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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

20பக்கங்கள் 1932 - 2022

பபாததப்பாருள் வரத்தகம, குற்றச் ்ெயல்கள்:   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ல�ோதைபச�ோருள் ்வர்தைகம் சைோடரபில 
�லல்வறு குற்றசசெயலகளில ஈடு�ட்டு 
இ�ஙதகயிலிருந்து ச்வளிநோடுகளுக்கு ைப -
பிசசென்றுள்்ள 132க்கும் அதிகமோன ந�ரகளு-
ககு எதிரோக 'ெர்வலைெ ச�ோலிஸ்' சி்வபபு எச -
ெரிக்தக விடு்ததுள்்ளைோக ச�ோலிஸ் ஊடகப 

ல�செோ்ளர சிலரஷட ச�ோலிஸ் மோஅதி�ர 
அஜி்த லரோஹண சைரிவி்தைோர.   

இ�ஙதகக்கு ல�ோதைபச�ோருத்ள விநி -
லயோகிபல�ோர மறறும் ல�ோதைபச�ோருள் 
சைோடர�ோன குற்றஙகளில சைோடரபுதடய 
அதிக்ளவி�ோலனோர நோட்டிலிருந்து ைபபிச -
சென்று ச்வளிநோடுகளில மத்றந்து ்வோழ்கின்-
்றனர.    அ்வரகள் ச�ரும்�ோலும் ஐக்கிய அரபு 

இரோஜ்ஜியம், து�ோய் ல�ோன்்ற 
நோடுகளில�லய மத்றந்து 
்வோழ்்வைோக அ்வர சைரிவி்த -
துள்்ளோர. அது சைோடரபில 
விலெட விெோரதண நட்வடிக்-
தககத்ள ஆரம்பி்ததுள்்ளைோக-
வும் அ்வர சைரிவி்ததுள்்ளோர.   

 ெர்வலைெ ரீதியோக லமற -
சகோள்்ளப�டும் ல�ோதைப -

ச�ோருள் கட்தைல மறறும் ்வர்தைகம் சைோடர -
பில ச�ோலிஸ் ல�ோதைப ச�ோருள் 
விலெட செய�ணி, சுஙகம் மறறும் 

தின்கரனின் 90 ஆவது வருட பூர்த்திமை முன்னிட்டு பபருவமையில் பேற்று தின்கரன் முப்பரும் விழா ப்காலா -
்கலமா்க ேமட்பற்்றது.விழாவுககு பிரதம அதிதிைா்க வரும்க தநத இராஜாங்க அமமச்்சர் பிைல் நிஷாநத 
மற்றும் சி்றபபு அதிதிைா்க பஙப்கற்்ற பாராளுமன்்ற உறுபபினர் மர்ஜான் பளீல் ஆகிபைார் ்பான்னாமட 
பபார்த்தி ்்கௌரவிக்கபபட்ட பபாது எடுக்கபபட்ட படம். தின்கரன்/வாரமஞ்சரி பிரதம ஆசிரிைர் ்த.்்சநதில்-
பவலவர், இமை ஆசிரிைர் மர்லின் மரிக்கார் ஆகிபைாமரயும் படத்தில் ்காைலாம். (படம் – ரஞசித் அ்சங்க)  

ஏபரல் முதல் வாரத்தில்
பாராளுமன்றில் விவாதம  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இ�ஙதக சைோடர -
பில ெர்வலைெ நோணய 
நிதியம் ச்வளியிட்டுள்்ள 
அறிக்தக ெம்�ந்ைமோக 
�ோரோளுமன்்ற வி்வோ -
ை்ததை நட்தது்வைறகு 
தீ ர ம ோ னி ்த து ள் ்ள ை ோ க 
ஆளும் கட்சியின் பிரைம 
சகோ்றடோ அதமசெர 
ல�ோன்ஸ்டன் ச�ரனோணலடோ சைரி -
வி்ததுள்்ளோர.   

 எதிர்வரும் ஏபரல மோை்ததின் 
முைல ்வோர்ததில நதடச�றும் �ோரோ -
ளுமன்்ற அமரவின் ல�ோது அந்ை 
வி்வோை்ததை நட்தது்வைறகு தீரமோ -

னி்ததுள்்ளைோக அதமசெர 
சைரிவி்ததுள்்ளோர.   ெர -
்வலைெ நோணய நிதியம் 
இ�ஙதக சைோடர -
பில ச்வளியிட்டுள்்ள 
அறிக்தக ெம்�ந்ைமோக 
�ோரோளுமன்்ற வி்வோைம் 
ஒன்த்ற நட்தது்வது அ்வ -
சியம் என முன்னோள் பிரை -
மர ரணில விக்கிரமசிஙக 
அரெோஙக்ததிடம் ல்வணடு -

லகோள் விடு்ததிருந்ைோர.  
அலைல்வத்ள ஐக்கிய மக்கள் 

ெக்தியும் அதுசைோடர�ோன ல்வண -
டுலகோத்ள அரெோஙக்ததிடம் முன் 
த்வ்ததிருந்ைதம குறிபபிட்தைக்கது.
(ஸ)  

இலங்கையிலிருந்து செல்லும் 
ஈழ அகைதிகைளுக்கு உதவுஙகைள்
தமிழகை முதல்ைசெரிடம் செல்்வம் எம்.பி ககைோரிக்்கை

முழுதமயான தடுபபூசி
அடதடகள் கடடாயமாககபபடும

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோ-
யகம்  

சகோலரோனோ த்வரஸ் 
ைடுபபூசிதய முழு-
தமயோக ச�றறுக்-
சகோணடைறகோன உறு-
திப�டு்தைல அட்தட 
அ்ததியோ்வசியமோகும் பிரலைெஙகளின் 
ச�யரப �ட்டியத� ஓரிரு தினஙகளில 
ச்வளியிடவுள்்ளைோக சுகோைோர அதமசசு 
சைரிவி்ததுள்்ளது.

ச�ரும்�ோ�ோன ச�ோது இடஙகளில 
பிரல்வசிப�ைறகு சகோலரோனோ த்வரஸ் 
ைடுபபூசி அட்தடதய கணடிப�ோக்கும் 
ெட்டம் ஏபரல 30ஆம் திகதி முைல நதட-
முத்றக்கு ்வரவுள்்ளைோகவும் அதமசசு 
சைரிவி்ததுள்்ளது.   அலைல்வத்ள 

நோட்டில ஒரு லகோடி 
40 இ�ட்ெ்ததுக்கும் 
லமற�ட்ட மக்கள் 
இரணடு சகோலரோனோ 
த்வரஸ் ைடுபபூசிக-
த்ளப ச�றறுக் சகோண-
ட்வரகச்ளன சைோறறு 
லநோய் விஞ்ோனப 

பிரிவு சைரிவி்ததுள்்ளது.   அலைல்வத்ள 
மூன்்றோ்வது ைடுபபூசியோக பூஸ்டர ைடுப-
பூசிதய ச�றறுக் சகோணட்வரகளின் 
எணணிக்தக 70 இ�ட்ெ்ததிறகும் அதிக-
மோகும் என்றும் அந்ை பிரிவு சைரிவி்ததுள்-
்ளது.   அைறகிணஙக எதிர்வரும் ைமிழ், 
சிஙக்ள பு்தைோணடுக்கு முன்�ைோக மூன்-
்றோ்வது ைடுபபூசிதய ச�றறுக்சகோள்ளு-
மோறு சுகோைோர அதமசசு ச�ோதுமக்கத்ளக் 
லகட்டுக் சகோணடுள்்ளது. (ஸ)  

பிம்ஸ்டக உச்சி மாநாடு   
ஜனாதிபதி ததலதமயில்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

ஐந்ைோ்வது பிம்ஸ்சடக் 
மோநோடு இன்று �னோதி-
�தி லகோட்டோ�ய ரோ��க்-
ஷவின் ைத�தமயில 
சகோழும்பில உ்ததிலயோக 
பூர்வமோக ஆரம்�மோக 
உள்்ளது.  

சகோழும்பு �ணடோரநோயக்க ெர்வலைெ 
மோநோட்டு மணட�்ததில இன்று 28ஆம் 
திகதி முைல எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி 
்வதர     இந்ை மோநோடு நதடச�்றவுள்-
்ளது.  

மோநோட்டில இந்தியோ, �ஙக்ளோ-
லைஷ, பூட்டோன், லந�ோ்ளம், ைோய்-
�ோந்து ஆகிய நோடுகளில ச்வளிநோட்டு 
அதமசெரகள் மறறும் உயரதிகோரிகள் 

க�ந்து சகோள்்ள உள்்ளனர.  
இன்றும் நோத்ளயும் நதட-
ச�்றவுள்்ள பிம்ஸ்சடக் 
அதமசெரகள் மறறும் 
சிலரஷட அதிகோரிகள் �ங-
கு�றறும் நிகழ்வுகளில 
க �ந் து ச க ோ ள் ்வ ை ற க ோ க 
அதமசெரகள் மறறும் 
அதிகோரிகள் இ�ஙதகக்கு 

்வருதக ைந்துள்்ளதுடன் மியன்மோர 
ச்வளிநோட்டதமசெர இந்ை மோநோட்டில 
இதணய ்வழியோக �ஙலகறகவுள்்ளோர. 
எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி இந்தியோ, 
�ஙக்ளோலைஷ, பூட்டோன், லந�ோ்ளம் 
மறறும் ைோய்�ோந்து நோடுகளில அரெ 
ைத�்வரகளின் சமய்நிகர �ஙலகற-
புடன் ஐந்ைோம் பிம்ஸ்சடக் 
உசசி மோநோடு �னோதி�தி

IMF பரிந்துதரகளில் சில நாடடில்
ஏறகனபவ அமுலில் உள்்ளன

இலங்கை ைத்திய ்வஙகி சதரிவிப்பு
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்|)  

இ�ஙதக சைோடரபில ெர்வ -
லைெ நோணய நிதியம் ச்வளி-
யிட்டுள்்ள அறிக்தகதய 
ஆரோய்ந்துள்்ள இ�ஙதக 
ம்ததிய ்வஙகி அதில குறிபபி -
டப�ட்டுள்்ள சி� �ரிந்துதர -
கள் இபல�ோது நோட்டில நதடமு-
த்றப�டு்தைப�ட்டுள்்ளைோக    ம்ததிய 
்வஙகி அறிக்தகசயோன்றின் மூ�ம் சைரிவி்ததுள்்ளது.

லமற�டி அறிக்தகயோனது ெர்வலைெ நோணய நிதிய்த-
தின் மூ�ம் இ�ஙதக ச�ோரு்ளோைோரம் சைோடரபில நீணட 
மறறும் உள்்ளோர்தைமோன ஆய்வுகளின் பின் ச்வளியிடப -
�ட்டுள்்ளது.  

கடந்ை ்வருடம் ஓகஸ்ட் மோைம் 21ம் திகதி முைல 
இ�ஙதக நிதிக்சகோள்தகதய கடினப�டு்ததியுள்்ளதம, 
ெட்ட ரீதியோன ெைவீை்ததை நிர்வகிக்கோதம, ச்வளிநோட்டு 
தகயிருபபு ெந்தையில சகோடுக்கல ்வோஙகல ெம்-
�ந்ைமோக நி�வும் எலத�கத்ள வி�க்கு்வது, 

இநதிை ்வளிவிவ்கார அமமச்்சர்  

்ஜயெஙகர இன்று 
இலஙதக வருதக  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இந்திய ச்வளிவி்வகோர அதமச -
ெர க�ோநிதி எஸ்.ச�ய்ெஙகர 
இன்று இ�ஙதகக்கோன உ்ததி-
லயோகபூர்வ வி�யசமோன்த்ற 
லமறசகோள்்ளவுள்்ளோர.  

ச்வளிவி்வகோர அதமசெர ல�ரோ -
சிரியர ஜீ. எல. பீரிஸ் விடு்ததுள்்ள 
அதைபத� ஏறறு அ்வர இ�ங-
தகக்கோன வி�யசமோன்த்ற 
லமறசகோள்்ளவுள்்ளோர.  

 இன்று இ�ஙதகக்கு ்வரும் இந்திய ச்வளிவி்வகோர 
அதமசெர நோத்ள 29ஆம் திகதி சகோழும்பில நதடச�்ற-
வுள்்ள பிம்ஸ்சடக் அதமசெரகள் மட்ட மோநோட்டில �ங-
லகறக உள்்ளைோகவும் ச்வளிவி்வகோர அதமசசு ்வட்டோரஙகள் 
சைரிவி்தைன.   இந்திய ச்வளிவி்வகோர அதமசெர இ�ஙதக-
யில ைஙகியுள்்ள நோட்களில �னோதி�தி லகோட்டோ -
�ய ரோ��க்ஷ, பிரைமர மஹிந்ை ரோ��க் ஷ 

ஐஓசி நிறு்வனம் மீறி செயற்படுைோனோல் 
அதறசகைதிரோகை நட்வடிக்்கை எடுக்கைப்்படும்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ஐ.ஓ.சி. நிறு்வனம் அைறகு 
லைத்வயோன ்வதகயில எரிச�ோருள் 
வித�கத்ள அதிகரி்தது ்வருகின்்ற 
ல�ோதும் அந்ை நிறு்வன்ததிறகு எதிரோக 
எ்தைதகய நட்வடிக்தககத்ளயும் 
லமறசகோள்்ள முடியோதுள்்ளைோக எரி-
ெக்தி அதமசசு சைரிவி்ததுள்்ளது. 
அதமசசின் உயரதிகோரி ஒரு்வர அது 
சைோடரபில சைரிவிக்தகயில:

 கடந்ை 2006 ஆம் ஆணடு ஐஓசி நிறு்வன்ததிறகும் நிதி அதமச-
சுக்கும் இதடயில லமறசகோள்்ளப�ட்டுள்்ள இணக்கப�ோட்டு 
உடன்�டிக்தகக் கிணஙக அந்நிறு்வனம் அைறகு்த லைத்வயோன 
விை்ததில வித�கத்ள அதிகரிக்கக்கூடிய அதிகோர்ததை  
சகோணடுள்்ளைோகவும் அ்வர சைரிவி்ததுள்்ளோர.

ெர்வகதெ நோணய நிதிய அறிக்்கை சதோடரபில்
்போரோளுைன்ற வி்வோதசைோனறு அ்வசியம் 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

இ�ஙதக சைோடரபில ெர்வலைெ 
நோணய நிதியம் ச்வளியிட்டுள்்ள 
அறிக்தக ெம்�ந்ைமோக �ோரோளு-
மன்்ற்ததில உடனடியோக வி்வோைம் 
ஒன்த்ற நட்ததுமோறு முன்னோள் 
பிரைமரும் ஐக்கிய லைசியக் கட்சி-
யின் ைத�்வருமோன ரணில விக்கி-
ரமசிஙக அரெோஙக்ததிடம் ல்வணடு-
லகோள் விடு்ததுள்்ளோர.

 அலைல்வத்ள இ�ஙதக சைோடர�ோன ெர்வலைெ நோணய நிதி-
ய்ததின் அறிக்தக சைோடரபில அரெோஙகம் ைமது திட்டஙகத்ள 
முன்த்வப�து மிக முக்கியம் எனவும் அ்வர லகட்டுக்சகோண-
டுள்்ளோர. நிதி உைவிதயப ச�றறுக் சகோள்்வைறகோக அரெோங-
கம் ெர்வலைெ நோணய நிதிய்ததை சைரிவு செய்துள்்ள நித�யில 
�ோரோளுமன்்ற்ததில லமற�டி அறிக்தக சைோடரபில கரு்ததுக்-
கத்ள சைரிவிப�ைறகோக வி்வோைம் ஒன்று நட்தைப�ட 
ல்வணடும் என்றும் அ்வர லகட்டுக் சகோணடுள்்ளோர.

அரொஙகத்தின் ்ெலவில்
5300 பகாடி ரூபா குத்றபபு

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)   

நோட்டில நி�வும் நிதிசநருக்கடி நித�தயக் க்வன்ததில 
சகோணடு அரெோஙக்ததின் செ�வுகளில 5,300 லகோடிரூ�ோ  
குத்றக்கப�ட்டுள்்ளைோக அரெோஙக ்வட்டோரஙகள் சைரிவிக்கின-
்றன. அந்ை செ�வுகள் குத்றபபுக்குள் �னோதி�தியின் செ�வும் 
குத்றக்கப�ட்டுள்்ளைோக அந்ை ்வட்டோரஙகள் சைரிவிக்கின்்றன.   

புது ்வருட்ததுக்கு மக்களுக்கு நி்வோரணஙகத்ளப ச�ற-
றுக்சகோடுக்கும் ்வதகயில அரெோஙகம் புதிய ்வரவு செ�வு்த 
திட்டசமோன்த்ற ெமரபபிப�ைறகு தீரமோனி்ததுள்்ளது. அது 
சைோடரபில நிதியதமசெர �ஸில ரோ��க்ஷ �னோதி�தியின் 
ைத�தமயில நதடச�ற்ற ெர்வகட்சி மோநோட்டின் ல�ோது சைளி-
வு�டு்ததியுள்்ளோர. 

எவ்வோ்றோயினும் அரெோஙக்ததின் செ�வுகத்ள முடிந்ை்ளவு 
குத்ற்தது மக்களுக்கோன நி்வோரண ல்வத�்ததிட்டஙகத்ள 
நதடமுத்றப�டு்தது்வலை அரெோஙக்ததின் லநோக்கம் என்றும் 
அந்ை ்வட்டோரஙகள் சைரிவி்தைன. அைறகிணஙக ைறல�ோது அர-
ெோஙக்ததின் செ�வில 5300 லகோடி ரூ�ோ  குத்றக்கப�ட்டுள்்ள-
ைோகவும் அந்ை ்வட்டோரஙகள் சைரிவிக்கின்்றன.  (ஸ)     

54 ்வருடஙகைளுக்குப் பின மீண்டும்:   
ெர்வகதெ விைோன நி்லயைோகை
இரத்ைலோ்ன விைோன நி்லயம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

இர்தம�ோதன விமோன நித�யம் 
மீணடும் ெர்வலைெ விமோன நித�ய -
மோக ைரமுயர்தைப�ட்டுள்்ளது. கடந்ை 
54 ்வருடஙகளுக்குப பின்பு இர்தம-
�ோதன விமோன நித�யம் மீணடும் 
ெர்வலைெ விமோன நித�யமோக ைரம் 
உயர்தைப�ட்டுள்்ளைோக விமோன 
நித�ய அதிகோரிகள் சைரிவி்தைனர.   

ெர்வலைெ விமோன நித�யமோக ைரமு-
யர்தைப�ட்ட பின்னர இர்தம�ோதன 
க்கோன முை�ோ்வது விமோனம் லநறறு 
மோத� தீவிலிருந்து ்வந்ைதடந்ைைோக 
அதிகோரிகள் சைரிவி்தைனர. (ஸ)   

அரெோஙகை ்வடடோரஙகைள் சதரிவிப்பு   

ரணில் அரசாங்கத்திடம் வேண்டுவ்காள்

சு்காதார அமைச்சு ததரிவிப்பு  

நிதியமைச்சுடனான உடன்படிகம்கமய 

இனறு த்காழும்பில் ஆரம்்பம்  
அமைச்சர் ்காமினி த�ாககுவ்க ததரிவிப்பு

SLT mobitel அனு்சரமையில் 15 ஆவது தடமவைா்கவும் ஆரம்பமா்கவுள்ை பாட்சாமல்களுககிமடயிலான 
்சணபட ஒபப்சர்வர் கிரிக்்கட்  சுற்றுப பபாட்டிக்கான அனு்சரமைமை ்மாபி்டல் நிறுவனத்தின் பிரதான 
விற்பமன அதி்காரி  ஷஷிக்க ்்சனரத், பலக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ்சட்டம் மற்றும் நிர்வா்கப பணிபபாைர் 
்சட்டத்தரணி ரககித்த அபபகுைவர்த்தனவிடம் உத்திபைா்க பூர்வமா்க (24) ம்கைளித்தபபாது  பிடிக்கபபட்ட 
படம். ்மாபி்டல் நிறுவனத்தின் ்பாது மு்காமமைாைர் (விற்பமன//விநிபைா்கம்) சு்கத் அபபசிங்க,பலக-
்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் மு்காமமைாைர் (பிர்சாரம்/ அமலவரிம்ச) ்சானக்க லிைனப்க ஆகிபைாமரயும் படத்-
தில் ்காைலாம். இநதப பபாட்டியில் பஙகுபற்றுபவாருக்கான கூபபன்்கள் எமது தின்கரன், தினமின, ்டய்லி 
நியூஸ், ்சணபட ஒபப்சர்வர் பத்திரிம்க்களில் ்வளிவரும் என்பதுடன் வாரநபதாறும் ேமட்பறும் சீட்டிழுபபில் 
பைபபரிசில்்களும் வழங்கபபடும்.

வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் வென்றுள்ள  
132 பேருக்கு Interpol சிெப்பு எச்ெரிக்்க  

ஐக்கிய அரபு இரோஜ்ஜியம் க்போன்ற 
நோடுகைளிகலகய ை்்றந்து
்வோழ்வதோகை தகை்வல்
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சிலோ்பம் கைடலில் மூழகி   
நோனுஓயோ ந்பரகைள்   
இரு்வர ்பலி   
ல�ோரன்ஸ் செல-
்வநோயகம்  

சி�ோ�ம் �கு-
தியில கடலுக்கு 
நீரோடச சென்்ற 
இரு்வர கடலில 
மூழ்கி உயிரிைந்துள்்ளைோக சி�ோ�ம் 
ச�ோலிஸோர சைரிவி்தைனர.   சி�ோ�ம் 
சமை்வ்தை பிரலைெ கடறகதர �கு-
தியில நதடச�ற்ற  விருந்து�ெோரம் 
ஒன்றில க�ந்து சகோணட 09 ல�ர 
கடலில நீரோடச சென்றுள்்ளனர. அ்வர-
களில இரு்வலர இவ்வோறு கடலில 
மூழ்கி உயிரிைந்துள்்ளைோக ச�ோலிஸோர 
சைரிவி்தைனர.

கடலில மூழ்கிய மறறுசமோரு்வதர 
அந்ை �குதியிலுள்்ள மீன்வரகள் மீட்டு 
சி�ோ�ம் ஆஸ்�்ததிரியில சிகிசதெக்-
கோக அனுமதி்ததுள்்ளைோகவும் 
ச�ோலிெோர சைரிவி்தைனர.  

06

மின உற்பத்திக்கைோகை
5,800 சைறறிக் சதோன   
எரிச்போருள் விநிகயோகைம்   
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)   

எரிச�ோருள் மூ�ம் செயற-
�டும் மின்ெோர உற�்ததி 
நித�யஙகளுக்கு லைத்வப -
�டும் 5,800 சமறறிக் சைோன் 
எரிச�ோருத்ள விநிலயோகி்ததுள்்ளைோக ச�ற-
ல்றோலிய ்வ்ள்ததுத்ற அதமசசு்த சைரி-
வி்ததுள்்ளது.  அது சைோடரபில 

IMFஅறிக்்கை 



தினகரனின் 90ஆவது ஆண்டு நிறைவு, பேருவறையில் முப்ேரும் விழா நிகழ்வுகள்
2 2022 மார்ச் 28 திங்கட்கிழமம28–03–2022

படங்கள்: ரஞ்சித் அசங்க



வேண்டுதல் என்பது ஆழமான 
உறவு. அர்ததமுள்ளது. மற்றும் 
உண்்ம மாறாதது. முழு நம் -
பிக்கையுடன ஆண்டேரிடம் 
வகைட்கும் வ்பாது இ்றேன 
நமககு்த தருோர என்பத்ன 
நாம் முழு்மயாகை நம்்ப 
வேண்டும். “ஆண்டேவே 
உம்்ம புகைழவேன. ஏனனனில் 
என்னக ்கைதூககி விட்டீர" 
எனற ேரிகைள அ்ளேற்ற தனனம் -
பிக்கை்ய இ்றமககைள ம்ததி -
யில் வி்தககினறது.

அ ் ட ய ா ்ள ங கை ் ்ள யு ம் 
அருஞனசெயல்கை்்ளயும் கைண்டா -
லனறி நீஙகைள நம்்பவே மாட்டீர -
கைள எனறார இவயசு.

அேசெ அலுேலர ஒருேர தன 
மகைன பி்ழககை வேண்டுனமன 
உ்ளமாே நி்ன்தது முழு நம்பிக -
்கையுடன வேண்டுதல் னசெய்து 
விட்டு னசெனறார. அஙவகை தன 
மகைன உயிர ன்பற்றிருநதான என 
அறியக கி்டககினறது.

 னதாடரநது இவயசு ்பல அரு -
்ள்டயா்ளஙகை்்ள னசெய்து 
ேநதார என்பது அ்னேருக -
கும் னேளிப்ப்டயாயிற்று. 

கைானாவூரில் கைண்ட அதிசெயம் 
மற்ற இடஙகைள அ்ன்ததிற்கும் 
்பேவிய்த்தக கைண்டு ன்பருந -
னதா்கையான மககைள கூட்டம் 
இ்றேன இவயசு்பால் நம் -
பிக்கை னகைாளே்த கைாணக 
கூடியதாகைவுள்ளது.

“எஙவகை என ன்பயோல் ஒருேர 
அல்லது இருேர கூடுகினறார -
கைவ்ளா அேரகைள ம்ததியில் நான 
பிேசெனனமாகைவே இருபவ்பன" 
எனற ேரிகைள தினமும் எம்்ம 
இ்றேனிட்ததில் நம்பிக்கை 
னகைாள்ள அ்ழககினறது. 
எனவே எம் ோழவில் எ்த 

னசெய்ய நி்ன்ததாலும் இ்ற 
பிேசெனனம் எம்வமாடு இருப -
்ப்த நாம் உணே வேண்டும்.

வமலும் ஆண்டேர எம்வமாடு 
உள்ளார என்பத்ன நி்ன்தது 
ஏற்ற கைால்ததில் ஏற்ற னசெய்ல 
இடம் ன்பாருள கைாலம் அறிநது 
னசெயற்்பட வேண்டும் என -
்பத்ன இ்ததேககைால சிநத -
்ன்த துளிகைள எடு்ததுக கைாட்டு -
கினறன.

இ்றேன நம்பிக்கையின 
ஒளி்ய தருகினறார.

அே்ே நம்பி விசுேசிப -
வ்பார ோழவு ன்பறுேர.; கைடவுள 
மீதும் இவ்வுலகை ன்பாருட்கைள 
மீதும் நாம் ்ேககும் நம்பிக -
்கையி்ன சீர தூககிப ்பாரககை 
வேண்டும்.

துன்பம் ேரும் வே்்ளயில் 
அதுவும் கை்டசி வநே்ததில் 
எம்மால் எதுவும் னசெய்ய இயலா -
னதனற தருண்ததில் கைடவு்்ள 
நாடிச் னசெல்கினவறாம். இ்ற-
ோர்த்தகைள எம்மு்டய துன-
்ப்ததிற்கு ஆறுதல் அளிககினற-
னோ? எனறு விவிலிய்த்த 
திறநது ்பரிவசொத்ன னசெய்து 
்பாரப்ப்த ேழககைமாகை னகைாண்டி-
ருககினவறாம். 

ேழககை்த்த மாற்றி  எமககு 
ஏற்ற ன்பாழுதுகைளில் இ்றே்ன 
நி்னப்ப்த விடு்தது இன்ப 
துன்ப வே்்ளகைளில் இ்றேன 
எம்வமாடு இருககினறார எனற 
நம்பிக்கையில் னதாடரும் இநத 
தேககைால்த்த ்பயனுள்ள 
ே்கையில் மாற்ற முயற்சி 
னசெய்வோம்.

 -

இறைவேண்டுதலின் மகத்துேம்

தவக்கால சிநதனை
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தினகரன் விளம்பரம
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விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
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ஆசிரியபீடம  
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2022 மார்ச் 28 திஙகட்கிழனம

திதி: --சஷ்டி

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

பிலவ வருடம - மாசி  20

இன்னறைய சு்பதினம

28முதல் 30 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.56
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.30

நயாகம: சிததநயாகம

3

அருட் சநகா.

  அ. அன்ரனி டநனாஷன்...

அருட்சநகா.

  கி. றுந்பஷன்...

மினசொே னநருககைடிககு தீரோகை 
புதுபபிககை்ததககை எரிசெகதி்ய ்பயன-
்படு்ததுேதில் உள்ள த்டகை்்ள 
உடனடியாகை நீககை நடேடிக்கை 
எடுககுமாறு  பிேதமர மஹிநத ோஜ -
்பக்ஷ, ன்பாரு்ளாதாேக னகைாள்கைகைள 
மற்றும் திட்டச் னசெயற்்படு்தது்கை 
அ்மச்சின னசெயலா்ளர அனுஷ 
ன்பல்பிட்டவிடம்  ்பணிபபு்ே 
விடு்ததுள்ளார.  

அலரி மாளி்கையில்  (25) ந்ட -
ன்பற்ற ன்பாரு்ளாதாேக னகைாள்கை -
கைள மற்றும் திட்டச் னசெயற்்படு்த -
து்கை அ்மச்சின முனவனற்ற 
மீ்ளாய்வு கூட்ட்ததின வ்பாது   பிே -
தமர மஹிநத  இப்பணிபபு்ே்ய 
விடு்ததார.  

இநத அ்மச்செகை்ததிற்குரிய வதசிய 

திட்டமிடல் து்ற, மககைளனதா்கை 
கைணகனகைடுபபு மற்றும் புளளிவி்ப -
ேவியல் தி்ணககை்ளம், னகைாள்கை 
கைற்்கைகைள நிறுேனம், நி்லயான 
அபிவிரு்ததி செ்்ப, கைட்டுப்பாட் -
டா்ளர நாயகைம் அலுேலகைம், மதிப -
பீட்டு்த தி்ணககை்ளம், இலங்கை 
கைணககுகைள மற்றும் தணிக்கை தேநி -
்லகைள கைணகனகைடுபபு, இலங்கை 
ன்பாதுப ்பயன்பாடுகைள ஆ்ணக -
குழு மற்றும் ்பயனாளிகைள செ்்ப 
ஆகிய நிறுேனஙகைளின முனவனற் -
றம் குறி்தது ஆய்வு னசெய்யப்பட் -
டது.  எரின்பாரு்்ள ்பயன்படு்ததி 
உற்்ப்ததி னசெய்யப்படும் ஒரு அலகு 
மினசொே்ததிற்கு 60 ரூ்பாய்ககு வமல் 
னசெலோகும் எனறும், புதுபபிக -
கை்ததககை எரிசெகதி மூலம் உற்்ப்ததி 

னசெய்யப்படும் ஒரு அலகு மினசொ -
ேம் கு்றநத்பட்செம் 20 ரூ்பாய்க -
குக கி்டககும் எனறும் னதரிய -
ேநதது.  

அதற்கை்மய மின னநருககைடி -
்ய்த தீரககை புதுபபிககை்ததககை 
எரிசெகதி்ய்த தவிே வேறு ேழி -
யில்்ல என ன்பாதுப ்பயன்பா -
டுகைள ஆ்ணககுழுவின ்பணிப -
்பா்ளர நாயகைம் தமி்த குமாேசிஙகை 
அேரகைள னதரிவி்ததுள்ளார.  

2030 ஆண்ட்ளவில் வத்ே ஏற் -
்படும் என மதிபபிடப்பட்டுள்ள 
28,200 ஜிகைானோட் மணிவநே்த -
தில், 19,800 கிகைானோட் மணிவந -
ேம் புதுபபிககை்ததககை எரிசெகதி ஆதா -
ேஙகைள மூலம் ன்பற்றுகனகைாளளும் 
தற்வ்பா்தய அேசொஙகை்ததின சுபீட் -

செ்ததின வநாககு னகைாள்கை அறிக -
்கையில் கூறப்பட்டுள்ள 70 செதவீத 
புதுபபிககை்ததககை எரிசெகதி்ய ்பயன -
்படு்ததுேதற்கு தற்வ்பாது அமுலி -
லுள்ள மினசொே செ்்பயின 1969 
செட்ட்த்த திரு்ததி தற்வ்பா்தய 
சூழலுககு ஏற்றோறு சீே்மககை 
வேண்டும் என ன்பாதுப ்பயன்பா -
டுகைள ஆ்ணககுழு அதிகைாரிகைள 
இதனவ்பாது னதரிவி்ததனர.  

புதுபபிககை்ததககை எரிசெகதி மூலம் 
உற்்ப்ததி னசெய்யப்படும் மினசொ -
ே்த்த பிேதான விநிவயாகை்தது -
டன இ்ணப்பதற்கைான ஏற்்பாடு -
கை்்ள வமற்னகைாளேதில் இலங்கை 
மினசொே செ்்பயின னசெயற்்பாடுகைள 
தாமதிககைப்பட்டு ேருேதாகைவும் 
சுட்டிககைாட்டப்பட்டது.  

தனடகனள நீக்குமாறு பிரதமர் மஹிநத ்பணிப்புனர

வேளிநாட்டலுேலகள் அறமச்சர் வதன்்ாபிரிகக தூதுேரு்டன் ்சந்திப்பு   

மின்்சார வநருககடிககு தீர்ோக
புதுப்பிககத்தகக எரி்சகதி பயன்பாடு

னேளிநாட்டு அலுேல்கைள அ்மச்-
செர வ்போசிரியர ஜீ.எல். பீரிஸ் னதன -
னாபிரிககைாவின தூதுேர சொண்டில் 
எட்வின ஷால்க்கை (25) னேளிநாட் -
டலுேல்கைள அ்மச்சில் ்ே்தது செந -
தி்ததார.   

னதனனாபிரிககைாவின உண்்ம 
மற்றும் நல்லிணககை ஆ்ணககு -
ழுவின அனு்பேம் குறி்தது இநத 
செநதிபபின வ்பாது முககியமாகை 
கைேனம் னசெலு்ததப்பட்டது. 

இநத அனு்பேஙகைள இலங்கை -
யின சூழநி்லககு ஏற்றோறு ஆக -
கைபூரேமாகை மாற்றிய்மககைப்படு -
ே்த உறுதி னசெய்ேதில் அககை்ற 
னசெலு்ததும் அவத வே்்ளயில் 
ஏ்னய நாடுகைளின வநரம்ற -

யான அனு்பேஙகை்்ள உனனிப -
்பாகை ஆோய்ேவத இலங்கை அே -
சொஙகை்ததின வநாககைமாகுனமன 
னேளிநாட்டலுேல்கைள அ்மச்செர 
உயரஸ்தானிகைரிடம் வி்ளககினார.   

னதனனாபிரிககைாவின அ்ன்தது 
னசெயற்்பாடுகைள மற்றும் முனனாள 
ஜனாதி்பதி னநல்சென மண்வடலா 
ஜனாதி்பதியாகை்த னதரிவு னசெய் -
யப்பட்ட பினனோன அேேது 
்பல்வேறு முனமுயற்சிகைள னதாடர -
பிலும் னேளிநாட்டு அலுேல்கைள 
அ்மச்செருககு உயரஸ்தானிகைர 
விரிோகை வி்ளககினார.   

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

tpiyf; Nfs;tp ,yf;fk; : 067/T/2020

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; it/ig (WI-FI) 
gad;gLj;JNthiu eph;tfpg;gjw;fhf gah;Nthy; Kiwiknahd;wpid (FIREWALL 

SYSTEM) toq;fPL> ,izj;jy;> Njuha;T kw;Wk; nraYhpikaspg;G

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; it/ ig (WI-FI) gad;gLj;JNthiu 

epu;tfpg;gjw;fhf gau;Nthy; Kiwiknahd;wpid (FIREWALL SYSTEM) toq;fPL> ,izj;jy;> 

Njuha;T kw;Wk; nraYupikaspg;gjw;fhf jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; %yk; tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tpahsuhy; ntspaplg;gl;l cj;jpNahfG+u;t Nfhupf;if fbjj;Jld;> jpUg;gpj; jug;glhj 

tpiyf;Nfs;tp fl;lzkhd &gh ehd;fhapuj;J Ie;EhW (4>500.00 &gh) fhrhf nrYj;Jtjd; %yk; 

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;; toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd Mtzq;fspd; %yk; tpiyf;Nfs;tpfs; rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 

kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT 

mYtyfj;jpypUe;J 2022.03.29Me; jpfjp Kjy; 2022.04.25Me; jpfjp tiu VNjDk; Ntiy nra;Ak; 

ehl;fspy;; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp 

Mtzq;fs; nfhs;tdT nra;a KbAkhf ,Ug;gJld; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fs; 

VJkpd;wp tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; ghu;itapl KbAk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 

toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; 

tpiyf;Nfs;tpfs; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; 

mtu;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; 

Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.04.26Me; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gp.g 02.00 kzpf;F 

KbtiltJld; mjw;Fg; gpd;du; cld; tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
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இணக்கப்பாடபான நேரடி சந்திபபு்கள்
அரசியல் ேபா்கரி்கத்தின் வெளிப்பாடு

விட் வ�பாற்று நிலைலையினபால் இரண்டு 
ெருட ்கபாைைபா்க நிைவி ெந்� ்ைவி�-

ைபான ்கட்டுப்பாடு்கள் ைற்றும் வ்பாருளபா�பார வேருக்கடி 
ஆகியெற்றின் ைத்தியில் ்கடந்� ஒரு ெபார ்கபாைத்தில் 
முககிய இரு சந்திபபு்கள் இடம்வ்ற்றுள்ளன. மு�ைபா-
ெது சந்திபபு ஜனபாதி்தி ந்கபாட்டபா்ய ரபாஜ்க்ஷ �லை -
லையில் ேடந்துள்ள அலனத்துக ்கட்சி்கள் ைபாேபாடு. 
ைற்லறைய நி்கழ்வு இரபா. சம்்ந்�ன் �லைலையில் 
�மிழ் ந�சியக கூட்டலைபபுககும் ஜனபாதி்திககும் 
இலடயில் இடம்வ்ற்றுள்ள சந்திபபு.

  இவ்விரண்டு சந்திபபு்கலளயும் எைது ேபாட்டின் 
இணக்கப்பாடபான அரசியலுக்கபான சந்�ரப்ங்க-
ளபா்கநெ ேபாம் நேபாக்க நெண்டியுள்ளது. ஜனபாதி்தி 
�லைலையில் இடம்வ்ற்றுள்ள அலனத்துக ்கட்-
சி்கள் ைபாேபாட்லட ேபாட்டின் ்ல்நெறு �ரபபினரும் 
சிறைந்�வ�பாரு ஆரம்்வைன்று ்பாரபாட்டியுள்ளனர. 
அரசியல் ்கட்சி்கள் �ங்களுககிலடயிைபான அபிபபி-
ரபாயங்கலளப ்கிரந்து வ்கபாள்ெ�ன் ஊடபா்க வேருக -
்கடி்களுககு தீரவு ்கபாணக கூடிய ்பால� திறைககின்றைது 
என்்ந� ்ைரதும் ்கருத்�பாகும்.

ேபாட்டின் பிர�பான எதிரக்கட்சியபான ஐககிய ைக்கள் 
சகதி அலனத்துக ்கட்சி்கள் ைபாேபாட்டில் ்ஙந்கற்றி-
ருபபின், அ�லன சிறைப்பான அரசியல் ேபா்கரி்கைபா்க 
எண்ணியிருக்கைபாம். ஆனபால் சஜித் பிநரை�பாச 
�லைலையிைபான எதிரக்கட்சி அலனத்துக ்கட்சி-
்கள் சந்திபபில் ்ஙந்கற்்கவில்லை. எதிரக்கட்சியின் 
நேபாக்கம் ேபாட்டின் இன்லறைய வேருக்கடி்களுககுத் 
தீரவு ்கபாண்்�ல்ை என்்து ேன்றைபா்கநெ புரிகின்றைது.

ேபாடு நைலும் வ்பாருளபா�பார வீழ்ச்சி நிலைலைககுச் 
வசல்ை நெண்டுவைன எதிரக்கட்சி விரும்புகின்றைது. 
அ�ன் மூைம் அரசு மீது ைக்கள் வெறுபபு வ்கபாள்-
ெவரன்றும், எதிரெரும் ந�ர�லில் ைக்கள் ஆ�ரவு 
�ைகந்க கிலடககுவைன்றும் எதிரக்கட்சி எதிர்பாரக-
கின்றைது. எனநெ�பான் எதிரக்கட்சியபானது அலனத்-
துக ்கட்சி்கள் ்ஙந்கற்றை சந்திபபில் ்கைந்து வ்கபாள்ள -
வில்லை.

  எதிரக்கட்சி �ற்ந்பால�ய நிலைலையில் அரசபாங-
்கத்ல� ெலச்பாடுகின்றைந� �விர, வேருக்கடி நிலை-
லைககுத் தீரவு ்கபாண்்�ற்்கபான ஆநைபாசலன்கள் 
எ�லனயுநை முன்லெக்கவில்லை. அரசுககு எதிரபா்க 
ைக்கள் ஆ�ரலெத் திரட்டுெதிநைநய எதிரக்கட்சி முக-
கியஸ�ர்கள் ்கண்ணுங்கருத்துைபா்க வசயற்்டுகின்றை -
னர. ேபாட்டின் வ்பாருளபா�பார வேருக்கடி நெலளயில் 
வ்பாறுபபு ெபாயந்� எதிரக்கட்சிவயபான்று இவ்ெபாறு 
வசயல்்டுெது முலறையல்ை.

ஆனபால் சரெ்கட்சி சந்திபபில் எதிரக்கட்சித் 
�லைெர சஜித் பிநரை�பாச ்ஙந்கற்்கபா� ந்பாதிலும், 
அச்சந்திபபு சுமு்கைபா்கநெ ேடந்து முடிந்�து. அரசி -
யல் ந்�ங்கலள முன்லெத்ந�பா அல்ைது �னிப்ட்ட 
ரீதியிைபான குநரபா�ங்களின் ந்ரிநைபா அச்சந்திபபில் 
ெபா�ங்கள் எழவில்லை. புரிந்துணரவுடனபான ்கருத்-
துப ்ரிைபாற்றைங்கநள அஙகு இடம்வ்ற்றைன.

அதுைபாத்திரைன்றி, ேபாட்டின் வ்பாருளபா�பார வேருக-
்கடிககுத் தீரவு ்கபாண்்�ற்்கபான ்கருத்துப ்ரிைபாற் -
றைங்கலள நைற்வ்கபாள்ெ�ற்்கபா்க எதிர்கபாைத்தில் இது -
ந்பான்றை சந்திபபு்கலள வ�பாடரந்தும் ேடத்துெ�ற்கும் 
அஙகு இணக்கம் ்கபாணப்ட்டுள்ளது. ்யனுள்ள ஒரு 
சந்திப்பா்கநெ அ�லன வ்கபாள்ள முடிகின்றைது.

ைற்லறைய சந்திப்பான ஜனபாதி்திககும் �மிழ் 
ந�சியக கூட்டலைபபுககும் இலடயில் இடம்வ்ற்றை 
சந்திபபும் முககியைபான ஒன்றைபாகும். நீண்ட ேபாட்்க-
ளபா்கத் திட்டமிடப்ட்டிருந்� சந்திபவ்பான்று நி்கழ்ந்-
துள்ளது. ஜனபாதி்திககும் �மிழ் ந�சியக கூட்டலைப -
புககும் இலடயில் ஐந்து முககிய விடயங்களின் கீழ் 
இச்சந்திபபு இடம்வ்ற்றுள்ளது. அஙகு இணக்கப்பா-
டபான முலறையில் ்கருத்து்கள் ்ரிைபாறைப்ட்டுள்ளன.

 ‘ேபாட்லடக ்கட்டிவயழுபபுெ�ற்்கபா்க அலனெரும் 
ஒன்றிலணந்து வசயற்்டுநெபாவைன �மிழ் ந�சியக 
கூட்டலைபபினரிடம் ஜனபாதி்தி அஙகு வ�ரிவித்துள்-
ளபார. �மிழ்க ல்கதி்கள் விடு�லை, உண்லைலயக 
்கண்டறியும் வ்பாறிமுலறைலய ஆரம்பித்�ல்,்யங்கர -
ெபா� �டுபபுச் சட்டத்ல� ைறுசீரலைத்�ல், ்கபாணபாைல் 
ந்பாநனபார வ�பாடர்பான பிரச்சிலன்களுக்கபான தீரவு-
்கள் உள்ளிட்ட ்ை விடயங்கள் வ�பாடரபில் அரசபாங-
்கம் வசயற்்ட்டு ெருெ�பா்க ஜனபாதி்தி ந்கபாட்டபா்ய 
ரபாஜ்க்ஷ அச்சந்திபபின் ந்பாது வ�ரிவித்துள்ளபார.

அந�நெலள ஐககிய இைஙல்கயில் அரசியல் 
தீரவின் மூைம் ேபாட்லட சுபிட்சத்ல� நேபாககி ே்கரத்-
துெது �ைது எதிர்பாரப்பாகுவைன்று �மிழ் ந�சியக 
கூட்டலைபபின் �லைெர ஆர.சம்்ந்�ன் ஜனபாதி்தி-
யுடனபான சந்திபபின் ந்பாது வ�ரிவித்�பார. ேபாம் ஒரு 
ேபாடபா்க, ஒநர ைக்களபா்க ஒன்று்ட நெண்டுவைன்றை 
�ைது எண்ணத்ல�யும் சம்்ந்�ன் அஙந்க வெளியிட் -
டுள்ளபார.

இரு ெருட ்கபாை வ்கபாவிட் நிலைலையினபால் 
உருெபான வ்பாருளபா�பார வேருக்கடி நெலளயில் 
இவ்ெபாறைபான சந்திபவ்பான்றுககு �மிழ் ந�சியக கூட் -
டலைபபு முன்ெந்�லை குறித்து வ�ன்னிைஙல்க 
வ்ரும்்பான்லை ைக்கள் ைத்தியிலும், ேபாவடஙகு -
முள்ள �மிழ் ைக்கள் ைத்தியிலும் ெரநெற்பு வ�ரிவிக -
்கப்ட்டுள்ளது. ெடககு, கிழககு ைக்கள் எவ்நெலளயி-
லும் பிரிவிலனலய ஆ�ரித்�தில்லைவயன்்ல�யும், 
இணக்கப்பாடபான அரசியல் தீரவெபான்றின் ஊடபா்க 
வ்ரும்்பான்லையின ைக்களுடன் ேல்லுறைநெபாடு 
ெபாழ்ெ�ற்ந்க விரும்புகின்றைனவரன்்ல�யும் �மிழ் 
ந�சியக கூட்டலைபபின் இச்சந்திப்பானது மீண்டும் 
உறுதி வசயதுள்ளது.

  அரசியல் ்கட்சி்களும், அரசபாங்கத் �ரபபும் நேரில் 
சந்தித்து ைனம் விட்டு ்கருத்து்கலளப ்ரிைபாறிக 
வ்கபாள்ெவ�ன்்து ேல்ைவ�பாரு அரசியல் ேபா்கரி்கைபா-
கும். இவ்ெபாறைபான சிறைப்பான அரசியல் ்கைபாசபாரம் 
எைது ேபாட்டில் வ�பாடர நெண்டுவைன்்ந� ேபாட்டில் 
அலைதிலயயும், சைபா�பானத்ல�யும் விரும்புகின்றை 
ைக்களின் எதிர்பாரபபு ஆகும்.
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

கடமை தவறாமையிலும், கருமை ப�ாழிவ-
திலும் முதனமையாக இருப்�ாருக்கு இநத 
உலக்ை உரிமையுமடயதாகும்.

�ருமம் சி்்தயாமல் �ணபணாட வல்லார்ககு
உரி்ம உ்டததிவ் வுலகு

குறள் தரும் சிநதனை

ஐந்து தினங்களில் ஆறாவது தடவவயா்க
எரிப�ாருட்களின் விவை்கள் அதி்கரிப்பு

இந்தியாவில் உச்சம் த�ாடும் விலையயற்றம்;

ப�ாற்ளபபற்று வா்ைச்-
பே்ன பிரப்தே 
ே்பயின் கீழ் இயங்கி 

வருகின்ற வா்ைச்பே்ன கபாதுேன நூல-
�ததின் 50ஆவது ஆணடு நி்றவி்ன 
முன்னிட்டு இவ்வருடம் பல்பவறு நி�ழ்வு�ள் 
நூல�ததில் ந்டகபற்று வருகின்றன. அவ்வ-
்�யில், ேர்வப்தே ம�ளிர் தினததி்ன முன்-
னிட்டு ப�ாற்ளபபற்று பிரப்தே ே்ப நூல�ங்-
�ளில் �டந்த 25 ஆணடு�ளுககும் பமலா� 
பணிபுரிநது வரும் திருமதி சிவபனஸ்வரி கேல்-
பவநதிரன், திருமதி சு்தாமதி அருள்பிர�ாேம், 
திருமதி ்தாரணி ்தங்�தது்ர மற்றும் வா்ைச்-
பே்ன கபாதுேன நூல�ததின் நூல�ர் திருமதி 
கஜஸ்மின் ஹபோ மஜீத ஆகிய நான்கு கபண 
உததிபயா�த்தர்�்ள பாராட்டி க�ௌரவிககும் 
நி�ழ்வு அண்மயில் கபாதுேன நூல�ததில் 
ந்டகபற்றது.

 ப�ாற்ளபபற்று பிரப்தே ே்பயின் ்தவி-
ோளர் திருமதி ப�ாபா கஜயரஞ்சித ்த்ல்ம 
்தாங்கி நடததிய இநநி�ழ்வில், ே்பயின் கேய-
லாளர் ே.நவநீ்தன், நிதி உ்தவியாளர் எஸ்.
கஜயரூபன் ஆகிபயார் அதிதி�ளா�க �லநது 
க�ாணடனர். ஏ்னய கபாதுநூல�ங்�ளில் 
பணிபுரிகின்ற உததிபயா�த்தர்�ள் பலரும் இந-
நி�ழ்வில் �லநது க�ாணடனர்.

 "�டந்த 1996 மு்தல் நூல�பபணியில் ஈடு-
பட்டு வருகின்ற குறித்த கபண உததிபயா�த்தர்-
�ள் இபபிரப்தே ே்பககுட்பட்ட 07 கபாது நூல-
�ங்�ளுள் அபந�மா� இதுவ்ர 04 இற்கு 
பமற்பட்ட கபாதுநூல�ங்�ளில் இதுவ்ர பணி-
யாற்றி உள்ளனர். நாட்டின் யுத்த அோ்தாரண 
சூழ்நி்ல நிலவிய �ாலங்�ள் மு்தல் ்தற்�ால 
க�ாபரானா சூழ்நி்லயில் கூட ்தளராது, 
ஏ்னய கபாதுநூல� உததிபயா�த்தர்�ளுககு 
முன்பனாடி�ளா�வும் பணிபுரிநதுள்ளனர். 
பநரம் ்தவறா்ம, நூல�ததின் அ்னதது-
நி்லக �ட்ம�்ளயும் ேரிவரச் கேய்கின்-
ற்ம, நூல�ததின் வளர்ச்சி பநாககிய விரி-

வாக�ற் பணி�ளில் அர்பபணிபபுடன் ஈடுபட்டு 
வருகின்ற்ம, ஆவணங்�்ளச் ேரியா�ப 
பபணுகின்ற்ம உட்பட  நூல�ததின் அ்னத-
துப பணி�ளிலும் அர்பபணிபபுடன் கேயற்-
பட்டு �டந்த 25 ஆணடு�ளுககும் பமலா� 
கபாறு்மயுடன் பணிபுரிகின்றனர்.

 அவர்�்ள பாராட்டுவ்தன் மூலம்்தான் 
இ்ளய ்த்லமு்றயின்ரயும் ஊக�பப-
டுத்த முடியும். ஆண�ள் நி்றந்த க்தாழில்கவ-
ளியில் இன்று எல்லாத து்றயிலும் கபண�ள் 
வியாபிததுள்ளனர். ்தனியார் து்றயாயினும் 
ேரி, அரே து்றயாயினும் ேரி கபண�ள் வீடு-
�்ளத  ்தாணடி க்தாழில்கவளியில் அவர்�ள் 
எதிர்க�ாள்ளும் ேவால்�ள் பலவாகும். ஆனால் 

அ்வ அ்னத்்தயும் �டநது, ்தமது க்தாழி-
லுககு பநர்்மயா�வும், அர்பபணிபபுடனும் 
பணியாற்றுபவர்�்ள ஆண, கபண பப்த-
மின்றி �னபபடுத்த பவணடியது �ாலததின் 
ப்த்வ. அ்தன் அடிபப்டயிபலபய இந்த நி�ழ்-
வும் ஏற்பாடு கேய்யபபட்டது.

ஆண�ளுககு இ்ணயா� பல்பவறு து்ற-
�ளில் பணிபுரியும் கபண�்ள பபாற்ற 
பவணடியது நம் எல்பலாரதும் �ட்மயாகும். 
பிரப்தே ே்ப�ளில் இ்தற்�ான ஒதுககீடு�்ள 
பமற்க�ாணடு, ே்பயின் கீழ் பணிபுரிகின்ற  
கபண�்ள க�ௌரவபபடுத்த பவணடும். 
25 ஆணடு�ளா� நூல�தது்றயில் பணி 
கேய்யும் கபண உததிபயா�த்தர்�்ள க�ௌர-

விககின்ற இந்த நி�ழ்-
வி்ன பிரப்தே ே்ப 
பமற்க�ாணடிருக� 
பவணடும். ஆனால் 
நூல� உததிபயா�த்தர்-
�பள இ்த்ன முன்-
னின்று ஆரம்பிதது 
்வததுள்ள்ம பாராட்-
டுககுரியது. இ்த்ன 
ஏற்பாடு கேய்்த வா்ைச்-
பே்ன கபாதுேன 
நூல� உததிபயா�த்தர் 

அ.ஸ்ரீ்தருககு பாராட்டுக�்ளயும் நன்றியி-
்னயும் க்தரிவிததுக க�ாள்கின்பறன்” என்று 
்தவிோளர் ்தனது ்த்ல்மயு்ரயில் க்தரிவித-
்தார்.

  அதிதி�ளின் உ்ர�்ளத க்தாடர்நது 
கவள்ளிவிைா �ணட கபண உததிபயா�த்தர்�-
ளுக�ான க�ௌரவிபபு இடம்கபற்றது. திருமதி 
கஜஸ்மின் ஹபோ மற்றும் திருமதி. சிவ-
பனஸ்வரி கேல்பவநதிரன் ஆகிய இருவருக-
கும் ்தவிோளர் நி்னவுச் சின்னங்�்ளயும், 
பரிசுப கபாருட்�்ளயும் வைங்கி ்வத்தார். 
க்தாடர்நது கேயலாளரினால் திருமதி சு்தாமதி 
அருள்பிர�ாேததுககும், நிதி உ்தவியாளரி-
னால் திருமதி ்தாரணி ்தங்�தது்ரககும் 
நி்னவுச் சின்னங்�ளும், பரிசு�ளும் வைங்-
�பபட்டன.  க�ௌரவிக�ப கபற்ற 04  கபணம-
ணி�ளும் ்தமது பணிக�ால மனபபதிவு�்ள 
பகிர்நது க�ாணடதுடன், ்தம் பணிக�ாலததில் 
்தாம் கபற்றுக க�ாணட மு்தல் க�ௌரவம் இது-
கவனக கூறி, நி�ழ்வி்ன ஏற்பாடு கேய்்த 
ஸ்ரீ்தருககும், விைாககுழுவுககும் ்தமது நன்-
றியி்ன கநகிழ்ச்சியுடன் பதிவு கேய்்தனர்.

ஸ்ரீ லஸ்ரீ ஆறுமு�நாவலர் 
கபருமான் ஆணடிபல (2022) 
இளம் இநதுச் சிறார்�ளி்டபய 

நாவலர் கபருமான் பற்றிய விழிபபுணர்்வ 
ஏற்படுததுமு�மா�, யாழ்.மாவட்ட இநது 
ேமய அறகநறிப பாடோ்ல�ளில் 'வாராந-
்தச் கோற்கபாழிவும், மா்தநப்தாறும் நாயன்-
மார் குருபூ்ஜ நி�ழ்வும்' �னடா கராறன்-
பரா்வ வதிவிடமா�க க�ாணட சிவஸ்ரீ பால. 
திருகுணானந்தககுருக�ள் அவர்�ளின் அனு-
ேர்ணயுடன் ந்டகபற்று வருகின்றன.   

 ேமயபஜாதி�திர்�ாமன் நிஜலிங்�ம் 
ஒழுங்�்மபபில் �ா்ரக�ால் அம்்மயார் 

குருபூ்ஜ நி�ழ்வும் , மாணவர்�ளுககு 
�லாோர உ்ட வைங்�லும் உரும்பிராய் 
சிவபுரீஸ்வரர் அறகநறிப பாடோ்ல மணட-
பததில் 26.03.2022 ேனிககிை்ம �ா்ல 
ந்டகபற்றன. பமற்படி நி�ழ்வில் மன்னார் 
மாவட்ட உ்தவி அரோங்� அதிபர் பவ. 
சிவராஜா பிர்தம விருநதினரா�க �லநது 
க�ாணடார்.   

 சிறபபு விருநதினரா� இநது �லாோர 
உததிபயா�த்தர் திருமதி மா. அனந்தலட்சுமி 
உட்பட பலரும் இநநி�ழ்வில் �லநது சிறபபித-
்தனர். குருபூ்ஜ்ய முன்னிட்டு நடத்தபபட்ட 
இநதுேமய கபாது அறிவுப பபாட்டியில் கவற்-

றியீட்டிய மாணவர்�ளுக-
குப பாராட்டுப பரிசில்-
�ள் வைங்�பபட்ட்்தத 
க்தாடர்நது அறகநறிப 
பாடோ்ல மாணவர்�-
ளுககு �லாோர உ்ட 
வைங்�பபட்டது.  

 இப்தபவ்ள 
�ா்ரக�ால் அம்்ம-
யார் குருபூ்ஜ நி�ழ்வு 
இணுவில் �ா்ரக�ால் 
சிவன் மணிமணடபத-
தில் 25.03.2022 

கவள்ளிககிை்ம 
இடம்கபற்றது. இந-
நி�ழ்வில் �லாநிதி 
திருமதி.விகபனஸ்வரி 
பவபநேன்  

(்த்லவர், -் ேவ 
சித்தாந்ததது்ற, 
இ்ணபபாளர்- ே்வ 
சித்தாந்த முது�்ல-
மாணி,  

உயர்பட்டபபடிபபுக�ள் பீடம், யாழ்பபாணப 
பல்�்லக�ை�ம்) பிர்தம விருநதினரா�ப பங்-
ப�ற்றார். சிறபபு விருநதினரா� இநது �லாோர 
உததிபயா�த்தர் திருமதி மா. அனந்தலட்சுமி 
�லநது க�ாணடார். குருபூ்ஜ்ய முன்னிட்டு 
நடத்தபபட்ட இநதுேமய கபாது அறிவுப பபாட்டி-
யில் கவற்றியீட்டிய மாணவர்�ளுககுப பாராட்-
டுப பரிசில்�ளும் வைங்�பபட்டன.  
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அ. �ன�சூரியர் 

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீ்தர்
(நூல� பேவ�ர்)
கபாதுேன நூல�ம், வா்ைச்பே்ன

 ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமான் ஆண்டு;   
 காரைககால் அமரமயார் குருபூரை நிகழ்வு  

எ ரிகபாருள் பற்றாககு்றயானது 
எமது நாட்்ட மட்டும் பாதிக�-
வில்்ல. உலகின் பல நாடு�ளி-

லும் ்தற்பபாது எரிகபாருட்�ளின் வி்ல�ள் 
அதி�ரிததுள்ளன. இநதியாவில் எரிகபாருட்�-
ளின் வி்ல முன்கனாருபபாதும் இல்லா்த-
வாறு ்தற்பபாது அதி�ரிததுள்ளது.

  நீர், உணவு, உ்ட, இருபபிடம் இ்த்ன-
யடுதது இன்று அவசியமான ப்த்வ�ளில் 
ஒன்றா� எரிகபாருட்�ள் மாறியுள்ளன. ஏற்-
�னபவ ரஷயா_ உக்ரன் பபாருககு மததி-
யில் பல ்தானியங்�ள், எரிவாயு, ே்மயல் 
எணகணய், எரிகபாருள் ஆகியவற்றின் 
வி்ல�ள் அதி�ரிததுள்ளன.க�ாபரானா 
்தணிவுககு வநது க�ாணடிருக்�யில் 
ரஷய_ உக்ரன் யுத்தம் மூணட்தால் வி்ல-

பயற்றமும், பற்றாககு்றயும் ஏற்பட்-
டுள்ளன. 

 இநதியாவில் மக�ள் தினமும் 
பயன்படுததும் கபட்பரால், டீேல், 
எரிவாயு வி்ல�ள் உயர்நதுள்ளன. 
இது மக�ள் மததியில் கபரும் அதிர்ச்-
சியி்ன ஏற்படுததியுள்ளது. இந்த 
வி்லபயற்றம் இப்தாடு நின்று 
விடுமா என்பது கபரும் ப�ள்விககுறி-
யா�பவ உள்ளது.  

 இ்தற்கி்டயில் 6 நாட்�ளில் 5 வது 
மு்றயா� பநற்றும் இநதியாவில் எரிகபா-
ருட்�ள் வி்லபயற்றம் �ணடுள்ளன. இது 
பாவ்னயாளர்�ள் மததியில் கபரும் அதிர்ச்-
சியி்ன ஏற்படுததியுள்ளது. பநற்று மட்டும் 

்தமிழ்நாட்டில் கபட்பரால் மற்றும் டீே-
லுககு மு்றபய 50 ்போ மற்றும் 
55 ்போ அதி�ரிததுள்ளது. இந்த ஒரு 
வாரததில் மட்டும் லீட்டருககு கபட்பரால் 
வி்ல 3.70 ரூபாவும், டீேல் வி்ல 
3.75 ரூபாவும் அதி�ரிததுள்ளது.  

 கடல்லியில் கபட்பரால் வி்ல லீட்-
டருககு -ரூ.99.11, க�ால்�த்தாவில் 
லீட்டருககு - ரூ.108.53, மும்்பயில் 
- ரூ.113.88, கேன்்னயில் -ரூ.105, 
கபங்�ளூர் - ரூ.104.46, ்ஹ்தராபாத 
-ரூ.112.37, கஜய்பபூர் -ரூ.111.30, 
திருவனந்தபுரம் ரூ.110.05.  

 கடல்லியில் டீேல் வி்ல லீட்டருககு 
-ரூ.90.42, க�ால்�த்தா - ரூ.93.57, 
மும்்பயில் -ரூ.98.13, கேன்்னயில் 

- ரூ.95.10, கபங்�ளூர் -ரூ.88.67, ்ஹ்த-
ராபாத ரூ.98.69, கஜய்பபூர் -ரூ.94.71, திரு-
வனந்தபுரம் -ரூ.97.11.  

 இநதியாவில் எரிகபாருள் வி்லயுயர்-
வானது ோ்தாரண மக�்ள ப்தம் பார்க�த 

க்தாடங்கியுள்ளது. இநதியாவில் எரிகபாருள் 
வி்லயானது மாநிலததுககு மாநிலம் பவறு-
படுகின்றது. இது ஒவ்கவாரு மாநிலமும் நிர்-
ணயிததுள்ள வரி வீ்தததி்ன அடிபப்டயா� 
க�ாணடுள்ள்தால், அ்த்ன கபாறுதது மாறு-
படுகின்றது. 

  இநதியாவின் முககிய 5 மாநிலங்�ளில் 
ேட்டமன்றத ப்தர்்தல் ந்டகபற்ற நி்லயில், 
க்தாடர்ச்சியா� �டந்த நவம்பர் 4 இல் 
இருநப்த வி்ல அதி�ரிக�ாமல் இருந்தது. 
இது ேர்வப்தே ேந்்தயில் மேகு எணகணய் 
வி்லயானது அதி�ரித்த பபாதிலும், இங்கு 
வி்லயில் மாற்றம் �ாணவில்்ல. இ்தற்-
கி்டயில் ப்தர்்தல் முடிவு கவளியான சில 
தினங்�ளுககுப பின்பு ஏற்றம் �ாண ஆரம்-
பித்த வி்லயானது, ்தற்பபாது க்தாடர்நது 
ஏற்றம் �ாண ஆரம்பிததுள்ளது. இது மக�-
ளின் வாழ்க்�ச் கேலவில் பாதிப்ப ஏற்ப-
டுததியுள்ளது.   

 இதுஒருபுறமிருக�, இநதியாவின் மருநது 
வி்ல நிர்ணய ஆ்ணயம் கவள்ளிககி-
ை்ம கவளியிட்ட அறிவிபபின்படி மக�-

ளுககு அடிபப்டத 
ப்த்வயா� விளங்-
கும் ப பராசிடட பமால் 
உட்படப பல அததியா-
வசிய  மருந து�ளின் 
வி ்ல ஏபரல் மா்தத-
தில் இருநது 10.7 
ே்தவீ்தம் வ்ரயில் 
உயர்த்தபபட உள்ள்தா� 
க்தரிவிததுள்ளது.இந்த 
10.7 ே்தவீ்தம் என்பது 
மருநது வி்ல நிர்ணய 
ஆ்ணயத்தால் அனு-
மதிக�பபடும் அதி�பப-
டியான வி்ல உயர்வு 
அளவீடு என்பது குறிப-
பிடத்தக�து.  கவள்-

ளிககிை்ம கவளியிடபபட்ட அறிவிபபின்படி 
வலி நிவாரணி�ள், நுணணுயிர் எதிர்பபி�ள், 
க்தாற்று எதிர்பபு உட்பட 800ககும் அதி�-
மான மருநது�ளின் வி்ல ஏபரல் மா்தததில் 
இருநது 10.7 ே்தவீ்தம் வ்ரயில் உயர்த்தப-
படும்.  அசிதபரா்மசின் பபான்ற நுணணு-
யிர் எதிர்பபு�ள், பகடீரியா க்தாற்று, இரத்த 
போ்� எதிர்பபு, விட்டமின்�ள் மற்றும் மின-
ரல்ஸ் பபான்ற மருநது�ளின் வி்ல உயர 
உள்ளது.  

 ஏற்�னபவ இநதியாவில் மருததுவச் 
பே்வ�ள் மற்றும் மருநது�ளின் வி்ல 
அதி�மா� இருககும் நி்லயில், ்தற்பபாது 
அறிவிக�பபட்ட வி்ல உயர்வின் மூலம் மக-
�ளுககுக கூடு்தல் சு்ம உருவாகியுள்ளது. 
பமலும் நாட்டின் முன்னணி மருந்த� நிறு-
வனங்�ள் மருநது வி்ல்ய 20 ே்தவீ்தம் 
வ்ரயில் உயர்த்த ப�ாரிக்� ்வத்த்ம 
குறிபபிடத்தக�து.   ்தற்பபாது வி்ல 
உயர்த்தபபடும் மருநது�ளில் க�ாபரானா 
க்தாற்்றக குணபபடுததும் மருநது�ளும் 
அடங்குகின்றன.  

800 இறகும் அதிகமான மருந்துப் 
த�ாருடகளின் விலைகளும் உயர்வு

வாவைச்சேவன �குதியில்
04 ப�ண்கள் ப்கௌரவிப்பு

நூைகப் �ணியில் தெள்ளிவிழா; 
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ரஜரட்்ட பிரதேசத்தில் வீழ்ச்சியம்டந்து 
வரும் மட்்ாண்டத் தோழிலுக்கு 
புத்துயிர் அளிக்்க ந்டவடிக்ம்க எடுக்-

்கப்ட்டும் என்று இராஜாங்க அமமச்சர் 
துமிந்ே திஸாநாயக்்க தேரிவித்ோர்.

  த்டிஸ் ரம்்ாவ கிராமத்தில் உள்ள 
மட்்ாண்டத் தோழிலா்ளர்்கம்ள சந்தித்ே 
அமமச்சர், அவர்்களின் பிரச்சிமை்க-
ம்ளக் த்கட்்டறிந்து த்காண்டார். இத்தோழி-
லில் ஈடு்ட்டு வரும் கிராமவாசி்கள எதிர்-
த்காளளும் நீண்ட்கால பிரச்சிமை்கம்ள 
அம்டயா்ளம் ்கணடு  அவர்்களுக்குத் 
தேமவயாை சலும்க்கம்ள வழஙகுவது 
தோ்டர்பில்  இதுவமர சரியாை ்கவைம் 
தசலுத்ேப்்டவில்மல எைவும் அவர் சுட்-
டிக்்காட்டிைார்.

 இம்மக்்களின்  முக்கிய  வாழ்-
வாோரம் மட்்ாண்டத் தோழிலா-
கும். மட்்ாண்டத் தோழிமல  
தமறத்காளவேற்கா்க ேறத்ாது 
அவர்்கள மின்சாரத்மேப ்யன்-
்டுத்துகின்்றைர். இேற்காை 
இயந்திரத்மே இராஜாங்க 
அமமச்சதர வழஙகியோ்கவும் 
தோழிலா்ளர் ஒருவர் தேரிவித்-
ோர். 

அம்மக்்கள ேங்க்ளது வாழ்-
வாோரத்துக்்கா்க மட்்ாண்டத் 
தோழிலில்  ஈடு்ட்டு வருோ்க  
தேரிவிக்கின்்றார்்கள.  அரசாங-
்கம் அத்தோழிமல முன்தைற்ற 
மும்றயாை ந்டவடிக்ம்க தமற-
த்காளவது அவசியம். 

"்களிமண தோட்டி்கம்ள 

அமமப்ேற்காை த்காட்்டம்க இல்மல. 
மின்சாரம் இல்லாமல் தோழிமல தமற-
த்காணடு வந்தோம். அந்ே கும்ற்ாடு்கம்ள 
நிவர்த்தி தசயோல் இந்ேத் தோழிமல 
எளிதில் முன்தைடுத்துச் தசல்லக் கூடிய 
்ல குடும்்ங்கள  உள்ளை. தமலும் 

சந்மேயில் அேற்காை. நல்ல  விமல  
கிம்டக்குமாயின்  எங்களுக்கு நல்ல எதிர்-
்காலம்  கிம்டக்கும்.

 ்கட்டுப்ாட்டு விமல த்ான்்ற ஏோவது 
சலும்க கிம்டத்ோல் இந்ேத் தோழிலில் 
முன்தைாக்கி தசல்லக் கூடிய வாயபபு 

கிம்டக்கும்.நாங்கள மட்்ாண்டத் 
தோழிலில்  இருந்து விடு்டுதவா-
மாயின்   எங்கள கிராமத்தில் 
உள்ள இம்ளய ேமலமும்றயி-
ைர்்கள யாரும் இந்ேத் தோழி-
லுக்கு வர மாட்்டார்்கள. அவவா-
்றாைால் ரஜரட்்டவில் மட்்ாண்டத் 
தோழிமல தமம்்டுத்ே முடியா-
மல் த்ாய விடும்" எைவும் அத்-
தோழிலா்ளர்்கள தேரிவித்ேைர். 

 "மட்்ாண்டத் தோழிலில் ஈடு-
்ட்டுள்ள கிராம மக்்களுக்கு புதிய 
தோழில்நுட்  ் அறிமவ வழஙகுவ-
ேறகும் பிரம்பு, பித்ேம்ள மட்்ாண-
்டங்கள மறறும்  ்மழமமயாை 
த்ாருட்்கம்ள வழஙகுவேறகும் 
ந்டவடிக்ம்க தமறத்காள்ளப்்ட 
தவணடும். தோ ழில்தும்ற 

தமம்்ாட்டு அமமச்சு்டன் இமைந்து ரஜ-
ரட்்டவில் வீழ்ச்சியம்டந்து வரும் மட்்ாண-
்டத் தோழிமல தமம்்டுத்ே  ந்டவடிக்ம்க 
எடுக்்கப்டும்" என்று தோழிலா்ளர்்கள 
மத்தியில் ்கருத்துத் தேரிவித்ே இராஜாங்க 
அமமச்சர் துமிந்ே திஸாநாயக்்க தேரிவித்-
ோர்.

தினகரன் பத்தி-
ரிகக ஆரம்பிக்-
கபபட்டு 90 

ஆண்டுகள் நிகைவ-
கைந்தகை த்தொைர்-
பொன முபதபரும் விழொ 
பபருவகை ப்தர்்தல் 
த்தொகுதியில் நகை-
தபறைகை குறித்து 
மிகுந்த ைகிழ்ச்சியகை-
வ்தொக பபருவகை 
பிரப்தச பிரமுகரொன 

ப்தசைொன்ய எம். இக்பொல் சம்சுதீன்  
பே.பி த்தரிவித்துள்ைொர்.

ஆரம்ப கொலம் மு்தல் தினகரன் பத்தி-
ரிககயொனது கல்வி, ககல, கலொசொரம், 
விகையொட்டு பபொன்ை பல்பவறு துகை-
களுக்கும் தபரும் பஙகளிபபு வழஙகி 
வருவ்தொகவும், நொதைஙகும் ஏரொை-
ைொன வொசகர்ககை தினகரன் பத்திரிகக-
யொனது ்தன்வசம் தகொண்டுள்ை்தொகவும் 
அவர் குறிபபிட்ைொர்.

 'ஊைகத்துகையில் சுைொர் 45 வருை 

கொலம் பஙகளிபபுச் 
தசய்த நொன், தினக-
ரன் பத்திரிககயின் 
நீண்ை கொல வொச-
கர்களில் ஒருவரொக 

இருநது வருவக்த-
யிட்டு தபருகை 

தகொள்கின்பைன். முபதபரும் விழொ 
பபருவகை த்தொகுதியில் நகைதபற-
றுள்ைகை மிகவும் ைகிழ்ச்சி ்தருகின்-
ைது. தினகரனின் பணி தைன்பைலும் 
சிைபபுைவும், 90 ஆவது ஆண்டு விழொ 
சிைபபுைவும் வொழ்த்துகிபைன்' என்று 
ப்தசைொன்ய எம். இக்பொல் சம்சுதீன்  
பைலும் த்தரிவித்துள்ைொர்.

சமாோை நல்லிைக்்கச் தசயற்ாடு்களில் 
த்ண ேமலவர்்கம்ள வலுப்டுத்ேல் 
(WAGE) திட்்டத்தின் தசயற்ாடு்களில் 

ஒன்்றாை, ்ல்ேரபபு தசயற்ாட்டுக் குழுவிைரின் 
கூட்்டம் தநறறு 27.03.2022 அன்று அம்்ாம்ற 
தமாணடி த�ாட்்டலில் நம்டத்ற்றது.  

 தசர்ச் ஃத்ார் த்காமன் கிரவுன்ட் (Search for 
Common Ground) நிறுவைத்தின் அனுசரமை-

யு்டன் அக்்கமரப்றறில் அமமந்துள்ள ்ாதிக்்கப-
்ட்்ட த்ண்கள நிறுவைத்திைால் (AWF), தமற்டி 
சமாோை நல்லிைக்்கச் தசயற்ாடு்களில் த்ண 
ேமலவர்்கம்ள வலுப்டுத்ேல் திட்்டம் (WAGE ) 
நம்டமும்றப்டுத்ேப்ட்டு வருவது குறிபபி்டத்ேக்-
்கது.   

 இலஙம்கயில் ்ல்தவறு ஆயே முரண்ாடு்கள, 
த்ார்்கள ந்டந்திருந்ோலும் சமாோை முன்தைடுப-

புக்்களிலும் நல்லிைக்்கங்களிலும் த்ண்களின் 
வகி்ா்கம், ்ங்களிபபு மி்கவும் கும்றவா்கதவ இருக்-
கின்்றது. இலஙம்கயில் ்காலா்காலமா்க இைங்க-
ளுக்கிம்டதய இைமுறு்கலும், முரண்ாடு்களும், 
்கலவரங்களும்ஏற்ட்டுள்ளை.   எைதவ, இன்ம்றய 
்கால்கட்்டத்தில் நல்லிைக்்கத்திலும் சமாோைத்தி-
லும் த்ண்கள ்ங்களிபம் வழஙகுவது மி்கவும் 
முக்கியமாகும் எை உைரப்ட்டுள்ளது. ஆ்கதவ 

த்ண்கம்ள வலுப்டுத்தி, சமாோை 
முன்தைடுபபுக்்க -
ளில் அவர்்கம்ள 
்ஙகுத்்ற மவப-
்ேறகும், அவர்்க-
ளும்டய தி்றமை 
விருத்தி தசயவேற-
குமா்க ‘சமாோை 
ந ல் லி ை க் ்க ச் 
தசயற்ாடு்களில் 
த ் ண ே ம ல வ ர் -
்கம்ள வலுப்டுத்-
ேல்' (WAGE ) 
எனும் திட்்டம் நம்ட-
மும்றப்டுத்ேப்டு -
கின்்றது.   

 சமாோை நல்லி-
ைக்்கச் தசயற ா்டு்க-
ளில் த்ண ேமலவர்-
்கம்ள வலுப்டுத்தும் 

(WAGE ) திட்்டத்தில் ்ல்ேரபபு 
தசயற ா்ட்டுக் குழுவும் அங்கம் 
வகிக்கின்்றது. மூன்று அமர்வு்க-
்ளா்க இ்டம்த்ற்ற இந்நி்கழ்வில் 
பிரதேச சம்்களில் உறுபபி-
ைர்்க்ளா்கவுள்ள த்ண உறுப-
பிைர்்கள, ஊ்ட்கவியலா்ளர்்கள, 
தும்றசார் ேமலவர்்கள எை 

்லரும் ்ஙகு்றறியிருந்ேமம 
குறிபபி்டத்ேக்்கது.    இந்ே ்ல்ே-
ரபபு தசயற்ாட்டுக் குழுவிைரின் 
கூட்்டதம அம்்ாம்ற தமான்டி 
த�ாட்்டலில்நம்டத்ற்றது.   

கூட்டுச் தசயறதிட்்டங்களின் 
மூலம் அம்டயா்ளம் ்காைப-
்ட்்ட உளளூர் பிரச்சிமை்கம்ள 
தீர்த்துக் த்காளவதும், முன்-
மவக்்கப்ட்்ட ்ரிந்துமர்கம்ள 
ஆராயந்து, த்ண ேமலவர்்களு-
்டன் இமைந்து ேங்க்ளது ஒத்-

துமழபம் வழஙகுவதுதம இப்ணிக்-
குழுவின் தநாக்்கமாகும்.   த்ண்கள 
அரசியலில் ஈடு்டுேலில் உள்ள சாே்க, 
்ாே்கங்கள என்்ைவும் ்கலந்ோதலா -
சிக்்கப்ட்்டமம குறிபபி்டத்ேக்்கது. தசர்ச் 
ஃத்ார் த்காமன் கிரவுன்ட் (Search 
for Common Ground) நிறுவைத்தின் 
நி்கழ்ச்சித் திட்்டங்களுக்்காை ஆதலாச -
்கர் நளினி ரட்ைராஜா ேமலமமயில் 
நம்டத்ற்ற இந்நி்கழ்வில், ்ாதிப -
புற்ற த்ண்கள நிறுவைத்தின் (AWF) 
இமைப்ா்ளர் வாணி மசமன், 
சமாோை நல்லிைக்்கச் தசயற்ாடு -
்களில் த்ண ேமலவர்்கம்ள வலுப் -
டுத்ேல் (WAGE) திட்்ட இமைப்ா்ளர் 

்கமலவாணி சுோ்கரன் ஆகிதயாரு்டன் மனிே 
உரிமமஆமைக்குழுவின் அம்்ாம்ற மாவட்்ட 
இமைப்ா்ளர் சட்்டத்ேரணி ஏ.சி.ஏ.அஸீஸ் 
மறறும் அட்்டாம்ளச்தசமை, ஆமலயடிதவம்பு 
பிரதேச சம்யின் ேவிசா்ளர்்கள ஆகிதயாரு்டன் 
்ாதிபபுற்ற த்ண்கள நிறுவைத்தின்(AWF) உத்தி-
தயா்கத்ேர்்கள எை ்லரும் ்கலந்து த்காண்டைர்.  

ஸ்ரீ லங்கா சுேந்திரக்்கட்சி 1970 ஆம் 
ஆணடில் ஐக்கிய தேசிய ்கட்சிமய 
தவரறுத்து மி்கப த்ரிய தேர்ேல் 
தவறறிமய அம்டந்திருந்ேது. ்கைவ-

ரின் ்டுத்காமல, 1962 இல் ஒரு இராணுவ சதிப-
புரட்சி எை இக்்கட்டு்கம்ள சந்தித்திருந்ே ஸ்ரீமாதவா 
்ண்டாரநாயக்்க, ஒரு தசாஷலிச அரமச நிறுவுவ-
தில் தீவிரமா்க இருந்ோர். 

 ஆைால் 1962 சதிபபுரட்சியின் பின்ைர் 
ஐ.தே.்க ்காலத்தில் 1966 இல் மறத்றாரு சதிமு-
யறசி என்்வறறிைால் ்ாது்காபபு வி்டயத்தில் 
இலஙம்க ்லவீைமாை நிமலயில் ்காைப்ட்்டது. 
்காட்ரிஜ் குணடு்கம்ள துப்ாக்கியில் த்ாட்டு சுடும் 
துப்ாக்கி்கத்ள த்ாலிஸார் ம்க்களில் இருந்ேை. 
இராணுவம், ்க்டற்ம்ட, ்கப்ற ்ம்ட்களின் இலட்ச-
ைமும் இவவாத்ற இருந்ேது.

இந்ேப பின்ைணியில்-
ோன் ஸ்ரீமாவின் அரமச 
தூக்கி எறியும் ஒரு ஆயுேப 
த்ாராட்்டத்மே மறுவரு்டதம, 
1971 ஏபரலில் ்கட்்டவிழ்த்து 
விட்்டைர் த�ா�ை 
விதஜவீர ேமலமமயிலாை 
தஜ.வி.பியிைர். தேனியாய, 
த்க்காமல, தேன்்குதியில் 
சில இ்டங்கள எை தஜ.வி.
பியிைர் ம்கப்றறியுமிருந்ேைர். சறறும் எதிர்்ா-
ரே ோக்குேல் இது. 

 முேலில் த்காழும்ம்க் ்காப்ாறறியா்க 
தவணடும். உ்டைடியா்க ேன் குடும்் நணபி-
யும் ்ாரேப பிரேமருமாை இந்திரா்காந்திமயத் 

தோ்டர்புத்காண்ட ஸ்ரீமாதவா, ேன் பிரச்சிமைமய 
தசான்ைார். அவர் உ்டைடியா்க இந்திய இராணு-
வத்தின் ஒரு ்குதியிைமர த்காழும்புக்கு அனுபபி 
மவத்ோர். அவர்்கள இலஙம்க இராணுவத்து-
்டன் இமைந்து தேடுேல் தவட்ம்ட்களில் இ்றங்க-
வில்மல. ஆைால் ்கட்டுநாயக்்க, இரத்மலாமை, 
தரடிதயா சிதலான், த்காட்ம்ட தோமலத்தோ்டர்பு 
மத்திய ்ரிவர்த்ேமை நிமலயம் த்ான்்ற முக்கிய 
இ்டங்களில் ்காவலுக்கு நிறுத்ேப்ட்்டைர்.

  இந்தியா, இலஙம்கயின் ஜைநாய்க அரமசக் 
்காப்ாற்ற தநரடியா்க உேவிய சந்ேர்ப்ம் இது. 

இலஙம்க வாழ் ேமிழர்்களுக்கும் ேமிழ்கத் ேமிழ்க்-
குடிமக்்களுக்கும் இம்டதய ஒரு தோபபுள த்காடி 
உ்றவு இருப்ோல், இலஙம்க அரசியல்வாதி்க-

ளுக்கு எபத்ா-
துதம இந்தியா 

மீோை சந்தே்கப ்ார்மவ 
இருந்து வந்திருக்கி்றது. 
இமே தேர்ேலு்டன் சம்்ந்-
ேப்ட்்ட அரசியல் பிமழபபு 
என்றுோன் நாம் அர்த்ேப -்

டுத்திக் த்காள்ள 
தவணடும். இறுதி 
யுத்ேத்தின் த்ாது 
இந்தியா இலஙம்கயின் ்க்்கம் 
நின்்றது தவறறிக்்காை த்ரிய வாயப-
்ா்க அமமந்ேது என்்மே இவர்்கள 
எப்டி ம்றந்து த்ா்கக் கூடும்?

 இலஙம்க ்டுதமாசமாை த்ாரு-
்ளாோர வீழ்ச்சிமய அம்டந்துள்ள 
நிமலயில், ஒரு பில்லியன் அதம-
ரிக்்க த்டாலர்்கம்ள இந்தியா த்ாருள 
த்காளவைவு ்க்டைா்க வழஙகியிருக்-
கி்றது. இந்ே ஒப்ந்ேம் ம்கச்சாத்-
ோை உ்டதைதய அடுத்ேடுத்து எண-
தையக் ்கப்ல்்கள இலஙம்கக்கு 
வரத் தோ்டஙகியுள்ளை. ்காகிேம் 
இல்லாமல் ்ரீட்மச்கம்ள ந்டத்துவது 
எப்டி என்று ்கல்வித் திமைக்்க்ளம் 
குழம்பிப த்ாயிருந்ே ேருைத்தில், 

அரசு அச்ச்கத்துக்குத் தேமவயாை ்காகிோகி்கம்ள 
இந்தியா இக்்க்டன் திட்்டத்தின் ஊ்டா்க அனுபபி 
மவத்துள்ளது. இேற்கா்கத்ோன் எமது பிரேமர் 
இந்தியப பிரேமருக்கு நன்றி்கம்ளத் தேரிவித்-
துள்ளார். ்க்டந்ே புேைன்று த்காழும்பில் நம்ட-
த்ற்ற சர்வ்கட்சி மாநாட்டில் ்கலந்து த்காண்ட 
ரணில் விக்கிரமசிங்க, மி்கச் சரியாை ேருைத்தில் 
இந்தியா ம்கத்காடுத்திருப்ோ்கவும் இலஙம்க-
யின் நண்ன் இந்தியா என்றும் ்ாராட்டியிருப-
்து ்கவனிக்்கத்ேக்்கது.   த்ாரிைால் ்ாதிக்்கப்ட்்ட 
வ்டக்குக்கு இந்தியா தோ்டர்ச்சியா்க மனிோபிமாை 

உேவி்கம்ளச் தசயது வந்துள்ளது. 50 ஆயிரம் 
வீடு்கம்ள அமமக்கும் திட்்டத்மே அறிமு்கம் 
தசயேது. மமலய்கத்தில் 15 ஆயிரம் வீடு்கள 
அமமக்கும் திட்்டமும் அமுலில் உள்ளது. தமலும் 
தவத்றந்ே நாட்ம்டயும் வி்ட இலஙம்கயில் அதி்க 

முேலீடு்கள தசயதிருக்கும் நா்டா்க இந்தியா வி்ளங-
குகி்றது. வசதியற்ற ஆைால் தி்றமமசார் மாை-
வர்்களுக்கு இந்தியா தோ்டர்ந்து புலமமப ்ரிசில்-
்கம்ள வழஙகி வருகி்றது. அவவபத்ாது இந்தியா 
ரிசர்வ வஙகியி்டமிருந்து இலஙம்க ்க்டன் த்றறு 
வந்துள்ளது.  இந்தியா எமது நண்ன். இந்தி-
யாமவ விமர்சிக்்கக் கூ்டாது. இலஙம்க்கு உேவுவ-
ேன் மூலம் இலஙம்கயின் தேசிய ்ாது்காபபுக்கு 

ஆ்த்து ஏற்்டலாம் 
எைத் தேரிவிக்்கப்டும் 
்கருத்து ேவ்றாைமவ. 
இந்தியா இபபிராந்தியத்-
தின் ்லமிக்்க இராச்சி-
யம். இலஙம்க தநருக்-
்கடிக்குள்ளாை எல்லாச் 
சந்ே ர்ப்ங்களிலும் 
இந்தியா முன்வந்து 
உ ே வி யி ரு க் கி ்ற து .
எைதவ இந்தியாமவ 
அவமதிக்்கக் கூ்டாது 
எை விவசாயத்தும்ற 
அமமச்சர் மஹிந்ோ-
ைந்ே அளுத்்கமத்க 

தேரிவித்திருப்து இஙத்க குறிபபிட்்டத்ேந்து.
 அரசர் ்காலத்மே எடுத்துக் த்காண்டாலும் 

இலஙம்க அரசர்்களுக்கு இந்திய அரசர்்கள 
ம்கத்காடுத்திருக்கி்றார்்கள. இலஙம்கயில் அர-
சர்்கள மத்தியில் பிைக்கு்கள ஏற்டும் த்ாது 
அவர்்கள இந்தியாவுக்கு தசல்வதும் அஙத்க ்ம்ட-
திரட்டுவதும் சரித்திரத்தில் இ்டம்த்றறிருக்கும் 
சம்்வங்கள. ்காசியப்னுக்கு எதிரா்க மு்கலன் 

இந்தியாவிதலதய ்ம்ட திரட்டி 
இலஙம்க வந்து ்காசியப-
்மை வீழ்த்தியது வரலாறு. 
்க்டல்சூழ் இலஙம்கயின் 
்கயவாகு மன்ைன் ேமிழ் அர-
சனின் அமழபம் ஏறறு 
ேமிழ்கம் தசன்்றதும், அஙத்க 
்கணைகி வழி்ாட்ம்டக் ்கணடு 
அமே இலஙம்கயில் அறி-
மு்கப்டுத்தி இலஙம்கயில் 
்கணைகி அல்லது ்த்தினி-
யம்மன் வழி்ாட்ம்ட ஆரம்-
பித்து மவத்ேதும் வரலாறு 
தசால்லும் தசயதி. 

 த்ௌத்ே மேத்மே இலங-
ம்கக்கு அறிமு்கம் தசயது 
தவள்ளரசு மரக்்கன்ம்றயும் 
த்காணடு வந்ேவர் சங்க-
மித்மே. இலஙம்கயில் ஆ்டப-

்டும் ந்டைங்கள, இமச, இமசக்்கருவி்கள 
உம்டயணியும் மும்ற்கள எை அமைத்-
துதம இந்திய அடிப்ம்டயிலாைமவ.

 எைதவ இந்தியக் த்காம்ட என்்து 
தவறுமதை சமீ்த்தில் இலஙம்கக்கு 
இந்தியா வழஙகிய ஒரு பில்லியன் த்டாலர் 
்க்டன் திட்்டம் அல்ல. இது இரண்டாயிரம் வரு-
்டங்களுக்கு முன்பிருந்தே இலஙம்கக்கு 
இந்தியா வழஙகி வந்திருக்கும் த்காம்ட்க-
ளில் மி்கச் சிறிய ஒன்று மட்டுதம. மேம், 
தமாழி, இலக்கியம், ்கலாசாரம் எை இந்தியா 
வழஙகியிருக்கும் த்ருஙத்காம்ட்களுக்கு 

முன்்ா்க இது ஒரு சிறு துரும்பு என்்றால் மிம்கயா-
்காது. இலஙம்க அரசியல்வாதி்கள எவவ்ளவுோன் 
இந்தியாமவ ேமது அரசியல் நலன்்களுக்்கா்க 
ேவ்றா்க சித்ேரித்ோலும், இந்தியா என்த்றன்றும் 
இலஙம்கக்கு சார்்ா்கவும் உறுதுமையா்கவுதம 
இருந்து வந்திருக்கி்றது. சமீ்த்தில் அரசாங்கத்தில் 
இருந்து தவளிதயற்றப்ட்்ட ்கம்மன்பில ஒரு ்த்திரி-
ம்கக்கு அளித்ே த்ட்டியில் இலஙம்க மீது 21 ே்டமவ-
்கள ஆக்கிரமிபபு தசயயப்ட்டிருப்ோ்கவும் அதில் 17 
ஆக்கிரமிபபு இந்தியாவிைால் தமறத்காள்ளப்ட்டிருப-
்ோ்கவும் கூறியுள்ளார்.

 இது முறறிலும் அ்த்ேமாைது. எதிர்த்ேரபபில் 
இருப்ோல் எமே தவணடுமாைாலும் த்சலாம் 
என்்றநிமலயில் அவர் அப்டிக் கூறியிருப்ோ-
்கதவ ்கருே தவணடியிருக்கி்றது. தசாழர் ்ம்டதய-
டுபம் அன்ம்றய த்ார் மும்ற, த்ாரு்ளாோர 
மும்ற்கள என்்ைவறத்றாடு ஒபபிட்டுப ்ார்க்்க 
தவணடும்.  ஒரு நாட்டின் மீது ்ம்டதயடுப்து 
அந்நாட்ம்ட சூம்றயாடி அந்நாட்டு தசல்வங -
்கம்ள ேமோக்கிக் த்காள்ளத்ோன். இது, வஙகி-
்கள, சர்வதேச நிதிநிறுவைங்கள இல்லாே ஒரு 
்காலம். இமே த்ார்ப த்ாரு்ளாோரம் எைலாம். 
எைதவ அன்ம்றய சூழல்்கம்ள இன்ம்றய நிமல-
மம்களு்டன் த்ாருத்திப ்ார்ப்து சிறுபிளம்ளத் 
ேைமாை ்ார்மவ.

 இந்தியா என்ம்றக்குதம இலஙம்கயின் நண -
்ைா்கதவ இருந்ேது, இருக்கும்!

எக்காலத்திலும் இலங்்யின் 
நெருஙகிய த�காழன் இந்தியகா

ரஜரட்ட பிரத�சத்தில் 
மட்காண்டத் ந�காழிலுககு 
புத்துயிரளிக் ெ்டவடிக்் 

90 வரு்ட நி்ை்வக ந்காண்டகாடும்
தின்ரனின் ்ணி தமலும் வளரடடும்!

சமகா�கான ெல்லிணக்ச் நசயற்காடு்ளில்   
ந்ண �்லவர்்ள வலுப்டுத்தும் திட்டம்

றிசாத் ஏ. காதர்...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

மதார் தம்பி ஆரிப்...?
(அநுராதபுரம் சமற்கு தினகரன் நிருபர்)பேருவளை முகதார்

எமது ெகாடடுககு நெருக்டி  
த�கான்றும் தவ்ள்ளிநலல்லகாம் 
வி்ரந்து வந்து மு�லில் 
்்ந்காடுககும் ெகாடு ்கார�ம்

அம்்கா்ையில் ்ல்�ரபபு   
நசயற்காடடு குழுவினரின் அமரவு

்ண்்டய ்காலம் ந�கா்டக்ம் இன்று வ்ர இரு 
ெகாடு்ளுககுமி்்டதய ந�கா்டருகின்ை சத்கா�ர உைவு

தேசமான்ய எம். இக்்ால் சம்சுதீன் வாழ்த்து  
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இலங்கையிலிருந்து செல்லும் 
ஈழ அகைதிகைளுக்கு உதவுஙகைள்
தமிழ்க முதலமமச்்சரிடம் ச்சல்வம் எம்.பி க்காரிகம்க

்கடதாசி தட்டுப்ாடு:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில நி�வும் கடதோசித் 
தட்டுப்ோட்்ட க்வனத்தில 
சகோண்டு ரயில ்யண  சீட்-
டுகக்ை டிஜிட்டல மயப-
்டுத்து்வதற்கு தீரமோனித்-
துளைதோக ல்ோககு்வரத்து 
அ்மசெர திலும் அமுனுகம 
சதரிவித்துளைோர.   டிஜிட்டல மு்ை-
்மககு மோற்று்வது சதோடரபில 
மு்ை்மசயோன்று திட்டமிடப்ட்-
டு்வரு்வதோகவும் அ்மசெர சதரிவித்-
துளைோர.  

ரயில ்யண  சீட்டுகக்ை அசசி -
டு்வதற்குத் லத்்வயோன கடதோசி 
்ற்ைோககு்ை கோரணமோக கடதோசி-
்யப ்யன்்டுத்தும் மு்ை்ம்ய 

இல�ோசதோழித்து டிஜிட்-
டல மு்ைப்டுத்து்வதற்கு 
நட்வடிக்க எடுககப்டும் 
என்றும் அ்வர சதரிவித்துள-
ைோர.  

அலதல்வ்ை ்லல்வறு 
கோரணஙகளினோல ரயில 
லெ்்வகளில தோமதம் ஏற்-

்டு்வதோக மககள மத்தியிலிருந்து 
மு்ைப்ோடுகள முன்்்வககப்ட்-
டு்வரும் நி்�யில ரயில லெ்்வகள 
தோமதத்்த நி்வரத்தி செய்வதற் -
கும் நி�வும் கு்ை்ோடுக்ை ெரி 
செய்வதற்கும் லத்்வயோன நட-
்வடிக்ககள முன்சனடுககப்ட்-
டுளைதோகவும் அ்மசெர லமலும் 
சதரிவித்துளைோர.(ஸ) 

ரயில் பயண சீட்டுக்கை்ை 
டிஜிட்்டல் மு்ைபபடுதத முடிவு

ஓமந்்த விலேட நிரு்ர  

இ�ங்கயில ்வோழ 
முடியோசதன்று இந்தியோ 
செலலும் உைவுகள 
சதோடரபில ஈழ அகதிக -
ளுககு உதவுமோறு தமிழ் -
நோடு முத�்மசெரிடம் 
்ோரோளுமன்ை உறுபபினர 
செல்வம் அ்டகக�நோ-
தன் லகோரிக்கசயோன் ் ை 
முன்்்வத்துளைதோ க  சதரிவித்துள-
ைோர.  

இது சதோடரபில அ்வர லமலும் 
சதரிவிக்கயில,  

இ�ங்கயில ்வோழ 
முடியோத சூழ்நி்� ஏற் -
்ட்டிருககின்ைது. இதன் 
கோரணமோகல்வ மககளு -
்டய சதோழில ்ோதிககப -
்ட்டிருககின்ைது. பிள்ை -
களுககு ெரியோன மு்ையில 
உணவு சகோடுகக முடிய -
வில்�. அவ்வோைோன ஒரு 
பிரசசி்ன இ�ங்கயில 
சதோடரந்து சகோண்டிருக -

கின்ைது.  
ஒவச்வோரு நோளும் உணவு 

ச்ோருட்களின் வி்� மிக உயர்வ-
்ட்வதனோல அன்ைோடம் உ்ழக -

கின்ை்வரகள ்ட்டினி்ய எதிர -
சகோளகின்ை நி்� உரு்வோகி  அ்வரகள 
இந்தியோ செலகின்ை ஒரு சூழல 
ஏற்்ட்டிருககின்ைது. அது தவிரகக 
முடியோதது  . ஏசனன்ைோல குழந்்த-
களுககு உணவு சகோடுககவில்� 
என்ைோல தோய, தந்்த அடுத்த 
கட்டம் என்ன செய்வது என்று தோன் 
லயோசிப்ோரகள.  

ஆகல்வ இ�ங்கயில ்ட்டி -
னியோல இைப்்த விட இந்தியோ 
செல்வது ெட்டவிலரோத செயற்்ோ -
டோக இருந்தோலும் கூட, அவ்வோ -
ைோன ஒரு செயற்்ோட்்ட மககள 
செய்வது அந்த கோரணஙக்ை 

்்வத்து சகோண்டு தோன். எனல்வ 
இந்திய அரெோஙகம் அஙலக ்வரு -்
்வரக்ை முகோம்களில விட்டிருப் -
தோக அறிகின்லைன். அந்த்வ்கயில 
முத�்மசெருககு நன்றி செோல� 
கட்மப்ட்டிருககின்லைன்.  

இ�ங்கயில ்வோழமுடியோ -
சதன்று இந்தியோ ்வரும் உைவுக்ை 
நீதிமன்ைத்்த அணுக ்்வத்து 
சிைபபு முகோம்களில அ்டககோது, 
மககள தஙகியிருககின்ை முகோம்க -
ளில தஙக ்்வகக ல்வண்டும் என்ை 
லகோரிக்க்யயும் நோன் முத� -
்மசெரிடம் முன் ்்வககின்லைன் 
என்ைோர.  

60 ஆ்வது உல்க நாட்க தினதமத முன்னிட்டு கநற்று (27) ்காமல ட்வர் க�ால நிதி-
யததின் ஏற்்ாட்டில இராஜாங்க அமமச்்சர் விதுர விககிரமநாயக்க தமலமமயில நமட-
ச்ற்்ற க்சாமலதா சு்சிங�வின் தமிழில சமாழிச்யர்தது ச்வளியிடப்ட்ட "சிறு்வர்்கள் 
என்்றாலும் இப் விளஙகுது" "சதாபபி வியா்ாரி"எனும் இரு நூல்களின் சி்றபபு பிரதி-
்கமள ட்வர் க�ால நிதியததின் ்ணிப்ாளர் ்சம் உறுபபினர் புர்வலர் �ாசிம் உமர் 
அமமச்்சரிடமிருந்து ச்று்வமத்காணலாம். அமமச்சின் ச்சயலாளர் திருமதி நி்சாந்தி 
ஜயசிங்க, ட்வர் க�ால நிதியததின் ்ணிப்ாளர் நாய்கம் ்கலாநிதி எம்.எஸ்.தி்சாநாயக்க 
ஆகிகயாரும் அருகில ்காணப்டுகின்்றனர்.

புதுபபிக்கததக்க எரி்சகதி ்யன்்ாடு...
எவ்வோைோயினும், தற்ல்ோ்தய 

மின் சநருககடிககு உடனடி தீரவு 
கோணப்ட ல்வண்டும் எனவும், 
மின்ெோர சநருககடியோல ்ோதிககப -
்ட்டுளை மககளுககு த்டயில�ோ 
மின்ெோரம் வி்ரவில ்வழஙகப்ட 
ல்வண்டும் எனவும்   பிரதமர மஹிந்த 
ரோஜ்க்ஷ சதரிவித்தோர.  

இ�ங்கயின் 22 மிலலியன் 
ெனத்சதோ்கயில சுமோர 6 மிலலி-
யன் மககள ெமுரத்தி ெலு்கக்ைப 
ச்றுகின்ைனர. இதற்கோக மோதோந்தம் 
சுமோர 62 மிலலியன் ரூ்ோய செ�வி-
டப்டு்வதோக சதரிய்வந்துளைது. 
ெமுரத்தி ச்ை ல்வண்டிய்வரகளுககு 
உண்்மயில ெலு்ககள கி்டக -
கவில்� எனவும் லத்்வயில�ோ-
த்வரகள ெமுரத்தி ச்று்வதோகவும் 
சதரிவிககப்ட்டது.  

நி்�ல்ைோன அபிவிருத்தி முன் -
லனற்ைத்்த அைவிடும் தரவுகள 46 
குறிகோட்டிகள மட்டுலம எனவும், 
அது இது்வ்ர 105 குறிகோட்டிக-
ைோக அதிகரிககப்ட்டுளைதோகவும், 
தரவு அடிப்்டயில ஆசிய ்சுபிக 
பிரோந்தியத்தில இ�ங்க தற்ல்ோது 
10ஆ்வது இடத்்தப ச்ற்றுளைதோ-
கவும் இதன்ல்ோது சதரிய்வந்துள-

ைது.  
குறித்த ெந்தரப்த்தில ச்ோருைோ -

தோரக சகோள்ககள மற்றும் திட்டச 
செயற்்டுத்து்க அ்மசசின் 
செய�ோைர அனுே ச்லபிட்ட, 
லம�திக செய�ோைரகைோன ஏ.வி-
ம�வீர, டி.லக.விலஜசிஙக, பிரத -
மரின் சிலரஷட உதவி செய�ோைர 
பிரியஙக நோணயககோர, ெனத்சதோ்க 
கணகசகடுபபு தி்ணககைத்தின் 
்ணிப்ோைர நோயகம் பி.எம்.பி அனு -
ரகுமோர, கட்டுப்ோட்டோைர நோயகம் 
அலு்வ�கத்தின் கட்டுப்ோட்டோைர 
நோயகம், லக.ஏ.ரம்யோ கோந்தி, அரசு 
மதிபபீட்டுத் து்ையின் முதன்்ம 
மதிபபீட்டோைர பி.பி.டி.எஸ். முத்-
துககுமோரண, ச்ோதுப ்யன்்ோ-
டுகள ஆ்ணககுழுவின் ்ணிப-
்ோைர நோயகம் தமித குமோரசிஙக, 
லதசிய திட்டமிடல தி்ணககைத்-
தின் ்ணிப்ோைர நோயகம் ஆர.எச.
டபிளயூ.ஏ.குமோரசிறி, நி்�யோன 
அபிவிருத்தி ெ்்யின் ்ணிப்ோைர 
நோயகம் ெமிந்திரி ெ்ரமது, சகோள்க 
கற்்க நிறு்வகத்தின் நி்ைல்வற்-
றுப ்ணிப்ோைர க�ோநிதி துஷினி 
வீரலகோன் உளளிட்ட அதிகோரிகள 
்�ர க�ந்து சகோண்டனர.

ஐஓசி நிறு்வனம் மீறி...
எவ்வோைோயினும் எரிெகதி அ்மச-

ெர கோமினி ச�ோககுலக அது சதோடர-
பில சதரிவிக்கயில:

நிதிய்மசசுடன்  லமற்சகோள -
ைப்ட்டுளை இணககப்ோட்டு 
உடன்்டிக்க்ய மீறி ஐஓசி நிறு-
்வனம் எரிச்ோருள வி்�்ய அதி-
கரித்திருந்தோல அதற்கு எதிரோக நட -
்வடிக்க எடுககப்டும் என்றும் 
சதரிவித்துளைோர.

அது சதோடரபில அ்வர லமலும் 
சதரிவிக்கயில:

நோட்டில மு்ை்ம ஒன்றிற்கிணங-
கல்வ எரிச்ோருள வி்�கள அதிக -
ரிககப்டுகின்ைன.

அதற்கிணஙக து்ைமுகக கட்ட -
ணம், கடனுககோன ்வட்டி, ெர்வலதெ 
ெந்்தயில எரிச்ோருள வி்�, 
கப்ல கட்டணம், கோபபுறுதிக கட்ட -

ணம், வினிலயோகஸ்தரகளின் கட்ட -
ணம், சடோ�ரின் ச்றுமதி மற்றும் 
இ�ோ்ம் ஆகிய்வற்்ைக க்வனத்திற் 
சகோண்லட ச்ற்லைோலியக கூட்டுத் -
தோ்னமும் ஐஓசி நிறு்வனமும் தமது 
எரிச்ோருள வி்�க்ைத்  தீரமோ-
னிககின்ைன.

எனினும் ச்ற்லைோலியக கூட் -
டுத்தோ்னம் அதன் எரிச்ோருள 
வி்�்ய அரெோஙகத்தின் நடு -
நி்�யுடலனலய தீரமோனிக -
கின்ைது. 

அதனோல ச்ற்லைோலியக கூட்டுத் -
தோ்னத்திற்கு நட்டம் ஏற்்ட்டோலும் 
அரெோஙகத்தின் நடுநி்� இல�ோ -
மல ச்ற்லைோலியக கூட்டுத்தோ்னத் -
திற்கு எரிச்ோருள வி்�்ய அதி-
கரிகக முடியோது என்றும் அ்மசெர 
சதரிவித்துளைோர.(ஸ)

மின் உற்்ததிக்கா்க...
அ்மசசின் உயரதிகோரிசயோரு்வர 

சதரிவிக்கயில: 
சகர்வ�பபிட்டி, கைனி திஸ்ஸ 

மற்றும் சுஜிஸ்ட் ல்ோன்ை மின் உற்-
்த்தி நி்�யஙகளுககோல்வ இந்த 
எரிச்ோருள சதோ்க ்வழஙகப்ட்-
டுளைதோக அ்வர சதரிவித்துளைோர. 

மெகு எண்சணய இல�ோத கோர -
ணத்தினோல கடந்த 24ம் திகதி முற் -
்கல முதல சகர்வ�்பபிட்டி 
மின் உற்்த்தி நி்�யம் செயலி -
ழந்தது. 

அந்த மின் உற்்த்தி நி்�யத்தின் 
மூ�ம் லதசிய மின் இ்ணபபுககு 
270 சமகோல்வோட் மின்ெோரம் ்வழங-

கப்ட்டு ்வருகின்ை்ம குறிபபிடத் -
தககது.   

அலதல்வ்ை நீரமின் உற்்த்தி 
செயயப்டும் ம்�யக நீரத்லதக-
கஙகளில சதோடரசசியோக நீரின் 
மட்டம் கு்ைந்து்வருகிைது. மவு -
ெோக்� நீரத்லதககத்தில 120 அடி 
உயரத்தில இருகக ல்வண்டிய நீரமட்-
டம் தற்ல்ோது 54 அடியோக கு்ைந்-
துளைது. கோெலரீ நீரத்லதகத்தில 155 
அடியோக நீர இருககல்வண்டிய நீர-
மட்டம் 46 அடியோகல்வ கோணப்-
டு்வதோக அந்த நீரத்லதககஙகலைோடு 
ெம்்ந்தப்ட்ட ச்ோறியிய�ோைரகள 
சதரிவித்துளைனர.   (ஸ)   

ச்வளிநாடு்களுககுத...
கடற்்்டயினரின் ஒத்து்ழப-

புகக்ைப ச்ற்றுகசகோண்டு 
சதோடரசசியோன நட்வடிக்கக்ை 
லமற்சகோண்டு்வரு்வதோகவும் அ்வர 
சதரிவித்துளைோர.   

ல்ோ்தபச்ோருள ்வரத்தகம் 
சதோடரபில ்கது செயயப்ட்டுள -
ை்வரகள அவ்வரத்தகம் ஊடோக 
அ்வரகள ஈட்டிகசகோண்டுளை ்வரு-
மோனத்தின் மூ�ம் உரி்மயோககிக 
சகோண்டுளை செோத்துககள சதோடர-

பில விெோர்ணகள நடத்தப்டு-
்வதுடன் நிதி்ய ்ணசெ�்்வ 
செய்வ்தத் தடுககும் ்வ்கயில 
ெம்்ந்தப்ட்ட ெட்டத்தின் மூ�ம் 
நட்வடிக்க எடுககப்டு்வதோகவும் 
அ்வர சதரிவித்துளைோர.   அ்வரகள 
ெட்ட விலரோதமோக ச்ற்றுகசகோண்-
டுளை செோத்துகக்ை த்ட செய்வ -
தற்கு நட்வடிக்க எடுககப்ட்டுள-
ைதோக ச்ோலிஸ் ஊடகப ல்செோைர 
லமலும் சதரிவித்துளைோர.   (ஸ)  

IMF ்ரிந்துமர்களில சில...
முககிய ்வரத்தகப ச்ோருட்க -

ளின் வி்�கள ெந்்தயில அதி-
கரித்துளை்ம ஆகிய்வற்்ை 
அ டி ப ் ் ட ய ோ க க ச க ோ ண் ல ட 
சி� நட்வடிக்கக்ை தற்ல்ோது 
இ�ங்க ந்டமு்ைப்டுத்தி்வரு-
்வதோகவும் மத்திய ்வஙகி தமது அறிக-
்கயில குறிபபிட்டுளைது.  

அலதல்வ்ை இ�ங்கயோனது ெர -
்வலதெ நோணய நிதியத்துடன் சநருக-
கமோகச செயற்்டு்வதற்கு தயோரோ-
கவுளைதுடன் லமற்்டி நோணய 
நிதியத்துடன் ஒத்து்ழபபுடன் 
செயற்்டு்வதற்கும் தயோரோக உளை -
தோக மத்திய ்வஙகி தமது அறிக்க-
யில லமலும் சதரிவித்துளைது.  (ஸ) 

சஜய்சங்கர் இன்று ...
உளளிட்ட முககிய த்�்வரக -

ளுடன் இருதரபபு ல்சசு்வோரத்்த-
க்ை லமற்சகோளைவுளைதோகவும் 
அந்த ்வட்டோரஙகள சதரிவித்தன.  

இந்த ல்சசு்வோரத்்தகளின் 
ல்ோது இ�ங்க இந்தியோவிடம் 
எதிர்ோரத்துளை முககிய விடயங-
கள சதோடரபில கூடுதல க்வனம் 

செலுத்தப்டவுளைதோகவும் அந்த 
்வட்டோரஙகள சதரிவித்தன.  

அலதல்வ்ை இ�ங்க விஜயத் -
திற்கு முன்்தோக இந்திய ச்வளிவி-
்வகோர அ்மசெர லநற்்ைய தினம் 
மோ்�தீவுககோன உத்திலயோகபூர்வ 
விஜயசமோன்்ை லமற்சகோண்டுளை-
தோகவும் சதரிவிககப்டுகிைது.(ஸ) 

பிம்ஸ்சடக உச்சி...
லகோட்டோ்ய ரோஜ்க்ஷவின் த்�-

்மயில ந்டச்ைவுளைது.
இந்த உசசி மோநோட்டில மியன் -

மோரின் ச்வளிநோட்ட்மசெர 
மியன்மோ்ர பிரதிநிதித்து்வப் -
டுத்து்வோர.  

மோநோட்டிலும் அதுசதோடர்ோன 
க�ந்து்ரயோடலகளிலும் பிரோந் -

திய குழு்வோக பிம்ஸ்சடக அ்டந் -
துளை முன்லனற்ைம் சதோடரபில 
க�ந்து்ரயோடலகள இடம்ச் -
றும்.  

உசசி மோநோட்டின் ல்ோது பிம்ஸ்-
சடக ெோெனம் ஏற்கப்ட்டு ்� ெட்ட 
ஒப்ந்தஙகளில ்கசெோத்திடப்டும் 
என சதரிவிககப்டுகிைது. (ஸ)

சிலா்ம் ்கடலில...
நோனு ஓயோ்்வச லெரந்த மரு்த 

ரோமெோமி என்ை நோன்கு பிள்ைக-
ளின் தந்்தயும் விஸ்்வநோதன் என்ை 
நோன்கு பிள்ைகளின் தந்்தயுலம 
இவ்வோறு கடலில மூழ்கி உயிரிழந் -

துளைதோக ச்ோலிஸோர சதரிவித்த-
னர.  இ்வரகள தும்ம�சூரிய ்கத்-
சதோழில ல்ட்்ட ்குதியிலிருந்து 
்வந்த்வரகள என்றும் ச்ோலிெோர 
சதரிவித்துளைனர.(ஸ) 

்சர்்வகத்ச நாணய நிதிய அறிகம்க...
அலதல்வ்ை  ஐககிய லதசியக 

கட்சியின் தவிெோைரும் முன்னோள 
அ்மசெருமோன ்வஜிர அல்்வரதன -

வும் அது சதோடரபில கருத்துகக்ை 
சதரிவித்துளைோர.(ஸ)

ச்வளிநோட்டலு்வலகள அ்மசெர 
ல்ரோசிரியர ஜி.எல. பீரிஸ் பிசரஞ் -
சுக குடியரசின் செனட்டரகள 
குழு்்வ (24) சகோழும்பில ெந்தித்-
தோர.  

இதன்ல்ோது, சுகோதோரச 
சுற்று�ோ, சுற்றுசசூழல சுற்று�ோ, 
கலவி மற்றும் க�ோசெோரத் து்ைக -
ளி�ோன ஒத்து்ழபபுககு முககியத் -
து்வமளித்து, அரசிய�்மபபு சீர -
திருத்தம், இ�ங்கயில பிசரஞ்சு 
நிறு்வனஙகளின் முதலீடு, இ�ங -
்கயில இருந்தோன ச்றுமதி 

லெரககப்ட்ட ஏற்றுமதிககோன ெந் -
்தக்ை பிரோன்சில விரிவு்டுத் -
துதல (குறிப்ோக லதயி்�, மீன் -
பிடிப ச்ோருட்கள, ஆ்டகள, 
இரத்திணஙகள மற்றும் ஆ்ரணங -
கள), மற்றும் சுற்று�ோ உளளிட்ட 
்லல்வறு விடயஙகள குறித்து 
க�ந்து்ரயோடப்ட்டன.  

 இ�ங்கககும் பிரோன்ஸ் குடி -
யரசுககுமி்டயி�ோன இருதரபபு 
உை்்வ ்வலுப்டுத்தும் லநோககில 
செயற்்ட்டு ்வரு்வதோக பிரோன்ஸ் 
செனட்டரகள இதன்ல்ோது சதரிவித்-

தனர.  
இ்ைஞர மற்றும் வி்ையோட்டு 

அ்மசெர, அபிவிருத்தி ஒருஙகி-
்ணபபு மற்றும் கண்கோணிபபு 
அ்மசெர மற்றும் டிஜிட்டல 
சதோழிலநுட்்ம் மற்றும் சதோழில 
முயற்சி அபிவிருத்தி இரோஜோஙக 
அ்மசெர நோமல ரோஜ்க்ஷ, பிரோன்ஸ் 
தூது்வர எரிக �ோச்வரடு மற்றும் 
ச்வளிநோட்டு அலு்வலகள அ்மச-
சின் செய�ோைர அட்மிரல சகோ�ம்-
்லக ஆகிலயோர இந்த ெந்திபபில 
க�ந்துசகோண்டனர.  

பிசரஞ்சுக் குடியரசின் செனட்்டரகைள்    
குழுவு்டன் அ்ைசெர பீரிஸ் ெந்திபபு

இ�ங்கயிலுளை ்ஙகைோ -
லதஷ உயரஸ்தோனிகரோ�யத்தினோல 
ஏற்்ோடு செயயப்ட்ட ்ஙகைோ-
லதஷின் 51ஆ்வது சுதந்திர மற்றும் 
லதசிய தின நிகழ்வுகள பிரதமர 
மஹிந்த ரோஜ்க்ஷ த்�்மயில 
லநற்று (26) சகோழும்பு லகோலல்ஸ் 
ல�ோட்டலில ந்டச்ற்ைது.  

இ�ங்கககோன ்ஙகைோலதஷ 
உயரஸ்தோனிகர தோரிக சமோ�மட் 
ஆரிபுல இஸ்�ோம் அ்வரகளின் 
அ்ழபபின் ல்ரில, சகௌர்வ பிரத-
மர மஹிந்த ரோஜ்க்ஷ மற்றும் பிரத -
மரின் ்ோரியோர திருமதி. ஷிரந்தி விக-
கிரமசிஙக ரோஜ்க்ஷ இந்நிகழ்வில 
க�ந்து சகோண்டிருந்தனர.   

இ�ங்கககும் ்ஙகைோலதேுககு -
மி்டயில இரோஜதந்திர உைவுக்ை 

நிறுவி 50 ஆண்டுகள பூரத்தியோ்வ-
லதோடு. அது இந்நிகழ்வுககு லமலும் 
சிைபபு லெரககும் முகமோக அ்மயப-
ச்ற்றிருந்தது.  

இந்நிகழ்வில ெ்ோநோயகர மஹிந்த 
யோப்ோ அல்்வரத்தன, அ்மசெரக-
ைோன லஜோன்ஸ்டன் ச்ரனோண்லடோ, 
எஸ்.பி.திஸோநோயகக, இ�ங்கக-
கோன ்ஙகைோலதஷ உயரஸ்தோ -
னிகர தோரிக சமோ�மட் ஆரிபுல 
இஸ்�ோம், இரோஜோஙக அ்மசெ-
ரோன தோரக ்ோ�சூரிய, ச்வளிநோட்டு 
தூது்வரகள, உயரஸ்தோனிகரகள, 
அரெ ெோர்ற்ை நிறு்வனஙகளின் பிர-
திநிதிகள மற்றும் இ�ங்கககோன 
்ஙகைோலதஷ உயரஸ்தோனிகரோ�யத்-
தின் பிரதிநிதிகள ஆகிலயோர க�ந்து-
சகோண்டனர.  

ச்காழும்பு க்காலக்ஸ் க�ாட்டலில

பிரதமரின் தலைலமயில் பங்களாததஷ்
51ஆவது சுதந்திரதின க்காண்ாட்ம்

லிற்லைோ கோஸ் நிறு்வனம் லநற்்ைய 
தினம் 1,10,00 எரி்வோயு சிலிண்டர-
க்ை ெந்்தககு விநிலயோகித்ததோக 
சதரிவித்துளைது. அலதல்வ்ை 
இன்்ைய தினம் 3500 சமட்ரிக 
சதோன் எரி்வோயுவுடன் கப்ச�ோன்று 
நோட்்ட ்வந்த்டயும் என அந்த நிறு-
்வனம் சதரித்துளைது.   

தற்ல்ோது ்கயிருபபில உளை 
கோஸ் லமலும் இரண்டு ்வோரஙகளுககு 
ல்ோதுமோனது என்றும் மககள வீண் 
குழப்ம்டயத் லத்்வயில்� 
என்றும் அந்த நிறு்வனம் மககளுககு 
அறிவுத்தியுளைது.  

்வழ்மயோக ஞோயிறு தினஙக-
ளில கோஸ் சிலிண்டரகள ெந்்தககு 
விநிலயோகிககப்ட மோட்டோது. 
இனினும் ெந்்தயில நி�வும் கோஸ் 
தட்டுப்ோட்்ட கருத்தில சகோண்டு 
லநற்்ைய தினம் 1,10,000 கோஸ் 
சிலிண்டரக்ை ெந்்தககு விநிலயோ-
கிகக நட்வடிக்க எடுககப்ட்டதோக 
நிறு்வனத்தின் உயரதிகோரிசயோரு்வர 
சதரிவித்தோர.   ெந்்தயில கோஸ் சிலிண்-
டரகளுககு நி�வும் தட்டுப்ோடு 
இரண்சடோரு தினஙகளில முடிவுக-
குக சகோண்டு்வரப்டும் என லமற்்டி 
நிறு்வனம் சதரிவித்துளை நி்�யில 
கடந்த சி� தினஙகைோக தினமும் 
1,20,000 கோஸ் சிலிண்டரக்ை ெந்-
்தககு விநிலயோகித்து ்வந்துளைதோக-
வும் அ்வர சதரிவித்துளைோர.   

எவ்வோைோயினும் லநற்்ைய 
தினமும் கோஸ் சிலிண்டர விற்்்ன 
நி்�யஙகளுககு முன்்ோக ச்ரும-
ைவு மககள ்வரி்ெயில நின்ை்தக 
கோண முடிந்தது. அலதல்வ்ை கோஸ் 
விற்்்னயில இடம்ச்ற்றுளை 
மு்ைலகடு கோரணமோக �ற்ைன் 
மற்றும் ச�ம்மோதகம ்குதிகளில 
இரண்டு கோஸ் சிலிண்டர விற் -்
்னயோைரகளின் விற்்்ன முக்வர 
பிரதிநிதித்தும் தற்கோலிகமோக இ்ட-
நிறுத்தப்ட்டுளைதோகவும் அ்வர 
சதரிவித்துளைோர. 12.5 கில�ோ கிரோம் 
கோஸ் சிலிண்டரின் உசெ சில�்ை 
வி்�்ய மீறி அதிகரித்த வி்�ககு 
அ்வரகள கோஸ் சிலிண்டரக்ை 
விற்்்ன செயத குற்ைத்துககோக அது 
சதோடரபில கி்டத்த மு்ைப்ோ-
டுகளுககு இணஙகல்வ அ்வரகைது 
விற்்்ன பிரதிநிதித்து்வம் நிறுத்தப-
்ட்டுளைதோக அ்வர சதரிவித்துளைோர.

லிறதறா நிறுவனம் தேறறு
1,10,000 Gas சிலிண்ர்கள் 
சந்லதக்கு விநித�ா்கம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டில நி�வும் அதிகரித்த 
மின்ெோர லகளவி கோரணமக லநற்று 
முதல லமலும் ஒரு மணித்தியோ�ம் 
மின் துண்டிப்் அதிகரித்து ந்ட -
மு்ைப்டுத்த தீரமோனித்துளைதோக 
ச்ோது ்யன்்ோட்டு ஆ்ணககுழு 
சதரிவித்துளைது. அதுசதோடரபில 
அந்த ஆ்ணககுழு சதரிவிக்க-
யில:   

நோட்டில மின்ெோரத்துககோன லகளவி 

அதிகரித்து ்வருகிைது. அத்னக 
கருத்திற்சகோண்டு பி ்வ�யம் முதல 
டபிளயூ ்வ�ம் ்வ்ரயோன மின்ெோர 
துண்டிபபு நட்வடிக்ககள லமலும் 
ஒரு மணித்தியோ�த்துககு அதிகரிகக 
லநரந்துளைதோக அந்த ஆ்ணககுழு 
சதரிவித்துளைது.   

அலதல்வ்ை பி முதல டபிளயூ 
்வ்ரயோன எட்டு ்வ�யஙகளில 
மூன்று மணித்தியோ�மோக மின் துண்-
டிபபு நீடிககப்ட்டுளைதோக அவ்வோ -

்ணககுழு சதரிவித்துளைது. அதற் -
கிணஙக பி முதல டபிளயூ ்வ்ரயோன 
எட்டு ்வ�யஙகளில கோ்� 9 மணி 
முதல பிற்்கல 3 ்ணி ்வ்ர ்கல 
லநரத்தில ஒரு மனித்தியோ�யமும் 
பிற்்கல 3 மணி முதல இரவு 11 
்வ்ரயோன கோ�ப்குதியில இரண்டு 
மணித்தியோ�ய மின் துண்டிப்் 
ந்டமு்ைப்டுத்து்வதற்கு தீர -
மோனித்ததோக அந்த ஆ்ணககுழு 
லமலும் சதரிவித்துைைது.

மின்துண்டிபபு கைாலத்த மைலும்  
ஒரு ைணிததியாலம் அதிகைரிக்கை முடிவு  
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1964Mk; Mz;L 28Mk; ,yf;f fhzpfisf; ifg;gw;Wk; (jpUj;j) 
rl;lj;jpd; jpUj;jq;fspd; gb fhzpfisf; ifg;gw;Wk; rl;lj;jpd; 

(460Mk; ge;jp) 7Mk; cWg;Giuapd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;: KOT/LND/ACQVI/01/17
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk;: LD/05/2004/FR/59

,q;Nf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s cg ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia 

murhq;fj;jpw;Ff; ifg;gw;wpf; nfhs;s vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. Nkyjpf tpgu 

,yf;f 2270/12 kw;Wk; 2022.03.08Mk; jpfjpa ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf; Fbaurpd; mjp tpN\l th;j;jkhdpg; gj;jpuj;ijg; ghh;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khtl;lk; - khj;jiw

gpuNjr nrayhsh; gphpT - nfhl;lnghy

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT - fe;jpy;ghd/tp`huN`d

fpuhkj;jpd; ngah; - kj;JnfhNg (jw;NghJ njdpaha)

fhzpapd; ngah; -  FUSfytj;j my;yJ Gd;rp FUSfy 

my;yJ nfh];FsdN`d  kw;Wk; 

FUSfy;y tj;j my;yJ ngypfy;nyd 

btprd; kw;Wk; vd;rytj;j my;yJ 

nfk;ld;`py;tj;j

jpl;l ,yf;fk; -  m.f.gp. 169> gj;jpu ,yf;fk; 118> Nkyjpf 

,yf;fk; 136

Jz;L ,yf;fk; - 1518> 1519 kw;Wk; 1520

msT - 447.1355

lgps;A+.gP. rhdpf;fh I ngNuuh

gpuNjr nrayhsh;>

nfhl;lnghy.

nfhl;lnghy gpuNjr nrayfk;>

nfhl;lnghy.

2022.03.21

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7 (1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. Nfbv];/Nf[PNf/4/2/2015/02/02
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/9/2016/WS/513

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis murpw;F 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrh\ryprf; Fbaurpd; 2267/16Mk; jpfjpa 2022.02.15 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; III mj;jpahaj;ij ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : fz;b

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

fpuhk Nrtfh; gphpT : nttnjd;d (274)

fpuhkj;jpd; ngah; : nttnjd;d

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  flj;jpuy; tiugl ,y. 320385 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 06y; 24Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 432

Jz;L ,yf;fk; : 01

tp];jPuzk; : n`f;lahh; 0.0885

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsh;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis.

2022.03.24Mk; jpfjp

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis>

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy;.

fhzp vLj;jw; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; 

fPohd mwptpj;jy;
vdJ ,y. WGSWD&EIP/ACQ/KB/35

fhzp mikr;rpd; ,y. 4-3/10/2016/LRB/196

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; 

fhZk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;Lfs; muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhzpj; Jz;Lfs; njhlh;ghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s 

el;l<l;L chpj;J tprhuizfs; 2022Mk; tUlk; 

03 khjk; 22Mk; jpfjpapypUe;J njhlh;e;J 

eilngWk; Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yq;ifr; 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2022.03.10Mk; 

jpfjp 2270/33Mk; ,yf;f  mjptpNrl 

th;j;khdpiag; ghh;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk; : Nky; khfhzk;

2. khtl;lk; : nfhOk;G

3. gpuNjr nrayhsh; gphpT : nf];Ngit

4. fpuhk cj;jpNahfj;jh;

 gphpT : ,y. 535>

   ngg;gpypahd 

   Nkw;F

5. fpuhkk; : ngg;gpypahd

6. tiugl ,y. :  Muk;g tiugl 

,y. Nfh:9741

7. Jz;L ,y. : Jz;L ,y. 1 

   njhlf;fk; 

   Jz;L ,y. 6 

   tiu

   (06 fhzpj; 

   Jz;Lfs;)

8. KO tp];jPuzk; : 0.0344 

   n`f;lahh;

vr;. jpyf;fth;jd>

fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;jh;>

Ntu];fq;f kioePH tbfhyikg;G

kw;Wk; Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk;>

nf];Ngit gpuNjr nrayhsh; gphpT.

Ntu];fq;f kioePH tbfhyikg;G kw;Wk;

Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lj;jpd; fhzp

vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;>

,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;>

,y. 3 = [ath;jdGukhtj;ij>

ntypf;fil> ,uh[fphpa.

2022.03.18

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
khnfhy> khnfhy njw;F> rg;Gf];fe;j tPjp> 

,y. 10/gP/4,y; trpf;Fk; N`uj; Kjpad;NryhNf 

rhpj;j Njtpe;j (Nj.m.m. ,y. 753001328V 
kw;Wk; flTr; rPlL ,y. N8390497) Mfpa ehd; 

fk;g` gfpuq;f nehj;jhhpR jpU. Mh;. V. gP. 

vk;. ngNuuh tpdhy; cWjp nra;ag;gl;l ,y. 

423 kw;Wk; 2019 brk;gh; 27k;  jpfjpa tpNrl 

mw;Nwhzp %yk; nfhOk;G -03 5Mk;  xOq;if> 

,y. 96 trpf;Fk; N`uj; Kjpad;NryhNf xkhyp 

rKj;uh (Nj.m.m. ,y. 967173010V kw;Wk; 

flTr; rPl;L ,y. N7783070) ,w;F toq;fg;gl;l 
mw;Nwhzp jj;Jtk; 2022.03.22k; jpfjp Kjy; 

,uj;Jr; nra;ag;gLtjhfTk; mtuhy; ,dpNky; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j  nraw;ghl;bw;Fk; 

ehd; nghWg;ghf  khl;Nld; vdTk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; rfyUf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

N`uj; Kjpad;NryhNf rhpj;j Njtpe;j

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7 (1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;;jy;
vdJ Fwpg;G ,y. Nfbv];/Nf[PNf/4/2/2014/02/01
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/9/2015/WS/118

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis murpw;F 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrh\ryprf; Fbaurpd; 2267/16Mk; jpfjpa 2022.02.15 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; III mj;jpahaj;ij ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : fz;b

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

fpuhk Nrtfh; gphpT : k`fe;j (268)

fpuhkj;jpd; ngah; : k`fe;j

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  lKgp k` 7139 fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 1

Jz;L ,yf;fk; : 01

tp];jPuzk; : n`f;lahh; 0.0038

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsh;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis.

2022.03.24Mk; jpfjp

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis>

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy;.

ngWif mwptpj;jy;
cLgj;jht gpuNjr rig trkhd 32-1243 

,yf;fk; nfhz;l [Pg; tz;bapd; jfu Ntiyia 

g+u;j;jp nra;J tz;zk; g+Rtjw;F tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. me;j tpiykDf;fs; 2022.04.20 

Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F Kd;du; nrayhsu;> 

cLgj;jht gpuNjr rigf;F gjpTj; jghy; %yk; 

mDg;GtJ my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,lNtz;Lk;. (Nfs;tpkD 

Mtzq;fs; toq;fg;gLtJ 2022.04.04 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.04.19 Mk; jpfjp tiu ,lk;ngWk;.)

,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis vkJ 

epWtdj;jpw;F te;J my;yJ fPo; Fwpg;gplg;gl;l 

njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 037-4947090 (mYtyfk;)

074 1889391

nrayhsu;

cLgj;jht gpuNjr rig  

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
flw;nwhopy; mikr;R

fl;blq;fs; kw;Wk; tstpd; Jg;GuT 

Nritia Nkw;nfhs;tjw;fhd 

tpiykDf; Nfhuy; - 2022/ 2023
flw;nwhopy; mikr;rpd; fl;blq;fs; kw;Wk; mikr;Rf;F nrhe;jkhd 

tstpy; Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf Jg;GuT Nritia 

Nkw;nfhs;tjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l Njitfis g+u;j;jp nra;fpd;w 

tpiykDjhuu;fsplk; flw;nwhopy; mikr;rpd; nrayhsu; %yk; 

2022.03.28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.22 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

tiu Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. a.  Fwpj;j epWtd fl;blq;fspd; Jg;GuT kw;Wk; guhkupg;G 

Nritia Nkw;nfhs;tjd; xg;ge;jjhuuhf murpd; gjpit 

ngw;wpUj;jy;.

 b.   gjpit ngw;w gpd; me;j gzpfs; njhlu;gpy; mur Jiw 

my;yJ $l;Lj;jhgdk;/ rl;luPjpahd epWtdq;fspy; 02 

Mz;LfSf;F Fiwahj mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

  c.    flw;nwhopy; mikr;R %yk; ngw;Wf;nfhz;l gbtq;fspy; 

khj;jpuNk tpiykDit rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykD Mtzj;ij ngw Ntz;baJ.

  a.   fPOs;s Kftupapy; ,Ue;J 2022.03.28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2022.04.21 Mk; jpfjpf;F ,ilNa thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiuahd 

fhyj;jpyhFk;.

  b.   tpiykDf;fis ngWtjw;F Kd; kPsspf;fg;glhj &gh 

1000/- Mtzf; fl;lzj;ij flw;nwhopy; mikr;rpd; 

nfhOk;G 10> khspfhtj;ij> Gjpa nghJr; nrayhsu; 

mYtyfj;jpy; mike;Js;s ,uz;lhtJ khbapd; epjpg; 

gpuptpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhf nrYj;jp gw;Wr;rPl;L 

xd;iw ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

  c.   mt;thW ngWfpd;w gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpiykDjhuu; %yk; 

jkJ Kftup mr;rplg;gl;l fbjj; jhspy; tpiykD 

Mtzj;ij NfhUfpd;w fbjj;Jld; fzf;fhsuplk; 

(toq;fy;) rku;g;gpj;J NkYs;s fhyj;jpy; tpiykD 

Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

3.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis 

2022.04.22 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; fpilf;FkhW fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ iffshy; 

nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; 

mike;jpUf;Fk; ,uz;lhtJ khbapd; epjpg; gpupT fzf;fhsu; 

(toq;fy;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 

ngl;bf;F ,LtJ my;yJ xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

4.   tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLfpd;w re;ju;g;gj;jpy; tpiykDjhuUf;F 

my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F 

tUif jUtjw;F mDkjp mspf;fg;gLk;. 2022.04.22 Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 f;F tpiykDf; Nfhuy; KbTw;w cld; 

fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

5.   ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; 011 – 2544365 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;J fzf;fhsuplk; 

(toq;fy;) ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

nrayhsu;

flw;nwhopy; mikr;R>

Gjpa nghJr; nrayhsu; mYtyfk;>

khspfhtj;ij> nfhOk;G 10.          

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd thl;Lfs; kw;Wk; myFfSf;F 

kUj;Jt thA Foha; mikg;ig ];jhgpg;gjw;F kw;Wk; fl;blq;fis eph;khzpj;jy; kw;Wk; 

gOJ ghh;g;gjw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fis epakpg;gJld; rk;ge;jg;gl;ljhf 2022.04.21 gp.g. 2.00 

tiu Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

 01. kUj;Jt thA Foha; mikg;ig ];jhgpj;jy;

,yf;fk; xg;ge;j;jpd;/ Ntiyapd; ngah;
Nfhit 

,yf;fk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; 

gpizf; 

fl;lzk; 

(&gh)

1 nghyd;dWit khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd;  thh;l; kw;Wk; 

myfpw;fhf kUj;Jt thA Foha;  

mikg;ig ];jhgpj;jy;

DGHP/ACC/
F8/20-30/2022

3>500.00 200>000.00

 02. fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;

,yf;fk;
xg;ge;jj;jpd;/
Ntiyapd; ngah;

Nfhit 

,yf;fk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

ICTAD 
gjpT

Nfs;tpg; 

gpizf; 

fl;lzk; 

(&gh)

1

Mz; jhjp tpLjpia 

gOJ ghh;j;jy;

DGHP/ACC/
F8/20-04/2022

3>500.00 C5 
my;yJ 

C6

225>000.00

01.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ ghh;j;jYf;fhf 

tpiykDf;fis NfhUk;NghJ &gh 50 kpy;ypaDf;F Fiwe;j eph;khzj;jpw;F gpuNjr 

Kd;Dhpikahf 05% kw;Wk; CIDA Kd;Dhpik (Regional Preference) mur epjp   

Rw;WepUgk; 4/2016(11) ,w;F mikthf toq;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;.

02.  Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ Nfs;tp Mtzf; fl;lzkhf 

,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F fhR nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;L 

my;yJ ,yq;if tq;fpapd;  fJUnty fpisapd; fzf;F ,y. 7040277. Director 
- District General Hospital Polonnaruwa vd;w fzf;fpw;F fhR itg;Gr; nra;J ngw;Wf; 

nfhz;l gw;Wr; rPl;Lld; Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;Gld; Ntz;Ljy; fbjj;ij 

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

03.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;Ak;NghJ fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ 

ghh;j;jy; jtph;j;J nfhs;tdT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; cUg;gbAld; rk;ge;jg;gl;l 

Nfs;tpg; ngWkjp &gh 05 kpy;ypaDf;F Nkw;gb Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ rhh;ghd 

efy; gpujpepjpnahUth; cg gpujpepjp my;yJ gpujpepjp my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gLtjhf 

gjpT nra;tjw;fhd rhd;wpjo; nghJ xg;ge;j gjpthsh; nfhOk;G ,lk; ngw;Wf; 

nfhz;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfs; jdp cUg;gbahf rkh;g;gpj;Js;sJld; jdp cUg;gbahf Nfs;tpfs; 

kjpg;gPl;bw;F cs;shf;fg;gLk; Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; NghJ gjpyPlhf tpiykDf;fis 

rkh;g;gpj;jy; $lhJ mj;Jld; mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05. Nkyjpf jfty;fs; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

06.  Mh;tk; fhl;Lfpd;w kw;Wk; jifikAs;s Nfs;tpjhuh;/ gpujpepjp my;yJ ngah; 

Fwpg;gplg;gLgtuhy; fPo;f;fhZgtw;iw rkh;g;gpj;J nfhs;tdT nra;ag;gLk; 

KOikahd Nfs;tp njhFjpnahd;wpd; %yk; khj;jpuk; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

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

 I.  gzpg;ghsh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWitf;F Fwpj;j epWtdj;jpd; 

fbjj;  jiyg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gLk; vOj;J %y tpz;zg;gk;.

 II.  NkNy Fwpg;gplg;gLkhW kPsspf;fg;glhj fl;lzk;> fhrhf  nghyd;dWit 

khtl;l nghJ itj;jpariyapd; fzf;fhshplk; nrYj;jp  ngw;Wf; nfhz;l 

gw;Wr;rPl;L

07.  nghnyhd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; njh.Ng. ,y. 

027-2225780 my;yJ 027-2222261 (ePbg;G ,y. 362) ,lk; Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> ngWif Mtzq;fis 2022.04.20k; jpfjp 

tiu flik ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahf fhyj;jpw;Fs; khj;jpuk; 

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; ~ngWif kw;Wk; nryTfs; 

Kfhikj;Jt myF| ,lk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

08.  ngWif Mtzq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

cUg;gbapd; ngaiu njspthff; Fwpg;gLjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; ,U gpujpfSld; 

jahhpf;fg;gLk; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ~jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> khtl;l 

nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit| vd;w Kfthpf;F jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ nghyd;dWt khtl;l  nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s ,y. 01 vd Fwpg;gplg;gLk; ngWifg; ngl;bapy; cs;spl;L 2022.04.21 

gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy; KbtiltJld; (md;Nw gp.g. 

2.00 ,w;F) nghyd;dWit khtl;l itj;jparhiyapd; ,uz;lhk; khbapy; cs;s 

ikj;jphpghy rphpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mit   jpwf;fg;gLk;.

09.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gpujpepjpnahUth; 

rKfkspg;gpd; mJ gw;wp cWjp nra;Ak; fbjnkhd;iw Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; 

jiyg;gpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  ,g; ngWif gw;wpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj;jPHkhdkhFk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

nghyd;dWit.

2022.03.23

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy nghyd;dWit

fk;gdp ngah; khw;wj;jpd; nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)Mk; 

gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; gioa ngah; :  jk;Ky;y nkl;ly; fpu\h;]; 

(gpiutl;) ypkpnll;

fk;gdpapd; gjptpyf;fk;  :  PV 00239012 - 2021-05-02Mk; 

jpfjp

fk;gdpapd; gjpT Kfthp :  ,y. 118> mSj;fk tPjp> 

  tynty

fk;gdpapd; Gjpa ngah; :  nfhk;Ky;y nkl;ly; 

  fpu\h;]; (gpiutl;) - 

  2021-12-30Mk; jpfjp

2022-03-28

nrayhsh;fs; - gphpkpah; fd;rhy;ld;]; (gptPb) vy;Bb>

,y. 85A, gioa nf];Ngt tPjp> uj;jdgpl;ba> 

nghuy];fKt.

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)Mk; 

gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; gioa ngah; :  nty;d]; nrhY}\d;]; 

,d;lh;ne\dy; 

  (gpiutl;) ypkpnll;

fk;gdpapd; gjptpyf;fk;  :  PV 00218077 -
  2021-05-02Mk; jpfjp

fk;gdpapd; gjpT Kfthp :  ,y. 8A/6, jh;\d gpNs];> 

fhyp tPjp> tyhd> 

  ghze;Jiw.

fk;gdpapd; Gjpa ngah; :  ̀ Nyh nlhf;lh; (gpiutl;) 

- 2022-01-11Mk; jpfjp

2022-03-28.

nrayhsh;fs; - gphpkpah; fd;rhy;ld;]; (gptPb) 

vy;Bb>

,y. 85A, gioa nf];Ngt tPjp> uj;jdgpl;ba> 

nghuy];fKt.

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368



8 2022 மார்ச் 28 திங்கட்கிழமம28–03–2022

ngWif mwptpj;jy;
gpujhd nrayfk;

tlkj;jpa khfhzk;

01.  tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; cj;Njr fPNo Fwpg;gplg;gLk; 

nraw;wpl;lq;fSf;fhf tlkj;jpa khfhz nfsut MSeuhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOtpd; 

jiyth; kw;Wk; gpujk nrayhsuhd vd;dhy; jifikahd Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J ngwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nraw;wpl;lk;
epjpj; 

jd;ik

kjpg;gplg;

gl;l 

Ntiy 

nryT 

&.kp.

xg;ge;j 

fhyk;

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp

kPsspf;fg;

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

&.

CIDA 
gjpT 

vy;iy

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwp 

nry;Y

gbahf

Ntz;ba

fhyk;

jpangJk itj;jpa

rhiyapd; ntsp 

Nehahsh; gphpT 

mtru rpfpr;irg; 

gphpT kUe;Jf; 

fsQ;rpak; kw;Wk; 

eph;thf fl;blk; 

eph;kzpj;jy;

PSSP 41.6 270 

ehl;fs;

420>000.00 12>500.00 C4 
kw;Wk;

C5 
(fl;blq; 

fSf;F)

119 ehl;fs;

(2022.04.20

Kjy; 

2022.08.16 

tiu)

02.  Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapy; ,lk; ngWk; ,t; ngWiffspd; KOr; 

nryT kjpg;gPL &gh 50 kpy;ypaDf;F FiwthFk;NghJ gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju 
Kd;Dhpik khfhz jpiwNrhpapd; Rw;WepUg ,y. 2016/13(i) ,d; gpufhuk; nghUe;Jk;.

03.  jifikfisg; g+Hj;jp nra;J mgfPHj;jpahNdhh; gl;bay; ,lg;glhj Nfs;tpjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzj; njhifia tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;/gpuNjr Rfhjhu 
Nritg; gzpg;ghsh; nghyd;dWit ,w;F nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;j 

gpd;dh; Njitg;gLk; Nfs;tp khjphpg;gj;jpuq;fis tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fs 

gzpkidapy;/nghyd;;dWit gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; 2022.03.25 Kjy; 

2022.04.19 tiu mYtyf ehl;fspy; Kw;gfy; 9.00 Kjy; gpw;gfy; 3.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04.  Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.20 Kw;gfy; 11.00 

,w;F Kd;G fpilf;FkhW ~gpuNjr nrayhhs;/jiyth;> nfsut MSeh; epakpj;j ngWiff;FO 

gpujk nrayhsh; gzpkid> ehd;fhk; khb> khfhz rig eph;thf fl;blj; njhFjp `hp];re;jpu 

khtj;j> mEuhjGuk;| vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy;  mDg;gyhk;. my;yJ mt; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; nfhz;Lte;J cs;splyhk;.

05.  rfy Nfs;tpAlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT  nra;Js;s th;j;jf tq;fpapypUe;J my;yJ 

eph;khz ghJfhg;G epjpaj;jpd; %yk; (Construction Guarantee Fund)) ngw;Wf; nfhz;l ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gLk; ngWkjp kw;Wk; nry;YgbahFk; fhyk; cs;s epge;jidaw;w ~tlkj;jpa khfhz 

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;| ngahpy; ngw;Wf; nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk;NghJ %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L NtWNtW ,U 

ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuapl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuapl;L 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

07.  2022.04.20 Kw;gfy; 11.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtle;jTld; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;Lk;. Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ vOj;J%y mjpfhuk; xg;gilf;fg;gLk; 

gpujpepjpnahUtUf;F ,t; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

08.  ,g; ngWif gw;wpa tlkj;jpa khfhz nfsut MSeh; epakpj;j ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; 

,Wjpj;  jPHkhdkhFk;.

gpujk nrayhsh;/jiyth;>

nfsut MSeh; epakpj;j ngWiff; FO>

gpujk nrayfk;> tlkj;jpa khfhzk;.

2022.03.24

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; 

ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F thlif 

mbg;gilapy; thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;
01. Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02> Njrpa tPlikg;G mjpfhu rigapd; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; lgs; nfg; thfdnkhd;W kw;Wk; 07 fhh;fis xU tUl 

fhyj;jpw;F thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,yq;ifapd; thfd chpikahsh;fs; 

kw;Wk; thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy;
rkh;g;gpf;f Ntz;b gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;  (&gh)

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu 

rigf;F thlif mbg;gilapy; 

thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;

xU thfdj;jpw;F 25>000.00 &ghthFk; 

tifapy; Kw;gLj;Jtjw;F vjph;ghh;f;Fk; 

thfdq;fSf;Fr;  rkdhf

3>500.00

02. ,e;j thfdq;fs; khjhe;j thlif mbg;gilapy; xU tUl fhyj;jpw;F ngw;Wf;nfhs;sg;glTs;sJ.

03. Fwpj;j fhy vy;iyapDs; thfdq;fspd; guhkhpg;G Ntiyfis Fwpj;j toq;FeNu Nkw;nfhs;s 

Ntz;Lk;.

04. ,e;j Kd;nkhopag;gl;Ls;s Kiwapd; fPo; ngw;Wf;nfhs;s cj;Njrpf;Fk; thfdq;fs; 2014-01-

01Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dh; gjpT nra;ag;gl;l thfdq;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

05. Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;F ,iaghf rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd tpiyf;Nfhuy; 

gbtq;fis Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig gpujhd mYtyfj;jpd; Nghf;Ftuj;J 

KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J 2022-03-28Mk; jpfjp Kjy; 

2022-04-18Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiuahd 

mYtyf Neuj;jpDs; kPsspf;fg;glhj 3>500.00 &gh tpiykDf; fl;lzj;ij Njrpa tPlikg;G 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gpujhd mYtyf fhrhsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06. Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;F ,iaghf tpUg;gkhd msT thfdq;fis Kd;itf;fyhk; vd;gJld; 

rkh;g;gpf;Fk; tpiykDf;fSld; xt;nthU thfdj;jpw;Fk; 25>000.00 &gh tPjk; Kw;gLj;Jtjw;F 

vjph;ghh;f;Fk; thfd vz;zpf;iff;Fr; rkdhd ngWkjpiaf; nfhz;l tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; Kjy; 91 ehl;fs; tiu nry;YgbahFk; tifapy;  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy;  nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpnahd;iwr; (Bank Guarantee) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07. Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis gpiz Kwp rfpjk; tpiykDf;fis Kiwahf 

Kj;jpiu nghwpj;J jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G 02 vDk; Kfthpf;F 2022 Vg;uy; 

khjk; 19Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;  my;yJ Nghf;Ftuj;Jg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bap;y; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fshf ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j 

cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

08. ,e;j tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

jfty;fis 0112382181 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; my;yJ 0112382181 vDk; njhiyefy; 

,yf;fj;jpd; Clhf Kfhikahsh; (Nghf;Ftuj;J) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig>

Nrh; rpw;wk;gk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02> ,yq;if.

tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G 

tha;e;j fk;gdpnahd;wpd; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

%yjdk; Fiwg;G 

njhlh;ghd nghJ 

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;l 

59(2)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

mwptpj;jy; ,j;jhy; 

toq;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngah;:

Nf vd;l; b fhh;kd;l;]; 

(gpiutl;) ypkpll;

fk;gdp ,yf;fk;: PV 104061
mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

%yjdk;: 50>000>040/&gh
Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;dh; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

%yjdk;: 5>000.040/&gh

Corporate D' Solutio 
(Private) Limited
fk;gdpr; nrayhsh;fs;

,y. 126> 3/3> 3Mk; khb>

YMBA fl;blk;>
nfhOk;G -01.

25.03.2022

t/g ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
njhopy; tha;g;Gfs;
njhopy;El;g mjpfhhp gjtp juk; III

t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ ePh;nfhOk;gpypUe;J fhyp tiuapyhd flNyhu topapy; mjdJ VO fpisfspD}

lhf 500>000 ghtidahsh;fSf;F kpd;rhuj;ij tpepNahfk; nra;fpd;w mikg;ghFk;. 1500 Copah;fs; gzpahw;Wk; epWtdj;jpy; 

nraw;ghl;bw;fhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpf;;F ve;jg; gpuNjrj;jpYk; Nrit nra;af;$ba jFjptha;e;j egh;fisj; NjLfpd;wdh;.

fy;tpj; jifikfs; :  f.ngh.j. (rhjhuz ju) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; rpq;fsk; / jkpo; kw;Wk; fzpjk; cl;gl;ljhd rpj;jp 

Jiwrhh; jifikfs; : ,iaGila Jiwapy; TVEC apdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l NVQ epiy 4 fw;if newpr; rhd;wpjo;

Nkyjpf jifikfs; :  nkd;nghUspy; Nrit  nra;Ak; mDgtk; kw;Wk; mwpT kw;Wk; / my;yJ “D” tFg;G rhujp 
chpkj;Jld; rhujp mDgtk; cs;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

taJ : 2022-04-04Mk; jpfjpapy; 40 tajpw;Fl;gl;lth;fs;

Jiwrhh; ghPl;irnahd;W kw;Wk; Neh;Kfj; Njh;T mbg;gilapy; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

cq;fs; RajuT> rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs; kw;Wk; njhlh;gpyf;fq;fis 

2022 Vg;uy; 04Mk;; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; egUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; jaT nra;J mDg;gTk;.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; gf;f %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngah; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth; - kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;

t/g ,yq;if kpd;rhu jdpahh; epWtdk;>

3 Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;.

411> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7 (1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. Nfbv];/Nf[PNf/4/2/2016/02/03
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/9/2016/WS/555

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis murpw;F 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrh\ryprf; Fbaurpd; 2266/35Mk; jpfjpa 2022.02.09 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; III mj;jpahaj;ij ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : fz;b

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

fpuhk Nrtfh; gphpT : mk;gpba clfk tlf;F (269)

fpuhkj;jpd; ngah; : kPfDt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  flj;jpuy; tiugl ,y. 320390 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 01y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 238

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320390 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 01y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 239

Jz;L ,yf;fk; : 02

tp];jPuzk; : n`f;lahh; 0.0308

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsh;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis.

2022.03.24Mk; jpfjp

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis>

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy;.

,yq;if Gifapuj Nritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPo; khtl;lj;jpYs;s fiuNahu ghijapy; 36 M 47 

C NgUtis Kjy; mSj;fkTf;fpilapYs;s 

ghtpf;fKbahj ghyr; rPty;fis (Condemned 
Bridge Scrap) mg;Gwg;gLj;jy; - SRS/F.7801

01.  ,yq;if> nfhOk;G 10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if 

Gifapuj Nritfs; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; 

(cah; kl;lk;) jiytH fPo; khtl;lj;jpYs;s fiuNahu 

ghijapy; 36 M 47 C NgUtis Kjy; 

mSj;fkTf;fpilapYs;s Vwf;Fiwa 50 nk.njh 

ghtpf;fKbahj ghyr; rPty;fis (Condemned Bridge 
Scrap) ,uj;kyhid Kw;wntspapYs;s ,yFuf cNyhf 

rPty;fis mg;Gwg;gLj;Jtjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfisg; ngw;Wf;nfhs;thh;.

02.  2022-04-20Mk;;; jpfjpad;W  gp.g. 2.00 kzpf;F tp;iykDf;fis 

Vw;Fk; fhyk; KbTWk;.

03.  2100.00 &gh (,uz;lhapuj;J E}W &gh) kl;Lk; 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ij Gifapuj Nritfs; 

gpujhd epjp mjpfhhp mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;Jtjd; 

Nghpy;; 2022-04-19Mk;; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> Gifapuj Nritfs; 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;)   

mYtyfj;jpypUe;J ngwg;glf;$bajhd gbtq;fspy; 

kl;LNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  ,yq;if Gifapuj Nritfspd; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(ngWiffs;)   mYtyfj;jpy; itj;J> tpiykDf;fis 

Vw;Fk; fhyk; Kbtile;j cldbahfNt mit 

jpwf;fg;gLk;. tpiy $Weh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

mth;fspd; gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

rkaj ;j py ; mq;F rKfkhapUf ;Fk ;gb 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

05.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis gjptQ;ry; %ykhfNth 

my;yJ Nehpy; xg;gilg;gjd; %ykhfNth gpd;tUgtUf;F 

fpilf;fr;nra;jy;; Ntz;Lk;.

 jiytH>

 jpizf;fs ngWiff; FO> (cah; kl;lk;)>

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfk;>

 xy;nfhl; khtj;ij>

 nfhOk;G-10.

06.  tpiykD Mtzq;fis Gifapuj Nritfs; gpujpg; 

nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfj;jpy; 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

07.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gLkhapd; Gifapuj Nritfs; 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfj;ijj;  

njhlh;G nfhs;sTk;.

 njhiyNgrp: 2438078 /2436818 
njhiyefy;: 2432044

 kpd;dQ;ry;: tender2@railway.gov.lk 
 ,izak;: www.railway.gov.lk 

Ref. No. SRS/F.7801

jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; 

kl;lk;)

,yq;if Gifapuj Nritfs;.

CP QF-8717 Bajaj 
T h r e e w h e e l ,  
2006,  கூடிய  விமைக் 
க்கள்விக்கு . வெலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  ்காலி வீதி,  
வ்காழும்பு-03. வ�ா.கப. 
0711 2 10 810 .
 022642
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18946) தன்னைத் ' தமிழ் விரகர் 
' எனறு கூறிக்கொண்டவர் யொர்? 
-- திருஞொனைசம்பநதர்.   

18947) அமபி்கயின மநதி-
ரத்்த எனனை ்்பயரிட்டு அ்ைக -
கின்றனைர்? - - ஸ்ரீவித்்ய..   

18948) லலிதொமபி்க்யச் 
சுற்றி வீற்றிருப்பவர்கள் யொர்?   

 எட்டு வொக்தவ்தகள்.   
 18949) ்பகவத்கீ்தயின ்வறு 

்்பயர்கள்... ஹரி கீ்த, வியொச -
கீ்த.   

18950) புனித தீர்த்தஙகளில் நீரொ-
டுவ்த எனனை்வனறு அ்ைப -
்பொர்கள்?   

 கிரியொ ஸ்ொனைம என்பர்.   
18951) ்வரொகயம என்பதன 

்்பொருள் எனனை?   
 ஆ்சயற்்ற மனைநி்ல.   
18952) வசிஷ்டர் ரொமனுககு 

உ்ப்தசித்த அறிவு்ர அ்டஙகிய 
நூல் எனனை?   

 ்யொக வசிஷ்டம ( ரொமகீ்த 
).   

18953) கொசியில் குமரகுரு்பரர் 
அ்டககிய விலஙகு ... சிஙகம.   

18954) சொஸதிரப்படி உலகி-
லுள்்ள உயிர்களின எணணிக்க 
எத்த்னை?   

 84 லட்சம.   
18955) ஆலயஙகளில் இ்்றவ-

னுககு ்சயயப்படும உ்பசொரம 
எனனை?  

்சொ்ட்சொ்பசொரம எனனும உ்ப -
சொரம,   

18956) இது எத்த்னை விதமொகச் 
்சயயப்படுகின்றனை?  

்பதினைொறு  
18957) அநத ்பதினைொறு விதமொனை 

உ்பசொரஙகளும எ்வ?  
 தவிசு அளித்தல், ்ககழுவ நீர் 

தருதல், கொல் கழுவ நீர் தருதல், 
மூககுடி நீர் தருதல், நீரொட்்டல், 
ஆ்்டசொத்தல், முபபுரி நூல் 
தருதல், ்தய்வபூசல், மலர் -
சொத்தல், மஞசள் அரிசி தூவுதல், 
்றுமபு்க கொட்்டல், வி்ளககி -
்டல், கற்பூரம ஏற்்றல், அமுதம 
ஏநதல், அ்்டககொயதருதல், 
மநதிரமலரொல் அர்ச்சித்தல் முத -
லியனை.

18958) மஙக்ளப ்்பொருட்கள் 
எ்வ? சொமரம, நி்்றகு்டம, 
கண்ொடி, ்தொட்டி (அஙகுசம ), 
முரசு, வி்ளககு ்கொடி, இ்னைகக-
யல் ( இன்னைொரு வ்க), இ்ட்பம, 
சீவற்சம, சஙகு, சுவத்திகம, சொமரம, 
கண்ொடி வி்ளககு முதலியனை.  

18959)  அறு்பத்து மூவரில் ்்பண 
அடியொர்கள் யொவர்? -- கொ்ரககொல் அம-
்மயொர், மங்கயர்ககரசியொர், 
இ்சஞொனியொர்.   

      ர்க. ஈஸ்வேலிங்கம்
தமிழர் ெறபணி மன்றத் தமல்வர்

்தனும கலநதிருகி்றது. தித் -
திககும" எனறு ்சொல்லி, உண-
பித்து, அவருககுப ்பககத்தி்ல 
பிரியொமல் நின்றொர்.   

அப்்பொழுது முதனைொட் -
்்பொனை ்ொ்னும கொ்டனும 
ஆகிய இருவரொலும தனபுத்-
திரரொகிய திண்னைொரு்்டய 
்சய்கக்்ள அறிநத ்ொகன 
ஊணும உ்றககமுமினறித் ்தவ-
ரொட்டி்யயுங ்கொணடுவநது, 
திண்னைொ்ரப ்பற்்பல தி்றத்தி-
னைொ்ல வசிககவும, அவர் வசமொகொ்ம-
்யக கணடு, சிந்த ்்ொநது,   

"இனியொது்சய்வொம" எனறு ்சொல்லிக்கொணடு; அவ்ர 
விட்டுத் திருமபிப ்்பொயவிட்்டனைர்.  

சிவ்்பருமொ்னைொடு ஒற்று்மப்பட்டு அவ்வி்்றப்பணியின 
வழுவொது நிற்குந திண்னைொர் ்பகற்கொலத்தி்ல மிருகஙக்்ளக 
்கொனறு சுவொமிககு இ்்றச்சி்ய ஊட்டியும, இரொககொலத் -
தி்ல நித்தி்ர ்சயயொமல் சுவொமிககு அரு்க நினறும, 
இப்படித் ்தொணடு்சயது வநதொர்.   

சிவ்கொசரியொரும தினைந்தொறும வநது, சநநிதொனைத்தி்ல 
இ்்றச்சி கி்டத்த்லக கணடு, இரஙகிச் சுத்தி்சயது, 
்சவொகமவீதிப்படி அருச்சித்துக்கொணடு, "இநத அநுசி -
தம நிகைொமல் அரு்ளல் ்வணடும" எனறு பிரொர்த்தித்து 
வநதொர்.  

திருககொ்ளத்தியப்பர் அநதச் சிவ்கொசரியொரு்்டய மனைத் -
துயரத்்த நீககும்்பொருட்டு ஐநதொ்ொள் இரொத்திரியில் 
அவருககுச் ்சொப்பனைத்தி்ல ்தொனறி,  

"அன்ப்னை! அவ்னை ்வடுவன எனறு நீ நி்னையொ்த. அவ -
னு்்டய ்சய்கக்்ளச் ்சொல்்வொம.; ்கள். அவனு்்டய 
உருவமுழுவதும ்ம்மல் ்வககப்பட்்ட அனபுருவ்ம. அவ -
னு்்டய அறிவுமுழுதும ்ம்ம அறியும அறி்வ, அவனு-
்்டய ்சய்ககள் எல்லொம ்மககு இதமொகிய ்சய்கக்்ள. 

(்தொ்டரும)
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 கு.ம்வ.்க. ம்வத்தீஸ்வே குருக்கள

மானுடவியல்

புரொ்கக்தகளில் ்தவரிஷி 
்ொரதர் பூவுலகத்தில் எப்படி ஆனமீக 
வ்ளர்ச்சி இருககி்றது? அ்த வ்ளர்ப-
்பது எப்படி என்ற எண்த்து்டன 
க்டவு்்ள அ்்டயும வழி எது? ஏன 
க்டவு்்ள அ்்டவது கஷ்டமொனை கொரி-
யமொக இருககி்றது ்்பொன்ற ்கள்விக-
ளு்டன ்வகுண்டத்திற்குச் ்சன்றொர். 
்ொரத்ர ்்ொககி மககள் எப்படி இலகு -
வொக த்பஸி்னைச் ்சயவது எனறு ்கட் -
்டொர்கள். ்ொரதர் அதற்கு இ்்றவனி்டம 
இதற்குரிய சரியொனை வழியி்னைக ்கட்்ட -
றிநது ்சொல்வதொக கூறினைொர்.   

்வகுண்டத்திலிருநது ்ொரதர் திரும-
பும ் ்பொது மகொவிஷணுவி்டம ்பகவொ்னை 
சொதொர் மககளிற்கு உஙகளு்்டய 
சொனனித்தியத்்த அறிநது ்கொள்வது 
கஷ்டமொக இருககி்றது, உஙக்்ள 
அறிநது ்கொள்வதற்கொனை இலகுவொனை 
்தயவீகத்்த உ்ர்நது அறிவதற்கொனை 
வழியி்னை எமககு பின்பற்றுவதற்கும, 
்பயிற்சிப்பதற்குமுரிய வழியி்னை கூறிய-
ரு்ள ்வணடும எனறு ்வணடினைொர்.   

அதற்கு மகொவிஷணு, ்ொரத்ர, ்ொன 
்வகுண்டத்தில் வசிப்பதில்்ல, ்ொன 
்யொகிகளின இதயத்தில் வசிககி்்றன. 
்ொன ்தயவீக இ்சயில் வசிககி்்றன 
எனறு ்பதில் கூறினைொர். இது ்ொரதசமஹி -
்தயில் வருகி்றது.   

ஆக்வ ஒருவன இ்்றவ்னை உ்ர 
்பஜ்னை, கீர்த்த்னையு்டன கூடிய இ்ச 
இலகுவொனை வழி. ்ொரத சமஹி்தயின 
இநத அத்தியொயம இ்ச ஒரு ்தயவீக 
த்ளமொக எப்படி சொத்னைககு ்பயன்ப -
டுத்த முடியும எனறு விரிவொகக கூறுகி -
்றது. புரொதனை இநதியொவின ்பகதி இ்ச 
என்பது சமூகத்தினைதும, சமய வொழ்க -
்கயினைதும ஒரு மறுகக முடியொத 
அஙகம. சொஸதிரீய ் ்டனைமும இ்சயின 
ஒரு அஙகமொகத்தொன இருநதது. 

இ்சயும ் ்டனைமும ஆ்ரொககியமொனை 
்்பொழுது்்பொககு மொத்திரம அல்ல, 
அது தவிர்நது முககியமொக ்பஜ்னை, -
கீர்த்த்னை ்்பொன்றவற்றினூ்டொக சமூக 
விழிபபும ்்்ட்்பறும ஊ்டகமொகப 
்பயன்படுத்தப்படுகி்றது. ஒவ்்வொருவ -
ரு்்டய தனிப்பட்்ட, சமூக வொழ்க்க 
புத்தொகக உ்ர்வு்டனும, ்மயம்றநத 
நி்லயில் அ்மதி்ய அனு்பவிகக -
வும அநதக கொலத்தில் இ்ச ்பயன்படுத் -
தப்பட்்டது.   

இன்்றய இ்ரச்சல் நி்்றநத, பிரச்சி -
்னைகள் நி்்றநத உலக வொழ்க்கயில் 
கூ்ட இ்சயின சநதம ஒரு உற்சொகமூட் -

டும ஒருஅரியஊ்டகமொகத் திகழ்கி்றது. 
இ்ச இதயத்்த ்மல்லிய தொககுகி -
்றது. இது திருபதி, உற்சொகம, சந்தொ -
ஷம ஆகியவற்்்ற ஏற்்படுத்திபுத்தொகக 
உ்ர்வி்னை ஏற்்படுத்துகி்றது. திரும -
்ம,சமய, சமூக நிகழ்வுகள் ஒவ் -
்வொனறிலும, இ்றபபிலும அதற்குத் 
தகுநத உ்ர்ச்சிக்்ளஉருவொககுவதில் 
இ்ச்்பரும ்பஙகு வகிககி்றது. இது 
ஒவ்்வொருவருககும மிகச்சி்றநத 
சூை்ல உருவொககித் தருகி்றது.   

(்தொ்டரும)  

 பண்டிட் � ோம் சர்மா ஆச்சார்யா  
தமிழில்: � ஸகதி சுமனன்  
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 சிவக�ோசரியோர்

பஙகுனி மொத அமொவொ்சககு மறு்ொள் பிர-
த்மயில் ்தலுஙகு புத்தொணடு ்கொண-
்டொ்டப்படுகி்றது. அனறு அமொவொ்ச ஒரு 

்ொழி்க இருநதொல்கூ்ட மறு்ொள்தொன யுகொதி 
்கொண்டொ்ட ்வணடும. மனித வொழ்க்க-
யில் இன்ப துன்பஙகள் மொறிவரும என்ப்த-
யும அ்தப ்்பொறு்ம்யொடு எதிர்்கொள்்ள 
்வணடும என்ப்தயும இநத யுகொதி ்பணடி்க 
உ்ர்த்துகி்றது.  

கொ்லயில் எழுநது புனித நீரொடி, ்கௌரி 
்தவி்ய நி்னைத்து, தீ்பம ஏற்றி வழி்பட்டு விர-
தத்்த ஆரமபிகக ்வணடும. புதிய ்பஞசொஙகத்-
்தப பூ்ஜய்்றயில் ்வத்து, அ்தச் சநதனைம, 
குஙகுமம, மலர்க்ளொல் அலஙகரிகக ்வணடும. 
்தொ்டர்நது ஏழு ருசியுள்்ள ்பச்சடி்யச் ்சயய 
்வணடும. இதற்கு சத்ருஜி (சத் - ஏழு) ்பச்சடி 

விரதம்
ததலுங்கு புதததாண்டு

எனறு ் ்பயர். இதில் உபபு, புளிபபு, இனிபபு, 
கசபபு, கொர்பபு, உவர்பபு, துவர்பபு ஆகிய 
ருசிகள் இருகக ் வணடும.  

வி்ொயகர், ்்பருமொள், ்கௌரி அமபி்க 
மற்றும இஷ்ட ்தயவம, குல்தயவஙக்்ள 
முன்வத்து ஒப்பட்லு எனகி்ற வி்சஷ 
்்பொளி, புளி்யொத்ர, ்பொல் ்பொயசம ்சயது 
ஏழு ரொகஙகள் ்பொடி ்தயவஙகளுககுப 
்ப்்டயல் ்சயது, ஆரத்தி ்சயவது வைக-

கம. அ்னைவரும அஷ்டொஙக ்மஸகொரம 
்சயதுவிட்டு பிரசொதம எடுத்துக்கொணடு, 
மஙக்ள ஆரத்தி ்சயவது வைககம. யுகொதி 
்பணடி்க ஒரு ஆண்டொகிய யுகத்தின 
்தயவ அனுகூலத்்தயும உலக மககளின 
வொழ்க்க ்லனக்்ளயும முனனைதொக்வ 
அறிநது்கொள்்ளககூடிய கொலககண ொ்டியொக 
திதி, வொரம, ்ட்சத்திரம, ்யொகம, கர் ம 
என்ற ஐநது விதமொனை அஙகஙக்்ளக 
்கொண்ட மஙக்ளகரமொனை ்பஞசொஙகப 
்ப்டனைமொக மலர்கி்றது.  

அ ரககனைொனை ரொவ்ன சீ்த்யக 
கவர்நது ்சனறு விட்்டொன. அவ்்ள 

தன வசப்படுத்த எத்த்னை்யொ வழிகளில் 
முயற்சித்தொன. அவள் சமமதிககவில்்ல. 
எனனை ்சயவ்தனை ்தரியொமல் விழித்த 
்்ரத்தில் சிலர், “சீ்தககு ரொம்னைப 
பிடிககி்றது என்றொல், நீயும ரொமன 
மொதிரி்ய உன உருவத்்த மொற்றிச் 

்சல்ல ்வணடியது தொ்னை! உன 
எண்ம நி்்ற்வறு்ம” என்றனைர்.  

அப்்பொது ரொவ்ன ்சொனனைொன. 
“உஙகளுககு ்தொனறும ்யொச்னை எனைக -
கும ்தொனறியிருககொதொ எனனை! ஒரு்ொள் 
ரொமனைொக என்னை மொற்றியதும ்ல்ல -
வனைொகி விட்்்டன. தபபு ்சயய மனைம 
வரவில்்ல. அது மட்டுமல்ல! அநத 

்வஷத்தில் ்சன்றொல் சீ்த்ய வ்ஙகத் 
்தொனறுகி்றது. அநத்ளவுககு ரொமன ்ல்ல -
வனைொக இருககி்றொன!” என்றொன.  ்வஷ -
மிட்்டொல் கூ்ட ரொமர் ்ல்்லண்த்்த 
்கொடுப்பொர் என்ப்தச் ்சொல்லும க்த 
இது. ்ல்லவர் வ்ஙகும ்தயவமொனை 
ரொம்ர வ்ஙகி ்ம வொழ்வு சி்றபபு்ற வழி 
அ்மப்்பொம. 

இராமாயணம் கேட்ால் வாழ்வு சுபிட்சமாகும்

 ்பஙகுனி மொதத்தில் வ்ளர்பி்்ற -
யில் வரும ஏகொதசிககு ஆலமகீ 
ஏகொதசி எனறு  ்்பயர். ஆலமகீ 
ஏகொதசி தினைத்தில் விரதம இருநது 
திருமொ்ல வழி்ப்ட ்கொ (்பசு)  
தொனைம ்சயத ்பலன கி்்டககும. 
இவ்விரதத்்த ்மற்்கொண்டொல் 
நி்னைத்த கொரியஙகள்  நி்்ற்வறும 
என்பதும ்மபிக்க.

 
விஜயொ ஏகொதசி
 ்பஙகுனி மொதத்தில் ்தயபி்்ற -

யில் வரும ஏகொதசிககு விஜயொ 
ஏகொதசி எனறு  ்்பயர். விஜயொ 
என்றொல் ்வற்றி என்பது ்்பொரு்ளொ -
கும. தஙகளு்்டய முயற்சிகளில்  
்வற்றி ்்ப்ற விருமபு்வொர் இவ்வி -
ரதமு்்ற்ய பின்பற்்ற ்ல்ல ்பலன 

கி்்டககும.  ரொமச்சநதிர மூர்த்தி 
இவ்விரத்்த ்மற்்கொண்்ட இரொ -
வ்்னை ்வற்றி ்கொணடு, சீதொ  
்தவி்ய மீட்்டதொக புரொ்ஙகள் 
கூறுகின்றனை.

சிவ்்பருமொனைொல் அம்ம்ய 
எனறு அ்ைககப்பட்்ட புனிதவதி 
எனனும கொ்ரககொல்  அம்மயொ -
ரின குருபூ்ஜ ்பஙகுனி சுவொதியில் 
்மற்்கொள்்ளப்படுகி்றது. 

்பஙகுனி மொத  சி்றபபுகள் ்பற்றி 
அறிநது ்கொணடீர்க்ளொ? ்பஙகு -
னியில் அவதரித்ததொல்தொன  வில் -
வித்்த வீரனைொனை அர்ஜஜூனைன 
்பொல்கு்ன என்ற ்்பயரி்னைப 
்்பற்்றொன. வசநத  கொலமொனை 
்பஙகுனி எல்்லொர் வொழ்விலும 
வசநதத்்த வீசட்டும.  

ஆலமகீ ஏகாதசி

சசவ்வொயக கிை்ம விரதம 
இருநது முருக்னை 

வழி்பொடு ்சயய உகநத ்ொள் 
எனறு முன்னைொர்கள் ்சொல்லு -
வொர்கள். அதற்கொனை கொர்த்்த 
அறிநது ்கொள்்ளலொம.   

வருவொய அதிகரிகக ்வண -
டுமொனைொல் ்சவ்வொயககிை்ம 
விரதம இருகக ்வணடும எனறு 
முன்னைொர்கள் ்சொல்வொர்கள்.  

 ்்பொரு்ளொதொர நி்்ற்வ 
வைஙகுவது அஙகொரகனதொன. 
அநத அஙகொரகனுககுரிய ்தய -
வமொக வி்ளஙகுவது முருகப்்ப -
ருமொன மற்றும சகதி ்தவி.  

முருகப்்பருமொன, சகதி 
்தவி, அமபி்கககு உகநத 
்ொ்ளொனை ்சவ்வொயகிை்மயில் 
இநத ்தயவஙக்்ள வ்ஙகி -
னைொல் கவ்லகள் அகலும.  

 ் சநநி்ற ஆ்்ட அணிநது வழி -
்பொட்டில் ்பங்கற்்பது; அன்்ற 
தினைம தஙகுத்்ட இல்லொத 
வொைக்கயும, தனனிகரில் -
லொத அ்ளவு புகழும, மஙகல 
வொயபபு க்்ளயும, மொ்்பரும 
சகதி்யயும ்்பொஙகிவரும 
உள்்ளத்தில் தனனைமபிக்க்ய -
யும, ்சநநி்ற கனி்வத்து தீ்பொரொ -
த்னை ்சயய ்வணடும.  

கொர்த்தி்க ்ட்சத்திரம அல்லது 
விசொக ்ட்சத்திரம அல்லது விசொக 
்ட்சத்திரம அ்மநத ்சவ்வொயக -

கிை்ம விரதத்திற்கு ்பலன அதிகம 
உணடு.  ்வ்ல வ்ஙகுவ்த 
்வ்ல எனைச் ்சொல்லி வீட்டில் 

்வல் வழி்பொடும ்சயயலொம. 
வீட்டு பூ்ஜய்்றயின ்டுவில் 
்வல் ்வத்து இருபு்றமும 
இரு வி்ளககுகள் ்வத்து ஒரு 
வி்ளககில் மூனறு திரிகளும, 
மற்்்றொரு வி்ளககில் மூனறு 
திரிகளும ஆக ஆறு தீ்பமிட்டு 
ஆறுமுக வழி ்சயது வநதொல், 
சீரும சி்றபபும வநது ்சரும.  

 இநத விரதத்்த ்மற் -
்கொள்ளும ்்பொது, முருகப்்ப -
ருமொன வள்ளி ்தயவொ்னை -
யு்டன உள்்ள ்ப்டம வழி்ப்ட 
்வணடும. முனனைதொக வி்ொ -
யகர் ்ப்டத்்தயும ்வத்து 
வழி்ப்ட ்வணடும.  

 அனனைதொனை பிரியர் முருகன 
என்பதொல், ்சவ்வொயககி -
ை்ம அனனைதொனைம வைஙகி -
னைொல் முருகனின முழு அரு -
ளுககு ்பொத்திரமொகலொம.   

 ்சவ்வொயககிை்ம அனறு 
ஒரு ்்பொழுது விரதம இருநது 
வநதொல் ஒன்பது வொரத்தில் 
உஙகளுககு ்ல்லது ்்டககும. 
வியொ்பொரம ்சய்பவர்கள் 
கணடிப்பொக ்சவ்வொய வழி -
்பொட்்்ட ்சயது வநதொல் வியொ -
்பொரம ்்பரிய அ்ளவில் விருத்தி 
்சயயலொம. ்ல்ல ்தரியத்்த 

்கொடுத்து ்ொம எடுத்து ்வககும 
எல்லொ வியொ்பொரமும ்வற்றி்ய 
தரும.  

வேலை ேணங்குேவே வேலை
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ஈரானின் அணு ஒப்பந்தத்்த  
புதுபபிக்க ஐரராப்பா திட்டம்

ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் 
ஈ�ோனுடனோன அணுவோயுத 
ஒப்்பநதத்தப் புதுப்பித-
து க ் க ோ ள ்ள வி ரு ப் ்ப த ோ க க 
கூறியுள்ளது.   

இன்னும் சில நோடகளில் 
அது ந்ட்்பறககூடும் என 
ஒன்றியம் ்தரிவிததது. ஈ�ோன் 
அணுவோயுத நடவடிக்கக-
்்ளக கடடுப்்படுததுவதற்கு 
மோற்றோக அதன் மீதோன சில த்ட 
உதத�வுகள நீககப்்படககூடும்.  

ஒப்்பநதத்த உறுதிப்்படுததுவதற்-
கோன ்பணிகள இறுதிககடடததில் 
இருப்்பதோக ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் 
கூறியது. ஒப்்பநதததின் ் ்பரும்்பகுதி 
்பற்றிய இணககம் எடடப்்படடுவிட -
டதோக அது குறிப்பிடடது.   

ஈ�ோனுககும் உலக நோடுகளுககும் 
இ்டயிலோன 2015 அணுவோயுத 
ஒப்்பநதததிலிருநது முன்னோள அ்ம-
ரிகக ஜனோதி்பதி ்டோனோல்ட டி�ம்ப் 
2018ஆம் ஆண்டு விலகினோர்.  

அத்னத ்தோடர்நது நோடுகள 
ஒப்்பநதத்த மீண்டும் நி்லநோடட 

முயற்சிக்்ள ரமற்்கோண்டுவந-
தன. ஈ�ோன் அநதக கோலககடடததில் 
ஒப்்பநதததின்கீழ் ்ெய்து்கோள்ளப்-
்படட இணககஙக்்ள மீறும் நடவ -
டிக்ககளில் ஈடு்படடது.   

ஒப்்பநதத்த மீண்டும் நி்ல -
நோடடோவிடடோல் பி�ோநதியப் ர்போர் 
மூளும் அ்போயம் ஏற்்படககூடும் 
அல்லது ஈ�ோன் மீது ரமலும் கடு்ம -
யோன த்டகள விதிககப்்படககூடும் 
என்றும் நிபுணர்கள கூறுகின்றனர்.   

உக்�னியப் பூெல் கோ�ணமோக 
அதிகரிததுள்ள எரி்்போருள வி்ல 
ரமலும் உய�வும் வோய்ப்பிருப்்பதோக 
அவர்கள கருதுகின்றனர்.    

ரஷ்ா மீ்தான ்த்்ட்க்ை
நீக்க பிரிட்டன் நி்பந்த்ன

உ க ் � னி லி -
ருநது �ஷயோ, தனது 
்ப்டக்்ள மீடடுக-
்கோண்டு அததுமீற்ல 
நிறுததினோல் �ஷயத 
தனிந்பர்கள மீதும் நிறு -
வனஙகள மீதும் விதிக-
கப்்படடுள்ள த்டகள 
மீடடுக்கோள்ளப்்பட -
லோம் என்று பிரிடடன் 
்தரிவிததுள்ளது.  

்டலிகி�ோப் நோர்ளட-
டுககு வழஙகிய ரநர்கோணலில் பிரிட-
டிஷ ்வளியுறவு அ்மசெர் லிஸ் 
டி�ஸ் இவவோறு கூறினோர்.  

�ஷயோ, தோன் ்க்யழுததிட -
டுள்ள ்பல்ரவறு உடன்்போடுக்்ள 
மீறி நடநதுவருகிறது. ஆகரவ த்ட 
விதிப்்பது உளளிடட கடு்மயோன 
நடவடிக்ககள ரத்வப்்படுவதோக 
அவர் குறிப்பிடடோர்.  

முழு்மயோன ெண்்ட நிறுத -
தம் ஏற்்படடுப் ்ப்டகள மீடடுக-

்கோள்ளப்்படடோல் மடடுரம அநதத 
த்டகள விலககிக ்கோள்ளப்்படும். 
அடுதத கடட அததுமீறல் இருககோது 
என்ற உதத�வோதமும் வழஙகப்்பட 
ரவண்டு்மன டி�ஸ் குறிப்பிடடோர்.  

பிரிடடன், அ்மரிககோ மற்றும் 
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் இதுவ்� 
1,000ககும் அதிகமோன �ஷய தனி 
ந்பர்கள மற்றும் வர்ததகஙகள மீது 
த்ட விதிததுள்ள்ம குறிப்பிடத-
தககது.     

சீன விமான விபத்து:
எவரும் தபபவில்லை

்தற்கு சீனோவில் கடநத 
வோ�ம் வி்பததுககுள்ளோன 
விமோனததில் இருநத 132 
ர்பரும் உயிரிழநதிருப்-
்ப்த சீனோ தற்ர்போது உறுதி 
்ெய்துள்ளது.   

குன்மிஙகில் இருநது 
குவோன்சு நக்� ரநோககிப் 
்பயணிதத ்ெனோ ஈஸ்-
டர்ன் விமோனம், குவோஙசி 
கோடடுப் ்பகுதியில் திடீ-
்�ன்று ்ெஙகுததோக விழுநது 
்நோறுஙகியது.   

ம�்பணு ரெோத்ன மூலம் 120 
ர்பர் இதுவ்� அ்டயோ்ளம் கோணப் -
்படடதோக மீடபுக குழு ்தரிவிததுள-
்ளது. விமோனததின் இ�ண்டோவது 
கறுப்புப் ்்படடி ரநற்று கண்டுபிடிக-
கப்்படடுள்ளது.   

விமோனத த�வுப் ்பதிவு என்று நம் -
்பப்்படும் அநத கறுப்புப் ்்படடி 
விமோன வி்பததுககோன கோ�ணத்த 
கண்டறிவதில் தீர்ககமோனதோக 
உள்ளது. கடநத புதன்கிழ்ம கண் -
டுபிடிககப்்படட முதல் கறுப்புப் 
்்படடி ஆய்வுககோக பீஜிங அனுப்-

்பப்்படடுள்ளது. இது விமோனி 
அ்றயின் கு�ல் ்பதிவோகும்.   உயிர் 
தப்பிரயோர் ்பற்றி சிறிய நம்பிக்க 
இருநதர்போதும் ்போதிககப்்படட 
குடும்்பததினர் புதிய தகவல்க -
ளுககோக கோததுள்ளனர். எனினும் 
்தோ்லதூ� ம்லப் ்பகுதியில் 
கடும் சி�மததிற்கு மததியிரலரய 
மீடபு நடவடிக்ககள இடம்்்பறு-
கின்ற்ம குறிப்பிடததககது.   

இநத விமோன வி்பதது சீனோவில் 
கடநத மூன்று தெோப்தஙகளில் இடம் -
்்பற்ற மிக ரமோெமோன விமோன 
வி்பததோக இருப்்பரதோடு ரதசிய 
அ்ளவில் ்்பரும் கவ்ல்ய ஏற்்ப-
டுததியுள்ளது.     

புட்டினுக்கு எதிரான பைடனின்  
கடும் வார்தபதையால் ைரைரப்பு
�ஷய ஜனோதி்பதி வி்ளோடிமிர் 

புடடின் ்தோடர்நது அதிகோ�ததில் 
இருககக கூடோது என்று அ்மரிகக 
ஜனோதி்பதி ரஜோ ்்படன் ்தரிவித -
துள்ளோர். ர்போலநதின் வோர்ரெோ 
நகரில் ஆற்றிய உ்�யின்ர்போரத 
அவர் இநத கடு்மயோன கருத்த 
்வளியிடடிருநதோர்.  

எனினும் பின்னர் இதற்கு வி்ளக -
கம் அளிதத ்வள்்ள மோளி்க, 
்்படன் �ஷயோவில் ஆடசி மோற்றத-
திற்கு அ்ழப்பு விடுககவில்்ல 
என்று குறிப்பிடடது.   

“கடவுளின் ்்போருடடு, இநத 
மனிதன் ்தோடர்நதும் அதிகோ-
�ததில் இருககக கூடோது” என்று 
்்படன் இதன்ர்போது குறிப்பிடடி-
ருநதோர்.   

இநதக கருத்த நி�ோகரிததி-
ருககும் �ஷயோ, இது ்பற்றி ர்பெ 
அ்மரிககோவுககு எநத அதிகோ�-
மும் இல்்ல என்று குறிப்பிடடுள-
்ளது. “இது ்்படன் தீர்மோனிககும் 
ஒன்றல்ல. �ஷய ஜனோதி்பதி்ய 

�ஷயர்கள தோன் ரதர்வு ்ெய்கிறோர்-
கள” என்று �ஷய அ�ெ ர்பசெோ்ளர் 
டமிடரி ்்பஸ்்கோவ ர�ோய்டடர்ஸ் 
்ெய்தி நிறுவனததிற்கு ்தரிவித-
தோர்.  

இநநி்லயில் ்வள்்ள 
மோளி்க அளிதத வி்ளககததில், 
“புடடினுககு தனது அதிகோ�த்த 
அண்்ட நோடுகள அல்லது அ�-

சுகளுககு எதி�ோக ்பயன்்படுதத 
முடியது” என்று குறிப்பிடடுள்ளது.   

முன்னதோக ர்போலநதில் உக்�ன் 
அகதிக்்ள ெநதிதத ்்படன், 
புடடி்ன “கெோப்புகக்டககோ�ர்” 
என்று கூறி இருநதோர். இத்ன 
அடுதது ்்படனின் மனநி்ல 
்பற்றி �ஷயோ ரகளவி எழுப்பி இருந-
தது.     

ரமற்கு உக்�-
னின் லிவிவ நகர் மீது 
கடநத ெனிககிழ்ம 
கடும் தோககுதல் இடம்-
் ்ப ற் றி ரு ப் ்ப த ோ க 
உக்�ன் அ�ெ அதிகோ-
ரிகள குறிப்பிடடுள்ள-
னர்.   

எண்்ணய் ரெமிப்பு 
நி்லயம் மற்றும் 
் த ோ ழி ற் ெ ோ ் ல 
ஒன்்ற தோககிய 
்�ோக்கட குண்டுக-
்ளோல் ஐநது ர்பர் கோய-
ம்டநததோக லிவிவ 
பி�ோநதிய ஆளுநர் 
மகசிம் ்கோசிடஸ்கியி 
குறிப்பிடடுள்ளோர்.   

லிவிவ நகர் �ஷயோவின் ்ெல் 
தோககுதல்களில் இருநது தப்பிய ்பகு-
தியோகரவ இருநது வநதது. இஙகு 
்்பரும் எண்ணிக்கயோன அகதி-
கள தஞெம்டநதுள்ளனர்.   

இநநி்லயில் லிவிவ நகரில் 

இருநது சுமோர் 250 ்மல்களுககு 
அப்்போலுள்ள அண்்ட நோடோன 
ர்போலநதுககு அ்மரிகக ஜனோதி-
்பதி ரஜோ ்்படன் விஜயம் ரமற்-
்கோண்ட நி்லயிரலரய �ஷயோவின் 
இநதத தோககுதல் இடம்்்பற்றுள-
்ளது. “ர்போலநதில் அ்மரிகக 

ஜனோதி்பதி இருககும் 
நி்லயில் இன்்றய 
கடு்மயோன தோககதல்-
கள அவ்� வ�ரவற்-
்பதோக உள்ளது” என்று 
லிவிவ நக� ரமயர் 
அன்டரி ெரடோவி 
குறிப்பிடடுள்ளோர்.   

உ க ் � னின் 
கிழககு, ்தற்கு 
மற்றும் மததிய ்பகுதிக-
ளில் �ஷயோவின் கடும் 
தோககுதல்கள நீடிதது 
வரும் நி்லயில் 
லிவிவ நகர� தப்பி 
வரும் அகதிகளுக-
கோன ்மயமோக மோறி 

உள்ளது. இநத நகர் ஊடோகரவ 
்்பரும்்போலோன மககள உக்�்ன 
விடடு ்வளிரயறி வருகின்ற்ம 
குறிப்பிடததககது.   எனினும் 
இநதத தோககுதல் ்பற்றி �ஷய த�ப்-
பில் எநத வி்ளககமும் அளிககப்்பட-
வில்்ல.     

மேற்கு உக்பரன் நகரில்  
ரஷயா கடும் தைாக்குதைல்

நேடநடாவிடம் ஆயுத உதவி நேடடு உக்ரைன் மன்்ாடடம்
உக்�னுககு விமோனஙகள, டோஙகிகள 

மற்றும் ஏவுக்ண அ்மப்புக்்ள தரும் -
்படி அநநோடடு ஜனோதி்பதி ்வோரலோடி -
மிர் ்ெ்லன்ஸ்கி ரமற்கததிய நோடுக்்ள 
ரகோடடுள்ளோர்.   

கடநத ெனிககிழ்ம இ�வு உணர்ச -
சிமிகக வீடிரய உ்�்ய ஆற்றிய 
்ெ்லன்ஸ்கி, ஐர�ோப்்போவில் சுதநதி -
�த்த ்போதுகோககும் கன�க ஆயுதஙக -

ளுககு ்பதில், ்கயிருப்பில் குப்்்பகர்ள 
உள்ளன என்றோர்.   

�ஷய விமோனஙக்்ள இயநதி� துப்்போக -
கிக்ளோல் சுடடுவீழ்தத முடியோது என்று 
்ெ்லன்ஸ்கி குற்றம்ெோடடினோர்.  

“ரநடரடோ என்ன ்ெய்கிறது? அத்ன 
�ஷயோவோ நடததுகிறது? அவர்கள எதற் -
கோக கோததிருககிறோர்கள? இதற்கு 31 
நோ்ளோகிவிடடது. ரநடரடோவிடம் இருப் -

்பதில் ஒரு வீதத்த மோததி�ம் தோன் நோம் 
ரகடகிரறோம். அதற்கு ரமல் எதுவும் 
ரவண்டோம்” என்றும் அவர் குறிப்பிட -
டோர்.   

இதனி்டரய மோற்றோக ஆயுதம் தரு -
வதோக இருநதோல் தம்மிடம் இருககும் 
ரெோவியட தயோரிப்பு எஸ்–30 வோன் ்போது -
கோப்பு ஏவுக்ணக்்ள உக்�னுககு 
வழஙகத தயோ�ோக இருப்்பதோக ஸ்ரலோ -

வோககிய நோடடு பி�தமர் எடுவோர்ட ரேகர் 
பி.பி.சி ்தோ்லககோடசி ரெ்வககு ்தரி -
விததுள்ளோர்.   

ஏற்கனரவ உக்�னிய ஆகோய்வ -
ளி்ய மூடுமோறு ஜனோதி்பதி் ்ெ்லன்ஸ்கி 
விடுதத ரகோரிக்க்ய ரநடரடோ ஏற்க -
வில்்ல. அப்்படிச ்ெய்தோல் �ஷயோவு -
டனோன ர்போர் ரமலும் ரமோெம்டயும் 
என்று ரநடரடோ குறிப்பிடடது.    

ய்மன் ஹூததிக்கள் மூன்று
நாள் ர்பார் நிறுத்த அறிவிபபு

்யமன் ேூததி கி்ளர்சசியோ்ளர்-
கள மூன்று நோள ர்போர் நிறுததம் 
ஒன்்ற அறிவிததிருப்்பரதோடு ெவூதி 
கூடடுப்்ப்ட ்யமன் மீதோன நட-
வடிக்க்ய முடிவுககுக ்கோண்டு 
வநதோல் நி�நத� ர்போர் நிறுததம் 
ஒன்்ற எதிர்்போர்ககலோம் என்றும் 
குறிப்பிடடுள்ளனர்.  

ெவூதி அர�பியோவின் ்பல ்பகுதி-
க்்ள இலககு ்வதது ஆளில்லோ 
விமோனம் மற்றும் ஏவுக்ண தோககு-
தல்கள இடம்்்பற்ற நி்லயிரலரய 
இநத அறிவிப்பு ்வளியோகியுள்ளது. 
இதன்ர்போது ஜிததோவில் ர்போர்மியுலோ 
வன் கோர் ்பநதயம் இடம்்்பறும் ்பகு-
திககு அருகில் இருககும் எண்்ணய் 
நி்ல ஒன்றும் தோககப்்படடுள்ளது.   

ெவூதி கூடடுப்்ப்ட ்யமனின் ெனோ மற்றும் 
்ேோ்ததோவில் நடததிய வோன் தோககுதல்களில் 
கு்றநதது ஏழு ர்பர் ்கோல்லப்்படடுள்ளனர்.   

இநநி்லயில் அடுதத மூன்று நோடகளுககு 
ஆளில்லோ விமோனம் மற்றும் ஏவுக்ண தோக -
கதல்கள மற்றும் அ்னதது இ�ோணுவ நடவ -
டிக்கக்்ளயும் இ்டநிறுததுவதோக ேூததி 
அ�சியல் த்லவர் மஹ்தி அல் மிெோத அறிவித -

துள்ளோர்.  “நம்பிக்க்ய கடடி்யழுப்புவது 
மற்றும் ர்பசசுவோர்த்த அ�ஙகில் இருநது ் ெயற் -
்படுததும் அ�ஙகிற்கு அ்னவ்�யும் ்கோண்டு 
்ெல்வதற்கோன உண்்மயோன அ்ழப்பு மற்றும் 
ந்டமு்ற ்ெயற்்போடோக இது உள்ளது” என்று 
அல் மிெோத ்தரிவிததுள்ளோர்.   

எனினும் இது ்தோடர்பில் ெவூதி த�ப்பில் 
இருநது உடன் எநத ்பதிலும் அளிககப்்பட-
வில்்ல.   

அணடார்டடிகோவின்
பனிபபா்் உருேல

கி ழ க கு 
அ ண் ட ோ ர் ட -
டி க க ோ வின் 
க டு ் ம ய ோ ன 
் வ ப் ்ப நி ் ல 
க ோ � ண ம ோ க 
அஙகு முதல் -
மு ் ற ய ோ க ப் 
்ப னி ப் ்ப ோ ் ற 
உருகிச ெரிந -
துள்ளது.  

1,200 ெது� 
கி ர ல ோ மீ ற் ற ர் 
்ப � ப் ்ப ்ள ் வ க 
்கோண்ட ்கஙகர் ்பனி அடுககு 
என்னும் ்பனிப்்போ்ற இம்மோதம் 
15ஆம் திகதி உருகிச ெரிநதது. 
அதன் அ்ளவு ்ேோங்கோங நக�த -
தின் அ்ளவுககுச ெமமோகும்.  

்பனி அடுககு என்்பது நிலததில் 
இறுககமோக இ்ணககப்்படட 
்பனிககடடிகள. அ்வ உருவோக 
ஆயி�ககணககோன ஆண்டுகள 
ஆகும். கடல் மடடம் உய�ோமல் 
இருகக அ்வ உதவும்.  

இம்மோதம் கிழககு அண்டோர்ட -
டிககோவில் ்வப்்பநி்ல பூஜயத -
துககுககீழ் 12 டிகிரி ்ெல்சியெோக 
இருநதது என விஞ்ோனிகள 
கூறினர். வழககமோக அஙகு ்வப் -
்பநி்ல பூஜயததுககுக கீழ் 51 
டிகிரி ்ெல்சியெோக இருககும் 
என்று அவர்கள ்தரிவிததனர்.  

எனினும் அஙகும் தற்ர்போது 
்வப்்பநி்ல வழ்மககு திரும்பி 
உள்ளதோக கூறப்்படடது.     

ஆபிரிகே முேமூடி  
பிரைான்ஸில ஏலைம்

19ஆம் நூற்றோண்்டச ரெர்நத மததிய ஆபிரிககோவின் 
முகமூடி ஒன்று பி�ோன்ஸில் 4.2 மில்லியன் யூர�ோவுககு 
ஏலம் விடப்்படடுள்ளது. இநத முகமூடி்ய திரும்்பத 
தரும்்படி கர்போன் அ�சு கடும் எதிர்ப்்்ப ்வளியிடடு 
வநத நி்லயிரலரய கடநத ெனிககிழ்ம இநத ஏலம் 
இடம்்்பற்றது.    மிக அரிதோன ம�ப்்பல்கயோல் ்ெதுக-
கப்்படட “நிகில்” என்ற இநத முகமூடி கர்போனின் ்பங 
இன மககள தமது ெடஙகுகளில் ்பயன்்படுததி வநததோகும். 
்தற்கு பி�ோன்ஸ் நக�ோன ்மோன்டபில்லியல் நகரில் இடம்-
்்பற்ற ஏலததில் 300,000 ்தோடககம் 400,000 யூர�ோவுககு 
ஏலம் ர்போகும் என எதிர்்போர்ககப்்படடது.  எனினும் அது 
எதிர்்போர்ககப்்படட்த விட அதிக வி்ல ர்போனது.   2006 
ஆம் ஆண்டு ்போரிஸில் இடம்்்பற்ற ஏலம் ஒன்றில் இது 
ர்போன்ற ஒரு முகமூடி 2.09 மில்லியன் யூர�ோவுககு ஏலம் 
ர்போன்ம குறிப்பிடததககது.     
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ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு 
அழை்பபு
(மஸ்கெலியா தினகெரன் விஷேட நிருபர்)

எரிவாயுத் தட்டுபபாட்்ட நீககெவும்,-
நாட்டு நி்ை்மகெ ்ை சுமுகெத்துககு 
்கொண்டு வருமாறு ஷகொரியும்

எதிர் வரும் (03)  தைவாககெ்ை 
நகெரில் ஆர்பபாட்டம் நடாத்தபபட -
வுளைது. இநத மககெள ஷபாராட்டம் 
சம்பநதமான கெைநது்ரயாடல்  ஷநற்று 
ஹற்்றன் நகெரில் அஜநதா விருநதினர் 
விடுதியில் ந்ட்பற்்றது.

இநநிகெழ்வில், பாராளுமன்்ற உறுபபி -
னர்கெள பழனி திகொம்பரம்.ஷவலுசாமி 
இராதாகிருஸ்ணன், உதயா ஆகிஷயாரு-
டன் கெட்சியின் உயர்மட்ட குழு மற்றும் 
அஙகெத்தினர்கெளும் கெைநது ்கொண்-
டனர். ந்ட்ப்ற உளை மா்பரும் 
மககெள ஷபாராட்டம் பற்றி இஙகு கெைந -
து்ரயாடபபட்டது.

(தம்புளை தினகெரன் நிருபர்)

நாட்டின் ஈரவையப பிரஷதசஙகெ-
ளில் மாத்திரம் மட்டுப படுத்தபபட்-
டிருநத உரு்ைக கிழஙகு ்சய்கெ, 
தற்ஷபாது வரண்ட வையப பிரஷத-
சஙகெளிலும் உற்பத்தி ்சயயபபடைா -
்மன அறிவிககெபபட்டுளைது.இதற்-
்கென கெஷை்வை, யடிகெல்்பாத்த 
பிரஷதசத்தில் ஷமற்்கொளைபபட்ட 
மாதிரிச்  ்சய்கெ  ்வற்றியளித்திரு 
பபதாகெ விவசாயப பிரிவு அதிகொரி-
கெள ்தரிவித்தனர்.

மத்திய மாகொ்ண விவசாய தி்்ணக-
கெைத்தின் முதலீட்டின் கீழ், ்தரிவு 
்சயயபபட்ட விவசாயிகெளின் ஒத்-
து்ழபபுடன் இம்மாதிரி உரு்ைக 
கிழஙகுச் ்சய்கெ ஷமற்்கொளைப-
பட்டது. 

உற்பத்தி திட்டம் ்வற்றியளித்தி-
ருபபதால் அடுத்து வரும் ஷபாகெங -
கெளில், மாத்த்ை மாவட்டத்தில் 
வரண்ட வையப பிரஷதசஙகெளில் 
உரு்ைக கிழஙகு ்சய்கெ்ய 
விஸதரிபபதற்கு விவசாய உத்தி-
ஷயாகெத்தர்கெள நடவடிக்கெகெ்ை 
ஷமற்்கொண்டு வருகின்்றனர்.    

விஷேடமாகெ தம்புளை விவசாய 
வையத்திற்குரிய கெஷை்வை கெமநை  
பிரஷதசத்தில் யட்டிகெல்்பாத்த கிரா-
மத்தில் ஷமற்்கொளைபபட்ட மாதிரி 
உரு்ைக கிழஙகு அறுவ்டச் 
்சயற்பாடுகெள தற்ஷபாது ஆரம்பிக -
கெபபட்டுளைன.

ஆர்.எம்.்சனவிரத்ன என்பவ-
ரின் விவசாயப பண்்்ணயில் ஷமற் -
்கொளைபபட்டுளை உரு்ைக 
கிழஙகு மாதிரி ்சய்கெயில், 
அஷமாகெ வி்ைச்சல் கி்டககெப -
்பற்றிருபபதாகெ விவசாய அபிவி -
ருத்தி அதிகொரிகெள ்தரிவித்தனர்.

   ஷதசிய உரு்ைக கிழஙகு வ்கெ-
கெளின் "க்ரஷநாைா" என்்ற இனத் -
்தச் ஷசர்நத வி்தகெள மற்றும் 
ஷதசிய உரு்ைக கிழஙகு இனமான 
"்ெ்ே" வர்ககெத்்தச் ஷசர்நத 
வி்தகெளும் இம்மு்்ற நடபபட் -
டன.

இருபபினும் க்ரஷநாைா வர்ககெம் 
மிகெவும் உயர்நத வி்ைச்ச்ைத் தந-
திருபபதாகெ அதிகொரிகெள ்தரிவித்த -
னர். ஏககெ்ரான்றுககு 05 ்மட்ரிக 
்தான்னுககும் அதிகெ  வி்ைச்சல்  
கி்டத்துளைன.  

வரண்ட வலயங்களிலும் உருளைக்கிழஙகு
செயள்க, சவள்ைோட்ட முயற்சி்கள சவற்றி

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

ஷகெஸ விநிஷயாகெத்துககொகெ ஷகெஸ நி ரபபப -
பட்ட சிலிண்டர்கெளுடன் வநத வாகெனம், 
சாரதி மற்றும் உதவியாைர்கெள மீதும் தாக-
குதல் நடத்தபபட்டுளைது. இச்சம்பவம்  
ஷநற்று முன்தினம் பைாங்கொ்ட நகெரின் 

ஷகெஸ (எரிவாயு) விநிஷயாகெ நி்ையத்-
துககு முன்பாகெ ந்ட்பற்்றது.

ஷகெஸ நிரபபபபட்டிருநத வாகெனம், 
சிலிண்டர்கெளுடன் விநிஷயாகெ நி்ையத்-
தின் முன்பு நிறுத்தபபட்ட ஷபாது,  அஙகு 
நீண்ட கியூ வரி்சயில் மககெள நின்றுளை-
னர். அ்னவருககும் அத்ன விநிஷயாகிக-
கெப ஷபாதுமானதாகெ சிலிண்டர்கெள இருககெ-
வில்்ை. இ்தயடுத்து வாகெனத்தின் சாரதி 

வாகெனத்்த  திருபபி எடுத்துச் ்சல்ை 
முயற்சித்தார்.

எனினும், அஙகு திரண்டிருநத மககெள 
ஷகொபத்துடன் விநிஷயாகெத்தர்கெள மற்றும் 
வாகெனத்தின் மீது தாககுதல் நடாத்த 
ஆரம்பித்தனர்.   அவ்விடத்துககு வரு்கெ 
தநத பைாங்கொ்டப ்பாலீொர் 
நி்ை்ம்ய கெட்டுப பாட்டுககுள ் கொண்-
டுவர முயற்சித்தனர்.

இத்னயடுத்து,  கியூ வரி்சயில் நின்-
்றவர்கெளுககு ்பாலிஸ பாதுகொபபுடன்,  
ஷகெஸ விநிஷயாகெ முயற்சிகெள ஷமற்்கொள-
ைபபட்டன. எனினும் அஙகிருநத அ்ன-
வருககும் விநிஷயாகிககும் அைவுககு 
ஷகெஸ ஷபாதுமானதாகெ இருககொ்மயால் 
ஏ்னஷயார் ஏமாற்்றத்துடன்  ்சன்்றனர்.       

எரிவாயு விநிய�ாக வாகன  
ஊழி�ரகள் மீது தாக்குதல்

(ஹற்்றன் விஷேட நிருபர்) 

ம்ையகெத்தில் ஷநற்று (27)  எரிவாயு்வ 
விநிஷயாகெம் ்சயயும் நடவடிக்கெகெள ஆரம் -
பமாகின. இ்தப  ்பற்றுக்கொளை மககெள 
நீண்ட வரி்சயில் நின்்ற்தயும்  கொ்ண முடிந -
தது.

 ் கொட்டகெ்ை பகுதியில்  சுமார் 40 எரிவாயு 
சிலிண்டர்கெள வீதம் விநிஷயாகிககெபபட்டன. 

இ்வ  ஷபாதுமானதாகெ இருககெவில்்ை என 
வர்த்தகெர்கெள ்தரிவித்தனர். இதனால், பைர் 
ஏமாற்்றத்துடன் வீடு திரும்பினர்.ம்ைய-
கெபபகுதிகெளில் கெடநத ஒரு சிை வாரஙகெைாகெ 
எரிவாயுககு தட்டுபபாடு நிைவின. இதனால் 
பை விற்ப்ன நி்ையஙகெள மூடபபட்டன.
ஷமலும்  பை உ்ணவகெஙகெள, சிற்றூண்டிச்சா -
்ைகெள என்பனவும் மூடபபட்ட்ம குறிபபி -
டத்தககெது.

இ்டககி்டஷய மட்டுபபடுத்தபபட்ட 
எரிவாயு விநிஷயாகெம் இடம்்பற்றும்,மககெ-
ளின் ஷத்வ்ய பூர்த்தி்சயயக கூடியதாகெ 
அ்வ இருககெவில்்ை. இதனால், ஒரு சிை 
இடஙகெளில் எரிவாயு்வ ்பற்றுக்கொளை  
ஷபாராட்டஙகெளும் இடம்்பற்்றன.

எரி்பாருள தட்டுபபாடு ஒரு சிை தினஙகெ-
ளில் வழ்மககு திரும்பும் என எதிர்பார்ககெப-
படுகி்றது.        

மலை�க நகரஙகளில் எரிவாயு விநிய�ாகம்; 
தட்டுப்ாடுகள் ்டிப்டி�ாக நீஙகும் நிலை

(ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)
 
அரசுககும், இைங்கெத் ்தாழி -

ைாைர் கொஙகிரசுககும் இ்டயில் 
நல்லு்றவு இருபபதால், அரசிலி -
ருநது   ்வளிஷய்றஷவண்டிய எநதத் 
ஷத்வயும் இல்்ை என,  இ.்தா.
கொவின் நிதிச் ்சயைாைரும், 
நாடாளுமன்்ற உறுபபினருமான 
மருதபாண்டி ராஷமஷவரன் ்தரி-
வித்தார்.நுவ்ரலியா - நானுஓயா 
பிரஷதச ச்ப மண்டபத்தில் (27) 
இடம்்பற்்ற நிகெழ்வில்,  ஊடகெவி-
யைாைர்கெள எழுபபிய ஷகெளவிகெ-
ளுககு பதிைளிககும் ஷபாஷத அவர் 
இவ்வாறு  குறிபபிட்டார்.

 ்தாடர்நது அஙகு கெருத்து ்தரி -
வித்த மருதபாண்டி ரஷமஷவரன்,

 அரசின்  பஙகொளிககெட்சியாகெ 
இருநதாலும் தனியான ்கொள்கெ-
யுடஷன  இைங்கெ ்தாழிைாைர்  
கொஙகிரஸ ்சயற்படுகி்றது. நாம், 

பை ஷகொரிக்கெகெ்ை முன்்வத் -
துளஷைாம், அ்வ  நி்்றஷவற்்றப-
பட ஷவண்டும். அதற்கொன ஓர் நகெர் -
வாகெத்தான்,சர்வகெட்சி மாநாட்டில்  
பஙஷகெற்கெவில்்ை. இ்த்வத்து,

 இ.்தா.கொ. அதிருபதியில் உள-

ை்தன எதிரணிகெள  பிரசாரம் 
்சயகின்்றன. அரசாஙகெத்திற்கும் 
எமககுமி்டஷய சி்றநத நல்லு்றவு  
இருககின்்றது. எவ்வித பிைவும், 
பிரச்சி்னயும் இல்்ை.  அரசுக-
குள  இருநதவாறு ஷபாராடி, மககெள 

உரி்மகெ்ை எபபடி ்ப்றஷவண்-
டும் என்பது எமககு  ்தரியும். 

இைங்கெத் ்தாழிைாைர் கொஙகி -
ரஸின் ஷதசிய ச்ப 30 ஆம் திகெதி 
கூடும்.  இதன்ஷபாது த்ைவர் 
பதவிககு நியமனஙகெள இடம்்ப-
றும் என்்றார். இநநிகெழ்வில், பாரா -
ளுமன்்ற உறுபபினரின் நிதியிலி -
ருநது ்கொளவனவு ்சயயபபட்ட 
்பாருட்கெளும் மககெளிடம் ்கெய-
ளிககெபபட்டன.

இைங்கெ ்தாழிைாைர் கொஙகி -
ரஸின் உப த்ைவரும்,  மத்திய 
மாகொ்ண ச்ப முன்னாள உறுபபி-
னருமான ஏ.பி.சகதிஷவல், நுவ்ர-
லியா பிரஷதச ச்ப த்ைவர் ஷவலு 
ஷயாகெராஜ், இைங்கெ ்தாழிைாைர் 
கொஙகிரஸின் நுவ்ரலியா பிரஷதச 
ச்ப உறுபபினர்கெள, இ.்தா.
கொவின் இ்ைஞர் அணி ்பாது 
்சயைாைர் அர்ஜஜூன் ்ஜயராஜ் 
உட்பட பைர் கெைநது ்கொண்டனர்.

அரசாங்கத்திலிருந்து வ�ௌியேறும்
யேவ� இ.வோ.்காவுக்கு இலவலை

( தம்புளை தினகெரன் நிருபர் )

கெஷை்வை கெல்வி வையத்தில் தரம் 
ஐநது  புை்மப பரிசில் பரீட்்சயில் 
அர்-ரஹமத் வித்தியாையம் முதைாமி -
டம் ்பற்றுளைது.

கெஷை்வை வைய கெல்விப பிரிவிற் 
குட்பட்ட அர்-ரஹமத் முஸலிம் 
கெனிஷட வித்தியாையத்தில் தரம் 5 
புை்மப பரிசில் பரீட்்சயில் 10 
மா்ணவர்கெள சி்றநத ்பறு ஷபறுகெ -
்ைப ்பற்றுளைனர்.இதனால், 
வைய மட்டத்தில் முதைாமிடத்்தப 
்பற்று, இபபாடசா்ைககு இவர்கெள 
்பரு்ம ஷசர்த்திருபபதாகெ வித்தியா -

ைய அதிபர் எஸ.எச் அமீனுத்தீன் ்தரி -
வித்தார்.

      இதன் பிரகொரம் சித்திய்டநத 
மா்ணவர்கெைான ஏ.எப.அம்ரா- 165, எம்.
எச்.எப.லுத்பா- 164, எம்.ஆர்.இல்மா-
162, எம்.இெட்.எம்.சதா- 162, எம்.எப.
சயான்-159, எம்.எச்.மர்யம்- 158,என்.
ஏ.எம்.அஸஜத்-157, எம்.ஐ.எப.இஸ-
மா-157,ஆர்.எச்.ஹம்தா-152, என்.
பி.மரியம்-151 ஆகிய புளளிகெ்ைப ் பற் -
றுளைனர்.

மா்ணவர்கெளுடன், வகுபபாசிரி்ய-
கெைான என்.எப.சிபனா,என்.பி.பர்ஹா-
னா,மற்றும் ஏ.எப.சிபானா ஆகிஷயாரும் 
படத்தில் கொ்ணபபடுகின்்றனர்.

பண்ாரவமை வலயத்திற்குட்பட்் பல்கல எலல, தமிழ் வித்தியாலயத்தில (2021) தரம் ஐந்து 
புலமமபபரிசில பரீட்மசையில ததாற்றிய பல மாணவர்்கள்   சிந்தியம்ந்துள்ைனர்.   ம.ஸ்ரீயாபி-
ருந்தா (166 புள்ளி), ரா.்கபிஷாலனி (165 புள்ளி) ்க.கிருஷாந்தினி (156 புள்ளி)  வி.கிருத்திக்-
ஷன் (158 புள்ளி) ஆகிதயார் வவட்டுபபுள்ளி மயக் ்க்ந்து  சித்தி வபற்றுள்ைனர்.பா்சைாமல 
அதிபர் திரு.்க.தசைது்காந்,வகுபபாசிரியர் திருமதி.வப.புணணிய்கலா ஆகிதயாரு்ன் மாணவர்்கமை-
யும்  ்காணலாம்.                                                (லுணு்கல நிருபர்)       

புலமமப பரிசில பரீட்மசையில சித்தி

(அககு்ற்்ண குறூப நிருபர்)

யுத்தத்தால் பாதிககெபபட்ட ்பண்கெளின் 
அ்மபபு மற்றும் கொ்ணாமைாககெபபடஷடார் -
கெைது மகெளிர் அ்மபபு  என்பன இ்்ணநது 
நாட்டுககு நல்ைாசி ஷவண்டிய பிராத்்ன 
நிகெழ்வு ஒன்்்ற ஏற்பாடு ்சயதுளைது. 

இம்மாதம் (30) இல் இடம்்பறும் இநநி-
கெழ்வில், சகெை ்பண்கெளும்  ஈடுபடஷவண்டு-
்மன இநத அ்மபபுககெள கூட்டாகெ ஷவண் -
டுஷகொள விடுத்துளைன. அன்்்றய தினம் 
மா்ை 6 மணிககு  நாட்டிலுளை சகெை தரபபி-
னரும் ஒஷர ஷநரத்தில் விைகஷகெற்றி  நாட்டின் 
்பாருைாதார சிககெல்கெள  நீஙகெவும்,  நிர்வா-
கிகெளுககு அதுபற்றிய ்தளிவு கி்டககெவும் 
கு்்றநதது 5 நிமிட மாவது  பிராத்த்னயில் 
ஈடுபடுமாறு ஷமற்படி அ்மபபுககெள ்தரி -

வித்துளைன. கெண்டி ரிவஷடல் ஷஹாட்டலில் 
ஒழுஙகு ்சயயபபட்ட ஊடகெ சநதிபபின் -
ஷபாது அவர்கெள இதுபற்றித் ்தரிவித்தனர். 
அ்மபபின் அஙகெத்தவரான திருமதி ்ஜனி 
பரஷமஸவரன்  அஙகு ்தரிவித்ததாவது.

என்றும் இல்ைாதைவு ம்ையகெ ்பருந-
ஷதாட்ட மககெள  பாதிபப்டநதுளைனர். 
எனஷவ யுத்தத்தால் பாதிககெபபட்ட ்பண்கெ-
ைது அ்மபபு மற்றும் கொ்ணாமைாககெபபட்-
ஷடார்கெைது உ்றவினர்கெைது ்பண்கெள அ்மபபு 
என்பன ஒழுஙகு ்சயதுளை பிராத்த்ன்ய 
கெட்டாயம் ம்ையகெ தமிழ் ்பண்கெள மார்ச் (30)  
அனுஷடிககெ   ஷவண்டும்.

இன்்்றய ்பாருைாதார நி்ை்யக கெருத்-
திற்்கொண்டு ம்ையகெ ்பருநஷதாட்ட தமிழ் 
்பண்கெள இநத  பிராத்த்னயில் ஈடுபட 
ஷவண்டும் எனவும் அவர் ஷகெட்டுக ்கொண்டார். 

கு்்றநநது ஐநது ஷபர்்கொண்ட குழுககெைாகெ-
வாவது இ்்ணநது, தத்தமது வீடுகெளில், இப-
பிராத்த்ன்ய ஷமற்்கொளளுமாறும் ஷகெட்-
கெபபட்டுளைது. முடியுமானவர்கெள தமது சமய 
ஸதைஙகெளுககுச் ்சன்று, சரியாகெ மா்ை ஆறு 
மணிககு  பிராத்த்ன்ய ஷமற்்கொளவது சி்றந-
தது. மார்ச் மாதம் என்பது ்பண்கெளுககொன 
மாதம். அஷத ஷநரம் நாட்டில் எத்த்கெய  பிரச்சி-
்னகெள வநதாலும் அது இறுதியாகெ வீடுகெளுக-
குச் ்சல்லும். வீட்டில்  இப பிரச்சி்னகெ்ை 
எதிர்்கொளவது குடும்பப ்பண்கெஷை. எனஷவ 
தற்ஷபா்தய ்பாருைாதார  ்நருககெடியில் 
இருநது நாடு விடுபட, அரசியல் த்ைவர்கெ-
ளுககு நல்ை ஞானம்  கி்டககெ  ஷவண்டுவது 
்பண்கெைது  ்பாறுபபு என இநத ஏற்பாடுகெ -
்ைச் ்சயதுளை அ்மபபின் த்ைவிகெள 
்தரிவித்துளைனர்.

நாட்டுக்கு நைம் யவண்டியும், தலைவரகளுக்கு
நல்ைாசி யகாரியும் ப்ண்கள் அலமபபு பிரார்ததலன

(தைவாககெ்ை குறூப நிருபர்)

தைவாககெ்ை லிநது்ை நகெர ச்பயின் புதிய 
த்ைவராகெ ஸ்ரீைஙகொ ்பாதுஜன முன்னணியின் 
உறுபபினர்  சநதன பிரதீப கு்ணதிைககெ ்பாறுப -
ஷபற்றுளைார். 

இவருககு ஆசி ஷவண்டி விஷேட பூ்ஜ நிகெழ் -
வுகெள  தைவாககெ்ை ஸ்ரீ கெதிஷரசன் ஆையத்தில் 
இடம்்பற்்றது. 

இதன்ஷபாது,தைவாககெ்ை ஸ்ரீ கெதிஷரசன் 
ஆைய பரிபாைன ச்பயினர்  தைவாககெ்ை 
லிநது்ை நகெரச்பத் த்ைவர் சநதன பிரதீப 
கு்ணதிைககெவுககு  ்பான்னா்ட ஷபார்த்தி 
்கெௌரவித்தனர்.       

ப்ானனாலை ய்ார்ததி பகௌரவம்

்கதலவவல ்கலவி வலயத்தில முதலாமி்ம்

யதசி� அரசாஙகம் அலமநதாலும்
த,மு,கூட்ைணி ஆதரவளிக்காது

(ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)

" தற்ஷபா்தய ்நருககெடியான சூழ்நி்ை்யப  
பயன்படுத்தி ஷதசிய அர்சான்்்ற அ்மபபதற்கு 
அரசு முயற்சித்தாலும், அவ்வா்றான்தாரு அரசுககு 
தமிழ் முற்ஷபாககு கூட்டணி ஆதரவு  வழஙகொ்தன 
ம்ையகெ மககெள முன்னணியின் த்ைவரும், தமிழ் 
முற்ஷபாககு கூட்டணியின் பிரதித் த்ைவருமான வீ. 
இராதாகிருஷ்ணன் ் தரிவித்தார். 

தைவாககெ்ையில் ஷநற்று (27)  மா்ை ந்ட்பற்்ற 
மககெள சநதிபபில் கெைநது்கொண்டு கெருத்து  ் தரிவித்த  
அவர் ஷமலும் கூறியதாவது,

" ஷதசிய அர்சான்்்ற அ்மபபதற்கொன முயற்சி-
கெள இடம்்பறுவதாகெ தகெவல் ்வளியாகியுளைது.
இதற்கு எமககு அ்ழபபு விடுககெபபடவில்்ை. 
அவ்வாறு  விடுககெபபட்டாலும் நாம் அதில் இ்்ண-
யமாட்ஷடாம். ஷதசிய அரசாஙகெத்்த அ்மபபதால் 
பாரிய மாற்்றம்    ஏற்படபஷபாவதில்்ை.  இஷத 

ஜனாதிபதிதான் ஜனாதிபதி பதவியில் ்தாடர்வார். 
எனஷவ, ஐககிய மககெள சகதி த்ை்மயில் புதிய-
்தாரு ஆட்சிஷய எமது இைககு. அநத இைக்கெ 
அ்டயஷவ எமது எதிர்பார்பபாகெ உளைது. தற்ஷபா-
்தய சூழ்நி்ையில் மககெள பிரச்சி்ன தீர்ககெபபட 
ஷவண்டும். மககெளுககு நிவார்ணம் வழஙகெபபட 
ஷவண்டும். அதற்கொகெ அரசு முன்்னடுககும் நடவடிக-
்கெககு, மககெள பககெம் நின்று ஒத்து்ழபபு வழஙகு-
ஷவாம்.  உதவி ஆசிரியர் பிரச்சி்ன ்தாடர்பில்  நிதி 
அ்மச்சருடன் ஷபச்சு நடத்தியுளஷைன். கெடிதமும் 
்கெயளிககெபபட்டுளைது. வி்ரவில் தீர்வு கி்டககும் 
என நம்புகின்ஷ்றாம். அஷதஷவ்ை, இநதிய ்வளிவி-
வகொர அ்மச்சர்வ தமிழ் முற்ஷபாககு கூட்டணி 
இன்று (28) சநதித்து ஷபச்சு நடத்தும். இநதிய 
தூதுவரிடம் ்கெயளிககெபபட்டுளை பாரத, பிரத -
மருககொன ஆவ்ணம் மற்றும் ம்ையகெ மககெளுக-
கொன திட்டஙகெள பற்றி இதன்ஷபாது கெைநது்ர -
யாடபபடும் என்்றார்.  .
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(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)   

கல்முனை பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிபபாளர் பிரிவுக்-
குடபடட னைத்தியோனைகளில், 
கடனை சேரத்தில் னைத்தியோனை-
களில் இல்ைாத உத்திசயாகத்தர்கள் 
ைற்றும் ஊழியர்களுக்கு எதிராக 
கடும் ேடைடிக்னக எடுக்கபபடடு 
ைருைதாக, கல்முனை பிராந்திய 
சுகாதார சேனைகள் பணிபபாளர் 
னைத்திய கைாநிதி ஐ.எல்.எம். 
றிபாஸ் ததரிவித்தார்.   

ைாைடட ைற்றும் பிரசதே னைத்-

தியோனைகளில் கடனை சேரத் -
தில் அங்கு கடனையாற்றும் உத்தி -
சயாகத்தர்கள் ைற்றும் ஊழியர்கள் 
இருபபதில்னைதயை தபாதுைக் -
களிடமிருந்து முனைபபாடுகள் 
கினடக்கபதபறுைதாகவும் ததரி-
வித்தார்.   

இம் முனைபபாடடுக்கனைய 
சுகாதார அதிகாரிகள் குழுவிைால் 
திடீர் பரிசோதனைகள் சைற்தகாள் -
ளபபடடு ைருைதாகவும் ததரிவித்-
தார் .   

இதற்கனைய சைற்தகாள்ளப-

படட திடீர் பரிசோதனை-
யின் சபாது இரண்டு னைத்-
தியோனைகளில் கடனை 
சேரத்தில் இல்ைாத உத்-
திசயாகத்தர்கள் ைற்றும் 
ஊ ழி ய ர் க ளு க் த க தி ர ா க 
ஒழுக்காற்று ேடைடிக்னக 
எடுக்கபபடடுள்ளசதாடு, 
இடைாற்ைம் ைற்றும் பதவி 
குனைபபு கடிதமும் அவ்விடத்தி-
சைசய ைழங்கபபடடுைருைதாக -
வும் ததரிவித்தார் .   

னைத்தியோனையில் கடனை 

சேரத்தில் இல்ைாத 
உ த் தி ச ய ா க த் த ர் க ள் 
ஊழியர்கள் ததாடர்-
பாக தபாதுைக்கள் 
ன ை த் தி ய ே ா ன ை க -
ளில் காடசிபபடுத்தப-
படடுள்ள வினரவுத் 
தகைல் குறியீடு (கியூ.
ஆர்) ஊடாகவும், 

எழுத்து மூைம் அல்ைது ைாயதைாழி 
மூைைாகசைா பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிைனைக்கு உடைடி-
யாக அறிவிக்குைாறு சகடடுள்ளார்.   

கடமை நேரஙகமை  துஷ்பிரந�ோகம் செய்யும்
ஊழி�ரகளுக்கு எதிரோக ெடட ேடவடிக்மக
்கல்முமை பிராந்திய சு்காதார சேமை்கள் பணிபபாளர்   

(தராடடதைை குறூப நிருபர்)

திருசகாைைனை சீைக் -
குடா தகாடசப பிரசதேத்தில் 
மீைைர்களின் ைனையில் உயி -
ருடன் முதனை ஒன்று சிக்கிய -
தாக மீைைர்கள் ததரிவித்தைர் .

சீைக்குடா  தகாடசப பிரசதேத் -
தில்  ேனிக்கிழனை (26) மீைைர் -
களிைால்  இழுக்கபபடட கனர  
ைனையிசைசய இவ்ைாறு 8 அடிக் -
கும் அதிக நீளைாை முதனை ஒன்று 
சிக்கி தகாண்டதாக  மீைைர்கள் 
ததரிவிக்கின்ைைர் .

 குறித்த முதனை மீைைர்களின்  
கனரைனையின் ைடிபபகுதியில் 
சிக்கி தபரும்  சிரைத்திற்கு ைத் -
தியில் குறித்த மீைைர்களிைால், 
முதனை உயிருடன்  பிடிக்கப -
படடு திருசகாைைனை ைைஜீ -
ைராசிகள்  தினைக்களத்திற்கு 

அறிவித்ததாக ததரிவித்தைர். 
அங்கு ைருனக  தந்த ைைஜீைராசி -
கள் தினைக்கள  அதிகாரிகளால்  
முதனை   எடுத்துச் தேல்ைபபட -
டது. 

கடற்கனர பிரசதேத்தில் அன்ைா -
டம் ததாடர்ச்சியாக மீன் பிடியில்  
ஈடுபடடு ைரும் நினையில்,  
இரண்டு தடனைகள் முதனைகள் 
கனர  ைனையில் சிக்குைதாகவும், 
இதைால் தைது ைனைகள் தபரிதும் 
சேதைனடைதாக  மீைைர்கள் 
கைனை ததரிவித்திருந்தனை குறிபபி-
டத்தக்கது.

(ஒலுவில் ைத்திய விசேட நிருபர்) 

ேைாதாை  ேல்லிைக்கச் தேயற்-
பாடுகளில் தபண் தனைைர்கனள 
ைலுபபடுத்தல் (WAGE)  திடடத்-
தின் தேயற்பாடுகளில் ஒன்ைாை, 
பல்தரபபு தேயற்பாடடுக் குழுவி -
ைரின்  கூடடம் சேற்று 27.03.2022 
அம்பானை தைாண்டி த�ாடடலில் 
ேனடதபற்ைது.

 சேர்ச்  ஃசபார் தகாைன் கிரவுன்ட 
(Search for Common Ground) நிறு-
ைைத்தின்  அனுேரனையுடன் 
அக்கனரபபற்றில் அனைந்துள்ள 

பாதிக்கபபடட தபண்கள்  நிறுைைத் -
திைால் (AWF), சைற்படி ேைாதாை 
ேல்லிைக்கச் தேயற்பாடுகளில் 
தபண்  தனைைர்கனள ைலுபபடுத் -
தல் திடடம் (WAGE ) ேனடமுனைப -
படுத்தபபடடு ைருைது  குறிபபி-
டத்தக்கது.

மூன்று அைர்வுகளாக இடம்தபற்ை 
இந்நிகழ்வில் பிரசதே ேனபகளில் 
உறுபபிைர்களாகவுள்ள தபண் உறுப -
பிைர்கள்,  ஊடகவியைாளர்கள், 
துனைோர் தனைைர்கள் எை பைரும் 
பங்குபற்றியிருந்தனை குறிபபிடத்-
தக்கது. 

பெண் தலைவர்கலை வலுபெடுததல்
அமெபாலையில் நேற்று கூட்டம

ேமாதாை நல்லிணக்க சேயறபாடு்களில்

(தபரியசபாரதீவு திைகரன் நிருபர்)  

ேமூக சைாதல் ஏற்படுைதற்காை ேமிக்னஞை-
கனள முன்கூடடிசய அறிந்துதகாண்டு அைற்-
னைத் தடுபபதற்காை முன்தைச்ேரிக்னக ேடை-
டிக்னககனள சைற்தகாண்டால், உயிர் உடனை 
அழிவுகனள ஏற்படுத்தும் ைன்முனைகனளத் 
தவிர்த்துக் தகாள்ளைாம் எை முகானைத்துை 
ஆசைாேகர் சே. தபைடிக்ற் ததரிவித்தார்.  

சதசிய ேைாதாைப சபரனையின் ைடடக்களபபு 
ைாைடட ேர்ைைதப சபரனையிைால் ஒழுங்கு 
தேயயபபடட ேமூக சைாதலுக்காை முன்தைச்ே-
ரிக்னக ைற்றும் தயார்நினை பற்றிய பயிற்சிதேறி 
ைடடக்களபபு தோச்சிமுனை தனியார் விடுதி-
யில் ேனிக்கிழனை (26) இடம்தபற்ைது.

ேர்ைைதப சபரனையின் ைடடக்களபபு ைாைடட 
இனைபபாளர் இரானேயா ைசைாகரன் தனைனை-
யில் இடம்தபற்ை இப பயிற்சி தேறியில், ைாைட-
டத்திலுள்ள ேர்ைைத தேயற்பாடடாளர்கள் கைந்து 
தகாண்டைர்.

அைர் ததாடர்ந்தும் உனரயாற்றுனகயில்,எைது 
ோடடில் பல்சைறு முரண்பாடுகளுக்கு ோங்கள் முகம் 
தகாடுத்து ைந்துள்சளாம். அைற்னைச் ேரியாகப பகுப-
பாயவு தேயது தீர்வு காைாது எல்ைாைற்னையும் ைன்-

முனைகளால் இழந்து பின்ைர் ேைாதாைத்னத சதடு-
கின்ைைர்களாக ோம் இருக்கின்சைாம்.

ேைகாைச் சூழலில் ஒவ்தைாருைரும் குறிபபாக 
ேைாதாை தேயற்பாடடாளர்கள் சைாதல்கள் எவ்ைாறு 
ைன்முனையாக உருைாற்ைம் தபற்று ேமூகங்களுக்-
கினடயில் சபரழிவுகனளயும் தீராப பனகனையும், 
அனைதியின்னைனயயும் ஏற்படுத்துகின்ைை என்பது 
பற்றிய ததளினைப தபற்றிருக்க சைண்டும். ோடடில் 
பல்லிை ேமூகம் பரஸ்பரம் அடுத்தைருக்காக குரல் 
தகாடுக்கின்ை நினைனை ைரும்தபாழுது ேகைாழ்வும் 
தேௌேன்யமும் ேைாதாைமும் ஏற்படும் என்ைார்.  

சமூ்க  ந�பாதலை முன்கூடடிநே 
அறிந்து தடுபெதற்்கபான ெயிற்சி

கிண்ணியா ைத்திய நிருபர் 

தரம்  5 புைனைப பரிசில் பரீடனே-
யில் விசேட சதனை உனடசயார்க-
ளுக்காை  தைடடுப 
புள்ளினய விட 
அதிகைாக  தபற்று, 
புைனைப பரிசில் 
நிதிக்கு தகுதி  
தபற்ை கிண்ணியா 
அலிகார் ைகா வித்-
தியாைய ைாைைன்  
எம்.முர்சீத்  தகௌர-
விக்கபபடடார்.

கி ண் ணி ய ா 
ைையக் கல்வி அலு-
ைைகத்தின் விசேட 
கல்விப பிரிவிைால் 
இதற்காை  நிகழ்வு 
கடந்த தைள்ளிக்கிழனை (25) 
ஏற்பாடு தேயயபபடடது.

பாடோனை  அதிபர் ஆர். ேதாத் 
தனைனையில் ேனடதபற்ை இந் 
நிகழ்வில், இந்த ைாைைன்   
ைையக் கல்வி பணிபபாளரால் பரி -
சில்கள் ைழங்கி தகௌரவிக்கபபட -
டார். 

சைலும் தபண்கள் உதவி ைன்ைத் 
தனைவி எஸ்.ேளீைாவிைால் இந்த 
ைாைைனுக்கு  ைாதாந்த ஊக்கு -
விபபுத் ததானகயும் இதன்சபாது 

ைழங்கி னைக்கபபடடது.
இந் நிகழ்வில், பாடோனை 

அபிவிருத்தி நினைசைற்றுக் குழு 
உறுபபிைரும்  ஆசிரிய ஆசைாேக -
ருைாை    ஏ. எம். ஹிதாயத்துல்ைா, 
விசேட கல்விப பிரிவு ஆசிரிய 
ஆசைாேகர்    ஏ. ஆர். கஸ்்ாலி  
ஆகிசயார் கைந்து சிைபபித்தைர். 

விநச்ட நதலவயுல்டே �பாணவனுக்கு ெபாரபாடடு

(பாைமுனை விசேட நிருபர்)

கிழக்கு  ைாகாை கூடடுை-
வுச் ேங்கங்கனள அபிவிருத்தி 
தேயது, கல்வி ேடைடிக்னக-
கனள  முன்தைடுபபதற்கும், 
உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தவும் 
பல்சைறு சைனைத் திட-
டங்கனள  முன்தைடுத்து 
ைருைதாக, கிழக்கு ைாகாை 
கூடடுைவு அபிவிருத்தி ஆனை-
யாளரும்,  கூடடுைவு ேங்கங்க-
ளின் பதிைாளருைாை ஏ.எல்.
எம்.அஸ்மி ததரிவித்தார்.

“சுபிடேத்தின்  சோக்கு” அரோங்கத்-
தின் சதசிய தகாள்னக சைனைத்திட-
டத்திற்கிைங்க, கிழக்கு  ைாகாைத்தில் 
”சகாப பிைஸ்” பல்தபாருள் விற்பனை 
நினையங்கள் நிறுைபபடடு  ைருகின்-
ைை. இதற்கனைைாக அக்கனரபபற்று 

பிரசதேத்திற்காை ”சகாப பிைஸ்”   
பல்தபாருள் விற்பனை நினையம் அக்-
கனரபபற்று ைத்திய பைசோக்கு கூட-
டுைவுச்  ேங்கக் கடடடத்தில் வியாழக்-
கிழனை (24) திைந்து னைக்கபபடடது.

அக்கனரபபற்று  ைத்திய பைசோக்கு 
கூடடுைவுச் ேங்கத்தின் தனைைர் ஓயவு 

நினை அதிபர்  எம்.பி.ஏ.�மீட தனை-
னையில் இடம்தபற்ை, இந் நிகழ்வில், 
பிரதை அதிதிகளில்  ஒருைராகக் கைந்து-
தகாண்டு உனரயாற்றிய சபாசத அைர் 
சைற்கன்டைாறு ததரிவித்தார்.

அைர் ததாடர்ந்தும் ததரிவிக்னக-
யில்,

கிழக்கு  ைாகா-
ைத்தில் 16 பை-
சோக்கு கூடடுை-
வுச் ேங்கங்களில் 
கூ ட டு ை வின்  
த னி த் து ை த் -
சதாடு சகாப 
பிைஸ் பல்தபா-
ருள் விற்பனை 
நினையங்கனள 
அனைத்து  ைரு-
கின்சைாம். இதற்-

காக ைத்திய அரசு 8 மில்லியன் ரூபா 
நிதியினை ைழங்கியுள்ளது.  கூபபன் 
கனட என்ை காைம் இனி இல்னை, 
பாரம்பரிய கூடடுைவும் இல்னை. 
அதுசபாை  கூடடுைவு மீதாை களங்-
கம், ேந்சதகம் என்பை கனளயபபட 
சைண்டும்   என்ைார்.

'சுபிடசததின் நேபாக்கு' திட்டததின் கீழ்
ந்கபாப பிைஸ் விற்ெலன நிலைேங்கள்

கிழககு மா்காண கூட்டுறவு ஆமணயாளர் அஸ்மி

( ைாளினகக்காடு குறூப , 
ஒலுவில் விசேட நிருபர்-
கள்)

அம்பானை  ைாைடட 
ஊடகவியைாளர் சபாரத் -
தின் ைருடாந்த ஒன்று -
கூடல் தபாத்துவில் 
அறுகம்சப   புளுசைவ் 
ேடேத்திர ச�ாடட -
லில்  ேனிக்கிழனை ( 26 
) சபாரத்தின் தனைைர்  
கைாபுேைம் எம்.ஏ.பகுர் -
தீன் தனைனையில் இடம் -
தபற்ைது.

சபாரத்தின்  உறுபபி -
ைர்கள் கைந்து தகாண்ட 
சைற்படி நிகழ்வில், 
இவ்ைருடத்தில்  சபாரத்திைால்  
முன்தைடுத்துச் தேல்ைபபடும் 
தேயற்பாடுகள் ேம்பந்தைாக  கைந்து -
னரயாடபபடடதுடன் , சபாரத்தின் 
அங்கத்தைர்களின் பிள்னளகளாை 
க.தபா.த.  ோதாரைதரப  பரீட -
னேயில் 9 ” ஏ ” சித்திதபற்ை  என்.
சக. ேுைாைா �ஸீன் ,  எம்.ஏ.எம்.
அபதுர் ைஹைான் , ததன்கிழக்கு 
பல்கனைக் கழகத்திற்கு  கனைபபிரி -

விற்கு ததரிவு தேயயபபடட அமீர் 
பாத்திைா இைாபா  ைற்றும்  புத்த -
ோேை, ேைய ,கைாோர அலுைல்கள் 
அனைச்சிைால் ேடத்தபபடட அரே  
ஊழியர்களுக்காை ஆக்கத்திைன் 
பாடைாக்கப சபாடடியில் தைற்றி -
தபற்ை சபாரத்தின்  உறுபபிைரும் 
அதிபருைாை கவிஞைர் பி.மு�ாே -
ரின் ஆகிசயார் பாராடடி  தகௌர -
விக்கபபடடைர்.

இந் நிகழ்விற்கு னைத்திய 

கைாநிதி  டாக்டர் சக.எல்.எம்.
ேக்பர் பிரதை அதிதியாகவும், 
ேைாதாை ஊடக அனைபபின்  
தனைைர் எம்.எம்.தேஸ்மின் 
தகௌரை அதிதியாகவும் கைந்து 
தகாண்டைர்.

அண்னையில் காைஞதேன்ை ஊட -
கவியைாளர்  அைரர் தரடைம் ேட -
ராேன் அைர்களுக்கு ஒரு நிமிட 
தைௌை அஞேலியும் தேலுத்தபபட -
டது.

(பாைமுனை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

அம்பானை  ைாைடடத்தின் பல்சைறு  
பிரசதேங்களில் காடடு யானைகளின் 
ேடைாடடம்  அதிகரித்து காைபபடுை-
தாக சுடடிக்காடடும் ைக்கள், அதனைக்  
கடடுபபடுத்துைதற்காை அைேர ேடைடிக்-

னககனள  சைற்தகாள்ளுைாறும் 
சைண்டுசகாள்  விடுக்கின்ைைர்.

அம்பானை ைாைடடத்தின்  
எல்னைக் கிராைங்களில் காடடு 
யானைகளின் ததால்னை அண்-
னைக்காைத்தில் தைகுைாக  அதி-

க ரி த் து ள் ளத ா க வு ம் 
குறிபபிடுகின்ைைர்.

அடடானளச்சேனை  பிரசதே 
தேயைாளர் பிரிவுக்குட-
படட பாைமுனை முதைாம், 
மூன்ைாம் பிரிவு  பிரசதே குடியி-
ருபபு பிரசதேங்களில் சேற்றும்,  
சேற்று முன்திைமும்   ேள்ளி-
ரவு சைனளயில் புகுந்த காடடு 
யானைகள் மூன்றுக்கு சைற்-
படட வீடுகள்  ைற்றும் உடனை-
கள், வீடடுத்சதாடட பயிர்கள் 
என்பைற்னை துைம்ேம் தேய-
துள்ளதுடன்,  உடனைகளுக்-
கும்  சேதங்கனள ஏற்படுத்திச் 
தேன்றுள்ளதாக ததரிவிக்கின்-

ைைர். தேல்அறுைனட  நினைைனடந்தும் 
தபாது ைக்கள் ைாழும் குடியிருபபு பிர-
சதேங்களுக்குள் காடடு  யானைகள் உட-
புகுந்து உடனைகனளயும் வீடடுத்சதாடட 
பயிர்கனளயும்   சேதபபடுத்தியும், துைம்-
ேம் தேயது ைருைதுடன், தபாது ைக்கள் 
இரவு சைனளகளில்  நிம்ைதியாக உைங்க 
முடியாத நினை ஏற்படடுள்ளதாக 
கைனை ததரிவிக்கின்ைைர்.   

அண்னைக்காைைாக அம்பானை ைாைட -
டத்தின் எல்னைபபுை கிராைங்களில் 
காடடு  யானைகளின் ததால்னை அதிக -
ரித்து காைபபடுகின்ைனை குறிபபிடத் -
தக்கதாகும்.

கிண்ணியா நிருபர்

கவிஞைர்  ஏ.சக.முோரத் எழுதிய 
'கடுைன்பூனை' கவினதத் ததாகுதி 
தைளியீடடு நிகழ்வு  ேனிக்கிழனை (26)  
கிண்ணியா தபாது நூைக முன்ைாள் 
பிரதை நூைகர் எம்.டி.  ேபருள்ளாகான் 
தனைனையில் அல் அதான் வித்தியா-
ையத்தில் ேனடதபற்ைது.இந்நிகழ்-
வில்  பிரதை அதிதியாக கிண்ணியா ேகர 
ேனப உறுபபிைர் எம்.ஏ.கலிபத்துல்ைா  
கைந்து  தகாண்டார். விசேட அதிதியாக 
கிண்ணியா ேகரேனப உறுபபிைர் எம். 
ைஹதி கைந்து  தகாண்டார். அசதசைனள,  
ேடடத்தரணியும் கவிஞைருைாை எம்.சி. 
ேபருள்ளா,கவிஞைர் றியாஸ் குராைா,சைல்  
நீதிைன்ை பதிைாளரும் பன்முக ஆளு-
னையுைாை எஸ்.எம்.நியாஸ் ஆகிசயார் 
கைந்து  தகாண்டு உனர நிகழ்த்திைர் 
என்பது குறிபபிடத்தக்கது. 

முஜாரத் எழுதிய 
நூல் வெளியீடு

மீனவர்களின் ்கலரவலையில் 
சிக்கிே முதலை

சபாதலன ெல்டதத ஊ்ட்கவிேைபாைர்களின்
பிள்லை்கள் ெபாரபாடடி ப்கௌரவிபபு

எஸ்.ஏ அத்ைா என்ை 
ைாைவி இம்முனை 
(2021)  தரம் ஐந்து புை -
னைபபரீடனேயில் 171 
புள்ளிகனளப தபற்று 
சித்தியனடந்துள்ளார்.

மு�ம்ைது ரபியு -
தீன் அபதுல் ேர்ோன் 
ைற்றும் ேபரீைா ஆகி -

சயாரின் புதல்வியாை 
இ ை ர் , அ க் க ன ர ப ப ற் று 
அல்முைவ்ைரா கனிஷட 
பாடோனையின் ைாைவி -
யாைார்.

அம்பானை ைாைட -
டத்தின் தைடடுபபுள்ளி 
இம்முனை 147 என்பது 
குறிபபிடத்தக்கது.

தரம் ஐந்து புலமமபபரீட்மேயில் சித்தி

அமெபாலையில் ்கபாடடு ேபாலன்களின்
பதபால்லை ேபாளுக்கு ேபாள் அதி்கரிபபு



132022 மார்ச் 28 திங்கட்கிழமம 28–03–2022

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் ந�ொ்டரும்
சட்டவிர�ொ� மணல் அகழ்வுகள் 

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் சட்ட-
விரரொ்த மணல்அகழ்வுகள் அதிகரித் -
துள்்ளன. 

மணல் அகழ்வுகளுககொன எந்த -
வி்த அனுமதிகளும் இன்றி  கிளி -
ந�ொச்சி மொவட்டத்தின் பல பகு -
திகளிலிருநதும்  �ொ்ளொந்தம்   85 
ந்தொ்டககம் 90 இற்கும் ரமற்பட்ட 
டிப்பர் வொகனஙகளில் சட்டவிரரொ்த-
மொக மணல் எடுத்துச் நசல்லப்படுவ-
்தொக சுடடிககொட்டப்படுகின்்றது. 

இ்தனொல் விவசொய நிலஙகள், 
நீர்ப்பொசனக கடடுமொனஙகள், 
கிரொமிய வீதிகள் பொதிககப்படடு 
வருவ்தொக சூழலியலொ்ளர்கள் ந்தரி -
விககின்்றனர். கிளிந�ொச்சி மொவட -
்டத்தில் மணல்  அகழ்வுகளுககொன 
எந்தவி்த அனுமதிகளும் இன்றி 
முரசுரமொட்்ட, மரு்தஙகு்ளம், 
உப்பொறு,  ஊரியொன்,  ப்ழய 
ரகொரககன் கடடு  ஐயன், ரகொவிலடி, 
நபரியகு்ளம் ஆகிய பகுதிகளிலி -
ருநது  �ொ்ளொந்தம்  இரவு, பகலொக  
85-90 இற்கும் ரமற்பட்ட டிப்பர் 

வொகனஙகளில் நபொலிஸொரின் 
து்ணயு்டன்  சட்டவிரரொ்தமொக 
மணல் எடுத்துச் நசல்லப்படுவ்தொக 
ந்தரியவருகின்்றது. குறிப்பிட்ட 
சில பகுதிகளில் இரொணுவ கொவல -
ரணகள் அ்மககப்படடு  மணல் 
அகழ்வுகள் ்தடுககப்படடுள்்ள 
ரபொதும் முரசுரமொட்்ட,  மரு்தன் -
கு்ளம், உப்பொறு, ஐயன் ரகொவிலடி 
ஆகிய பகுதிகளிலிருநது தினமும் 
இரவு பகலொக நபொலிஸொரின் 
முழு்மயொன ஆ்தரவு்டன்  டிப்பர் 
வொகனஙகளில் மணல்  நகொணடு 

நசல்லப்படுகின்்றன. இவவொறு 
மணல்  நகொணடு நசல்லப்படும் 
சந்தர்ப்பஙகளில் சிவில் உ்்டயில்  
நபொலிஸொர் பொதுகொப்பொக டிப்பர் 
வொகனஙக்்ள ஏ-35 வீதி வ்ர 
நகொணடு வநது விடுவ்தொகவும் 
ந்தரிவிககப்படுகின்்றது. 

இவவொறு ந்தொ்டரும் மணல் 
நகொள்்்ளயொல் நபரும்ளவொன 
விவசொயநிலஙகள், நீர்ப்பொசன கொல் -
வொயகள்,  நீர் விநிரயொக வொயக -
கொல்கள் என்பன  கடும் ரச்தத்துக -
குள்்ளொகி வருகின்்றன.

விவசாய நிலங்கள், நீர்ாசன ்காலவாய்களுக்கு ப்ரும் ்ாதிப்பு 

குருசடித்தீவு புனித அந்தானியார்
ஆலய வருடாநத திருவிழா

வரலொற்று சி்றப்பு 
மிகக யொழ்ப்பொணம் 
குருசடித்தீவு புனி்த அந-
ர்தொனியொர் ஆலயத்தின் 
வரு்டொந்த திருவிழொ 
திருப்பலி ர�ற்றுமுன்தி -
னம் சனிககிழ்ம சி்றப்-
பொக இ்டம்நபற்்றது.

கூ ட டு த் தி ரு ப் ப -
லியு்டன் திருச்நசொ-
ரூபவனி்ய யொழ்.
ம்்றமொவட்ட குரு 
மு்தல்வர் அருடதிரு. 
நெபரடணம் அடிகள் ்த்ல்ம 
்தொஙகி �்டத்தினொர். திருவிழொவின் 
நகொடிரயற்்றம் க்டந்த 23 ஆம் திகதி 
இ்டம்நபற்்றது. குரு�கர், பொ்சயூர், 

�ொவொநது்்ற, நகொழும்புத்து்்ற 
ஆகிய இ்டஙகளிலிருநது க்டல்வழி 
மூலமொக வரு்க ்தந்த பக்தர்கள் 
புனி்த அநர்தொனியொரின் திருவிழொ-
வில் பஙரகற்்றனர். 

தட்டுவன் க�ொட்டி கிரொமம் 

அடிப்படட வசதிகளினடமையால் 
117 குடும்பஙகள் ்பாதிபபு 

(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

கண்டொவ்்ள பிரர்தச நசயலக 
பிரிவுககுடபட்ட ்தடடுவன் நகொடடி 
பிரர்தசத்தில் 117 குடும்பஙகள்  
அடிப்ப்்ட வசதிகள், ரபொககு-
வரத்து வசதிகள் இன்்மயொல் 
பல்ரவறு சிரமஙக்்ள எதிர்ர�ொககி 
வருவ்தொக பிரர்தச மககள் ந்தரிவித்-
துள்்ளனர். 

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தின் கண -
்டொவ்்ள பிரர்தச நசயலக பிரிவுக-
குடபட்ட ்தடடுவன்நகொடடி கிரொ-
மத்தில் ்தற்ரபொது  117 குடும்பஙகள்  
வொழ்நது வருவது்டன் இவர்க்ளது 
பிர்தொன ந்தொழிலொக மீன்பிடி, விவ-
சொயம் என்பன  கொணப்படுகின்்றன. 
இககிரொமத்தில் பொ்டசொ்ல ்தரம் 
11 வ்ரயொன வகுப்புகள் மொத்திரம் 
கொணப்படுவ்தொல் ஏ்னய மொண-
வர்கள் உயர் கல்விககொக பரந்தன்  

மற்றும் கிளிந�ொச்சி �கரஙகளிலுள்்ள 
பொ்டசொ்லகளுககு நசல்கின்்றனர். 

எனினும் மு்்றயொன ரபொக -
குவரத்து வசதிகளின்்மயொல் 
மொணவர்கள் சிரமஙக்்ள எதிர்-
ர�ொககுகின்்றனர். அதுமடடுமின்றி, 
அத்தியொவசிய ர்த்வகளுககு 20 
கிரலொமீற்்றர் க்டநது கிளிந�ொச்சி, 
பரந்தன் ஆகிய இ்டஙகளுகரக 
நசல்ல ரவணடிய நி்ல கொணப்படு-
கின்்றது. 

இப்பிரர்தசத்தில் 2014ஆம் 
ஆணடு உலக உணவுத் திட்டத்தி-
னொல்  மருத்துவத் ர்த்வககொன 
ரபொககுவரத்துககளுககு  முச்சககர-
வணடி ஒன்று வழஙகப்படடிருந்தது. 

ஆயினும் ்தற்ரபொது அ்வ பழு -
்த்்டந்த நி்லயில் கொணப்படுவ-
்தொல் இ்த்ன திருத்தி பயன்படுத்-
துவ்தற்கொன ஏற்பொடுக்்ள நசயது 
்தர ரவணடும் என பிரர்தச மககள் 
ரகொரிக்க விடுத்துள்்ளனர். 

மினசார துண்டிபபு சநதர்ப்பத்தில் 
இடைஞன கடத்தல்
யொழ். விரச்ட நிருபர்

புத்தூர் ரமற்கு, �வககரியில் இ்்ளஞர் ஒருவர் 
இனநந்தரியொ்தவர்க்ளொல் க்டத்்தப்படடுள்்ள்தொக 
உ்றவினர்கள் நபொலிஸ் நி்லயத்தில் மு்்றப்-
பொடு நசயதுள்்ளனர். 

புத்தூர் ரமற்கு, �வகரிககிரி்யச் ரசர்ந்த அருந-
்தவரொசொ சயந்தன் என்்ற 30 வயது இ்்ளஞரர 
ர�ற்றுமுன்தினம் இரவு இனநந்தரியொ்தவர்க-
்ளொல் க்டத்்தப்படடுள்்ள்தொக அவரது உ்றவினர்-
கள் அச்சுரவலி நபொலிஸ் நி்லயத்தில் மு்்றப்-
பொடு நசயதுள்்ளனர்.

ர�ற்றுமுன்தினம் இரவு 9.30 மணிய்ளவில் 
மின்சொரம் ்த்்டப்படடிருந்த ர�ரத்தில் இச் சம்ப-
வம் �்டநதுள்்ள்தொக கூ்றப்படுகின்்றது.

வீடடு வ்ளொகத்தில் இருநது எவரரொ பொயநது 
நவளிரய நசல்வ்்த அவ்தொனித்்த இ்்ளஞர் 
அ்்த பொர்ப்ப்தற்கொக வீடடுககு நவளிரய 
நசன்று பொர்த்்த ரபொர்த  வீடடின் முன்பு்றம் 
உள்்ள ர்தொட்ட நவளியில் நின்றிருந்த மூவ்ர 
இ்்ளஞரன் துரத்திச் நசன்்ற்தொக கூ்றப்படுகின்-

்றது. அ்தன்பின்னர் இ்்ளஞர் வீடு திரும்ப-
வில்்ல. உ்றவினர்கள் ர்தடியரபொது அவரது 
்கரபசி வீடடிலிருநது சுமொர் 400 மீற்்றர் தூரத்-
தில் கணந்டடுககப்படடுள்்ள்தொக மு்்றப்பொட-
டில் ந்தரிவிககப்படடுள்்ளது.

அர்தர�ரம், க்டந்த 12ஆம் திகதி இ்்ளஞரின் 
வீடடுககு வநது இனநந்தரியொ்தவர்கள் ்தொககு-
்தல் �்டத்தியிருந்தனர். அதில் நவடடுககொயத்-
துககு உள்்ளொன இ்்ளஞரின் ்தந்்த ்தற்ரபொதும் 
யொழ்ப்பொணம் ரபொ்தனொ மருத்துவம்னயில் 
சிகிச்்ச நபற்று வருகின்்றொர்.

இத்்தொககு்தல் சம்பவம் ந்தொ்டர்பொக ்கது 
நசயயப்பட்ட இருவர் ர�ற்று பி்ணயில் 
நவளிரய வநதுள்்ள்தொக இ்்ளஞரின் உ்றவினர்-
கள் ந்தரிவித்்தனர். இச் சம்பவம் ந்தொ்டர்பொக 
அச்சுரவலிப் நபொலிஸொர் விசொர்ணக்்ள 
ஆரம்பித்துள்்ளனர். சநர்தகத்தின் அடிப்ப்்ட-
யில் சிலரி்டம் விசொர்ணகள் ரமற்நகொள்்ளப்ப-
டுகின்்றன. விசொர்ணகளின் பின்னரர ரமலதிக 
்தகவல்க்்ள ந்தரிவிகக முடியும் என்றும் 
நபொலிஸொர் ந்தரிவித்்தனர்.

வவஙகாய வவடிடய உடவகாண்ட
6 வயது யாடை குடடி

ஓமந்்த விரே்ட நிருபர்

வவுனியொ ஆச்சிபுரம் பகுதியில் 
பப்பொசி ர்தொட்டத்திற்குள் நு்ழந்த 
யொ்னககுடடி ஒன்று மீணடும் கொட -
டிற்கு  நசல்ல முடியொ்த நி்லயில் 
்தவித்து வருகின்்றது. 

ர்தொட்டத்திற்குள் நு்ழந்த 6 
வயது மதிககத்்தகக யொ்னக குடடி 
உணவருந்த முடியொ்த நி்லயில், 
அஙகும் இஙகு திரிநதுநகொணடிருப் -
ப்்த கொணமுடிந்தது. 

இர்தரவ்்ள யொ்னயி்ன 
பொர்்வயி்ட நசன்்ற மகக்்ள 
துரத்தி அச்சம்்டய ்வத்துள்்ளது. 
இ்த்ன ந்தொ்டர்நது பிரர்தசவொசிகள் 

வவுனியொ மொவட்ட வனஜீவரொசிகள் 
தி்ணகக்ளத்தினருககு ்தகவல் ந்தரி -
வித்திருந்தனர். 

வனஜீவரொசிகள் தி்ணகக்ளத்-
தினரொல்  வ்டமொகொண கொல்�்்ட 
மருத்துவர் கிரி்தரனுககு ்தகவல் 
ந்தரிவிககப்பட்ட்்த ந்தொ்டர்நது 
சம்பவ இ்டத்திற்கு நசன்்ற வ்டமொ-
கொண மருத்துவர் கிரி்தரன் ்த்ல-
்மயிலொன குழுவினர் நவஙகொய 
நவடியி்ன உடநகொண்ட்மயொ-
ரலரய  யொ்ன குடடிககு  உண -
வருந்த முடியொ்த நி்ல ஏற்பட-
டுள்்ள்தொக ந்தரிவித்்தர்தொடு, 
யொ்னககுடடிககொன சிகிச்்ச்ய 
ரமற்நகொணடிருந்தொர். 

மினசாரத் தடடடய ்பயன்படுத்தி
வ்பாலிஸ் நிடலயத்தில் திருடடு 
(பரந்தன் குறுொப் நிருபர்)

மு ல் ் ல த் தீ வு  
மொந்்த கிழககு  ப்றஙகி-
யொற்றில் சட்டவிரரொ்த 
மணல் அகழ்வுககு 
ப யன் ப டு த் ்த ப் ப ட ்ட  
இரு உழவு இயநதிரங-
கள் மின்சொரத் ்த்்ட்யப் பயன்படுத்தி �ள்ளிரவு  ர�ரத்தில் 
�ட்டொஙகண்டல் நபொலிஸ் நி்லயத்தில்  இருநது மொயமொ-
கியுள்்ளது.

 முல்்லத்தீவு மொந்்த கிழககு பிரர்தசத்துககுடபட்ட 
ப்றஙகியொற்றில்  க்டந்த நவள்ளிககிழ்ம (25-.03-.2022) 
பகல்  11 மணிய்ளவில் சட்டவிரரொ்தமொன மு்்றயில் மணல் 
அகழ்வில் ஈடுபட்ட  இரு சொரதிக்்ள   �ட்டொஙகண்டல் 
நபொலிஸொர் ்கது நசய்தனர். இ்தன்ரபொது மணல் அகழ்வுக -
கொக பயன்படுத்்தப்பட்ட இரு உழவு இயநதிரஙக்்ளயும் 
நபொலிஸொர் ்கப்பற்றியிருந்தனர்.   எனினும்  உழவு இயந-
திரஙகள் இரணடும் ர�ற்றுமுன்தினம் இரவு 11 மணிய்ள -
வில் மின்்த்்ட ர�ரத்தில் திரு்டப்படடுள்்ள்தொக நபொலிஸொர் 
ந்தரிவித்்தனர். இச்சம்பவம் ந்தொ்டர்பில் நபொலிஸ் நி்லய  
நபொறுப்பதிகொரி்ய  ந்தொ்டர்பு நகொணடு ரகட்டரபொது 
்தவறு ஒன்று இ்டம்நபற்றுள்்ள்தொக பதிலளித்துள்்ளொர். 

சந்நிதியான் ஆச்சிரம முதல்வர் த்வத்திரு மமா்கனதாஸ் சு்வாமி்களின் ஆச்சிரமத்தால 
மமற்்காள்ளப்படும் சமுதாயப ்பணி்கம்ள ்பாராட்டி மேறறுமுன்தினம் (26.3.2022) 
்்காழும்பிலுள்ள தாஜ் சமுத்ரா ம�ாட்்டலில அ்மரிக்க உல்கத்தமிழ் ்பல்கமலக்கழ்கத்தி-
னால ே்டத்தப்பட்்ட ்பட்்டம் ்வழஙகும் விழாவில சமூ்கமசம்வக்கான ்வாழ்ோள மசம்வயா -
்ளர் விருது ்வழஙகி ்்கௌரவிக்கப்பட்்டார்.
 ்ப்டம் ்கர்்வட்டி தின்கரன் நிரு்பர் 

அமைரர் இராயபபு ்யா்சபபு ஆண்டடகயின 
ஓராண்டு நிடை்வநதல்
(்த்லமன்னொர் விரே்ட நிருபர் )

முன்னொள் மன்னொர் ம்்றமொவட்ட 
ஆயர் அமரர் இரொயப்பு ரயொரசப்பு 
ஆண்ட்கயின் ஓரொணடு நி்ன-
ரவந்த்ல முன்னிட்டடு  மன்னொரில்  
நி்னவு ரபரு்ர்ய �்டொத்துவ்தற்-
கொன ஏற்பொடுகள் ரமற்நகொள்்ளப்படடு 
வருகின்்றது. 

்தமிழ்த்ர்தசிய வொழ்வுரி்ம இயககத்-
தின் ஏற்பொடடில் �்்டநப்றவிருககும் 
அமரர் கலொநிதி இரொயப்பு ரயொரசப்பு 
ஆண்ட்கயின் ரபரு்ர எதிர்வரும் 
02.04.2022 சனிககிழ்ம மொ்ல 3 

மணிககு மன்னொர் 
�கர ச்ப மண்டப்-
பத்தில் இ்டம்நப்ற-
வுள்்ளது.  இநநிகழ்-
வுககு மு்தன்்ம 
விருநதினரொக மன்னொர் ம்்றமொவட்ட 
ஆயர் ரபரருட கலொநிதி இம்மொனு-
ரவல் நபர்னொணர்டொ ஆண்ட்க, 
மட்டகக்ளப்பு திரும்ல ஓயவுநி்ல 
ஆயர் ரபரருட கலொநிதி கிஙசிலி 
சுவொம்பிள்்்ள ஆண்ட்க, யொழ் 
ம்்றமொவட்ட குருமு்தல்வர் அருட-
பணி ப.ரயொ.நெபரடணம் அடிக்ளொர் 
ஆகிரயொர் கலநதுநகொள்்ளவுள்்ளனர்.

சொவகச்ரசரி விரச்ட நிருபர்

யொழ் மொவட்டத்தில் �வீன மு்்றயில் ரமற்நகொள்்ளப்பட்ட " சசி" 
வர்கக உரு்்ளககிழஙகுச் நசய்க அறுவ்்ட விழொ க்டந்த நவள்-
ளிககிழ்ம புன்னொ்லககடடுவன் ஈவி்ன மத்திக கிரொமத்தில் 
இ்டம்நபற்்றது.  நசொடடு நீர்ப்பொசனம்,உயர் பொத்தி ரம்்ட,நபொலித்-
தீன் மூடுப்்ட ஆகிய ந்தொழில்நுடபத்தின் கீழ் க்டந்த ெனவரி மொ்தம் 
வி்்தககப்பட்ட சசி வர்கக உரு்்ளககிழஙகு நசய்க அறுவ்்ட 
விழொவில் பிர்தம விருநதினரொக யொழ்ப்பொண மொவட்ட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகி்ணப்புக குழுத்்த்லவர் அஙகென் இரொம�ொ்தனின் இ்ணப்-
புச் நசயலொ்ளரும்- வி்்ளயொடடுத்து்்ற அ்மச்சின் வ்டமொகொண 
இ்ணப்பொ்ளருமொன குரலநதிரன் சிவரொம் கலநது சி்றப்பித்திருந்தொர்.

'சசி' வர்்கக உருடை்ககிழஙகு வசயடக அறுவடட விழா
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khj;jis  khefu rig

;

khj;jis khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd khj;jis efu kj;jpapy; cs;s kzpf;$l;Lf; 

NfhGuj;jpw;F fPo;f;fhZk; khjphpfisf; nfhz;l Gjpa kzpf;$l;il toq;fpg; 

nghUj;Jtjw;fhf Njrpa Nghl;b Nfs;tp (NCB) Kiwapid gpd;gw;wp Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

01.  gpujhd fbfhuk; (master Clock) GPS njhopy;El;gj;jpy; nraw;gLjy; Ntz;Lk;. kpd;rhuk; 

jilg;gLk; Ntisapy; Fiwe;jgl;rk; fpl;lj;jl;l 6 kzp Neuk; nraw;glf;$bajhf 

Njitahd gw;whp tYTld; 220 Nthy;l; ,y; nraw;gLk; ,yj;jpudpay; fl;Lg;ghl;L 

rhh;[iuf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  kj;jpa ,ae;jpuk; 12 Nthy;l; Nkhl;lUld; gpujhd fbfhuj;jpypUe;J fpilf;Fk; 

rkpf;iQfSf;F nraw;gLk; 4 gf;fKk; Ntiy nra;tjw;F Njitahd jpah; 

mikg;igf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  jd;dpaf;fkhf Neuj;ij rhpg;gLj;jy; kpd;rhuk; jilg;gLk; Ntisapy; fbfhuk; 06 

kzp Neuk; Ntiy nra;a Ntz;baJld; Neuk; fhl;lhJ epw;Fk; Ntisapy; gpujhd 

kpd;rhuk; fpilj;jTld; jd;dpaf;fkhf nraw;gl;L rhpahd Neuj;ijf;  fhl;Ljy; 

Ntz;Lk;.

04. fbfhuj;jpd; Kfg;Gfs;:

  fbfhuj;jpd; Kfg;G gpd;dzp nts;is epukhtJld; ,yf;fq;fs; fWg;G vOj;jpy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  ,yf;fj;jpw;F ,e;J muG ,yf;fk; (1>2>3) ,ly; Ntz;Lk;.

   ,e;j Kfg;Gf;fspy; ,ae;jpuk; cWjpahd tifapy; (Heavy duty) ,Ug;gJld; 
epkpl kw;Wk; kzpj;jpahy jl;Lfs; 1/8" jbg;gpy; mYkpdpaj; jl;by; g+Hj;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

   fbfhu Kfj;ij nghUj;jf;$ba mstpy; 2.5mm jbg;Gila gpsh];bf; jfl;bidf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

   fbfhuNf]; 3.5 x 3.5 mb mstpy; 1.2mm mYkpdpak; jfl;bdhy; Mdjhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   kio kw;Wk; ntsp mdh;j;jq;fspypUe;J ghJfhf;fg;gLkhW jahhpf;fg;gLtJld; 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ ghJfhg;G eltbf;iffs; gw;wp Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

05.  fbfhu lay; cl;Gukhf xspa+l;ly; LED my;yJ CFL tpsf;FfSld; ,uT Neuj;jpy; 

Ntiy nra;Ak; Rtpl;r; xd;Wld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. xspa+l;ly; jd;dpaf;fkhf 

nraw;gly; Ntz;Lk;.

06.  xyp vOg;Gjy;> nt];l;kpdp];lh; tiu xt;nthU kzp NeuKk; fhiy 5.00 Kjy; 

,uT 10.00 tiu xyp vOg;Gtjw;F 40W vk;ypgah; kw;Wk; mjw;F nghUj;jkhd 

Nghd;> ];gPf;fh; 04 ehd;F gf;fq;fSld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

07. fbfhuj;ij nfhz;Lte;J nghUj;jp nraw;gLj;jy; Ntz;Lk;.

08. NtW

   tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd; kzpf;$l;Lf; NfhGuj;ij ghPl;rpj;Jg; 

ghh;j;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

   fbfhuj;jpd; ngah;> cw;gj;jp ehL cj;juthjfhyk; kw;Wk; guhkhpg;G kw;Wk; 

,ytrkhf Nrit nra;af; $ba fhy vy;iy kw;Wk; mjw;F mg;ghy; Nrit 

tplaq;fis Nkw;nfhs;Sk; NghJ Nrit xg;ge;jk; rhh;ghf tUlhe;j fl;lzk;

  toq;Ftjw;F vLf;Fk; fhyk;

  ,e;j Ntiy gw;wp cs;s epGzh;j;Jtk;

   fbfhuj;ij nghUj;jp Rw;wpAs;s vy;iyia nghUj;jkhdthW jahhpj;jy; 

Ntz;Lk;.

  NtW tpNrlkhf VNjDk; ,Ug;gpd; Fwpg;gpLq;fs;

  m.  Nkw;gb ,y.1 Kjy; 8 tiuahd tplaq;fs; rk;ge;jkhf NtW Ntwhf 

Fwpg;gplg;gl;l cq;fshy; jahhpf;fg;gl;l tplaq;fs; cl;gLj;jg;gLk; 

mwpf;ifia tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  M.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

khj;jis efhpy; kzpf;$l;Lf; NfhGuj;jpw;fhd Gjpa fbfhuj;ij toq;fpg; 

nghUj;Jjy;| vd;W Fwpg;gpl;L khefu Mizahsh; khefu rig khj;jis 

vd;w Kfthpf;F 2022.04.18 K.g. 10.00 w;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ mt; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL 

nfhz;Lte;J cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

  ,.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ 

rfyijAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa 

KOikahd chpik khj;jis khefu rigf;F chpaJ.

  <.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis khj;jis khefu rig mYtyfj;jpw;F 

chpj;;jhd ,y. 066 2232966 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;J khefu 

fzf;fhshplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 RNu\; ep\he;j khJtNf>

2022.03.23k; jpfjp khefu Mizahsh;>

khefu rig mYtyfj;jpy;. khj;jis.

khj;jis efu kj;jpapy; cs;s 
kzpf;$l;Lf; NfhGuj;jpw;F Gjpa kzpf;$l;il

 toq;fpg; nghUj;Jtjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;

1.  gpd;tUk; tpiykDf;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

,yq;if tak;g gy;fiyf;fof jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk;
CIDA 
gjpT

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

1. gPl fzpdp Ma;T$l GJg;gpj;jy; (07/WUSL/CW/2022R/K/03) rp-6 108>322.00

2. tpahghu fw;ifnewpfs; kw;Wk; epjpg; gPl gpujhd kz;lgk;

(10/WUSL/CW/2022R/K/06)
rp-6  74>515.00

3. tq;fpj;Jiw jpizf;fsk; kw;Wk; epjp fl;bl GJg;gpj;jy;

(09/WUSL/CW/2022R/K/05)
rp-7  45>596.00

4. fzf;fpay; jpizf;fs fl;bl GJg;gpj;jy;

(08/WUSL/CW/2022R/K/04)
rp-7  24>480.00

5. Gjpa fzpdp Ma;T$l GJg;gpj;jy; (gpujhd kz;lgj;jpw;F 

Kd;dhYs;s gioa fl;blk;) (11/WUSL/CW/2022R/K/07)
rp-9   8>750.00

6. Fspahg;gpl;ba ,lg;gug;gpYs;s tpLjp czTr;rhiyapd; 

GJg;gpj;jy; (06/WUSL/CW/2022R/K/02)
rp-7  37>800.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

,e;j ngWifapd; fPohd g+h;j;jp nra;a Ntz;ba Ntiyapd; kjpg;gPL nra;ag;gl;l 

ngWkjpahdJ (ngNrt ePq;fyhf kw;Wk; Vida thpfs;) 50 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Fiwthdgbapdhy;> gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA  ju Kd;Dhpik Mfpad 

04/2016(iii)  vd;w mur epjp Rw;wwpf;if ,yf;fj;jpy; eph;zapf;fg;gl;lthW 

gpuNahfg;gLj;jg;gLk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0372283620 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf gpujhd NtiyfSf;fhd rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J ngw;W 

2022.03.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.26 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; Fspahg;gpl;ba> ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; 

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

4.  2022.03.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.26 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf Mapuk; &ghit 

(1>000 &gh) khj;jpuk; xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;Fk; Fspahg;gpl;ba> ,yq;if 

tak;g gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; ,j;njhifia nrYj;jpa gpd;dh;> gpujhd 

NtiyfSf;fhd rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

5.  tpiykDf;fs; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; 2022.04.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;;gLk;. Fspahg;gpl;ba> ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof 

gjpthshpd; mYtyfj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

6.  NkNyAs;s ml;ltizapd; gpufhuk; midj;J tpiykDf;fSk; 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ 

2022.07.27 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;>

Fspahg;gpl;ba.

25.03.2022.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
mafk FFnyfk tPjpia Nkk;gLj;Jk; jpl;lk;> $ufiy Gdpj g+kpapd; 

EioTg; ghijia Nkk;gLj;Jk; jpl;lk; kw;Wk; ghJfhg;Gr; Nrit 

toq;fy; - rg;ufKt khfhzk; 2022

xg;ge;j 

,yf;fk;
jpl;lj;jpd; cUg;gb Nghf;Ftuj;J

xg;ge;jf; 

fhyk; 

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

$ufiy Gdpj g+kpapd; EioTg; ghijia Nkk;gLj;Jk; jpl;lk;

01

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/09

ABC nghUl;fis 

toq;fy; kw;Wk; 

nghjpaply;

1630 cube 01 khjk; 100>000.00

02

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/10

Type 01 v];gyt 

toq;fy;
2600 MT 01 khjk; 40>000.00

03

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/11

epiyahd tPjpj; 

jilfs; (Nghf;ftuj;J 

nryTfSld;)

Standard road Kerbs

3000 Nos 01 khjk; 10>000.00

mafk FFnyfk tPjpia Nkk;gLj;Jk; jpl;lk;

01

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/14

ABC nghUl;fis 

toq;fy;;
1000 cube Xuhz;L 

(01)
100>000.00

mtru Njit mbg;gilapy; 

SAB/RDA/PD/TEN/RAT/2022/09, SAB/RDA/PD/TEN/RAT/2022/10, SAB/RDA/PD/TEN/ 
RAT/2022/11,SAB/RDA/PD/TEN/ RAT/2022/14

Nfs;tpkDf;fis fPOs;sthW ngw;Wj;jUtjw;F eltbf;if vLf;fTk;

,U tpiykD gpujpfisf; nfhz;ljhf 2022.04.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 my;yJ mjw;F 

Kd;du; fpilf;FkhW “jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> khfhzj;jpw;F nghWg;ghd 

gzpg;ghsu; (rg;u) mYtyfk; rg;ufKt> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> ,yf;fk; 04> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> ,uj;jpdGup> vd;w Kftupf;F nfhz;Lte;J xg;gilg;gjw;F 

my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,l KbAk; vd;gNjhL> 

jpl;lj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fj;ij tpiykDf;fis ,l;L mDg;Gfpd;w fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;gJ KbTw;w cld; me;j 

re;ju;g;gj;jpw;F tUif ju tpUk;Gfpd;w tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

Vida epge;jidfs; fPOs;sthW mikAk;

ghJfhg;G Nrit toq;fy;

xg;ge;j 

,yf;fk;
tpguk;

xg;ge;jf; 

fhyk;

tpiykD 

gpiz (&gh)

05

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/12

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

,uj;jpdGup khtl;lj;jpd; mYtyf kw;Wk; 

Ntiyj;js myFf;F ghJfhg;G Nrit 

toq;fy; 

Xuhz;L 

(01)
25>000.00

06

SAB/RDA/PD/
TEN/ 

RAT/2022/13

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nffhiy 

khtl;l mYtyfk; kw;Wk; Ntiyj;js 

myFf;F ghJfhg;G Nrit toq;fy;

Xuhz;L 

(01)
25>000.00

    

07.  Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

08.  xg;ge;jk; toq;fYf;fhf jFjp ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; mtu;fspd; 

tu;j;jfj;ij jw;NghJ murpy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis ngWtJ kw;Wk; 

tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhf guPl;rpg;gJ fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mYtyfj;jpy; 

flik Neuj;jpy; nra;J nfhs;s KbAk;. 

10.  kPsspf;fg;glhj &gh 3000.00 (ntl; tup cl;gl) fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd; 2022.02.28 

Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.18 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00f;F 

,ilNa> ,uj;jpdGup tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; khfhzj;jpw;F nghWg;ghd 

gzpg;ghsu; (rg;ufKt) ,lk; vOj;J%yk; tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J ,jw;fhf 

Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fSf;F Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpia 

toq;f KbAk;. 

11.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.04.19 Mk; jpfjp 2.00 f;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

fpilf;FkhW “jiytu;> ngWiff; FO> khfhz gzpg;ghsu; (rg;u) mYtyfk; 

rg;ufKt> tpjp mgptpUj;jp mjpfhurig> ,yf;fk; 04> gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

,uj;jpdGup” vd;w Kftupf;F nfhz;Lte;J xg;gilg;gjw;F my;yJ mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk; vd;gNjhL> jpl;lj;jpd; 

ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fj;ij tpiykDf;fis ,l;L mDg;Gfpd;w fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; me;j re;ju;g;gj;jpw;F tUif 

jUtjw;F tpUk;Gfpd;w tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

12.  tpiykDf;fs; 2022.07.19 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

13  midj;J tpiykDf;fSk; NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l “khfhz gzpg;ghsu; 

(rg;u) mYtyfk; rg;ufKt> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig” vd;w ngaUf;F 2022.08.16 
Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd tpiykD gpiz xd;iw ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;. 

jiytu;

khfhz gzpg;ghsu; mYtyfk;

,yf;fk; 04

gz;lhuehaf;f khtj;ij     

Fz;lrhiy gpuNjr rig

fil miwfis Fj;jiff;F tpLtjw;fhd 
tpiykDf; Nfhuy;

1.1  Fz;lrhiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd nkdpf;`pd;d efupd; kPd; filia 2022 njhlf;fk; 2026 Mk; Mz;L 

tiu Fj;jiff;F tpLtjw;F Nfs;tpkD Nfhug;gLfpwJ.

1.2  2 njhFjpfisf; nfhz;l Nfs;tpkD tpz;zg;gq;fis fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; gzj;ij 

nrYj;jp 2022.03.28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.10 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu Fz;lrhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

1.3  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpkD tpz;zg;gq;fis jiytu;> Fz;lrhiy gpuNjr rig> nkdpf;`pd;d 

vd;w Kftupf;F 2022.04.12 Mk; jpfjpf;F Kd;du; gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ iffshy; nfhz;L 

te;J xg;gilg;gjhapd; rig nrayhsu; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltij 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. tpiykDf;fis ,Lk; ciwapd; ,lJ gf;fk; tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; 

,lj;ijAk; fil miw ,yf;fj;ijAk; Fwpg;gpl;L Nfs;tpkD $Wtpiy vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.04.12 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F KbTWk;. 

1.4  md;iwa jpdj;jpNyNa K.g. 10.30f;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; midj;J tpiykDf;fSk; jpwf;fg;gLk;.

1.5  Nfs;tpkD Vw;gJ njhlu;gpy; Fz;lrhiy gpuNjr rigapd; Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;. 

1.6  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Nfl;lwpe;J nfhs;s 

KbAk;. 

1.7           ml;ltiz – 01
nkdpf;`pd;d efupd; kPd; fil

2022.05.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2026.12.31 Mk; jpfjp tiu Fj;jiff;F tply;

fl;blj;jpd; 

tpguk;

fil miw 

,yf;fk; kw;Wk; 

gz;G

miwfspd; 

vz;zpf;if

fil miwf;fhf khjhe;j 

Fiwe;jgl;r tpiykD 

(Mz;Lf;F 5% mjpfupg;G 

mbg;gilapy;)

kPsspf;fg; 

gLk; gpiz 

itg;G

tpiykD 

tpz;zg;gf; 

fl;lzk;

126 rJu mb 01 (kPd; fil) 01 68700.00 15000.00 1500.00

  

gP.vr;.v];. ud;ru mf;kPkpd

jiytu;>

Fz;lrhiy gpuNjr rig>

nkdpf;`pd;d        

2022.03.25

Fz;lrhiy gpuNjr rigapy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
TRINCO PETROLEUM TERMINAL (PVT) LTD

UTF ,y; rk;ge;jg;gl;l gFjp kw;Wk; mJ 

rhu;e;j trjpfspy; 61 fsQ;rpaj; njhl;bfis 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf tpupthd nrayhf;f Ma;T 

xd;iw Nkw;nfhs;tjw;F MNyhrfu; xUtupd; 

Nju;T kw;Wk; gzpaku;j;jy;

TPTL/RFP/22/01
UTF ,y; rk;ge;jg;gl;l gFjp kw;Wk; mJ rhu;e;j 

trjpfspy; 61 fsQ;rpaj; njhl;bfis 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf tpupthd nrayhf;f Ma;T xd;iw 

Nkw;nfhs;tjw;F MNyhrfu; xUtupd; Nju;T kw;Wk; 

gzpaku;j;jYf;fhf ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Jiz epWtdk; xd;whd Trinco 
Petroleum Terminal (Pvt) Ltd ,d; rhu;gpy; jpizf;fs 

MNyhrid ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Kd;nkhopTfs; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

midj;Jk; cs;slf;fg;gl;l 2>000.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp vOj;J%y 

Nfhupf;if fbjk; xd;iw nfhOk;G 09> nlhf;lu; 

ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> ,y. 609> 4MtJ khb> 

Trinco Petroleum Terminal (Pvt) Ltd> Kfhikahsupd; 

(jpl;lkply;) mYtyfj;jpy; ,Ue;J 2022.05.06 Mk; 

jpfjp tiu 0900 kzp njhlf;fk; 1500 kzpf;F 

,ilNa Kd;nkhopTf;fhd Nfhupf;ifia (RFP) ngw 
KbAk;. 

Kd;nkhopTfis Vw;gJ 2022.05.09 Mk; jpfjp 1400 

kzpf;F KbTWtNjhL Kd;nkhopTfs; %lg;gLk; 

Neuk; KbTw;w gpd; Kfhikahsupd; (jpl;lkply;) 

mYtyfj;jpy; cld; jpwf;fg;gLk;. Kd;nkhopTfs; 

jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpw;F MNyhrfu;fs; my;yJ 

mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;f 

mDkjpf;fg;gLtu;. 

Kd;nkhopTfis nfhOk;G 09> nlhf;lu; ldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij> ,y. 609> 4MtJ khb> Trinco 
Petroleum Terminal (Pvt) Ltd> Kfhikahsupd; 

(jpl;lkply;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,lyhk; my;yJ gjpTj; 

jghypy; jghy; %yk; mDg;gyhk;. 2022.05.06 Mk; 

jpfjp 1500 kzp tiu mYtyf Neuj;jpw;Fs; 

Kfhikahsupd; (jpl;lkply;) mYtyfj;jpy; 

Kd;nkhopTf;fhd Nfhupf;ifia guPl;rpf;f KbAk;.

(Njitg;gl;lhy;) fPo; Fwpg;gplg;gl;l njhiyNgrp/ 
njhiyefy; ,yf;fq;fspy; ,Ue;J njspTfis ngw 

KbAk;.

jiytu;>

jpizf;fs MNyhrid ngWiff; FO>

c/o Kfhikahsu; (jpl;lkply;)> 

Trinco Petroleum Terminal (Pvt) Ltd>
04MtJ khb>

,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 09.

njhiyNgrp: 011 5455103

njhiyefy;: 011 5455432  
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yq;fh nfk];]y; nlhpq; Pvt Ltd - PQ 110404
tUlhe;j nghUs; fzf;nfLg;G

fPNo Fwpg;gpl;l fsQ;rparhiyfs; fPNo fhZk; jpfjpfspy; 

tUlhe;j nghUs; fzf;nfLg;G fhuzj;jpdhy; %lg;gLk;.

th;j;jf epiyaq;fs;         jpfjpfs;

1) 219> epte;jpba tPjp> 

 NghFe;ju> gpypae;jiy      01/04/2022 - 03/04/2022
 - gpujhd mYtyfk;

 gjpT nra;ag;gl;l mYtyfk;  :  219> epte;jpba 

tPjp> NgFe;ju> 

gpypae;jy

 tzpf mYtyfk;    :  219> epte;jpba 

tPjp> NgFe;ju> 

gpypae;jy

2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 
Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf; nfhs;sy;

ntd;dg;Gt gpuNjr rig
1987Mk; Mz;bd; 15Mk; ,yf;f gpuNjr rig rl;lj;Jld; thrpf;fg;gl 

Ntzba tl Nky; kfhz nfsut MSehpdhy; 2020.10.29Mk; jpfjp 

kw;Wk; 2199/15 ,yf;fKila ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

th;j;jkhdp mwptpj;ypd; fPo; (mjp tpN\l) gpuRhpf;fg;gl;l gpuNjr rig 

tuT nryT mwpf;if jahhpj;jy; kw;Wk; mKy;gLj;jy; tpjpfs; 6Mk; 

,yf;fj;jpd gpufhuk;> ntd;dg;Gt gpuNjr rigapd; jiytuhfpa 

vd;dhy; 2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT mwpf;iff;fhd mgptpUj;jp 

Kd;nkhopTfis nghJ kf;fsplkpUe;J miof;fpd;Nwd;. mjw;fhd 

Kd;nkhopTfis 2022 [_d; 30Mk; jpfjpf;F Kd;dh; vdf;Ff; fpilf;ff; 

$bathW jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;FkhW jahtha;f; Nfl;Lf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

jiyth;>

gpuNjr rig> ntd;dg;Gt>

2022.03.21Mk; jpfjp

ntd;dg;Gt rigapy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig (NHDA)

Fiwe;j trjpfSld; thOk; kf;fSf;fhd cj;Njr thliff; 
nfhs;tdT tPl;Lj; jpl;lk; (ehd;F khb njhlh; khbfs;)

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg;nghUl;fs; 

njhopy;Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsh; rhh;gpy; mikr;Rg; ngWiff;FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;jpd; ngah;

NfhzgpDty 

tuf];tpytj;japy;

Fiwe;j 

trjpfSld; thOk; 

kf;fSf;fhd 

cj;Njr thliff; 

nfhs;tdT tPl;Lj;  

jpl;lj;jpw;fhf 

(ehd;F khb 

njhlh;khbfs;)  48 

vz;zpf;ifahd 

tPl;L myFfis 

eph;khzpj;jy;

`k;ghe;Njhl;il 

cl guzfkapy;

Fiwe;j 

trjpfSld; thOk; 

kf;fSf;fhd 

cj;Njr thliff; 

nfhs;tdT tPl;Lj;  

jpl;lj;jpw;fhf 

(ehd;F khb 

njhlh;khbfs;)  48 

vz;zpf;ifahd 

tPl;L myFfis 

eph;khzpj;jy;

nghyd;dWit gphpT 

1> `pq;Fuf;nfhlapy;

Fiwe;j 

trjpfSld; thOk; 

kf;fSf;fhd 

cj;Njr thliff; 

nfhs;tdT tPl;Lj;  

jpl;lj;jpw;fhf 

(ehd;F khb 

njhlh;khbfs;)  48 

vz;zpf;ifahd 

tPl;L myFfis 

eph;khzpj;jy;

Fspahg;gpl;ba 

fdJy;yapy;

Fiwe;j 

trjpfSld; thOk; 

kf;fSf;fhd 

cj;Njr thliff; 

nfhs;tdT tPl;Lj;  

jpl;lj;jpw;fhf 

(ehd;F khb 

njhlh;khbfs;)  48 

vz;zpf;ifahd 

tPl;L myFfis 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,yf;fk; 1445/22 1443/22 1446/22 1444/22
nghwpapayhshpd; kjpg;gPL 

(jw;nrayhd nryTfs; 

kw;Wk; ntl; ,d;wp)

&gh 319 kpy;ypad; &gh 330 kpy;ypad; &gh 328 kpy;ypad; &gh 320 kpy;ypad;

Mff; Fiwe;j ruhrhp 

tUlhe;j eph;khz 

Ntiyfspd; msT

&gh 383 kpy;ypad; &gh 396 kpy;ypad; &gh 393 kpy;ypad; &gh 384 kpy;ypad;

,jw;Ff; Fiwahj jput 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; / 
my;yJ fld; trjpfs;

&gh 106 kpy;ypad; &gh 110 kpy;ypad; &gh 109 kpy;ypad; &gh 106 kpy;ypad;

Ntiyapd; mDgtk; 223 kpy;ypad; 

&ghTf;F Nkyhd 

ngWkjp

231 kpy;ypad; 

&ghTf;F Nkyhd 

ngWkjp

230 kpy;ypad; 

&ghTf;F Nkyhd 

ngWkjp

224 kpy;ypad; 

&ghTf;F Nkyhd 

ngWkjp

tpiyf;Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; $l;lk;
2022-04-04Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F

2022-04-04Mk; 

jpfjp K.g. 09.00  

kzpf;F

2022-04-04Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F

2022-04-04Mk; jpfjp 

K.g. 09.30 kzpf;F

tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwp
&gh 3>190>000.00 &gh 3>300>000.00 &gh 3>280>000.00 &gh 3>200>000.00

2. xt;nthU jpl;lj;jpw;Fkhd Ntiy tpguk;

  ,e;j Ntiyfspy; 3100m2 (mz;zsthf) nkhj;jj; jiug; gug;gsitf; nfhz;l ehd;F khbf; fl;blj;ij eph;khzpj;jy;> 

RCC J}z;fs; rfpjkhd nfhq;fpwPl; mj;jpthuk;> RCC fl;likg;Gfs;> rhe;J g+rg;gl;l kw;Wk; epwg;g+r;R g+rg;gl;l 

Gnshf; Rth;fs;> m];ng];lh]; Riu> kuk; kw;Wk; Jfs; Kyhkplg;gl;l mYkpdpaf; fjTfs; kw;Wk; [d;dy;fs;> 

kyry$lq;fspy; jiu kw;Wk; Rth;fSf;fhd XLfs;> kpd;rhu epWty;fs;> ePh;f; Foha; Ntiyfs;> Jg;GuNtw;ghl;L 

nghUj;jy;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> tbfhyikg;G Ntiyfs;> kpd;dy; ghJfhg;G Kiwik> jPg; ghJfhg;G Kiwik> 

epyr; rPuhf;f Ntiyfs; vd;gd mlq;Ffpd;wd.

3. xt;nthU jpl;lj;jpw;Fkhd eph;khzf; fhyk; 273 ehl;fs;.

4. tpiyf; Nfhuy; Njrpa tpiyf; Nfhuy; eilKiwfspd; fPo; elhj;jg;gLk;.

5.  xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jFjp ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;bayplg;glhjtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; tPjp epHkhzj; Jiwapy; Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s juk; kw;Wk; tpNrlj;Jtj;;jpw;F 

epHkhzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapy; (CIDA) gpujhd xg;ge;jf;fhuuhfg;; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

6. xg;ge;jj;ij ngw jFjp ngWtjw;fhd jifikfspy; cs;slq;Fgit: 

•  Nkw;gb ml;ltizapd; gpufhuk; fle;j 05 tUl fhyj;jpy; (2016/17 - 2020/21) Nkw;nfhs;sg;gl;l eph;khz 

Ntiyfspd; ruhrhp msT

•  Nkw;gb ml;ltizapd; gpufhuk; fle;j 05 tUl fhyj;jpy; (2017 - 2021) ,jidnahj;j jd;ikAilaJk; 

kw;Wk; rpf;fyhdJkhd  fl;ll eph;khz Ntiyfspy; (jpl;lkhdJ %d;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l khbfisf; 

nfhz;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;) Mff; Fiwe;jJ 01 Ntiyia epiwT nra;Js;s mDgtk;. (,e;jj; Njitf;F 

,zq;fs;> Nkw;gb Ntiyfs; Fiwe;jgl;rk; 70% g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

•  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;gLk; Mff; Fiwe;j ngWkjpahd jputr; nrhj;Jf;fs;  kw;Wk; 

/ my;yJ fld; trjpfs;

7.  MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; nfhOk;G-2> Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig> 3k; khb gpujp nghJ KfhikahsH 

(ES &C) mth;fsplk; ve;j Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 - gp.g. 4.00 tiu Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; nfhOk;G-2> Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig> 3k; khb gpujp nghJ KfhikahsH (ES &C) 
mYtyfj;jpy; mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.  (njhiyNgrp: 0112389510)

8.  MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs 40>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022-03-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-

20Mk;; jpfjp tiu K.g. 9.00 - gp.g. 2.30 kzp tiu nfhOk;G 2 Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig 3k; khb 

gpujpg; nghJ KfhikahsH (ES&C) mth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpiaf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

9.  Nfs;tpg;gbtq;fs; 2022-04-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gj;juKy;y> = [ath;jdGu Nfhl;Nl> 

~~nrj;rpwpgha||> 2Mk; jsk;> fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg;nghUl;fs; njhopy;Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;rpd; jiyik fzf;fhsh; mYtyfj;jpw;Ff;  fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s njhpTnra;ag;gl;l Nfs;tpjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 

KbTWj;jg;gl;L cldbahf jpwf;fg;gLk;.

10. Nfs;tpg;gbtq;fs;; jpwf;fg;gLk; ehs;Kjy; 119 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

11.  rfy Nfs;tpfSlDk;; Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;F Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ Nfs;tpg;gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 147 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. 

12.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-04-04Mk; jpfjp; gj;juKy;y> = [ath;jdGu Nfhl;Nl> ~~nrj;rpwpgha||> 2Mk; 

jsk;> fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg;nghUl;fs; njhopy;Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;rpd; 

Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

jiyth;>

mikr;Rg;  ngWiff; FO>

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg;nghUl;fs; njhopy;Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R>

2Mk; jsk;> ~~nrj;rpwpgha||> 

= [ath;jdGu Nfhl;Nl> gj;juKy;y

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7 (1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. Nfbv];/Nf[PNf/4/2/2016/02/04
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/9/2017/WS/297

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis murpw;F 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrh\ryprf; Fbaurpd; 2267/16Mk; jpfjpa 2022.02.15 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; III mj;jpahaj;ij ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : fz;b

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

fpuhk Nrtfh; gphpT : khypfhnjd;d (279)

fpuhkj;jpd; ngah; : nfe;jtykbj;j

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 142

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 143

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 144

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 146

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 147

   flj;jpuy; tiugl ,y. 320294 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 07y; 5Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 148

Jz;L ,yf;fk; : 06

tp];jPuzk; : n`f;lahh; 0.1689

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsh;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis.

2022.03.24Mk; jpfjp

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis>

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy;.

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f

,uh[hq;f mikr;R

njhopy;El;gf;fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kUjhid njhopy;El;gf; fy;Y}hpapd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy; NtiyfSf;fhf jiu XLfs;> Rth; XLfs; toq;fy; 
kw;Wk; Fspayiw ,izg;Gf;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Ftjw;fhd tpiykD
1.  gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; kUjhidapYs;s njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy; NtiyfSf;fhf jiu XLfs; kw;Wk; Rth; XLfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp 

jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

tpiykD 

,yf;fk;
toq;fy; Ntiyapd; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

(&ghtpy;)

Mtzf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg;gpizapd; 

nry;YgbahFk; 

fhyg;gFjp

01. kUjhid njhopy;El;gtpay; 

fy;Y}hpapy; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; 

NtiyfSf;fhf jiu XLfs; kw;Wk; Rth; 

XLfis toq;fy;

(DTET/09/01/38/R-05/2022-I)

375>000.00 5>000.00
2022.08.04 Mk; jpfjp 

tiuAk;

02. kUjhid njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapd; 4 

Mk; khbapy; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; 

NtiyfSf;fhf Fspayiw ,izg;Gf;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; toq;;fy;

(DTET/09/01/38/R-05/2022-II)

 17>000.00 1>000.00
2022.07.07 Mk; jpfjp 

tiuAk;

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

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhd rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 m.  tpiykDtpy; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s fl;bl eph;khz nghUl;fs; my;yJ Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fis 

toq;Ftjw;fhf nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghug; gjpT nra;jy;.

 M.  fl;bl eph;khz nghUl;fis toq;Ftjw;fhf mDgtj;Jldhd Gfo;tha;e;j cs;Sh; fk;gdpnahd;whf 

tpiykDjhuH ,Uj;jy;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s njhopy;El;gf; 

fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; guhkhpg;G gphpT> gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J 

ngw;W mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhnkd;gJld; njhlh;G ,yf;fkhdJ 011-2348894 vd;gjhFk;. 

5.  2022.03.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.20 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

2 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ij nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fs 2 Mk; khbapd; fzf;fpay; gphptpYs;s rpwhg;ghplk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fs 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; guhkhpg;G gphptpd; gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; OOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

I Mk; gphpT - tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs;:

6.  2022.04.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-10> xy;fl; 

khtj;ij> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythplk; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. xg;ge;jg; ngauhdJ tpiykDtpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspg;gjw;F tpUg;gKs;s 

tpiykDjhuh;fspd; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

7.  nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fs gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; 

2022.04.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ eilngWtjw;F xOq;F 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

8.  ve;jnthU Nfs;tpAk; ,y;yhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; ve;jnthU 

tpiykDitAk; KOikahf my;yJ xU gFjpia Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd chpikia jpizf;fs ngWiff; 

FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

9.  tpiykDf;fs; njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fs gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;l 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; 

cj;juthjj;Jldhd tq;fp cj;juthjkhfTk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; 

nrayhw;Wk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 2022.08.04 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;>

557> xy;fl; khtj;ij>

nfhOk;G-10.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
ehj;jhz;ba gpuNjr rig

ehj;jhz;ba gpuNjr rigapd; Gjpa 
fl;blj;jpd; rgh kz;lgj;ij epu;khzpj;jy;

1.  ehj;jhz;b gpuNjr rigapd; jiytu; %yk; ehj;jhz;ba gpuNjr rig Gjpa fl;blj;jpd; 

rgh kz;lgj;ij epu;khzpf;Fk; nghUl;L fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

kw;Wk; kjpg;gplg;gl;Ls;s 11 kpy;ypad; &gh nryTf;F mika jFjpAila jifik 

nfhz;l tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  tpiyf;Nfl;G eltbf;if Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykDf; Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  tpiykDit ngWtjw;fhf jFjp ngWtjw;F tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhf> fPo; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l juj;jpw;F mika 

Fwpj;j Jiwapy; epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapy; (CIDA) gjpT 
nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykD Mtzq;fspy; Njitahd jifik Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fs; 

tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gNjhL ,jid xj;j jpl;lk; xd;wpy; 05 

Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  ,J njhlu;gpy; Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis ehj;jhz;ba 

gpuNjr rigapd; jiytu; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (njhiyNgrp ,yf;fk;: 032-

2254276/ 032-4934143> kpd;dQ;ry; - naththandiyaps@yahoo.com) tpiykD Mtzj;ij 

guPl;rpg;gJ fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 9.00 

njhlf;fk; gpw;gfy; 3.00 tiu Nkw;nfhs;s KbAk;.  

6.  Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpz;zg;gjhuu;fs; &gh 5000/- (ex VAT) kPsspf;fg;glhj njhifia 

nrYj;jpa gpd; KOikahd tpiykD Mtzj;ij 2022.03.28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2022.04.18 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu jiytu;> gpuNjr rig> 

ehj;jhz;ba vd;w Kftupf;F vOj;J %yk; tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykD tpz;zg;gq;fis 2022.04.19 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F my;yJ mjw;F 

Kd;du; jiytu;> gpuNjr rig ehj;jhz;ba vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F tif 

nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. md;iwa 

jpdNk K.g. 10.30 kzpf;F KbTw;w cld; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

8.  $Wtpiyfs; rku;g;gpf;fg;gl;l jpfjpf;F gpd; 119 ehl;fs; tiu Fwpj;j $Wtpiyfs; 

nry;Ygbahf ,Uf;Fk;. (2022.08.16 tiu)

9.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD gpizj; njhif tpz;zg;gj;Jld; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  ,J njhlu;gpy; tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G xd;W 2022.04.05 Mk; jpfjp K.g. 10.30 

kzpf;F ehj;jhz;ba gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. ,jw;fhf 

tpUg;gk; fhl;Lk; tpiykDjhuu;fs; jkJ nrytpy; gq;Nfw;f KbAk;. 

Njitahd tpiykD 

gpiz njhif

Ntiy 

tpguk; 

kjpg;gplg;gl;l 

nryT (&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitahd 

juk;

gpiz 

njhif

nry;Ygbf; 

fhyk;

rgh 

kz;lgk;
11 kpy;ypad; 90 ehl;fs; C - 6 100>000.00 119 ehl;fs;

   

nuh\hd; epyd;j ngu;dhz;Nlh mtu;fs;

jiytu;>

gpuNjr rig> ehj;jhz;ba.

2022.03.28     
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Nky; khfhz rig
khfhz nghwpapay; gzpafk;

eph;khz Ntiyfs;> nghUs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs;> 
MNyhrid Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; rpwpa mstpyhd 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022/ 2023
Nky; khfhz nghwpapay; gzpafj;jpd; gpujhd mYtyfk; kw;Wk; gpuhe;jpa nghwpapay; mYtyfq;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;glTs;s eph;khz nraw;wpl;lq;fSf;fhf ~~eph;khz NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;> Nrit 

toq;Feh;fs;> MNyhrid Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; rpwpa mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fs;|| vd;gth;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;fpd;w eph;khz epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fs;> MNyhrid Nritfs; toq;Feh;fs; 

kw;Wk; rpwpa mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

,jw;fika gpd;tUk; xt;nthU tFjpf;fhfTk; 2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhf gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

A - tFjp - eph;khz ~~Ntiy||f;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

B  -   tFjp - nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Feh;fs;> MNyhrid Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; rpwpa 

mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

B   - tFjpapd; gpd;tUk; cg tFjpapd; fPo; tFjpg;gLj;jg;gl;Ls;sd.

BA  - njhopy;El;g MNyhridr; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; epWtdq;fs;

BB  -  rpwpa mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fs;

BC  -  Nrit toq;Feh;fs;

BA  -  njhopy;El;g MNyhridr; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; epWtdq;fs;

BA 1 fl;likg;G nghwpapay; Nritfs; fl;bl tbtikg;G Nritfs; njhlh;ghd epGzj;Jtk; rfpjk;

BA 2 fl;blf; fiy Nritfs; epWtd hPjpahd fl;blq;fs;; njhlh;ghd epGzj;Jtk; rfpjk;

BA 3 fl;blf; fiy Nritfs; (cs;sfk;) cs;sf tPl;L myq;fhuq;fs; njhlh;ghd epGzj;Jtk; rfpjk;

BA 4 fl;blf; fiy Nritfs; / epyr; 
rPuhf;fk;

epyr; rPuhf;fk; kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs; njhlh;ghd epGzj;Jtk; 

rfpjk;

BA 5 mDkjpngw;w epy msitahsh; 

Nritfs;

epy msitf;fhd jifik kw;Wk; mDgtk; rfpjk;

BA 6 msT kjpg;gPl;Lr; Nritfs; fl;bl msT kjpg;gPl;Lr; Nritfs; njhlh;ghd epGzj;Jtk; 

rfpjk;

BA 7 kpd; nghwpapay; Nritfs; fl;bl kpd;rhu nghwpapay; Nritfs; njhlh;ghd epGzj;Jtk; 

rfpjk;

BA 8 nghwpKiw nghwpapay; Nritfs; fl;blq;fSf;F kw;Wk; fopTePh; Rj;jpfhpg;G  njhlh;ghd 

epGzj;Jtk; rfpjk;

BA 9 nghwpKiw nghwpapay; Nritfs; fl;bl Nritfs; (kpd; cah;j;jp Kiwikfs;> tspr;rPuhf;f 

Kiwik kw;Wk; jPg; ghJfhg;G Kiwik) 

BA 10 nghwpKiw nghwpapay; Nritfs; Nkhl;lhh; thfd njhopy;El;gk;; njhlh;ghd epGzj;Jtk; rfpjk;

BA 11 gl;la kpd; nghwpapayhsh;fs; kpd;rhu epWty;fis cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ,kpr Tld; gjpT 

nra;J nfhz;Ls;sth;fs;

BA 12 Gtpapay; njhopy;El;g tprhuiz 

Nritfs;

tpNrlkhf jiug;gug;ig Nkk;gLj;Jjy;> mj;jpthuj;ij jpl;lkpLjy; 

kw;Wk; kz; ghpNrhjid epGzj;Jt Nritfs;

BA 13 gpujhd jpl;l tiuglj;ijj; jahhpj;jy; 

(Master Plan) / MNyhridr; Nritfs; 

(Consultants)

Nky; khfhz rigapd; epWtdj;jpw;fhf gpujhd jpl;l 

tiuglj;ijj; jahhpj;jy; (Master Plan) kw;Wk; MNyhridr; 

Nritfs;

BB - rpwpa mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; epWtdq;fs;

BB 1 fjTfs; / ad;dy;fs; / kw;Wk; gFjp gphpj;jy; (ghh;b\d;) NtiyfSf;fhd mDkpdpa tbtikg;ig jpl;lkpLjy;

BB 2 fl;likf;fg;gl;l cUf;F jahhpg;ghsh;fs; (cUf;F kjpy;fs;> cUf;Ff; fl;bl rl;lfq;fs; Nghd;wd)

BB 3 cs;sf kw;Wk; jpwe;jntsp Njhl;lr; nra;iffs;> Gy; gw;iwfis gjpj;jy; kw;Wk; epy myq;fhu Nritfs;

BB 4 fl;llq;fspd; Rth;fSf;fhd cNyhf kiwg;Gfis epWTjy; (Wall Cladding)
BB 5 JUg;gpbf;fhj cUf;Ff; fl;likg;ghsh;fs; (Stainless steel fabricators)
BB 6 jiuf; fk;gsq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

BB 7 b[pl;ly; mr;R Ntiyfs; kw;Wk; gjhif tiujy; kw;Wk; ngah;g; gyiffs; Nghd;wd

BB 8 rpwpa NtiyfSf;fhd kuq;fis toq;Fjy;

BB 9 fl;bl Mf;ff;$Wfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs; ($iu jpUj;jNtiyfs;> epwg;g+r;R g+Rjy;> rhe;J 

g+Rjy;> epyr; rPuhf;fk;> Nkrd; Ntiyfs;> kio ePh;f; Foha;fs;> fjTfs;> ad;dy;fs;)

BB 10 fypfs; kw;Wk; tbfhy; topfs; cl;gl ePh;f; Foha;>  ePh; toq;fy; kw;Wk; kio ePh; Kiwikfspd; 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

BB 11 Fiwe;j mOj;j kpd; Kiwikfs;; kw;Wk; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

BB 12 Spilt tifahd tspr; rPuhf;fpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

BB 13 tbfhyikg;G kw;Wk; ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

BB 14 gyifapdhyhd jiufis mikj;J kl;lg;gLj;Jjy;> nkU$l;Ljy; kw;Wk; rPyd;l; (Sealants) ,Ljy; kw;Wk; 
rPnke;J jl;L ,Ljy;

BB 15 fyp Nritfs; (fopTePh; jhq;fp> Cwy; Fopfis Rj;jg;gLj;Jjy; kw;Wk; mfw;Wjy;)

BB 16 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

BC - Nrit toq;Feh;fs; 

BC 1 ePh; Kj;jpiu ,urhadq;fis toq;Feh;fs; / epWTeh;fs; / ePH;f; frpT xg;ge;jf;fhuh;fs; (Water Proofing)
BC 2 gPilf; fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs; / fiuahd; fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs;

BC 3 mYtyf jsghlq;fis jpl;lkply;;;> toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

BC 4 jpiur; rPiyfs; kw;Wk; kio kiwg;Gfis jpl;lkply;;;> toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

BC 5 jPg; ghJfhg;G kw;Wk; epthuz Kiwikfis jpl;lkply;;;> toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

BC 6 nfhq;fpwPl; jpUj;jNtiyfs;> nfhq;fpwPl; eph;khzq;fspd; gOJfs; kw;Wk; %l;Lfs; my;yJ cl;nrYj;jy; 

Kiwiag; gad;gLj;jp GJg;gpj;jy;> JUg;gpbj;jtw;iwg; GJg;gpj;jy; cl;gl;lit

BC 7 fzdp fpugpf; / nkd;nghUisg; gad;gLj;jp fl;bl Kg;ghpkhzq;fis (3D) tbtikj;jy;

BC 8 ghJfhg;G Nritfs; toq;Fk; epWtdq;fs;

BC 9 ,d;lh;nyhf; fw;fs; toq;Fk; epWtdq;fs;

BC 10 thfdj;jpw;fhd KOikahd jpUj;jNtiyfs; / thfdq;fSf;F epwg;g+r;R g+Rjy;

BC 11 thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];fs;

BC 12 fzdp kw;Wk; Jizg;ghfk; rhh;e;j Nritfs; toq;Fjy;

BC 13 njhiyNgrp kw;Wk; juT Kiwik rhh;e;j Nritfs; toq;Fjy;

1.0 jFjp %yg;gpukhzq;fs;

 A - tFjp - eph;khz ~~Ntiy||f;fhdit

  1.1.  fl;bl eph;khzj; Jiwapd; ICTAD (jw;Nghija ehkk; CIDA) nry;YgbahFk; gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  1.2 Nky; khfhzj;jpDs; tpahghug; gjpT Kfthpnahd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  1.3  mgfPh;j;jpahsh; gl;bapy; cs;thq;fg;gl;bUj;jy; $lhJ vd;gJld; fle;j fhyq;fspy; 

epiwNtw;wg;gl;Ls;s eph;khzq;fspd; juj;ijg; NgZtjw;F Kbahkw; Nghd mwpf;iffs; ,Uj;jy; 

$lhJ.

 B - tFjp - toq;Feh;fs;> MNyhrid Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; rpwpa mstpyhd xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhdit

  1.4 ehsJ juNtw;wk; nra;ag;gl;l tpahghug; gjpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  1.5  ,iaGila njhopy;rhh; kw;Wk; epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l ,uz;L ghpe;Jiuf; fbjq;fisr; 

rkh;g;gpf;f KbAkhapUj;jy;

  1.6 thbf;ifahsh;fspd; gl;bay; kw;Wk; nrayhw;Wif rhd;wpjo;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  1.7  ,jw;Fg; Gwk;ghf BA tFjpf;F chpj;jhd njhopy;rhh; epWtdj;jpd; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ 

gjpT rfpjkhd egh;fs; my;yJ epWtdq;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. (mjhtJ fl;blf; fiy 

epWtdq;fs;> nghwpapay; epWtdq;fs; kw;Wk; msT kjpg;gPl;L epWtdq;fs; Nghd;wd)

2.0 nghJj; jifikfs; kw;Wk; Njh;T Kiwfs;

 2.1  xt;nthU tFjpapd; fPOk; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F> tpz;zg;gjhuh; Nky; 

khfhzj;jpDs; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nky; khfhzj;jpDs; 

tpahghug; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;f Kbahjtplj;J 

fpuhk Nritahshpdhy; epue;ju tjpT Kfthp/ tpahghu Kfthpia cWjpg;gLj;Jtjw;fhd rhd;wpjior; 

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

 2.2  rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; ,iaGila Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ ,uz;L (02) tUl 

mDgtKilath;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 2.3  tpz;zg;gg; gbtj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jjd; gpd; gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay;) mth;fspdhy; 

ngahplg;gl;l FOtpdhy; tpahghu ,lj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J / kjpgPL nra;jjd; gpd; gjpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 2.4  tpz;zg;gg;gbtj;ij Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij gpujpg; gpujhd nrayhsh; 

(nghwpapay;) jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

 2.5  2022-04-29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fs; Njitahd Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; vd;gw;iw 2022-03-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-28Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00  kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nghwpapay; gzpafj;jpd; fl;blg; gphptpw;F tUif je;J 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; my;yJ 011-2092504 / 011-2092506 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L 

tprhhpj;jwpayhk;.

gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; Nky; khfhz nghwpapay; gzpafj;jpd; jiyik 

fzf;fhsUf;F xt;nthU tFjpf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 1500.00 &gh tPjkhd fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-03-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-28Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpiag; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis rhd;WgLj;Jk; Mtzq;fs; rfpjk; 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; cs;spl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~NtiyfSf;fhd 

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022/2023|| vdf; Fwpg;gpl;L 2022-04-29Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay;)> Nky; khfhz nghwpapay; gzpafk;> 

5tJ khb> khfhz rigf; fl;blj; njhFjp> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y||   vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilf;fyhk;.

gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay;)>

nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>

5tJ khb> ,y. 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 011-2092504

Nfs;tp Nfhuy;
Rfhjhu mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy/jhjpah; fy;Y}hp/czT njhopy;El;g 

Ma;T $lk;/nkj;rphpnrtd/Nguhrphpah; myF - mEuhjGuk;

rpwpa [d;dy; tbt (Window type) gpsT tbt (split type) tspr;rPuhf;fp 
,ae;jpuq;fis kj;jpa tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; (Central A/C Systems) 

kw;Wk; Fsph; miw (Cool Rooms) Nrit kw;Wk; guhkhpj;jy; 

NtiyfSf;F Nfs;tp Nfhuy; - 2022/2023

mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiy mEuhjGuk; jhjpah; fy;Y}hp> Nguhrphpah; myF> 

nkj;rphp nrtd kw;Wk; czT njhopy;El;g Ma;T$lj;jpd; 2022/2023 Mz;L 

fhyj;jpw;fhf> rpwpa [d;dy; gbt (Window Type) gpsT tbt (Split Type) tspr;rPuhf;fp 
,ae;jpuk;> kj;jpa tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; (Centreal A/C Systems) kw;Wk; Fsph; miw  

(Cool Rooms) Nrit kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;F jifikAs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpg;gjw;fhf fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfis rkh;g;gpf;FkhW 

Nfs;tpjhuh;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

1. Ntz;Ljy; fbjk;.

2. tpahghu gjpTr; rhd;wpjo;

3.  eph;khz mgptpUj;jp epWtdj;jpd; (ICTAD) EM-4 my;yJ Nkw;gl;l juj;jpw;fhf gjpT 

nra;jpUj;jy; kw;Wk; 2022 Mz;bw;F gjpT nra;jpUj;jy; my;yJ

4.  xg;ge;jf;fhuh; 10 tUlj;jpw;F Fiwahj fhyk; rpwpa [d;dy; tbtpyhd        

(Window type) gpse;j tbtpyhd (split type) tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;> kj;jpa 

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; (Central A/C System) kw;Wk; Fsph; miw (Cool Rooms) Nrit 

kw;Wk; guhkhpj;jy; Ntiyfis jpUg;jpfukhf epiwNtw;wiy elj;jpr; nry;yy; 

gw;wpa mDgtk; ,Uj;jy;

(jifikaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;)

Nkw;gb rfy jifikfis cWjp nra;j gpujpfis Nfs;tp Mtzq;fSld; ,ize;J 

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

,t;itj;jparhiyapd; fhrhsh; mYtyfj;jpw;F kPsspf;fg;glhj &.3000.00 njhifiar; 

nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhss;s Ntz;baJld; 2022.03.28 Kjy; 

2022.04.22 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g.2.45 tiu Nfs;tp Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk;.

Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.04.19 K.g.10.30,w;F itj;jparhiyapd; nfl;Nghh; 

$lj;jpy; eilngWk;. ,jw;F rKfkspj;jy; fl;lhakhFk;.

mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; fhrhsh; gzpkidf;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

kPsspf;fg;gLk; &.100>000.00 Nfs;tpg; gpizAld; ,U gpujpfSld; rhpahf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis> jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> Nghjdh 

itj;jparhiy> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F 2022.04.22 Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj;jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ ,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; mEuhjGuk; Nghjdh itjj;jparhiy/jhjpah; 
fy;Y}hp/czT njhopy;El;g Ma;T$lk; tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; Nrit kw;Wk; 

guhkhpj;jy; nraw;ghLfis epiwNtw;Wtjw;fhf Nfs;tp Mtzq;fs; 2022/2023 vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp Mtzq;fis jpwj;jy; 2022.04.22 K.g.10.30 ,w;F Nfs;tp Mtzq;fs; Vw;fg;gl;L 

Kbtile;jTld; ,lk;ngWk; me;j Neuj;jpy; tUif jUkhW Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwPh;fs; ,f; Nfs;tpNfhuy; 

gw;wpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. 

jiyth; gpuNjr ngWiff;FO>

Nghjdh itj;jparhiy mEuhjGuk;.
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efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> 

fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 

rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
Ngypanfhl Gjpa nkdpq; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; ,uz;lhtJ khbapy; 

mike;Js;s gpujhd rpw;Wz;br;rhiyia tpahghu eltbf;iffSf;fhf 05 

tUl fhyj;jpw;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; Nfs;tp Nfhup toq;Fjy;

01.  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fhpj;jhd Ngypanfhl Gjpa nkdpq; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; 

,uz;lhtJ khbapy; mike;Js;s gpujhd rpw;Wz;br;rhiyia 05 tUl fhyj;jpw;F khjhe;j 

thlif mbg;gilapy; toq;Fk; nghUl;L efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Nfs;tpr; rig 

(fPo; epiy) jiythpdhy; Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

rpw;Wz;br;rhiy ,lg;gug;G tpguk; gpd;tUkhwhFk;.

 

gug;gsT 

(rJu mb)

Fiwe;jgl;r Nfs;tpj; 

njhif (&gh)

khjhe;j thlif 

(&gh)
gpiz Kwp

11580 15>100>000.00 290>000.00 350>000.00

02.  ,e;j rpw;Wz;br;rhiy  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; Nfs;tpj; njhifahf vjph;ghh;f;fg;gLk; 

Mff; Fiwe;j  njhif Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sd. tpz;zg;gjhuuhy; me;j mbg;gil 

tpiyia tpl mjpf njhiff;F rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. nghUj;jkhd nraw;ghl;lhsh; njhpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLtjhdJ mt;thW Nfs;tpj; njhif mbg;gil ngWkjpia tpl mjpf njhifiar; 

nrYj;Jtjw;F Kd;tUgtUf;NfahFk;. ,e;jj; njhif kPsspf;fg;gl khl;lhJ. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

khjhe;j thlif nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,e;j khjhe;j thlifj; njhif xt;nthU 3 tUlj;jpw;F 

xUKiw jpUj;jk; nra;ag;gLk;.

03.  ,jpy; Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; Nfs;tpg; gbtq;fis kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghitAk; 

mjw;Fhpj;jhd thpfs; rfpjk; (2>160.00 &gh)  nrYj;jp ,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fis 2022 

khh;r; khjk; 28Mk; jpfjp Kjy; 2022 Vg;uy; khjk; 20Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. efu mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; ngWiff; gphptpy; ,ytrkhf Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tpg; gbtq;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ tpz;zg;gjhuhpdhy; 105 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; 

tifapy; 350>000.00 &gh ngWkjpahd gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

gpiz Kwpj; njhifia jiyik mYtyfj;jpd; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jg; gpizj; njhif ,y;yhj 

ve;jnthU tpz;zg;gg; gbtKk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. nghUj;jkhd nraw;ghl;lhsiu njhpT 

nra;jjd; gpd; kw;Wk; mtuhy; chpa tifapy; gzk; nrYj;jpajd; gpd; me;j tpz;zg;gjhuh;fshy; 

itg;Gr; nra;ag;gl;l gpizj; njhif vt;tpj tl;bAk; ,d;wp mth;fSf;F tpLtpf;fg;gLk;.

05.  Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 Vg;uy; khjk; 31Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

epiwTWk;. me;j Neuk; Kbtile;j cldLj;J gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha|| fl;lk; -1> 6Mk; 

khbapy; mike;Js;s epjpg; gphptpy; Nfs;tpg;gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh; my;yJ 

mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; mt;Ntisapy; fye;Jnfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpd; gpd; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; mbg;gil tpiyf;Ff; 

Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis gj;juKy;y> ~nrj;rpwpgha|> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

7Mk; khbapy; mike;Js;s ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 0113049008)

jiyth;>

tUkhdf; Nfs;tpr; rig (fPo;; epiy)>

6tJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

~~nrj;rpwpgha||> gj;juKy;y.

,yq;if Gifapuj Nritfs; 

ngWif mwptpj;jy; 
,yq;if Gifapuj Nritfspw;F> 

RAIL BENDERS - MECHANICAL 
(02 WAY) AND PORTABLE SLEEPER 

DRILLING MACHINES  fis 
toq;Ftjw;fhd ngWif

ngWif ,yf;fk; : SRS/F. 7795

,yq;if Gifapuj Nritfspw;F Rail Benders Mechanical (02 way) 
and portable sleeper Drilling Machines fis toq;Ftjw;fhf> 

cw;gj;jpahsHfs;/ toq;FeHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs;> ,yq;if Gifapuj Nritfspd; jpizf;fsg; 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; (Nk[H) rHtNjr Nghl;b hPjpapyhd 

tpiykDf; NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; Nfhug;gLfpd;wJ. 

tpiykDjhuHfs; jk; tpiykDf;fis> Neubahf my;yJ 

,yq;ifapy; ju mq;fPfhuk; ngw;Ws;s gjpT nra;ag;ngw;w KftH 

%yk; kw;Wk; mw;Nwhzp mjpfhuk; ngw;w KftH %yk; 

rkHg;gpf;fyhk;. 

Item 
No.

Description Qty

01 Rain Benders Mechanical (02 way) 50 Nos. 

02 Portable Sleeper Drilling Machines 25 Nos. 

02.  tpiykDf;fs; 2022.05.10 gp.g. 2.00 kzpf;F %lg;gLk;. 

(,yq;if Neuk;)

03.  gpujp nghJ Kfhikahshpd; (ngWif) mYtyfj;jpy; my;yJ 

ntspehl;L ,yq;if J}Jtuq;fspy; (,yq;if Neuk;) gp.g. 

3.00 kzp tiuAk; 2022.05.09Mk; jpfjpad;W kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzkhd 8>000/- &ghit my;yJ ,yFthf 

khw;wf;$ba ehzaj;jpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;s$ba 

gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

04.  tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf gpujpg; nghJ 

KfhikahsH (ngWif) mYtyfj;jy; jpwf;fg;gLk;. 

05.  tpiykDjhuH &gh 300>000.00 njhiff;fhd tpiykDg; 

gpizankhd;iw toq;fy; Ntz;Lk;. my;yJ mtHfspd; 

tpiykDtpd; gFjpnahd;whf ,yFtpy; khw;wf;$ba 

ehzaj;jpw;Fr; rkkhd njhifnahd;W. 

06.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; my;yJ 

Neubahf 

jiytH> 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> (Nk[H)

,yq;if Gifapuj Nritfs;> 

gpujpg; nghJ KfhikahsH (ngWif)

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

,w;F rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

07.  tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhf gpujpg; nghJ 

KfhikahsH (ngWif) ,d; mYtyfj;jpy; ghprPypf;fyhk;. 

 Nkyjpf tpguq;fSf;F njhlHGnfhs;Sq;fs; 

 njhiyNgrp ,y  :  2438078/ 2436818
 njhiyefy; ,y  :  2432044

 kpd;dQ;ry;  : tender2@railway.gov.lk
 ,izak; : www.railway.gov.lk

jiytH> 

jpizf;fs ngWiff; FO> (Nk[H)

,yq;if Gifapuj Nritfs; 

Fwpg;gPl;L ,y: SRS/F. 7795

,y. 150> fpUy tPjp> ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G 05 vd;w Kfthpapy; mike;Js;s epy msitj; jpizf;fsj;jpw;F chpj;jhd 

gad;ghl;by; ,Ue;J ePf;fg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;

thfd 

,yf;fk;
thfd tif

thfdj;jpd; 

tpguq;fs;

tpiykDf; 

fhg;gPl;L 

njhif 

&.

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f  ,aYkhd ,lq;fs;

01 32-4252 Daihatsu Rocky [Pg; tpw;gid nra;tjw;F 40>000.00 gpuNjr epy msit mYtyfk; kpdpNg> 

gy;Nytj;j> `ryf

02 36-6660 IMT buhf;lh; tpw;gid nra;tjw;F 35>000.00 msitapay; kw;Wk; glkhf;fy; epWtdk; 

jpaj;jyhit

03 36-6659 IMT buhf;lh; tpw;gid nra;tjw;F 35>000.00 msitapay; kw;Wk; glkhf;fy; epWtdk; 

jpaj;jyhit

04 31-1791 Mitsubishi [Pg; tpw;gid nra;tjw;F 40>000.00 khfhz msitahsh; mYtyfk;> 

fd;ndhUt Nguhjid

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s thfdq;fis 2022.03.28Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.22Mk; jpfjp tiu mur flikfis 

Nkw;nfhs;Sk; ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

,lq;fspy; jpizf;fs cj;jpNahfj;jh; xUthpd; Neubahd fz;fhzpg;gpd; fPo; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f KbAk;.

,J njhlh;ghf  MHtk; fhl;Lk; nfhs;tdtsh;fSf;F 2022.03.28Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.22Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; 

flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; kPsr; nrYj;jg;glhj fl;lzkhf &. 

1500.00 njhifapid epy msitj; jpizf;fsj;jps; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; gw;Wr;rPl;bidr; rkh;;g;gpg;gJ 

tpiykD NfhUtjw;fhd tpz;zg;gg;gbtj;ij epy msitj; jpizf;fsj;jpd; ngWiffs; kw;Wk; tpepNahfg; gphptpd;  rpNu\;l 

epy msit mj;jpal;rfhplk; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. mt;thW ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gq;fspd; %yk; 

khj;jpuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; xt;nthU thfdj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf tpiykDf;fisr; 

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

jhkjkhfpf; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; 2022.04.25Mk; jpfjp K.g. 11.35 kzpf;F epy msitj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiffs; kw;Wk; tpepNahfg; gphptpy; tpiykDf;fs; jpwe;J itf;fg;gLtJld; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpj;jth;fs;  my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Kfth; xUth; Nkw;gb epfo;tpy; gq;Fgw;w KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf njhiyNgrp ,yf;fk; 0112 368106 ,D}lhf ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

epy msitahsh; ehafk;>

,yq;if epy msitj; jpizf;fsk;>

,yf;fk; 150> fpUy tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G -05.

2022.03.28

gad;ghl;by; ,Ue;J ePf;fg;gl;l thfdq;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
gpypae;jiy> NghFe;ju> re;jfpuz khtj;ij> ,yf;fk; 99/1 
nfhz;l ,lj;jpy; trpf;Fk; [anfhbNf njhd; jpy;Uf;\p 

Nfhfpyhdp (Nj.m.m. ,yf;fk; 748475141V) vd;w ehd; 

gfpuq;f nehj;jhupR rhe;jdp nrdtpuj;d mtu;fshy; vOjp 

cWjp nra;ag;gl;l ,yf;fk; 227 kw;Wk; Mz;L 2013.11.01 

Mk; jpfjp nfhz;l mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; %yk; 

gpypae;jiy> NghFe;ju> re;jfpuz khtj;ij> ,yf;fk; 99/1 
nfhz;l ,lj;jpy; trpf;Fk; mk;gf` N`tNf njhd; 

ghuj;j uq;f (Nj.m.m. ,yf;fk; 770170397V) ,lk; 

toq;fg;gl;l mjpfhuk; 2022 Mz;bd; khu;r; khjk; 24 Mk; 

jpfjp njhlf;fk; uj;Jr; nra;ag;gl;lJ vd;Wk; md;iwa 

jpfjpf;F gpd; mtu; %yk; nra;ag;gLfpd;w ve;j xU 

nraYf;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld; vd;Wk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk; kw;Wk; 

nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;. 

[anfhbNf njhd; jpy;Uf;\p Nfhfpyhdp     

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7 (1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. Nfbv];/Nf[PNf/4/2(2)/2017/02/05
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/12/2018/lg;v];/252

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis murpw;F 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrh\ryprf; Fbaurpd; 2266/35Mk; jpfjpa 2022.02.09 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; III mj;jpahaj;ij ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : kj;jpa

khtl;lk; : fz;b

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

fpuhk Nrtfh; gphpT : mk;gpba clfk tlf;F (269)

fpuhkj;jpd; ngah; : kPfDt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  flj;jpuy; tiugl ,y. 320390 tiuglj;jpd; 

tya ,yf;fk; 01y; 06Mk; gbtj;jpy; 

fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; 244

Jz;L ,yf;fk; : 01

tp];jPuzk; : n`f;lahh; 0.0467

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsh;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis.

2022.03.24Mk; jpfjp

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis>

gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy;.

2022 khh;r; 30Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 48>000 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122G016 LKA18222I308 LKA36423C311

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

18,000 12,000 18,000 48,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 khh;r; 30

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 01

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 01

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 khh;r; 23> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

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

tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid MdhYk; 

Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

g;ng];l; nfg;gpl;ly; l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

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

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;



உலகக் கிண்ண கால்பந்து தகுதிச் 
சுற்றில ச�ாபிதத அர்ஜென்டின அணி 
3–0 என, ்ெனிசுலாவெ வீழ்ததியது.   

கட்ார தவலநகர ச்ாகாவில, 
பிிஃ்பா உலகக் கிண்ண கால்பந்து 
்தா்ர இந்த ஆணடு கவ்சியில (நெ. 
21 – டி�. 18) ந்க்கவுள்ளது. இதில 
்�ாததம் 32 அணிகள ்பஙசகற்கின் -
றன.   

இதற்கான, ் தன் அ்�ரிக்க அணிகள 
்பஙசகற்கும் தகுதிச் சுற்றில 10 அணிகள 
விவ்ளயாடுகின்றன. இதில பிசேசில, 
அர்ஜென்டினா, ஈக்ெச்ார, உருகுசெ 
என, 4 அணிகள ஏற்கனசெ உலகக் 
கிண்ணததிற்கான இ்தவத உறுதி 

்�யதன. அர்ஜென்டினாவில ந்ந்த 
தகுதிச்சுற்றுப் ச்பாடடியில ஆர்ஜென் -
டினா, ்ெனிசுலா அணிகள ச�ாதின.   

இதில அ்பாே�ாக ஆடிய அர்ஜென் -
டின அணி 3–0 என்ற சகால க்ணக்கில 
்ெற்றி ்்பற்றது. 

அர்ஜென்டினா �ாரபில கான்�சலஸ் 
(34ெது நிமி்ம்), டி �ரியா (79ெது), 
்�ஸ்சி (82ெது) தலா ஒரு சகால 
அடிதது வக்காடுததனர. ஆரஜென்டினா 
இதுெவே விவ்ளயாடிய 16 ச்பாட -
டியில, 11 ்ெற்றி, 5 ��நிவல என, 
38 புளளிகளு்ன் 2ஆெது இ்ததில 
உள்ளது. முதலி்ததில பிசேசில (42 
புளளி) உள்ளது.

பெண்கள் உல்கக் கிண்ணம்:  

இபெத்திரிக்க அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ேெபெர்ஸ் ஒப சிேலான் லிமி்டட ்கம்ெனிேரால் ப்காழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்்ள ேலக் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம் 28ம் தி்கதி திங்கடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்்கபெட்டது.

20

2022 மார்ச் 28 திங்கடகிழகம

்்பணகள உலகக் கிண்ண ச்பாடடி-
யில இந்திய அணிவய கவ்சி ்பந்தில 
வீழ்ததிய ்தன்னாபிரிக்க அணி அவே-
யிறுதிக்கு முன்சனறியது.   

கிறிஸ்ச�ரச்சில சநற்று நவ்்்பற்ற 
இந்தப் ச்பாடடியில நா்ணய சுழற்சி-
யில ்ென்று முதலில துடுப்்்படுததா-
டிய இந்திய ்்பணகள அணி 50 ஓெர-
களுக்கும் 7 விக்்கடடுகவ்ள இழந்து 
274 ஓட்ஙகவ்ள ்்பற்றது.   

ஆேம்்ப வீோஙகவனக்ளான ஸ்மிரிதி 
�ந்தனா 71 ஓட்ஙகவ்ளயும் �்பாலி 
்ெர�ா 53 ஓட்ஙகவ்ளயும் ்்பற்று 
ெலுச் ச�ரததனர. �ததிய ெரிவ�யில 
அணித தவலவி மிதாலி ோஜ் 84 ்பந்துக-
ளில 68 ஓட்ஙகவ்ள குவிததார.   

்பதி்லடுததாடிய ்தன்னாபிரிக்க 

அணி ்ெற்றி இலக்வக எட் கவ்சி 
ஓெர ெவே ச்பாோ் செணடி ஏற்்பட-
்து. கவ்சி ஓெருக்கு ்ெற்றி்்பற 
்தன்னாபிரிக்க அணி 7 ஓட்ஙகவ்ள 
்்பற செணடி ஏற்்பட் சூழலில ஒரு 
சநா ச்பால ்பந்து்ன் ஒவ்ொரு ்பந்-

துக்கும் ஒவ்ொரு ஓட-
்�ாகப் ்்பற்று ்தன்-
னாபிரிக்கா ்ெற்றி 
்்பற்றது.   

இதன்ச்பாது ஆேம்்ப 
வீோஙகவன சலாோ 
்ொலொரட 79 ்பந்து-
களில 80 ஓட்ஙகவ்ள 
்்பற்றார.   

முன்னதாக ்ெலிங-
்னில க்ந்த �னிக்கி-

ழவ� ந்ந்த ச்பாடடியில ்பஙக்ளா-
சதஷ் அணிவய 100 ஓட்ஙக்ளால 
இலகுொக ்ென்ற ந்ப்புச் �ம்பியன் 
இஙகிலாந்து அவேயிறுதிக்கு முன்-
சனற்றம் கண்து.   

இதில இஙகிலாந்து அணி தனது 

50 ஓெரகளுக்கும் 6 விக்்கடடுகவ்ள 
இழந்து 234 ஓட்ஙகவ்ள ்்பற்ற 
நிவலயில ்பஙக்ளாசதஷ் அணி 48 
ஓெரகளுக்கும் 134 ஓட்ஙகளுக்சக 
சுருண்து.   

இதன்்படி ெரும் வியாழக்கிழவ� 
நவ்்்பறவுள்ள அவேயிறுதிப் ச்பாட-
டியில இஙகிலாந்து �ற்றும் ்தன்னா-
பிரிக்க அணிகள ச�ாதவுள்ளன. 2017 
்தா்ரிலும் இந்த இரு அணிகளும் 
அவேயிறுதியில ச�ாதியவ� குறிப்பி-
்ததக்கது.   

முன்னதாக ்ெளிங்னில ெரும் 
புதன்கிழவ� நவ்்்பறும் முதல 
அவேயிறுதிப் ச்பாடடியில அவுஸ்தி-
சேலியா �ற்றும் ச�ற்கிந்திய தீவுகள 
ச�ாதவுள்ளன.     

அர்ஜென்டினா இலகு ்ெற்றி

்�ன்வன அணிக்கு எதிோன 
ஐ.பி.எல ்தா்ரின் ஆேம்்பப் 
ச்பாடடியில ்காலகததா அணி 
6 விக்்கடடுக்ளால ்ெற்றியீட-
டியது.  இந்தியாவில 15ஆெது 
ஐ.பி.எல ்தா்ர க்ந்த �னிக்கி-
ழவ� ஆேம்்ப�ானது. மும்வ்ப 
ொன்கச் வ�தானததில ந்ந்த 
முதல லீக் ச்பாடடியில ‘ந்ப்பு 
�ாம்பியன்’ ்�ன்வன �ற்றும் 
்காலகததா அணிகள ச�ாதின.  

முதலில துடுப்்்படுததா் 
்பணிக்கப்்பட் ்�ன்வன அணி 
20 ஓெரகளுக்கும் 5 விக்்கடடு-
கவ்ள இழந்து 131 ஓட்ஙகவ்ள 
்்பற்றது. சதானி 38 ்பந்துகளில 
ஆட்மிழக்காது 50 ஓட்ங-
கவ்ள ்்பற்றார.   

எனினும் ்காலகததா வநட 
வே்ரஸ் 18.3 ஓெரகளில 4 விக்-
்கடடுகவ்ள இழந்து 133 ஓட-
்ஙகவ்ள ்்பற்று ்ெற்றியீடடி-
யது. ஆேம்்ப வீேர அஜிஙகியா 
ேகாசன 34 ்பந்துகளில 44 ஓட-
்ஙகவ்ள ்்பற்றார.   

இதன்ச்பாது ்�ன்வன அணி 
�ாரபில 3 விக்்கடடுகவ்ள 
வீழ்ததிய டொயன் பிோசெ 
ஐ.பி.எல ்தா்ரில அதிக விக்-
்கடடுகவ்ள வீழ்ததிய லசித 
�ாலிஙகவின் �ாதவனவய ��ன் 
்�யதார.   

�லிஙகா 122 ச்பாடடியில 
170 விக்்கடடும், பிோசொ 152 
ச்பாடடியில 170 விக்்கடடும் 
வீழ்ததி உள்ளனர.    

ஐ.பி.எல் ஆரம்பப் ப்போட்டியில்  
க�ோல்�த்ோ அணிக்கு கெற்றி

்பாகிஸ்தானுக்கு எதிோன 
ஒருநாள, டி–20 ்தா்ரில 
இருந்து காயம் காே்ண�ாக 
ஸ்டீவ ஸ்மித விலகியுள்ளார.   

்பாகிஸ்தான் ்�ன்றுள்ள 
அவுஸ்திசேலிய அணி, மூன்று 
ஒருநாள (�ாரச் 29, 31, ஏப். 
2), ஒசே ஒரு டி–20 (ஏப். 5) 
ச்பாடடி ்காண் ்தா்ரில 
்பஙசகற்கிறது. இத்தா்ரில 
இருந்து அவுஸ்திசேலியாவின் 
ஸ்டீவ ஸ்மித காயததால வில-
கினார.   அணவ�யில முடிந்த 
்்ஸ்ட ்தா்ரின் ச்பாது 
இெேது இ்து முழஙவகயில 

காயம் ஏற்்பட்து. இெருக்கு 
்பதிலாக சுழற்்பந்து வீச்�ா்ளர 
மிட�ல ஸ்்ெப்�ன் சதரவு 
்�யயப்்படடுள்ளார.   

ஏற்கனசெ முன்னணி வீேர-
க்ளான ச்விட சொனர, 
்�க்ஸ்்ெல, சே�லவுட, 
மிட�ல ஸ்்ாரக், ்பட கம்மின்-
சிற்கு ஓயவு அளிக்கப்்படடி-
ருந்தது. செகப்்பந்துவீச்�ா்ளர 
சகன் ரிச்�ரட�ன் காயததால 
்பஙசகற்கவிலவல. தற்ச்பாது 
ஸ்மித விலகியது, அவுஸ்தி-
சேலியாவுக்கு பின்னவ்ொக 
அவ�யும்.    

ஸ்டீவ் ஸ்மித வில�ல்

இஙகிலாந்து்னான ்தா்வே 
தீர�ானிக்கும் மூன்றாெது �ற்றும் 
கவ்சி ்்ஸ்ட ச்பாடடியில ச�ற்கிந் -
திய தீவுகள அணி ்ெற்றி ொயப்வ்ப 
்நருஙகியுள்ளது.   

்�ன் சஜொன்ஸ் அேஙகில நவ்-
்்பற்று ெரும் இந்த ்்ஸ்ட ச்பாட-
டியில க்ந்த �னிக்கிழவ� மூன்றாம் 
நாள ஆட் சநே முடிவின்ச்பாதும் 
தனது இேண்ாெது இன்னிஙவஸை 
ஆடும் இஙகிலாந்து அணி 103 ஓட்ங-
களுக்கு 8 விக்்கடடுகவ்ள இழந்து 
தடு�ாறுகிறது.   

அ்பாே�ாக ்பந்து வீசிய வகல 
்�யரஸ் 13 ஓெரகளில ்ெறு�சன 9 
ஓட்ஙகவ்ள விடடுக்்காடுதது 3 விக் -
்கடடுகவ்ள ்பதம்்பாரததார.   

இதில இஙகிலாந்து முதல இன் -
னிஙஸில 204 ஓட்ஙகளுக்கு சுருண-
்சதாடு ச�ற்கிந்திய தீவுகள அணி 

முதல இன்னிஙஸில 297 ஓட்ஙகவ்ள 
்்பற்றது. விக்்கட காப்்பா்ளர சஜொசு 
்ா சிலொ ஆட்மிழக்காது 100 ஓட-
்ஙகவ்ள ்்பற்றார.   

மூன்றாம் நாள ஆட்சநே முடிவில 
இஙகிலாந்து 10 ஓட்ஙக்ளால 
முன்னிவல ்்பற்றச்பாதும் ்ெறும் 
இேணடு விக்்கடடுகள �ாததிேச� 
எஞ்சி இருக்கும் நிவலயில ச�ற்கிந் -
திய தீவுகளுக்கு �ொலான இலக் -
்கான்வற நிர்ணயிப்்பது கடின�ாக 
உள்ளது.   

கிறிஸ் சொக்ஸ் 9 ஓட்ஙகளு்னும் 
ஜென் லீச் ஒரு ஓட்தது்னும் க்ளததில 
இருந்தனர.   

ஏற்கனசெ நவ்ந்த முதல இரு 
்்ஸ்ட ச்பாடடிகளும் ��நிவலயில 
முடிந்ததால இந்த ்்ஸ்டில ்ெற்றி 
்்பறும் அணி ்தா்வே வகப்்பற்றும் 
என்்பது குறிப்பி்ததக்கது.

இங்கிலாந்துடனான ்டஸட ்�ாடரில்  
மேற்கிந்திய அணிக்கு ்ெற்றி ொய்ப்பு

்�ன்னாபிரிக்்ா-இங்கிலாந்து  
அரையிறுதி மோட்டியில் மோ�ல்
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