்காளி்ததுவமாக ெரிணமி்த-
துள்ேனமனய சுட்டிக்காட்டிய பவளிநாட்-
டனமச்ெர பீரிஸ், ்தறளொன்தய பநருக்க-
டியான ்தருண்ததில் இநதிய அரொங்கம் 
இலங்னகக்கு வழங்கியுள்ே 2.4 பில்லியன 
அபமரிக்க படாலர நிதி உ்தவினய அனமச்-
ெர பீரிஸ் ொராட்டினார. இரு நாடுகளுக்-
குமினடயிலான நீணடகால நட்பு்றவு 
எப்ளொதும் இலங்னகக்கு ஆ்தரவான்தாக 
இருக்குபமன அனமச்ெர பஜய்ெங்கர உறு-
தியளி்த்தார.

பொருோ்தார ஒ்ததுனழப்பு, வலு 
மறறும் எரிெக்தி ஒ்ததுனழப்பு, இனணப்பு, 
மக்களுக்கினடயிலான ப்தாடரபு 
ளொன்றனவ உள்ளிட்ட ெரஸ்ெர நலன 
ொரந்த ெல்ளவறு விடயங்கள் குறி்ததும் 
இரு்தரப்புப் ளெச்சுவார்தன்தயின ளொது 

கவனம் பெலு்த்தப்ெட்டது. இலங்னகயின 
எரிெக்தி ொதுகாப்பு மறறும் அணனமயில் 
னகச்ொ்ததிடப்ெட்ட திருளகாணமனல எண-
பணய்்த ்தாங்கி ஒப்ெந்தம் குறி்ததும் விளெட 
கவனம் பெலு்ததிய பவளிநாட்டனமச்ெர 
பீரிஸ்,காற்றானல மறறும் சூரிய ஆற்றல் 
ளொன்ற புதுப்பிக்க்த்தக்க எரிெக்தி துன்ற-
களிலான ஒ்ததுனழப்புக்கான வாய்ப்புக்-

கள் குறி்ததும் இந்தப் ளெச்சுவார்தன்த-
யின ளொது கலநதுனரயாடப்ெட்டது.

மருநதுகள், உணவு ெ்தப்ெடு்தது்தல் 
மறறும் உறெ்ததி ளொன்ற முனனுரி -
னம்த துன்றகளில் இநதிய மு்தலீடுக -
ளுக்கான ொ்ததியக்கூறுகனே னமயப்-
ெடு்ததி அனமச்ெர பீரிஸ் இநதிய 
மு்தலீடுகளுக்கு அனழப்பு விடு்த்தார. 

வெளிநாட்டமைச்சர் தேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸின் 
புதுடில்லி விஜயம் வெற்றி இந்திய முதலீடடாளர்ளுக்கும் அமழபபு

வடபகாழும்பு தினகரன நிருெர 

இருநாட்டு மீனவரகளும் சு்தநதிரமாக 
ப்தாழிலில் ஈடுெட,மீனபிடி்த்தலின ளொது 
கடலில் நிலவும் இடரொடுகனே நிவர்ததி 
பெய்து மீணடும் சு்தநதிரமாக இயங்க 
வழிவனக பெய்ய ளவணடும் என இராளமஸ்-
வரம் அனன்தது மீனவ ெங்க ்தனலவரும், 
்தமிழ்நாடு மறறும் ொணடிச்ளெரி மீனவர 
கூட்டனமப்பின ஆளலாெகருமான என.
ள்தவ்தாஸ் ப்தரிவி்ததுள்ோர. 

இலங்னக, இநதிய மீனவரகள் ம்ததியில் 
நிலவும் பிரச்சினனகனே தீரப்ெ்தறகு இரு 
நாட்டு அரசும் ளெச்சு வார்தன்தகனே ளமற-

பகாணடு சி்றப்ொன தீரனவ 
வழங்க முனவர ளவணடுபமன-
வும் கூறினார.

இரு நாட்டு மீனவர பிரச்-
சினன ப்தாடரபில் தினகர-
னுக்கு கரு்தது ப்தரிவிக்கும் 
ளொள்த அவர ளமறகணடவாறு 
ப்தரிவி்த்தார.

ப்தாடரநது ளெசிய அவர,..
ப்தானறு ப்தாட்டு இரு நாட்டு மீனவரக-
ளும் ொரம்ெரியமாக மீனபிடி ப்தாழிலில் 
ஈடுெட்டு வந்தனர.அனறு எவவி்த பிரச்சி-
னனயும் இருநாட்டு மீனவரகள் ம்ததியிலும் 

இடம்பெ்றவில்னல. இருநாட்டு 
மீனவரகளின இப் ொரிய பிரச்சி-
னனக்கு ஒரு முடினவ எட்டுவ-
்தறகாக சில வருடங்களுக்கு முன 
இலங்னக அரசும் இநதிய அரசும் 
இருநாட்டு மீனவ ெங்கங்களுடன 
ளெச்சு வார்தன்தயில் ஈடுெட்டன.
இப் ளெச்சு வார்தன்த நானகு கட்-
டங்கோக பகாழும்பிலும் பெனனன-

யிலும் இடம்பெற்றன. இருநாட்டு மீனவ 
ெமூக்ததிறகும் நல்லப்தாரு தீரவு கினடக்-
குபமன எணணிய  இப்ளெச்சுவார்தன்தக-
ளும் இறுதியில் எவவி்தமானள்தார தீரனவயும் 

எட்டா்த நினலயில் நின்றவனடந்தது.நல்ல 
தீரவு எட்டும் என்ற நினலயில் பெனறு ளெச்-
சுவார்தன்தகளில் இனணநது பகாணட நாம் 
பவறுங்னகயுடன திரும்ெ ளவணடிய அவல 
நினல ஏறெட்டது. 

இனறு இரு நாட்டு அரசும் ஒரு சுபீட்ெமான 
ளெச்சுவார்தன்தயில் ஈடுெட ளவணடும்.மீன-
வரகளின உ்றவு எனெது ஆதிகால்ததிலிருநது 
நனடமுன்றயில் இருநது வநதுள்ேது.இது 
மீணடும் ப்தாடரளவணடும்.அ்தறகான 
வழிகனே ஏறெடு்ததுவது இலங்னக 
இநதிய அரசுகளின கடனமயாகும் 
என்றார.

இருநாடடு மீனெர்்களும் சு்தந்திரைா்க மீன்பிடிக்்க
்க்டலில் நிலவும் இ்டர்ோடு்கள் ்கமையபே்ட தெண்டும்

அம்ொமை ைாவடட தமிழ்,முஸ்லிம் ்மைஞர்மள ப்ௌ்ரவிக்கும் நி்ழ்வு வேறறுமுன்தினம் (08) அக்்ம்ரபெறறு பி்ரவதச பசயை்த்தில் இடம்பெறைது. அக்்ம்ரபெறறு பி்ரவதச பசயைாளர தமைமையில் ேமடபெறை 
இந்நி்ழ்வில்,அம்ொம்ர ைாவடட அ்ரசாங் அதிெர பி்ரதை அதிதியா் ்ைந்து ப்ாண்டார.சிைந்த எழுத்தாளருக்்ான "்மைஞர சுவதம்" விருமத ்விஞர ்ால்டீனும்,சிைந்த ெ்ரதோடடியத்துக்்ான விருமத ்ாம்ரதீமவச் 
வசரந்த வே,தக்சாளினியும்,பெறறுக் ப்ாண்டனர.                                                    (ெடம்: அடடாமளச்வசமன குறூப நிருெர)



சேர் ட�ொன்  பொரன் ஜயதிலக்க 
(சேர் டி.பி. ஜயதிலக்க) என்பவரர 
தறசபொரதய இளம் பரம்பரரயினர் 
டபருவொரியொ்க அறிந்திருக்க மொட�ொர்-
்கள். அவர் இந்த நொடடுககுச் டேயத 
சேரவ்கள், அவர் டதொ�ர்பொன வரலொ-
று்கள் டதரியொத நிரலயில் உள்ளனர். 
அவரின் வரலொறு டதொ�ர்பில் மக்கள் 
டதரிந்து ட்கொள்வதற்கொ்க 

154 ஆவது  நிரனசவந்தல்  நி்கழ்வு 
திங்கடகிழரம நர�டபறுவுள்ளது 
என  டபொது நம்பிகர்க டபொறுபபொ-
ளர் திரைக்களத்தின் பணிபபொளர் 
நொய்கம்  ேட�த்தரணி ச்க. தர்மவர்த்-
தன சநறறு டதரிவித்தொர். நிரனசவந்-
தல் விழொ டதொ�ர்பில் நர�டபற்ற 
ஊ�்கவியலொளர் மொநொடடிசல சமற-
்கண�வொறு அவர் டதரிவித்தொர்.

டதொ�ர்ந்து சபசிய அவர்,..
நிரனசவந்தல்  நி்கழ்வில் ்கொரல 

10 மணிககு அவரது சிரலககு மலர் 
மொரல அணிவித்தல், டபௌத்த மத 
நி்கழ்வு்கள் ட்கொழும்பு 7 லுள்ள   
டபொது நம்பிகர்க டபொறுபபொளொர்  
திரைக்களத்திலும் நிரனவு தின 
டேொறடபொழிவு பிறப்கல் 02.00 
மணிககு டேத்சிறிபொயவிலுள்ள  
டதொல் டபொருள் திரைக்களத்தின் 
கூட� மண�பத்திலும் நர�டப்ற-
வுள்ளது. நி்கழ்வு்களுககு ேபொநொய்கர் 
மஹிந்த யொபபொ  அசபவர்த்தன, ்கல்-
வியரமச்ேர் திசனஸ் குைவர்த்தன, 
இந்திய உயர்ஸ்தொனி்கர், டதொல்டபொ-
ருள் ்கலொேொர இரொஜொங்க அரமச்ேர் 
விதுர விககிரமநொயக்க, சபரொசிரியர்-
்கள்,  பீ�ொதிபதி்கள், டபௌத்த பீ�ங்க-
ளின் தரலவர்்கள் மறறும் சேர் ஜயதி-
லக்கவின்  குடும்ப உறுபபினர்்களும் 
்கலந்து ட்கொள்வர். 

இந்த ஊ�்கவியலொளர் மொநொடடி 
டதொல்டபொருள் திரைக்களத்தின் 
பணிபபொளர் நொய்கம் சபரொசிரியர் 
அனுர மனதுங்க  மறறும்  சலக்ஹவுஸ் 
நிறுவனத்தின்  ேட�ம் மறறும் நிர்வொ-
்கப பணிபபொளர் ரகித்த அசபகுைவர்-
தன ஆகிசயொர் பஙகுபறறியிருந்தனர்.

சேர் ட�ொன் பொரன் ஜயதிலக்க 
நொடடின் சுதந்திரத்திற்கொ்க சபொரொ-
டியவர். இவர் பிரிடடிஷ் ஆடசி-
யில் பல உயர் பதவி்கரள வகித்-
தவர். இவர் டபபரவரி 1868ல் 
பி்றந்தவர், ட்கொழும்பு ஆனொந்தொக 
்கல்லூரியில் அதிபரொ்க பணியொறறி, 

இந்தியொவில் பட�ப 
படிபபிரன முடித்து 1910 
ஐசரொபபொவில் ேட�ம் 
படித்து அஙகு பரிஸ்�ர் 
அடவச்கட, அரே  ேட-
�த்துர்ற அதி்கொரியொ்க-
வும் பணியொறறியுள்ளொர். 
இந்தியொவுககு இலங-
ர்கயின்   முதலொவது  
உயர்ஸ்தொனி்கரொ்க பதவி 
வகித்தவர். இலஙர்கயில் 
ரவ.எம்.பி.ஏ ேங்கத்ரத 
உருவொககி அதில் 45 வரு-
�ங்களுககு சமல் தரல-
வரொ்க இருந்தவர்.சிங்கள 
- ஆஙகில அ்கரொதி, உச்ே-
ரிபபு, டமொழிடபயர்பபு 
டேொற்களஞ்சியம் சபொன்-
்றவறர்ற உருவொககியவர்.

தறசபொது சிங்கள 
மக்கள் பயன்படுத்தும் 
பல டேொற்கரள ஆஙகி-
லத்தில் இருந்து சிங்க-
ளத்திறகு ்கருத்துக்கரளயும் உச்ேரிப-
புக்கரளயும் உருவொககியவர். அரே 
ேட�வொக்க உறுபபினர், அரமச்ேரொ்க-
வும் அரே ேட� ேரபயில் ேரபத் தரல-
வரொ்கவும் பதவி்கள் வகித்துள்ளொர். 
சேர் ட�ொன்  பொரன் ஜயதிலக்க 1944 
சம 29ஆம் தி்கதி ்கொலமொனொர். 

இலஙர்க ஒலிபரபபுக கூடடுத்தொ-
பனத்திறகு முன்னொல் இவரது உரு-
வச்சிரல அரமக்கபபடடுள்ளது.
தனது வீடர� அரே டபொது நம்பிகர்க 
டபொறுபபொளர் திரைக்களத்திறகு 

அன்பளிபபுச் டேயதுள்-
ளொர். அத்து�ன் ்களனி-
யில் 100 ஏக்கருககு சமல்  
்கொணி்கரள  இந் நிதியத்-
திறகு வழஙகியுள்ளொர்.
இக ்கொணியில் கிர�க-
கும் வருமொனத்ரத  
இலஙர்கயில்  பொதிக்கப-
பட�, வறுரமயிலுள்ள 
மக்களுககு  இந்த நிதியத்-
தின் ஊ�ொ்க உதவி்கள் 
வழங்கபபடடு வருகின்-
்றரம குறிபபி�த்தக்கது. 
நிரனவு தின நி்கழ்வில் 
சில டேொத்துக்கள் 
டதொல்டபொருள் திரைக-
்களத்திறகும் டபொது நம்-
பிகர்க டபொறுபபொளர் 
தி ர ை க ்க ள த் தி ற கு ம் 
ர்கயளிககும் நி்கழ்வும் 
ந ர � ட ப ்ற வு ள் ள து . 
சதசிய ்கொஙகிரஸ் என்்ற 
்கடசிரய உருவொககினொர்.

ஐ.சத.்கடசியில் இவர் அங்கத்துவம் 
வகித்தொலும் இலஙர்கயின் டபொதுச் 
டேொத்தொ்க ்கருதபபட�வர். சுதந்திரம், 
்கல்வி, டபௌத்தம், சிங்கள டமொழி, 
ேட�ம், ேமூ்க சேரவ்களுக்கொ்க தனது 
வொழ்நொரள முறறு முழுதொ்க அர்பப-
ணித்த டபருந்தர்கயொவொர். 
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சேர் ட�ொன் பொரன் ஜயதிலக்கவின் 
154 ஆவது நினைசவந்தல் நி்கழ்வு

அமபொனை மொவட�த்தில் டெல்அறுவன� முமமுரம;   
அரசின் உத்்தரவொ்த வினல ட்கொளவைவும ஆரமபம  

அம்பொர்ற மொவட�த்தின் பல்சவறு 
பிரசதேங்களில் டபரும்சபொ்க டநல் 
அறுவர�ப பணி்கள் நர�டபறறு 
வருகின்்றன. இம்முர்ற டபரும்-
சபொ்கத்தில் சுமொர் 02 இலடேத்து 15 
ஆயிரம் ஏக்கர் ்கொணி்களில் டநற-
டேயர்க சமறட்கொள்ளபபட�ரம 
குறிபபி�த்தக்கது. அம்பொர்ற 
மொவட� டபரும்சபொ்க விவேொயி்க-
ளின் அறுவர� டநல்ரல அரசின் 
உத்தரவொத விரலககு, டநற ேந்ரதப -
படுத்தும் ேரபயினூ�ொ்க ட்கொள்வனவு 
டேயயும்   

சவரலத்திட�ம் ஏற்கனசவ ஆரம் -
பிக்கபபடடுள்ளது. இதனொல், அரசு 
டநல்லுககு வழஙகிய விரல அதி்க-
ரிபபு வரபபிரேொதத்திரன விவேொயி-
்கள் நிர்றவொ்க அனுபவித்து வருகின் -
்றனர்.   

 அம்பொர்ற மொவட�த்தில் டநல் ேந் -
ரதபபடுத்தும் ேரபககுச் டேொந்தமொன 
சுமொர் 20 ்களஞ்சியேொரல்களில் டநல் 
ட்கொள்வனவுப பணி்கள் ஆரம்பிக்கப-
படடுள்ளதொ்க டநறேந்ரதபபடுத்தும் 
ேரபயின் பிரொந்திய மு்கொரமயொளர் 
ேொந்தகுமொர டதரிவித்தொர்.   

 நொடு டநல் ஒரு கிசலொகிரொம் 90 ரூபொ -
வுககும், ேம்பொ டநல் ஒரு கிசலொகிரொம் 
92 ரூபொவுககும், கீரி ேம்பொ டநல் ஒரு 
கிசலொகிரொம் 95 ரூபொவுககும் ட்கொள்-
வனவு டேயயபபடடு வருவதொ்கவும், 
இதறகு சமலதி்கமொ்க சபொககுவரத்துக 
்கட�ைம் கிசலொகிரொம் ஒன்றுககு 02 
ரூபொ வழங்கபபடுவதொ்கவும் டதரிவிக-
்கபபடுகின்்றது.   

்க�ந்த ்கொலங்கரளப சபொன்று. 
டநல் வழங்கலுககு உச்ேளவு என்்ற 
வரரயர்ற எதுவும் கிர�யொது. விவ -
ேொயிடயொருவர் எத்தரன கிசலொகிரொம் 
டநல்ரலயும் டநல் ேந்ரதபபடுத்தும் 

ேரபககு விறபரன டேயய முடியும். 
அசதசபொன்று, விவேொயி அல்லொத 
அல்லது விவேொயத்து�ன் டதொ�ர்பில்-
லொத எவரும் டநல் வழங்க முடியும் 
எனவும் பிரொந்திய மு்கொரமயொளர் ேொந்-
தகுமொர விபரித்தொர்.   

 ்க�ந்த சபொ்கங்களில் ஏக்கடரொன் -
றுககு சுமொர் 150 புேல் வரர, சி்றந்த 
டநல் விரளச்ேல் கிர�த்து வந்த டநற 
்கொணி்களில், இம்முர்ற அறுவர�-
யின் சபொது, சுமொர் 100 புேல் வரர 
விரளச்ேல் கிர�த்து வருவதொ்க விவ-
ேொயி்கள் ்கவரல டதரிவிககின்்றனர்.   

டநல் விரல தறடபொழுது ்கணி -
ேமொனளவு உயர்ச்சி ்கணடுள்ளத-
னொல், விரளச்ேல் குர்றவர�ந்த 
சபொதிலும், விவேொயி்கள் நஷ்�மர�-

வது டபருமளவு தவிர்க்கபபடடுள்ள -
தொ்க விவேொயி்கள் சமலும் சுடடிக்கொட-
டுகின்்றனர். தனியொர் வியொபொரி்கள் 
மறறும் அரிசி ஆரல்களின் உரிரம-
யொளர்்களும் டநல்ட்கொள்வனவுப 
பணியில் ஈடுபடடுள்ளனர். 

இம்முர்ற விவேொயி்களில் அதி-
்கமொனவர்்கள் டநல்விரல சமலும் 
அதி்கரிககும் என்்ற எதிர்பொர்பபில், 
அறுவர� டநல்ரல உ�னடியொ்க 
விறபரன டேயயொது உலர்த்தி, பதப-
படுத்தி ்களஞ்சியபபடுத்தி வருகின்்ற -
னர்.   

இம்முர்ற டபரும்சபொ்கத்தில் இர -
ேொயன உரம் பிரசயொகிக்கொததனொல், 
அதி்கமொன பிரசதேங்களில் விவேொயி்க -
ளுககு மி்கக குர்றந்தளவு விரளச்ேல் 

அறுவர�யொ்கக கிர�த்து வருவதொ்க 
டதரிவிக்கபபடுகின்்றது.   

இசதசவரள, அம்பொர்ற மொவட -
�த்தில் இம்முர்ற சேதன உரம் பிர-
சயொகித்த அல்லது குர்றந்தளவு 
இரேொயன உரம் பயன்படுத்திய டநற-
்கொணி்களில் சநொயத்தொக்கம் ்கணிே -
மொனளவு குர்றவர�ந்துள்ளரம 
அவதொனிக்கபபடடுள்ளதொ்கவும் விவ-
ேொயி்கள் சுடடிக ்கொடடுகின்்றனர்.   

அத்து�ன், டநல்லு�ன் சபொடடி -
யிடடு வளரும் ்கரள்களின் வளர்ச்சி 
டபருமளவு ்கடடுபபடுத்தபபட�தொ-
்கவும், வழரமயொ்க டநற பயிரரத்-
தொககும் சநொய்கள், பூச்சி, புழுக்களின் 
தொக்கம் என்பன இம்முர்ற டபரும-
ளவு   

குர்றவர�ந்திருந்ததொ்கவும் விவேொ-
யி்கள் குறிபபிடுகின்்றனர்.   

 அதி்கமொன விவேொயி்கள் இம்முர்ற 
டபரும்சபொ்கத்தில் சநொயத்தொக்கத்-
திற்கொ்க எவ்வித இரேொயனங்கரள-
யும் பிரசயொகிக்கவில்ரல எனவும் 
சுடடிக ்கொடடுகின்்றனர். அதி்கரித்த 
டநல் விரல உயர்வு ்கொரைமொ்க அரிசி 
நு்கர்சவொர் டபரிதும் பொதிக்கபபடடுள்-
ளனர். அது மொத்திரமன்றி, அரிசிரய 
மூலப டபொருளொ்கக ட்கொணடு   

உறபத்தி டேயயபபடும் சேொறு, 
இடியபபம், பிடடு சபொன்்ற உைவுப 
டபொருட்களின் விரல்களும் அதி்க-
ரிக்கபபடடுள்ளன. விரல அதி்கரிப-
புக ்கொரைமொ்க அதி்கமொனவர்்கள் 
டதொழிரல ர்கவிடும் நிரலககும் 
ஆளொகியுள்ளனர்.   

மூக்கின் வழியே செலுத்தும்  
ச�ொய�ொனொ தடுப்பு மருந்துக்கு  
இந்திேொ அங்கீ�ொ�ம்  
இந்தியொவில் மூககின் வழிசய 

டேலுத்தும் ட்கொசரொனொ தடுபபு மருந் -
துககு அனுமதி வழங்கபபடடுள்ளது. 
இந்த மருந்து குறித்த பல்சவறு முககிய 
அம்ேங்கள் டவளியொகி உள்ளன.   

சீனொவில் 2019 இறுதியில் 
ட்கொசரொனொ ரவரஸ் ்கண�றியபபட -
�து. படிபபடியொ்க பல நொடு்களுககு 
ரவரஸ் பரவிய நிரலயில் இந்தியொ-
வில் 2020 டதொ�க்கத்தில் பொதிபபு 
்கண�றியபபட�து.  

தறசபொது வரர இந்தியொவில் 
ட்கொசரொனொ ரவரஸ் 3 அரல்களொ்க 
தொககியுள்ளது. தறசபொதும் அரனத்து 
மொநிலங்களிலும் ட்கொசரொனொ பொதிபபு 
குர்றந்து இருந்தொலும், அவ்வபசபொது 
பலி எணணிகர்க அதி்கரித்து வருகி -
்றது.  

ட்கொசரொனொவில் இருந்து தபபிக்க 
ட்கொவிஷீல்ட, ச்கொசவகசின், ஸ்புட-
னிக வி உடப� பல்சவறு தடுபபூசி்கள் 
்கணடுபிடிக்கபபடடு நர�முர்றககு 
ட்கொணடு வரபபடடுள்ளன. அதி்கபட-

ேமொ்க இந்தியொவில் சீரம் நிறுவனத்-
தின் ட்கொவிஷீல்ட�் தடுபபூசியும், 
பசயொட�க நிறுவனத்தின் ச்கொவொக-
சின் தடுபபூசியும் பயன்படுத்தபபடு-
கின்்றன. சநறறு ்கொரல நி ரலவரப-
படி இந்தியொவில் 170.9 ச்கொடி ச�ொஸ் 
தடுபபூசி டேலுத்தபபடடுள்ளது.  

இந்நிரலயில் ட்கொசரொனொ 
ரவரரை அழிககும் வர்கயில் 
மூககின் வழிசய டேலுத்தும் மருந்ரத 
மும்ரபரய சேர்ந்த கிரளன்மொர்க நிறு-
வனம் ்கன�ொவின் ேசனொர�ஸ் நிறு-
வனத்து�ன் இரைந்து ்கணடுபிடித்-
துள்ளது. இந்த மருந்ரத ட்கொசரொனொ 
பொதித்த 18 வயதுககு சமறபட�வர்-
்கள் பயன்படுத்தலொம். இரத இந்தி-
யொவில் தயொரித்து விறபரன டேயய 
இந்திய டபொதுமருந்து ்கடடுபபொடடு 
மறறும் முர்றபபடுத்துதல் டஜனரலி-
�ம் இருந்து கிரளன்மொர்க நிறுவனத் -
துககு அனுமதி கிர�த்துள்ளது.  

இந்த மருந்து டதொ�ர்பொன முககிய 
அம்ேங்கள் வருமொறு: 'ரநடரிக 

ஒகரேட நொேல் 
ஸ்பிசர' என டபயரி -
�பபட� இந்த மருந்து 'பொபி ஸ்பிசர' 
என விறபரன டேயயபப� உள்ளது. 
மூககின் வழிசய மருந்து டேலுத்திய-
பின் உ�லில் ட்கொசரொனொ ரவரசுககு 
எதிரொன இரேொயன தர�ரய உருவொக-
கும். 

சமலும் சுவொேப பொரதயின் டதொ�க -
்கத்திசலசய ரவரரே அழிககும். 
இதன்மூலம் நுரரயீரலுககு ரவரஸ் 
டேல்வது தடுக்கபபடும்.  

இருபபினும் அந்த நிறுவனம் புதிய 
மருந்து டதொ�ர்பொன எந்த பரிசேொ-
தரன முடிவு்களின் ஆதொரங்கரளயும் 
இன்னும் டவளியி�வில்ரல. ஆனொல் 
அதறகுள் ஐசரொபபிய யூனியனில் 
மருந்துக்கொன 'CE'குறியீடு வழங்கப -
படடுள்ளது. இது மருந்து விறபரன 
டேயவதற்கொன அஙகீ்கொரமொ்கவும் 
்கருதபபடும். இதுதவிர பஹசரன், 
இஸ்சரல் நொடு்களிலும் இந்த மருந்து 
விறபரன டேயயபப� உள்ளது.  

சமருந்து குறித்து அந்நிறுவனம் 
கூறுர்கயில், 'ரநடரிக ஒகரேட 
நொேல் ஸ்பிசர' மருந்தின் 3ம் ்கட� 
பரிசேொதரன முடிவு்கள் ஆச்ேரிய -
மளிககும் வர்கயில் உள்ளன. 24 
மணிசநரத்தில் ரவரசின் 94 ேதவீதத் -
ரதயும், 48 மணிசநரத்தில் 99 ேதவீ -
தத்ரதயும் அழிககி்றது. இந்த மருந்து 
ட்கொசரொனொ சநொயொளி்களுககு பொது -
்கொபபொனது என குறிபபிடடுள்ளது.  

2021 நவம்பரில் உல்க சு்கொதொர 
அரமபபின் முதன்ரம விஞ்்ொனி  
ட�ொக�ர் ேவுமியொ சுவொமிநொதன், 
"ட்கொசரொனொ தடுபபூசிககு மொற்றொ்க 
மூககு, வொய வழிசய டேலுத்தும் 
மருந்து்கள் குறித்த ஆரொயச்சி நர� -
டபறுகி்றது. இந்த மருந்து்கள் 
இன்னும் 2 மொதத்தில் நர�முர்றககு 
வரும்" என கூறியிருந்த நிரலயில் 
தறசபொது இந்த மருந்துககு அனுமதி 
கிர�த்துள்ளது.     

இரேொயை உரம பயன்படுத்்தபப�ொ்த்தொல்   
செொய்த் ்தொக்கங்கள, ்கனை்கள டபருக்கம குனைவு 

டதஹிவரள, ்கல்கிஸ்ை
விசே� நிருபர்

முகமைட் றிஸான்
(அட்்ாமைச்சேமை ைத்திய நிருெர்)
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ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jf> tPlikg;G kw;Wk; epHkhzpg;G 

Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp njhlHghd mikr;R - 

Nky; khfhzk;

ePHnfhOk;G epiwNtw;Wg; nghwpapayhsH mYtyfk; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; njh];jutj;j 
tPjp> R`j khtj;ij> Nrhz;lH]; khtj;ij> jy;tj;j rGf];fe;j tPjpfSf;fhf kw;Wk; 

jpTygpl;ba Kd;fyit Kw;wq;fSf;F nubkpf;]; nfhq;fphpl; toq;fy;.
tpiykD ,y: PRDA/WP/PRO/2022/07
 PRDA/WP/PRO/2022/09

 ,t; mjpfhu rigapd; Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpw;fhf Njitahd nubkpf;]; nfhq;fphPl; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;fhf toq;FeHfsplkpUe;J jpwe;j tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

cUg;gb
vz;zpf;if 

(fpAgpf; kPw;wH)

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk; (gjpT nra;ag; 

ngw;Ws;s toq;FeHfs; 

jtpHe;j)

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif fhrhf 

&gh

tq;fp 

tiuT 

&gh

1. nubkpf;]; toq;fy; (G30) 724.5 2000.00 + tl; 69>500.00 139>000.00

tpiykDg;gbtq;fis toq;fy;> 2022.02.10 - 2022.02.17 tiu jpwj;jy; 2022.02.18 md;W gp.g. 02.30

2. nubkpf;]; toq;fy; (G25) 300.00 2000.00 + tl; 27>500.00 55>000.00

tpiykDg; gbtq;fis toq;fy; 2022.02.10 - 2022.02.21 tiu> jpwj;jy; 2022.02.22 md;W gp.g. 02.30

02.  ,jw;fhd tpiykDg;gbtj; njhFjpia Nkw;gb jpdq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.30 

tiu Nkw;gb tpiykDg; gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. ,jw;fhd tpiykDg; gpizakhdJ> fhrhf my;yJ tq;fp/ fhg;GWjpg; gpizankhd;whf 

ngWifg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; gpufhuk; Nkw;gb ngWkhdj;jpw;Fr; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

03.  tpiykDitg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDj; njhifahdJ 5.0 

kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Ntisapy;> tpiykDjhuH 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lk; 08Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpTr;rhd;wpjo; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mDkjp ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/kh)
,y. 59 Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G 12

njh.Ng: 011-5676903

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

MINISTRY OF AGRICULTURE
Agriculture Sector Modernization Project

IDA Credit No: 5873 LK

PROCUREMENT NOTICE

Hiring Vehicle to Agriculture Sector Modernization Project, 
Eastern Province Offi ce, Kallady, Batticaloa

Sealed bids are invited to supply undermentioned category of vehicle on hire basis for Agriculture 
Sector Modernization Project, Eastern Province Offi ce, Kallady, Batticaloa for a period of one year.

Vehicle Type No. of Vehicles Seating Capacity Minimum Monthly Mileage (km)

Van (Dual A/C) One (01) 10 2000

* For further details please refer Bidding Document.

Bidding Documents can be obtained from Agriculture Sector Modernization Project, Eastern Province 
Offi ce, Agriculture Quarters Lane, Kallady, Batticaloa on a payment of a non-refundable fee of Rs. 2,000.00. 
Sealed bids should be submitted before the bid closing date at 2.00 p.m. on 03rd March 2022.

Chairman,
Project Procurement Committee (Minor),
Agriculture Sector Modernization Project, Eastern Province,
Agriculture Quarters Lane, Kallady, Batticaloa.
Tel: 077 8262334 Fax: 065 2059190

Date: 10.02.2022 

Rw;Wyh mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
50KW R+upa rf;jp kpd; cw;gj;jp Kiwik kw;Wk; 

kpd;dy; ghJfhg;G Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,yf;fk;;: SLTDA/HR&PM/G/NCB/Solar/2022/06

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 50KW R+upa rf;jp kpd; cw;gj;jp Kiwik kw;Wk; 

,bjhq;fp Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; tpw;gidf;Fg; gpe;jpa NritfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G-03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

  ,e;j Ntiyfspy; tiuglq;fs;> tptuf;Fwpg;Gfs; kw;Wk; BOQ gpufhuk; R+upa rf;jpapy; ,aq;Fk; kpd;rhu cw;gj;jp Kiwik 

kw;Wk; kpd;dy; ghJfhg;G Kiwik Mfpatw;wpd; tpepNahfk;> epWty;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; tpw;gidf;Fg; gpd;duhd 

Nritfs; vd;gd cs;slq;Ffpd;wd.

 - nraw;wpl;l miktplk;;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig

 -  eph;khzf; fhyk; 90 ehl;fs;.

2.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk; elj;jg;gLk;.

3.   xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;slf;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 m. R+upa rf;jp Kiwikfspy; epGzj;Jt xg;ge;jjhuu;fs;

4. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpj; Njitfs; gpd;tUkhwhFk;:

 m)   fle;j Ie;jhz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l eph;khzg; gzpfspd; ruhrup Mz;L msT Fiwe;jgl;rk; 6 kpy;ypad; 

&ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 M)   fle;j 5 Mz;Lfspy; ,jw;Fr; rkkhd rpf;fyhd jd;ik nfhz;lJk; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; ,Ugj;ije;J (25) R+upa 

kpd;rf;jp Kiwikfspd; toq;fy; kw;Wk; epWtypy; mDgtk; (,e;jj; Njitf;F ,zq;f> ,e;j Ntiyfs;; Fiwe;jJ 

70 rjtpfpjk; Kbe;jpUf;f Ntz;Lk;.)

 ,)    jput nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/my;yJ fld; trjpfs; kw;Wk; xg;ge;jf; flikfspd; epfu msT kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; fPo; 

nra;ag;gLk; ve;jnthU Kd;gzk; nrYj;Jjy;fSk; ePq;fyhf  6 kpy;ypad; &ghTf;Fk; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G 03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; cjtpg; 

gzpg;ghshplk; (ngWiffs;;) 0112426800 (ePbg;G 305>277>303) vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; SLTAD ngWifg; gphptpy; (4Mk; khb) Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 

kzp tiuapy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  2022 ngg;uthp 10Mk; jpfjp Kjy; 2022 khh;r; 02Mk; jpfjp tiuapy; sltdaproc@srilanka.travel / 
amilam@srilanka.travel vDk; kpd;dQ;ry; KfthpfSf;F kPsspf;fg;glhj 10>000.00 ,y. &gh fl;lzj;ij nrYj;jpajw;fhd 

gw;Wr;rPl;L rfpjk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; (tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy;) rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W kpd;dQ;rypd; Clhf toq;fg;gLk;. 

  (,yq;if tq;fp> Nfhu;g;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 7119413 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;; (Fwpg;G: itg;G tptuq;fs; kw;Wk; itg;gpd;; Nehf;fj;ij ~~kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;" vd itg;Gr; rPl;by; epug;gTk;. gzf; nfhLg;gdT nuhf;fkhf nra;ag;gl Ntz;Lk; kw;Wk; gpw 

nfhLg;gdTfs; mDkjpf;fg;glhJ).

7.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G 03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ngWifg; 

gphptpy; (4Mk; khb) itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 khh;r; khjk; 03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; cs;spLjy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiy kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; kw;Wk; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy; KbTw;wjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F SLTAD (1Mk; khb)> gzpg;ghsh; rig 

miwapy; ,lk;ngWk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSk; 2022 Nk 19Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;;.  (tpiyf;NfhUk; ,Wjp ehspypUe;J 

77 ehl;fs;)

10.  midj;J tpiykDf;fSlDk;  188>300.00 &gh (xU ,yl;rj;J vz;gj;njl;lhapuj;J Ke;E}W) njhiff;F tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;;. 9Mk; gphptpy; cs;s gbtj;ijg; gad;gLj;jp> njhopy; toq;Feh;; 

Vw;Wf;nfhs;sf;$ba Kftufj;jpypUe;J gpiz Kwp toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

11.  tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp; 2022 [_d; 16Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;;. (tpiyf;NfhUk; ,Wjp ehspypUe;J 

105 ehl;fs;)

12.  Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwJk; 

epWtdj;jpndhU Copah; my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ jdpegnuhUth; neUq;fpa tpahghuk; my;yJ cwT 

Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij ngw;Wf;nfhs;Sk; jFjpia ,oe;J tpLthh;.

13.  jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhurigahdJ vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ 

epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;bUg;gJld;> ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuUf;Fk; tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; 

my;yJ mtw;iw xg;gilg;gjpYs;s ve;jnthU fpuar; nrytpw;Fk; my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 80> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.
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2022 க்பபரவரி 10 விோழக்கிழகம

சிறுவர்களுக்ககான ்கலை நி்கழ்ச்சி்கள், 
விலையகாட்டு ப�காட்டி்கள்
(கல்முனை மத்திய திைகரன் நிருபர்)

கல்முனை ஸாஹிறா தேசிய பாட-
சானையின் பனைய மாணவர்களாை 
ஸஹ்றியன்ஸ்-93/96 அனமப்பிைரின் 
குடுமப ஒன்று கூடல் நிகழ்வு  மாளி -
னகககாடு பாபாதராயலி மணடபத் -
திதை  (05) மானை இடம்பறறது. 

்ோழிைதிபர் முஹமமட் அஸ்வ -
ரின் வழி நடாத்ேலில் நனட்பறற 
இந்நிகழ்வில் சுமார்  20  குடுமபஙக -
ளின் அஙகத்ேவர்கள் கைந்து்காண-
டைர். 

இஙகு சிறுவர்களுககாை கனை 
நிகழ்ச்சிகள், தபாட்டிகள், வினள -
யாட்டு  எை பல்தவறு சுவாரஸ்-
யமாை நிகழ்வுகள் இடம்பறறு 
அவர்களுககாை ்பறுமதிமிகக பரி -
சில்களும வைஙகி னவககப்பட்டது. 

இந்நிகழ்விறகு  அனுசரனணயா-
ளர்களாக சாயந்ேமருது ஹமீடியா  
தரடிங ்சன்டர் மறறும சாயந்ேம-

ருது சிஙகர் த�ா றூம அனமப்பி -
ைரும  அனுசரனண வைஙகியிருந்-
ோர்கள்.

இஙகு பஙகு பறறிய குடுமபங-
களின் ேனைவர்களில் குலுககல் 
முனறமூைம ்ேரிவு ்சயயப்பட்ட 
ஐவருககு ்பறுமதியாை பரிசில் -
கனள சாயந்ேமருது சிஙகர் த�ா 
றூம உரினமயாளர் எஸ்.எச். ஜிப்ரி 
வைஙகிைார். 

அத்துடன் பஙகு ்காணட 
அனைத்து குடுமபஙகளுககும நினை -
வுப்பரிசாக சாயந்ேமருது ஹமீடியா 
தரடிங ்சன்டர் உரினமயாளர் எஸ்.
எச்.கலீல் ்பறுமதிமிகக அன்பளிப் -
புககனள வைஙகி னவத்ோர்.

இஙகு அறிவிப்பாளர் ஏ.ஆர்.எம. 
்நளபீல் ேனைனமயில் பினற எப்.
எம.அறிவிப்பாளர் 

றமஸாைா சமீல், ஏ.என்.எம.
ஜாவித் ஆகிதயார் நிகழ்ச்சினய சிறப் -
பாக ்ோகுத்து வைஙகியிருந்ேைர்.

சிரேஷ்ட, கனிஷ்ட மெய்வல்லுநர்

தகுதிகாண் ப�ாட்டிகள்
இன்று ககாழும்பில் ஆரம்�ம்

இந்ே ஆணடு நனட்பறவுள்ள 
ஆசிய வினளயாட்டு விைா மறறும 
ஆசிய கனிஷட ்மயவல்லுநர் சம -
பியன்ஷிப் ்ோடர் என்பவறனற 
இைககாகக ்காணடு இைஙனக 
்மயவல்லுநர் சஙகத்திைால் 
ஏறபாடு ்சயயப்பட்டுள்ள இந்ே 
ஆணடின் முேைாவது தேசிய ்மய-
வல்லுநர் ேகுதிகாண தபாட்டிகள் 
இன்று 10 ஆம திகதி முேல் 12 ஆம 
திகதி வனர ்காழுமபு சுகேோச 
வினளயாட்டரஙகில் நனட்பற-
வுள்ளது. 

இந்ே ேகுதிகாண தபாட்டிகளின் 
முேைாவது நாளாை இன்று  10 ஆம 
திகதி கனிஷட மறறும தேசிய வீரர் -
களுககாை 100 மீறறர், 400 மீறறர் 
மறறும ஆணகளுககாை 1500 
மீறறர், தகாலூன்றிப் பாயேல் உள் -
ளிட்ட தபாட்டி நிகழ்ச்சிகள் நனட -
்பறவுள்ளை.

11 ஆம திகதி 200 மீறறர், 800 

மீறறர், 4×100 மறறும 4×400 அஞ்-
சதைாட்டம உள்ளிட்ட தபாட்டி 
நிகழ்ச்சிகளும, தபாட்டிகளின் 
இறுதி நாளாை 12 ஆம திகதி 
கனிஷட மறறும தேசிய வீரர்க -

ளுககாை நீளம பாயேல் உள்ளிட்ட 
னமோை நிகழ்ச்சிகளின் இறுதிப் -
தபாட்டியும நனட்பறவுள்ளை.

நாட்டில் ்காதராைா னவரஸின் 
ோககம மீணடும அதிகரித்து வரு-

வோல் மட்டுப்படுத்ேப்பட்ட வீரர்-
களுககு மாத்திரம இந்ே ேகுதிகாண 
தபாட்டிகளில் பஙகுபறறுவேறகு 
இைஙனக ்மயவல்லுநர் சஙகம 
அனுமதி வைஙகியுள்ளது.

ஆசிய வினளயாட்டு விைா 
மறறும ஆசிய கனிஷட ்மயவல்-
லுநர் சமபியன்ஷிப் ்ோடர் என்ப -
வறறுககாை இரணடாவது கட்ட 
ேகுதிகாண தபாட்டிகள் எதிர்வ -
ரும மார்ச் மாேம நடத்துவேறகு 
இைஙனக ்மயவல்லுநர் சஙகம 
நடவடிகனக எடுத்துள்ளது.

20 ஆவது ஆசிய கனிஷட ்மய -
வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் ்ோடர் 
எதிர்வரும ஜுன் மாேம 16 ஆம 
திகதி முேல் 19 ஆம திகதி வனர 
்ேன் ்காரியாவிலும, 19 ஆவது 
ஆசிய வினளயாட்டு விைா ்சப்-
டமபர் 16 ஆம திகதி முேல் 22 ஆம 
திகதி வனர சீைாவிலும நனட்பற-
வுள்ளனம குறிப்பிடத்ேககது.

உத்திபயகா்கபூரவ அனுசரலைலய இழந்துள்ை 
ரகபி  ப�காட்டி �ை சவகால்களுடன் �யைம்

ஒரு ேசாப்ேத்திறகும தமைாக உத் -
திதயாகபூர்வ அனுசரனண வைங -
கும டய்ைாக இன் ஆேரவின்றி 
இைஙனக ரகபியிைால் நடாத்ேப்ப -
டும இந்ே வருட கைகஙகளுககினட-
யிைாை ரகபி தபாட்டியாைது சிை 
நிபந்ேனைகள் ்ோடர்பாை சர்ச்னச-
யால் பை சவால்கனள எதிர்்காண-
டுள்ளோக ்ேரிவிககப்படுகின்றது. 

இரணடு வருடஙகளின் பின்ைர் 
புத்துயிர் ்பறற இந்ேப் தபாட்டிககு 
சுமார் இரணடு மாேஙகள் உள்ள 
நினையில் கடந்ே மூன்று வாரங -
களாக ரகபினய ்வறறிகரமாக 
நடத்ே முடிந்ேது. எவவாறாயினும, 
்காதராைா ்ோறறுதநாய காரண-
மாக, சுகாோரத் துனறயால் பரிந்து-
னரககப்பட்ட விதிகள் மறறும விதி -
முனறகளுககு இணஙக, இவவளவு 
நீணட தபாட்டினய நடத்துவேறகு 
ரகபி அணியின் நிதி வலினம சவால் 
்சயயப்பட்டுள்ளோக வட்டாரங-
கள் ்ேரிவித்ேை.

எதிர்வரும காைஙகளில் 
தபாட்டினய ்வறறியனடயச் 
்சயயும சவானை ஏறறுக்காணட 
ேனைவர் றிஸ்லி இல்யாஸ் உள் -
ளிட்ட அதிகாரிகள் உத்திதயாகபூர்வ 
அனுசரனண கினடககாமல் தபாைது 
எதிர்காைத்தில் பை சிரமஙகனள ஏற -
படுத்தும எை அந்ே வட்டாரஙகள் 
தமலும ்ேரிவித்ேை.

குறிப்பாக ்காவிட் ்ோறறுதநாய 
அபாயம மீணடும ேனைதூககியி-
ருககும தவனளயில், ரகபி தபான்ற 
மிகவும ஆபத்ோை தபாட்டிகனள 
்வறறிகரமாக முடிப்பேறகு கடந்ே 
வருடஙகனள விட அதிக பணம 

்சைவிட தவணடியுள்ளோக ்ேரி -
விககப்படுகிறது. வினளயாட்டு 
அனமச்சு மறறும சுகாோர அனமச்-
சின் பூரண அஙகீகாரத்துடன் தபாட்-
டிகள் நடத்ேப்பட்ட தபாதிலும, 
தபாட்டினய பிரதிநிதித்துவப்படுத்-
தும சிை வினளயாட்டு கைகஙகளின் 
வீரர்கள் உட்பட பை பணியாளர்கள் 
்காதராைா னவரஸ் ்ோறறு காரண-
மாக பை தபாட்டிகனள ஒத்தினவகக 
தவணடியிருந்ேது.

இவவாறாை சவால்கனள 
முறியடிப்பதில் ஜைாதிபதியின் 
்பாறுப்பு உள்ளது எைத் ்ேரி -
வித்ே இல்யாஸ், ஒரு குழுவாக, 
தபாட்டினய ்வறறியனடயச் 
்சயவேறகு ேமது ஊழியர்கள் 
ஒன்றினணந்து ்சயறபடுவார்கள் 
எைவும ்ேரிவித்ோர்.

அவரது உத்திதயாகபூர்வ 
அனுசரனணனய இைந்ோலும, 
தபாட்டினய சிககைமாகவும 
நிதி ரீதியாகவும நடத்துவதே 
அவரது ஒதர நமபிகனக.  சுகாோர 
அனமச்சின் அனுமதி மறறும 
ஆசீர்வாேத்துடன் ரகபி லீகனக 
்வறறிகரமாக நினறவு ்சயவதே 
அனைத்து குறறச்சாட்டுகளுககும 
ஒதர பதில் என்று அவர் கூறிைார். 
இரணடு வருடஙகளின் பின்ைர் 
ரகபி வினளயாட்டுககு புத்துயிர் 
்காடுககவுள்ள வினளயாட்டுத் -
துனற அனமச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ -
வின் ஆேரவுடன், தபாட்டினய 
்வறறிகரமாக நினறவு ்சயது 
நமபிகனகனய தபணுவது ரகபி 
சஙகத்துககு மறறு்மாரு சவாைாக 
அனமயும.

ககாபரானா கதாற்றுக்குள்்ான
குசல் கெண்டிஸ்

இைஙனக கிரிக்கட் அணியின் விக்கட்காப்பு துடுப் -
பாட்டவீரராை குசல் ்மணடிஸிறகு ்காவிட்-19 னவரஸ் 
்ோறறு ஏறபட்டிருப்போக அறிவிககப்பட்டிருககின்றது.

ேறதபாது அவுஸ்திதரலியாவிறகு சுறறுப்பயணம 
தமற்காணடுள்ள இைஙனக கிரிக்கட் அணி, அஙதக 
ஐந்து தபாட்டிகள் ்காணட 20ககு20 ்ோடரில் ஆடவி-
ருககின்றது. அந்ேவனகயில் இந்ே ரி 20 ்ோடருககாை 
இைஙனக அணியில் இடம்பறற குசல் ்மணடிஸ் 
்காவிட்-19 னவரஸ் ்ோறறுககு ஆளாைனே இைஙனக 
அணியின் ேனைவர் ேசுன் �ாைகக உறுதி ்சயதிருக-
கின்றார்.

அதோடு குசல் ்மணடிஸ் உடல்நைம தேறாே சந்ேர்ப் -
பத்தில், இைஙனக அணியின் விக்கட்காப்பாளராக 
அவுஸ்திதரலிய ்ோடரின் தபாது திதைஷ சந்திமால் 
்சயறபடுவார் எைத் ்ேரிவிககப்பட்டிருககின்றது.

மறுமுனையில் ஏறகைதவ ்காவிட்-19 னவரஸ் 
்ோறறுககு ஆளாை சகைதுனறவீரர் சாமிகக கருணா -
ரட்ை, ேறதபாது பூரண சுகமனடந்திருககும நினையில் 
இைஙனக கிரிக்கட் அணியுடன்  (08) இரவு இனணந்து 
்காள்வார் எைத் ்ேரிவிககப்பட்டது.

இதேதவனள ்காதராைா ்ோறறுககு ஆளாை மறறு -
்மாரு வீரராை தவகப்பந்துவீச்சாளர் நுவான் து�ாரவும 
இைஙனக கிரிக்கட் அணியுடன் ஏறகைதவ இனணந்தி-
ருககின்றனமயும குறிப்பிடத்ேகக விடயமாகும.

அதேதவனள இைஙனக – அவுஸ்திதரலிய அணிகள் 
இனடயிைாை ரி 20 ்ோடர் ்வள்ளிககிைனம (11) சிட்-
னியில் ஆரமபமாகின்றது.

இந்தியா-பாகிஸ்ான் 
பபாட்டிக்கு 5 நிமிடத்தில் 
விற்றுத்தீரந்் 
டிக்்கெட்டுகெள்

இரசிகர்களால் ஆவலுடன் 
எதிர்பார்ககப்படும இந்தியா-–
பாகிஸ்ோன் தபாட்டி ஒகதடாபர் 
23-ம திகதி ்மல்தபார்னில் நடக -
கிறது.

7-வது 20 ஓவர் உைக கிணண 
கிரிக்கட் தபாட்டி அகதடாபர் 
16-ம திகதி முேல் நவமபர் 13-ம 
திகதி வனர அவுஸ்திதரலியாவில் 
நடககிறது.

இதில் ்மாத்ேம 16 அணிகள் 
பஙதகறகின்றை. நடப்பு சமபி -
யன் அவுஸ்திதரலியா, இந்தியா, 
இஙகிைாந்து, நியூசிைாந்து, ்ேன் -
ைாபிபிரிககா, பாகிஸ்ோன், ஆப் -
கானிஸ்ோன், பஙகளாதேஷ 
ஆகிய 8 நாடுகள் சூப்பர் 12 
சுறறில் வினளயாடும.

இந்தியாவும, பாகிஸ்ோனும 
ஒதர பிரிவில் உள்ளை. ்ேன்ை -
பிரிககா, பஙகளாதேஷ மறறும 
ேகுதி சுறறில் இருந்து 2 அணிகள் 
ஆகியனவ அந்ே பிரிவில் இடம -
்பறறு உள்ளை.

இந்தியா- – பாகிஸ்ோன் தபாட் -
டிககாை டிக்கட்டுகள் தநறறு 
விறபனை ்சயயப்பட்டது. 
்பாது மககளுககாக வினிதயா -
கிககப்பட்ட இந்ே டிக்கட்டுகள் 
5 நிமிடத்திதைதய விறறு தீர்ந்து 
விட்டை.

இங்கிலாந்தின் தற்காலிக தலலலெ
�யிற்சியா்ராக ககாலிங்வுட் நியெனம்

்காலிஙவுட் இஙகிைாந்து அணியின் 
முன்ைாள் ேனைவர் என்பதும, அவரது 
ேனைனமயின் கீழ் இஙகிைாந்து அணி 
2010-ல் ரி20 உைக தகாப்னபனய ்வன்ற -
தும குறிப்பிடத்ேககது.

இஙகிைாந்து கிரிக்கட் அணியின் 
ேனைனமப் பயிறசியாளராக இருந்து வரு-
பவர் கிறிஸ் சில்வர்வுட். 

அவுஸ்திதரலியாவுககு எதிராை 
ஆ�ஸ் ்டஸ்ட் ்ோடனர இஙகிைாந்து 

அணி 4-–0 என்ற கணககில் படுதமாசமாக 
இைந்ேது. இனேயடுத்து  கிறிஸ் சில்வர்-
வுட் ேைது பேவியில் இருந்து விைகிைார்.

இந்நினையில், அடுத்து நனட்ப-
றவுள்ள தமறகிந்திய தீவு அணிககு 
எதிராை 3 தபாட்டிகள் ் காணட ் டஸ்ட் 
்ோடரில் ேறகாலிக ேனைனமப் பயிறசி -
யாளராக ்காலிஙவுட் ்சயல்படுவார் 
எை இஙகிைாந்து கிரிக்கட் சனப  ்ேரி -
வித்துள்ளது

ஆபிரிகக கால்பந்து கிணணத்னே 
்சைகல் முேல் முனறயாக ்வன்-
றுள்ள நினையில்,்வறறினய 
்காணடாட தேசிய விடுமுனற வைங-
கப்படுவோக ஜைாதிபதி தமககி சால் 
அறிவித்துள்ளார்.

33-வது ஆபிரிகக கிணணத்னே கால்-

பந்து தபாட்டி தகமரூன் 
நாட்டில் நடந்ேது. இறு-
திப்தபாட்டியில் ் சைகல்– 
எகிப்து அணிகள் தமாதிை. 

விறுவிறுப்பாை இந்ே 
தபாட்டியில் 90 நிமிடங-
கள் நனட்பறற முழு 

ஆட்ட தநரத்தில் இரு அணிகளும 
தகால் எதுவும அடிககவில்னை. கூடு-
ேைாக வைஙகப்பட்ட 30 நிமிட  தநரத்-
திலும இரு அணிகளும தகால் அடிகக 
முடியவில்னை. இனேயடுத்து  ் வறறி, 
தோல்வினய நிர்ணயிகக ‘் பைால்டி 
�ூட்-அவுட்’ முனற கனடப்பிடிககப்-
பட்டது. 

இதில் ்சைகல் அணி 4-–2 என்ற 
தகால் கணககில் எகிப்னே வீழ்த்தி 
முேல் முனறயாக சமபியன் பட்டம 
்வன்றுள்ளது. ஆபிரிகக தகாப்னப 

கால்பந்து ்ோடரில் 2002-ம ஆணடு 
கமரூனிடமும, 2019-ம ஆணடு அல்-
ஜீரியாவிடம இறுதிப் தபாட்டியில் 
தோறறு கிணணத்னே தகாட்னட 
விட்ட ்சைகல் அணி 2022ம 
ஆணடுககாை தபாட்டியில்  முேல் 
முனறயாக கிணணத்னே னகப்பறறி 
புதிய வரைாறு பனடத்திருககிறது.

ஆபிரிகக கால்பந்து கிணணத்னே 
்சைகல் முேல் முனறயாக ்வன்-
றுள்ள நினையில், அந்நாட்டு மககள் 
்வறறினய ்காணடாடி வருகின்ற-

ைர். இனேயடுத்து 
்வறறிக ்காண-
ட ா ட் ட த் தி ற க ா க 
ச ம ப ள த் து டன் 
கூடிய தேசிய 
விடுமுனற வைங-
க ப் ப டு வ ே ா க 
்சைகல் ஜைா-
திபதி  தமககி 
சால் அறிவித்து 
உள்ளார்.

33 ஆவது ஆபிரிக்க கால்�ந்து கிண்்ணம் 
கசனகலில் கவற்றி ககாண்்ாட்்ம்

பதசிய விடுமுலைலய அறிவிததார் ஜனாதி�தி 

இைஙல்க 20ககு20 த�காடரில
இலைக்கப�ட்ட படனியல பசம்ஸ்

இ ட து ன க 
தவகப்பந்துவீச்சா -
ளராை தடனியல் 
தசமஸ், இைஙனக 
– அவுஸ்திதரலிய 
அணிகள் ஆட -
வுள்ள 5 தபாட்டி -
கள் ்காணட ரி 
20  ்ோடருககுரிய 
அ வு ஸ் தி த ர லி ய 
அணியில்இனணக -
க ப் ப ட் டி ரு க கின் -
றார்.

இைஙனக – அவுஸ்திதரலிய 
அணிகள் இனடயிைாை ரி 20 
்ோடர் இமமாேம 11ஆம திகதி 
ஆரமபமாகின்றது. இந்ே நினையில் 
்ோடர் ஆரமபத்தின் தபாது அவுஸ் -
திதரலிய அணியில் உள்வாஙகப் -
பட்ட துடுப்பாட்டசகைதுனற -
வீரராை ட்ராவிஸ் ்ஹட்டிறகு, 
பாகிஸ்ோன் சுறறுப்பயணத்திறகாக 
்ேறகு அவுஸ்திதரலிய அணிககாக 
கைகமட்டப் தபாட்டி்யான்றில் 
வினளயாட தவணடிய நிர்ப்பந்ேம 
ஏறபட்டிருககின்றது.

எைதவ டிராவிஸ் ்ஹட் குறித்ே 
கைகமட்டப் தபாட்டியில் வினள -
யாடுவோல், இவரின் பிரதியீட்டு 
வீரராகதவ தடனியல் தசமஸ் 

அவுஸ்திதரலிய ரி 20 அணியில் 
இ ன ண க க ப் ப ட் டி ரு க கின் ற ன ம 
குறிப்பிடத்ேககது.

அதேதநரம இைஙனக அணிககு 
எதிராை ரி 20 ்ோடரின் இறுதி 
இரணடு தபாட்டிகளிலும ட்ராவிஸ் 
்ஹட் அவுஸ்திதரலிய அணியில் 
இனணந்து ்காள்வார் எைத் ்ேரி -
விககப்பட்டிருககின்றது.

கடந்ே ஆணடு ரி 20 உைகக கிண -
ணத்தின் தபாது அவுஸ்திதரலிய 
கிரிக்கட் அணியின் தமைதிக 
வீரராக காணப்பட்டிருந்ே தடனியல் 
தசமஸ், ேைது ோயக அணியினை 
இதுவனர 4 20ககு20 தபாட்டிகளில் 
பிரதிநிதித்துவம ்சயதிருககின் -
றனம குறிப்பிடத்ேககது.
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,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

(b[pl;ly; njhopy;El;gtpay; kw;Wk;  njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp

,uh[hq;f mikr;rpd; fPohdJ)

g]; xd;iw thliff;F 
mkh;j;Jtjw;fhd miog;G - 2022/23

Copah;fSf;fhf Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Ftjw;fhf 2022/ 23 Mk; Mz;bw;fhf 

khjhe;j nfhLg;gdT mbg;gilapy; ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpw;fhf g]; 

xd;iw thliff;F mkh;j;Jtjw;fhf tpiykDf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gazj;jpw;fhd top :  fhiyapy; Nfhl;il Gifapuj 

epiyaj;jpypUe;J kUjhid Clhf 

ehuhN`d;gpl;batpYs;s ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdj;jpw;Fk; khiyapy; 

mNj topahf jpUk;gTk; Nfhl;il 

Gifapuj epiyaj;jpw;Fkhd gazk;.

Mrdq;fspd; vz;zpf;if : Mff; Fiwe;jJ 40 gazpfs;.

cw;gj;jp nra;ag;gl;l jpfjp :  2012.01.01 Mk; jpfjpf;F gpd;duhf 

,Uj;jy;.

2022.02.10 Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; nuhf;fg; gzj;jpy; 2>000 ,yq;if &ghitAk; +  8%  ngNrt IAk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> 

tpf;Nlhhpah ,lk;> 17 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,fep ,d; epUthf gphptpypUe;J 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;Nfhuy;fs; 2022.02.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. 

jiyth; - ngWiff; FO>

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

,y. 17> tpf;Nlhhpah ,lk;>

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G-08.

njhiyNgrp: 0112-671567 ePbg;G 212.

tpiykD Nfhuy;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbT jpfjp

tpiykD Mtzk; ngWk; ,lKk; 

njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz tpiy

(&gh)
Nfs;tp tpguk;. ICB NCB

Nritfs;

gpwg;ghf;fy; 

(kfhtyp 

tshfk;)

MC/DGM/PROC/2021/003
kd;dhu; fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp epiyaj;jpw;fhd 

rhujp kw;Wk; vupnghUSldhd gazpfs; Ntd; 

(Van)xd;wpid thliff;F vLg;gjw;fhd Nfs;tp 

kD Nfhuy;.

10/03/2022 
14:30kzpf;F.

jiyik nghwpapayhsu; mYtyfk;> jk;g gtdp fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp 

epiyak;> ,yq;if kpd;rhu rig> eLf;Flh> kd;dhu;> 41000.

njh. ,y.: 023 2031020

kw;Wk; 

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; mYtyfk; (kfhtyp tshfk;)>

,y.42> mk;gpl;ba tPjp> fz;b> 20000.

njh.,y.: 081-2224568

1,000.00
Njrpa Nghl;b 

Nfs;tpkD 

NCB

gpuhe;jpak;-02 

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/025
thliff;F thd;  

kpd; mj;jpal;rfh; (fy;Kid  kpd; ghtidahsh; 

Nrit epiyak;)- fy;Kid

(,uz;L tUl fhyk;)

02-03-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> fy;Kid

067-2229276

my;yJ

gpujpg; nghJKfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666

026-2221030

1,000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02 

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/026
thliff;F thd;

kpd;  mj;jpal;rfh; 

(tpepNahf guhkhpg;G gphpT) mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

02-03-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

tpepNahf guhkhpg;G kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2223299

 my;yJ

gpujpg; nghJKfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666

026-2221030

1,000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02 

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/027
thliff;F thd;

kpd;  mj;jpal;rfh; 

(tpepNahf guhkhpg;G gphpT) jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

02-03-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJKfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666

026-2221030

1,000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02 

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/028
thliff;F fl;blk; -  rpak;gyhd;Lt cg kpd; 

ghtidahsh; Nrit epiyak; - mk;ghiw  

(,uz;L tUl fhyk;)

02-03-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387/063-2222078
my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666/026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02 

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/029
thliff;F tPL 

kpd; mj;jpal;rfu; tpLjp 

(kfhXah kpd; ghtidahsu; Nrit epiyak;)-  

mk;ghiw  

(xU tUl fhyk;)

02-03-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387/063-2222078
my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666/026-2221030

500.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak; - 02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld; 

$bajhd tpiykDf;fisf; NfhUfpd;wh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g gjpTnra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk;tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu 

rigapd; gpujpg; nghJ KfhikahsUf;F/gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhf tpz;zg;gpj;J 5 Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flikehl;fspy; 09.00 kzpKjy; 15.00 

kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs; ngw;Wf; nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJKfhiikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg;gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; 

Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp.rigapd; 

chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4 Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jptUk; kDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig.ngh.K/gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J 

tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;
,yq;if kpd;rhu rig

kdpj Neaq;fs; kw;Wk; rKf tpQ;Qhdq;fspd; 

cah; fw;ifnewpfSf;fhd Njrpa epiyak; (NCAS)

cjtp E}yfh;/ 
rpNu\;l cjtp E}yfh; (IIMk; juk;)

2022 khh;r; 03 Mk; jpfjp tiuAk; NkNyAs;s gjtpf;fhf nghUj;jkhd 

jifikAs;s egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fs; :

fy;tprhh; jifikfs;> Ntiytha;g;gpd; epge;jidfs; kw;Wk; tpjpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gbtk; Mfpatw;iw RaKfthpaplg;gl;l Kj;jpiu xl;lg;gl;l 9”x4”  
msTs;s jghYiwnahd;iw mDg;Gtjd; %yk; my;yJ www.ncas.ac.lk   vd;w 
NCAS  ,d; ,izajsj;jpypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. NkNyAs;s Mtzq;fs; 

2022 ngg;uthp 21 Mk; jpfjp tiuAk; toq;fg;gLk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; tpjpf;fg;gl;l gbtq;fspy; 

kw;Wk; chpj;jhd rhd;wpjo;fspd;; ,d;Dk; gytw;wpd; gpujpfs; Mfpad gjpTj; 

jghypy; gzpg;ghsh;> cah; fw;iwnewpfSf;fhd Njrpa epiyak;> ,y. 6V> 

Rf];ld; fhh;bd;];> Nthl; ,lk;> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F 2022 khh;r; 03 

Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsh;>

cah; fw;ifnewpfSf;fhd Njrpa epiyak;>

,y. 6V> Rf];ld; fhh;ld;];>

Nthl; ,lk;>

nfhOk;G-07.    

2022 ngg;uthp 09 Mk; jpfjpad;W. 

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd;> 

klghj;j> khfe;jd> ,y. 177/3Ir; NrHe;j 
Rre;j je;njdpa fkNf (Njrpa milahs 

ml;il ,y. 690990644V) Mfpa ehd;> 

fy;fpir> N`d tPjp> ,y. 20> Ir; NrHe;j> 

rkutPu KjypNf njhd; g+Hzh rk;gj; 

gpNukfPHj;jp b my;tp]; (Njrpa milahs 

ml;il ,y. 882291200V) ,w;F vd;dhy; 

toq;fg;gl;l fSj;Jiw ePjpkd;w tya 

rl;lj;juzp kw;Wk; gfpuq;f nehj;jhhpR 

jpU. H.D.N. =ehj; ,dhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l 2020.01.26k; jpfjpa ,y. 317 

tpNrl ml;NlhHzp jj;Jtk; %yk; vdJ 

ml;NlhHzpahf mtiu epakpj;jij 

cldbahf mKYf;F tUkhW ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F ,j;jhy; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

Rre;j ee;njdpa fkNf

07.02.2022

tpNrl mw;Nwhzpj; 
jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
tl khfhzk;> aho;g;ghz khtl;lk; kPdhl;rp 

mk;kd; Nfhtpyb> ty;ntl;bj;Jiw jw;fhyk; 

,y. 27/18> khjk;gpl;ba> nfhOk;G 15Ir; Nru;e;j 

rptrk;G uhrtbNty; (Nj.m.m. ,y. 652494226V) 
Mfpa ehd;> gpurpj;j nehj;jhupR fe;ijah 

rz;Kfuj;jpdk; Kfjhtpy; 2015k; Mz;L Nk 

khjk; 15e; jpfjp 654k; ,yf;fj;jpy; Kbe;j 

tpNrl mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; fPo; ,y. 51/28> 
nrd;.Nkup]; xOq;if> nfhOk;G 15 vDk; 

Kftupapy; tjpAk; re;jpuh n[aul;d \puhdp 

Ablh (Nj.m.m.,y. 7079541160V) vd;gtUf;F 

toq;fpa tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;fpNwd; vd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j 

jj;Jtf;fhuupdhy; vd; rhu;gpy; nra;ag;gLk; ve;j 

nraYf;Fk; ehd; nghWg;ghsp my;y vd;Wk; 

Nkw;Fwpj;j mw;Nwhzpj;jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; %yk; 

,jd; gpd;du; nra;ag;gLk; ve;j nraw;ghLfSk; 

rl;ltypJlikaw;wit vd;Wk; ehd; ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nghJ kf;fSf;F 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

07-02-2022 

rptrk;G uhrtbNty;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R 

W`{z gy;fiyf;fofk;
W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F UPS, Fiber tiyaikg;G kw;Wk; Wi-Fi tiyaikg;G Nrkpg;gfj;ij (Servers) 

tbtikj;jy;> toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RUH/NW/2022/01
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F UPS, Fiber tiyaikg;G kw;Wk; Wi-Fi tiyaikg;G Nrkpg;gfj;ij 

(Servers) tbtikj;jy;> toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy; vDk; gzpf;F jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis khj;jiw> nty;yk;klk> W`{z 

gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jh; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

,y. Ntiy

kpd;rhuk; kw;Wk; 

,ae;jputpay; 

NritfSf;fhd (EM) 
CIDA juk;

kPsspf; 

fg; glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

kPsspf;fg; 

gLk; Nfs;tpf; 

fl;lzk; / 
gpiz Kwp 

(&gh)

nghwpapayhsh; 

kjpg;gPL (&gh. 

kpy;ypad;)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

1.

W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F UPS, 
Fiber tiyaikg;G kw;Wk; Wi-Fi 
tiyaikj;jy; Nrkpg;gfj;jpd; (Servers) 
tbtikg;G> toq;Fjy;> epWTjy;> 

ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

EM 1 - Nkyjpf 
Fiwe;j kpd;dOj;j 

epWty;fs;

28>500.00 1>560>000.00
155.70 

(ntl; ,d;wp)
180

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

02.  khj;jiw> nty;yk;klk> W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsh; (%yjd Ntiyfs;) mYtyfj;jpy; fpilf;fg;ngWk; 

tpiykD Mtzq;fspNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;; vd;gJld; Nfs;tpf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj 

28>500.00 ,y. &ghit gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy;  2022 ngg;uthp 23Mk; 

jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiuahd fhyj;jpy; tpiykDf;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

03.  jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; jifik %yg;gpukhzq;fisf;; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 tpNrlj;Jtk; - kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jputpay; NritfSf;fhd (EM)

 CIDA juk; (Kd;ida ICTAD juk;) – EM 1 - Nkyjpf Fiwe;j kpd;dOj;j epWty;fs;

04.  xg;ge;jf;fhykhdJ (eph;khzk;) Muk;gpf;fg;gLk; ehs; Kjy; 180 ehl;fshFk;.

05.  Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; vd;gtw;iw khj;jiw> nty;yk;klk> 

W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsh; (%yjd Ntiyfs;) mYtyfj;jpy; ePq;fs; Nkw;nfhs;syhk;. (041-2033260 

ePbg;G: 12045)

06.  2022 Nk 26Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

07.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; khj;jiw> nts;sk;kl> W`{z gy;fiyf;fofk;> (gioa Nguit miw) gpujhd 

gzpg;ghsh; rig miwapy; 2022 ngg;uthp 17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

08.  rfy tpiykDf;fSlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s kw;Wk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

kw;Wk;  W`_z gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jh; ngahpy; toq;fg;gl;l  gjpide;J ,yl;rj;J mWgjhapuk; &ghTf;fhd 

(&gh 1>560>000.00) tq;fp cj;juthjk; tpiykDg; gpizahf ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ 

~~Nfhhpf;if|| kw;Wk; ~~epge;jidfsw;wjhfTk;|| tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpw;F mikthfTk; 2022 [_d; 

23Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2022 ngg;uthp 24Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahFk;.

10.  chpa Kiwapy; ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> W`{z gy;fiyf;fofk;>  nty;yklk> khj;jiw vd;w Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; 

NkNyAs;s %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ khj;jiw> nty;yklk> W`{z 

gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 01 Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; NkNyAs;s %Lk; Neuj;jpw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.

11.  rfy tpiykDf;fSk; mitfis %baTld; cldbahfNt NkNyAs;s Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> W`{z gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw. 2022 ngg;uthp 10Mk;; jpfjp

gyhq;nfhl efurig

Nfs;tp mwptpj;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gyhq;nfhl efuj;jpy; 

thfd epWj;jf; fl;lzj;ij mwtpLtjw;fhf   jFjpahd 
xg;ge;jf;fhuh;fisj; Njh;e;njLg;gjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

2022 khh;r; khjk; 04Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 31Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpw;F 

gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s Mjdq;fisf; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs;; gyhq;nfhl efurigapd; jiytuhfpa lgps;a+. V. tre;j 

Fzuj;d Mfpa vd;dhy; 2022 khh;r;; khjk;; 03Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

Nkyjpf jfty;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; flik Neuj;jpy; 045-4930830 mYtyfj; 

njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;G nfhz;L my;yJ info@balangoda.uc.gov.lk vd;w 

kpd;dQ;ry; Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpg;gbtq;fis toq;Fjy;:

2022 khh;r; khjk; 02Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 tiu Nfs;tpg; gbtq;fs; gyhq;nfhl efurig 

mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk;.

Nfs;tpg;gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy;:

2022 khh;r; khjk; 03Mk;; jpfjp K.g. 10.00 tiu Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

Nfs;tpjhuhpdhy; g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Neubahf cs;splyhk; my;yJ 'jiytH> gyhq;nfhl 

efurig" vd;w Kfthpf;F 2022 khh;r; khjk; 03Mk;;;  jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dH 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tpg;gbtq;fisj; jpwj;jy;:

2022 khh;r; khjk; 03Mk;;;;; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpg; gbtq;fs;; jpwf;fg;gLk;. 

mr;rkaj;jpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

ml;ltiz

njh. 

,y.

Nfs;tpfs;; Nfhug;gLk; 

tpahghuj;jpd; jd;ik

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 

Nfhuy; gpiz itg;Gj; 

njhif

tpz;zg;gg; 

gbtf; 

fl;lzk;

Mff; Fiwe;j 

khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif

01

gyhq;nfhl efuj;jpy; 

thfd epWj;jf; 

fl;lzj;ij mwtpLjy;

&gh 25>000.00
&gh 

1>000.00
&gh  100>000.00

tpNrl epge;jidfs;

Nfs;tpfis mDg;Gk;NghJ jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jhk; 

tpz;zg;gpf;Fk; Nfs;tpf; Nfhuypd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpf; Nfhuy;fSf;F Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

fl;lzj;jpw;F   murpdhy; tpjpf;fg;gLk; thpfSk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

Njh;e;njLf;fg;gLk; Fj;jifjhuh;fs;> xg;ge;jg; gpizj; njhifahf 03 khj 

thliff;Fr; rkkhd njhifnahd;iw rigf;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lnkd;gJld;> 

mij ,uz;L jtizfspy; gyhq;nfhl efurigf;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

mj;njhifapd; %d;wpnyhd;W my;yJ 01 khj thlifia Fj;jiff;fhuh; 

Njh;e;njLf;fg;gl;L> Kjyhk; kzpj;jpahyj;jpw;Fs;; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. mt;thW 

nrYj;jhj Fj;jifjhuh;fspd; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. kpFjp ,uz;L 

gFjpfisAk; my;yJ ,uz;L khj thlifia xNu Kiwapy; nrYj;jp 

2022.03.04Mk; jpfjpahFk; NghJ cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

midj;J my;yJ VNjDk; Nfs;tpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpikia  gyhq;nfhl efurig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpguq;fs; tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F thu ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpDs; njhlh;Gnfhs;sTk;.

2022 ngg;uthp khjk; 10Mk; jpfjp>

gyhq;nfhl efurigapy;.

lgps;a+. V. tre;j Fzuj;d>

jiytH>

gyhq;nfhil efurig.

mw;Nwhzpj;jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; 

nra;jy; ,j;jhy; ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUtjhtJ 09k; jpfjp Mb khjk; 

2016k; Mz;L jpfjpaplg;gl;L Wentworthville 
SYDNEY NSW 2145 Ir; Nru;e;j gpurpj;j 

Solicitor and Barrister nre;jpy; uh[d; 

rpd;duh[h Kfjhtpy; epiwNtw;wg;gl;l 

tpNrl mw;Nwhzpj;jj;Jtgj;jpukhdJ> 

,y. 239> tpdhafGuk;> fpspnehr;rpiar; 

Nru;e;j md;dypq;fk; jtkzp (Nj.m.m.,. 

547403185V) vd;gtupd; ngaupy; 1040 Bungaree 
Road Toongabbie NSW 2146, Australia trpf;Fk; 
md;dypq;fk; mUs;uh[; Mfpa vd;dhy; 

epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;Jtg;gj;jpuk; 

08k; jpfjp khrp khjk; 2022k; Mz;L Kjy; 

kPsg;ngWtNjhL ,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. ,d;W 

Kjy; Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpj;jj;Jtfhupahy; 

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpjj;Jt gj;jpuj;jpd; 

fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

eltbf;iff;Fk; ehd; nghWg;ghf khl;Nld;.

md;dypq;fk; mUs;uh[;

gfpuq;f mwptpj;jy;

tpahghuj;jpd; ngaiu khw;Wjy;

2007> ,yf;fk; nfhz;l fk;gdp 

,y. PV 00204479 ,d; fPo; 

f.fh vd;lgpiur]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; (GA-GA Enterprise 
(Private) Limited) fk;gdp vd 

gjpT nra;jpUj;j fk;gdpapd; 

ngaH 2022 [dthp 19k; jpfjp 

Kjy; ANuhNgh vd;lHgpiu]; 

a+Nf (gpiutl;) ypkpl;ll; (EUR04 
ENTERPRISES UK PRIVATE  LIMITED  
vd;W $l;bizf;fg;gLtjhf 

,yq;if FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;.

gzpg;ghsH rigapd; fl;lisg; 

gpufhuk;

[p.V.v];. uztPu

ANuhNgh vd;lHgpiur]; ANf 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

,y. 224> nknfhl fSfKt> 

Nguhjid.

,y. 160> cJkh tPjp ghyKid-01> vDk; 

Kfthpapy; trpj;JtUk; ehd; 

mwpaj;jUtjhtJ> vdJ gpwg;G 

mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpy; vdJ ngaH 

Riykh nyt;it kd;#H vd;gjw;Fg; 

gjpyhf jtWjyhf Riykh nyt;it 

Kfk;kJ krrhf;F vd;W 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

mjidj; jpUj;jk; nra;AKfkhf Riykh 

nyt;it krrhf;F vd;gjw;F gjpyhf 

vdJ ngaiu> Riykh nyt;it kd;#H 

vd ngaH khw;wk; nra;Js;Nsd; vd;gij 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

Riykh nyt;it kd;#H

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;

ngWif (Nfs;tp) mwptpj;jy; - 2022
ehj;jhz;ba gpuNjr rig

1.  ehj;jhz;ba gpuNjr rigf;Fr; 

nrhe;jkhd 27 Kjph;e;j Njf;F kuq;fs; 

02 vj; njkl;l kuq;fisAk; tpw;gid 

nra;tjw;F vd;dhy; Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2.  kuq;fis tpw;gid nra;tjw;F  

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif kw;Wk; 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tp tpz;zg;gf; 

fl;lzk; vd;gtw;iwr; nrYj;jpajd; 

gpd; toq;fg;gLk; kuq;fspd; gl;bay;> 

tpz;zg;gg; gbtk; kw;Wk; Nfs;tp 

epge;jidfis 2022-01-24Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-02-14Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 

09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiu 

ehj;jhz;ba gpuNjr rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  2022-02-15Mk; jpfjp gp.g. 9.30 

kzp tiu tpz;zg;gg; gbtq;fs;; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 

md;iwa jpdNk K.g. 10.00 kzpf;F 

ehj;jhz;ba gpuNjr rig gpujhd 

mYtyfj;jpy;  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.  
 

4.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf 

Neuj;jpDs; ehj;jhz;ba gpuNjr rigr; 

nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rl;lj;juzp nuh\hd; epye;j gh;dhe;J> 

jiyth;;> 

ehj;jhz;ba gpuNjr rig

2022-01-24k; jpfjp

gpuNjr rig mYtyfk;>

ehj;jhz;ba.

njhiyNgrp ,y. 0322254276

       rkPu     0767650437

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 N3187638 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

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/10/063 02 Nos. Rotary 
Actuator HS 14 

28,000.00 1,000.00 03-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/08/055 Spares for Hino Boom 
Truck 

18,000.00 1,000.00 03-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; 

ghJfhg;G Nritfs; mikr;R

Rfhjhu  Nritfs; jpizf;fsk;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - khj;jis
khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; ngWiff; FOj; 

jiythpdhy; 2022Mk; tUlj;jpy; kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf jifik tha;;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fs; vz;zpf;if

01 Pos Printer 12

02 Barcode Riders 08

03 Sticker Printer 22

04 Laptop 11

05 Desktop Computer 13

06 AC Machine BTU 18000 05

07 Photocopy Machine 13

08 Laser Printer 01

09 Computer Table 32

01.  tpiykDjhuh;fSf;fhf jahhpf;fg;gl;Ls;s kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022-02-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-24Mk; 

jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 

kzp tiuapy; vk;. rP. tPjp> khj;jis> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk;.

02.  tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf xU gl;baYf;F 

kPsspf;fg;gLk; 2500.00 &gh njhifia khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSld; 25000.00 &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpnahd;iw ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ngahpy; ngw;W 

my;yJ chpa njhifia khj;jis Rfhjhu  Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J 

ntt;NtW ciwfspy; ,l;L gpd; mitfis NtnwhU ciwapy; ,l;L mt;Tiwapy; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fis toq;Fjy; vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 ngg;uthp khjk; 24Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;  my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpy;; itf;fg;gl;Ls;s  tpiykDg;  

ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

,jpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,e;j njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;;. 066-2222326/ 2222734

06.  tpiykD Kd;Ndhb ghprPyid 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F khj;jis 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

jiyth;> ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

khj;jis.

2022-02-10.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6217(MP) Steering Cylinder & 
Locking Cylinder for 
ZPMC 41T RTG 

20,000.00 1,000.00 10-03-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6264(EL) A to N AIS Transceiver for 
Port of Trincomalee

15,000.00 1,000.00 10-03-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6272(MP) 16 Nos. Twist Lock 
Assemblies for S  nis 
Spreader Fi  ed to ZPMC 
65T STS Cranes at ECT

32,000.00 1,000.00 10-03-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6271(MP) 28 Nos. Spreader Twist 
Lock for Mitsui RTG 
Cranes at JCT

28,000.00 1,000.00 15-03-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6269(MP) 36 Nos. Head Block Twist 
Lock for ZPMC STS Cranes 
at JCT 

38,000.00 1,000.00 15-03-2022

K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

khtl;l nrayfk; - mk;ghiw
KUq;if fd;Wfs; 1>000>000 I Vw;wpr;nrd;W tpepNahfpj;jy;

mk;ghiw khtl;lj;jpd; nj`paj;jfz;b> gjpajyht> kfXa> c`z kw;Wk; jkz gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; 

nraw;gLj;Jtw;F Kd;nkhope;Js;s tho;thjhu mgptpUj;jp nraw;jpl;lq;fSf;F KUq;iff; fd;Wfs; 1>000>000 I 

Vw;wpr;nrd;W tpepNahfpg;gjw;F jifik ngw;w toq;Feu;fsplkpUe;J tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ.

tpguk;
kPsspf;fg;glhj itg;Gg; 

gzk; (&gh)

kPsspf;fg;gLfpd;w Nfs;tpg; ghJfhg;Gg; gpiz 

(&gh)

KUq;if fd;Wfs; 1>000>000 I 

Vw;wpnrd;W tpepNahfpj;jy;.

12,500.00 tpepNahfpg;gjw;F fUJfpd;w fd;Wfspd; 

vz;zpf;if ngWkjpapd; 1%

02.  Fwpj;j toq;Feu;fs; KUq;if fd;Wfs; 1>000>000 Ak; my;yJ Mff; Fiwe;jj 2 00>000 KUq;iff; 

fd;Wfis tpepNahfpf;Fk; rhj;jpaj;ijf; nfhz;ltu;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> fPNo Fwpg;gpl;l 

jifikfisAk; G+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 I.  tpijr; rl;lj;jpd; fd;W cw;gj;jpahsu; xUtuhf gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; kw;Wk; 2022 Mk; Mz;bw;F 

nry;Ygbahjy;.

 II.  tpijf; fd;nwhd;W 5”×6” mstpyhd rhbapy; elg;gl;bUj;jy;.

 III.  fd;W tpepNahfpf;fpd;w re;ju;g;gk; MFk; NghJ fd;nwhd;Wf;F 06 thuj;jpw;F Nkw;gl;l fhyk; fle;jpUj;jy;.

 IV.  fd;Wfs; ,U jilit ntl;lg;gl;bUj;jy; kw;Wk; ehw;WNkil guprPyidapd; NghJ mJ gw;wp cWjp 

nra;J nfhs;s KbAkhapUj;jy;.

 V.  Mff; Fiwe;jJ cauk; 12”MFk; tifapy; ed;F tsu;e;jpUf;ff; $ba MNuhf;fpakhd mlu;j;jpahd 

fd;whf ,Uj;jy;.

 VI.   ,Wjp 10 ehl;fspy; fd;W tsu;e;jpUj;jy;.

 VII.  njupT nra;ag;gl;l toq;Feupdhy; fl;lisfis (Xlu;fis) toq;fpajd; gpd;du; 14 ehl;fSf;Fs; 

mk;ghiw khtl;lj;jpd; Fwpj;j gpuNjr nrayfg; gpuptpw;F Vw;wpr; nfhz;L nrd;W ghukspj;jy; Ntz;Lk;.

 VIII. Nfs;tp Kd;itf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; tpij ehw;WNkil Muk;gpj;jpUj;jy;.

03.  ,jw;fhd nryTfs; mlq;fpa Mtzk; 2022.02.09 jpfjpapypUe;J 2022.02.22Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g.3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; mk;ghiw khtl;l nrayfj;jpd; fzf;Fg; gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. mjw;F &gh. 12>500 kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifnahd;iw mk;ghiw khtl;l nrayfj;jpd; 

rpwg;ghuplk; gzkhfr; nrYj;jp ngw;Wf;nfz;l gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %ykhd Nfhupf;ifnahd;iw mk;ghiw 

khtl;l nrayfj;jpd; fzf;fhsUf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpjhuh;fs; jkJ Nfs;tpAld; tpepNahfpg;gjw;F fUJfpd;w fd;Wfspd; vz;zpf;ifapd; ngWkjpapy; 1% 
Nfs;tp ghJfhg;Gg; gpiznahd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> mjd; nry;YgbahFk; fhyk; 2022.06.23 

tiu ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tp jpwj;jy; 2022.02.24 Mk; jpfjp K.g.10.30 ,w;F khtl;l nrayfj;jpd; gpujhd fzf;fhsu; cj;jpNahfG+u;t 

miwapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

06.  ,jw;F Mu;tKs;s toq;Feu;fs; 2022.02.24 Mk; jpfjp K.g.10.00 f;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; 

tifapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis khtl;l nrayfk;> mk;ghiw vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd; khtl;l nrayfj;jpd; fzf;Fg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bf;Fs; ,lg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld;> ciwapy; ,lJgf;f Nky; %iyapy; “KUq;if fd;Wfs; 1>000>000 I Vw;wpnfhz;L 

tpepNahfpg;gjw;fhd tpiykD”vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

07.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpw;F fye;J nfhs;fpd;w Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ vOj;J %ykhd mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjp> jkJ milahsj;ij cWjp nra;tjw;F jkJ Njrpa milahs ml;il/ nry;YgbahFk; 

flTr;rPl;L my;yJ nry;YgbahFk; rhujp mDkjpg; gj;jpuj;ij Njitg;gLk; ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  rku;g;gpf;fg;gLfpd;w Nfs;tp 2022.05.23Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; vd;gJld; Nfs;tp njhlu;ghd ,Wjpj; 

jPu;khdk; ngWiff; FOtpw;F cupaJ.

09.  ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fs; mtrpakhapd;  063-2222037 vd;w njhiyNgrp  ,yf;fk; Clhf khtl;l 

nrayf fzf;fhsiu njhlu;Gnfhz;L mwpa KbAk;.

N[.vk;.V. lf;s];>

murhq;f mjpgu;/khtl;lnrayhsu;>
ngWiff;FOj; jiytu;

2022.02.07Mk; jpfjp mk;ghiw khtl;l nrayfj;jpy;.

Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk;

xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; 

ePh;g;ghrd mikr;R

(Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;)

IFB No.: CRIWMP/NCB/VIS/2022/Packages from 1 to 11
Date     : 10.02.2022

tpiykD miog;G gpd;tUtdtw;wpw;fhdJ:

fPNo gl;bayplg;gl;lthW mEuhjGuk;> tTdpah> jpUNfhzkiy> Gj;jsk; khtl;lq;fspy; fpuhk ePh;g;ghrd 

Kiwikfspd; Gduikg;G.

1.  fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf gRik 

fhyepiy epjpaj;jpypUe;J (Green Climate Fund – GCF) If;fpa ehLfs; mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpd; (UNDP) ju 
mq;fPfhuKs;s Kftuhz;ikAld; ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ epjpapliyg; ngw;Ws;sJ. ,e;j 

epjpaj;jpd; gFjpnahd;W fPNo Rl;bf;fhl;bAs;s xg;ge;jq;fspd; fPohd gzf;nfhLg;gdTfSf;F ghtpf;fg;gLk;. 

fPNo gl;bayplg;gl;l xg;ge;j nghjpfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fhyepiy 

khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

nghjp 

,y.
nghjpapd; tpsf;fk; IFB ,y.

tpiykDg; 

gpiz (&ghtpy;)
CIDA juk;

mEuhjGu khtl;lk;> kjthr;rp gpnr gphpT> mSj;> `y;kpy;Nyt mLf;if (05 nghjpfs;)

01
jpk;gphpntt> fl;Lnfypahtntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/
2022/01 250>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

02
m`{f`ntt> nfh`k;gntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/
2022/02 200>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

03
ntbf;fhuahNfntt> fltj;jntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/
2022/03 200>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

04
gSnfhy;ytntt> G`{ jpTyntt fpuhkpa 

Fsj;jpd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/
2022/04 300>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

05
mSj; `y;kpy;Nyt ntt fpuhkpa Fsj;jpd; 

Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/
2022/05 200>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

mEuhjGu khtl;lk;> n`hut;nghj;jhd gpnr gphpT> uj;kNy mLf;if (02 nghjpfs;)

06 FlhFk;Gf;ntt fpuhkpa Fsj;jpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/RATH/

2022/06 150>000.00
C5 kw;Wk; 

C6

07 jpk;gphpntt  fpuhkpa Fsj;jpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/RATH/

2022/07 250>000.00
C5 kw;Wk; 

C6
tTdpah khtl;lk;> ntd;fy nrl;bf;Fsk; gpnr gphpT> JLtiff;Fsk; mLf;if (01 nghjp)

08
Jl;Lthiff;Fsk; fpuhkpa Fsj;jpd; 

Gduikg;G

CRIWMP/NCB/THUDU/
2022/08 200>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

jpUNfhzkiy khtl;lk;> nkhuntt gpnr gphpT> vjhgd;bntt mLf;if (01 nghjp)

09
,`yntt> g`yntt> mSj;ntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ETHA/
2022/09 250>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

jpUNfhzkiy khtl;lk;> Nfhkuq;flty gpnr gphpT> Fk;Gf;ntt mLf;if (01 nghjp)

10
,e;jpfl;Lntt> n`yk;gntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G

CRIWMP/NCB/KUBUK/
2022/10 200>000.00

C5 kw;Wk; 
C6

Gj;jsk; khtl;lk;> etfj;Njfk gpnr gphpT> flty mLf;if (01 nghjp)

11 fltyntt fpuhkpa Fsq;fspd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/KADA/

2022/11 200>000.00
C5 kw;Wk; 

C6

02.  Fs mizf;fl;L Gduikg;G kw;Wk; frpT kw;Wk; kil fl;likg;Gf;fs; (gpujhd Ntiyfs;) kw;Wk; Fs 

gbfl;Lfs; mikj;jy; Nghd;w Ntiyfs; 120 ehl;fSs; g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fs; Muk;gj;jpy; xg;ge;j nghjp-thhpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. tpiykDjhuh;fs; ve;jnthd;wpw;F 

my;yJ mjpfkhd xg;ge;j nghjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd njhpitf; nfhz;Ls;shh;fs;. xU 

nghjpf;F Nkyhf tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; fPNoAs;s xd;gjhk; (9) ge;jpapy; Rl;bf;fhl;bathW 

mth;fspd; tpUg;Ghpik thpiriaf; Rl;bf; fhl;ly; Ntz;Lk;. xU xg;ge;j nghjpf;F Nkyhf tpiykDf;fis 

rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy;> NkNy toq;fg;gl;lthW xt;nthU xg;ge;jj;jpw;F jdpj;jdpahd tpiykDg;gpizia 

tpiykDjhuh; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; xt;nthU xg;ge;j nghjpf;Fkhd ,ae;jpuhjp> cgfuzq;fs;> 

ts xJf;fPL Mfpatw;iw Fwpg;gpLk; jifik/jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid gpuj;jpNafkhf mlf;Fjy; 

Ntz;Lk;. ,Wjp kjpg;gPl;L nraw;ghl;bd; Ntisapy; nraw;wpl;lj;jpd; kpf mjpf nghUshjhu ,izg;G 

njhlh;ghf jPh;khdnkLg;gjw;fhf xl;Lnkhj;jkhd midj;J NghJkhdsT gjpypWf;ff;$ba tpiykD 

nghjpfs; ghprPyid nra;ag;gLk;. tpiykDjhunuhUth; xU nghjpf;F Nkyhf ntw;wpfukhd tpiykDjhunud 

ghpe;Jiuf;fg;gbd;> mtuJ Kd;Dhpik thpirahdJ NkNyAs;s kpf mjpf nghUshjhu ,izg;gpy; 

mlf;fg;glf;$ba rhj;jpakpUg;gpd; chpa ghprPyid toq;fg;glyhk;. mt;thwhd ntw;wpfukhd 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Vida nghjpfSf;fhd tpiykDf;fs; xl;Lnkhj;jkhd nfhs;sstpd; mbg;gilapy; 

kjpg;gPL nra;ag;gLtJld; kPjpahfTs;s jifik/jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;/tsxJf;fPL kw;Wk; xg;ge;jk; 

Mfpad Mff;$baJ ,U xg;ge;j nghjpfSf;F kl;Lg;gLj;jg;gLk;.

04. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;gjw;F Kd;duhf> tpUk;gpd;> ,ytrkhf 

ghPl;rpj;J Nkyjpf jftiy ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP, nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; - njhlh;ngz; - 0112672228 kw;Wk; kpd;dQ;ry;: tendercriwmp@gmail.com

06.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpgukhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; toq;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> rpy 

Kf;fpakhd jifikfs; fPNo toq;fg;gl;Ls;sd.

 m)  tpiykDjhuh; ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhyikg;G fhy;tha;fs; Jiwapy; NkNyAs;s ml;ltizapy; 

toq;fg;gl;lthwhd CIDA (ICTAD) gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 M)  eph;khz mDgtk;: fle;j gj;J tUlq;fspy; Nkw;gb Ntiyf;F epfuhd jd;ikapy; Mff; Fiwe;jJ xU 

xg;ge;jj;ij rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;j jpl;ltl;lkhd mDgtk;.

07.  2022.02.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.02 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3 kzp tiuAk; xt;nthU Mtzj; njhFjpf;Fk; (nghjp) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 4>000 &ghitr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> CRIWMP nraw;wpl;lg; gzpg;ghsUf;F xg;ge;jf;fhuhpd; tpahghu jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

12 Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP mYtyfj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

08.  tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F (tpiykDg;gpizapd; 

nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 119 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; NkNyAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd njhiff;F nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;> CRIWMP, ePh;g;ghrd mikr;R vd;w 

ngahpy; toq;fg;gl;l tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  tpiykDjhuuhdth; ,U jdpj;jdpahd cs;sf jghYiwfspy; tpiykDtpd; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| 

Mfpatw;iw cs;slf;fpa gpd;dh; mitfis Kj;jpiuapl;L mitfspd; Nkw;gFjpapy; ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd Fwpg;gpl;L> mjd; gpd;dh; mitapuz;ilAk; ,d;ndhU jdpahd jghYiwapy; Nrh;j;J mjid 

Kj;jpiuapl;L mj;jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nghjp ,yf;fk; kw;Wk; ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; 

~~efy;gpujp|| vd njspthf Fwpg;gply; Ntz;Lk;. xU xg;ge;j nghjpf;F Nkyjpfkhf tpiykDf;fis 

rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuuhdth; mt;thwhd xt;nthU nghjpf;Fk; mNj Kiwikapy; ,U 

jghYiwfis jahhpj;J> Kj;jpiuapl;L mitapuz;ilAk; jdpnahU jghYiwapy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L> 

mt;thwhd jdpnahU jghYiwfs; midj;ijAk; “MASTER ENVELOPE” xd;wpy; cs;slf;fk; nra;ag;gly; 

Ntz;Lk;. xg;ge;jf;fhuhpdhy; chpa Kiwapy; ifnahg;gkpl;l ~~rkh;g;gpf;fg;gl;l midj;J nghjpfSf;Fkhd 

Kd;Dhpik gl;bay; KiwikahdJk;|| “MASTER ENVELOPE” ,y; mlf;fg;gly; Ntz;Lk;.

10.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;ijailAk; tifapy; 

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fs; %Lk; Neuk; Kbe;jTld; 7 Mk; 

ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.

11.  2022.02.23 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Vohk; (7) ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspg;gjw;F Kd;duhf 

tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa tpiykDitj; jahhpg;gjw;fhf Ntiyj;jsq;fis 

ghPl;rpj;J jftiyg; ngw;Wf; nfhs;SkhW tsKs;s tpiykDjhuh;fs; Cf;fg;gLj;Jfpd;wdh;.

12.  js tp[aq;fs; njhlh;ghd MFnryTfs; kw;Wk; nrytpdq;fs; mlq;fyhf tpiykDf;fis jahhpj;jy; 

kw;Wk; xg;gilj;jy; njhlh;ghf tpiykDjhuUf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F 

njhopy; toq;Feh; nghWg;Ngw;f khl;lhh;.

jiythpd; rhh;ghf>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

fhyepiy jhf;ff;FiwT xUq;fpizf;fg;gl;l ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePh;g;ghrd mikr;R> 12 Mk; khb> 500> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10.

fltj;j fphpy;yty 163/70 vd;w ,lj;jpy; 

mike;Js;s L-143001 Live On Earth (ypt; 

xd; mHj;) mikg;G kw;Wk; epakpf;fg;gl;l 

mYtyHfspd; midj;J gjtpfSk; kw;Wk; 

mikg;Gk; 2022.02.07 md;W ek;gpf;if Nrhrb 

fhuzkhf ,ilepWj;jp ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;s 

njd ,yq;if Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;.

,izj; jiytH

Live On Earth

rk;khe;Jiw tpspidab 01> 

kiyahH tPjp 36/6y; tjpAk; 
igf;fPH KifajPd; fd;RH 

wpg;fh Mfpa ehd; vdJ 

ngaiu igf;fPH KifajPd; 

fd;Ry; wpg;fh vd ngaH 

khw;wk; nra;tjhf ,j;jhy; 

,yq;if [dehaf Nrh\

ypr FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

igf;fPH KifajPd;

fd;Ry; wpg;fh

(Nj.m. ,y. 918403124V)

mwptpj;jy;ngaH khw;wk; tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if muRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUtJ ahnjdpy; ,y. 12B> `Pd;ge;jy tPjp> fhyp 

vDk; Kftupapy; trpj;JtUk; ffl;lg;gpl;baNf Fztu;jd 

(Nj.m.m. ,y. 600401831V) Mfpa ehd; ,y. 42> 

thnfhy;y tj;j> ,gyht> Nfhfuy;y vDk; Kftupapy; 

trpf;Fk; mjpfhup gjpudNf yypj; re;jpujpyf;f (Nj.m. 

m. ,y. 600401831V) vDk; egUf;F vd;dhy; mjpfhuk; 

toq;fg;gl;lJk; 1348 Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l 13-05-2021 

Me; jpfjpapyhd FUehfiy rl;lj;juzp kw;Wk; gpurpj;j 

nehj;jhup]; V. Kzrpq;fapdhy; cWjpr;rhd;wopf;fg;gl;lJk; 

FUehfiy gjpthsu; ehaf fhupahyaj;jpy; vOj;J 

mjpfhuq;fs; Gj;jfj;jpy; ,y. 152 Mk; gFjpapy;> ,y. 

12924 Mk; gf;fj;jpy;> 103 Mk; njhlu; ,yf;fj;jpd; fPo; 02-

07-2021 Me; jpfjpapy; gjpag;gl;lJkhd tpNrl mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;fpd;Nwd;. 

2022.02.09               ffl;lg;gpl;baNf Fztu;jd

                       (Nj.m.m. ,y. 600401831V)
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/PT/09/051 30 Nos. of 825 X 15 14 
-18PR Tyers for 3.5T & 
6T Fork Li   Trucks  

42,000.00 1,000.00 04-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.9.17 Mk; jpfjpa mjptpN\l th;j;jkhdp 

,y.: 2245/30  ,y; gpuRhpf;fg;gl;l.
(1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz 

tpjpr;rl;lk; 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l 541/17Mk; ,yf;f mjptpN\l 

th;j;jkhdp) Jiz tpjpr;rl;lj;jpd; gFjp V ,d; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;.

Nfs;tp/ tpiykDtpw;fhd miog;G

jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; miof;fpd;whh;. 

njhlh; 

,y.
Nfs;tp ,yf;fk;         tpsf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&ghtpy;)

Nfs;tpjhuh;fs;/ 
tpiykDjhuhpd; 

jFjpj;jd;ik

01. ME/ME/DR/02/2022 nfhOk;G-15 ,y; 

re;jpahNfh khtj;ijapy; 

cj;Njrpf;fg;gl;l kio ePh; 

Kiwik

5>400.00 113>500.00 

&gh. 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

CIDA  rp-6 kw;Wk; 
rp-7 juj;ijf; 

nfhz;Ls;s kio 

ePh; mfw;wy; kw;Wk; 

jiu tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;

02. ME/ME/DR/06/2022 nfhOk;G-09 ,Ys;s k`h 

tp\;Al;juk tpfhiuapd; 

tbfhyikg;G Kiwikia 

gOJghh;j;jy;

5>400.00 125>000.00 &gh 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

CIDA  rp-6 kw;Wk; 
rp-7 juj;ijf; 

nfhz;Ls;s kio 

ePh; mfw;wy; kw;Wk; 

jiu tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kiwik-01 – nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk    vd;w ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; 

nra;jy;. 

I.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; 

nrYj;jyhk;. 

m)  167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;F ,yf;fj;ij nfhz;Ls;s efu kz;lg fpisf;F tuT itf;FkhW 

ve;j kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

M)  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;FYs;s 

khefu ,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.

 tl;lhu mYtyfk; 4   tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT

 ,y. 147> i`nyty; tPjp   khspfhfe;j

 fpUsg;gd   nfhOk;G-10.

 nfhOk;G-06.

II.  %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

Kiwik 02 – efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

 m)  2022.03.02Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 

kzp tiuAk; efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/
tpiykDf;NfhuYf;Fk; Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 

nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> 

nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphpT 

mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

m.  Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.03.02 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJ/ toq;fg;gl khl;lhJ. 

M.  Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fSf;F epge;jidaw;w 

cldbahf ngwf;$ba tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2022.09.29 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDthdJ 2022.08.30 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; Vw;Wf;; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

,.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 

efy;gpujpAld;; 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nfhOk;G-07> khefu kz;lgk;> khefu rig nrayhshpd;; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

<.  Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; 

gpd;dh; ngwg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwahf gpufldg;ggLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/
tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-674809 

vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf tbfhyikg;gpw;fhd nghwpapay; gzpg;ghshplkpUe;J njspTWj;jy;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

c.  Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; Mfpatw;wpd; tpgukhd miog;ghdJ Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; 

toq;fg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s fk;gdpfspd; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpd; gprpV/13278 vd;w ,yf;fKila Rw;wwpf;ifia jaT nra;J ghh;f;fTk;. 

rl;lj;juzp  Nuh\dp jprhehaf;f

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp xj;Jiog;Gj; jpl;lk;
jpl;l milahsk;: P163305

fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy
01.  cs;@H mgptpUj;jp xj;Jiog;Gj; jpl;lj;jpd; nryTfis Nkw;nfhs;tjw;fhf cyf tq;fpapypUe;J XH flid 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR ngw;Ws;sJ. fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s nghUl;fis toq;Ftjw;fhd 

nfhLg;gdTfSf;F ,f;fldpd; XH gFjpia gpuNahfpg;gjw;F vz;zpAs;sJ.

02.  fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthW> nghUl;fis toq;Ftjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fpz;zpah efu rigapd; rhHghf cs;@H mjpfhu rig ngWiff; FOtpd; jiytH 

miof;fpd;whH.

03.  Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; (NCB) Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;.

04.  tpiykD Mtzj;jpd; gphpT III,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitg;gLk; jifikfs;> tpiykD juTr;rPl;by; Nkyjpf 

tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd.

05.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis> cs;@H mjpfhu rigapd; jiytH/ nrayhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypj;jy; ve;j Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp Kjy; 16.00 

kzp tiu mNj ,lj;jpy; Nkw;nfhs;syhk;.

06.  2022.02.10 Kjy; 2022.03.02 tiu 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu cs;@H mjpfhu rigf;F XH vOj;J%y 

tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp 

tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

07.  2022.03.03k; jpfjp 15.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fPNo ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW fpz;zpah efu rig> cs;@H 

mjpfhu rig ngWiff; FOtpd; jiytUf;F tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk; rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gl;Ls;s tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;l gpd; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

08.  tpiykDf;fspd; jahhpg;G my;yJ tpepNahfj;jpw;fhf tpiykDf;fSf;F Vw;gLfpd;w ve;j MFnryTfs; my;yJ 

nryTfs; gw;wp nfhs;tdthsHfshy; ve;jg; nghWg;Gk; $wg;gl khl;lhJ.

09.  fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jfty;fspd; gpufhuk; XH tpiykDg; gpiz tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

cs;@H 

mjpfhu 

rigapd; 

ngaH

nghUl;fspd; tpguk; 

kw;Wk; thHl; ,y.

%yg; 

ngWif 

apd; 

ngaH

tpiykD 

Mtz 

ngWif 

,lk; kw;Wk; 

njh.Ng. ,y

tpiykD 

Mtzj; 

jpd; tpiy 

&gh

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz tpiykD 

nry;Ygb 

fhyk;
tpiykDg; 

gpizj; 

njhif

nry;Ygb 

fhyk;

fpz;zpah 

efu rig

jpUNfhzkiy> 

fpz;zpahtpy; 

fe;jsba+w;W kw;Wk; 

Njhd rpWtH 

g+q;fhtpw;F tpisahl;L 

cgfuzq;fis 

toq;fp> nghUj;Jjy; 

2022-1-EP-Tri-KinniyaUC

fpz;zpah 

efu rig

fpz;zpah 

efu rig 

026-2236172

2500.00 70>00000 2022.06.15 

tiu

18.05.2022

fpz;zpah 

efu rig

jpUNfhzkiy> 

fpz;zpahtpy; jpz;kf; 

fopT Kfhikj;Jt 

epiyaj;jpy; 

nfhk;Ngh];l; jahhpg;G 

nkrPid toq;fpg; 

nghUj;Jjy;.

2022-1-EP-Tri-KinniyaUC

fpz;zpah 

efu rig

fpz;zpah 

efu rig 

026-2236172

1000.00 20>000.00 2022.05.18 

tiu

20.04.2022

jiytH> cs;@H mjpfhu rig ngWiff; FO>

fpz;zpah efu rig> fpz;zpah

10.02.2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;lk; ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l 

MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s 

ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s gz;lq;fspd; toq;fy; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthW gz;lq;fSf;fhd toq;fYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J chpj;jhd cs;@h; mjpfhurigfspd; rhh;ghf cs;@h; mjpfhurig ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

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

4.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; III Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; juTj;; jhspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy cs;@h; mjpfhurigapd; jiyth;/nrayhshplkpUe;J ngw;W 
mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.02.09 Mk;;; jpfjpapypUe;J 2022.02.23 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

cs;@h; mjpfhurigf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  2022.02.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhl;bathW fp;z;zpah gpuNjr rig> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; jiythplk; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiyfspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; Mfpatw;wpy; tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj MFnryTfs; 

my;yJ nrytpdq;fSf;F ngWifahsh; nghWg;Ngw;f khl;lhh;. 

9.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDf;fs; tpiykDg; gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;@h; 

mjpfhu 

rigapd; 

ngah;

gz;lq;fs; kw;Wk; 

Ntiy ,yf;fj;jpd; 

tpsf;fk;

ngWif 

mikg;gpd; 

ngah;

tpiykDf; 

Nfhuy; 

Mtzj;jpd; 

nfhs;tdT 

nra;Akplk; 

kw;Wk; 

njhiyNgrp ,y.

tpiykD 

Mtzj;jpd; 

tpiy 

(&ghtpy;)

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz tpiykD 

nry;Y 

gbahFk; 

fhyg;gFjp 

(tiuAk;)

tpiykD 

cj;juthj 

njhif 

(&ghtpy;)

nry;Y 

gbahFk; 

fhyg; 

gFjp

fpz;zpah 

gpuNjr 

rig

fpz;zpah gpuNjr 

rigf;fhf 

$l;nlU nra;Ak; 

,ae;jpuhjpia 

nfhs;tdT nra;jy; 

kw;Wk; epWTjy;. 

2022-01-EP-Tri-
Kinniya PS

fpz;zpah 

gpuNjr 

rig

fpz;zpah 

gpuNjr rig. 

026-2236207

3>000.00 25>000.00 2022.02.24 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk;

2022.05.11 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk;

fpz;zpah 

gpuNjr 

rig

fpz;zpah gpuNjr 

rigf;fhf eLj;jPT 

rpWth; g+q;fhtpy; 

tpisahLk; 

cgfuzq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fis 

nfhs;tdT nra;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

2022-02-EP-Tri-
Kinniya PS

fpz;zpah 

gpuNjr 

rig

fpz;zpah 

gpuNjr rig. 

026-2236207

3>000.00 25>000.00 2022.02.24 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk;

2022.05.11 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk;

 
jiyth;>

cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>

fpz;zpah gpuNjr rig> jpUNfhzkiy.

08.02.2022.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

இபெத்திரிமை அேஸாஸிேயட்டட நியூஸ் ேெபெர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைமெனிய்ரால் பைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜயவர்்தன ைாவத்ம்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 பெப்ரவரி ைா்தம 10ம திைதி வியாழக்கிழமை அச்சிடடுப பி்ரசுரிக்ைபெட்டது.
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