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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

“நாட்டுக்கு புத்துயிரளிக்-
கும் த�ாழிற்றுறை மறு -
மலர்ச்சி” எனை த�ானிப் 
த�ாருளில், றைத்த�ாழில் 
துறைசார் வல்லுநர்ைறை 
தைௌரவிக்கும் த�சிய றைத்-
த�ாழில் சிைப்பு விருதுவிழா, 
ஜனாதி�தி தைாட்்ா�ய ராஜ -
�க் ஷ �றலறமயில் (15), 
�த்�ரமுல்ல தவாட்்ர்ஸ் எஜ் 
த�ாட்்லில் நற்த�ற்ைது.

சிைப்புமிக்ை சிறு, நடுத்�ர 
மற்றும் �ாரிய றைத்த�ாழில் 
உற்�த்திைள் மற்றும் சிைப்பு-
மிக்ை இயந்திர உற்�த்திைள் 
த�ானை துறைைறைச் தசர்ந்� 
வல்லுநர்ைள், இந்� 
விருதுவிழாவின

அண்ணே, சைக்கிளில பயணிக்கிறத 
அரைாங்கம் ஊக்குவிக்்க ்பாறதா ஊட்கங 
்களில சைய்தி வந்திருக்கு, பாத்தீங்களா...

பாத்்தன், நலல விஷயம், ஆனா,   
யார் விசல கூடின சைக்கிளல ்பாறது 
எணடு எங்கட ஆக்்கள ைணசட பிடிக்்காம 
இருந்தா அது சபரிய விஷயம்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

ைல்முறன விதச் நிரு�ர்

எந்�தவாரு த�ர்�லாயினும் எதிர்வரும் 
ைாலஙைளில் ஐக்கிய மக்ைள் சக்தி கிழக்கு 
மாைாணத்தில் �னித்த� த�ாட்டியிடு-
தமனறு ைட்சியின தசயலாைர் �ாராளு -
மனை உறுப்பினர் ரஞ்சித் மத்தும �ண்ார 
த�ரிவித்�ார்.

ஐக்கிய மக்ைள் சக்தி ஆ�ரவாைர்ைளு -்
னான விதச் ைலந்துறரயா்ல் 
(15) ைல்முறன �ரற்ஸ்

கிழக்கில் தனித்து 
ப�ோட்டியிட முடிவு

“ஒதர நாடு – ஒதர சட்்ம்” எனை எணணக்ைருறவ அற்வ�ற் -
ைாை, ஜனாதி�தி தசயலணியினால் ஜனாதி�தியி்ம் றைய -
ளிக்ைப்�்வுள்ை தயாசறனப் �த்திரத்தில்

'ஒபேநோடு – ஒபே சட்டம்' சசயலணி 
முக்கிய அமைசசர்களுடன் சந்திப்பு

குருநாைல், வில்�ாவ 
குைத்தில் நீரா்ச் தசனை 
இரு �ா்சாறல மாணவி -
ைள் நீரில் மூழ்கி �லியாகி -
யுள்ைனர்.

உயிரிழந்�வர்ைள் குரு -
நாைல் �குதிறயச் தசர்ந்� 
13 மற்றும் 14 வயதுற்ய-
வர்ைதைன அற்யாைம் ைாணப்�ட்டுள்ைனர். தநற்று 
முனதினம் (15) மாறல வில்�ாவ குைத்தில் நானகு

நீேோடச சசன்்ற இரு
ைோணவி்கள் �லி

தலாரனஸ் தசல்வநாயைம்

அநுரா�புரம் -− ஓமந்ற� ரயில் �ாற� 
புனரறமப்பு ந்வடிக்றைைளுக்ைாை எதிர் -
வரும் மார்ச் மா�ம் 05 ஆம் திைதி மு�ல் 
ஆறு மா� ைாலத்துக்கு அப்�குதி மூ் -
வுள்ை�ாை ரயில்தவ திறணக்ைைம் த�ரி-
வித்துள்ைது.

அது த�ா்ர்பில் ரயில்தவ 
த�ாதுமுைாறமயாைர்

ஓைநமதை − -அனு்ராதைபு்ரம் இமையிலான

சமுதித்� இல்லம் மீ�ான �ாக்கு�ல் 
த�ா்ர்பில் புலனாய்வு பிரிவு அதிைா-
ரிைள் உள்ளிட்் 60 த�ர் அ்ஙகிய 09 

விதச் விசாரறண குழுக்ைள் த�ா்ர்ந்-
தும் விசாரறணைளில் ஈடு�ட்-
டுள்ை�ாை த�ாலிஸ்

சமுதிததை இலலம் மீதைான தைாககுதைல

�ற்த�ாற�ய சூழலில் இம் மா�த்தில் சுமார் 11 பில்-
லியன ரூ�ா நட்்ம் ஏற்�்லாதமன இலஙறை 
த�ற்தைாலியக் கூட்டுத்�ா�னம்

ச�றப்றோலிய கூட்டுத்தோ�னத்திறகு
11 பில்லியன் ரூ�ோ நட்டம்

்கோசல்ரீ, ைவுசோக்்கமல நீரத்பதக்்கங்களின்

சடலஙகள் மீதான கடடாய
PCR பரிபசாதனன நீககம

பதசிய ம்கத்சதோழில் வல்லுநர்களுக்கு
ஜனோதி�தியிடமிருந்து விருது

பும்கயிேத பசமவ்கள்
06 ைோதங்கள் இமடநிறுத்தம்

60 ப�ர ச்கோணட 09 விபசட ச�ோலிஸ்
குழுக்்கள் தனித்தனி விசோேமண

நீர் மட்டம் மமலும் வீழ்ச்சி  
300 மம.ம�ோ மின்ோரம் இழப்பு  

்ஹரோனின மனைவியி்டம்
06 மணிமேர வி்ோரனை
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ஐ.ை.சகதி 
பசயலாளர் 

்ரஞ்சித ைததுை

நீதிைன்்ற 
அனுைதியுடன் 

CID �திவு

சட்ட ைருத்துவ அதி்கோரியின் பதமவக்ப்கற� தீரைோனம்
சு்கோதோே அமைசசு புதிய வழி்கோட்டல் சவளியீடு

தலாரனஸ் தசல்வநாயைம்

ந�தராருவர் மரணிக்கும்த�ாது தமற்தைாள்ைப்-
�டும் பி.சி.ஆர். �ரிதசா�றன த�ா்ர்பில் சுைா�ார 
தசறவ �ணிப்�ாைர் நாயைத்தினால் புதிய 
வழிைாட்்ல் தநற்று தவளியி்ப்�ட்டுள்ைது. 06



ப�ோதைக் கடதைல்: ஹென்டுரோஸ்
முன்்ோள் ஜ்ோதி�தி தகைோ்ோர்

உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா தயாககுதல் ததயாடுப்ப-
தற்கு இன்னும் அதிக வயாய்பபு இருப்பதயாக-
வும் இதனயால் மனித இழபபுகள் அதிகம் ஏற்-
்படககூடும் என்றும் அதமரிகக ஜனயாதி்பதி ஜஜயா 
்்படன் எச்சரித்துள்்யார்.   

அவவயாறயான நடவடிக்கககு தீர்ககமயான 
மு்றயில் ்பதலளிகக அதமரிககயா த்யாரையாக 
உள்்து என்று ததயா்லககயாட்சியில் ஜதசி் 
அ்வில் உ்ரை்யாற்றி் ் ்படன் குறிபபிட்டயார்.   

ரைஷ்யா தற்ஜ்பயாது உக்ரைனுடனயான எல்்ல-
யில் சுமயார் 150,000 துருபபுக்் குவித்திருப்ப-
தயாகவும் அதமரிகக ஜனயாதி்பதி குறிபபிட்டயார்.   

உக்ரைன் எல்்லயில் இருந்து சில துருபபி-
னர் வயா்பஸ் த்பறப்பட்டதயாக ரைஷ் ்பயாதுகயாபபு 
அ்மச்சர் அறிவித்திருந்தயார். எனினும் இது 
உறுதி த்சய்்ப்படவில்்ல என்று ்்படன் 
கூறினயார்.   

“(ரைஷ் ்ப்டயினர் தவளிஜ்றுவது) நல்ல-
தயாக இருககும். ஆனயால் அது இன்னும் உறுதி 
த்சய்்ப்படவில்்ல. ரைஷ் இரையாணுவப பிரிவு-
கள் தமது முகயாம்களுககு திரும்புவது இன்னும் 
உறுதி த்சய்்ப்படவில்்ல” என்று அதமரிகக 
ஜனயாதி்பதி கூறினயார்.   

“உண்மயில், அவர்கள் ததயாடர்ந்து அசசு-
றுத்தும் நி்ல ஒன்றில் இருப்பதயாக எமது ஆய்-
வயா்ர்கள் குறிபபிட்டுள்்னர்” என்று ்்படன் 
ததரிவித்தயார்.   

உக்ரைன் ்பயாதுகயாபபு அ்மசசு மற்றும் இரு 
வங்கிகளின் இ்ை்த்ங்கள் மீது ்்ச்பர் 
தயாககுதல் இடம்த்பற்றதயாக அந்த நயாடு கடந்த 

த்சவவயா்ன்று ததரிவித்தது. இதனயால் ஏற்-
்பட்ட ்பயாதிபபுகள் ்பற்றி உறுதி த்சய்்ப்ப-
டயாதஜ்பயாதும் அது ரைஷ்யா மீது குற்றம்்சயாட்-
டுகிறது.   

உக்ரைன் மீது முழு அ்விலயான ்ப்ட-
த்டுபபு ஒன்றுககு ்பதில் ்்ச்பர் தயாககு-
தல் ஜ்பயான்ற ்பயாதிபபுக்் த்சய்் ரைஷ் 
மு்ல்வதயாக கவ்ல இருந்து வருகிறது. 
அவவயாறயான நடவடிக்ககளுககு ்பதில் 
தகயாடுகக அதமரிககயா த்யாரையாக இருப்பதயாக 
ஜஜயா ்்படன் ததரிவித்தயார்.   

ரைஷ்யாவின் ்பயாதுகயாபபு ்பற்றி் கவ-
்லககு வி்ட கயாைப்படும் என்றும் அது 
்பற்றி தீவிரைமயாக எடுத்துகதகயாள்ஜவயாம் 
என்று ரைஷ் ஜனயாதி்பதி வி்யாடிமிர் புட்டின் 
அறிவித்த நி்லயிஜலஜ் ் ்படனின் உ்ரை 
வந்துள்்து.   

ஆககிரைமிபபுத் ததயாடுககும் திட்டத்்த 
புட்டின் ததயாடர்ந்து மறுத்து வருகிறயார். 
ஐஜரையாப்பயாவில் மற்தறயாரு ஜ்பயா்ரை விரும்-
்பவில்்ல என்று அவர் ததரிவிககிறயார். 
என்றயாலும் கடந்த நவம்்பர் மயாதம் ததயாடககம் 
பிரையாந்தி்த்தில் ்பதற்ற சூழல் நீடித்து வருகிறது.   

உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா ஜநற்று புதன்கிழ்ம 
தயாககுதல் நடத்தும் என்று ஆரைம்்பத்தில் அதம-
ரிகக உ்வுத் தகவல்கள் கூறின. அன்்ற் 
தினம் ஒற்று்மயின் நயா்யாக உக்ரைன் ஜனயா-
தி்பதி தவயாதலயாடிமிர் த்சலன்ஸ் அறிவித்தயார். 
நயாட்டுமகக்் ஜதசி்க தகயாடி்் ஏற்றும்்ப-
டியும் உக்ரைன் ஜதசி்க தகயாடி நிறமயான நீலம் 

மற்றும் மஞ்சள் ரிப்பன்க்் அணியும்்படியும் 
அவர் நயாட்டு மகக்் ஜகட்டுகதகயாணடயார்.   

முன்னயாள் ஜ்சயாவி்ட் குடி்ரைசு ஒன்றயான 
உக்ரைன் ரைஷ்யாவுடன் ஆழமயான கலயா்சயாரை 
மற்றும் வரைலயாற்று உற்வக தகயாணடுள்்து.   

அந்த நயாடு ஜமற்கத்ஜத் இரையாணுவக கூட்ட-
ணி்யான ஜநட்ஜடயாவில் இ்ை்யாமல் இருப-
்ப்த உறுதி த்சய்் ரைஷ்யா விரும்புகிறது. 
ஜநட்ஜடயாவின் விரிவயாககம் ரைஷ்யாவுககு அசசு-

றுத்தலயாக உள்்து என்று அது குறிபபிடுகிறது. 
எனினும் உக்ரை்ன ஜநட்ஜடயாவில் இ்ைக-
கக கூடயாது என்று ரைஷ்யாவின் ஜகயாரிக்க்் 
அந்த அ்மபபு நிரையாகரிககிறது.   

ரைஷ் அரைசினயால் முன்தமயாழி்ப்பட்ட 
உடன்்படிக்க ததயாடர்ந்து இரையாஜதந்திரை ஜ்பசசு-
வயார்த்்தககு உட்்பட்டது என்று ்்படன் கூறு-
கிறயார்.   

உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா ஆககிரைமிபபு நடவடிக-

்கககு ்பதிலடி்யாக ரைஷ்யா மீது த்பயாரு-
்யாதயாரைத் த்டகள் விதித்தயால், அதனயால், 
அதமரிககயாவில் எரித்பயாருள் விநிஜ்யாகத்-
தில் சிககல் ஏற்்பட்டு, அதமரிககப த்பயாரு-
்யாதயாரைம் ்பயாதிககப்படும் என்்ப்தயும் 
அதமரிகக ஜனயாதி்பதி ஜஜயா ்்படன் கூறி-
யுள்்யார்.  

“ஜனநயா்கத்துககும், விடுத்லககும் 
்பயாதுகயாப்பயாக நிற்கும்ஜ்பயாது அதற்கு ஒரு 
வி்ல தரை ஜவணடியிருககும் என்்ப்த 
அதமரிகக மககள் உைரையாதவர்கள் அல்ல. 
இது வழியில்லயாமல் நடககும் என்று நயான் 
்பயா்சயாங்கு த்சய்்மயாட்ஜடன்,” என்றும் 
்்படன் கூறியுள்்யார்.  

அதமரிகக நிர்வயாகம் தற்ஜ்பயாது 
விநிஜ்யாக பிரைசசி்ன வரையாமல் இருகக 
ஆற்றல் உற்்பத்தி்யா்ர்கள் மற்றும் ஏற்று-
மதி த்சய்்பவர்கள் உடன் வருங்கயால திட்-
டத்திற்கயாக ஜவ்ல த்சய்து தகயாணடிருககி-
றது என்று கூறினயார்.  

ஜமலும் ்்படன் கூறு்கயில், உக்ரைன் 
ஆககிரைமிபபு நடந்தயால் ஐஜரையாப்பயாவுககயான ரைஷ-
்யாவின் ஜநயார்ட்ஸ்ட்ரீம் 2 இ்ற்்க எரிவயாயு 
குழயாய் திட்டம் நடககயாது என்றும் கூறினயார். 
“ரைஷ் குடிமககளுககு நயான் கூற விரும்புவது: 
நீங்கள் எங்கள் எதிரிகள் அல்ல, அஜத ்சம-
்த்தில் ஒரு அழிவு நி்றந்த ஜ்பயா்ரை நீங்கள் 
உக்ரைனில் நிகழத்த விரும்்பமயாட்டீர்கள் 
என்று நம்புகிஜறன்” என்று ததரிவித்துள்்யார் 
்்படன்.    

துருககி்்ச ஜ்சர்ந்த 
ஆடவர்  ஒருவர் ததயாடர்ந்து 
14 மயாதங்க்யாகக தகயாவிட்–19 
ஜநயாய்த்ததயாற்றினயால் ்பயாதிக-
கப்பட்டுள்்யார். 

ததயாடர்ந்து 78 ்பரிஜ்சயாத்ன-
களில் அவருககு ஜநயாய்த்-
ததயாற்று உறுதி்யானது. ஏற்க-
னஜவ இரைத்தப புற்றுஜநயா்யால் 
்பயாதிககப்பட்டுள்் அவர் 
ஜநயாய் இருப்பது ததரிந்ததும் 
தயாம் இறந்துவிடபஜ்பயாவதயாக 
நி்னத்தயார். 

56 வ்து முஸயா்பர் 
க்யாஸயான் மிக நீணட கயாலம் 
தகயாவிட்–19 ததயாற்றயால் ்பயாதிக-
கப்பட்டவரையாக ்பதிவயாகியுள்்யார். 
புற்றுஜநயா்யால் வலுவிழந்து ஜ்பயாயி-
ருககும் அவரைது எதிர்பபுச ்சகதி 
அதற்குக கயாரைைமயாக இருககலயாம் 
என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்ற-
னர். 

2020 நவம்்பர் முதல் மருத்து-
வம்னககுச த்சல்வதும் திரும்-
புவதுமயாக இருககும் க்யாஸயான் 
மனத் திடத்துடன் இருககிறயார். 
கடந்த வயாரைம் அவருககுத் ததயாற்று 
மீணடும் உறுதி்யானது.

அவரைது பிரைத்திஜ்கமயான 
தகயாவிட் நி்ல கயாரைைமயாக தனது 

ஜ்பரைப பிள்்்க்் அவரையால் 
ஜன்னல் வழி்யாக மயாத்திரைஜம 
்பயார்கக அனுமதி அளிககப்பட்-
டுள்்து. தனது குடும்்பத்்த 
தனிப்பட்ட மு்றயில் ்பயார்ப-
்பஜத தனது த்பரும் எதிர்்பயார்ப-
்பயாக இருப்பதயாக க்யாஸயான் 
ததரிவித்துள்்யார்.  

'எனது அன்புககுரி்வர்-
க்் தழுவிகதகயாள்வ்தத் 
தவிரை இங்கு எனககு எந்தப 
பிரைசசி்னயும் இல்்ல. அது 
மிகவும் கடினமயாக உள்்து' 
என்று அவர் ததரிவித்துள்்யார். 

தனது பிரைத்திஜ்க நி்லககு 
தீர்வு ஒன்்ற தரும்்படி துருககி நிர்-
வயாகத்்த அவர் ஜகட்டிருப்பதயாக 
தடய்லி ்ச்பயா ்பத்திரி்க குறிபபிட்-
டுள்்து. இதன்மூலம் நயாட்டின் 
விதிகளில் இருந்து தமககு விலக-
குக கி்டககும் என்று அவர் எதிர்-
்பயார்த்துள்்யார். 

நியூசிலயாந்தில் தகயாஜரையானயா 
ததயாற்று ஜநற்று ்சயாத்ன அ் -
வுககு உச்சத்்த ததயாட்டுள்்து. 

இந்தப த்பருந்ததயாற்று ஆரைம் -
பித்தது ததயாடககம் ஜநற்று அதிக -
்பட்்சமயாக 1,160 புதி் ததயாற்று ்சம் -
்பவங்கள் ்பதிவயானதயாக சுகயாதயாரை 
அதிகயாரிகள் அறிவித்துள்்னர். 
ஒமிகஜரையான் ்வரைஸ் திரிபு அங்கு 
ஜவகமயாக ்பரைவுவதற்கு கயாரைைமயா -
கக கூறப்படுகிறது. எனினும் ஐந்து 
மில்லி்ன் மககள் ததயா்க தகயாணட 
அந்த நயாட்டில் இதுவ்ரை 53 உயிரி-
ழபபுகஜ் ்பதிவயாகி உள்்ன. 

தகயாவிட் ததயாடர்்பயான கட்டுப்பயா-
டுகள் மற்றும் அரைசின் தடுபபூசித் 
திட்டத்திற்கு எதிரையாக ஆர்ப்பயாட்டங்-
களும் இடம்த்பற்று வருகின்றன. 

கனடயாவில் இடம்த்பற்று வரும் 
தலயாரி ஓட்டுநர்களின் ஆர்ப்பயாட்டத்-
தில் ஈர்ககப்பட்ஜட நியூசிலயாந்திலும் 
ஆர்ப்பயாட்டங்கள் இடம்த்பற்று வரு -
கின்றன. 

த்லநகர் தவலிங்டனின் ்பயாரையா -
ளுமன்ற முற்றதவளியில் ஆர்ப்பயாட்-
டககயாரைர்கள் முகயாமிட்டுள்்னர்.
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அஹெரிக்க ஜ்ோதி�தி த�டன் எச்சரிக்தக

உக்ரைனின் மீது ரைஷ்யா தயாககுதல்  
ததயாடுப்பதற்கு ததயாடர்ந்தும் வயாய்பபு

ஹகோஙபகோ ஆயுைக் குழு
ைோக்குைல்: 18 ப�ர் �லி

ரஷ்ய எதிர்க்கட்சி ைதைவர் 
நவல்னி மீது புதி்ய வழக்கு

க்டோ கதரக்கு அப�ோல்
�டகு மூழ்கி 10 ப�ர் �லி

வட கிழககுக தகயாங்-
ஜகயாவின் ததயா்லதூரைப 
்பகுதியில் தகயாடி் இன 
ஆயுதக குழு ஒன்று கடந்த 
த்சவவயாய்ககிழ்ம நடத்-
தி் தயாககுதலில் 18 ஜ்பர் 
தகயால்லப்பட்டுள்்னர். 

கத்திகள், துப்பயாககி-
கள் மற்றும் அம்புக்்ப 
்ப்ன்்படுத்தி இந்தத் தயாக-
குதல் நடத்தப்பட்டுள்்து. 
இதில் ஏழு சிறுவர்கள் 
மற்றும் ஆறு த்பணகளும் 
தகயால்லப்பட்டிருப்பதயாக சிவில் ்பயாது-
கயாபபு குழுககளின் தரையா்பர்ட் ்பசிஜலயாஜகயா 
ததரிவித்துள்்யார். 

லின்டு இனக குழு்வ பிரைதிநிதித்து-
வப்படுத்தும் அரைசி்ல் மற்றும் ்சம்க 
குழு ஒன்ஜற இந்தத் தயாககுத்ல நடத்-
தியுள்்து. இங்கு தலன்டு மற்றும் 
தெமயா இனக குழுககளுககு இ்ட-
யிலயான ஜமயாதலில் 1999 மற்றும் 2003 
ஆம் ஆணடுககு இ்டஜ் தகயால்லப-
்பட்டுள்்னர். இதனயால் ஐஜரையாபபி் 

அ்மதிகயாககும் ்ப்ட இந்தப பிரைசசி-
்னயில் த்லயிட்ட்ம குறிபபிடத்-
தககது. 

எனினும் 2017 ஆம் ஆணடு லின்டு 
ஆயுதக குழுவின் ஜதயாற்றத்திற்குப பின் 
மீணடும் வன்மு்றகள் தவடித்துள்-
்ன. இந்தக குழுவின் தயாககுதல்களில் 
நூற்றுககைககயாஜனயார் தகயால்லப்பட்டி-
ருப்பஜதயாடு ஒரு மில்லி்னுககும் அதி-
கமயானவர்கள் வீடுக்் விட்டு தவளி-
ஜ்றியுள்்னர்.   

சி்ற ்வககப்பட்டுள்் ரைஷ் 
எதிர்ககட்சித் த்லவர் அதலகசி 
நவல்னி மீதயான புதி் வழககு 
வி்சயாரை்ை அவர் தடுத்து ்வக-
கப்பட்டுள்் தமயாஸ்ஜகயாவின் 
கிழககில் உள்் உச்ச ்பயாதுகயாபபுக 
தகயாணட சி்றயில் ஆரைம்பிககப-
்பட்டுள்்து. 

நவல்னி மீது புதி் குற்றச்சயாட்-
டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்்து. வி்சம் 
ஊட்டப்பட்ட தயாககுதலில் இருந்து 
உயிர் தபபி் அவர் ஏற்கனஜவ கடந்த 
ஓர் ஆணடு கயாலமயாக சி்ற அனு்ப-
வித்து வருகிறயார்.   

அவர் தற்ஜ்பயாது இரைணட்ரை ஆணடு-
கள் சி்றத் தணட்ன்் அனு்பவித்-
துள்்யார். இந்நி்லயில் இந்த புதி் 
வழககு வி்சயாரை்ை அவரைது சி்றத் 
தணட்ன்் ்பத்து ஆணடுகளுககு 
ஜமல் நீடிகக வயாய்ப்்ப ஏற்்படுத்தியுள்-
்து.  

இந்த புதி் குற்றச்சயாட்டுகள் ்சந்ஜத-
கத்திற்கு உரி்து என்று குறிபபிட்டிருக-
கும் அதமரிகக இரையாஜயாங்கச த்ச்லயா-
்ர் அன்டனி பிளின்கள், அதிகயாரிகளின் 
ஊழல்க்் தவளிச்சத்திற்குக தகயாண-
டுவரும் நவல்னி மற்றும் அவரைது 
்சகயாககளின் மு்ற்சி கயாரைைமயாக அவர் 
இலககு ்வககப்பட்டிருப்பதயாக ததரி-
வித்துள்்யார். அவ்ரை விடுவிககும்்படி 
ரைஷ் நிர்வயாகத்்த அவர் ஜகட்டுக-
தகயாணடுள்்யார். 

ஜ்பயா்தபத்பயாருள் கடத்தல் குற்றச்சயாட்டு ஒன்றில் 
தெயான்டுரையாஸ் முன்னயாள் ஜனயாதி்பதி ஜுவயான் ஒர்-
லயாணஜடயா தெர்னயாணடஸ் ்கது த்சய்்ப்பட்டுள்-
்யார். அவர் தபபிச த்சல்வ்தத் தவிர்ப்பதற்கு அவ்ரை 
நயாடுகடத்த அதமரிககயா ஜகயாரி சில மணி ஜநரைங்க-
ளில் த்லநகர் டகுசிகல்்பயாவில் இருககும் அவரைது 
வீட்டில் த்பயாலிஸயார் நி்லநிறுத்தப்பட்டனர். 

பிடி்யா்ை பிறபபிககப்பட்ட்த அடுத்ஜத 
த்பயாலிஸயார் அங்கு த்சன்றனர். ்சரைை்டந்த அவர் 
்கவிலங்கிடப்பட்டு அ்ழத்துச த்சல்லப்பட்டயார். 
2014 ததயாடககம் கடந்த ஜனவரி மயாதம் வ்ரை தெயான்-
டுரையாஸில் ஆட்சியில் இருந்த தெர்னயாணடஸ் தன் 
மீதயான குற்றச்சயாட்டுக்் மறுத்துள்்யார். 

தனது இ்்் ்சஜகயாதரைர் உட்்பட ஜ்பயா்தக கடத்-

தல் கும்்பலுடன் ததயாடர்பு்பட்டதயாக அவர் மீது குற்-
றம்்சயாட்டப்படுகிறது. அவரைது இ்்் ்சஜகயாதரைரையான 
ஜடயார்னி தெர்னயாணடஸுககு கடந்த ஆணடு அதம-
ரிககயாவில் ஆயுள் தணட்ன விதிககப்பட்டது. ததன் 
அதமரிககயாவில் இருந்து அதமரிககயாவுககு ஜ்பயா்த 
கடத்துவதன் முககி் ்ப்ைப ்பயா்த்யாக தெயான்டு-
ரையாஸ் ்பல ஆணடுக்யாக இருந்து வருகிறது.

கனடயாவின் கிழககுக 
கடற்க்ரைககு அப்பயால் 
ஸ்த்பயின் மீன்பிடிப ்படகு 
ஒன்று மூழகி்தில் கு்றந்-
தது 10 ஜ்பர் ்பலி்யாகி இருப-
்பஜதயாடு ஜமலும் 11 ஜ்பர் 
கயாையாமல்ஜ்பயாயுள்்னர்.

்படகில் இருந்த மூவர் 
மீட்கப்பட்டிருப்பஜதயாடு 
உயிர் தபபிஜ்யா்ரைத் ஜதடி 
ததயாடர்ந்து மீட்பு நடவடிக-
்ககள் இடம்த்பற்று வருகின்றன.  

இந்த மீன்பிடிப ்படகில் 16 ஸ்த்பயின் 
நயாட்டவருடன் த்பரு மற்றும் கயானயா 
நயாட்டவர் உட்்பட 24 ஜ்பர் இருந்ததயாக 
ஸ்த்பயின் ஊடகங்கள் த்சய்தி தவளி-
யிட்டுள்்ன. 

க்ரையில் இருந்து 450 கிஜலயாமீற்றர் 
ததயா்லவில் இந்தப ்படகில் இருந்து 
உதவி ஜகயாரி இரு மு்ற அ்ழபபு 

கி்டத்திருப்பதயாக ஸ்த்பயின் கடல் 
ஆரையாய்சசி மற்றும் மீட்பு நிறுவனம் 
குறிபபிட்டது. 

கனடயா மீட்பு நடவடிக்க ஒன்்ற 
ஆரைம்பித்திருப்பஜதயாடு மீட்புக கப்பல் 
மற்றும் தெலிதகயாபடர் மற்றும் பிரையாந்-
தி்த்தல் உள்் மீன்பிடிப்படகுகள் 
இந்த மீட்புப ்பணிகளில் ஈடு்பட்டுள்-
்ன.  

நியூசிைோந்தில் ஹகோபரோ்ோ 
ஹைோற்று ்சோைத் உச்சம்

ஹைோடர்ந்து 14 ெோைஙகளோக துருக்கி 
ஆடவர் ஹகோவிட் ஹைோற்்ோல் �ோதிபபு

ஹ்சோகுசு கப�லுக்கு 
கட்டுப�ோடு ைளர்வு

அதமரிககயாவில் த்சயாகுசுக கப்பல்க-
ளில் த்சல்வதற்கு எதிரையான கட்டுப்பயா-
டுக்் அந்நயாட்டின் ஜநயாய்த்தடுபபு, 
கட்டுப்பயாட்டு நி்ல்ம் த்ர்த்தியுள்-
்து. சுமயார் 7 வயாரைங்களுககு முன்ன-
தயாகச த்சயாகுசுக கப்பல்களில் ்வரைஸ் 
ததயாற்றயால் ்பயாதிககப்பட்ஜடயார் எண-
ணிக்க அதிகரித்திருந்ததயால் அதற்-
கயான எச்சரிக்க நி்ல உ்ர்த்தப்பட்-
டது. அதன் கயாரைைமயாகச த்சயாகுசுக 
கப்பல் நிறுவனங்கள் அவற்றின் ்ப -்
ைங்க்் ரைத்து த்சய்் ஜவணடி் 
நி்ல ஏற்்பட்டது. சூழநி்ல ஜமம்்பட்-
டுள்்தயால் எச்சரிக்க நி்ல ஒரு்படி 
கு்றககப்பட்டது. இருபபினும் 
தடுபபூசி ஜ்பயாட்டுகதகயாள்்யாஜதயார் 
த்சயாகுசுக கப்பல்க்்த் தவிர்ககும்்படி 
ததயாடர்ந்து ்பரிந்து்ரைககப்படுகிறது.



ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதலின் 
பிரதான சூத்திரதாரி சஹரான் 
ஹாஷிமின் மனனவியி்டம் 
குற்றப் புலனாய்வு தினைக்்களத்-
தினால் 6 மணிநேரம் வாக்குமூ-
லம் பதிவு சசய்்யப்பட்டுளளது.

நீதிமன்்றத்தின் உத்தரவின் 
நபரில்  அவரி்டம் வாக்குமூலம் 
பதிவு சசய்்யப்பட்டுளளது.

ன்கது சசய்்யப்பட்டுளள 
சஹரான் ஹாஷிமின் மனனவி 
தறநபாது சவலிக்்கன்ட சின்றச் -
சானலயில் தடுத்து னவக்்கப்பட்-
டுளளார்.

இந்நினலயில், சவலிக்்கன்ட 
சின்றச்சானலக்கு நேறறு முன்தி-
னம் சசன்்ற குற்றப் புலனாய்வுத் 
தினைக்்கள அதி்காரி்கள, அவரி -
்டம் வாக்குமூலம் பதிவு சசய்துள-
ளதா்க சதரிவிக்்கப்படுகி்றது.

மத்தி்ய மனல்ய்கத்தில் 
வரட்சி்யான ்காலநினல ்கார-
ைமா்க நீர் மட்்டம் நமலும் 
வீழ்ச்சி்யன்டந்துளளதா்க நீர் 
மின் உறபத்திக்்கான ்காசல்ரீ 
மறறும் மவுசாக்்கனல நீர்த் -
நதக்்கங்களுக்குப் சபாறுப் -
பான சபாறியி்யலாளர்்கள 
சதரிவிக்கின்்றனர்.  

இரண்டு மின் உறபத்தி 
நினல்யங்களும் சுமார் 300 
சம்காநவாட் மின்சாரத்னத நதசி்ய 
மின் ்கட்்டனமப்புக்கு நசர்க்கின் -
்றன.  

்காசல்ரீ நீர்த்நதக்்க அனை 
155 அடி உ்யரம் ச்காண்்டது்டன் 
அதன் நீர் மட்்டம் 118 அடி்யா்கக் 
குன்றந்துளளது. ்க்டந்த 15ஆம் 

தி்கதி ்கானல 6 மணி்யளவில் மவு-
சாக்்கனல நீர்த்நதக்்க அனையின் 
உ்யரம் 120 அடி்யா்க இருப்பது்டன் 
நீர்மட்்டம் 75 அடி்யா்கக் குன்றந்-
துளளதா்க மவுசாக்்கனல நீர்த்நதக்-
்கத்துக்குப் சபாறுப்பான சபாறியி-
்யலாளர்்கள சதரிவித்தனர்.   

நலாரன்ஸ சசல்வோ்ய்கம்

னவத்தி்யசானல்களில் தீவிர சிகிச் -
னசப் பிரிவு்களில் சிகிச்னச சபறும் 
ச்காநரானா சதாறறு நோ்யாளி்க -
ளின் எண்ணிக்ன்க  அதி்கரித்துளள-
தா்க சு்காதார அனமச்சின் சதாழில்-
நுட்ப நசனவப் பணிப்பாளர் 
்டாக்்டர் அன்வர் ஹம்தானி சதரி-
வித்துளளார்.

அநதநவனள, ஒட்சிசன் நதனவப் -
படும் ச்காநரானா னவரஸ சதாறறு 
நோ்யாளர்்களின் எண்ணிக்ன்கயும் 

அதி்கரித்துளளதா்கவும் அந்த எண்-
ணிக்ன்க தறநபாது நூறறுக்குப் பன்-
னிசரண்டு வீதமா்கக் ்காைப்படுவ-
தா்கவும் அவர் சதரிவித்துளளார்.

அத்து்டன் ச்காநரானா னவரஸ 
சதாறறு நோ்யாளர்்களின் எண் -
ணிக்ன்க அதி்கரித்து வருவதால் 
அன்்றா்டம் மரைங்களின் எண்-
ணிக்ன்கயும் அதி்கரித்து வருவதா-
்கவும் சதரிவித்துளள அவர், அந்த 
எண்ணிக்ன்க நூறறுக்குப் பதிநனழு 
வீதமா்க அதி்கரித்துளளதா்கவும் 
அவர் குறிப்பிட்டுளளார்.

ோளநதாறும் ச்காநரானா னவரஸ 
சதாறறு ்கரைமா்க மரணிப்நபாரின் 
எண்ணிக்ன்க 30 ஆ்க அதி்கரித்துள-
ளதா்கவும் அவர்்களில் நூறறுக்கு 
60 வீதமாநனார் பூஸ்டர் தடுப்பூ -
சின்யப் சபறறுக்ச்காளளாதவர்்க-
சளன்றும் அவர் சதரிவித்துளளார். 
ச்காநரானா னவரஸ சதாறறிலி -
ருந்து பாது்காத்துக்ச்காளள தடுப் -
பூசி்கனள முன்ற்யா்கப் சபறறுக்-
ச்காளவதில் மக்்கள கூடி்ய ்கவனம் 
சசலுத்த நவண்டுசமன்றும் அவர் 
நமலும் சதரிவித்துளளார். (ஸ)

சஹ்ரானின் மனைவியிடம்
06 மணிநே் விசரா்னை
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06
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 17 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமப�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - பசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

பிலவ வருடம -ைாசி 5

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.33

பகாநரானா னவரஸ் ப�ாறறு

தீவி் சிகிசனசப் பிரிவு, ஒட்சிசன் நேனையுள்ள
நேராயரா்ளர்களின் எண்ணிகன்க வைகுைரா்க அதி்கரிப்பு

ைருந்து, அததியாவசிய ைருததுவ உ்பகரணஙகள் 
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ோட்டில் அடுத்த இரண்டு 
்காலாண்டு்களுக்கு நதனவ்யான 
மருந்து வன்க்கள மறறும் அத்தி்யா -
வசி்ய மருத்துவ உப்கரை பட்டி -
்யல் த்யாரிக்்கப்பட்டுளளது. அதற -
்கனம்ய இந்தி்யா, சீனா உளளிட்்ட 
ோடு்களி்டமிருந்து அவறன்றப் 
சபறறுக் ச்காளள எதிர்பார்ப்பதா்க 
சு்காதார அனமச்சர் ச்கசஹலி்ய ரம் -
புக்சவல்ல சதரிவித்துளளார்.

இந்தி்யாவினால் ேன்ச்கான்ட -
்யா்க 100,000 அன்டிஜன் உப்கரைங -
்கள வழஙகும் நி்கழ்வில் ்கலந்து 
ச்காண்டு உனர்யாறறும் நபாநத 
அனமச்சர் இதனனத் சதரிவித்தார். 
110 மில்லி்யன் ரூபா சபறுமதி்யான 

அன்டிஜன் உப்கரைங்கள 
இவவாறு இந்தி்யாவால் 
இலஙன்கக்கு வழங்கப் -
பட்டுளளன. இலஙன்கக் -
்கான இந்தி்ய உ்யர்ஸதா -
னி்கர் ந்காபால் பாக்நல 
சு்காதாரத்துன்ற அனமச்சர் 
ச்கசஹலி்ய ரம்புக்சவல் -
லவி்டம் இதனன ன்க்ய -
ளித்தார்.

தட்டுப்பாடின்றி மருந்து்கனள 
விநிந்யாகிப்பதற்கான ே்டவடிக்ன்க -
்கள முன்சனடுக்்கப்பட்டுளளன. 
இதற்கா்க இந்தி்யாவி்டமிருந்து 
கின்டக்கும் ஒத்துனழப்புக்்களுக்கு 
ேன்றி சதரிவித்துக் ச்காளகின் -
ந்றாம். அடுத்த இரண்டு ்காலாண் -
டு்களுக்கு நதனவ்யான மருந்து 

வன்க்கள மறறும் அத்தி்யா -
வசி்ய மருத்துவ உப்கரை 
பட்டி்யல் த்யாரிக்்கப்பட் -
டுளளது. 

அதற்கனம்ய இந்தி்யா, 
சீனா உளளிட்்ட ோடு்க -
ளி்டமிருந்து அவறன்றப் 
சபறறுக் ச்காளள எதிர் -
பார்ப்பதா்க அனமச்சர் 
சதரிவித்தார்.

குறிப்பா்க ோட்டு மக்்களுக்கு 
நதனவ்யான மருந்து்கள மறறும் 
மருத்துவ உப்கரைங்கனள எவவித 
தட்டுப்பாடுமின்றி வழங்க எதிர் -
பார்த்துளளநதாடு, இதற்கா்க அர -
சாங்கம் மிகுந்த அர்ப்பணிப்பு்டன் 
சச்யறபடுவதா்கவும் அவர் சதரி -
வித்தார்.

இந்தியரா, சீைராவிடமிருந்து 
வெற்றுகவ்கராள்ள எதிரெராரப்பு 

டாகடர் அன்வர் ஹம்ானி

யராழில் ெயங்க்ைராே ேனடச சட்டத்திற்கு 
எதி்ரா்க ன்கவயழுத்து நெரா்ராட்டம்

்யாழ். குறூப், ்யாழ். விநச்ட, பருத்தித்-
துன்ற விநச்ட நிருபர்்கள

ப்யங்கரவாத தன்டச் சட்்டத்துக்கு 
எதிரா்க ன்கச்யழுத்து திரட்டும் 
ே்டவடிக்ன்க இலஙன்க தமிழரசுக் 
்கட்சியின் வாலிபர் முன்னணியின் 
ஏறபாட்டில் நேறறு புதன்கிழனம 
்யாழ்ப்பாைத்தில் ேன்டசபற்றது.

்யாழ்ப்பாைம் மத்தி்ய பஸ நினல -
்யத்துக்கு முன்பா்க நேறறுக் ்கானல 
09 மணி்யளவில் இந்த நபாராட்்டம் 
முன்சனடுக்்கப்பட்்டது.

இந்தப் நபாராட்்டத்னத இலஙன்க 
தமிழரசுக் ்கட்சியின் தனலவர் 
மானவ நசனாதிராஜா ன்கச்யழுத் -
திட்டு ஆரம்பித்து னவத்தார்.

இதன்நபாது பாராளுமன்்ற உறுப்-
பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன், முன்னாள 
மா்காை சனப உறுப்பினர்்களான 

எஸ.சுகிர்தன், இ.ஆனல்ட், ந்க.ச்யந்-
தன் ஆகிந்யாரும் தமிழ்த் 
நதசி்யக் கூட்்டனமப்பின்

சிறிநசைவும்- ்ணிலும் வெராருத்ேமராை நினைமராற்றுக்கராை 
நி்கழ்சசி நி்னை உருைராக்க முன்ை்வில்னை

ேல்லாட்சி அரசாங்கத்து்டனான 
ஈடுபாட்டின் நபாது ோன் அதி்கம் 
எதிர்ச்காண்்ட தன்ட என்னசவன்-
்றால் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் 
சபாருத்தமான நினலமாறறுக்்கால 
நி்கழ்ச்சி நிரனல உருவாக்்க த்யக்்கம் 
ச்காண்டிருந்தனர்.

அவர்்கள அதனன முழுனம்யா்க 
ஆதரிக்்கவுமில்னல, அதறகு எதிரா-
்கவும் சச்யறப்டவில்னல, அதனன 
அப்படிந்ய ேடுவானில் விட்்டனர். 
ஏனன்யவர்்கள அதனன தாக்்கக் 
கூடி்ய இலக்்கா்க மாறறினார்்கள 
என்று ஐ.ோ. விநச்ட அறிக்ன்க்யா-

ளர் பாப்நலா டி கிறீவ கூறியுளளார். 
அவர்்கள முன்னன்ய இலஙன்க 
அரசாங்கங்கள எதனன சசய்தநதா 
அதனனந்ய முன்னன்ய அரசாங்கத்-
தின் பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் சசய்-
தனர். சர்வநதச சமூ்கத்தின் 
ஆதரனவ சபறுவதற்கான

காசல்ரீ, ைவுசாக்கனல நீரதந�க்கஙகளின்

முேல் ேடனையரா்க கி்ராமங்களுக்கராை ை்வு வசைவுத்
திட்டம் இம்முனை அ்சராங்கத்திைரால் சமரப்பிப்பு
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ோட்டில் முதல் த்டனவ்யா்க கிரா -
மங்கனள முன்நனறறுவதற்கா்க 
அரச தினைக்்களங்கள உளளிட்்ட 
நிறுவனங்களின் நிதியின் ஒரு பகுதி 
ஒதுக்்கப்பட்டுளளதா்க ்கல்வி்யனமச் -
சர் திநனஷ் குைவர்தன சதரிவித் -
துளளார்.

சமுர்த்தி உதவிசபறுநவாருக்கு 
வரவு சசலவுத் திட்்டம் மூலம் அதி்க -
ரிக்்கப்பட்டுளள 28% ச்காடுப்பனனவ 
வழஙகும் சச்யறபாட்டு நி்கழ்வு ம்கர்க -
மவில் இ்டம்சபற்றநபாது அதில் ்கலந் -
துச்காண்டு உனர்யாறறி்ய நபாநத 
அனமச்சர் இவவாறு சதரிவித்தார்.

அஙகு சதா்டர்ந்தும் உனர்யாறறி்ய 
அனமச்சர், ோட்டில் முதல் 
த்டனவ்யா்க இம்முன்றந்ய

நீர மட்டம் நமலும் வீழ்சசி;  
300 வம.நைரா மின்சரா்ம் இழப்பு நீதிைன்றை அனுைதியுடன் CID ்பதிவு

அமைச்சர் தினேஷ் குண்வர்்ே 

ஐ.நா. வின்சட அறிகமகையாளர் பாபனலா டி கிறீவ்

கஙகாராை ப்பரஹரா நிகழ்வில் நேறறு முன்தினம ேனடப்பறறை ப்பரஹரா வீதி உலாவின் 
ந்பாது பிர�ைர ைஹிந்� ராஜ்பக் ஷ ப்பரஹராவில் பசல்லும யானன மீது ப்பௌத� சின்-
னதன� (கரண்டுவ)னவ னவக்கும ந்பாது பிடிக்கப்பட்ட ்படம.

்கங்கரா்ராம வெ்ஹ்ராவில் பி்ேமர மஹிந்ே ்ராஜெக ஷ



இலங்கையும் இந்தியாவும் தமக்கி-
்ையயயான நட்புறவுகைளில் உயர்-
நி்ல்ய அ்ைந்துள்ளதாகை-

வும், இலங்கையில் சீனாவின் பிரசன்னம் 
பற்றிய கைவ்லகைள 'கைைந்த கைாலத்துக்குரி-
ய்வ' என்றும் வவளிவிவகைார அ்மசசர் 
யபராசிரியர் ஜி. எல். பீரிஸ் வதரிவித்துள-
்ளார்.  

'இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்' பத்-
திரி்கைக்கு அளித்த யபட்டி-
யியலயய அ்மசசர் பீரிஸ் 
இத்னக் கூறியுள்ளார். 

இந்திய மீனவர்கைளின் 
விவகைாரம் வதாைர்பாகை 
குறிப்பிட்ை அவர், இந்திய 
மீனவர்கைள இலங்கைக் கைைற்ப-
ரப்புக்குள அத்துமீறி பிரயவசிக்-
கும் யபாது ்கைது வசயயப்படு-
வது, இன்்றய யவ்்ளயில் 
இந்தியாவுைனான உறவுகைளில் 
ஒரு 'பாரதூரமான தருணம்' 
என்று கூறினார்.  

13 ஆவது திருத்தம் வதாைர்-
பாகை யகைட்கைப்பட்ை யகைளவி-
வயான்றுக்குப் பதிலளித்த 
அவர், ்மத்திரிபால சிறியசன-
வின் அரசாஙகைத்தின் யதர்தல் 
சட்ைஙகை்்ள மாற்றிய்மக்-
கும் தீர்மானத்திற்கு தமிழ் 
யதசியக் கூட்ை்மப்பு ஆதரவு 
வழஙகியதன் கைாரணமாகை 
13வது திருத்தத்தின் அமுலாக்-
கைத்தில் இ்ைநிறுத்தம் ஏற்பட்-
டுள்ளதாகை  கூட்ை்மப்பின் 

மீது குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.  யகைளவி: 
நீஙகைள வைல்லிக்குச வசன்றிருந்த யபாது,   
இந்த மாத இறுதியில் இைம்வபறவிருக்-
கும் ஐ.நா. மனித உரி்ம கைள யபர்வ-
யின் கூட்ைத் வதாைரில், இந்திய மத்திய 
அரசாஙகைத்திைம் இருந்து ஏயதனும் உத்த-
ரவாதத்்த யமலதிகைமாகை நாடினீர்கை்ளா?  

பதில்: வபப்ரவரி 14 அன்று எஙகைளிைம் 
சிக்கைலான பிரதிவயான்று வழஙகைப்படும். 
நாஙகைள இந்திய அதிகைாரிகைளுைன் வநருங-
கிய வதாைர்பில் இருக்கியறாம். யமலும், 
தற்யபா்தய மற்றும் முன்்னய கைாலத்-
தில் ஏற்பட்டுள்ள அ்னத்து முன்யனற்-
றஙகைள குறித்தும் இந்தியா மிகைவும் 

விழிப்புைன் இருக்கைக் கூடும். குறிப்பாகை 
கைாணாமல் யபாயனார் அலுவலகைம், 
இழப்பீடுகைளுக்கைான அலுவலகைம், யதசிய 
ஒரு்மப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கைத்திற்-
கைான பணியகைம், நி்லயான அபிவிருத்தி 
இலக்குகைள, இலங்கை மனித உரி்மகைள 
ஆ்ணக்குழு யபான்ற உளளூர் வபாறிமு-
்றகைள என குறிப்பிைப்படும் நி்றயவற்-
றப்பட்ை யவ்லகைள என்பனவாகும்.  

யகைளவி: ஐயராப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜி 
எஸ் பி விையத்தில் நீஙகைள எந்த்ளவு ஈடு-
பாட்்ைக் வகைாண்டுளளீர்கைள?  

பதில்: இலங்கையில் இருந்து ஜி.எஸ்.
பி பி்ளஸ் திரும்பப் வபறப்படுவதுஅ-

திகை்ளவுக்கு சாத்தியமற்றது 
என்று நாம் நி்னக்கியறாம். 
இருப்பினும் அது நிகைழும் 
என்ற ஊகைமான சந்தர்ப்பத்்த 
எடுத்துக் வகைாளயவாம். அதன் 
சு்ம்ய யார் சுமக்கைப் யபாகி-
றார்கைள? இலங்கையில் வசிப்-

பவர்கைய்ள குறிப்பாகை ஆ்ைத் 
வதாழிற்சா்லகைளில் பணிபுரி-
யும் வபண்கை்ளாவர். ஆ்ைத் 
வதாழிற்சா்லகைளில் பணிபு-
ரியும் வதாழிலா்ளர்கைளில் 90% 
வபண்கைள. அவர்கைளில் பலர் 
தஙகைள குடும்பஙகை்்ள தாபரிக்-

கிறார்கைள. அவர்கைள பாதிக்கைப்பை வாயப்-
புள்ளது. அத்துைன் , மீனவ சமூகைஙகைள 
பாதிக்கைப்படும். எனயவ அ்த அகைற்றி-
னால், இது அரசாஙகைத்திற்கு எதிரான ஒரு 
தண்ை்ன நைவடிக்்கை அல்ல. இது 
இலங்கை சமூகைஙகைளின் வறிய பிரிவின-
ருக்கு எதிரான ஒரு தண்ை்ன நைவடிக்-
்கையாகும்.  

யகைளவி: இந்தியாவிற்கும், இலங-
்கைக்கும் இ்ையில் திரும்பத் திரும்ப 
எழுந்துள்ள பல விையஙகைளில் ஒன்றாகை-
வும், இலங்கையில் தீர்வு கைாண முடியாத 
நி்ல்மயில் உள்ள ஒரு விையமாகைவும் 
தமிழர் அரசியல் பிரசசி்ன உள்ளது. 
பதின்மூன்றாவது திருத்தம் இலங்கை-
யின் அரசியல்மப்பின் ஒரு அஙகைமா-
கும். பதின்மூன்றாவது திருத்தத்தின் 
முதன்்மயான பண்பு மத்திய அதிகைாரத்-
திற்கும் மாகைாண ச்பகைளுக்கும் இ்ை-
யிலான அதிகைாரப் பகிர்வாகும். கைைந்த 

இரண்டு ஆண்டுகை்ளாகை என்ன நைந்தது? 
மாகைாண ச்பத் யதர்தல்கைள ந்ைவபற-
வில்்ல.

பதில்: அதற்கைான கைாரணம் தமிழ்த் 
யதசியக் கூட்ை்மப்்பத் தவிர யவறு 
யாரும் இல்்ல.இலங்கையின் 2015 
முதல் 2019 வ்ரயிலான நிர்வாகைம் 

இந்தத் யதர்தல்கை்்ள நைத்தவில்்ல.
தாஙகைள யதாற்கைடிக்கைப்படுவார்கைள 
என்பது அவர்கைளுக்குத் வதரியும், அது 
மிகைவும் அவமானகைரமான யதால்வி-
யாகை இருக்கைலாம். எனயவ அந்தத் 
யதர்த்ல நைத்துவதில்்ல என்று 
முடிவு வசயதுள்ளனர். அயதயநரத்தில் 
நீதிமன்ற உத்தர்வ அவர்கை்ளால் மீற 
முடியவில்்ல. [யதர்தல் நைத்தப்பை 
யவண்டும்]. எனயவ அவர்கைள ஒரு 
புத்திசாலித்தனமான தீர்மானத்்த 
எடுத்தனர். சரி, நாஙகைள யதர்த்ல 
நைத்துயவாம், எனினும் யதர்தல் 
மு்ற்ம ஏற்றுக் வகைாள்ள முடியாதது. 
யதர்தல் மு்ற்ம்ய மாற்றிய்மக்கை 
யவண்டும் என்பதுதான் தீர்மானம்.   

அந்தத் தருணத்தில் தமிழ் யதசியக் கூட்-
ை்மப்புஆட்சியா்ளர்கைளுக்கு ஆதரவா-
்ளராகை இருந்தது. தமிழ்க் கூட்ை்மப்பு 
மூன்றில் இரண்டு வபரும்பான்்ம்ய 
வழஙகியது. அவர்கைள 16 ஆசனஙகை்்ள 
வகைாண்டிருந்தனர். அவர்கைள வைக்கு, 
கிழக்கில் மாத்திரமல்ல இலங்கையின் 
அ்னத்து மக்கைளுக்கும் பாதகைத்்த ஏற்-
படுத்தினர். அ்த யவண்டுவமன்யற 
வசயது விட்டு இப்யபாது இந்திய அர்ச 
வசீகைரிக்கின்றனர்.

editor.tkn@lakehouse.lk

த�ொலைக்ொட்சி சிரேஷ்ட ஊ்ட்விய-
ைொளர் சமுதித� சமே விகேமவின் 
வீட்டின் மீது ்ல் மற்றும் மைக் -

ழிவு த்ொண்டு �ொககு�ல் ந்டத�ப்பட்டுளளது. ் ்டந� 
திங்ளன்று அதி்ொலையில் மு்தல� மலைதது 
த்ொண்டு சிறியே் வொ்னம் ஒன்றில் வந� இனம் 
த�ரியொ� மூவர் இத�ொககு�லை ந்டததியுளள�ொ-
்ப த்பொலிஸொர் த�ரிவிததிருககின்ைனர்.   

இசசம்்பவம் த�ொ்டர்பில் உ்டனடியொ் விசொேலை-
்லள ஆேம்பிககுமொறு தவகுஜன ஊ்ட் அலமசசர் 
்டளஸ் அழ்பத்பரும, த்பொலிஸ் மொ அதி்பருககு 
ஆரைொசலன வழஙகியுளளொர். இந� நிலையில் 
இசசம்்பவம் த�ொ்டர்பில் விசொேலை்லள ரமற் -
த்ொளளதவன மூன்று த்பொலிஸ் விசொேலைக 
குழுக்ள அலமக்ப்பட்டுளளன. இககுழுக்ள ்பை 
ர்ொைங்ளிலும் விசொேலை்லள முடுககி விட் -
டுளளன.   

இசசம்்பவம் த�ொ்டர்பில் இதுவலேயும் 32 
ர்பரி்டம் வொககுமூைம் த்பைப்பட்டுளளர�ொடு, இச -
சம்்பவதது்டன் சம்்பந�ப்பட்டுளள சி.சி.ரி.வி ் தமேொ 
ஒளிப ்பதிவு்லள ஆேொயதவன 09 குழுக்ளும் 
நியமிக்ப்பட்டுளளன. இதில் 60 ர்பர் இ்டம்த்பற் -
றுளளனர்.   

இர�ரவலள, இத�ொககு�ல் சம்்பவதல� அறிந�-
தும் ஊ்ட் அலமசசர் மற்றும் ஆளும் ்ட்சி, எதிர்க -
்ட்சி ்பொேொளுமன்ை உறுபபினர்்ளும் ஊ்ட்விய -
ைொளர் சமுதித�வின் இல்ைததிற்கு ரநரில் தசன்று 
நிலைலமலயப ்பொர்லவயிட்டு �ம் வருத�ங -்
லளத த�ரிவிததுக த்ொண்டுளளனர். அதர�ொடு 
ஊ்ட் அலமபபு்ளும் இத�ொககு�ல் சம்்பவதல� 
வன்லமயொ்க ்ண்டிததிருககின்ைன.   

ஊ்ட்வியைொளர் சமுதித�வின் இல்ைததின் மீது 
�ொககு�ல் ந்டத�ப்பட்டுளள�ன் ரநொக்ம், பின்னணி 
மற்றும் அதில் சம்்பந�ப்பட்டுளளவர்்ள ்ண்்டறியப-
்ப்ட ரவண்டும். அவர்்ள சட்்டததின் முன் த்ொண்டு-
வேப்ப்ட ரவண்டும். இல்ைொவிடில் அலமசசர் குறிப-
பிடுவது ர்பொன்று, 'த்பொலிஸ் விசொேலை்ள மூைம் 
குற்ைவொளி்லள தவளிப்படுத�த �வறும் ்பட்சததில் 
அந�ப த்பொறுபபு அேசின் மீர� வரும்'.   

ஆனொல் நொட்டில் ்ருதது சு�நதிேதல�ப ்பொது -
்ொப்ப�ற்கு ஜனொதி்பதி ர்ொட்்டொ்பய ேொஜ்பக்ஷ �லை -
லமயிைொன அேசொங்ம் முககியததுவம் அளிததி-
ருககின்ைது. அ�லன அடிப்பல்டயொ்க த்ொண்டு 
ந்டவடிகல்்ள முன்தனடுக்ப்பட்டுளளன. இவ்-
வொைொன சூழலில்�ொன் இத�ொககு�ல் ரமற்த்ொள -
ளப்பட்டிருககின்ைது.   

இந� நிலையில் அலமசசர் ்டளஸ் அழ்பத்ப-
ரும, '்ருதது சு�நதிேததிற்கு அழுத�ரமொ, �ல்ட 
ர்பொடும் முயற்சி்ரளொ எவ்வி�ததில் வந�ொலும் 
அ�ற்கு ஒருர்பொதும் இ்டமளிக்ப்ப்ட மொட்்டொது' 
என்றும் 'அவ்வொைொன தசயற்்பொடு்லள ஊககுவிக -
்ரவொ ந்டந�வற்லை மலைக்ரவொ அேசொங்ம் 
முயைொது' என்றும் 'ஜனநொய்தல� விரும்்பொ� 
மைசைகூ்டததில் மலைநதிருககும் ந்பர்்ரள இத-
�ொககு�லை ரமற்த்ொண்டுளளனர்' என்றும் ்டும் 
த�ொனியில் குறிபபிட்டிருககின்ைொர்.   

ஜனநொய்ப ்பொேம்்பரியததில் ஊ்ட்ங்ள முககிய 
இ்டதல�ப த்பற்றுளளன. அ�னொல் ஜனநொய் 
விழுமியங்ள நல்டமுலையில் இருககும் நொடு -்
ளில் நொன்்ொவது தூைொ் ஊ்ட்ங்ள தி்ழ்கின்-
ைன. அ�ன் விலளவொ் ஊ்ட்ங்ள மூைம் நொடும் 
மக்ளும் த்பற்றுக த்ொளளும் ்பயன்்ளும் பிேதி -
்பைன்்ளும் அளப்பரியலவ. அவ்வொறு த்பருஞரச -
லவயொற்றி வரும் தவகுஜன ஊ்ட்தல� விரும்்பொ� -
வர்்ளும் அ�ன் ்ருதது தவளியிடும் சு�நதிேதல� 
நசுக் விரும்புவர்்ளும்�ொன் ஊ்ட்வியைொளர்்ள 
மீதும் அவர்்ளது இல்ைங்ள மற்றும் தசொதது்ள 
மீதும் �ொககு�ல்்லள ரமற்த்ொளவர். ஜனநொய -
்தல� ரநசிககும் எவரும் இவ்வொைொன தசயற்்பொடு-
்ளில் ஈடு்ப்டரவொ, அசதசயற்்பொடு்லள நியொயப்ப-
டுத�ரவொ, அவற்லை அஙகீ்ரிக்ரவொ மொட்்டொர்்ள.   

ஆனொலும் ்ருதது தவளியிடும் சு�நதிேதல�ப 
்பொது்ொப்ப�ற்கு அேசொங்ம் முன்தனடுககும் ந்டவ-
டிகல்்ளுககு ரசறுபூசுவ�ற்்ொன முயற்சியொ்க 
கூ்ட இத�ொககு�ல் ந்டவடிகல் இருக்ைொம் என்ை 
சநர�்மும் நிைவரவ தசய்கின்ைது. அர�ரந -
ேம் இநநொட்டில் நிைவிக த்ொண்டிருககும் ்ருதது 
தவளியிடும் சு�நதிேதல� தமௌனிக்ச தசய்வ -
�ற்கு இவ்வொைொன தசயற்்பொடு்ள த்பரிதும் உ�வ 
முடியும் என்ை எதிர்்பொர்பபும் �ொககு�ல் ந்டததிய -
வர்்ளி்டம் இருக் முடியும். �ற்ர்பொல�ய ்ருதது 
தவளியிடும் சு�நதிேததிற்கு அசசுறுத�ல் விடுப்ப -
�ொ்ரவ இத�ொககு�ல் த�ரிகிைது.   

ஆனொல் இநநொட்டு ஊ்ட்வியைொளர்்ள இவ்வொ-
ைொன அசசுறுத�ல்்ளுககு மு்ம் த்ொடுப்பல� 
�ற்ர்பொல�ய அேசொங்ம்ஒரு ர்பொதும் அஙகீ்ரிக -
்ொது. அ�ற்கு இசசம்்பவம் த�ொ்டர்பில் முன்தனடுக-
்ப்படும் விரிவொன விசொேலை்ள நல்ை எடுததுக-
்ொட்்டொ் உளளன. ஆ்ரவ இத�ொககு�லின் மூைம் 
ஊ்ட் மற்றும் ்ருதது தவளியிடும் சு�நதிேததிற்கு 
அசசுறுத�ல் விடுத�வர்்லள சட்்டததின் முன் 
த்ொண்டுவே முன்தனடுக்ப்பட்டுளள ந்டவடிக-
ல்்ள, எதிர்்ொைததில் இவ்வொைொன சம்்பவங்ள 
இ்டம்த்பறுவ�ற்கு முற்றுபபுளளி லவப்ப�ொ்ரவ 
உளளன. மக்ளின் எதிர்்பொர்பபும் அதுரவயொகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ன மொவதல�, த்ொழும்பு- - 10
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அரசின் மீது களஙகம் ஏற்படுத்த
மேற்கொளளப்பட்ட சதிமுயறசி!

எவவ்ளவுதான் வழிமு்றகை்்ள ஆராயந்து 
வதளிந்து யதர்ந்வதடுத்தாலும், வசயல்படும் 
வபாழுது யவறுபடுகிறவர்கைள பலர் இருப்பர்.

எலனவல்யொன் ர�றியக ்ண்ணும் விலனவல்யொன்
ரவைொகும் மொந�ர் ்பைர்

இலங்கை-இந்திய உறவு 
தற்போது உயர்நி்லயில்

ஹிஜோப் ஆ்ைக்கு அனுமதி வழஙகுவதன் மூலம்
இந்தியோவில் சர்்ச்சக்கு முடிவு கைோண ்வண்டும்!
ஸ்லிம் சமூகைஙகைளில் வபரும்பாலான 
வபண்கைள வபாது இைஙகைளில் அைக்கை -
மான ஆ்ைகை்்ள அணிந்து, த்லமு-

டி்ய ம்றக்கும் ஆ்ைகை்்ள 
அணிந்து வருகின்றனர். இது 
ஒரு புரட்சிகைர அணுகுமு்றயயா 
அல்லது கைடு்மயான மதவா -

தச வசயயலா அல்ல. தீய மனிதர்கைளின் 
யத்வயற்ற வர்ண்னகைள, பார்்வகைள 
ஆகியவற்றிலிருந்து தஙகை்்ளக் கைாத்துக் 
வகைாள்ளவும், சுயமரியா்த்யப் பாது-
கைாக்கைவும் முஸ்லிம் வபண்கைள இந்த 
ஆ்ை்ய அணிந்து வகைாளகின்றனர்.

இயந்திர யுகைத்தின் வதாழில் மய-
மாக்கைலுக்கு முன்னர் ஒரு நாகைரிகைமான 
மு்றயாகை இருந்தது அது. 

இந்தியாவின் சில பகுதிகைளில் இந்துப் 
வபண்கைள பாரம்பரியமாகை 'கூஙகைாட்' 
எனும் முக்கைாட்்ை அணிந்து வரு -
கின்றனர். அதாவது -வபாது இைஙகை -
ளில் த்ல்ய மூடும் ஒரு வழக்கைம் 
- இன்றும் கிராமப்புறஙகைளில் உள்ளது. 
இந்த ந்ைமு்ற பரவலாகை கை்ைப்பி -
டிக்கைப்பட்டு வருவ்தக் கைாண முடிகி -
றது.

இது வபண்கைளின் தனிப்பட்ை விருப்ப -
மாகும். யமலும் பாைசா்லகைள மற்றும் 
கைல்லூரிகைளில் கைல்வி்யத் வதாைரும் 
யபாது அல்லது யவ்ல வசயயும் யபாது 
ஆயராக்கியமான சூழ்நி்ல்ய உரு -
வாக்கி பாதுகைாக்கை அவர்கைள விரும்பு -
கின்ற ஆ்ைத் வதரிவாகும். யமலும் 
இது ஆற்ற யவண்டிய எந்தவவாரு 

சமூகைப் வபாறுப்புக்கும் ஒரு 
த்ையாகை இருப்பதில்்ல.

இந்த மறுக்கை முடியாத உண்-
்மகை்்ளக் கைருத்தில் வகைாள்ள 
யவண்டும். ஆனால் சமீபத்-
தில் வதன்னிந்திய மாநிலமான 
கைர்நாைகைாவில் உள்ள கைல்லூரி 
ஒன்றில் ஹிஜாப் அணிந்து 
வரும் வபண்கைள (முஸ்லிம் 
வபண்கைள) வகுப்புகைளுக்கு வரு-
வ்தத் த்ை வசயவதற்கைான 
தவறான நைவடிக்்கை, கைைந்த 
சில கைாலமாகை அராஜகைவாத சக்-
திகை்ளால் அரசியலாக்கைப்பட்டு, 
சர்ச்ச்யக் கி்ளப்பியுள்ளது. 
பல தசாப்தஙகை்ளாகை நிர்வாகை 
மற்றும் அரசாஙகை இயந்திரஙகை-
ளில் இந்தக் கும்பல் ஊடுருவி இஸ்லா-
மிய வவறுப்பின் சூழ்ல உருவாக்கி -
யுள்ளது.

உடுப்பி மாவட்ைத்தில் உள்ள குறிப்-
பிட்ை கைல்லூரியின் அதிகைாரிகை்்ளப் 
வபாறுத்தவ்ர, கைல்வி ்மயஙகைளில் 
ஹிஜாப் மீது பிரான்ஸ் நாட்டில் தவறா-
கைப் புரிந்து வகைாள்ளப்பட்ை நைவடிக் -
்கைகைளதான் அவர்கைள தஙகை்்ள ஏமாற்ற 
அனுமதித்ததா அல்லது வவறுப்புணர்ச-
சி்ய தூண்டும் அரசியல்வாதிகை்ளால் 
இது யபான்ற தவறான முடி்வ எடுக் -
குமாறு உத்தரவிைப்பட்ைதா என்பது 
வதரியவில்்ல. ஆனால் இந்த நைவடிக்-
்கையானது கைட்டுப்பாட்்ை மீறி நாடு 
முழுவதும் பரவும் அபாயம் உள்ளது.

இந்தியா எந்த நிலத்திலும் அதிகை 
எண்ணிக்்கையிலான முஸ்லிம்கை்்ளக் 
வகைாண்ை ஒரு பல்வமாழி நாைாகும். 
இது முந்நூறு மில்லியனுக்கும் அதி-
கைமான எண்ணிக்்கையிலான மற்றும் 
யதசிய மக்கைள வதா்கையில் 25 சதவீதத்-
்தக் வகைாண்டுள்ளது. மற்்றய 75 சத 
வீதம் இந்து வபரும்பான்்ம மற்றும் 
இவர்கைளில் யகைாடிக்கைணக்கைான தலித்து -
கைள அைஙகுவர். மற்றும் பல மில்லியன் 
கிறிஸ்தவர்கைள, சீக்கியர்கைள, ்ஜனர்கைள,  
யஜாராஸ்ட்ரியர்கைள உட்பை பல்யவறு 
மதஙகை்்ள பின்பற்றுயவாரும் உள்ளனர்.

 இது பல்யவறு மதஙகைள, பிரிவுகைள, 
கைலாசாரஙகைள, வமாழிகைள மற்றும் பழக் -
கைவழக்கைஙகைளுக்கு இ்ையய யவற்று -

்மயில் ஒற்று்ம கைாணும் 
சயகைாதரத்துவ உணர்விற்கைான 
பிரபலமான யதசமாகும். 
அதன் வ்ளர்சசிக்கும் முன்யனற்-
றத்திற்கும் அதன் ஸ்தாபகைத் 
தந்்தகை்ளான மகைாத்மா கைாந்தி 
மற்றும் ஜவஹர்லால் யநரு 
யபான்றவர்கைளின் அகிம்்ச 
பஙகைளித்துள்ளது.

 எனயவ வரலாற்்ற மறந்த 
இன்்றய அரசியல்வாதிகைள, 
எதிர்ம்றயான வசாற்கை்்ள  
பரப்புவதன் மூலம் கைல்வி 
நி்லயஙகைளில் ஹிஜாப் பிரச-
சி்ன்ய உருவாக்கி நீதி -
மன்றஙகைளுக்கு இழுப்பதன் 
மூலமாகை யதசிய ஒற்று்ம்ய 

அழிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
  கைர்நாைகை மாநிலம் மட்டுமின்றி 

இந்தியா முழுவதும் நலன்கைளுக்கைாகை 
எடுக்கை யவண்டிய புத்திசாலித்தனமான 
நைவடிக்்கை என்னவவனில், கைல்லூரி 
அதிகைாரிகைளின் இந்த வியவகைமற்ற 
முடி்வ ரத்து வசயது, ஹிஜாப் அணிந்த 
முஸ்லிம் வபண்கை்்ள வகுப்புகைளில் 
கைலந்து வகைாள்ள அனுமதிப்பதாகும். 
அதன் மூலம் சர்ச்ச்ய மு்்ளயில் 
கிளளி எறிய யவண்டும். தீயவர்கைளின் 
திட்ைத்்த முறியடிக்கை யவண்டும்.

மனநி்ல போதிப்புறறவ்ை கைல்லோல் எறிந்து ககைோன்று 
சைலத்த மைததில் கைட்டி கதோஙகை விட்ை கும்பல்!
மறுபடியும் ஒரு வகைாடு்ம பாகிஸ்தா-

னில் அரஙயகைறியுள்ளது. மனநலம் 
குன்றிய ஒருவ்ர இரு தினஙகை-

ளுக்கு முன்னர் கைல்லால் அடித்து வகைான்-
றுள்ள சம்பவம் அந்த நாட்டில் வபரும் 
பரபரப்்ப ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கைைந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இலங-
்கை்ய யசர்ந்த பிரியந்த குமார என்ற 
வபாறியியலா்ளர் உயிருைன் தீ்வத்து எரிக்-
கைப்பட்ை பயஙகைரம் அைஙகுவதற்கி்ை-
யில் தற்யபாது மற்வறாரு சம்பவம் அஙகு 
நைந்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் பஞசாப் 
மாகைாணத்தில் ஜஙகைல் யைரா என்ற கிராமம் 
உள்ளது. இஙகு வசித்து வந்தவர் முஸ்ைாக் 
அகைமது என்ற 41 வயது நபர். இவர் மனந-
லம் குன்றியவர். புனித சமய நூலின் பக்-
கைஙகை்்ளக் கிழித்து, தீ்வத்து இவர் எரித்து 
விட்ைதாகை கூறி, அந்தப் பகுதியில் உள்ள 
மக்கைள கும்பலாகை ஒன்று யசர்ந்துள்ளனர். 

அகைமது்வ தரதரவவன இழுத்துச 
வசன்று மரத்தில் கைட்டி ்வத்து, அ்னவ-
ரும் கைல்லால் தாக்கி உள்ளனர்.  அகைமது கைத-
றினார்.. "நான் புனித நூலின் பக்கைஙகை்்ள 
எரிக்கையவ இல்்ல"என்று துடிதுடித்து 

அழுது வகைாண்யை வசான்னார். ஆனால் 
யாருயம அவர் யபச்சக் யகைட்கைவில்்ல. 
அகைமது அஙயகையய துடிதுடித்து உயிரிழந்து 
விட்ைார். 

இந்தச சம்பவம் பற்றிய வசயதி வவ 
ளியானதும் உலகை்ளவில் வபரும் அதிர்-
வ்ல ஏற்பட்ைது. அவ்ர படுவகைா்ல 
வசயதயதாடு மட்டுமன்றி அவரின் சை-
லத்்த மரத்தில் கைட்டி வதாஙகைவிட்-
டுள்ளனர். இந்த கும்பல் கைல்லாயலயய 
அகைமது்வ அடித்த யபாது வபாலிசார் 
சிலர் அஙகு இருந்தயபாதும், யாராலும் 
இந்தக் வகைா்ல்ய தடுத்து நிறுத்த முடி-
யவில்்ல. இறுதியில் அஙகிருந்த முக்கிய 
குற்றவாளி்ய வபாலிசார் ்கைது வசயத-
னர். ஆனாலும் அந்த கும்பல் வி்ரந்து 
வந்து, வபாலிசாரிைம் இருந்து அந்த நப்ர 

விடுவித்து, இழுத்து வசன்று விட்ைது. 
அகைமதுவின் சைலத்்த மரத்தில் இருந்து 
கீயழ இறக்கை வபாலிசார் முயன்றுள்ளனர். 
அவர்கை்்ளயும் அந்த கும்பல் கைற்கை்்ள வீசி 
தாக்கி உள்ளது. இந்த பயஙகைரமான சம்ப-
வத்துக்கு பிரதமர் இம்ரான்கைான் யவத்ன 
வதரிவித்துள்ளார். சட்ைத்்த வபாது-
மக்கைள ்கையில் எடுத்துக் வகைாளவ்த 
தன்னு்ைய அரசு ஒருயபாதும் சகித்துக் 
வகைாள்ளாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள-
்ளார். இந்த வகைா்லச சம்பவத்தில் வதாைர்-
பு்ையவர்கைள மீது நைவடிக்்கை எடுக்கை-
மாறு வபாலிஸ் அதிகைாரிகைளுக்கு இம்ரான் 
கைான் உத்தரவிட்டுள்ளதுைன், இது குறித்து 
பஞசாப் வபாலிஸ்து்ற த்லவரிைம் 
அறிக்்கை யகைட்டுள்ளதாகைவும் தன்னு்ைய 
ட்விட்ைர் பதிவில் கூறியுள்ளார்.

மு

இலங்கையில் சீனாவின்
பிரசன்னம் பற்றிய கைவ்லகைள்
'கைடந்த கைாலத்துக்குரிய்வ'

'இநதியன் எக்ஸ்பிரஸ்' பத்திரி்கைக்கு 
அ்மசசர் பபராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் பபட்டி

பாகிஸ்்தானில் மீண்டும்
அரஙபகைறிய கைாட்டுமிராண்டித்்தனம்!

�ொஹொ முஸம்மில்...?
(ஈரொன் கலொசொர நிலலயம், இலஙலக)

(ONEINDIA TAMIL)



எல்லாவ் பரமபரரக்கு ஆரமபகலா்ம 
த�லாட்டு உரிரையலாக வயல ைற்றும கலாணிகள் 
அநேகைலானரவ கலாணபபட்்டன. அ�ரன நிர்-
வகிபபதில திருபதி அர்டயலா� சி் எல்லாவ் 
பரமபரரயினர் ப்வி�ைலான த�லாழிலகளில ஈடு-
பட்்டலார்கள். அ�ன் கலாரணைலாகநவ தெலின்ஸ் 
எல்லாவ் விைலானியலானலார்.   

கலா்ைலாற்்றத�லால பரமபரரயலான த�லாந� 
பூமிரய ரகவிட்டு �பரகமுரவயிந்நய 
நவத்றலாரு பிரந��ததுக்கு இ்டமதபயர்வ�ற்கு 
எல்லாவ் பரமபரரயினர் எண்ணினலார்கள். 
அ�ன்படி சிட்னி எல்லாவ் இரததினபுரி 
பட்டுதக�ரரய த�ரிவு த�ய�லார். சிட்னியின் 
ைகனலான தைலாெலான் ப்ஙதகலா்ட ைெவ -்
த�ன்ன வளவ்வுக்கு அருகில வலா�ஸ்�்தர� 
அரைதது குடிநயறினலார். சிட்னி எல்லாவ-
ர்க்கு ேலான்கு பிள்ரளகள். ரலாணி,ேந�,தைலா-
ெலான் ைற்றும ந�னக ஆகிய அவர்கள் பட்டுதக-
�ரயிந்நய வளர்ந�லார்கள்.   

பண்்டலாரேலாயக்க குடுமபதது்டன் இரணநதி-
ருந� சிறிைலாநவலா ரதவதர� அமரையலார் �னது 
கணவரின் ைரணதது்டன் அரசியல பயணததில 
ஈடுப்ட நவண்டி நேரிட்்டது. அவர் ஸ்ரீ்ஙகலா 
சு�நதிரக் கட்சியின் �ர்ரைப ப�விக்கு நிய-
மிக்கபபட்்டவு்டன் �னது உ்றவினர்கரள அதில 
இரணததுக் தகலாள்ளும அளவிற்கு அதிர்்ஷ்ட�லா-
லியலாக இருந�லார். தகலாபபல்லாவ, ரதவதர�, 
எல்லாவ் ஆகிநயலார் அவரு்டன் ரகநகலார்த-
துக் தகலாண்்டலார்கள். அபநபலாது இரளஞரலாக 
இருந� ேந�லா எல்லாவ் �னது உ்றவினரு்டன் 
இரததினபுரியிந்நய அரசியல களததில இ்றங-
கினலார். அ�ன் பின்னர் தைலாெலான் ப்ஙதகலா-
ர்டயிலும, தைலாண்டி தகலாபல்லாவ ்க்கர -்
யிலும, தகலாபநபகடுவ யட்டிநுவரரயிலும 
அவரு்டன் ஒன்்றலாக இரணநது தகலாண்்டலார்கள்   

பி்றபபிந்நய பிரபுததுவம தகலாண்்ட அவர்-
களி்டம உண்ரையலான ைக்களுக்கலான நே�ம 
கலாணபபட்்டது. ஒடுக்கபபட்்ட அபபலாவி 
ைக்கரள முன்னிர்பபடுததிய �க்திக்கு �ர -்
ரைததுவம அளிபப�ற்கு அவர்களலால முடிந-
�து. ஸ்ரீ்ஙகலா சு�நதிரக் கட்சியு்டன் இரணநது 
அர�லாஙகதர� அரைத� �ை�ைலாஜ ைற்றும 
கமயூனிஸ்ட் கட்சிகளு்டன் மிகவும இரணநது 
ே்டவடிக்ரகயில ஈடுபட்்டலார்கள். இரததினபுரி-
யில ேந�லா எல்லாவ்வும, க்வலாரனயில முத-
த�ட்டுநவகைவும, கிரியல்வில வலாசுந�வ-
வும இந� முற்நபலாக்கு �க்திகளின் பிரதிநிதிகள் 
ஆனலார்கள்.   

இவ்வலாறு நீதி ைற்றும நியலாயைலான அரசிய-
லில ஈடுபட்்ட நவரளயில துரதிர்்ஷ்டவ�ைலாக 
ேந�வும �ரததும இவ்வு்ரக விட்டு பிரிந�லார்-
கள். ேந�லாவின் பிள்ரளகளலான வி�லாகலா ைற்றும 
ேலா்ந� �னது �நர�யின் அரசியல பலார�யில 
த�லலும அளவிற்கு வயது முதிர்ந�வர்கள் 
அல். ஆனலால அ�னலால �ளரலா� ேலா்ந�லா �ந-
ர�யின் ரகயில இருநது விழுந� தகலாடிரய 
மீண்டும ைலாகலாண�ரப ந�ர்�ல மூ்ம �னது 
ரககளில எடுத�லார். ேந�லாரவ நேசித� இரத-
தினபுரி ைக்கள் ேலா்ந�லாரவ �னிரைபபடுத-
�விலர். இளம வய�லான நவட்பலாளரலான 
அவரர முதிர்ச்சியர்டந� அரசியலவலாதிகரள-
யும �லாண்டி முன்வரிர�யில ரவபப�ற்கு ேன்றி-
யுள்ள வலாக்கலாளர்களலால முடிந�து. தைலாெலான் 
ப்ஙதகலார்டயிலும, ேலா்ந� இரததினபுரி-
யிலும நபலாட்டியிட்டு �பரகமுவ ைலாகலாண 
�ரபக்கு த�ரிவலானலார்கள்.   

�நதிரிகலா பண்்டலாரேலாயக்கவின் �ர்ரையில 
1994 ஆம ஆண்டு ஸ்ரீ்ஙகலா சு�நதிரக் கட்சி 
தபலாதுத ந�ர்�லில நபலாட்டியிட்்டது. இயற்ரக-

யிந்நய எல்லாவ் குடுமபததினர் மிகவும 
உயரைலானவர்கள். அவர்களில உயரம குர்றந� 
ஒநர ேபர் ேலா்ந�லா ஆவலார்.அவரின் அந� சிறிய 
உ்டமபுக்குள் 18 அடி ேபர் ஒருவர் ைர்றநதுள்-
ளர� ைக்கள் �ரியலாக 1994 ஆம ஆண்டு ந�ர்�ல 
மூ்நை அறிநது தகலாண்்டலார்கள். அஙகு அவ-
ருக்கு அ�னலாந்நய பலாரிய தவற்றி கிர்டத�து.   

இறுதிக் கூட்்டம இரததினபுரியில ேர்ட-
தபற்்றது.நைர்டக்கு �ர்ட த�யயபபட்டிருந� 
ேலா்ந�, பவிதரலா ஆகிநயலார் தூரததிலிருநது 
கூட்்டததிற்கு த�விைடுததுக் தகலாண்டு இருந-
�லார்கள். இறுதியில ேலாஙகள் அவர்கரள இரவு 
உணவு உண்ணும இ்டததிந்நய �நதிதந�லாம. 
அஙகு�லான் மு�ன் மு�்லாக ேலா்ந�லாரவ �நதித-
ந�ன்.   

எஙகளுக்கு பலாதுகலாபபு த�லா்டர்பில பிரச்-
சிரன உள்ள�லாக ேலான் அவருக்குக் கூறிநனன்.   

"எனக்கு சிறிது நேரம �லாருஙகள்"   
பதது நிமி்டஙகளின் பின்னர் அவர் திருமப-

வும வந�லார்.   
"உஙகளுர்டய பஸ்ரஸை ேடுவில விட்டு எஙக-

ளுர்டய இரண்டு வலாகனஙகள் த�லலும. அதில 
எைது இரளஞர்கள் இருக்கி்றலார்கள். பயமில்லா-
ைல நீஙகள் தகலாழுமபுக்குச் த�ல்்லாம."   

தகலாஸ்கை வரரயும வநது ேலாஙகள் பஸ்ரஸை 
நிறுததி 2 வலாகனஙகரளயும திருபபி அனுபப 
முடிவு த�யந�லாம.   

"ேலா்ந�லாவி்டம எஙகளுக்கு ஏச்சு வலாஙக 
முடியலாது. நீஙகள் தகலாழுமபுக்கு நபலாகும வரர 
ேலாஙகள் திருமபிச் த�ல் ைலாட்ந்டலாம."   

அவர்கள் அவ்வலாறு அ�ரன நிரலாகரித�லார்கள்.
ேலாம எதிரிகளின் த�லாலர் இன்றி தகலாழும-
புக்கு வநந�லாம.   

புதிய அர�லாஙகம ஆட்சிக்கு வந� ஒரு வரு-
்டததின் பின்னர் தவள்ரளத�லாைரர திட்்டதர� 
ஆரமபித�து. ந�சிய ந�மிபபு வஙகியில பணி-
புரிந� ேலான், அ�னு்டன் த�லா்டர்பலா்டல அதிகலாரி-
யலாக இரணநது தகலாண்ந்டன். அ�ன் தபலாறுபபு 
அரைச்�ர் ைஙகள �ைரவீரவுக்கு வழஙகபபட்-
்டது. அரனததுத த�லாகுதிகளிலும தவள்ரளத-
�லாைரர இரணபபு கலாரியலா்யஙகள் அரைக்-
கபபட்்டந�லாடு இரளஞர் பலா�ர்ற கருத�ரஙகு 
நபலான்்றரவ எமைலால ஏற்பலாடு த�யயபபட்-
்டன. எைக்கு மு�ற் �்டரவயலாக பலாரலாளுைன்்ற 
உறுபபினர்கநள ஒததுரழபபு வழஙகினலார்கள்.   

அவர்கள் இரவு பகல பலாரலாது தவள்ரளத�லா-
ைரர �ர்ரை கலாரியலா்யததில �ஙகியிருந�லார்-
கள். ேலா்ந�, டி்லான், �லாலிந�, டி பி ,சி பி ,அனுர 
யலாபபலா, ஜயதிஸ்ஸை ரணவீர ,ைஹிந� அைரவீர, 
பவிதரலா, நிருபைலா, �மு நபலான்்றவர்கள் அதில 
அ்டஙகினலார்கள். லூஷன் ரலாஜகருணலாேலாயக்க,-
நஜலான் த�னவிரதன, சுநரன் ரலாகவன் நபலான்்ற 
�மூக த�யலபலாட்்டலாளர்களும அரைச்�ர் ஜி. 
எல. பீரிஸின் த�ய்ணியில இருந� கருணலா-
ரதன பரணவி�லான, �யலாசிறி ஜயந�கர, ஜனக 
ரணதுஙக நபலான்்றவர்களும அரைச்�ர்  நபர்டி 
பிநரை்லாலும எைது அணியு்டன் இரணநதிருந-
�லார்கள். தவள்ரளத �லாைரர ஆரமபக் கூட்்டம 
BMICH இலும, இரண்்டலாவது கூட்்டம சுக��லா� 
விரளயலாட்்டரஙகிலும ஏற்பலாடு த�யயபபட்டி-

ருந�து. �ர்ரைக் கலாரியலா்யததில நேலாைன், 
�மிந� லியனநக, �மமிக பீரிஸ் உள்ளிட்ந்டலா-
ரிர்ட நய முழுநேர ஒததுரழபரப ேலா்ந�, 
டி்லான் எைக்கு வழஙகினலார்கள். ேலா்ந�லா எவ்வ-
ளவு சிநேகைலானவர், விருநந�லாமபலமிக்கவர், 
தியலாகத �ன்ரை உர்டயவர் என்பர� உண்ரை-
யில இக்கலா்ப பகுதியிந்நய ேலான் அறிநது 
தகலாண்ந்டன்.   

திடீதரன �ர்யில இடி விழுந�து நபலால 
த�யதிதயலான்று எைக்குக் கிர்டத�து. ேலா்ந�லா 
குண்்டடிபட்டு ரவததிய�லார்யில அனுைதிக்-
கபபட்்ட�லாக த�யதி கிர்டத�து. அரைச்�ர்-
கள் ைஙகளவும நபர்டி பிநரை்லாலும கவர் 
ந�லாயந� முகதது்டன் கலாரியலா்யததுக்கு வந�லார்-
கள். த�யதியறிநது தபலாதுைக்களும அதிகளவில 
கூ்டத த�லா்டஙகினலார். அவ்நவரளயிந்நய 
ேலா்ந�லா இ்றந� த�யதி கிர்டத�து. 
ேலானும �மிந�வும உ்டனடியலாக இரததின-
புரிக்குச் த�ன்ந்றலாம. இறுதிக் கிரிரயகள் 
முடியுமவரர அஙகு �ஙகியிருநந�லாம. 
அன்றிரரவ நிவிததிக் டிக்ஸைன் ந�் 
பண்்டலாரவின் வீட்டில கழிதந�லாம. அவர் 
மீ�லான துபபலாக்கிச் சூடு த�லா்டர்பலாக 
குறிபபிட்்ட பிரந��தர�ச் ந�ர்ந� ஐக்கிய 

ந�சியக் கட்சி பலாரலாளுைன்்ற உறுபபின-
ரும நவறு சி்ரும ரகது த�யயபபட்-
டிருந�லார்கள். பழக்கபபட்்ட இ்டைலான 
சிர்றச்�லார் அவர்களுக்கு புதி�லாக 
த�ரிய வலாயபபில்.  

ஆனலால அவரது இழபபு சுரஙகனி 
எல்லாவ் அன்ரனக்கும, �நகலா�ரி வி�லாக்கலா-
வுக்கும, அவரு்டன் தேருஙகிப பழகிய எம 
அரனவருக்குநை பலாதிபரப ஏற்படுததியது. 
ஞலாபகஙகள் ைர்றநது நபலாக இ்டைளிக்கலாது 
்ட்ஸ், டி்லான் ைற்றும வி�லாகலா உள்ளிட்்ட 
எைது அணியினர் ேலா்ந�லா நிரனவுக் கூட்்ட-
தைலான்ர்ற இரததினபுரி ைணிக்கூட்டு நகலாபு-
ரததிற்கு அருகில ே்டததிநனலாம. நிரனவுக் 
கூட்்டததுக்கு ைததியில இர� நிகழ்ச்சி ஒன்று 
ேர்டதபற்்றது அதில �னது ைகன் த�லா்டர்பலாக 
அன்ரன சுரஙகணி எழுதிய பலா்டல வரிகரள 
பிரதீபலா �ர்ை�லா� அரனவரினதும கண்களில நீர் 
வழிய பலாடினலார்.   

கலா்ம நவகைலாக கரரநது ஓடியது. தைல் 
தைல் ேலா்ந�லாவின் ஞலாபகம ைர்றநது புதிய 
�ர்பபுகள் உருவலாகின. மிருகத�னைலாக 
தகலார் த�யயபபட்்ட பலா்ட�லார் ைலாணவர்-
களின் எலுமபுக்கூடுகள் ைற்றும இற்றுபநபலான 
ஆர்ட அணிகளும சூரியகந�வில ந�லாண்டி 
எடுக்கபபட்்டன. பததிரிரககளும ைற்றும 
த�லார்க்கலாட்சிகளின் கைரலாக்களும சூரிய-
கந�ரவ நேலாக்கித திருமபின. பிள்ரளகளின் 
புரகபப்டஙகரள ரகயில ஏநதிய தபற்ந்றலார் 
�ஙகளது துயரதர� த�லார்க்கலாட்சி கைரலாக்-
கள் முன் த�ரிவித�லார்கள். அழுகுரல,குற்்றச்-
�லாட்டுகளுக்கு முடிவிலர். நிரனவுக் கூட்்டங-
கள்,புரகபப்டக் கண்கலாட்சி ,ைகலாேலாடு,எதிர்பபு 
ஆர்பபலாட்்டஙகள் ேலாடு பூரலாவும ஏற்பலாடு த�ய-
யபபட்்டன. அவ்நவரளயில அரைச்�ர் ைஙகள 
�ைரவீர பலாரலாளுைன்்றததிற்கு திருமபும �நதியில 

ைரணைர்டந� பிள்ரளகளுக்-
கலாக அருஙகலாட்சியகம ஒன்ர்ற-
யும ேலா்ந�லாவின் உருவச்சிர் 
ஒன்ர்றயும அரைக்க நவண்டு-
தைன ஆந்லா�ரன கூறினலார்.   

குறிபபிட்்ட ஒரு ேலாளில இது 
த�லா்டர்பலான க்நதுரரயலா-
்டல ஒன்று பலாரலாளுைன்்றததில 
அரைச்�ர் ைஙகள �ைரவீரவின் 
�ர்ரையில ேர்டதபற்்றது. 
அதில தவள்ரளத �லாைரர இயக்-
கதர� ந�ர்ந� ேலாமும அரைச்�-
ரின் த�ய்ணியினரும, டி்லான், 
்ட்ஸ் நபலான்்ற பலாரலாளுைன்்ற 
உறுபபினர்களும, வி�லாகலா 
ைற்றும �லானிக்கலா தகலாபல்லாவ 

ஆகிநயலாரும க்நது தகலாண்ந்டலாம. க்நது-
ரரயலா்டலின் பின்னர் பலாரலாளுைன்்ற உணவு 
கூ்டததிற்கு பகல உணவுக்கலாக டி்லானு்டன் 
த�ன்ந்றலாம. ேலா்ந�லா தகலார்க்கு குற்்றச்�லாட்-
்டபபடிருந� �நந�கேபரலான பலாரலாளுைன்்ற 
உறுபபினர் பிரணயில விடு�ர் த�யயப-
பட்டு உணவு கூ்டததிற்கு வந�லார். அவரரக் 
கண்்டதும டி்லான் ஆநவ�ம அர்டந�லார்.   

"தகலார்கலாரர்களு்டன் எமைலால உணவருந� 
முடியலாது .ேலாம த�லநவலாம" என்்றலார்.   

அவரு்டன் ேலாமும தவளிநயறிநனலாம. 
வி�லாகலா உ்டனடியலாக �நந�கேபரலான பலாரலாளு-
ைன்்ற உறுபபினர் அருகில த�ன்்றலார்.   

"பிரணயில விடு�ர்யலாகி வநதிருந�லா-
லும ைன�லாட்சியிலிருநது நீஙகள் விடு�ர் 
ஆக முடியலாது. ேலா்ந�லாவின் அக்கலா என்்ற 
முர்றயில ேலாம ஒருநபலாதும உஙகளுக்கு ைன்-
னிபபு அளிக்க ைலாட்ந்டலாம"   

வி�லாகலாவின் ஆநவ�ைலான அந� நபச்சுக்கு ைத-
தியில அவர் எதுவும கூ்றவிலர்.   

பின்னர் அவர் �பலாேலாயகரி்டம முன் பின் 
அறியலா� தபண்தணலாருவர் எனக்கு அச்சுறுத�ல 
விடுத�லார் என முர்றபபலாடு த�யதிருந�லார்.   

அபபலாவிகளின் நிரனவுக் கூ்டமும ேலாளந-
�லாவின் உருவச் சிர்யும அரைக்கபபட்-
டுக் தகலாண்டிருந�ன. இந�க் தகலார்யு்டன் 
த�லா்டர்புர்டயவர்கள் பலாரலாளுைன்்றததுக்கு 
த�லலுமநபலாது கலார்யும ைலார்யும இந� �ம-
பவதர� நிரனக்க நவண்டும என்பந� அரைச்-
�ர் ைஙகள �ைரவீரவின் கருத�லாக இருந�து. 

அபபலாவிகளின் கூ்டதர� அரைக்கும 
பணி ஜகத வீரசிஙகவுக்கும ேலாளந�லாவின் 
உருவச் சிர் அரைக்கும ே்டவடிக்ரக 
ஜயந� நகலாலியவங�வுக்கும வழஙகப-
பட்்டன. இவ்வி�ம இவ்விரு இ்டஙக-
ளும தவகு சி்றபபலாக தி்றநதுரவக்கபபட்-
்டன. ேலா்ந�லாவின் உருவச்சிர்க்குரிய 
நிரனவு கவிர� ைற்றும சுந்லாகதர� 
ேலாநன எழுதிநனன்.   

கலா்ஙகள் க்டந�ன அர�லாஙகஙகளும 
ப்�்டரவகள் ைலாறின. கலாட்சி கூ்டம 
ைற்றும உருவச்சிர் த�லா்டர்பலான கவ-
னமும குர்றந�து. நிரனவுக் கூ்டதர� 
உர்டதது பசுரைப பூஙகலா அரைக்கப-
பட்்டது. ேலாளந�லாவின் உருவச்சிர் 
த்லாறியில ஏற்்றபபட்டு அந� இ்டததில 
குடுமபம ஒன்று குடிநயற்்றபபட்்டது. 
அவர்கள் தவள்ரள உர்ட அணிநது 
இன்று வரர அரைதியலாக அஙகு வலாழ்கி-
்றலார்கள். ேலா்ந�லாவின் உருவச்சிர்ரய 
அவர் சு்டபபட்்ட குருவிட்்ட �நதியில 
அரைக்க ஒருவலாறு அனுைதி கிர்டத-
�து. ேலா்ந�லாவின் ைரணத�லால அரசி-
யல இ்லாபம தபற்்றவர்களும ைற்றும 

பு்மபி அழு�வர்களும இன்று அரைதியலாக 
உள்ளலார்கள்.   

ேலா்ந�லாவின் ைரணததின் பின்னர் ே்டந� 
ஒநர ஒரு விந�்ட �மபவம என்னதவன்்றலால 
அன்ரன சுரஙகனி எல்லாவ்வுக்கு பலாரலாளு-
ைன்்ற உறுபபினர் ப�விரய தபற்றுக் தகலாடுத-
��லாகும. தகலார்கலார அரசியலவலாதிகளின் 
அரஙகலான இரததினபுரியில இருநது சுரஙகனி 
அமரையலார் நபலான்்ற பண்பலான தபண்ணலால 
கண்ணியைலான அரசியலில ஈடுப்ட முடியுைலா 
என்பந� எனது நகள்வியலாக இருந�து. இன்று 
அவரும எமமிர்டநய இலர்.   

�னது �நர�, அன்பலான �நகலா�ர், நே�ம மிக்க 
அன்ரன, தைலாெலான் எல்லாவ், சிறிய �நர� 
ஆகிநயலாரர இழநது �னிரையில வசிக்கும 
வி�லாகலா, �லான் இழந�வர்களுக்கலாக ஆஜரலாகியுள்-
ளலார். �ற்நபலாது பலாரலாளுைன்்றதர� பிரதிநிதித-
துவபபடுததும தைலாெலானின் பு�லவர் அகி் 
�னது உ்றவினரலான வி�லாகலாவு்டன் துரணயலாக 
நிற்பலார். ேலா்ந�லாவினதும குடுமபத�லாரினதும 
ைனி�லாபிைலானம ைற்றும முற்நபலாக்கு கருததுக்-
கரள �ர்நைல ஏற்றுக் தகலாண்டுள்ள ேலாம, 
அவரர �னிரைபபடுத� ந�ரவயிலர். 
அகலா்ததில வலாடிபநபலான அழகலான ை்ரின் 
ேறுைணத�லால ேலாட்ர்டரயநய ைணம வீ�ச் 
த�யநவலாம.

அது ைலாததிரைன்றி இபபிரந��ததில 
�மிழ், முஸ்லிம ைக்களின் இனேலலு்றவுக்கு 
ைரு�முரன ரகத�றி தே�வுதத�லாழிலதுர்ற 
தபரும பஙகலாற்றி வருகின்்றது. �மிழ் இரள-
ஞர்களும, யுவதிகளும ைரு�முரனக்கு 
வநது தே�வுத த�லாழிர்ப பயின்று அதில 
வருைலானம தபற்று வருகின்்றனர்.   

ஆனலாலும இதத�லாழில மீது ைக்களுக்கு 
படிபபடியலாக ஆர்வம குர்றநது தகலாண்டு 
வருவர�க் கலாண முடிகின்்றது. �ற்தபலா-
ழுது கல்லாறு, களுவலாஞ்சிக்குடி, களு�லாவ-
ரள,ந�த�லாததீவு,தகலாக்தகலாட்டிச்ந�லார் 
உள்ளிட்்ட ப் கிரலாைஙகளிலும உள்ள 
இரளஞர், யுவதிகள் இந�த த�லாழிர் 
அவர்களின் கிரலாைஙகளிந் த�யது வருகின்-
்றனர்.   

க்டந� கலா்ததில ப்ர் ரகத�றி உற்பததி-
யில ப் �லா�ரனகரளச் த�யது, ரகத�றி 
ஆர்ட உற்பததிரய நைமப்டச் த�யது 
வலாழ்நது ைர்றநதுள்ளனர். இவர்கரள அடி-
தயலாற்றி இன்றுவரர இதத�லாழிர் ப்ர் 
த�யது வருகின்்றனர். குறிபபிட்்ட ஒரு சி்ர் 
புதுதைருகு்டன் விததியலா�ைலான சிந�ரன-

யில உற்பததிகரள நைற்தகலாண்டு வருகின்-
்றனர்.  

இந� வரிர�யில இரளய �ர்முர்ற 
உற்பததியலாளரலாக ைரு�முரன பதுறுஸ்-
ைலான் பெதஸைைலான் �ன்ரன ஆழைலாகத 
�்டமபதிதது வருகின்்றலார். 1931ஆம ஆண்டு 
த�லா்டஙகி இன்றுவரர பரமபரர பரமப-
ரரயலாக (மூன்்றலாவது �ர்முர்ற) இந� 
ரகத�றி தே�வுத த�லாழில துர்றரய மிகவும 
சி்றபபலாகச் த�யது வநதிருக்கின்்றனர். அ�ற்-
நகற்ப பதுறுஸ்ைலான் பெதஸைைலான் இதத�லா-
ழிர் மிகவும சி்றபபலாக முன்தனடுதது வரு-
கின்்றலார்.  

பதுறுஸ்ைலான் பெதஸைைலான் இன்ர்றய 
ேவீனததிற்நகற்ப ஆர்ட உற்பததியில அதிக 
கவனம த�லுததி �நர�க்கு ஏற்்ற வரகயில 
விததியலா�ைலாக, �ரமமிக்க�லாக உற்பததியில 
அதிக கவனம த�லுததி வருகின்்றலார். நுகர்-
நவலார் விருமபும வரகயில �லா்றம, ந�ர், 
நஷர்ட், �லவலார், லுஙகி, ரகபரப, ந�லாள் 
ைற்றும துணிவரககள் என ப் உற்பததி-
கரள நைற்தகலாண்டு வருகின்்றலார்.   

இவர் 1982 ஆம ஆண்டு ைரு�முரனயில 
பி்றந�வர். பதுறுஸ்ைலான்- சிததி ைர்ஜலானலா �ம-
பதியரின் பு�லவரலான இவர் ைரு�முரன 
அலைனலார் ைததிய கலலூரி ந�சிய பலா்ட-
�லார்யின் பரழய ைலாணவரலாவலார். இவர் 
ந�சிய இரளஞர் ந�ரவகள் ைன்்றததின் 
விரிவுரரயலாளரலாக க்டந� எட்டு வரு்டஙகள் 
க்டரையலாற்றியுள்ளளலார். நைலும ந�சிய 
பயிலுனர் ரகதத�லாழில பயிற்சி அதிகலார 
�ரபயில வருரக�ரு விரிவுரரயலாளரலாகவும, 
இ்ஙரக த�லாழில பயிற்சி அதிகலார �ரபயி-
லும வருரக�ரு விரிவுரரயலாளரலாகவும க்ட-
ரையலாற்றியுள்ளலார்.  

அதது்டன் நெலாட்்டல முகலாரைததுவப 
பட்்டபபடிபரபயும கர்த துர்றயில பட்-

்டபபடிபரபயும நிர்றவு த�யதுள்ளலார். 
தகலாழுமபில உள்ள பிரபலயைலான ஐநது 
ேட்�ததிர நெலாட்்டலகளிலும க்டரை-
யலாற்றியுள்ளலார்.   

த�லாழில துர்றக்கலாக ப் �லான்றி�ழ்-
கரளயும,விருதுகரளயும இவர் தபற்-
றுள்ளலார். இந�த �ரகரைகநளலாடு 
ரகத�றி ஆர்ட உற்பததித த�லாழிர் 
மிகவும சி்றபபலாகச் த�யது வருகின்்றலார். 

இவரது த�லாழில நிர்யஙகள் ைரு�முரன, 
பலா்முரன, ைததிய முகலாம, தகலா்னி 
ஆகிய இ்டஙகளில இயஙகிவருகின்்றன.   

இவர் பலா்ட�லார்க் கலா்ஙகளில விரள-
யலாட்டு ைற்றும நபலாட்டி நிகழ்ச்சிகளில 
தி்றரை கலாட்டியவர். ப் தபலாது அரைப-
புகளிலும, கழகஙகளிலும இரணநது 

த�யற்பட்டு வருகின்்றலார்.�மூக ந�ரவயில 
அதிக ஆர்வமு்டன் த�யற்பட்டு வருகின்-
்றலார். இவரது �மூக ந�ரவரய தகௌரவிதது 
�ைலா�லான நீ�வலான், எம.சி.சிததித்பரப 
ஞலாபகலார்த� 'ரதன தீபம'விருது ைற்றும 
ந�சிய இரளஞர் ந�ரவகள் ைன்்ற விருது-
களு்டன் பிரந�� விருதுகளும வழஙகபபட்-
டுள்ளன.  

 இந� நபலான்று ைரு�முரன 4 ஜி நென்ட்-
லூம(4G HANDLOOM) முகலாரைததுவப 
பணிபபலாளர் என்்ற வரகயில பதுறுஸ்ைலான் 
பெதஸைைலான் கிழக்கு ைலாகலாணததில சி்றந� 
ரகத�றி உற்பததி த�லாழில முயற்சியலாளருக்-
கலான விருர�ப தபற்்றலார். கிழக்கு ைலாகலாண 
ரகதத�லாழில அரைச்சின் வழிகலாட்்ட-
லில ந�சிய த�லாழில முயற்சி அபிவிருததி 
அதிகலார �ரபயின் ஏற்பலாட்டில கிழக்கு 
ைலாகலாண த�லாழில முயற்சியலாளர்களுக்கலான 
விருது வழஙகிய நிகழ்வு அண்ரையில �லாயந-
�ைருது லீதைரிடியன் ைண்்டபததில ேர்ட-
தபற்்றது.   

இவரது பரமபரரயலாக முபபலாட்்டன் 
அபதுல கலா�ர் அெைது த்பரப, பலாட்்டன் 
அெைது த்பரப அபுபக்கர், �நர� 

அபுபக்கர் பதுறுஸ்ைலான் ஆகிநயலாரர அடி-
தயலாற்றி பதுறுஸ்ைலான் பெதஸைைலான் �னது 
முன்நனலார் த�ய� பணிரய த�யது வரு-
கின்்றலார். ப்ர் இதத�லாழிர் ரகவிட்டு 
வருகின்்ற நபலாதிலும பெதஸைைலான் துணிச்�-
லு்டன் ப் �வலாலகரள எதிர்தகலாண்டு இத-
த�லாழிர் முன்தனடுதது வருகின்்றலார்.  

க்டந� கலா்ஙகளில ைரு�முரன பிரந�-
�ததில எஙகு பலார்த�லாலும ரகத�றிச் �த�ம-
�லான் நகட்கும. குடுமபததில எலந்லாரும 
இரணநது இந� த�லாழிர்ச் த�யது வந�-
னர். ஆனலால தவளிேலாட்டு நவர்வலாயபபுக்-
கலாக அநேகைலானவர்கள் 
த�ல்த த�லா்டஙகிய-
தும தே�வுத த�லாழி்லா-
ளர்களுக்கு தபரும �ட்-
டுபபலாடு ஏற்பட்டு 
விட்்டது. அ�னலால 
இதத�லாழிலும ைஙகிச் 
த�லகின்்றது.
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எல்ாவ் ெ்ரமெம்ரயின் 
தாயகம சப்ரகமுவ ஆகும. 
எஹலியபகாடவுக்கு சிறிது 

தூ்ரத்தில எல்ாவ் என்னும கி்ரா-
ைத்மத அடிபெமடயாகக் பகாண்டு 
வசித்து வநத எல்ாவ் ெ்ரமெம்ர-
யினர் பின்னர் திருைண ெநதஙக-
ளுடன் பி்ரெலயைான பி்ரபுக்கள் 
குடுமெத்துடன் இமணபபிமன 
ஏறெடுத்திக் பகாண்டார்கள்.
அவர்களில ெ்ஙபகாட ்ரத்வத்மத 
குடுமெத்தாரும, கண்டி பகாப்ெகடுவ 
குடுமெத்தாரும அடஙகுவார்கள்.

அமொமை ைாவடடத்தின் ைருத-
முமனயில மகத்தறி ஆமட 
உறெத்தி பதாழிலதுமை மிகவும 

ெமழமை வாயநததாகும. ெருத்திப ெஞமச 
நூ்ாக நூறறு, ை்ரபெடமடகமை ஊை-
மவத்து அதில நிைம தீடடி, சூத்தி்ரத்தில 
ொ்வாடி குழித்தறியில சா்ரம, ்சம், 
கமொயம, ்வடடி, மகக்குடமட, சாலமவ 
்ொன்ை ஆமடகமை உறெத்தி பசயத 
வ்ர்ாறு ைருதமுமன கி்ராைத்திறகு உண்டு. 
இமத அடிபயாறறி இன்றுவம்ர இநத 
மகத்தறி உடெத்தித் பதாழிலதுமை ைருதமு-
மனயில முன்பனடுக்கபெடடு வருகின்ைது.

மனிதாபிமானம் மிகுநத முற்பாக்கு   
அரசியல்ாதி நாலநத எலலா்ல

‘மருதமுனன நநசவுத் நதாழில’ மனைநது   
விடாமல புத்துயிரளிக்கும் பஹத்்ஸமான்

ெண்டா்ர எஹலியபகாட...?   
தமிழில: வீ.ஆர்.வய்ட

பி.எம.எம.ஏ.காதர்...?
(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)

காலஙகள் கடநதாலும்,
மக்களின் உள்்ளத்னத விட்டு
நீஙகாத அரசியல்ாதி
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“ஒர்ரநாடு – ஒர்ர சட்டம்” பசயலணி... 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ்பரிந்து -

ரை்கள த�ொடர்பில் ்கவனத்தில் 
த்கொண்டு, ஜனொதி்பதியின் ந�ொக -
்கத்ர� அரடவ�ற்கு �ங்க்ளொலொன 
ஒத்துரைபபு்கர்ள வைஙகுவ�ொ்க, 
அரைச்சர்்கள த�ரிவித்�னர்.

“ஒநை �ொடு – ஒநை ்சட்டம்” த�ொடர்-
்பொன ஜனொதி்பதி த்சயலணியினர், 
நீதி அரைச்சர் அலி ்சபரி, தவளி�ொட்-
டரைச்சர் ந்பைொசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், 
த்பொதுைக்கள ்பொது்கொபபு அரைச -
்சர் ரியர் அட்மிைல் ்சைத் வீைந்சக்கை 
ஆகிநயொரை ்கடந்� சில தினங்களில் 
்சந்தித்து, த்சயலணியின் ்கடந்� ்கொல 
ைற்றும் எதிர்்கொல நவரலத் திட்டங -
்கள த�ொடர்பில் ்கலந்துரையொடிய 
ந்பொந�, அரைச்சர்்கள நைற்்கண்ட-
வொறு த�ரிவித்�னர்.

இனம் அல்லது ை�ம் ்சொர்ந்� குழுக-
்க்ளொ்க இரைந்து, பிரிந�ொர் இனத்-
ர�ச ்சொர்ந்�வர்்கர்ள வித்தியொ்சைொ்க 
�டத்�க கூடொத�ன்று த�ரிவித்� 
ஜனொதி்பதி த்சயலணியினர், ஜனொ-
தி்பதியிடம் “சுபீட்்சத்தின் ந�ொககு” 
த்கொளர்கப பிை்கடனத்தில் குறிப -
பிடப்பட்டுள்ள “ஒநை �ொடு – ஒநை 
்சட்டம்” எண்ைக்கருரவச த்சயற்-
்படுத்துவ�ன் முககியத்துவம் ்பற்றி 
விவரித்�னர். இது வரையில் �ொடு 
முழுவதிலும் நைற்த்கொள்ளப்பட்ட 
்கருத்�றி�ல் ைற்றும் த்கொழும்பு ்பண்-
டொ�ொயக்க ைொ�ொட்டு ைண்ட்பத்தில் 
�ரடத்பற்்ற ்சொட்சியப ்பதிவு்கள 
த�ொடர்பிலும், அரைச்சர்்கள மூவ -
ருககு இ�ன்ந்பொது த�ளிவு்படுத்�ப-
்பட்டது.

நீதித்துர்றயில் நீதி நிர்வொ்கத்ர� 
விரைவு்படுத்துவ�ற்்கொ்க ஆைம்பிக-
்கப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் ையைொக்கல் 
நவரலத்திட்டம், புதிய நீதிக்கட்ட-
ரைபபு, நீதி அரைசசினொல் முன் -
ரவக்கப்பட்டுள்ள புதிய ்சட்டமூ-
லங்கள த�ொடர்்பொன �்கவல்்கர்ள, 
நீதி அரைச்சர் அலி ்சபரி, த்சயலணி -
யிடம் ர்கயளித்�ொர்.அத்துடன், நீதி 
அரைச்சர் அலி ்சபரியின் அரைப-
பின் ந்பரில், வகபு ்சர்பயின் �ரல-
வரும் இந்�க ்கலந்துரையொடலில் 
்கலந்துத்கொண்டிருந்�ொர். 

வகபு ்சர்ப த�ொடர்பில் த்பொது-
ைக்க்ளொல் த்சயலணியிடம் 
முன்ரவக்கப்பட்ட சிக்கல்்கள 
த�ொடர்பிலும் இ�ன்ந்பொது ்கலந்து-
ரையொடப்பட்டது.

தவளி�ொட்டரைசசில் �ரட -
த்பற்்ற ்கலந்துரையொடலின் ந்பொது, 
அரைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அை்சொங்கத்-
தின் தவளி�ொட்டுக த்கொளர்க்கள 
ைற்றும் எதிர்்கொலத்தில் அை்சொங்கம் 
்கலந்துத்கொள்ளவுள்ள ்சர்வந�்ச 
ைொ�ொடு்கள த�ொடர்பில் வி்ளக்கை-
ளிக்கப்பட்டது. 

பிரிவிரனவொ�ம் ந�ொற்்கடிக -
்கப்பட்டு, ஒரு �ொடொ்க இலஙர்க 
ஒன் றி ர ை க ்க ப ்ப ட் டு ள ்ள ர � ய -
டுத்து, மீண்டும் அவவொ்றொனத�ொரு 
நிரலரை ஏற்்படுவ�ற்கு ஏந�னும் 
்கொைணி்கள ந�ொன்றுைொயின் 
அவற்ர்ற முறியடிப்ப�ன் முககி-
யத்துவம் ்பற்றி, த்பொதுைக்கள ்பொது -
்கொபபு அரைச்சருடனொன ்சந்திபபின் 
ந்பொது ்கலந்துரையொடப்பட்டது.

ச்டலங்கள் மீதான ்கட்டாய...
அ�ன்்படி �ொடு முழுவதுமுள்ள 

ரவத்திய்சொரல்களில் அல்லது 
தவளியில் இடம்த்பறும் ைைைங்கள 
த�ொடர்பில் இதுவரை ்கட்டொய பி.சி.
ஆர். ்பரிந்சொ�ரன �ரடமுர்றயிலி-
ருந்து வந்� ந்பொதும் அந்� ்பரிந்சொ-
�ரன �ரடமுர்ற நீக்கப்பட்டுள்ள-
�ொ்க சு்கொ�ொை ந்சரவ்கள ்பணிப்பொ்ளர் 
�ொய்கம் அந்சல குைவர்த்�ன த�ரி-
வித்துள்ளொர்.

அவவொ்றொன ைைைங்கள ஏற்்ப-
டும்ந்பொது பிநை� ்பரிந்சொ�ரன 
த�ொடர்்பொன ்சட்ட ைருத்துவ அதி்கொ-

ரியின் ந�ரவகந்கற்்ப ைட்டும் பி.சி.
ஆர். ்பரிந்சொ�ரன த்சயய முடியு-
தைன்றும் அந்� புதிய வழி்கொட்ட-
லில் த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நைற்த்கொள்ளப்படும் பி.சி.ஆர். 
்பரிந்சொ�ரனயில் ைைணித்துள்ள 
�்பர் த்கொநைொனொ ரவைஸ் த�ொற்று 
ந�ொயொ்ளதைன உறுதிப்படுத்�ப்பட்-
டொல், அவைது இறுதி ைைைச ்சடஙகு-
்கள �ற்ந்பொது �ரடமுர்றயிலுள்ள 
சு்கொ�ொை வழிமுர்ற்கர்ளப பின்்பற்-
றிநய நைற்த்கொள்ளப்படுதைன்றும் 
அவர் குறிபபிட்டுள்ளொர்.

த்கொநைொனொ ரவைஸ் த�ொற்றுக -
குள்ளொகி ைைணிபந்பொரின் ்சடலங -
்கர்ள �்கனம் த்சயவது த�ொடர்்பொ்க 
சு்கொ�ொை அரைசசினொல் ஏற்்கனநவ 
தவளியிடப்பட்டிருந்� சுற்்றறிகர்க 
த�ொடர்ந்தும் �ரடமுர்றயிலிருக -
கும் என்றும் அவர் த�ரிவித்துள -
்ளொர். 

்சடலங்கள மீ�ொன பிசிஆர் ்பரி-
ந்சொ�ரன த�ொடர்பில் �ற்ந்பொது 
தவளியிடப்பட்டுள்ள சுற்று நிரு-
்பத்தின் பிைதி்கள நீதியரைச்சர், 
சு்கொ�ொை அரைச்சர், ்சட்ட ைொஅதி்பர், 

த்பொலிஸ் ைொஅதி்பர் ைற்றும் ்பதிவொ-
்ளர் �ொய்கம் உளளிட்ட அரனவருக-
கும் அனுபபி ரவக்கப்பட்டுள்ள�ொ்க-
வும் சு்கொ�ொை ந்சரவ்கள ்பணிப்பொ்ளர் 
�ொய்கம் த�ரிவித்துள்ளொர்.

அந�நவர்ள, �ொட்டின் �ற்ந்பொது 
த்கொநைொனொ ரவைஸ் த�ொற்று 
ந�ொயொ்ளர்்களின் எண்ணிகர்க 
அதி்கரித்து வருவ�ொ்க குறிபபிட் -
டுள்ள அவர்,ைக்கள த�ொடர்சசியொ்க 
சு்கொ�ொை வழிமுர்ற்கர்ள முர்றயொ -
்கப பின்்பற்றுவது அவசியம் என்றும் 
த�ரிவித்துள்ளொர்.  (ஸ)

கிழக்கில் தனித்து... 
ைண்ட்பத்தில் �ரடத்பற்்றது.இந் -

நி்கழ்வில் ்கலந்து த்கொண்டு உரை-
யொற்றுர்கயிநலநய அவர் இ�ரனக 
குறிபபிட்டொர்.

்கல்முரனத் த�ொகுதி அரைப்பொ-
்ளர் சிநைஷட ்சட்டத்�ைணி எம்.எஸ்.
அபதுர் ைஸ்ஸொக �ரலரையில் �ரட -
த்பற்்ற இந்நி்கழ்வில் ஐககிய ைக்கள 
்சகதியின் த�ொழில் ்சங்கத் �ரலவ-
ரும் ்பொைொளுைன்்ற உறுபபினருைொன 
முஜீபுர் ைஹைொன், ்கட்சியின் கிைககு 
ைொ்கொை அரைப்பொ்ளரும் ்பொைொளு-
ைன்்ற உறுபபினருைொன இம்ைொன் 
ைஹறூப, பிைதி ந�சிய அரைப்பொ்ள-

ரும் முன்னொள பிைதியரைச்சருைொன 
புத்தி்க ்பத்திைன ைற்றும் முன்னொள 
்பொைொளுைன்்ற உறுபபினர் ்சந்திை�ொ்ச 
்கலப்பதி உட்்பட முககியஸ்�ர்்கள 
்பலரும் ்பஙந்கற்றிருந்�னர்.

த்சயலொ்ளர் ைஞ்சித் ைத்துை 
்பண்டொை நைலும் த�ரிவிகர்கயில்;

இனிவரும் ்கொலங்களில் ஐககிய 
ந�சிய ்கட்சி விட்ட �வறு்கர்ள 
ஐககிய ைக்கள ்சகதி ஒருந்பொதும் 
த்சயயைொட்டொது. �ொட்டிலுள்ள 160 
த�ொகுதி்களுககும் அரைப்பொ்ளர்்கள 
நியமிக்கப்பட்டிருககின்்றனர். அந்-
�ந்� த�ொகுதி அரைப்பொ்ளர்்கந்ள 

த்பொதுத் ந�ர்�லில் நவட்்பொ்ளர்்க-
்ளொ்க நியமிக்கப்படுவர். ்கட்சி ்சம்-
்பந்�ப்பட்ட எந்� நவரலத் திட்ட -
ைொயினும் அரைப்பொ்ளர் ஊடொ்கநவ 
முன்தனடுக்கப்படும்.

கிைககு ைொ்கொைத்தில் ஸ்ரீலங்கொ 
முஸ்லிம் ்கொஙகிைஸ், அகில 
இலஙர்க ைக்கள ்கொஙகிைஸ் ந்பொன்்ற 
்கட்சி்கள எம்முடன் இரைந்து 
எைது நவட்்பொ்ளர் ்பட்டியலில் 
ந்பொட்டியிட்டு, எைது ஆ�ைவொ்ளர்-
்களினதும் வொககு்கர்ளப த்பற்று, 
தவற்றி த்பற்்ற பின்னர் அவர்்கள 
அை்சொங்கத்தில் இரைந்து விடுகின் -

்றனர். இ�னொல் ்பொைொளுைன்்றத்தில் 
எைது ்கட்சியின் ்பலம் ைலினப்ப-
டுத்�ப்படுகி்றது. ைொற்றுக ்கட்சியி -
னருககு வொயப்பளிப்ப�ொல் எைது 
்கட்சி ஆ�ைவொ்ளர்்கள ்பொதிக்கப்படு-
கின்்றனர். இது ்பற்றி இஙகு சுட்டிக -
்கொட்டப்பட்டது.

இனிவரும் எந்�தவொரு ந�ர்�லி -
லும் இவவொ்றொன �வறு்கள �டக்க 
இடைளிக்க ைொட்நடொதைன்று உறு -
தியளிககிந்றன். இது விடயத்தில் 
்கட்சியின் �ரலவர் ்சஜித் பிநைை-
�ொ்ச மி்கவும் உறுதியொ்க இருககி்றொர் 
என்்றொர்.

ரதசிய ம்கத்பதாழில் வல்லுநர்களுக்கு...
ந்பொது ஜனொதி்பதியினொல் பி்ளொட் -

டினம் விருது்கள வைஙகிக த்கௌை-
விக்கப்பட்டனர்.

்பொரிய, �டுத்�ை ைற்றும் சிறு அ்ள-
விலொன 20 துர்ற்களுககு, �ங்கம், 
தவளளி ைற்றும் தவண்்கல விருது-
்கள வைங்கப்பட்டன.

நைொட்டொர் வொ்கனங்கர்ள ஒன்று 
ந்சர்ககும் ர்கத்த�ொழிரல ஊககு-
விககும் வர்கயில், அத்துர்றரயச 

ந்சர்ந்� ர்கத்த�ொழில் வல்லு�ர்்கள 
மூவர் ைற்றும் த்பொதுத்துர்ற நிறுவ -
னங்கள மூன்று, இ�ன்ந்பொது சி்றப -
புப ்பொைொட்டுக்கொன விருது்கர்ளப 
த்பற்்றன.

�ைது உற்்பத்தி்களுககு முன்னு -
ரிரையளிககும் ்பயைத்துக்கொன 
�ம்பிகர்க ரவத்ந�, ஜனொதி்பதி 
அதி்கொைத்துககுக த்கொண்டுவைப -
்பட்டதைன்றும் எதிர்்கொலத்திலும் 

அந்� �ம்பிகர்கயுடன் �டவடிக -
ர்க்கர்ள முன்தனடுத்து, ந�சிய 
ர்கத்த�ொழிற்றுர்றரய நைம்்ப -
டுத்தும் த்பொறுபபு அை்சொங்கத் -
துககுள்ளத�ன்றும் த�ரிவித்� 
ர்கத்த�ொழிற்றுர்ற அரைச்சர் 
விைல் வீைவங்ச, ந�சிய ர்கத்த�ொ -
ழில்்கள, முன்னரை விட �ற்்கொலத் -
தில் புத்துயிர் த்பற்று வருகின்்றன 
என்்றொர்.

ந�சிய ர்கத்த�ொழிலொ்ளர்்களுககு 
�ற்ந்பொர�ய ்சவொல் ஆசீர்வொ�ைொ்க 
அரைந்துளத�ன்றும் த�ொழில் 
முயற்சி்கள ்கட்டிதயழுப்பப்ப-
டும்ந்பொது ந�சிய ர்கத்த�ொழில்்கள 
நைம்்படுவ�ொல் கிரடககும் த்பொரு-
்ளொ�ொைத்திலிருந்து அரனத்துப பிைச-
சிரன்களுககும் தீர்வு்கொைக கூடிய -
�ொ்க இருககுதைனவும் அரைச்சர் 
குறிபபிட்டொர்.

பும்கயி்ரத ரசமவ்கள்...
�ம்மி்க ஜயசுந்�ை த�ரிவிகர்க-

யில், 
இந்தியொவின் நிதியு�வியுடன் 

நைற்்படி ையில் ்பொர� புனைரைபபுச 
த்சயயப்படவுள்ள�ொ்கவும் ைொர்ச 05 
ஆம் தி்கதிககுப பின்னர் வடககுக-
்கொன ையில் ந்சரவ த்கொழும்பிலி-
ருந்து அநுைொ�புைம் வரை ைட்டுப்ப-
டுத்�ப்படுதைன்றும், ்பயணி்களின் 
�லரனக ்கருத்திற்த்கொண்டு யொழ்ப-
்பொைத்திலிருந்து கிளித�ொசசி வரை 
விந்சட ையில் ந்சரவ �ரடத்பறு -
தைன்றும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.

இக்கொலத்தில் அநுைொ�புைத்திலி -
ருந்து யொழ்ப்பொைம் வரை விந்சட 
்பஸ் ந்சரவ்கள �ரடமுர்றப்படுத் -
�ப்படுதைன்றும் அந்� ்பஸ் ந்சரவ 

ையில் நிரலயத்திலிருந்து ஆைம் -
பிககும் என்றும் அவர் த�ரிவித் -
துள்ளொர்.

இந்திய ்கடன் உ�வித் திட்டத்தின் 
கீழ் 1.5 பில்லியன் த்சலவில் ைஹவ 
த�ொடக்கம் ஓைந்ர� வரையிலொன 
ையில் ்பொர� புனைரைக்கப்படும் 
த்சயற்திட்டம் �ரடமுர்றப்படுத்-
�ப்படவுள்ளது. 

வடககுக்கொன ையில்ந்சரவ 
த்கொழும்பிலிருந்து அநுைொ�புைம் 
வரை �ரடமுர்றயிலிருககுதைன்-
றும் யொழ்ப்பொைத்திலிருந்து கிளி -
த�ொசசி வரை ைற்றுதைொரு ையில் 
ந்சரவ �ரடமுர்றப்படுத்�ப்படும் 
என்றும் அவர் நைலும் த�ரிவித்துள-
்ளொர்.  (ஸ)

60 ரெர ப்காண்ட 09 விரச்ட பொலிஸ்...
உயைதி்கொரி ஒருவர் த�ரிவித்�ொர்.
சிநைஷட ஊட்கவியலொ்ளர் ்சமு -

தித்� ்சைைவிககிைைவின் இல்லத் -
துககு �ொககு�ல் �டத்திய குழுவினர், 
வொ்கனங்களில் வருர்க �ந்�ரை, 
�ொககு�ல் �டத்திய பின்னர் �பபிச 
த்சன்்ற வீதி்கள த�ொடர்பில் �்க-
வல்்கர்ளக ்கண்டறிய சி.சி.ரி.வி 
்கொதைொளி ்கொட்சி்கர்ள ஆயவுககுட்-
்படுத்துவ�ொ்க த்பொலிஸொர் த�ரிவித்-
துள்ளனர்.

இந்� வொ்கனம் ஸ்ந்பசியொ 
வர்கரய ஒத்��ொ்க உள்ளத�ன, 
சி.சி.ரி.வி ்கொதைொளிக ்கொட்சி்கர்ள 
ஆைொயந்��ன் அடிப்பரடயில் ்சந்ந�-
்கம் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.

இ�ற்்கரைய, சி.சி.ரி.வி 

்கொதைொளிக ்கொட்சி்கள, நைலதி்க 
வி்சொைரை்களுக்கொ்க த்கொழும்பு ்பல் -
்கரலக்கை்கத்திற்கு அனுபபி ரவக-
்கப்படவுள்ளன. ்சம்்பவம் த�ொடர் -
பில், 26 சி.சி.ரி.வி ்கொதைொளிக 
்கொட்சி்கர்ள, வி்சொைரை அதி்கொரி-
்கள ந�ற்று முன்தினம் வரையில் 
ஆயவுககுட்்படுத்தியுள்ளனர்.

இக குழுவினர் �ொககு�ல் �டத்துவ-
�ற்்கொ்க, த்கொழும்பிலிருந்து பிலியந்-
�ரல ்சந்திவரை ்பயணித்துள்ளரை 
இ�னூடொ்க ்கண்டறியப்பட்டுள-
்ளது.அவர்்கள ்பயணித்� வொ்கனம் 
பிலியந்�ரல வி்கொரைக்கருகில் 
மீண்டும் திரும்பி ஜொலியத்கொட ்சந்தி 
ஊடொ்க ்பயணிப்பது அவ�ொனிக்கப -
்பட்டுள்ளது.

பெறரறாலிய கூடடுத்தாெனத்திறகு...
பதரிவித்துள்்ளது.
எரிபொருள் விமலமய அதி்கரிக்்க 

ரவணடும் அல்லது எரிபொருளுக்்கான 
வரிசசலும்க்கம்ள வழங்க ரவணடு-
பைன நிதி அமைசசி்டம் ர்காரிக்ம்க 
விடுத்துள்்ளதா்க கூடடுத்தாெனத்தின் 
தமலவர, சட்டத்த்ரணி சுமித் விரேசிங்க 
பதரிவித்துள்்ளார.

தறரொமதய சூழலில் எரிபொருளின் 
விமல பதா்டரந்தும் இவவாறு ரெணப-
ெடுைாயின், இலஙம்க பெறரறாலியக் 
கூடடுத்தாெனம் ொரிய நட்டத்மத எதிர-

ரநாக்்க ரவணடிரயறெடுபைன எரிசக்தி 
அமைசசு பதரிவித்துள்்ளது.

ப்டாலர ெறறாக்குமறயினால் எதிர்கா-
லத்தில் நாடடின் எரிபொருள் விநிரயா-
்கம் பநருக்்கடிக்குள்்ளாகுபைன எரிசக்தி 
அமைசசின் உய்ரதி்காரி ஒருவர பதரி-
வித்துள்்ளார.இதமன ்கருத்திறப்காணடு 
எரிபொருள் மீதான வரிமய குமறக்கு-
ைாறு அல்லது எரிபொருள் விமல அதி-
்கரிபமெ துரிதபெடுத்துைாறு இலஙம்க 
பெறரறாலியக் கூடடுத்தாெனம், நிதி 
அமைசசி்டம் ர்காரிக்ம்க விடுத்துள்்ளது.

நீ்ரா்டச பசன்ற இரு...
சிறுமி்கள் குளிபெதறகுச பசன்றுள் -

்ளனர.நால்வரும் நீரில் மூழ்கியமத 
அபெகுதி ைக்்கள் அவதானித்துள்்ளனர.
பின்னர பி்ரரதசவாசி்க்ளால் ைாண-
வி்கள் மீட்கபெட்டது்டன், ஆெத்தான 
நிமலயிலிருந்த மூன்று ைாணவி்களும் 
குருநா்கல் மவத்தியசாமலயில் அனுை -
திக்்கபெடடுள்்ளனர.

மவத்தியசாமலயில் சிகிசமச பெறறு 
வந்த இரு ைாணவி்கள் உயிரிழந்துள்்ள-
தா்க பொலிஸார பதரிவிக்கின்றனர.

இ்ரணடு சிறுமி்களின் ச்டலங்க-
ளும் குருநா்கல் மவத்தியசாமலயில் 
மவக்்கபெடடுள்்ளது்டன், குருநா்கல் 
பொலிஸார ரைலதி்க விசா்ரமண்கம்ள 
ரைறப்காணடு வருகின்றனர.

முதல் த்டமவயா்க... 03ஆம் ெக்்கத் பதா்டர 
கி்ராைங்களுக்்கான வ்ரவு பசலவுத் 
திட்டம் சைரபபிக்்கபெடடுள்்ளது. 
அமனத்து கி்ராைங்கம்ளயும் அபிவி-
ருத்தி பசயவது இதன் ரநாக்்கைாகும். 

முயறசியுள்்ள அமனத்து பி்ரமே்க-
ம்ளயும் ெலபெடுத்தும் வம்கயில் இந்த 
வ்ரவு பசலவுத்திட்டம் மூலம் ந்டவடிக்-
ம்கபயடுக்்கபெடடுள்்ளது.

யாழில் ெயங்க்ரவாத... 03ஆம் ெக்்கத் பதா்டர 
உள்ளூ்ராடசி சமெத் தவிசா்ளர்கள், 
உறுபபினர்கள், ைணிவணணன் ஆத்ரவு 
உறுபபினர்கள், சிவில் சமூ்க பசயறொட-

்டா்ளர்கள் ைறறும் பொதுைக்்கள் என 
ெலரும் ்கலந்துப்காணடு ம்கபயழுத்துக்-
்கம்ள ெதிவு பசயதிருந்தனர.

சிறிரசனவும்- ்ரணிலும்... 03ஆம் ெக்்கத் பதா்டர 
ந்டவடிக்ம்க்கள் ைாத்தி்ரம் ரொதுைான-
வபயன ்கருதினர. நிமலைாறறுக்்கால 
நீதி பதா்டரொன தங்கள் ்க்டபொடு்கம்ள 
நிமறரவறற முன்வ்ரவில்மல.

முன்மனய அ்ரசாங்கத்து்டனான 
எனது அனுெவங்கள் குறித்தும் நான் 
விரச்ட அறிக்ம்கயா்ள்ரா்க இருந்த-

ரவம்ள, அ்ரசாங்கங்களு்டனான எனது 
அனுெவம் குறித்தும் ்கருத்துக்்கம்ள 
ெகிரந்துப்காள்ளுைாறு ர்கடடுக் ப்காண-
டுள்்ளனர.அ்ரசாங்கங்கள் எபரொதும் 
ஒறமற ்கல்லால் உருவானமவயில்மல, 
சிறந்த எணணபொஙகு்களும் ஆழைான 
எதிரபபுணரவு்களும் ப்காண்டமவ.

யொழ்ப்பொைத்தில் 70 
வயதில் �்பர் ஒருவர் 
முதுநிரல ்பட்டம் த்பற்று 
்சொ�ரன ்பரடத்துள்ளொர். 
இ�ற்கு த்பரும்்பொன்ரை-
யொன சிங்க்ள ைக்கள ்பொைொட்-
டுத் த�ரிவித்துள்ளனர்.

யொழ்ப்பொைத்ர� ந்சர்ந்� 
�்பர் ஒருவர் �னது 70ஆவது 
வயதில் ்பட்டம் த்பற்்றர� அவைது 
ை்கன் �னது மு்க நூலில் ்பதிவிட்-
டுள்ளொர்.

“எனது �ந்ர� �னது 70ஆவது 
வயதில் M.P.A ்பட்டம் த்பற்றுள-
்ளொர்” என ை்கன் ்பதிவிட்டுள்ளொர்.

ரவத்தியைொன ை்கனின் மு்கநூல் 
்பக்க ்பதிரவ சிங்க்ள மு்க நூல் ்பக -

்கங்கள மீள ்பதிவு த்சயது 
தவளியிட்டுள்ளன. அத்து-
டன் ்கல்விககு வயதில்ரல 
என்்ப�ரன அவர் உண்ரை-
யொககியுள்ளொர் என ்பலரும் 
70 வய�ொன மு�யவரை  
்பொைொட்டியுள்ளனர்.

எனினும் இந்� ்கற்-
ர்கயின் த்பறுைதிரய 

இன்ர்றய ்கொலப்பகுதியினர் ைதிக -
்கொைல் ்பைம் த்சலுத்தி ்பட்டங-
்கர்ள த்பற்றுக த்கொளவ�ொ்க ்பலரும் 
குறிபபிட்டுள்ளனர்.

அ�ன் ைதிபர்ப உைர்ந்�வர் 
வயர� த்பொருட்்படுத்�ொைல் 
்சொதித்து ்கொட்டியுள்ளொதைன ்பதிவிட் -
டுள்ளனர்.

70 வயதில் முதுநிலை 
பட்டம் பபற்ற முதியவர்

நலொைன்ஸ் த்சல்வ�ொய்கம்

்க.த்பொ.�.உயர்�ைப ்பரீட்ர்ச �ரட-
த்பற்று வரும் நிரலயில் முர்றந்க-
டொன வி�த்தில் த்சயற்்படும் ்பரீட்்சொத்-
தி்களுககு எதிைொ்க ்கடும் �டவடிகர்க 
எடுக்கப்படும் என ்பரீட்ர்ச்கள 
ஆரையொ்ளர் �ொய்கம் எல். எம்.டீ. 
�ர்ைந்சன த�ரிவித்துள்ளொர்.

இம்முர்ற ்பரீட்ர்சயின் ந்பொது 
ஒநை ஒரு முர்றந்கடொன ்சம்்பவம் 

இடம்த்பற்றுள்ள�ொ்க த�ரிவித்� 
அவர் அது த�ொடர்பில் த்பௌத்� ந�ைர்  
ஒருவர் ர்கது த்சயயப்பட்டுள்ள�ொ்க-
வும் த�ரிவித்துள்ளொர்.நைற்்படி ந�ைர் 
தவளி�ொட்டுப ்பயைத்ர� நைற்-
த்கொண்டுள்ள ைற்த்றொரு ந�ைருககுப 
்பதிலொ்க ந்பொலி �்கவல்்கர்ள வைஙகி 
்பரீட்ர்சககுத் ந�ொற்றியுள்ள�ொ்க 
்பரீட்ர்ச ஆரையொ்ளர் �ொய்கம் த�ரி-
வித்துள்ளொர்.(ஸ)

பரீட்சையில் ஆள்மாறமாட்டம் சசைய்த
சபௌத்த த்தரர் சபமாலிசைமாரமால் ்ைது

தமிழ் ெத்திரிம்க ோம்ெவான் எஸ். டி.சிவநாய்கத்தின் ேனன தின நூறறாணடு (1921-−2021) விழாவும், ஞாெ்காரத்த முத்திம்ர பவளியீடும் ரநறறு ைாமல ஸ்ரீ சத்ய சாயி, சீ்ரடி ொொ (ப்காழும்பு) ைத்திய நிமலயத்தின் அறங்காவலரும் தமலவருைான எஸ். என். உதயநாய -
்கம் தமலமையில் நம்டபெறறது. நி்கழ்வில் ்கலந்து ப்காண்ட ொ்ராளுைன்ற உறுபபினர பி. இ்ராதாகிருஷணன், ொ்ராளுைன்ற உறுபபினர ைரனா ்கரணசன் ைறறும் பி்ரமு்கர்களுக்கு முதல்நாள் ஞாெ்காரத்த முத்திம்ர உமற வழங்கபெடுவமதயும் ்கலந்து ப்காணர்டாம்ரயும் 
்காணலாம்.



மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாத்தளை அருள்-
மிகு ஸ்ரீ முததுமாரியமமன் த்தவஸ்தான வரு -
டாந்த மாசி ம்க மத்காற்்சவ பஞ்சர்த பவனி 
17 இன்று வியாழககிழளம இடம்பறும. 
இத த்தர்த திருவிழா இமமுளற நாட்டில் சூழ் -
நிளலகத்கற்ப நளட்பறவுள்ை்தா்க ஆலய 
அறங்காவலர் ்சளப ்தளலவர் விகதனஸவரன் 
்சர்வானந்தா ்்தரிவித்தார்.

மாசி ம்க மத்காற்்சவ பஞ்சர்த பவனி பகு-
தியில் இன்று ்காளல 11 மணியைவில் சுவா -
மி்களுககு பிரதிஷளட ்்சயயப்பட்டு அ்தன் 
பின்னர் மாளல 3 மணிககு அமபாள் த்தரில் 
ஆதரா்கணிதது  சுவாமி்களுககு அர்்ச்சளன-
்கள் இடம்பற்று மாளல 6 மணிககுப் பின்னர் 
பஞ்சர்த பவனி ந்கர் வலம வரும.பஞ்சர்த பவனி 
மறுநாள் 4:30 மணிககு மீண்டும ஆலயதள்த வந-

்தளடயும.
சு்கா்தார விதிமுளற்களுககு அளமய மூன்று 

்்காதரானா ்தடுப்பு ஊசி்களையும ்பற்றுக-

்்காண்ட அடியார்்கள் 100 தபர் மாததிரதம 
ஒதர தநரததில் ஆலயததிற்குள் அனுமதிக்கப்-
படுவார்்கள். 

அடியார்்கள் அளனவரும ்தடுப்பூசி்களை 
ஏற்றுக ்்காண்டார்்கள் என உறுதி ்்சயயப்-
பட்டு அ்தற்்கான  அட்ளடயும வழங்கப்பட்-
டுள்ைது.

த்தர்வீதி உலாவின் தபாது வீதி ஓரங்களில் 
இருநது பூளை ்தட்டு வழஙகுவது ்தளட 
்்சயயப்பட்டுள்ைதுடன் அர்்ச்சளன்களும 
ஏற்றுக்்காள்ைப்படமாட்டாது. இது ்தவிர 
்வளியூர் அடியார்்கள் அனுமதிக்கப்பட-
மாட்டார்்கள். ்கடந்த வருடங்களை தபான்று 
இமமுளற ்காவடி ஊர்வலம மற்றும ்கற்பூர 
்சட்டி ஊர்வலம இளடநிறுத்தப்பட்டுள்ை-

துடன் பால்குட பவனி, ்கற்பூர ்கட்டி என்பன 
ஆலய வைா்கதள்த சுற்றி இடம்பறவுள்ை்தா்க-
வும அவர் தமலும ்்தரிவிததுள்ைார்

நுவ்ரலியா தின்கரன் நிருபர்  

நுவ்ரலியா மாவட்டததில் 
்்தாடர்்சசியா்க த்காயில்்கள் 
உளடக்கப்படுகின்ற ்சமப-
வங்கள் இடம்பற்று வரு-
கின்றன. இந நிளலயில் இது 
்்தாடர்பா்க இதுவளரயில் 
எவரும ள்கது ்்சயயப்பட-
வில்ளல. இ்தன் மூலம ்்தரிய வருவ-
்தாவது வி்சாரளை்கள் மந்த ்கதியில் 
நளட்பறுகின்றன என்பத்த ஆகும. 
இவவாறு மளலய்க மக்கள் முன்னணி-
யின் ்தளலவரும நுவ்ரலியா மாவட்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான 
தவலு்சாமி இரா்தாகிருஸைன் ்்தரி-
விததுள்ைார். இவர் உடன் நடவடிகள்க 
எடுககுமாறு பிரதி ் பாலிஸ மா அதிபரி-

டம த்காரிகள்க விடுததுள்ைார்.  
இது ்்தாடர்பா்க அவர் ஊட-
்கங்களுககு ்கருதது ்்தரிவிக-
ள்கயில்,  

நுவ்ரலியா மாவட்டத-
தில் ்்தாடர்்சசியா்க த்காயில் 
உளடப்பு ்சமபவங்கள் பதி-
வாகிவருகின்றன. தநற்று 
முன்தினம அக்கரபத்தளன 

டய்கம பகுதி்களில் சுமார் 5 த்காயில்்கள் 
உளடக்கப்பட்டுள்ைன.  

அந்த த்காயில்்களில் இருந்த உண்டி-
யல்்கள் ்கைவாடப்பட்டுைைன. அத்த 
தபால இளறவனுககு அணிவிக்கப்பட்-
டிருந்த நள்க்களும ்கலவாடப்பட்டுள்-
ைன. இது ்்தாடர்பா்க உடனடியா்க 
நடவடிகள்க்களை தமற்்்காள்ளுமாறு 
நுவ்ரலியா மாவட்ட பிரதி ்பாலிஸ 

மா அதிபர் பிர்சாத ரைசிங்ஹவிடம 
்்தாளலதபசியில் ்்தாடர்பு ்்காண்டு 
்்தரிவிததுள்தைன்.அவரும குறித்த பகு-
திககு வித்சட ்பாலிஸ குழு ஒன்ளற 
அனுப்பிளவப்ப்தா்க என்னிடம ்்தரி-
விததுள்ைார்.  

்கடந்த ்காலங்களிலும நுவ்ர-
லியா மாவட்டததில் ்்தாடர்்சசியா்க 
த்காயில்்கள் உளடக்கப்பட்டுள்ைன. 
இது ்்தாடர்பா்க ்பாலிஸ நிளலயங-
்களிலும முளறப்பாடு்கள் ்்சயயப்-
பட்டுள்ைன. ஆனால் இதுவளரயில் 
எவரும ள்கது ்்சயயப்படவில்ளல. 
்வறுமதன முளறப்பாடு்களை மாத-
திரம பதிவு ்்சயது ளவப்ப்தன் மூலம 
எதுவும நளட்பறாது. அது மாததிர-
மன்றி த்காயில் நிர்வா்கதள்தயும மாத-
திரதம வி்சாரளை ்்சயகின்றார்்கள். 

எனதவ ்சமபவததுடன் ்்தாடர்புளட-
யவர்்களை இனம ்காண்ப்தற்கு வித்சட 
்்சயல்திட்டம ஒன்ளற ்பாலி்சார் 
தமற்்்காள்ை தவண்டும.  

இள்த விடுதது ்பாலிஸ நிளலயத-
தில் இருககின்ற முளறப்பாட்டு புத-
்த்கததின் பக்கங்களை நிரப்புவ்தால் 
ஒன்றும நளட்பறாது. த்காயில்்கள் 
என்ற ்காரைத்தால் ்பாலி்சார் அக்களர 
இன்றி ்்சயற்படுகின்றார்்கதைா என்ற 
்சநத்த்கமும எழுகின்றது. எனதவ 
இந்த விடயம ்்தாடர்பா்க ்பாலி்சார் 
அதி்க ்கவனம ்்சலுதது இந்த நா்ச்கார 
்்சயலில் ஈடுபடுகின்றவர்்களை உடன-
டியா்க அளடயாைம ்கண்டு அவர்்களை 
்சட்டததின் முன் நிறுத்த நடவடிகள்க 
எடுக்க தவண்டும எனவும அவர் 
தமலும குறிப்பிட்டுள்ைார்.  

72022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை 17–02–2022

இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்  

பலாங்்காளட ்சமனலவத்த பிரத்த்சததில் சிறுதள்த்களின் நடமாட்-
டம அதி்கரிததுள்ை்தால் மக்கள் ்தாம அ்ச்சத்தால் உளறநது தபாயுள்ை-
்தா்க  ்்தரிவிககின்றனர்.  அடர்ந்த வனங்கைால் சுற்றியுள்ை ்சமனல-
்வவ பிரத்த்சதள்த தநாககி இவவனங்களின் ்கற்குள்க்களில் வாழும 
சிறுதள்த்கள் இளரத்தடி வருவ்தால் இநநிளலளமஏற்பட்டுள்ை்தா்க 
இவர்்கள் ்்தரிவிககின்றனர்.  இமமக்களின் குடியிருப்புக்களை 
தநாககி வரும சிறுதள்த்கள் இவவீ டு்களில் வைர்க்கபபடும பிராணி்க-
ைான ஆடு்கள், த்காழி்கள், நாய்கள் தபான்றவற்ளற இளரயா்க உட்-
்்காள்கின்றன.இரவு ப்கலா்க இந்த அ்ச சுறுத்தல் நிலவுவ்தால் ்தமது 
சிறிய குழநள்த்கள் விடயததில் மிகுந்த அவ்தானம ்்சலுத்ததவண்-
யுள்ை்தா்கவும இவர்்கள் ்்தரிவிககின்றனர்.  

பதுளை தின்கரன் வித்சடநிருபர்             
நாட்டின் ஒரு இலட்்சம தவளலததிட்-

டததின் கீழ்  பதுளை மாவட்டததில் 7953 
அபிவிருததி தவளலத திட்டங்களை 
முன்்னடுக்க  திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.   
இ்தளன பதுளை மாவட்ட அர்சஅதிபர் 
்தமயநதி பரை்கம ்்தரிவித்தார்.

அரசின் ஒரு இலட்்சம தவளலததிட்-
டததின் பிர்காரம  பதுளை மாவட்டத-
தில் தமற்்்காள்ைப்படும ்்சயற்பாடு்கள் 
குறிதது  பதுளை மாவட்ட அர்சஅதிபர் 

்தமயநதி பரை்கமயிடம வினவிய தபாத்த  
அவர் தமற்்கண்டவாறு கூறினார்.

்்தாடர்நது அவர் கூறுள்கயில், 'உட்-
்கட்டளமப்பு அபிவிருததி, வாழ்வா்தார, 
அபிவிருததி,  ்சமூ்கநலன்புரி  சுற்று்சசூழல் 
அபிவிருததி தபான்ற தவளலததிட்டங்க-
ளுககு 3720 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப்-
பட்டுள்ைது.

இவவள்கயில் பதுளை மாவட்டததின் 
567கிராம த்சளவப்பிரிவு்கள் உள்ைன. 
அவற்றிற்கு ்தலா மூன்று மில்லியன் ரூபா 

என்ற அடிப்பளடயிலும  பிரத்த்ச ்சளப்கள் 
தபான்ற உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்்க-
ளுககு ்தலா நான்கு மில்லியன் ரூபா என்ற 
அடிப்பளடயிலும  முன்னாள் மா்காை-
்சளப உறுப்பினர்்களுககு ்தலா இருபது 
மில்லியன் ரூபா என்ற அடிப்பளடயிலும 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்களுககு ்தலா 100 
மில்லியன் ரூபா என்றஅடிப்பளடயிலும  
பன்மு்கப்படுத்தப்பட்ட நிதியிலிருநது 
150 மில்லியன் ரூபா என்ற வள்கயில் நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது என்றார்.

பதுளை மாவட்டத்தில் 7953 அபிவிருத்தி 
வவளைத் திட்டங்களை முன்னெடுக்க திட்டம்

அககுறளை குறூப் நிருபர்  

இலககிய விமர்்ச்கரும நூல் ்வளி -
யீ்ட்டாைருமான ்கண்டி, இரா.அ. 
இராமன்   மளலயத ்தமிழர்்கள் 
பற்றிய சிறு்கள்த நூல் ஒன்ளற   
்வளியிட்டுள்ைார். 

இவர் இ்தளன ்கண்டி உ்தவி இநதி-

யத தூதுவரும வித்சட ளவததிய நிபு -
ைருமான  ள்கயளித்த தபாது எடுக -
்கப்பட்ட படம.

்கண்டி வாவிக்களரயில் உள்ை 
இநதிய உ்தவித தூதுவரின் உததி-
தயா்க பூர்வ வா்சஸ்தலததில் நடந்த 
ஒரு ்சநதிப்பின் தபாது அவர் இ்தளன 
ள்கயளித்தார்.

இந்திய உதவித் தூதுவரிடம் 
மலையகம் பற்றிய நூல் லகயளிப்பு

ைாத்தமைக்கு உததியயாகபூரவ விஜயபைானமறை யைறபகாண்டு (14) வருமக ்தந்த கண்டியி-
லுளை இநதிய உ்தவித தூதுவர டாக்டர ஆதிசா ைாத்தமை ைாநக்ர சமெ மு்தலவ்ரால வ்ரயவறகப -
ெடடார.   ெடம்: ைாத்தமை சுழறசி நிருெர

்்தல்த்தாட்ளட தின்கரன் நிருபர்

புப்புரஸ்ஸ ்பாலிஸ பிரி -
விற்கு உட்பட்ட ஸ்டலன்தபர்க 
வீ்டான்றின் த்தாட்டததில் 
37வய்தான குடுமபஸ்தர் விஷம 
அருநதி ்தற்்்காளல ்்சயது 
்்காண்ட ்சமபவம ஒன்று தநற்று 
இடம்பற்றுள்ைது. 

குடுமபத ்த்கராறு ்காரைமா்க. 
ஒரு மா்த ்காலததிற்கு முன் இவரின் 
மளனவி ்தனது இரண்டு பிள்ளை-
்களுடன் வீட்ளட விட்டு ்்சன்றுள்-
ைார். 

இவர்்களைத த்தடிப் பார்த்த 
்கைவன் எஙகும மளனவி, பிள்ளை-
்கள் கிளடக்கா்த்தால் நீண்ட நாட்்க-
ைா்க மனமுளடந்த நிளலயில் இருந-
துள்ைார். 

்தனிளமயில் வாழ்ந்த இவர் 
தநற்றுக்காளல வீட்ளட விட்டு 
்வளியில் வரா்த்தால் இவரின் உற-
வினர்்கள் ்்சன்று பார்த்த தபாது 
த்சாபாவில் அமர்ந்தவாறு இறநது 
கிடநதுள்ைார்.

புப்புரஸ்ஸ ்பாலி்ஸார் வி்சார-
ளை்களை தமற்்்காண்டு வருகின்-
றனர்.

37வயதான குடும்பஸதர் 
விஷம் அருந்தி தற்்காளை

்கறகுள்க்களில் வாழும் சிறுத்ளத்கைால் மக்கள் அச்சம்

மலையகத்தில் ததாடரும் ககாயில் உலடப்பு

சமூக யசமவயாைர சநதி்ரகுைாரின நிதியில அக்க்ரபெத்தமை ய�ாவகி்ரனடலி ொடசாம�யில கலவி கறகும் ்த்ரம் 5 ைாணவரகளுக்கு இ�வசைாக ்த்ரம் 5 பு�மைபெரிசில வழிகாடடி நூலகள 
வழங்கி மவக்கபெடடை. அதய்தாடு 25 வருட அ்ரச யசமவமய பூரததி பசயய அபொடசாம�யின அதிெர ய்தசெநது ொ�கிருஸணன பொனைாமட யொரததி பகௌ்ரவிக்கபெடடார. ொடசாம� நிரவா-
கததிை்ரால சமூக யசமவயாைர சநதி்ரகுைாருக்கு நிமைவு ெரிசு வழங்கபெடடது. இநநிகழ்வில சமூக யசமவயாைர சநதி்ரகுைார, ொடசாம�யின அதிெர ய்தசெநது ொ�கிருஸைன, அக்க்ரபெத்தமை 
பொலிஸ நிம�ய பொறுபெதிகாரி ைறறும் ெ�ர க�நதுக்பகாண்டைர.  ்த�வாக்கம� குறூப நிருெர

மாத்தளை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன 
மாசி ம்க மவ்காற்சவ பஞ்சரத பவனி

்தலவாக்களல குறூப் நிருபர்

அக்கரப்பத்தளன, டய்கம 
பகுதி்களில் ்்தாடர்்சசியா்க 
இநது ஆலயங்கள் உளடக்கப்-
பட்ட ்சமபவங்கள் அதி்கமா்க 
பதிவாகி வருகின்ற நிளலயில் 
தநற்று அதி்காளல மூன்று 
த்காயில்்கள் உளடக்கப்பட்டு 
நள்க்கள் ்கைவாடப்பட்டுள்ைன.

அக்கரப்பத்தளன கிைாஸத்கா 
வல்லளடயான் த்காயில், தமானிங -
டன் ஸ்ரீ முததுமாரியமமன் த்காயில் 
மற்றும   கிைதபார்க ஸ்ரீ முததுமாரி-
யமமன் த்காயில் ஆகியனதவ இனந-
்்தரியாத்தாரால் உளடக்கப்பட்டு 
உண்டியல்்களிலுள்ை ்பருந்்தா-
ள்கயான பைமும இளறவனுககு 
அணிவிக்கப்பட்டிருந்த ்தங்க நள்க்க-
ளும ்கைவாடப்பட்டுள்ைன. 

அதத்தாடு இக்்காள்ளை ்சமபவத -
துடன் ்்தாடர்புளடய நபர் ஒருவர்  
டய்கம தமானிஙடன் தமல்பிரிவு 
த்தாட்டததில் ளவதது தநற்றுக 
்காளல ்பாதுமக்கைால் சுற்றிவ -
ளைக்கப்பட்டு டய்கம ்பாலி்ஸாரி-
டம ஒப்பளடக்கப்பட்டுள்ைார். 

இது ்்தாடர்பான தமலதி்க வி்சார -
ளை்களை டய்கம மற்றும அக்கரப் -
பத்தளன ் பாலி்ஸார் தமற்்்காண்டு 
வருகின்றனர்.

அக்கரபபத்தளனெ, ்டய்கம பகுதி்களில் மூனறு 
வ்காயில்்கள் உள்டக்கபபடடு ்்காள்ளை
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வல்லிபுர க�ோவிலில் 10 இலட்ச ரூபோய்
பபறுமதியோன ்சங்கிலி�ள் அறுப்பு

வரலாற்று  சிறப்புமிக்க வல்லிபுர 
ஆழவார் ஆலய தேர்த்திருவிழா -
வின் த�ாது , ஐந்து  �கேர்்களின் 
ேங்க சஙகிலி்கள் அறுக்கப்�ட்டு 
்களவாடப்�ட்டுள்ளோ்க �ருத் -
தித்துறற ப�ாலிஸ் நிறலயத்தில் 
முறறப்�ாடு �திவு பசயயப்�ட் -
டுள்ளது. 

வல்லிபுர ஆழவாரின் வருடாந் -
திர மத்காற்சவ தேர்த்திருவிழா 
தேற்றறய தினம் பசவவாயககி -
ழறம இடம்ப�ற்றது. 

அேன்  த�ாது, ஆலயத்திற்கு 
வருற்க ேந்ே �கேர்்களில் ஐந்து 
த�ரின் ேங்க சஙகிலி்கள்  அறுக -
்கப்�ட்டு ்களவாடப்�ட்டுள்ளது. 
அவவாறு அறுக்கப்�ட்ட ஐந்து 
ேங்க  சஙகிலி்களும் 8 அறர �வுண் 
நிறறயறடய சுமார் 10 இலட்ச 
ரூ�ாய ப�றுமதியானது என  
ப�ாலிஸார் பேரிவித்ேனர். 

முறறப்�ாட்டின் பிர்காரம் 
ப�ாலிஸார் தமலதி்க விசாரறை -
்கறள முன்பனடுத்துள்ளனர்.

அதிகரிககப்பட்ட சமுர்த்தி
ககொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு

அதி்கரிக்கப்�ட்ட சமுர்த்தி 
ப்காடுப்�னவு வழஙகும் நி்கழவு 
சிலாவத்றே சமுர்த்தி வஙகியில் 
இடம்ப�ற்றுள்ளது,  

ஜனாதி�தியின் சுபிட்சத்தின் 
தோககு ப்காள்ற்கத் திட்டத்தின் 
கீழ நிதி அறமச்சின் 2022ம் ஆண்-
டுக்கான �ாதீட்டின் மூலம் சமுர்த்தி 
�யனாளி்களுக்கா்க 28வீே அதி்கரிக-
்கப்�ட்ட சமுர்த்தி மானிய போற்க 
வழஙகும் நி்கழவு ோடளாவிய 
ரீதியில்  இடம்ப�ற்று வருகின்றது.  

அந்ே வற்கயில் முல்றலத்தீவு 
மாவட்டத்தின் சமுர்த்தி �யனாளி்க-
ளுக்கான அதி்கரிப்பு ப்காடுப்�னவு 
வழஙகும் நி்கழவு  (15) ்கறரதுறறப்-
�ற்று பிரதேச பசயல்கர் பிரிவிற்குட்-
�ட்ட சிலாவத்றே சமுர்த்தி வஙகி-
யில்   ேறடப�ற்றது.  

இந் நி்கழவில் மாவட்ட அரசாங்க 
அதி�ர் ்க.விமலோேன்  பிரேம அதி-
தியா்க ்கலந்து ப்காண்டு குறித்ே 

ப்காடுப்�னவு்கறள வழஙகி 
றவத்ோர்.  

தமலும் இது த�ால மாவட்டத் -

தின் ஏறனய சமுர்த்தி வஙகி்களிலும் 
குறித்ே ப்காடுப்�னவு்கள் வழஙகும் 
பசயற்�ாடு்கள் தேற்றிலிருந்து �ரவ -

லா்க முன்பனடுக்கப்�ட்டு வருகின் -
றறம குறிப்பிடத்ேக்கது.  

இேன்�டி ேற்த�ாதுவறரயில் 
மூவாயிரத்து 500 ரூ�ாறவப் 
ப�ற்ற சமுர்த்தி �யனாளர் குடும்-
�ம் ஒன்றுககு, ோன்்காயிரத்து 500 
ரூ�ா ப்காடுப்�னவும், 2,500 ரூ�ா 
ப்காடுப்�னறவப் ப�ற்ற குடும்-
�த்துககு, 3,200 ரூ�ா ப்காடுப்�ன-
வும், ஆயிரத்து 500 ரூ�ா ப்காடுப்-
�னறவப் ப�ற்ற குடும்�த்துககு, 
ஆயிரத்து 900 ரூ�ா ப்காடுப்�னவும் 
வழங்கப்�ட்டு வருகிறது.  

இந் நி்கழவில் மாவட்ட சமுர்த்தி 
�ணிப்�ாளர் மு.மு�ாரக, ்கறர-
துறறப்�ற்று பிரதேச பசயலாளர் 
ம.உமாம்கள், நுண்நிதிப் பிரிவு மு்கா -
றமயாளர், சமுர்த்தி வஙகி மு்காறம-
யாளர், உள்ளிட்ட சமுர்த்தி உத்தி -
தயா்கத்ேர்்கள் மற்றும் �யனாளி்கள் 
எனப் �லரும் ்கலந்துப்காண்டிருந்ே-
னர்.   

பவளிநோடு ப்சல்கவோருக�ோன பிசிஆர்
யோழ் கபோதனோவில் மீள ஆரமபம

யாழ.  த�ாேனா றவத்தியசா -
றலயில் இறடநிறுத்ேப்�ட்டிருந்ே 
பிசிஆர் �ரிதசாேறன்கள் தேற்று 
முேல் மீள ஆரம்பிக்கப்�டவுள் -
ளோ்க த�ாேனா றவத்தியசாறல 
�ணிப்�ாளர்  ேந்ேகுமாரன் பேரிவித்-
துள்ளார்.

பவளிோடு  பசல்தவாருக்கான 
பிசிஆர். �ரிதசாேறன்கள் ்கடந்ே 
வாரம் முேல் யாழ த�ாேனா  றவத்-
தியசாறலயில் இறடநிறுத்ேப்�டுவ-
ோ்க அறிவிக்கப்�ட்டிருந்ேது.

ோடு  முழுவதும் தமற்ப்காள்ளப் -

�ட்ட வந்ே சு்காோர போழிற்சங்கங-
்களின்  �ணிப்�கிஷ்கரிப்பு ்காரை-
மா்க பவளிோடு பசல்தவாருக்கான 
பிசிஆர். �ரிதசாேறன்கறள  றவத்-
தியசாறலயில் தமற்ப்காள்வதில் 
சிக்கல் ்காைப்�ட்டறமயால்  
இறடநிறுத்ேப்�டுவோ்க அறிவிக -
்கப்�ட்டிருந்ேது.

அந்நிறலயில் தேற்று முேல் 
மீளவும் பவளிோடு பசல்தவாருக -
்கான பிசிஆர் �ரிதசாேறன்கள் ஆரம்-
பிக்கப்�ட்டுள்ளோ்க  அறிவிக்கப் -
�ட்டுள்ளது.

ஒதியமலல மின்சோர கவலியில்
சிககி யோலன உயிரிழப்பு!

முல்றலத்தீவு  மாவட்டத்தின்  
ஒட்டுசுட்டான் ப�ாலிஸ் பிரிவிற்-
குட்�ட்ட ஒதியமறல  கிராமத்தில் 
யாறன ஒன்று மின்சாரதவலியில் 
சிககி உயிரிழந்துள்ளது. 

விவசாய  தோட்டம் ஒன்றிற்கு ்கட் -
டப்�ட்ட மின்சார தவலியில் சிககி 
்காட்டு யாறன  உயிரிழந்துள்ளது. 
இச்சம்�வம் போடர்பில் வனஜீவ -
ராசி்கள் திறைக்களத்தினர் சம்�வ  
இடத்திற்கு வருற்கேந்து �ார்றவ-
யிட்டுள்ளதுடன் ஒட்டுசுட்டான் 

ப�ாலிசாரும்  விசாரறை ேடத்தி-
யுள்ளார்்கள்.

இேன்த�ாது விவசாய தோட்டக 
்காணியின்  உரிறமயாளரான 46 
அ்கறவயுறடய ப�ண் ப�ாலிசா-
ரால் ற்கது பசயயப்�ட்டுள்ளதுடன் 
யாறன  உயிரிழப்பு போடர்பில் 
விசாரறை்கறள தமற்ப்காண்டு 
வருகின்றார்்கள்.

மின்சார தவலியில் தும்பிகற்க-
யிறன பிடித்ே�டி யாறன உயிரிழந்-
துள்ளது.

அ்டம்்பன் குருவில் வொன் ்பகுதியில் 
புதையல் தைொண்டிய ஒருவர் தகது
(மன்னார் குறூப் நிரு�ர்)

அடம்�ன்  ப�ாலிஸ் பிரிவுககுட்-
�ட்ட குருவில் வான் �குதியில் 
புறேயல் தோண்டிய    ஒருவர்   பசவ-
வாயககிழறம(15)  மாறல ற்கது  
பசயயப்�ட்டுள்ளார்.

மன்னார் இராணுவ புலனாயவுத்  
துறறயினருககு கிறடக்கப்ப�ற்ற 
இர்கசிய ே்கவறலயடுத்து இராணு -
வம் மற்றும்  அடம்�ன் ப�ாலிஸார் 
இறைந்து குருவில் வான் �குதி-
யில்  தசாேறன ேடவடிகற்க்கறள  
தமற்ப்காண்டனர்.

இேன் த�ாது குறித்ே �குதியில்  
புறேயல் தோண்டும் ேடவடிகற்க-
யில் ஈடு�ட்ட சந்தே்க ே�ர் ஒருவர் 
ற்கது  பசயயப்�ட்டுள்ளதோடு 
தமலும் ஆறு சந்தே்க ே�ர்்கள் ேப்பிச் 
பசன்றுள்ளனர்.

புறேயல் தோண்ட �யன்�டுத்ேப் -
�ட்டுள்ள ஒரு போகுதி ப�ாருட்்கள் 
இராணுவம் மற்றும் ப�ாலிஸார் 
மீட்டுள்ளனர்.

ற்கது  பசயயப்�ட்ட சந்தே்க 
ே�ர் ேற்த�ாது அடம்�ன் ப�ாலிஸ் 
நிறலயத்தில் ேடுத்து  றவக்கப்�ட்-

டுள்ளதோடு புறேயல் தோண்ட 
�யன்�டுத்ேப்�ட்ட ப�ாருட்்கள் 
அடம்�ன்  ப�ாலிஸ் நிறலயத்தில்  
ஒப்�றடக்கப்�ட்டிருககிறது. 

ேப்பிதயாடிய சந்தே்க ே�ர்்கள் 6 

த�றர ப�ாலிசார் தேடி வருகின்ற -
னர்.

 தமலதி்க விசாரறை்கறள அடம் -
�ன் ப�ாலிஸார் தமற்ப்காண்டு வரு -
கின்றறம குறிப்பிடத்ேக்கது.  

6 மில்லியன் ரூொய் 
பெறுைதியான 
பொமைபபொருளுடன் 
இருவர் மைது

818  கிராம் ஐஸ் த�ாறேப்ப�ா -
ருறள ்கடத்ே முற்�ட்ட  குற்றச்-
சாட்டில் இருவர்  ப�ாலிஸ் விதசட 
அதிரடிப்�றடயினரால் ற்கது பசய -
யப்�ட்டுள்ளனர். பேல்லியடி ே்கரம் 
�ருத்தித்துறற வீதியில் றவத்து 
தேற்று பசவவாயககிழறம  மாறல 
இருவரும் ற்கது பசயயப்�ட்டனர்.

்காஙத்கசன்துறற  அந்தோனிபுரத்-
றேச் தசர்ந்ே 33 வயதுறடய ஒருவ-
ரும் �ருத்தித்துறறறயச் தசர்ந்ே  24 
வயதுறடய ஒருவருதம இவவாறு 
ற்கது பசயயப்�ட்டனர்.

சந்தே்க ே�ர்்களிடமிருந்து ற்கப்-
�ற்றப்�ட்ட 818 கிராம் ஐஸ் 
த�ாறேப்ப�ாருளின் ப�றுமதி 6 
மில்லியன் ரூ�ாய என மதிப்பிடப் -
�ட்டுள்ளது.

வல்லிபு்ர ஆழவார் ஆலய பைர் உற்சவம் ப்சவவாய்க்கிழமை(15) இடம்பெற்றது.  (ை்ரபவட்டி தினை்ரன், நாைர்பைாவில் விபேட நிருெர்ைள்)

பூநகரியில் ்பயணிகள் ்பஸ்
ைரித்து கசல்்ல ந்டவடிகதக

முல்றலத்தீவு குறூப் நிரு�ர்  

கிளிபோச்சி  பூே்கரி த�ருந்து நிறல-
யத்தில் ஏ-32 சாறலயில் �யணிககின்ற 
அறனத்து  த�ருந்து்களும் ேரித்து 
பசல்ல தவண்டும் என பூே்கரி பிரதேச 
சற�யின் ேவிசாளர்  சி.சிறிரஞசன் 
அறமச்சர்   டகளஸ்   தேவானந்ோவி-
டம் த்காரிகற்க விடுத்துள்ளார். 

பூே்கரி த�ருந்து  நிறலயத்திற்கு 
தேற்று 15.02.2022 வருற்க ேந்ே அறமச்-
சரிடதம இகத்காரிகற்க  விடுக்கப்�ட்-
டுள்ளது. ்கடந்ே �த்ோண்டு்களுககு 
தமலா்க ஏ-32 சாறலயில்  �யணிககின்ற 
த�ருந்து்கள் கூடுேலா்க பூே்கரி த�ருந்து 

நிறலயத்தில் ேரித்து  பசல்வதில்றல. 
இேன் ்காரைமா்க �யணி்கள் �ாதிக்கப்-
�டுகின்றனர். த�ருந்து  நிறலயத்தில் 
த�ருந்து்கள் ேரித்து பசல்வேன் ்காரை-
மா்க ப�ரும் �யன்்கள்  ஏற்�டும்.

 குறித்ே த�ருந்து நிறலயத்திற்கும் 
முழங்காவில் த�ருந்து  நிறலயத்-
திற்கும் அரச மற்றும் ேனியார் த�ருந்-
து்கள் 10 நிமிடங்கள் ேரித்து  நின்று 
பசல்வறே உறுதிப்�டுத்துமாறு ேவி-
சாளரினால் த்காரிகற்க விடுக்கப்�ட்-
டது.  இவவிடயத்திறன த்கட்டறிந்ே 
அறமச்சர்  டகளஸ் தேவானந்ோ 
இேறன உடனடியா்க  ேறடமுறறப்�-
டுத்துமாறு உத்ேரவு பிறப்பித்ோர்.

சீனியில் ஒரு வதகயொன இரசொயன க்பொருள் க்லப்ப்டம்
வவுனியா விதசட நிரு�ர்

வவுனியா,  �ஜார் வீதியில் அறமந்-
துள்ள பிர�ல வர்த்ே்க நிறலயத்தில் 
விற்�றன பசயயப்�ட்ட  சீனி ற�யில் 
ஒரு வற்கயான இரசாயன ப�ாருள் 
்கலப்�டம் பசயயப்�ட்டுள்ளறம  
போடர்பில் ப�ாதும்கன் ஒருவர் 
வவுனியா மாவட்ட �ாவறனயாளர் 
அலுவல்்கள்  அதி்காரசற�யில் முறறப்-
�ாடு தமற்ப்காண்டுள்ளார்.

இவவிடயம் போடர்பில் தமலும் 

பேரியவருவோவது, வவுனியா,  �ஜார் 
வீதியில் ப�ாலிஸ் நிறலயத்திற்கு 
பின்புறமா்க அறமந்துள்ள பிர�ல 
வர்த்ே்க  நிறலயத்தில் ப�ாதும்கன் 
ஒருவர் அவ வர்த்ே்க நிறலயத்தினால் 
ப�ாதியிடப்�ட்ட  சீனி ற� ஒன்றிறன 
ப்காள்வனவு பசயதுள்ளார். வீட்டிற்கு 
சீனியிறன  எடுத்துச்பசன்று அேறன 
�ாவறனககு உட்�டுத்திய சமயத்-
தில் அேனுள் ஓர் விேமான  இரசாயன 
ப�ாருள் ்கலந்துள்ளதிறன அவோனித்-
துள்ளார். இேறனயடுத்து வவுனியா  

மாவட்ட �ாவறனயாளர்  அலுவல்்கள் 
அதி்காரசற�யில் முறறப்�ாடு  தமற்-
ப்காண்டுள்ளார்.

இவவிடயம் போடர்பில் வவுனியா 
மாவட்ட �ாவறனயாளர் �ாவறன-
யாளர் அலுவல்்கள் அதி்காரசற�யி-
னறர போறலத�சியூடா்க போடர்பு 
ப்காண்டு த்கட்ட த�ாது,

குறித்ே வர்த்ே்க நிறலயம் போடர்-
பில் எமககு கிறடக்கப்ப�ற்ற முறறப்-
�ாட்டிற்கிைங்க ோம் தமலதி்க 
விசாரறை்கறள முன்பனடுப்�ோ்க 

பேரிவித்ேனர். இவவிடயம் போடர்-
பில் குறித்ே வர்த்ே்க நிறலயத்திறன 
போறலத�சியூடா்க போடர்பு 
ப்காண்டு த்கட்ட த�ாது,

சீனி  ப�ாதியிடும் சமயத்தில் குளிர்-
�ானம் ேயார் பசயய �யன்�டுத்ேப்�-
டும்  சிற்றிக்கசிட்  ேவறுேலா்க சீனியில் 
்கலந்துள்ளது. ேவறுககு வருந்துவ-
துடன்  குறித்ே சீனியிறன ப�ற்றுக 
ப்காண்டவர்்கள் உடனடியா்க எம்மி-
டம் அேறன மீள  வழஙகுமாறும் பேரி-
வித்ோர்.
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ஒலுவில் விசேட நிருபர்

அமபபாறை மபாவடடத்தில் சேயறகை 
பண்ண அனுமதி வழஙகைபபடபாத   
கைபாணிப பிரச்சிறைகைள் மற்றும 
எல்றலைப பிரச்சிறைகைறை தீர்க்-
கும முகைமபாை கைலைந்துறரயபாடல்  
அமபபாறை மபாவடட சேயலைகைத்தில் 
சேவவபாயக்கிழறம (15) நறடசபற்-
ைது.

இக் கைலைந்துறரயபாடலில் இரபா-
ஜபாஙகை அறமச்ேர் விமலை வீர திஸபா-
நபாயக்கை, பபாரபாளுமனை  உறுபபிைர்-
கைைபாை வீரசிஙகை, எஸ்.எஸ்.எம.  
முஷபாரப, திலைக் ரபாஜபக் ஷ, மபாவடட 
சேயலைபாைர் சஜ.எம.ஏ. டக்ைஸ்,பிர-
சதே சேயலைபாைர்கைள், நிலைஅைறவத் 
திற்ணக்கைை அதிகைபாரிகைள், வைபரி-
பபாலைை திற்ணக்கைை அதிகைபாரிகைள் 
ஆகிசயபார் கைலைந்து சகைபாணடைர்.

இக்கைலைந்துறரயபாடலில் சபபாத்து-
வில் - லைபாகுகைறலை எல்றலைபபிரச்சி 
றை குறித்தும, சபபாத்துவில் கிரபான-
சகைபாறவ கைபாணி ேமபந்தமபாகைவும, அக்-

கைறரபபற்று வடடமடு கைபாணிறய 
சேயறகை பண்ண விடுவிபபது 
சதபாடர்பபாகைவும ஆவ்ணஙகைள் முன-
றவக்கைபபடடு சதளிவு படுத்தபபட-

டது.  பபாரபாளுமனை உறுபபிைர் எஸ்.
எம.எம. முஷபாரப எல்றலைகைளுக்கி-
றடபபடட பிரச்சிறை குறித்தும 
சதபாழில்நுடப ரீதியபாை பி்ணக்குகைள்  
சதபாடர்பபாகைவும விைக்கைமளித்தபார்.

நிலைஅைறவத் திற்ணக்கைைத்தின 
பணிபபபாைர் நபாயகைத்திதுடன  கைலைந்-
துறரயபாடல் நடபாத்தி இறுதி தீர்மபா-
ைஙகைறை சமற்சகைபாள்வதபாகை  இக் 
கைலைந்துறரயபாடலில் தீர்மபானிக்கைப-
படடதபாகை, பபாரபாளுமனை உறுபபிைர் 
எஸ்.எம.எம. முஷபாரப சதரிவித்-
தபார்.

இது சதபாடர்பபாகை கைபாணி உரிறம -
யபாைர்கைளுடன கைலைந்துறரயபாடல் 
சமற்சகைபாணடு, குறித்த பகுதிகைளுக்கு 
கைைவிஜயம சமற்சகைபாணடு இவற்றிக்-
கைபாை தீர்வும விறரவில் வழஙகைபபடு-
சமைவும  பபாரபாளுமனை உறுபபிைர்  
முஷபாரப சமலும சதரிவித்தபார்.

அமொமை ைாவட்ட பெயலகத்தில்

எல்லை பிரச்சி்ைக்ை
தீர்க்கும் கலைந்து்ரயாடல

மருதமுறை திைகைரன, 
சபரியநீலைபாவற்ண   
திைகைரன நிருபர்கைள்

ேமுர்த்தி உதவி சபறும 
கு டு ம ப ங கை ளு க் கை பா ை 
சகைபாடுபபைவுகைறை அரேபாங-
கைம அதிகைரித்துள்ைது. அதிகை -
ரித்த சகைபாடுபபைவுகைறை 
வழஙகும நிகைழ்வுகைள் திங -
கைடகிழறம (14) நபாடு முழு -
வதிலும உள்ை ேமுர்த்தி 
வஙகிகைள் ஊடபாகை ேமுர்த்தி 
உதவி சபறும குடுமபஙகை-
ளுக்கு வழஙகைபபடடை.

இந் நிகைழ்வு கைல்முறை பிரசதே 
சேயலைகைப பிரிவில் உள்ை மருத -
முறை ேமுர்த்தி வஙகியிலும இடம-

சபற்ைது. மருதமுறை ேமுர்த்தி 
வஙகி முகைபாறமயபாைர் ஏ.எல்.எம.
நஜீம தறலைறமயில் நறடசபற்ை 

இந்த நிகைழ்வில், கைல்முறை 
பிரசதே சேயலைபாைர் சஜ.லி-
யபாகைத் அலி பிரதம அதிதி-
யபாகைக் கைலைந்து சகைபாணடு 
சகைபாடுபபைவுகைறை வழஙகி 
றவத்தபார். சிைபபு அதிதியபாகை 
கைல்முறை பிரசதே சேயலைகை 
ேமுர்த்தி தறலைறமப பீட 
முகைபாறமயபாைர் ஏ.ஆர்.எம. 
ேபாலி கைலைந்து சகைபாணடபார்.

சகைௌரவ அதிதியபாகை 
ேமுர்த்தி மகைபா ேஙகை முகைபா-
றமயபாைர் எஸ்.எஸ்.பரீரபா, 
அதிதிகைைபாகை ேமுர்த்தி முகைபா-

றமயபாைர்கைள் மற்றும ேமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திசயபாகைத்தர்கைளும 
கைலைந்து சகைபாணடைர். 

பபாணடிருபபு திைகைரன நிருபர்

ஜைபாதிபதியின சுபிடேத்தின 
சநபாக்கு திடடத்திற்கைறமய ேமுர்த்தி 
பயைபாளிகைளுக்சகைை அரசிைபால் 
அதிகைரிக்கைபபடட ேமுர்த்தி மபானியத் 
சதபாறகையிறை வழஙகி றவக்கும 
ஆரமப நிகைழ்வு பிரசதே சேயலைபா -
ைர் ரி.சஜ.அதிேயரபாஜ் தறலைறம -
யில் சபரியநீலைபாவற்ண கிரபாமத்தில் 
நறடசபற்ைது.

கைல்முறை வடக்கு பிரசதே 
சேயலைகை பிரிவிற்குடபடட 
கைல்முறை, பபாணடிருபபு, சபரிய -
நீலைபாவற்ண, துறரவந்தியசமடு, 

சேறைக்குடியிருபபு, நற்பிடடி -
முறை ஆகிய கிரபாமஙகைளில் 5995 
குடுமபஙகைள் ேமுர்த்தி உதவிசப -
றும குடுமபஙகைைபாகைவுள்ைைர். இக் 
குடுமபஙகைளுக்சகைை கைடந்த கைபாலைங -
கைளில் வழஙகைபபடட ேமுர்த்திக் 
சகைபாடுபபைவு தற்சபபாது அதிகைரிக் -
கைபபடட சகைபாடுபபைவபாகை வழஙகைப -
படடு வருகினைை.

இதற்கைறமய கைல்முறை வடக் -
கில் அதிகைரிக்கைபபடட ேமுர்த்திக் 
சகைபாடுபபைவபாகை வருடம ஒனறுக்கு 
159 மில்லியன ரூபபா வழஙகைபபட -
வுள்ைது. கைல்முறை வடக்கு சமற்கு 
வஙகிப பிரிவிைபால் சபரியநீலைபாவ -

ற்ணயில் ஆரமபக் சகைபாடுபபைவு 
வழஙகி றவக்கைபபடடை. இதற்கை -
றமய கைல்முறை வடக்கு சமற்கு 
வஙகியிைபால் 69 இலைடேத்து 64 
ஆயிரத்து 400 ரூபபா 3500 குடுமபங -
கைளுக்கு வழஙகி றவக்கைபபடடுள் -
ைை.

இந்நிகைழ்வில் கைல்முறை வடக்கு 
ேமுர்தி பணிபபபாைர் வி.சிறிநபாதன, 
கைல்முறை, வடக்கு சமற்கு வஙகி 
முகைபாறமயபாைர் எஸ்.தவசீலைன, 
மபாவடட சேயலைகைத்தின ேமுர்த்தி 
வஙகி சமற்பபார்றவ பிரிவு உத் -
திசயபாகைத்தர் ரி.சதயசவந்திரன 
உடபட பலைர் கைலைந்து சகைபாணடைர்.

கல்முனை வடக்கில் 5995 சமுர்த்தி
பயைாளிகளுக்கு அதிகரித்்த ககாடுபபைவு

அதிகரித்்த ககாடுபபைவு வழங்கி னவபபு

உ்தவி அரசாங்க அதிபராக நியமைம்
முள்ளிபசபபாத்தபாறை 
குறூப,சரபாடடசவவ 
குறூப, கிணணியபா 
மத்திய, சதபாபபூர் குறூப 
நிருபர்கைள்

தி ரு ச கை பா ்ண ம ற லை 
மபாவடட உதவி அர -
ேபாஙகை அதிபரபாகை எஸ். 
நிருபபா நியமிக்கைபபடுள் -
ைபார். 2021 ஆம ஆணடு 
நறடசபற்ை இலைஙறகை நிர்வபாகை 
சேறவ திைந்த சபபாடடிப பரீட -
றேயில் சித்தியறடந்து, நிர்வபாகை 

சேறவ உள்ைகை பயிற்சி -
கைறை முடித்துக் சகைபாண -
டதன பினைர் இந்நி -
யமைம கிறடக்கைப 
சபற்றுள்ைது.

இலைஙறகை நிர்வபாகை 
சேறவ மூனைபாம தர உத் -
திசயபாகைத்தரபாை இவர், 
இலைஙறகை வயமப 
ப ல் கை ற லை க் கை ழ கை த் தின 

உ்ணவு விஞ்பாைமும சபபாேபாக் -
கும துறையில் ஆரமப படடத்றத 
பூர்த்தி சேயதுள்ைபார்.

பிரதி திடடமிடல் பணிபபாளராக 
ப்தவி உயர்வு
வரிபபத்தபானசேறை   
சதற்கு குறூப நிருபர்

அமபபாறை உஹை பிரசதே 
சேயலைகைத்தில் உதவி திடடமிடல் 
பணிபபபாைரபாகை கைடறமயபாற்றும 
எம.எம.முஹமமட ேபரி  சபபாது 
நிர்வபாகை அறமச்சின சேயலைபாைரது 
கைடிதத்திற்கைறமய பிரதி திடடமி-
டல் பணிபபபாைரபாகை பதவி உயர்த்-
தபபடடுள்ைபார்.

2013 ஆம ஆணடு இலைஙறகை திட-
டமிடல் சேறவயில் இற்ணந்து 
சகைபாணட இவர், 

சகைபாமரனகைடசவலை, மஹபாஓயபா 
ஆகிய பிரசதே சேயலைகைஙகைளில் 

உதவி திடடமி-
டல் பணிபபபா-
ைரபாகை  கைடறம -
யபாற்றியுள்ைபார்.

ே பா யந் த ம ரு -
துறவ பிைப-
பிடமபாகைக் சகைபாணட இவர், ஓயவு 
சபற்ை பிரதி கைல்விப பணிபபபா-
ைர் முக்தபாரின  புதல்வரபாவபார். 
இவர் தைது ஆரமபக் கைல்விறய 
கைல்முறை ேபாஹிரபா கைல்லூரியில் 
கைற்ைசதபாடு,  பல்கைறலைக்கைழகை 
கைல்விறய சதன கிழக்கு பல்கை-
றலைக்கைழகைத்தில் கைற்ைவர் எனபதும 
குறிபபிடத்தக்கைது.

உலைகைைபாவிய தூரசநபாக்றகைக் 
சகைபாணட சதபாழில்நுடப தரக்குறியீ-
டபாை vivo, எபசபபாதும தைது பய -
ைர்கைளுக்கு முனனுரிறம வழஙகி, 
புதுறமயபாை அமேஙகைள் மற்றும 
அனுபவஙகைறைக் சகைபாணட உயர் 
மடடத்திலைபாை தயபாரிபபுகைறை 
அவர்கைளுக்கு வழஙகை முயற்சித்து 
வருகிைது. அந்த வறகையில், 2021 
இல் 5 vivo ஸ்மபார்டசபபானகைள் ஸ்-
மபார்டசபபான துறையில் புரடசிறய 
ஏற்படுத்தியுள்ைை.

 V21 5G
vivo வின V21 5G ஸ்மபார்ட-

சபபான, மிகைவும ேக்திவபாயந்த 44MP 
OIS Night Selfie System உடன வரு-
கிைது. 7.29mm தடிபபு, Ultra Slim 
AG Design வடிவறமபபு, முன, 
பினபுை சகைமரபாக்கைள் ஒசர சநரத் -

தில் ஒனைபாகை இயஙகும Dual-View 
Video அமேத்றதயும இது சகைபாண -
டுள்ைது.  

V21e
 44MP Eye Autofocus சபபானை 

அற்புதமபாை அமேத்துடன, vivo 
V21e ஆைது, எபசபபாதும மிகைத் 
சதளிவபாை சேல்பிக்கைறை உரு-
வபாக்குகிைது. 7.38mm Ultra-Slim 
AG glass design, 6.44 அஙகுலை 
AMOLED திறர FHD+2400x1080 
ultra-high resolution உயர் சதளிவுத் -
திைறை இது சகைபாணடுள்ைது.  

Y53s
vivo Y53s ஆைது, அறைத்து 

துறை அமே ஸ்மபார்டசபபான என-
பதுடன, Y சதபாடரில் உயர்நிறலை 
அமேஙகைறை வழஙகும முதலைபாவது                                  

ஸ்மபார்டசபபானும இதுவபாகும. 
64MP பினபக்கை சகைமரபா, 16MP முன-
பக்கை சகைமரபாவுடன, 33W flash charge 
வேதி, 5,000mAh மினகைலைம, 8GB + 
4GB அதிகைரிக்கைபபடட RAM மற்றும 
128GB உள்ைகை நிறைவகைம, 1TB 
வறர விரிவபாக்கைம சேயயும Memory 
Card வேதிகைறைக் சகைபாணடுள்ைது.  

Y12s
Y12s ஆைது AI Dual Camera 

உடன, Face Beauty உள்ளிடட 
Filter கைளுடன, நபாைபாந்த புறகைபப-
டத் சதறவகைளுக்கைபாகை வடிவறமக்-
கைபபடட, பலைதரபபடட அமேஙகை-
றைக் சகைபாணடுள்ைது. துல்லியமபாகை 
எடுக்கும 13MP பினபுை பிரதபாை 
சகைமரபாவுடன, multi-Turbo 3.0 
அமேத்றதயும சகைபாணடுள்ைதபால், 
விறையபாடடுகைளின சபபாது ஏற்ப-

டும தடஙகைல்கைள் மற்றும பினைறட-
றவக் குறைக்கிைது.  

Y1s
Y1s ஆைது 6.22 அஙகுலை Halo 

FullView  திறரறயக் சகைபாணடுள்-
ைதுடன, வீடிசயபா, சகைமிங அனு-
பவத்திற்கைபாகை நீடித்த 4,030mAh 
மினகைலைத்றதயும சகைபாணடுள்ைது. 
3D வறைவுகைளுடன, Y1s உஙகைள் 
உள்ைஙறகையில் வேதியபாகைப பிடிப-
பதற்கு ஏற்ைவபாறு வடிவறமக்கைப-
படடுள்ைது. Y1s 2GB+32GB பதிபபு 
ரூ. 24,990 எனும விறலையிலும, 
3GB +32GB பதிபறப ரூ. 27,990 
எனும விறலையிலும கிறடக்கிைது. 
அறைத்து சில்லைறை விற்பறை நிறலை-
யஙகைளிலும மற்றும இற்ணய-வர்த்தகை 
தைஙகைைபாை BuyAbans மற்றும Daraz 
ஊடபாகைவும சகைபாள்வைவு சேயயலைபாம.

ஸமார்டடபான் துனையில் 
புரடசினய ஏறபடுத்திய
5 vivo ஸமார்டடபான்கள்

சம்ஸ் பாஹிம்

மடடக்கைைபபு சகைபாக்கைடடிச்சேபா -
றலையில் உள்ை விவேபாயிகைளுக்கு 
அவர்கைைது பபாரமபரிய அரிசி உற் -
பத்திக்குத் சதறவயபாை நிதி உதவி,  
சதபாழில்நுடப ஆதரவு மற்றும உப-
கைர்ணஙகைள் எனபைவற்றை சகைபாமர்-
ஷல் வஙகி வழஙகி உள்ைது. 
வஙகியின திரிஷக்தி சபறுமபாைத் 
சதபாடர் அபிவிருத்தித் திடடத்தின 
கீழ் அணறமயில் இந்த உதவிகைள் 
வழஙகைபபடடுள்ைை.

சகைபாக்கைடிச்சேபாறலையில் உள்ை 
மகைளிர் அறமபபுக்கைசைபாடு 
இற்ணந்து சிறிய அைவிலைபாை 
விவேபாயிகைள் மத்தியில் நிதி உட -
படட ஏறைய விடயஙகைளில் 
உதவும இந்த நடவடிக்றகைறய 
சகைபாமர்ஷல் வஙகி எடுத்துள்ைது. 
இந்தப பிரபாந்தியத்தில் உற்பத்திக் 
சகைபாள்ைைறவ அதிகைரித்து கிரபாம 
மடட வபாழ்வபாதபாரத்றத சமமப-
டுத்துவசத இதன சநபாக்கைமபாகும. 
இதன ஒரு கைடடமபாகை சதரிவு சேய -
யபபடட விவேபாயிகைள் மத்தியில் 
சநல்றலை சகைபாதிக்கைறவக்கும 30 
கைருவிகைறை வஙகி பகிர்ந்தளித்துள்-
ைது. சநல்றலை சேகைரித்தல், பபாரம-
பரிய முறையில் அரிசி தயபாரித்-
தல், அவற்றை உள்ளூர் ேந்றதக்கு 
மற்றும மடடக்கைைபபில் உள்ை 
தனிநபர்கைளுக்கு வழஙகைல் சபபானை 
சதபாழில் பிரிவுகைறைச் ேபார்ந்ததபா-
கைசவ இவர்கைளின வபாழ்வபாதபாரம 

அறமந்துள்ைது.
மகைளிர் அறமபபுக்கைளுக்கு 

ேறமயல் உபகைர்ணஙகைறைக் றகைய-
ளித்த பின சகைபாமர்ஷல் வஙகியின 
அதிகைபாரிகைள் வஙகியின சேயற்பபா-
டுகைள், சேறவகைள் மற்றும உற்பத்-
திகைள் பற்றி சமற்படி ேமூகைத்தவர்-
கைளுக்கு விரிவபாை விைக்கைஙகைறை 
அளித்தைர்.

இந்த றவபவத்தில் உறர -
யபாற்றிய மகைளிர் அறமபபின 
தறலைவி திருமதி. பி.ேகுந்தலைபா-
சதவி “வஙகியின இந்த நடமபா-
டும சேறவ ஊடபாகை கை்ணக்குகைறை 
திைத்தல், ப்ண றவபபீடு, மீைப 
சபைல், நுண கைடன, விவேபாயக் 
குத்தறகை மற்றும ஏறைய வஙகிச் 
சேறவகைள் எை விவேபாயிகைளுக்குத் 
சதறவயபாை அடிபபறட வஙகி 
வேதிகைளும சேறவகைளும குறைந்த 
படேம மபாதத்தின சிலை திைஙகைளுக்-
கைபாவது வழஙகைபபடடுள்ைை. இந்த 
சேறவகைறைப சபற்றுக் சகைபாள்ை 
கிறடத்தறமக்கைபாகை நபாம நனறி 
சதரிவிக்கினசைபாம எனைபார். 

 அசதசபபால் முள்ளியவறை 
பிரசதேத்தில் கைபால்நறட பணற்ண -
யபாைர்கைள் குழுசவபானறுக்கும 
சதறவயபாை குளிரூடடல் சபடடி-
கைறையும வஙகி வழஙகி உள்ைது.  

சகைபாமர்ஷல் வஙகி அதிகைபாரிகைள் 
தமது சேறவகைள் பற்றி விவேபாயிகை-
ளுக்கு விைக்கைம அளிக்கினைைர்.

சேலிஙசகைபா றலைஃபபின 
சமலும 176 கைபாபபுறுதிதபாரர்-
கைள், ஆயுள் கைபாபபுறுதித்; தறலை-
வரின ‘குடுமபச் ேவபாரி’ சமகைபா 
ஊக்குவிபபுத் திடடத்தின 
15வது பதிபபின இரணடபாவது 
சீடடிழுபபில் தஙகைம மற்றும 
பரிசு வவுச்ேர்கைறை சபறுவ-
தற்கு சதர்ந்சதடுக்கைபபடடதன 
ஊடபாகை அவர்கைளின வபாழ்க்றகை 
சமலும பிரகைபாேமபாகியுள்ைது.

இமமுறை, குறித்த  சீடடி-
ழுபபின அதிர்்ஷடம யபாழ்ப-
பபா்ணத்றதச் சேர்ந்த கைபாபபுறு-
திதபாரருக்கு 1 மில்லியன ரூபபா 
சபறுமதியபாை தஙகைத்திறை பரிேபாகை 
வழஙகியுள்ைது.

இசதசவறை, கைந்தபாறை மற்றும 
கைமபஹபாறவச் சேர்ந்த இருவர்  தலைபா 
250,000 ரூபபாய சபறுமதியபாை தங-

கைத்றத சவனைைர். சமலும இருபது 
சவற்றியபாைர்கைள் தலைபா ரூ.50,000 
சபறுமதியபாை தஙகைத்திற்கும, 50  
சவற்றியபாைர்கைள் தலைபா ரூ.25,000 
சபறுமதியபாை தஙகைப பரிசிற்கும 
சதரிவு சேயயபபடடுள்ைைர். சமலை-

திகைமபாகை 100 சேலிஙசகைபா றலைஃப  
கைபாபபுறுதிதபாரர்கைள் தலைபா ரூ. 10,000 
மதிபபுள்ை பரிசு கைபாசேபாறலைகைளுக்-
கைபாகை சதரிவு சேயயபபடடுள்ைைர்.

சபருவறை, சமபாைரபாகைறலை, 
பதுறை, பனைலை மற்றும சதஹி-

யத்தகைணடிய உடபட நபாடைபா-
விய ரீதியில் சவற்றியீடடிய 
அதிர்்ஷடேபாலிகைள், சேலிஙசகைபா 
றலைஃபபின 127 கிறைகைைபால் 
ச ே ற வ ய பா ற் ை ப ப டு வ த பா கை 
குறித்த நிறுவைம சதரிவித்துள்-
ைது. இந்த சமகைபா  ஊக்குவிபபுத் 
திடடத்தின ேமீபத்திய பதிப-
பின மூனைபாவது  சீடடிழுபபு  
2022 ஆம ஆணடு மபார்ச் மபாதத்-
தில் நடபாத்த திடடமிடபபட-
டுள்ைது.

சேலிஙசகைபா றலைஃப இந்த 
ஊக்குவிபபுத் திடடத்தின 
கீழ் 1,000க்கும சமற்படட 

அதிர்்ஷட கைபாபபுறுதிதபாரர்கைளுக்கு 
2022 ஆம ஆணடு ஆகைஸ்ட மபாத 
இறுதிக்குள் ரூ. 30 மில்லியன தஙகைம 
மற்றும பரிசு வவுச்ேர்கைறை ஆறு  
குலுக்கைல் மூலைம வழஙகும.  

‘குடும்பச் சவாரி 15’ ்தங்கம் மறறும் பரிசுகளுக்காக
கசலிங்டகா னைஃப காபபுறுதி்தாரர்கள் ட்தர்வு  

ககாக்கடடிச்டசானை  பாரம்பரிய 
அரிசி உறபத்தியாளர்களுக்கு

ஆ்தரவளிக்கும் ககாமர்்ஷல் வங்கி
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ப�ாழும்பு மு�த்துவா்ரம் ஸ்ரீபவங�டேஸவ்ர ைஹாவிஷ்ணு ட�ாவில் ைாசிை� ைட�ாற் -
சவத்தில் ஸ்ரீமுத்துைாரியம்ைன் டேரில் எழுநேருளி ெக்�ேர�ளுக்கு �ாட்சி ப�ாடுத்ே  
டொது எடுக்�பெட்ே ெேம். ெேம் வே ப�ாழும்பு தின�்ரன் நிருெர

"கள் எலிய முஸ்லிம் 
கிராம வரலாறும்
பரம்பரரயும்" நூல்  
வவளியீட்டு  விழா 

எம்.வை.எ ம்  நஸீர் எழுதிய "கள் 
எலிய முஸ்லிம் கிராம ைரலாறும் பரம்-
பவரயும்" நூல் வைளியீட்டு  விழா 
எதிர்ைரும் 20 ஆம் திகதி காவல 9 
மணிக்கு கள் எலிய வ�ௌபீக்்ஸன்ஸ்  
ைரவைற்பு மண்டபத்தில் நவ்டவபற-
வுள்்ளது.

இந் நிகழ்வுக்கு பிர�ம அதிதி-
யாக புரைலர் ஹாசிம் உமர் கலந்து 
வகாள்கிறார்.விவே்ட அதிதிக்ளாக 
வபராசிரியர் எம்.எஸ்.எம் அனஸ், 
முன்னாள் �வலைர் வமய்யியல் 
துவற வபாரா�வன பல்கவலக்கழகம்,-
எம்.எம் முஹம்மத் (நளீமி) வ�ர்�ல் 
ஆவைக்குழு உறுப்பினர் ஆகிவயார் 
கலந்து வகாள்ளும் நிகழ்வில் வகௌரை 
அதிதிக்ளாக ஏ.எச்.எம் கலீல், எம்.
ஏ.ஏ நூறுல்லாஹ்  பஙவகற்கின்றனர்.
நூலின் விமர்ேனத்வ� எம்.எம் முஹம்-
மத் (நளீமி) வமற்வகாள்கிறார்.

சிரரஷ்ட ஊ்டகவியலாளர் சமன் சந்திரநாத்
வீரசிஙகவின் இறுதி கிரிரயகள் இன்று
வமாறட்டுவை மத்திய விவே்ட நிருபர் 

சிலுமின ைாராந்� பத்திரிவகயின் 
முன்னாள் இவை ஆசிரியரான 
சிவரஷ்ட ஊ்டகவியலா்ளர் ேமன் ேந்-
திரநாத் வீரசிஙகவின்  இறுதிக்கிரி-
வயகள்  இன்று பிற்பகல்  4  மணிக்கு 
வபாரல்வல   கனத்வ�யில் நவ்டவப-
றும்.

இைர் தினமின, ஜனத்�ா, புதுே -
ரை ஆகிய பத்திரிவககளின் பிரதி 
ஆசிரியராகவும் தினமின பத்திரி-

வகயின் ஆசிரிய ஆவலாேவன குழு 
உறுப்பினராகவும்  வ்டம்ஸ் நிறுை-
னத்தின் லஙகாதீப  பத்திரிவகயின் 
பிர�ம ஆசிரியராகவும் இருந்து  
பத்திரிக்வக துவறயில்  அ்ளப்பரிய 
வேவைவய  வேய்�  ேமன் ேந்திரநாத் 
வீரசிஙக   மூன்று பிள்வ்ளகளின் �ந்-
வ�யாைார்.

கவல துவறக்கு  வேய்�  பஙக-
ளிப்புக்காக மாதிய பூஷை வக்ளரை  
விருது, கலா கீர்த்தி மாதிய ்ஸூரி 
வபான்ற வக்ளரை விருதுகவ்ள -

யும் வபற்றுக் வகாண்டைர். பூ� -
வு்டல் வமாறட்டுவை, லக்ஷபத்தி   
வபான்வேகா  வீதி இலக்கம் 60  
யிலுள்்ள  அன்னாரது இல்லத்தில் 
வைக்கப்பட்டு, வநற்று  காவல 10  
மணி மு�ல் வபாரல்வல  ஜயரத்ன 
மலர் ோவலயில்  வரஸ்வபக்ட்  மண-
்டபத்தில் அஞேலிக்காக வைக்கப் 
பட்டுள்்ளது. இன்று மாவல 
4  மணிக்கு  இறுதிக்கிரிவயகள் 
வபாரல்வல   கனத்வ�யில் நவ்டவப-
றும்.

வவளிநாடுகளில் அபராதம் விதிககபபடும் சீன வஙகிகள்  
நிதிச் சட்்டஙகரள முரையாக பின்பற்றுவதில்ரலயாம்   

வைளிநாடுகளில் நிதி ைர்த்�க ந்ட-
ைடிக்வககளில் ஈடுபடும் சீன ைஙகி-
கள் அந்நாடுகளில் காைப்படும் நிதி 
மற்றும் ைஙகிச் வேயற்பாடுகவ்ளக் 
கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் கணகாணிக்-
கும் ேட்்டஙகவ்ள வபாருட்்டாக வகாள்-
ைதில்வல என்றும் நிதிச் ேலவையில் 
ஈடுபடுைவ�ாடு பயஙகரைாதிகளுக்கு 
நிதி வேன்றவ்டை�ற்கான ைாய்புகவ்ள 
ஏற்படுத்தித் �ருை�ாகவும் குற்றச்ோட்-
டுகள் எழுந்துள்்ளன.   

அவமரிக்காவைத் �்ளமாகக்வகாண்ட 
நிதி கணகாணிப்பு நிறுைனமான எப். 
ஏ.டி. எப், சீனாவில் காைப்படும் 
பைச் ேலவை மற்றும் பயஙகரைா�த்-
துக்கு எதிரான நிதிவயாதுக்கீடுகள் 
வ�ா்டர்பான ேட்்டஙகளில் பல ஓட்வ்ட-
கள் காைப்படுை�ாக சுட்டிக்காட்டியுள்-
்ளது. சீனாவில் காைப்படும் நிதி நிறுை-

னஙகள் மற்றும் நிதிவயக் வகயா்ளா� 
ஏவனய நிறுைனஙகளுக்கு பைச் 
ேலவையிலும் பயஙகரைா�த்துக்கு 
நிதி வேன்றவ்டைதிலும் காைப்படும் 
ஆபத்�ான அம்ேஙகளில் வபாதிய 
வ�ளிவில்வல என்பவ� பாரிஸ் நிறுை-
னம் சுட்டிக்காட்டியுள்்ளது.   

சீனாவின் மிகப்வபரும் அரே ைஙகி-
யான சீன வகத்வ�ாழில் மற்றும் ைர்த்-
�க ைஙகி மீது கன்டா அபரா�ம் விதித்-

திருந்�து. கன்டாவின் குற்றம் மற்றும் 
பயஙகரைா�த்துக்கான நிதிச் ேட்்டத்வ� 
மீறிய�ற்காகவை அபரா�ம் விதிக்கப்-
பட்்டது.   

சீன விைோய ைஙகி மீது நியூவயார்க் 
ைஙகிக் கணகாணிப்புச் ேவப 2016ம் 
ஆணடில் 215 மில்லியன் அவமரிக்க 
வ்டாலர்கவ்ள அபரா�மாக விதித்திருந்-
�து. அந்நாட்டு ைஙகிச் ேட்்டஙகவ்ள 
மீறிய�ாவலவய அபரா�ம் விதிக்கப்-
பட்்டது. 2007- 2010 காலப் பகுதியில் 
சீனா ைஙகி �னது கிவ்ளகளின் ஊ்டாக 
இரணடு மில்லியனுக்கும் அதிகமான 
யூவராவை நிதிச் ேலவை வேய்து அவ�ச் 
சீன கிரிமினல்கள் பயன்படுத்தும் 
ைவகயில் சீனாவுக்கு அனுப்பி வைத்-
��ாக மிலான் நகரில் இயஙகும் இவ்-
ைஙகி மீது 2015 இல் குற்றச்ோட்டு முன்-
வைக்கப்பட்்டது.   

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1. Rfhjhu Rj;jpfhpg;G> Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; guhkhpg;G Nrit (2022-2023)

2. ghJfhg;G Nrit (2022-2023)

1.  ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fof jiyik mYtyfk; kw;Wk; VO gpuhe;jpa epiyaq;fSf;Fk; 

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ,U NritfisAk; toq;Ftjw;fhf jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

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

tpiykDjhuh; midj;J epiyaq;fSf;Fk; tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;> 

FiwthftpUf;Fk; tpiykDf;Nfhuy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jj;jpd; ngah;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

OCU/PROC/
JC&Mt/2022-01

jiyik mYtyfk; kw;Wk; 

VO gpuhe;jpa epiyaq;fSf;Fk; 

Rfhjhu Rj;jpfhpg;G> Rj;jk; 

nra;jy; kw;Wk; guhkhpg;G Nrit

200>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 

11.30 kzpf;F

OCU/PROC/
Security/2022-02

jiyik mYtyfk; kw;Wk; 

VO gpuhe;jpa epiyaq;fSf;Fk; 

ghJfhg;G Nritia toq;fy;

200>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 

11.30 kzpf;F

3.  Rhjhud Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

3>000 &ghit xt;nthU tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;Fk; jdpj;jdpahf nrYj;jpa gpd;dh; 

tq;fpapd; gzk; nrYj;jpa Jz;Lld; rpNu\;l cjtp gzpg;ghsUf;F (ngWif) vOj;J %ykhd 

Nfhhpf;ifnahd;iw nfhOk;G-15> kl;lf;Fsp> fhf;if jPT> ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fof 

ngWifg; gphptpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. 

4.  2022.02.17 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.09 Mk; jpfjp tiuAk; xt;nthU Nfs;tp Mtzj;jpw;Fkhd 

fl;lzkhd 3>000 &ghit kf;fs; tq;fpapd; kl;lf;Fsp fpisapYs;s ,yq;if rKj;jpu 

gy;fiyf;fofj;jpd; 214-1-001-4-3629868 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; ngauhd Tender for Janitorial, Cleaning 
& Maintenance Service/Security Service vd;gJ njspthf vOjg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;; ,U 

gpujpfspYs;s tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad njspthf Fwpg;gplg;gl;L ,U 

Nfs;tpfSk; 2022.03.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  xt;nthU mk;rKk; jdpj;jdpahd tpiykD vd fUjg;gLtjdhy; tpz;zg;gjhhpfs; mitfis 

jdpj;jdpahd tpiykDf;fnsd rkh;g;gpf;fyhk;. 

7.  tpiykDf;fs; 2022.03.10 Mk; jpjjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuhpd; gpujpepjpnahUth; mjpfhuk; toq;Fk; 

fbjj;Jld; gq;F ngw;wyhk;.

8. tpiykDf;fs; 2022.05.25 Mk; jpfjp tiuAk; nry;Yk;gbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpf;fhf  epge;jidaw;wJk; cj;juthjKs;sJk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; ve;jnthU th;j;jf tq;fpapypUe;Jk; 

ngwg;gl;lJkhdJk; 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd  ,yq;if 

rKj;jpu gy;fiyf;fof JizNte;jhpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;iw 

tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  nfhOk;G-15> kl;lf;Fsp> fhf;if jPT> ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpy; 2022.03.03 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf;; $l;lk; eilngWk;. 

11.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 011-4346991/ 993 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;fSlhf thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fof ngWiff;fhd rpNu\;l cjtp gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

12.  ,yq;if rkj;jpu gy;fiyf;fof gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; ve;j Neuj;jpYk; ve;jnthU 

tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;;Ls;shh;. 

jiyth; (gpuhe;jpa ngWiff; FO)>

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;>

fhf;ifj; jPT>

kl;lf;Fsp> nfhOk;G-15.

njhiyNgrp: 011-4346991/993.

tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpd; fPo;f;fhZk; nghUl;fis toq;Fk; Kfkhf tl kj;jpa 

khfhz Rfhjhu Nrit jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhd vd;dhy; 2022.03.09 K.g. 11.00 tiu jifikahd 

toq;FeHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;.

nyhl; 

,y.
njhlH ,yf;fk; Njitg;gLk cgfuzk;

Nfs;tpg; 

gj;jpu 

fl;lzk; 

(&)

105 ehl;fs; 

nry;YgbahFk;. 

Nfs;tpg; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp 

(&gh)

A PDHS/F4/2022/P/02/01 eprhd; thfdj;jpw;fhdtbfl;b 1000.00 20>000.00

B PDHS/F4/2022/P/02/02 kpl;Rgp\p thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

C PDHS/F4/2022/P/02/03 nlhNahl;lh thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

D PDHS/F4/2022/P/02/04 ,R#> NghHl; thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

E PDHS/F4/2022/P/02/05 cuha;T ePf;fp nghUl;fs; 1000.00 20>000.00

F PDHS/F4/2022/P/02/06 jputtiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fs; - i`gtH 

thfd fOTk; jputk;> vahHgpu\;du;> fpsh];fpsPdH> 

Nl\;NghHl; nghyp\;> NubNal;lH $yd;l;> 

nghyp\pd; FNshj;> nfhl;ld; Nt];l;> Nrg;b Nfhfy;];> 

Nrg;b fk;g+l;];> Nrg;b n`y;kl;> ½” iut; ,k;ngf;l; 

nud;r;

1000.00 15>000.00

02.  mq;fPfhpf;fg;gl;l tpahghu ngaH gjpTr; rhd;wpjo; nfhz;l cs;@H KftH epWtdq;fs; ,f; Nfs;tpf;F Kd;tUtjw;F 

jifik ngWtH. ,f; nfhs;tdtpw;F vjpHghHf;fg;gLk; nghUl;fs; rk;ge;jkhd KOikahd tpguq;fs; kw;Wk; 

khjphpfs; tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng.,y. 025-

2050718/ 025-2223790)
03.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gj;jpu fl;lzj;ij nrYj;jp kw;Wk; tpahghu ngaH gjpTr; rhd;wpjior; rkHg;gpj;j gpd;G 

ngWif Mtzq;fis mEuhjGuk;> tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; 2022.02.17 Kjy; 

2022.03.09 tiu mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00) ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mj;Jld;> fl;lzq;fs; 

,d;wpNa ngWif Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

04.  Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf Kiwahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fis 2022.03.10 K.g. 11.00 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW> jiytH> khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;> gz;lhuehaf;f 

khtj;j> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH 

gzpkidapy; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;Lte;J cs;splyhk;.

05.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; g+Hj;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtWNtwhf 

NtWNtW ciwfspy; ,l;L mt; ciwfis kPz;Lk; xU ciwapy; cs;sply; Ntz;Lk;. fbj ciwapy; ~tbfl;b/ 
cuha;T ePf;fp nghUl;fs;/ jput tiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2022| vd;W NtW 

Ntwhff; Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  2022.03.10 K.g. 11.00 ,w;F Nfs;tp Mtzq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld;> mit jpwf;fg;gLtJld;> mt; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;.

07.  Nfs;tpg; gpiz Kwp> kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; nfhz;l 

2022.03.10 Kjy; 105 ehl;fs; (2022.03.10 Kjy; 2022.06.23 tiu) nry;YgbahFk; tq;fpg; gpizapd; %yk; my;yJ 

khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; Fwpj;j njhifia itg;Gr; nra;J ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr; 

rPl;bd; %yk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  ,g; ngWif gw;wpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

jiytH/ khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH

khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;> t.k.kh

gz;lhu ehaf;f khtj;j> mEuhjGuk;>

2022.02.17

tbfl;b/ cuha;T ePf;fp nghUl;fs;/ jput tiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;

ngWif mwptpj;jy;

 

PACHCHILLAIPALLI PRADESHIYA SABHA, KILLINOCHCHI DISTRICT
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) - LOAN NUMBER : P163305

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the cost 
of Local Development Support Project (LDSP) and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments 
under the Contract for Construction of Market Building at Pallai Town (Stage I).

02.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha 
now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Construction of Market Building at Pallai Town 
(Stage I) as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated Cost

(Rs. Mn)

Required 
Minimum   

CIDA Grade

Contract 
Period

01 LDSP/NP/KN/PAPS/2022/01
Construction of Market Building 
at Pallai Town (Stage I)

9.83 C7 91 Days

03. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been 
registered in the specialty of Building Construction for grade mentioned in the table above with the Construction 
Industry Development Authority (CIDA).

05.  Qualification requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding document.
 
06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha, A9 

Road, Pallai, (T.P No: 0212050037, Fax No: 0212050036) and inspect the bidding documents at the address given 
below from 17th February 2022 until 17th March 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working 
days.

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on submission 
of a written application to the Chairman, Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha, A9 Road, Pallai from 17th 
February 2022 until 17th March 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working days upon payment 
of a non-refundable fee of Two Thousand Rupees (Rs.2,000.00).  The method of payment will be by cash.

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority Procurement Committee, 
Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha, A9 Road, Pallai at or before 14.00 Hrs on 18th March 2022. Late bids will 
be rejected.  Bids will be opened soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to 
attend.

09.  Bids shall be valid up to 03rd June 2022. All bids shall be accompanied by a Bid Security of Rs.100,000.00. Bid 
Security shall be valid up to 01st July 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 10th March 2022 at Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha, A9 
Road, Pallai.

Chairman,
Local Authority Procurement Committee (LAPC)
Pachchillaipalli Pradeshiya Sabha, 
A9 Road, 
Pallai. 

INVITATION FOR BIDS (IFB)
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GB-0969 நிசான் R11 
கார்,  KF-0051,  
ப � ா ய ய ா ட � ா 
பகாப்ரால்ா கார்,  
பசன்்ரல பினான் ஸ் 
கமெனி,  பிஎலசீ 
254,  கடடுகஸ் ப�ாட� 
வீதி,   கண்டி .  081-
2234234 012028

58-5444 பைஸ்�ா 
பொஙயகா யவன்,  
பசன்்ரல பினான்ஸ் 
கமெனி பிஎலசி 
254,  கடடுகஸ்ப�ா-
ட� வீதி,  கண்டி.- 
081-223 4234
 012025

WP LN - 7974 Isuzu 
Freezer truck,  2013 
கூடிய விம்க் யகாரி-
க்மகக்கு பவ லிெல 
பினான்ஸ் பிஎலசி. 
இ். 310,  காலி வீதி,  
பகாழுமபு- 03. ப�ா.யெ - 
0714-54 2958
 012141

NW HR-4939 Bajaj,  
2003,  NC QV-7746 
Bajaj,   2009,  WP 
QF-997 9  Bajaj,  
2006,  Threewh e el 
கூடிய விம்க் யகாரி-
க்மகக்கு பவ லிெல 
பி னான்ஸ் பிஎலசி. 
இ்.  310,  காலி வீதி,  
பகாழுமபு-03. ப�ா.யெ - 
0711 2 10 810
 012143

NW Y B  -  1984 Bajaj,  
2010 ,   NW YC - 
3908  B a jaj,  2010,  
thre e w h eel கூடிய 
விம் க்  யகாரி-
க்மக க்கு பவலிெல 
பி னான்ஸ் பிஎலசி. 
இ்.  310,  காலி வீதி,  
பகாழுமபு-03. ப�ா.யெ - 
0711 2 10 810
 012144

SG B H F- 7136 Bajaj 
Puls a r,   2018,  
Moto r  C y cle கூ டிய 
விம் க் யகாரி-
க்மக க்கு பவலிெல 
பினான்ஸ் பிஎலசி. 
இ். 310,  காலி வீதி,  
பகாழுமபு- 03. ப�ா.யெ - 
0711210 810
 012142

WP YJ - 3317 TVS King,  
2010,  threewheel 
கூடிய விம்க் யகாரி-
க்மகக்கு பவலிெல 
பி னான்ஸ் பிஎலசி 
இ்.  310,  காலி வீதி,  
பகாழுமபு-03. ப�ா.யெ. 
0711 2 10 810
 012146

பகா்ன்னாவ யெக்கரி 
ஒன்றிற்கு யசாடஈடஸ் 
ப ச ய ெ வ ர் க ள் ,  
விற்ெமன உ�வி 
பசயயவார்,  உ�வியாள-
ர்கள் பெண்கள் ைற்றும 
ஆண்கள் ய�மவ. 
0 7 5 0 3 3 3 2 4 9 ,  
0 7 7 5 3 3 3 2 4 9 .
 011843
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 INVITATION FOR BIDS (IFB-IV)
CHAVAKACHCHERI PRADESHIYA SABHA

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT - 3 BT– (CREDIT NUMBER –P 163305)

CONSTRUCTION OF AYURVEDIC HOSPITAL AND SUB OFFICE AT MIRUSUVIL
LDSP/NP/JAF/CHAVA.PS/2021/02

1)  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a credit from the World Bank towards the cost of Local Development Support Project 
and intends to apply part of the proceed of this credit to payment under the contract for Construction of Ayurvedic Hospital and Sub Office at 
Mirusuvil as in table below.

2)  The Chairman, Local Authority Procurement Committee on behalf of Chavakachcheri Pradeshiya Sabha Kodikamam, now invites sealed bids 
from eligible and qualified bidders for the construction works described in the table below.

3) Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure.

4)  Interested bidders may obtain further information from Chairman/Secretary, Chavakachcheri Pradeshiya Sabha, Kodikamam – (Tel. No. 021-
2050348, 021-2050356 Fax: 021-2050348, E-mail Address – chavakachcherips1@yahoo.com) and inspect the bidding documents at the address 
given below on any working days from 9:00 hrs to 15:00 hrs till 16th March 2022.

5)  Qualification requirements are indicated in Section 4 of the bidding document. Additional details are provided in Section 5 of the bidding document.

6)  To be eligible for contract award the successful bidder shall not have been blacklisted by Ministry of Finance or World Bank or any other acceptable 
institutions and domestic contractors shall have been registered in the field of building construction for grade mentioned in the table below with 
the Construction Industry Development Authority (CIDA)

7)  A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on submission of a written application to the 
address below from 17th February 2022 until 16th March 2022 from 09:00 hrs to 15:00 hrs upon payment of a non-refundable fee of Rs. 3,500.00. 
The method of payment will be by cash

8)  Bids must be delivered in original & duplicate to the address below at or before 10:30 hrs on 18th March  2022.Late bids will be rejected. Bids will 
be opened soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend

9)  All Bids must be accompanied by a Bid Security as per the information given in the table below. Pre bid meeting will be held on 2nd March 2022 
at 13:30hrs in Chavakachcheri Pradeshiya Sabha Conference Hall. Interested bidders may attend the pre bid meeting at their own expense.

No. Contract No Description of Work
Estimated 

cost 
Rs.(Mn)

Contract 
Period

Required 
Grade

Validity period of 
bid from the last 

date of bid 
submission 

Required Bid Security

Security 
Amount 

(Rs.)

Validity 
Period

1
LDSP/NP/JAF/

CHAVA.
PS/2021/02

Construction of  Ayurvedic  
Hospital and Sub Office at 
Mirusuvil

18.518 120 Days C6 or above
(Buildings) 77 Days 185,200.00 30.06.2022

Chairman,
Local Authority Procurement Committee,
Chavakachcheri Pradeshiya Sabha,
Northern Province

17.02.2022

Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

mNgf;\h itj;jparhiy - k`ufk
ngWif mwptpj;jy;

01.  vkJ itj;jparhiyf;F Njitahd cUg;gbfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp khjphpg; 

gj;jpu ,yf;fk;

cgfuzj;jpd; ngaH kPsspf;fg;glhj fl;lzk;

1. NlhdH kw;Wk; fhl;up[; &. 2>000/-
2. nghypj;jPd; Fg;ig Ngf; &. 2>000/-

02.  ,yq;if re;ij rhHghf Nkw;gb cUg;gbia toq;Ffpd;w ve;j Nfs;tpjhuUf;Fk;> 

gpujpepjpf;Fk; my;yJ ngaH Fwpg;gplg;gLgtUf;F kl;Lk; Nkw;gb Nfs;tpf;fhf 

Kd;tUtjw;F jifik cz;L.

Nfs;tp> khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;>

 i.  k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F mDg;gg;gLk;> Ntz;Ljy; 

fbj;ij rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  rfy Nfs;tp khjphpg; gj;jpuj;jpw;Fk; k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;F kPsspf;fg;glhj njhifia &. 2>000.00 fl;lzj;ij nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

 iii.  tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpnahd;iw rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 iv.  2022.02.18 Kjy; 2022.03.04 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 2.30 tiu k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpypUe;J Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; Ntisapy;

 i.  ,yq;iff;Fs; Nkw;gb xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf nry;YgbahFk; gjpTr; 

rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;

 ii.  rfy Nfs;tpf;Fk; 2% Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(fhNrhiyfs; Vw;fg;glkhl;lhJ)

 iii.  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad) 

NtWNtwhf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld;> Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; 

,lJgf;fNky; %iyapy; Fwpj;j cUg;gbapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

 iv.  rfy Nfs;tpfSk; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gLk; 

khjphpg; gj;jpuq;fspy; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 v.  2022.03.07k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff; FOtpd; jiytUf;F gjpTj; jghypy; my;yJ k`ufk mNgf;\h 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsH gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. g+Hj;jpaw;w my;yJ jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

 vi.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F khj;jpuk; rKfkspf;fyhk;.

03.  tpiykDf;fSldhd Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.03.07 K.g. 10.30 ,w;F 

k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH gzpkidapy; jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; fzf;fhshplk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. gpuNjr ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdk; MFk;.

 njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112839589/ 0112850252/ 0112850253
 ngf;];: 0112839589

jiytH

gpuNjr ngWiff; FO

mNgf;\h itj;jparhiy

k`ufk.
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,yq;ifapd; Kd;dzp; mgptpUj;jp tq;fpahd gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpahdJ ehL 

KOtJk; 272 fpisfs; kw;Wk; 3000 ,w;Fk; Nkw;gl;l jpwikkpf;f Copau;fis nfhz;L 

nraw;gLfpd;wJ vd;gJld; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp ntw;wplq;fSf;F Njitahd 

jifikfSld;> Kd;dDgtk; nfhz;l jpwikkpf;f tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J 

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

cjtp nghJ Kfhikahsu; - rl;l mYty;fs;
njhopy; miktplk; : rl;lg; gpupT - Nky; khfhz mYtyfk;

Kf;fpa nghWg;Gf;fs;

 mlFg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; rl;l Mtzq;fis tq;fpapd; rhu;gpy; epiwNtw;Wjy;.

  rl;l mYty;fs; kw;Wk; ePjpkd;w tof;Ffs; gw;wp tq;fp mjpfhupfSld; 

fye;jhNyhrpj;jy;.

   Kfhikj;Jtj;jpdhy; toq;fg;gLk; tplaq;fs; njhlh;ghf> rl;lepGzu;fs; 

rl;lj;juzp rig tof;fwpQh;fSld; fye;jhNyhrpj;jy;.

    tprhuizfis newpg;gLj;jy; kw;Wk; KiwaPLfs; tiuG> rj;jpaf; fljhrpfs;> 

tof;Ffis jhf;fy; nra;jy; vd;gtw;iw nghWg;Ngw;wy; kw;Wk; ePjpkd;wq;fspy; 

tof;FfSf;F M[uhFjy;.

  Vida rl;l eltbf;iffs;.

Kf;fpa jifikfs;

   Attorney -at- Law and Notary Public cld; LLB gl;lg;gbg;gpid epiwT nra;Njhu;f;F 

Kd;Dupik toq;fg;gLk;. (Jiwrhh; gl;lgpd;gbg;G jFjpfs; my;yJ njhopy;rhh; 

tq;fpapay; / epjpapay; njhlu;ghd gl;lg;gpd;gbg;G vd;gd Nkyjpf jifikahf 

nfhs;sg;gLk;.)

mj;Jld;

  rptpy; ePjpkd;w eilKiw njhlu;gpy; Mff; Fiwe;jJ 2 tUlfhy mDgtk; 

nfhz;bUj;jy;. nghJ my;yJ jdpahu; Jiw epjpapay;  rl;l epWtdj;jpy; njhopy; 

Gupe;j mDgtk;.

  rptpy; ePjpkd;wq;fspy; gue;jstpyhd ePjpkd;w eilKiwfs; kw;Wk; nehj;jhupR 

Ntiyfs;> tq;fp my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l epjpepWtdj;jpy; Ntiy mDgtk; 

cs;stu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

  njupTnra;ag;gLk; tpz;zg;gjhupfs; 2 nkhopfSf;Fkhd nehj;jhhpR 

mDkjpg;gj;jpuj;jpid Fwpj;j ePjpkd;w tyaj;jpy; nfhz;bUj;jy; mtrpak;. 

(rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpyk;)

  fzdp fy;tpawpT.

  taJ 40 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;.

  Muk;gj;jpy; 2 tUlfhy xg;ge;j mbg;gilapy; epakdk; toq;fg;gLk;.

njupT nra;Ak; Kiw

tpz;zg;gjhupfs; jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fspd; mbg;gilapy; FWfpa 

gl;baw;gLj;jg;gl;L mjd; gpd;dh; Neu;Kfj; Nju;tpw;F miof;fg;gLtu;.

rk;gsk;

njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhupfSf;F fth;r;rpfukhd Ngrp jPu;khdpf;ff;$ba rk;gs 

nghjp xd;W toq;fg;gLk;.

tpz;zg;g KbT jpfjp

2022 ngg;utup 28

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKila jifikAs;s tpz;zg;gjhupfs; jq;fspd; tpz;zg;gbtq;fis Ratpguf;Nfhit> 

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhu; jifik gj;jpuq;fspd; gpujpfs;> Ntiy mDgtk;> rpghhpR 

nra;af;$ba cwtpduy;yhj ,U njhopy;ty;Yeh;fspd; ngau;> Kftup kw;Wk; njhlh;G 

nfhs;sf; $ba njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; mDg;gp itf;fTk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia> 

tpz;zg;gg;gbtj;jpid jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;. 

my;yJ careers@rdb.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gp itf;fTk;.



12 2022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை17–02–2022

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377

     

gl;bf;> ifj;jwp kw;Wk; cs;Sh; 

Mil cw;gj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if iftpidg; nghUl;fs; rig ~~yf;ry||
SAP  juKah;j;Jjy; my;yJ GjpanjhU ERP 

Kiwikf;fhf tpiykDf;Nfhuy;fis mioj;jy;
,yq;ifapy; iftpidg; nghUl;fSf;fhd Jiwapy; re;jh;g;gq;fis 

toq;Fk; Kd;dzpapYs;s murhq;fj;jpw;F chpikAs;s th;j;jf 

epWtdNk ehkhFk;.

SAP Kiwik my;yJ ve;jnthU Gfo;tha;e;j ERP KiwikfSf;fhd 

mjpfhuk; ngw;w Nrit toq;Feh;fshfpa Gfo;tha;e;j fk;gdpfs; kw;Wk; 

mDgtKs;s jdpegh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njitg;gLk; nkhba+y;fs;

� nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; toq;Feh;fis ifahSjy;.

� nghUl; gjpNtL ifahSjy; kw;Wk; ifapUg;G Kfhikj;Jtk;

� tpw;gidfs; kw;Wk; tpepNahf Kiwik

� fg;gw; Nritfs;

� epiyahd Mjdk; kw;Wk; epUthfk;

�  kdpj tsq;fs; Kfhikj;Jtk;> nfhLg;gdT gjpNtL kw;Wk; 

Neuj;jpw;F tUif.

� epjp

� Kiwik epUthfk;

2022 ngg;uthp 22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F yf;ry jiyik 

mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. tpgukhd 

Njitg;gLj;jy;fis fye;jhNyhrpg;gjw;fhf Mh;tKs;s midj;J 

rhuhh;fSk; jaT nra;J gq;F gw;wTk; 

Mh;tKs;s rhuhh;fs; mth;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fis 

2022 khHr; 10 Mk; jpfjpad;W gp. g. 2 kzpf;F Kd;duhf fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F rkh;g;gpf;fTk;. chpa Kiwapy; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;Nfhuy;fis Jk;Ky;y yf;ry ,lg;gug;gpYs;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fTk;. Nfs;tpg; ngl;bahdJ jpwf;fg;gLk; NghJ chpj;jhd 

epWtdj;jpw;fhd xU gpujpepjpahdth; jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;Fngwyhk;. 

ve;jnthU tpiykDf;NfhuiyAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ 

epuhfhpg;gjw;fhd chpikia ,yq;if iftpidg; nghUl;fs; rigapd; 

Nfs;tpr; rigahdJ nfhz;Ls;;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2557132 

vd;w ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

jiyth; (ngWif)>

,yq;if iftpidg; nghUl;fs; rig - yf;ry

,y. 215> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> Jk;Ky;y> nfhOk;G-07.

tiuaWf;fg;gl;l ePh;nfhOk;G gyNehf;Ff; 
$l;LwTr; rq;fj;jpy; kPl;fg;glhj       

jq;f eiffis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy;
2003.01.01 Kjy; tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if $l;LwT fpuhkpa 

tq;fp kfh rq;fj;jpy; mq;fj;Jtj;ij tfpf;Fk; tiuaWf;fg;gl;l 

ePh;nfhOk;G gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpw;F nrhe;jkhd>

01. ePh;nfhOk;G fpuhkpa tq;fp

02. Y}tp]; gpNs]; fpuhkpa tq;fp

03. mSj;FUt fpuhkpa tq;fp

04. Fuz fpuhkpa tq;fp

05. nghpaKy;y I fpuhkpa tq;fp
06. kj;jpare;ij fpuhkpa tq;fp

07. nrj;jg;ghLt fpuhkpa tq;fp

08. Kd;df;fua fpuhkpa tq;fp

09. jyhN`d fpuhkpa tq;fp

10. nfGd;nfhl fpuhkpa tq;fp

11. fnlhy; cad fpuhkpa tq;fp

12. gd;ry tPjp fpuhkpa tq;fp

13. gpl;bgd tPjp fpuhkpa tq;fp

14. nghpaKy;y II fpuhkpa tq;fp
Mfpa fpuhkpa tq;fp fpisfspy; 2019.01.01 Kjy; 2020.06.30 tiu 

<Litf;fg;gl;L 2022.03.25 tiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs; 

2022.03.26 kw;Wk; 27 Mk; jpfjpfspy; Kw;gfy; 9.00 Kjy; 

ePh;nfhOk;G fpuhkpatq;fp tshfj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;

t/g> ePh;nfhOk;G gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;

358> nkapd; tPjp>

ePh;nfhOk;G

njhiyNgrp : 031-2222341/0313321870
ngf;];  : 0312238846

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
mgptpUj;jp Ntiyj; jpl;lk;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; fz;b 

khj;jis> fhyp kw;Wk; `g;Gj;jis tyaq;fspy; mgptpUj;jp 

Ntiyj; jpl;lq;fSf;F toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  ,ae;jpuhjpfisg; ghtpj;J Njapiy kPs; gapHr; nra;iff;fhf 

jiuia jahHgLj;Jjy;

  rfy tpiykDf;fSk; xU n`f;lahUf;fhdjhf rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. &. 10>000/- kPsg; ngwf;$ba njhifia 

tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk;NghJ gpizahf rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

Njhl;lk; n`f;lahH msT njhiyNgrp ,yf;fk;

mynfhy 15 0815634900
nfhlfq;f 25 0815634905
fy;gp`py;y 05 0815634906
Nfhku 05 0815634907
`hfy 10 0815634908
N`ghghHf; 15 0815634909
`{d;d];fphpa 10 0815634910
nfNynghf;f 30 0815634911
kpl;yd;l; 20 0665679800
uq;fy 17.5 0815634904
irjyht 5 0815525002
xgy;fy 5 0665679802
Tl;irl; 5 0815102288
tp`hufy 5 0765794440
ty`d;jht 2.5 0915634900

2.  ghhpa mstpyhd ehw;W Nkilf;fhd Njapiyf; fd;Wfis 

toq;Fjy;.

25>000 Njapiyf; fd;Wfs; tPjk; toq;ff;$ba toq;FeHfsplkpUe;J 

fPo;f;fhZk; khjphpfSf;F mikthf tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.

   kj;jpa ehl;L tyaj;jpw;F nghUj;jkhd Njapiy 

tifahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   8-10 khjj;jpw;F ,ilapyhd gapuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   Fiwe;j gl;r gj;jpu vz;zpf;if 12 - 18 ,w;F ,ilapy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   Kiwahf cap&l;lg;gl;l kz;iz ghtpj;jy; Ntz;Lk;

   Neha;fs;> gPilfspy; ,Ue;J jtpHe;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;

   rfy 25>000 fd;Wfs; rhHghfTk; &. 5000/- kPsg;ngwf;$ba 

njhifiag; gpizahf itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; cs;slq;fpa 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; &. 2000/- njhifiar; nrYj;jp 2022.02.21 Kjy; 

2022.03.08 gp.g. 1.00 tiu gd;tpy gpuNjr mYtyfj;jpy; my;yJ 

Fwpj;j Njhl;l mYtyfq;fspy; ,Ue;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.02.21 Kjy; 2022.03.07 gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G 12 ,y. 

21 ,y; mike;Js;s mur ngUe;Njhl;l $l;Lj; jgdj;jpd; 

jiyikafj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mf; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

fy;gp`py;y gpuNjr mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; 2022.03.08 gp.g. 1.30 ,w;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. 

mj;Jld; md;W gp.g. 2.00 ,w;F gpuNjr mYtyfj;jpy; Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

2022.03.08 gp.g. 1.00 ,w;Fg; gpd; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ mj;Jld; VNjDk; tpiykDf;fs; 

my;yJ tpiykDf;fspd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik ,.Ng.$ ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhtJld; mJ ,Wjpj; jPHkhdKk; MFk;.

jiytH

ngWiff; FO

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G - 12

2022.02.15

njhlHGfs;: 0115921463/ 0815634903

Cth khfhz $l;LwT Copau; Mizf;FO

Cth khfhz $l;LwT Copau;fspd; xOf;fhw;W 

tprhuiz njhlu;gpy; tprhuiz mjpfhupfspd; 

FOnthd;iw Vw;gLj;Jjy;.

Nkw;gb FO epakpj;jy; njhlu;gpy; jifik ngw;w rkfhyj;jpy; 

mur NritapypUf;Fk; my;yJ gzp Xa;Tngw;w mur 

cj;jpNahf];ju;fsplkpUe;J tpz;zg;gg;gbtq;fs; ghuNkw;fg; 

glTs;sJ.

jifikfs;.

01.  ,yq;if epu;thf cj;jpNahf];ju; Nrit / ,yq;if 

fzf;fhsu; Nrit/ ,yq;if fy;tp epu;thf Nrit / $l;LwT 

mgptpUj;jp cj;jpNahf];ju; Nritf;F ,izf;fg;gl;Ls;s 

$l;LwT khtl;l cj;jpNahf];ju; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

juj;jpyhd gjtp  / cs;ehl;L mYty;fs; jpizf;fs 

tprhuiz mjpfhupfs; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpyhd 

tprhuiz cj;jpNahf];ju;fs; / Kfhikj;Jt cjtp Nrit 

cau; kl;l gjtp tfpf;Fk; cj;jpNahf];juhapUj;jy;.

02.  gzp Xa;Tngw;w mur cj;jpNahf];juhapd; 2022.02.01 Mk; 

jpfjpf;F 70 tajpw;F Nkw;glhjtuhapUj;jy;.

03.  ftdpf;f – Xa;T+jpa tpjp gpukhzj;jpd; 2 – 12 ruj;jpd; fPo; 
Xa;T ngw;wtu; ,jw;F tpz;zg;gpf;fyhfhJ.

04.  jw;NghJ gzpapypUf;Fk; cj;jpNahf];juhapd; epiwNtw;W 

ju cj;jpNahf];ju;  gzpapy; 05 tUlj;jpw;F Fiwahj 

jpUg;jpfu Nrit fhyj;jpid G+uzg;gLj;jpapUj;jy; Ntz;Lk;.

  Vw;fdNt gjpT nra;jpUf;Fk; tprhuiz 

mjpfhupahapUg;gpd; tpz;zg;gg;gbtk; rku;g;gpj;jy; 

mtrpakw;wJ.

tpz;zg;gpf;Fk; gbKiw

Rakhf jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rhd;WgLj;jpa 

gpd;tUk; gpujp Mtzq;fisAk; ,izj;J 2022.02.28 Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd; “nrayhsu;” Cth khfhz $l;LwT 

gzpahsu; Mizf;FO> ,y – 199> nfg;gl;bnghy tPjp> gJis. 

vd;w Kftupf;F gjpT jghypy; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.

I. gpwg;G rhd;wpjo;

II. Njrpa Msilahs ml;il

III. Kjy; epakd fbjk; my;yJ gjtp cau;T fbjk; 

IV.  Xa;T+jpak; ngw;wtuhapd; Xa;T+jpa fbjk;> cly; kw;Wk; 

kdepiy $w;W mwpf;if

V.  xOf;fhw;W tprhuiz mjpfhupahf gzpahw;wpa 

vOj;jhtz rhl;rp

VI.  ew;rhd;W mwpf;if ,uz;L> kw;Wk; fpuhk mYtyu; 

rhd;W

 Neu;Kf Nju;tpd; gpd;du; Nju;e;njLf;fg;gLtPu;fs;

Fwpj;j tpz;zg;gg;gbtk; Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfupj;jy;> Fwpj;j 

FOtpy; cs;thq;Fjy; my;yJ ,J njhlu;gpy; ahjhapDk; Xu; 

,Wjp jPu;khdk; Nkw;nfhs;sypd; cupik Cth khfhz $l;LwT 

Copau; Mizf;FOit rhUk;.

W. ud;njdpa
nrayhsu;

Cth khfhz $l;LwT Copau; Mizf;FO
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fsdp tyaf; fy;tp mYtyfk; - 2022
fsdp tyaf; fy;tp mYtyfj;jpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy; gpd;tUk; cUg;gbfis 2022Mk; 

tUlk; KOtJk; toq;Fk; nghUl;L 2022-03-21e; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu jFjp tha;e;j 

toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhFjp

nfhs;tdT 

nra;a 

cj;Njrpf;Fk; 

vz;zpf;if*

kPsspf;fg; 

glhj 

njhif

kPsspf;fg; 

gLk; 

njhif

nl];f;nlhg; fzdp ,ae;jpuq;fs; (ghlrhiy> mYtyfk;)

ky;bkPbah ,ae;jpuk;

Gifg;glg; ,ae;jpuk;

Lg;Nsh ,ae;jpuk;

nyg;nlhg; fzdp ,ae;jpuk;

mr;Rg; nghwpfs;

nlf; fzdp ,ae;jpuk;

];nfdh; ,ae;jpuk;

njhiyefy; ,ae;jpuk;

fzdp tpirg;gyif

nks];

];gPf;fh;

a+gpv];

];khh;l; ngdy; Nghh;l;

tUlk; 

KOtJk;;

&. 1000.00 &. 10>000.00

*  nfhs;tdT nra;a cj;Njrpf;Fk; vz;zpf;ifahdJ tUlk; KOtjw;Fkhd Njitapd; mbg;gilapy; 

khw;wkilayhk;

tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. Nkw;gb tpiyf; 

NfhuYf;fhd gbtq;fis 2022-02-21Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-20Mk; jpfjp tiuahd mYtyf 

ehl;fspy; (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) tpepNahfpf;fg;gLk; xt;nthU njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij tyaf; fy;tp mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;L kw;Wk; epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J%y Ntz;LNfhs; xd;iwf; fzf;fpay; gphpTf;Fr; 

rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;jjd; gpd; 2022-03-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

fsdp tyaf; fy;tp mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; 

my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

03.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-03-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dh; 

fsdp tyaf; fy;tp mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; 

my;yJ ~~tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh;> fsdp tyaf; fy;tp mYtyfk;> eph;thfk; kw;Wk; re;ijf; 

fl;blj;njhFjp> ,uz;lhk; khb> k`u> fltj;ij|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; midj;J 

tpiykDf;fSk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

04.  011-2927594 / 011-2927591 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf fsdp tyaf; fy;tp mYtyfj;jpd; 

gpujp tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fisj;  njhlh;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  ,e;j tpiyf;Nfhuiy ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ NtW VjhtJ khw;wq;fisr; nra;tJ njhlh;ghd 

mjpfhuj;ij ngWiff; FOtpd; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

tyaf; fy;tp mYtyfk; - fsdp>

eph;thfk; kw;Wk; re;ijf; fl;blj;njhFjp>

,uz;lhk; khb>

k`u fltj;ij.

2022-02-14

tpiykD NfhUtjw;fhd miog;G

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/01/055

T-Shirts (Colour with 
Logo) – 7600 Nos. for year 
2022

30>000.00 1>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;Uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/20/063

10 Nos. PVC Piston 
Pump PVS 1A 16N311

20>000.00 1>000.00 2022.03.11 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443
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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 jpUNfhzkiy efu rigapd; 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. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiuAk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.02.17 Mk;;; jpfjpapypUe;J 2022.03.09 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 

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.  2022.03.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhl;bathW jpUNfhzkiy efu 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; 

mjpfhurig 

apd; 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;ju 

thj 

njhif 

(&ghtpy;)

nry;Y 

gbahFk; 

fhyg; 

gFjp

jpUNfhzkiy 

efu rig

FsNfhl;lk; 

rpWth; 

g+q;fhtpd;  

trjpfis 

Nkk;gLj;jy;      

jpUNfhzkiy 

efu rig

jpUNfhzkiy 

efu rig. 

026-2222275

2>500.00 42>000.00 2022.06.09 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk;

2022.05.12 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk;

jpUNfhzkiy 

efu rig

guhkhpg;G 

jpwe;j 

ntspapd;  

trjpfis 

Nkk;gLj;jy;

jpUNfhzkiy 

efu rig

jpUNfhzkiy 

efu rig. 

026-2222275

2>500.00 40>000.00 2022.06.09 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk; 

2022.05.12 

Mk; 

jpfjp 

ad;W 

tiuAk;

 

jiyth;> 

cs;@h; mjpfhu rig ngWiff; FO>

efu rig>

jpUNfhzkiy.

15.02.2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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;b hPjpapyhd 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.9.00 kzpapypUe;J gp.g.4.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.02.17 Mk;;; jpfjpapypUe;J 2022.03.09 Mk; jpfjp tiuAk; K.g.9.00 kzpapypUe;J gp.g.3.00 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.  2022.03.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhl;bathW jk;gyfhkk; 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;fkhl;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;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp 

(tiuAk;)

tpiykD 

cj;juthj 

njhif 

(&ghtpy;)

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

jpUNfhzkiy  

jk;gyfhkj;jpy; 

gpujhd 

mYtyfj;jpy; 

kpd; 

gpwg;ghf;fpia 

toq;fy; kw;Wk; 

epWTjy; 

2021-1-EP-Tri-
jk;gyfhkk; gp.r.

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

026-2246055

1>000.00 25>000.00

2022.06.09 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk;

2022.05.12 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk;

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

jpUNfhzkiy 

jk;gyfhkj;jpy; 

$l;nlU 

jahhpf;Fk; 

,ae;jpuj;ij 

toq;fy; kw;Wk; 

epWTjy; 

2021-2-EP-Tri-
jk;gyfhkk; gp.r.

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

jk;gyfhkk; 

gpuNjr rig

026-2246055

1>000.00 20>000.00

2022.05.26 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk; 

2022.04.28 

Mk; 

jpfjpad;W 

tiuAk;

 

jiyth;> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>

jk;gyfhkk; gpuNjr rig>

jpUNfhzkiy.

17.02.2022. 

 

eha;fSf;fhd fUj;jil rj;jpurpfpr;ir epfo;r;rpj; jpl;lk; - 2022
Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; - kj;jpa khfhzk;

1.  kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; kj;jpa 

khfhzj;jpDs; ,Uf;Fk; 3466 (%thapuj;J ehD}w;W mWgj;jhW) eha;fSf;F (ngz; eha;fs;) fUj;jil 

rj;jpurpfpr;ir nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. tpiykDjhuu;fs; jdpegu; njhopyhf my;yJ njhopy;rhu; FOthf> njhz;lu; mikg;ghf Kd;tuyhk;.

01 tpiykD Mtzq;fs; toq;f 

Muk;gpf;Fk; jpfjp kw;Wk; 

toq;Fk; Neuk;

2022 ngg;utup khjk; 17Mk; jpfjp Kjy; 2022 khu;r; 09Mk; jpfjp tiuahd 

mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu (gp.g. 

1.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhfg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;)

02 tpiykD Mtzq;fspd; tpiy 

kw;Wk; tpiykD Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; ,lk;

&gh 2>500.00 (kPsspf;fg;glhjJ)

fz;b> rq;fuh[ khtj;ijapy; j.ng. ,y. 163> kj;jpa khfhz Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfj;jpd; jiyik fzf;fhsUf;F nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03 tpiykD Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; 

kw;Wk; Neuk;

2022 khu;r; khjk; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu

04 tpiykDg; gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupd; ngaupy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 2022 Nk 31Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; 

65>000.00 &gh ngWkjpahd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W my;yJ 

32>500.00 &ghit kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; 

mYtyfj;jpd; jiyikf; fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;iw 

tpiykDf;fSld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05 tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

jpfjp> ,lk; kw;Wk; Neuk;

2022 khu;r; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b> rq;fuh[ khtj;ij> 

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs;

gzpg;ghsu; mYtyfj;jpy;

06 G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD 

Mtzq;fis xg;gilf;Fk; 

Kiw

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;> kj;jpa khfhz Rfhjhu 

Nritfs; jpizf;fsk;> jng. ,y. 163> rq;fuh[ khtj;ij > fz;b 

vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ me;j Kftupapy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; Neupy; nfhz;L te;J cs;splyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis> kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; mYtyfj;jpd; jiyikf; fzf;fhsuplkpUe;J 0812222856 

vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytu;> 

ngWiff; FO>

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;.
j.ng. 163> 

rq;fuh[ khtj;ij> 

fz;b.

2022-02-14.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/17/056

04 Nos. Desmi Pump for 
the Launches Pilot 11, 12 
& 13.

93>000.00 1>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig
fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;s Mjdq;fisf; Fj;jif tpLtjw;fhd Nfs;tpkD Nfhug;gLfpd;wJ.

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 ,w;fhd njhifia mYtyf Neuj;jpy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

fhrhsuplk; nrYj;jp cupa epge;jidfSldhd tpz;zg;gg; gbtj;ij 2022.02.15 Mk; jpfjp Kjy; 2022.03.04 

Mk; jpfjp tiu mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

tpiykDf;fis Kjw;gpujp> ,izg;gpujp vd Ntwhf;fpg; gpd;du; xU ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Fj;jif ngWtjw;fhd epiyaj;ijf; Fwpg;gpl;L> 2022.03.07 Mk; jpfjp 10.30 kzpf;F Kd;du; 

jtprhsu;> fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig> mk;gpl;ba vd;w Kftupf;F 

kPsspf;fg;gLk; &. 3000.00 ,w;fhd itg;Gj; njhifia mYtyff; fhrhsuplk; nrYj;jpg; ngwg;gl;l 

gw;Wr;rPl;Lld; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.

2022.03.07 Mk; jpfjp K.g> 11.00 kzpf;Fg; gpuNjr rigapd; mk;gpl;ba gpujk mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. mjpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtu; fye;J nfhs;s KbAk;. 

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfupf;Fk; mjpfhuk; fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs 

gpuNjr rigapd; Nfs;tpkDf; FOTf;F cupaJ.

njhlu; 

,y.
Mjdk; gw;wpa tpguk;

itg;Gj; 

njhif

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk;

01 Nguhjid thur;re;ij mUfpYs;s n`y ngh[{d; `y &. 3000.00 &. 1000.00

njhiyNgrp ,yf;fk;: 0812241222

jtprhsu;> 

fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig> 

mk;gpl;ba.

Nfs;tpkDf; Nfhuy; 
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1964 Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb
fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) rl;l

,y. 28 ,d; 7Mk; gpuptpd; fPo; 
mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G vz;: jpgpuhNy/1/8/3/71

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

mwpaj;jUtjhtJ 02.03.2022 Mk; jpfjp 

gpuNjr nrayhsu; jpk;gpupaf];ahatpy; 

cs;s fPo; tUk; fhzpfspd; cupkk; kw;Wk; 

e\;l<l;L tprhuizfs; fhzp RtPfupg;G 

rl;lj;jpd; gpupT 09 ,d; fPo; mjDld; 

rk;ge;jg;gl;l vd;dhy; mur cupkj;jpd; 

fPo; vd;dhy; elj;jg;gLk; vd;gij 

njuptpg;gJld; mf;fhzpapy; ahUf;fhtJ 

mf;fiw ,Ug;gpd; Fwpg;gpl;l tprhuizf;F 

rKfkspf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wJ. 

Nkyjpf jfty;fSf;fhf. 31.01.2022 Mk; 

jpfjpapl;l 2265/22 ,yf;fkplg;gl;l tpNrl 
tu;j;jkhdpia iii gFjpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; - Nkw;F

khtl;lk; - nfhOk;G

gpuNjr nrayhsu; gpupT - jpk;gpupaf];aha

fpuhk epyjhup gpupT - njklnfhl 

fpuhkq;fspd; ngau; - njklnfhl

Muk;g tiugl ,y - M. t. CO 9982
nkhj;j Jz;L ,y -  Jz;L ,y 01 

Kjy; 94 tiu

ePsk; - 0.9067 n`f;Nlu;

gpupae;jh jprhdhaf> 

gpuNjr nrayfk; 

jpk;gpupaf];aha

gpuNjr nrayfk; 

jpk;gpupaf];aha 

12.02.2022

rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

PUBLIC TENDER  4413T

SUPPLY OF PRE FABRICATED SANDWICH 
PANEL CABIN

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F xj;jpUf;Fk; tifapy; 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s cUg;gbapd; toq;fYf;fhf cs;@h; 

toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkidg; 

gphpT> ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; 2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; nfhOk;G-09> 

nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ,ng$ ,d; jiyik mYtyf 5 

Mk; khbapYs;s fhrhsUf;F Nfhhpf;if fbjj;Jld; 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 1>000 &ghit 

nrYj;JtJld; gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpy; kf;fs; tq;fpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nrYj;jg;glyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuh;fspd; ngaUk; RUf;fkhf Fwpg;gPL nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fs; 

Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ 

www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 

kzp tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G kid 

gapw;rp epiya Nfl;Nghh; $lj;jpy; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fbahd #oypd; fhuzkhf 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; 

rKfkspg;gjw;F Cf;fk; toq;Ftij ePf;fk; 

nra;tJld; tpiykDjhuh;fs; rh;tNjr tiyaikg;G 

tPbNah  khehl;L KiwikapD}lhf gq;FngWtjw;F/ 
rhl;rpaspg;gjw;Fk; mDkjpf;fg;gLthh;fs;. tUif jUtJ 

cz;ikahfNt mtrpankd;why; khj;jpuNk xU gpujpepjp 

khj;jpuk; fk;gdpnahd;wpypUe;J mDkjpf;fg;gLthh;. 

,Ug;gpDk;> tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; tpiykD 

jpwj;jypd; RUf;fnkhd;iw fPNoAs;s KfthpapypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.  

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid> rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110> 

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

PUBLIC TENDER  4415T

SUPPLY OF 50,000 KG OF CAUSTIC SODA 
FLAKES (PACKED IN 25kg BAGS)

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s toq;Ftjw;fhf cs;@h; 

toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gphpT> ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWif FOj; 

jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; 2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; nfhOk;G-09> 

nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ,ng$ ,d; jiyik mYtyf 5 

Mk; khbapYs;s fhrhsUf;F Nfhhpf;if fbjj;Jld; 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 1>000 &ghit 

nrYj;JtJld; gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpy; kf;fs; tq;fpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nrYj;jg;glyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuh;fspd; ngaiuAk; RUf;fkhf Fwpg;gPL 

nra;jy; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fs; 

Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ 

www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 

kzp tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G kid 

gapw;rp epiya Nfl;Nghh; $lj;jpy; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fbahd #oypd; fhuzkhf 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; 

rKfkspg;gjw;F Cf;fk; toq;Ftij ePf;fk; 

nra;tJld; tpiykDjhuh;fs; rh;tNjr tiyaikg;G 

tPbNah  khehl;L KiwikapD}lhf gq;FngWtjw;F/ 
rhl;rpaspg;gjw;Fk; mDkjpf;fg;gLthh;fs;. tUif jUtJ 

cz;ikahfNt mtrpankd;why; khj;jpuNk xU gpujpepjp 

khj;jpuk; fk;gdpnahd;wpypUe;J mDkjpf;fg;gLthh;. 

,Ug;gpDk;> tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; tpiykD 

jpwj;jypd; RUf;fnkhd;iw fPNoAs;s KfthpapypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.  

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig
tpiykDf; Nfhuy;

Ngypanfhl Gjpa nkdpq; re;ijj; njhFjpapYs;s thfdj;jhpg;gplj;ij 

khj thlif mbg;gilapy; ,uz;L tUl fhyj;jpw;F ,af;Ftjw;fhf 

,af;FgtH xUtiuj; NjHe;njLj;jy;

01  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd Ngypanfhl Gjpa nkdpq; re;ijf;fl;blj; 

njhFjpapYs;s thfdj;jhpg;gplj;ij ,uz;L tUl fhyj;jpw;F> khj thlif 

mbg;gilapy; jfTj;jpwd; nfhz;l ,af;FgtH xUtUf;F toq;Ftjw;fhf 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. NjHe;njLf;fg;gLk; nfhs;tdthsH ,jw;fhf Gs;sptpgu 

ml;ltiznahd;iw eilKiwg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; thfdq;fSf;fhd 

fl;lzq;fis mwtpLifapy; jq;Fk; fhyj;ijf; fzpg;gPL nra;tjw;fhf ml;il 

Kiwikia eilKiwg;gLj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU thfdj;jpdJk; mwtplg;gl 

Ntz;ba fl;lzk; kw;Wk; Vida epge;jidfs;> tpz;zg;gjhuHfSf;fhd 

mwpTWj;jy;fs; Nghd;wit mjw;fhd epge;jidfSf;fhd gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.  

thfdj; jhpg;gplj;jpw;fhf> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigahdJ> jpwe;j tpiykDf; 

NfhUtJld; tpiykDg;gpizak; njhlHghd tpguk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhzg;gLfpd;wJ.

tpiykDg; gpizak; &gh

jiukhbapy; kw;Wk; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s 

thfdj;jhpg;gplq;fs;

500>000/-

02.  Mff;$ba khj thlif> kw;Wk; Gs;sptpguq;fSld; ,irthd thfdj;jhpg;gplj; 

njhFjp Kiwik (Digital Parking System) gbtq;fspy; toq;fg;gl;Ls;s jfty;fspd; 

mbg;gilapy; jFjpahd ,af;FeH xUtH NjHe;njLf;fg;gLthH. mjd; gpufhuk; 

NjHe;njLf;fg;gLk; ,af;FeUf;F ,J gw;wp mwptpf;fg;gLk; fbjj;jpfjpapypUe;J 14 

ehl;fspw;Fs; (gjpehd;F) xj;Jf;nfhs;sg;gl;l khj thlifia mjw;fhd thpfSld; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. mjw;F Nkyjpfkhf ghJfhg;G itg;ghf 03 khj thlifj; 

njhiff;Fr; rkkhd njhifia mjpfhu rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,jw;fhf MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs;> tpguq;fSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fis> 

kPsspf;fg;glhj &gh 2>000/- ,w;fhd njhifia mjw;fhd thpfSld; nrYj;jp> 

gj;juKy;y> nrj;rphpgha> 6Mk; khbapYs;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

epjpg;gphptpy; 2022 ngg;uthp 17 Kjy; 2022 khHr; 08 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; nrYj;jp> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWifg; 

gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  mt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs; ,f;fhy fl;lj;jpy; ngWifg; 

gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuHfs;> tpiykDg; 

gpizankhd;iwr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;. mjw;fhf &gh 500>000/- ,w;fhd 
njhifia mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L 

kw;Wk; ,izg;G I gbtk; (Smart Parking Manegment System) I g+uzg;gLj;jp> 

tpz;zg;gj;jpd; %yg; gpujpAld; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjd; Nghl;Nlh 

gpujpnahd;W efy;gpujpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gpizj; njhif ,d;wp 

kw;Wk; ,izg;G I gbtk; g+uzg;gLj;jg;glhky; rkHg;gpf;fg;gLk; ve;jnthU tpz;zg;gKk; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;glhky; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  tpz;zg;gg;gbtq;fs; ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd ,uz;L gpujpfshf toq;fg;gLk; 

,g; gpujpfs; xNu tpjkhfg; g+uzg;gLj;jp jdpj;jdp ,uz;L ciwfspy; NrHj;J 

mtw;wpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; %yg; gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. gpd;dH mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L 2022 khHr; 

09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> gj;juKy;y> ~nrj;rphpgha| 

6Mk; khbapYs;s> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. mj; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~nkdpq; 

re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; thfdj; jhpg;gplk;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07.  2022 khHr; 09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk; me;Neuk; fle;jJk; 

cldbahf efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg;gphptpy;> tpz;zg;gjhuHfs; my;yJ 

mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

08.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpugq;fis gj;jpuKy;y> nrj;rphpgha> 7Mk; khbapYs;s 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp 

,yf;fk;: 0113049008

jiytH>

tUkhdg; ngWiff; FO (rpwpa)

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 6Mk; khb> ~nrj;rphpgha|>

gbepiy xd;W> gj;juKy;y.

ePh;nfhOk;G khefu rig

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
ePh;nfhOk;G> nty;y tPjp> fhkr;Nrhil ll;yp Nrdhehaf;f kj;jpa 
re;ijf; fl;blj;ij eph;khzpg;gjw;fhd Nfs;tp (nld;lh; ) Nfhuy;

ePh;nfhOk;G> nty;y tPjp> fhkr;Nrhil ll;yp  Nrdhehaf;f kj;jpa re;ijf; 

fl;blj;ij eph;khzpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. nraw;wpl;lj;jpw;fhd  MNyhrid 

epWtdk; MtJ birapd; nfhd;Nrhbak; gpiutl; ypkpl;ll; MFk;

nraw;ghl;L tplak;

cj;Njr fl;blj;ij eph;khzpg;gjw;F chpa KOikahd jiug;gpuNjrk; mz;zsthf 

2850 rJu kPw;wh; MFk;. cj;Njr fl;blj;jpd; KOikahd cauk; 22 kPw;wuhFk;. ,f; 

fl;blk;> jiukhbapy; filfs;> Kjyhk; khbapy; cw;rt kz;lgk; kw;Wk; ,uz;lhk; 

khbapy; rpwpa muq;if nfhz;Ls;sJ.

cj;Njr fl;blk; mbg;gilahf RCC J}z;> Nkrd;> Rth; cld; ];nyg; fl;likg;G> 

cNyhf $iuiaf; nfhz;Ls;sJ. Ntiy tplaj;jpy; eph;khzk; gw;wpa rfy rptpy; 

kw;Wk; ,ae;jpu> kpd;rhu kw;Wk; ePh;f;Foha; nghwpapay; NtiyfSk cw;gLj;jg;gLk;.

eph;khz fhyvy;iy 09 khjq;fshFk;

Nfs;tp itj;jy; Nghl;b Nfs;tp Kiwa+lhf elj;jg;gLk;.

jifikfs;

xg;ge;jj;jpw;F jifik ngWtjw;F eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 

mgfPh;;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;glhJ ,Ug;gJld;  fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfis 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpT C2 juk; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l njhFjpapy; gjpT nra;Js;s xg;ge;jf;fhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf rkkhd jd;ikapy; kw;Wk; fpl;bajhf kw;Wk; &.600 

kpy;ypaDf;F Fiwahj tUkhdKila fl;bl eph;khz nraw;wplq;fs; 03I 10 

tUlj;jpw;Fs; my;yJ $ba ngWkjpAila nraw;wpl;lnkhd;iw rkhe;jukhd fhy 

vy;iyf;Fs; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

Nfs;tpjhuh;/xg;ge;jf;fhuhplk; epiyahd epjp epiyik ,Ug;gJld;  fzf;fha;Tf;F 

cl;gl;l fzf;Fld; epjpepiyik mwpf;ifnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

NkNy jug;gl;Ls;s jifik jfTj;jpwd;fisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gq;fs; 

kl;Lk; kjpg;gPl;bw;F cw;gLj;jg;gLk;.

01.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F ehsJtiuf;F cw;gLj;jg;gl;l 

CIDA gjpTg; Gj;jfj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpz;zg;gq;fs; 2022.02.17 Kjy; 2022.03.09 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd 

fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj &.60>000.00 itg;ig nrYj;jpa gpd;G ePh;nfhOk;G 

njy;tj;j re;jp> ePh;nfhOk;G khefu rigapy; nghwpapay; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ngah; 

Fwpg;gplg;gl;L NtW Ntwhf fbj ciwfspy;  ,l;L Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; xU 

ciwapy; ,l;L nghwpapl;L 2022.03.09 gp.g.3.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; khefu 

Mizahsh;> khefu rig> ePh;nfhOk;G vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ khefu Mizahsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;.

04.  Nfs;tpfis jpwj;jy; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld; Neuk; fle;J fpilf;Fk; kw;Wk; gpd;dh; xg;gilf;fg;gLk; 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ 

05.  Nfs;tp Mtzq;fs; cs;splg;gLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

'ePh;nfhOk;G> nty;y tPjpapy;> fhkr;Nrhil ll;yp Nrdhehaf;f kj;jpa re;ij 

fl;blj;jpd; eph;khzk;" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  ve;jNfs;tp Mtzq;fisAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

ePh;nfhOk;G khefu rigf;F chpaJ.

07.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; vOj;J%y 

mDkjpAs;s gpujpepjpnahUtUf;F khj;jpuk; rKfkspf;fyhk;.

08.  Nkyjpf tpguq;fis khefu nghwpapayhshplk; mYtyf Neuq;fspy; fPof;fhZk; 

,yf;fj;ij mioj;J mwpe;J nfhs;syhk;.

khefu nghwpapayhsh; - 0312233190

kpd;dQ;ry; - nmcengineer@gmail.com
ePh;nfhOk;G khefu mYtyfj;jpy;

2022.02.16

vd;.gP.Mh;.gP.ngh;dhd;Nlh>

khefu Mizahsh;>

khefu rig

ePh;nfhOk;G

ngWif mwptpj;jy;
jq;fy;y gpuNjr rigf;F 

chpj;jhd lgy;nfg; thfdj;ijg; 

GJg;gpg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

jq;fy;y gpuNjr rigapy; gjpT nra;ag; 

ngw;Ws;s ,yf;fk; 252-6507 vd;w nfg; 

thfdj;ijg; GJg;gpg;gjw;fhf 2022.03.02 

tiu tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

md;iwa jpdj;jpw;F Kd;dH 

tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;L 

nkd;gJld; Nkyjpf tpguq;fis fPNo 

fhzg;gLk; ,yf;fj;ij mioj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tprhuizfs;: 047-2240475> 071-7443159

yhypj;j MH tdpfNrfu>

jiytH>

jq;fy;y gpuNjr rig

nenlhy;gpl;ba.

Nrjdg; gris cw;gj;jp Cf;Ftpg;G kw;Wk; toq;fy;fs; xOq;FWj;jy;fs; 
kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpaq;fs;> Nrjd czTfs;> kuf;fwpfs;> goq;fs;> 
kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;Fg; gapu;r;nra;if Cf;Ftpg;G> 

tpijfs; cw;gj;jp kw;Wk; cau; njhopy;El;g tptrha ,uh[hq;f mikr;R

ngWif miog;G

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpTnra;jy; -2022
01.  fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpdhy; kw;Wk; khtl;l 

mYtyfj;jpdhy; ghtpf;fg;gLk; thfdq;fs; njhlu;ghfj; Njitahd thfdj; jpUj;jr; 

Nritfs;; (fuh[; Nritfs;) toq;Fk; nghUl;L nfhOk;G khtl;lj;jpDs; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s Vw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;s epWtdq;fs; kw;Wk; egu;fisj; jpizf;fsj;jpy; 

gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;;fspd; 

tFjp 

,yf;fk;

cg 

tFjp 

,yf;fk;

nghUl;fspd; ngau;fs;

01 thfdj; jpUj;j Ntiy> kpd;rhu njhopy;El;g Ntiyfs;> 

bq;fupq; kw;Wk; ngapd;bq; Ntiyfs;>fhw;W rPuhf;fp (V.rP) 

Ntiyfs;

1.1 nyhwp> [Pg;> nfg; kw;Wk; Nkhl;lhu; thfdq;fspd; (nkf;fhdpf; 

Ntiyfs;) jpUj;j Ntiyfs;

1.2 Nkhl;lhu; thfdq;fspd; bq;fupq; kw;Wk; ngapd;bq; Ntiyfs;

1.3 thfdq;fspd; kpd;rhuj; jpUj;jNtiyfs; (xl;Nlh ,yf;wPf;fs; 

Ntiyfs;)

1.4 Nkhl;lhu; thfdq;fspd; fhw;W rPuhf;fpj; jpUj;jNtiyfs;

02 ku nyhwp Nghl; Ntiyfs; kw;Wk; Nghl; epu;khzpj;jy;

03 Nkhl;lhu; thfdq;fspd; mg;N`hy;];lup Ntiyfs; ( caT 

Ntiyfs;> rPl; ciwfs; fhgl; NghLjy; kw;Wk; nfdgP 

Ntiyfs;)

04 thfdq;fspd; jtiz Kiwahd Nritfs; kw;Wk; Yg;upNf]

d; eltbf;iffis epiwNtw;wy;

02.  ,jd; nghUl;L gpujhd fhupahyaj;jpy; my;yJ jpizf;fsj;jpd; ,izaj; jsj;jpypUe;J 

(www.agrariandept.gov.lk) ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gbtj;jpw;fika tpz;zg;gg;gbtk; 

jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,jw;fika NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU tFjpf;Fk; 

cupa nghUl;fs; my;yJ Nritfspd; nghUl;L ( cjh: tFjp 1, 2, 3vd;w tifapy;) 

ntt;Ntwhd tpz;zg;gg;gbtq;fisr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;>mj;Jld; xU 

tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F &gh 1,000.00 tPjk; kPsr; nrYj;jg;glhj itg;Gg; gzj;ijf; 

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd; rpwhg;gu; gpupTf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  toq;fy; my;yJ Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; nghUl;L cupa Jiwapy; 

xU tUlj;jpw;Ff; $ba mDgtKs;s tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J kl;Lk; 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpahghuj;jpd; ngaupy; gjpT nra;ag;gl;l 

rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; kw;Wk; fle;j fhy tpahghu mDgtq;fs; njhlu;ghd 

rhd;WfSldhd rhl;rpfs; cs;slq;fpa Vida Mtzq;fspd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l epow; 

gpujpfs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gjptpd; nghUl;L tpz;zg;gpf;Fk; 

mur jpizf;fsk;> rigfs;> $l;Lj;jhgdq;fs; my;yJ mur epWtdq;fs; Nkw;gb 

Mtzq;fisr; rku;gpf;f Ntz;bajpy;iy.

04.  ,uz;lhtJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsr; nrYj;jg;glhj itg;Gg; gzj;ij ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuapy; fkey mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd;; rpwhg;gu; gpupTf;Fr; nrYj;j KbAk;. fhRf; 

fl;lisfs; my;yJ fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ vd mwpaj; jUfpd;Nwd;.

05.  tpz;zg;gg;gbtq;fis 04.03.2022 Me; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

jiytu;>jpizf;fsg; ngWiff; FO> fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> ,yf;fk; 42, 
Nru; khu;f;f]; ngu;dhe;Jkhtj;ij> nfhOk;G 07 Kftupf;Ff; fpilf;ff; $bathW 

gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fyhk;. mt;thW ,y;iynadpy;> fkey mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd;; fzf;Fg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWif 

miog;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;Fk; KbAk;.

06.  tpz;zg;gg;gbtq;fs; ,lg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “thfdj; 
jpUj;jr; Nritfspd; nghUl;L toq;Feu;fs; / xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy; - (tFjp 
,yf;fk; kw;Wk; tpguq;fisf; Fwpg;gplTk;.) 2022”vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.  xU 

tFjpia tplf; $bastpd; nghUl;L gjpT nra;atjw;F vjpu;ghu;g;gjhapd;> xt;nthU 

tFjpapd; nghUl;Lk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gg;gbtq;fisj; jahupj;J> mr; rfy 

tpz;zg;gg;gbtq;fSk; xU fbj ciwapy; ,l;L mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. mr; rfy 

tpz;zg;gg;gbtj;jpd; nghUl;Lk; ntt;Ntwhf &gh 1000.00 tPjk; gzk; nrYj;jg;gl;l 

gw;Wr;rPl;nlhd;W tPjk; ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

07.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; / xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpiykD miog;Gf;fs; 

re;ju;g;gj;jpw;Nfw;wthW fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;;jpdhy; jPu;khdpf;fg;gLk;. tpiy 

kDf;fs; Nfhug;gLk; re;ju;g;gj;jpd; NghJ> tpiykDf;fisr; rku;g;gpg;gjw;Fj; jtWkplj;J> 

my;yJ cupa Neuj;jpw;F my;yJ epr;rapf;fg;gl;l nghUs; tpguq;fSf;fikthfg; 

nghUl;fs; my;yJ Nritfis toq;fj; jtWkplj;J> mt;thwhd toq;Feu;fs; Kd; 

mwptpj;jypd;wp gjptpypUe;J ePf;fg;gLtu;. 

 08.  ,g;ngWif miog;G mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; re;ju;g;gj;jpw;Nfw;wthW 

gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs;/xg;ge;jf;fhuu;fSld; Vw;gLj;jpf; nfhs;tjw;F 

tpjpj;Jiuf;fg;gl;l xg;ge;jj;jpd; xU gFjpahFk; vd;gijAk; fUj;jpw; nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

jiytu;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

fkey mgptpUj;jpj;  jpizf;fsk;>  
,y. 42, Nru; khu;;f;f]; ngu;dhe;J khtj;ij> nfhOk;G 07. 
njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2674480
njhiyNgrp ePbg;G ,yf;fk; : 303
17 .02.2022

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

#upantt> jHkpfk> “f;up\hd;” ,y; 

trpf;Fk;  mYj;fkNf epNuh\hu tp`hup 

(Nj.m.m.,yf;fk; 968234455V) Mfpa ehd;> 

,yf;fk; 120/ 14 Mk; gf;fk;> jpdg;Gj;jf 

,yf;fk; 420 ,d; fPo; 2021.04.27 md;W 

gjpT nra;ag; ngw;Ws;sJk;> rl;lj;juzpAk;  

gpurpj;j nehj;jhupRkhd jpU. jpypg; `H\ 

tpjhuz vd;gtupdhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l> ,yf;fk; 266 kw;Wk; 2021.04.08 

Mk; jpfjpa tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; 

gpufhuk;> gpypae;js> kpup];tj;j> Mrpup 

cad> ,yf;fk; 250/13 ,y; trpf;Fk; 

khHj;Jg; gpl;ba Vg;gNf rkpe;j rk;gj; 

(Nj.m.m.,yf;fk; 1982 16402272) 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l tpN\l mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ> ,d;WKjy; nray; 

tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr; nra;ag; 

gl;Ls;snjd ,yq;iff; FbauRf;Fk;> 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

PUBLIC TENDER  4407T
SUPPLY OF TEST RING FOR HEAT 

EXCHANGER
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F xj;jpUf;Fk; tifapy; 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s cUg;gbfspd; toq;fYf;fhf 

Gfo;tha;e;j jahhpg;ghsh;fs;> mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 

ntspehl;bYs;s Vw;Wkjp Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w (jahhpg;ghsh;fspd; my;yJ Vw;Wkjp 

Kfth;fspdJk;) Mfpath;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G 

gzpkidg; gphpT> ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpad;W tiuAk; ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ ,d; jiyik 

mYtyf 5 Mk; khbapYs;s fhrhsUf;F Nfhhpf;if 

fbjj;Jld; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 1>000 

&ghit nrYj;JtJld; gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpy; kf;fs; tq;fpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nrYj;jg;glyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuh;fspd; ngaiuAk; RUf;fkhf Fwpg;gPL nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fs; 

Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ 

www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis fPNoAs;s 

KfthpapypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G kid gapw;rp epiya 

Nfl;Nghh; $lj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fbahd #oypd; fhuzkhf gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspg;gjw;F 

Cf;fk; toq;Ftij ePf;fk; nra;tJld; tpiykDjhuh;fs; 

rh;tNjr tiyaikg;G tPbNah  khehl;L KiwikapD}lhf 

gq;FngWtjw;F/ rhl;rpaspg;gjw;Fk; mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

tUif jUtJ cz;ikahfNt mtrpankd;why; 

khj;jpuNk xU gpujpepjp khj;jpuk; fk;gdpnahd;wpypUe;J 

mDkjpf;fg;gLthh;. ,Ug;gpDk;> tpiykDf;fis jpwe;j 

gpd;dh; tpiykD jpwj;jypd; RUf;fnkhd;iw fPNoAs;s 

KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.       

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid> rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-2400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk



ஆனால், ஊசி ப�ாடும�டி 
என்னக் கட்ாயப�டுத்த
முடியாது: -ஜ�ோஜ�ோவிச்

திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர்

சுதந்திர கிணண �ோலபந்து 
ததோடரில பைமோன அணியோ� 
�ருதப்படட கமல மோ�ோண 
அணிலய 3-0 என கிழக்கு 
மோ�ோண அணி இைகுவோ� 
வீழ்த்தி அதிர்ச்சி த�ோடுத் -
ததுடன், ஊவோ மோ�ோண 
அணிலய ததன் மோ�ோண வீரர்-
�ள் இைகுவோ� வீழ்த்தினர்.

மோத்தலை த�ோடவிை 
விலையோடடுத் ததோகுதி 
லமதோனத்தில தெவவோய்க் -
கிழலம (15) இடமதபறை 
இந்தப் கபோடடியின் முதல 
65 நிமிடங�ளும எந்த 
க�ோலும தபைப்படவிலலை. 
எனினும, எஞ்சிய 25 நிமிடங -
�ளில கமல மோ�ோணத்திறகு 
அதிர்ச்சி �ோத்திருந்தது.

கபோடடியின் 67ஆவது 
நிமிடத்தில எதிரணியின் க�ோல 
எலலைக்கு தவளியில இடது பக் -
�த்தில கிழக்கு மோ�ோணத்திறகு 
கிலடத்த பிரீ கிக்ல� ரிப்�ோன் 
தமோஹமட தபறைோர். அவரது 
உலதயின்கபோது பந்து பின்�ை 
வீரர்�ள் மறறும க�ோல �ோப்போை-
ருக்கு ஊடோ� �மபங�ளுக்குள் 
தெலை, முதல க�ோல பதிவோனது.

மீணடும 85ஆவது நிமிடத்தில 
எதிரணியின் மத்திய �ைத்தில 
கிழக்கு மோ�ோண வீரர்�ள் கமற-
த�ோணட கவ�மோன பந்துப் பரிமோற-
ைங�ளின் பின்னர் அணித் தலைவர் 

தமோஹமட முஸதோக் அடுத்த 
க�ோலையும தபை, அடுத்த 4 நிமி -
டங�ளில இைம வீரர் முன்ஷிப் 
அவவணிக்�ோன மூன்ைோவது 
க�ோலையும தபறறுக் த�ோடுத்தோர்.

ஆடட நிலைவில 3-0 என தவறறி 
தபறை கிழக்கு மோ�ோண வீரர்�ள் 
தமது இரணடோவது தவறறிலயப் 
பதிவு தெய்து புள்ளிப் படடியலில 
மூன்ைோம இடத்தில உள்ைனர்.

மோத்தலை த�ோடவிை விலையோட-
டுத் ததோகுதி லமதோனத்தில இடம-
தபறை அடுத்த கபோடடியில ததன் 
மோ�ோண அணிக்கு இரணடு ஓன் 

க�ோல�ள் கிலடக்�ப்தபை, ஊவோ 
மோ�ோண அணிக்கு ஒரு ஓன் க�ோல 
தபைப்படடது. ததன் மோ�ோண அணிக்-
�ோன அடுத்த க�ோலை க�ஷோன் 
துமிந்து தபறறுக் த�ோடுத்தோர்.

கபோடடி நிலைவில 3-1 என 
ஊவோ அணிலய வீழ்த்திய ததன் 
மோ�ோண வீரர்�ள் ததோடரில தமது 
மூன்ைோவது தவறறிலயப் பதிவு 
தெய்தனர். ஊவோ மோ�ோண வீரர்�ள் 
இதுவலர ஒரு தவறறிலய மடடும 
தபறறு ஏலனய அலனத்து கபோட-
டி�ளிலும கதோலவியலடந்தள்-
ைது.

இப�ததிரி்க அபஸாஸிபயட்ட நியூஸ் ப�ப�ர்ஸ் ஒப சிப�ான லிமி்ட கம�னியரால் ககாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜயவர்்தன மாவத்்தயிலுள்ள ப�க் ஹவுஸில் 2022 க�பரவரி மா்தம 17ம திகதி வியாழக்கிழ்ம அச்சிடடுப பிரசுரிக்கப�ட்து.
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2022 க�பரவரி 17 வியாழக்கிழ்ம

நியூசிைோந்தும ததன்னோபிரிக்�ோவும இன்று 
வியோழன்  கிறிஸடெர்ச்சில ததோடஙகும 
முதல தடஸட கபோடடிக்�ோன கபோர் திட-
டங�லை வகுத்துக்த�ோணடிருக்குமகபோது,   
கமோெமோன பச்லெ நிை ஹோக்லி ஓவ ல விக்-
த�டடில �வனம தெலுத்துகின்ைன.

ததன்னோபிரிக்�ோவுக்கு எதிரோன முதல 
ததோடர் தவறறிக்�ோ� நியூசிைோந்து தீவிரமோ� 
உள்ைது மறறும கரோஸ தடய்ைர் (ஓய்வு), 
க�ன் விலலியமென் (�ோயம) மறறும 
டதரணட கபோலட (தந்லதவழி விடுவிப்பு 
) இலைோத அனுபவத்திறகு தகுந்த 273 
தடஸட�லை இழந்தோலும தவறறி�ரமோன 
கூடடணிலய இன்னும திரடட முடியும 
என்பலத நிரூபிக்� கவணடும. 

ததன்னோபிரிக்�ோ தனது உை� தரவரிலெ 
(ஐந்தோவது) இரணலடயும உயர்த்தி, உை� 
தடஸட ெமபியன்ஷிப் நிலைலய உயர்த்த 
தோ�மோ� உள்ைது, இரணடு தடஸட 
ததோடலர துலடத்தோல இரணடோவது இடத் -
திறகு முன்கனறும வோய்ப்பு உள்ைது.

கேறறு புதன்கிழலம நியூசிைோந்து 
அணியின் தலைவர் தடோம ைோதம மறறும 
ததன்னோபிரிக்� அணியின் தலைவர் டீன் 
எல�ர் ஆகிகயோரின் முக்கிய கபசும புள்ளி 
பசுலமயோன ஹோக்லி ஓவல கமறபரப்பில 
கிணணத்தின் முதல ேறதபயரோகும.

கிலைஸடெர்ச் லமதோனத்தில ததன்னோபி -
ரிக்�ோ விலையோடும முதல ஆடடம இது -
வோகும, அஙகு ததோடரின் இரணடு தடஸட 
கபோடடி�ளும ேலடதபை உள்ைன.

நியூசிைோந்து ஏழு தவறறி�ள், ஒரு கதோலவி 
மறறும  ஒரு ெமநிலை என்ை  ெோதலனலயப் 
தபருலமப்படுத்துகிைது, அது எப்கபோதும 
அவர்�ளின் ஸவிங மறறும கவ�ப்பந்து  தோக்-
குதலுக்கு ஏறைதோ�த் ததரிகிைது.

'இது ஓடடங�லை அடிப்பதற�ோன வோய்ப் -
பு�லை வழஙகுகிைது, ஆனோல பந்து வீச்ெோ -
ைர்�ளுக்கு ஒரு பிட கவ�ம மறறும பவுன்ஸ 
மறறும விக்த�டடுக்கு தவளிகய ஒரு பிட 
உதவியுடன் வோய்ப்பு�லை வழஙகுகிைது' 
என்று நியூசிைோந்து அணியின் தலைவர் 

ைோதம கூறினோர். 'ேோங�ள் 
நீணட �ோைமோ� தெோந்த 
மணணில சிை ேலை கிரிக் -
த�டலட விலையோடி வரு-
கிகைோம, விக்த�டடுக்கு 
ஏறைவோறு, கமறபரப்பிறகு ஏறைவோறு மோறறி-
யலமக்� முடியுமோ என்று எனக்குத் ததரியும, 
பிைகு வைது பக்�ம இருக்� ேலை வோய்ப்லப 
வழஙகுகவோம.'

ஒரு மோதத்திறகு முன்பு இகத லமதோனத் -
தில பங�ைோகதலஷ  இன்னிஙஸ மறறும 
எடடு விக்த�டடு�ள் வித்தியோெத்தில வீழ்த் -
திய பிைகு நியூசிைோந்து தடஸடுக்கு முன் -
கனறியது, கமலும 45 தடஸட�ளில ேோன்கு 
முலை மடடுகம கதோற�டித்த ததன்னோப்பி -
ரிக்�ோவுக்கு எதிரோன கமோெமோன ெோதலன-
யில �வனம தெலுத்துவ-
தோ� ைோதம கூறினோர்.

ஹோக்லி ஓவல நிலை -
லம�லைச் ெமோளிப்ப-
தற�ோன ததன்னோபிரிக்-

�ோவின் தயோர் மி� நுணுக்�மோ� இருந்தன, 
ஓடடங�லை எடுப்பதற�ோன சிைந்த கேரத் -
லதக் குறிக்கும. 'சிை ெமயங�ளில நீங�ள் 
பச்லெ புலலைக் �ணடோல தூக்கிச் தெலை -
ைோம. உங�ள் திைலம அலைது வரி மறறும 
நீைத்லத நீங�ள் தெயலபடுத்தோமல இருக்� -
ைோம, ஏதனன்ைோல புல எலைோவறலையும 
தெய்யப் கபோகிைது என்று நீங�ள் நிலனக்கி-
றீர்�ள்,'எல�ர் கூறினோர்.

'ஒரு துடுப்போடடத்தின் போர்லவயில, 
ேோங�ள் எங�ள் போது�ோப்பில மி�வும 
வலுவோ� இருக்� கவணடும மறறும எங�ள் 
விடுப்பில வலுவோ� இருக்� கவணடும, 
கமலும பிறப�லுக்குப் பிைகு ேோங�ள் ஓட -
டங�ள் எடுப்பதற�ோ� எங�ள் துடுப்போட -
டம இன்னிஙலஸை அலமக்� கவணடும.

'வலையில ேோன் அனுபவித்தவறறி-
லிருந்து, இது துடுப்பு மறறும பந்திறகு 
இலடகய ஒரு ேலை கபோடடியோ� இருந்தது.'

நியூசிைோந்லதப் கபோைகவ, ததன்னோப்பி-
ரிக்�ோவும முக்கிய வீரர்�ள் இலைோமல கீ�ன் 
பீடடர்ென் (த�ோவிட-19) மறறும அன்ரிச் 
ேோர்டகஜே (�ோயம ) ஆகிகயோர் இலலை.

எல�ர் பீடடர்ெனுக்குப் பதிைோ� ெகரல 
எர்வீ, தனது தடஸட அறிமு�த்தில மூன்ைோ -
வது இடத்தில துடுப்போடடம  தெய்வோர், 
அகத கேரத்தில அவர்�ள் ஆறு கவ�ப்பந்து 
வீச்ெோைர்�ள் கேோர்டகஜேவுக்கு கபோதுமோன 
போது�ோப்லப உறுதி தெய்ய, �ோகிகெோ ரபோடோ, 
லுஙகி என்கிடி மறறும மோர்க�ோ ஜேோன்ென் 
ஆகிகயோர் தோக்குதலுக்கு தலைலம தோங� 
வோய்ப்புள்ைது.

நியூசிலாந்து-தென்ாபிரிக்ா முெல் தெஸ்ட்

சு்தந்திர கிண்ண கால்�ந்து க்தா்ர்;

மேல் ோ்ாணத்திற்கு அதிர்ச்சி 
த்ாடுத்ெ கிழககு வீரர்்ள்

பாலமுன் னைஸ்ொர் னைெர் அணி தெற்றி 

அட்ொனைச்மசேன் ஹீமராஸ்
வினையாட்டுக ்ழத்தின சீருனெ அறிமு்ம்

ெடுப்பூசிககு 
எதிரா்ென 
அல்ல

போைமுலன கிழக்கு தின�ரன் நிருபர்

போைமுலன லைஸடோர் விலை -
யோடடு �ழ�த்தினோல ஏறபோடு 
தெய்யப்படட 74ஆவது சுதந்திரதி -
னத்லத முன்னிடடு  சுதந்திரதின 
தவறறிக்கிணண �ரப்பந்தோடடப் 
கபோடடியும ெோதலனயோைர்�ள் 
த�ௌரவிப்பு நி�ழ்வு என்பன  
போைமுலன தபோதுவிலையோடடு 
லமதோனத்தில இடமதபறைது.

போைமுலன லைஸடோர் விலை -
யோடடு �ழ�த்தின் தலைவர் ஐ.எல.
எம.போயிஸ ஆசிரியர் தலைலம-
யில ேலடதபறை இந்நி�ழ்வில 
இைஙல�  இலைவரித்திலனக்�ைத்-
தின் பிரதி ஆலணயோைர் எம.எம.
முஸைமமில பிரதம அதிதியோ�வும,  
ஓய்வு நிலை அதிபர் எம.சி.ஏ.ெ-
மது, அடடோலைச்கெலன பிரகதெ 
ெலபயின் முன்னோள் தவிெோைர் ெடடத்தரணி எம.ஏ.அன்-
சில,  அக்�லரப்பறறு மோே�ர ெலபயின் �ணக்�ோைர் எம.
எப்.பர்ஹோன், ததோழிைதிபர் எஸ.எம.அஸைம கிரோம 
உத்திகயோ�த்தர் எம.எஸ.எம.இப்ைோஹிம, �ழ�த்தின் 
முன்னோள் தலைவர் எம.எப்.பர்ெோத் ஆகிகயோர் த�ௌரவ 
அதிதி�ைோ�வும �ைந்து த�ோணடனர்.

சுதந்திர தினத்லத முன்னிடடு ேலடதபறை �ரப்பந்தோட -
டப் கபோடடியில 2022 ஆம அணடுக்�ோன சுதந்திர தின 

கிணணத்லத  லைஸடோர் லைடர் அணியினர் தனதோக்கிக் 
த�ோணடு ெமபியனோ�த் ததரிவோகினர்.

இதன் கபோது  லைஸடோர் லைடர் அணியினருக்�ோன 
தவறறிக்கிணணம பிரதம அதிதியினோல வழஙகி லவக்-
�ப்படடதுடன்.  ஒய்வுதபறை அதிபர் திை�ம எம.
சி.ஏ.ெமது, இைம ததோழிைதிபர் எஸ.எம.அஸைம ஆகி -
கயோரும இந்நி�ழ்வின்  கபோது ஏலனய  அதிதி�ளினோல 
போரோடடி த�ௌரவிக்�ப்படடலம குறிப்பிடத்தக்�தோகும.

ஒலுவில கிழக்கு      
தின�ரன் நிருபர்

அடடோலைச்கெலன 
லவ.எம.எம.ஏ. இன் 
த ே றி ப் ப டு த் த லின் 
மூைம அடடோலைச்-
கெலன ஹீகரோஸ 
விலையோடடுக் �ழத் -
தின் 2022ம ஆணடுக்-
�ோன புதிய சீருலட 
அறிமு� நி�ழ்வு 
(12.02.2022) அடடோ -
லைச்கெலன அஷரப் 
ஞோப�ோர்த்த தபோது 
விலையோடடு லமதோ -
னத்தில ேலடதபற -
ைது.

அடடோலைச்கெலன 
ஹீகரோஸ விலையோட -
டுக் �ழத்தின் தலைவர் ஏ.எச்.ஹமெோ ெனூஸ தலைலம-
யில ேலடதபறை இந்நி�ழ்வில அடடோலைச்கெலன 
லவ.எம.எம.ஏ இன் பிரதம ஆகைோெ�ரும, ஓய்வு தபறை 
�லவிப்பணிப்போைருமோன �லவிேோதம எஸ.எல.ஆதம-
போவோ பிரதம அதிதியோ�க் �ைந்து த�ோணடு இவவோணடு 
உலதபந்தோடட வீரர்�ளுக்�ோன புதிய சீருலடயிலன �ழ� 
வீரர்�ளுக்கு வழஙகி அறிமு�ம தெய்து லவத்தோர்.

இந்நி�ழ்வில அகிை இைஙல� லவ.எம.எம.ஏ.கபர-
லவயின் அங�த்துவ நிரந்தர உறுப்பினர் எம.ஐ.உதுமோ-
தைப்லப, அடடோலைச்கெலன ஜேுமஆப் பள்ளிவோெல 
தலைவர் ெடடத்தரணி எம.எஸ.எம.ஜேுலனத்தீன், அகிை 
இைஙல� லவ.எம.எம.ஏ கபரலவயின் அமபோலை 
மோவடடப் பணிப்போைர் மு�மமட றியோஸ, தபோத்துவில 
பிரோந்திய உலதப்பந்தோடட அபிவிருத்தி லீக்கின் தபோதுச் 
தெயைோைர் ஆசிரியர் எம.கஜே.அன்வர் தேைெோட, தபோத்-
துவில பிரோந்திய உலதப்பந்தோடட அபிவிருத்தி லீக்கின் 
பதில தலைவர் ஐ.எச்.ஏ.வஹோப், அக்�லரப்பறறு, 
போைமுலன லவ.எம.எம.ஏ. இன் தலைவர்�ைோன எம.
ஐ.எம.சிைோஜேுதீன், ஐ.அஹமட ஸிைோஜ், அடடோலைச்-
கெலன லவ.எம.எம.ஏ.தெயைோைர் ஏ.எல.கியோஸடீன் 

எனப் பைரும �ைந்து த�ோணடு ஹீகரோஸ �ழ�த்தின் 
புதிய சீருலடயிலன  வீரர்�ளுக்கு வழஙகி அறிமு�ம 
தெய்து லவத்தனர்.

இதன் கபோது அடடோலைச்கெலன, போைமுலன, அக்�-
லரப்பறறு லவ.எம.எம.ஏ.�ள் இலணந்து ேடோத்தும தவி-
ெோைர் ஏ.எல.அமோனுலைோ தவறறிக் கிணண உலதப்பந் -
தோடட சுறறுத் ததோடரின் இரணடோம ேோள் கபோடடி இம 
லமதோனத்தில அன்லைய தினம அடடோலைச்கெலன 
ஹீகரோஸ விலையோடடுக் �ழ�ம மறறும அடடோலைச்-
கெலன ஏ.சீ.சீ.�ழ�ம விலையோடியது. இதில ஏ.சீ.சீ.�-
ழ�ம 3 க�ோல�லையும, அடடோலைச்கெலன ஹீகரோஸ 
�ழ�ம 2 க�ோல�லையும அடித்தனர். இப்கபோடடியில 
ஏ.சீ.சீ.�ழ�ம தவறறி தபறைது.

இதன் முதல கபோடடி �டந்த தவள்ளிக்கிழலம 
(11.02.2022) மோலை இமலமதோனத்தில அடடோலைச்-
கெலன ைக்கி விலையோடடுக் �ழ�த்திறகும அக்� -
லரப்பறறு மயோஸ விலையோடடு �ழத்திறகுமிலடயில 
ேலடதபறைது. ைக்கி விலையோடடுக் �ழ�ம 4 - 2 என்ை 
க�ோல�ள் அடிப்பலடயில தவறறி தபறைலம குறிப்பி-
டத்தக்�து.

பிரபை தடன்னிஸ விலையோட -
டோைர் கேோவோக் கஜேோக�ோவிச்  தோம 
தடுப்பூசிக்கு எதிரோனவர் அலை 
என்று கூறியிருக்கிைோர். 

இருப்பினும தமலம வலுக்�ட -
டோயமோ�த் தடுப்பூசி கபோடலவக்� 
முடியோது என்ைோர் அவர். 

அப்படிக் �டடோயப்படுத்தப்பட -
டோல உை�ப் பகிரங� கபோடடி�-
லைத் தவிர்க்�ப்கபோவதோ� அவர் 
தெோன்னோர். 

அணலமயில அவுஸதிகரலியப் 
பகிரங� கபோடடியில �ைந்துத�ோள்-
ைச் தென்ைகபோது இந்த விவ�ோரம 
தபரிய அைவில தவடித்தது. 

தடுப்பூசி கபோடோத கஜேோக�ோவிச்-

சின் விெோ இருமுலை இரத்துச் தெய்-
யப்படடு இருமுலை அவர் நீதிமன்ை 
விெோரலணக்குடபடுத்தப்படடு, 
தடுத்துலவக்�ப்படடுப் பின்னர் 
தெோந்த ேோடடுக்குத் திருப்பியனுப் -
பப்படடோர். 

அதுகுறித்து பிபிசி தெய்தி நிறு-
வனத்துக்கு அளித்த கேர்�ோணலில 
'தடுப்பூசி கபோடுவதறகுப் பதில 
அந்த விலை த�ோடுக்�த் தயோர்.' 
என்ைோர் அவர். 

இதனோல உைகின் தபருமபோ -
ைோன தபோதுவிருதுப் கபோடடி�ளில 
தமமோல �ைந்துத�ோள்ை முடியோமல 
கபோ�ைோம என்பலத அறிந்திருப்ப-
தோ�வும அவர் தெோன்னோர். 

அவுஸதிகரலியப் பகிரங�த்தில 
�ைந்துத�ோணடு தவறறி தபறறிருந் -
தோல அது கஜேோக�ோவிச் ல�ப்பறறும 
21ஆவது மி�ப்தபரிய தவறறியோ� 
இருந்திருக்கும. அவர் ஆண�ள் 
பிரிவில ெோதலன பலடத்திருக்� 
முடியும. 

ஆனோல அவுஸதிகரலியப் பகிரங-
�த்தின் ஆண�ள் பிரிவில ரஃபல 
ேடோல தவறறிதபறைோர். 

'தடுப்பூசிக்கு ேோன் எதிரோனவர் 
அலை. ஆனோல உடமபில தெலுத்-
திக்த�ோள்ளும மருந்து குறித்து முடி -
வுதெய்ய தனிமனித சுதந்திரம அவ-
சியம என்று �ருதுகிகைன்.' என்ைோர் 
அவர்.

நியூசிலாந்தில்
இன்று ஆரம்பம


	tkn-02-17-pg01-R1
	tkn-02-17-pg02-R1
	tkn-02-17-pg03-R1
	tkn-02-17-pg04-R1
	tkn-02-17-pg05-R1
	tkn-02-17-pg06-R2
	tkn-02-17-pg07-R2
	tkn-02-17-pg08-R1
	tkn-02-17-pg09-R1
	tkn-02-17-pg10-R1
	tkn-02-17-pg11-R1
	tkn-02-17-pg12-R1
	tkn-02-17-pg13-R1
	tkn-02-17-pg14-R1
	tkn-02-17-pg15-R1
	tkn-02-17-pg16-R1

