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சடலங்கள் மீதான கட்டாய
PCR பரிச�ோதனை நீக்கம்

16பக்கங்கள்

தேசிய கைத்தொழில் வல்லுநர்களுக்கு
ஜனாதிபதியிடமிருந்து விருது
“நாட்டுக்கு
புத்துயிரளிக்கும்
த�ொழிற்றுறை
மறுமலர்ச்சி” என்ற த�ொனிப்
ப�ொருளில்,
கைத்தொழில்
துறைசார்
வல்லுநர்களை
க�ௌரவிக்கும் தேசிய கைத்த�ொழில் சிறப்பு விருதுவிழா,
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையில் (15),
பத்தரமுல்ல வ�ோட்டர்ஸ் எஜ்
ஹ�ோட்டலில் நடைபெற்றது.
சிறப்புமிக்க சிறு, நடுத்தர
மற்றும் பாரிய கைத்தொழில்
உற்பத்திகள் மற்றும் சிறப்புமிக்க இயந்திர உற்பத்திகள்
ப�ோன்ற துறைகளைச் சேர்ந்த
வல்லுநர்கள், இந்த
06
விருதுவிழாவின்

சட்ட மருத்துவ அதிகாரியின் தேவைக்கேற்ப தீர்மானம்
சுகாதார அமைச்சு புதிய வழிகாட்டல் வெளியீடு
லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நபர�ொருவர் மரணிக்கும்போது மேற்கொள்ளப்படும் பி.சி.ஆர். பரிச�ோதனை த�ொடர்பில் சுகாதார
சேவை பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் புதிய
வழிகாட்டல் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 06

ஓமந்தை − -அனுராதபுரம் இடையிலான

புகையிரத சேவைகள்
06 மாதங்கள் இடைநிறுத்தம்
லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
அநுராதபுரம் -− ஓமந்தை ரயில் பாதை
புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 05 ஆம் திகதி முதல்
ஆறு மாத காலத்துக்கு அப்பகுதி மூடவுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
அது த�ொடர்பில் ரயில்வே
06
ப�ொதுமுகாமையாளர்

நீராடச் சென்ற இரு
மாணவிகள் பலி
குருநாகல்,
வில்பாவ
குளத்தில் நீராடச் சென்ற
இரு பாடசாலை மாணவிகள் நீரில் மூழ்கி பலியாகியுள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்கள் குருநாகல் பகுதியைச் சேர்ந்த
13 மற்றும் 14 வயதுடையவர்களென அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். நேற்று
முன்தினம் (15) மாலை வில்பாவ குளத்தில் நான்கு

06

சமுதித்த இல்லம் மீதான தாக்குதல்

60 பேர் க�ொண்ட 09 விசேட ப�ொலிஸ்
குழுக்கள் தனித்தனி விசாரணை
சமுதித்த இல்லம் மீதான தாக்குதல்
த�ொடர்பில் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 60 பேர் அடங்கிய 09

விசேட விசாரணை குழுக்கள் த�ொடர்ந்தும் விசாரணைகளில் ஈடுபட்06
டுள்ளதாக ப�ொலிஸ்

பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்திற்கு
11 பில்லியன் ரூபா நட்டம்
தற்போதைய சூழலில் இம் மாதத்தில் சுமார் 11 பில்லியன் ரூபா நட்டம் ஏற்படலாமென இலங்கை
06
பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்

சஹ்ரானின் மனைவியிடம்

காசல்ரீ, மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கங்களின்

நீர் மட்டம் மேலும் வீழ்ச்சி

300 மெ.வ�ோ மின்சாரம் இழப்பு

03

06 மணிநேர விசாரணை

'ஒரேநாடு – ஒரே சட்டம்' செயலணி கிழக்கில் தனித்து செஐ.மயல.சாளக்தி
ர்
முக்கிய அமைச்சர்களுடன் சந்திப்பு ப�ோட்டியிட முடிவு ரஞ்சித் மத்தும

“ஒரே நாடு – ஒரே சட்டம்” என்ற எண்ணக்கருவை அடைவதற்காக, ஜனாதிபதி செயலணியினால் ஜனாதிபதியிடம் கைய06
ளிக்கப்படவுள்ள ய�ோசனைப் பத்திரத்தில்

30/-

கல்முனை விசேட நிருபர்
எந்தவ�ொரு தேர்தலாயினும் எதிர்வரும்
காலங்களில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கிழக்கு
மாகாணத்தில்
தனித்தே
ப�ோட்டியிடுமென்று கட்சியின் செயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார
தெரிவித்தார்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஆதரவாளர்களுடனான விசேட கலந்துரையாடல்
06
(15) கல்முனை பரடைஸ்

03

நீதிமன்ற
அனுமதியுடன்
CID பதிவு

விக்கல் வீராச்சாமி

அண்ணே, சைக்கிளில பயணிக்கிறத
அரசாங்கம் ஊக்குவிக்க ப�ோறதா ஊடகங்
களில செய்தி வந்திருக்கு, பாத்தீங்களா...
பாத்தேன், நல்ல விஷயம், ஆனா,
யார் விலை கூடின சைக்கிள்ல ப�ோறது
எண்டு எங்கட ஆக்கள் சண்டை பிடிக்காம
இருந்தா அது பெரிய விஷயம்...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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உக்ரைனின் மீது ரஷ்யா தாக்குதல்
த�ொடுப்பதற்கு த�ொடர்ந்தும் வாய்ப்பு
அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடன் எச்சரிக்கை

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் த�ொடுப்பதற்கு இன்னும் அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் இதனால் மனித இழப்புகள் அதிகம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் எச்சரித்துள்ளார்.
அவ்வாறான நடவடிக்கைக்கு தீர்க்கமான
முறையில் பதலளிக்க அமெரிக்கா தயாராக
உள்ளது என்று த�ொலைக்காட்சியில் தேசிய
அளவில் உரையாற்றிய பைடன் குறிப்பிட்டார்.
ரஷ்யா தற்போது உக்ரைனுடனான எல்லையில் சுமார் 150,000 துருப்புகளை குவித்திருப்பதாகவும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார்.
உக்ரைன் எல்லையில் இருந்து சில துருப்பினர் வாபஸ் பெறப்பட்டதாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு
அமைச்சர் அறிவித்திருந்தார். எனினும் இது
உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று பைடன்
கூறினார்.
“(ரஷ்ய படையினர் வெளியேறுவது) நல்லதாக இருக்கும். ஆனால் அது இன்னும் உறுதி
செய்யப்படவில்லை. ரஷ்ய இராணுவப் பிரிவுகள் தமது முகாம்களுக்கு திரும்புவது இன்னும்
உறுதி செய்யப்படவில்லை” என்று அமெரிக்க
ஜனாதிபதி கூறினார்.
“உண்மையில், அவர்கள் த�ொடர்ந்து அச்சுறுத்தும் நிலை ஒன்றில் இருப்பதாக எமது ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்” என்று பைடன்
தெரிவித்தார்.
உக்ரைன் பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் இரு
வங்கிகளின் இணையதளங்கள் மீது சைபர்
தாக்குதல் இடம்பெற்றதாக அந்த நாடு கடந்த

செவ்வாயன்று தெரிவித்தது. இதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் பற்றி உறுதி செய்யப்படாதப�ோதும் அது ரஷ்யா மீது குற்றம்சாட்டுகிறது.
உக்ரைன் மீது முழு அளவிலான படையெடுப்பு ஒன்றுக்கு பதில் சைபர் தாக்குதல் ப�ோன்ற பாதிப்புகளை செய்ய ரஷ்ய
முயல்வதாக கவலை இருந்து வருகிறது.
அவ்வாறான நடவடிக்கைகளுக்கு பதில்
க�ொடுக்க அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக
ஜ�ோ பைடன் தெரிவித்தார்.
ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு பற்றிய கவலைக்கு விடை காணப்படும் என்றும் அது
பற்றி தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வோம்
என்று ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின்
அறிவித்த நிலையிலேயே பைடனின் உரை
வந்துள்ளது.
ஆக்கிரமிப்புத் த�ொடுக்கும் திட்டத்தை
புட்டின் த�ொடர்ந்து மறுத்து வருகிறார்.
ஐர�ோப்பாவில் மற்றொரு ப�ோரை விரும்பவில்லை என்று அவர் தெரிவிக்கிறார்.
என்றாலும் கடந்த நவம்பர் மாதம் த�ொடக்கம்
பிராந்தியத்தில் பதற்ற சூழல் நீடித்து வருகிறது.
உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நேற்று புதன்கிழமை
தாக்குதல் நடத்தும் என்று ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க உளவுத் தகவல்கள் கூறின. அன்றைய
தினம் ஒற்றுமையின் நாளாக உக்ரைன் ஜனாதிபதி வ�ொல�ொடிமிர் செலன்ஸ் அறிவித்தார்.
நாட்டுமக்களை தேசியக் க�ொடியை ஏற்றும்படியும் உக்ரைன் தேசியக் க�ொடி நிறமான நீலம்

மற்றும் மஞ்சள் ரிப்பன்களை அணியும்படியும்
அவர் நாட்டு மக்களை கேட்டுக்கொண்டார்.
முன்னாள் ச�ோவியட் குடியரசு ஒன்றான
உக்ரைன் ரஷ்யாவுடன் ஆழமான கலாசார
மற்றும் வரலாற்று உறவைக் க�ொண்டுள்ளது.
அந்த நாடு மேற்கத்தேய இராணுவக் கூட்டணியான நேட்டோவில் இணையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய ரஷ்யா விரும்புகிறது.
நேட்டோவின் விரிவாக்கம் ரஷ்யாவுக்கு அச்சு-

றுத்தலாக உள்ளது என்று அது குறிப்பிடுகிறது.
எனினும் உக்ரைனை நேட்டோவில் இணைக்கக் கூடாது என்று ரஷ்யாவின் க�ோரிக்கையை
அந்த அமைப்பு நிராகரிக்கிறது.
ரஷ்ய அரசினால் முன்மொழியப்பட்ட
உடன்படிக்கை த�ொடர்ந்து இராஜதந்திர பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது என்று பைடன் கூறுகிறார்.
உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்-

கைக்கு பதிலடியாக ரஷ்யா மீது ப�ொருளாதாரத் தடைகள் விதித்தால், அதனால்,
அமெரிக்காவில் எரிப�ொருள் விநிய�ோகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டு, அமெரிக்கப் ப�ொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்பதையும்
அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் கூறியுள்ளார்.
“ஜனநாயகத்துக்கும், விடுதலைக்கும்
பாதுகாப்பாக நிற்கும்போது அதற்கு ஒரு
விலை தர வேண்டியிருக்கும் என்பதை
அமெரிக்க மக்கள் உணராதவர்கள் அல்ல.
இது வழியில்லாமல் நடக்கும் என்று நான்
பாசாங்கு செய்யமாட்டேன்,” என்றும்
பைடன் கூறியுள்ளார்.
அமெரிக்க
நிர்வாகம்
தற்போது
விநிய�ோக பிரச்சினை வராமல் இருக்க
ஆற்றல் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி செய்பவர்கள் உடன் வருங்கால திட்டத்திற்காக வேலை செய்து க�ொண்டிருக்கிறது என்று கூறினார்.
மேலும் பைடன் கூறுகையில், உக்ரைன்
ஆக்கிரமிப்பு நடந்தால் ஐர�ோப்பாவுக்கான ரஷ்யாவின் ந�ோர்ட்ஸ்ட்ரீம் 2 இயற்கை எரிவாயு
குழாய் திட்டம் நடக்காது என்றும் கூறினார்.
“ரஷ்ய குடிமக்களுக்கு நான் கூற விரும்புவது:
நீங்கள் எங்கள் எதிரிகள் அல்ல, அதே சமயத்தில் ஒரு அழிவு நிறைந்த ப�ோரை நீங்கள்
உக்ரைனில் நிகழ்த்த விரும்பமாட்டீர்கள்
என்று நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்
பைடன்.

கனடா கரைக்கு அப்பால் நியூசிலாந்தில் க�ொர�ோனா க�ொங்கோ ஆயுதக் குழு
படகு மூழ்கி 10 பேர் பலி
தாக்குதல்: 18 பேர் பலி
த�ொற்று சாதனை உச்சம்
கனடாவின்
கிழக்குக்
கடற்கரைக்கு
அப்பால்
ஸ்பெயின் மீன்பிடிப் படகு
ஒன்று மூழ்கியதில் குறைந்தது 10 பேர் பலியாகி இருப்பத�ோடு மேலும் 11 பேர்
காணாமல்போயுள்ளனர்.
படகில் இருந்த மூவர்
மீட்கப்பட்டிருப்பத�ோடு
உயிர் தப்பிய�ோரைத் தேடி
த�ொடர்ந்து மீட்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
இந்த மீன்பிடிப் படகில் 16 ஸ்பெயின்
நாட்டவருடன் பெரு மற்றும் கானா
நாட்டவர் உட்பட 24 பேர் இருந்ததாக
ஸ்பெயின் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
கரையில் இருந்து 450 கில�ோமீற்றர்
த�ொலைவில் இந்தப் படகில் இருந்து
உதவி க�ோரி இரு முறை அழைப்பு

ச�ொகுசு கப்பலுக்கு
கட்டுப்பாடு தளர்வு

அமெரிக்காவில் ச�ொகுசுக் கப்பல்களில் செல்வதற்கு எதிரான கட்டுப்பாடுகளை அந்நாட்டின் ந�ோய்த்தடுப்பு,
கட்டுப்பாட்டு நிலையம் தளர்த்தியுள்ளது. சுமார் 7 வாரங்களுக்கு முன்னதாகச் ச�ொகுசுக் கப்பல்களில் வைரஸ்
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்ததால் அதற்கான எச்சரிக்கை நிலை உயர்த்தப்பட்டது. அதன் காரணமாகச் ச�ொகுசுக்
கப்பல் நிறுவனங்கள் அவற்றின் பயணங்களை ரத்து செய்ய வேண்டிய
நிலை ஏற்பட்டது. சூழ்நிலை மேம்பட்டுள்ளதால் எச்சரிக்கை நிலை ஒருபடி
குறைக்கப்பட்டது.
இருப்பினும்
தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ளாத�ோர்
ச�ொகுசுக் கப்பல்களைத் தவிர்க்கும்படி
த�ொடர்ந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கிடைத்திருப்பதாக ஸ்பெயின் கடல்
ஆராய்ச்சி மற்றும் மீட்பு நிறுவனம்
குறிப்பிட்டது.
கனடா மீட்பு நடவடிக்கை ஒன்றை
ஆரம்பித்திருப்பத�ோடு மீட்புக் கப்பல்
மற்றும் ஹெலிக�ொப்டர் மற்றும் பிராந்தியத்தல் உள்ள மீன்பிடிப்படகுகள்
இந்த மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.

நியூசிலாந்தில்
க�ொர�ோனா
த�ொற்று நேற்று சாதனை அளவுக்கு உச்சத்தை த�ொட்டுள்ளது.
இந்தப் பெருந்தொற்று ஆரம்பித்தது த�ொடக்கம் நேற்று அதிகபட்சமாக 1,160 புதிய த�ொற்று சம்பவங்கள் பதிவானதாக சுகாதார
அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
ஒமிக்ரோன் வைரஸ் திரிபு அங்கு
வேகமாக பரவுவதற்கு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும் ஐந்து
மில்லியன் மக்கள் த�ொகை க�ொண்ட
அந்த நாட்டில் இதுவரை 53 உயிரிழப்புகளே பதிவாகி உள்ளன.
க�ொவிட் த�ொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அரசின் தடுப்பூசித்
திட்டத்திற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களும் இடம்பெற்று வருகின்றன.

கனடாவில் இடம்பெற்று வரும்
ல�ொரி ஓட்டுநர்களின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈர்க்கப்பட்டே நியூசிலாந்திலும்
ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
தலைநகர் வெலிங்டனின் பாராளுமன்ற முற்றவெளியில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முகாமிட்டுள்ளனர்.

வட கிழக்குக் க�ொங்க�ோவின் த�ொலைதூரப்
பகுதியில் க�ொடிய இன
ஆயுதக் குழு ஒன்று கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை நடத்திய தாக்குதலில் 18 பேர்
க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
கத்திகள்,
துப்பாக்கிகள் மற்றும் அம்புகளைப்
பயன்படுத்தி இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில் ஏழு சிறுவர்கள்
மற்றும் ஆறு பெண்களும்
க�ொல்லப்பட்டிருப்பதாக சிவில் பாதுகாப்புகுழுக்களின்ர�ொபர்ட்பசில�ோக�ோ
தெரிவித்துள்ளார்.
லின்டு இனக் குழுவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரசியல் மற்றும் சமயக்
குழு ஒன்றே இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. இங்கு லென்டு மற்றும்
ஹெமா இனக் குழுக்களுக்கு இடையிலான ம�ோதலில் 1999 மற்றும் 2003
ஆம் ஆண்டுக்கு இடையே க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர். இதனால் ஐர�ோப்பிய

அமைதிகாக்கும் படை இந்தப் பிரச்சினையில் தலையிட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
எனினும் 2017 ஆம் ஆண்டு லின்டு
ஆயுதக் குழுவின் த�ோற்றத்திற்குப் பின்
மீண்டும் வன்முறைகள் வெடித்துள்ளன. இந்தக் குழுவின் தாக்குதல்களில்
நூற்றுக்கணக்கான�ோர் க�ொல்லப்பட்டிருப்பத�ோடு ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.

த�ொடர்ந்து 14 மாதங்களாக துருக்கி
ஆடவர் க�ொவிட் த�ொற்றால் பாதிப்பு ரஷ்ய எதிர்க்கட்சி தலைவர்
துருக்கியைச்
சேர்ந்த
ஆடவர் ஒருவர் த�ொடர்ந்து
14 மாதங்களாகக் க�ொவிட்–19
ந�ோய்த்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
த�ொடர்ந்து 78 பரிச�ோதனைகளில் அவருக்கு ந�ோய்த்த�ொற்று உறுதியானது. ஏற்கனவே இரத்தப் புற்றுந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
அவர்
ந�ோய் இருப்பது தெரிந்ததும்
தாம் இறந்துவிடப்போவதாக
நினைத்தார்.
56
வயது
முஸாபர்
கயாஸான் மிக நீண்ட காலம்
க�ொவிட்–19 த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவராக பதிவாகியுள்ளார்.
புற்றுந�ோயால் வலுவிழந்து ப�ோயிருக்கும் அவரது எதிர்ப்புச் சக்தி
அதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்
என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

2020 நவம்பர் முதல் மருத்துவமனைக்குச் செல்வதும் திரும்புவதுமாக இருக்கும் கயாஸான்
மனத் திடத்துடன் இருக்கிறார்.
கடந்த வாரம் அவருக்குத் த�ொற்று
மீண்டும் உறுதியானது.
அவரது
பிரத்தியேகமான
க�ொவிட் நிலை காரணமாக தனது

பேரப் பிள்ளைகளை அவரால்
ஜன்னல் வழியாக மாத்திரமே
பார்க்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது குடும்பத்தை
தனிப்பட்ட முறையில் பார்ப்பதே தனது பெரும் எதிர்பார்ப்பாக இருப்பதாக கயாஸான்
தெரிவித்துள்ளார்.
'எனது
அன்புக்குரியவர்களை தழுவிக்கொள்வதைத்
தவிர இங்கு எனக்கு எந்தப்
பிரச்சினையும் இல்லை. அது
மிகவும் கடினமாக உள்ளது'
என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது பிரத்தியேக நிலைக்கு
தீர்வு ஒன்றை தரும்படி துருக்கி நிர்வாகத்தை அவர் கேட்டிருப்பதாக
டெய்லி சபா பத்திரிகை குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் நாட்டின்
விதிகளில் இருந்து தமக்கு விலக்குக் கிடைக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்த்துள்ளார்.

நவல்னி மீது புதிய வழக்கு
சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்ய
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலெக்சி
நவல்னி மீதான புதிய வழக்கு
விசாரணை அவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள
ம�ொஸ்கோவின்
கிழக்கில் உள்ள உச்ச பாதுகாப்புக்
க�ொண்ட சிறையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவல்னி மீது புதிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. விசம்
ஊட்டப்பட்ட தாக்குதலில் இருந்து
உயிர் தப்பிய அவர் ஏற்கனவே கடந்த
ஓர் ஆண்டு காலமாக சிறை அனுபவித்து வருகிறார்.
அவர் தற்போது இரண்டரை ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையை அனுபவித்துள்ளார். இந்நிலையில் இந்த புதிய
வழக்கு விசாரணை அவரது சிறைத்
தண்டனையை பத்து ஆண்டுகளுக்கு
மேல் நீடிக்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த புதிய குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு உரியது என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் அமெரிக்க இராஜாங்கச் செயலாளர் அன்டனி பிளின்கள், அதிகாரிகளின்
ஊழல்களை வெளிச்சத்திற்குக் க�ொண்டுவரும் நவல்னி மற்றும் அவரது
சகாக்களின் முயற்சி காரணமாக அவர்
இலக்கு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அவரை விடுவிக்கும்படி
ரஷ்ய நிர்வாகத்தை அவர் கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளார்.

ப�ோதைக் கடத்தல்: ஹென்டுராஸ்
முன்னாள் ஜனாதிபதி கைதானார்
ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல் குற்றச்சாட்டு ஒன்றில்
ஹ�ொன்டுராஸ் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜுவான் ஒர்லாண்டோ ஹெர்னாண்டஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் தப்பிச் செல்வதைத் தவிர்ப்பதற்கு அவரை
நாடுகடத்த அமெரிக்கா க�ோரி சில மணி நேரங்களில் தலைநகர் டகுசிகல்பாவில் இருக்கும் அவரது
வீட்டில் ப�ொலிஸார் நிலைநிறுத்தப்பட்டனர்.

பிடியாணை
பிறப்பிக்கப்பட்டதை
அடுத்தே
ப�ொலிஸார் அங்கு சென்றனர். சரணடைந்த அவர்
கைவிலங்கிடப்பட்டு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
2014 த�ொடக்கம் கடந்த ஜனவரி மாதம் வரை ஹ�ொன்டுராஸில் ஆட்சியில் இருந்த ஹெர்னாண்டஸ் தன்
மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார்.
தனது இளைய சக�ோதரர் உட்பட ப�ோதைக் கடத்-

தல் கும்பலுடன் த�ொடர்புபட்டதாக அவர் மீது குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. அவரது இளைய சக�ோதரரான
ட�ோர்னி ஹெர்னாண்டஸுக்கு கடந்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தென்
அமெரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ப�ோதை
கடத்துவதன் முக்கிய பயணப் பாதையாக ஹ�ொன்டுராஸ் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது.

தினகரன் விளம்பரம்
0112429367

2022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

த�ொழுகை
நேரம்
சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

05.11
12.26
03.47
06.22
07.33

இன்றைய சுபதினம்
பிலவ வருடம் -மாசி 5
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ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

இராசி பலன்கள்

கங்காராம பெரஹராவில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று

தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, ஒட்சிசன் தேவையுள்ள
ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரிப்பு
டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

கங்காராம பெரஹரா நிகழ்வில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற பெரஹரா வீதி உலாவின்
ப�ோது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பெரஹராவில் செல்லும் யானை மீது ப�ௌத்த சின்னத்தை (கரண்டுவ)வை வைக்கும் ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

காசல்ரீ, மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கங்களின்

நீர் மட்டம் மேலும் வீழ்ச்சி;
300 மெ.வ�ோ மின்சாரம் இழப்பு
மத்திய
மலையகத்தில்
வரட்சியான காலநிலை காரணமாக நீர் மட்டம் மேலும்
வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக நீர்
மின் உற்பத்திக்கான காசல்ரீ
மற்றும் மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கங்களுக்குப் ப�ொறுப்பான ப�ொறியியலாளர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
இரண்டு மின் உற்பத்தி
நிலையங்களும் சுமார் 300
மெகாவ�ோட் மின்சாரத்தை தேசிய
மின் கட்டமைப்புக்கு சேர்க்கின்றன.
காசல்ரீ
நீர்த்தேக்க
அணை
155 அடி உயரம் க�ொண்டதுடன்
அதன் நீர் மட்டம் 118 அடியாகக்
குறைந்துள்ளது. கடந்த 15ஆம்

வைத்தியசாலைகளில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் சிகிச்சை பெறும்
க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் த�ொழில்நுட்ப
சேவைப்
பணிப்பாளர்
டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானி தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை, ஒட்சிசன் தேவைப்படும் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கையும்

இந்தியா, சீனாவிடமிருந்து
பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்ப்பு
நாட்டில்
அடுத்த
இரண்டு
காலாண்டுகளுக்கு
தேவையான
மருந்து வகைகள் மற்றும் அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரண பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட
நாடுகளிடமிருந்து
அவற்றைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக
சுகாதார அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவினால்
நன்கொடையாக 100,000 அன்டிஜன் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து
க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே
அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
110 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான

முதல் தடவையாக கிராமங்களுக்கான வரவு செலவுத்
திட்டம் இம்முறை அரசாங்கத்தினால் சமர்ப்பிப்பு
அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நாட்டில் முதல் தடவையாக கிராமங்களை
முன்னேற்றுவதற்காக
அரச திணைக்களங்கள் உள்ளிட்ட
நிறுவனங்களின் நிதியின் ஒரு பகுதி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
சமுர்த்தி
உதவிபெறுவ�ோருக்கு
வரவு செலவுத் திட்டம் மூலம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள 28% க�ொடுப்பனவை
வழங்கும் செயற்பாட்டு நிகழ்வு மகரகமவில் இடம்பெற்றப�ோது அதில் கலந்துக�ொண்டு உரையாற்றிய ப�ோதே
அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அங்கு த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய
அமைச்சர், நாட்டில் முதல்
தடவையாக இம்முறையே
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யாழில் பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்திற்கு
எதிராக கையெழுத்து ப�ோராட்டம்
யாழ். குறூப், யாழ். விசேட, பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்கள்

பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்துக்கு
எதிராக கையெழுத்து திரட்டும்
நடவடிக்கை இலங்கை தமிழரசுக்
கட்சியின் வாலிபர் முன்னணியின்
ஏற்பாட்டில் நேற்று புதன்கிழமை
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது.
யாழ்ப்பாணம் மத்திய பஸ் நிலையத்துக்கு முன்பாக நேற்றுக் காலை
09 மணியளவில் இந்த ப�ோராட்டம்
முன்னெடுக்கப்பட்டது.
இந்தப் ப�ோராட்டத்தை இலங்கை
தமிழரசுக்
கட்சியின்
தலைவர்
மாவை சேனாதிராஜா கையெழுத்திட்டு ஆரம்பித்து வைத்தார்.

இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன், முன்னாள்
மாகாண சபை உறுப்பினர்களான

எஸ்.சுகிர்தன், இ.ஆனல்ட், கே.சயந்தன் ஆகிய�ோரும் தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின்
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சிறிசேனவும்- ரணிலும் ப�ொருத்தமான நிலைமாற்றுக்கால
நிகழ்ச்சி நிரலை உருவாக்க முன்வரவில்லை
ஐ.நா. விசேட அறிக்கையாளர் பாப்லோ டி கிறீவ்
நல்லாட்சி அரசாங்கத்துடனான
ஈடுபாட்டின் ப�ோது நான் அதிகம்
எதிர்கொண்ட தடை என்னவென்றால் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும்
ப�ொருத்தமான நிலைமாற்றுக்கால
நிகழ்ச்சி நிரலை உருவாக்க தயக்கம்
க�ொண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் அதனை முழுமையாக
ஆதரிக்கவுமில்லை, அதற்கு எதிராகவும் செயற்படவில்லை, அதனை
அப்படியே நடுவானில் விட்டனர்.
ஏனையவர்கள் அதனை தாக்கக்
கூடிய இலக்காக மாற்றினார்கள்
என்று ஐ.நா. விசேட அறிக்கையா-

நாள்தோறும் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று கரணமாக மரணிப்போரின்
எண்ணிக்கை 30 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்களில் நூற்றுக்கு
60 வீதமான�ோர் பூஸ்டர் தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களென்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள தடுப்பூசிகளை முறையாகப் பெற்றுக்க�ொள்வதில் மக்கள் கூடிய கவனம்
செலுத்த வேண்டுமென்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

மருந்து, அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணங்கள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

திகதி காலை 6 மணியளவில் மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்க அணையின்
உயரம் 120 அடியாக இருப்பதுடன்
நீர்மட்டம் 75 அடியாகக் குறைந்துள்ளதாக மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கத்துக்குப் ப�ொறுப்பான ப�ொறியியலாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்த எண்ணிக்கை தற்போது நூற்றுக்குப் பன்னிரெண்டு வீதமாகக் காணப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால்
அன்றாடம் மரணங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ள அவர், அந்த
எண்ணிக்கை நூற்றுக்குப் பதினேழு
வீதமாக
அதிகரித்துள்ளதாகவும்
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ளர் பாப்லோ டி கிறீவ் கூறியுள்ளார்.
அவர்கள் முன்னைய இலங்கை
அரசாங்கங்கள் எதனை செய்தத�ோ
அதனையே முன்னைய அரசாங்கத்தின் பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் செய்தனர். சர்வதேச சமூகத்தின்
ஆதரவை பெறுவதற்கான
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அன்டிஜன் உபகரணங்கள்
இவ்வாறு இந்தியாவால்
இலங்கைக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் க�ோபால் பாக்லே
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்லவிடம் இதனை கையளித்தார்.
தட்டுப்பாடின்றி
மருந்துகளை
விநிய�ோகிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக
இந்தியாவிடமிருந்து
கிடைக்கும் ஒத்துழைப்புக்களுக்கு
நன்றி தெரிவித்துக் க�ொள்கின்ற�ோம். அடுத்த இரண்டு காலாண்டுகளுக்கு தேவையான மருந்து

வகைகள் மற்றும் அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரண
பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய இந்தியா,
சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளிடமிருந்து
அவற்றைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக
அமைச்சர்
தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக நாட்டு மக்களுக்கு
தேவையான மருந்துகள் மற்றும்
மருத்துவ உபகரணங்களை எவ்வித
தட்டுப்பாடுமின்றி வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளத�ோடு, இதற்காக அரசாங்கம் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன்
செயற்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேஷம்

- செலவு

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்	 - -	தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- - சுகம்

கலாநிதி

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

சஹ்ரானின் மனைவியிடம்
06 மணிநேர விசாரணை
நீதிமன்ற அனுமதியுடன் CID பதிவு
ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதலின்
பிரதான சூத்திரதாரி சஹ்ரான்
ஹாஷிமின்
மனைவியிடம்
குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் 6 மணிநேரம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றத்தின்
உத்தரவின்
பேரில் அவரிடம் வாக்குமூலம்
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கைது
செய்யப்பட்டுள்ள
சஹ்ரான் ஹாஷிமின் மனைவி
தற்போது வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், வெலிக்கடை
சிறைச்சாலைக்கு நேற்று முன்தினம் சென்ற குற்றப் புலனாய்வுத்
திணைக்கள அதிகாரிகள், அவரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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2022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை

இ
35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் மாசி மாதம் 05ம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப் பிறை 15

குறள் தரும் சிந்தனை
எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்
எவ்வளவுதான் வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து
தெளிந்து தேர்ந்தெடுத்தாலும், செயல்படும்
ப�ொழுது வேறுபடுகிறவர்கள் பலர் இருப்பர்.

அரசின் மீது களங்கம் ஏற்படுத்த
மேற்கொள்ளப்பட்ட சதிமுயற்சி!

த�ொ

லைக்காட்சி சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சமுதித்த சமர விக்ரமவின்
வீட்டின் மீது கல் மற்றும் மலக்கழிவு க�ொண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த
திங்களன்று அதிகாலையில் முகத்தை மறைத்து
க�ொண்டு சிறியரக வாகனம் ஒன்றில் வந்த இனம்
தெரியாத மூவர் இத்தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாகப் ப�ொலிஸார் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் உடனடியாக விசாரணைகளை ஆரம்பிக்குமாறு வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்
டளஸ் அழகப்பெரும, ப�ொலிஸ் மா அதிபருக்கு
ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார். இந்த நிலையில்
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்க�ொள்ளவென மூன்று ப�ொலிஸ் விசாரணைக்
குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்குழுக்கள் பல
க�ோணங்களிலும் விசாரணைகளை முடுக்கி விட்டுள்ளன.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் இதுவரையும் 32
பேரிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டுள்ளத�ோடு, இச்சம்பவத்துடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள சி.சி.ரி.வி கமெரா
ஒளிப் பதிவுகளை ஆராயவென 09 குழுக்களும்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 60 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதேவேளை, இத்தாக்குதல் சம்பவத்தை அறிந்ததும் ஊடக அமைச்சர் மற்றும் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஊடகவியலாளர் சமுதித்தவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று
நிலைமையைப் பார்வையிட்டு தம் வருத்தங்களைத் தெரிவித்துக் க�ொண்டுள்ளனர். அத்தோடு
ஊடக அமைப்புகளும் இத்தாக்குதல் சம்பவத்தை
வன்மையாகக் கண்டித்திருக்கின்றன.
ஊடகவியலாளர் சமுதித்தவின் இல்லத்தின் மீது
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதன் ந�ோக்கம், பின்னணி
மற்றும் அதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளவர்கள் கண்டறியப்பட வேண்டும். அவர்கள் சட்டத்தின் முன் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும். இல்லாவிடில் அமைச்சர் குறிப்பிடுவது ப�ோன்று, 'ப�ொலிஸ் விசாரணைகள் மூலம்
குற்றவாளிகளை வெளிப்படுத்தத் தவறும் பட்சத்தில்
அந்தப் ப�ொறுப்பு அரசின் மீதே வரும்'.
ஆனால் நாட்டில் கருத்து சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம் முக்கியத்துவம் அளித்திருக்கின்றது. அதனை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான சூழலில்தான் இத்தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த நிலையில் அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பெரும, 'கருத்து சுதந்திரத்திற்கு அழுத்தம�ோ, தடை
ப�ோடும் முயற்சிகள�ோ எவ்விதத்தில் வந்தாலும்
அதற்கு ஒருப�ோதும் இடமளிக்கப்பட மாட்டாது'
என்றும் 'அவ்வாறான செயற்பாடுகளை ஊக்குவிக்கவ�ோ நடந்தவற்றை மறைக்கவ�ோ அரசாங்கம்
முயலாது' என்றும் 'ஜனநாயகத்தை விரும்பாத
மலசலகூடத்தில் மறைந்திருக்கும் நபர்களே இத்தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளனர்' என்றும் கடும்
த�ொனியில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
ஜனநாயகப் பாரம்பரியத்தில் ஊடகங்கள் முக்கிய
இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. அதனால் ஜனநாயக
விழுமியங்கள் நடைமுறையில் இருக்கும் நாடுகளில் நான்காவது தூணாக ஊடகங்கள் திகழ்கின்றன. அதன் விளைவாக ஊடகங்கள் மூலம் நாடும்
மக்களும் பெற்றுக் க�ொள்ளும் பயன்களும் பிரதிபலன்களும் அளப்பரியவை. அவ்வாறு பெருஞ்சேவையாற்றி வரும் வெகுஜன ஊடகத்தை விரும்பாதவர்களும் அதன் கருத்து வெளியிடும் சுதந்திரத்தை
நசுக்க விரும்புவர்களும்தான் ஊடகவியலாளர்கள்
மீதும் அவர்களது இல்லங்கள் மற்றும் ச�ொத்துகள்
மீதும் தாக்குதல்களை மேற்கொள்வர். ஜனநாயகத்தை நேசிக்கும் எவரும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடவ�ோ, அச்செயற்பாடுகளை நியாயப்படுத்தவ�ோ, அவற்றை அங்கீகரிக்கவ�ோ மாட்டார்கள்.
ஆனாலும் கருத்து வெளியிடும் சுதந்திரத்தைப்
பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு சேறுபூசுவதற்கான முயற்சியாகக்
கூட இத்தாக்குதல் நடவடிக்கை இருக்கலாம் என்ற
சந்தேகமும் நிலவவே செய்கின்றது. அதேநேரம் இந்நாட்டில் நிலவிக் க�ொண்டிருக்கும் கருத்து
வெளியிடும் சுதந்திரத்தை ம�ௌனிக்கச் செய்வதற்கு இவ்வாறான செயற்பாடுகள் பெரிதும் உதவ
முடியும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் தாக்குதல் நடத்தியவர்களிடம் இருக்க முடியும். தற்போதைய கருத்து
வெளியிடும் சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுப்பதாகவே இத்தாக்குதல் தெரிகிறது.
ஆனால் இந்நாட்டு ஊடகவியலாளர்கள் இவ்வாறான அச்சுறுத்தல்களுக்கு முகம் க�ொடுப்பதை
தற்போதைய அரசாங்கம்ஒரு ப�ோதும் அங்கீகரிக்காது. அதற்கு இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் முன்னெடுக்கப்படும் விரிவான விசாரணைகள் நல்ல எடுத்துக்காட்டாக உள்ளன. ஆகவே இத்தாக்குதலின் மூலம்
ஊடக மற்றும் கருத்து வெளியிடும் சுதந்திரத்திற்கு
அச்சுறுத்தல் விடுத்தவர்களை சட்டத்தின் முன்
க�ொண்டுவர முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள், எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான சம்பவங்கள்
இடம்பெறுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாகவே
உள்ளன. மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதுவேயாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

லங்கையும் இந்தியாவும் தமக்கிடையேயான நட்புறவுகளில் உயர்நிலையை
அடைந்துள்ளதாகவும், இலங்கையில் சீனாவின் பிரசன்னம்
பற்றிய கவலைகள் 'கடந்த காலத்துக்குரியவை' என்றும் வெளிவிவகார அமைச்சர்
பேராசிரியர் ஜி. எல். பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
'இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்' பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியிலேயே அமைச்சர் பீரிஸ்
இதனைக் கூறியுள்ளார்.
இந்திய
மீனவர்களின்
விவகாரம்
த�ொடர்பாக
குறிப்பிட்ட அவர், இந்திய
மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்பரப்புக்குள் அத்துமீறி பிரவேசிக்கும் ப�ோது கைது செய்யப்படுவது, இன்றைய வேளையில்
இந்தியாவுடனான உறவுகளில்
ஒரு 'பாரதூரமான தருணம்'
என்று கூறினார்.
13 ஆவது திருத்தம் த�ொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விய�ொன்றுக்குப்
பதிலளித்த
அவர், மைத்திரிபால சிறிசேனவின் அரசாங்கத்தின் தேர்தல்
சட்டங்களை
மாற்றியமைக்கும் தீர்மானத்திற்கு தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பு ஆதரவு
வழங்கியதன்
காரணமாக
13வது திருத்தத்தின் அமுலாக்கத்தில் இடைநிறுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாக
கூட்டமைப்பின்

இலங்கை-இந்திய உறவு
தற்போது உயர்நிலையில்
திகளவுக்கு
சாத்தியமற்றது
என்று நாம் நினைக்கிற�ோம்.
இருப்பினும் அது நிகழும்
என்ற ஊகமான சந்தர்ப்பத்தை
எடுத்துக் க�ொள்வோம். அதன்
சுமையை யார் சுமக்கப் ப�ோகிறார்கள்? இலங்கையில் வசிப்-

இலங்கையில் சீனாவின்
பிரசன்னம் பற்றிய கவலைகள்
'கடந்த காலத்துக்குரியவை'

'இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்' பத்திரிகைக்கு
அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் பேட்டி
மீது குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். கேள்வி:
நீங்கள் டெல்லிக்குச் சென்றிருந்த ப�ோது,
இந்த மாத இறுதியில் இடம்பெறவிருக்கும் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் கூட்டத் த�ொடரில், இந்திய மத்திய
அரசாங்கத்திடம் இருந்து ஏதேனும் உத்தரவாதத்தை மேலதிகமாக நாடினீர்களா?
பதில்: பெப்ரவரி 14 அன்று எங்களிடம்
சிக்கலான பிரதிய�ொன்று வழங்கப்படும்.
நாங்கள் இந்திய அதிகாரிகளுடன் நெருங்கிய த�ொடர்பில் இருக்கிற�ோம். மேலும்,
தற்போதைய மற்றும் முன்னைய காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அனைத்து முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் இந்தியா மிகவும்

இரண்டு ஆண்டுகளாக என்ன நடந்தது?
மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் நடைபெறவில்லை.
பதில்: அதற்கான காரணம் தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பைத் தவிர வேறு
யாரும் இல்லை.இலங்கையின் 2015
முதல் 2019 வரையிலான நிர்வாகம்

விழிப்புடன் இருக்கக் கூடும். குறிப்பாக
காணாமல் ப�ோன�ோர் அலுவலகம்,
இழப்பீடுகளுக்கான அலுவலகம், தேசிய
ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான பணியகம், நிலையான அபிவிருத்தி
இலக்குகள், இலங்கை மனித உரிமைகள்
ஆணைக்குழு ப�ோன்ற உள்ளூர் ப�ொறிமுறைகள் என குறிப்பிடப்படும் நிறைவேற்றப்பட்ட வேலைகள் என்பனவாகும்.
கேள்வி: ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜி
எஸ் பி விடயத்தில் நீங்கள் எந்தளவு ஈடுபாட்டைக் க�ொண்டுள்ளீர்கள்?
பதில்: இலங்கையில் இருந்து ஜி.எஸ்.
பி பிளஸ் திரும்பப் பெறப்படுவதுஅ-

பவர்களே குறிப்பாக ஆடைத்
த�ொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களாவர். ஆடைத்
த�ொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் த�ொழிலாளர்களில் 90%
பெண்கள். அவர்களில் பலர்
தங்கள் குடும்பங்களை தாபரிக்கிறார்கள். அவர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன் , மீனவ சமூகங்கள்
பாதிக்கப்படும். எனவே அதை அகற்றினால், இது அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஒரு
தண்டனை நடவடிக்கை அல்ல. இது
இலங்கை சமூகங்களின் வறிய பிரிவினருக்கு எதிரான ஒரு தண்டனை நடவடிக்கையாகும்.
கேள்வி: இந்தியாவிற்கும், இலங்கைக்கும் இடையில் திரும்பத் திரும்ப
எழுந்துள்ள பல விடயங்களில் ஒன்றாகவும், இலங்கையில் தீர்வு காண முடியாத
நிலைமையில் உள்ள ஒரு விடயமாகவும்
தமிழர் அரசியல் பிரச்சினை உள்ளது.
பதின்மூன்றாவது திருத்தம் இலங்கையின் அரசியலமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும். பதின்மூன்றாவது திருத்தத்தின்
முதன்மையான பண்பு மத்திய அதிகாரத்திற்கும் மாகாண சபைகளுக்கும் இடையிலான அதிகாரப் பகிர்வாகும். கடந்த

இந்தத் தேர்தல்களை நடத்தவில்லை.
தாங்கள்
த�ோற்கடிக்கப்படுவார்கள்
என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும், அது
மிகவும் அவமானகரமான த�ோல்வியாக இருக்கலாம். எனவே அந்தத்
தேர்தலை
நடத்துவதில்லை
என்று
முடிவு செய்துள்ளனர். அதேநேரத்தில்
நீதிமன்ற உத்தரவை அவர்களால் மீற
முடியவில்லை. [தேர்தல் நடத்தப்பட
வேண்டும்]. எனவே அவர்கள் ஒரு
புத்திசாலித்தனமான
தீர்மானத்தை
எடுத்தனர். சரி, நாங்கள் தேர்தலை
நடத்துவ�ோம்,
எனினும்
தேர்தல்
முறைமை ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாதது.
தேர்தல் முறைமையை மாற்றியமைக்க
வேண்டும் என்பதுதான் தீர்மானம்.
அந்தத் தருணத்தில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புஆட்சியாளர்களுக்கு ஆதரவாளராக இருந்தது. தமிழ்க் கூட்டமைப்பு
மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை
வழங்கியது. அவர்கள் 16 ஆசனங்களை
க�ொண்டிருந்தனர். அவர்கள் வடக்கு,
கிழக்கில் மாத்திரமல்ல இலங்கையின்
அனைத்து மக்களுக்கும் பாதகத்தை ஏற்படுத்தினர். அதை வேண்டுமென்றே
செய்து விட்டு இப்போது இந்திய அரசை
வசீகரிக்கின்றனர்.

ஹிஜாப் ஆடைக்கு அனுமதி வழங்குவதன் மூலம்
இந்தியாவில் சர்ச்சைக்கு முடிவு காண வேண்டும்!
ஸ்லிம் சமூகங்களில் பெரும்பாலான
பெண்கள் ப�ொது இடங்களில் அடக்கமான ஆடைகளை அணிந்து, தலைமுடியை மறைக்கும் ஆடைகளை
அணிந்து வருகின்றனர். இது
ஒரு புரட்சிகர அணுகுமுறைய�ோ
அல்லது கடுமையான மதவாதச் செயல�ோ அல்ல. தீய மனிதர்களின்
தேவையற்ற வர்ணனைகள், பார்வைகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து தங்களைக் காத்துக்
க�ொள்ளவும், சுயமரியாதையைப் பாதுகாக்கவும் முஸ்லிம் பெண்கள் இந்த
ஆடையை அணிந்து க�ொள்கின்றனர்.
இயந்திர யுகத்தின் த�ொழில் மயமாக்கலுக்கு முன்னர் ஒரு நாகரிகமான
முறையாக இருந்தது அது.
இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் இந்துப்
பெண்கள் பாரம்பரியமாக 'கூங்காட்'
எனும் முக்காட்டை அணிந்து வருகின்றனர். அதாவது -ப�ொது இடங்களில் தலையை மூடும் ஒரு வழக்கம்
- இன்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ளது.
இந்த நடைமுறை பரவலாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவதைக் காண முடிகிறது.
இது பெண்களின் தனிப்பட்ட விருப்பமாகும். மேலும் பாடசாலைகள் மற்றும்
கல்லூரிகளில் கல்வியைத் த�ொடரும்
ப�ோது அல்லது வேலை செய்யும் ப�ோது
ஆர�ோக்கியமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி பாதுகாக்க அவர்கள் விரும்புகின்ற ஆடைத் தெரிவாகும். மேலும்
இது ஆற்ற வேண்டிய எந்தவ�ொரு

மு

சமூகப் ப�ொறுப்புக்கும் ஒரு
தடையாக இருப்பதில்லை.
இந்த மறுக்க முடியாத உண்மைகளைக் கருத்தில் க�ொள்ள
வேண்டும். ஆனால் சமீபத்தில் தென்னிந்திய மாநிலமான
கர்நாடகாவில் உள்ள கல்லூரி
ஒன்றில் ஹிஜாப் அணிந்து
வரும் பெண்கள் (முஸ்லிம்
பெண்கள்) வகுப்புகளுக்கு வருவதைத் தடை செய்வதற்கான
தவறான நடவடிக்கை, கடந்த
சில காலமாக அராஜகவாத சக்திகளால் அரசியலாக்கப்பட்டு,
சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.
பல தசாப்தங்களாக நிர்வாக
மற்றும் அரசாங்க இயந்திரங்களில் இந்தக் கும்பல் ஊடுருவி இஸ்லாமிய வெறுப்பின் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட கல்லூரியின் அதிகாரிகளைப்
ப�ொறுத்தவரை, கல்வி மையங்களில்
ஹிஜாப் மீது பிரான்ஸ் நாட்டில் தவறாகப் புரிந்து க�ொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்தான் அவர்கள் தங்களை ஏமாற்ற
அனுமதித்ததா அல்லது வெறுப்புணர்ச்சியை தூண்டும் அரசியல்வாதிகளால்
இது ப�ோன்ற தவறான முடிவை எடுக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டதா என்பது
தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த நடவடிக்கையானது கட்டுப்பாட்டை மீறி நாடு
முழுவதும் பரவும் அபாயம் உள்ளது.

இந்தியா எந்த நிலத்திலும் அதிக
எண்ணிக்கையிலான முஸ்லிம்களைக்
க�ொண்ட ஒரு பல்மொழி நாடாகும்.
இது முந்நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையிலான மற்றும்
தேசிய மக்கள் த�ொகையில் 25 சதவீதத்தைக் க�ொண்டுள்ளது. மற்றைய 75 சத
வீதம் இந்து பெரும்பான்மை மற்றும்
இவர்களில் க�ோடிக்கணக்கான தலித்துகள் அடங்குவர். மற்றும் பல மில்லியன்
கிறிஸ்தவர்கள், சீக்கியர்கள், ஜைனர்கள்,
ஜ�ோராஸ்ட்ரியர்கள் உட்பட பல்வேறு
மதங்களை பின்பற்றுவ�ோரும் உள்ளனர்.
இது பல்வேறு மதங்கள், பிரிவுகள்,
கலாசாரங்கள், ம�ொழிகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களுக்கு இடையே வேற்று-

மையில் ஒற்றுமை காணும்
சக�ோதரத்துவ உணர்விற்கான
பிரபலமான
தேசமாகும்.
அதன் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் அதன் ஸ்தாபகத்
தந்தைகளான மகாத்மா காந்தி
மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு
ப�ோன்றவர்களின் அகிம்சை
பங்களித்துள்ளது.
எனவே வரலாற்றை மறந்த
இன்றைய அரசியல்வாதிகள்,
எதிர்மறையான ச�ொற்களை
பரப்புவதன் மூலம் கல்வி
நிலையங்களில் ஹிஜாப் பிரச்சினையை உருவாக்கி நீதிமன்றங்களுக்கு இழுப்பதன்
மூலமாக தேசிய ஒற்றுமையை
அழிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கர்நாடக மாநிலம் மட்டுமின்றி
இந்தியா முழுவதும் நலன்களுக்காக
எடுக்க வேண்டிய புத்திசாலித்தனமான
நடவடிக்கை என்னவெனில், கல்லூரி
அதிகாரிகளின்
இந்த
விவேகமற்ற
முடிவை ரத்து செய்து, ஹிஜாப் அணிந்த
முஸ்லிம் பெண்களை வகுப்புகளில்
கலந்து க�ொள்ள அனுமதிப்பதாகும்.
அதன் மூலம் சர்ச்சையை முளையில்
கிள்ளி எறிய வேண்டும். தீயவர்களின்
திட்டத்தை முறியடிக்க வேண்டும்.

தாஹா முஸம்மில்...?

(ஈரான் கலாசார நிலையம், இலங்கை)

மனநிலை பாதிப்புற்றவரை கல்லால் எறிந்து க�ொன்று
சடலத்தை மரத்தில் கட்டி த�ொங்க விட்ட கும்பல்!

ம

றுபடியும் ஒரு க�ொடுமை பாகிஸ்தானில் அரங்கேறியுள்ளது. மனநலம்
குன்றிய ஒருவரை இரு தினங்களுக்கு முன்னர் கல்லால் அடித்து க�ொன்றுள்ள சம்பவம் அந்த நாட்டில் பெரும்
பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இலங்கையை சேர்ந்த பிரியந்த குமார என்ற
ப�ொறியியலாளர் உயிருடன் தீவைத்து எரிக்கப்பட்ட பயங்கரம் அடங்குவதற்கிடையில் தற்போது மற்றொரு சம்பவம் அங்கு
நடந்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப்
மாகாணத்தில் ஜங்கல் டேரா என்ற கிராமம்
உள்ளது. இங்கு வசித்து வந்தவர் முஸ்டாக்
அகமது என்ற 41 வயது நபர். இவர் மனநலம் குன்றியவர். புனித சமய நூலின் பக்கங்களைக் கிழித்து, தீவைத்து இவர் எரித்து
விட்டதாக கூறி, அந்தப் பகுதியில் உள்ள
மக்கள் கும்பலாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.
அகமதுவை தரதரவென இழுத்துச்
சென்று மரத்தில் கட்டி வைத்து, அனைவரும் கல்லால் தாக்கி உள்ளனர். அகமது கதறினார்.. "நான் புனித நூலின் பக்கங்களை
எரிக்கவே இல்லை"என்று துடிதுடித்து

அழுது க�ொண்டே ச�ொன்னார். ஆனால்
யாருமே அவர் பேச்சைக் கேட்கவில்லை.
அகமது அங்கேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்து
விட்டார்.
இந்தச் சம்பவம் பற்றிய செய்தி வெ
ளியானதும் உலகளவில் பெரும் அதிர்வலை ஏற்பட்டது. அவரை படுக�ொலை
செய்தத�ோடு மட்டுமன்றி அவரின் சடலத்தை மரத்தில் கட்டி த�ொங்கவிட்டுள்ளனர். இந்த கும்பல் கல்லாலேயே
அகமதுவை அடித்த ப�ோது ப�ொலிசார்
சிலர் அங்கு இருந்தப�ோதும், யாராலும்
இந்தக் க�ொலையை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. இறுதியில் அங்கிருந்த முக்கிய
குற்றவாளியை ப�ொலிசார் கைது செய்தனர். ஆனாலும் அந்த கும்பல் விரைந்து
வந்து, ப�ொலிசாரிடம் இருந்து அந்த நபரை

விடுவித்து, இழுத்து சென்று விட்டது.
அகமதுவின் சடலத்தை மரத்தில் இருந்து
கீழே இறக்க ப�ொலிசார் முயன்றுள்ளனர்.
அவர்களையும் அந்த கும்பல் கற்களை வீசி
தாக்கி உள்ளது. இந்த பயங்கரமான சம்பவத்துக்கு பிரதமர் இம்ரான்கான் வேதனை
தெரிவித்துள்ளார். சட்டத்தை ப�ொதுமக்கள் கையில் எடுத்துக் க�ொள்வதை
தன்னுடைய அரசு ஒருப�ோதும் சகித்துக்
க�ொள்ளாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த க�ொலைச் சம்பவத்தில் த�ொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கமாறு ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு இம்ரான்
கான் உத்தரவிட்டுள்ளதுடன், இது குறித்து
பஞ்சாப் ப�ொலிஸ்துறை தலைவரிடம்
அறிக்கை கேட்டுள்ளதாகவும் தன்னுடைய
ட்விட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் மீண்டும்
அரங்கேறிய காட்டுமிராண்டித்தனம்!

(ONEINDIA TAMIL)
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2022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை
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ல்லாவல பரம்பரையின்
தாயகம் சப்ரகமுவ ஆகும்.
எஹலியக�ொடவுக்கு சிறிது
தூரத்தில் எல்லாவல என்னும் கிராமத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
வசித்து வந்த எல்லாவல பரம்பரையினர் பின்னர் திருமண பந்தங்களுடன் பிரபல்யமான பிரபுக்கள்
குடும்பத்துடன் இணைப்பினை
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டார்கள்.
அவர்களில் பலங்கொட ரத்வத்தை
குடும்பத்தாரும், கண்டி க�ொப்பேகடுவ
குடும்பத்தாரும் அடங்குவார்கள்.

மனிதாபிமானம் மிகுந்த முற்போக்கு
அரசியல்வாதி நாலந்த எல்லாவல

எல்லாவல பரம்பரைக்கு ஆரம்பகாலம்
த�ொட்டு உரிமையாக வயல் மற்றும் காணிகள்
அநேகமானவை காணப்பட்டன. அதனை நிர்வகிப்பதில் திருப்தி அடையாத சில எல்லாவல
பரம்பரையினர் பலவிதமான த�ொழில்களில் ஈடுபட்டார்கள். அதன் காரணமாகவே ஹெலின்ஸ்
எல்லாவல விமானியானார்.
காலமாற்றத்தால் பரம்பரையான ச�ொந்த
பூமியை கைவிட்டு சப்ரகமுவையிலேயே
வேற�ொரு பிரதேசத்துக்கு இடம்பெயர்வதற்கு
எல்லாவல பரம்பரையினர் எண்ணினார்கள்.
அதன்படி சிட்னி எல்லாவல இரத்தினபுரி
பட்டுகெதரயை தெரிவு செய்தார். சிட்னியின்
மகனான ம�ொஹான் பலங்கொட மஹவலதென்ன வளவ்வுக்கு அருகில் வாசஸ்தலத்தை
அமைத்து குடியேறினார். சிட்னி எல்லாவலைக்கு நான்கு பிள்ளைகள். ராணி,நந்த,ம�ொஹான் மற்றும் சேனக ஆகிய அவர்கள் பட்டுகெதரயிலேயே வளர்ந்தார்கள்.
பண்டாரநாயக்க குடும்பத்துடன் இணைந்திருந்த சிறிமாவ�ோ ரத்வத்தை அம்மையார் தனது
கணவரின் மரணத்துடன் அரசியல் பயணத்தில்
ஈடுபட வேண்டி நேரிட்டது. அவர் ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சியின் தலைமைப் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டவுடன் தனது உறவினர்களை அதில்
இணைத்துக் க�ொள்ளும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தார். க�ொப்பல்லாவ, ரத்வத்தை,
எல்லாவல ஆகிய�ோர் அவருடன் கைக�ோர்த்துக் க�ொண்டார்கள். அப்போது இளைஞராக
இருந்த நந்தா எல்லாவல தனது உறவினருடன்
இரத்தினபுரியிலேயே அரசியல் களத்தில் இறங்கினார். அதன் பின்னர் ம�ொஹான் பலங்கொடையிலும், ம�ொண்டி க�ொபல்லாவ லக்கலையிலும், க�ொப்பேகடுவ யட்டிநுவரையிலும்
அவருடன் ஒன்றாக இணைந்து க�ொண்டார்கள்
பிறப்பிலேயே பிரபுத்துவம் க�ொண்ட அவர்களிடம் உண்மையான மக்களுக்கான நேசம்
காணப்பட்டது.
ஒடுக்கப்பட்ட
அப்பாவி
மக்களை முன்னிலைப்படுத்திய சக்திக்கு தலைமைத்துவம் அளிப்பதற்கு அவர்களால் முடிந்தது. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் இணைந்து
அரசாங்கத்தை அமைத்த சமசமாஜ மற்றும்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் மிகவும் இணைந்து
நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார்கள். இரத்தினபுரியில் நந்தா எல்லாவலவும், கலவானையில் முத்தெட்டுவேகமவும், கிரியல்லவில் வாசுதேவவும் இந்த முற்போக்கு சக்திகளின் பிரதிநிதிகள்
ஆனார்கள்.
இவ்வாறு நீதி மற்றும் நியாயமான அரசியலில் ஈடுபட்ட வேளையில் துரதிர்ஷ்டவசமாக
நந்தவும் சரத்தும் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார்கள். நந்தாவின் பிள்ளைகளான விசாகா மற்றும்
நாலந்த தனது தந்தையின் அரசியல் பாதையில்
செல்லும் அளவிற்கு வயது முதிர்ந்தவர்கள்
அல்ல. ஆனால் அதனால் தளராத நாலந்தா தந்தையின் கையில் இருந்து விழுந்த க�ொடியை
மீண்டும் மாகாணசபை தேர்தல் மூலம் தனது
கைகளில் எடுத்தார். நந்தாவை நேசித்த இரத்தினபுரி மக்கள் நாலந்தாவை தனிமைப்படுத்தவில்லை. இளம் வயதான வேட்பாளரான
அவரை முதிர்ச்சியடைந்த அரசியல்வாதிகளையும் தாண்டி முன்வரிசையில் வைப்பதற்கு நன்றியுள்ள வாக்காளர்களால் முடிந்தது. ம�ொஹான்
பலங்கொடையிலும், நாலந்த இரத்தினபுரியிலும் ப�ோட்டியிட்டு சப்ரகமுவ மாகாண
சபைக்கு தெரிவானார்கள்.
சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கவின் தலைமையில்
1994 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி
ப�ொதுத் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டது. இயற்கை-

யிலேயே எல்லாவல குடும்பத்தினர் மிகவும்
உயரமானவர்கள். அவர்களில் உயரம் குறைந்த
ஒரே நபர் நாலந்தா ஆவார்.அவரின் அந்த சிறிய
உடம்புக்குள் 18 அடி நபர் ஒருவர் மறைந்துள்ளதை மக்கள் சரியாக 1994 ஆம் ஆண்டு தேர்தல்
மூலமே அறிந்து க�ொண்டார்கள். அங்கு அவருக்கு அதனாலேயே பாரிய வெற்றி கிடைத்தது.
இறுதிக் கூட்டம் இரத்தினபுரியில் நடைபெற்றது.மேடைக்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்த
நாலந்த, பவித்ரா ஆகிய�ோர் தூரத்திலிருந்து
கூட்டத்திற்கு செவிமடுத்துக் க�ொண்டு இருந்தார்கள். இறுதியில் நாங்கள் அவர்களை இரவு
உணவு உண்ணும் இடத்திலேயே சந்தித்தோம்.
அங்குதான் முதன் முதலாக நாலந்தாவை சந்தித்தேன்.
எங்களுக்கு பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் பிரச்சினை உள்ளதாக நான் அவருக்குக் கூறினேன்.
"எனக்கு சிறிது நேரம் தாருங்கள்"
பத்து நிமிடங்களின் பின்னர் அவர் திரும்பவும் வந்தார்.
"உங்களுடைய பஸ்ஸை நடுவில் விட்டு எங்களுடைய இரண்டு வாகனங்கள் செல்லும். அதில்
எமது இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். பயமில்லாமல் நீங்கள் க�ொழும்புக்குச் செல்லலாம்."

ருந்தது. தலைமைக் காரியாலயத்தில் ந�ோமன்,
சமிந்த லியனகே, தம்மிக பீரிஸ் உள்ளிட்டோரிடையே முழுநேர ஒத்துழைப்பை நாலந்த,
டிலான் எமக்கு வழங்கினார்கள். நாலந்தா எவ்வளவு சிநேகமானவர், விருந்தோம்பல்மிக்கவர்,
தியாகத் தன்மை உடையவர் என்பதை உண்மையில் இக்காலப் பகுதியிலேயே நான் அறிந்து
க�ொண்டேன்.
திடீரென தலையில் இடி விழுந்தது ப�ோல்
செய்திய�ொன்று எமக்குக் கிடைத்தது. நாலந்தா
குண்டடிபட்டு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக செய்தி கிடைத்தது. அமைச்சர்கள் மங்களவும் ேபர்டி பிரேமலாலும் கவலை
த�ோய்ந்த முகத்துடன் காரியாலயத்துக்கு வந்தார்கள். செய்தியறிந்து ப�ொதுமக்களும் அதிகளவில்
கூடத் த�ொடங்கினார். அவ்வேளையிலேயே
நாலந்தா இறந்த செய்தி கிடைத்தது.
நானும் சமிந்தவும் உடனடியாக இரத்தினபுரிக்குச் சென்றோம். இறுதிக் கிரியைகள்
முடியும்வரை அங்கு தங்கியிருந்தோம்.
அன்றிரவை நிவித்திகல டிக்ஸன் தேல
பண்டாரவின் வீட்டில் கழித்தோம். அவர்
மீதான துப்பாக்கிச் சூடு த�ொடர்பாக
குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஐக்கிய

மரணமடைந்த பிள்ளைகளுக்காக அருங்காட்சியகம் ஒன்றையும் நாலந்தாவின் உருவச்சிலை
ஒன்றையும் அமைக்க வேண்டுமென ஆல�ோசனை கூறினார்.
குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் இது
த�ொடர்பான
கலந்துரையாடல் ஒன்று பாராளுமன்றத்தில்
அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவின்
தலைமையில் நடைபெற்றது.
அதில் வெள்ளைத் தாமரை இயக்கத்தை சேர்ந்த நாமும் அமைச்சரின் செயலணியினரும், டிலான்,
டலஸ் ப�ோன்ற பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும்,
விசாகா
மற்றும் சானிக்கா க�ொபல்லாவ

காலங்கள் கடந்தாலும்,
மக்களின் உள்ளத்தை விட்டு
நீங்காத அரசியல்வாதி
க�ொஸ்கம வரையும் வந்து நாங்கள் பஸ்ஸை
நிறுத்தி 2 வாகனங்களையும் திருப்பி அனுப்ப
முடிவு செய்தோம்.
"நாலந்தாவிடம் எங்களுக்கு ஏச்சு வாங்க
முடியாது. நீங்கள் க�ொழும்புக்கு ப�ோகும் வரை
நாங்கள் திரும்பிச் செல்ல மாட்டோம்."
அவர்கள் அவ்வாறு அதனை நிராகரித்தார்கள்.
நாம் எதிரிகளின் த�ொல்லை இன்றி க�ொழும்புக்கு வந்தோம்.
புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு வருடத்தின் பின்னர் வெள்ளைத்தாமரை திட்டத்தை
ஆரம்பித்தது. தேசிய சேமிப்பு வங்கியில் பணிபுரிந்த நான், அதனுடன் த�ொடர்பாடல் அதிகாரியாக இணைந்து க�ொண்டேன். அதன் ப�ொறுப்பு
அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவுக்கு வழங்கப்பட்டது. அனைத்துத் த�ொகுதிகளிலும் வெள்ளைத்தாமரை இணைப்பு காரியாலயங்கள் அமைக்கப்பட்டத�ோடு இளைஞர் பாசறை கருத்தரங்கு
ப�ோன்றவை எம்மால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. எமக்கு முதற் தடவையாக பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களே ஒத்துழைப்பு வழங்கினார்கள்.
அவர்கள் இரவு பகல் பாராது வெள்ளைத்தாமரை தலைமை காரியாலயத்தில் தங்கியிருந்தார்கள். நாலந்த, டிலான், சாலிந்த, டி பி ,சி பி ,அனுர
யாப்பா, ஜயதிஸ்ஸ ரணவீர ,மஹிந்த அமரவீர,
பவித்ரா, நிருபமா, தமு ப�ோன்றவர்கள் அதில்
அடங்கினார்கள். லூஷன் ராஜகருணாநாயக்க,ஜ�ோன் செனவிரத்ன, சுரேன் ராகவன் ப�ோன்ற
சமூக செயல்பாட்டாளர்களும் அமைச்சர் ஜி.
எல். பீரிஸின் செயலணியில் இருந்த கருணாரத்ன பரணவிதான, தயாசிறி ஜயசேகர, ஜனக
ரணதுங்க ப�ோன்றவர்களும் அமைச்சர் ேபர்டி
பிரேமலாலும் எமது அணியுடன் இணைந்திருந்தார்கள். வெள்ளைத் தாமரை ஆரம்பக் கூட்டம்
BMICH இலும், இரண்டாவது கூட்டம் சுகததாச
விளையாட்டரங்கிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டி-

தேசியக் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் வேறு சிலரும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். பழக்கப்பட்ட இடமான
சிறைச்சாலை அவர்களுக்கு புதிதாக
தெரிய வாய்ப்பில்ல.
ஆனால் அவரது இழப்பு சுரங்கனி
எல்லாவல அன்னைக்கும், சக�ோதரி விசாக்காவுக்கும், அவருடன் நெருங்கிப் பழகிய எம்
அனைவருக்குமே பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஞாபகங்கள் மறைந்து ப�ோக இடமளிக்காது
டலஸ், டிலான் மற்றும் விசாகா உள்ளிட்ட
எமது அணியினர் நாலந்தா நினைவுக் கூட்டம�ொன்றை இரத்தினபுரி மணிக்கூட்டு க�ோபுரத்திற்கு அருகில் நடத்தின�ோம். நினைவுக்
கூட்டத்துக்கு மத்தியில் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று
நடைபெற்றது அதில் தனது மகன் த�ொடர்பாக
அன்னை சுரங்கணி எழுதிய பாடல் வரிகளை
பிரதீபா தர்மதாச அனைவரினதும் கண்களில் நீர்
வழிய பாடினார்.
காலம் வேகமாக கரைந்து ஓடியது. மெல்ல
மெல்ல நாலந்தாவின் ஞாபகம் மறைந்து புதிய
தலைப்புகள் உருவாகின. மிருகத்தனமாக
க�ொலை செய்யப்பட்ட பாடசாலை மாணவர்களின் எலும்புக்கூடுகள் மற்றும் இற்றுப்போன
ஆடை அணிகளும் சூரியகந்தவில் த�ோண்டி
எடுக்கப்பட்டன. பத்திரிகைகளும் மற்றும்
த�ொலைக்காட்சிகளின் கமராக்களும் சூரியகந்தவை ந�ோக்கித் திரும்பின. பிள்ளைகளின்
புகைப்படங்களை கையில் ஏந்திய பெற்றோர்
தங்களது துயரத்தை த�ொலைக்காட்சி கமராக்கள் முன் தெரிவித்தார்கள். அழுகுரல்,குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முடிவில்லை. நினைவுக் கூட்டங்கள்,புகைப்படக் கண்காட்சி ,மகாநாடு,எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாடு பூராவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. அவ்வேளையில் அமைச்சர் மங்கள
சமரவீர பாராளுமன்றத்திற்கு திரும்பும் சந்தியில்

5

ஆகிய�ோரும் கலந்து க�ொண்டோம். கலந்துரையாடலின் பின்னர் பாராளுமன்ற உணவு
கூடத்திற்கு பகல் உணவுக்காக டிலானுடன்
சென்றோம். நாலந்தா க�ொலைக்கு குற்றச்சாட்டப்படிருந்த சந்தேகநபரான பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டு உணவு கூடத்திற்கு வந்தார். அவரைக்
கண்டதும் டிலான் ஆவேசம் அடைந்தார்.
"க�ொலைகாரர்களுடன் எம்மால் உணவருந்த
முடியாது .நாம் செல்வோம்" என்றார்.
அவருடன்
நாமும்
வெளியேறின�ோம்.
விசாகா உடனடியாக சந்தேகநபரான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருகில் சென்றார்.
"பிணையில் விடுதலையாகி வந்திருந்தாலும் மனசாட்சியிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை
ஆக முடியாது. நாலந்தாவின் அக்கா என்ற
முறையில் நாம் ஒருப�ோதும் உங்களுக்கு மன்னிப்பு அளிக்க மாட்டோம்"
விசாகாவின் ஆவேசமான அந்த பேச்சுக்கு மத்தியில் அவர் எதுவும் கூறவில்லை.
பின்னர் அவர் சபாநாயகரிடம் முன் பின்
அறியாத பெண்ணொருவர் எனக்கு அச்சுறுத்தல்
விடுத்தார் என முறைப்பாடு செய்திருந்தார்.
அப்பாவிகளின் நினைவுக் கூடமும் நாளந்தாவின் உருவச் சிலையும் அமைக்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்தன. இந்தக் க�ொலையுடன்
த�ொடர்புடையவர்கள்
பாராளுமன்றத்துக்கு
செல்லும்போது காலையும் மாலையும் இந்த சம்பவத்தை நினைக்க வேண்டும் என்பதே அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவின் கருத்தாக இருந்தது.

அப்பாவிகளின் கூடத்தை அமைக்கும்
பணி ஜகத் வீரசிங்கவுக்கும் நாளந்தாவின்
உருவச் சிலை அமைக்கும் நடவடிக்கை
ஜயந்த க�ோலியவங்சவுக்கும் வழங்கப்பட்டன. இவ்விதம் இவ்விரு இடங்களும் வெகு சிறப்பாக திறந்துவைக்கப்பட்டன. நாலந்தாவின் உருவச்சிலைக்குரிய
நினைவு கவிதை மற்றும் சுல�ோகத்தை
நானே எழுதினேன்.
காலங்கள் கடந்தன அரசாங்கங்களும்
பலதடவைகள் மாறின. காட்சி கூடம்
மற்றும் உருவச்சிலை த�ொடர்பான கவனமும் குறைந்தது. நினைவுக் கூடத்தை
உடைத்து பசுமைப் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. நாளந்தாவின் உருவச்சிலை
ல�ொறியில் ஏற்றப்பட்டு அந்த இடத்தில்
குடும்பம் ஒன்று குடியேற்றப்பட்டது.
அவர்கள் வெள்ளை உடை அணிந்து
இன்று வரை அமைதியாக அங்கு வாழ்கிறார்கள். நாலந்தாவின் உருவச்சிலையை
அவர் சுடப்பட்ட குருவிட்ட சந்தியில்
அமைக்க ஒருவாறு அனுமதி கிடைத்தது. நாலந்தாவின் மரணத்தால் அரசியல் இலாபம் பெற்றவர்களும் மற்றும்
புலம்பி அழுதவர்களும் இன்று அமைதியாக
உள்ளார்கள்.
நாலந்தாவின் மரணத்தின் பின்னர் நடந்த
ஒரே ஒரு விசேட சம்பவம் என்னவென்றால்
அன்னை சுரங்கனி எல்லாவலவுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை பெற்றுக் க�ொடுத்ததாகும். க�ொலைகார அரசியல்வாதிகளின்
அரங்கான இரத்தினபுரியில் இருந்து சுரங்கனி
அம்மையார் ப�ோன்ற பண்பான பெண்ணால்
கண்ணியமான அரசியலில் ஈடுபட முடியுமா
என்பதே எனது கேள்வியாக இருந்தது. இன்று
அவரும் எம்மிடையே இல்லை.
தனது தந்தை, அன்பான சக�ோதர், நேசம் மிக்க
அன்னை, ம�ொஹான் எல்லாவல, சிறிய தந்தை
ஆகிய�ோரை இழந்து தனிமையில் வசிக்கும்
விசாகா, தான் இழந்தவர்களுக்காக ஆஜராகியுள்ளார். தற்போது பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ம�ொஹானின் புதல்வர் அகில
தனது உறவினரான விசாகாவுடன் துணையாக
நிற்பார். நாலந்தாவினதும் குடும்பத்தாரினதும்
மனிதாபிமானம் மற்றும் முற்போக்கு கருத்துக்களை தலைமேல் ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ள நாம்,
அவரை தனிமைப்படுத்த தேவையில்லை.
அகாலத்தில் வாடிப்போன அழகான மலரின்
நறுமணத்தால் நாட்டையையே மணம் வீசச்
செய்வோம்.

பண்டார எஹலியக�ொட...?
தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

‘மருதமுனை நெசவுத் த�ொழில்’ மறைந்து
விடாமல் புத்துயிரளிக்கும் பஹத்ஸமான்
அ
ம்பாறை மாவட்டத்தின் மருதமுனையில் கைத்தறி ஆடை
உற்பத்தி த�ொழில்துறை மிகவும்
பழைமை வாய்ந்ததாகும். பருத்திப் பஞ்சை
நூலாக நூற்று, மரப்பட்டைகளை ஊறவைத்து அதில் நிறம் தீட்டி, சூத்திரத்தில்
பாவ�ோடி குழித்தறியில் சாரம், சேலை,
கம்பாயம், வேட்டி, கைக்குட்டை, சால்வை
ப�ோன்ற ஆடைகளை உற்பத்தி செய்த
வரலாறு மருதமுனை கிராமத்திற்கு உண்டு.
இதை அடிய�ொற்றி இன்றுவரை இந்த
கைத்தறி உட்பத்தித் த�ொழில்துறை மருதமுனையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

அது மாத்திரமன்றி இப்பிரதேசத்தில்
தமிழ், முஸ்லிம் மக்களின் இனநல்லுறவுக்கு
மருதமுனை கைத்தறி நெசவுத்தொழில்துறை
பெரும் பங்காற்றி வருகின்றது. தமிழ் இளைஞர்களும், யுவதிகளும் மருதமுனைக்கு
வந்து நெசவுத் த�ொழிலைப் பயின்று அதில்
வருமானம் பெற்று வருகின்றனர்.
ஆனாலும் இத்தொழில் மீது மக்களுக்கு
படிப்படியாக ஆர்வம் குறைந்து க�ொண்டு
வருவதைக் காண முடிகின்றது. தற்பொழுது கல்லாறு, களுவாஞ்சிக்குடி, களுதாவளை,தேத்தாத்தீவு,க�ொக்கொட்டிச்சோலை
உள்ளிட்ட பல கிராமங்களிலும் உள்ள
இளைஞர், யுவதிகள் இந்தத் த�ொழிலை
அவர்களின் கிராமங்களிலே செய்து வருகின்றனர்.
கடந்த காலத்தில் பலர் கைத்தறி உற்பத்தியில் பல சாதனைகளைச் செய்து, கைத்தறி
ஆடை உற்பத்தியை மேம்படச் செய்து
வாழ்ந்து மறைந்துள்ளனர். இவர்களை அடிய�ொற்றி இன்றுவரை இத்தொழிலை பலர்
செய்து வருகின்றனர். குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர்
புதுமெருகுடன் வித்தியாசமான சிந்தனை-

யில் உற்பத்திகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த வரிசையில் இளைய தலைமுறை
உற்பத்தியாளராக மருதமுனை பதுறுஸ்மான் பஹத்ஸமான் தன்னை ஆழமாகத்
தடம்பதித்து வருகின்றார். 1931ஆம் ஆண்டு
த�ொடங்கி இன்றுவரை பரம்பரை பரம்பரையாக (மூன்றாவது தலைமுறை) இந்த
கைத்தறி நெசவுத் த�ொழில் துறையை மிகவும்
சிறப்பாகச் செய்து வந்திருக்கின்றனர். அதற்கேற்ப பதுறுஸ்மான் பஹத்ஸமான் இத்தொழிலை மிகவும் சிறப்பாக முன்னெடுத்து வருகின்றார்.
பதுறுஸ்மான் பஹத்ஸமான் இன்றைய
நவீனத்திற்கேற்ப ஆடை உற்பத்தியில் அதிக
கவனம் செலுத்தி சந்தைக்கு ஏற்ற வகையில்
வித்தியாசமாக, தரம்மிக்கதாக உற்பத்தியில்
அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றார். நுகர்வ�ோர் விரும்பும் வகையில் சாறம், சேலை,
ஷேர்ட், சல்வார், லுங்கி, கைப்பை, ச�ோள்
மற்றும் துணிவகைகள் என பல உற்பத்திகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்.
இவர் 1982 ஆம் ஆண்டு மருதமுனையில்
பிறந்தவர். பதுறுஸ்மான்- சித்தி மர்ஜானா தம்பதியரின் புதல்வரான இவர் மருதமுனை
அல்மனார் மத்திய கல்லூரி தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவராவார். இவர்
தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின்
விரிவுரையாளராக கடந்த எட்டு வருடங்கள்
கடமையாற்றியுள்ளளார். மேலும் தேசிய
பயிலுனர் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார
சபையில் வருகைதரு விரிவுரையாளராகவும்,
இலங்கை த�ொழில் பயிற்சி அதிகார சபையிலும் வருகைதரு விரிவுரையாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.
அத்துடன் ஹ�ோட்டல் முகாமைத்துவப்
பட்டப்படிப்பையும் கலைத் துறையில் பட்-

டப்படிப்பையும் நிறைவு செய்துள்ளார்.
க�ொழும்பில் உள்ள பிரபல்யமான ஐந்து
நட்சத்திர ஹ�ோட்டல்களிலும் கடமையாற்றியுள்ளார்.
த�ொழில் துறைக்காக பல சான்றிதழ்களையும்,விருதுகளையும் இவர் பெற்றுள்ளார்.
இந்தத்
தகைமைகள�ோடு
கைத்தறி ஆடை உற்பத்தித் த�ொழிலை
மிகவும் சிறப்பாகச் செய்து வருகின்றார்.

இவரது த�ொழில் நிலையங்கள் மருதமுனை,
பாலமுனை, மத்திய முகாம், க�ொலனி
ஆகிய இடங்களில் இயங்கிவருகின்றன.
இவர் பாடசாலைக் காலங்களில் விளையாட்டு மற்றும் ப�ோட்டி நிகழ்ச்சிகளில்
திறமை காட்டியவர். பல ப�ொது அமைப்புகளிலும்,
கழகங்களிலும்
இணைந்து

செயற்பட்டு வருகின்றார்.சமூக சேவையில்
அதிக ஆர்வமுடன் செயற்பட்டு வருகின்றார். இவரது சமூக சேவையை க�ௌரவித்து
சமாதான நீதவான், எம்.சி.சித்திலெப்பை
ஞாபகார்த்த 'ரத்ன தீபம்'விருது மற்றும்
தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்ற விருதுகளுடன் பிரதேச விருதுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதே ப�ோன்று மருதமுனை 4 ஜி ஹேன்ட்லூம்(4G HANDLOOM) முகாமைத்துவப்
பணிப்பாளர் என்ற வகையில் பதுறுஸ்மான்
பஹத்ஸமான் கிழக்கு மாகாணத்தில் சிறந்த
கைத்தறி உற்பத்தி த�ொழில் முயற்சியாளருக்கான விருதைப் பெற்றார். கிழக்கு மாகாண
கைத்தொழில்
அமைச்சின்
வழிகாட்டலில் தேசிய த�ொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி
அதிகார சபையின் ஏற்பாட்டில் கிழக்கு
மாகாண த�ொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான
விருது வழங்கிய நிகழ்வு அண்மையில் சாய்ந்தமருது லீமெரிடியன் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இவரது பரம்பரையாக முப்பாட்டன்
அப்துல் காதர் அஹமது லெப்பை, பாட்டன்
அஹமது லெப்பை அபுபக்கர், தந்தை

அபுபக்கர் பதுறுஸ்மான் ஆகிய�ோரை அடிய�ொற்றி பதுறுஸ்மான் பஹத்ஸமான் தனது
முன்னோர் செய்த பணியை செய்து வருகின்றார். பலர் இத்தொழிலை கைவிட்டு
வருகின்ற ப�ோதிலும் பஹத்ஸமான் துணிச்சலுடன் பல சவால்களை எதிர்கொண்டு இத்த�ொழிலை முன்னெடுத்து வருகின்றார்.
கடந்த காலங்களில் மருதமுனை பிரதேசத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் கைத்தறிச் சத்தம்தான் கேட்கும். குடும்பத்தில் எல்லோரும்
இணைந்து இந்த த�ொழிலைச் செய்து வந்தனர். ஆனால் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக அநேகமானவர்கள்
செல்லத்
த�ொடங்கியதும் நெசவுத் த�ொழிலாளர்களுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு
ஏற்பட்டு
விட்டது.
அதனால்
இத்தொழிலும் மங்கிச்
செல்கின்றது.

பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்...?
(மருதமுனை தினகரன் நிருபர்)
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தமிழ் பத்திரிகை ஜாம்பவான் எஸ். டி.சிவநாயகத்தின் ஜனன தின நூற்றாண்டு (1921-−2021) விழாவும், ஞாபகார்த்த முத்திரை வெளியீடும் நேற்று மாலை ஸ்ரீ சத்ய சாயி, சீரடி பாபா (க�ொழும்பு) மத்திய நிலையத்தின் அறங்காவலரும் தலைவருமான எஸ். என். உதயநாயகம் தலைமையில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி. இராதாகிருஷ்ணன், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன�ோ கணேசன் மற்றும் பிரமுகர்களுக்கு முதல்நாள் ஞாபகார்த்த முத்திரை உறை வழங்கப்படுவதையும் கலந்து க�ொண்டோரையும்
காணலாம்.

60 பேர் க�ொண்ட 09 விசேட ப�ொலிஸ்...
உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சமுதித்த சமரவிக்கிரமவின் இல்லத்துக்கு தாக்குதல் நடத்திய குழுவினர்,
வாகனங்களில் வருகை தந்தமை,
தாக்குதல் நடத்திய பின்னர் தப்பிச்
சென்ற வீதிகள் த�ொடர்பில் தகவல்களைக் கண்டறிய சி.சி.ரி.வி
காண�ொளி காட்சிகளை ஆய்வுக்குட்படுத்துவதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த
வாகனம்
ஸ்பேசியா
வகையை ஒத்ததாக உள்ளதென,
சி.சி.ரி.வி காண�ொளிக் காட்சிகளை
ஆராய்ந்ததன் அடிப்படையில் சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கமைய,
சி.சி.ரி.வி

காண�ொளிக் காட்சிகள், மேலதிக
விசாரணைகளுக்காக க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளன. சம்பவம் த�ொடர்பில், 26 சி.சி.ரி.வி காண�ொளிக்
காட்சிகளை, விசாரணை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் வரையில்
ஆய்வுக்குட்படுத்தியுள்ளனர்.
இக் குழுவினர் தாக்குதல் நடத்துவதற்காக, க�ொழும்பிலிருந்து பிலியந்தலை சந்திவரை பயணித்துள்ளமை
இதனூடாக
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.அவர்கள் பயணித்த வாகனம்
பிலியந்தலை
விகாரைக்கருகில்
மீண்டும் திரும்பி ஜாலியக�ொட சந்தி
ஊடாக பயணிப்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

புகையிரத சேவைகள்...
தம்மிக ஜயசுந்தர தெரிவிக்கையில்,
இந்தியாவின்
நிதியுதவியுடன்
மேற்படி ரயில் பாதை புனரமைப்புச்
செய்யப்படவுள்ளதாகவும் மார்ச் 05
ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் வடக்குக்கான ரயில் சேவை க�ொழும்பிலிருந்து அநுராதபுரம் வரை மட்டுப்படுத்தப்படுமென்றும், பயணிகளின்
நலனைக் கருத்திற்கொண்டு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிந�ொச்சி வரை
விசேட ரயில் சேவை நடைபெறுமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இக்காலத்தில் அநுராதபுரத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரை விசேட
பஸ் சேவைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுமென்றும் அந்த பஸ் சேவை

ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய கடன் உதவித் திட்டத்தின்
கீழ் 1.5 பில்லியன் செலவில் மஹவ
த�ொடக்கம் ஓமந்தை வரையிலான
ரயில் பாதை புனரமைக்கப்படும்
செயற்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
வடக்குக்கான
ரயில்சேவை
க�ொழும்பிலிருந்து
அநுராதபுரம்
வரை நடைமுறையிலிருக்குமென்றும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிந�ொச்சி வரை மற்றும�ொரு ரயில்
சேவை நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். 
(ஸ)

தேசிய கைத்தொழில் வல்லுநர்களுக்கு...
ப�ோது ஜனாதிபதியினால் பிளாட்டினம் விருதுகள் வழங்கிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
பாரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறு அளவிலான 20 துறைகளுக்கு, தங்கம்,
வெள்ளி மற்றும் வெண்கல விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
ம�ோட்டார் வாகனங்களை ஒன்று
சேர்க்கும் கைத்தொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அத்துறையைச்

சேர்ந்த கைத்தொழில் வல்லுநர்கள்
மூவர் மற்றும் ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூன்று, இதன்போது சிறப்புப் பாராட்டுக்கான விருதுகளைப்
பெற்றன.
நமது உற்பத்திகளுக்கு முன்னுரிமையளிக்கும் பயணத்துக்கான
நம்பிக்கை வைத்தே, ஜனாதிபதி
அதிகாரத்துக்குக்
க�ொண்டுவரப்பட்டரென்றும் எதிர்காலத்திலும்

அந்த நம்பிக்கையுடன் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து, தேசிய
கைத்தொழிற்றுறையை
மேம்படுத்தும் ப�ொறுப்பு அரசாங்கத்துக்குள்ளதென்றும்
தெரிவித்த
கைத்தொழிற்றுறை
அமைச்சர்
விமல் வீரவங்ச, தேசிய கைத்தொழில்கள், முன்னரை விட தற்காலத்தில் புத்துயிர் பெற்று வருகின்றன
என்றார்.

தேசிய கைத்தொழிலாளர்களுக்கு
தற்போதைய சவால் ஆசீர்வாதமாக
அமைந்துள்தென்றும்
த�ொழில்
முயற்சிகள்
கட்டியெழுப்பப்படும்போது தேசிய கைத்தொழில்கள்
மேம்படுவதால் கிடைக்கும் ப�ொருளாதாரத்திலிருந்து அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வுகாணக் கூடியதாக இருக்குமெனவும் அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.

கிழக்கில் தனித்து...
மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இதனைக்
குறிப்பிட்டார்.
கல்முனைத் த�ொகுதி அமைப்பாளர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி எம்.எஸ்.
அப்துர் ரஸ்ஸாக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் ஐக்கிய மக்கள்
சக்தியின் த�ொழில் சங்கத் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான
முஜீபுர் ரஹ்மான், கட்சியின் கிழக்கு
மாகாண அமைப்பாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான இம்ரான்
மஹ்றூப், பிரதி தேசிய அமைப்பாள-

ரும் முன்னாள் பிரதியமைச்சருமான
புத்திக பத்திரன மற்றும் முன்னாள்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரதாச
கலப்பதி உட்பட முக்கியஸ்தர்கள்
பலரும் பங்கேற்றிருந்தனர்.
செயலாளர்
ரஞ்சித்
மத்தும
பண்டார மேலும் தெரிவிக்கையில்;
இனிவரும் காலங்களில் ஐக்கிய
தேசிய கட்சி விட்ட தவறுகளை
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒருப�ோதும்
செய்யமாட்டாது. நாட்டிலுள்ள 160
த�ொகுதிகளுக்கும் அமைப்பாளர்கள்
நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அந்தந்த த�ொகுதி அமைப்பாளர்களே

ப�ொதுத் தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுவர். கட்சி சம்பந்தப்பட்ட எந்த வேலைத் திட்டமாயினும் அமைப்பாளர் ஊடாகவே
முன்னெடுக்கப்படும்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஸ்ரீலங்கா
முஸ்லிம்
காங்கிரஸ்,
அகில
இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் ப�ோன்ற
கட்சிகள் எம்முடன் இணைந்து
எமது வேட்பாளர் பட்டியலில்
ப�ோட்டியிட்டு, எமது ஆதரவாளர்களினதும் வாக்குகளைப் பெற்று,
வெற்றி பெற்ற பின்னர் அவர்கள்
அரசாங்கத்தில் இணைந்து விடுகின்-

றனர். இதனால் பாராளுமன்றத்தில்
எமது கட்சியின் பலம் மலினப்படுத்தப்படுகிறது. மாற்றுக் கட்சியினருக்கு வாய்ப்பளிப்பதால் எமது
கட்சி ஆதரவாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது பற்றி இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
இனிவரும் எந்தவ�ொரு தேர்தலிலும் இவ்வாறான தவறுகள் நடக்க
இடமளிக்க மாட்டோமென்று உறுதியளிக்கிறேன். இது விடயத்தில்
கட்சியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறார்
என்றார்.

ரியின் தேவைக்கேற்ப மட்டும் பி.சி.
ஆர். பரிச�ோதனை செய்ய முடியுமென்றும் அந்த புதிய வழிகாட்டலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொள்ளப்படும்
பி.சி.ஆர்.
பரிச�ோதனையில்
மரணித்துள்ள
நபர் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
ந�ோயாளரென உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், அவரது இறுதி மரணச் சடங்குகள் தற்போது நடைமுறையிலுள்ள
சுகாதார வழிமுறைகளைப் பின்பற்றியே மேற்கொள்ளப்படுமென்றும்
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்குள்ளாகி மரணிப்போரின் சடலங்களை தகனம் செய்வது த�ொடர்பாக
சுகாதார அமைச்சினால் ஏற்கனவே
வெளியிடப்பட்டிருந்த சுற்றறிக்கை
த�ொடர்ந்தும் நடைமுறையிலிருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சடலங்கள் மீதான பிசிஆர் பரிச�ோதனை த�ொடர்பில் தற்போது
வெளியிடப்பட்டுள்ள சுற்று நிருபத்தின் பிரதிகள் நீதியமைச்சர்,
சுகாதார அமைச்சர், சட்ட மாஅதிபர்,

ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் மற்றும் பதிவாளர் நாயகம் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை, நாட்டின் தற்போது
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
த�ொற்று
ந�ோயாளர்களின்
எண்ணிக்கை
அதிகரித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர்,மக்கள் த�ொடர்ச்சியாக
சுகாதார வழிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றுவது அவசியம் என்றும்
தெரிவித்துள்ளார். 
(ஸ)

“ஒரேநாடு – ஒரே சட்டம்” செயலணி...
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள
பரிந்துரைகள் த�ொடர்பில் கவனத்தில்
க�ொண்டு, ஜனாதிபதியின் ந�ோக்கத்தை அடைவதற்கு தங்களாலான
ஒத்துழைப்புகளை வழங்குவதாக,
அமைச்சர்கள் தெரிவித்தனர்.
“ஒரே நாடு – ஒரே சட்டம்” த�ொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியினர்,
நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி, வெளிநாட்டமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ்,
ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரியர் அட்மிரல் சரத் வீரசேக்கர
ஆகிய�ோரை கடந்த சில தினங்களில்
சந்தித்து, செயலணியின் கடந்த கால
மற்றும் எதிர்கால வேலைத் திட்டங்கள் த�ொடர்பில் கலந்துரையாடிய
ப�ோதே, அமைச்சர்கள் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தனர்.

இனம் அல்லது மதம் சார்ந்த குழுக்களாக இணைந்து, பிரித�ோர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களை வித்தியாசமாக
நடத்தக் கூடாதென்று தெரிவித்த
ஜனாதிபதி செயலணியினர், ஜனாதிபதியிடம் “சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு”
க�ொள்கைப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “ஒரே நாடு – ஒரே
சட்டம்” எண்ணக்கருவைச் செயற்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் பற்றி
விவரித்தனர். இது வரையில் நாடு
முழுவதிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட
கருத்தறிதல் மற்றும் க�ொழும்பு பண்டாநாயக்க மாநாட்டு மண்டபத்தில்
நடைபெற்ற சாட்சியப் பதிவுகள்
த�ொடர்பிலும், அமைச்சர்கள் மூவருக்கு இதன்போது தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.

நீதித்துறையில் நீதி நிர்வாகத்தை
விரைவுபடுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் மயமாக்கல்
வேலைத்திட்டம், புதிய நீதிக்கட்டமைப்பு, நீதி அமைச்சினால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள புதிய சட்டமூலங்கள் த�ொடர்பான தகவல்களை,
நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி, செயலணியிடம் கையளித்தார்.அத்துடன், நீதி
அமைச்சர் அலி சப்ரியின் அழைப்பின் பேரில், வக்பு சபையின் தலைவரும் இந்தக் கலந்துரையாடலில்
கலந்துக�ொண்டிருந்தார்.
வக்பு சபை த�ொடர்பில் ப�ொதுமக்களால்
செயலணியிடம்
முன்வைக்கப்பட்ட
சிக்கல்கள்
த�ொடர்பிலும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டது.

யாழ்ப்பாணத்தில்
70
வயதில்
நபர்
ஒருவர்
முதுநிலை பட்டம் பெற்று
சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதற்கு
பெரும்பான்மையான சிங்கள மக்கள் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளனர்.
யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த
நபர் ஒருவர் தனது 70ஆவது
வயதில் பட்டம் பெற்றதை அவரது
மகன் தனது முக நூலில் பதிவிட்டுள்ளார்.
“எனது தந்தை தனது 70ஆவது
வயதில் M.P.A பட்டம் பெற்றுள்ளார்” என மகன் பதிவிட்டுள்ளார்.
வைத்தியரான மகனின் முகநூல்
பக்க பதிவை சிங்கள முக நூல் பக்-

வெளிநாட்டமைச்சில்
நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் ப�ோது,
அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டுக் க�ொள்கைகள்
மற்றும் எதிர்காலத்தில் அரசாங்கம்
கலந்துக�ொள்ளவுள்ள
சர்வதேச
மாநாடுகள் த�ொடர்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
பிரிவினைவாதம்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டு, ஒரு நாடாக இலங்கை
ஒன் றி ண ை க ்க ப ்ப ட் டு ள ்ள தை ய டுத்து, மீண்டும் அவ்வாறானத�ொரு
நிலைமை ஏற்படுவதற்கு ஏதேனும்
காரணிகள்
த�ோன்றுமாயின்
அவற்றை முறியடிப்பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி, ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சருடனான சந்திப்பின்
ப�ோது கலந்துரையாடப்பட்டது.

கங்கள் மீள் பதிவு செய்து
வெளியிட்டுள்ளன. அத்துடன் கல்விக்கு வயதில்லை
என்பதனை அவர் உண்மையாக்கியுள்ளார் என பலரும்
70 வயதான முதயவரை
பாராட்டியுள்ளனர்.
எனினும்
இந்த
கற்கையின்
பெறுமதியை
இன்றைய காலப்பகுதியினர் மதிக்காமல் பணம் செலுத்தி பட்டங்களை பெற்றுக் க�ொள்வதாக பலரும்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவர்
வயதை
ப�ொருட்படுத்தாமல்
சாதித்து காட்டியுள்ளாரென பதிவிட்டுள்ளனர்.

பரீட்சையில் ஆள்மாறாட்டம் செய்த
ப�ௌத்த தேரர் ப�ொலிசாரால் கைது
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க.ப�ொ.த.உயர்தரப் பரீட்சை நடைபெற்று வரும் நிலையில் முறைகேடான விதத்தில் செயற்படும் பரீட்சாத்திகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என பரீட்சைகள்
ஆணையாளர் நாயகம் எல். எம்.டீ.
தர்மசேன தெரிவித்துள்ளார்.
இம்முறை பரீட்சையின் ப�ோது
ஒரே ஒரு முறைகேடான சம்பவம்

இடம்பெற்றுள்ளதாக
தெரிவித்த
அவர் அது த�ொடர்பில் ப�ௌத்த தேரர்
ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.மேற்படி தேரர்
வெளிநாட்டுப் பயணத்தை மேற்க�ொண்டுள்ள மற்றொரு தேரருக்குப்
பதிலாக ப�ோலி தகவல்களை வழங்கி
பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றியுள்ளதாக
பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

முதல் தடவையாக...
கிராமங்களுக்கான வரவு செலவுத்
திட்டம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து கிராமங்களையும் அபிவிருத்தி செய்வது இதன் ந�ோக்கமாகும்.
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முயற்சியுள்ள அனைத்து பிரஜைகளையும் பலப்படுத்தும் வகையில் இந்த
வரவு செலவுத்திட்டம் மூலம் நடவடிக்கையெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழில் பயங்கரவாத...
உள்ளூராட்சி சபைத் தவிசாளர்கள்,
உறுப்பினர்கள், மணிவண்ணன் ஆதரவு
உறுப்பினர்கள், சிவில் சமூக செயற்பாட்-

சடலங்கள் மீதான கட்டாய...
அதன்படி நாடு முழுவதுமுள்ள
வைத்தியசாலைகளில்
அல்லது
வெளியில் இடம்பெறும் மரணங்கள்
த�ொடர்பில் இதுவரை கட்டாய பி.சி.
ஆர். பரிச�ோதனை நடைமுறையிலிருந்து வந்த ப�ோதும் அந்த பரிச�ோதனை நடைமுறை நீக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
நாயகம் அசேல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார்.
அவ்வாறான மரணங்கள் ஏற்படும்போது பிரேத பரிச�ோதனை
த�ொடர்பான சட்ட மருத்துவ அதிகா-

70 வயதில் முதுநிலை
பட்டம் பெற்ற முதியவர்

டாளர்கள் மற்றும் ப�ொதுமக்கள் என
பலரும் கலந்துக�ொண்டு கையெழுத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தனர்.

சிறிசேனவும்- ரணிலும்...
நடவடிக்கைகள் மாத்திரம் ப�ோதுமானவயென கருதினர். நிலைமாற்றுக்கால
நீதி த�ொடர்பான தங்கள் கடப்பாடுகளை
நிறைவேற்ற முன்வரவில்லை.
முன்னைய
அரசாங்கத்துடனான
எனது அனுபவங்கள் குறித்தும் நான்
விசேட அறிக்கையாளராக இருந்த-
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வேளை, அரசாங்கங்களுடனான எனது
அனுபவம் குறித்தும் கருத்துக்களை
பகிர்ந்துக�ொள்ளுமாறு கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளனர்.அரசாங்கங்கள் எப்போதும்
ஒற்றை கல்லால் உருவானவையில்லை,
சிறந்த எண்ணப்பாங்குகளும் ஆழமான
எதிர்ப்புணர்வுகளும் க�ொண்டவை.

நீராடச் சென்ற இரு...
சிறுமிகள் குளிப்பதற்குச் சென்றுள்ளனர்.நால்வரும் நீரில் மூழ்கியதை
அப்பகுதி மக்கள் அவதானித்துள்ளனர்.
பின்னர் பிரதேசவாசிகளால் மாணவிகள் மீட்கப்பட்டதுடன், ஆபத்தான
நிலையிலிருந்த மூன்று மாணவிகளும்
குருநாகல் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று
வந்த இரு மாணவிகள் உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இரண்டு
சிறுமிகளின்
சடலங்களும் குருநாகல் வைத்தியசாலையில்
வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
குருநாகல்
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்திற்கு...
தெரிவித்துள்ளது.
எரிப�ொருள் விலையை அதிகரிக்க
வேண்டும் அல்லது எரிப�ொருளுக்கான
வரிச்சலுகைகளை வழங்க வேண்டுமென நிதி அமைச்சிடம் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளதாக
கூட்டுத்தாபனத்தின்
தலைவர், சட்டத்தரணி சுமித் விஜேசிங்க
தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதைய சூழலில் எரிப�ொருளின்
விலை த�ொடர்ந்தும் இவ்வாறு பேணப்படுமாயின், இலங்கை பெற்றோலியக்
கூட்டுத்தாபனம் பாரிய நட்டத்தை எதிர்-

ந�ோக்க வேண்டியேற்படுமென எரிசக்தி
அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
ட�ொலர் பற்றாக்குறையினால் எதிர்காலத்தில் நாட்டின் எரிப�ொருள் விநிய�ோகம் நெருக்கடிக்குள்ளாகுமென எரிசக்தி
அமைச்சின் உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.இதனை கருத்திற்கொண்டு
எரிப�ொருள் மீதான வரியை குறைக்குமாறு அல்லது எரிப�ொருள் விலை அதிகரிப்பை துரிதப்படுத்துமாறு இலங்கை
பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம், நிதி
அமைச்சிடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
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அக்கரப்பத்தனை, டயகம பகுதிகளில் மூன்று
க�ோயில்கள் உடைக்கப்பட்டு க�ொள்ளை
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

அக்கரப்பத்தனை, டயகம
பகுதிகளில் த�ொடர்ச்சியாக
இந்து ஆலயங்கள் உடைக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் அதிகமாக
பதிவாகி வருகின்ற நிலையில்
நேற்று அதிகாலை மூன்று
க�ோயில்கள் உடைக்கப்பட்டு
நகைகள் களவாடப்பட்டுள்ளன.
அக்கரப்பத்தனை
கிளாஸ்கோ
வல்லடையான் க�ோயில், ம�ோனிங்டன் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் க�ோயில்
மற்றும் கிளப�ோர்க் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் க�ோயில் ஆகியனவே இனந்தெரியாத�ோரால் உடைக்கப்பட்டு
உண்டியல்களிலுள்ள
பெருந்தொகையான பணமும் இறைவனுக்கு
அணிவிக்கப்பட்டிருந்த தங்க நகைகளும் களவாடப்பட்டுள்ளன.

அத்தோடு இக்கொள்ளை சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய நபர் ஒருவர்
டயகம ம�ோனிங்டன் மேல்பிரிவு
த�ோட்டத்தில் வைத்து நேற்றுக்
காலை ப�ொதுமக்களால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டு டயகம ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை டயகம மற்றும் அக்கரப்பத்தனை ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.

மாத்தளை

ஸ்ரீ

பதுளை மாவட்டத்தில் 7953 அபிவிருத்தி
வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுக்க திட்டம்
பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்

நாட்டின் ஒரு இலட்சம் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பதுளை மாவட்டத்தில் 7953
அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதனை பதுளை மாவட்ட அரசஅதிபர்
தமயந்தி பரணகம தெரிவித்தார்.
அரசின் ஒரு இலட்சம் வேலைத்திட்டத்தின் பிரகாரம் பதுளை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாடுகள்
குறித்து பதுளை மாவட்ட அரசஅதிபர்

தமயந்தி பரணகமயிடம் வினவிய ப�ோதே
அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
த�ொடர்ந்து அவர் கூறுகையில், 'உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி, வாழ்வாதார,
அபிவிருத்தி, சமூகநலன்புரி சுற்றுச்சூழல்
அபிவிருத்தி ப�ோன்ற வேலைத்திட்டங்களுக்கு 3720 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வகையில் பதுளை மாவட்டத்தின்
567கிராம சேவைப்பிரிவுகள் உள்ளன.
அவற்றிற்கு தலா மூன்று மில்லியன் ரூபா

முத்துமாரியம்மன்

மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

தடையும்.
சுகாதார விதிமுறைகளுக்கு அமைய மூன்று
க�ொர�ோனா தடுப்பு ஊசிகளையும் பெற்றுக்-

க�ொண்ட அடியார்கள் 100 பேர் மாத்திரமே
ஒரே நேரத்தில் ஆலயத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அடியார்கள் அனைவரும் தடுப்பூசிகளை
ஏற்றுக் க�ொண்டார்கள் என உறுதி செய்யப்பட்டு அதற்கான அட்டையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வீதி உலாவின் ப�ோது வீதி ஓரங்களில்
இருந்து பூஜை தட்டு வழங்குவது தடை
செய்யப்பட்டுள்ளதுடன்
அர்ச்சனைகளும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. இது தவிர
வெளியூர் அடியார்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். கடந்த வருடங்களை ப�ோன்று
இம்முறை காவடி ஊர்வலம் மற்றும் கற்பூர
சட்டி ஊர்வலம் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் பால்குட பவனி, கற்பூர கட்டி என்பன
ஆலய வளாகத்தை சுற்றி இடம்பெறவுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்

அக்குறணை குறூப் நிருபர்

இலக்கிய விமர்சகரும் நூல் வெளியீ்ட்டாளருமான கண்டி, இரா.அ.
இராமன்
மலையத் தமிழர்கள்
பற்றிய சிறுகதை நூல் ஒன்றை
வெளியிட்டுள்ளார்.
இவர் இதனை கண்டி உதவி இந்தி-

37வயதான குடும்பஸ்தர்
விஷம் அருந்தி தற்கொலை
தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்

மாத்தளைக்கு உத்திய�ோகபூர்வ விஜயம�ொன்றை மேற்கொண்டு (14) வருகை தந்த கண்டியிலுள்ள இந்திய உதவித் தூதுவர் டாக்டர் ஆதிசா மாத்தளை மாநகர சபை முதல்வரால் வரவேற்கப்பட்டார். 
படம்: மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

புப்புரஸ்ஸ
ப�ொலிஸ்
பிரிவிற்கு உட்பட்ட ஸ்டெலன்பேர்க்
வீடொன்றின்
த�ோட்டத்தில்
37வயதான குடும்பஸ்தர் விஷம்
அருந்தி
தற்கொலை
செய்து
க�ொண்ட சம்பவம் ஒன்று நேற்று
இடம்பெற்றுள்ளது.
குடும்பத் தகராறு காரணமாக.
ஒரு மாத காலத்திற்கு முன் இவரின்
மனைவி தனது இரண்டு பிள்ளைகளுடன் வீட்டை விட்டு சென்றுள்ளார்.

இவர்களைத் தேடிப் பார்த்த
கணவன் எங்கும் மனைவி, பிள்ளைகள் கிடைக்காததால் நீண்ட நாட்களாக மனமுடைந்த நிலையில் இருந்துள்ளார்.
தனிமையில்
வாழ்ந்த
இவர்
நேற்றுக்காலை வீட்டை விட்டு
வெளியில் வராததால் இவரின் உறவினர்கள் சென்று பார்த்த ப�ோது
ச�ோபாவில் அமர்ந்தவாறு இறந்து
கிடந்துள்ளார்.
புப்புரஸ்ஸ ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சமூக சேவையாளர் சந்திரகுமாரின் நிதியில் அக்கரப்பத்தனை ல�ோவகிரன்ட்லி பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் தரம் 5 மாணவர்களுக்கு இலவசமாக தரம் 5 புலமைப்பரிசில் வழிகாட்டி நூல்கள்
வழங்கி வைக்கப்பட்டன. அத்தோடு 25 வருட அரச சேவையை பூர்த்தி செய்ய அப்பாடசாலையின் அதிபர் தேசபந்து பாலகிருஸ்ணன் ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி க�ௌரவிக்கப்பட்டார். பாடசாலை நிர்வாகத்தினரால் சமூக சேவையாளர் சந்திரகுமாருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சமூக சேவையாளர் சந்திரகுமார், பாடசாலையின் அதிபர் தேசபந்து பாலகிருஸ்னன், அக்கரப்பத்தனை
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி மற்றும் பலர் கலந்துக்கொண்டனர். தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

மலையகத்தில் த�ொடரும் க�ோயில் உடைப்பு
நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

நுவரெலியா மாவட்டத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக க�ோயில்கள்
உடைக்கப்படுகின்ற
சம்பவங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. இந் நிலையில் இது
த�ொடர்பாக
இதுவரையில்
எவரும் கைது செய்யப்படவில்லை. இதன் மூலம் தெரிய வருவதாவது விசாரணைகள் மந்த கதியில்
நடைபெறுகின்றன என்பதே ஆகும்.
இவ்வாறு மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் நுவரெலியா மாவட்ட
பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான
வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் தெரிவித்துள்ளார். இவர் உடன் நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு பிரதி ப�ொலிஸ் மா அதிபரி-

டம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக அவர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில்,
நுவரெலியா
மாவட்டத்தில் த�ொடர்ச்சியாக க�ோயில்
உடைப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகிவருகின்றன.
நேற்று
முன்தினம்
அக்கரபத்தனை
டயகம் பகுதிகளில் சுமார் 5 க�ோயில்கள்
உடைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த க�ோயில்களில் இருந்த உண்டியல்கள் களவாடப்பட்டுளளன. அதே
ப�ோல இறைவனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்த நகைகளும் கலவாடப்பட்டுள்ளன. இது த�ொடர்பாக உடனடியாக
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு
நுவரெலியா மாவட்ட பிரதி ப�ொலிஸ்

மா அதிபர் பிரசாத் ரணசிங்ஹவிடம்
த�ொலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டு
தெரிவித்துள்ளேன்.அவரும் குறித்த பகுதிக்கு விசேட ப�ொலிஸ் குழு ஒன்றை
அனுப்பிவைப்பதாக என்னிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த
காலங்களிலும்
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் த�ொடர்ச்சியாக
க�ோயில்கள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது த�ொடர்பாக ப�ொலிஸ் நிலையங்களிலும் முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இதுவரையில்
எவரும் கைது செய்யப்படவில்லை.
வெறுமனே முறைப்பாடுகளை மாத்திரம் பதிவு செய்து வைப்பதன் மூலம்
எதுவும் நடைபெறாது. அது மாத்திரமன்றி க�ோயில் நிர்வாகத்தையும் மாத்திரமே விசாரணை செய்கின்றார்கள்.

என்ற அடிப்படையிலும் பிரதேச சபைகள்
ப�ோன்ற உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தலா நான்கு மில்லியன் ரூபா என்ற
அடிப்படையிலும் முன்னாள் மாகாணசபை உறுப்பினர்களுக்கு தலா இருபது
மில்லியன் ரூபா என்ற அடிப்படையிலும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தலா 100
மில்லியன் ரூபா என்றஅடிப்படையிலும்
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
நிதியிலிருந்து
150 மில்லியன் ரூபா என்ற வகையில் நிதி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

இந்திய உதவித் தூதுவரிடம்
மலையகம் பற்றிய நூல் கையளிப்பு

மாசி மக மக�ோற்சவ பஞ்சரத பவனி
வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாத்தளை அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தான வருடாந்த மாசி மக மக�ோற்சவ பஞ்சரத பவனி
17 இன்று வியாழக்கிழமை இடம்பெறும்.
இத் தேர்த் திருவிழா இம்முறை நாட்டில் சூழ்நிலைக்கேற்ப நடைபெறவுள்ளதாக ஆலய
அறங்காவலர் சபை தலைவர் விக்னேஸ்வரன்
சர்வானந்தா தெரிவித்தார்.
மாசி மக மக�ோற்சவ பஞ்சரத பவனி பகுதியில் இன்று காலை 11 மணியளவில் சுவாமிகளுக்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு அதன்
பின்னர் மாலை 3 மணிக்கு அம்பாள் தேரில்
ஆர�ோகணித்து சுவாமிகளுக்கு அர்ச்சனைகள் இடம்பெற்று மாலை 6 மணிக்குப் பின்னர்
பஞ்சரத பவனி நகர் வலம் வரும்.பஞ்சரத பவனி
மறுநாள் 4:30 மணிக்கு மீண்டும் ஆலயத்தை வந்-
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எனவே சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடையவர்களை இனம் காண்பதற்கு விசேட
செயல்திட்டம் ஒன்றை ப�ொலிசார்
மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதை விடுத்து ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் இருக்கின்ற முறைப்பாட்டு புத்தகத்தின் பக்கங்களை நிரப்புவதால்
ஒன்றும் நடைபெறாது. க�ோயில்கள்
என்ற காரணத்தால் ப�ொலிசார் அக்கரை
இன்றி செயற்படுகின்றார்கள�ோ என்ற
சந்தேகமும் எழுகின்றது. எனவே
இந்த விடயம் த�ொடர்பாக ப�ொலிசார்
அதிக கவனம் செலுத்து இந்த நாசகார
செயலில் ஈடுபடுகின்றவர்களை உடனடியாக அடையாளம் கண்டு அவர்களை
சட்டத்தின் முன் நிறுத்த நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்
மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

யத் தூதுவரும் விசேட வைத்திய நிபுணருமான கையளித்த ப�ோது எடுக்கப்பட்ட படம்.
கண்டி வாவிக்கரையில் உள்ள
இந்திய உதவித் தூதுவரின் உத்திய�ோக பூர்வ வாசஸ்தலத்தில் நடந்த
ஒரு சந்திப்பின் ப�ோது அவர் இதனை
கையளித்தார்.

கற்குகைகளில் வாழும் சிறுத்தைகளால் மக்கள் அச்சம்
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பலாங்கொடை சமனலவத்த பிரதேசத்தில் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் மக்கள் தாம் அச்சத்தால் உறைந்து ப�ோயுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர். அடர்ந்த வனங்களால் சுற்றியுள்ள சமனலவெவ பிரதேசத்தை ந�ோக்கி இவ்வனங்களின் கற்குகைகளில் வாழும்
சிறுத்தைகள் இரைதேடி வருவதால் இந்நிலைமைஏற்பட்டுள்ளதாக
இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இம்மக்களின் குடியிருப்புக்களை
ந�ோக்கி வரும் சிறுத்தைகள் இவ்வீ டுகளில் வளர்க்கபபடும் பிராணிகளான ஆடுகள், க�ோழிகள், நாய்கள் ப�ோன்றவற்றை இரையாக உட்க�ொள்கின்றன.இரவு பகலாக இந்த அச் சுறுத்தல் நிலவுவதால் தமது
சிறிய குழந்தைகள் விடயத்தில் மிகுந்த அவதானம் செலுத்தவேண்யுள்ளதாகவும் இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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வல்லிபுர க�ோவிலில் 10 இலட்ச ரூபாய்
பெறுமதியான சங்கிலிகள் அறுப்பு
வரலாற்று சிறப்புமிக்க வல்லிபுர
ஆழ்வார் ஆலய தேர்த்திருவிழாவின் ப�ோது , ஐந்து பக்தர்களின்
தங்க சங்கிலிகள் அறுக்கப்பட்டு
களவாடப்பட்டுள்ளதாக
பருத்தித்துறை ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வல்லிபுர ஆழ்வாரின் வருடாந்திர மக�ோற்சவ தேர்த்திருவிழா
நேற்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்றது.

அதன்
ப�ோது, ஆலயத்திற்கு
வருகை தந்த பக்தர்களில் ஐந்து
பேரின் தங்க சங்கிலிகள் அறுக்கப்பட்டு களவாடப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு அறுக்கப்பட்ட ஐந்து
தங்க சங்கிலிகளும் 8 அரை பவுண்
நிறையடைய சுமார் 10 இலட்ச
ரூபாய்
பெறுமதியானது
என
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
முறைப்பாட்டின்
பிரகாரம்
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

யாழ்.
ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த
பிசிஆர் பரிச�ோதனைகள் நேற்று
முதல் மீள ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக ப�ோதனா வைத்தியசாலை
பணிப்பாளர் நந்தகுமாரன் தெரிவித்துள்ளார்.
வெளிநாடு
செல்வோருக்கான
பிசிஆர். பரிச�ோதனைகள் கடந்த
வாரம் முதல் யாழ் ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் இடைநிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்-

பட்ட வந்த சுகாதார த�ொழிற்சங்கங்களின் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக வெளிநாடு செல்வோருக்கான
பிசிஆர். பரிச�ோதனைகளை வைத்தியசாலையில்
மேற்கொள்வதில்
சிக்கல்
காணப்பட்டமையால்
இடைநிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்நிலையில்
நேற்று
முதல்
மீளவும் வெளிநாடு செல்வோருக்கான பிசிஆர் பரிச�ோதனைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெளிநாடு செல்வோருக்கான பிசிஆர்
யாழ் ப�ோதனாவில் மீள ஆரம்பம்

அதிகரிக்கப்பட்ட சமுர்த்தி

க�ொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு
அதிகரிக்கப்பட்ட
சமுர்த்தி
க�ொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு
சிலாவத்தை சமுர்த்தி வங்கியில்
இடம்பெற்றுள்ளது,
ஜனாதிபதியின்
சுபிட்சத்தின்
ந�ோக்கு க�ொள்கைத் திட்டத்தின்
கீழ் நிதி அமைச்சின் 2022ம் ஆண்டுக்கான பாதீட்டின் மூலம் சமுர்த்தி
பயனாளிகளுக்காக 28வீத அதிகரிக்கப்பட்ட சமுர்த்தி மானிய த�ொகை
வழங்கும் நிகழ்வு நாடளாவிய
ரீதியில் இடம்பெற்று வருகின்றது.
அந்த வகையில் முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தின் சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கான அதிகரிப்பு க�ொடுப்பனவு
வழங்கும் நிகழ்வு (15) கரைதுறைப்பற்று பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்குட்பட்ட சிலாவத்தை சமுர்த்தி வங்கியில் நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்வில் மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் க.விமலநாதன் பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டு குறித்த

க�ொடுப்பனவுகளை
வழங்கி
வைத்தார்.
மேலும் இது ப�ோல மாவட்டத்-

6 மில்லியன் ரூபாய்
அடம்பன் குருவில் வான் பகுதியில்
பெறுமதியான
ப�ோதைப்பொருளுடன்
புதையல் த�ோண்டிய ஒருவர் கைது
இருவர் கைது

தின் ஏனைய சமுர்த்தி வங்கிகளிலும்
குறித்த க�ொடுப்பனவுகள் வழங்கும்
செயற்பாடுகள் நேற்றிலிருந்து பரவ-

லாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன்படி
தற்போதுவரையில்
மூவாயிரத்து
500
ரூபாவைப்
பெற்ற சமுர்த்தி பயனாளர் குடும்பம் ஒன்றுக்கு, நான்காயிரத்து 500
ரூபா க�ொடுப்பனவும், 2,500 ரூபா
க�ொடுப்பனவைப் பெற்ற குடும்பத்துக்கு, 3,200 ரூபா க�ொடுப்பனவும், ஆயிரத்து 500 ரூபா க�ொடுப்பனவைப் பெற்ற குடும்பத்துக்கு,
ஆயிரத்து 900 ரூபா க�ொடுப்பனவும்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந் நிகழ்வில் மாவட்ட சமுர்த்தி
பணிப்பாளர் மு.முபாரக், கரைதுறைப்பற்று பிரதேச செயலாளர்
ம.உமாமகள், நுண்நிதிப் பிரிவு முகாமையாளர், சமுர்த்தி வங்கி முகாமையாளர், உள்ளிட்ட சமுர்த்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் மற்றும் பயனாளிகள்
எனப் பலரும் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தின்
ஒட்டுசுட்டான் பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட ஒதியமலை கிராமத்தில்
யானை ஒன்று மின்சாரவேலியில்
சிக்கி உயிரிழந்துள்ளது.
விவசாய தோட்டம் ஒன்றிற்கு கட்டப்பட்ட மின்சார வேலியில் சிக்கி
காட்டு யானை உயிரிழந்துள்ளது.
இச்சம்பவம் தொடர்பில் வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தினர் சம்பவ
இடத்திற்கு வருகைதந்து பார்வையிட்டுள்ளதுடன்
ஒட்டுசுட்டான்

பொலிசாரும் விசாரணை நடத்தியுள்ளார்கள்.
இதன்போது விவசாய தோட்டக்
காணியின்
உரிமையாளரான 46
அகவையுடைய பெண் பொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன்
யானை
உயிரிழப்பு தொடர்பில்
விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு
வருகின்றார்கள்.
மின்சார வேலியில் தும்பிக்கையினை பிடித்தபடி யானை உயிரிழந்துள்ளது.

ஒதியமலை மின்சார வேலியில்
சிக்கி யானை உயிரிழப்பு!

(மன்னார் குறூப் நிருபர்)

818 கிராம் ஐஸ் ப�ோதைப்பொருளை கடத்த முற்பட்ட குற்றச்சாட்டில் இருவர் ப�ொலிஸ் விசேட
அதிரடிப்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நெல்லியடி நகரம்
பருத்தித்துறை வீதியில் வைத்து
நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மாலை
இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
காங்கேசன்துறை அந்தோனிபுரத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதுடைய ஒருவரும் பருத்தித்துறையைச் சேர்ந்த 24
வயதுடைய ஒருவருமே இவ்வாறு
கைது செய்யப்பட்டனர்.
சந்தேக நபர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட 818 கிராம் ஐஸ்
ப�ோதைப்பொருளின் பெறுமதி 6
மில்லியன் ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அடம்பன் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட குருவில் வான் பகுதியில்
புதையல் த�ோண்டிய ஒருவர் செவ்வாய்க்கிழமை(15) மாலை கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மன்னார் இராணுவ புலனாய்வுத்
துறையினருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற
இரகசிய தகவலையடுத்து இராணுவம் மற்றும் அடம்பன் ப�ொலிஸார்
இணைந்து குருவில் வான் பகுதியில் ச�ோதனை நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டனர்.
இதன் ப�ோது குறித்த பகுதியில்
புதையல் த�ோண்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட சந்தேக நபர் ஒருவர்
கைது
செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு
மேலும் ஆறு சந்தேக நபர்கள் தப்பிச்
சென்றுள்ளனர்.
புதையல் த�ோண்ட பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு த�ொகுதி ப�ொருட்கள்
இராணுவம் மற்றும் ப�ொலிஸார்
மீட்டுள்ளனர்.
கைது
செய்யப்பட்ட சந்தேக
நபர் தற்போது அடம்பன் ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்-

டுள்ளத�ோடு புதையல் த�ோண்ட
பயன்படுத்தப்பட்ட
ப�ொருட்கள்
அடம்பன் ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தப்பிய�ோடிய சந்தேக நபர்கள் 6

பேரை ப�ொலிசார் தேடி வருகின்றனர்.
மேலதிக விசாரணைகளை அடம்பன் ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பூநகரியில் பயணிகள் பஸ்

தரித்து செல்ல நடவடிக்கை

வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலய தேர் உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை(15) இடம்பெற்றது. 
முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி பூநகரி பேருந்து நிலையத்தில் ஏ-32 சாலையில் பயணிக்கின்ற
அனைத்து
பேருந்துகளும் தரித்து
செல்ல வேண்டும் என பூநகரி பிரதேச
சபையின் தவிசாளர் சி.சிறிரஞ்சன்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவிடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பூநகரி பேருந்து
நிலையத்திற்கு
நேற்று 15.02.2022 வருகை தந்த அமைச்சரிடமே இக்கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு
மேலாக ஏ-32 சாலையில் பயணிக்கின்ற
பேருந்துகள் கூடுதலாக பூநகரி பேருந்து

நிலையத்தில் தரித்து செல்வதில்லை.
இதன் காரணமாக பயணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பேருந்து நிலையத்தில்
பேருந்துகள் தரித்து செல்வதன் காரணமாக பெரும் பயன்கள் ஏற்படும்.
குறித்த பேருந்து நிலையத்திற்கும்
முழங்காவில் பேருந்து
நிலையத்திற்கும் அரச மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் 10 நிமிடங்கள் தரித்து நின்று
செல்வதை உறுதிப்படுத்துமாறு தவிசாளரினால் க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இவ்விடயத்தினை கேட்டறிந்த
அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா
இதனை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

(கரவெட்டி தினகரன், நாகர்கோவில் விஷேட நிருபர்கள்)

சீனியில் ஒரு வகையான இரசாயன ப�ொருள் கலப்படம்
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, பஜார் வீதியில் அமைந்துள்ள பிரபல வர்த்தக நிலையத்தில்
விற்பனை செய்யப்பட்ட சீனி பையில்
ஒரு வகையான இரசாயன ப�ொருள்
கலப்படம்
செய்யப்பட்டுள்ளமை
த�ொடர்பில் ப�ொதுமகன் ஒருவர்
வவுனியா மாவட்ட பாவனையாளர்
அலுவல்கள் அதிகாரசபையில் முறைப்பாடு மேற்கொண்டுள்ளார்.
இவ்விடயம் த�ொடர்பில் மேலும்

தெரியவருவதாவது, வவுனியா, பஜார்
வீதியில் ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு
பின்புறமாக அமைந்துள்ள பிரபல
வர்த்தக நிலையத்தில் ப�ொதுமகன்
ஒருவர் அவ் வர்த்தக நிலையத்தினால்
ப�ொதியிடப்பட்ட சீனி பை ஒன்றினை
க�ொள்வனவு செய்துள்ளார். வீட்டிற்கு
சீனியினை எடுத்துச்சென்று அதனை
பாவனைக்கு உட்படுத்திய சமயத்தில் அதனுள் ஓர் விதமான இரசாயன
ப�ொருள் கலந்துள்ளதினை அவதானித்துள்ளார். இதனையடுத்து வவுனியா

மாவட்ட பாவனையாளர் அலுவல்கள்
அதிகாரசபையில் முறைப்பாடு மேற்க�ொண்டுள்ளார்.
இவ்விடயம் த�ொடர்பில் வவுனியா
மாவட்ட பாவனையாளர் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபையினரை த�ொலைபேசியூடாக த�ொடர்பு
க�ொண்டு கேட்ட ப�ோது,
குறித்த வர்த்தக நிலையம் த�ொடர்பில் எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கிணங்க
நாம்
மேலதிக
விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதாக

தெரிவித்தனர். இவ்விடயம் த�ொடர்பில் குறித்த வர்த்தக நிலையத்தினை
த�ொலைபேசியூடாக
த�ொடர்பு
க�ொண்டு கேட்ட ப�ோது,
சீனி ப�ொதியிடும் சமயத்தில் குளிர்பானம் தயார் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் சிற்றிக்கசிட் தவறுதலாக சீனியில்
கலந்துள்ளது. தவறுக்கு வருந்துவதுடன் குறித்த சீனியினை பெற்றுக்
க�ொண்டவர்கள் உடனடியாக எம்மிடம் அதனை மீள வழங்குமாறும் தெரிவித்தார்.
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உதவி அரசாங்க அதிபராக நியமனம்
முள்ளிப்பொத்தானை
குறூப்,ர�ொட்டவெவ
குறூப், கிண்ணியா
மத்திய, த�ோப்பூர் குறூப்
நிருபர்கள்

தி ரு க�ோண ம லை
மாவட்ட உதவி அரசாங்க அதிபராக எஸ்.
நிருபா நியமிக்கப்படுள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டு
நடைபெற்ற இலங்கை நிர்வாக
சேவை திறந்த ப�ோட்டிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து, நிர்வாக

சேவை உள்ளக பயிற்சிகளை முடித்துக் க�ொண்டதன் பின்னர் இந்நியமனம்
கிடைக்கப்
பெற்றுள்ளது.
இலங்கை
நிர்வாக
சேவை மூன்றாம் தர உத்திய�ோகத்தரான இவர்,
இலங்கை
வயம்ப
ப ல்கலைக்க ழ க த் தின்
உணவு விஞ்ஞானமும் ப�ோசாக்கும் துறையில் ஆரம்ப பட்டத்தை
பூர்த்தி செய்துள்ளார்.

பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளராக
பதவி உயர்வு
வரிப்பத்தான்சேனை 		
தெற்கு குறூப் நிருபர்

அம்பாறை உஹன பிரதேச
செயலகத்தில் உதவி திட்டமிடல்
பணிப்பாளராக கடமையாற்றும்
எம்.எம்.முஹம்மட் சப்ரி ப�ொது
நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளரது
கடிதத்திற்கமைய பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளராக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளார்.
2013 ஆம் ஆண்டு இலங்கை திட்டமிடல் சேவையில் இணைந்து
க�ொண்ட இவர்,
க�ோமரன்கடவெல, மஹாஓயா
ஆகிய பிரதேச செயலகங்களில்

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளராக கடமையாற்றியுள்ளார்.
சா ய்ந்த ம ரு துவை
பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட இவர், ஓய்வு
பெற்ற பிரதி கல்விப் பணிப்பாளர் முக்தாரின்
புதல்வராவார்.
இவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை
கல்முனை சாஹிரா கல்லூரியில்
கற்றத�ோடு,
பல்கலைக்கழக
கல்வியை தென் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் கற்றவர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
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அம்பாறை மாவட்ட செயலகத்தில்

எல்லை பிரச்சினைகளை
தீர்க்கும் கலந்துரையாடல்

கரைப்பற்று வட்டமடு காணியை
செய்கை
பண்ண
விடுவிப்பது
த�ொடர்பாகவும் ஆவணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு தெளிவு படுத்தப்பட்-

டது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.
எம்.எம். முஷாரப் எல்லைகளுக்கிடைப்பட்ட பிரச்சினை குறித்தும்
த�ொழில்நுட்ப ரீதியான பிணக்குகள்
த�ொடர்பாகவும் விளக்கமளித்தார்.
நிலஅளவைத் திணைக்களத்தின்
பணிப்பாளர் நாயகத்திதுடன் கலந்துரையாடல் நடாத்தி இறுதி தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதாக இக்
கலந்துரையாடலில் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
எஸ்.எம்.எம். முஷாரப் தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பாக காணி உரிமையாளர்களுடன்
கலந்துரையாடல்
மேற்கொண்டு, குறித்த பகுதிகளுக்கு
களவிஜயம் மேற்கொண்டு இவற்றிக்கான தீர்வும் விரைவில் வழங்கப்படுமெனவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
முஷாரப் மேலும் தெரிவித்தார்.

பெற்றது. மருதமுனை சமுர்த்தி
வங்கி முகாமையாளர் ஏ.எல்.எம்.
நஜீம் தலைமையில் நடைபெற்ற

இந்த நிகழ்வில், கல்முனை
பிரதேச செயலாளர் ஜே.லியாகத் அலி பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டு
க�ொடுப்பனவுகளை வழங்கி
வைத்தார். சிறப்பு அதிதியாக
கல்முனை பிரதேச செயலக
சமுர்த்தி தலைமைப் பீட
முகாமையாளர் ஏ.ஆர்.எம்.
சாலி கலந்து க�ொண்டார்.
க�ௌரவ
அதிதியாக
சமுர்த்தி மகா சங்க முகாமையாளர் எஸ்.எஸ்.பரீரா,
அதிதிகளாக சமுர்த்தி முகாமையாளர்கள் மற்றும் சமுர்த்தி
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

அம்பாறை மாவட்டத்தில் செய்கை
பண்ண அனுமதி வழங்கப்படாத
காணிப் பிரச்சினைகள் மற்றும்
எல்லைப் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் முகமான கலந்துரையாடல்
அம்பாறை மாவட்ட செயலகத்தில்
செவ்வாய்க்கிழமை (15) நடைபெற்றது.
இக் கலந்துரையாடலில் இராஜாங்க அமைச்சர் விமல வீர திஸாநாயக்க, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான வீரசிங்க, எஸ்.எஸ்.எம்.
முஷாரப், திலக் ராஜபக்ஷ, மாவட்ட
செயலாளர் ஜே.எம்.ஏ. டக்ளஸ்,பிரதேச செயலாளர்கள், நிலஅளவைத்
திணைக்கள அதிகாரிகள், வனபரிபாலன திணைக்கள அதிகாரிகள்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

இக்கலந்துரையாடலில் ப�ொத்துவில் - லாகுகலை எல்லைப்பிரச்சி
னை குறித்தும், ப�ொத்துவில் கிரான்க�ோவை காணி சம்பந்தமாகவும், அக்-

கல்முனை வடக்கில் 5995 சமுர்த்தி அதிகரித்த க�ொடுப்பனவு வழங்கி வைப்பு
பயனாளிகளுக்கு அதிகரித்த க�ொடுப்பனவு
பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்

ஜனாதிபதியின்
சுபிட்சத்தின்
ந�ோக்கு திட்டத்திற்கமைய சமுர்த்தி
பயனாளிகளுக்கென
அரசினால்
அதிகரிக்கப்பட்ட சமுர்த்தி மானியத்
த�ொகையினை வழங்கி வைக்கும்
ஆரம்ப நிகழ்வு பிரதேச செயலாளர் ரி.ஜே.அதிசயராஜ் தலைமையில் பெரியநீலாவணை கிராமத்தில்
நடைபெற்றது.
கல்முனை
வடக்கு
பிரதேச
செயலக
பிரிவிற்குட்பட்ட
கல்முனை, பாண்டிருப்பு, பெரியநீலாவணை,
துரைவந்தியமேடு,

சேனைக்குடியிருப்பு,
நற்பிட்டிமுனை ஆகிய கிராமங்களில் 5995
குடும்பங்கள் சமுர்த்தி உதவிபெறும் குடும்பங்களாகவுள்ளனர். இக்
குடும்பங்களுக்கென கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட சமுர்த்திக்
க�ொடுப்பனவு தற்போது அதிகரிக்கப்பட்ட க�ொடுப்பனவாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கமைய கல்முனை வடக்கில் அதிகரிக்கப்பட்ட சமுர்த்திக்
க�ொடுப்பனவாக வருடம் ஒன்றுக்கு
159 மில்லியன் ரூபா வழங்கப்படவுள்ளது. கல்முனை வடக்கு மேற்கு
வங்கிப் பிரிவினால் பெரியநீலாவ-

ணையில் ஆரம்பக் க�ொடுப்பனவு
வழங்கி வைக்கப்பட்டன. இதற்கமைய கல்முனை வடக்கு மேற்கு
வங்கியினால் 69 இலட்சத்து 64
ஆயிரத்து 400 ரூபா 3500 குடும்பங்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிகழ்வில் கல்முனை வடக்கு
சமுர்தி பணிப்பாளர் வி.சிறிநாதன்,
கல்முனை, வடக்கு மேற்கு வங்கி
முகாமையாளர்
எஸ்.தவசீலன்,
மாவட்ட செயலகத்தின் சமுர்த்தி
வங்கி மேற்பார்வை பிரிவு உத்திய�ோகத்தர்
ரி.தெய்வேந்திரன்
உட்பட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

மருதமுனை தினகரன்,
பெரியநீலாவணை 		
தினகரன் நிருபர்கள்

சமுர்த்தி உதவி பெறும்
கு டு ம ்ப ங ்க ளு க்கான
க�ொடுப்பனவுகளை அரசாங்கம் அதிகரித்துள்ளது. அதிகரித்த க�ொடுப்பனவுகளை
வழங்கும் நிகழ்வுகள் திங்கட்கிழமை (14) நாடு முழுவதிலும் உள்ள சமுர்த்தி
வங்கிகள் ஊடாக சமுர்த்தி
உதவி பெறும் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இந் நிகழ்வு கல்முனை பிரதேச
செயலகப் பிரிவில் உள்ள மருதமுனை சமுர்த்தி வங்கியிலும் இடம்-

ஸ்மார்ட்போன் துறையில்
புரட்சியை ஏற்படுத்திய
5 vivo ஸ்மார்ட்போன்கள்
உலகளாவிய
தூரந�ோக்கைக்
க�ொண்ட த�ொழில்நுட்ப தரக்குறியீடான vivo, எப்போதும் தனது பயனர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி,
புதுமையான அம்சங்கள் மற்றும்
அனுபவங்களைக் க�ொண்ட உயர்
மட்டத்திலான
தயாரிப்புகளை
அவர்களுக்கு வழங்க முயற்சித்து
வருகிறது. அந்த வகையில், 2021
இல் 5 vivo ஸ்மார்ட்போன்கள் ஸ்மார்ட்போன் துறையில் புரட்சியை
ஏற்படுத்தியுள்ளன.
V21 5G
vivo வின் V21 5G ஸ்மார்ட்ப�ோன், மிகவும் சக்திவாய்ந்த 44MP
OIS Night Selfie System உடன் வருகிறது. 7.29mm தடிப்பு, Ultra Slim
AG Design வடிவமைப்பு, முன்,
பின்புற கெமராக்கள் ஒரே நேரத்-

தில் ஒன்றாக இயங்கும் Dual-View
Video அம்சத்தையும் இது க�ொண்டுள்ளது.
V21e
44MP Eye Autofocus ப�ோன்ற
அற்புதமான அம்சத்துடன், vivo
V21e ஆனது, எப்போதும் மிகத்
தெளிவான செல்பிக்களை உருவாக்குகிறது. 7.38mm Ultra-Slim
AG glass design, 6.44 அங்குல
AMOLED திரை FHD+2400x1080
ultra-high resolution உயர் தெளிவுத்திறனை இது க�ொண்டுள்ளது.
Y53s
vivo Y53s ஆனது, அனைத்து
துறை அம்ச ஸ்மார்ட்போன் என்பதுடன், Y த�ொடரில் உயர்நிலை
அம்சங்களை வழங்கும் முதலாவது

சம்ஸ் பாஹிம்

ஸ்மார்ட்போனும்
இதுவாகும்.
64MP பின்பக்க கெமரா, 16MP முன்பக்க கெமராவுடன், 33W flash charge
வசதி, 5,000mAh மின்கலம், 8GB +
4GB அதிகரிக்கப்பட்ட RAM மற்றும்
128GB உள்ளக நினைவகம், 1TB
வரை விரிவாக்கம் செய்யும் Memory
Card வசதிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.

டும் தடங்கல்கள் மற்றும் பின்னடைவைக் குறைக்கிறது.

Y12s
Y12s ஆனது AI Dual Camera
உடன், Face Beauty உள்ளிட்ட
Filter களுடன், நாளாந்த புகைப்படத் தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, பலதரப்பட்ட அம்சங்களைக் க�ொண்டுள்ளது. துல்லியமாக
எடுக்கும் 13MP பின்புற பிரதான
கெமராவுடன், multi-Turbo 3.0
அம்சத்தையும் க�ொண்டுள்ளதால்,
விளையாட்டுகளின் ப�ோது ஏற்ப-

Y1s
Y1s ஆனது 6.22 அங்குல Halo
FullView
திரையைக் க�ொண்டுள்ளதுடன், வீடிய�ோ, கேமிங் அனுபவத்திற்காக
நீடித்த
4,030mAh
மின்கலத்தையும்
க�ொண்டுள்ளது.
3D வளைவுகளுடன், Y1s உங்கள்
உள்ளங்கையில் வசதியாகப் பிடிப்பதற்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. Y1s 2GB+32GB பதிப்பு
ரூ. 24,990 எனும் விலையிலும்,
3GB +32GB பதிப்பை ரூ. 27,990
எனும் விலையிலும் கிடைக்கிறது.
அனைத்து சில்லறை விற்பனை நிலையங்களிலும் மற்றும் இணைய-வர்த்தக
தளங்களான BuyAbans மற்றும் Daraz
ஊடாகவும் க�ொள்வனவு செய்யலாம்.

திகமாக 100 செலிங்கோ லைஃப்
காப்புறுதிதாரர்கள் தலா ரூ. 10,000
மதிப்புள்ள பரிசு காச�ோலைகளுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பேருவளை,
ம�ொனராகலை,
பதுளை, பன்னல மற்றும் தெஹி-

யத்தகண்டிய உட்பட நாடளாவிய ரீதியில் வெற்றியீட்டிய
அதிர்ஷ்டசாலிகள், செலிங்கோ
லைஃப்பின் 127 கிளைகளால்
ச ே வை ய ாற்ற ப ்ப டு வ த ாக
குறித்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த மெகா ஊக்குவிப்புத்
திட்டத்தின் சமீபத்திய பதிப்பின் மூன்றாவது சீட்டிழுப்பு
2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நடாத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
செலிங்கோ லைஃப் இந்த
ஊக்குவிப்புத்
திட்டத்தின்
கீழ் 1,000க்கும் மேற்பட்ட
அதிர்ஷ்ட
காப்புறுதிதாரர்களுக்கு
2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத
இறுதிக்குள் ரூ. 30 மில்லியன் தங்கம்
மற்றும் பரிசு வவுச்சர்களை ஆறு
குலுக்கல் மூலம் வழங்கும்.

‘குடும்பச் சவாரி 15’ தங்கம் மற்றும் பரிசுகளுக்காக
செலிங்கோ லைஃப் காப்புறுதிதாரர்கள் தேர்வு
செலிங்கோ
லைஃப்பின்
மேலும் 176 காப்புறுதிதாரர்கள், ஆயுள் காப்புறுதித்; தலைவரின் ‘குடும்பச் சவாரி’ மெகா
ஊக்குவிப்புத்
திட்டத்தின்
15வது பதிப்பின் இரண்டாவது
சீட்டிழுப்பில் தங்கம் மற்றும்
பரிசு வவுச்சர்களை பெறுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன்
ஊடாக அவர்களின் வாழ்க்கை
மேலும் பிரகாசமாகியுள்ளது.
இம்முறை, குறித்த சீட்டிழுப்பின் அதிர்ஷ்டம் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த காப்புறுதிதாரருக்கு 1 மில்லியன் ரூபா
பெறுமதியான தங்கத்தினை பரிசாக
வழங்கியுள்ளது.
இதேவேளை, கந்தானை மற்றும்
கம்பஹாவைச் சேர்ந்த இருவர் தலா
250,000 ரூபாய் பெறுமதியான தங்-

கத்தை வென்றனர். மேலும் இருபது
வெற்றியாளர்கள் தலா ரூ.50,000
பெறுமதியான தங்கத்திற்கும், 50
வெற்றியாளர்கள் தலா ரூ.25,000
பெறுமதியான தங்கப் பரிசிற்கும்
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேல-

க�ொக்கட்டிச்சோலை பாரம்பரிய
அரிசி உற்பத்தியாளர்களுக்கு
ஆதரவளிக்கும் க�ொமர்ஷல் வங்கி

மட்டக்களப்பு க�ொக்கட்டிச்சோலையில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு
அவர்களது பாரம்பரிய அரிசி உற்பத்திக்குத் தேவையான நிதி உதவி,
த�ொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் உபகரணங்கள் என்பனவற்றை க�ொமர்ஷல் வங்கி வழங்கி உள்ளது.
வங்கியின் திரிஷக்தி பெறுமானத்
த�ொடர் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்
கீழ் அண்மையில் இந்த உதவிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
க�ொக்கடிச்சோலையில் உள்ள
மகளிர்
அமைப்புக்கள�ோடு
இணைந்து சிறிய அளவிலான
விவசாயிகள் மத்தியில் நிதி உட்பட்ட ஏனைய விடயங்களில்
உதவும் இந்த நடவடிக்கையை
க�ொமர்ஷல் வங்கி எடுத்துள்ளது.
இந்தப் பிராந்தியத்தில் உற்பத்திக்
க�ொள்ளளவை அதிகரித்து கிராம
மட்ட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
இதன் ஒரு கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் மத்தியில்
நெல்லை க�ொதிக்கவைக்கும் 30
கருவிகளை வங்கி பகிர்ந்தளித்துள்ளது. நெல்லை சேகரித்தல், பாரம்பரிய முறையில் அரிசி தயாரித்தல், அவற்றை உள்ளூர் சந்தைக்கு
மற்றும் மட்டக்களப்பில் உள்ள
தனிநபர்களுக்கு வழங்கல் ப�ோன்ற
த�ொழில் பிரிவுகளைச் சார்ந்ததாகவே இவர்களின் வாழ்வாதாரம்

அமைந்துள்ளது.
மகளிர்
அமைப்புக்களுக்கு
சமையல் உபகரணங்களைக் கையளித்த பின் க�ொமர்ஷல் வங்கியின்
அதிகாரிகள் வங்கியின் செயற்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் உற்பத்திகள் பற்றி மேற்படி சமூகத்தவர்களுக்கு விரிவான விளக்கங்களை
அளித்தனர்.
இந்த
வைபவத்தில்
உரையாற்றிய மகளிர் அமைப்பின்
தலைவி திருமதி. பி.சகுந்தலாதேவி “வங்கியின் இந்த நடமாடும் சேவை ஊடாக கணக்குகளை
திறத்தல், பண வைப்பீடு, மீளப்
பெறல், நுண் கடன், விவசாயக்
குத்தகை மற்றும் ஏனைய வங்கிச்
சேவைகள் என விவசாயிகளுக்குத்
தேவையான அடிப்படை வங்கி
வசதிகளும் சேவைகளும் குறைந்த
பட்சம் மாதத்தின் சில தினங்களுக்காவது வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த
சேவைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ள
கிடைத்தமைக்காக நாம் நன்றி
தெரிவிக்கின்றோம் என்றார்.
அதேப�ோல் முள்ளியவளை
பிரதேசத்தில் கால்நடை பண்ணையாளர்கள்
குழுவ�ொன்றுக்கும்
தேவையான குளிரூட்டல் பெட்டிகளையும் வங்கி வழங்கி உள்ளது.
க�ொமர்ஷல் வங்கி அதிகாரிகள்
தமது சேவைகள் பற்றி விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றனர்.
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"கள் எலிய முஸ்லிம்
கிராம வரலாறும்
பரம்பரையும்" நூல் 
வெளியீட்டு விழா

க�ொழும்பு முகத்துவாரம் ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வர மஹாவிஷ்ணு க�ோவில் மாசிமக மக�ோற்சவத்தில் ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் தேரில் எழுந்தருளி பக்கதர்களுக்கு காட்சி க�ொடுத்த
ப�ோது எடுக்கப்பட்ட படம்.படம் வட க�ொழும்பு தினகரன் நிருபர்

எம்.வை.எ ம் நஸீர் எழுதிய "கள்
எலிய முஸ்லிம் கிராம வரலாறும் பரம்பரையும்" நூல் வெளியீட்டு விழா
எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி காலை 9
மணிக்கு கள் எலிய த�ௌபீக்ஸன்ஸ்
வரவேற்பு மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந் நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக புரவலர் ஹாசிம் உமர் கலந்து
க�ொள்கிறார்.விசேட
அதிதிகளாக
பேராசிரியர் எம்.எஸ்.எம் அனஸ்,
முன்னாள் தலைவர் மெய்யியல்
துறை ப�ோராதனை பல்கலைக்கழகம்,எம்.எம் முஹம்மத் (நளீமி) தேர்தல்
ஆணைக்குழு உறுப்பினர் ஆகிய�ோர்
கலந்து க�ொள்ளும் நிகழ்வில் க�ௌரவ
அதிதிகளாக ஏ.எச்.எம் கலீல், எம்.
ஏ.ஏ நூறுல்லாஹ் பங்கேற்கின்றனர்.
நூலின் விமர்சனத்தை எம்.எம் முஹம்மத் (நளீமி) மேற்கொள்கிறார்.

INVITATION FOR BIDS (IFB)

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

01

LDSP/NP/KN/PAPS/2022/01

Construction of Market Building
at Pallai Town (Stage I)

Tentative
Estimated Cost
(Rs. Mn)

Required
Minimum
CIDA Grade

Contract
Period

C7

91 Days

9.83

சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சமன் சந்திரநாத்
வீரசிங்கவின் இறுதி கிரியைகள் இன்று
ம�ொறட்டுவை மத்திய விசேட நிருபர்

சிலுமின வாராந்த பத்திரிகையின்
முன்னாள் இணை ஆசிரியரான
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சமன் சந்திரநாத் வீரசிங்கவின் இறுதிக்கிரியைகள் இன்று பிற்பகல் 4 மணிக்கு
ப�ொரல்லை கனத்தையில் நடைபெறும்.
இவர் தினமின, ஜனத்தா, புதுசரண ஆகிய பத்திரிகைகளின் பிரதி
ஆசிரியராகவும் தினமின பத்திரி-

வெளிநாடுகளில் நிதி வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சீன வங்கிகள் அந்நாடுகளில் காணப்படும் நிதி
மற்றும் வங்கிச் செயற்பாடுகளைக்
கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் கண்காணிக்கும் சட்டங்களை ப�ொருட்டாக க�ொள்வதில்லை என்றும் நிதிச் சலவையில்
ஈடுபடுவத�ோடு பயங்கரவாதிகளுக்கு
நிதி சென்றடைவதற்கான வாய்புகளை
ஏற்படுத்தித் தருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
அமெரிக்காவைத் தளமாகக்கொண்ட
நிதி கண்காணிப்பு நிறுவனமான எப்.
ஏ.டி. எப், சீனாவில் காணப்படும்
பணச் சலவை மற்றும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நிதிய�ொதுக்கீடுகள்
த�ொடர்பான சட்டங்களில் பல ஓட்டைகள் காணப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. சீனாவில் காணப்படும் நிதி நிறுவ-

05. Qualification requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding document.

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.

னங்கள் மற்றும் நிதியைக் கையாளாத
ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு பணச்
சலவையிலும்
பயங்கரவாதத்துக்கு
நிதி சென்றடைவதிலும் காணப்படும்
ஆபத்தான அம்சங்களில் ப�ோதிய
தெளிவில்லை என்பதை பாரிஸ் நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
சீனாவின் மிகப்பெரும் அரச வங்கியான சீன கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக வங்கி மீது கனடா அபராதம் விதித்-

திருந்தது. கனடாவின் குற்றம் மற்றும்
பயங்கரவாதத்துக்கான நிதிச் சட்டத்தை
மீறியதற்காகவே அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
சீன விவசாய வங்கி மீது நியூய�ோர்க்
வங்கிக் கண்காணிப்புச் சபை 2016ம்
ஆண்டில் 215 மில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்களை அபராதமாக விதித்திருந்தது. அந்நாட்டு வங்கிச் சட்டங்களை
மீறியதாலேயே அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. 2007- 2010 காலப் பகுதியில்
சீனா வங்கி தனது கிளைகளின் ஊடாக
இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான
யூர�ோவை நிதிச் சலவை செய்து அதைச்
சீன கிரிமினல்கள் பயன்படுத்தும்
வகையில் சீனாவுக்கு அனுப்பி வைத்ததாக மிலான் நகரில் இயங்கும் இவ்வங்கி மீது 2015 இல் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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).

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.

யும் பெற்றுக் க�ொண்டவர். பூதவுடல் ம�ொறட்டுவை, லக்ஷபத்தி
ப�ொன்சேகா
வீதி இலக்கம் 60
யிலுள்ள அன்னாரது இல்லத்தில்
வைக்கப்பட்டு, நேற்று காலை 10
மணி முதல் ப�ொரல்லை ஜயரத்ன
மலர் சாலையில் ரெஸ்பெக்ட் மண்டபத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்
பட்டுள்ளது.
இன்று
மாலை
4
மணிக்கு
இறுதிக்கிரியைகள்
ப�ொரல்லை கனத்தையில் நடைபெறும்.

வெளிநாடுகளில் அபராதம் விதிக்கப்படும் சீன வங்கிகள்
நிதிச் சட்டங்களை முறையாக பின்பற்றுவதில்லையாம்

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

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.

கையின் ஆசிரிய ஆல�ோசனை குழு
உறுப்பினராகவும் டைம்ஸ் நிறுவனத்தின் லங்காதீப பத்திரிகையின்
பிரதம ஆசிரியராகவும் இருந்து
பத்திரிக்கை துறையில் அளப்பரிய
சேவையை செய்த சமன் சந்திரநாத்
வீரசிங்க மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையாவார்.
கலை துறைக்கு செய்த பங்களிப்புக்காக மாதிய பூஷண கெளரவ
விருது, கலா கீர்த்தி மாதிய ஸூரி
ப�ோன்ற கெளரவ விருதுகளை-

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.

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.

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;

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.

ngWif mwptpj;jy;
tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

nyhl;
,y.
A
B
C
D
E
F

njhlH ,yf;fk;
PDHS/F4/2022/P/02/01
PDHS/F4/2022/P/02/02
PDHS/F4/2022/P/02/03
PDHS/F4/2022/P/02/04
PDHS/F4/2022/P/02/05
PDHS/F4/2022/P/02/06

Njitg;gLk cgfuzk;

eprhd; thfdj;jpw;fhdtbfl;b
kpl;Rgp\p thfdj;jpw;fhd tbfl;b
nlhNahl;lh thfdj;jpw;fhd tbfl;b
,R#> NghHl; thfdj;jpw;fhd tbfl;b
cuha;T ePf;fp nghUl;fs;
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;

Nfs;tpg;
gj;jpu
fl;lzk;
(&)
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

105 ehl;fs;
nry;YgbahFk;.
Nfs;tpg; gpiz
Kwpapd; ngWkjp
(&gh)
20>000.00
20>000.00
20>000.00
20>000.00
20>000.00
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. 0252050718/ 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

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;.

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

kPsspf;fg;gLk;
tpiykDg;
gpiz
(&ghtpy;)

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

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

GB-0969 நிசான் R11
கார்,
KF-0051,
ட � ொ ய �ோ ட ்டா
க�ொர�ொல்லா
கார்,
சென்ரல் பினான் ஸ்
கம்பனி,
பிஎல்சீ
254, கட்டுகஸ்த�ொட்ட
வீதி,  கண்டி . 0812234234 012028

01. vkJ itj;jparhiyf;F Njitahd cUg;gbfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf
jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

SG B H F- 7136 Bajaj
Puls a r, 
2018,
Moto r C y cle கூ டிய
விலை
க்
க�ோரிக்கை க்கு வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி.
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே 0711210
810

012142
WP YJ - 3317 TVS King,
2010, threewheel
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711 2 10 810

012146

Nfs;tp khjphpg;
gj;jpu ,yf;fk;
1.

cgfuzj;jpd; ngaH

kPsspf;fg;glhj fl;lzk;

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;.

y¥.
y¥.

(Except Thinakaran Varamanjari)

Hand over your Classified Advertisements to Our nearest Branch Office

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370 FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200 FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291 FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336 FAX : 011 2 429 335
Matara - TEL : 041 22 35 412 FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114 FAX : 011 4 300 860 / Jaffna - TEL : 021 2225361 FAX : 021 22 25 361

850/y¥.

700/500/-

(Except Thinakaran Varamanjari)

Two Newspapers
Any Single Newspaper

(Only 15 Words)

NW HR-4939 Bajaj,
2003, NC QV-7746
Bajaj,  2009, WP
QF-997 9
Bajaj,
2006, Threewh e el
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு வெ லிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி.
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொ ழும்பு- 03. த�ொ.பே 0711 2 10 810

012143
NW Y B - 1984 Bajaj,
2010 ,  NW YC 3908 B a jaj, 2010,
thre e w h eel கூடிய
விலை க்
க�ோரிக்கை க்கு வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி.
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொ ழும்பு- 03. த�ொ.பே 0711 2 10 810

012144

Promotional Rates for a Classified Advertisements

WP LN - 7974 Isuzu
Freezer truck, 2013
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு வெ லிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி.
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே 0714-54
2958

012141

Three Newspapers

58-5444
மெஸ்டா
ப�ொங்கோ
வேன்,
சென்ரல்
பினான்ஸ் க�ொலன்னாவ
பேக்கரி
கம்பனி
பிஎல்சி
ஒன்றிற்கு ச�ோட்ஈட்ஸ்
254,
கட்டுகஸ்தொசெ ய ்ப வ ர்க ள் ,
ட்ட வீதி,
கண்டி.விற்பனை
உதவி
செய்வோர், உதவியாள081-223
4234

012025
ர்கள் பெண்கள் மற்றும்
ஆண்கள்
தேவை.
0 7 5 0 3 3 3 2 4 9 ,
0775333249.

011843

njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112839589/ 0112850252/ 0112850253
ngf;];: 0112839589
jiytH
gpuNjr ngWiff; FO
mNgf;\h itj;jparhiy
k`ufk.

,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;
² mlFg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; rl;l Mtzq;fis tq;fpapd; rhu;gpy; epiwNtw;Wjy;.
² rl;l mYty;fs; kw;Wk; ePjpkd;w tof;Ffs; gw;wp tq;fp mjpfhupfSld;
fye;jhNyhrpj;jy;.
² Kfhikj;Jtj;jpdhy;
toq;fg;gLk;
tplaq;fs;
njhlh;ghf>
rl;lepGzu;fs;
rl;lj;juzp rig tof;fwpQh;fSld; fye;jhNyhrpj;jy;.
² 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;.
² Vida rl;l eltbf;iffs;.
Kf;fpa jifikfs;

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)

² 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;
² 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;.
² 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;.
² 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;)
² fzdp fy;tpawpT.
² taJ 40 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;.
² Muk;gj;jpy; 2 tUlfhy xg;ge;j mbg;gilapy; epakdk; toq;fg;gLk;.

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.

njupT nra;Ak; Kiw

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.

tpz;zg;gjhupfs;
jifikfs;
kw;Wk;
mDgtq;fspd;
mbg;gilapy;
gl;baw;gLj;jg;gl;L mjd; gpd;dh; Neu;Kfj; Nju;tpw;F miof;fg;gLtu;.

3)

Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure.

rk;gsk;

4)

Interested bidders may obtain further information from Chairman/Secretary, Chavakachcheri Pradeshiya Sabha, Kodikamam – (Tel. No. 0212050348, 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.

njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhupfSf;F fth;r;rpfukhd Ngrp jPu;khdpf;ff;$ba rk;gs
nghjp xd;W toq;fg;gLk;.

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

1

LDSP/NP/JAF/
CHAVA.
PS/2021/02

Description of Work

Construction of Ayurvedic
Hospital and Sub Office at
Mirusuvil

Chairman,
Local Authority Procurement Committee,
Chavakachcheri Pradeshiya Sabha,
Northern Province
17.02.2022

Estimated
cost
Rs.(Mn)

Contract
Period

Required
Grade

Validity period of
bid from the last
date of bid
submission

18.518

120 Days

C6 or above
(Buildings)

77 Days

FWfpa

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;.

Required Bid Security
Security
Amount
(Rs.)

Validity
Period

185,200.00

30.06.2022
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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

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||
juKah;j;Jjy; my;yJ GjpanjhU ERP
Kiwikf;fhf tpiykDf;Nfhuy;fis mioj;jy;
SAP

,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.

,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;
mynfhy
nfhlfq;f
fy;gp`py;y
Nfhku
`hfy
N`ghghHf;
`{d;d];fphpa
nfNynghf;f
kpl;yd;l;
uq;fy
irjyht
xgy;fy
Tl;irl;
tp`hufy
ty`d;jht

2.

n`f;lahH msT njhiyNgrp ,yf;fk;
15
0815634900
25
0815634905
05
0815634906
05
0815634907
10
0815634908
15
0815634909
10
0815634910
30
0815634911
20
0665679800
17.5
0815634904
5
0815525002
5
0665679802
5
0815102288
5
0765794440
2.5
0915634900

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;.
z

kj;jpa ehl;L tyaj;jpw;F nghUj;jkhd Njapiy
tifahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
z 8-10 khjj;jpw;F ,ilapyhd gapuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
z Fiwe;j gl;r gj;jpu vz;zpf;if 12 - 18 ,w;F ,ilapy;
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
z Kiwahf cap&l;lg;gl;l kz;iz ghtpj;jy; Ntz;Lk;
z Neha;fs;> gPilfspy; ,Ue;J jtpHe;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;
z 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
mjpfhupahapUg;gpd;
mtrpakw;wJ.

nra;jpUf;Fk;
tpz;zg;gg;gbtk;

tprhuiz
rku;g;gpj;jy;

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
vOj;jhtz rhl;rp

mjpfhupahf

gzpahw;wpa

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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,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;
CMS/LP/21/
PT/01/055

tpiykD NfhUtjw;fhd miog;G

2.

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
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;

nfhs;tdT
nra;a
cj;Njrpf;Fk;
vz;zpf;if*

kPsspf;fg;
glhj
njhif

kPsspf;fg;
gLk;
njhif

3.
4.
5.

6.

tUlk;
KOtJk;;

&. 1000.00 &. 10>000.00

Nfs;tpapd;; ngah;
T-Shirts (Colour with
Logo) – 7600 Nos. for year
2022

tpiykDg;gpizj;
njhif (&ghtpy;)

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf; fl;lzk;

30>000.00

1>000.00

%Lk; jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2022.03.10 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F

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;.
tpiykDjhuh;fs; epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
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;.
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

* 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;.

,yq;; if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.

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;.

Nfs;tp
,yf;fk;
CMS/LP/21/
PT/20/063
2.

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

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;.

3.
4.
5.

6.

Nfs;tpapd;; ngah;
10 Nos. PVC Piston
Pump PVS 1A 16N311

tpiykDg;gpizj;
njhif (&ghtpy;)
20>000.00

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf; fl;lzk;
1>000.00

%Lk; jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2022.03.11 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F

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;.
tpiykDjhuh;fs; epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
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;.
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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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nfs;tpkDf; Nfhuy;

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig

cs;@u; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;lk; ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

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.

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.

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;.

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;.

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.

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;.

njhlu;
,y.
01

itg;Gj;
njhif

tpiykDg; gbtf;
fl;lzk;

&. 3000.00

&. 1000.00

Mjdk; gw;wpa tpguk;
Nguhjid thur;re;ij mUfpYs;s n`y ngh[{d; `y

njhiyNgrp ,yf;fk;: 0812241222
jtprhsu;>
fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig>
mk;gpl;ba.

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.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njitg;gLk;
tpiykDg; gpiz

tpiykD
tpiykD
nry;Ygb
Mtzj;jpd; tpiykD
ahFk;
nry;
Y
gb
tpiy
cj;juthj
fhyg;
gFjp
ahFk;
(&ghtpy;)
njhif
fhyg;gFjp (tiuAk;)
(&ghtpy;)

jpUNfhzkiy
jk;gyfhkj;jpy;
gpujhd
jk;gyfhkk;
mYtyfj;jpy;
jk;gyfhkk; gpuNjr rig
kpd;
jk;gyfhkk;
gpuNjr rig
gpwg;ghf;fpia
gpuNjr rig
026-2246055
toq;fy; kw;Wk;
epWTjy;
2021-1-EP-Trijk;gyfhkk; gp.r.
jpUNfhzkiy
jk;gyfhkj;jpy;
$l;nlU
jk;gyfhkk;
jahhpf;Fk;
jk;gyfhkk;
jk;gyfhkk;
gpuNjr rig
,ae;jpuj;ij
gpuNjr rig
gpuNjr rig
026-2246055
toq;fy; kw;Wk;
epWTjy;
2021-2-EP-Trijk;gyfhkk; gp.r.

1>000.00

1>000.00

25>000.00

20>000.00

2022.06.09
Mk;
jpfjpad;W
tiuAk;

2022.05.26
Mk;
jpfjpad;W
tiuAk;

2022.05.12
Mk;
jpfjpad;W
tiuAk;

2022.04.28
Mk;
jpfjpad;W
tiuAk;

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 2022 ngg;utup khjk; 17Mk; jpfjp Kjy; 2022 khu;r; 09Mk; jpfjp tiuahd
Muk;gpf;Fk;
jpfjp
kw;Wk; mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu (gp.g.
toq;Fk; Neuk;
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 &gh 2>500.00 (kPsspf;fg;glhjJ)
kw;Wk; tpiykD Mtzq;fs; fz;b> rq;fuh[ khtj;ijapy; j.ng. ,y. 163> kj;jpa khfhz Rfhjhu
toq;fg;gLk; ,lk;
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; 2022 khu;r; khjk; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs;
kw;Wk; Neuk;

04

tpiykDg;
ngWkjp

05

tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk; 2022 khu;r; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b> rq;fuh[ khtj;ij>
jpfjp> ,lk; kw;Wk; Neuk;
kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs;
gzpg;ghsu; mYtyfj;jpy;

06

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;> kj;jpa khfhz Rfhjhu
Mtzq;fis
xg;gilf;Fk; Nritfs; jpizf;fsk;> jng. ,y. 163> rq;fuh[ khtj;ij > fz;b
Kiw
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;.

gpiz

jiyth;> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>
jk;gyfhkk; gpuNjr rig>
jpUNfhzkiy.
17.02.2022.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
cs;@u; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;lk; ID: P 163305

Kwpapd; ,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;.

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;.

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.

j.ng. 163>
rq;fuh[ khtj;ij>
fz;b.
2022-02-14.

,yq;; if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.

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;
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.

jpUNfhzkiy jpUNfhzkiy
efu rig
efu rig.
026-2222275

2>500.00

jpUNfhzkiy guhkhpg;G
efu rig
jpwe;j
ntspapd;
trjpfis
Nkk;gLj;jy;

jpUNfhzkiy jpUNfhzkiy
efu rig
efu rig.
026-2222275

2>500.00

jiyth;>
cs;@h; mjpfhu rig ngWiff; FO>
efu rig>
jpUNfhzkiy.
15.02.2022

CMS/LP/21/
PT/17/056

2.

Njitg;gLk;
tpiykDg; gpiz

jpUNfhzkiy FsNfhl;lk;
efu rig
rpWth;
g+q;fhtpd;
trjpfis
Nkk;gLj;jy;

42>000.00

40>000.00

2022.06.09
Mk;
jpfjp
ad;W
tiuAk;

2022.05.12
Mk;
jpfjp
ad;W
tiuAk;

2022.06.09
Mk;
jpfjp
ad;W
tiuAk;

2022.05.12
Mk;
jpfjp
ad;W
tiuAk;

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;

vt;tpj

tpiykD
tpiykD
nry;Y
Mtzj; tpiykD
gbahFk;
nry;Y
jpd;
cj;ju
fhyg;
gbahFk;
tpiy
thj
gFjp
fhyg;
(&ghtpy;) njhif
(tiuAk;)
gFjp
(&ghtpy;)

jiytu;>
ngWiff; FO>
kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;.

3.
4.
5.

6.

Nfs;tpapd;; ngah;
04 Nos. Desmi Pump for
the Launches Pilot 11, 12
& 13.

tpiykDg;gpizj;
njhif (&ghtpy;)

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf; fl;lzk;

93>000.00

1>000.00

%Lk; jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2022.03.10 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F

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;.
tpiykDjhuh;fs; epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
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;.
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

17–02–2022

2022 பெப்ரவரி 17 வியாழக்கிழமை

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

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

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

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

ngWif mwptpj;jy;

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

jq;fy;y gpuNjr rigf;F
chpj;jhd lgy;nfg; thfdj;ijg;
GJg;gpg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

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;
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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.

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.

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

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; g tupdhy;
mj; j hl; r pg;
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; f k;
1982
16402272)
vd;gtUf;F toq;fg;gl;l tpN\l mw;Nwhzp
jj; J tkhdJ>
,d; W Kjy;
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;.
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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

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

jiytH>
tUkhdg; ngWiff; FO (rpwpa)
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 6Mk; khb> ~nrj;rphpgha|>
gbepiy xd;W> gj;juKy;y.

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpTnra;jy; -2022
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;.
Oeph;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;.
Ogpujhd 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;.
ONfs;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; t pfis
jpwj; j y;
Nfs; t pfs;
Vw; W f; n fhs; s y;
Kbtile; j Tld;
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
vd;.gP.Mh;.gP.ngh;dhd;Nlh>
khefu Mizahsh;>
kpd;dQ;ry; - nmcengineer@gmail.com
khefu rig
ePh;nfhOk;G khefu mYtyfj;jpy;
ePh;nfhOk;G
2022.02.16

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;

01
1.1
1.2
1.3
1.4

nghUl;fspd; ngau;fs;

thfdj; jpUj;j Ntiy> kpd;rhu njhopy;El;g Ntiyfs;>
bq;fupq; kw;Wk; ngapd;bq; Ntiyfs;>fhw;W rPuhf;fp (V.rP)
Ntiyfs;
nyhwp> [Pg;> nfg; kw;Wk; Nkhl;lhu; thfdq;fspd; (nkf;fhdpf;
Ntiyfs;) jpUj;j Ntiyfs;
Nkhl;lhu; thfdq;fspd; bq;fupq; kw;Wk; ngapd;bq; Ntiyfs;
thfdq;fspd; kpd;rhuj; jpUj;jNtiyfs; (xl;Nlh ,yf;wPf;fs;
Ntiyfs;)
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;)
thfdq;fspd; jtiz Kiwahd Nritfs; kw;Wk; Yg;upNf]
d; eltbf;iffis epiwNtw;wy;

04

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
Vw;gLj;jpf;
nfhs;tjw;F
gjpT
nra;ag;gl;l
toq;Feu;fs;/xg;ge;jf;fhuu;fSld;
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
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நியூசிலாந்து-தென்னாபிரிக்கா முதல் டெஸ்ட்

நியூசிலாந்தில்
இன்று ஆரம்பம்
நியூசிலாந்தும் தென்னாபிரிக்காவும் இன்று
வியாழன்
கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் த�ொடங்கும்
முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டிக்கான ப�ோர் திட்டங்களை வகுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது,
ம�ோசமான பச்சை நிற ஹாக்லி ஓவ ல் விக்கெட்டில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல்
த�ொடர் வெற்றிக்காக நியூசிலாந்து தீவிரமாக
உள்ளது மற்றும் ர�ோஸ் டெய்லர் (ஓய்வு),
கேன் வில்லியம்சன் (காயம்) மற்றும்
ட்ரெண்ட் ப�ோல்ட் (தந்தைவழி விடுவிப்பு
) இல்லாத அனுபவத்திற்கு தகுந்த 273
டெஸ்ட்களை இழந்தாலும் வெற்றிகரமான
கூட்டணியை இன்னும் திரட்ட முடியும்
என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
தென்னாபிரிக்கா தனது உலக தரவரிசை
(ஐந்தாவது) இரண்டையும் உயர்த்தி, உலக
டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப் நிலையை உயர்த்த
தாகமாக உள்ளது, இரண்டு டெஸ்ட்
த�ொடரை துடைத்தால் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

நேற்று
புதன்கிழமை
நியூசிலாந்து
அணியின் தலைவர் ட�ொம் லாதம் மற்றும்
தென்னாபிரிக்க அணியின் தலைவர் டீன்
எல்கர் ஆகிய�ோரின் முக்கிய பேசும் புள்ளி
பசுமையான ஹாக்லி ஓவல் மேற்பரப்பில்
கிண்ணத்தின் முதல் நற்பெயராகும்.
கிறைஸ்ட்சர்ச் மைதானத்தில் தென்னாபிரிக்கா விளையாடும் முதல் ஆட்டம் இதுவாகும், அங்கு த�ொடரின் இரண்டு டெஸ்ட்
ப�ோட்டிகளும் நடைபெற உள்ளன.
நியூசிலாந்து ஏழு வெற்றிகள், ஒரு த�ோல்வி
மற்றும் ஒரு சமநிலை என்ற சாதனையைப்
பெருமைப்படுத்துகிறது, அது எப்போதும்
அவர்களின் ஸ்விங் மற்றும் வேகப்பந்து தாக்குதலுக்கு ஏற்றதாகத் தெரிகிறது.
'இது ஓட்டங்களை அடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது, ஆனால் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஒரு பிட் வேகம் மற்றும் பவுன்ஸ்
மற்றும் விக்கெட்டுக்கு வெளியே ஒரு பிட்
உதவியுடன் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது'
என்று நியூசிலாந்து அணியின் தலைவர்

லாதம் கூறினார். 'நாங்கள்
நீண்ட காலமாக ச�ொந்த
மண்ணில் சில நல்ல கிரிக்கெட்டை விளையாடி வருகிற�ோம், விக்கெட்டுக்கு
ஏற்றவாறு, மேற்பரப்பிற்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்க முடியுமா என்று எனக்குத் தெரியும்,
பிறகு வலது பக்கம் இருக்க நல்ல வாய்ப்பை
வழங்குவ�ோம்.'
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இதே மைதானத்தில் பங்களாதேஷை இன்னிங்ஸ் மற்றும்
எட்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய பிறகு நியூசிலாந்து டெஸ்டுக்கு முன்னேறியது, மேலும் 45 டெஸ்ட்களில் நான்கு
முறை மட்டுமே த�ோற்கடித்த தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ம�ோசமான சாதனையில் கவனம் செலுத்துவதாக லாதம் கூறினார்.
ஹாக்லி ஓவல் நிலைமைகளைச்
சமாளிப்பதற்கான தென்னாபிரிக்-

காவின் தயார் மிக நுணுக்கமாக இருந்தன,
ஓட்டங்களை எடுப்பதற்கான சிறந்த நேரத்தைக் குறிக்கும். 'சில சமயங்களில் நீங்கள்
பச்சை புல்லைக் கண்டால் தூக்கிச் செல்லலாம். உங்கள் திறமை அல்லது வரி மற்றும்
நீளத்தை நீங்கள் செயல்படுத்தாமல் இருக்கலாம், ஏனென்றால் புல் எல்லாவற்றையும்
செய்யப் ப�ோகிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்,'எல்கர் கூறினார்.
'ஒரு துடுப்பாட்டத்தின் பார்வையில்,
நாங்கள் எங்கள் பாதுகாப்பில் மிகவும்
வலுவாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் எங்கள்
விடுப்பில் வலுவாக இருக்க வேண்டும்,
மேலும் பிற்பகலுக்குப் பிறகு நாங்கள் ஓட்டங்கள் எடுப்பதற்காக எங்கள் துடுப்பாட்டம் இன்னிங்ஸை அமைக்க வேண்டும்.

தடுப்பூசிக்கு
எதிரானவன்
அல்ல

சுதந்திர கிண்ண கால்பந்து த�ொடர்;

மேல் மாகாணத்திற்கு அதிர்ச்சி
க�ொடுத்த கிழக்கு வீரர்கள்
திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர்

சுதந்திர கிண்ண கால்பந்து
த�ொடரில் பலமான அணியாக
கருதப்பட்ட மேல் மாகாண
அணியை 3-0 என கிழக்கு
மாகாண அணி இலகுவாக
வீழ்த்தி அதிர்ச்சி க�ொடுத்ததுடன், ஊவா மாகாண
அணியை தென் மாகாண வீரர்கள் இலகுவாக வீழ்த்தினர்.
மாத்தறை
க�ொடவில
விளையாட்டுத்
த�ொகுதி
மைதானத்தில்
செவ்வாய்க்கிழமை (15) இடம்பெற்ற
இந்தப் ப�ோட்டியின் முதல்
65
நிமிடங்களும்
எந்த
க�ோலும் பெறப்படவில்லை.
எனினும், எஞ்சிய 25 நிமிடங்களில் மேல் மாகாணத்திற்கு
அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
ப�ோட்டியின்
67ஆவது
நிமிடத்தில் எதிரணியின் க�ோல்
எல்லைக்கு வெளியில் இடது பக்கத்தில் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு
கிடைத்த பிரீ கிக்கை ரிப்கான்
ம�ொஹமட் பெற்றார். அவரது
உதையின்போது பந்து பின்கள
வீரர்கள் மற்றும் க�ோல் காப்பாளருக்கு ஊடாக கம்பங்களுக்குள்
செல்ல, முதல் க�ோல் பதிவானது.
மீண்டும் 85ஆவது நிமிடத்தில்
எதிரணியின் மத்திய களத்தில்
கிழக்கு மாகாண வீரர்கள் மேற்க�ொண்ட வேகமான பந்துப் பரிமாற்றங்களின் பின்னர் அணித் தலைவர்

'வலையில்
நான்
அனுபவித்தவற்றிலிருந்து, இது துடுப்பு மற்றும் பந்திற்கு
இடையே ஒரு நல்ல ப�ோட்டியாக இருந்தது.'
நியூசிலாந்தைப் ப�ோலவே, தென்னாப்பிரிக்காவும் முக்கிய வீரர்கள் இல்லாமல் கீகன்
பீட்டர்சன் (க�ொவிட்-19) மற்றும் அன்ரிச்
நார்ட்ஜே (காயம் ) ஆகிய�ோர் இல்லை.
எல்கர் பீட்டர்சனுக்குப் பதிலாக சரேல்
எர்வீ, தனது டெஸ்ட் அறிமுகத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் துடுப்பாட்டம் செய்வார்,
அதே நேரத்தில் அவர்கள் ஆறு வேகப்பந்து
வீச்சாளர்கள் ந�ோர்ட்ஜேவுக்கு ப�ோதுமான
பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, காகிச�ோ ரபாடா,
லுங்கி என்கிடி மற்றும் மார்கோ ஜான்சன்
ஆகிய�ோர் தாக்குதலுக்கு தலைமை தாங்க
வாய்ப்புள்ளது.

ஆனால், ஊசி ப�ோடும்படி
என்னைக் கட்டாயப்படுத்த
முடியாது: -ஜ�ோக�ோவிச்

ம�ொஹமட் முஸ்தாக் அடுத்த
க�ோலையும் பெற, அடுத்த 4 நிமிடங்களில் இளம் வீரர் முன்ஷிப்
அவ்வணிக்கான
மூன்றாவது
க�ோலையும் பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
ஆட்ட நிறைவில் 3-0 என வெற்றி
பெற்ற கிழக்கு மாகாண வீரர்கள்
தமது இரண்டாவது வெற்றியைப்
பதிவு செய்து புள்ளிப் பட்டியலில்
மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளனர்.
மாத்தறை க�ொடவில விளையாட்டுத் த�ொகுதி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற அடுத்த ப�ோட்டியில் தென்
மாகாண அணிக்கு இரண்டு ஓன்

க�ோல்கள் கிடைக்கப்பெற, ஊவா
மாகாண அணிக்கு ஒரு ஓன் க�ோல்
பெறப்பட்டது. தென் மாகாண அணிக்கான அடுத்த க�ோலை கேஷான்
துமிந்து பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
ப�ோட்டி நிறைவில் 3-1 என
ஊவா அணியை வீழ்த்திய தென்
மாகாண வீரர்கள் த�ொடரில் தமது
மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு
செய்தனர். ஊவா மாகாண வீரர்கள்
இதுவரை ஒரு வெற்றியை மட்டும்
பெற்று ஏனைய அனைத்து ப�ோட்டிகளிலும்
த�ோல்வியடைந்தள்ளது.

பாலமுனை றைஸ்டார் றைடர் அணி வெற்றி
பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்

பாலமுனை றைஸ்டார் விளையாட்டு கழகத்தினால் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்ட 74ஆவது சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு சுதந்திரதின
வெற்றிக்கிண்ண கரப்பந்தாட்டப்
ப�ோட்டியும்
சாதனையாளர்கள்
க�ௌரவிப்பு நிகழ்வு என்பன
பாலமுனை ப�ொதுவிளையாட்டு
மைதானத்தில் இடம்பெற்றது.
பாலமுனை றைஸ்டார் விளையாட்டு கழகத்தின் தலைவர் ஐ.எல்.
எம்.பாயிஸ் ஆசிரியர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில்
இலங்கை இறைவரித்தினைக்களத்தின் பிரதி ஆணையாளர் எம்.எம்.
முஸம்மில் பிரதம அதிதியாகவும்,
ஓய்வு நிலை அதிபர் எம்.சி.ஏ.சமது, அட்டாளைச்சேனை பிரதேச
சபையின் முன்னாள் தவிசாளர் சட்டத்தரணி எம்.ஏ.அன்சில், அக்கரைப்பற்று மாநகர சபையின் கணக்காளர் எம்.
எப்.பர்ஹான், த�ொழிலதிபர் எஸ்.எம்.அஸ்லம் கிராம
உத்திய�ோகத்தர் எம்.எஸ்.எம்.இப்றாஹிம், கழகத்தின்
முன்னாள் தலைவர் எம்.எப்.பர்சாத் ஆகிய�ோர் க�ௌரவ
அதிதிகளாகவும் கலந்து க�ொண்டனர்.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கரப்பந்தாட்டப் ப�ோட்டியில் 2022 ஆம் அண்டுக்கான சுதந்திர தின

கிண்ணத்தை றைஸ்டார் றைடர் அணியினர் தனதாக்கிக்
க�ொண்டு சம்பியனாகத் தெரிவாகினர்.
இதன் ப�ோது றைஸ்டார் றைடர் அணியினருக்கான
வெற்றிக்கிண்ணம் பிரதம அதிதியினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டதுடன்.
ஒய்வுபெற்ற அதிபர் திலகம் எம்.
சி.ஏ.சமது, இளம் த�ொழிலதிபர் எஸ்.எம்.அஸ்லம் ஆகிய�ோரும் இந்நிகழ்வின் ப�ோது ஏனைய அதிதிகளினால்
பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பிரபல டென்னிஸ் விளையாட்டாளர் ந�ோவாக் ஜ�ோக�ோவிச் தாம்
தடுப்பூசிக்கு எதிரானவர் அல்ல
என்று கூறியிருக்கிறார்.
இருப்பினும் தம்மை வலுக்கட்டாயமாகத் தடுப்பூசி ப�ோடவைக்க
முடியாது என்றார் அவர்.
அப்படிக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் உலகப் பகிரங்க ப�ோட்டிகளைத் தவிர்க்கப்போவதாக அவர்
ச�ொன்னார்.
அண்மையில் அவுஸ்திரேலியப்
பகிரங்க ப�ோட்டியில் கலந்துக�ொள்ளச் சென்றப�ோது இந்த விவகாரம்
பெரிய அளவில் வெடித்தது.
தடுப்பூசி ப�ோடாத ஜ�ோக�ோவிச்-

சின் விசா இருமுறை இரத்துச் செய்யப்பட்டு இருமுறை அவர் நீதிமன்ற
வி சா ர ணை க் கு ட ்ப டு த்தப்பட் டு ,
தடுத்துவைக்கப்பட்டுப்
பின்னர்
ச�ொந்த நாட்டுக்குத் திருப்பியனுப்பப்பட்டார்.
அதுகுறித்து பிபிசி செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த நேர்காணலில்
'தடுப்பூசி ப�ோடுவதற்குப் பதில்
அந்த விலை க�ொடுக்கத் தயார்.'
என்றார் அவர்.
இதனால் உலகின் பெரும்பாலான ப�ொதுவிருதுப் ப�ோட்டிகளில்
தம்மால் கலந்துக�ொள்ள முடியாமல்
ப�ோகலாம் என்பதை அறிந்திருப்பதாகவும் அவர் ச�ொன்னார்.

அவுஸ்திரேலியப் பகிரங்கத்தில்
கலந்துக�ொண்டு வெற்றி பெற்றிருந்தால் அது ஜ�ோக�ோவிச் கைப்பற்றும்
21ஆவது மிகப்பெரிய வெற்றியாக
இருந்திருக்கும். அவர் ஆண்கள்
பிரிவில் சாதனை படைத்திருக்க
முடியும்.
ஆனால் அவுஸ்திரேலியப் பகிரங்கத்தின் ஆண்கள் பிரிவில் ரஃபல்
நடால் வெற்றிபெற்றார்.
'தடுப்பூசிக்கு நான் எதிரானவர்
அல்ல. ஆனால் உடம்பில் செலுத்திக்கொள்ளும் மருந்து குறித்து முடிவுசெய்ய தனிமனித சுதந்திரம் அவசியம் என்று கருதுகிறேன்.' என்றார்
அவர்.

அட்டாளைச்சேனை ஹீர�ோஸ்
விளையாட்டுக் கழத்தின் சீருடை அறிமுகம்
ஒலுவில் கிழக்கு
தினகரன் நிருபர்

அட்டாளைச்சேனை
வை.எம்.எம்.ஏ. இன்
நெ றி ப்ப டு த்த லின்
மூலம் அட்டாளைச்சேனை
ஹீர�ோஸ்
விளையாட்டுக் கழத்தின் 2022ம் ஆண்டுக்கான புதிய சீருடை
அறிமுக
நிகழ்வு
(12.02.2022) அட்டாளைச்சேனை அஷ்ரப்
ஞாபகார்த்த ப�ொது
விளையாட்டு மைதானத்தில்
நடைபெற்றது.
அட்டாளைச்சேனை
ஹீர�ோஸ் விளையாட்டுக் கழத்தின் தலைவர் ஏ.எச்.ஹம்சா சனூஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் அட்டாளைச்சேனை
வை.எம்.எம்.ஏ இன் பிரதம ஆல�ோசகரும், ஓய்வு பெற்ற
கல்விப்பணிப்பாளருமான கல்விநாதம் எஸ்.எல்.ஆதம்பாவா பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டு இவ்வாண்டு
உதைபந்தாட்ட வீரர்களுக்கான புதிய சீருடையினை கழக
வீரர்களுக்கு வழங்கி அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் அகில இலங்கை வை.எம்.எம்.ஏ.பேரவையின் அங்கத்துவ நிரந்தர உறுப்பினர் எம்.ஐ.உதுமாலெப்பை, அட்டாளைச்சேனை ஜும்ஆப் பள்ளிவாசல்
தலைவர் சட்டத்தரணி எம்.எஸ்.எம்.ஜுனைத்தீன், அகில
இலங்கை வை.எம்.எம்.ஏ பேரவையின் அம்பாறை
மாவட்டப் பணிப்பாளர் முகம்மட் றியாஸ், ப�ொத்துவில்
பிராந்திய உதைப்பந்தாட்ட அபிவிருத்தி லீக்கின் ப�ொதுச்
செயலாளர் ஆசிரியர் எம்.ஜே.அன்வர் நெளசாட், ப�ொத்துவில் பிராந்திய உதைப்பந்தாட்ட அபிவிருத்தி லீக்கின்
பதில் தலைவர் ஐ.எச்.ஏ.வஹாப், அக்கரைப்பற்று,
பாலமுனை வை.எம்.எம்.ஏ. இன் தலைவர்களான எம்.
ஐ.எம்.சிறாஜுதீன், ஐ.அஹமட் ஸிறாஜ், அட்டாளைச்சேனை வை.எம்.எம்.ஏ.செயலாளர் ஏ.எல்.கியாஸ்டீன்

எனப் பலரும் கலந்து க�ொண்டு ஹீர�ோஸ் கழகத்தின்
புதிய சீருடையினை வீரர்களுக்கு வழங்கி அறிமுகம்
செய்து வைத்தனர்.
இதன் ப�ோது அட்டாளைச்சேனை, பாலமுனை, அக்கரைப்பற்று வை.எம்.எம்.ஏ.கள் இணைந்து நடாத்தும் தவிசாளர் ஏ.எல்.அமானுல்லா வெற்றிக் கிண்ண உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுத் த�ொடரின் இரண்டாம் நாள் ப�ோட்டி இம்
மைதானத்தில் அன்றைய தினம அட்டாளைச்சேனை
ஹீர�ோஸ் விளையாட்டுக் கழகம் மற்றும் அட்டாளைச்சேனை ஏ.சீ.சீ.கழகம் விளையாடியது. இதில் ஏ.சீ.சீ.கழகம் 3 க�ோல்களையும், அட்டாளைச்சேனை ஹீர�ோஸ்
கழகம் 2 க�ோல்களையும் அடித்தனர். இப்போட்டியில்
ஏ.சீ.சீ.கழகம் வெற்றி பெற்றது.
இதன் முதல் ப�ோட்டி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை
(11.02.2022) மாலை இம்மைதானத்தில் அட்டாளைச்சேனை லக்கி விளையாட்டுக் கழகத்திற்கும் அக்கரைப்பற்று மயாஸ் விளையாட்டு கழத்திற்குமிடையில்
நடைபெற்றது. லக்கி விளையாட்டுக் கழகம் 4 - 2 என்ற
க�ோல்கள் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 பெப்ரவரி மாதம் 17ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

