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தலைவரே, ஆன்மீக விழாவிை வந்து 
அேசியல் ரேசுறீஙக எண்டு சனம் ககாஞசம் 
முகம் மாறி நிக்குது, ோர்த்து ரேசுஙக கல் 
வீச்சு நடக்கைாம்....  

தம்பி, இத்தன ரகமோக்கள் ஊடக தம்பிமார் 
வந்திருக்கிறாஙக, இந்த சந்தர்்பேத்த நழுவ 
விட நான் என்ன ஆன்மீக்ப ரேச்சாளரே...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1 20பக்்கங்கள்

க�ொவிட் PCR ச�ொதனை
குனைக�ப்படவிலனலை

க�ொவிட் பரிச�ொதனை-
�ள் குனைக�பபட்டுள்்ள-
தொ� கெளியொகும் த�ெல�-
ளில எவ்வித உணனமையும் 
கினையொது எை சு�ொதொர 
அனமைச்சு கதரிவித்துள்்ளது.  

நொ்ளொநத க�ொவிட் கதொற்று உறுதியொ்ளர் எணணிகன� 
வீழ்ச்சியனைநதனமைககு பரிச�ொதனை எணணிகன� 
குனைசெ �ொரணம் எை எழுநத குற்ைச்�ொட்டுக�-
ளுககு சு�ொதொர அனமைச்சு இவ்ெொறு

அரச அதிகாரிகளுககான 
விசசட எரிப�ாருள் கட்

அர� உத்திசயொ�த்தர்�ளுககு 
மைொதொநதம் ெழங�பபடும் 
விச�ை எரிகபொருள் க�ொடுப-
பைவு இனைநிறுத்தபபட்டுள்-
்ளது.  

அனமைச்�ரனெ சமைற்க�ொணை 
தீர்மைொைத்திற்கு அனமைய இநத 
நைெடிகன� சமைற்க�ொள்்ளப -

பட்டுள்்ளது. இதற்�ொை சுற்றுநிருபம் சநற்றுமுன்திைம் அர� 
நிர்ெொ� அனமைச்சிைொல கெளியிைபபட்டுள்்ளது. 
அனமைச்சுக�ளின் க�யலொ்ளர்�ள் உட்பை 

வவளிநாட்டு பணியாளர் அனுப்பும்

கெளிநொட்டு பணியொ்ளர்�ள் 
அனுபபும் கைொலர் ஒன்றுககு 8 
ரூபொ வீதம்   க�ொடுபபைவு ெழங -
�ொதிருக� மைத்திய ெஙகி ஆளுநர் 
அஜித் நிெொட் �பரொல தீர்மைொனித் -
துள்்ளொர்.  

அ னு மை தி ப ப த் தி ர மு ன ை ய 
அனைத்து ெணி� ெஙகி -
�ள் மைற்றும் விச�ை

உலகிசலசே ஆதிப�ாழி
தமிழப�ாழி ஆகும் 

தமிழ் கமைொழி என்பது ஆதி 
கமைொழியொகும். இதனை உலகின் 
பல நொடு�ளிலும் உள்்ள மைக�ள் 
சபசி ெருகின்ைைர். இதன்மூலம் 
தமிழ் கமைொழியின் பொரம்பரியத்னத 
புரிநது க�ொள்்ள முடியுகமைை 
கிழககு மைொ�ொண ஆளுநர் அனுரொதொ 
யஹம்பத் கதரிவித்தொர்.  

விழுது ஆற்ைல சமைம்பொட்டு 
னமையத்தின் ஏற்பொட்டில "நலலிணக-
�த்தின் திைவுச�ொல கமைொழிசய" எனும் 

ஜைொதிபதி ச�ொட் -
ைொபய ரொஜபக்ஷவின் 
பொரியொர் அசயொமைொ 
ரொஜபக்ஷவின் தொயொர் 
பத்மைொசதவி பீரிஸ் 
அ க மை ரி க � ொ வி ல 
�ொலமைொைொர். இைக-
கும் சபொது அெ -
ருககு 89 ெயதொகும்.  

பத்மைொசதவி பீரிஸ், அகமை-
ரிக�ொவின்

ஜைொதி்பதியின்  
மொமியொர்

�ொலைமொைொர்  
சலொரன்ஸ் க�லெநொய�ம்,  
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

 
�ர்ெ�ட்சி மைொநொகைொன்று நனைகபை 

இருபபதொல அதற்கு முன்ைர் �ர்ெசத� 
நொணய நிதியத்தின் அறிகன�னய 
ெழஙகுமைொறு முன்ைொள் பிரதமைர் 

�ர்்வ�ட்சி மொநொட்டுககு முன்ைர்  
IMFஅறிகன�னய �மர்பபியுங�ள்  

அகமைரிக� கைொலருககு நி�ரொை 
ரூபொவின் கபறுமைதினய 230 ரூபொெொ� 
இலஙன� மைத்திய ெஙகி �ணித்தனதத் 
கதொைர்நது, பிரதொை மைருநது 
உற்பத்தி நிறுெைங�ள் 

்பொமஸி�ளுக�ொை மருந்து
விநிசயொ�த்தில இனடயூறு

தமிழ�த்திலிருநது இலஙன�க�ொை அதி -
க�ொகுசு உலலொ� �பபல ச�னெ ஆரம்-
பிக�பபட்டுள்்ளதொ� இலஙன� சுற்றுலொ 
அபிவிருத்தி அதி�ொர�னப அறி-
வித்துள்்ளது. இநதியொவிைொல 

இலஙம்க – இந்தியாவுக்கிமையில்

இலஙன� மைத்திய ெஙகியின் அனுமைதியின்றி, 
கெளிநொட்டு நொணயங�ன்ள விற்பனை க�யெது 
அலலது மைொற்றுெது தனைக�யயபபட்டுள்்ளதொ� 
இலஙன� மைத்திய ெஙகி கதரிவித்துள்்ளது.  

அவ்ெொறு அனுமைதியின்றி கெளி -
நொட்டு பண பரிமைொற்ைங�ளில 

வவளிநாட்டு நாணயங்கமள 

சலொரன்ஸ் க�லெநொய�ம், ஷம்ஸ் பொஹிம்  

மைனலய� மைக�ள் கதொைர்பில பொகுபொ -
ைற்ை விதத்தில அரசு க�யற்படுமைொைொல 
அர�ொங�த்தின் க�யற்பொடு�ளு 
ககு நொம் பூரண ஆதரவு ெழங�த்

அரசுககு ஒத்துனைபபு 
்வைஙகு்வதற்கு தயொர்

அர� நிறுெைங�ளில எரிகபொருள் மைற்றும் மின்�ொ-
ரத்னத ச�மிபபதன் ஊைொ� க�லவிைங�ன்ள �ட் -
டுபபடுத்துெதற்�ொை அறிவுறுத்தல�ள் அைஙகிய 
சுற்ைறிகன�கயொன்னை கபொது ச�னெ�ள் அனமைச்சு 
கெளியிட்டுள்்ளது.  சுற்ைறிகன�யின்படி, 
அர� நிறுெைங�ளில ெளி சீரொககி�ளின் 

எரிக்பொருள் – மின் ்பொ்வனைனய 
சிக�ைப்படுத்த அறிவுறுத்தல

உகனரன் மீதொை பனைகயடுபபு 
கதொைர்பொ� தனை�ன்ள எதிர்க�ொண-
டுள்்ள ரஷயொவும் கபலொரஸும் கஜனீெொ 
ஐ.நொ.மைனித உரினமை�ள் சபரனெயில 
இலஙன�ககு �ொத�மைொ� �ருத்துக�ன்ள 
கெளியிட்டுள்்ளை.  

இலஙன� மைனித உரினமை�ள், 

ரஷயொ, ்வடக�ொரியொ, சீைொ 
இலைஙன�ககு ஆதர்வொ� �ளத்தில

சலொரன்ஸ் க�லெநொய�ம்,   
ஷம்ஸ் பொஹிம்   

கபொய�ன்ள கூறி 2015 இல 
ஆட்சினயக ன�பபற்றிய எதிர்க -
�ட்சியிைர் தற்சபொது மீணடும் 
கபொய�ன்ளக கூறி ஆட்சினய 
ன�பபற்ை முனைநதொல, 

இருககின்ை எதிர்க�ட்சினய-
யும் இழக� சநரிடுகமைை இரொ-
ஜொங� அனமைச்�ர் க�ஹொன் 
ச�மைசிங� பொரொளுமைன்ைத்தில 
சநற்று கதரிவித்தொர்.   

ஊ ை � வி ய ல ொ ்ள ர் -
�ன்ள துரத்தித் துரத்தி 

க்பொய் கூறி ஆட்சினய 
ன�ப்பற்ை முனைய ச்வணடொம்

வவளியாகிய வெய்திக்கு அமமச்சு மறுப்பு அமமச்ெரமவ தீர்மானத்துக்்கமமய முடிவு
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கடொலைருக�ொை சமலைதி�
க�ொடுப்பைவு நிறுத்தம்?
CBSL ஆளுநர் அஜித் ்கப்ரால் ஆராய்வு

கிழக்கு ஆளுநர் அனுராதா பு்கழாரம்

வெனீவாவில் வபலாரஸும் பச்மெக்வ்காடி

இருக்கும் எதிர்க்்கட்சிமயயும் இழக்்க நநரிடும்

அரச நிறுவனங்களுக்கு ப�ொது சசவவ்கள் அவைச்சு சுற்றறிக்வ்க
முனனாள் பிரதமர் ரணில் ந்காரிக்ம்க  ெமபயில் இராதாகிருஷணன MP உமர

நநாயாளர்்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகும் நிமல
அனுமதியின்றி விற்்பனை க�ய்்வதற்கு தனட அதிக�ொகுசு விச�ட

உலலைொ� �ப்பல ச�ன்வ  

சலொரன்ஸ் க�லெநொய�ம்,  
ஷம்ஸ் பொஹிம்   

தனிபபட்ை தரவுப பொது�ொபபு �ட்ைத் -
திைொல ஊை� சுதநதிரம் பறிக�பபைசெொ 
�ட்டுபபொடு�ள் விதிக�பபைசெொ மைொட் -
ைொகதை இன்ளஞர் மைற்றும் வின்ளயொட்-

டுத்துனை அனமைச்�ரும் அபிவிருத்-
திக கூட்டினணபபு, �ண�ொணிபபு 

ஊடக சுதந்திரத்்த ஒடுககும
எந்த ஒரு சரத்தும கி்டயாது   

TNA தூதுககுழுவிடம் அகமரிக� தூது்வர் உறுதி

தமிழர்களுக்கு அமெரிக்்ககா  
முழுமெயகான ஒத்துமழப்பு
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கிளிகநொச்சியில �ொயமனடந்த நினலையில
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ம�காலிஸ் நிமையத்தில்  
ஆநமத ஒன்று தஞ்சம்

தனிப்பட்ட தரவு�ள் ்பொது�ொபபு �ட்டம்:

முடிந்தால் நிரூபித்து ்காட்டுமாறு எதிரணிக்கு நாமல் ெவால்  

த்கவல் அறியும் ்சட்டத்துக்கு   

அப்�கால் ம்சல்லும் ஒரு  

்சட்டெல்ை எனவும்  

்சம�யில் மதரிவிப்பு  

இன்னும்

05 நகாட்கள்!



பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ

2 2022 மார்ச் 10 வியாழக்கிழமம10–03–2022

எமது நாட்டின் தீரமானிக்கும் 
ஆற்றல் மிக்்கவர்களா்க 

பெண்கள் ்காணபெடுகின்்றனர

எமது நாட்டின் தீர்-
மானிக்கும் ஆற்றலுள்ள-

வர்்க்ளா்க பெண்கள ்காணபெ-
டுகின்்றனர் என பிரதமர் மஹிநத 

ராஜெக்ஷ  பதரிவிததார்.
சிறிமாவவா ெண்ாரநாயக்்க ஞாெ-

்கார்தத ்கண்காட்சி மண்ெததில் வநறறு 
முன்தினம் ்காலை நல்பெற்ற 2022  சர்வ-

வதச ம்களிர் தின ப்காண்ாட்்ததில் ்கைந-
துப்காணடு ்கருதது பதரிவிக்கும் வொவத பிர-

தமர் இவவாறு குறிபபிட்்ார்.
பிரதமர் மஹிநத ராஜெக்ஷ மறறும் பிரதம-

ரின் ொரியார் திருமதி.ஷிரநதி விக்கிரமசிங்க 
ராஜெக்ஷ ஆகிவயாரின் தலைலமயில் இவவ-
ரு் சர்வவதச ம்களிர் தின வதசிய நி்கழ்வு இ்ம்-
பெற்றது.

துணிசசைான பெண்கல்ளப ொராட்டும் 
வல்கயில் ஏறொடு பசயயபெட்் பெண்களின் 
உறெததி பொருள ்கண்காட்சி மறறும் விறெலன 
நிலையதலத பிரதமர் ொர்லவயிட்்ார்.

சர்வவதச தரததிறகு ஏறெ 10 சர்வவதச 
பமாழி்கல்ள ொ்சாலை மாணவர்்களுக்கு 
அறிமு்கபெடுததும் திட்்தலதயும்  பிரதமர் 

இதன்வொது ஆரம்பிதது லவததார்.
'தியனிய' வவலைததிட்்ததின் கீழ் 
ொ்சாலை மாணவி்களுக்கு இைவச 

சு்காதாரப பொருட்்கள விநிவயாகிக்கும் 
பசயறொட்டின் இரண்ாம் ்கட்்ம் 

பிரதமரின் ொரியார் திருமதி.
ஷிரநதி விக்கிரமசிங்க ராஜெக்ஷ  

தலைலமயில் குறியீட்டு 
ரீதியா்க ஆரம்பிதது 

லவக்்கபெட்்து.

நி்கழ்வில்  பிரதமர் 
ஆறறிய உலர,

ெல்வவறு பிரசசிலன-
்களுக்கு மததியிலும் இன்று 
நாம் சர்வவதச ம்களிர் தினதலத 
ப்காண்ா் ம்றக்்கவில்லை. நாம் 
மட்டுமின்றி உைகில் உள்ள ெை நாடு்கள 
ெை ொரதூரமான பிரசசிலன்கல்ள எதிர்-
ப்காண்ாலும் இநத சர்வவதச ம்களிர் 
தினதலத ப்காண்ா் ம்றக்்கவில்லை. அது 
குறிதது நாம் மி்கவும் மகிழ்சசி அல்கிவ்றாம்.

நம் நாட்டில் பெண்கள என்ன விரும்புகி்றார்-
்கள, நாட்டின் சுதநதிரதலதப ெறறி பெண்கள 
எபெடி நிலனக்கி்றார்்கள என்ெது எங்களுக்குத 
பதரியும். அவர்்களின் விருபெதலத நில்றவவற்ற 
வவணடும்.

உை்கவம ஏறறுக்ப்காண் ஒரு வி்யம் தான் 
பெண்களுக்குள்ள மி்கப பெரிய பிரசசிலன 
வொர். வொரினால் பெண்கவ்ள அதி்கம் ொதிக்-
்கபெடுகின்்றனர். உக்லரனும் ரஷயாவும் 
வமாதிக் ப்காண்ாலும், அபமரிக்்காவும், 
ஈராக்கும் வமாதிக் ப்காண்ாலும் அதனால் 
அதி்கம் ொதிக்்கபெடுவது பெண்கவ்ள.

நி்கழ்வில் அலமசசர் ்ைஸ் அழ்கபபெ-
ரும,இராஜாங்க அலமசசர்்க்ளான பியல் 
நிசாநத, சனத நிசாநத, விமைவீர திஸா-
நாயக்்க,ொராளுமன்்ற உறுபபினர்-
்கள, ெை நாடு்களின் தூதுவர்்கள 
உளளிட்் பிரதிநிதி்கள, அலமச-
சுக்்களின் பசயைா்ளர்்கள உள-
ளிட்் அரச அதி்காரி்கள 
ெைரும் ்கைநது ப்காண-
்னர்.

முழுநாட்்டையும் ்கணணீரில் ஆழ்த்தி வி்டைபெறறுச் பென்்ற

யா்ன்களின் அரென் ராஜா
1953 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 

மாதம் மூன்ாவது வாரம் இந்-
தியாவின கர்்ாடக பிராந்தியத்-

தில் மமசூர் ராஜயத்தில் பழமமயான 
இந்திய உமடயார் அரச பரம்பமரக்கு 
சசாந்தமான மகாராஜாவின மாளிமக-
யில் ஆண் குழந்மதசயானறு பி்ந்தது. 
அந்த சசய்திமய அரண்மமன சசவகி-
கள் மமசூர் மகாராஜா சஜய சாமரரா-
சஜந்திர உமடயாருக்கு சதரிவித்தனர்.

மகாராஜாவும் மகாராணியும் 
அந்த சசய்திசகட்டு மகிழ்ச்சியில் 
ஆழ்ந்திருக்கும் சவமையில் 
அரசமன சந்திக்க வந்த மாளி-
மகயின யாமனகமை பராம-
ரிக்கும் தமைவன யாமன பந்தி-
யில் புதிதாக சிறுது ச்ரத்துக்கு 

முனனர் இரண்டு யாமனகுட்டிகள் 
பி்ந்ததாக கூறினான. 

அனறு சதாடக்கம் மகாராஜாவுக்கு 
பி்ந்த குழந்மதயும் யாமனக் குட்டிகள் 
இரண்டும் அமனவரினதும் அனபான 
பராமரிப்பில் வைர்ந்து வந்தனர்.

இசதசவமை மாளிமகயில் மகா 
ராஜாவின உ்வினர் நீண்ட காைமாக சுக-

வீனமுற்று இருந்தார். அவருக்கு எவ்வித 
சிகிச்மசயும் ்ைம் அளிக்க வில்மை. அவ் 

சவமையிசைசய இைஙமகயில் வசிக்கும் 
சதரர் ஒருவர் மவத்தியம் சசய்வதாக தகவல் 
மகாராஜாவுக்கு கிமடத்தது. அத் சதரர் மவத்தி-

யரான நீைம்மஹர சதரராவார்.
மமசூர் மாளிமகயின ச்ாயாளி நீைமஹர 

சதரரிடம் சிகிச்மசக்காக ஒப்பமடக்கப்பட்டார்.
மூனறு மாதஙகளுக்குப் பினனர் ச்ாயாளி 
முற்றிலுமாக சுகமமடந்தார். அதனால் மகிழ்ச்-
சியமடந்த மகாராஜா சதரரிடம் அவருக்கு 
எனன சதமவசயா அதமன வழஙக தயாராக 
இருப்பதாக கூறினார். அவர் விரும்புவமத 
சகட்குமாறு கூறினார். ச்ாயாளிக்கு சிகிச்மச 
அளிப்பது சுகமாக்கசவ தவிர சவறு எதமன-
யும் அவர் விரும்புவதில்மை எனறு அரசரி-
டம் கூறினார். ஆனால் அந்த பதிலில் திருப்தி 
அமடயாத அரசர் மாளிமகயில் எல்சைாரின 
அனபிற்கும் பாத்திரமாக வைர்ந்து வந்த 
யாமனக் குட்டிகள் இரண்மடயும் நிமனவு 
பரிசாக சதரருக்கு வழஙகுவதற்கு விரும்பி-
னார். நீைம்மஹர சதரரும்அதமன அனபுடன 
ஏற்றுக் சகாண்டார்.

ஐந்து வயதான இரண்டு யாமன குட்டிகளும் 
சகாழும்பு தும்முகத்தின ஊடாக சகாண்டு-
வரப்பட்டு நீைம்மகஹமரக்கு சகாண்டு வரப்-
பட்டது. அதில் '்வம் ராஜா' கஙகாராமமக்கு 
வழஙகப்பட்டது. மற்ம்ய யாமனயான 'விஜ-
யராஜா' இைம் வயமத அமடயும் வமர நீைம்-
மஹர சதரரிடசம வைர்ந்தது.

25 வருடஙகளுக்கு பினனர் 'விஜயராஜா '' 
பண்டாரகம பாராளுமன் உறுப்பினர் ஹர்பட் 
விக்ரமசிஙகவுக்கு சசாந்தமானது. நீை மஹ-
ரவிலிருந்து சகாண்டுவரப்பட்ட விஜயராஜா 
சஹாரணயில் பை காைமாக விக்ரமசிஙகவின 

பராமரிப்பில் இருந்தது.
இஙசக இருக்கும் சவமையில் 1978ஆம் 

ஆண்டு ச்துனகமுமவமய சசர்ந்த மவத்-
தியர் தர்மவிஜய' விஜய ராஜா' 'யாமனமய 
கண்டார். பார்த்தவுடசனசய அதன அழமக-
யும் கம்பீரத்மதயும் கண்ட அவர் உடனடியாக 
அதமன விமைக்கு வாஙகினார்.

அதன பினனர் 'விஜயராஜா 'மவத்தியர் தர்-
மவிஜயவின பாதுகாப்பில் அனபுடன ச்துன-
கமுவிசைசய வசித்தது. அது ஆசியாவில் வசிக்-
கும் நீண்ட தந்தஙகள் உமடய யாமனகளில் 
ஒன்ாகும். 

மவத்தியர் தர்ம விஜயவின இ்ப்புக்குப் 
பினனர் அவரது மகனான ஹர்்ஷ தர்ம விஜய 
யாமனமய பராமரிக்கும் சபாறுப்மப ஏற்றுக் 
சகாண்டார். 10 அடி 5 அஙகுை உயரமான 
ராஜா எல்ைா வமகயிலுசம கண்டி தைதா 
சபரஹரா தந்த சபமழமய தாஙகுவதற்கான 
தகுதிமய சகாண்டிருந்தது.

அதனால் பை தசாப்தஙகைாக சசஙகடக-
ைை எசை சபரஹர தந்த சபமழமய தாஙகிச் 
சசன் 'ராஜா' வுக்கு பினனர் ச்துனகமுசவ 
ராஜா அதமன தாஙகிச் சசல்லும் அதிர்்ஷடசா-
லியானது. ஒவ்சவாரு மும்யும் கண்டிமய 
ச்ாக்கி 90 கிசைாமீட்டர் தனது யாமனப் 
பாகனாக கலு மாமாவுடன ்மட பயணத்தி-
சைசய ராஜா சசன்து. அவ்வாறு சசல்லும் 
சவமையில் பூரண பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது.

2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அது வருடந்-
சதாறும் தனது ்மட பயணத்மத சமற்சகாண்-

டிருந்தது. அதன யாமனப்பாகன வில்சன 
சகாடிதுவக்கு. அதன காரணமாக மக்கள் 
ச்துஙகமுவ ராஜாமவ '்டந்து சசல்லும் ஒசர 
யாமன' 'ஆசியாவின உயரமான யாமன' 
'எமது ்ாட்டின சபரிய யாமன' என அமழத்-
தார்கள்.

அைஙகார உமட தரித்து கம்பீரமாக தைதா 
சபரஹரவில் பயணிக்கும் ராஜா தைதா தந்த 
சபமழமய சுமந்த பினனர் மிகவும் கவன-
மாகசவ அடி எடுத்து மவக்கும். ராஜா தைதா 
சபரஹராவில் மாத்திரமல்ை இரத்தினபுரி 
மகா சமன சதவாைய, சபல்ைனவிை, கைனி, 
கடுவை, கம்பஹா, சவனனப்புவ சபான் 
பிரசதசஙகளில் ்மடசபறும் சபரஹரவிலும் 
தனது பஙகளிப்மப வழஙகியுள்ைது.

நீண்ட காைமாக தைதா தந்த சபமழமய 
தனது முதுகில் சுமந்து சசல்வதற்கு பாக்கியம் 
சசய்த ச்ந்துனகமுசவ ராஜா தனது 69வது 
வயதில் சியச் சகாரையில் தனது இறுதி 
மூச்மச விட்டுள்ைது. 

ச்ந்துனகமுசவ ராஜா சதசிய சசாத்தாக பிர-
கடனப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ராஜாவின உடமை 
எதிர்காை பரம்பமர தரிசிப்பதற்காக பாதுகாக்-
குமாறு ஜனாதிபதி குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளுக்கு 
ஆசைாசமன வழஙகியுள்ைார்.

பந்துை குணரத்ன
தமிழில் வீ.ஆர்.வயைட்



அ ங் கீ -
க ரி க க ப் -
ப ட ்ட 
அரசியல் 
கடசியாக 
ப தி வு -
ச ெ ய ய  
76 விண்ணப்பங்கள் கிட்டத்துள்்ள-
தாக ததரதல்கள் ஆட்ணககுழு அறி-
வித்துள்்ளது.

அதனபடி, இநத விண்ணப்பங்-
கள் மீதான அடுத்தகட்ட ந்டவ-
டிகடகடய சதா்டங்க ததரதல்கள் 
ஆட்ணககுழு முடிவு செயதுள்்ளது.  

தறதபாது வடரயில் ததரதல் 
ஆட்ணககுழுவினால் அங்கீகரிககப்-
பட்ட அரசியல் கடசிக்ளாக 79 கடசி-
கள் உள்்ளடை குறிப்பி்டத்தககது. 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 10 வியாழக்கிழனம

                            திதி: --அஷடமி 

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம - மாசி  26

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நமஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

மகரம - - த்பாறுனம

கும்பம - மறைதி

மீனம - - தெலவு

நயாகம: மரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்மா)

�ட்டுஙகள்! �ட்டுஙகள்!
�ட்டுஙகள்! �ட்டுஙகள்!
‘யாரஙநக?’
‘உணனம’
‘ந்பாய் விடு! உன்னன எனக்குத் 

த�ரியாது.’ �ட்டுஙகள்! �ட்டுஙகள்!

‘யாரஙநக’
‘நகா்பமதவறுப்பு ்பனக சீறறைம’
‘உள்நள வாரும! ோனும அவ்-

தவணணஙகனளநய �றந்பாது 
தகாணடுள்நளன்’

�ட்டுஙகள்! �ட்டுஙகள்!
‘யாரஙநக’
‘நயசுகிறிஸ்து’
‘தவளிநய ந்பா’
‘த்பாறுனமயாய் இரும! ோன் இஙகு 

கறகனளநயா அல்லது ேச்சுப் ்பாமபுக-

னளநயா �ர வரவில்னல. ோன் இஙகு 
நகட்்ப�றகும ந�டுவ�றகும உன்னன 
காண்ப�றகும வந்துள்நளன். 

இஙகு ோன் அப்்பஙகளில் உனக்கு 
என்னனத்�ர வந்துள்நளன்.’

இநயசுகிறிஸ்து ேமது இ�யத்தின் 
ந�னவகனள அறிந்து நினறைநவற-
றும நவந்�ர். எனநவ அவரது வாெ-
லணனட வந்து அவரது க�வுகளில் 
விடாமுயறசியுடன் �ட்டுநவாம. அவர் 
ேமது குரல்நகட்டு ேமக்காக �னது க�-
வுகனளத் திறைந்துவிடுவார்.

 இத்�வக்காலப் ்பயணம ்பயனுள்-
ள�ாக மாறை இனடவிடாமல் �ட்டிக்-
தகாணநட இருப்ந்பாம.

தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

-அருட்�ந்ன� ேவாஜி...

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல173.27 179.87

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல245.45 255.37

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.9330 2.0007

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல164.58 169.59

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல248.92 248.89

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல225.20 229.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல162.95 168.64

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.69

குவைத் டினொர் 755.43

ஓெொன் ரியொல் 596.09

கட�ொர் ரியொல் 62.96

சவூதி ரியொல் 61.16

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.48

நாணய
மாற்று

10 மு�ல் 13 வனர

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

பிரதமரின் தலைலமயில் 10 பாடசாலைகள்
ததசிய பாடசாலை கடடலமப்பில் இலைவு

ெரவததெ ைகளிர தினத்டத முன-
னிடடு பிரதைர ைஹிநத ராஜபக்ஷ 
தடைடையில் 08 சபணகள் பா்டொ-
டைகளும் 02 கைவன பா்டொடைக -
ளும் ததசிய பா்டொடை கட்டடைப்-
பில் இட்ணககும் நிகழ்வு அைரி 
ைாளிடகயில் (08) நட்டசபற்றது.  

நாடட்ட கடடிசயழுப்பும் சுபிட -
ெத்தின தநாககு சகாள்டக திட-
்டத்தினூ்டாக கல்வி அடைச்சின 
அனுெரட்ணயில் 'ஆயிரம் ததசிய 
பா்டொடைகள் தவடைத்திட்டத் -
தின கீழ் இநநிகழ்வு நட்டசபற்றது.  

இநத பத்து பா்டொடைகட்ள 

ததசிய பா்டொடைக்ளாக அறிவிப்-
பதறகான சபயரப் பைடககள் பிரத-
ைரினால் அைரி ைாளிடகயிலிருநது 
இட்ணய சதாழில்நுடபம் ஊ்டாக 
ஒதர த்டடவயில் தி்றநதுடவககப்-
பட்டன.  

சபலிஅத்த புவகதண்டாவ தம்-
ைபாை ைகளிர பா்டொடை, பிபிை 
யத�ாதரா ைகளிர பா்டொடை, 
சதாம்தப ததவி சபணகள் 
பா்டொடை, கல்முடன ைஹமுத் 
சபணகள் பா்டொடை, சககிராவ 
வித்யாரத்த ைகா வித்தியாையம், 
தககாடை சுவர்ண ஜயநதி ைகா வித்-

தியாையம், ஹட்டன சகப்ரியல் 
சபணகள் பா்டொடை, பருத்தித் -
துட்ற சைதடிஸ்ட உயர சபணகள் 
பா்டொடை, தங்சகாடுவ சபௌத்த 
ைகளிர பா்டொடை ைறறும் வை-
ஹநதுவ ஜனாதிபதி சபணகள் 
பா்டொடை ஆகியன இவவாறு 
ததசிய பா்டொடை அடைப்பில் 
இட்ணககப்பட்டன.  

புதிதாக இட்ணககப்பட்ட 10 
ததசிய பா்டொடைகளு்டன இைங்-
டகயின சைாத்த ததசிய பா்டொடை-
களின எணணிகடக 395 
ஆக உயரநதுள்்ளது.  

கிராம மாணவர்களின் ்கல்வி அபிவிருத்திக்கா்கவவ  
வதசிய ்பாடசாலை திட்டம் முன்்னெடுபபு  
தைாரனஸ் செல்வநாயகம், �ம்ஸ் 
பாஹிம்   

கிராை ைா்ணவரகளின கல்வி 
தைம்பாடடுககாக ைாகா்ண பா்டொ-
டைகட்ள சபாறுப்தபறபதில் எநத 
தவறும் கிட்டயாது என சதரிவித்த 
ெடப முதல்வர, கல்வி அடைச்ெர 
திதனஷ் கு்ணவரதன, ஜூன ைாதைா-
கும் தபாது ததசிய பா்டொடைகளின 
எணணிகடக 542 ஆக அதிகரிககப்ப-
டுசைனவும் சதரிவித்தார.  

 வாயமூை விட்டககாக எழுப்-
பப்பட்ட தகள்விககுப் பதிைளித்த 
அடைச்ெர,   

ததசிய பா்டொடைகள் அற்ற பிர-
ததெங்களில் ததசிய பா்டொடைகள் 
அடைகக 1,000 ததசிய பா்டொடை 
திட்டம் ஆரம்பிககப்பட்டது. 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் முனசனடுத்த திட்டங் -
கத்ள முனசனடுககப்படுகின்றன.  

 ைாகா்ண ெடபகளு்டன உடரயாடி 
ஆசிரியரகட்ள நியமிகக ந்டவ-
டிகடக எடுககப்படடு, ததடவயான 
பா்டொடைகளுககு நிதி ஒதுககப்-
படடுள்்ளது. ததசிய பா்டொடை 
திட்டத்டத ஜனாதிபதி ஜனவரியில் 
சதா்டங்கினார. ரகவான தமிழ் 
பா்டொடையும் ததசிய பா்டொடை-
யாக அறிவிககப்பட்டது.  ைகளிர 

தினத்டத முனனிடடு பிரதைர 10 
ைகளிர பா்டொடைகட்ள ததசிய 
பா்டொடைக்ளாக அறிவித்தார. 
ஜூன ைாதைாகும் தபாது ததசிய 
பா்டொடைகள் 542 ஆக அதிகரிக-
கப்படும். ைாகா்ண ெடபகளு்டன 
தபசிதய இதறகான ந்டவடிகடக-
ககள் எடுககப்படுகி்றது.    கிராை 
ைட்டத்தில் ததசிய பா்டொடைகட்ள 
உருவாககதவ ெகை வையங்களிலும் 
ததசிய பா்டொடைகள் அடைகக 
ஜனாதிபதி தடைடையில் ந்டவ-
டிகடக எடுககப்படடுள்்ளது.   

 குறுககீடு செயத ைக்ஷ் -
ைன கிரிசயல்ை எம்.பி, 13 

தமிழ் ைககளின அரசியல் அபி -
ைாடெகட்ள சவறறிசகாள்வதில் 
அசைரிககாவின முழுடையான ஒத் -
துடைப்பும் உதவிகளும் கிட்டககும் 
என தமிழ் ததசிய கூட்டடைப்பு்ட-
னான ெநதிப்பில் இைங்டகககான 
அசைரிகக தூதுவர ஜூலி ெங் உறுதி-
யளித்துள்்ளார.  

அத்ததாடு ஐ.நா ைனித உரிடைகள் 
தபரடவயில் எதிரவரும் செப்ச்டம்-
பரில் சகாணடுவரும் விரிவான 
அறிகடகடய அசைரிககா முழுடை-
யான ஒத்துடைப்புகட்ள வைங்கும் 
எனவும் அவர உறுதியளித்-
துள்்ளார. தமிழ் ததசிய 

தமிழர்களுக்கு அமமரிக்கா
முழுலமயான ஒத்துலழப்பு

TNA தூதுக்குழுவிடம் அமெரிக்்க தூதுவர் உறுதி  

எமபிலிபிட்டிய கட�ாசி த�ாழிறொனலனய மீணடும இயஙகனவக்கும நோக்குடன் 
Korean SPA Packaging (Pvt) Ltd நிறுவனத்துடன் 3.5 பில்லியன் ரூ்பா மு�லீட்டுக்-
கான ஒப்்பந்�ம நேறறு னகத்த�ாழில் அனமச்ெர் எஸ்.பி திஸாோயக்க முன்னினலயில் 
னகச்ொத்திடப்்பட்டது. அனமச்சின் தெயலாளர் தெனரல் �யா ரத்னாயக்க கட�ாசி நிறு-
வனத்தின் �னலவர் விமல் ரூ்பசிஙக, தகாரிய நிறுவனத்தின் �னலவர் அனுரத் அந்ப-
சிஙக ஆகிநயானரயும ்படத்தில் காணலாம.

அனர்த்� முகானமத்துவ இராொஙக அனமச்சின் தெயலாளராக நமெர் தெனரல் 
(ஓய்வு த்பறறை) டபிள்யூ.பீ. ்பாலி� த்பர்னாணநடா நியமிக்கப்்பட்டுள்ளார். ெனாதி்பதி-
யின் தெயலாளர் காமினி தெனரத், நியமனக் கடி�த்ன� (08) ெனாதி்பதி அலுவலகத்-
தில் னவத்து, ்பாலி� த்பர்னாணநடாவிடம னகயளித்�ார்.  

தனிப்பட்ட தரவு ்பாதுகாபபு சட்டம்:  
நாட்டிலுள்ள 22 மில்லியன் ெக்்களின்
தரவு்கள்ளப் பாது்காப்பதத தநாக்்கம்
தைாரனஸ் செல்வநாயகம், 
�ம்ஸ் பாஹிம்

தனிப்பட்ட தரவு பாது -
காப்புச் ெட்டத்தின மூைம் 
நாடடிலுள்்ள 22 மில்லி -
யன ைககளின தரவுகள் 
ப ா து க ா க க ப் ப டு வ த ா க 
நீதியடைச்ெர அலி ெப்ரி 
பாராளுைன்றத்தில் சதரி -
வித்தார.  

இநத ெட்டம் நிட்றதவற்றப்பட -
்டால் சதறகாசிய பிராநதியத்தில் 
முதைாவதாக இநத ெட்டத்டத நிட்ற-
தவறறிய நாடு என்ற சபருடை எைக-
குரியது எனறும் அவர ெடபயில் 
சதரிவித்தார.  

நாடடில் உள்்ள அடனத்து பிர-
டஜகளுககும் நனடையளிககும் 
வடகயில் இநத ெட்டமூைம் உரு-
வாககப்படடுள்்ளதாகவும் ைககள் 
தைது தெடவகட்ள மிக இைகுவாக 
சபறறுகசகாள்்ள இதன மூைம் 
வழிவடக செயயப்படடுள்்ளது 
எனறும் அடைச்ெர சதரிவித்தார.  

 பாராளுைன்றத்தில் தநறறு தனிப்-
பட்ட தரவு பாதுகாப்பு ெட்டமூைம் 
சதா்டரபான விவாதத்திறகு பதிை -
ளித்து உடரயாறறிய அடைச்ெர அது 

சதா்டரபில் தைலும் சதரி -
விகடகயில்:  

தரவு அதிகாரெடப 
சதா்டரபிலும் அதன 
தகுதி, தடகடை சதா்டர -
பிலும் ெடபயில் கருத்துக -
கள் முனடவககப்பட்டன. 
தமிழ் ததசிய கூட்ட -
டைப்பு எம்பி சுைநதிரனும் 
சிை கருத்துககட்ள முன-
டவத்தார.  

உணடையில் க்டநத அரொங்கத்-
தில் நீங்கள் ெரியாக செயறபடடிருந-
தால் பயங்கரவாத தட்டச்ெட்டம் 
கூ்ட சகாணடுவரப்படடிருககாது.  

ஊ்டகவியைா்ளரகளின உரிடை 
சதா்டரபிலும் பல்தவறு கருத்துககள் 
முனடவககப்பட்டன. நாடடு ைகக-
ளின உரிடை, ைககளுககான கருத்து 
சுதநதிரம் எனபது எல்ைாம் ஒனறு-
தான. ஊ்டகத்திறகு என தனியான 
சுதநதிரம் கிட்டயாது, ஊ்டகவிய-
ைா்ளரகள் ெரியானடத சதரிவிகக 
தவணடும்.ததடவயில்ைாதவற -
றுககு ைடடுப்படுத்தல்கள் மிக அவ-
சியைானது. அடனத்திறகும் சுதநதி-
ரத்டத வைங்க முடியாது.

இநத ெட்டமூைத்தின 
மூைம் ததடவயான 

இந்திய மீனவர் பிரச்சினனக்கு  
மெளிவிெகார அலமசசர்  
தீர்வு காை தெண்டும்

தைாரனஸ் செல்வநாயகம், 
�ம்ஸ் பாஹிம்  

இநதிய மீனவரகளின 
இ ழு ட வ ை டி ப் ப ்ட கு 
மீனபிடி விவகாரத்டத 
சவளிவிவகார அடைச்ெர 
பீரிஸ் டகயாணடு தீரவு 
கா்ண தவணடுசைன 
தமிழ்த் ததசியககூட்ட-
டைப்பு பாராளுைன்ற உறுப்பினர 
ொரள்ஸ் நிரைைநாதன தநறறு பாரா-
ளுைன்றத்தில் தகாரினார.  

 தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்பு 
ெட்டமூை விவாதத்தில் உடரயாற-
றுடகயிதைதய அவர இதடன சதரி-
வித்தார. அவர சதா்டரநதும் தபசு-
டகயில்,  

 இநதிய மீனவரகளின இழுடவ-
ைடிப்ப்டகு மீனபிடியால் வ்டககு, 
கிைககு மீனவரகள் தைது வாழ்வா-
தாரத்டத சகாணடு செல்ை முடியாத 
நிடைடை ஏறபடடுள்்ளது. இநதவி-
்டயம் சதா்டரபாக சதா்டரச்சியாக 
பாராளுைன்றத்தில் தகாரிய தபாது, 
இநதிய பிரதைரு்டன நாங்கள் 

கடதககினத்றாம், பிரச்சி -
டனககான தீரடவ எடுக-
கினத்றாசைன பைதட்ட-
டவகள் க்டறசதாழில் 
அடைச்ெர வாககுறுதிய-
ளித்தார. இநதிய மீனவரக-
ளின இழுடவைடிப்ப்டகு 
மீனபிடி பிரச்சிடனயில் 
எைது ைககள் சதா்டரநதும் 
ஏைாற்றப்படடுக சகாணடி -

ருககின்றாரகள்.  
 க்டறசதாழில் அடைச்ெரின செயற-

பாடுகள் ைககள் ைத்தியில் கடும் விெ-
னத்டத ஏறபடுத்தியுள்்ளன. ஆகதவ 
இநத வி்டயத்டத சவளிவிவகார 
அடைச்ெர பீரிஸ் டகயா்ளதவண-
டும். முனபு க்டறசதாழில் அடைச்-
ெராக ைஹிநத அைரவீர இருநததபா-
தும் இப்படியான பிரச்சிடனகள் 
வநதன. எனினும் அவர ெரியான 
முட்றயில் க்டறபட்டயு்டன அணுகி 
அநதப்பிரச்சிடனகட்ள ஓர்ளவுககு 
கடடுப்படுத்தியிருநதார. எைது மீன -
வரகள் மீனபிடிககும் வழிவடக-
கட்ள ஏறபடுத்திகசகாடுத்-
திருநதார என்றார.  

ொர்ள்ஸ் நிர்மலோ�ன் ென்பயில் நகாரிக்னக

தனிப்பட்ட தரவுகள் ்பாதுகாபபு சட்டமூலம்:
ொற்றுக் ்கருத்து்கள உள்ளவர்்களிடமும்  
ஆத�ாசளை்கள்ள உளவாங்க தவண்டும்
தைாரனஸ் செல்வநாயகம், �ம்ஸ் பாஹிம்  

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு ெட்டமூைத்டத சிை காைங்-
களுககு ஒத்திடவத்து இது சதா்டரபில் ைாறறுக கருத்து 
இருப்பவரகளின ஆதைாெடனகட்ளயும் உள்வாங்க 
தவணடுசைன பாராளுைன்ற உறுப்பினர இம்தியாஸ் 
பாககீர ைாககார சதரிவித்தார.   பாராளுைன்றத்தில் தநறறு 
நட்டசபற்ற தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் ெட்டமூைம் 
சதா்டரபான பிதரரட்ண மீதான விவாதத்தில் 
கைநதுசகாணடு உடரயாறறுடகயிதை தய

புதிய கடசிகளாக 
்பதிவு சசய்யுமாறு
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சுற்றுலா மற்றும் கைத்தாழில் மன்-
றததினால் சர்வததச மைளிரதின 
நிைழ்வுைள் ்�ாததுவில் அறுைம்க� 

புளூ த்வவ்  த�ாட்டலில் மிைச் சிறப�ாை 
நக்ட்�ற்றன. சுற்றுலா மற்றும் கைத்தா-
ழில் மன்றததின் தகல்வர ஏ.எம்.்ெள�ர 
தகலகமயில் இந்நிைழ்வு நக்ட்�ற்றது.

�ாகிஸதான் நாடடின் இலஙகைகைான 
தூது்வர தமெர ்ெனரால்(ஓய்வு) உமர 
�ாறுக புரகி, �ாராளுமன்ற உறுபபினர எஸ.
எம்.எம்.முஷாரப மற்றும் சுற்றுலா �ணி -
யைததின் முைாகமதது்வப �ணிப�ாளர 
�தமா சிறி்வரததன, �ாகிஸதான் தூது்வரின் 
ஊ்டை ஆதலாசைர ைல்சூன் கைசர ஜிலானி, 
சுற்றுலா கைத்தாழில் மன்றததின் ஆதலா-
சைர திஸ்ஸ ்ெய்வரதன ஆகிதயாரு்டன் 
ைல்முகன பிராந்திய சுைாதார தசக்வைள் 
�ணிப�ாளர, ்�ாததுவில் பிரததச உதவிப 
பிரததச ்சயலாளர, ஆதார க்வததியசா -
கலயின் க்வததிய அததியடசைர மற்றும் 
உதவிப ்�ாலிஸ அததியடசைர உட�்ட உயர 
அதிைாரிைள் �லரும் ைலந்து சிறபபிததனர. 

இந்நிைழ்வில் ்தன்கிழககு �ல்ைகலகை-
ழை சமூைவியல் துகறத தகல்வர ைலாநிதி -

அனுஷியா ைலந்து ்ைாண்டு விதச்ட உகர 
நிைழ்ததியகம குறிபபி்டததகைது.  

தமற்�டி நிைழ்வில் உைன �ா்டசாகல 
மாண்வரைளின் ந்டனம் இ்டம்்�ற்றது்டன், 
்�ண்ைள் அகமபபுைகள பிரதிநிதிதது்வப�-
டுததும் ்�ண் ஆளுகமைளினால் ைவிகத -
ைள் ்வாசிகைப�ட்டதும் குறிபபி்டததகைது. 

முப�க்டைளில் �ணியாற்றும் ்�ண் உத-
திதயாைததரைள், ்�ண் ்�ாலிஸ உததிதயா -
ைததரைள் மற்றும் தாதியரைள் உட�்ட ் �ரும -
ள்வான ்�ண்ைளும் ைலந்து சிறபபிததனர. 

நிைழ்விகன தமலும் சிறபபிககும் 
்வகையில் �ாகிஸதான் உயரஸதானிைரி-
னால் ்�ண்ைகள தகலகமயாை ்ைாண்்ட 

்தரிவு ்சய்யப�ட்ட 
குடும்�த தகலவிைளுககு 
கதயல் இயந்திரஙைள் 
்வழஙகி க்வகைப�ட்டது-
்டன், ்மாபி்டல் நிறு்வனத-
தினால்  உலர உணவுப 
்�ாதிைளும் ்வழஙகி 
க்வகைப�ட்டன. 

சர்வததச ்�ண்ைள் தின நிைழ்விகன 
சிறப�ாை ந்டதது்வதற்கு பூரண அனுசர-
கனயிகன ததசததின் குரலாை இயஙகும் 
்மாபி்டல் நிறு்வனம் ்வழஙகியிருந்தகம 
விதச்ட அம்சமாகும்.

editor.tkn@lakehouse.lk

நாடடில் மின்சாரததின் ததக்வ நாளுககு 
நாள் அதிைரிதது ்வரும் நிகலயில் 
புதுபபிகைததகை சகதியின் முககியத-

து்வமும் ததக்வயும் ்�ரிதும் உணரப�டடுள்ளன. 
்ைாவிட 19 ்தாற்றின் விகள்வாைத ததாற்றம் 
்�ற்றுள்ள ்�ாருளாதார ்நருகைடி உரு்வாககி -
யுள்ள எரி்�ாருள் �ற்றாககுகற இதற்கு ்வழி்வகை 
்சய்துள்ளது. 

புகத�டிம எரி்�ாருள் இந்நாடடில் உற்�ததி ்சய்-
யப�டு்வதில்கல. ஆனால் அதகனக ்ைாள்்வனவு 
்சய்்வதற்கு அந்நிய ்சலா்வணிகயப �யன்�டுதத 
த்வண்டும். என்றாலும் ்ைாவிட 19 ்தாற்றின் 
விகள்வான ்�ாருளாதார ்நருகைடியினால் 
அந்நிய ்சலா்வணிகய ்தா்டராைவும் சீராைவும் 
்�ற்றுக ்ைாள்்வதில் ்நருகைடி ஏற்�டடுள்ளது. 

இதன் விகள்வாை எரி்�ாருள் �ற்றாககுகறககு 
ை்டந்த சில ்வாரஙைளாை இந்நாடு முைம் ்ைாடுத -
துள்ளது. இதன் ைாரணததினால்தான் எரி்�ாருகள 
அடிப�க்டயாைக ்ைாண்்ட மின்னுற்�ததியிலும் 
்நருகைடி ஏற்�டடு இருககின்றது. அதன் விகள-
்வாைத்வ தினமும் ஆறு ஏழு மணிததியாலம் மின்-
்்வடக்ட அமுல்�டுததும் நிகலகமயும் உரு்வாகி 
இருககின்றது. 

ஆனால் இலஙகையானது புவியில் பூமததியதர-
கைக தைாடடுககு அண்கமயில் அகமந்திருககும் 
நாடுைளில் ஒன்றாகும். ்வரு்டததின் 365 நாடைளி -
லும் ்�ரும்�குதி சூரிய ்்வளிச்சதகதப ்�ற்றுக 
்ைாள்ளக கூடிய நா்டாை விளஙகுகிறது இந்நாடு. 
இதன் �யனாை சூரியஒளிகயப �யன்�டுததி நாட -
டுககு ததக்வயான அளவு மின்சாரதகத உற்�ததி 
்சய்து ்ைாள்ளலாம்.

அததத�ான்று இந்நாடு நாலாபுறமும் ை்டலால் 
சூழப�ட்ட ஒன்றாை உள்ளது. அதன் ஊ்டாைக 
ைாற்கறப �யன்�டுததியும் த�ாதியளவு மின்சா-
ரதகத உற்�ததி ்சய்து ்ைாள்ளக கூடிய சாததி -
யமும் இந்நாடடில் ைாணப�டுகின்றது. அதததாடு 
தண்ணீகரக ்ைாண்டும் மின்உற்�ததிகய ்சய்து 
்ைாள்ள முடியும். 

தற்த�ாது இம்மூன்று ்வளஙைகளயும் �யன்� -
டுததி இந்நாடடில் மின்சாரம் உற்�ததி ்சய்ய�டு-
கின்றது. ஆனால் அம்முகறகமைகள ஒழுஙகுமு-
கறயாைப �யன்�டுததி நாடடுககுத ததக்வயான 
மின்சாரதகதப த�ாதியளவில் உற்�ததி ்சய்து 
்ைாள்ளலாம்.

இ்வற்கற வி்டவும் உலகில் சில நாடுைள் ை்டல-
கலகயப �யன்�டுததியும் மின்சாரதகத உற் -
�ததி ்சய்யும் முகறகமகயயும் ்ைாண்டுள்ளன. 
அந்த முகறகமகயயும் இஙகு �யன்�டுததலாம். 
அதற்குத ததக்வயான ை்டல்்வளமும் இந்நாடக்டச் 
சூழ உள்ளது. இவ்்வாறு புதுபபிகைததகை சகதி 
்வசதிைகள �ர்வலாைக ்ைாண்டிருககும் இந்நாடு 
இஙகு உற்�ததி ்சய்யப�்டாத புகத�டிம எரி்�ா-
ருகள அடிப�க்டயாைக ்ைாண்்ட மின்உற்�ததித 
துகறயில் ை்டந்த ைாலஙைளில் ை்வனம் ்சலுததிய-
தன் விகள்வாைத்வ தற்த�ாது இந்நாடு இந்த மின் 
்நருகைடிககு முைம் ்ைாடுததிககின்றது. 

ஆனால் அன்தற புதுபபிகைததகை சகதி ்வளஙை-
களப �யன்�டுததிய மின்னுற்�ததில் நாடு அதிை 
ை்வனம் ்சலுததி இருந்தால் தற்த�ாகதய மின் 
்நருகைடி ஏற்�டடிருகைாது. ை்டந்த ைாலஙைளில் 
வி்டப�ட்ட த்வறுைளால்தான் இந்த நிகலகம ஏற் -
�ாடடிருககின்றது என்�தில் ஐயமில்கல. தற்த�ா-
கதய சூழலில் மின்்நருகைடியின் தாகைஙைகளக 
குகறப�தற்ைாை மின்சாரம் வீண்விரயமா்வகதத 
தவிரப�தற்ைான ந்ட்வடிககைைகள முன்்னடுககு-
மாறு நாடடு மகைளி்டம் த்வண்டுதைாள் விடுததுள்-
ளததாடு மின்சாரப �யன்�ாடக்ட 20 வீதம் குகறக-
குமாறும் உள்ளூராடசி மன்றஙைளுககு அரசாஙைம் 
அறிவுறுததல் ்வழஙகியுள்ளது.

இந்நிகலயில் ்வ்டமாைாண ஆளுனர ஜீ்வன் தியா -
ைராொ, சூரிய சகதி மூலம் ்�றப�டும் மின்சாரத-
கதப �யன்�டுததி ்வ்டமாைாணததிலுள்ள அரசாஙை 
நிறு்வனஙைளின் ்சயற்�ாடுைகள தக்டயின்றி 
முன்்னடுகை உள்ளதாைவும், எதிரைாலததில் ்வ்ட 
மாைாணததில் புதுபபிகைததகை சகதி மூலம் மின் -
சாரதகதப ்�ற்றுக ்ைாள்்வதற்கு  ஏற்ற ந்ட்வடிக-
கைைள் ்தா்டரந்தும் முன்்னடுகைப�டும் என்றும் 
குறிபபிடடுள்ளார. இது ்�ரிதும் ்வரத்வற்ைததகை 
ந்ட்வடிககையாகும். 

இவ்்வாறான ந்ட்வடிககைகய ஏகனய மாைா-
ணஙைளும் ைக்டபபிடிகை த்வண்டும். அதன் ஊ்டாை 
புகத�டிம எரி்�ாருகளப �யன்�டுததும் மின்-
னுற்�ததியில் ்நருகைடி ஏற்�டு்வகதத தவிரததுக 
்ைாள்ளலாம். இந்நாடு புதுபிகைததகை சகதி மூலங-
ைகளத தாராளயமாைக ்ைாண்டிருககின்றது. 
அதனால் புகத�டிம எரி்�ாருகளக ்ைாள்்வன-
வுககு ்சல்வாகும் அந்நியச் ்சலா்வணிகய மீதப-
�டுததிக ்ைாள்ளவும் முடியும். அதததாடு புகத�-
டிம எரி்�ாருகளப �யன்�டுததிய மின்னுற்�ததி 
மூலம் சுற்றுச்சூழலுககு ஏற்�டுகின்ற தீஙகுைகள-
யும் ்�ரிதும் குகறததுக ்ைாள்ளலாம். ஆைத்வ 
சூரியசகதி, ைாற்று, தண்ணீர உள்ளிட்ட புதுபபிகைத-
தகை சகதி மூலஙைகளப �யன்�டுததிய மின்னுற் -
�ததியில் அதிைம் ை்வனம் ்சலுததப�்ட த்வண்டும். 
அது ைாலததின் அ்வசியத ததக்வயாகும்.

35, டி. ஆர. விெய்வரதன மா்வதகத, ்ைாழும்பு- - 10
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ஹிஜ்ரி ்வரு்டம் 1443 ஷஃ�ான் பிகற 06
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விமானப்படையின் 71 ஆண்டு நிடைவு; 
சூழல் ்பாதுகாபபு திடைம் முன்்னடுபபு

அறுகம்ட்பயில் மகளிர் தினம்;
அரசாஙக சசடையிலுள்ள 
்்பண்கள ்பலர் ்பஙசகற்பு

ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கடசியின் ்காழும்பு 
மாைடை சம்சம்ளன மாநாடு இன்று

இலஙகை விமானப�க்டயின் 71 
ஆ்வது  ்வரு்ட நிகறக்வ முன்னிடடு 
சுற்றுச்சூழல் �ாதுைாபபு விதச்ட 

த்வகலத திட்டம் முன்்னடுகைப�ட்டது. 
இலஙகை விமானப�க்டத தள�தி எயார 
மாரஷல் சுதரசன �ததிரனவின்  ்வழிைாட்ட-
லின் கீழ் 3000 இற்கும் அதிைமான  விமா-
னப�க்ட அஙைதத்வரைளின் �ஙதைற்பில் 
ை்டந்த 05 ம் திைதி ் ைாழும்பு மற்றும் அதகன 
அண்டிய �குதிைள், மகைள் அன்றா்டம் ந்டமா-
டும் ்�ாது இ்டஙைள் த�ான்ற்வற்கற சுததம் 
்சய்யும் �ணிைள் இ்டம்்�ற்றன.

்்டஙகு �ர்வகலத தடுதது சுற்றுச்சூழகல 
தூய்கமப�டுதது்வதத இதன் பிரதான 
தநாகைம் ஆகும். இதற்ைான ஏற்�ாடுைகள 

இலஙகை விமானப�க்ட தகர்வழி ்சயற்-
�ாடடுப �ணிப�ாளர எயார க்வஸ மாரஷல்  
ெனை அமரசிஙை  ஒருஙைகமதது  ்சயற்�-
டுததினார.

இதன் த�ாது   ்ைாழும்பு மததிய த�ருந்து 
நிகலயம், குணசிஙைபுர த�ருந்து  நிகலயம், 
�ஸதியன்  மா்வதகத த�ருந்து  நிகலயம், 
பிரிவு 2 தைாடக்ட புகையிரத நிகலயம், 
பிரிவு 3 மருதாகன புகையிரத நிகலயம், 
்�ாரகள ்�ாது மயானம், பிரிவு 4 ைஙைா-
ராம விைாகரககு  அருகில் உள்ள ்�ய்ரா 
ஏரியின் சுற்றுபபுற �குதி, ்ைாழும்பு  விமா-
னப�க்டததள மற்றும் புறநைர �குதிைள், 
்ைாழும்பு ததசிய க்வததியசாகல மற்றும் 
சுற்றுபபுறப �குதிைள் என்�ன விமானப-

�க்ட உறுபபினரைளால் துப�ரவு ்சய்யப-
�ட்டன. இததத்வகள தமல்மாைாண ஆளுநர 
மாரஷல் ஒப  தி எயார த�ாரஸ அ்வரை-
ளினால் ஆரம்பிகைப�ட்ட ்்டஙகு ஒழிபபு 
த்வகலத திட்டதது்டன் இகணந்து  ்வடிைால் 
மற்றும் ைால்்வாய்ைளில் ்தாற்று நீககும் 
�ணியும் முன்்னடுகைப�ட்டது. ்்டஙகு 
�ரவும் விதததில் நீர ததஙகி நிற்கும் இ்டஙை-
ளில் விமானப�க்ட  வீரரைளினால்  டரான் 
இயந்திரம் மூலம் இரசாயன  திர்வம் ்தளிக-
ைப�ட்டது.

'சுதந்திரம் ்�ற்ற மகைளின் நல்-
்வாழ்ததுைள்' எனும் தகலபபில் 
ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக ைடசியின் 

்ைாழும்பு மா்வட்ட சம்தமளன மாநாடு 
இன்று வியாழககிழகம பிற்�ைல் 3.00 
மணிககு, ்ைாழும்பு விைாரமைாததவி பூங-
ைாவிலுள்ள இராணு்வத தூபிககு அருைா-
கமயில், ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக ைடசியின் 
தகல்வர கமததிரி�ால சிறிதசன தகல-
கமயில் நக்ட்�றுகின்றது.

இந்த மாநாடடின் பிரதான ைதா�ாததி-
ரமாைத திைழ்�்வர, ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக 
ைடசியின் �தில் தவிசாளரும், ஸ்ரீலஙைா 
சுதந்திரக ைடசியின் மததிய ்ைாழும்பு 
அகமப�ாளரும், முன்னாள் அகமச்ச-
ருமான ெனாதி�தி சட்டததரணி க�்ஸர 
முஸத�ா ஆ்வார. சுதந்திரக ைடசி ்வரலாற்-
றிதலதய ்ைாழும்பு மா்வட்டததிலிருந்து 
மததிய ்ைாழும்பு அகமப�ாளராை முஸலிம் 
ஒரு்வர ததரந்்தடுகைப�டடுள்ளகம அகைட-
சிககு புதிய்தாரு  உதத்வைதகதயும் நம்பிக-
கைகயயும் ஏற்�டுததியிருககிறது. 

இலஙகையின் அரசியல் ்வரலாற்றில், 
ஸ்ரீலஙைா சுதந்திரக ைடசிககு முககிய �ஙகி-
ருககிறது. அகைடசியின் ை்டந்த ைாலஅரசியல் 
தகல்வரைள், தஙைளின் அளப�ரிய உகழப-
க�அகைடசியின் ்வளரச்சிகைாை உரமாககியி-
ருககின்றாரைள். 

ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக ைடசி உள்ளிட்ட 11 
ைடசிைளின் ஒரு ததசிய ்்வளியீடு ை்டந்த 2 
ஆம் திைதி புதன்கிழகம மாகல ்ைாழும்பில் 
்்வளியிடடு க்வகைப�ட்டது. 'முழு நாடக்ட-
யும் சரியான �ாகதககு' என்ற தகலபபி-
லான ததசிய ்்வளியீடடிகன அன்கறய 
தினம் ்்வளியீடடு க்வததனர.

இதில் 11 ைடசிைள் �ஙகு ்ைாண்டிருந்-
தன. ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக ைடசி, ததசிய 
சுதந்திர முன்னணி, ெனநாயை இ்டதுசாரி 

முன்னணி, இலஙகையின் ைம்பியூனிஸட 
ைடசி, லஙைா சமசமாெக ைடசி, பிவிதுரு 
்�ல உருமய, ததசிய ைாஙகிரஸ, 
இலஙகை மகைள் ைடசி, விெய தரணி ததசிய 
சக�, ஐககிய மகைள் ைடசி (எகசத ம�ென 
�க்ஷய), யுதுைம ததசிய அகமபபு ஆகிய-
னத்வ ைலந்து ்ைாண்டிருந்த ைடசிைளாகும்.

ஸ்ரீலஙைா சுதந்திரக ைடசி உள்ளிட்ட 11 ைட-
சிைளினால் ்்வளியி்டப�டடிருககும் ததசிய 

்்வளியீடடில் �தியப�டடிருககும் ைாலததின் 
மகைள் ததக்வைள் பின்்வருமாறு:

்்வளிநாடடுச் ்சலா்வணி இருககைகய 
அதிைரிததுக ்ைாள்ளல், �யிற்சி ்�ற்ற 
்தாழிலாளரைகளயும் உகழப�ாளரைகள-
யும் �யன்�டுததி ்்வளிநாடடு த்வகல 
்வாய்பபுச் சந்கதகய அர்வகணததல், சுற்-
றுலாததுகறகய முழுகமயாை மீண்டும் 
நிகலப�டுததிக ்ைாள்ளல், நீண்்டைால மின் 

உற்�ததித திட்டதகத உள்்வாஙகிய ததசிய 
்ைாள்கை ஒன்கறயும், இலககு தநாககிய 
்சயற்�ாடடுத திட்டதகதயும் முன் 
க்வததல், இறககுமதி ்வரிைளில் ்வறிய்வர-
ைளுககு நி்வாரணம், ்மாதத வியா�ாரிை-
ளின் ஆதிகைததின் ஊ்டாை ்�ாருடைகளக 
்ைாள்்வனவு ்சய்யும் நிகலயஙைளுககு 
�திலாை, வி்வசாயிைளின் அதிைாரதகத 
உறுதிப�டுததும் ்�ாருளாதார மததிய 
நிகலயஙைள், நாடு பூராைவும் உ்டன் 
33,000 சிறிய குளஙைள் மற்றும் அகண-
ைளுககு அருகில் சூழல் �ாதுைாபக� மறு 
சீரகமததல், வி்வசாயத திகணகைளததிற்-
குரிய திட்டதகதப �யன்�டுததி, ததசிய 
விகத உற்�ததி ்சய்்வதற்ைான ஆராய்ச்சி 
நிகலயஙைளுககு மீண்டும் உயிரூட்டல், 
உர மானியதகத வி்வசாயிைளுககு �ண-
மாைத்வ ்வழஙகுதல், இகளஞர சமுதாயத-

துககு முன்னுரிகம - புததிஜீவிைளுககு உரிய 
இ்டம், ்்வளிநாடடு த்வகல்வாய்பபுகைகள 
உரு்வாககுதல், ஊழல் தமாசடிைகள ஒழிப�-
தன் ஊ்டாை �ா்வகனயாளரைகளப �ாதுைாத-
தல், �ாரிய ைனிய ்வளஙைள் ஊ்டாை ்�ாரு-
ளாதார சகதிகய அதிைரிததல், �க்டயினகர 
்�ாருளாதார யுததததிற்கு அகழததல், 
பிரதான மற்றும் முககியமான ை்டல் ்வளஙை-
ளின் மூலம் நாடடின் ்வளதகத அதிைரிததல்.

இக்வ ஸ்ரீ லஙைா சுதந்திரக ைடசியின் 
'முழு நாடக்டயும் சரியான �ாகதககு' 
அகழததுச் ் சல்லும் ் ்வற்றியின் ைம்�ததில் 
நிற்கும் சிறப�ான திட்டஙைள். இததிட்டஙைள் 
அகனததும் தநரததியாைவும் ்தா்டராைவும் 
இ்டம்்�ற்று, மகைளின் ்வாழ்வில் மறும-
லரச்சி ஏற்�்ட த்வண்டும் என்�தத அகன்வ-
ரினதும் த்வண்டுதலாகும்.

புதுப்பிக்கத்தக்க சகதிவளங்களில்
்கவனம் சசலுததுவது அவசியம்

நாளும் த�ாடர்ந்து வாட்டுகின்ற வறுமை, 
அறிமவ அழிப்பது ப்பால ை்றதி,
புகமை அழித்து விடும்.

்�ாச்சாபபுக ்ைால்லும் புைகழ அறிவிகன
நிச்ச நிரபபுக்ைான் றாஙகு

றிசாத ஏ. ைாதர...?

ஐ.ஏ.ைாதிரைான்...?

ஸ்ரீல.சு.க மத்திய ்காழும்பு
அடமப்பா்ளர் ட்பஸர் முஸத்பாவின் 
அடழபபில் கடசித் தடலைர்
டமத்திரி்பால சிறிசசன தடலடம



உலகத் தமிழ் வம்சாவளியினரின் ஒன்றுகூட-
லும, ்சாதனன பனடத்த  பபணகளுக்கு விருது 
வழங்கி பகௌரவித்தலும, உலகத் தமிழ் பசாரசாளு-
மன்்ற நிகழ்வும  என மூன்று விழசாக்கனையும 
முபபபரும விழசாவசாக உலகத் தமிழ் வம்சாவளி 
அனமபபு  நடத்தவுளைது.   

‘உலகத் தமிழ் வம்சாவளி மசாநசாடு' இமமுன்ற எட்-
டசாவது ஆணடசாக  நடத்தபபடுவது குறிபபிடத்தக்கது. 
நசானை 11 ஆம திகதி பவளளிக்கிழனம கசானல 
10  மணிக்கு முபபபரும விழசாவின் பதசாடக்க-
விழசா நனடபப்றவுளைது. உலகத் தமிழ்  வம்சாவளி 
அனமபபின் தனலவரும, உலகத் தமிழ் வரத்தக ் ங்-
கத்தின் தனலவருமசான  பெ. ப்லவகுமசார இங்கு 
வரவவற்புனரயசாற்்றவுளைசார.   

தமிழ்நசாட்டு பதசாழில மற்றும தமிழ் வைரச்சித் 
துன்ற  அனமச்்ர தங்கம பதன்னரசு, பளளிக் கல-
வித்துன்ற அனமச்்ர அன்பில மவகஷ்  பபசாயயசா-
பமசாழி, மின்்சாரம, மதுவிலக்கு மற்றும ஆஸபத்திரி 
னவத்தியத் துன்ற  அனமச்்ர வி. ப்ந்தில பசாலசாஜி, 
சிறுபசான்னமயினர நலன் மற்றும பவளிநசாடு வசாழ்  
தமிழர நலத்துன்ற அனமச்்ர ப்ஞ்சி வக. எஸ. 
மஸதசான், இந்து ்மயம மற்றும  அ்றநினலத்துன்ற 
அனமச்்ர பி. வக. வ்கரபசாபு, சுற்றுச் சூழல மற்றும 
மசாசுக்  கட்டுபபசாடு, இனைஞர நலன் மற்றும வினை-
யசாட்டு வமமபசாட்டுத் துன்ற அனமச்்ர  சிவ வீ. 
பமயயநசாதன் ஆகிவயசார தனலனம விருந்தினரசாக 
கலந்து பகசாளைவுளைனர.   

வி.ஐ.டி பலகனலக்கழக நிறுவனர வவந்தர வகசா. 
விஸவநசாதன்,  வளளுவர அறிவியல மற்றும 
வவைசாணனமக் கலலூரி வக. ப்ங்குட்டுவன்,  தமிழ்-
நசாடு சுற்றுலசாத்துன்ற முதன்னமச் ப்யலசாைர  
படசாக்டர வி. ்ந்திரவமசாகன்,  தமிழ்நசாடு சுற்றுலசா 

வைரச்சிக்கழக வமலசாண இயக்குனர ்ந்தீப 
நந்தூரி,  தமிழ்நசாடு பசாடநூல நிறுவனத்துக்குப 
பபசாறுபபசான எல. லிவயசானி, வி.ஐ.ரி.  பலகனலக்க-
ழக துனைத் தனலவர வி. ப்லவம, ப்யதி மற்றும 
மக்கள  பதசாடரபுத்துன்ற இயக்குனர  படசாக்டர வி.பி. 
பெயசீலன், புலமபபயர  தமிழரகளின் மறுவசாழ்வு 

நலன் ஆனையர பெயசிந்தசா லசா்ரஸ 
ஆகிவயசார  சி்றபபுனரயசாற்்றவுளை-
னர.   

மறுமலரச்சி திரசாவிட முன்-
வனற்்றக் கழகத்தின் நசாடசாளு-
மன்்ற  உறுபபினர னவவகசா, 
திரசாவிட முன்வனற்்றக் கழக 
நசாடசாளுமன்்ற உறுபபினர 
ஆர.எஸ.  பசாரதி, மனிதவை 
வமமபசாட்டு துன்ற அனமச்-
்ர மவலசிய எம. ்ரவைன், 
மவலசிய துனை  முதல-
வர வபரசாசிரியர பி. 
ரசாம்சாமி, இலங்னகயின் 
இரசாெசாங்க அனமச்்ர 
்தசாசிவம  வியசாவழந்திரன், நியூபிரிட்டன் மசாகசாை 
அரசின் ஆளுநர சுசீந்திரன்  முத்துவவல, கனடசா 
பசாரசாளுமன்்ற உறுபபினர ஹசாரி ஆனந்த்ங்கரி, 
இலங்னக  பசாரசாளுமன்்ற உறுபபினர கலசாநிதி 
சுவரன் ரசாகவன், இலங்னக பசாரசாளுமன்்ற  உறுப-
பினர எச்.எம. முஹமமட் ஹரீஸ, அபமரிக்க பசாரசா-
ளுமன்்ற உறுபபினர ரசாெசா  கிருஷ்ைமூரத்தி, நியூசி-
லசாந்து பசாரசாளுமன்்ற உறுபபினர வனுசி வசாலடர, 
விடுதனல சிறுத்னதகள கட்சி எம.பியசான பதசால. 
திருமசாவைவன், திரசாவிட  முன்வனற்்றக் கழக நசாடசா-
ளுமன்்ற உறுபபினர கலசாநிதி வீரசாச்்சாமி, இலங்-

னகயின்  ஓயவு பபற்்ற நீதியர்ரும வடமசாகசாை 
முன்னசாள முதலனமச்்ருமசான க.வி.  விக்வனஸ-
வரன், முன்னசாள ஒன்றிய அனமச்்ர சு.திருநசாவுக்-
கரசு, இலங்னக  நசாடசாளுமன்்ற உறுபபினர எம.ஏ. 
சுமந்திரன், முன்னசாள கலவி இரசாெசாங்க  அனமச்-
்ர கலசாநிதி வவ. இரசாதசாகிருஷ்ைன், வநசாரவவ எம.

பி கம்சாயினி  குைரத்தினம, மதுனர 
நசாடசாளுமன்்ற உறுபபினர சு. 

பவங்கவட்ன், இலங்னக  நசாடசா-
ளுமன்்ற உறுபபினர எம. 
வவலுகுமசார, மக்கள வதசியக் 

கட்சி நசாடசாளுமன்்ற  
உறுபபினர ஏ.வக.பி. 
சின்ரசாசு, நியூசிலசாந்து 
நசாடசாளுமன்்ற உறுப-

பினர  பிரியங்கசா இரசாதசாகிருஷ்ைன் ஆகிவயசார 
உட்பட வமலும பல உலகத் தமிழ் நசாடசாளுமன்்ற  
உறுபபினரகள இதில கலந்து பகசாளைவுளைனர.   

பன்னிரணடசாம திகதி தமிழ் தினர நட்்த்திரங்கள 
பங்குபபறும நிகழ்வில 2022 எடி்ன் தினர விருது-
கள வழங்கபபடவுளைன.   

மரு எஸ. குரு்ங்கர (மீனசாட்சி மி்ன் தனலவர),  
விைமபரபபிரிவு பஷீர அஹமட் எம. அவெகுமசார, 
கலசாநிதி எம.என். ்ங்கர,  மவலசிய எட்வவட் சுபபிர-
மணி, இைமபசாதி கருைசாகரன், லணடன் ெனகன், 
சிங்கபபூர  அருனமச்்ந்திரன், மவலசிய எஸ. தீனத-

யசாைன், கட்டடப பிரிவுத் தனலவர அன்டனி  ரத்னம, 
விைமபர பவளியீட்டு பிரிவு கலசாநிதி ஆர. ்க்தி-
வவல, கவிஞர  ரவிபசாரதி, கசாஞ்சிபுரம மருத்துவ 
பிரிவு மரு ்ந்தியநசாரசாயைன், அபமரிக்க  ஏ.எம. 
வநசாயல, இலங்னக எஸ. தியசாகு, கனடசா ஆலன் ஏ. 
அகிலன், பமசாரிஷியஸ  நித்தியசானந்தசா ஆகிவயசார 

விழசாக் குழுவினரசாக இதற்கசான ஏற்பசாடுகனன ப்ய-
துளைனர.    

இந்வதசாவனசிய வி்சாகன்,  படசாக்டர பத்மநசாதன் 
தனலனமயில  தமிழ்நசாடு அனனத்து நசாதஸவர 
கவின் கனலஞரகள ்ங்கம நடத்தும மங்கை இன -்

யுடன்  வரவவற்பு மற்றும வபசாட்டி நிகழ்வுகளும 
நனடபப்றவுளைன.   

பசாரமபரிய கனல மற்றும கலசா்சார நிகழ்வுகள  
படசாக்டர பி. ்ந்திரவமசாகன் ்ந்தீப நந்தூரி தனல-
னமயில நனடபபறும.   

தங்கம பதன்னரசாசு தனலனமயில பதசாடக்கபப-
டும இவ்விழசாவில,  'தமிழரும வீர வினையசாட்டும' 
எனும பதசானியில சி.வி. பமயயநசாதனும,  'ஆன்மீ-
கமும தமிழும' எனும பதசானியில பி.வக. வ்ரன்பசாபு-
வும, 'புலமபபயரந்த  தமிழரும வசாழ்வியலும' எனும 
பதசானிபபபசாருளில ப்ஞ்சி வக.எஸ. மஸதசானும,  

'வைரும தமிழகம கணகசாட்சி' எனும பதசானியில 
வி. ப்ந்திலபசாலசாஜியும,  'தமிழரின் வைரச்சியில 
கலவி' எனும பதசானியில அன்பின் மவகஸ  பபசாய-
யசாபமசாழியும கருத்துக்கனை பரிமசாறி தமிழ்ப பணி-
யசாற்்றவுளைனம  குறிபபிடத்தக்கது.   

இதில, பலவவறு நசாடுகனைச் வ்ரந்த தமிழ் நசாடசா-
ளுமன்்ற,  ் ட்டமன்்ற உறுபபினரகள, மசாநில மத்திய 
அனமச்்ரகள, துனை முதலவரகள,  வமயரகள, 
பலகனலக்கழக வவந்தரகள, பதசாழிலதிபரகள, கல-
வியசாைரகள ஆகிவயசார  கலந்து சி்றபபிக்க உளை-

னர. இங்கு இந்திய ஆட்சிப பணி, கசாவல பணி, 
பவளியு்றவுத்துன்ற பணி,  விணபவளித்துன்ற, 
வினையசாட்டுத்துன்ற, விமசானத்துன்ற, ்மூக 
நலத்துன்ற,  கலவியசாைரகள, மருத்துவரகள 
வபசான்்ற துன்றயில ்சாதனன பனடத்த பபணக-
ளுக்கு  ்சாதனன பபணகள விருது வழங்கபபட 
உளைது.   

இதில சி்றபபு நிகழ்வசாக உலகில 12 நசாடுக-
ளில தற்வபசாது  மக்கைசால வதரந்பதடுக்கபபட்ட 
152 நசாடசாளுமன்்ற உறுபபினரகள உளைனர.  
அவரகனை வநரடியசாகவும, இனைய வழியசா-
கவும அனழத்து உலகத்தமிழ் பசாரசாளுமன்்ற  
நிகழ்வு நனடபப்ற உளைது.   

இந்நிகழ்வில மசாைவ, மசாைவிகளின் கனல 
நிகழ்வுகளும,  வபச்சுபவபசாட்டி, ஆனட அலங்கசாரம 
நிகழ்வுகளும நனடபப்றவுளைன. இது மருத்துவ  
விழிபபுைரவு நிகழ்வசாகவும ஆனட அலங்கசார 

நிகழ்வசாகவும நனடபப்ற உளைது. 
இதில  பலவவறு மருத்துவ கலலூ-
ரிகளின் மசாைவ மசாைவிகளும 
மற்றும கனல கலலூரி,  விவ்சாய 
கலலூரி, பபசாறியியல கலலூரி 
மசாைவரகளும, பிைஸ டூ மசாை-

வரகளும  கலந்து பகசாளை உளைனர.   
இதில முத்தசாயபபசாக 'வைரும தமிழகம' என்்ற 

தனலபபில  கணகசாட்சி நனடபப்ற உளைது. அதில 
தமிழகம அனனத்து துன்றகளிலும வைரச்சி  
அனடந்தனத பன்ற்சாற்றும விதமசாகவும, அனனத்-
துத் துன்ற ்சாரந்த அரங்கங்கள  அனமத்து கசாட்சிப-
படுத்த உளவைசாம என உலகத் தமிழ் வம்சாவளி 
அனமபபின் தனலவர  ப்லவகுமசார பதரிவித்தசார.   

கனல, கலசாச்்சாரம, கலவி, பபசாருைசாதசாரம வபசான்-
்றவற்றில  முன்வனற்்றமனடய இந்திய நசாட்டில 
உற்பத்தியசாகும பபசாருட்கனை ஏற்றுமதி  ப்யய-
வும அயலநசாடுகளில மக்களுக்குத் வதனவயசான 
பபசாருட்கனை இ்றக்குமதி  ப்யயவும இவ்வனமப-
பின் மூலம பலர பயன் பபறுகின்்றனர.   

இதுவனர இனையத்தில நனடபபற்்ற மக்கைசால 
வதரந்பதடுக்கபபட்ட  நசாடசாளுமன்்ற உறுபபினரகள, 
ரசாஜய்பசா உறுபபினரகள, ப்னட்டரகள, வதசிய  
உறுபபினரகள மத்திய அனமச்்ரகள, பபருமபசான்-
னமயசான உறுபபினரகள  வநரடியசாகவும, இனை-
யத்திலும கலந்து பகசாணடு சி்றபபிக்க உளைனர.   

இந்நிகழ்வில 12 நசாடுகளில இருந்து 152 தமிழ் 

நசாடசாளுமன்்ற  உறுபபினரகள பங்வகற்கவுளைனர. 
இதன் மூலம தசாங்கள வசிக்கும நசாட்டில  அர்சாங்-
கத்தின் மூலம தமிழரகனை கலவி பபசாருைசாதசாரத்-
தில எபபடி  வமமபடுத்தலசாம எனவும, 12 நசாட்டு 
அர்சாங்கத்தின் உதவிகனை பப்றவும, இரசாெசாங்க  
உ்றனவ வமமபடுத்தவும இந்த உலகத் தமிழ் பசாரசா-
ளுமன்்றம வபருதவியசாக இருக்கும  என உலகத் 
தமிழ் வம்சாவளி அனமபபின் தனலவரும உலகத் 
தமிழ் பசாரசாளுமன்்ற  அனமபபசாைருமசான ப்லவகு-
மசார பதரிவித்தசார.

நசாடைசாவிய ரீதியில வதரச்சி பபற்்ற அழகுக்கனல நிபுைர-
கனை னமயபபடுத்தி நனடபபறும 'மசாற்று வமசாதிரம' மைப-
பபண அலங்கசாரக் கசாட்சி கடந்த ெனவரி மசாதம பகசாழுமபில 
நனடபபற்்றனதத் பதசாடரந்து இமமசாதம யசாழ் மணணில 
இன்ன்றய தினம மசானல 4 மணிக்கு ப்லவசா பலஸ மணட-
பத்தில பவகுவிமரின்யசாக நனடபபறுகி்றது. பல மசாவட்டங்-
களிலிருந்தும வருனக தரும 50 இற்கும வமற்பட்ட அழகுக்-
கனல நிபுைரகளின் பங்வகற்வபசாடு பல சி்றபபு அதிதிகளும, 
பிரதம அதிதிகளும இந்நிகழ்வில கலந்து சி்றபபிக்கவுளனர.   

இன,மத,பமசாழி வபதமின்றி இந்த ்மூகத்தில ்சாதித்துக் 
பகசாணடிருக்கும அழகுக்கனல நிபுைரகள அனனவனரயும 
பகௌரவிக்கும இமமசாற்றுவமசாதிரம மைபபபண அலங்-
கசாரக் கசாட்சி அழகுக்கனல நிபுைரகளுடன் இனைந்து 
பலவவறு ஊடக, புனகபபட, 
ஆனட அலங்கசார மற்றும 
அனு்னரையசாைரகளின் ஒத்-
துனழபவபசாடு தனித்துவமசாய 
நனடபப்றவுளைது. ஏரசாை-
மசான பசாரனவயசாைரகவைசாடு 
பலரின் எதிரபசாரபபுகவைசாடு 
இதுவனரயில எந்தபவசாரு திரு-
மைவ்னவயும ஏற்பசாடு ப்ய-
திரசாத மைபபபண அலங்கசாரக் 
கசாட்சினய மக்களின் மனனத 
பவன்றுளைது.   

பல எதிரபசாரபபுகவைசாடு எதிர-
பசாரத்து கசாத்திருக்கும யசாழ் 
மக்களின் நல ஆதரவவசாடும 
அவரகளின் நன்மதிபனப பபற்்ற 
மசாற்றுவமசாதிரம மைபபபண 

அலங்கசாரக் கசாட்சி பிரமமசாணட 
முழக்கத்வதசாடு யசாழ் மணணில 
அரங்வக்றப வபசாகி்றது. எதிரபசாரப-
புகவைசாடு வரும அனனவனர-
யும பிரமமசாணடத்திற்கு அனழத்-
துச் ப்லலும 'மசாற்றுவமசாதிரம' 
நிகழ்வு நிச்்யம வருனக தரும 
அனனவனரயும திருபதிபடுத்-
துபமன்பதில எவ்வித ஐயமு-
மிலனல. யசாழ் மணணில இன்று 
அரங்வகரவிருக்கும பிரமமசாணட 
மைபபபண அலங்கசாரக் கசாட்சி-
யில நீங்களும இனைந்திருங்-
கள என்று ஏற்பசாட்டசாைரகள 
பதரிவித்துளைனர.   

2000-ஆம ஆணடில வ்ன் வவசாரன் நூற்-
்றசாணடின் சி்றந்த ஐந்து விஸட்டன் துடுப-
பசாட்ட வீரரகளில ஒருவரசாகத் வதரவு ப்ய-
யபபட்டசார. அனனத்து விதமசான துடுபபசாட்ட 
வடிவங்களில இருந்தும 2013 ெூனலயில 
தனது ஓயவினன அதிகசாரபூரவமசாக இவர 
அறிவித்திருந்தசார. இவர பன்னசாட்டுத் துடுப-
பசாட்டப வபசாட்டிகளின் விைக்கவுனரயசாைரசாக-
வும பணியசாற்றியுளைசார.  

வேன் வவசாரன் ப்படமபர 13, 1969 
இல வமல பபரன்ட்ரீ கலி, விக்வடசாரியசா, ஆஸ-
திவரலியசாவில பி்றந்தசார. வேன் வவசாரன் 
1992 இல தனது முதலசாவது வதரவுத் 
துடுபபசாட்டப வபசாட்டியில வினையசாடினசார. 
பன்னசாட்டு ஒருநசாள வபசாட்டிகளில பமசாத்தம 
1,011 இலக்குகனைக் னகபபற்றினசார.இவரது 708 வதரவு இலக்-
குகள 2007-ஆம ஆணடு வனர வதரவுத் துடுபபசாட்டத்தில எந்த 
ஒரு பந்து வீச்்சாைரசாலும அதிக இலக்குகனை வீழ்த்திய ்சாதனன-
யசாக இருந்தது.  

ஒரு பயனுளை கீழ்-வரின் மட்னடயசாைரசாக, இவர 3,154 வதரவு 
ஓட்டங்கனைப பபற்றுளைசார. பன்னசாட்டு அைவில வினையசாடிய-
துடன், வவசாரன் தனது ப்சாந்த மசாநிலமசான விக்வடசாரியசாவுக்கசாக 
உளநசாட்டுப வபசாட்டிகளிலும, எமப்யர அணிக்கசாக இங்கிலசாந்து 
உளநசாட்டுப வபசாட்டிகளிலும வினையசாடினசார. இவர 2005 முதல 
2007 வனர மூன்று பருவங்களுக்கு எமப்யர அணித் தனலவ-
ரசாக வினையசாடினசார. 2003 பபபரவரியில, தனட ப்யயபபட்ட 
வபசானதபபபசாருனை வ்சாதனன ப்யததற்கசாக துடுபபசாட்டப வபசாட்-
டிகளில வினையசாட ஓரசாணடுகசால இனடக்கசாலத் தனட விதிக்கப-
பட்டது.அத்துடன், பந்தயப பையத்பதசாழிலரகளிடமிருந்து பைம 
பபற்று வினையசாட்டிற்கு அவபபபயனர ஏற்படுத்திய குற்்றச்்சாட்-
டுகள,பசாலியல பதசாலனல உட்படக் கைத்திற்கு பவளிவய நடந்த 

அவதூறுகைசால இவரது வசாழ்க்னக பசாதிக்கபபட்டது.2007 ென-
வரியில ஆஸதிவரலியசாவின் இங்கிலசாந்துக்கு எதிரசான ஏேஸ 
பதசாடரின் பவற்றியின் முடிவில வவசாரன் பன்னசாட்டுத் துடுபபசாட்டப 
வபசாட்டிகளில இருந்து ஓயவு பபற்்றசார.   

இவருடன் அணியின் வமலும மூன்று முன்னணி வீரரகைசான 
கிபைன் பமக்ரசா, வடமியன் மசாரட்டின், ெஸடின் லசாங்கர ஆகிவயசா-
ரும அவத வநரத்தில வதரவுப வபசாட்டியில இருந்து ஓயவு பபற்்ற-
னர, இது 'ஒரு ்கசாபதத்தின் முடிவு' என்று பரவலசாக அபவபசாது 
அறிவிக்கபபட்டது.  

பன்னசாட்டுப வபசாட்டிகளில இருந்து இனைபபசாறிய பின்னர, 
வவசாரன் 2007 எமப்யர அணியில இறுதிப 
பருவப வபசாட்டிகளில வினையசாடிய பின்னர, 
முதல தரப வபசாட்டிகளில இருந்து இனைபபசா-
றினசார.இந்தியன் பிரீமியர லீக் (IPL)வபசாட்-
டிகளில ரசாெஸதசான் ரசாயலஸ அணியில 
2008–2011 கசாலபபகுதியில அணித் 
தனலவரசாக வினையசாடியவதசாடு, பயிற்சியசா-
ைரசாகவும பணியசாற்றினசார.  

1993 ஆம ஆணடில, ஆஸதிவரலியசாவின் 
ஏேஸ பதசாடருக்கசான இங்கிலசாந்து சுற்றுபப-
யைத்திற்கு வவசாரன் வதரந்பதடுக்கபபட்டசார. 
ஆறு வதரவுத் துடுபபசாட்டப வபசாட்டி பகசாணட 
வதரவுத் துடுபபசாட்டத் பதசாடரில இவரில 
பமசாத்தமசாக 34 இழபபுகனைக் னகபபற்றி-
னசார.இதன்மூலம அதிக இழபபுகனைக் னகப-

பற்றிய பந்துவீச்்சாைரகள வரின்யில இவர முதலிடம பிடித்தசார.   
்ரவவத் வபசாட்டிகளில இருந்து ஓயவு அறிவித்த பி்றகு இந்-

தியன் பிரீமியர லீக்கில ரசாெஸதசான் வரசாயலஸ அணி இவனர 
$450,000 மதிபபில வதரவு ப்யதது.வேன் வவசாரன் இந்த 
அணியின் தனலவரசாக அறிவிக்கபபட்டசார. இவரின் தனலனமயில 
முதல இந்தியன் பிரீமியர லீக்கில ரசாெஸதசான் வரசாயலஸ அணி 
பவற்றி பபற்்றது. கிரிக்பகட் உலகில ெசாமபவசானசாகத் திகழ்ந்த 
சுழற்பந்து சிங்கம தனது 52 வது வயதில மசாரனடபபினசால 
மன்றந்த ப்யதி அகில உலக கிரிக்பகட் ரசிகரகளின் மனங்க-
ளில ஆழ்ந்த துயரத்தினன பதிவு ப்யதது. கிரிக்பகட் வரலசாற்றில 
வேன் வவசாரனின் ்ரித்திரம பபசான்பனழுத்துகைசால பபசாறிக்கப-
பட வவணடியதசாகும.
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'மசாற்று வமசாதிரம' என்்ற பபயனர 
பதரியசாமல யசாரும இருக்க 
முடியசாது. பிரமமசாணடம என்்றசாவல 

அது அருந்ததிவய. பல வருடங்கனைக் கடந்தும 
தனலநகனரத் தசாணடியும 'மசாற்று வமசாதிரம' 
எனும மைபபபண அலங்கசாரக் கசாட்சி நிகழ்னவ 
பவற்றிகரமசாக நடத்திவருகின்்றனம அருந்ததியின் 
தனித்துவவம.

உலகத் தமிழ் வம்சாவளி 
அனமபபு நடத்தும முபபப-
ரும விழசா  நசானை 11 ஆம 

திகதி பவளளிக்கிழனமயும நசானை 12 
ஆம திகதி ்னிக்கிழனமயும  ப்ன்னன 
நந்தமபசாக்கத்தில உளை வரத்தக 
னமயத்தில நனடபப்ற உளைது.

ன் கீத் வவசாரன் என்பவத வேன் 
வவசாரனின் முழுபபபயர. வவசாரன் 13 
ப்படமபர 1969 இல பி்றந்தசார. வேன் 

வவசாரன் முன்னசாள ஆஸதிவரலியத் துடுபபசாட்ட, சுழற்பந்து 
வீரரும ஆவசார. கிரிக்பகட் வரலசாற்றில தனலசி்றந்த சுழற்-
பந்து வீச்்சாைரசாக அகில உலகிலும புகழ் பபற்்றவர. 1994-
ஆம ஆணடிற்கசான சி்றந்த துடுபபசாட்ட வீரரசாக விஸட்டன் 
துடுபபசாட்ட வீரரகளின் நசாட்குறிபபினில குறிபபிடபபட்டுள-
ைசார. அத்துடன் 2004, 2005 ஆம ஆணடுகளில விஸட்டன் 
முன்னணித் துடுபபசாட்ட வீரரசாக அறிவிக்கபபட்டசார.

உலகத் தமிழ் வம்சாவளி   
அமைப்பின் முப்்பெரும விழசா

யசாழ்ப்பெசாணத்தில் இன்று  
Grand Bridal Fashion Show

கிரிக்கட் வரலசாற்றில் ்பெசான்்னெழுத்துகளசால்   
்பெசாறிககப்பெட வவண்டியவர் வேன் வவசார்ன்
வே

எஸ.கவை்ன் ஆச்்சாரி ்தீஷ்...?
கம்பளை

்்ன்மனெ ைசாநகரில் நசாமள ஆரமபெம

ஊடக அனு்ரமண தினெகரன், வசாரைஞ்ரி

இலககியப் புரவலர் ஹசாஸிம உைர், தினெகரன் ைற்றும 
வசாரைஞ்ரி பிரதை ஆசிரியர் வத. ்்ந்தில்வவலவர், 
உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பின் இலஙமகப்
பிரதிநிதி சுப்பிரைணியம தியசாகு ஆகிவயசாரும பெஙவகற்பு

12 நசாடுகளின் 152 பெசாரசாளுைன்்ற உறுப்பினெர்கள் வநரடியசாகவும,
இமணய வழியசாகவும பெஙவகற்கும உலகத்தமிழ் பெசாரசாளுைன்்ற நிகழ்வு

8 ஆவது ஆண்டசாக நமட்பெறும உலகத் 
தமிழ் வம்சாவளியினெரின் ஒன்றுகூடல்
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ஊடக சுதந்திரதமத ஒடுக்கும்...
அமைச்சரும் டிஜிட்டல் த�ொழில்நுட்பம், 

த�ொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி இரொஜொங்க 
அமைச்சருைொன நொைல் ரொஜ்பக் ஷ த�ரிவித்-
�ொர்.   இது, �்கவல் அறியும் ்சட்டத்துக்கு 
அப்பொல் த்சல்லும் ஒரு ்சட்டைல்்ல என்று 
குறிபபிட்ட அவர், ஊ்ட்க அமைபபு்கள் 
ைற்றும் சிவில் அமைபபு்களு்டன் ்க்லந்துமர-
யொடியய இந்� ்சட்டம் த்கொண்டுவரப்பட்டது. 
ஊ்ட்க சு�ந்திரத்ம� ்கடடுப்படுத்தும் ஒரு ்சரத்-
�ொவது இதில் இருந்�ொல் முன்மவக்குைொறு 
அவர் எதிரணிக்கு ்சவொல் விடுத்�ொர்.   

 �னிப்பட்ட �ரவுப ்பொது்கொபபு ்சட்ட மூ்லம் 
மீ�ொன விவொ�த்ம� ஆரம்பித்து மவத்து யநற்று 
்பொரொளுைன்்றத்தில் உமரயொற்றிய அவர் யைலும் 
குறிபபிட்ட�ொவது,   

 2019 ஆம் ஆண்டு இந்� ்சட்டமூ்லம் ்சைர்ப-
பிக்்க யயொ்சமன முன்மவக்்கப்பட்டது.    த்பொது-
ைக்்களுக்கும் தும்ற்சொர்ந்�வர்்களுக்கும் �ைது 
்கருத்துக்்கமை முன்மவக்்க ஏழு �்டமவ்கள் 
்சந்�ர்ப்பம் வழங்கப்பட்டன. 2019 ைொர்ச மு�ல் 
த்பொதுைக்்களுக்கு வொயப்பளிக்்கப்பட்டது. 

எதிர்பம்ப முன்மவக்்க 02 வொரங்கள் அவ்கொ-
்சம் இருந்�ய�ொடு அக்்கொ்லப்பகுதியில் நீதிைன்-
்றம் த்சல்்லவும் வொயபபிருந்�து. 

02 வொரம் ்க்டந்து இருவர் நீதிைன்்றம் த்சன்றி-
ருந்�னர். அமனத்து தவளிப்பம்டத் �ன்மையு-
்டன் இ�மன முன்மவத்துள்யைொம்.

 நீதிைன்்றம் த்சல்்ல ை்றந்��ொ்க ையந்� தி்சொநொ-
யக்்க யநற்ம்ற கூட்டத்தில் ்பஙய்கற்்றய்பொது த�ரி-
வித்�ொர். அவர் நல்்ல ்ப்ல ்கருத்துக்்கமை முன்-
மவத்�ொர்.   

 அமனத்து அர்ச தும்ற்கமையும் ்கணனி 

ையப்படுத்�வும் பிரமஜ்கள் ய்சமவ்கள் ்கணினி 
ையப்படுத்�வும் யநொக்்கொ்கக் த்கொண்ய்ட �னிப-
்பட்ட �ரவு ்பொது்கொபபு ்சட்டம் த்கொண்டுவரப-
்படுகி்றது. உ்லகில் அயந்க நொடு்களில் அர்ச 
த்பொறிமும்ற ்கணினி ையப்படுத்�ப்ப்டொ��ொல் 
கும்ற்பொடு்கள் ஏற்்பட்டன. டிஜிட்டல் ையைொக்-
்கல் திட்டத்ம� முன்தனடுக்்க 30 ைொ� திட்டம் 
�யொரிக்்கப்பட்டது. அதில் ்சட்ட கும்ற்பொடு-
்கள் உள்ைன. அவற்ம்ற சீர் த்சயயொது இ�மன 
முன்தனடுக்்க முடியொது.    �ரவு த�ொ்டர்பில் 
உ்ல்க அைவில் ய்ப்சப்படுகி்றது. எைது நொடடின் 
எதிர்்கொ்லத்திற்்கொ்க இ�மன ்பயன்்படுத்� 
யவண்டும்.�ரவு்கமை ்பொது்கொக்்க ய�மவயொன 
்சட்ட பின்னணி ஏற்்படுத்� யவண்டும்.    வஙகி-
்களுக்ய்கொ த�ொம்லத்த�ொ்டர்பு நிறுவனத்திற்ய்கொ 
�ரவு்கமை வழஙகினொல் எவவொறு அமவ ்பயன்-
்படுத்�ப்படுகின்்றன என்்ப�ற்்கொன ்பொது்கொபய்ப 
இந்� ்சட்டமூ்லத்தினூ்டொ்க வழங்கப்படுகி்றது.   

 டிஜிட்டல் ையைொக்்கலுக்கு இவவொ்றொன 
்சட்டமூ்லங்கள் அவசியைொனமவ. டிஜிட்டல் 
அம்டயொை அடம்ட அறிமு்கம் த்சயவ�ற்கு திட-
்டமி்டப்படடுள்ைது. இது த�ொ்டர்பில் இந்தியொ-
வு்டன் ்க்லந்துமரயொ்டப்படுகி்றது. 

விமரவில் அ�மன த்கொண்டு வருயவொம். பிர-
மஜ்கள் ய்சமவ்கள் வழஙகும் யைம்டயொ்க இந்� 
ைொற்்றங்கள் அமையும்.   

 அமனத்து பிரமஜ்களும் �ைது வி்பரங்கமை 
கிரொை ய்சவ்கர்்களுக்கு வழஙகுகிய்றொம். அந்� �ர-
வு்களுக்கு என்ன ந்டக்கி்றது? அது ்பற்றி யொருக்-
கும் த�ளிவு கிம்டயொது. நீதிைன்்றம் த்சன்று 
வழக்கு த�ொ்டரவும் முடியொது. இ�ற்கு டிஜிட-
்டல் ையைொக்்கய்ல ஒயர தீர்வு.

 பிரய�்ச ்சம்ப்கள் உள்ளுரொடசி நிறுவனங்க-
ளிலும் டிஜிட்டல் ையைொக்்கல் யைற்த்கொள்ை 
இருக்கிய்றொம். ்க்டவுசசீடடு,அம்டயொை 
அடம்ட ,கிரொை ய்சவ்கர் அறிக்ம்க,த்பொலிஸ் 
அறிக்ம்க த்ப்ற வரிம்சயில் இருக்கும் நிம்ல 
ைொற்்றப்படும். தவளிநொடு த்சல்வ�ற்கு ்ப்ல 
இ்டங்களுக்கு த்சன்று ்ப்ல ைொ�ங்கள் ்கொத்தி-
ருக்்க யவண்டும்.இ�மன சி்ல ைணி யநரங்க-
ளில் விரல்்கமை �டடி யைற்த்கொள்ை வொயபபு 
ஏற்்ப்ட யவண்டும்.   

 இந்� ்சட்டம் �்கவல் அறியும் ்சட்டத்ம� 
மீறிச த்சல்்லொது.அத்ய�ொடு ஊ்ட்கவிய்லொைர்்க-
ளின் உரிமை்கமை �டுக்கும் வம்கயில் இந்� 
்சட்டமூ்லம் அமையொத�ன்்பம� த்பொறுபபு-
்டன் த�ரிவிக்கிய்றொம்.   

 18-, 20 ைொ�ங்களில் பின்னர் �ரவு த்சயற்-
்பொடடு நிறுவனத்தின் ஊ்டொ்க ய�மவயொன 
ஒழுஙகுமும்ற்கள் முன்மவக்்கப்படும். ைக்-
்களின் ்கருத்து த்பற்்றப்பட்ட பின்னர் அமவ 
்பொரொளுைன்்றத்தில் ்சைர்பபிக்்கப்படும். அ�ன்-
பின்னயர இந்� நிறுவனம் த்சயற்்படும்.   இ�ற்-
்கொன உறுபபினர்்கமை ஜனொதி்பதி நியமிப்பொர். 
அ�ற்்கொன �ம்கமை்களும் ்சட்டத்தில் குறிப-
பி்டப்படடுள்ைது.இந்� ்சட்டத்தின் கீழ் ைக்்க-
ளின் �னித்துவம் ய்பணப்படும். �ரவு்கமை 
யொர் ்பயன்்படுத்�்லொம் என்்பதும் குறிபபி்டப-
்படடுள்ைது.   

 �ைது �ரவு்கள் த�ொ்டர்பில் ஊ்ட்கவிய்லொ-
ைர்்கள் த்பொறுபபு கூறுவ�ொ்க இருந்�ொல் எந்�ச 
்சட்டம் வந்�ொலும் பிரசசிமன கிம்டயொது. 
அயந்கைொன ஊ்ட்கவிய்லொைர்்கள் யநர்மையொ்க 
த்சயற்்படுகி்றொர்்கள் என்்றொர்.   

எரிப�ாருள் – மின் �ாவமைமய... 
்பொவமன ்கடடுப்படுத்�ப்படும் 

என்று அமைசசு த�ரிவித்துள்ைது.  
்பொரொளுைன்்ற உறுபபினர்்களின் 

உத்தியயொ்கபூர்வ வொ்கனங்களுக்்கொ்க 
வழங்கப்படும் யை்லதி்க எரித்பொ -
ருள் த்கொடுப்பனவு்கமை இம்டநி-
றுத்துவ�ற்கு அவ�ொனம் த்சலுத்�ப-
்படடுள்ை�ொ்க அமைசசு யைலும் 
த�ரிவித்துள்ைது.  

 கூட்டங்கள் ைற்றும் பி்ற யநொக்்கங -
்களுக்்கொ்க தவளிைொவட்ட அதி்கொரி-
்கமை த்கொழும்புக்கு அமழப்பம� 
ைடடுப்படுத்�வும் சுற்்றறிக்ம்கயினூ-
்டொ்க அறிவுறுத்�ல்்கள் வழங்கப்பட-
டுள்ைன.  

 இந்� சுற்்றறிக்ம்கயில் யைலும் 
சி்ல அறிவுறுத்�ல்்கள் முன்மவக்்கப-
்படடுள்ைன. அவற்றில் மின் தூக்கி 
்பொவமனமய கும்றத்து முடிந்�ைவு 
்படிக்்கடடு்கமை உ்பயயொகித்�ல்.  

 மின் தூக்கியில் ஒருவர் ைொத்திரம் 
்பயணிப்பம� �விர்த்து, சு்கொ�ொர 

வழி்கொட்டலுக்ய்கற்்ப ்பயணிக்்கக்கூ-
டிய உச்ச  ந்பர்்களின் எண்ணிக்ம்கயு-
்டன் ்பயணித்�ல்.  

 ஊழியர்்கள் எண்ணிக்ம்க 
கும்றவொ்க உள்ை ்சந்�ர்ப்பங்கள் வளி 
சீரொக்கி ்பொவமனமய �விர்த்து மின் -
விசிறி்கமை உ்பயயொகித்�ல். அலு -
வ்ல்கங்களில் ஊழியர்்கள் இல்்லொ� 
்சந்�ர்ப்பங்களில் அமனத்து மின்வி -
ைக்கு, மின்்சொ�னங்கமை அமணத் -
�ல்.  

 பிற்்ப்கல் 2.30 மு�ல் பி.்ப 4.30 
வமர வளி சீரொக்கியின் த்சயற்-
்பொடம்ட இம்டநிறுத்�ல்.  

 ்கொம்ல யவமையில் தவளிபு்றச 
சூழல் தவப்பநிம்ல கும்றவு என்்ப-
�ொல் ஜன்னல்்கமை தி்றந்துமவத்து, 
தவளிபு்ற ்கொற்ய்றொட்டத்திலிருந்து 
்பயன்த்பற்று ஒரு ைணித்தியொ்லத்-
தின் பின்னர் வளிசீரொக்கிமய த்சயற்-
்படுத்�ல் உள்ளிட்ட அறிவுறுத்�ல்-
்கள் முன்மவக்்கப்படடுள்ைன.

உலகிலலலய ஆதிபமாழி...
த�ொனிப த்பொருளில் திருய்கொண -

ைம்ல ைொவட்டத்தின் மூதூர், குச-
்சதவளி,�ம்்ப்ல்கொைம்,திருய்கொண -
ைம்ல ்பட்டணமும் சூழலும் பிரய�்ச 
த்சய்ல்கப பிரிவிலுள்ை ைொ�ர் 
்சங்கங்கங்கள், த்பண்்கள் அைரொ 
்சைொஜ உறுபபினர்்கள், இமையயொர் 
உள்ளிடய்டொர்்களுக்கு தைொழியின் 
அவசியத்ம� வழியுறுத்தும் ்க்லந்து-
மரயொ்டல் யநற்று பு�ன்கிழமை திரு-
ய்கொணைம்ல ஜூபலி ைண்்ட்பத்தில் 
இ்டம்த்பற்்றய்பொது மு�ன்மை அதி -
தியொ்க ்க்லந்து த்கொண்டு உமரயொற்று -
ம்கயிய்ல இ�மன த�ரிவித்�ொர்.  

த�ொ்டர்ந்து உமரயொற்றிய அவர்,  
சிங்கை தைொழி என்்பது �னித்து-

வைொன தைொழியொகும். இது எைது 
நொடடில் ைொத்திரயை ய்ப்சப்படுகின்-
்றது. இ�னொல் �னித்துவைொன எைது 

நொடடுக்குரிய தைொழிமய ்பொது்கொக்்க 
யவண்டிய த்பொறுபபு நம் அமனவ-
ருக்கும் உள்ைது.  

எைது நொடடில் இ்டம்த்பறுகின்்ற 
சி்ல பிரசசிமன்களுக்கு தைொழியும் 
ஒரு ்கொரணைொ்க ்கொணப்படுகின்்றது. 
இ�னொல் சிங்கை தைொழி ய்பசுயவொர் 
�மிமழயும், �மிழ்தைொழி 
ய்பசுயவொர் சிங்கை தைொழிமயயும் 
்கற்றுக் த்கொள்யவொைொ்க இருந்�ொல் 
சி்ல பிரசசிமன்கமை இ்லகுவொ்க 
தீர்த்துக் த்கொள்ை முடியும்.  

எனயவ எைது நொடம்ட முன்-
யனொக்கி ந்கர்த்� தைொழி ரீதியொன 
முரண்்பொடு்கமை ்கமைந்து நொம் 
அமனவரும் ஒன்றிமணந்து த்சயற்-
்ப்ட யவண்டுதைன கிழக்கு ைொ்கொண 
ஆளுநர் அநுரொ�ொ யஹம்்பத் யைலும் 
த�ரிவித்�ொர்.

அதிப�ாகுசு வில�ட...
ஆரம்பிக்்கப்படடுள்ை இசய்சமவ 

இ்லஙம்கக்்கொன மு�்லொவது 
உல்்லொ்ச ்கப்பல் ய்சமவ என அச்ச-
ம்பயின் �ம்லவர் கிைொர்லி த்பர் -
னொண்ய்டொ சுடடிக்்கொடடியுள்ைொர்.  

இசய்சமவயின் மு�்லொவது 
்பயணம் த்சன்மனயிலிருந்து 
ஆ ர ம் பி க் ்க ப ்ப ்ட வு ள் ை து ்டன் , 
குறித்� ்கப்பலில் �ஙகும் அம்ற 
வ்சதி மு�ல் ்பயணி்களின் 
ய�மவ்கள் ைற்றும் எதிர்்பொர்ப -
புக்்கமைப பூர்த்தி த்சயயக்கூடி -

யவொறு வடிவமைக்்கப்படடுள் -
ை�ொ்க த�ரிவிக்்கப்படடுள்ைது.  
அத்து்டன் முக்கிய அம்்சைொ்க 
இக்்கப்பலில் ்பயணிக்்க விரும் -
பும் ்பயணி்கள் இரண்டு �டுபபூசி -
்கமைப த்பற்றிருப்பது அவசியம் 
எனவும் த�ொற்று ஏற்்ப்டவில்ம்ல 
என்்பம� உறுதிப்படுத்தும் பி.சி.
ஆர் ்பரிய்சொ�மன அறிக்ம்கமய -
யும் ்பயணி்கள் ம்கவ்சமிருக்்க 
யவண்டுதைனவும் அறிவிக்்கப்பட -
டுள்ைமை குறிபபி்டத்�க்்க�ொகும். 

ப�ாய் கூறி ஆட்சிமய... 
�ொக்கி, ்படுத்கொம்ல த்சயது ஊ்ட்க 

சு�ந்திரத்ம� இல்்லொத�ொழித்� 
எதிர்க்்கடசியினர் இன்று ஊ்ட்க சு�ந் -
திரம் ்பற்றி ய்பசுவது விந்ம�யொனத�-
னவும் அவர் ்சம்பயில் த�ரிவித்�ொர்.   
நொடு மு்கம் த்கொடுத்துள்ை தநருக்-
்கடிமய அரசிய்லொக்கிக் த்கொண்டு 
நொடடின் த்பொருைொ�ொரத்ம� சீர் 

கும்லப்ப�ற்கு எதிர்க்்கடசியினர் 
முழு மூச்சொ்க த்சயற்்படடு வருகின்்ற-
னதரன்றும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.   

்பொரொளுைன்்றத்தில் யநற்று நம்ட-
த்பற்்ற �னிப்பட்ட �ரவு ்பொது்கொப-
புச ்சட்டமூ்லம் த�ொ்டர்்பொன விவொ -
�த்தில் உமரயொற்றும் ய்பொய� அவர் 
இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.   

பிரதமரின் தமலமமயில்.... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

்கல்வி அமைச்சர் தியனஷ் குணவர்-
�ன ைற்றும் ்கல்வி அமைசசின் த்சய-
்லொைர் ய்பரொசிரியர் ்கபி்ல த்பயரரொ 
ஆகியயொர் ஸூம் த�ொழிநுட்பத்தினூ-
்டொ்க இப ்பொ்ட்சொம்ல்களின் அதி்பர்-
்கள், ஊழியர்்கள் ைற்றும் ைொணவர்்க-
ளு்டன் உமரயொடினர்.  

இந் நி்கழ்வில் ்கல்வி அமைச்சர் 
தியனஷ் குணவர்�ன, ்பொரொளுைன்்ற 
உறுபபினர் ய�ொமினி குணவர்�ன, 
பிர�ைரின் த்சய்லொைர் அனுர திஸொ-
நொயக்்க, ்கல்வி அமைசசின் த்சய்லொ-
ைர் ய்பரொசிரியர் ்கபி்ல த்பயரரொ உள் -
ளிட்ட ்ப்லர் ்க்லந்து த்கொண்்டனர்.

மாற்றுக் கருததுகள்... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

இவவொறு குறிபபிட்டொர்.   அவர் 
அஙகு த�ொ்டர்ந்து த�ரிவிக்ம்கயில்,  

�னிப்பட்ட �ரவு்கமை ்பொது்கொப-
்பது அவற்ம்ற டிஜிட்டல் ையைொக்-
குவது நல்்ல யவம்லத்திட்டம். என்-
்றொலும் இந்� ்சட்டமூ்லம் ஊ்டொ்க 
�னிந்பர் சு�ந்திரம், உரிமைதயன 
்ப்ல ்சவொல்்களுக்கு மு்கம்த்கொடுக்்க -
யவண்டி ஏற்்படுதைன ்ப்ல�ரபபின-
ரொலும் ்சந்ய�்கம், அச்சம் த�ரிவிக்்கப-
்படடிருக்கின்்றது. இந்� ்சட்டமூ்லம் 
்கொரணைொ்க ஊ்ட்க சு�ந்திரம், �்கவல் 
அறியும் உரிமைக்கு ்பொதிபபு ஏற்்படு -
தைன ்சந்ய�்கமும் உள்ைது.  

டிரொன்்பரன்சி இண்்டர்தநஷனல் 
நிறுவனம், இைம் ய்சமவயொைர்-
்களின் ்சங்கம் இந்� ்சட்டமூ்லம் 
த�ொ்டர்பில் த�ளிவொனத�ொரு அறிக் -

ம்கமய தவளியிடடிருக்கின்்றன. 
அ�னொல் இந்� ்சட்டமூ்லத்துக்கு 
எதிரொன ்கருத்து இருப்பவர்்களு-
்டன் அர்சொங்கம் ்க்லந்துமரயொ்ட 
பின்வொங்கக் கூ்டொது. இந்� ்சட்டமூ-
்லத்ம� இன்னும் சி்ல ்கொ்லத்துக்கு 
ஒத்திமவத்து அமனத்து �ரபபின-
ரு்டன் ்க்லந்துமரயொடி, அவர்்களின் 
்கருத்துக்்கமையும் உள்வொஙகிக்-
த்கொண்டு த்பொதுவொன இணக்்கப-
்பொடடுக்கு வரயவண்டும்.  

 இந்� ்சட்டமூ்லத்ம� த்சயற்்ப -
டுத்� ஜனொதி்பதியின் விருப்பத்திற்கு 
அமைய அதி்கொர்சம்ப அமைக்்கப-
்படடுள்ைது. இந்� அதி்கொர்சம்பயின் 
சுயொதீன �ன்மை த�ொ்டர்பில் ்ப்ல 
அமைபபு்கைொலும் விைர்சிக்்கப்படு-
கின்்றன என்்றொர்.

கிராம மாணவர்களின்... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

ஆவது திருத்�த்ம� த்சயற்்படுத் -
துவ�ொ்க அரசு இந்தியொவுக்கு உறுதி -
யளித்�து, இந்� நிம்லயில் ைொ்கொண 
்பொ்ட்சொம்ல்கமை சுவீ்கரிப்பது 
நியொயைொ என்று வினவினொர்.   

 இ�ற்குப ்பதி்லளித்� அமைச்சர்,   
 இவர்்கைது ஆடசியில் வியஜமு 

த்லொகு்பண்்டொர ்ப்ல நூறு ்பொ்ட்சொ-

ம்ல்கமை சுவீ்கரித்�ொர். அதில் �வறு 
கிம்டயொது. கிரொை ைொணவர்்களின் 
்கல்வி யைம்்பொடடுக்்கொ்க அ�மன 
த்சயவது �வறு கிம்டயொது.ய்பசசு-
வொர்ம� ஊ்டொ்க இ�மன யைற்த்கொள்-
ை்லொம். முன்பு ய்பொன்று வர்த்�ைொனி 
அறிவிபபின் மூ்லம் ்பொ்ட்சொம்ல-
்கமை சுவீ்கரிக்்க முடியொது என்்றொர்.  

நாட்டிலுள்்ள 22 மில்லியன்... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

சு�ந்திரம் ஜனநொய்க வழியில் வழங்கப-
்ப்ட யவண்டும் என குறிபபி்டப்படடுள்-
ைது.  �்கவல் அறியும் உரிமையில் சி்ல 
ைடடுப ்படுத்�ல்்கள் ்கொணப்படுகின்்றன. 
இந்� ்சட்டம் அவசியம் இல்ம்ல என 
எதிர்க்்கடசியினர் கூ்ட எவவி� எதிர்பம்ப-
யும் த�ரிவிக்்கவில்ம்ல. இது ய�மவ 
என்்பய� அமனவரதும் ்கருத்�ொ்க உள்ைது.  

இ�ன் மூ்லம் எவரும்டய சு�ந்திர-
மும் ்கடடுப்படுத்�ப்ப்டவில்ம்ல அடிப-
்பம்ட உரிமை்களுக்கு சு�ந்திரைொ்கவும் 
அளித்�ம�த் த�ொ்டர்ந்து இதில் ்கவனம் 

த்சலுத்�ப்படடுள்ைது.  ஊ்ட்க ைடடுப்ப-
டுத்�ல்்கள் இ்டம் த்பற்றுள்ை�ொ்க எதிர்க்-
்கடசியினர் கூறுவம� நொம் ஏற்்க முடியொது. 
இதில் �்கவல் அறியும் உரிமை யைலும் 
்ப்லப்படுத்�ப்படடுள்ைது என்றும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.  

்சர்வய�்ச நியைங்களுக்கு ஏற்்ப இந்� ்சட-
்டமூ்லம் �யொரிக்்கப்படடுள்ை நிம்லயில் 
ைக்்களின் ந்லன் புரிச த்சயற்்பொடு்களுக்ய்க 
இதில் முக்கியத்துவம் த்கொடுக்்கப்பட-
டுள்ைது என்றும் அமைச்சர் யைலும் 
த�ரிவித்�ொர். 

பவளிவிவகார... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

 அர்ச ஊழியர்்களுக்கு ைொ�ொந்�ம் 
வழங்கப்படும் எரித்பொருள் த்கொடுப்ப-
னமவ நிறுத்தும் சுற்்றறிக்ம்கமய அரசு 
மீள்்பரிசீ்லமன த்சயய யவண்டும் என 
த�ரிவித்� அவர் யைலும் த�ரிவிக்ம்க-
யில், அர்ச உத்தியயொ்கத்�ர்்களுக்்கொன 
ைொ�ொந்� விய்ச்ட எரித்பொருள் த்கொடுப-
்பனவு்கள் முற்்றொ்க நிறுத்�ப்படுவது 
த�ொ்டர்்பொன சுற்்றறிக்ம்கமய த்பொது 
நிர்வொ்க அமைசசு அண்மையில் தவளி-
யிடடுள்ைது.அர்ச ஊழியர்்கள் என்-
்பவர்்கள் ைக்்கள் ய்சமவயொைர்்கள்.
அவர்்கள் ்பல்யவறு தநருக்்கடி்களுக்கு 

ைத்தியிய்லயய ்பணியொற்றி வருகி்றொர்-
்கள்.   

 எனயவ அர்ச உத்தியயொ்கத்�ர்்களுக்-
்கொன ைொ�ொந்� விய்ச்ட எரித்பொருள் 
த்கொடுப்பனவு்கள் நிறுத்தும் அறிவிபபு 
அர்ச ஊழியர்்களுக்கு த்பரும் சுமை-
யொ்கவும் ஏைொற்்றைொ்கவும் உள்ைது. 
எனயவ அர்ச ஊழியர்்களுக்கு ைொ�ொந்-
�ம் வழங்கப்படும் எரித்பொருள் 
த்கொடுப்பனமவ நிறுத்தும் த்பொது 
நிர்வொ்க அமைசசு தவளியிடடுள்ை சுற் -
்றறிக்ம்கமய அரசு மீள்்பரிசீ்லமன 
த்சயய யவண்டும் என்்றொர். 

பகாவிட் PCR ல�ாதமை...
்பதி்லளித்துள்ைது.  
த்கொவிட த�ொற்று உறுதியொைர் 

எண்ணிக்ம்க வீழ்சசியு்டன் ்பரிய்சொ-
�மன எண்ணிக்ம்கயும் கும்றவது 
வழமையொனது என சு்கொ�ொர யைம்-
்பொடடுப பிரிவின் ்பணிப்பொைர் 
த்டொக்்டர்  ரஞ்சித் ்படுவன்து்டொவ 
த�ரிவித்துள்ைொர்.  

பீ.சீ.ஆர் ைற்றும் என்டிஜன் ்பரி -
ய்சொ�மன்களுக்கு ய்கள்வி நிம்லமை 

கிம்டயொது என அவர் சுடடிக்்கொடடி-
யுள்ைொர்.  

த்கொவிட ைரணங்களின் எண்ணிக் -
ம்கயிலும் வீழ்சசி ்பதிவொகியுள்ை-
�ொ்கவும், பூஸ்்டர் �டுபபூசி 50 வீ� -
ைொனவர்்களுக்கு ஏற்்றப்படடுள்ை 
்கொரணத்தினொல் ைரணங்களின் 
எண்ணிக்ம்கயில் வீழ்சசி ்பதிவொகி-
யுள்ைது எனவும் த�ரிவிக்்கப்படு-
கின்்றது. 

அனுமதியின்றி விற்�மை...
ஈடு்படு்பவர்்கள் த�ொ்டர்பில் 

ஏய�னும் �்கவல் கிம்டக்குமி்டத்து, ைத்திய 
வஙகியின் ்பரிவர்த்�மன திமணக்்கைத்-
தின் 011 2398827, 011 2477375 அல்்லது 

011 2398568 என்்ற த�ொம்லய்பசி இ்லக்-
்கத்து்டன் த�ொ்டர்பு த்கொண்டு அறிவிக்்க 
முடியும் என இ்லஙம்க ைத்திய வஙகி 
த�ரிவித்துள்ைது.

�ாமஸிகளுக்காை மருந்து...
ைற்றும் இ்றக்குைதியொைர் -

்கள் யநற்று மு�ல் ைருந்�்கங்க -
ளுக்கு ைருந்து விநியயொகிப்பம� 
நிறுத்� ஆய்லொசித்து வருவ�ொ்க 
அகி்ல இ்லஙம்க �னியொர் ைருந் -
�்க உரிமையொைர்்கள் ்சங்கத்தின் 
(ACPPOA) �ம்லவரொன ்சந்தி்க ்கங -
்கந்� த�ரிவித்துள்ைொர்.  

ைருந்து நிறுவனங்களும் இ்றக்கு -
ைதியொைர்்களும் �ங்களி்டம் இருக் -
கும் இருபபு்களிலிருந்து ைருந் -
�்கங்களுக்கு விநியயொகிப்பம� 
ஏற்்கனயவ நிறுத்திவிட்ட�ொ்கவும் 
அவர் த�ரிவித்�ொர்.  ரூ்பொய ைதிப -

பீடடின் பின்னர், அந்� ைருந்து விற் -
்பமனயொைர்்கள் இ்லொ்பம் ஈட்ட 
முடியொது. 

த்பரும்்பொ்லொன ைருந்து 
வம்க்கள் ைற்றும் த்பொருட்கள் 
்க்டனில் இ்றக்குைதி த்சயயப்படு -
கி்றது. 

எனயவ, கும்றந்� விம்லயில் 
அவற்ம்ற உள்ளூர் ்சந்ம�யில் 
விற்்பமன த்சயயும் ய்பொது உற்்பத் -
தியொைர்்கள் அல்்லது இ்றக்குைதியொ -
ைர்்கள் ்பொரிய நட்டத்ம� ்சந்திக்்க 
யநரிடும் எனவும் அவர் த�ரிவித்-
�ொர். 

படாலருக்காை லமலதிக பகாடுப�ைவு...
வஙகி்களுக்கு அறிவித்�ல் ஒன்ம்ற 

தவளியிடடுள்ை ைத்திய வஙகி 
ஆளுநர், �ற்ய்பொம�ய த்பொருைொ-
�ொர பிரசசிமனக்கு மு்கஙத்கொடுப-
்ப�ற்்கொ்க, ைத்திய வஙகியினொல் 
த்டொருக்கு நி்கரொன ரூ்பொவின் 
த்பறுைதி தநகிழ்வுத் �ன்மைக்கு 
உள்ைொக்்கப்படடுள்ைத�ன குறிப -
பிடடுள்ைொர்.  

இ�ன்்படி, த்டொ்லர் ஒன்றின் 
த்கொள்மு�ல் த்பறுைதி யநற்ம்றய 
தினம் 225 ரூ்பொ 20 ்ச�ைொ்கவும், 
விற்்பமனப த்பறுைதி 229 ரூ்பொ 99 
்ச�ைொ்கவும் ்பதிவொகி இருந்�து.  

இ�ற்்கமைய, தவளிநொடடுப 
்பணியொைர்்களினொல் இ்லஙம்கக்கு 
அனுப்பப்படும் அதைரிக்்க த்டொ்ல -
ருக்்கொ்க வழஙகுவ�ற்கு ்பரிந்துமரக் -
்கப்பட்ட 8 ரூ்பொ யை்லதி்க த்கொடுப -
்பனவு்டன், அவர்்களுக்கு த்டொ்லர் 
ஒன்றுக்்கொ்க 238 ரூ்பொ அைவில் 
கிம்டக்கும். 

எனயவ, தவளிநொடடு ்பணியொைர் -
்கள் அனுபபும் த்டொ்லர் ஒன்றுக்கு 
8 ரூ்பொ வீ�ம் யை்லதி்க த்கொடுப்ப -
னவு வழங்கொதிருக்்க ைத்திய வஙகி 
ஆளுநர் அஜித் நிவொட ்கபரொல் தீர்ைொ -
னித்துள்ைொர்.

அர� அதிகாரிகளுக்காை... 
சியரஷ்்ட அர்ச அதி்கொரி்களுக்கு 

ைொ�ொந்�ம் உரித்�ொகும் 225 லீற்்றர் 
எரித்பொருளுக்கு யை்லதி்கைொ்க 
விய்ச்ட ்க்டமைக்்கொ்க த்சலுத்�ப்ப-
டும் எரித்பொருள் த்கொடுப்பனவும் 
நிறுத்�ப்படடுள்ை�ொ்க அர்ச நிர்வொ்க 
அமைசசின் த்சய்லொைர் யஜ.யஜ.ரத்-
னசிறி த�ரிவித்துள்ைொர்.  

நொடடில் நி்லவும் எரித்பொருள் 

�டடுப்பொடு ்கொரணைொ்க �ற்்கொலி்க-
ைொ்க இந்�த் தீர்ைொனம் யைற்த்கொள்-
ைப்படடுள்ைது. ்க்டமை்களுக்்கொன 
எரித்பொருள் த்கொடுப்பனவு நிறுத்-
�ப்படடுள்ை�ொல் தூர இ்டங்களில் 
இ்டம்த்பறும் ்க்லந்துமரயொ்டல்-
்கமை முடிந்�ைவு சூம் த�ொழில்நுட-
்பத்தின் ஊ்டொ்க ந்டத்துைொறு ்பணிப-
புமர வழங்கப்படடுள்ைது. 

ரஷயா, வடபகாரியா, சீைா... 
நல்லிணக்்க ந்டவடிக்ம்க்களில் 

்கணி்சைொன முன்யனற்்றம் ்கண்டுள்ை-
�ொ்க ரஷ்யொ த�ரிவித்துள்ைது. ஐ.நொ. 
ைனி� உரிமை்கள் ய்பரமவயின் 49 
ஆவது அைர்வில் யநற்று முன்தினம் 
ய்பசிய ரஷ்யொ, அதி்கைொ்க �மிழ் 
ைக்்கள் வொழும் ்பகுதி்களில் உட்கட -
்டமைபபு வ்சதி்கள் யைற்த்கொள்ைப -
்படுவ�ொ்கவும் கூறியுள்ைது.  

இய�யவமை உறுபபு நொடு்கமை 
யநொக்கி யைற்கு்லகின் அரசியல் உத் -
தி்கமை நம்டமும்றப்படுத்� ஒரு 
்கடடுப்படுத்�ப்பட்ட த்பொறிமும்ற -
யொ்க ஐ.நொ. ைொறுவ�ொ்க த்ப்லொரஸ் 
குற்்றம் ்சொடடியுள்ைது.  

இ�மன ைனி� உரிமை்கள் 
ஆமணயொைர் அலுவ்ல்கத்தினொல் 
�யொரிக்்கப்படடு தவளியி்டப -
்பட்ட இ்லஙம்க ைற்றும் த்ப்லொரஸ் 
த�ொ்டர்்பொன அறிக்ம்க்கள் ்கொட -

டுவ�ொ்கவும் அது த�ரிவித்துள் -
ைது.  அத்ய�ொடு ய்பொருக்கு பிந்திய 
இ்லஙம்க அர்சொங்கத்தின் அபிவி -
ருத்தி ைற்றும் நல்லிணக்்க முயற் -
சி்கமை �ொம் ்பொரொடடுவ�ொ்கவும் 
த்ப்லொரஸ் அறிவித்துள்ைது.  

இய�யவமை, ்ப்ல ்சவொல்்களுக்கு 
ைத்தியிலும் ைனி� உரிமை்கமை 
யைம்்படுத்துவ�ற்கும் ்பொது்கொப -
்ப�ற்கும் இ்லஙம்க அர்சொங்கம் 
யைற்த்கொண்டுள்ை யநர்மையொன 
முயற்சி்கமை ்பொரொடடுவ�ொ்க வ்ட -
த்கொரியொ த�ரிவித்துள்ைது.  

ைனி� உரிமை்கள் பிரசமன்கமை 
அரசிய்லொக்குவம�யும், ைனி� உரி -
மை்கள் என்்ற ்சொக்குபய்பொக்கில் 
ைற்்ற நொடு்களின் உள்விவ்கொரங்க-
ளில் �ம்லயிடுவம�யும் �ொம் எப -
ய்பொதும் எதிர்ப்ப�ொ்க சீனொ த�ரிவித்-
துள்ைது. 

�ர்வகட்சி மாநாட்டுக்கு முன்ைர்...  
ரணில் விக்கிரைசிங்க யநற்று ்சம்பயில் 

ய்கொரினொர்.  ்பொரொளுைன்்றத்தில் ஒழுஙகுப பிரச-
சிமனதயொன்ம்ற முன்மவத்� அவர் யைலும் 
குறிபபிட்ட�ொவது,   ்சர்வய�்ச நொணய நிதியத்-
தின் அறிக்ம்கமய ்சம்பயில் ்சைர்பபிப்ப�ொ்க 
எைக்கு உறுதியளிக்்கப்பட்டது. அ�னு்டன் 
த�ொ்டர்புள்ை புள்ளி வி்பரங்கமையும் வழஙகு-
ைொறு ய்கொருகிய்றொம்.  

 பிர�ொன அறிக்ம்கயில் திருத்�ம் த்சயய 
யவண்டுதைன ைத்திய வஙகி த�ரிவித்துள்-
ைது. அது த�ொ்டர்்பொன ஆவணங்கமையும் 
வழங்க யவண்டும். அவற்ம்ற ்சம்பயில் ்சைர்ப-
பிக்குைொறு ய்கொருகிய்றொம். 

அது த�ொ்டர்பில் விவொ�ம் ந்டத்� முடியும்.    

்சர்வ்கடசி ைொநொடு ந்டத்துவ�ொ்க கூ்றப்பட-
டுள்ைது. முன்கூடடி ்சைர்பபித்�ொல் அவற் -
றில் ஆரொயந்து எைது யயொ்சமன்கமை முன்-
மவக்்க்லொம் என்்றொர்.    இ�ற்குப ்பதி்லளித்� 
்சம்ப மு�ல்வர் ்கல்வி அமைச்சர் தியனஷ் 
குணவர்�ன,   அறிக்ம்க குறித்து ்கவனம் 
த்சலுத்�ப்படடுள்ைது. அடுத்� ்பொரொளுைன்்ற 
அைர்வுக்கு முன்னர் ்சர்வ ்கடசி கூட்டம் நம்ட -
த்ப்ற்லொம்.  

 அறிக்ம்க ்பொரொளுைன்்றத்தில் ்சைர்பபிப-
ய்பொம். அ�மன ைம்றக்்கத் ய�மவயில்ம்ல. 
்கடசித் �ம்லவர்்களுக்கு அ�மன வழங்க 
முடியும். ்சர்வ்கடசி ைொநொடடுக்கு முன்னர் 
வழஙகுயவொம் என்்றொர். 

அரசுக்கு ஒததுமழபபு... 
�யொர் என ஐக்கிய ைக்்கள் ்சக்தி எம்பி, 

யவ.இரொ�ொகிருஷ்ணன் ்பொரொளுைன்்றத்தில் 
த�ரிவித்�ொர்.  

நுவதரலியொ ைொவட்டத்திற்கு 05 புதிய 
பிரய�்ச த்சய்ல்கங்கள் ்க்டந்� அர்சொங்கத்தி-
னொல் அனுைதி வழங்கப்படடுள்ை நிம்லயி-
லும் இதுவமர அது வழங்கப்ப்டவில்ம்ல. 
அ�ற்்கொன ந்டவடிக்ம்க்கள் இழுத்�டிக்்கப -
்படடு வருகின்்றன.  

அய�யவமை,யுனிக் அம்டயொை அடம்ட-
்கமை வழஙகுவ�ற்கு அர்சொங்கத்தினொல் ந்ட -
வடிக்ம்க எடுக்்கப்படடு வரும் நிம்லயில் 
த்பருைைவு ைம்லய்கத் ய�ொட்டத் த�ொழி்லொ-
ைர்்களுக்கு இதுவமர பி்றபபு அத்�ொடசிப ்பத் -
திரம் கூ்ட இல்்லொ� நிம்ல ்கொணப்படுகி்றது.  

அவற்ம்றப த்பற்றுக் த்கொள்வ�ற்கு அவர்்க -
ளுக்கு வ்சதி்கள் ஏற்்படுத்திக் த்கொடுக்்கப்ப்ட 
யவண்டும் என்றும் அவர் ்சம்பயில் ய்கட -
டுக்த்கொண்்டொர்.  

்பொரொளுைன்்றத்தில் யநற்று இ்டம்த்பற்்ற 
�னிப்பட்ட �ரவு ்பொது்கொபபு ்சட்டமூ்லம் 
த�ொ்டர்்பொன விவொ�த்தில் உமரயொற்றும் 
ய்பொய� அவர் இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.  

்சம்பயில் த�ொ்டர்ந்தும் உமரயொற்றிய 
அவர்,  

நொடடில் ஏமனய பிரய�்சங்கயைொடு ஒப -
பிடும்கயில் ைம்லய்க ைக்்கள் த்பரும் ்பொர-

்பட்சைொ்க ந்டத்�ப்படுகின்்றனர். த்பரும்்பொ -
்லொன ய�ொட்டத் த�ொழி்லொைர்்களுக்கு ய�சிய 
அம்டயொை அடம்ட, பி்றபபு அத்�ொடசிப 
்பத்திரம் இல்்லொ� நிம்ல ்கொணப்படுகின்்றது. 
ஊழியர் ய்சை்லொ்ப நிதிமய த்பற்றுக் த்கொள்வ -
�ற்கு ய�மவயொன ஆவணங்கமைப த்பற்றுக் 
த்கொள்வ�ற்கும் அவர்்கைொல் முடியொைல் 
உள்ைது. அ�ற்்கொன வொயபபு்கமை அர்சொங-
்கம் த்பற்றுக் த்கொடுக்்க யவண்டும்.  

அய�யவமை 2019ம் ஆண்டு ்பொரொளுைன்-
்றத்தில் அனுைதிக்்கப்பட ்ட 

 நுவதரலியொ ைொவட்டத்திற்்கொன 5 பிரய�்ச 
த்சய்ல்கப பிரிவு்கள் இதுவமர கிம்டக்்கபத்ப-
்றவில்ம்ல. அபய்பொது ்பொரொளுைன்்றத்தின் 
அனுைதி வழங்கப்பட்ட ்கொலி ைொவட்டத்திற் -
்கொன மூன்று பிரய�்ச த்சய்ல்கங்கள் வழங்கப -
்படடுள்ைன.  

நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் ஏழு இ்லட்சம் 
ைக்்கள் வொழும் நிம்லயில் ஐந்து பிரய�்ச த்சய -
்ல்கங்கயை உள்ைன. 14 ஆயிரம் ய்பருக்கு 
ஒரு கிரொை ய்சவ்கர் உள்ை கிரொை ய்சமவ உத் -
தியயொ்கத்�ர் பிரிவும் அஙகு ்கொணப்படுகி்றது.   

எைது ைக்்களின் உரிமை்கள் வழங்கப்ப-
்டயவண்டும். ்பொர்பட்சைற்்ற வி�த்தில் அர-
்சொங்கம் த்சயற்்பட்டொல் நொம் அர்சொங்கத்தின் 
த்சயற்்பொடு்களுக்கு ஆ�ரவு வழங்கத்�யொர் 
என்றும் அவர் யைலும் த�ரிவித்�ொர். 

திருக்மகலாய �ரம்�மர பமய்கணட �ந்தாைம் ல�ரூர் ஆதீைம் �ாந்தலிஙக மருதா�ல 
அடிக்ளார், லநற்று   இலஙமக வந்தார். யாழ்/ஆதிமயிலிட்டி காசி பூதைார் ஆலய மண-
டலாபிலேக பூர்ததி விழாவில் கலந்து பகாள்்ள  வருமக தந்த அவமர அகில இலஙமக 
இந்து மாமன்்ற பிரதிததமலவர் கலாநிதி சின்ைததுமர தை�ாலா   விமாை நிமலயததில் 
ப�ான்ைாமட ல�ார்ததி, மாமல அணிவிதது வரலவற்�மதயும் அருகில் ப�ாற்ப�ாழிவா -
்ளர் ந.சிததாந்த ரததிைம் ந. தஙகரா�ா நிற்�மதயும் காணலாம்.  

ஜைாதி�தியின் மாமியார்...
்கலிய்பொர்னியொவில் வசித்து 

வந்�ொர். அன்னொர் இ்லஙம்கயிலும் 
அதைரிக்்கொவிலும் நன்கு அறியப -
்பட்ட ்சமூ்க ய்சவகியொ்க தி்கழ்ந்�ொர்.  

 லூ்கொஸ் பீரிமஸ (்கொ்லஞ்த்சன்்ற)  

ைணந்� ்பத்ைொய�வி பீரிஸ் இரண்டு 
பிள்மை்களின் �ொயொரொவொர். அன்னொ -
ரின் இறுதிக்கிரிமய்கள் ்பற்றிய விவ -
ரங்கள் பின்னர் அறிவிக்்கப்படுதைன 
த�ரிவிக்்கப்படடுள்ைது. 

தமிழர்களுக்கு... (03 ஆம் �க்கத பதாடர்)

கூட்டமைபபின் �ம்லவர் இரொ.்சம்்பந்�ன் 
ைற்றும் ்பொரொளுைன்்ற உறுபபினர் எம்.எ.
சுைந்திரன் ஆகியயொரு்டன் யநற்று முன்தி-
னம் (த்சவவொயக்கிழமை) இ்லஙம்கக்்கொன 
அதைரிக்்க தூதுவர் ்க்லந்துமரயொடியிருந்-
�ொர்.  

இந்� ்சந்திபபின் ய்பொது, அரசியல் தீர்வு 
வி்டயங்கள், ஐ.நொ.ைனி� உரிமை்கள் ய்பர-

மவயில் அதைரிக்்கொவின் வகி்பொ்கம், அரசி-
ய்லமைபபு உருவொக்்கம் ஆகிய வி்டயங்கள் 
குறித்ய� முக்கியத்துவம் த்கொடுத்து ்க்லந்து-
மரயொ்டப்படடுள்ைது.  

்சர்வய�்ச நொடு்களின் மூ்லைொ்க தீர்வு்கமை 
த்பற்றுக்த்கொடுக்்க யவண்டும் என்்பய� �ைது 
நிம்லப்பொடு என்றும் எனயவ அரசியல் தீர்வு 
வி்டயத்தில் அதைரிக்்கொவின் கூடு�ல் அழுத்-

�ம் இருக்்கயவண்டும் என்றும் இரொ.்சம்்பந்-
�ன் ய்கொரிக்ம்க விடுத்�ொர்.  

ஆ்கயவ த�ொ்டர்சசியொ்க அர்சொங்கத்திற்கு 
அழுத்�ம் த்கொடுத்ய�னும் இ்லக்கு்கமை 
அம்டய ஒத்துமழபபு வழங்க யவண்டும் 
என ்சம்்பந்�ன் இ்லஙம்கக்்கொன அதைரிக்்க 
தூதுவர் ஜூலி ்சஙகி்டம் ய்கடடுக்த்கொண் -
்டொர். 
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சம்ஸ் பாஹிம்

 பிலிபைன்ஸ் நாடபடை தளமாகக் 
ககாணடை, அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் 
க�ாநதமான கடைல�ார் ைணியாளர் 
நிறுவனமான Emapta,  அணபமயில  
இலஙபகயில தமது அலுவலகதபத 
உததிரயாகபூர்வமாக திறநது பவததது. 
நிறுவனததின்  உலகளாவிய விரிவாக்க-
மானது உளநாடடு கதாழிலாளர்கபள 
உலககஙகிலும் உளள சிறநத வணிகஙக-
ளுடைன் இபைக்கும் ரவபல வாய்ப்புக்-
கபளத கதாடைஙகுகிறது.

அவுஸ்திரேலியா, நியுசிலாநது, 
ஐக்கிய இோச்சியம் மற்றும் ஐக்கிய 
அகமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில உளள 
ைலரவறு கதாழிற்துபறகளில இருநது 
460க்கும் ரமற்ைடடை வாடிக்பகயாளர்க-
ளுக்கு இநநிறுவனம் தமது ர�பவகபள 
வழஙகுவதால கதாழில வளர்ச்சிக்கான 
வாய்ப்புக்கள மிகப்கைரிய அளவில 
காைப்ைடுவதாக நுஅயிவய வின் நிறுவு-
னர் மற்றும் பிேதம நிபறரவற்று அதிகா -
ரியான   டிம் ரவார்ைச் கதரிவிததார்.

“இலஙபகயின் திறபமகள �ர்வரத� 
கவளிப்ைாடடிற்கு ஏற்றவாறு முதிர்ச்சி-
யபடைநதுளளதாக நான் நம்புகின்ரறன். 

உளநாடடு கதாழிலாளர் �க்திபய �ர் -
வரத� �மூகததுடைன் இபைக்கவும், 
கதாழில வளர்ச்சிக்கான அவர்களின் 
ையைததில அவர்களுக்கு ரதபவயான 
எலலா வழிகளிலும் ஆதேவளிக்கவும் 
Emapta இஙகு காததிருக்கிறது.” என   டிம் 
கதரிவிததார்.

Emapta வின் இலஙபகக்கான முகாபம-
யாளர் திரு. மரனா கெயச்�நதிேன் தபல-
பமயிலான முக்கிய குழு, ககாழும்பு 
குயின்ஸ் வீதியில, இல. 31 இல அபமந-
துளள க�ாகுசு கூடடுத கதாழில நிறுவன-
மாக தமது அலுவலகதபத உததிரயாக-
பூர்வமாக திறநது பவததது.

இலங்கையில் உலகைளாவிய 
வே்ல ோய்ப்புகைளுககைான 
கைத்ேத் திறககும் Emapta

�ர்வரத� மகளிர் தினததிபனயும் #BreakTheBias எனும் அதன் 
கதானிப் கைாருபளயும் ககௌேவப்ைடுததிடும் ரநாக்கததுடைன் 
முன்பு Facebook company என அபழக்கப்ைடடை Meta இலஙபக 
உடைடை ஆசிய ைசுபிக் பிோநதியததிலுளள கைண கதாழிலமு-
பனரவார் மற்றும் �மூகததபலவர்கபளக் ககாணடைாடுகின்றது.  

ககாவிட 19 கைருநகதாற்றானது கைணகளது வாழ்வில �மூக 
மற்றும் கைாருளாதாே ரீதியாக கைரும் தாக்கததிபன ஏற்ைடுததி-
யது. Global State of Small Business Report எனும் அறிக்பகயின் 
ைடி கைணகள தபலபமயிலான சிறு வணிகஙகள ஆணகள 
தபலபமயிலான வணிகஙகபள விடை விற்ைபனயில அதிக-
மான வீழ்ச்சியிபனக் கணடைதுடைன் ைல வணிகஙகள மூடைப்-
ைடை ரவணடிய நிபலயும் ஏற்ைடடைது. அவவாறு மூடைப்ைடடை 
கைணகள தபலபமயிலான சிறு வணிகஙகள 20% ஆகவும் 
மற்றும் ஆணகள தபலபமயிலான வணிகஙகள 16% ஆகவும் 
அறிக்பகயில கவளியிடைப்ைடடுளளது. இலஙபக கைணகள எவ-
வாறான �வாலகளுக்கு முகம் ககாடுததாலும், மற்றவர்களுக்கு 
அதிகாேம் அளிக்கவும், அவர்களது �மூகஙகளில ரநர்மபறயான 
மாற்றதபத ஏற்ைடுததவும் ஒன்பலனில ஒன்றிபைநது வருகின்-
றனர். Meta ஆய்வின் ைடி கைருநகதாற்றின் பின்னர் இலஙபக-
யில 60%க்கும் அதிகமான கைணகள தபலபமயிலான வணிக 
ைக்கஙகள Facebook இல அபமக்கப்ைடடைன. ரமலும் கைணக-
ளுக்கு க�ாநதமான Instagram வணிகஙகளின் அதிகரிப்பு 75% ஐ 
விடைவும் உயர்நதது. 2021ஆம் ஆணடிலிருநது காைப்ைடும் 
இலஙபகயில கதாழிலமுபனரவார் கதாடைர்ைான  Facebook 
குழுக்களில 50% மானபவ கைணகளால உருவாக்கப்ைடடைபவ 
என்ைதும் இஙகு குறிப்பிடைததக்கது.

கடைநத ஆணடுகளில ஆசிய ைசுபிக் இல உளள 20,000 கைண 
கதாழிலமுபனரவாருக்கு 275க்கும் அதிகமான ையிற்சி அமர்-
வுகபள நடைததிடை 18 �மூக நிறுவனஙகள மற்றும் அே� ைஙகா-
ளர்களுடைன் Meta கூடடு ர�ர்நதுளளது. இலஙபகப் கைண-
களின் வணிகஙகளில க�ாப்பிங க�ய்திடை இலஙபகயில 
உளள அபனவபேயும் ஊக்குவிக்கும் ரநாக்கததுடைன் Facebook 
மற்றும் Instagram இல உளள #BuyFromHer கம்கையினில ைங-
ரகற்க மக்கபள ஊக்குவிக்கின்றது.

ரதசிய தகவல கதாடைர்ைா -
டைல மற்றும் கதாழிலநுடை 
தீர்வுகள வழஙகுநோன 
SLT-MOBITEL, ரதசிய நாடடி -
லுப்பை மே நடுபகததிடடைத -
தின் இேணடைாம் கடடைதபத 
கமலசிறிபுே, மதகைால 
பிேரத�தபதச் ர�ர்நத உமந -
தாவ �ர்வரத� கைௌதத 
கிோமததில அணபமயில 
ஆேம்பிததிருநதது. வளியின் 
தேதபத ரமம்ைடுததுவது 
மற்றும் காலநிபல மாற் -
றதபத தடுதது, நிபலரை -
றான எதிர்காலதபத ஏற்ை -
டுததும் ரநாக்குடைன் இநதத 
திடடைதபத SLT-MOBITEL 
முன்கனடுக்கின்றது.

இநத நடைவடிக்பகயில 
SLT-MOBITEL �ார்ைாக 
அதன் சிரேஷடை முகாபமத -
துவ அஙகததவர்களான, வடை 
மததிய மற்றும் வடைரமல 
மாகாைததுக்கான SLT 
கைாது முகாபமயாளர் �மநத 
ெயசிஙக, �நபதப்ைடுததல 
ர�பவகள கைாது முகாபமயாளர் அனுருதத 
சூரியாேச்சி, வடை ரமல (கிழக்கு மாகாைம்) 
பிேதி கைாது முகாபமயாளர் ைநதுல விதாேம, 
�நபதப்ைடுததல க�யற்ைடுததலகள பிேதி 

கைாது முகாபமயாளர் ஆன் கைர்னான்ரடைா, 
கமாபிகடைல பிோநதிய முகாபமயாளர் ேன்மல 
கைான்ர�கா மற்றும் மாவடடை முகாபமயாளர் 
நிரோ�ா கருைாேடன ஆகிரயார் ைஙரகற்றி-
ருநதனர்.

இலஙபகயின் முதல தனியார் துபறக்கு க�ாநத-
மான மற்றும் இயக்கப்ைடும் கதாழிற்ரைடபடை நிறுவ-
னமான, Lanka Industrial Estates Limited (LINDEL), 2022 
இல தனது 30வது ஆணடு நிபறபவக் ககாணடைாடை-
வுளளது. 

LINDEL நிறுவனமானது அதன் ஆேம்ை காலததில 
இருநது நாடடின் முதன்பமயான கதாழிலதுபற 
உளகடடைபமப்பு தீர்வுகள வழஙகுனோக உருகவடுத-
துளளரதாடு தற்ரைாது கடடுமான இே�ாயனஙகள, 
விவ�ாயம், அலுமினியம், ம�குப்கைாருடகள, கைாதி-
யிடுதல, FMCG, ரைாக்குவேதது, மின்�ாேம் மற்றும் 
எரி�க்தி, கலவபனஸ் ைடுததல மற்றும் steel fabrication 
உளளிடடை ைலரவறு கதாழில துபறகபள பிேதி -

நிதிததுவப்ைடுததும் 35 க்கும் ரமற்ைடடை பிரிவுக -
ளின் பிேதான நிறுவனமாக உளளது.

�புகஸ்கநதவில 100 ஏக்கர் நிலப்ைேப்பில 
அபமநதுளள LINDEL நிறுவனமானது அதன் குத-
தபகதாேர்களுக்கு கதாழிலதுபற நடைவடிக்பகக -
ளுக்கு கைாருததமான இடைவ�திகபள வழஙகுகிற -
ரதாடு, ைல �ர்வரத� தேஙகளுடைன் இலஙபகயின் 
மிக உயர்நத தேதபத அபடைய ஏற்றவாறு விரிவான 
கதாழிலதுபற உளகடடைபமப்பு தீர்வுகபள அவர் -
களுக்கு வழஙகுகிறது. LINDEL என்ைது DFCC 
Bank PLC மற்றும் இலஙபக அே�ாஙகததிற்கு 
இபடையிலான கவற்றிகேமான அே�-தனியார் ைங -
காளிததுவததின் விபளகைாருளாகும்.

உளளுரில ஒருங -
கிபைக்கப்ைடடை 
ஆயிேம் அர�ாக் 
ரலலணட கனேக 
டேக் வாகனங-
களுக்கு  வரு-
டைாநதம் சிகயட 
டையர்கள கைாருத -
தப்ைடைவுளளன.

சிகயட களனி 
ர�ாலடிஙஸ் நிறு -
வனம் புததாணடில 
ஒரு ைதிய அததியா -
யதபத கதாடைஙகி 
உளளது, இநதியாவின் அர�ாக் லீலணட நிறுவனததுடைன் கூட-
டைாணபம அடிப்ைபடையில க�யற்ைடும் லஙகா அர�ாக் லீலணட 
தனியார் வபேயறுக்கப்ைடடை நிறுவனம்  உளளுரில ஒருஙகிபைக்-
கும்; கனேக டேக்குகள, டிப்ைர்கள மற்றும் இலகு ேக வர்ததக வாக -
னஙகளுக்கு  டையர்கபள விநிரயாகிப்ைதற்கான நியமனதபதப் 
கைற்றுளளது. இது கதாடைர்பில உடைன்ைடிக்பக பகச்�ாததிடைப்ைட-
டுளளது.

இநத உடைன்ைடிக்பகயின் கீழ் ஒன்ைது அளவுகளிலான சிகயட 
டையர்கள அர�ாக் ரலலணடின் 1800 வாகனஙகளில கைாருததப்ை-
டைவுளளன. ைனாககாபடை மற்றும் ர�ாமாகம ஆகிய இடைஙகளில 
உளள அதி நவீன வ�திகபளக் ககாணடை உற்ைததித தளஙகளில வரு -
டைாநதம் இபவ கைாருததப்ைடைவுளளன. இவற்றுள ஆயிேம் வாக-
னஙகள கனேக டேக் வாகனஙகளாகும். இபவ முதல  

2021 நவம்ைரில சிகயட நிறுவனம் இலஙபகயில மரகநதிோ 
அன்ட மரகநதிோ இநதியா நிறுவனம் ஐடியல ரமாடடைர்சுடைன் 
இபைநது ஒன்றிபைக்கும் கைாரலரோ சிற்றி பிக்அப் வாகனத -
துக்கான   உடைன்ைடிக்பகயிலும் இபைததுக் ககாளளப்ைடடைபம 
இஙகு குறிப்பிடைததக்கதாகும்.  

30ேது ஆண்டு நி்ற்ேக ககைாண்்ா்வுளள LINDEL

ேரத்தகை ோகைனஙகைளுககு அசல் 
உபகைரணமாகை சிகயட் ்யரகைள கதரிவு  

லங்ா அஷ�ாக் ஷலலண்டின் சரேவதச மகைளிர தினத்்த  
ககைாண்்ாடும்  Meta

SLT-MOBITEL இன் வதசிய மர ேளரப்புத் திட்்
இரண்்ாம் கைட்்ம் உமநதாேவில் முன்கனடுப்பு

ரலாேன்ஸ் க�லவநாயகம் �ம்ஸ் ைாஹிம்  

அேசியல ைழிவாஙகல ஆபைக்குழு 
கதாடைர்பில கெனீவாவில அே�ாஙகம் 
ைதிலளிக்கும் வபே ஆபைக்குழுவுக்கு 
ஆெோகும்ைடி ைாோளுமன்ற உறுப்பினர் -
கபள அபழப்ைதில ையனிலபலகயன 
முன்னாள பிேதமர் ேணில விக்கிேமசிஙக 
கதரிவிததார்.  

உைாலி அரைேதன தபலபமயிலான 
ஆபைக்குழுவின் அறிக்பகபய அடிப் -
ைபடையாகக்ககாணரடை அேசியல ைழி -
வாஙகல கதாடைர்ைான விர�டை ெனாதி -
ைதி ஆபைக்குழுவுக்கு ைாோளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள அபழக்கப்ைடுகின்ற -
னர்.   

எனினும் கெனீவா மனித உரிபம 
ரைேபவயில இநத ஆபைக்குழுவின் 
அறிக்பக கதாடைர்பிலான �டடைரீதியி -
லான தன்பம கதாடைர்பில ரகளவி 
எழுப்ைப்ைடடுளளதுடைன் அே�ாஙகம் 
அதற்குப் ைதிலளிக்கும்வபே ெனா -
திைதி ஆபைக்குழுவுக்கு ைாோளு -
மன்ற உறுப்பினர்கபள வி�ாேபைக்கு 
அபழப்ைதில ையனிலபல என்றும் 
அவர் ரநற்று �பையில கதரிவிததார்.  

ைாோளுமன்றததில ரநற்றுமுன்தினம் 
வேப்பிே�ாத கூற்று ஒன்பற முன்பவதது 
கருதது கதரிவிக்கும் ரைாரத அவர் 
இவவாறு குறிப்பிடடைார்.  

அது கதாடைர்பில அவர் ரமலும் கதரி -
விக்பகயில,  

விர�டை ெனாதிைதி ஆபைக்குழுவில 
ஆெோகுமாறு நான் உளளிடடை ைல ைாோ -
ளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அபழப்பு 
விடுக்கப்ைடடுளளது.  

எனினும் ைாோளுமன்ற அமர்வுக -

ளுக்கு முன்னுரிபம 
வழஙகரவணடும் என்ை -
தற்காக எனது �டடைதத -
ேணி ஊடைாக அதுகதாடைர் -
பில ஆபைக்குழுவுக்கு 
அறிவிததுளரளன்.  

ஏபனய ைாோளுமன்ற 
உ று ப் பி ன ர் க ளு க் கு ம் 
அநத ைாதுகாப்பு கைற் -
றுக்ககாடுக்கப்ைடைரவண -
டும். ைாோளுமன்றம் 
கூடடைப்ைடும் திகதிகள 
கதாடைர்பில ஆபைக்கு -
ழுவுக்கு அறிவிக்கரவணடும்.   

அததுடைன் ைாோளுமன்ற உறுப்பினர் -
களிடைமிருநது கருததுக்கபள கைற -
ரவணடுமானால ஒரே �நதர்ப்ைத -
தில அபனதது உறுப்பினர்கபளயும் 
அபழக்காமல ரதபவக்கு ஏற்றவபக -
யில ைாோளுமன்ற உறுப்பினர்கபள 
கடடைம் கடடைமாக ஆபைக்குழுவுக்கு 
அபழக்க நடைவடிக்பக எடுக்கரவண -
டும்.  

அததுடைன் ெனாதிைதி அேசியல ைழி -
வாஙகல கதாடைர்ைான இநத ஆபைக் -
குழுபவ 2021 ெனவரி 29 வர்ததமானி 
அறிவிப்பு மற்றும் 2021 ஏப்ேல 1ஆம் 
திகதி வர்ததமானியின் அடிப்ைபடையி -
ரலரய நியமிததுளளார்.  

எனினும் அதன் அடிப்ைபடையானது 
இதற்கு முன்பிருநத உைாலி அரை -
ேதன தபலபமயிலான ஆபைக்குழு -
வின் அறிக்பகக்கு அபமவானதாகும். 
எனினும் தற்ரைாது இநத ஆபைக்கு -
ழுவின் அறிக்பக கதாடைர்பில கெனீவா 
மனித உரிபம ரைேபவ ரகளவி எழுப் -
பியுளளது.  

அதுகதாடைர்பிலான �டடை 
ரீதியிலான ைல ரகளவிக -
ளுக்கு ைதிலளிக்கரவண -
டிய கடைபம அே�ாஙகத -
துக்கு உளளது.  அததுடைன் 
இநத பிேச்சிபன எதிர்வ -
ரும் க�ப்டைம்ைர் மாதம் 
வபே க�லலும் என்ரற 
நிபனக்கின்ரறன். இநத 
அறிக்பக அடிப்ைபடையா -
கக்ககாணடிருக்கும் வர்தத -
மானி அறிவிப்பின் க�லலு -
ைடிததன்பம என்ன என்ைது 

ைார்க்கரவணடி இருக்கின்றது. 
ஆபைக்குழுவின் அறிக்பகபய 

எடுததுக்ககாணடு நைர்கபள ெனாதி -
ைதி ஆபைக்குழுவுக்கு அபழப்ைது 
எவவாறு என்ைபத அே�ாஙகம் கதரி -
விக்கரவணடும். அததுடைன் இதுகதா -
டைர்பில �ர்வரத� ைாோளுமன்றததுக்கு 
கதரிவிக்கப்ைடும். 

அதனால அே�ாஙகம் இதுகதாடைர் -
பில ைதிலளிக்கும்வபே இநத ஆபைக் -
குழுபவ க�யற்ைடுதத முடியாது. 
உைாலி அரைேதனவுக்கு எதிோக 
கெனீவா மனித உரிபம ஆபைக்கு -
ழுவின் கடைநத மாத அறிக்பகயிலும் 
இதற்கு முன்னோன அறிக்பகயிலும் 
கருதது கதரிவிக்கப்ைடடிருக்கின்றது.   

எனரவ இவவாறான நிபலபமயில 
ைாோளுமன்ற உறுப்பினர்கபள ெனா -
திைதி ஆபைக்குழுவுக்கு முன்னால 
ககாணடுக�ன்று ரகளவி ரகடைதில 
ையன் இலபல. அதனால கவளிவிவகாே 
அபமச்�ரும் நீதியபமச்�ரும் இதுகதாடைர்-
பில கதளிவுைடுதத ரவணடும் என்றும் 
அவர் ரமலும் கதரிவிததார்.  

அரசியல் பழிோஙகைல் ஆ்ணககுழுவுககு   
எம்.பிககை்ள அ்ைப்பதில் பயனில்்ல  

ஐ.ஷே.் ேமலவர் ரணில் விக்கிரமசிங் தேரிவிப்பு

அரசு தெனீவாவுக்கு பதிலளிக்கும் வமர:  

ரலாேன்ஸ் க�லவநாயகம், �ம்ஸ் ைாஹிம்  

ஆளும் தேப்பிலுளள அபமச்�ர்கள மற்றும் 
எம்.பிக்கள தமது அேசியலுக்காக மக்களுக் -
காக எதுவும் ரை�ாமல கமௌனம் காப்ைதாக 
இோ�மாணிக்கம் �ாைாக்கியன் எம்.பி கதரி -
விததார்.  

 ைாோளுமன்றிததில ரநற்று முன்தினம் 
உபேயாற்றிய அவர்,  

 தமது மக்கள கஷடைப்ைடுபகயில 
கவளியில வநது அது ைற்றிப் ரை� ஆளும் 
தேப்பிலுளள இோொஙக அபமச்�ர்கள 
மற்றும் எம்.பிக்களுக்கு ஏன் முடியாது?  

வடைக்கு, கிழக்கில மீனவர்கள ைாதிக்கப்ைட -
டுளளனர். ரைக்கரிகள மூடைப்ைடடுளளன. 
மக்கள கஷடைததில கமௌனம் காக்கிறார்கள. 
மின்�ாேமின்றி மக்கள கஷடைப்ைடுகின்றனர். 
ஆனால அது ைற்றி வாய்திறக்கவிலபல. தஙக -
ளில சுயலாைததுக்காகரவ இவர்கள வநதுளள -
னர்.   

பிரேமினி என்ற கைண கற்ைழிததுக் ககாபல 
க�ய்யப்ைடடைார். மகளிர் தினததில அதுைற்றி 
குறிப்பிடுகின்ரறன். வடடைாேததில கவன்ற ஒரு -
வருக்கு 40 இலட�ம் ரூைா நிதி ஓதுக்கப்ைடுகி -

றது. அநத ைைதபதயும் க�லவிடை உளளுோடசி 
உறுப்பினர்களுக்கு ையன்ைடுதத முடியாதுள -
ளது. ஆளுநரிடைமும் அது ைற்றி எடுததுபேத -
ரதாம். 

வடடைாே உறுப்பினர்களுக்கு முன்கமாழிய �ந -
தர்ப்ைம் வழஙகுவதாக அவர் உறுதியளிததார். 
அேசியலுக்காக மக்களுக்காக எதுவும் ரைசுவ -
திலபல.

இராஜாஙகை அ்மசசரகைள, ஆளும் தரப்பு  
எம்பிககைள ோய் திறககைாமலிருப்பது ஏன்?  

மக்்ள் ்ஷ்டப்படும் இநே ஷேரத்தில்  

சாணக்கியன் சமபயில் ஷ்ள்வி 

�ர்வரத� மகளிர் தினதபத 
முன்னிடடு ககாழும்பு விரவ-
கானநதா கலலூரியின் ைபழய 
மாைவர் �ஙகததின் மகளிர் பிரிவு 
ஏற்ைாடு க�ய்துளள நிகழ்வு எதிர்-
வரும் 13ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்-
கிழபம கலலூரி அதிைர் திருமதி. 
சி. ேவிச்�நதிரிக்கா தபலபமயில 
நபடைகைறவுளளது. ககாடடைாஞர�-
பனயிலுளள கலலூரி வளாகததில 
காபல 8.30 மணி முதல மாபல 
5.30 வபே ைலரவறு மனஙகவர் 
நிகழ்ச்சிகள இடைம்கைறவுளளது-
டைன் கலநது ககாளளும் அபனவ-
ருக்கும் மேக்கன்றுகள வழஙகப்ைடை-
வுளளன. ைபழய மாைவிகளுக்கு 
இபடையிலான வபலப்ைநதாடடை 
ரைாடடிகளும் அன்பறய தினம் 
நபடைகைறவுளளது. நிகழ்வுகளில 
கலநதுககாளளுமாறு அபனதது 
மகளிருக்கும் ககாழும்பு விரவ-
கானநதா கலலூரியின் ைபழய 
மாைவர் �ஙக மகளிர் பிரிவு 
அபழப்பு விடுக்கின்றது.

க�ொழும்பு விவே�ொனந்ொவில்
ம�ளிர் தின நி�ழ்வு�ள்
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இந்திய நாட்டவர்க்ை ஏற்றிய 
சிறப்பு விமானம் ஒன்று ருமமனி-
யாவில் இருந்து மும்்பை ந்க்ரை 
அ்்டந்துளைது. 

இந்தியர்க்ை மீடடுவரும் 
்கங்கா திட்டத்தின் கீழ் இந்்த 
விமானம் ருமமனிய ்த்ைந்கர 
புச்சரைஸ்டில் இருந்து புறப்பைட-
்டது. ்சத்ரைபைத்தி சிவாஜி ்சரவம்த்ச 
விமானநி்ையத்்்த வந்்த்்டந்்த 
இந்தியர்க்ை மத்திய இ்ை 
அ்மச்சர ரைாஜ் பைாடடீல் வரைமவற் -
றார. உக்ரைனில் இருந்து வந்்த 
மாைவர்களு்டன் அவர ்கைந்து-
்ரையாடினார.  

உக்ரைன் பிரைசசி்ன குறித்து 
இந்திய பிரை்தமர நமரைந்திரை மமாடி 
பைை உயரமட்ட கூட்டங்க்ை 
ந்டத்தி உளைார என்பைது குறிப்பி-
்டத்்தக்கது. 

க்காவிட–19 மநாயத்க்தாற்றால் 
பைாதிக்கப்பைடும் சிைருககு மூ்ைச 
சுருக்கம் ஏற்பை்டைாம் என்று ஒகஸ்-
மபைாரட பைல்்க்ைக்கழ்கம் ந்டத்திய 
ஆயவு கூறுகிறது.   

மூ்ையில் உைரசசி, ஞாபை்கம், 
நு்கரும் ஆற்றல் மபைான்றவற்்றக 
்கடடுப்பைடுத்தும் பைகுதி்க்ை 
மநாயத்க்தாற்று அதி்கமா்கப் பைாதிக-
கிறது என்பை்்த ஆயவாைர்கள 
்கண்டறிந்துளைனர.   

மருத்துவம்னயில் ம்சரக்கப் -

பை்டா்த க்காவிட–19 மநாயா -
ளி்களி்்டயிலும் அத்்த்்கய 
பைாதிப்பு ஏற்பைடடுளை்்த ஆய-
வாைர்கள சுடடிக்காடடினர.   

மநாயத்க்தாற்றால் மூ்ைககு 
ஏற்பைடும் பைாதிப்பு நிரைந்்தரைமா-
ன்தா என்பை்்த உறுதியா்கத் 
க்தரிந்துக்காளை கூடு்தல் 
ஆரைாயசசி ந்டத்்தப்பை்ட 
மவணடும் என்று ஆயவாைர-
்கள க்தரிவித்்தனர.   

இருப்பினும், மநாயத்க்தாற்-
றால் மூ்ையின் ஆற்றல் பைாதிக -

்கப்பைடுகிறது என்பை்தற்கு வலுவான 
ஆ்தாரைங்கள உளைன என்று ஆயவ-
றிக்்கயில் கூறப்பைட்டது.   

மநாயால் மி்தமா்கப் பைாதிக்கப் -
பைடுமவார வழக்கம்மபைால் இயங-
குவது, ்கவனம் க்சலுத்துவது 
மபைான்றவற்றில் ்சவால்்க்ை 
எதிரமநாககிய்தா்க ஆயவு ்கண்ட-
றிந்்தது.   

ஆயவில் 51 வயதுககும் 81 வய -
துககும் இ்்டப்பைட்ட 785 மபைர 
்கைந்துக்காண்டனர.    

உக்ரைன் மீ்தான பை்்டகயடுப்-
புககு எதிரைான கபைாருைா்தாரை ந்டவ-
டிக்்க்க்ை மமலும் அதி்கரிககும் 
வ்்கயில் ரைஷயாவின் எணகையககு 
அகமரிக்கா மற்றும் பிரிட்டன் ்த்்ட 
விதித்திருப்பைம்தாடு ரைஷய எரிவாயு 
மீ்தான நம்பிக்்க்ய ஐமரைாப்பிய 
ஒன்றியம் முடிவுககுக க்காணடுவந்-
துளைது.   

ரைஷய கபைாருைா்தாரைத்தின் நாடித் 
துடிப்்பை இைககு ்வத்து ந்டவ-
டிக்்க எடுக்கப்பைடடுளைது என்று 
அகமரிக்க ஜனாதிபைதி மஜா ்பை்டன் 
க்தரிவித்துளைார.   

ரைஷய வருவாயின் பிரை்தான 
மூைமா்க வலு்சகதி ஏற்றுமதி்கள 
இருந்்தமபைாதும் இந்்த ந்டவடிக்்க 
மமற்குை்க நு்கரமவாரி்டமும் ்தாக்கம் 
க்சலுத்்த வாயப்பு உளைது. ்சவூதி 
அமரைபியா மற்றும் அகமரிக்காவுககு 
அடுத்து உைகின் மூன்றாவது மி்கப்-

கபைரிய எணகைய உற்பைத்தி நா்டா்க 
ரைஷயா உளைது.   

அகமரிக்காவின் எணகைய 
மற்றும் சுத்தி்கரிக்கப்பைட்ட ்தயாரிப்-
பு்களில் சுமார 8 வீ்தமானது ரைஷயா-

வில் இருந்து வருவம்தாடு பிரிட்டன் 
எணகைய இறககுமதியில் சுமார 6 
வீ்தம் ரைஷயாவில் இருந்து வருகிறது.   

எனினும் ஐமரைாப்பிய ஒன்றியம் 
ரைஷயாவின் வலு்சகதியில் கபைரிதும் 

நம்பியுளைது. எனமவ அந்்த 
நாடு்கள ்த்்ட்க்ை விதிப்பை்்த 
்தவிரத்துகக்காணடுளை்ம குறிப் -
பி்டத்்தக்கது.   

இந்்த ்த்்ட அறிவிக்கப்பைடும் 
முன்னர இது ்சரவம்த்சப் கபைாருைா-
்தாரைத்தில் மபைரைழிவு வி்ைவு்க்ை 
ஏற்பைடுத்தும் என்றும் கஜரமனிக -
்கான பிரை்தான எரிவாயு மூ்டப்பை்டக 
கூடும் என்றும் ரைஷயா எச்சரித்திருந் -
்தது.   

இந்்தப் மபைாரினால் ஏற்்கனமவ 
எரிகபைாருள வி்ை ்சா்த்ன அை -
வுககு அதி்கரித்திருப்பைம்தாடு இந்்த 
புதிய ்த்்ட்கைால் அது மமலும் 
அதி்கரிக்கக கூடும் என்று நிபுைர-
்கள எச்சரித்துளைனர.   

எனினும் ரைஷய எணகையககு 
மாற்றா்க கவனிசுமவைா ்தனது 
எணகைய உற்பைத்தி்ய அதி்கரிக-
்கக கூடும் என்றும் கூறப்பைடுகிறது.     
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உக்ரைனில் முற்று்்கயில் இருக -
கும் ந்கரைங்களில் இருந்து மக்கள 
கவளிமயறுவ்தற்கு ரைஷயா மநற்றும் 
புதிய மனி்தாபிமானப் பைா்்த்க்ை 
அ்மத்்தது.   

ரைஷயப் பை்்ட்கள கெல் ்தாககு -
்தல்்க்ை ந்டத்தி வரும் ஐந்து ந்க -
ரைங்களில் இருந்து கபைாதுமக்கள 
கவளிமயற வழி அ்மக்கப்பைட -
டிருப்பை்தா்க ரைஷயா குறிப்பிடடுள -
ைது. எனினும் ரைஷயா உண்மயா்க 
கபைாதுமக்க்ை கவளிமய அனும -
திப்பைதில்்ை என்று குற்றம்்சாடடி 
இருககும் உக்ரைன் ்க்டந்்த க்சவ் -
வாயககிழ்மயும் அவ்வாறான 
மனி்தாபிமானப் பைா்்த மீது குணடு 
வீசிய்தா்கக கூறியது.   

“இவ்வாறான க்சயற்பைாடு இனப் -
பைடுக்கா்ை்யத் ்தவிரை மவறு 
இல்்ை” என்று உக்ரைன் பைாது -
்காப்பு அ்மசசு ்தனது மபைஸ்புக 
பைக்கத்தில் க்தரிவித்துளைது.   

உக்ரைன் மீ்தான ரைஷயாவின் 
பை்்டகயடுப்பு இரைண்டாம் உை்கப் 
மபைாருககுப் பின்னர ஐமரைாப்பைா -
வில் மி்கப்கபைரிய அ்கதி்கள பிரைசசி -
்ன்ய உருவாககி இருப்பைம்தாடு, 
இ்தற்கு பைதிைடியா்க மமற்குை்க 
நாடு்கள ரைஷயா மீது ்கடு்ம -
யான கபைாருைா்தாரைத் ்த்்ட்க்ை 
விதித்து வருகின்றன.   

ரைஷயாவு்டன் மபைாரைாடுவ்தற்கு 
மமலும் உ்தவி ம்த்வப்பைடுவ்தா்க 
உக்ரைன் ஜனாதிபைதி கவாமைாடி -
மிர க்சகைன்ஸ்கி மு்றயிடடுள -
ைார. ரைஷயப் பை்்ட உக்ரைனில் 
பையங்கரை ்தாககு்தல்்க்ை ந்டத்தி 
வருவ்தா்க கூறப்பைடுகிறது.   

இந்ந்ையில் ்த்ைந்கர கிகயவ், 
து்றமு்க ந்கர மரியுமபைால் மற்றும் 
்காரகிவ், சுமி மற்றும் க்சரனி -
ஹிவில் புதிய மனி்தாபிமானப் 
பைா்்த்கள மநற்று திறக்கப்பைட்ட -

்தா்க ரைஷயப் பைாது்காப்பு அ்மசசு 
அறிவித்திருந்்தது.   

இந்்த மமா்தல் ்காரைைமா்க 
உக்ரைன் நாடடில் இருந்து 
கவளிமயறி இருககும் கபைாதுமக்க -
ளின் எணணிக்்க இரைணடு மில்லி -
யனா்க அதி்கரித்திருப்பை்தா்க ஐககிய 
நாடு்கள ்ச்பை க்தரிவித்துளைது.   

முன்ன்தா்க இந்்த மனி்தாபி -
மான பைா்்த வழியா்க பைைரும் 
்தப்பிச க்சன்றிருப்பை்தா்க க்சயதி -
்கள க்தரிவிககின்றன. வ்டககு 
ந்கரைான சுமியில் இருந்து கு்றந்து 
5,000 மபைர கவளிமயறி இருப்பை -
்தா்க உக்ரைன் அதி்காரி்கள மநற்று 
க்தரிவித்்தனர. இந்்த ந்கரில் இ்டம் -
கபைற்ற ்கடும் மமா்தல் மற்றும் பீரைங -
கித் ்தாககு்தல்்களில் 21 மபைர க்கால் -
ைப்பைட்ட்ம குறிப்பி்டத்்தக்கது.   

்த்ைந்கர கிமயவின் கவளிப்புற 
பைகுதியில் இருந்து கவளிமயற்றங -
்கள இ்டம்கபைற்றுளைன.   

எனினும் து்றமு்க ந்கரைான மரியு -
மபைாலில் இருந்து மக்க்ை கவளி -
மயற்றும் முயற்சி பைை ்த்ட்வ்கள 
்த்டங்கலுககு உளைாகியது. இங -
கிருந்து சிறுவர்கள, கபைண்கள 
மற்றும் வய்தானவர்கள கவளிமயற 
ரைஷயா மறுத்்த்தா்க உக்ரைன் குறிப் -
பிடடுளைது.   

“இந்்த நி்ை்ம உண்மயில் 
மக்களுககு மபைரைழி்வ ஏற்பைடுத்தி 
இருப்பைம்தாடு நி்ை்ம மமலும் 
மமா்சம்்டந்து வருகிறது” என்று 
்சரவம்த்ச க்சஞ்சிலு்வ ்சங்கத்தின் 
மபைச்சாைர எவான் கவாட்சன் க்தரி -
வித்துளைார.   

ஆறு வயது சிறுமி ஒருவர ்தனது 
வீடடின் இடிபைாடு்களுககுக கீழ் நீரி -
ழப்புக ்காரைைமா்க உயிரிழந்திருப் -
பை்தா்க மரியுமபைால் ந்கரை நிரவா்கம் 
குறிப்பிடடுளைது. இந்்த ந்கரில் 
்க்டந்்த கவளளிககிழ்ம க்தா்டக -
்கம் நீர, மின்்சாரைம் மற்றும் கவப்பை -

மூடடும் வ்சதி ஆகியன துணடிக -
்கப்பைடடுளைன.   

்த்ைந்கர கிமயவில் உக்ரைன் 
பை்்ட்கள ்கடும் எதிரப்்பை ்காட -
டியமபைாதும் ரைஷய துருப்பு்கள 
கமதுவா்க முன்மனற்றம் ்கணடு 
வருகிறது. எனினும் நாடடின் 
கிழககு மற்றும் வ்டககு பைகுதி்களில் 
ரைஷயா மவ்கமா்க முன்மனறுகிறது.   

்த்ைந்க்ரை மநாககி முன்மனறு -
வதில் புறந்கர பைகுதியான இரபின் 
தீரக்கமான புளளியா்க உளைது. 
இஙகு கபைாதுமக்கள பைனிக்காற்று 
மற்றும் பைனிப்கபைாழிவுககு மத்தி -
யில் கவளிமயறி வருவ்தா்க அங -
கிருந்து வரும் க்சயதி்கள கூறுகின் -
றன.  

ரைஷய பை்்டயின் முன்மனற் -
றத்்்த ்தடுப்பை்தற்கு உக்ரைன் 
பை்்ட்கள இரபின் நதிககு மமைால் 
இருககும் பைாைத்்்த ்த்கரத்்த 
நி்ையில் பைை்்க மற்றும் இரும்பி -
னாைான ்தற்்காலி்க பைா்்த ஊ்டா்க 
அந்்த நதி்ய ்க்டக்க நீண்ட வரி்்க -
யில் மக்கள ்காத்துளைனர.   

“நான் இஙகிருந்து கவளிமயற 
விரும்பைவில்்ை. ஆனால் 
எம்்மச சூழ இருககும் வீடு்களில் 
எவரும் இல்்ை. குடிநீர, எரிவாயு, 
மின்்சாரைம் எதுவும் இல்்ை” என்று 
43 வய்தான ைரி்சா புகரைாக்கா -
பைடஸ் என்பைவர ஏ.எப்.பி க்சயதி 
நிறுவத்திற்கு க்தரிவித்துளைார.   

இந்நி்ையில் பிரிட்டன் பைாரைா -
ளுமன்றத்தில் வீடிமயா மூைம் 
உ்ரையாற்றிய உக்ரைன் ஜனாதி -
பைதி க்சகைன்ஸ்கி, “நாம் ்காடு்கள, 
பையிர நிைங்கள, ்க்ரை்கள, வீதி -
்களில் இருந்து மபைாரைாடுமவாம்” 
என சூளு்ரைத்்தார. இ்தன்மபைாது 
க்சகைன்ஸ்கியுககு எம்.பிக்கள 
எழுந்து நின்று மரியா்்த க்சலுத்தி -
னர.     

உக்ரைனில் ரைஷ்யாவின் முற்று்ையிலுள்ள  
நைரைஙைளில் புதி் மனிதயாபிமயானப் பயா்த  

அகதிகள் 2 மில்லியனைத் த�ொட்டது

உக்மரைனுக்கு ப�ார் விமானம்

பபயாலந்தின் திட்டத்த  
அமமரிகையா நிரையாைரிப்பு 

கஜரமனியில் உளை அகமரிக்க 
விமானத் ்தைம் ஒன்றின் வழியா்க 
உக்ரைனுககு ்தனது மிக–29 மபைார 
விமானங்க்ை அனுப்பும் மபைாைந்-
தின் திட்டத்்்த அகமரிக்கா நிரைா்க-
ரித்துளைது. இந்்தத் திட்டம் ஒடடு-
கமாத்்த மநடம்டா கூட்டணி்யயும் 
தீவிரை அவ்தானத்திற்கு உடபைடுத்தும் 
என்று குறிப்பிடடுளைது.   

ரைஷயப் பை்்டகயடுப்புககு மத் -
தியில் மமலும் மபைார விமானங-
்க்ை ்தரும்பைடி உக்ரைன் ஜனாதி -
பைதி கவாமைாடிமிர க்சகைன்ஸ்கி 
க்தா்டரசசியா்க விடுத்்த ம்காரிக-
்்க்ய அடுத்ம்த மபைாைந்து இந்்தத் 
திட்டத்்்த முன்்வத்்தது.   

ரைஷயத் ்தயாரிப்பு மிக–29 மபைார 
விமானங்க்ை கஜரமனியின் 
ரைஸ்க்டயினில் உளை அகமரிக்க 
விமானத் ்தைம் ஒன்றுககு வழஙகு-

வ்தா்கவும் பின்னர அஙகிருந்து உக-
்ரைனுககு அனுப்பைப்பை்ட மவணடும் 
என்றும் மபைாைந்து முன்கமாழிந்்தது.   

ஆனால் அகமரிக்க–மநடம்டா 
்தைம் ஒன்றில் இருந்து ரைஷயாவு்டன் 
மபைாடடியிடும் உக்ரைன் வான் பைரைப்-
புககு மபைார விமானங்க்ை பைறக்கச -
க்சயவது ஒடடுகமாத்்த மநடம்டா 
கூட்டணி்யயும் அவ்தானத்திற்கு 
உடபைடுத்துவ்தா்க இருககும் என்று 
கபைண்ட்கன் மபைச்சார மஜான் கிரபி 
க்தரிவித்துளைார.     

ரைஷ்யாவில் வரததைத்த நிறுததி்து  
மகம்டயானயால்டஸ், மையாையா பையாலயா

ரைஷயாவில் வரத்்த்கத்்்த நிறுத் -
திகக்காளளும் ்சரவம்த்ச நிறுவனங-
்கள பைடடியலில் மகக்டானால்டஸ், 
க்கா்கா ம்காைா மற்றும் ஸ்்டாரபைகஸ் 
நிறுவனங்களும் இ்ைந்துளைன.   

ரைஷயாவில் இருந்து ்தனது 850 
உைவ்கங்க்ையும் ்தற்்காலி்கமா்க 
மூடுவ்தா்க மகக்டானால்டஸ் அறி -
வித்திருப்பைம்தாடு ஸ்்டாரபைக்ஸும் 
அஙகுளை ்தனது 100 ்க்்ட்க்ை 
மூடுவ்தா்க கூறியுளைது.   

உக்ரைனில் இ்டம்கபைறும் ம்த்வ -

யற்ற மனி்தத் துன்பைங்களுககு 
பைதில் ந்டவடிக்்கயா்க இந்்த 
முடிவு எடுக்கப்பைட்டது 
என்று மகக்டானால்டஸ் 
குறிப்பிடடுளைது. எனினும் 
ரைஷயாவில் இருககும் ்தமது 
சுமார 62,000 ஊழியர்களுக-
கும் க்தா்டரந்து ்சம்பைைம் 
வழஙகுவ்தா்க அது கூறியுள-
ைது.   

உக்ரைனில் இ்டம்கபைறும் 
மபைாரினால் ரைஷயா்வ புறக்கணிப்-
பைது பைற்றி பைை நிறுவனங்களுககும் 
அழுத்்தம் அதி்கரித்துளைது.   

கெல் நிறுவனம் ரைஷயாவில் 
இருந்து ம்சகு எணகைய வாஙகு-
வ்்த நிறுத்தியுளைது.   

ரைஷயாவில் கபைருமைவில் க்சயல்-
பைடும் பைன்னாடடு நிறுவனங்களில் 
சுமார 290, அந்நாடடிலிருந்து விை்க-
வுளை்தாய அறிவித்துளை்தா்க யாமை 
பைல்்க்ைக்கழ்கம் கூறியுளைது.    

பிரிட்டன், அமமரிகை நயாடுைள  
ரைஷ் எணமணெய்ககுத த்்ட

மெப்ம்டமபர 11: 20ஆவது  
ை்டததல்ையாரைர விடுத்ல

க்சப்க்டம்பைர 11 ்தாககு்தலில் 20 
ஆவது ்க்டத்்தல்்காரைர என குற்றம்-
்சாட்டப்பைட்ட ்சவூதி அமரைபியாவின் 
46 வயது முஹமது அல் ்கஹ்தானி 
குவான்்தனாமமா மபை சி்றயில் 
இருந்து விடுவிக்கப்பைட்ட்தா்க அகம-
ரிக்க பைாது்காப்பு தி்ைக்கைம் க்தரி-
வித்துளைது.   

அவர க்தா்டரந்தும் அசசுறுத்்த-
லுககு உரியவரில்்ை என்று மீைாய-
வுக குழு ஒன்று தீரமானித்்த்்த 
அடுத்ம்த ்சவூதி அமரைபியாவுககு 
திருப்பி அனுப்பைப்பைடடுளைார.  

2001 ஆம் ஆணடு ்்கது க்சய-
யப்பைட்ட பின் ்கஹ்தானி அகம -
ரிக்க வி்சாரை்ையாைர்கைால் மி்க 
மமா்சமான சித்திரைவ்்தககு உடபை -
டுத்்தப்பைடடிருந்்தார. எனினும் அவர 
வழஙகு வி்சாரை்ைககு உடபைடுத்்தப் -
பை்டவில்்ை.   

க்சப்க்டம்பைர 11இல் நான்கு 
அல்க்காய்தா உறுப்பினர்கைால் 
்க்டத்்தப்பைட்ட யு்ன்டட ஏர்ைன் 
விமானம் 93 இல் ்கஹ்தானியும் 

இ்ையவிருந்்த்தா்க அகமரிக்க நிர -
வா்கம் குற்றம்்சாடடுகிறது. 

எனினும், முந்்்தய மா்தத்தில் 
அவர அகமரிக்காவுககுள நு்ழவது 
்தடுக்கப்பைடடுளைது.   

்க்டத்்தப்பைட்ட அந்்த விமானம் 
கபைன்சில்மவனியாவில் விழுந்்த்ம 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.     

பநடப்டயா உறுப்புரி்ம பைடடு  
இனி மைஞெப்பபயாவதில்்ல

உக்ரைன் ஜனாதிபைதி 
கவாமைாடிமிர க்சகைன்ஸ்கி 
மநடம்டா கூட்டணியில் 
ம்சரவ்்தத் ்தாம் இனி வற் -
புறுத்திக ம்கட்க விரும்பை -
வில்்ை என்று கூறியுளைார. 
ரைஷயா்வ அ்மதிப்பைடுத் -
தும் வ்்கயில் அவரு்்டய 
மபைசசு அ்மந்திருந்்தது.   

மநடம்டா அ்மப்பில் 
உக்ரைன் ம்சரை விரும்பியம்த 
ரைஷயப் பை்்டகயடுப்புக்கான 
முககிய ்காரைைங்களில் ஒன் -
றா்கச க்சால்ைப்பைட்டது.  

ஆககிரைமிப்்பைத் ஆரைம்பிப்பை -
்தற்கு முன்னர, உக்ரைனில் உளை 
இரைணடு ரைஷய ஆ்தரைவு வட்டாரைங -
்க்ை, சு்தந்திரைம் கபைற்ற பைகுதி்கைா்க 
ரைஷய ஜனாதிபைதி புடடின் அறிவித் -
்தார. அதிலும் உக்ரைன் ்சமரை்சமா்கப் 
மபைா்க விரும்புவ்தா்க க்சகைன்ஸ்கி 
கூறினார.  

மநடம்டா அ்மப்பு உக்ரை்ன 

ஏற்றுகக்காளைத் ்தயாரைா்க இல்்ை. 
அந்்த அ்மப்பு ்சரச்்சககுரிய 
்காரியங்களில் ஈடுபை்டவும் ரைஷயாவு -
்டன் மமா்தவும் அஞ்சுகிறது. என்று 
ஏ.பி.சி நியுஸ் க்தா்ைக்காடசிககு 
அளித்்த மபைடடியில் குறிப்பிட்டார.  

“எங்க்ை இ்ைத்துகக்காளை 
மநடம்டா ்தயாரைா்க இல்்ை 
என்பை்்த புரிந்துக்காண்ட பின், 

மநடம்டா பை்்டயில் 
இ்ைய மவணடும் என்ற 
என் மனநி்ை மாறிவிட -
்டது” என அவர க்தரிவித் -
துளைார.  

மநடம்டாவில் ம்சரவது 
பைற்றிக குறிப்பிட்டமபைாது, 
அங்கத்துவம் ம்கடடு 
மன்றாடும் நாடடின் 
ஜனாதிபைதியா்க இருக்க 
விரும்பைவில்்ை. என்று 
குறிப்பிட்டார.  

மநடம்டா பை்்டயில் 
ம்சரைாமல் இருப்பைது, கி்ரை -

மியா்வ ரைஷயாவின் அங்கம் என 
அஙகீ்கரிப்பைது, க்டாகனடஸ்க 
மற்றும் லுுௗஹான்ஸ்க பைகுதி்க்ை 
சு்தந்திரைமான்வ என அஙகீ்கரிப் -
பைது ஆகிய ரைஷயாவின் 3 வலியு -
றுத்்தல்்கள குறித்்த ம்களவிககு பைதி -
ைளித்்த க்சகைன்ஸ்கி, ்தான் இது 
குறித்்த மபைசசுவாரத்்்தககு ்தயாரைா்க 
இருப்பை்தா்கத் க்தரிவித்்தார. 

மையாவிட பநயாயுற்்றவரைள  
மூ்்ள சுருஙகும பயாதிப்பு

உகனரைன் ஜைொதிபதி உறுதி 

உக்ரைனில் இருந்து 
182 இந்தி்ர வரு்ை
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13 ஆவது திருத்தத்்த ஏற்றுக்-
க�ொள்ளுங�ள். அது்தொன் எமது பிரச் -
சி்ைக்�ொை தீர்வின் ஆரம்ப புள்ளி 
எை நொன் 30 வருடங�ளுக்கு முன் -
வலியுறுததியிருந்்தன். எைது தீர்க் -
�்தரிசைமிக்� கூற்்றை அன்்றை ஏற்றி-
ருந்தொல் இத்த்ை அழிவு�்ையும 
துயரங�்ையும மக்�ள் �ண்டிருக்� 
்வண்டி ஏற்்பட்டிருக்�ொது எை 
அ்மச்சர் டக்ைஸ் ்்தவொைந்தொ 
க்தரிவித்தொர்.

ஜைொதி்பதி ் �ொட்டொ்பய ரொஜ்பக் ஷ-
வின் சுபீட்சததின் ்நொக்கு ்வ்ைத-
திட்டததிற்கு அ்மய நொடைொவி-
யரீதியில் 1000 ்பொடசொ்ை�்ை 
்்தசியப் ்பொடசொ்ை�ைொ� மொற்றும 
திட்டததின் அடிப்்ப்டயில் ்பருத-
திதது்றை கம்தடிஸ்்த ம�ளிர் உயர்-
்தரப் ்பொடசொ்ை்ய ்்தசிய ்பொட-
சொ்ையொ� மொற்றும நி�ழ்வில் 
பிர்தம அதிதியொ� �ைநதுக�ொண்டு 

உ்ரயொற்று்�யி்ை்ய 
அவர் இவவொறு க்தரிவித-
துள்ைொர்.

இ்தன்்்பொது அவர் 
்மலும கூறு்�யில்,

இன்று உை� ம�ளிர் 
திைமொகும. இந்த 
க்பரு்ம மிக்� நொளில் 
க்பண்�ளின் ்தனிதது-
வத்்த அ்டயொைப்்ப-
டுததும வ்�யில் இப்்பொ -
டசொ்ை ்தரமுயர்த்தப்்பட்டுள்ைது.

இ்தற்�ொை து்றைசொர் அ்மச்சர்,-
இந்த ்்தசிய திட்டத்்த எஙகிருநது 
ஆரமபிப்்்பொம எை ்�ட்டிருந்தொர். 
அ்தற்கு நொன் எமது யொழ் மொவட்டத-
தின் இப்்பொடசொ்ை்ய முன்கமொ-
ழிநதிருந்்தன். அ்தைடிப்்ப்டயில் 
இன்று அந்த ்பொடசொ்ை மொணவர்-
�ளிைதும �ல்விச் சமூ�ததிைதும 
�ைவு நைவொக்�ப்்பட்டுள்ைது.

இ்்த்வ்ை எமது 
உரி்மப் ்்பொரொட்ட 
�ொை�ட்டங�ளிலும சரி 
அ்தன் பின்ைரொை ஜை -
நொய� அரசியலிலும சரி 
நொன் க்பண்�ளுக்�ொை 
உரி்ம்ய ஆண்�ளுக்கு 
சரிநி�ரொ�வும சிை சமயங-
�ளில் அ்தற்கு சற்று அதி�-
மொ�வும க�ொடுதது வநதி -
ருக்கின்்றைன்.

அ்்த்்பொன்று ஆயு்தப் ்்பொரொட்ட 
�ைமு்ையில் மு்தல் வீர�ொவிய-
மொை க்பண்ணொ�வும எைது ச்�ொ-
்தரியொை மதிவ்தனி என்றும இயற் -
க்பயர் க�ொண்டவருமொை ்சொ்பொ 
வரைொற்றில் ்பதிவொகியுள்ைொர்.

அதுமட்டுமல்ைொது எைக்கும �ட் -
சிக்கும கநருக்�மொை மனி்த உரி்ம 
சட்டத்தரணியொை ம்�ஸ்வரி 
்வைொயு்தம உள்ளிட்ட ஏரொைமொை-

வர்�்ையும வன்மு்றையொைர்�ளி-
ைொல் இழநதிருக்கின்்றைன்.

ஆை்படியொல் எைக்கு இப்்்பொ-
ரொட்டததின் வலி�ள் நன்கு க்தரியும. 
அ்தைொல்்தொன் இந்த ்்பொரொட்டத-
தின் அழிவு�ளுக்கும இழப்பு�ளுக்-
கும நொனும ஏ்்தொ ஒரு வ்�யில் 
க்பொறுப்புக்கூறை ்வண்டும.

இ்்த்வ்ை 72 �ளில் ்தரப்்படுத -
்தலுக்கு எதிரொ� நொம ்்பொரொடியி-
ருந்்தொம. அ்தன்பின்ைர் ்பை வரு-
டங�ள் �ழிதது நொன் அ்மச்சரொ� 
இருந்த்்பொது ஸ்ரொன்லி வீதியில் 
400 மு்தல் 500 ்்பர் என்்ை வநது 
சநதிதது ்தரப்்படுத்தலினூடொ� ்தமக்-
�ொை ்பல்�்ை நு்ழ்வ ஏற்்படுததி 
்தருமொறு ்�ொரியிருந்தைர்.

நொன் அ்்த ஏற்று அன்்றைய ஜைொ-
தி்பதியுடன் ்்பசி அ்தற்�ொை நட-
வடிக்்��்ை ்மற்க�ொண்டிருந-
்்தன். 

13 ஆவது திருத்தச் சட்டம் அமுல்: 

யொழ்.வி்சட நிரு்பர் 
யொழில் ்தனியொர் ்பஸ் ஒன்்றை 

இ்டமறித்த ந்பகரொருவர் சொரதி-
யின் மூக்்� �ததியொல் கவட்டி 
விட்டு ்தப்பி்யொடியுள்ைொர். ்பருத-
திதது்றையில் இருநது யொழ்ப்்பொ-
ணம ்நொக்கி வநது க�ொண்டிருந்த 
்தனியொர் ்பஸ்சி்ை நீர்்வலி �ந -

்தசுவொமி ஆையததிற்கு அருகில் 
்வதது ்நற்றுமுன்திைம வழிம -
றிதது ஏறிய ந்பகரொருவர், சொரதி-
யின் மூக்்� �ததியொல் கவட்டி 
விட்டு ்தப்பி்யொடியுள்ைொர். �ொயம-
்டந்த சொரதி சிகிச்்சக்�ொ� யொழ்.
்்பொ்தைொ ்வததிய சொ்ையில் 
அனுமதிக்�ப்்பட்டுள்ைொர். 

பஸ் சாரதியின்
மூக்கை வவடடிய நபர் 

எனது க�ோரிக்�்ை அனகறே ஏற்றிருந்ோல்
போரிை அழிவு�்ை ்டுத்திருக�லோம்
அமமச்்சர் டக்்ளஸ் தேவானநோ

்ைொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம, 
ஷமஸ் ்பொஹிம   

வடக்கில் க்பொலிஸொர் 
மற்றும அரச ஆ்தரவொைர்-
�ள் ்மற்க�ொள்ளும அடொ -
வடித்தைங�்ை நிறுத்த 
உடைடி நடவடிக்்� எடுக்-
�ப்்பட ் வண்டுகமை ்தமிழ் 
்்தசியக் கூட்ட்மப்பு எமபி ஸ்ரீ்தரன் 
்பொரொளுமன்றைததில் க்தரிவித்தொர்.   

யொழ். வலி�ொமம க்தன்்மற் -
குப் பிர்்தசச்்பயின் உறுப்பிைர் 
அருள்குமொரன் ்ஜொன்ஜிப்ரி்�ொ, 
இைவொ்ை க்பொலிஸொரொல் ்தொக்�ப்-
்பட்டுள்ை சம்பவம க்தொடர்பில் நீதி 
கி்டக்� ்வண்டும எைவும அவர் 
க்தரிவித்தொர்.   

அ்்த்வ்ை வடக்கில் க்பொலி -
ஸொரிைதும அரச ஆ்தரவு அரசி-
யல்வொதி�ளிைதும அரொஜ�ங�ள் 
முடிவுக்கு க�ொண்டு வரப்்பட ்வண்-
டுகமைவும அவர் ச்்பயில் க்தரி-

வித்தொர்.   
்பொரொளுமன்றைததில் ந்ட-

க்பற்றை புை்மச் கசொதது 
(திருத்தச்) சட்டமூைம 
இரண்டொவது மதிப்பீடு 
மீ்தொை விவொ்தததில் உ்ர-
யொற்றிய ்்பொ்்த ஸ்ரீ்தரன் 
எமபி இவவொறு க்தரிவித-
்தொர்  

அது க்தொடர்பில் அவர் ்மலும 
க்தரிவிக்்�யில்.   

யொழ். வலி�ொமம க்தன்்மற்குப் 
பிர்்தசச்்பயின் உறுப்பிைர் அருள் -
குமொரன் ்ஜொன்ஜிப்ரி்�ொ இமமொ -
்தம 03 ஆம தி�தி க்பொலிஸ் நி்ை -
யததில் மு்றைப்்பொடு கசய்துள்ைொர்.   

அவரது வீட்டுக்கும இைவொ்ை 
க்பொலிஸ் நி்ையததுக்கும சுமொர் 
500 மீற்றைர் தூர்ம �ொணப்்படுகின்றை-
துடன் க்பொலிஸொர் அந்த விசொர்ண -
�்ை ்மற்க�ொள்வதில் �வைம 
கசலுத்தொமல் உள்ை்தொ�  ஸ்ரீ்தரன் 
எம பி ்மலும க்தரிவித்தொர்.

வடககில் பபோலிஸோர் மற்றும் அரச   
ஆ்ரவோைர்�ளின அடோவடித்்னம்
ேடுத்து நிறுத்ேப்பட தவண்டும் என்கிறார் ஸ்ரீேரன் எம்.பி.   

யொழ். வி்சட நிரு்பர் 

வீட்டில் ்தன்ைொல் நிமமதியொ� 
வொழ முடியவில்்ை எை கூறி 
அச்சு்வலி க்பொலிஸ் நி்ையத -
தில் மொணவிகயொருவர் ்தஞசம 
புகுநதுள்ைைர். இ்த்ைய-
டுதது மொணவி்ய க்பொலிஸொர் 
்�ொப்்பொய் பிர்்தச கசயை� நன்ை-
டத்்த பிரிவிைரிடம ஒப்்ப்டத-
துள்ைைர். 

ஆவரங�ொல் ்பகுதி்யச் ்சர்ந்த 

்தரம 7 �ல்வி �ற்கும 12 வய -
து்டய மொணவிகயொருவ்ர 
இவவொறு க்பொலிஸ் நி்ையததில் 
்தஞசம புகுநதுள்ைொர்.  

இச்சம்பவம குறிதது க்தரியவரு -
வ்தொவது,

மது்்பொ்்தயில்  ்தந்்த, 
்தொயுடன் சண்்ட பிடிப்்ப்தொ�வும 
இருவரொலும ்தொன் வீட்டில் நிம -
மதியொ� இருக்� முடியவில்்ை 
எைவும மொணவி க்பொலிஸ் நி்ை -
யததில் ்தஞசம புகுநதுள்ைொர்.  

்தந்்த மதுவுககு அடி்ம;
மாணவி வபாலிஸில் ்தஞசம் 

புதுக்குடியிருப்பு வி்சட நிரு்பர்

முல்்ைததீவு கநட்டொங -
�ண்டல் பிர்்தசததுக்குட்்பட்ட 
சிரொட்டிகுைம ்பகுதியில் ்நற்று 
அதி�ொ்ை �ொட்டுக்கு கசன்றை 
குடும்பஸ்்தர் ஒருவர் �ட்டுதது -
வக்கு துப்்பொக்கியில் சிக்கி உயிரி -
ழநதுள்ைொர். 

கநட்டொங�ண்டல் உழவ்ைரி 
்பகுதியி்ை ்சர்ந்த 38 வயது -

்டய ்தர்மலிங�ம இைங்�ொ 
என்றை குடும்பஸ்்த்ர இவவொறு 
உயிரிழநதுள்ைொர்.  

�ட்டுததுவக்கு கவடித்ததில் ்படு-
�ொயம்டந்த இவர் மீட்�ப்்பட்டு  
மல்ைொவி ஆ்தொர மருததுவம்ை 
க�ொண்டு கசல்லும ்்பொது உயிரி -
ழநதுள்ைது.  

இவரது உடைம மல்ைொவி ஆ்தொ-
ரமருததுவம்ையில் ்வக்�ப்்பட் -
டுள்ைது.

கைடடுததுவககு வவடித்ததில் 
குடும்பஸ்்தர் பலி

கிளிகநொச்சி க்பரியகுைம ்பகுதி -
யில் உள்ளூர் துப்்பொக்கிகயொன்று 
மீட்�ப்்பட்டு க்பொலிஸொரிடம ஒப்-
்ப்டக்�ப்்பட்டுள்ைது. 

இரொணுவ புைைொய்வு பிரிவிை-

ருக்கு கி்டத்த ்த�வலுக்�்மய 
்நற்்றைய திைம பிர்்தசததிலுள்ை 
இரொணுவததிைரொல் துப்்பொக்கி 
மீட்�ப்்பட்டு க்பொலிஸொரிடம ஒப்-
்ப்டக்�ப்்பட்டுள்ைது.

உள்ளூர் துபபாககி மீடபு

யொழ்.்பல்�்ைக்�ழ� மருததுவ 
பீட ்்பொலி அ்டயொை அட்்டயு-
டன் ்தஙகியிருந்த யுவதிகயொருவர் 
்�து கசய்யப்்பட்டு நீதிமன்றை உத-
்தரவின் ்்பரில் விைக்�மறியலில் 
்தடுதது ்வக்�ப்்பட்டுள்ைொர். 

யொழ்.்பல்�்ைக்�ழ� மருததுவ-
பீட ் ்பொலி அ்டயொை அட்்ட்ய 
�ொண்பிதது திருகநல்்வலி ்பகுதி-
யில் வொட்� அ்றையில் ்தஙகியி-
ருநதுள்ைொர். அவரது நடவடிக்்��-
ளில் வீட்டு உரி்மயொைர் சந்்த�ம 
க�ொண்ட்மயொல் இதுக்தொடர்பில் 

்�ொப்்பொய் க்பொலிஸொருக்கு ்த�வல் 
வழஙகியுள்ைொர். 

இத்த�வலின் பிர�ொரம வீட்-
டுக்கு கசன்றை க்பொலிஸொர் வொட்� 
அ்றையில் ்தஙகியிருந்த யுவதியிடம 
விசொர்ண�்ை முன்கைடுததுள்-
ைைர். அ்தன்்்பொது யுவதி மருததுவ 
பீட மொணவி அல்ை என்்ப்த்ை-
யும அது ்்பொலியொை அ்டயொை 
அட்்ட என்்ப்்தயும �ண்டறிந-
துள்ைைர். 

அ்த்ையடுதது யுவதி ்�து 
கசய்யப்்பட்டுள்ைொர். 

பல்கை்ை பபாலி அ்்டயாள
அட்்டயு்டன் யுவதி ்கைது

யாழப்பாணம் லயன்ஸ் கழகத்தின் நாவற்குழி கிம்ள கழகம் தயாகபுரம் கிராமத்தில் 
வாழும் மிகவும் வறுமமக் த்பாட்டின் கீழுள்ள குடும்்பத்மே த்சர்நே மாணவிக்கு துவிச்்சக்-
கர வண்டியயான்மற அன்்பளிபபு ய்சய்துள்ளனர்.

நீர்மவயூர் ய்பான்்சக்தி கலாதகநதிரன் 
இயக்குனர் ்சத்ேயபபிரியா கதேநதிரனின் 
மாணவியும் யாழ. சுண்டிக்குளி மகளிர் 
கல்லூரி மாணவியுமான அபிநோ கதேநதிர-
னின் ்பரே ஆடல் அரஙதகற்றம் நாம்ள மறு-
தினம் (12.03.2022) ்சனிக்கிழமம பி.்ப. 
1.00 மணிய்ளவில் யாழ. வீரசிஙகம் மண்-
ட்பத்தில் நமடய்பறவுள்ளது. இநநிகழவில் 
பிரேம விருநதினராக யாழ. ்பல்கமலக்கழக 
த்பராசிரியர் நா.்சண்முகலிஙகன் கலநது 
யகாள்ளவுள்ளதுடன் சிறபபு விருநதினராக 
யாழ. ்பல்கமலக்கழக கமலபபீட பீடாதி்பதி 
க.சுோகர் கலநதுயகாள்ளவுள்ளார்.

பர்த ஆ்டல் 
அரஙபகைற்றம்

்சர்வதே்ச மகளிர் தினத்மே முன்னிட்டு யாழ.மாவட்ட இராணுவ ே்ள்பதி தமஐர் யேனரல் சுயிவ ய்சனரத் யாப்பா ேமலமமயில் 512, 522 பிரிதகடியர்கள இமணநது யாழ. விழிப -
புலனற்தறார் ்சஙகத்தின் மகளிர் அஙகத்துவ ய்பண்கம்ள யகௌரவிக்கும் நிகழவுகம்ள தநற்று முன்தினம் ஏற்்பாடு ய்சய்திருநேனர். இநநிகழவில் யாழ. மாவட்ட தமலதிக அர்சாஙக 
அதி்பர் சிறபபு விருநதினராக பிதறம் எலற்றிக் கலநதுயகாண்டார். தமலும் தேமாஸ் எஞ்சினரிங ேனியார் நிறுவனஙகள இமண அனு்சரமண வழஙகியிருநேன. இேன்த்பாது மதிய 
உணவுடன் மகளிருக்கான வித்சட அத்தியாவசிய ய்பாருட்களும் ஊக்குவிபபு யோமகயும் வழஙகப்பட்டது. 

யொழ். ஆதிமயிலிட்டி ஸ்ரீ பூ்தநொயகி 
ச்ம்த �ொசி பூ்தரொயர் ்்தவஸ்்தொைத -
தின் மண்டைொபி்ஷ� பூர்ததி விழொ 
நொ்ை (11ஆம தி�தி) கவள்ளிக்கி-
ழ்ம இடமக்பறைவுள்ைது.  

�டந்த ஜைவரி மொ்தம 23ஆம தி� -
தியன்று ந்டக்பற்றை ஆையததின் 
புைரொவர்த்தை ம�ொ கும்பொபி்ஷ-
�ப் க்பருவிழொ்வத க்தொடர்நது 48 
நொட்�ள் இடமக்பற்று வந்த மண்ட-
ைொபி்ஷ�ம வி்சட சங�ொபி்ஷ�த-
துடன் நி்றைவுக்பறுகிறைது.  நொ்ை 
(11ஆம தி�தி) ந்டக்பறும மண்ட-

ைொபி்ஷ� பூர்ததிப் க்பருவிழொவில் 
இநதியொ ்்பரூர் ஆதீை மு்தல்வர் 
திருப்க்பருநதிரு. சொந்தலிங� மரு்தொ-
சை அடி�ைொர் �ைநது க�ொண்டு அடி-
யொர்�ளுக்கு ஆசி வழஙகுவொர்.  

ஆதிமயிலிட்டி ஸ்ரீ பூ்நோைகி சகம் �ோசி பூ்ரோைர்  
க்வஸ்ோன மணடலோபிகே� பூர்த்தி விழோ

கிளிகநொச்சி குறூப் நிரு்பர்

கிளிகநொச்சி க்பொலிஸ் நி்ையத -
தில் ்பறைக்� முடியொ்த நி்ையில் ்நற்-
றிரவு ஆந்்த குஞசு இருநதுள்ைது. 
இ்த்ை மீட்ட க்பொலிஸொர் அ்த்ை 
வைஜீவரொசி�ள் தி்ணக்�ைததிடம 

ஒப்்ப்டததுள்ைைர்.
ஒப்்ப்டக்�ப்்பட்ட ஆந்்த 

குஞசு மருததுவ சிகிச்்சக்�ொ� 
வைஜீவரொசி�ள் தி்ணக்�ைததின் 
�ொல்ந்ட ்வததிய நி்ைய அதி -
�ொரி�ளிடம ்�யளிக்�ப்்பட்டுள் -
ைது. 

பபோலிஸ நி்லைத்தில் 
்ஞசம்டந் ஆந்்
வனஜீவரோசி�ளிடம் 
ஒபப்டபபு
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பஷிலின் தேசிய அரசு த�ோடபோடு  
சிறுபோன்்மையினருக்கு நன்்மைதய   

கல்முனை விசேட, மாளினகககாடு 
குறூப் நிருபரகள் 

அரசு மீது சுமத்தப்பட்டிருககின்ற 
இைவா்த ோயதன்த இல்்ாமல் சேய்-
வ்தறகாக, ேக் ேமூகஙகனையும் 
பிரதிநிதிததுவப்படுததுகின்ற கட்சி-
கனை உள்ைடககிய ச்தசிய அரோங -
கம் ஒனன்ற உருவாகக சவண்டும் 
எை அனமசேர பஸில் ராஜபக ஷ 
முனனவததிருககும் சகாட்பாடா-
ைது, சிறுபானனமயிைருககு நம்பிக -
னகயாை எதிரகா்தன்த ச்தாறறுவிக-
கும் எை பாராளுமன்ற உறுப்பிைர 
எச.எம்.எம்.ஹரீஸ் ச்தரிவித்தார.  

கல்முனை மஹ்மூத மகளிர கல் -
லூரியில் சேவவாய்ககிழனம (08) 
இடம்சபற்ற ச்தசிய பாடோன் 
பிரகடை நிகழ்வு மறறும் ேரவச்தே 
மகளிர திை னவபவததில் பிர்தம 
அதிதியாக க்ந்து சகாண்டு உனர -

ய ா ற று ன க யி ச ் ச ய 
இ்தனைக குறிப்பிட் -
டார.  

கல்லூரி அதிபர 
ஏ.எல்.ஏ.அமீன ்தன் -
னமயில் நனடசபற்ற 
இந்நிகழ்வில் அவர 
சமலும் ச்தரிவிகனக-
யில்;  

நாட்டில் சிறுபானனம 
மககளுககு நம்பிகனக 
்தரககூடிய ப் விடயஙகள் கடந்்த 
ஒரு சி் வாரஙகைாக இடம்சபறறு 
வருகின்றை. ஏசைன்றால் இந்்த 
நாட்டின அரே கட்டனமப்பு எனபது 
இனறு ரஷய, உகனரன சபார காரண-
மாக விரும்பிசயா  விரும்பாமச்ா 
புதிய சிந்்தனைககுள் கா்டி னவகக 
சவண்டிய நிரப்பந்்தம் ஆட்சியாைர-
களுககு ஏறபட்டிருககி்றது.  

அ்தன வினைவு எஙக-
ளுனடய சிறுபானனம 
ேமூகஙகள் ேம்மந்்தப்-
பட்ட விடயஙகள் 
ஆட்சியாைரகளின பார-
னவககுள் கிரமமாக 
வந்து சகாண்டிருக-
கின்றை. அ்தன அடிப் -
பனடயில் ்தான நிதி 
அனமசேர பஸில் ராஜ -
பக ஷ புதிய சகாட்பாடு 

ஒனன்ற முனனவததிருககி்றார.  
ேக் ேமூகஙகனையும் பிரதிநி -

திததுவப்படுததுகின்ற கட்சிகனை 
உள்ைடககிய ச்தசிய அரோஙகம் 
ஒனன்ற உருவாகக சவண்டும் என்ற 
அனழப்னப அவர விடுததிருக-
கின்றார.   

இ்தன மூ்ம் அரசு மீது சுமத்தப்-
பட்டிருககின்ற இைவா்த ோயதன்த 

முற்றாக இல்்ாமல் சேய்ய 
சவண்டும் என்ற ஒரு கருததிட் -
டதன்த அனமசேர பஸில் ராஜபக ஷ 
முனனவததிருககி்றார.  

இந்்த விடயம் சபேப்பட்டுக 
சகாண்டிருககின்ற சவனையிச்சய 
சகாசராைாவால் மரணிககின்ற முஸ் -
லிம்களின ஜைாஸாககனை அவரவர 
சோந்்த பிரச்தேஙகளில் உள்ை னமய-
வாடிகளில் அடககம் சேய்ய்ாம் 
எனகி்ற அறிவிப்னப அரோஙகம் 
சவளியிட்டிருககி்றது.  

உண்னமயில் எமது நாடு 
இப்சபாது எதிரசநாககியிருககின்ற 
சபாருைா்தார சநருககடி தீரககப்பட 
சவண்டுமாைால் அனைதது ேமூக-
கததிைரும் நிம்மதியாக வாழககூடிய 
ஒரு நாடாக மாற்றப்பட சவண்டும் 
எனகி்ற ய்தாரத்தம் உணரப்பட்டிருக-
கி்றது என்றார.  

ஆறுகளை சுத்தம் செய்யும் செயற்பாடு

ச்தாப்பூர குறூப்  நிருபர   

ஜைாதிபதியின  பணிப்புனரக-
கனமவாக ஆறுகனை பாதுகாப்-
சபாம் "சுரககும் கஙகா" எனும் ச்தசிய  
சவன்ததிட்டததின கீழ் மாவி்ாறு 
நீரப்பாேை பிரிவினகீழ் உள்ை, கிளி-
சவட்டி  ஆறறில் உள்ை நீரவானழத 
்தாவரஙகனை சே்தைப்பேனைத ்தயா-
ரிப்ப்தறகாக  பிரிதச்தடுப்ப்தறகாக 
நீர வானழத ்தாவரஙகனை பிரிதச்த-
டுககும் சவன்த திட்டம் திஙகட்-
கிழனம (07) கிளிசவட்டி ஆறறில் 
முனசைடுககப்பட்டது.

இததிட்டததின கீழ்,  கிளிசவட்டி 
ஆறறிலிருந்து மாவி்ாறு ஆறு 
வனரயி்ாை சுமார 06 கிச்ா மீற்றர  
தூரமுள்ை நீர வானழத ்தாவரஙகள் 
அகற்றப்படவுள்ைனம குறிப்பிடத-

்தகக்தாகும். இந் நீர  வானழத ்தாவ-
ரஙகனை பிரிதச்தடுககும் பணியில் 
சேருநுவர சிவில் பாதுகாப்பு  உத-
திசயாகத்தரகள் முனசைடுததி-
ருந்்தைர. இதச்தசிய சவன்த திட்-
டததின  திருசகாணமன்ககாை 
சவன்ததிட்டம் கிளிசவட்டி ஆற-
றிலிருந்து  ஆரம்பிககப்படுகின்றனம 
குறிப்பிடத்தகக்தாகும்.

மததிய சுற்றாடல்  அதிகார ேனப 
யின கிழககு மாகாண பிரிவின ஏற-
பாட்டில் இடம்சபற்ற  இந் நிகழ்-
வில், மததிய சுற்றாடல் அதிகார 
ேனபயின கிழககு மாகாண பணிப்பா-
ைர  ம.சிவககுமார , சேருநுவர  உ்தவி 
பிரச்தே சேய்ாைர வி.து்ாஞேைன,  
அபிவிருததி உததிசயாகத்தரகள் எை 
ப்ரும் க்ந்து சகாண்டனம  குறிப்-
பிடத்தகக்தாகும்.

்தமிழ் மககள் விடு்தளை புலிகள் 
கட்சியின் மகளிர் தின நளை்வனி

கல்்டி குறூப் நிருபர

ேரவச்தே  மகளிர திைதன்த முன-
னிட்டு ்தமிழ் மககள் விடு்தன் 
புலிகள் கட்சியின  ஏறபாட்டில், 
மாசபரும் விழிப்புணரவு நனடபவ-
னிசயனறு  சேவவாய்ககிழனம (08)   
மட்டககைப்பில் முனசைடுககப்பட்-
டது. 

்தமிழ்  மககள் விடு்தன்ப் புலிகள் 
கட்சியின மகளிர அணியின ஏறபாட்-
டில் இடம்சபற்ற  இவ விழிப்பு-
ணரவு நனட பவனியில் சுமார 1000 
இறகு சமறபட்சடார க்ந்து சகாண்-
டைர. மட்டககைப்பு காந்தி பூஙகா 
முன்றலில் இருந்து ஆரம்பமாகிய  

இவ விழிப்புணரவு ஊரவ்மாைது, 
்தமிழ் மககள் விடு்தன்ப் புலிகள் 
கட்சியின ்தன்னம  காரியா்யதன்த 
சேன்றனடந்்ததும், அஙகு பிர்தாை 
அரஙக நிகழ்வுகள் இடம்சபற்றை. 

ச்தசியகசகாடி  ஏற்றலுடன  ஆரம்-
பிககப்பட்ட நிகழ்வில், உயிரிழந்்த 
கட்சியின முனைாள்  ்தன்வர 
மறறும் கட்சியின முனைாள் மகளிர 
அணி சேய்ாைருமாை அமரர  
திருமதி.சேல்வி மசைாகர ஆகிய 
இருவரிைதும் திருவுருவசசின் 
மறறும்  திருவுருவப் படததிறகு ம்ர 
மான் அணிவிககப்பட்டு அஞேலி  
சேலுத்தப்பட்டது. 

பாராளுமன்ற  உறுப்பிைர   சிவ-
சநேதுனர ேந்திரகாந்்தனின வழி 
நடாத்தலில் நனடசபற்ற இந்நிகழ் -
வில்,  ்தமிழ் மககள் விடு்தன்ப் 
புலிகள் கட்சியின சபாதுச சேய்ா-
ைர பூபா்ப்பிள்னை  பிரோந்்தன, 
மட்டககைப்பு மாவட்ட அபிவி -
ருததி குழுவின இனண ்தன்வரின  
இனணப்புச சேய்ாைர ேட்டத்த-
ரணி மஙகசைஸ்வரி ேஙகர, ்தமிழ் 
மககள்  விடு்தன்ப் புலிகள் கட்சி-
யின உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பி -
ைரகள், கட்சியின  ஆ்தரவாைரகள் 
மறறும் சபாதுமககள் எை ப்ர 
சகாண்டிருந்்தைர.

உரமபானியம் வழஙக ககபாரி அம்்பாளை
மபாவட்ை விவெபாயிகள் க்பாரபாட்ைம்

வரிப்பத்தானசேனை   
ச்தறகு குறூப் நிருபர

இனடநிறுத்தப்பட்டுள்ை  உரமா-
னியதன்த எதிரவரும் சிறுசபாகத-
திறகு முன  வழஙகுமாறும்,   சபரும் 
சபாகததில்  ஏறபடுத்தப்பட்டுள்ை 
பயிர சே்தததிறகு நட்டஈடாக  ஏகக-
ருககு  ஒரு இ்ட்ேம் ரூபா  வழஙகு-
மாறு  சவண்டியும் அகி் இ்ஙனக   
விவோய ேம்சமைைம் எதிரப்பு ஆரப்-
பாட்டம் ஒனன்ற அம்பான்ற கசசே-
ரிககு  முனைால் சேவவாய்ககிழனம 
(08) ஏறபாடு சேய்திருந்்தைர.

அகி்  இ்ஙனக விவோய ேம்-
சமைைமும், அரே விவோய ேஙக 
ஒனறியமும் ஏறபாடு சேய்்த இவ  

எதிரப்பு ஆரப்பாட்டததில் அகி் 
இ்ஙனக விவோய ேம்சமைைததின  
்தன்வர  நாமல் கருணாரதை, அகி் 
இ்ஙனக விவோய ேம்சமைைத-
தின அம்பான்ற மாவட்ட ்தன்வர  
முனைாள் பாராளுமன்ற உறுப்பி-
ைர வேந்்த பியதிஸ்ஸ, அம்பான்ற 
மாவட்ட   விவோயிகள், விவோய 
ேஙகஙகளின உறுப்பிைரகள் க்ந்து 
சகாண்டு   ப்தான்தகனை ஏந்தி   ஆரப்-
பாட்டததில் ஈடுபட்டைர.

கடந்்த சபரும் சபாகததில்  சமற-
சகாள்ைப்பட்ட விவோய  சேய்னக-
யில், சபாதிய இரோயை உரம் 
விவோயிகளுககு கினடககா்த்தால் 
சநறசேய்னக  முறறு முழு்தாக 

பாதிககப்பட்டதுடன, ஏனைய சிறு 
்தானிய மறறும் உப உணவுப்  பயிர-
களும் பாதிககப்பட்டுள்ை்தாகவும், 
அ்தைால் குன்றந்்த வினைசேன்சய   
விவோயிகள் சபறறுக சகாண்ட்தாக   
அகி்  இ்ஙனக விவோய ேம்சம-
ைைததின  ்தன்வர நாமல் கருணா-
ரதை  ச்தரிவித்தார.

பாதிககப்பட்டுள்ை விவோயி-
களுககு நட்டஈடு வழஙகுமாறும் 
சிறுசபாக பயிர சேய்னக எதிரவரும் 
15 ஆம் திகதி  ஆரம்பிககப்படவி-
ருப்ப்தால் விவோயிகளுககு அவசி-
யமாை உரதன்தயும், கிருமிநாசினி-
கனையும்  உரிய கா்ததிறகு முன 
வழஙக சவண்டும் எை ச்தரிவித்தார.

விைககமறியலில் ளவககப்ட் ஊைகவியைபாைருககு பிளை

திருககபாைமளையில் முன்்ள்ளி ஆசிரியர்களின் மகளிர் தின நிகழ்வு

பாசிககுடா நிருபர

பயஙகரவா்த  ்தடுப்பு ேட்டததின 
கீழ் னகது சேய்யப்பட்டு கடந்்த 
16 மா்தஙகைாக  விைககமறியலில் 
னவககப்பட்டிருந்்த  வானழசசே-
னைனயச  சேரந்்த ஊடகவிய்ாைர 
மு.சகாகி்்தாேன வயது (38)  திங -
கட்கிழனம  (7) பினணயில் விடுவிக -
கப்பட்டுள்ைார.  நீதிபதி எச.எம்.
எம்.பசில்  முனனின்யில் , இவரது  
வழககு விோரனணககு  எடுததுக 
சகாள்ைப்பட்ட சபாது  நிபந்்தனைக-
ளுடன பினணயில் சேல்்  நீதிமன-
்றம்  அனுமதி வழஙகியது. 

அவரது முகப் புத்தகத-
தில்  அரசிைால்  ்தனட-
சேய்யப்பட்ட  ்தமிழீழ 
விடு்தன்ப் புலிகள் 
இயககததின மாவீரர திை  
நினைசவந்்தல் நிகழ்வுகள் 
(காரததினக -27) அடங-
கிய  புனகப்படஙகனை    
பதிவிட்டார  எனப்தன 
அடிப்பனடயில், இவர  
28.11.2020 ஆம் திகதி  
வானழசசேனை  சபாலிோரிைால்  
னகது சேய்யப்பட்டு நீதிமனறில்  
ஆஜரபடுத்தப்பட்டிருந்்தார. 

இவர  கடந்்த  ஒரு வருட -
மும்  4 மா்தஙகைாக ்தடுப் -
புககாவலில் னவககப்பட் -
டிருந்்த  நின்யில்,   இரு  
ேரீரப்  பினணயில் விடுவிக-
கப்பட்டுள்ைார. 

அததுடன  மா்தததின 
இறுதி ஞாயிறறுககிழ-
னமயில் வானழசசேனை 
சபாலிஸ் நின்யததிறகு  
சேனறு  னகசயாப்பமிட 

சவண்டும்  என்ற  நிபந்்தனையும்  
நீதிமன்றததிைால் விதிககப்பட் -
டுள்ைது. 

முள்ளிப்சபாத்தானை குறூப் நிருபர 

ேரவச்தே மகளிர திைதன்த முன -
னிட்டு  சேவவாய்ககிழனம (08) 
திருசகாணமன் நகராட்சி  மன்ற 
சகட்சபார கூடததில்  முனபள்ளி 
ஆசிரியரகளின மகளிர திை நிகழ்வு 
நனடசபற்றது.

இந் நிகழ்வில் திருசகாணமன் 
வ்யததில் 25 வருடததிறகு சமல் 
ஆசிரியராக கடனமயாறறும் ஆசிரி-
யரகளுககு சபானைானட சபாரததி 
வாழ்ததுப்பா வழஙகி சகௌரவிககப்-
பட்டனம  குறிப்பிடத்தககது. இ்தன 
சபாது கன் க்ாோர நிகழ்வுகளும் 
அரஙசகற்றப்பட்டை. 

இந் நிகழ்வுககு பிர்தம அதிதி -
யாக திருசகாணமன் பட்டிணமும் 
சூழலும் பிரச்தே ேனப  சேய்ாைர 
திருமதி என.யாழினி க்ந்து சி்றப்-
பித்ததுடன, திருசகாணமன் துன்ற 
முக  சபாலிஸ் நின்ய சபண்கள் 

பிரிவு உததிசயாகத்தர எல்டன,-
சேனசமரிஸ்  கல்லூரி அதிபர அருட் 
ேசகா்தரி நிசராோ, மூதூர ்தைனவததி-
யோன்யின நிருவாக  உததிசயாகத-
்தர சகௌரிச்தவி ராசஜந்திரன, திரு -
சகாணமன் மாவட்ட ேமூக சேனவ  

உததிசயாகத்தர சஜ.சுகந்தினி, 
பா்ர பாடோன் கல்வி பணியக 
சவளிககை  உததிசயாகத்தர வீ.ேர -
மி்ா, முன பிள்னை பருவ அபிவி-
ருததி உததிசயாகத்தர  டீ.அமுதியா 
உட்பட ப்ர க்ந்து சகாண்டைர.

மபான் இளைச்சியுைன் 
ஐவர் ளகது

ச்தாப்பூர குறூப் நிருபர

சேருநுவர  சபாலிஸ் பிரிவிறகுட்-
பட்ட சேருவி் காட்டுப்  பகுதியில்  
மான இன்றசசி னவததிருந்்த்தாக, 
ஐந்து ேந்ச்தக நபரகனை  சேருநுவர 
சபாலிஸார னகது சேய்து   திங -
கட்கிழனம  (7) மூதூர நீதிவான 
நீதி மனறில்  ஆஜரபடுததியன்த 
அடுதது, குறித்த ேந்ச்தக நபரகள் 
குற்றவாளிகசைை நீ்தவான  கருதி 
மு்த்ாம் ேந்ச்தக நபருககு முப்ப-
்தாயிரம் ரூபாயும் ஏனைய நானகு 
ேந்ச்தக  நபரகளுககும் ்த்ா இரு -
பதன்தயாயிரம் ரூபா ்தண்டப்பணம் 
விதிதது  தீரப்பளித்தனம குறிப்பிடத -
்தகக்தாகும்.

மு்த்ாம்  ேந்ச்தக நபர உள்நாட்-
டில் ்தயாரிககப்பட்ட கட்டுததுவககு 
னவததிருந்்த  நின்யில் னகது சேய்-
்த்தாக, சபாலிஸார நீதிமன்றததில் 
ச்தரிவித்தைர.

வபாழ்வபா்தபார  உ்தவிகள் வழஙகி ளவபபு
அககனரப்பறறு மததிய நிருபர

அககனரப்பறறு  மாநகர ேனபயின 2021 பாதீட்டில் ஒதுக -
கப்பட்ட நிதி ஏறபாடுகளின பிரகாரம்  ச்தனவயுனடய மக-
களுககாை வாழ்வா்தார உ்தவிகள் வழஙகும்    அடிப்பனட-
யில்,  அககனரப்பறறு மாநகர ேனபககுட்பட்ட ச்தரிவு 
சேய்யப்பட்ட பயைாளி குடும்பஙகளுககு ச்தஙகாய் 
துருவும் இயந்திரஙகள் மறறும்  மாவிடிககும் இயந்திரம் 
வழஙகி னவககும் நிகழ்வு சவள்ளிககிழனம (04)  மாநகர  
மு்தல்வர அ்தாஉல்்ாஹ் அகமட் ஸகி  ்தன்னமயில் 
மாநகர ேனபயின சகட்சபார  கூடததில் இடம்சபற்றது.

இ்தன  சபாது  மாநகர ேனப உறுப்பிைரகைாை அஸ்மி 
அப்துல் கபூர, ஏ.சீ.எம்.நுஹ்மான  மறறும் மாநகர ேனப 
உததிசயாகத்தரகள்  உட்பட பயைாளிகள் க்ந்து சகாண்-
டைர.

அட்ாமைச்்சேமை அந்நூர் மாகா வித்தியாலயத்தில் மாவட் சோரணர் சேஙகத்திைால்  
ஏற்ாடு சசேயயப்ட் சோரண நிகழ்வில், சேஙகத்தின் தவிசோைரும்,முன்ைாள்  வலயக் 
கல்விப ்ணிப்ாைருமாை யூ.எல்.எம்.ஹாசிம் உமரயாறறுவமதயும், மாவட்  ஆமண -
யாைர் எஸ்.ரவீந்திரன்  உள்ளிட் சோரணர்கள் அருகில் இருப்மதயும் காணலாம். 

்்ம்: ்ாலமுமை திைகரன் நிரு்ர்

்ாராளுமன்்ற உறுபபிைர் எச்.எம்.எம். ஹரீஸ் வர்வறபு  
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லுணுகல நிருபர்
பதுளை, நமுனுகுல பிங்-

கராவ தமிழ் வித்தியாலயத்-
தில் கடளையாற்றுகின்ற 
ஆசிரியர் சாமிநாதன யுக-
நாதனின "  ைனதிற்குள் 
ஒரு     ைனு " கவிளத நூல் 
வவளியீட்டு விழா எதிர்வ-
ரும் 17 ஆம்  திகதி வியா-
ழக்கிழளையனறு  பள்ை -
வகட்டுவ கலபிட்டகநத 
தமிழ் இளடநிளல  பாட-
சாளலயில் முற்பகல் 9.30 
ைணியைவில் இடம்வப-
்றவுள்ைது. ஊவா தமிழ் 
இலக்கிய  பபரளவயின ஏற் -
பாட்டில் நளடவப்றவுள்ை 
கவிளத நூல் வவளியீட்டு 
நிகழ்வில்  இலக்கிய ஆர்வ-
லர்கள் அளனவரும் கலநது-
வகாண்டு சி்றப்பிக்குைாறு 
ஏற்பாட்டு  குழுவினரால் 
அனபுடன அளழக்கப்படு-
கின்றனர்.

கவிதை நூல் 
வெளியீட்டு விழா

ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர் 

பதுளை – ஹாலிஎல, 
உடுவர பைற்பிரிளவச் பசர்நத 
பாடசாளல ைாணவிவயா-
ருவர் பகாடரியால் தாக்-
கப்பட்டு வகாளல வசயத 
சம்பவத்துடன வதாடர்பு-
ளடய சநபதகநபர் பநற்று (9) 
அதிகாளல வபாலிஸில் ஆஜ-
ராகியளதயடுத்து ளகது வசய -
யப்பட்டுள்ைார் என ஹாலிஎல 
வபாலிஸார் வதரிவித்தனர். 

பநற்று முனதினம் பாடசா-
ளலக்கு வசனறு வீடு திரும் -
பிய 18 வயதான ைாணவிபய 
இவவாறு வகாளல வசயயப்பட் -
டுள்ைதாகவும் பளழய பளக-
வயானப்ற இச்சம்பவத்துக்குக் 
காரணைாக இருக்கலாம் எனறும் 
வபாலிஸார் வதரிவித்துள்ைனர். 

இதனுடன வதாடர்புளடய 32 
வயதான சநபதகநபர் பிரபதசத்-
திலிருநது தப்பிச் வசனறிருநத 
நிளலயில் அவளரக் ளகதுவசய-
வதற்கான விசாரளணகள் ஆரம்-
பிக்கப்பட்டன. இநநிளலயில் 
சநபதகநபர் பநற்று அதிகாளல 
ஹாலிஎல வபாலிஸில் ஆஜரா -
னார் என வபாலிஸார் வதரிவித்-
தனர். 

இவவாறு உயிரிழநதவர் 
ஹாலி எல தமிழ் ைகா வித்தியா-
லயத்தில் உயர் தரத்தில் கல்வி 
கற்கும் தர்ைராஜா நிதியா (வயது 
18) என வபாலிஸார் வதரிவித்த-
னர். 

கடநத ஒருவருடைாக குறித்த 
ைாணவிளய சநபதகநபர் ஒரு 
தளலயாக காதலித்து வநததா-
கவும் அதளன அம்ைாணவி 
நிராகரித்து வநதுள்ைார். அத்து -
டன ைாணவியின வபற்ப்றாரும் 
இக்காதளல எதிர்த்தளையால் 
ைாணவியின வபற்ப்றார் சநபதக 
நபரால் இதற்கு முனனர் கத்-
திகுத்துக்கு இலக்காகி காயை-
ளடநதுள்ைதாக வபாலிஸாரின 
ஆரம்பகட்ட விசாரளணகளில் 
வதரியவநதுள்ைது.

பாடசாதை 
மாணவி 
வகாதை 

சப்ரகமுவ ைாகாண விவசாய 
திளணக்கைம் 33 ஏக்கர் நிலத் -
தில் பசதனப் பசளை மூலம் 
வதனளன உற்பத்தியிளன ஆரம் -
பித்துள்ைது.   

ரம்புக்கன ைாருக்வதுர பிரபத -
சத்தில் ஆரம்பித்துள்ை பசதனப் 
பசளை வதனளன உற்பத்தியிளன 
பரிசீலளன வசயயும் வபாருட்டு 
அண்ளையில் சப்ரகமுவ ைாகாண 
ஆளுநர் டிகிரி வகாப்பபகடுவ 

அப்பகுதிக்கு பநரில் விஜயம் 
வசயது பார்ளவயிட்டுள்ைார்.   

சப்ரகமுவ ைாகாண விவசாய 
திளணக்கைத்தின மூலம் 2020 
ஆம் ஆண்டு முதல் 33 ஏக்கர் 
நிலத்தில் பசதனம் பசளையிளன 
பயனபடுத்தி வதனளன உற்பத்தி 
பைற்வகாள்ைப்பட்டுள்ைது.   

பககாளல பதாட்ட கம்பனிக்கு 
வசாநதைான இநத பதாட்டத் -
திளன சப்ரகமுவ ைாகாண சளப 

வபாறுப்பபற்றுள்ைது. இநதத் 
பதாட்டத்தில் 1500 வதனளன 
ைரங்கள் உள்ைதுடன அதற்கு 
பைலதிகைாக உள்ளூர் கிழங்கு 
வளககள், வாளழ, ைா, ரம் -
புட்டான, தூரியனஆகிய உற் -
பத்திகளும் பைற்வகாள்ைப்பட் -
டுள்ைதாக ைாகாண விவசாய 
பணிப்பாைர் தனங்ஜனி பண்டார 
வதரிவித்தார்.   

இநதத் பதாட்டத்திற்கான 

நீரிளனப் வபற்றுக் வகாள்ை அங் -
குள்ை நீர் நிளலகளின மூலம் 
சிறிய குைவைானள்ற நிர்ைாணிக் -
கத் தீர்ைானிக்கப்பட்டுள்ைது.   

ஜனாதிபதி பகாட்டாபய ராஜ -
பக்ஷவின பசதனப் பசளை உற் -
பத்தி பவளலத் திட்டத்திற்காக 
சப்ரகமுவ ைாகாண சளப முழுப் 
பங்களிப்ளப வழங்கி வருவதாக 
ஆளுநர் டிகிரி வகாப்பபகடுவ வதரி -
வித்தார்.   

சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் சசதனப   
பசளை மூலம் ததனளன உறபத்தி  

ைாத்தளை சுழற்சி நிருபர்   

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ை எரி-
வபாருள் வநருக்கடிளய கருத் -
திற்வகாண்டு உக்குவளை 
பிரபதச சளப பிரிவுக்குட்-
பட்ட வீதிகளில் வபாருத்தப்-
பட்டுள்ை வீதி விைக்குகளை 
அளணப்பதற்கு நடவடிக்ளக-
கள் பைற்வகாள்ைப்பட்டுள்-
ைதாக பிரபதசசளப தளலவர் நிசார் 
ராஜா வதரிவித்தார்.   

 நாடு எதிர்பநாக்கியுள்ை மின -
சக்தி வநருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் 
வபாருட்டு அரசாங்கத்தினால் உள்-
ளூராட்சி சளபகளுக்கு விடுத்துள்ை 

பவண்டுபகாளுக்கிணங்க இத்தீர்ைா-
னம் பிரபதச சளபயினால் வகாண்டு-
வரப்பட்டுள்ைது. அதற்களைய இப் -
பிரபதசத்திலுள்ை வீதி விைக்குகள் 
அளனத்தும் அளணக்கப்பட்டுள்ை-
தாக அவர் பைலும் வதரிவித்தார்.   

வீதி விளக்குகளள அளைப்பதற்கு 
நடவடிக்ளக   

ஹட்டன விபசட நிருபர்  

ைத்திய ைளலநாட்டில் ஏற்பட்-
டுள்ை வரட்சியான காலநிளலயி-
ளனத் வதாடர்நது நீர்த்பதக்கங்களில் 
நீர்ைட்டம் எனறுமில்லாவாறு குள்றந-
துள்ைது. இதனால் நீருக்குள் மூழ்-
கிக்கிடநத கட்டடங்கள் பைபலாங்கி 
காணப்படுகின்றன.  

இதுவளரயில் ைளலயகத்தில் 
உள்ை நீர்த்பதக்கங்களின நீர் ைட்டம் 
63.5 சதவீதம் குள்றவளடநதுள்ைது. 
தற்பபாது 36.5 சதவீத நீபர பசமிப்பில் 
உள்ைதாக மினசார சளப வபாறியிய-
லாைர்கள் வதரிவிக்கின்றனர். இதில் 
ைவுசாகளல நீர்பதக்கத்தில் 62.5. சதவீ-
தம் குள்றவளடநதுள்ைது. தற்பபாது 
37.5 சதவீதபை எஞ்சியுள்ைது.   

காசல்ரி நீர்பதக்கத்தில் 79.7 சதவீ-
தம் குள்றவளடநதுள்ைது. இதில் 
தற்பபாது 20.3. சதவீத நீபர மிஞ்சியுள்-
ைது. வகாத்ைளல 71.9 நீர்பதக்கத்தில் 
இதுவளர குள்றவளடநதுள்ைதாக-
வும் 28.1 சதவீத நீர் பசமிப்பில் இருப்-
பதாகவும் அவர் பைலும் வதரிவித்-
தார்.   

குறித்த நீர்த்பதக்கங்களில் நீர் 
ைட்டம் தாழி்றங்க வதாடங்கியதன 
காரணைாக நீர் மூழ்கியிருநத ஆலயங்-
கள், பள்ளிவாசல்கள், வபௌத்த விகா-
ளரகள் உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் முழு-
ளையாக வதனபட ஆரம்பித்துள்ைது.   

குறித்த கட்டடங்களை பார்ளவயி-
டுவதற்காக பலர் பல பிரபதசங்களிலி-
ருநது வருளக தருவதாக பிரபதசவாசி-
கள் வதரிவிக்கின்றனர்.   

நீபரநதும் பிரபதசங்களில் பைலும் 
வரட்சியான காலநிளல நிலவும் பட்-
சத்தில் பாரிய நீர்த்தட்டுப்பாடு ஏற்-
படுவதற்கான வாயப்புகள் காணப்-
படுவதாகவும் இதனால் நீர் மின 
உற்பத்தியும் பாரிய அைவில் பாதிப்-
பளடயலாம் என மினசாரதுள்ற அதி -
காரிகள் வதரிவிக்கின்றனர்.   

இநத வரட்சியான காலப்பகுதி-
யில் வபாது ைக்கள் நீரிளன மிகவும் 
சிக்கனைாக பயனபடுத்துவதன 
மூலம் மினவவட்டு ைற்றும் குடிநீர் 
பற்்றாக்குள்ற ஆகியன ஏற்படுவ-
தளன தவிர்த்து வகாள்ைலாம் என 
பலரும் வதரிவிக்கின்றளை குறிப்பி -
டத்தக்க விடயைாகும்.   

வரட்சியால் நீர்த்தக்கஙகளின்  
நீர்மட்ட்ததில் ்பாரிய வீழ்ச்சி   

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்   

பலாங்வகாளட கூ்றகல வபைத்த 
பூமியில் அபிவிருத்திப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஓராண்டு பூர்த் -
திளய முனனிட்டு 200 பபர் இரத் -
ததானம் வசயதுள்ைனர். இவவிகா -
ளரயின பிரதை குரு வதுர கும்புபக 
வநல்லி கல பதரரின ஏற்பாட்டில் 
இநநிகழ்வு பநற்று நளடவபற்்றது.   

இபதபவளை ைாவபரும் இரத் -
ததான ைற்றும் இலவச ளவத்திய 

முகாம் ஒனள்ற 11ஆம் திகதி வபல் -
ைதுளை ரஜைஹா விகாளரயில் 
நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் வசய -
யப்பட்டு வருகின்றன.   

இநத இரத்ததான நிகழ்வுடன 
வபாது ைக்களுக்குக் கண், பல், 
காது ளவத்திய முகாம் ஒனள்ற 
நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள் -
ைது. வகாவிட் இலவச பூஸடர் 
வழங்கும் நிகழ்வும் இத்தினம் 
நளடவப்றவுள்ைதாக ஏற்பாட்டா -
ைர்கள் வதரிவிக்கின்றனர். இலவச 

மூக்குக் கண்ணாடி உட்பட பைலும் 
சில ளவ த்திய உதவிகள் இங்கு 
வழங்கப்பட வுள்ைன.   வபல்ை -
துளை நகர வர்த்தக சங்கம், வபல் -
ைதுளை காவத்ளத வலல்வலா 
பிடிய லயனஸ கழகங்கள் இதளன 
ஏற்பாடு வசயதுள்ைதுடன பதசிய 
இரத்த வங்கி, சப்ரகமுவ ைாகாண 
சுகா தாரத் திளணக்கைம், வபல்ை -
துளை சுகாதார நிளலயம் ஆகியன 
இதற்கான வைவாைர்களை வழங்க -
வுள்ைன.  

கூறகல விகாளர ஓராண்டு பூர்ததிளய   
முன்னிட்டு 200 ்்பர இர்தததானம்  

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்  

கர்ப்பிணித் தாயைார்களுக்கு 
நீரிழிவு பநாய ஏற்படும் வாயப்பு 
அதிகைாக காணப்படுகி்றது என 
இரத்தினபுரி பபாதனா ளவத்தியசா -
ளலயின ளவத்திய நிபுணர் மிதுன 
பசனாரத்ன வதரிவித்தார்.  

இவவிடயைாக அவர் விைக்கை -
ளிக்ளகயில உலகில் பி்றப்பு வீதத் -
தில் ஆறில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு ஏற் -
படும் அவதானம் நிலவுகி்றது.  

உலக சனத்வதாளகயில் 832 மில் -
லியன ைக்களுக்கு புலப்படாத 
நீரிழிவு பநாய காணப்படுகி்றது 
என கணி க்கப்பட்டுள்ைது. வருைா -
னம் குள்றநத ைற்றும் ைத்திய வரு -
ைானம் வபறும் நாட்டு ைக்களுக்கு 
நீரிழிவு பநாய ஏற்படும் தாக்கம் 
அதிகைாக உள்ைதாக கணிக்கப்பட் -

டுள்ைது.   உலக நகர சனத்வதாளக -
யில் மூனறில் இரண்டு வதாழிலா -
ைர்களில் நாளில் மூனறு பபருக்கும் 
நீரிழிவு காணப்படுகி்றது. 

பைலும் உலக சனத்வதாளக -
யில் நீரிழிவு ஏற்பட்டவர்களில் 
65 வயதுக்கு பைற்பட்டவர்களின 
வதாளக130 மில்லியனகைாகும்.   

அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், 
அதிக தாகம், அடிக்கடி பசி ஏற்ப -
டுதல், நிள்ற குள்றவு, பார்ளவக் 
குள்றவு, புண் ஆறுதல் தாைதைா -
தல் பபான்ற அளடயாைங்கள் 
நீரிழிவு பநாயின பிரதான அளடயா -
ைங்கைாகும். 

தினமும் முடியுைான அைவு உடற் -
பயிற்சியில் ஈடுபடுவது நீரிழிவு ஏற் -
படாைல் தடு ப்பதற்கு மிகச் சி்றநத 
ளவத்தியைாகும் எனவும் அவர் வதரி -
வித்தார்.  

832 மில்லியன் ்மக்களுக்கு 
புலப்படாத நீரிழிவு ்நாய்   

பதுளை தினகரன விபசட நிருபர்   

ஹப்புத்தளை பண்டாரவய-
லிய பதாட்டத் வதாழிலாைர்-
கள் நிர்வாகத்துக்கு எதிராக 
பநற்று பணிப்பகிஷகரிப்பு 
ைற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடு -
பட்டனர்.   

பறிக்கப்படும் பதயிளலத் 
தளிர்களை நிறுப்பதற்கு, 
பதாட்ட நிர்வாகம் நவீன 
முள்றயிலான டிஜிட்டல் தரா -
சுகளை பயனபடுத்துவளத 
கண்டித்பத இநதப் பபாராட்-
டம் பைற்வகாள்ைப்பட்டது.   

நவீன முள்றயிலான டிஜிட்டல் 

தராசு எைக்கு பவண்டாம், இத்தரா -
சினால் நானகு கிபலா எளடளய 
குள்றத்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின-

்றது என ைக்கள் வதரிவித்-
தனர். வதாழிலாைர்களின 
அளடயாை அட்ளடப் 
பதிவும் இத்தராசில் பதி-
யப்படுகின்றது. ஆளக-
யினால் இத் தராசுப் 
பாவளனளய உடன நிறுத்-
தும்படி வதாழிலாைர்கள் 
பகாரிக்ளக விடுக்கின்ற-
னர். தராசு நிர்வாகத்திற்கு 
சாதகைாகவும்,  

வ த ா ழி ல ா ை ர் க ளின 
உளழப்பிளன சுரண்டு-
வதற்கு  பயனபடுத்தப்ப-

டுவதாகவும் வதாழிலாளிகள் புகார் 
வதரிவித்தனர்.  

நவீன முளறயிலான டிஜிட்டல் தராசு ்வண்டாம்  
்தாட்ட்த ததாழிலாளரகள் ்பணிப்பகிஷகரிபபு   

நுவரெலியா சர்வதேச ஆங்கில பாடசாமலயில் மாணவ ேமலவர்்கள், ேமலவி்கள் ரேரிவு ரசய்யும் நி்கழ்வு தேற்று (9 ) புேன்கிழமம பாடசாமல மணடபத்தில் ேமடரபற் -
றது.    (படம்: ேலவாக்்கமல குறூப் நிருபர்)

மமாட்டார் தசக்கிளகள திருடியெர் தகது  
அக்கு்றளண குறூப் நிருபர் 

கண்டி ைற்றும் குருணாகளலப் பிர-
பதசங்களில் பைாட்டார் ளசக்கிள்க-
ளைத் திருடிய ஒருவர் ளகது வசயயப்-
பட்டுள்ைார். இவர் வபாலிஸாரினால் 
7 பைாட்டார் ளசக்கிள்களுடன ளகது 
வசயயப்பட்டுள்ைார். சம்பவத்தில் 
வதாடர்புளடய சநபதக நபர் முனனாள் 
விைானப்பளட வீரர் ஒருவர் எனத் 
வதரியவருகி்றது. ைாவத்தகை பிரபத-
சத்ளதச் பசர்நத பைற்படி சநபதக நபர் 

37 வயதுளடய ஒரு குழநளதயின 
தநளதயாவார். அத்துடன சநபதக 
நபளர வபாலிஸார் பரிபசாதளன 
வசயத பபாது ளகக்குண்டு ஒனறும் 
வஹபராயின பபாளதப் வபாருள் ஒரு-
பக்கட்டும் ளகப்பற்்றப்பட்டுள்ைன.   
பைற்படி பைாட்டார் ளசக்கிள்கள் 
மிகக் குள்றநத விளலக்கு விற்பளன 
வசயத நிளலயில் மீட்கப்பட்டுள்ைன. 
இரண்டு பைாட்டார் ளசக்கிள்கள் 
வீட்டில் ைள்றத்து ளவக்கப்பட்ட 
பபாது ளகப்பற்்றப்பட்டுள்ைன.   

 சர்வதேச ம்களிர் தினத்மே முன்னிட்டு மாத்ேமை மாவட்ட உக்குவமை பிெதேச ரசயல்க பிரி-
விற்கு உட்பட்ட அமனத்து ம்களிர் அமமப்பு்கமையும் ஒன்றிமணத்து உக்குவமை பிெதேச ரசய-
ல்கத்தினால் ஏற்பாடு ரசய்யப்பட்ட ம்களிர் தின விழா உக்குவமை பிெதேச ரசயல்க மணடபத்தில் 
இடம்ரபற்ற தபாது தமற்படி பிொந்தியத்தில் சாேமன பமடத்ே 15 வீொங்்கமன்கள் ர்கௌெவிக்்கப் -
பட்டதோடு இப்பிொந்தியத்தில் இருக்கும் குமறந்ே வருமானம் ரபரும் 25 குடும்பங்்களுக்கு உலர் 
உணவு ரபாதி்கள் வழங்்கப்பட்டன. இவமவபவத்தில் பிெேம அதிதி்கைா்க ்கலந்து ர்காணட பாொ -
ளுமன்ற உறுப்பினர் தொஹண திசாோயக்்க சாேமன பமடத்ே வீொங்்கமன்கமை ர்கௌெவித்ோர். 
இவர் வறிய குடும்பத்தினருக்கு உலர் உணவு ரபாருட்்களும் வழங்கி மவத்ோர்.  

(படம்: உக்குவமை விதேட நிருபர்) 

தலவாக்களல குறூப் நிருபர்  

பதாட்ட வீடளைப்பு ைற்றும் 
சமுதாய உட்கட்டளைப்பு இரா-
ஜாங்க அளைச்சர் ஜீவன வதாண்-
டைான ைற்றும் பாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் ைருதபாண்டி ராபைஸ -
வரன ஆகிபயாரின ஆபலா -
சளனக்களைய நுவவரலியா 
பிரபதச சளப தவிசாைர் பவலு 
பயாகராஜ் அவர்களின பவளலத்-
திட்டத்தின ஊடாக நுவவரலியா 
பிரபதச சளபயின அதிகாரத்திற்குட்பட்ட 
அளனத்து பிரபதசங்களிமுள்ை பாடசா -
ளலகளுக்கும் நீண்ட பாவளன வகாண்ட 
முகக் கவசங்கள் தற்பபாது நுவவரலியா 
பிரபதச சளபயின தளலவர் ைற்றும் உறுப் -
பினர்களின தீர்ைானத்திற்கு அளைய வழங் -
கப்பட்டு வருகின்றன. அநத வளகயில் 
(08) வசவவாயக்கிழளை நுவவரலியா 
பிரபதச சளபயின அதிகாரத்திற்குட்பட்ட 
நானுஓயா நாவலர் கல்லூரி, நானுஓயா 
நாவலர் ஆரம்ப கல்லூரி, நானுஓயா கார் -

லிபபக் தமிழ் வித்தியாலயம், நானுஓயா 
பஜம்ஸ பீரிஸ வித்தியாலயம் , நானுஓயா 
வபாலிஸ நிளலயம், வபாரலநளத பீட்றூ 
தமிழ் வித்தியாலயம், சைர்ஹில் தமிழ் 
வித்தியாலயம், சைர்கில் பதாட்டம், 
பகாட்வலாஜ் தமிழ் வித்தியாலயம் , கநதப்-
பளை வைதடிஸத கல்லூரி, கநதப்பளை 
ஐகிரின ஆரம்ப பாடசாளல பபான்ற 
இடங்களுக்கு நுவவரலியா பிரபதச சளபத் 
தவிசாைர் பவலு பயாகராஜ் தளலளையில் 
வழங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

்பாடசாளலகளுக்கு முகக்கவசஙகள் வழஙகுதல்  

சந்தே்க ேபர் ம்கது



திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

அநுராதபுர மாவட்டத்தின் 290 
கிராமிய குளஙகனள அபிவிருத்தி 
செயவதறகாை ந்டவடிகனககள் 
மமற சகாள்ளப்படடு வருகின் -
றை. உலக வஙகியின்  நிதி உத -
வியின் கீழ் இக குளஙகள் புைர -
னமககப்ப்டவுள்ளை. இதன் கீழ் 
இது வனரயில் சுமார் 25 குளஙக -
ளின் மவனலகள் ஆரம்பிககப்பட -
டுள்ளதாகவும் சதரிவிககப்பட -
டுள்ளது.

இத் திட்டத்தின் ஊ்டாக புைர -
னமககப்படும் குளஙகளில் சுமார் 

10 குளஙகள் உரிய பிரமதெஙகளில் 
உள்ள விவொயக கழகஙகளி்டம் 
ஒப்பன்டககப்ப்டவுள்ளை.

இக குளஙகளின் அபிவிருத்திக -
காை நிதி ஒதுககீடுகள் நூறறுககு 
89 வீதம் வனரயில் மமற சகாள் -
ளப்படடுள்ளதாக திட்டபபிரிவின் 
அநுராதபுரம் மாவட்ட ்பணிப்பா -
ளர் பி.டி.எம்.பிமரம்லால் சதரி -
வித்துள்ளார்.

அநுராதபுரம் மாவட்ட செயலா -
ளர் ஜைக ஜயசுநதரவின் ஆமலா -
ெனையின் ம்பரில் இவ் மவனலத் 
திட்டம் நன்டமுனறககு வரவுள்ள -
தாக சதரிவிககப்படடுள்ளது. 

மலாரன்ஸ் செல்வநாயகம்,                 
ஷம்ஸ் ்பாஹிம்  

 
முன்ைாள் பிரதி அனமசெர் 

ரஞென் ராமநாயகக ொடசியம் 
வழஙக கால அவகாெம் மகாரிய -
தாமல ச்பன்ம்டாரா ்பத்திர விவ -
காரம் சதா்டர்்பாை விொரனை 
அறிகனக ெமர்பபிப்பது தாமதமா -
கியுள்ளதாக ஆளும் தரபபு பிரதம 
சகார்டா அனமசெர் மஜான்ஸ்்டன் 
ச்பர்ைான்ம்டா சதரிவித்தார். 
அறிகனக சவளியிடுவனத அரசு 
மவண்டுசமன்று தாமதிககவில்னல -
சயன்றும் அவர் சதரிவித்தார்.   

ச்பன்ம்டாரா ்பத்திர அம்்பலப -
்படுத்தல்களின் தறம்பானதய 
நினலனம சதா்டர்்பாக அநுர குமார 
திொநாயகக எழுபபிய மகள்விககு 
நீதி அனமசெர் அலி ெபரி ்பதிலளித் -
தமதாடு அவரின் இன்டயீடடு மகள் -
விககு ்பதிலளிகனகயிமல அனமச -
ெர் இவ்வாறு குறிபபிட்டார்.   

ச்பன்ம்டாரா ்பத்திர 
அ ம் ்ப ல ப ்ப டு த் த ல் -
களின் தறம்பானதய 
நினலனம சதா்டர்்பாக 
அநுர குமார திொநாயகக 
எழுபபிய மகள்விககுப 
்பதிலளித்த அனமசெர் 
அலி ெபரி,   

இலஞெ ஊழல் 
ஆனைககுழு முன்சை -
டுத்துவரும் விொரனை 
சதா்டர்பில் அநத ஆனைககுழு 
அறிகனக வழஙகியுள்ளது. திருக -
குமார் நம்டென் மறறும் முன்ைாள் 
பிரதி அனமசெர் நிரூ்பமா ராஜ்பக்ஷ 
சதா்டர்பில் விொரனை முன்சை -
டுககப்பட்டது. ச்பன்ம்டாரா ்பத்தி -
ரத்தில் ச்பயர் குறிபபி்டப்படடுள்ள 
முன்ைாள் பிரதமரின் ஆமலாெகர் 
இராமலிஙகம் ்பாஸ்கரலிஙகம் 
சதா்டர்்பாகவும் விொரனை ஆரம் -
பிககப்படடுள்ளது. ஊ்டகஙகளில் 
சவளியாை தகவல்களின் பிரகா -

ரம் ்பல்மவறு ந்பர்கள் 
ஆ ன ை க கு ழு வு க கு 
முனறப்பாடுகனள செய -
துள்ளைர். அவறறில் 
திருககுமார் நம்டென் 
மறறும் முன்ைாள் பிரதி 
அனமசெர் நிரூ்பமா 
ராஜ்பக்ஷ சதா்டர்பில் 
விொரனை முன்சைடுக -
குமாறு மகாரப்படடுள் -
ளை. 

ஊ்டகஙகளில் சவளியாை தக -
வல்களின் பிரகாரமும் ச்பன்ம்டாரா 
்பத்திரத்திலுள்ள வி்டயஙகளுககு 
அடிப்பன்டயிலும் எழுத்து 
மூலமாை முனறப்பாடுகள் கின்டத் -
துள்ளை.எம்.பிககள் சிலரும் 
எழுத்து மூலம் முனறயிடடுள்ள -
ைர்.  

இலஞெ, ஊழல் ஆனைக -
குழுவிொரனைகள் நினறவ -
ன்டயவில்னல. விொரனைகள் 
சதா்டர்நது முன்சைடுககப்படுகிற -

சதை ஆனைககுழு அறிவித்துள்ள -
தாக அனமசெர் குறிபபிட்டார்.   

ச்பன்ம்டாரா ்பத்திர விவகா -
ரம் சதா்டர்பில் இலஞெ, ஊழல் 
ஆனைககுழுவி்டம் ஒரு மாதத்தில் 
அறிகனக மகாரியிருநதார்.ஆைால் 
04 மாதமாகியும் அறிகனக வழஙகா -
தது சதா்டர்பில் அநுர குமார எம்.பி 
மகள்வி எழுபபிைார்.   

இதறகுப ்பதிலளித்த அனமசெர் 
மஜான்ஸ்்டன் ச்பர்ைான்ம்டா,   

இநத வி்டயம் சதா்டர்பில் 
நானும் ஆராயநமதன். ரஞென் 
ராமநாயகக ொடசி முன்னவகக 
அனுமதி மகாரியிருநதார். ஆைால் 
அதன் பின்ைர் கால அவகாெம் 
மகாரப்பட்டது. அவரின் ெட்டத்தர -
ணிககு சகாமராைா சதாறறியதால் 
வாககுமூலம் வழஙகுவது தாமத -
மாைது. அவர் ஓரிரு நாடகளுககு 
முன்ைர் ெத்தியக க்டதாசி மூலம் 
வாககுமூலம் வழஙகியுள்ளார் 
என்றார்.   
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திைப்பு விழா (07)  சுறறுலாத்துமை அமமச்ேர் பிரேன்ன ரணதுங� மறறும கிராமிய வீைமமப்பு, நிர்மாணத்துமை மறறும �டைைப் கபாருள ம�த்கதாழில் இராஜாங� அமமச்ேர் இந்தி� அனுருத்தவின் பஙகுபறறுதலுைன் நமைகபறைசபாது எடுத்த பைம. சேதனப் பேமை-
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கபன்சைாரா பத்திர விவ�ாரம  

ரஞ்சன் ராமநாயக்க ்கால அவ்கா்சம் க்காரியகே
வி்சாரணை அறிகண்க ோமேத்துககு ்காரைம்

ஆளும் தரப்பு பிரதம க�ொரடொ ஜ�ொன்ஸடன   

சீனன்க்காடணடை அல் ஸலாஹ் 
மத்ரஸாவில் இரு பெரும் விழாக்கள்

ம்பருவனள, சீைன்மகாடன்ட 
அல்-ஸலாஹ் அரபுககல்லூரியின் 
20 வரு்டப பூர்த்திவிழாவும், இரு 
ஹாபிழ்கள் முழுக குர்ஆனையும் 
மைைமாக ஒருநாளில் ்பாராயைம் 
செயயும் நிகழ்வும்  எதிர்வரும் 
13ஆம் திகதி ஞாயிறறுக கிழனம 
அதிகானல 4.00 மணியிலிருநது 
ஆரம்பிககப்படடு  மஃரிப சதாழு-
னகயின் பின் தமாம் னவ்பவமும் 
சகாமராைாவில் மரணித்தவர்களுக-
காக மவண்டி விமெ்ட துஆப பிரார்த் -
தனையும் கல்லூரி வளாகத்தில் 
நன்டச்பறவுள்ளது.

கல்லூரி நிர்வாக ென்ப உ்ப 
தனலவர் அல்ஹாஜ் ரிபகான் சித்தீக 
தனலனமயில் நன்டச்பறும் மமற்படி 
விழாவில் தஸ்கர ஹககானியா அற-
புககல்லூரியின் அதி்பர் அஷசஷயக 
ழபீர் ஹனீ்பா (அல் முர்ஸி) பிரதம 
ம்பசொளராக கலநது சிறபபிப்பார்.  
இநநிகழ்வில் உலமாககள், கல்லூரி 
நிருவாகிகள்,  முககியஸ்தர்கள் 
உட்ப்ட ஊர் பிரமுகர்களும் கலநது 
சிறபபிககவுள்ளதாக கல்லூரி அதி்பர் 
அஷசஷயக எம்.எஸ்.எம். இர்ஷாத் 
(அல்தாபுர் ரப்பானி) திைகரனுககு 
சதரிவித்தார். 

பெண்களின் உயர் 
அந்தஸ்திற்கு ்கல்வி 
ஆர்்வமே பிர்தான 
்காரணம் 

(மாத்தனற திைகரன்,                        
சவலிகம திைகரன் நிரு்பர்கள்)

ச்பண்கள் இன்று ெமூகத்தில் 
உயரிய அநதஸ்தில் இருப்பதறகு 
அவர்கள் கல்வித்துனறயில் காடடும் 
ஆர்வமம பிரதாை காரைசமை மா./ 
மாலிம்மன்ட பிரமதெ செயலாளர் 
ஹரீநதிர சஜயலால் சதரிவித்தார். 

மாத்தனற மாவட்ட பிரமதெ செய-
லகஙகளில் இருககின்ற செயலாளர்-
களில் ச்பரும்்பான்னமயாமைார் 
ச்பண்கசளைவும் அவர் மமலும் 
சதரிவித்தார். 

மாத்தனற மாவட்ட செயலக 
மகடம்பார் கூ்டத்தில் (08) நன்ட-
ச்பறற  மகளிர் திை னவ்பவத்தில் 
கலநதுசகாண்டு உனர நிகழ்த்திய-
ம்பாமத அவர் மமறகண்்டவாறு சதரி-
வித்தார். மாத்தனற மாவட்ட செயலா-
ளர் னவ. விககிரமசிறி தனலனமயில் 
மகளிர் திை னவ்பவம் மமற்படி செய-
லகத்தில் நன்டச்பறறது. 

 சமமலத்சதய நாடு�மைவிைவும

ஆசியாவிகல அதி்க பெண்கள்
ஆடசிபீடைத்ணே அலங்கரித்துள்்ளனர்

ஒவ்சவாரு சதாழினலயும் சீரு -
ன்டகள் ்பாதுகாப்பனதபம்பால, 
ெமூகத்தின் ்பாதுகாபபு ச்பண்களின் 
்பஙகளிபபில் தஙகியுள்ளதாக இலங -
னகககாை ்பாகிஸ்தான் தூதுவர் சதரி-
வித்தார். அறுகம்ன்பயில்  (08) நன்ட-
ச்பறற ச்பண்கள் திை நிகழ்வில் 
உனரயாறறும்ம்பாமத அவர்  சதரி-
வித்தார்.

்பல்துனற ஆளுனமயுள்ள 
ச்பண்கள் ்பாராட்டப்பட்ட இநநி -
கழ்வில் அவர் மமலும் சதரிவித்ததா-
வது; ஜைநாயகத்னத மதிப்பதாகக 
கூறும், மமனலத்மதய நாடுகளிலும் 
்பார்கக ஆசிய நாடுகளில் அதிகளவு 
ச்பண்கள் அரசியல் தனலவர்க-

ளாகி இருககின்றைர். ்பாகிஸ்தான், 
இநதியா, இலஙனக மறறும் ்பஙகளா-
மதஷ ஆகிய நாடுகள் இதறகு சிறநத 
உதாரைமாகும். ெமூகத்தில் ச்பண்க -
ளின் ்பஙகு தவிர்கக முடியாதளவுககு 
அவர்களது ஆறறல்கள் மினகத்து 
நிறகின்றை. ்பன்டவீரமைா, ்பட்ட -
தாரிமயா, விஞஞானிமயா எவராக 
இருபபினும் அவைது ஆளுனமயா-
ைது ஆரம்்பத்தில் ச்பண்ணின் ்பாெ -
னறயிமலதான் ்பயிறறுவிககப்படுகி-
றது. இனதயுைர்நதுதான், இஸ்லாம் 
ஆரம்பித்திலிருநமத ச்பண் அடி -
னமத்தனலனய அறுத்சதறிநதது. 

இலஙனகயு்டன் நீண்்டகால 
நடபிலுள்ள ்பாகிஸ்தான், எநதச-

ெநதர்ப்பத்திலும் இலஙனகனய 
னகவிட்டதில்னல. னகவி்டப்படும் 
ச்பண்கள்,விதனவகள் ,வறுனமயில் 
வாடும் ச்பண்கனள தூககி நிறுத் -
துவது அவசியம். அபம்பாதுதான், 
ஆறறல் மறறும் ஆளுனமயுள்ள 
மனித வளஙகனள உருவாகக முடியு-
சமை நம்புகிமறன்.

உலகில் நன்டச்பறும் யுத்தங -
கனள நிறுத்துவதுதான் மகளிருககு 
மனிதகுலம் செயயும் சிறநத னகஙக-
ரியம். இதைால்தான்,்பல ச்பண்கள் 
விதனவகளாகி ெமூக சீரழிவுககுள் 
சிககுவாதாகவும் இலஙனகககாை 
்பாகிஸ்தான் தூதுவர் உமர்்பாரூக 
்பர்கி சதரிவித்தார்.

கெண�ள் தின நி�ழ்வில் ெொகி்ஸதொன தூதுவர்  

மாலிமமமை பிரசதே கேயலாைர் கதரிவிப்பு

மகலசியா ெல்்கணல 
பீடைாதிெதியா்க ்கலாநிதி 
ரிஸ்கான் பேரிவு
(புத்தளம் திைகரன் நிரு்பர்)

ய ா ழ் ப ்ப ா -
ைத்னத பிறப-
பி ்ட ம ா க க 
சகாண்்ட காலஞ-
சென்ற யாழ் 
மாநகர ென்பயின் 
முன்ைாள் உதவி 
மமயர் எம்.ஜி. 

்பஷீர் மறறும் காலஞசென்ற ஓயவுப-
ச்பறற ஆசிரினய சுல்்பா ்பஷீர் ஆகி-
மயாரின் புதல்வன் கலாநிதி ்பஷீர் 
ரிஸ்கான் மமலசியாவில் அல் புஹாரி 
்பல்கனலககழகத்தில் கைனி மறறும் 
சதா்டர்்பா்டல் பீ்டத்தின் பீ்டாதி்பதி-
யாக சதரிவு செயயப்படடுள்ளார்.

இவர் ஆரம்்பக கல்வியினை 
யாழ்ப்பாைம் ்பரிமயாவான் (St Jon's 
College) கல்லூரியில் கறறது்டன், பின் 
அனைத்து கல்வி ந்டவடிகனககனள-
யும் புத்தளம் ொஹிரா மதசிய கல்லூரி-
யில் கறறார்.

இப்பதவியாைது இலஙனகயின் 
வ்டமாகாைத்திலிருநது ெர்வமதெ 
்பல்கனலகழகசமான்றில் முதல் 
முனறயாக ஒரு பீ்டத்தின் பீ்டாதி்பதி-
யாக சதரிவுசெயயப்பட்டசதன்்பது 
குறிபபி்டத்தககது.

அரே உத்திசயா�த்தர்�ளுக்கு அரே �ரும கமாழித் திமணக்�ைத்தினால் நைாத்தப்படுகின்ை இரணைாம கமாழி பாைகநறிமய பூர்த்தி 
கேயதவர்�ளுக்�ான ோன்றிதழ் வழஙகும நி�ழ்வு (05) மாளி�ாவத்மதயிலுளை �மரசயார சபணல் மறறும �மரசயார மூலவை 
திமணக்�ைத்தில் நமைகபறைது. இப்பாைகநறியின் சிசரஷை சபாதனாசிரியரும, கமாழித்திமணக்�ை பரீடே�ருமான ஏ.எல்.உதுமாகலப் -
மபயுைன் பாைகநறிமயப் பூர்த்தி கேயசதார் இமணந்து எடுத்துக் க�ாணை பைம.        (பைம:- இைக்�ாமம தின�ரன் நிருபர்)

அநுராதபுரம மாவடைத்தில்

உல்க ்வங்கி நிதியு்தவியில்
290 கிராமிய குளங்்கள் புனரமேப்பு

கலாொரப ம்பாடடித் சதா்டரின் 
கவினதப ம்பாடடிககாை முடிவுகள் 
அறிவிககப்படடுள்ளை.

உள்நாடடுப ம்பாடடியாளர்களில் 
முதலாம் இ்டத்னத மூதூனர  

மெர்நத சத.கரிகரனும் இரண்்டாம் 
இ்டத்னத இறககாமத்னத மெர்நத 
முஜாத் முஹமடடும் மூன்றாம் 
இ்டத்னத நுவசரலியானவ மெர்நத 
மக.ெநதிரகுமாரும் ச்பறறுள்ளைர். 

இவர்களுககாை ்பரிெளிபபு   எதிர் -
வரும் 17 ஆம் திகதி (ம்பாயா)அன்று 
மானல 4மணிககு சகாழும்பு-13,வி-
மவகாைநதா ென்ப சிறு மண்்ட்பத்-
தில் நன்டச்பறவுள்ளது.

சிமரஷ்ட ஊ்டகரும் கனலஞரு -
மாை ராதாமமத்தா தனலனமயில் 
நன்டச்பறும் இநநிகழ்வினில் 
பிரதம அதிதியாக முத்தமிழ் காவலர் 
புரவலர் ஹாசிம் உமர் பிரதம அதிதி -
யாக கலநது சகாண்டு ்பரிசில்கனள 
வழஙகவுள்ளார். 

இபம்பாடடியில் ெர்வமதெ ரீதியில் 
முதலாம் இ்டத்னத சநதர்லாநனதச 
மெர்நத ்பசுவூர் மகாபியும், இரண் -
்டாம் இ்டத்னத  

வீ.மீைாடசியும் மூன்றாம் 
இ்டத்னத தமிழ்நாடன்டச மெர்நத 
மதுரம் ராஜ்குமாரும் ச்பறறுள்ள -
ைர்.

எகவாடஸ - 2022 ்கவிணே
கொடடி முடிவும் ெரி்சளிப்பும்

வத்தமை கைாடைரி �ழ�ம, (வத்தமை பிரசதே) பாைோமல மாணவ மாணவி�ளுக்கு  
ரூபா 8000 கபறுமதியிலான பணப்பரிசு 10 பிளமை�ளுக்கு பரிோ� வழஙகி மவக்�ப்-
படைது. �ழ�த்தின் தமலவர் லூவி சீமன், முன்னாள தமலவர் ராஜலிங�ம, கேயல்திடை 
தமலவர்  ேரவணன் மறறும அருள மாணிக்�வாே�ர் பாைோமலயின் நிர்வா� அதி�ாரி 
ேணமு�ப்பிரபா ஆகிசயார் பரிசில்�மை வழஙகினர்.                      (பைம: எம. நோர்)

புதிய அமல �மல வடைத்தின் எசவாடஸ் -2022

புத்தளம் ோ்வட்டததில் சமேயல் எரி்வாயு ்தடடுப்ொடடினால் உண்வ்கங்்கள் பூடடு
கறபிடடி திைகரன் விமஷ்ட நிரு்பர்

புத்தளம் மாவட்டத்தில் ெனமயல் 
எரிவாயு தடடுப்பாடு காரைமா 
க்டநத சில நாடகளாக ்பல உைவகங-
கள் மூ்டப்படடுள்ளை. 

நாடடில் எரிச்பாருள்களுககு 
ச்பரும் தடடுப்பாடு நிலவி வரும் 

நினலயில், தறம்பாது ெனமயல் எரிவா-
யுவுககும், சராடடி மாவுககும் தடடுப-
்பாடு நிலவி வருகின்றை.

இதைால், ்பாலாவி - புத்தளம் 
பிரதாை வீதி, புத்தளம் - மன்ைார் வீதி,-
புத்தளம் - குருநாகால் வீதி, புத்தளம் 
- அநுராதபுர வீதி, ்பாலாவி - கறபிடடி 
உள்ளிட்ட ்பகுதிகளில் உள்ள ்பல 

உைவகஙகள் ்பகல் மறறும் இரவு 
மநரஙகளில் இழுத்து மூ்டப்படடிருப-
்பனத அவதானிகக முடிகின்றது.

இதைால், உள்ளூர் மககளும், 
புத்தளம் ஊ்டாக வ்ட்பகுதிகளுககு 
செல்லும் வாகை ொரதிகளும், ச்பாது-
மககளும் உைவுத் மதனவகனள 
ச்பறறுக சகாள்வதில் ்பல சிரமங-

கனள எதிர்மநாககி வருவதாக சுடடிக-
காடடுகின்றைர்.

புத்தளம் மாவட்டத்தில் ெனமயல் 
எரிவாயு விற்பனை நினலயஙகளில் 
"ெனமயல் எரிவாயு இல்னல" என்-
கின்ற ்பதானககமள சதாஙக வி்டப-
்படடுள்ளதாக மஹாட்டல் உரினமயா-
ளர்கள் சதரிவிககின்றைர்.

இதைால், ெனமயல் எரிவாயு 
சகாள்வைவு செயவதறகாக முடிநத 
ெனமயல் எரிவாயு சிலிண்்டர்கனள 
எடுத்துக சகாண்டு புத்தளம் முதல் 
நீர்சகாழும்பு வனர சென்றும் இறுதி-
யில் ெனமயல் எரிவாயு இன்றி ஏமாற-
றத்து்டமைமய திரும்பிச செல்வதாக-
வும் ச்பாதுமககள் சதரிவிககின்றைர். 



யாழ். விசேட நிருபர்   

ஊர்்ாவற்துறை பகுதியில் 
பபற்சைாரின் பாது்ாப்பில் இருந்த 
15 வயது சிறுமிறய ்டத்தி பேன்று 
குடுமபம நடாத்திய 18 வயது 
இறைஞன் ற்து பேயயப்பட்டுள்-
ைார்.  

ஊர்்ாவற்துறை பபாலிஸ் பிரி-
வுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசிக்-
கும 18 வயது இறைஞனும 15 
வய்தான சிறுமியும ்ா்தலித்து வந-

துள்ைனர். 
்டந்த சில வாரங்ளுக்கு 

முன்னர் சிறுமி வீட்டில் இருநது 
பவளிசயறி ்ாணாமல் சபாயுள்-
ைார்.   

அது ப்தாடர்பில் சிறுமியின் 
பபற்சைாரால் ஊர்்ாவற்துறை 
பபாலிஸ் நிறலயத்தில் முறைப் -
பாடு பதிவு பேயயப்பட்டது. 

முறைப்பாட்டின் பிர்ாரம 
விோரறண்றை முன்பனடுத்்த 
பபாலிஸார் , சிறுமி ்தான் ் ா்தலித்்த 

இறைஞனுடன் வீபடான்றில் 
வசிப்ப்தா் ப்தரியவந்தது. 

இ்தறன அறிநது, அஙகு பேன்று 
சிறுமிறய மீட்டதுடன், இறைஞ-
றனயும ற்து பேயதுள்ைனர்.   

மீட்்ப்பட்ட சிறுமிறய 
றவத்திய பரிசோ்தறனக்்ா் 
றவத்தியோறலயில் அனுமதித்-
துள்ை பபாலிஸார், இறைஞறன 
பபாலிஸ் நிறலயத்தில் ்தடுத்து 
றவத்து விோரறண்றை முன்பன-
டுத்துள்ைனர்.   

132022 மார்ச் 10 வியாழக்கிழமம 10–03–2022

வவுனியாவில் சிறுவர் உரிமமகள் மற்றும் சிறுவர் குற்்றச் செயல்கமை தடுததல் குறிதது ச�ாலிொரால் மாணவர்களுக்கு சதளிவூட்டும் விசெட நடவடிக்மக ஒன்று முன்சனெடுக்கப�ட்டது.
வவுனியா, அல் இக்�ால் மகாவிததியாலயததில் �ாடொமல அதி�ர் ஏ.சக.உம�த தமலமமயில் விழிபபுணர்வு செயலமர்சவான்று �ாடொமல சகட்ச�ார் கூடததில் சநற்று (09.03) நமடச�ற்-
்றது. இதன்ச�ாது உயர்தரம் மற்றும் ொதாரண தர மாணவர்களுக்கு சிறுவர் உரிமமகள், சதாமலச�சி �ாவமனெயால் ஏற்�டும் வி�ரீதஙகள், ொரதி அனுமதிப�ததிரமின்றி சமாட்டர் மெக்கிள் 
செலுததுவதால் ஏற்�டும் ஆ�ததுக்கள், ச�ாக்குவரதது விதிமும்ற, ச�ாமதபச�ாருள் �ாவமனெ மற்றும் ெமூக விழிபபுணர்வு சதாடர்பில் ச�ாலிஸாரால் மணவர்களுக்கு சதளிவூட்டப�ட்டது. 
இந்நிகழ்வில் உலுக்குைம் ச�ாலிஸ் நிமலய ச�ாறுப�திகாரி  ஜகததாலா �ணடார தமலமமயிலானெ ச�ாலிஸ் குழுவினெர் கலந்து சகாணடு மாணவர்களுக்கானெ விழிபபுணர்வூட்டும் நடவடிக்-
மகமய முன்சனெடுததிருந்தனெர்.  வவுனியா விசெட நிரு�ர்

வவுனியாவில் விசேட விழிப்புணர்வு சேயற்திடடம்

யாழ். விசேட நிருபர்

வரலாற்றுப் பிரசித்தி பபற்ை ்சே -
தீவு புனி்த அநச்தானியார் ஆலய வரு-
டாந்த பபருவிழாவிற்குரிய ஏற்பாடு-
்ள் அறனத்தும பூர்த்தியாகியுள்ை்தா் 

யாழ். மாவட்ட பேயலர் ். மச்ேன் 
ப்தரிவித்துள்ைார்.

வரலாற்றுப் பிரசித்தி பபற்ை ்சேத் -
தீவு புனி்த அநச்தானியார் ஆலய வரு-
டாந்த பபருவிழா  எதிர்வரும 11ஆம 
மற்றும 12ஆம தி்தி்ளில் இடமபபை -

வுள்ைது. 
 நாட்டில் உள்ை ப்ாசரானா இடர்-

நிறல ்ாரணமா் இலஙற் மற்றும 
இநதியாவில் இருநது மட்டுப்படுத்்தப்-
பட்ட பக்்தர்்ளின் பஙச்ற்புடன் பபரு-
விழாவிறன சிைப்பா் நடாத்துவ்தற்கு 

தீர்மானிக்்ப்பட்டுள்ைது. 
பபருவிழா சிைப்பா் இடமபபறுவ-

்தற்்ான முன்சனற்பாடு்ள் அறனத்-
தும இலஙற் ்டற்பறடயினரால் 
முன்பனடுக்்ப்பட்டுள்ை்தா் அவர் 
ப்தரிவித்்தார்.

கசேதீவிற்கான ஏற்்ாடுகள் பூர்த்தி

15 வயது சிறுமி கடத்தல்; இளைஞன் ளகது  

ஓமநற்த விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் இயஙகி வந்த முன்னணி றேவ உணவ்ங்ள் 
எரிவாயு ்தட்டுப்பாடு ்ாரணமா் மூடப்பட்டுள்ைது. இ்தனால் பல 
ப்தாழிலாைர்்ள் சவறல வாயப்புக்்றை இழநதுள்ைனர் . 

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ை எரிவாயு ்தட்டுப்பாடு ்ாரணமா் வவுனியா 
ந்ரில் இயஙகி வந்த முன்னணி றேவ உணவ்ங்ள் 3 சநற்று மு்தல் 
மூடப்பட்டுள்ைது. 

இ்தனால் வாடிக்ற்யாைர்்ள் உட்பட ப்தாழிலாைர்்ள் பலர் 
பாதிக்்ப்பட்டுள்ைனர். எரிபபாருள் ்தட்டுப்பாடு நீஙகிவிட்ட்தா் 
அரோங்த்தினால் ப்தரிவிக்்ப்படுகின்ைசபாதும எரிவாயு விநிசயா் 
நிறலயங்ளில் ்தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்ைது. இ்தனால் மக் -்
ளுக்கு எரிவாயுறவ பபற்றுக்ப்ாள்ை முடியவில்றல. 

உணவ்ங்ளில் எரிவாயு ்தட்டுப்பாட்டினால் உணவ்ங்றை மூட-
சவண்டிய நிறல உரிறமயாைர்்ளுக்கு ஏற்பட்டுள்ை்தா் ப்தரிவிக்-
்ப்படுகின்ைது .

எரிவாயு ்தட்டுப்ாட்டினால் 
ளைவ உணவகஙகளுக்கு பூட்டு

வவுனியா விசேட நிருபர்

ேமூ் சேறவயிறன 
முன் னி ற ல ப் ப டு த் தி 
அகில இலஙற் 
ரீதியில் ப்தரிவு பேய-
யப்பட்ட 9 பபண்்ளில் 
வடமா்ாணத்திலிருநது 
வவுனியா மாவட்டத்-
திறன சேர்ந்த ஊட்வியலாைர்  
சிவகுமார் திவியா ப்தரிவுபேய-
யப்பட்டுள்ைார். 

ம்ளிர் தினமான சநற்று 
(08.03) பண்டாரநாயக்் ேர்வ-
ச்தே மாநாட்டு மண்டபத்தில் 
ப்ௌரவிக்்ப்பட்டார்.

இலஙற்யின் வனி்தாபி -
மான 2021 ஆம ஆண்டுக்்ான 

சபாட்டியில் 10 துறை-
்ளில் 9 மா்ாணங்ளி-
லும பபண்்ளிசடசய 
சபாட்டி இடமபபற்-
ைது. 

இதில் ேமூ் 
சேறவயில் வட மா்ா-
ணத்தில் மு்தலிடம 
பபற்ை ஊட்வியலா-

ைர் சிவகுமார் திவியா  ஏறனய 
மா்ாணங்ளில் மு்தலிடம 
பபற்ைவர்்ளுடன் இறணநது 
ப்ௌரவிக்்ப்பட்டார்.

ம்ளிர் தினத்ற்த முன் -
னிட்டு வருடாவருடம 
வனி்தாபிமான சபாட்டி 
இடமபபற்று வருகின்ைறம 
குறிப்பிடத்்தக்்து.

வனி்தாபிமான ப்ாட்டியில் 
வவுனியா ப்ண் ஊடகவியலாைர்

ெஙகவி பிலிம்ஸின் கலாவிபூஷண விருது வழஙகும் மவ�வம் சகாழும்பு �ண -
டாரநாயக்க ெர்வசதெ மாநாட்டு மணட�ததில் அணமமயில் நமடச�ற்்றது.
நிகழ்வில் டிக்சகாயா, தரவமை சமற்பிரிமவச் செர்ந்த சி.கலாசதவன் கமல-
யுலகில் நாடகம், அறிவிபபு, எழுதது, விைம்�ர செமவக்காக, கலாவிபூெண 
விருது வழஙகி சகௌரவிக்கப�ட்டுள்ைார்.     

nfhyd;dht efu rig
mYtyf tplaq;fis fzdpkag;gLj;jy;

Nfs;tp Nfhuy;
nfhyd;dht efu rigapd; fyg;G tUkhdg; gphptpw;F> fzf;Fg; gphptpw;F> 

tiyaikg;gpd; Clhf thpf; fl;lzq;fis nrYj;Jk; nkd;nghUs; 

xd;iw nfhs;tdT nra;tjw;F Njitahf cs;sJ. mjw;fhd Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; khjphpfis &. 1000.00 njhifia nrYj;jp 

2022.03.23 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; nfhyd;dht efu rigapd; jiyikafj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

cq;fsJ tpiykDf;fis 2022.03.24 K.g. 11.30 ,w;F Kd; gjpTj; jghypy; 

my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJ 2022.03.24 K.g. 11.30 ,w;F MFk;. 

cq;fshy; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik Nfs;tpr; rigf;F chpaJ.

jiytH>

nfhyd;dht efu rig

2022.03.09

njh.Ng.,y. 011-2572329

mw;NwhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

Ky;Nyhpaht> nfhly;y khtj;ij> ,yf;fk; 552/2/
G> vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; ,ye;jhhp Njt RGd; 

yf;kpdp j rpy;th Mfpa ehd;> Ky;Nyhpaht> 

nfhly;y khtj;ij> ,yf;fk; 552/2/G vd;w 
Kfthpapy; trpf;Fk; ,ye;jhhp Njt RKR Utd; 

Fkhhp j rpy;th vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk; 

2021 etk;gH 27Mk; jpfjp> fLnty gpurpj;j 

nehj;jhhpR vr;.vk;.gp.gP. `Pd;nfe;j vd;gthpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 9637 ,yf;fKila 

mw;NwhHzp jj;JtkhdJ 2022.03.10 Kjy; 

nray;tYg; ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; ,jd; gpd;dH> 

vd; rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj 

eltbf;iffspw;Fk; ehd; nghWg;Gjhhpay;y 

vdTk; midtUf;Fk; mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. 

,ye;jhhp Njt RGd; yf;kpdp j rpy;th 
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tpiy NfhuYf;fhd miog;G
Nky; khfhz rig

nghwpapay; gzpafk;
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf ,iaGila gpuhe;jpag; nghwpapayhshpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2. I.  Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; xg;ge;jjhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;. 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) nkhj;jg; ngWifapd; ngWkjp 50 kpy;ypaDf;Ff; 

Fiwthf ,Ug;gjdhy; khfhz Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

 II.  03/2020(i)Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;> ~~muRhpik njhopy;Kaw;rp (SOE) tpiyfisf; NfhUifapy; Ie;J tPjkhd (5%) Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.|| 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpfukhd tpiy$Weh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjth;fs; kw;Wk; tpiykD Mtzj;jpd; gpufhuk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

njh. 

,y.

xg;ge;jj;jpd; 

,yf;fk; Ntiyapd; ngah;

Neub 

kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; 

(kpy;ypad;)

03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jj; 

Njitg;ghL

CIDA gjpT 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykDg; gpiz / tpiykDg; 

gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk;

tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lk; 

kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP/PU/CON/22/20
mst;t kfh tpj;jpahyaj;jpd; 70’x 25’  %d;W 

khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; - (4Mk; 

gbepiy)

4.5 ,y;iy C7 kw;Wk; C6 2,500.00
nuhf;fg; gz itg;G 27>500.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 55>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; 

(fk;g`h)> 

ePjpkd;w tPjp> fk;g`h.

njhiyNgrp ,y. 033-2222515

2 WP/PU/CON/22/21
Xtpl;bfy Muk;g tpj;jpahyaj;jpy; vy;iyr; 

Rtiu eph;khzpj;jy;
2.5 ,y;iy C8 kw;Wk; C7 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 12>500.00 &gh

3 WP/PU/CON/22/22
khgpk tpj;jpahfhu kfh tpj;jpahyaj;jpd; 

90’ x25’  %d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp 

Ntiyfs; - (2Mk; gbepiy)

10.4 Mk; C6 kw;Wk; C5 3,500.00
nuhf;fg; gz itg;G 60>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 120>000.00 &gh

4 WP/PU/CON/22/23
Xtpl;bfy Muk;g tpj;jpahyaj;jpd; 50’ x20’  
fl;blj;jpd; $iu kw;Wk; fl;bl jpUj;jNtiyfs;

2.2 ,y;iy C8 kw;Wk; C7 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 12>500.00 &gh

5
WP/PU/CON/22/24

rq;fkpj;j kfsph; kfh tpj;jpahyaj;jpd; 

120’ x35’  %d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp 

Ntiyfs; 

3.0 ,y;iy C8 kw;Wk; C7 2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 30>000.00 &gh

6 WP/PU/CON/22/25
al;bad Nuhkd; fj;Njhypf;f fdp\;l 

tpj;jpahyaj;jpd; 90’ x30’  %d;W khbf; 

fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

10 Mk; C6  kw;Wk;  C5 4,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 55>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 110>000.00 &gh
gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

kpDthq;nfhl. njhiyNgrp ,y.

0112-296418
7 WP/PU/CON/22/26

kPhpfk gpuNjr fy;tp mYtyfj;jpy; ghJfhg;G 

Ntypia eph;khzpj;jy; 1.3
,y;iy C9 kw;Wk; C8 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 15>000.00 &gh

8 WP/PU/CON/22/27

[ae;jp fdp\;l ,uz;lhk; epiy tpj;jpahyaj;jpd; 

70’ x25’  %d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp 

Ntiyfs;
13 Mk; C6 kw;Wk; C5 3,500.00

nuhf;fg; gz itg;G 75>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 150>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

tj;jis> 

,y. B/25/1> kFs;nghf;Fz tPjp> uhfk.

njhiyNgrp ,y. 0112952126

9 WP/PU/CON/22/28
ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiyapy; 

,d;ndhU kUe;J fUkgPlj;ij ,izj;jy; 1.8 ,y;iy C9 kw;Wk; C8 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G 10>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

= kfh tp`hu tPjp> ghze;Jiw.

T.P -: 038-2234774

10 WP/PU/CON/22/29
ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiy jhjpfs; 

tpLjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 6.2 Mk; C7 kw;Wk; C6 3,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 40>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 80>000.00 &gh

11 WP/PU/CON/22/30
ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiyapy; 

fsQ;rparhiy kw;Wk; Mtzq;fs; miwia 

eph;khzpj;jy;

8.1 Mk; C7 kw;Wk; C6 3,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 50>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 100>000.00 &gh

12
WP/PU/CON/22/31

ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiyapy; thh;l; 9 

/ Dialysis gphptpw;F Xa;tiw kw;Wk; fsQ;rpa 

miwia eph;khzpj;jy;.

4.1 ,y;iy C8 kw;Wk; C7 2,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 25>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 50>000.00 &gh

13 WP/PU/CON/22/32
ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiyapYs;s 

tbfhyikg;G Kiwikapd; jpUj;jNtiyfs;
0.6 ,y;iy C9 kw;Wk; C8

1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 5>000.00 &gh

14 WP/PU/CON/22/33
epAnrl;ly; jkpo; tpj;jpahyaj;jpd; 90’ × 30’  
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; 

1.0 ,y;iy C9 kw;Wk; C8
1,000.00

nuhf;fg; gz itg;G 5>000.00 &gh

15 WP/PU/CON/22/34
gJnuypa fdp\;l tpj;jpahyaj;jpd; 90’ x 25’  
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; - (gbepiy 5) 10 Mk; C6 kw;Wk; C5 4,000.00

nuhf;fg; gz itg;G 55>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 110>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

kj;Jfk. Mde;j rpuh];jyha> kj;Jfk.

njhiyNgrp ,y. 034-2243082

16 WP/PU/CON/22/35
Nenghl gpuNjr itj;jparhiyapd; ntsp 

Nehahsh; gphpT $iuapd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Vida jpUj;jNtiyfs;

4.4 ,y;iy C8 kw;Wk; C7 2,000.00
nuhf;fg; gz itg;G 25>000.00 &gh

tpiykDg; gpiz Kwp 50>000.00 &gh

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; 

fSj;Jiw> Rkq;fs tPjp> fSj;Jiw 

tlf;F. T.P. 034-2237002

04.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf tpguq;fis ml;ltizapd; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila nghwpapay; mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf Neuj;jpDs; ,Nj mYtyfj;jpy; 

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

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2022-03-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-23Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Nky; khfhzk; - khfhz rigf;F fl;blg; gzpg;ghsUf;Fr;; nrYj;jpajd; 

gpd; ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mth;fSf;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh;; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjp KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdit nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 2022-03-24Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwtile;j cldLj;J mt;NtisapNyNa tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDg; gpiz Kwp my;yJ nuhf;fg; gz itg;G gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) nry;Ygbf; fhykhdJ tpiykD 

Mtzj;jpd; gpufhukhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDjhuh;fs; 1987,d; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 05Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk;)

ngWifg; gphpT> 

nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)> njhiyNgrp : 0112-092504

5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>  njhiyefy; : 0112-092505

gj;juKy;y.

2022-03-09

KARACHCHI PRADESHIYA SABHA, KILLINOCHCHI, 
NORTHERN PROVINCE 

STATE MINISTRY OF PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) - LOAN NUMBER: P163305

1)  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 the works mentioned in the table below.

2)  The Chairman, Provincial Project Procurement Committee (PPPC) on behalf of the Karachchi Pradeshiya Sabha now 
invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the works mentioned in the table below.

No. Contract 
No.

Contract 
Name

Tentative 
Estimated 

Cost 
(Rs.Mn)

Required 
Min. 

CIDA Grade 
& Specialty

Contract 
Period 
(Days)

Bid 
Security 
Amount 

(Rs)

Bid Validity 
Period
up to

Bid 
Security 
Validity 
Period
up to

01
LDSP/NP/
KN/KPS/
2022/01

Construction of 
Shopping Complex 
at Karachchi 
Pradeshiya Sabha
Premises (Stage I)

26.51
C5 

Building 
Construction

182 400,000.00 04.08.2022 01.09.2022

02
LDSP/NP/
KN/KPS/
2022/02

Construction of 
Shopping Complex 
at Punnaineeravi 
Junction

21.57
C6 

Building 
Construction

147 300,000.00 23.06.2022 21.07.2022

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

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

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

6)  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Karachchi Pradeshiya Sabha, A9 Road, Killinochchi, 
(T.P No: 0212285761, Fax No: 0212285690) and inspect the bidding documents at the address given below from 10th 
March 2022 until 06th April 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working days.

7)  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a 
written application to the Chairman, Karachchi Pradeshiya Sabha, A9 Road, Kilinochchi from 10th March 2022 until  
06th April 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-refundable fee of Seven 
Thousand and Five Hundred Rupees (Rs.7,500.00). The method of payment will be by cash.

8)  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Provincial Project Procurement Committee 
(PPPC), Local Development Support Project, Department of Local Government, Elders Home Complex, 
Kaithady, Jaffna at or before 14.00 Hrs on 07th April 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) A pre-bid meeting will be held on 31st March 2022 at Karachchi Pradeshiya Sabha, A9 Road, Killinochchi.

 Chairman,
 Provincial Project Procurement Committee (PPPC), Local Development Support Project,
 Department of Local Government,
 Elders Home Complex, Kaithady.
 10.03.2022

INVITATION FOR BIDS (IFB)
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 10ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 10 விோழக்கிழகம

1932 - 2022

தினகரன் பத்திரிககயின் 90 ஆவது ஆண்டு நி கறவு விழாகவ முன்னிட்டு
நடத்்தபபடும் மாபபரும் கிரிக்பகட் சுற்றுப்பாட்டி

March 19th, 20th @ 27th
  At Maligahena School Ground, Beruwala.

1st Prize 25,000 with Trophy
2nd Prize 15,000 with Trophy

Conduct :

Chief Organizer: 
Al haj. Fassy Zubair 

077 0812420

11 A Side Cricket Big 
Match Tournament - 2022

THINAKARAN TROPHY

நிந்தவூர் குறூப் நிருபர் 

பங்களாத்தஷில் இம்ா்தம 
நடைபபறவுளள பங்கபநது ்கபடி 
சமபியன்ஷிப் ப்தாைரில் பங-
த்கற்கும இலஙட்க த்தசிய ்கபடி 
அணிக்கு கிழக்கு ்ா்காணதட்தச் 
தசர்நத நடசததிர வீரர்்களான 
அஸலம சஜா ்ற்றும ப்ாஹ்ட 
ஸபிஹான் ஆகிய இருவரும 
ப்தரிவு பசயயப்படடுளளனர்.

குறித்த ப்தாைருக்்கா்க அறிவிக்-
்கப்படடுளள இலஙட்க குழாததில் 
கிழக்கு ்ா்காணதட்தச் தசர்ந்த 
த்லும நான்கு வீரர்்களும, வை 
்ா்காணதட்தச் தசர்ந்த 2 வீரர்்களும 
இைமபபற்றுளளனர்.

பங்கபநது சர்வத்தச ்கபடி சம-
பியன்ஷிப் ப்தாைரின் பங்களாத்த-
ஷின் ்தடலந்கர் ைாக்்காவில் எதிர்-
வரும 16ஆம தி்கதி மு்தல் 22ஆம 
தி்கதி வடர இைமபபறவுளளது.

இமமுடற தபாடடித ப்தாைரில் 
பங்களாத்தஷ், இலஙட்க, இஙகி-
லாநது, ப்கன்யா, தநபாளம, ஈராக் 
்ற்றும இநத்தாதனஷியா உள-
ளிடை ஏழு நாடு்கள பஙகுபற்ற 
உளளட் குறிப்பிைத்தக்்கது.

இந்த நிடலயில், பங்கபநது ்கபடி 
சமபியன்ஷிப்பில் பஙத்கற்கும 
இலஙட்க த்தசிய ்கபடி அணிக்்கான 
ப்தரிவு  (07) ப்காழுமபு – பைாரிங-
ைனில் உளள விடளயாடடுததுடற 
அட்ச்சின் உளள அரஙகில் இைம-
பபற்றது.

இலஙட்கயின் முன்னணி ்கபடி 
வீரர்்கள பஙத்கற்ற இந்த ப்தரிவுப் 
தபாடடியில் அமபாடற ்ாவட-
ைம, நிந்தவூர் ்தீனா விடளயாடடு 
்கழ்கததின் சிதரஷ்ை வீரர்்களான 
அஸலம சஜா ்ற்றும ப்ாஹ்ட 
ஸபிஹான் ஆகிய இருவரும 
இலஙட்க அணிக்கு ப்தரிவு பசய-
யபடடுளளனர். இந்த இரண்டு 

வீரர்்களும நிந்தவூர் ்தீனா விடள-
யாடடு ்கழ்கததின் சிதரஷ்ை வீரர்-
்கள என்பது சிறப்பமச்ாகும. 
இதில் இலஙட்க த்தசிய ்கபடி 
அணிக்்கா்க அண்ட்க்்கால்ா்க 
ப்தாைர்நது விடளயாடி வருகின்ற 
அஸலம சஜா, பங்கபநது ்கபடி சம-
பியன்ஷிப் ப்தாைரில் பஙத்கற்கும 
இலஙட்க த்தசிய ்கபடி அணியின் 
உப ்தடலவரா்கவும நியமிக்்கப்பட-
டுளளார்.

்கைந்த 2016ஆம ஆண்டு 
ஈரானில் நடைபபற்ற உல்க 
்கனிஷ்ை ்கபடி சமபியன்ஷிப் 
ப்தாைரில் இலஙட்க அணிடயப் 
பிரதிநிதிததுவப்படுததிய அஸலம 
சஜா, 2018ஆம ஆண்டு இநத்தா-

தனஷியாவில் நடைபபற்ற ஆசிய 
விடளயாடடு விழாவில் இலஙட்க 
்கபடி அணியில் இைமபிடிதது 
விடளயாடியிருந்தார்.

இறுதியா்க, ்கைந்த ஆண்டு நடை-
பபற்ற பங்கபநது ்கபடி சமபியன்-
ஷிப்பிலும இலஙட்க அணிடய 
பிரதிநிதிததுவப்படுததிய அவர், 
குறித்த தபாடடித ப்தாைரில் சிறந்த 
டரைர் இற்்கான விருட்தயும ்தட-
டிச்பசன்றார்.

இந்த ப்தாைரில் இலஙட்க ்கபடி 
அணி, பவண்்கலப் ப்தக்்கதட்த 
பவன்றிருந்தட் ்ற்றுப்ாரு 
சிறப்பமச்ாகும.

 பங்கபநது ்கபடி சமபியன்ஷிப் 
ப்தாைரில் இலஙட்க அணியின் 

ச்கலதுடற வீரரா்க பபயரிைப்பட-
டுளள ப்ாஹ்ட ஸபிஹான், 
2018இல் உல்க ்கனிஷ்ை ்கபடி சம-
பியன்ஷிப் ப்தாைரில் இலஙட்க 
அணிடயப் பிரதிநிதிததுவப்படுத-
தியிருந்தார்.

 பங்கபநது ்கபடி சமபியன் -
ஷிப் ப்தாைருக்்கான அறிவிக்்கப் -
படடுளள இலஙட்க குழாததில் 
த்லும 6 ்தமிழ் வீரர்்கள இைம-
பபற்றுளளனர்.

இதில் ்டைக்்களப்டபச் தசர்ந்த 
எல். ்தனுஷன், ஆர். பபன்சி,

ஏ. த்ா்கன்ராஜ் ்ற்றும எல் 
அதனாஜ் ஆகிய வீரர்்களும, வைக் -
ட்கச் தசர்ந்த வசநத கு்ார், டி. 
திதனஷ் ஆகிய இருவரும இைமபி-
டிததுளளனர். பங்கபநது ்கபடி சம -
பியன்ஷிப் ப்தாைருக்்கான நடுவர் 
குழுவில் இலஙட்கடயச் தசர்ந்த 
ப்ாஹம்ட இஸ்த ப்தரிவு 
பசயயப்படடுளளார்.

இவர் ்கல்முடன சாஹிரா ்கல் -
லூரியின் உைற்்கல்வி ஆசிரியரும, 
இலஙட்க ்கபடி கூடைட்ப்பின்  
‘ஏ’ பிரிவு நடுவர் ்ற்றும பயிற்று -
விப்பாளரும, அமபாடற ்ாவடை 
்கபடி சங்கததின் பசயலாளரும, 
பங்கபநது சர்வத்தச ்கபடி சமபி-
யன்ஷிப் ப்தாைருக்்கான இலஙட்க 
்கபடி அணியின் ப்தாழில்நுடப 
அதி்காரியும, நிந்தவூர் ்தீனா 
விடளயாடடு ்கழ்க பசயலாளரும 
ஆவார்.

பங்கபந்து ்கபடி சம்பியன்ஷிப்பில் 
பங்்கற்கும் வடக்கு,கிழக்கு நடசத்திரங்கள்

ஜாவா லேன் அணி வவற்றி
வை ப்காழுமபு தின்கரன் நிருபர்

ப்காழுமபு பவடைரன்ஸ யூத எதிர் 
ஜாவாதலன் யூத அணியினர் ்ததி-
யில் இைமபபற்ற ்கால்பந்தாடைப் 
தபாடடியில் ஒரு  த்காடல தபாடடு  
ஜாவா தலன் பவற்றி பபற்றது.

சிடடி ்கால்பந்தாடை லீக்கின் ஏற் -
பாடடில் 19 வயதுக்குடபடைவர்-
்கள ்ததியில் சிடடி லீக் எக்ஸதபா 
லங்கா யூத தபாடடியின் அடர 
இறுதிப் தபாடடி்கள ப்காழுமபு – 02 
ப்காமபனி ப்தரு சிடடி லீக் ட்்தா-
னததில் அண்ட்யில் இைமபபற்-
றது.

இப்தபாடடியின் மு்தலாவது ஆட-
ைததில் 37வது நிமிைததில் ஜாவா 
தலன் வீரர் எம.எச்.எம.ஸஹீர் ஒரு 
த்காடலப் பபற்று ்தன் அணிடய 
முன்னிடலப்படுததினார். 

தபாடடி சூடுபிடித்த நிடலயில் 
ப்காழுமபு பவடைரன்ஸ யூத அணி 
வீரர் டி.்கருணாரதன 57 ஆவது 
த்காடல பபற்று தபாடடிடய ச்நி-
டலப்படுததினார்.

தபாடடியின் முடிவில் இரு அணி -
யினரும 01 – 01 த்கால் நிடலயில் 
பவற்றி அணிடய தீர்்ானிக்்க ்ததி-
யஸ்தர் ்தரங்க புஷ்பகு்ாரவினால் 

பபனல்டி முடற அறிமு்கம பசய-
யப்படைது. பபனல்டி முடறயின் 
தபாது ஜாவாதலன் யூத த்கால் ்காப்-
பாளரான எம.எப்.அப்துல்லா ்தனது 
முழுததிறட்டயயும அடளயா-
ளப்படுததி எடடு பநது (கிக்) ்களில் 
இரண்டை மி்க லாவ்க்ா்க ்தடுத்த-
ட்யால் பவற்றிடய ஜாவா தலன் 
ட்கப்பற்ற வாயப்பு கிடடியது.

பபனால்டி முடறட்யில் ஜாவா 
தலன் யூத அணி 07 த்கால்்கடள-
யும - ப்காழுமபு பவடைரன்ஸ 06 
த்கால்்கடளயும சுவீ்கரிக்்க த்லதி்க 
ஒரு த்காலால் ஜாவா தலன் பவற்றி 
பபற்றது.

இநநிடலயில் ப்காழுமபு எப்.
சி.யூத எதிர் ப்ார்கஸமுல்ல யூத 
்ததியிலான ்ற்றுப்ாரு அடர 
இறுதிப் தபாடடியில் 03 – 01 
என்ற த்கால்்கள விததியாசததில் 
ப்காழுமபு எப்.சி.அணி பவற்றிடய 
சுவீ்கரித்தது.

இவ் அடர இறுதிப் தபாடடியில் 
பவற்றி பபற்ற ஜாவா தலன் யூத 
அணி ப்காழுமபு எப்.சி.யூத அணி  
சிடடிலீக் ட்்தானததில் எதிர்வரும 
12ம தி்கதி சிடடி லீக் பவற்றிக் கிண்-
ணததிற்்கான இறுதிப் தபாடடியில் 
த்ா்தவுளளனர்.

கண்டி அணி 36 - 23 என
வ�ாலிஸ் அணியை வவன்்றது

்கழ்கங்களுக்கு இடையிலான ற்கர் 
தபாடடித ப்தாைரில் ்கண்டி அணி இலங -
ட்கப் பபாலிஸ அணிடய 36 - 23 என்ற 
புளளி விததியாசததில் பவன்றது. 

்கண்டி நித்தவல ட்்தான்ததில் இைம-
பபற்ற இப்தபாடடியில் 4 த்கால் 1 டடர 
்ற்றும 1 பபனல்டி மூலம த்ற்படி 
36 புளளி்கடள ்கண்டி அணி பபற்றது. 
பபாலிஸ அணி 1 த்கால் 2 டடர 2 
பபனல்டி என்ற அடிப்படையில் 23 புள -
ளி்கடளப் பபற்றது. 24- 6 என்ற அடிப் -
படையில் இடைதவடளயின் தபாது 
்கண்டி அணி மி்க உறுதியான நிடலயில் 
இருந்தது.

்கண்டி அணி சார்பா்க சததுர பசாயசா, 
சனுஸ்க அதபவிக்்கர், தஹவான் ்கல்ஹார, 
்தமித திசாநாயக்்கா, ்தனுஸ்க ைஙத்க, ஆகிதயார் 
டடர்கடள டவத்தனர். 4 டடர்களுக்கு்ான 
த்லதி்கப் புளளி ்ற்றும 1 பபனல்டிக்்கான புள-
ளி்கடள ்தரிநது ரதவதட்த பபற்றுக் ப்காடுத்தார்.

பபாலிஸ அணி சார்பா்க ்தனுஸ்க எதிரிசூ-

ரிய, சார்ல்ஸ பிரவீன், அதிச அற்துக் பதரத்க  
கிதயார் டடர்கடப் பபற்றனர். பயா்கான் பீரிஸ 
2 பபனல்டி்கடளயும 1 டடரக்்கான த்லதி்கப் 
புளளிடயயும பபற்றுக் ப்காடுத்தார்.

தபாடடிக்கு திலும தீசன ்ததியஸ்தம வகித -
்தார்.

்பாகிஸ்்தான் உேர் ஸ்்தானிைர் ஆ�ேத்தினால் ே்பருவக்ளயில் உள்ள நான்கு  சிேரஷ்ட ்பா்டசாக�ைளுக்கு கிரிக்கைட உ்பைரணஙைள வழஙகி கவக்ைப்பட -
்டன. ஒவகவாரு க்பாதியிலும 3 இ�டசம க்பறுமதிோன விக்ளோடடு உ்பைரணஙைள உள்ள்டக்ைப்படடுள்ளன.  இக்ளஞர் ்பாராளுமன்்றத்தின் ே்பருவக்ள 
பிரதிநிதி  எம அைமட  ஏற்பாடு கசய்திருந்தார். இந நிைழ்வுக்கு ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர்  ேமஜர் கஜனரல் உமர் ்பாருக், இக்ளஞர் மறறும விக்ளோட-
டுத்துக்ற அகமச்சர் நாமல் ராஜ்பக்ஷவும ை�நது கைாண்டு விக்ளோடடுக்குழு ்தக�வர்ைளி்டம கிரிக்கைட  உ்பைரணப க்பாதிைக்ள கைேளித்்தனர்.
ே்பருவக்ள ஆரிேவன்ச ே்தசிே ்பா்டசாக�, ே்பருவக்ள அல்- ஹூகமசரா ே்தசிே ்பா்டசாக�,   ே்பருவக்ள மரு்தாகன ஸம றி்பாய் ஹாஜிோர் மைா வித்-
திோ�ேம, ைளுத்துக்ற முஸ்லிம மத்திே ைல்லுாரிை்ளாகும.  ்ப்டஙைள: க்தஹிவக்ள- ைல்கிகஸ விேச்ட நிரு்பர்

சிம்பாப்வே அணியின் 
புதிய தலைவேர்களபா்க 
எரவின், சீன் வில்லியமஸ்

சிமபாப்தவ கிரிக்ப்கட அணியின் ்டடுப்-
படுத்தப்படை ஓவர்்கள ப்காண்ை தபாடடி்க -
ளுக்்கான ்தடலவரா்க அந்த அணியின் ்ததி-
யவரிடச துடுப்பாடை வீரர் கிடரக் எர்வின் 
நியமிக்்கப்படடுளளார். சிமபாப்தவ கிரிக் -
ப்கட அணியின் ்தடலட் ப்தவி ்ற்றும 
பயிற்றுவிப்பு குழாததில் ஜிமபாப்தவ கிரிக்-
ப்கட சடப பல்தவறு ்ாற்றங்கடள த்ற் -
ப்காளள தீர்்ானிததுளளது.

அந்தவட்கயில் ்டடுப்படுத்தப்படை 
தபாடடி்களுக்்கான ்தடலவரா்க கிடரக் 
எர்வின் நியமிக்்கப்படடுளளதுைன், பைஸட 
அணியின் ்தடலவரா்க சீன் வில்லியமஸ 
நியமிக்்கப்படடுளளார்.   அடனததுவட்க-
யான தபாடடி்களுக்கு்ான உப ்தடலவரா்க 
பரஜிஸ பச்கப்வா நியமிக்்கப்படடுளளார்.

அணியின் ்தடலவர்்களில் இவ்வாறான 
்ாற்றங்கடள த்ற்ப்காண்ைதுைன், துடுப்-
பாடை பயிற்றுவிப்பாளரா்க லான்ஸ குலூஸ-
னர் மீண்டும இடணக்்கப்படடுளளார். 
இவர் ஏற்்கனதவ, ்கைந்த 2016- – 2018ம 
ஆண்டு்களில் துடுப்பாடை பயிற்றுவிப்பா -
ளரா்க பசயற்படடிருந்ததுைன், அ்தடனத-
ப்தாைர்நது ஆப்்கானிஸ்தான் அணியின் 
்தடலட் பயிற்றுவிப்பாளரா்க பசயற்பட -
ைார். இத்ததவடள, சிமபாப்தவ அணியின் 
துடுப்பாடை பயிற்றுவிப்பாளரா்க இருந்த 
ஸடுவர்ட ்டஷிப்கதனரி ்தற்தபாது, உ்தவி 
பயிற்றுவிப்பாளரா்க நியமிக்்கப்படடுளளார்.

சிமபாப்தவ அணியின் ்தடலட் பயிற்று -
விப்பாளரா்க லால்சாந ராஜ்புட பசயற்படடு-
வரும நிடலயில், பநதுவீச்சு பயிற்றுவிப்பா -
ளடர சிமபாப்தவ கிரிக்ப்கட சடப இதுவடர 
அறிவிக்்கவில்டல என்பது குறிப்பிைத்தக்-
்கது.

அவுஸதிதரலியாவுக்கு எதிரான 
மு்தல் பைஸடில் பாகிஸ்தான் பநது 
வீச்சாளர் நவ்்ான் அலி 6 விக்ப்கட 
வீழ்ததினார்.

அவுஸதிதரலியா, பாகிஸ்தான் 
இடையிலான மு்தல் பைஸட 
தபாடடி ராவல்பிண்டியில் நடை -
பபற்றது.நாணயச் சுழற்சியில் 
பவன்ற பாகிஸ்தான் அணியின் 
்தடலவர் பாபர் அசாம துடுப்பாட-
ைதட்த த்தர்வு பசய்தார்.

அ்தன்படி, மு்தலில் ்களமிறஙகிய 
பாகிஸ்தான் 4 விக்ப்கட இழப்புக்கு 
476 ஓடைங்கள எடுதது டிக்தளர் 
பசய்தது. அசார் அலி 185 ஓடைங்க-
ளிலும, இ்ாம உல்  ஹக் 157 ஓட-
ைங்களிலும பவளிதயறினர்.

அடுதது ஆடிய அவுஸதிதரலியா 
459 ஓடைங்களுக்கு ச்கல விக்ப்கட-
டையும இழந்தனர். தவார்னர் 68 
ஓடைங்கள, உஸ்ான் ்கவாஜா 97 
ஓடைங்கள, லபுஸசதன 90 ஓடைங-
்கள, ஸமித 78 ஓடைங்களில் ஆட-
ைமிழந்தனர்.

பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் 
நவ்்ான் அலி 6 விக்ப்கட ட்கப்பற்-
றினார்.

இட்தயடுதது, 17 ஓடைங்கள 
முன்னிடல பபற்ற நிடலயில், 
பாகிஸ்தான் இரண்ைாவது இன்-
னிஙடச ப்தாைர்ந்தது. ப்தாைக்்க 
ஆடைக்்காரர்்கள இருவரும நி்தா-
ன்ா்க ஆடி ச்த்டிதது அசததியது-
ைன், விக்ப்கட விழா்லும பார்த-
துக் ப்காண்ைனர்.

இறுதியில், ஆடை தநர முடிவில் 
பாகிஸ்தான் விக்ப்கட இழப்பின்றி 
252 ஓடைங்கள எடுத்தது. அப்-
துல்லா ஷபிக் 136 ஓடைங்களும, 
இ்ாம உல் ஹக் 111 ஓடைங்களும 
எடுதது ஆடைமிழக்்கா்ல் உளள-
னர்.

இ்தனால் இரு அணி்களுக்கு 
இடையிலான மு்தல் பைஸட 
பவற்றி த்தால்வியின்றி முடிந்தது. 
இரு இன்னிஙசிலும ச்த்டிதது 
அசததிய இ்ாம உல் ஹக் ஆடை 
நாய்கன் விருது பபற்றார்.

்பாகிஸ்தபான்,  ஆஸி முதல் டெஸ்ட் 
டவேற்றி ்தபால்வியின்றி முடிவு    

இமாம் உல் ஹக் இரு
இன்னிஙசிலும் சதம் 
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njd; khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

ngWif mwptpj;jy;

njd; khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; kUe;J cgfuzq;fs;/ 
Ma;T$l cgfuzq;fs;/ mYtyf cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l tpw;gidahsHfshy; 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. epjpj;jd;ik - Muk;g Rfhjhu Nrit fl;bnaOg;Gk; nraw;wpl;lk; 

(PSSP)

Nfs;tp epge;jidfs;

01.  Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB) Clhf ,f; Nfs;tp Nfhuy; nraw;gLj;jg;gLk;.

02.  tpz;zg;gjhhp ,yq;if tpahghu ngaH gjpT rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; kw;Wk; 

kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt mjpfhu rigapd; (kUj;Jt kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhf) 

gjpT nra;Js;s egHfs; my;yJ epWtdkhf ,Ug;gJld; ,ae;jpuq;fSf;fhf cs;@H tpw;gid epWtdq;fs; 

Clhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis 2022.03.14 Kjy; 2022.04.06 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu vkJ 

mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mq;F xt;nthU cUg;gbf;Fk; mjd; kjpg;gplg;gl;l 

ngWkjpapy; 1% kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif kw;Wk; Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;ls;sthW xt;nthU 

cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 02 gpujpfSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpia NtWNtW ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; kPz;Lk; xU ciwapy; cs;sply; 

Ntz;Lk; mj;Jld; mt; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cUg;gb ,yf;fj;Jld; cgfuzj;jpd; ngaH 

kw;Wk; 2022 Mz;bw;F vd;W Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  2022.04.08 K.g. 10.00 ,w;F Kd; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jiytH> ngWiff; FO> khfhz 

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> ,y. 15> fPo; bf;rd; tPjp> fhyp vd;w Kfthpf;F jghypy; my;yJ 

ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilf;fyhk;.

06.  Nfs;tpfis jpwj;jy; md;iwa jpdk; K.g. 11.00 ,w;F ,lk; ngWk; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 

mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

07.  Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dH fpilf;Fk; kw;Wk; Fwpj;jthW rkHg;gpf;fhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

08.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; my;yJ xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpik ngWiff; 

FOtpw;F chpaJ.

09.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 091-2231620/ 091-2224609/ 091-2233085

jiytH>

ngWiff; FO>

khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid

,y. 15V> fPo; bf;rd; tPjp> fhyp.

,yf; 

fk;
cgfuzq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpg; 

gpiz &.

kUj;Jt cgfuzk;

1 Miniautoclave/Autoclave 
(20L)

17 3000.00

2 Sterilizers 12 3000.00
3 ECG Machine 13 3000.00
4 Nebulizers 27 3000.00
5 BP Appreratus (Digital) 24 2000.00
6 Wheel Chair 21 2000.00
7 Sucker Machine 10 3000.00
8 Endoscopy 1 5000.00
9 Computerized Radiology 

System
3 5000.00

10 Pa  ent Mul  monitor Ward 
Type

13 3000.00

11 Slide Storing Cupboard 1 3000.00
12 Syringe Pump 11 3000.00
13 ETU Beds 10 3000.00
14 Electro Quatery Machine  1 3000.00
15 Dental Chair Units 5 3000.00
16 OT Lamp 1 5000.00

Ma;T$l cgfuzk;

17 Binoculer Microscope 9 3000.00
18 Semiautomated 

Biochemistry Analyzer
7 3000.00

,yf; 

fk;
cgfuzq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpg; 

gpiz &.

19 3 Part Haematology 
Analyzer

7 4000.00

20 Fully Automated 
Biochemistry Analyzer

1 5000.00

21 Electronic Balance 4 2000.00
22 Dry bath Incubators 3 2000.00
23 Centrifuge 8 3000.00
24 Dis  ll Water Plant 4 3000.00

mYtyf cgfuzk;

25 Refrigerator 22 3000.00
26 Laptop Computet Core i5 92 7500.00
27 Printers 31 3000.00
28 Printers with Scanner 6 2000.00
29 Pros Printers 10 2000.00
30 S  cker Printer/ Barcode 

Printer
74 3000.00

31 Desktop Computers with 
Display Monitors and UPS

47 5000.00

32 photocopy machine 11 3000.00
33 Lamina  ng Machine 10 2000.00
34 Mul  media projector 13 3000.00
35 Fax Machine 10 2000.00
36 Barcode Readers 98 3000.00

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (PRDA) (Nky; khfhzk;)
khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jfk;> tPlikg;G kw;Wk;

eph;khzk;> ngUe;Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp (Nky; khfhzk;)

01.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s neLQ;rhiy eph;khzj;jpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Nky; khfhzj;jpd; khfhz tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; rhh;ghf> ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

02.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; vjpuhf $wg;gl;Ls;s CIDA (ICTAD) gjpT 
Njitg;ghl;il g+h;j;jp nra;gtuhfTk; kw;Wk; fk;gdpg; gjpthdJ Nky; khfhz epUthf vy;iyapDs; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf xt;nthU tpiykDtpw;Fk; Nfs;tpaplf;$ba njhifahdJ 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gbd; tpiykDjhuuhdth; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-12> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> 59 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Nky; khfhzj;jpw;fhd khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

2 Mk; khbapYs;s ngWif mYtyfj;jpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-5107010) 2022 khh;r; 9 Mk; jpfjpad;W Muk;gkhFk; tifapy; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

NkNyAs;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

05.  nfhOk;G-12> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> 59 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Nky; khfhzj;jpd; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 2 Mk; khbapd; ngWif mYtyhpd; mYtyfj;jpypUe;J 

2022 khh;r; 9 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 23 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.45 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy;  Ntz;Lk;. 

06.  xt;nthU nghjpf;Fkhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd jdpj;jdpahf milahskplg;gl;L jdpj;jdpahd jghYiwfsp;y; mlf;fg;gl;L> jiyth;> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)> ,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL> nfhOk;G-12 vd Kfthpaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~nraw;wpl;lg; 

ngah;|| Fwpg;gplg;gl;L ngWif mYtyh;> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)|| vd Kfthpaplg;gl;L 2022 khh;r; 24 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; %ykhf mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

07.  tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpdj;jd;W tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; kw;Wk;/ my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

08.  midj;J tpiykDf;fSk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;LnkdTk; 2022 [_iy 20 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; nry;YgbahFk;  jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fSf;fhd cj;juthjk; tq;fp cj;juthjk;/ fhg;GWjp gpizak; my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; toq;fpAs;sthwhd jukhf;fg;gl;l gbtj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpad njhlh;ghf tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jtpj MFnryTfs; kw;Wk; ve;;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; PRDA  
nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

10.  ngw;Wf; nfhz;l ve;jnthU tpiykDf;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd my;yJ mjw;fhd fhuzq;fis Kd;itf;fhky; Kd;ndLj;jiy xopg;gjw;Fk; 

xg;ge;jf;fhuh;fis nghUj;jkhdJ vd fUjg;gbd; tiuaWf;gLtjw;Fkhd chpikia ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)>

,y. 59> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> nfhOk;G-12.

tpiykD ml;ltiz – 2022

njh.

,y.
gp.nr. gphpT ep.ngh.gphpT tPjpapd; ngah; nra;wp;l;l tpguq;fs;

Nfs;tp 

,y.

nraw;wpl;l 

fhyk; 

(khjq; 

fspy;)

Nfs;tpaplf; 

$ba ngNrt 

ePq;fyhd 

njhif 

(kpy;ypadpy;)

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&gh)

CIDA 
(ICTAD) 
juk; 

(neLQ; 

rhiy)

tpiykD cj;juthjg; 

ngWkjp

nuhf;fg; 

gzj;jpy;

fhg;GWjp 

gpizak;; my;yJ 

cj;juthjk;

1. kpDthq;nfhl cLfk;nghy khjk;kd fk nkj 

ghu> njhk;ghnty 

vf;rj; khtj;ij

ABC gpiuk; Nfhl;> 

Nrhy;lh; Ntiyfs; 

kw;Wk; fl;liikg;Gf;fs;

PE/2022/
SPD/01

3 11.22 3>780.00 rp-5 my;yJ 

rp-6

--- 168>250.00

2 kpDthq;nfhl cLfk;nghy kpDthq;nfhl gphpT 

nghjp ,y.01 (04 

tPjpfs;)

fl;likg;Gf;fs; kw;Wk; 

Nrhy;lh; Ntiyfspd; 

eph;khzk;

PE/2022/
SPD/02

3 5.72 3>240.00 rp-05> rp-

06 my;yJ 

rp-07

42>900.00 85>800.00

3 kpDthq;nfhl cLfk;nghy kpDthq;nfhl gphpT 

nghjp ,y.02 (05 

tPjpfs;)

fl;likg;Gf;fs; kw;Wk; 

Nrhy;lh; Ntiyfspd; 

eph;khzk;

PE/2022/
SPD/03

3 6.69 3>240.00 rp-05> rp-

06 my;yJ 

rp-07

50>175.00 100>350.00

tpiykDf;;;;;;;fSf;fhd miog;G

ngWif mwptpj;jy;
tj;jis khNghy efu rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fil miwfspy; 

tpw;gidf;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 2022.03.29 Mk; jpfjp 

K.g.10.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> md;Nw K.g.10.30 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplgg;gLk; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;Jld; mur thpj;njhifia nrYj;jpa 

gpd;G 2022.03.28 gp.g.3.00 tiu efu rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghwpaplg;gl;l Nfs;tp gj;jpuq;fs; gjpTj;jghypy; Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd;G mDg;gyhk; my;yJ ,t; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spl;L 

mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; jk;khy; Nfs;tp rkh;g;gpf;fg;gLk; fil miwia 

njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

ve;j Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik tj;jis khNghy efurigf;F 

chpaJ.

lgps;a+.vk;.V.vg;.FzNrf;fu

jiyth;>

tj;jis khNghy efu rig

tj;jis khNghy efu rigapy;

2022.03.07

ml;ltiz

fil miw 

mike;Js;s ,lk;

khjhe;j 

Fiwe;j 

gl;r 

Nfs;tp &.

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif 

kPsspf;fg; 

gLk;

Nfs;tp 

gbtf; 

fl;lzk; 

kPsspf;fg; 

glhj

fhyk;

fil miwfs;

n`e;jis th;j;jf fl;blj;njhFjp ,iwr;rp kPd; fil miwfs;

01 khl;biwr;rpf; 

fil ,y - 01

55,000.00 165,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

02 kPd; fil ,y - 02  19,000.00 57,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

03 Nfhopapiwr;rpf; 

fil ,y - 03

 40,000.00 120,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

04 ,y.60 fil miw 2,250.00 6,750.00 1,000.00 2022.04.01-2025.03.31

05 ,y.54 fil miw 2,000.00 6,000.00 1,000.00 2022.04.01-2025.03.31

khNghy th;j;jf fl;blj;njhFjp ,iwr;rp> kPd;> kuf;fwp> fil miwfs;

06 khl;biwr;rpf; 

fil ,y - 01

65,000.00 195,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

07 khl;biwr;rpf; 

fil ,y - 02

66,000.00 198,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

08 Nfhopapiwr;rpf; 

fil ,y - 03

36,000.00 108,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

09 ,y.05 kuf;fwp 

filmiw

12,000.00 36,000.00 2,000.00 2022.04.01-2023.03.31

10 ,y.24 fil miw 7,000.00 21,000.00 2,000.00 2022.04.01-2025.03.31

11 ,y.23 fil miw 7,500.00 22,500.00 2,000.00 2022.04.01-2025.03.31

tj;jis th;j;jf fl;blj;njhFjp

12 khl;biwr;rpf; 

fil ,y - 01

115,000.00 690,000.00 2,500.00 2022.04.01-2023.03.31

13 Nfhopapiwr;rpf; 

fil ,y - 02

13,000.00 39,000.00 1,000.00 2022.04.01-2023.03.31

14 ,y.11 fil miw 16,000.00 48,000.00 2,000.00 2022.04.01-2025.03.31

uapy;epiya tPjp fil miw

15 fil miw ,y .06 10,000.00 30,000.00 2,000.00 2022.04.01-2025.03.31
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/20/051 80 Nos. Fork Li   Tyres 700 X 12    68,000.00 1,000.00 31-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 khh;r; 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/04/PT/6286(EL) Communica  on Cards for the Plc 
System of Transfer Cranes 

40,000.00 1,000.00 07-04-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/PT/6270(MP) Spares for Terberg Terminal Tractors 110,000.00 3,500.00 07-04-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6268(MP) Spares for Caterpiller C-15 Engines of 
ZPMC 41T RTGC at JCT  

400,000.00 3,500.00 07-04-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6282(EL) 10 Nos. MB – 01 Base Boards for the 
Plc of JCT Cranes 

20,000.00 1,000.00 07-04-2022

K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU 

gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ 

toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 khh;r; 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;glg;gpl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

gPgy;]; kHnrd;l; 
gpdhd;]; gpvy;rP

kPl;fg;glhj jq;f eiffis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy;
gPgy;]; kHnrd;l; gpdhd;]; gp.vy;.rP. epWtdj;jpd; jq;ff; fld; jpl;lj;jpd; 

fPo; ghJfhg;Gf;nfd fPo;f;fhZk; fpisfspy; 2021.10.01k; jpfjp tiu mlF 

itf;fg;gl;L fhyk; fle;J> ,J tiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs; fPo;f;fhZk; 

jpdj;jpy; K.g. 9.30 Kjy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;. 

fpis kw;Wk; mlF epiyaq;fs;
Vy tpw;gid eilngWk; 

jpdk; kw;Wk; ,lk;

mEuhjGuk;> khj;jiw> mtprhtis> fz;b> 

fk;g`h> vy;gpl;ba> kj;Jfk> jpUNfhkziy> 

nts;stj;j> ePHnfhOk;G kw;Wk; FUehfy;

2022 khHr; 26 

,y. 47> jHkghy 

khtj;ij> nfhOk;G-03.

   Kd; mwptpj;jy; ,d;wp Vy tpw;gidf;F rkHg;gpf;fg;gLk; nghUl;fspd; 

xU gFjpia my;yJ rfyiuAk; mfw;wpf;nfhs;Sk; kw;Wk; ,t; Vy 

tpw;gidia ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ gpw;NghLjy; gw;wpa chpikia 

gPgy;]; kHnrd;l; gpdhd;]; gP.vy;.rP. epWtdk; nfhz;bUf;Fk;.

   Vytpw;gidf;F tUifjUk; rfyUk; Njrpa milahs ml;iliaf; 

nfhz;LtUjy; Ntz;Lk;.

 Vy tpw;gidf;F gpuNtrpf;Fk; NghJ fl;lzk; mwtplg;gLk;. 

KfhikahsH - jq;ff; fld; 

gPgy;]; kHnrd;l; gpdhd;]; gpvy;rP> 
,y. 47> jHkghy khtj;ij> nfhOk;G-03. 

njhiyNgrp : 011-7733600/ 071-9342413

Glitf; ifj;njhopy; 
tpw;gidr; re;ij - 2022

tpw;gidf;$lq;fis toq;fy; - 

2022 Vg;uy; 01> 02 kw;Wk; 

03 BMICH nfhOk;G-07.

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; kw;Wk; gj;jpf; ifj;jwp Jzpfs; 

kw;Wk; cs;ehl;L Milfs; cw;gj;jp ,uh[hq;f mikr;Rld; 

,ize;J tUlhe;jk; Vw;ghL nra;ag;gLfpd;w Glitf; ifj;njhopy; 

tpw;gidr; re;ij 2022 Vg;uy; 01> 02 kw;Wk; 03 Mfpa %d;W 

jpdq;fspy; K.g. 10.00 Kjy; ,uT 10.00 tiu gz;lhuehaf;f 

QhgfhHj;j rHtNjr khehl;L kz;lgj;jpd; 'Efnrtd" tshfj;jpy; 

elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs;  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

ePsk; kw;Wk; mfyk; mb 9 x 9 MFk; tpw;gidf;$lk; xd;wpd; 

tpiy &gh 7>500/- MFk;. ifj;jwp/ kpd;tY Glitf; ifj;njhopy; 

rhHe;j cw;gj;jpfs; khj;jpuk; tpw;gid nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

tiuaWf;fg;gl;l vz;zpf;ifapyhd $lhuq;fs; ,Ug;gjdhy;> 

cq;fs; $lhuj;ij 2022.03.10 Kjy; xJf;fpf; nfhs;tjw;Fj; 

Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;. 

tpw;gidf; $lhuq;fis xJf;fpf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; Nkyjpf 

tpguq;fspw;fhf njh.Ng. ,yf;fk; 011-2322895I miof;fTk;. 

Glitf; ifj;njhopy; gzpg;ghsH> 

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk;> 

3Mk; khb> nrayff; fl;blk;> 

khspfhtj;ij> 

nfhOk;G-10.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/08/051 300 Tons. Asphalt Concrete Wearing 
Coarse ( 12MM) with Transport  

43,200.00 1,000.00 31-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 khh;r; 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/17/053  1500 Mtrs. of Cloth Drill for Year 
2022

15,000.00 1,000.00 30-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/04/055 Trouser Black, Blue, & White – 1700 
Nos.

30,000.00 1,000.00 30-03-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 khh;r; 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

gFjp IV (M) cs;@uhl;rp 

cs;@uhl;rp mwptpj;jy;
2012 ,y 22 nfhz;l cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; thf;nfLg;G (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lthwhd cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; thf;nfLg;G 

Mizr; rl;lj;jpd; 66v gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

njd; khfhz cs ;@uhl;rpj; jpizf;fsj;jpd; cs ;@uhl;rp 

Mizahsuhd Nrdf gs;spaFUNf Mfpa ehd;> 2012 ,y 22 

nfhz;l cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; thf;nfLg;G (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;lthwhd cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; thf;nfLg;G Mizr; 

rl;lj;jpd; 66v gphptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspd; 

gpufhuk; njd;khfhzj;jpDs; mike;Js;s ,q;F fPOs;s ml;ltizapd; 

fPo; ngah; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cs;@uhl;rp epWtdj;jpw;F efugpjhit 

njhpT nra;tjw;fhd $l;lk; fPOs;s ml;ltizapd; fPo; mjw;F Neh; 

vjpNu fhl;lg;gl;Ls;s jpdj;jpy; Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F mq;F 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; $l;lg;gLk; vd ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

2022 khh;r; khjk; 04e; jpfjp>

6tJ khb> khtl;lr; nrayfj;jpy; mike;Js;s>

njd; khfhz cs ;@uhl;rpj;; jpizf;fsj;jpy;

ml;ltiz

njhlh; 

,y

cs;@uhl;rp 

epWtdj;jpd; 

ngah;

njhpT 

nra;ag;gLk; 

gjtp

$l;lg; 

gLk; jp-

fjp

$l;lg;gLk; 

Neuk;

$l;lg;gLk; 

,lk;

1

`k;ghe; 

Njhl;il khefu 

rig

nfsut 

efugpjh
2022.03.23 K.g.10.00

`k;ghe; 

Njhl;il 

khefu 

rigapd; 

rigf; $l;l 

kz;lgk;

Nrdf gs;spaFUNf

cs;@uhl;rp Mizahsh;

njd;khfhzk;
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300-9076 OPEL 
CORSA 1.2 M/ CAR 
அதியுயர் விமைக்கு-
ண்டு. செ ங்கட்கை 
பி ன ான் ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மமயிலி ருந்து 
செள்ளிக்கிழமம ெமை 
மாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 017764

WP LB-5326 Mahendra 
Bolero Load Carrier 
அதியுயர் விமை-
க் கு ண் டு . 
ச ெ ங ்க ட ்க ை       
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
்கண்டி. 07701 07270,  
0774789216 . திங்க-
ட்கிழமமயி லிருந்து 
செள்ளிக்கிழமம ெமை 
மாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 017761

WP LF-4358 Mitsubishi 

Canter Guts M/ Lorry 

அதியுயர் விமை -

க் கு ண் டு . 

செங்கட்கை பினான்ஸ் 

பிஎல்சி,  ்கண்டி. 

077010 7270,  

077478 9216. திங்க-

ட்கிழ மமயிலி ருந்து 

செள்ளிக்கிழமம ெமை 

மாத்திைம் அமழக்்கவும்.

 017760

WP PW-1904 Ashok 

Leyland Dost Truck 

அதியுயர் விமை -

க்குண்டு.  செங்க-

ட்கை பினான்ஸ் 

பிஎல்சி,  ்கண்டி.  

077010 7270,  

0774789216. திங்க-

ட்கிழ மமயிலி ருந்து 

செள்ளிக்கிழமம ெமை 

மாத்திைம் அமழக்்கவும்.

 017758

62-7992 Mit-

subishi Rosa  

Bus    அதியுயர்  விமை -

க்குண்டு.    செங்க-

ட்கை பினான்ஸ் 

பிஎல்சி,  ்கண்டி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க-

ட்கிழ மமயிலி ருந்து 

செள்ளிக்கிழமம ெமை 

மாத்திைம் அமழக்்கவும்.

 017763

62-8191 Nissan Civilian 
B u s  அதியுயர் விமை -
க்குண்டு. செங்க-
ட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட் கி ழ ம ம யி லி ருந் து 
செள்ளிக்கிழமம ெமை 
மாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 017767

 ச்காழும்பு--0 5,  
செவசைாக் வீதியில் 
இல் ஓர் சீன உணெ்க-
த்தில் செற்றிடங்கள்.     
ப யி லு நர்/  பயிற்சி    
சபற்்ற செயிட்டர்்கள்,   
கிச்ென் செல்பர் ,  
டிஷ் சொஷர்ஸ்  
மற்றும் செயிட்டர்/     
மைடர்்கள். ச�ாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016126

 மமென் பாஸ்மார் 
ம�மெ. அமழக்்கவும். 
07 7 7724178. 
T.Pratheep. 017835

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig 
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t 
cggpupT (2) ,d; fPohd mwptpj;jy; 

fsdp Mw;wpy; mk;gj;jisapy; cs;s cg;G ePu; 

GFk; jilapd; khw;W topf;fhd

Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R. jh. k.) mwpf;if 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f kw;Wk; 2000khk; 

Mz;bd; 53k; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 1980k; Mz;bd; 47k; 

,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23 t(1) ,yq;if ePu;g;ghrd jpizf;fsj;jpdhy; 

rku;g;gpf;fg;gl;l fsdp Mw;wpy; mk;gj;jisapy; cs;s cg;G ePu; GFk; jilapd; khw;W 

topf;fhd Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R.jh.k.) mwpf;ifahdJ gpd;tUk; ,lq;fspy; 

fhiy 8.30 kzp njhlf;fk; kiy 4.15 kzptiu 30 ehl;fSf;F nghJkf;fspd; 

ghu;itf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk; nghJ tpLKiw ehl;fs; jtpu) gpuRupf;fg;gLk; 

jpdj;jpypUe;J itf;fg;gl;Ls;sJ.

1. gpuNjr nrayfk;> fLtiy> gpafk> nfhyd;dht 

2. khefu rig>fLtiy 

3. gpuNjr rig> nfhl;bfhtj;ij> Ky;Nyupaht> gpafk 

4.  fk;g`h khtl;l mYtyfk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 184/1> fz;btPjp> 

af;fiy.

5.  Njrpa Rw;whly; jfty; ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 'guprugpar"> 104> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y. 

6. ,izak;: www.cea.lk

nghJkf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; jkJ fUj;Jf;fis 

gzpg;ghsu; ehafk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigf;F vOj;J %yk; rku;g;gpf;f 

KbAk;.

gzpg;ghsu;ehafk;> 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

'guprugpar"> ,y. 104>

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

,yq;if  JiwKf mjpfhurig
(kj;jpa rikayiw)

2022 Mk; Mz;Lf;fhd kPd; toq;Ftjw;F toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022 Mz;L Vg;uy; Kjy;; jpnrk;gu; tiuahd fhy vy;iyapDs; ,yq;if 

JiwKf mjpfhurigapd; kj;jpa rikayiwf;Fj; Njitahd kPd; toq;Ftjw;F 

Mw;wy; ngw;Ws;s mur epWtdq;fs;, epajpr;rl;l rigfs;, $l;LwT rq;fq;fs;, 
cw;gj;jp epWtdq;fs; kw;Wk; Vida ,yq;ifapd; toq;Feu;fsplkpUe;J 

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

,jw;fhd tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf cq;fs; epWtdj;jpd; 

fbjj;jiyg;gpD}lhf vOj;J %yk; tpz;zg;gpf;f Ntz;baJld;, mjw;fhf &gh 

1000/= kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lznkhd;wpid ,t;tjpfhurigf;F 

nrYj;j Ntz;Lk;. Fwpj;j Nfhupf;if fbjk;  nfhOk;G – 13 nfhr;rpf;fil, 
kj;jpa rikayiw gpupT rpNu\;l Kfhikahsupd; (czT/ ghdq;fs;) 

mYtyfj;jpy; rku;g;gpj;J mjw;fhf gzk; nrYj;Jk; tTr;ru; gj;jpuq;fis 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  

tpz;zg;gq;fis tpepNahfpj;jy;  2022 khu;r; khjk; 11 Mk; jpfjp K.g. 09.00 

kzpf;F Muk;gpf;fg;gl;L, 2022 khu;r; 22 Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F KbtilAk;. 

G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022 khu;r; 23 Mk; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F 

Kd; rikayiw mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s “nld;lu;” ngl;bapy; ,lNtz;Lk;.  

2022.03.23 Mk; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf;nfhs;tJ 

Kbtile;j clNdNa “nlz;lu;” FOtpd;  Kd;dhy; nld;lu; ngl;b 

jpwf;fg;gLtNjhL, Njitg;gbd; tpz;zg;gjhupfSf;Fk; mr;re;ju;g;gj;jpy; fye;J 

nfhs;s KbAk;.  

gjpT nra;tjw;F jFjpfs; ngw;w tpz;zg;gjhupfSf;F mJ njhlu;ghf 

gjpTj;jghypy; mwptpg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; :  011-2434557, 011-2482797, 011-2483283, 011-  2483409,          
011-  2483344,  011-2482831 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 

Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpujhd Kfhikahsu; (eyd;Gup kw;Wk; ifj;njhopy; cwTfs;) 

eyd;Gup kw;Wk; ifj;njhopy; cwTfs; gFjp 

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO jiytu; gpd;tUk; 

gz;lq;fs; njhlu;gpy; cw;gj;jpahsu;fs;> mtu;fspd; gpujp epjpfs; my;yJ 

mtu;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H Kftu;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; 

NfhUfpd;whu;. njhpTnra;ag;gLk; tpepNahfj;ju;fs;> nfhs;tdT fl;lis 

fpilf;fg;ngw;W 21 ehl;fSf;Fs; tpepNahfj;jpid Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

1.  Item -Grade - White Prin  ng Paper - 17” - 300MT+10%
 Substance -60 gsm +2.5% 

 tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.03.31 Me; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP06/WPP/17/NCB08/2022-10  
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh : 12>500/-

1. Item - Grade - Cra   Paper - 36" - 50MT+10%
 Substance - 130 gsm + 2.5% 
 tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.03.31 Me; jpfjp gp. g. 2.00 

kzp tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP06/CP/36”/NCB10/2022-11  
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh: 3>500/-

1.  Item -Grade - Art Paper (Ma  ) - 120gsm +2.5% - 24”x36”- 25 MT+10%
  Substance - 120 gsm +2.5% 
2. Item -Grade - Art Paper (Ma  ) - 120gsm + 2.5% - 31”x43” - 05 MT+10%
 Substance - 120 gsm +2.5%
tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.03.31 Me; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp tiuahFk;. 

tpiykD Fwpg;G ,y. : SCP6/APM/120/NCB16/2022-18 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh : 3>500/-

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 

3500.00 nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gj;jpd; Ngupy; murhq;f mr;Rj;jpizf;fs> toq;fy; 

gpuptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

tpiykD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nkyjpf 

tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 kzp tiu 

vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ngWiff;FO jiytu;. 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lu; ldp];lu; B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 08. 

2022.03.10 

njhiyNgrp: 011 - 2694898 

,izaj;jsk;: www.documents.gov.lk
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,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
xU tUl fhyj;jpw;F nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiy neLfpy; nghUj;jg;gl;Ls;s tspr;rPuhf;fp 

,ae;jpuq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp];fSf;fhd miog;G

1.  RDA/EOM&M/PRC/2021/ELE/30Mk; ,yf;f xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

xg;ge;jj;jpw;fhf  jFjp kw;Wk; KOikahd jifikfisf; nfhz;l 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; mjpNtf neLQ;rhiy 

nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd;; ngWiff; FOj; jiyth; 

miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpd; jug;gl;Ls;sd. 

rfy tpiykDf;fSlDk; 25>000.00 &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> 

ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy 

nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> ngWif gphptpypUe;J  

ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld;  

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

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-03-10Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-03-30Mk; jpfjp 

tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

1>000.00 &gh +  80.00  (ngNrt) njhifiar; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> 

guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2022.03.31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gzpg;ghsh;> (EMO&M) gphpT> mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;;lhufk  vDk;  Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J  nfhs;s njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dp;iyapy; jpwf;fg;gLk;. 

5.  tpiykDf;fs; 2022-06-30Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

6.  xt;nthU tpiykDf;fSlDk; tpiykDg; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ 2022-07-28Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

jiyth;>

gzpg;ghshpd; ngWiff; FO>

Nk/gh gjpy; gzpg;ghsh; (EMO&M) gphpT>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j 
ePH Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;

ePHg;ghrd mikr;R

(Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;)

tpiyf;Nfhuy; ,y.: CRIWMP/NCB/VIS/2022/Packages from 12 to 17
jpfjp: 2022-03-10

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s mEuhjGuk; kw;Wk; FUehfy; 

khtl;lq;fspy; fpuhkpa ePH;g;ghrd Kiwikfspd; GdUj;jhuz 

NtiyfSf;fhf tpiykD Nfhuy;
 

01.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ UNDP ,d; ju mq;fPfhuk; ngw;w Kfth; epiyaj;Jld; gRik 

fhyepiy epjpaj;jpypUe;J (GCF) fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh;; Kfhikj;Jt 

nraw;wpl;l  fpuar; nrytpw;fhf epjpnahd;iw ngw;Ws;sJld; ,e;epjpaj;jpd; gFjpnahd;W NkNyAs;s 

toq;fYf;F chpa gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. gpd;tUk; nghjpfSf;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; 

Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpd; (CRIWMP) nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiythpd; rhh;ghf nraw;wpl;l 

gzpg;ghsh;> Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

njh. 

,y.

nghjpfspd; tpguk; tpiyf;Nfhuy; ,y. tpiyf;Nfhuy; 

cj;juthjk; 

&gh

CIDA 
juk;

mEuhjGuk; khtl;lk;> kjthr;rp gpuNjr nrayhsh; gphpT> tPN`d - fuk;g ntt ePH mLf;if 

(01 nghjp)

12 gYnfhy ntt> fuk;g ntt> jpTyfy 

ntt> Gspaq;Fsk ntt kw;Wk; 

ntn`u ntt fpuhkpa Fsq;fspd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/VEEHENA/2022/12 650>000.00 C4 
kw;Wk; 

C5

mEuhjGuk; khtl;lk;> kjthr;rp gpuNjr nrayhsh; gphpT> jpTy; ntt ePH mLf;if 

(02 nghjpfs;)

13 Nahj ntt> fy; ntt> Nahj vy 

mizf;fl;L fpuhkpa ePh;g;ghrd Kiwik> 

khfpr;rht ntt> jpy;yq;fyntt> FUepu 

ntt> kpdpn`l;bfk ntt fpuhkpa 

Fsq;fspd; Gduikg;G Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/DIVUL/2022/13 1>500>000.00 C3 
kw;Wk; 

C4

14 GY ntt> `Pyk;g ntt> $d; ntt> 

jpTy;  ntt> nfhn`hk;gf]; ntt> 

fyty;nghj;jd ntt> gurd; ntt 

fpuhkpa Fsq;fspd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/DIVUL/2022/14 1>500>000.00 C3 
kw;Wk; 

C4

FUehfy; khtl;lk;> fy;fKt gpuNjr nrayhsh; gphpT> nkhl;lngj;jht ePH mLf;if 

(03 nghjpfs;)

15 nkhl;lngj;jhtntt> vz;luf;nfhl;Lt 

miz> gdnfhl;Lt miz> g`y 

gYfz;nlt ntt> ,`y gYfz;nlt 

ntt fpuhkpa Fsq;fspd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/15 700>000.00 C4 
kw;Wk; 

C5

16 vygj; ntt> fUtyf]; ntt> ,`y 

ntt> tpkyjhrNf ntt> Nfhzhufk 

ntt  fpuhkpa Fsq;fspd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/16 550>000.00 C4 
kw;Wk; 

C5

17 uk;nghl;LFsk ntt> ntyp`pe;jntt 

fpuhkpa Fsq;fspd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/17 350>000.00 C5 
kw;Wk; 

C6

02.  Fsf;fl;L fypq;F> JUR> kil fl;likg;G kw;Wk; mizf;fl;L eph;khzk; (jiyaha Ntiyfs;) vd;git 

60 ehl;fSf;Fs;  g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU nghjpapYs;s midj;J fpuhkpa ePh;g;ghrd 

Fsq;fs; / Kiwikfspy; xNu Neuj;jpy; eph;khzg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

03.  tpiyf;Nfhuy;fs; Kjypy; nghjpfs; hPjpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. tpiykDjhuh;fs; VjhtJ xd;W my;yJ 

xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jg; nghjpfSf;F tpUk;gyhk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l nghjpfSf;fhf tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;Fk; NghJ NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; tpiykDjhuu;fs; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; 

jdpj;jdpahd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; jdpj;jdpahf gl;bayplg;gl;l 

xt;nthU nghjpfSf;fhfTk; ,ae;jpuq;fs;> cgfuzq;fs;> ts xJf;fPl;ilf; Fwpf;Fk; jFjp / jifik 

jfTj;jpwd;fis gpuj;jpNafkhf cs;slf;fy; Ntz;Lk;. ,Wjp kjpg;gPl;Lr; nraw;ghl;bd; NghJ fzprkhf 

gjpyspf;ff;$ba kjpg;gPL nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; nghjpfspd; KO nkhj;jg; jpl;lj;jpw;Fk; kpfTk; 

rpf;fdkhd fyit ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. tpiyf;Nfhuy;fs; mtw;wpd; xl;Lnkhj;j jpwd; kw;Wk; kPjKs;s 

jFjp / jifik / jfTj;jpwd; / ts xJf;fPL kw;Wk; ifaspj;jy; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; kjpg;gPL 

nra;ag;gLk;. mjpfgl;rkhf xU xg;ge;jg; nghjpf;F tiuaWf;fg;gLk;.

04. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; tpiykD Mtzq;fis CRIWMP nraw;wpl;l mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Kd; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; Nkyjpf jfty;fis 0112672228 

vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %ykhfTk; tendercriwmp@gmail.com vd;w kpd;dQ;rY}lhfTk; ePh;g;ghrd 

mikr;rpd; CRIWMP nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  tpgukhd jifikj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd vd;gJld; rpy Kf;fpa 

jifikfs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

 m.  tpiykDjhuh;fs; ePh;g;ghrdk; kw;Wk; fhy;tha; tbfhyikg;G Jiwapy; Nkw;gb ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s CIDA (ICTAD) jug; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 M.  eph;khz mDgtk;: fle;j gj;J tUlq;fspy; ,jw;F epfuhd jd;ikAila Fiwe;jgl;rk; xU 

xg;ge;jj;ijahtJ ntw;wpfukhf epiwT nra;j Fwpg;gplj;jf;f mDgtk;

07.  2022-03-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiu) xt;nthU njhFjpf;Fk; (nghjpf;Fk;) gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;iwr; nrYj;jpa gpd;dh; CRIWMP nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F xg;ge;jf;fhuhpd;; 

tpahghu jiyg;gpy; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; nfhOk;G-10> T.B. [hah 
khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 12Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP mYtyfj;jpypUe;J 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

 

nghjp 

,y.

tpiyf;Nfhuy; ,y. xU nghjpf;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

&gh

12 CRIWMP/NCB/VEEHENA/2022/12 10000.00

13 CRIWMP/NCB/DIVUL/2022/13 15000.00

14 CRIWMP/NCB/DIVUL/2022/14 15000.00

15 CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/15 12000.00

16 CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/16 7500.00

17 CRIWMP/NCB/MOTTA/2022/17 5000.00

08.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

(tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 119 ehl;fs;) Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l 

ngWkjpf;fhdJk; ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP> nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; ngahpy; toq;fg;gl;Ls;sJkhd 

tpiykDg; gpiznahd;W tpiykDf;fSld;; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDjhuh; tpiykDtpd; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd;gtw;iw ,U jdpj;jdpahd cs;sf 

jghYiwfspy; cs;spl;L mitfspd; Nky; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vdf; Fwpg;gpl;L mjd; gpd;dh; 

mt;tpU ciwfisAk; xU ntspaf jghYiwapy; cs;spl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nghjp 

,yf;fj;ij njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l nghjpfSf;fhd tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;Fk; NghJ> tpiykDjhuh; xt;nthU nghjpf;Fk; jdpj;jdpahf mj;jifa ciwfisj; jahhpj;J> 

mj;jifa midj;J ciwfisAk; “MASTER ENVELOPE” ciwapy;; cs;spLjy; Ntz;Lk;.

10.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-03-31Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk; my;yJ nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;ij te;jilAk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;. jhkjkhd rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; KbTWj;jy; 

Neuj;jpd; gpd;dh; xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 7Mk; 

ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; cld; jpwf;fg;gLk;.

11.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 7Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; 2022-03-23Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; Ntiyj; jsq;fisg; ghh;itaplTk; ghPl;rpf;fTk; 

Cf;Ftpf;fg;gLfpd;wdh; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;tjw;F Kd; 

tpiykDjhuh;fspd; nrhe;j nrytpy; tpiykDf;fisj; jahhpg;gjw;fhd jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

12.  Ntiy nfhs;Nthh; tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fisj; jahhpj;jy; my;yJ tpepNahfpj;jy; kw;Wk; 

Ntiyj;js tp[aq;fs; njhlh;ghd ve;jnthU fpuar; nryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; nghWg;Gf;$w 

khl;lhh;.

jiythpd; rhh;ghf>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePh;g;ghrd  mikr;R

12Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;
ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; epHkhzq;fSf;fhf %ba 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 khHr; 25 gp.g. 2.30 tiu eilngWk;.

njhlH ,y Ntiy

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; (&)

nryT 

kjpg;gPL 

(&)

CIDA* 
juk;

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwp (&)

epHkhzf; 

fhyk;

01 SU/CWP/01/238

,yq;if rgufKt 

gy;fiyf;fofj;jpd; 

gh];fl; Nghy; 

ikjhdj;ij gOJ 

ghHj;jy;

1600.00 4>900>000.00

C7 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

49>000.00
90 

ehl;fs;

(* CIDA vd;gJ Kd;G ICTAD vd mwpag;gl;lJ. Gjpa CIDA jug;gLj;jy; tiu cs;sJ)

Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;jy; kw;Wk; ngw;Wf;nfhs;sy; epjp kw;Wk; jpl;lkply; mYtyfj;jpy; 2022.03.10k; 

jpfjp Kjy; 2022 khHr; 24 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 ,ilapy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; ,lk;ngwyhk;.

Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; (NCB) ,d; fPo; eilngWk;.

Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJ mt; Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j epWtdj;jpd; 

mjpfhuKs;s mjpfhhpnahUtuhy; fbj Kj;jpiuAld; fbjnkhd;wpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Ntz;Ljypd; 

mbg;gilapyhFk;. xg;ge;jk; rhHghf NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; 

fhrhshplk; fhrhf nrYj;jpa gpd;G 2022.03.24 gp.g. 2.30 tiu Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

rfy Nfs;tpjhuHfSk; jkJ Nfs;tpAld; ICTAD (jw;NghJ CIDA) epWtdq;fspd; nry;YgbahFk; gjpT 

Mtzq;fis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; ghJfhg;G (Bid Security) Nfs;tp KbtilAk; jpdk; Kjy; 119 ehl;fs; tiu nry;YgbahFk;. Nfs;tpfs; 

91 ehl;fs; tiu nry;YgbahFk;.

Nfs;tp Mtzq;fspy; Nfs;tpjhuHfSf;F jug;gl;Ls;s mwpTUj;jy;fs; kw;Wk; tpjpf;fg;gl;Ls;s epge;jidfspd; 

fPo; Njitg;gLk; epjp kw;Wk; njhopy;El;g jifikAilatHfshy; jhk; KOikngw;wtHfs; vd;gij cWjp 

nra;Jnfhs;SkhW Nfs;tpjhuHfSf;F mwpTUj;jy; toq;fg;gLfpwJ.

jpwe;j Nfs;tp jiytH> ngWiff; FO> ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;> j.ng. 02> ngyp`{y;xa tpw;F 

jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Fwpj;j Ntisapd; njhlH ,y. (c+k; SU/CWP/01/238 > %ba Nfs;tp 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpg;gpl;L 2022 khHr; 25 gp.g. 2.30 ,w;F Kd;G epjp kw;Wk; 

jpl;lkply; gphptpw;F jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. g+Hj;jpaw;w kw;Wk; 

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

Nfs;tpfs; jpwj;jy; ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsH mYtyfj;jpy; 2022 khHr; 25 gp.g. 

2.30 ,w;F ,lk; ngWk;> Nfs;tpjhuHfSf;F ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis> epjp kw;Wk; jpl;lkply; gphptpy; 

njh.Ng.,y. 0452280031 Clhf thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Kd; mwptpj;jy; ,d;wpNa 

Nfs;tpfis ,uj;Jr; nra;Ak; chpik gy;fiyf;fofj;jpw;F chpj;jhtJld; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

j.ng.02>

ngyp`{y;xa.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

gz;lq;fs;
(xU jghYiw tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL) 

ehL:  ,yq;if

nraw;wpl;lg;; ngah;:  ,yq;if Nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; 

jahh;epiy nraw;wpl;lk;.

xg;ge;j jiyg;G:  Procurement of 300,000 Nos. SARS CoV-2 rapid Ag assay (ICT/lateral  ow 
method)

fld;/ fld; ,yf;fk;: Cr65950-lk

RFB Reference Number: LK-MOH-272102-GO-RFB

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprFbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J Sri Lanka COVID-19 Emergency Response 
and Health Systems Preparedness Project ,w;fhf epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,g;ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

procurement of 300,000 Nos. SARS CoV-2 rapid Ag assay (ICT/lateral  ow method)  vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd 
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nryT nra;a cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  ,yq;if Nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; jahh;epiy nraw;wpl;lj;jpd; rhh;ghf 

nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 300>000 

vz;zpf;ifAs;s SARS CoV-2 rapid Ag assay (ICT/lateral  ow method)  MdJ ,yq;if> nfhOk;G-10> Rfhjhu 

mikr;R> kUj;Jt toq;fy; gphptpw;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

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

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpa jftiy Sri Lanka COVID-19, Emergency Response and 
Health Systems Preparedness Project nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W 2022.03.10 Mk; jpfjpapypUe;J 

2022.03.30 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022.03.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.30 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; 40>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> rhjhuz Ntiy ehl;fspy;> 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F nraw;wpl;lg; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd;; %yk; Mq;;fpy nkhopapYs;s KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ ,yq;if tq;fpapd; 

jg;NuhNgd; fpisapy; Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;fhd 7040244 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022.03.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F ,yq;if> nfhOk;G-07> jh;kghy khtj;ij> 191 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s N[.Mh;. [ath;jd epiyaj;jpd; 4 Mk; khbapYs;s Sri Lanka COVID-19 Emergency 
Response and Health Systems Preparedness Project  epiyaj;jpy; eilngWk;. 

7.  tpiykDf;fs; 2022.03.31 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; 3>200>000.00 

&gh ngWkjpahd ,yq;if &gh njhiff;fhd ~~tpiykDg;gpiznahd;Wld;|| midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

  nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

  Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and  Health Systems 
   Preparedness Project,
  4 Mk; khb> N[.Mh;.[ath;jd epiyak;>

  ,y. 191> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07>

  ,yq;if.

  njhiyNgrp: +94112674797
  njhiyefy;: 0112674342

  ,yj;jpudpay; jghy; Kfthp: tender.covid19erhsp@gmail.com

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and  Health Systems Preparedness Project,
4 Mk; khb> N[.Mh;.[ath;jd epiyak;>

,y. 191> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07>

,yq;if.

jpfjp: 08.03.2022
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