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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

விக்கல் வீராச்ாமி

வா�னங�ளுக�ான எரிக�ாருள்  
விநியயா�த்தில் �ட்டுப்�ாடு!

ஷம்ஸ் ொஹிம்

இைஙளக பெற்த்ாலியக் கூடடுத்ோெைம் எரிபொருள் விநி-
தயாகத்ளே மைடடுப்ெடுத்து்வேற்கு ந்ட்வடிக்ளக எடுத்-
துள்ைது.   இேன்ெடி, தநற்று (24) முேல் அமுலுக்கு 

அண்ணே, உந்தப் பெரிய புலிகள 
ஜனாதிெதி அழிச்ச்தா ப்சால்லுறாஙக, 
ஆனா ஒண்டரை மா்சமாகியும் ்கால் 
்ெசில நிக்கிற 100 ்ெை அகறற முடியாம 
நிக்குறார்....  

்தம்பி, அது ்ேற இது ்ேற, ஏறகன்ே 
ஒருத்தர் கிளறிவிட்டு நா்்ட எரிஞ்சது, 
இேர் ்தரலேபைல்்லா, அ்தால நாட்ர்டப் 
ெறறி சிநதிக்கிறார் ்ொல கி்டக்கு  

அத்தியாவசிய யேலவ�ளுககு
மட்டுயம அரே ஊழியர் அலைப்பு
புதிய சுற்றறிகம்கமய வவளியிட்டது அரசாங்கம்

ஷம்ஸ் ொஹிம்   

அரச ஊழியரகளை அத்தியா -
்வசிய தசள்வகளுக்கு மைாத்திரம் 
அளைப்ெது போ்டரொை சுற் -்
றிக்ளக பொதுநிர்வாக அளமைசசி-
ைால் தநற்று ப்வளியி்டப்ெட்ட -
ோக அளமைசசரள்வப் தெசசாைர 
அளமைசசர ெந்துை குண்வரேை பேரி -
வித்ோர.   

ேற்தொளேய எரிபொருள் 
மைற்றும் எரி்வாயு பநருக்கடி 
நிளையில் பொது நிர்வாக அளமைச-
சர திதைஷ் குண்வரேைவிைால் 
முன்ள்வக்கப்ெட்ட பிதரரளணக்கு 
அளமைய அரச ஊழியரகளை அத்தி-
யா்வசிய தசள்வகளுக்காக மைாத்தி-

ரம் அளைக்க முடிவு பசயயப்-
ெடடுள்ைதோடு 

ஷம்ஸ் ொஹிம்   

எரிபொருள் விளைளய தீரமைா-
னிக்க விளைசசூத்திரம் ஒன்ள் 
அறிமுகம் பசய்வேற்கு அரசாங-
கம் தீரமைானித்துள்ைது.இேற்கு 
அளமைசசரள்வ அஙகீகாரம் ்வைங-
கியுள்ைோக மின்சக்தி மைற்றும் எரி-
சக்தி அளமைசசர கஞசை விதேதசகர பேரி -
வித்ோர.   

எரிபொருடகளுக்காை உள்ளூர 
விளைளயத் தீரமைானிப்ெேற்காக 
ப்வளிப்ெள்டத் ேன்ளமையு்டன் 
அளைத்து பசைவிைஙகளின் 
கூறுகளைக் குறித்துக் காடடும் 
்வளகயில் விஞ்ாை ரீதியாை 
பொறிமுள்பயான்றின் அடிப் -

ெள்டயில் பெற்த்ாலியப் 
பொருடகளின் விளைளயத்

எரிக�ாருள் விலைலய தீர்மானிக�   
புதிதா� விலைச்சூத்திரம் அறிமு�ம்   
ோதம் இரு மும்ற அலலது ோதாநதம் விமல ேறுசீரமேப்பு

 ஷம்ஸ் ொஹிம்  

புதிய நிதி அளமைசசர ஒரு்வர நியமிக்கப்ெ-
டும் ்வளர ேைாதிெதி தகாட்டாெய ராேெக் ஷ 
அந்ே பொறுப்ளெ ெதில் அளமைசசராக தமைற்-
பகாண்டு ்வரு்வோக இளண அளமைசசரள்வ தெசசா-
ைர அளமைசசர கஞசை விதேதசகர பேரிவித்ோர.   

அளமைசசரள்வ முடிவுகளை அறி -
விக்கும் ஊ்டக மைாநாடடில் 

தைாரன்ஸ்       
பசல்்வநாயகம்

ெஸ் கட்டணத்ளே 
19.5 வீேத்ோல் அதிக-
ரிக்க தேசிய தொக்-
கு்வரத்து ஆளணக்-
குழு அனுமைதி ்வை 
ங கி யு ள் -
ைது. 

குலைநத �ட்ே �ஸ்
�ட்்டணம் ரூ�ா 32

எரிவபாருள் விமலயதி்கரிப்பு:

தைாரன்ஸ் பசல்்வநாயகம்  

நாடு ேற்தொது எதிரபகாண்டுள்ை 
மைருந்துப்பொருடகள் பநருக்கடிக்கு 

தீரவுகாணும் ்வளகயில் தேள்வயாை 
ஒத்துளைப்ளெ ்வைஙகு்வேற்கு உைக 
சுகாோர அளமைப்பு பிரேமைர 
ரணில் விக்ரமைசிஙகவி்டம் 

மருத்துவ நெருக்கடியை தவிரக்க முதற்கட்டமா்க உல்க 
சு்காதார ஸதாபன உதவியின் கீழ் 2 மில்லிைன் ந்டாலர

பிரதேர் ரணில விககிரேசிங்க தமலமேயிலான புதிய அமேசசரமவயில சுற்றா்டல அமேசசரா்க 
நியமிக்கப்பட்ட ஹாபிஸ் நசீர் அஹேட மநறறு பததரமுலமலயிலுள்்ள அமேசசில தனது ்க்டமே -
்கம்ள  ம்கவயாப்பமிடடு   உததிமயா்கபூர்வோ்க   ஏறறுகவ்காண்டமபாது எடுதத ப்டம்.

(ப்டம்:-வ்காழும்பு ம்காடம்ட தின்கரன் நிருபர்)

க�ாருளாதார ேவால்�லள
எதிர்க�ாள்ள ஐ.நா. உதவும்

ஷம்ஸ் ொஹிம்  

அரசியைளமைப்பின் 21 ஆ்வது 
திருத்ே தயாசளை போ்டரபில் ொரா-
ளுமைன்்த்ளே பிரதிநிதித்து்வப்ெடுத்-

தும் அளைத்து கடசித் ேளை்வரகளு-
்டனும் இவ்வாரம் கைந்துளரயாடி 
அ்வரகளின் தயாசளைகளையும் 
உள்்வாஙகி அந்ே தயாசளை குறித்து 

அடுத்ே அளமைசசரள்வ கூட்டத்தில் 
ஆராயப்ெ்ட இருப்ெோக இளண 
அளமைசசரள்வ தெசசாைர அளமைசசர 
ெந்துை குண்வரேை பேரிவித்ோர.   

அளமைசசரள்வ முடிவு -
களை அறிவிக்கும் தநற்ள்ய 
ஊ்டக மைாநாடடில் கருத்துத் 
பேரிவித்ே அ்வர,  

அரசியல் பநருக்கடி 
நிளைக்கு தீரவு காண்ெ-
ேற்காக 21ஆ்வது திருத்ே 
தயாசளைளய நீதி அளமைசசர 
விதேோஸ ராேெக் ஷ அளமைசச-
ரள்வக்கு சமைரப்பித்ோர. எமைக்கும் 
திருத்ேஙகள் ்வைஙகப்ெட்டை. 
இந்ே திருத்ேஙகள் ொராளுமைன்-

்த்ளே பிரதிநிதித்து்வப்ெடுத்தும் சகை 
கடசித்ேளை்வரகளுக்கும் துரிேமைாக 
்வைஙகி கைந்துளரயா்டவும் 
தேள்வயாை திருத்ேஙகள் 

21 ஆவது திருத்தம குறித்து 
கட்சித் தலலவரகளுடன் பபச்சு

-இவ்வாரம் கலந்துரரயவாடி அடுத்த அரைச்சரர்யில் மீள ஆரவாய்வு

03

 �ட்சி ய�தங�லள மைநது   
 ஒத்துலைக� முன்வரவும்   

03

எரிக�ாருள் இைககுமதிக�ா�
 இநதியா 500 மில். க்டாைர் உதவி

குறுகிய கால   கடனாக பெற அமைச்சரமை அங்கீகாரம் 03

முச்ேக�ர வண்டி�ளின்  
 �ட்்டணமும் அதி�ரிப்பு   

முதலாைது 
kmக்கு 

ரூ.100 ஆக 
நிர்ணயம்

பகாளமக ரீதியான தீரைானங்களுக்கு

புதிய அரசாஙகம் முன்ள்வக்கும் 
முற்தொக்காை திட்டஙகளுக்கு ஆேர-
்வளிக்க ஸ்ரீைஙகா சுேந்திரக் கடசியின் 
மைத்திய குழு தீரமைானித்துள்ைது.  

இருப்பினும் ேற்தொளேய அரசாங-
கத்தில் எந்ே அளமைசசுப் ெேவிளய -
யும் ஏற்கப் தொ்வதில்ளை எை ஸ்ரீ -
ைஙகா சுேந்திரக் கடசியின் மைத்திய குழு தீரமைானித்துள்ைது.  

முன்ைாள் ேைாதிெதியும் ஸ்ரீைஙகா சுேந்திரக் 
கடசியின் ேளை்வருமைாை ளமைத்திரிொை சிறிதசை 

முறய�ாக�ான அலனத்து
திட்்டங�ளுககும் ஆதரவு

அரசில அமேசசுப் பதவி்கள் மதமவயிலமல: ்க்டல ோர்க்கோ்க சட்டவிமராதோ்க

க்டல் மைாரக்கமைாக 
ப்வளிநாடடுக்கு சட-
்டவிதராேமைாக இ்டம்-
பெயர முயன்் 67 தெர 
ளகது பசயயப்ெடடுள்-
ைைர. திருதகாணமைளை 
க்டற்ெகுதியில் சல்லி-
சம்ெல்தீவு ெகுதியில்   
க்டற்ெள்டயிைர தநற்-
று முன் தி ை ம் 
(23) இரவு 

நாட்ல்ட விட்டு கவளியயை
முயன்ை 67 ய�ர் ல�து  

 ஷம்ஸ் ொஹிம் 

எரிபொருள் விளைகள் மீண்டும் 
அதிகரிக்கப்ெடடுள்ைை. அேை-
டிப்ெள்டயில், ஒக்ப்டன் 92 ரக 
பெற்த்ால் லீட்டர ஒன்றின் புதிய 
விற்ெளை விளை 420 ரூொ்வாகவும், ஒக்ப்டன் 95 ரக 
பெற்த்ால் லீட்டர ஒன்றின் புதிய விற்ெளை விளை 450 
ரூொ்வாகவும் அதிகரிக்கப்ெ்டவுள்ைது. ஒடத்டா டீசல் 
லீட்டர ஒன்றின் விற்ெளை விளை 400 ரூொ்வா-
கவும், சுப்ெர டீசல் லீட்டர ஒன்றின் விற்ெளை

எரிக�ாருள் விலை�ள்   
மீண்டும் அதி�ரிப்பு   

தரம் 5 புலமேப்பரிசில பரீடமச:

தைாரன்ஸ் பசல்்வநாயகம் 

ேரம் 5 புைளமைப்ெரிசில் 
ெரீடளசயின் 2021 ஆம் ஆண்-
டுக்காை  பெறுதெறுகளுக் -
களமைய ப்வடடுப்புள்ளிகள் 
ப்வளியி்டப்ெடடுள்ைோக கல்-
வியளமைசசு பேரிவித்துள்ைது.  

இந்ே ப்வடடுப்புள்ளிகள் 
2021 ஆம் ஆண்டு ேரம் 
5 புைளமைப்ெரிசில் 

�ா்டோலை�ளுக�ான 
கவட்டுப்புள்ளி கவளியானது

மே.09 ்காலி மு்கததி்டல வன்மும்ற சம்பவம்:  

 தைாரன்ஸ் பசல்்வநாயகம்  

பகாழும்பு காலிமுகத்தி்டலில் 
க்டந்ே தமை 9ஆம் திகதி நள்ட-
பெற்் ோக்குேல் சம்ெ்வஙகள் 
போ்டரபில் குற்்ப்புைைாயவுத் 
திளணக்கைம் முன்ைாள் அளமைச-
சரும் ொராளுமைன்் உறுப்பிைரு-
மைாை தோன்ஸ்்டன் பெரைாண்-
த்டாவி்டம் ்வாக்குமூைம் ஒன்ள் 
ெதிவு பசயதுள்ைது.  

தநற்ள்ய 
திைம் குற்்ப் 
பு ை ை ா ய வு 
திளணக்கைத்-
திற்கு அ்வர 
அளைக்கப்ெடடிருந்ே நிளையில் 
தநற்றுக் காளை 10 மைணியைவில் 
அ்வர அஙகு ஆேராைோகவும் அ்வரி-
்டமிருந்து ஐந்து மைணித்தியாைஙகள் 
்வாக்குமூைம் ெதிவு பசய-
யப்ெடடுள்ைோக வும்

ய�ான்ஸ்்டன் எம்.பியி்டம் 5 மணியநரம் 
வாககுமூைம் �திவு  

 தைாரன்ஸ் பசல்்வநாயகம்  

பகாழும்பு விஹாரமைாதேவி பூஙகா-
வில் அளமைக்கப்ெடடுள்ை பகாதராைா 
ேடுப்பூசி ்வைஙகல் ளமையம் தநற்று முேல் 
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்ெடடுள்ைது.  

முன்ைர ேடுப்பூசி பசலுத்ேப்ெட்ட 
அதே இ்டத்தில் தநற்று முேல் அேற்காை 
ந்ட்வடிக்ளககள் ஆரம்பிக்கப்ெடடுள்ைோ-
கவும் பொதுமைக்கள் ்ாயிற்றுக் -
கிைளமை ேவிரந்ே ஏளைய 

-மைண்பணண்பணய மைாத்திரம் 
விநிதயாகம் பசய்வேற்காை நிரப்பு 
நிளையஙகளை உரு்வாக்கு்வது 
போ்டரபில் அரசாஙகம் க்வைம் 
பசலுத்தி ்வரு்வோக எரிசக்தி 
அளமைசசர கஞசை விதேதசகர பேரி -
வித்துள்ைார.  

இேனூ்டாக, பெருந்தோட்ட 
போழிைாைரகள் மைற்றும் மீை்வர -
களுக்கு இைகு்வாக மைண்பணண் -
பணய பெற்றுக்பகாள்ை முடியுபமை -
ைவும் அ்வர பேரிவித்ோர.  

இேளை எவ்வாறு நள்டமுள்ப்ெ -
டுத்து்வது என்ெது குறித்து ேற்தொது 
திட்டமி்டப்ெடடு ்வரு்வோகவும் எரி -
சக்தி அளமைசசர குறிப்பிட்டார.  

மண்கணண்கணயலய
விநியயாகிப்�தறகு
தனியான நிரப்பு நிலையம்

ேற்தொது அமுல்ெ-
டுத்ேப்ெடடுள்ை 21 
ஆ்வது திருத்ேத்திற்கு 
ெதிைாக ஏமைாற்்மிக்க 
தமைாசடியாை திருத் -
ேத்ளே பகாண்டு ்வர 
அரசாஙகம் பசயற் -
ெடடு ்வரு்வோக 
எதிரக்கடசி ேளை்வர சஜித் பிதர -
மைோச பேரிவித்ோர.  

நிள்த்வற்று அதி -
காரம் பகாண்்ட ேைா-
திெதி முள்ளய இல் -
ைாபோழிப்ெதும், 19 
ஆ்வது திருத்ேத்ளே 
ெைமிக்கோக பகாண்டு 
்வந்து, 20 ஆ்வது திருத் -
ேத்ளே நீக்கு்வதும், 

அளைத்து ேைநாயக 
ப்வற்றிகளை யும்

எதிர்க்கடசித தமலவர் சஜித குற்றசசாடடு

21 ஐ க�ாண்டு வரும் முயறசி
ஒரு ஏமாறறும் வித்லதயய

பிரதமரு்டனான சந்திப்பில் 
உல்க வங்கி பிரதிநிதி  நதரிவிப்பு

மநறறு நள்ளிரவு 
முதல அமுல

புதிய அமேசசர் நியமிக்கப்படும் வமர

�தில் நிதியலமச்ேரா�   
�னாதி�தி கேயற�டுவார்

ொைாளுமனறதர்த பிைதிநிதிததுேப்ெடுததும்  கட்சிகளு்டன 
்ெசி அேர்களது  திருத்தஙகள் ்யா்சரனகரளயும் உள்ோஙகி, 

பினன்ை  அரமச்சைரேக்கு இறுதியாக ்சமர்ப்பிக்கப்ெடும் 
என அரமச்சர் ெநதுல குணேேர்்தன ப்தரிவிப்பு
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பஸ், வலாறி, 
உழவு 

இயநதிரங்களுககு 
விதிவிலககு

அயமசசர பீரிஸி்டம் 
வதிவி்ட பிரதிநிதி  உறுதி

வபறம்றால ரூ.420; டீசல ரூ.400 ஆனது

SLFPயின் ேததிய குழு தீர்ோனம்



தாய்ான் வி்காரத்தப் ப�ாறுதத்்ர 
சமரசததுக்க இடமில்லை என்று சீனா எசச-
ரிததுள்ளது.   

தாய்ான் மீது தாககுதல பதாடுககப்�ட்-
டால, அபமரிகக இராணு்ம் த்லையிடும் 
என்று ஜனாதி�தி ்ஜா ்�டன் கூறியிருநத 
நி்லையில, சீனா அவ்ாறு பதரிவிததுள்ளது.   

தனது நாட்டின் நலை்னத தறகாககத தயாரா-
யிருப்�தாகக கூறிய சீனா, தனது அரசுரி்ம-
்யப் �ாதுகாகக உறுதியான நட்டிக்க 
எடுககப்�டும் என்று எசசரிததது.   

அபமரிககா பநருப்புடன் வி்்ளயாடு -்
தாகவும் தாய்ா்னக பகாண்டு சீனா்்க 
கட்டுப்�டுதத முயல்தாகவும் அது குறிப்-
பிட்டது.  

அபமரிககாவுககும் சீனாவுககும் இ்ட்ய 

ஏறகன்் நி்லைப�றறுவிட்ட பகாள்க-
க்்ள மீறும் ்்கயிலைான கருததுக்்ளயும் 
பசயலக்்ளயும் அபமரிககா நிறுததிக-
பகாள்ள ்்ண்டும் என்று சீனா ்லியுறுததி-
யது.    

ஆபிரிககாவுககு ப்ளியில 
குரஙகம்்ம ்நா்ய கட்டுப்� -
டுததலைாம் என்று உலைக சுகாதார 
அ்மப்பு பதரிவிததுள்ளது.   

பசாறி மறறும் காயசச்லை ஏற -
�டுததக கூடிய இநத ்்ரஸ் 
ஐ்ராப்�ா, அபமரிகக பிராநதி -
யம் மறறும் அவுஸ்தி்ரலியாவில 
100ககும் அதிகமான சம்�்ஙகள 
கண்டுபிடிககப்�ட்டுள்ளன.   

இநத எண்ணிக்க அதிகரிக -
கும் என்று எதிர�ாரககப்�டு -
கின்்ற்�ாதும், �ரநத அ்ளவில 
மககளி்ட்ய இதன் �ாதிப்பு 
மிதமாக்் இருப்�தாக நிபுணர -
கள பதரிவிததுள்ளனர.   

இநத ்்ரஸ் மததிய மறறும் 
்மறகு ஆபிரிககாவில ப�ாது -
்ாகக காணமுடிகி்றது. “இது 
ஒரு கட்டுப்�டுதத முடியுமான 
நி்லை்ம” என்று உலைக சுகாதார 
அ்மப்பின் ்்ளரநது ்ரும் 
்நாய பிரிவின் த்லை்ர மரியா 
்ான் கர்காவ கடநத திஙகட்கி -
ழ்ம நடநத பசயதியா்ளர சநதிப் -
பில பதரிவிததார.  

இநத ்்ரஸ் தற்�ாது ஆபி -

ரிககாவுககு ப்ளியில 16 நாடுக -
ளில கண்டுபிடிககப்�ட்டுள்ளது. 
50 ஆண்டுகளில ஆபிரிககாவுககு 
ப்ளி்ய மிகப்ப�ரிய ப்டிப்பு 
இருநத்�ாதிலும், குரஙகம்்ம 
மககளி்ட்ய எளிதில �ர்ாது, 
்மலும் இநத அசசுறுததல 
பகா்ரானா ்்ரஸ் பதாறறு்நா -
யுடன் ஒப்பிட முடியாது என்று 
நிபுணரகள கூறுகின்்றனர.  

இநத ்நாய ்தாலில இருநது 

்தாலுககான பதாடரபு மூலை்ம 
�ரவுகி்றது. அததுடன் இநத 
்நாயககான ்்ரஸ்கள பி்றழ் -
்தறகான ஆதாரஙகள எதுவும் 
இல்லை என்றும் உலைக சுகாதார 
அ்மப்பின் முன்னணி நிபுணர 
்கர்காவ குறிப்பிட்டுள்ளார.  

குரஙகம்்ம எளிதில �ர்ககூ -
டியதலலை. இது்்ர யாரும் கடு -
்மயாகப் �ாதிககப்�டவில்லை 
என்�து குறிப்பிடததககது.    
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மியன்மார் கடலில் படகு 
மூழ்கி 17 அகதிகள் பலி

மியன்மார கடற�குதியில 
்மா ச மான காலைநி்லை காரணமாக 
பராஹிஙகிய அகதிகள �டகு ஒன்று 
மூ ழ்கியதில சிறு்ரகள உட்�ட 
கு்்றநதது 17 ்�ர உயிரிழநதுள்ள-
னர.

்ஙகா்ள விரிகுடா ்ழியாக ம்லை-
ஷியாவுககு பசலலை முயன்்ற இநதப் 
�டகில கு்்றநதது 90 ்�ர இருந-
துள்ளனர. சிலை சடலைஙகள ்மறகு 
மாநிலைமான ரகி்ன, கடறக்ரகளில 
ஒதுஙகி இருப்�்தாடு பதாடரநது 
50ககும் அதிகமான்ரகள காணா-
மல்�ாயுள்ளனர. 

உயிரிழநத்ரகளில 12 ப�ண்கள 

மறறும் இரு சிறு்ரகள இருப்�தாக 
பராஹிஙகிய ஆர்லைர ஒரு்ர பதரி-
விததுள்ளார.  

ஐநது ஆண்டுகளுககு முன் இடம்-
ப�ற்ற கடு்மயான இராணு் நட-
்டிக்க்ய அடுதது முஸ்லிம் 
சிறு�ான்்மயினரான பராஹிங-
கியாககளில ப�ரும்�ாலைான்ர-
கள அண்்ட நாடான �ஙக்ளா்த-
ஷுககு தப்பிச பசன்்ற்�ாதும் சிலைர 
பதாடரநது மியன்மாரி்லை்ய தஙகி-
யுள்ளனர. கடநத ்ம 19 ஆம் திகதி 
இநதப் �டகு பு்றப்�ட்ட நி்லையில 
சிலை நாட்களில அது ்மாசமான காலை-
நி்லையில சிககியுள்ளது. 

குரஙகம்்்ய கட்டுபபடுத்த  
சுகமா்தமார அ்்பபு நமபிக்க

பதன் ்மறகு ஈரானில பூரததி 
பசயயப்�டாத கட்டடம் ஒன்று 
இடிநததில �ததுப் ்�ர �லியாகி 
இருப்�்தாடு �லை டஜன் ்�ர காய-
ம்டநதுள்ளனர.   

அ�தான் நகரில உள்ள இநத 10 
மாடி கட்டட இடி�ாடுகளில சிககிய 
�லைரும் ்நறறு இரவு முழு்தும் 
இடம்ப�ற்ற ்தடுதலகளில மீட்கப் -
�ட்டுள்ளனர.   

பகாஙகிறீட் த்ளஙகள மறறும் 
இருப்பு விட்டஙகள த்ரயில 
விழுநது �லை கார ்ண்டிகள நசுஙகி 
இருப்�்த �டஙகள காட்டுகின் -
்றன. இநத வி�ததுககான காரணம் 
�றறி விசார்ண நடததப்�டு்தாக 
அதிகரிகள பதரிவிததனர.   

கட்டடததின் உரி்மயா்ளர 
மறறும் ஒப்�நததாரர ்கது பசய-
யப்�ட்டுள்ளனர. அ்ரகளிடம் 
விசார்ண நடநது ்ருகி்றது.    

ஈரமானில் கட்டடம  
இடிந்து பலர் பலி

்தமாய்மான க்்ல

பஜனி்ாவில ந்டப�றும் உலைக 
சுகாதார அ்மப்பின் தீரமானங-
க்்ள ்மறபகாளளும் பிரி்ான 
உலைக சுகாதார ச்�யின் கூட்டத-
திறகு அ்ழககப்�டா்ம குறிதது 
தாய்ான் க்்லை ப்ளியிட்டுள-
்ளது.   

பகாவிட்-19 பதாறறு ஆரம்�மான 
பின்னர உலைக்ளாவிய சுகாதார அதி -
காரிகள ்நரில கலைநது பகாளளும் 
உலைக சுகாதார ச்�யின் முதலைா்து 
கூட்டம் தற்�ாது ந்டப�றுகி-
்றது. இககூட்டததிறகு அ்ழககப்�-
டா்ம குறித்த தாய்ான் தம் க -்
்லை்யத பதரிவிததுள்ளது.   

இ்த்்்்ள அபமரிககா, உலைக 
சுகாதார ச்�யில தாய்ா்ன 
்சரப்�தறகு தனது ஆதர்்த பதரி-
விததுள்ளது.    

அம்ரிககமா மநருபபுடன  
வி்ையமாடுகிறது : சீனமா

்லலஷியமா லகமாழி  
ஏற்று்திககு ்த்ட

ம்லைஷியாவில ்காழி இ்்றசசிககு தட்டுப் -
�ாடு ஏற�ட்டிருப்�தால ்ரும் ஜூன் பதாடக -
கம் ்காழி ஏறறுமதி்ய நிறுதது்தாக அநத 
நாடு அறிவிததுள்ளது.   

ஆசியாவில மறுபு்றம், இநதியா ்காது்ம 
ஏறறுமதிககு த்ட விதிததிருப்�்தாடு, இந-
்தா்னசியா தனது �்ன எண்பணயயின் 
ப்ளிநாட்டு விற�்ன்ய நிறுததியுள்ளது.   

உக்ரனின் மீது ரஷயா �்டபயடுதத்தத 
பதாடரநது உலைகம் கடநத �லை தசாப்தஙகளில 
இலலைாத ்மாசமான உணவு பநருககடி்ய 
எதிரபகாண்டிருககும் ்நரததி்லை்ய இநத 
அறிவிப்பு ப்ளியாகியுள்ளது.   

ம்லைஷியாவில ்காழி இ்்றசசியின் வி்லை 
அண்்மய மாதஙகளில அதிகரிதது ்ரும் 
நி்லையில, ்ாடிக்கயா்ளரகள இ்்றசசி 

்ாஙகு்தில விற�்னயா்ளரகள கட்டுப்�ாடு-
க்்ள பகாண்டு்நதுள்ளனர.   

இநநி்லையில உளநாட்டு வி்லை மறறும் உற-
�ததி ஸ்திரம் அ்டயும் ்்ர ப்ளிநாட்டு 
ஏறறுமதி்ய நிறு்தது்தாக ம்லைஷியா அறி -
விததுள்ளது. ம்லைஷியா மாதாநதம் 3.6 மிலலி-
யன் ்காழிக்்ள ஏறறுமதி பசயகி்றது.    

ம�ோதுமே ேோ விமை உயர்வு 

மபரிதும பமாதிககபபட்ட   
சமூக்மாக ்்லயக ்ககள்

தலை்ாகக்லை குறூப் நிரு�ர  

்காது்ம மா வி்லை உயர்ால 
ப�ருந ்தாட்ட பதாழிலைா்ளரகளின் 
்ாழ்்ாதாரம் ்மலும் �ாதிககப்�ட் -
டுள்ளது. ப�ருந்தாட்ட மககளின் 
பிரதான உண்ாக காணப்�டும் 
்காது்ம மாவின் வி்லை உயர்ா-
னது மரம் ஏறி கீ்ழ விழுநத்்ன 
மாடு மிதிததது ்�ாலை ப�ருந-
்தாட்ட மககளின் நி்லை்மயாகி 
விட்டது என ம்லையக மககள முன்-
னணியின் ்தசிய அ்மப்�ா்ளரும் 
முன்னாள மததிய மாகாணச்� 
உறுப்பினருமான ஆர. இராஜாராம் 
பதரிவிததுள்ளார.   

அ்ர இவவிடயம் பதாடர�ாக 
்மலும் கருதது பதரிவிக்கயில,  

கடநத �லை மாதஙகளுககு முன் 

ப�ருந்தாட்டத பதாழி-
லைா்ளரகளுககு மானிய 
அடிப்�்டயில ஒரு 
கி்லைா ்காது்ம மா 
80 ரூ�ாவிறகு ்ழங-
கு்தாக ம்லையக 
பதாழிறசஙக அரசியல 
த்லை்மகளும் அர-
சாஙகமும் அறிவிததி-
ருநதது. அநத மானிய 
வி்லையில ப�ருந்தாட்-
டத பதாழிலைா்ளரகளுககு ்காது்ம 
மா கி்டப்�தில்லை. ஏறகன்் 
ப�ருந்தாட்டத பதாழிலைா்ளரகளின் 
அதிகரிககப்�ட்ட ஆயிரம் ரூ�ா 
சம்�்ளம் முழு்மயாக ்தாட்டத 
பதாழிலைா்ளரகள ப�்றமுடியாமல 
இழுப்�ரியாக இருககும் இவ -
்்்்ளயில ்காது்ம மாவின் 

வி்லை அதிகரிப்�ால 
ப�ருந்தாட்டத பதாழி -
லைா்ளரகளுககு ்மலும் 
�ாதிப்பு ஏற�ட்டுள்ளது. 
இன்றும் இநநாட்டிறகு 
ப்ளிநாட்டு படாலைர 
நாணயத்த ப�றறுக-
பகாடுப்�தில வியர்் 
சிநதியும் கு்ளவி பகாட் -
டுககு இலைககாகியும் 
விசப்�ாம்புகளிடமும் 

மிருகஙகளிடமிருநதும் தன்்ன 
�ாதுகாதது முதுபகலும்�ாக உ்ழக-
கும் ப�ருந்தாட்டத பதாழிலைா-
்ளரகளின் ்ாழ்்ாதாரத்தப் �றறி 
அரசாஙக்மா, அ்மசசரக்்ளா 
அலலைது முதலைாளிமார சம்்ம்ள-
ன்மா ்தாட்ட நிர்ாகஙக்்ளா சிந-
திப்�தில்லை.    

்மாழ்்்தற்லக ்ககள் அசசம மகமாள்ளும   
நி்ல இனறு உரு்மாகியுள்ைது
ஹற்றன் வி்சட நிரு�ர

  
்ாழ்்தற்க மககள அசசம் 

பகாளளும் நி்லை இன்று உரு்ாகி-
யுள்ளது. க்டககு சாமான் ்ாஙகச 
பசல்தறகு �யநது பகாண்டு 
இருககி்றாரகள. ஏபனன்்றால அந -
த்ளவுககு ்ாழ்்தறகான ப�ரிய 
ச்ால ஏற�ட்டு விட்டது. ம்லைய-
கததி்லை இருககின்்ற தாயமாரகள 
உ்ழதததன் வி்்ள்ாக்் இநத 
நாடு இப்�டியா்து இருககின்்றது. 
ப்ளிநாட்டில ்காப்்� கழுவி 
்�சசு ்ாஙகி உ்ழதது அனுப்பு-
கின்்றாரக்்ள அநத படாலைரக்்ள 
்்ததுகபகாண்டு' இங்க �ாராளு-

மன்்றத்தயும் ஏ்னய களியாட்ட 
விழாகக்்ளயும் நடததிகபகாண்டி-
ருககி்றாரகள என பிரி்டா நிறு்-
னததின் பசயறறிட்ட இ்ணப்�ா்ளர 
எஸ்.்க.சநதிர்சகரன் பதரிவிததார.  

ம்லையகப்�குதியில இருநது 
ப்ளிநாடுகளுககுச பசன்று 
உ்ழதது எமது நாட்டிறகும் வீட்-
டிறகும் தஙக்ளது பிள்்ளகளின் கல-
விககாக ப�ரு்ம ்சரதத தாயமார-
க்்ள பகௌரவிககும் நிகழ்ப்ான்று  
(22) ஆம் திகதி அககரப்�தத்ன 
மன்்றாசி �குதியில இடம்ப�ற்றது.
இதில கலைநது பகாண்டு உ்ரயாற-
றும் ்�ா்த அ்ர இவ்ாறு பதரி-
விததார.  

இநத நி்லை்ம மா்ற்்ண்டும். 
இநத நி்லை்ம மாறு்தறகு என்ன 
பசயய்்ண்டும். நாட்்ட விடுங-
கள உலைகத்த விடுஙகள எஙக்ளது 
சமூகததில நாம் என்ன பசயய்்ண்-
டும் என்று �ாருஙகள. 

இன்று அநநிய பசலை்ாணி்ய 
பகாண்டு்ருகின்்ற து்்றககு ஊக-
கத்த பகாடுதது ்மலும் அநநிய 
பசலை்ாணி்ய பகாண்டு்ர ்தான்-
்றவில்லை. அப்�டி ்தான்றியிருந-
தால இன்று இநத நி்லை ஏற�ட்டி-
ருககாது. 

இநத நாட்டி்லை இருககின்்ற 
இ்்ளஞரகள ்�சுகின்்றாரகள நாம் 
்�சவில்லை.   

பிரிட�ோ நிறுவனத்தின் செயற்றிட� இணைப்ோளர்   

மகமாஙலகமாடியமா ல்தமாட்டததில் ஐஸ் 
லபமா்்தப மபமாருளுடன ஒரு்ர் ்கது  

இராக்லை ப�ாலிஸ் பிரிவுககுட்-
�ட்ட பகாங்காடியா கீழ் பிரிவு 
்தாட்டததில ஐஸ் ்�ா்தப் 
ப�ாரு்்ள தன்்சம் ்்ததிருநத 
நி்லையில இ்்ளஞர ஒரு்்ர 
இராக்லை ப�ாலிசார ்கது பசய -
துள்ளனர.  

இவ்ாறு ்கது பசயயப்�ட் -
டுள்ள இ்்ளஞர ்லைப்�்ன 
பிர்தச பசயலைகததில கட்மயாறறு-
�்ர என பதரிய்நதுள்ளதாகவும்,  

அண்்மயில ்ழஙகப்�ட்ட ஒரு 
இலைட்சம் ்்்லை்ாயப்பில ்லைப்-
�்ன பிர்தச பசயலைகததில கட்ம-
யாற்ற உள்ாஙகப்�ட்ட்ர எனவும் 
விசார்ணயில பதரிய்நதுள்ளதாக 
இராக்லை ப�ாலிசார பதரிவிததனர.  

அததுடன் குறிதத இ்்ளஞர ஐஸ் 
்�ா்த ப�ாருள விற�்னயில 
நீண்ட நாள ஈடு�ட்டு ்நததாகவும் 
இ்ர பதாடரபில இராக்லை ப�ாலி-
சாருககு கி்டதத இரகசிய தக்்லை-
யடுதது (23) மா்லை இ்்ளஞ்ர 
்கது பசயததுடன் இ்ர ்க்சம் 
்்ததிருநத ஆறு �ககட் ஐஸ் 
்�ா்த ப�ாரு்்ளயும் ்கப்�றறி-
யுள்ளதாக ப�ாலிசார பதரிவிததனர.  

்மலும் இது பதாடரபில விசா -
ர்ணக்்ள நடததி்ரு்தாக 
பதரிவிதத ப�ாலிசார இ்்ளஞ்ர 
ப்ௌப்�்ன நீதிமன்்றததில ஆஜர-
�டுதத நட்டிக்க எடுதது ்ரு -்
தாகவும் பதரிவிததனர.  

ஆ. ர்மஸ் 

ம்ளிநமாடு மசனறு உ்ைத்த   
்தமாய்மார்கள் மகௌரவிபபு

ஹற்றன் வி்சட நிரு�ர  

ம்லையகப் �குதியில இருநது 
ப்ளிநாடுகளுககுச பசன்று 
உ்ழதது எமது நாட்டிறகும் வீட்-
டிறகும் தஙக்ளது பிள்்ளகளின் கல-
விககாக ப�ரு்ம ்சரதத தாயமார-
க்்ள பகௌரவிககும் நிகழ்ப்ான்று 
(22) ஆம் திகதி அககரப்�தத்ன 
மன்்றாசி �குதியில இடம்ப�ற்றது.  

குறிதத நிகழ்வு சர்்தச அன்்ன-
யர தினததி்னபயாட்டி்ய இடம் -
ப�ற்றது. இதன்்�ாது ப்ளிநாட்-
டில �ணிபுரியும் ப�ண்கள தஙக்ளது 
குடும்�ஙகளுககாக ஆறறுகின்்ற 

்ச்்யி்னயும் �டுகின்்ற துன்�ங-
க்்ளயும் இநத நாட்டுககு அ்ரகள 
ப�றறுததரும் அநநிய பசலைா்ணி 
பதாடர�ாகவும் �லைராலும் எடுததுக 
கூ்றப்�ட்டதுடன் எனினும் அ்ர-
களின் குடும்�ஙகளுககு அரசாஙக 
நிதியுதவிகள நி்ாரணஙகள பசன்்ற-
்டயாது இருப்�து பதாடர�ாகவும் 
இஙகு சுட்டிககாட்டப்�ட்டன.  

என்் இ்ரகள தஙகள குடும்� 
்்ளரசசிககு �ட்ட துன்�ஙகள துய-
ரஙகளுககாக இ்ரகள பகௌரவிககப்-
�ட ்்ண்டும் என்�த்ன கருததில 
பகாண்டு குறிதத நிகழ்வு ஒழுஙகு 
பசயயப்�ட்டிருநதது.    

மஸ்பகலியா நகரில கூலித 
பதாழிலில ஈடு�டும் ந�ர ஒரு்்ர, 
ஆ்டக்்ளக க்்ளநது நிர்ாண-
மாககி தாககிய்ரக்்ள வி்ளககமறிய-
லில ்்ககுமாறு ஹற்றன் மா்ட்ட 
நீத்ான் உததரவிட்டுள்ளார.

இத தாககுதலுககு இலைககான மஸ்-
பகலியா- ்சா்ளாஙகநத ்தாட்டத்தச 
்சரநத ந�ர, மஸ்பகலியா ்்ததி-
யசா்லையில சிகிச்சப் ப�றறு ்ரு-
கின்்றார. மஸ்பகலியா நகரில ்ரத-
தக நி்லையம் ஒன்்்ற நடததி ்ரும் 
சந்தகந�ரகள. அ்ரகளின் ்ரததக 
நி்லையததில ்காது்ம மா இன்்ம-
யால, ்்ப்றாரு க்டயிலிருநது மா 
மூ்ட ஒன்்்ற பகாள்னவு பசயது 
்ருமாறு பதரிவிதது, 5,720 ரூ�ா்ய 

கூலித பதாழிலைாளியிடம் இநத மாதம் 
14ஆம் திகதி ்ழஙகியுள்ளனர.

எனினும் அநத �ணம் காணாமல 
்�ானதாகவும் இதனால சிலை நாட்-
க்ளாக அககூலித பதாழிலைாளி அநத 
்ரததக நி்லையததுககு பசல்்த 
தவிரதது ்நதுள்ளார.

இநத நி்லையில கடநத ்ாரம் 
அநத கூலித பதாழிலைாளி மஸ்பக-
லியா நகருககு ்ரு்கத தநத ்�ாது, 
்ரததக நி்லைய உரி்மயா்ளரும் 
்மலும் சிலைரும் அநத ந�்ர க்டக-
குள இழுததுச பசன்று, ஆ்டக்்ள 
க்்ளநது கடு்மயாக தாககியதாக 
தாககுதலுககு இலைககான்ர ப�ாலிஸ் 
நி்லையததில மு்்றப்�ாடு பசயதுள-
்ளார.

ம்தமாழிலமாளி்ய நிர்்மாண்மாககி
்தமாககிய்ர்களுககு விைகக்றியல்

்தமிழ்நமாடு அரசின உ்தவி கரததிற்கு நனறி ம்தரிவிபபு  
மாதத்்ள சுழறசி நிரு�ர 

 
இலைங்க முகம் பகாடுததுள்ள தற்�ா-

்தய ப�ாரு்ளாதார பநருககடிககு மததியில 
நி்ாரண உதவிக்்ள நம் நாட்டுககு அனுப்பி 
்்ததுள்ள இநதியா தமிழ்நாடு அரசுககு 
தமது நன்றி்யயும் �ாராட்்டயும் பதரிவிப்-

�தாக இரத்தாட்்ட பிர்தசச்� உறுப்பி-
னர எஸ். எ்ராஷன் பதரிவிததார.  

இலைங்க ப�ாரு்ளாதார ரீதியில �ாதிக-
கப்�ட்டுள்ள இததருணததில இநதிய அரசு 
தானாக முன்்நது எமது நாட்டுககு கடன் உத-
விக்்ளயும் தமிழ்நாட்டிலிருநது ் த்்யான 
ப�ரும்ளவு அததியா்சியப் ப�ாருட்க்்ள 

்ழஙகு்து இது காலைததின் ்த்்யாகும். 
இவ்ா்றான நி்லையில இநதிய அரசு எமது 
நாட்டிறகு ்நசககரம் நீட்டி இருப்�்த முன்-
னிட்டு இநதிய அரசுககு, தமிழ்நாட்டு முதலை-
்மசசர உட்�ட இலைங்கககான இநதியத 
தூது்ருககு எமது நன்றிக்்ள பதரிவிததுக 
பகாளகி்்றாம்.    



அைமச்சரைவ அைமச்சுக்க�ன் பு�ய ெசயலாளர்களுக்கான �யமனக் க�-
தங்கள் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�னால் ேநற்று ேகாட்ைட ஜனா�-
ப� மா�ைக�ல் ைவத்துக் ைகய�க்கப்பட்டன.  

பு�ய அைமச்சரைவ அைமச்சுக்க�ன் ெசயலாளர்க�ன் ெபயர்ப் பட்�யல் 
�ன்வருமாறு.  
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02-. எம்.எம்.�.ேக. மாயாதுன்ேன  - ெபாது �ர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள்  

   மாகாண சைபகள் மற்றும் 
    உள்ளூராட்� அைமச்சு  
03-. ேக.�.எஸ் ருவன் சந்�ர  - துைறமுகங்கள், கப்பற்துைற மற்றும்  

   �மானப் ேசைவகள் அைமச்சு  
04-.  எஸ்.�. ெகா�கார  - வ�கம், வர்த்தக மற்றும் உணவுப்   

   பாதுகாப்பு  அைமச்சு  
05-. �ரும� வசந்தா ெபேரரா - - ��த்துைற, �ைறச்சாைலகள்   

   மற்றும் அர�யலைமப்பு 
    �ர்�ருத்த அைமச்சு  
06.  எஸ். ெஹட்�யாராச்� -  - ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அைமச்சு  
07-.  எம்.என். ரண�ங்ஹ -  - கல்� அைமச்சு  
08-.  எம்.�.�.யு.ேக மாபா  - பத்�ரன - �ன்சாரம் மற்றும் 
    வலுசக்� அைமச்சு  
09-.  �ரும� ஆர்.எம். ஐ. ரத்நாயக்க - -  கடற்ெறா�ல் அைமச்சு  
10-.  ெமான்� ரணதுங்க - -  �ர் வழங்கல் அைமச்சு  
11-.  யு.�.�. ஜயலால் -  - �ர்ப்பாசன அைமச்சு  
12-.  அனுராத �ேஜேகான்  - �ைளயாட்டு மற்றும் இைளஞர்   

   �வகார அைமச்சு  
13-.  ைவத்�யர்  அ�ல் ஜா�ங்ஹ - - சுற்றாடல் அைமச்சு  
14-.  அனுஷ ெபல்�ட்ட -  - ெவகுஜன ஊடக அைமச்சு  
15-.  எம்.�.ஆர். புஷ்பகுமார - -  கமத்ெதா�ல் அைமச்சு  
16-.  ேசாமரத்ன �தானபத்�ரன  - புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார   

   அலுவல்கள்  அைமச்சு  
17-.  ெஜனரல் (ஓய்வு ெபற்ற)  - ைகத்ெதா�ல் அைமச்சு  
  தயா ரத்நாயக்க -  
18-.  �ரும� அரு� �ேஜவர்தன - -  ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு  
19-.  �.எல்.ஏ.ேஜ. தர்ம�ர்த்� - -  ெபருந்ேதாட்டக் ைகத்ெதா�ல் அைமச்சு  
20-.  �ரும� ஆர்.எம்.�.எம். ேஹரத் - -  வன�வரா�கள் மற்றும் வனவளப்   

   பாதுகாப்பு  அைமச்சு  
21-.  எஸ்.ேஜ.எஸ். சந்�ரகுப்த - -  சுகாதார அைமச்சு  
22-.  �.எச்.�. ரத்நாயக்க - -  நகர அ��ருத்� மற்றும் 
    �டைமப்பு அைமச்சு  
23-.  ஆர்.�.ஏ. �மல�ர -  ெதா�லாளர் மற்றும் ெவ�நாட்டு   

   ேவைலவாய்ப்பு  அைமச்சு  

(அஷ்ரப் சமத்) 
 
நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளா-

தார �ரச்�ைனைய �ர்க்க முத�ல் 
கட்�சார் அர�யல் மன�ைலைய 
ைக�ட ேவண்டுெமன சுற்றாடல் 
அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர் அஹமட் 
ெத��த்தார். அைமச்சுக்கடைம-
கைள பாரெமடுக்கும் �கழ்�ல் 
ேநற்று (24) உைரயாற்�யேபாேத 
அைமச்சர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.
இந்�கழ்�ல்  ேமலும் உைரயாற்-
�ய அவர்,  

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ளது அர�யல் 
�ரச்�ைனயல்ல. ெபாருளாதாரப் 
�ரச்�ைனேய. இது, எல்ேலாைர-
யும் பா�க்கும் �ரச்�ைன. எனேவ, 
சகலரதும் ஒத்துைழப்பு இந்த ெநருக்-
க�ைய �ர்ப்பதற்கு ேதைவப்படு�-
றது. இப்ெபாருளாதார ெநருக்க� 
ஏற்படுவதற்கு இந்த அரசாங்கம்தான் 

காரணெமன்பது�ல்ைல. 
கடந்த காலங்க�ல் �டப்-
பட்ட தவறுகள் மற்றும் 
இயற்ைக ெநருக்க�க-
ளால் ஏற்பட்டுள்ளைவ-
தான் இைவ. ஈஸ்டர்தாக்-
குதல், அதன் �ன்னரான 
ெகாேரானா ெதாற்றுக்க-
ளால் ெதாடர்ந்து நமது 
நாடு முடங்க ேந�ட்டது. 
இந்தக்காலங்க�ல் சுற்றுலாத்துைற 
�ழ்ந்தது. ெவ�நாடுக��ருந்து 
பணம் அனுப்பப்படுவதும் ெவகு-
வாகக் குைறந்தது. உள்நாட்டு உற்-
பத்�க�ல் ஏற்பட்ட �ழ்ச்� ஏற்-
றும�ச்ெசலாவ� வருமானத்ைத 
பா�த்தது. இைவகள்தான், இந்த 
�� ெநருக்க�ைய ஏற்படுத்�ன.

இதுபற்� முைறயாகச் �ந்�த்-
தால் மூன்று மாதங்க�ல் எ�ெபா-
ருள் �ரச்�ைனைய �ர்க்கலாம். 

நான், சவூ� அேர�யா�-
லுள்ள ெபற்ேறா�யம் 
க�யவள பல்கைலக்க-
ழகத்�ல் ப�த்து பட்டம்-
ெபற்றவன். என்னுடன் 
கல்�கற்றவேர இன்று 
சவூ�அேர�யா�ல் எ�-
ெபாருள் அைமச்சராக 
உள்ளார். எனேவ,இது 
கு�த்த எனது �புணத்-

�வத்ைத ப�ர்ந்துெகாண்டு இப்�-
ரச்�ைனக்கு �ர்வுகாண முயற்�க்-
கப்படும். முதலைமச்சராக இருந்த 
காலத்�ல்கூட, இவ்வாறான பல 
சவால்கைள ெவற்�ெகாள்ள மு�ந்-
�ருக்�றது. 

ஊழல், இலஞ்சம் என்பன எனது 
அர�ய�ல் இல்ைல. எனது அர�-
யல் எ��களால்கூட இைத �ரூ�க்க 
மு�யாது. தற்ேபாைதய சூழ்�ைல-
யால், அர�ய�லும் �ல �ரச்�ைன-

கள் எழுந்துள்ளன. கட்�களுக்கு 
அப்பால்ெசன்றுதான் இப்�ரச் 
�ைனகளத் �ர்க்க மு�யும். இதனால்-
தான், முஸ்�ம் காங்�ர�ல் இருந்து-
ெகாண்டு அரசாங்கத்�ன் ெசயற்பா-
டுகளுக்கு ஆதரவு வழங்கு�ேறன். 
இந்த ஜனா�ப�, மற்றும் �ரதமர் 
ஆ�ேயார் என்�ல் நம்�க்ைக 
ைவத்ேத இந்த அைமச்சுப்பத�ைய 
வழங்� உள்ளனர். இதற்காக அவர்-
களுக்கு நன்� கூறு�ேறன் எனவும் 
அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர் அஹமட் 
ெத��த்தார்.   

�ைறேவற்று அ�கார ஜனா�ப� 
முைறைம�ன் அவ�யம் யுத்தகாலத்-
�ேல உணரப்பட்டதாகவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டார். இந்�கழ்�ல், பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்களான காதர்மஸ்-
தான், அ�சப்� ர�ம், முஷர்ரஹ்ப் 
மற்றும் அைமச்�ன் அ�கா�களும் 
கலந்து ெகாண்டனர்.  

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022    ேம   25   புதன்�ழைம 

��: --��த்துவயம்

ராகுகாலம் :  பகல் :  12.00  -  1.30வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர
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இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - சுகம்

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - ெசலவு

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெவற்�

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - முயற்�

ேயாகம்: �த்த-மரண ேயாகம்

3

இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

05

05

0505

20 முதல் 25 வைர

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.32
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.36

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல279.08 291.91

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல385.89 401.40

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல2.7810 2.8886

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல262.54 271.61

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல448.89 468.16

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல365.24 379.01

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல361.72 374.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல251.46 267.85

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 967.44

குைவத் �னார் 1,188.53

ஓமான் �யால் 947.41

கட்டார் �யால் 99.83

சவூ� �யால் 97.24

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 99.30

நாணய
மாற்று

ெகாள்ைக ��யான �ர்மானங்களுக்கு

நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
தற்ேபாைதய இக்கட்டான 
சூழ்�ைல�ன் உண்ைம 
யதார்த்தத்ைத ெபாதுமக்-
களுக்கு எடுத்துக் கூறுவ-
துடன், �ண்டகால ெபாரு-
ளாதார ஸ்�ரத்தன்ைமைய 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு 
எடுக்கப்படும் ெகாள்ைள 
��யான �ர்மானங்களுக்கு குறு�ய 
அர�யல் லாபம் இன்� கட்� ேபதங்-
கைள மறந்து ஒத்துைழப்பு வழங்-
குமாறும் இலங்ைக மத்�ய வங்-
��ன் ஆளுநர் கலா�� நந்தலால் 
�ர�ங்ஹ ேநற்று (24) அரசாங்க �� 
பற்�ய குழு�ல் ேகா�க்ைக �டுத்-
தார்.   

இதற்கு முன்னர் எ�ெபா-
ருளுக்கு �ைலச் சூத்�ரம் 
அ � மு க ப் ப டு த் த ப் ப ட் ட -
ேபாது இதற்கு எ�ராக முன்-
ைவக்கப்பட்ட எ�ர்ப்புக்க-
ைளத் ெதாடர்ந்து அதைன 
ெசயற்படுத்த மு�யாமல் 
ேபான �ைல�ல் இதைன 
இன்று அ�முகப்படுத்த 

ேவண்�ய �ைல ஏற்பட்�ருப்பதாக-
வும் அவர் சுட்�க்காட்�னார்.   

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் அநுர 
��யதர்ஷன யாப்பா தைலைம-
�ல் தற்ேபாைதய ெபாருளாதார 
�ரச்�ைனகள் ெதாடர்�ல் கலந்து-
ைரயாடுவதற்காக மத்�ய வங்�, 
�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் உள்-

�ட்ட அ�கா�கள் ேநற்று அரசாங்க 
�� பற்�ய குழு முன்�ைல�ல் 
அைழக்கப்பட்�ருந்தார். இதன்-
ேபாேத மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.   

தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்-
க�ைய �ர்த்து நாட்�ல் ஸ்�ரமான 
ெபாருளாதாரத்ைத கட்�ெயழுப்-
புவதற்கு எடுக்கப்படும் ெகாள்ைக 
��யான �ர்மானங்கள் மற்றும் இதற்-
கான பயணத் �ட்டம் ெதாடர்�ல் 
முழுைமயான அ�க்ைகைய குழு-
�டம் சமர்ப்�க்குமாறும் அரசாங்க 
�� பற்�ய குழு�ன் தைலவர் அநுர 
��யதர்ஷன யாப்பா ப�ந்துைரத்-
தார். இதைனப் பாராளுமன்-
றத்�ல் 

ெபாருளாதார ெநருக்கடிைய தீர்க்க  
கட்சிசார் அரசியைல ைகவிட ேவண்டும்

எரிெபாருள் இறக்குமதிக்காக
இந்தியா 500 மில்.ெடாலர் உதவி

(ஷம்ஸ் பா�ம்) 
  
இந்�ய ஏற்றும� - இறக்கும� வங்-

��ன் ஒத்துைழப்�ன் �ழ் ெபற்ேறா-
�யப் ெபாருட்கள் ெகாள்வனவுக்-
காக ேமலும் 500 �ல்�யன் ெடாலர் 
குறு�யகால கடைன ெபற அைமச்ச-
ரைவ அனும� வழங்�யுள்ளதாக 
�ன்சார மற்றும் எ�சக்� அைமச்சர் 
கஞ்சன �ேஜேசகர ெத��த்தார்.   

 நாட்�ல் �ல�வரும் ெபாருளா-
தார ெநருக்க� �ைலைமயால் எமது 
நாட்டுக்குத் ேதைவயான எ�ெபா-
ருட்கைள ெகாள்வனவு ெசய்வதற்-
காக இந்�ய ஏற்றும� - இறக்கும� 
வங்��ன் ஒத்துைழப்புடன் 500 
�ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர் குறு-
�யகாலக் கடன் வச�யும், இந்�ய 
அரச வங்��ன் ஒத்துைழப்�ன் �ழ், 
ேமலும் 200 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர் கடன் வச�யும் �ைடத்துள்-
ளது. அேதேபால், தற்ேபாது �லவு-

�ன்ற ெவ�நாட்டு ெசலாவ�ப் 
பற்றாக்குைறைய �வர்த்� ெசய்து-
ெகாண்டு ேதைவயான ெபற்ேறா�-
யப் ெபாருட்கைளக் ெகாள்வனவு 
ெசய்வதற்காக இந்�ய ஏற்றும� 
- இறக்கும� வங்��ன் ஒத்துைழப்-
�ன் �ழ், ேமலும் 500 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர் கடன் வழங்க 
இந்�ய அரசு உடன்பட்டுள்ளது.
இந்த கடைன ெபற்றுக்ெகாள்வ-
தற்காக �ன்சாரம் மற்றும் எ�சக்� 
அைமச்சு சமர்ப்�த்த ேயாசைனக்கு 
அைமச்சரைவ அங்�காரம் வழங்�-
யுள்ளது.  

எம்.பிக்களின் வீடுகளில் இருந்த   
இரசாயன உரம் குறித்து விசாரைண   
(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)  

அண்ைம�ல் ஏற்பட்ட 
வன்முைறக�ன் �ைவக்-
கப்பட்ட எம்�க�ன் �டு-
க�ல் காணப்பட்ட இர-
சாயன உரங்கள் கு�த்து 
உடன�யாக �சாரைண 
நடத்துமாறு �வசாய, 
வன�லங்கு பாதுகாப்பு அைமச்சர் 
ம�ந்த அமர�ர ேத�ய உர ெசய-
லகத்�ற்கு ப�ப்புைர �டுத்துள்-
ளார்.   

 கு�ப்பாக இந்த இரசாயன 
உரங்கள் �வசா�களுக்கு மா�-
யமாக வழங்கப்பட்டதா அல்லது 
த�யார் வர்த்தகர்க�டம் இருந்து 
தற்ேபாைதய �ைலக்கு ெகாள்வ-
னவு ெசய்யப்பட்டதா அல்லது உர 

ெசயலகத்�னால் முன்னர் 
வழங்கப்பட்ட உரங்கள் 
ப யன் ப டு த் த ப் ப ட் ட த ா 
என்பது ெதாடர்�ல் 
ெத�வான அ�க்ைகைய 
சமர்ப்�க்குமாறு அைமச்-
சர் ேகா�னார்.   

 �ல அர�யல்வா�க�ன் 
�டுக�ல் ெபருமள�-

லான யூ�யா உரம் காணப்படுவதாக 
ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வைலத்-
தளங்க�ல் ெசய்�கள் ெவ�யா�-
யுள்ளன.   

இந்த �டயம் ெதாடர்�ல் ஊட-
க�யலாளர் சந்�ப்�ல் அைமச்சர் 
ம�ந்த அமர�ர�டம் ஊடக�ய-
லாளர்கள் �ன�ய ேபாேத அமர-
�ர ேமற்கண்டவாறு ெத�-
�த்தார்.  

முன்னாள் அைமச்சர் ேஜான்ஸ்டன் ெபர்ணான்ேடா ேநற்று �.ஜ.��ல் ஆஜரா��ருந்த 
�ைல�ல் அங்கு கூ�ய ெபாதுமக்கள் �லர் அவைர ைகது ெசய்யுமாறு ேகா� ஆர்ப்பாட்-
டம் நடத்துவைத காணலாம்.      (படம்: கயான் புஷ்�க்க)  

அ�கா�களுக்கு அைமச்சர் அமர�ர ப�ப்பு   

முதலாவது kmக்கு ரூ.100 ஆக �ர்ணயம்  
(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)

ெபற்ேறால் �ைலேயற்றத்ைத 
ெதாடர்ந்து, முச்சக்கரவண்� கட்ட-
ணங்கைள அ�க�ப்பதற்கு அ�ல 
இலங்ைக முச்சக்கரவண்� சார�கள் 
சங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.   

இதன்ப�, முதலாவது �ேலா�ற்-
றருக்கான கட்டணமாக 100 ரூபா �ர்-
ண�க்கப்பட்டுள்ளது.   

அதைன ெதாடர்ந்து, பய�க்கும் 
ஒவ்ெவாரு �ேலா�ற்றருக்கும் 80 
ரூபா �தம் அற�ட �ர்மா�க்கப்-

பட்டுள்ளதாக அ�ல இலங்ைக முச்-
சக்கரவண்� சார�கள் சங்கம் ெத�-
�த்துள்ளது.   

முச்சக்கர வண்டிகளின்  
கட்டணமும் அதிகரிப்பு   

கட்சி ேபதங்கைள மறந்து   
ஒத்துைழக்க முன்வரவும்   

குறு�ய அர�யல் இலாபங்கைள ைக�டவும் ேகாரல்   

குறு�ய கால கடனாக ெபற அைமச்சரைவ அங்�காரம்

நிதியியல், சட்ட ஆேலாசகர் ேசைவைய 
ெபற அரசாங்கம் தீர்மானம்  

இலங்ைக அர�ன் ெவ�நாட்டு 
படுகடன்கைள �ள்கட்டைமப்பதற்-
காக சர்வேதச ���யல் ஆேலாசகர் 
மற்றும் சர்வேதச சட்ட ஆேலாசகர் 
ேசைவையெபற அரசாங்கம் �ர்மா-
�த்துள்ளது.  

இலங்ைக அர�ன் ெவ�நாட்டு 
படுகடன்கைள �ள்கட்டைமப்ப-
தற்காக சர்வேதச ���யல் ம�யு-
ைரஞர் ேசைவ மற்றும் சர்வேதச 
சட்ட ம�யுைரஞர் ேசைவக்கான 
ெபறுைகக் ேகாரலுக்காக இதற்கு 
முன்னர் அைமச்சரைவ அங்�கா-
ரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக 
ேகாரப்பட்ட �ைலமனுக்களுக்-
கைமய, ���யல் ம�யுைரஞர் 

ேசைவையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்-
காக 28 முன்ெமா�வுகளும், சட்ட 
ம�யுைரஞர் ேசைவையப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்காக 23 முன்ெமா�வுக-
ளும் �ைடக்கப்ெபற்றுள்ளன. அதற்-
கைமய, கு�த்த இரண்டு ெபறுைக-
களுக்கைமய அைமச்சரைவயால் 
�ய�க்கப்பட்டுள்ள நடவ�க்ைகக் 
குழுக்க�ன் ப�ந்துைரக�ன் அ�ப்-
பைட�ல் �ழ்க்காணும் வைக�ல் 
கு�த்த ெபறுைககைள வழங்குவதற்-
காக ஜனா�ப� சமர்ப்�த்த ேயாச-
ைனக்கு அைமச்சரைவ அங்�காரம் 
வழங்�யுள்ளது.   

சர்வேதச ���யல் ம�யு-
ைரஞர் ேசைவக்கான

ேராந்து ப�கள் ஊடாகவும் கண்கா�ப்பு
நாடளா�ய ���ல் உள்ள 

எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைல-
யங்க�ல் 24 ம�த்�யால 
ெபா�ஸ் பாதுகாப்ைப 
வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக 
எ டு க் க ப் ப ட் டு ள் ள து டன் 
�ேசட ேராந்து ப�கள் 
ஊடாக கண்கா�ப்பு நடவ-
�க்ைககளும் முன்ெனடுக்-
கப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸ் தைல-
ைமயகம் அ��த்துள்ளது.  

இது ெதாடர்�ல் ெபா�ஸ் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்-
�யட்சகர் �ஹால் தல்துவ ெத��க்-
ைக�ல்,  

�ல பகு�க�ல் எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயங்க�ல் �ட்ட�ட்ட 
வைக�ல் ெபாதுமக்களுக்கு பா�ப்-
புகைள ஏற்படுத்தும் வைக�ல் 
ெசயற்படுவதாகவும் அநாவ�ய 

குழப்பங்கைள ஏற்படுத்-
துவதற்காகேவ இவர்-
கள் ெசயற்படுவதாகவும் 
முைறப்பாடுகள் �ைடக்-
கப்ெபற்றுள்ளன.   அதன்-
ப�, எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல் வ�ைச�ல் 
�ற்கும் மக்க�ன் பாது-
காப்ைப உறு� ெசய்யுமாறு, 

இந்த இடங்க�ல் ெபாதுமக்களுக்கு 
இைடயூறாக நடந்து ெகாள்ளும் நபர்-
களுக்கு எ�ராக சட்ட நடவ�க்ைக 
எடுத்த அைனத்து ெபா�ஸ் அ�கா-
�களுக்கும் ப�ப்புைர �டுக்கப்பட்-
டுள்ளது.  

ேமலும் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைல-
யங்க�ல் கடைமயாற்றும் உத்�ேயா-
கத்தர்கள் ேமாதல் �ைலைமையக் 
கட்டுப்படுத்த மு�யாத பட்-
சத்�ல் உடன�யாக 

எரிெபாருள் நிைலயங்களுக்கு 
24 மணிேநர ெபாலிஸ் பாதுகாப்பு

கடைமேயற்பு �கழ்�ல் அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர்

அைமச்சரைவ அைமச்சுக்களுக்கு   
புதிய ெசயலாளர்கள் நியமனம்
ஜனா�ப��னால் ேநற்று க�தங்கள் ைகய�ப்பு  
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க�ொவிட் க�ொற்று �ணிந்து கெல்�யில
உலகில உருவொன மற்கறொரு அச்சுறுத�ல!

உலகின் பல நாடுகளிலும் 'குரங்கு 
அம்்மை' என்்ற ்ைரஸ் நநாய் பரவி 
ைருகின்்றது. இதன் வி்ைைாக   உல -

கைாவிய ரீதியில் இநநநாய் ஒரு நபசுபபாருைாக 
மைாறியுளைது. அநதநநரம் இநநநாய் மைககள மைத்தி -
யில் அச்சத்்தயும் ஏறபடுத்தியுளைது. 
 2019 இன் இறுதிப் பகுதியில் சீனாவின், வூஹான் 
நகரில் நதாற்றம் பபற்ற பகாவிட் 19 பதாறறு 
குறுகிய காலப்பகுதியில் உலகம் முழுைதும் பரவி 
பபரும் அ்சசுறுத்தலாகியது. இநத அசசுறுத்த்ல 
முறியடிககக கூடிய தடுப்பூசி 2020 ஆம் ஆண்டு 
டி்சம்பர் மைாதம் முதல் அை்சரத் நத்ையின் நிமித் -
தம் பயன்பாட்டுககு ைநதது. அதன் ஊடாக மைககள 
மைத்தியில் புதிய நம்பிக்க ஏறபட ஆரம்பமைானது. 
 இநநி்லயில் பகாவிட் 19 பதாறறின் தாககமும் 
பரவும் அசசுறுத்தலும் பலவீனமை்டநது வீழ்சசி 
நி்ல்ய அ்டநதுளைன. அதன் பயனாக உல -
பகங்கிலும் மைககளும் இயல்பு நி்லககு திரும்பத் 
ஆரம்பித்துளைனர். 
இவைா்றான சூழலில்தான் இநத குரங்கு அம்்மை 
நநாய் பரவும் அசசுறுத்தல் த்லதூககியுளைது. 
பகாவிட் 19 பதாறறு பரவும் அசசுறுத்தல் பபரு -
வீழ்சசி்ய அ்டநது ஒரு சில மைாதங்கள கூட 
கடப்பதறகுள இநநநாய் பரவும் நி்ல்ய அ்டந -
திருப்பது மைகக்ை மிகவும் அச்சம் பகாளைச ப்சய் -
துளைது. 
குரங்கு அம்்மையானது, பகாவிட் 19 பதாற்்றப் 
நபான்று ஒரு ்ைரஸ் நநாயாகும். இதுவும் ஒரு 
பதாறறு நநாயாகநை விைங்குகின்்றது. மைத்திய 
மைறறும் நமைறகு ஆபிரிகக நாடுகளில் பபாதுைாகக 
காணப்படும் இவ்ைரஸானது, 1958 இல் முதன் 
மு்்றயாகக குரங்குகளிடம் தான் அ்டயாைம் 
காணப்பட்டது. ஆனால் 1970 இல் பகாங்நகா 
நாட்டில் இவ்ைரஸ் பதாறறுககு உளைான முத -
லாைது மைனிதர் அ்டயாைம் காணப்பட்டார். இதன் 
ஊடாக குரங்குகளிடம் காணப்படக கூடிய இவ்ை -
ரஸ் மைனிதனுககு பதாறறியுளைது என்பது பதளிைா -
கின்்றது. 
  2017 முதல் பகாங்நகா, ்நஜீரியா நபான்்ற 
நாடுகளில் பரைத் பதாடங்கிய இநநநாய், தறநபாது 
ஐககிய அபமைரிககா, கனடா, அவுஸ்திநரலியா, 
பிரான்ஸ், இஸ்நரல், பிரித்தானியா, நேர்மைனி உள -
ளிட்ட 16 நாடுகளுககு நநறறு ை்ரயும் பரவியுள -
ைது. இற்்றை்ரயும் இநநநாய்ககு உளைானைர் -
கைாக 80 நபர் அ்டயாைம் காணப்பட்டுளைனர். 
  இவைா்றான நி்லயில் இநநநாய் எவைாறு பர -
வுகின்்றது? அதறகான அறிகுறிகள, சிகிச்்சகள 
யா்ை? இநநநா்யத் தவிர்த்துக பகாளைதறகான 
ைழிமு்்றகள எ்ை? இவைா்றான பரைலான அை -
தானம் உலபகங்கிலும் ஏறபட்டிருககின்்றது. 
 இநத ்ைரஸானது, இநநநாய்ககு உளைாகி 
இருப்பைர் அல்லது விலங்குகளுடன் பநருங்கிய 
பதாடர்புக்ைக பகாண்டிருப்பைர் ஊடாகநை சுக -
நதகிகளுககு பதாறறுைதாக நம்பப்படுகி்றது. அநத -
நநரம் எலி, அணில் நபான்்ற பகாறித்து உண்ணும் 
விலங்குகள ஊடாகவும் இவ்ைரஸ் பரவுைதாகக 
கருதப்படுகின்்றது. மைனிதனுககு மைனிதன் இவ்ை -
ரஸ் பரவுைது எசசில், ்சளித்துகளகள மூலபமைனவும் 
நம்பப்படுகி்றநது.
 விலங்குகளில் இருநது மைனிதனுககு பரவும் 
பிரதான ைழியாக அ்ை கடிப்பது கருதப்பட்டாலும் 
அைறறின் உடல் திரைங்கள, சுைா்ச நீர்த்துளிகள, 
்ைரஸ் கலநத பபாருட்கள மைறறும் கண், மூககு, 
ைாய் என்பைறறின் ஊடாகவும் இவ்ைரஸ் உடலி -
னுள பிரநைசிகக முடியும். 
 இவைாறு 'இவ்ைரஸ் பதாறறுககுளைாகும் ஒரு -
ைருககு காய்ச்சல், த்லைலி, உடல் ைலி, வீககம், 
முதுகுைலி என்பன ஆரம்ப கட்ட அறிகுறிகைாக 
பைளிப்படும். இநநநாய்ககான காய்ச்சல் ஏறபட்டு 
மூன்று நாட்கைாகும் நபாது ஆரம்பமைாகும் அரிப்பு, 
்ககள, உளைங்கால்கள ை்ர பரை முடியும். 
உடலில் பகாப்புைங்களும் ஏறபடும். எனினும் 
இநநநாயின் தாககம் 2 முதல் 4 ைாரங்கள ை்ர 
நீடிப்பநதாடு அதன் பின்னர் தானாகநை குணமை -
்டநது விடும் என்று மைருத்துை நிபுணர்கள குறிப் -
பிட்டுளைனர். 
 இநநநா்யக குணப்படுத்த விநேட சிகிச்்ச 
மு்்றகள புழககத்திறகு ைநதிராத நபாதிலும், புதிய 
தடுப்பூசி உருைாககப்பட்டுளைதாகத் பதரிவிககப் -
படுகின்்றது. இநநி்லயில் ஸ்ரீ ேயைர்தனபுர பல் -
க்லககழகத்தின் ஒவைா்மை, நநாபயதிப்பு ்சகதி 
மைறறும் மூலககூறறு அறிவியல் நிறுைனத்தின் 
பணிப்பாைர் கலாநிதி ்சநதிமை ஜீநைநதிர, 'உலகின் 
பல நாடுகளிலும் பரவியுளை குரங்கு அம்்மை 
குறித்த பரிந்சாத்னக்ையும் நநாய்த்பதாற்்றக 
கண்டறிைதறகான ை்சதிகளும் எமைது பல்கழ்லகக -
ழகத்தில் உளைன' என்றுளைார். 
  உலகம் ஒரு பூநகாைக கிராமைமைாகச சுருங்கியுளை -
தால் இநநாட்டினரும் உலகின் பல நாடுகளுககும் 
ப்சன்று ைரககூடியைர்கைாக உளைனர். அத்நதாடு 
விலங்குகளுடன் பநருங்கி பழகககூடியைர்களும் 
இங்கும் இருககநை ப்சய்கின்்றனர். அதனால் 
உலகின் பல நாடுகளிலும் பரவியுளை இநநநாய்த் 
பதாற்்றத் தவிர்நதுக பகாளைது பதாடர்பில் 
விழிப்புணர்வுடனும் முன்னைதானதுடனும் ப்சயற -
படுைது மிகவும் அைசியம். அது ஆநராககிய ைாழ் -
வுககு இன்றிய்மையாததாகும்.         
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தபால் பபட்டி இலககம் : 834
பதா்லநபசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபகஸ் : 2429270, 2429329,  விைம்பர முகா்மையாைர் : 2429321

தடங்கல் நிறைநத ்கரடுமுரடான பாறதயில் பபரும் 
பாரதறத எருது இழுததுக் ப்காண்டு பபாவது 
பபால, விடாமுயற்சியுடன் பெயல்படடால் துன்-
பங்களுக்கு முடிவு ஏற்படடு பவற்றி கிடடும்.

மைடுத்தைா பயல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுககண் இடர்ப்பாடு உ்டத்து

குறள் தரும் சிநதனை

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியிலிருந்து
மீள்வதற்கொன ்வழி்வக்க்கள எக்வ?

"வரப்புயர நீர் உயரும்   
நீர் உயர பெல் உயரும்   
பெல் உயரக் குடி உயரும்   
 குடி உயரக் ப்கால் உயரும்   
ப்கால் உயரக் ப்கான் உயர்வான்"   

-– ஒளறவயார் 
கி பி 2 ஆம் நூற்ைாண்டுப் புலவர்   

தக்்காளிப் பழததின் விறல எடடாத உய-
ரததுக்கு அதி்கரிததுளளது. ஏறனய ெ்கல 
மரக்்கறி்களின் விறல்களும் முன்பனப்பபா-
தும் இல்லாதவாறு மூன்று இலக்்கததுக்கு 
அதி்கரிததுளளன. இநத விறல அதி்கரிப்-
புக்கும் ொடு தற்பபாது எதிர்பொக்கியிருக்-
கும் பெருக்்கடிக்கும் உரிய ்காரணங்கறள 
ஆராய்நது இலஙற்கயின் பபாருளாதாரத-
றதக் ்கடடிபயழுப்பி ொடு தன்னிறைவு 
்காண்பதற்கு ொம் ஒவபவாருவரும் என்ன 
பெய்ய பவண்டும் என்பறத ஆராய்வது 

முக்கியம்.     50 வருடங்களுக்கு முன்னர் 
இருநத எனது கிராமததின் அப்பபாறதய 
நிறலறயயும் இன்றைய நிறலறயயும் ஒப்-
பிடடுப் பார்க்கிபைன்.   

 அதி்காறலயில் எழுநது துலா மிதிதது, 
சூரிய உதயததுக்கு முன்னபர பதாடடங்க-
ளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி, ்கடின உறழப்பி-
னால் 'வரப்புயர' வாழநத சுறுசுறுப்பான 
ஆண்்கள. வீடு்களில் ெறமக்கும் பெரம் 
பபா்க ஏறனய பெரங்களில் பறனபயா-
றலக் ற்கதபதாழில், ஆடு, மாடு, ப்காழி 
வளர்ப்பு என்று வருமானதறதப் பபருக்கி 
சுறுசுறுப்பான பபண்்களுடன் உணவில் 
தன்னிறைவு ்கண்ட குடும்பங்கள.   

 இன்றைய நிறல என்ன?   
 பவளிொடடு வருமானததில் தஙகி-

யிருக்கும் பொம்பபறிக் குடும்பங்கள. 
குடிதபதாற்க அதி்கரிததாலும் பபரும்-
பாலான நிலங்கள தரிசு நிலங்களா்க 
பயிரிடாமல் இருக்கின்ைன. பபண்்கள 
ெறமக்்காமல் வாஙகிச் ொப்பிடும் குடும்-
பங்களுடன், வருவாறய பபருக்கும் 
பதாழில்்களில் ஈடுபடாமல் பதாறலக்-
்காடசி ொட்கங்கறள பார்ததுக் ப்காண்டு 
இருக்கின்ைனர். மீதி பெரததுக்கு பதாறல-
பபசியிலும் ெமூ்க வறலததளங்களிலும் 
அரடறட அடிததுக் ப்காண்டு பபரும-
ளவு பணதறத இநத வெதி்களுக்கு வாரி 

இறைததுக் ப்காண்டிருக்கின்ைனர்.     உள-
ொடடு யுதத ்காலததில் அரொங்கததினால் 
பமற்ப்காளளப்படட பபாருளாதார 
உணவுத தறட்களுக்கு எதிரா்க தமிழ 
மக்்கள மததியில் விழிப்புணர்வு இருந-
தது. வீடடுதபதாடடங்களும் மரவளளி 
முதலான பயிர்ச் பெய்ற்கயும் ஊக்்கப்ப-
டுததப்படடு இருநதன. உணவு, எரிபபா-
ருள, மருநது தறட்கறள பவற்றி்கரமா்க 
அப்பபாறதய தமிழ மக்்கள எதிர்ப்காண்-
டார்்கள. முழுறமயான மின்ொரத தறடக் 
்காலததில் எனது ெ்க மாணவர்்கள றவததி-
யொறலக்கு முன்பா்க இருநத பதருபவார 
மின்விளக்கு்களில் படிதது பிற்்காலத-
தில் மருததுவ நிபுணர்்கள ஆனார்்கள.     
ஆனால் இன்றைய தறலமுறை பவளி-
ொடடு வருமானததில் பொகுொ்க வாழநது 
பழக்்கப்படடு விடடது. 'வரப்புயர' என்று 
விவொயததிலும் ஏறனய சிறு பதாழில்்க-
ளிலும் ஈடுபடுவது ப்கௌரவக் குறைவா்க 
உளளது. 

இவவாறு ஒவபவாரு குடும்பமும் 
எளிதா்க வீடடுத பதாடடங்களில் பயி-
ரிடக் கூடிய தக்்காளி பபான்ை மரக்்கறி-
்கறள மைநது பபாய் விடடதால் அவற்-
றின் விறல அதி்கரிதது இருக்கிைது 
என்பறத அறனவரும் ஏற்றுக் ப்காளள 
பவண்டும். ஒவபவாரு வீடடிலும் 'வரப்-
புயர' உணவில் தன்னிறைவு ்காணும் 
எண்ணமும் முயற்சியும் வர பவண்டும். 
அவவாைான மாற்ைம் வீடு்கள பதாறும் 
ஏற்படும் பபாது மாததிரபம ஒளறவயார் 
கூறிய ொடு தன்னிறைவு ்காணும் நிறல 
ஏற்படும்.   

 மறுபுைம் வரலாற்றில் இருநது ஆடசியா-
ளர்்களும் அரொங்கமும் ்கற்்க பவண்டிய 
பாடங்கள நிறையபவ உளளன. இரண்-
டாம் உல்கப் பபாரின் பின்னர் ஜப்பான் 
தற்பபாறதய இலஙற்கறய விட 
பமாெமான பணவீக்்கததினாலும் ெரிவ-
றடநத பபாருளாதாரததினாலும் பாதிக்-
்கப்படடு இருநதது. ஆனால் பவகுவிறர-
விபலபய அது அபமரிக்்கா பிரிததானியா 
ஆகிய ொடு்கறள விட விறரவா்க பபாரு-
ளாதாரததில் முன்பனறியது.

 ஜப்பான் விறரவா்க முன்பனறியதற்கு 
பபாருளாதார ஆய்வாளர்்கள இரண்டு 
முக்கிய ்காரணங்கறள பதரிவிக்கின்ைனர்.   

 1. பபாருக்்கா்கப் பயன்படுததிய வளங-
்கறள நிறுததிவிடடு ொடடின் அபிவிருத-
திக்்கா்க திறெ திருப்பினார்்கள   

 2. அபமரிக்்க நிதிஉதவி உடபட பவளி-
ொடடு உதவி்களில் தஙகி இருக்்காமல் 
உளளூர் வளங்களின் மூலமா்க ொடறட 
பமம்படுததினார்்கள. ஆனால் இலங-
ற்கறய எடுதது பொக்கினால் இதற்கு பெர்-
மாைான ப்காளற்க்கறள வகுதது பெயல்-
படடிருநதார்்கள.   
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– படாகடர் 

  முரளி ைல்லிபுரநாதன் 

இலங்்க கடறப்ட 
ஊடகப் பிரிவு
–(தமிழில்: வீ.ஆர்.ையலட்)  

படகில் வெளிநாட்டுக்கு வெல்்ல முயற்சிபபது
மரணத்தின் மீதான பயணத்துக்கு ஒபபானது!
எநதபவாரு பிரறஜயும் தான் குடியு -

ரிறம பபற்ை ொடடின் ெடடததுக்குக் 
்கடடுப்பட பவண்டும். அதனால் இலங-
ற்கப் பிரறஜ்களும் அரசியலறமப்பு 
ெடடவிதி்களுக்கு ்கடடுப்பட பவண்டும் 
என்பறத முதலில் ஞாப்கப்படுதத 
பவண்டும். 

 எமக்கு இலஙற்க குடிவரவு குடிய -
்கல்வு ெடடததிற்கு அறமய குடிபயற்-
ைம் பதாடர்பான விபேட ெடட ்கடட-
றமப்பு உண்டு. அதன் ்காரணமா்க அநத 
ெடடக் ்கடடறமப்புக்கு உடபடாத எந-
தபவாரு குடிபயற்ைமும் அஙகீ்கரிக்்கப்-
படாத ெடடவிபராதமான குடிபயற்ைம் 
என்பை ்கருதலாம். இலஙற்கத தீவு என்ை 
ரீதியில் அதற்்கான இலகுவான பவளிப்-
பாடு ்காணப்படுகின்ைது. அதன் ்காரண-
மா்க ெடடவிபராதமா்க குடிவரவு, குடி -
ய்கல்றவ அடிப்பறடயா்கக் ப்காண்ட 
வியாபார அறமப்பு ஒரு சிலரால் உரு -
வாக்்கப்படடு அதன் மூலம் சூடசும -

மா்க இலாபம் பபறுவதற்கு முயன்று 
வருவறத ்கவறலயுடன் குறிப்பிடடா்க 
பவண்டும்.   

 இலஙற்க ்கடற்பறட ஆட்கடததல் 
மற்றும் ெடடவிபராத குடிபயற்ைதறத 
்கடடுப்படுததுவதற்்கான பபாறுப்றப 
சிைப்பா்க நிறைபவற்றி வருவபதாடு, 
ெடடவிபராத குடிபயற்ை ெடவடிக்ற்க-
்கறளக் ்கடடுப்படுததும் ெடவடிக்ற்க-
்கறள பதாடர்நதும் பமற்ப்காண்டு 
வருகிைது. இவவருடம் இதுவறர ெடட-
விபராதமா்க இநொடடிலிருநது குடிபயை 
முயற்சி பெய்த 211 ெபர்்கறள ெடடததின் 

பிடியில் சிக்்க றவப்பதில் ்கடற்பறடயி -
னர் பவற்றி ்கண்டுளளனர்.

 மன்னார் பிரபதெததில் 74 பபர், யாழப்-
பாணப் பிரபதெததில் 17 பபர், புததளம் 
பிரபதெததில் 13 பபர், மடடக்்களப்பு 
பிரபதெததில் 40 பபர் மற்றும் திருப்காண-
மறல பிரபதெததில் 67 பபர் என இவர் -
்கள ற்கது பெய்யப்படடு ெடடததின் 
முன்னால் நிறுததப்படடுளளார்்கள. ்கற்-
பிடடி பிரபதெததில் 2021 பம முதலாம் 
தி்கதி பவளிபயறி அவுஸ்திபரலியா -
வுக்கு ்கடல் மார்க்்கமா்க ெடடவிபராத-
மா்க குடிபயை முயற்சி பெய்த 12 பபர் 
அவுஸ்திபரலிய எல்றலப் பறட அணி -
யினரால்(Australian Border Force) கிறிஸ்-
மஸ் தீவிலிருநது 2022 பம மாதம் 22 
ஆம் தி்கதி ற்கது பெய்யப்படடு மீண்டும் 
இலஙற்கக்கு ொடு ்கடததப்படடதா்க 
த்கவல்்கள கிறடததுளளன. அததுடன் 
இவவருடததில் இநதியாவிற்கு ெடடவி-
பராதமா்க குடிபயை முயற்சி பெய்த 86 

இலஙற்கயர்்கறள இநதியா ற்கது பெய்-
துளளதா்க த்கவல்்கள பதரிவிக்கின்ைன.  

 அண்றமயில் ெடடவிபராதமா்க 
குடிபயறுவதற்கு முயற்சி பெய்த சிலர் 
மடடக்்களப்பு ்கடலில் ்கடற்பறடயி-
னரால் ற்கது பெய்யப்படட பபாது 
அவர்்கள பென்ை மீன்பிடி இழுறவப் 
படகு ்கடலில் மூழகியபதாடு உறடநத 
படகில் ெடடவிபராதமா்க குடிபயறுவ -
தற்கு பென்ை ெபர்்கள ்கடற்பறடயின-
ரால் ற்கது பெய்யப்படடதனால் அவர்-

்களின் உயிர் ்காப்பாற்ைப்படடது. பல 
ெநதர்ப்பங்களில் ற்கது பெய்யப்படட 
இநத ெபர்்கள இநத வியாபாரம் பதாடர்-
பா்க பெரடியா்க பதாடர்புபடடவர்்கள 
ஆவர். இநத வியாபாரதறத திடடமிடடு 
அப்பாவி மக்்கறள ஏமாற்றி பணம் பறிக் -
கும் ெபர்்களாவர்.   

  ்கடலறலயின் அதி்கரிதத பவ்கம் ்கார -
ணமா்க உறடநத மற்றும் பாது்காப்பற்ை 
மீன்பிடி இழுறவப் படகு்கள மூலம் 
ெடடவிபராதமா்க குடிபயை முயற்சி 
பெய்வது மி்கவும் ஆபதது மிக்்க பெய-
லாகும். அறியாறம ்காரணமா்க இநத 
வியாபாரி்களின் சூடசுமம் மற்றும் தந-
திரங்களுக்கு சிக்கி தங்களது வாழக்-
ற்கறய ஆபததுக்குள தளளுவது பதாடர்-
பா்க இலஙற்க பிரறஜ்கள மீண்டும் 

மீண்டும் சிநதிக்்க பவண்டும். அததுடன் 
பாது்காப்பற்ை சிறிய படகு்கள மூலம் 
ொள,வார,மாத ்கணக்கில் அடிக்்கடி 
மாறும் ்காலநிறலயில் ்கடலில் பயணம் 
பெய்வது மரணததில் ெடக்கும் ஆபத-
தான பயணமாகும். 

  இவவாறு ஆழ்கடலில் சிக்கிய பல 
படகு்கள ்கடற்பறடயினரால் பல தட -
றவ்கள மீட்கப்படடுளளன. எவவாைா -
யினும் பவறு ொடு்களுக்கு அருகில் பென் -
ைாலும் அரெ அனுமதி இன்றி ொடடில் 
வாழநதாலும் ெடடவிபராத குடிவரவின் 
கீழ அநத ெபர்்கறள ற்கது பெய்வதற்கு 
அநத அரொங்கததுக்கு ெடட அதி்காரம் 
உண்டு. அதற்கு ெரியான உதாரணமா்க 
அவுஸ்திபரலிய ்கடல் மூலம் குடிபய -
றுவதற்கு முயற்சி பெய்த 12 ெபர்்கறள 
அவுஸ்திபரலிய அதி்காரி்கள ற்கது 
பெய்து மீண்டும் ொடு ்கடததிய ெம்பவத -
றதக் குறிப்பிடலாம்.   

 ெடடவிபராத குடிபயற்ை ெடவடிக்-
ற்க்கள பதாடர்பா்க ்கடும் தீவிரததுடன் 
இலஙற்கக் ்கடற்பறடயினர் ெடவடிக்-
ற்கயில் ஈடுபடடு வருகின்ைார் ்கள.ெடட-
விபராத குடிபயற்ை ெடவடிக்ற்க்களுக்கு 
முயற்சி பெய்து ற்கது பெய்யப்படுவ-
தால் தங்களுறடய உயிர் மற்றும் உறட-
றம்கறள இழப்பதா என்பது குறிதது 
மீண்டும் மீண்டும் சிநதிக்்க பவண்டும். 
அவவாறு சிநதிக்்காமல் ஆபததில் 
விழுவது சிைநத எதிர்்காலம் பற்றி ப்காண்-
டிருநத எதிர்பார்ப்பாகும். குறுகிய மற்றும் 
இலாபதறத பொக்்கா்கக் ப்காண்டு 
அடிறமயாகி பதா றலபொக்கின்றி புத-
திொலிததனமற்று முடடாளதனமா்க 
பெயல்படுவது ொடடிலுளள குடிபயற்ை 
ெடடதறத மீறி ொடடிலிருநது குடிபயறுவ-
தற்கு முயற்சி பெய்வது ஒருபபாதும் பவற்-
றியளிக்்க மாடடாது என்பறத பபாதுமக்்க-
ளுக்கு வலியுறுததுகின்பைாம்.  

ைாழ்க்க்ய ஆபத்துககுள 
தளளி விட நைண்டாம்!

ஔ்ையார் கூறிய்தநய 
அமுதைாககாகக பகாளநைாம்!   
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பதில் நிதியமேச்சராக...
புதிய நிதி அமைச்சர் குறித்து வின-

வப்பட்டது. அதற்குப ்பதிலளித்த 
அவர், புதிய நிதி அமைச்சமை ஜனாதி-

்பதி விமைவில் நியமிப்பார். அதுவமை 
அவர் ்பதில் அமைச்சைாக ச்சயற்்படு-
வார் என்று சதரிவித்தார்.(்பா) 

அத்தியாவசிய ம்சமவகளுக்கு...
இது சதா்டர்்பான சுற்்றறிகமக 

நேற்று சவளியி்டப்பட்டதாக 
அமைச்சைமவ ந்பச்சாளர் கலாநிதி 
்பந்துல குணவர்தன சதரிவித்துள்-
ளார். அை்சாஙக தகவல் திமணகக-
ளத்தில் நேற்று (24) ேம்டச்பற்்ற 
ஊ்டகவியலாளர் ்சந்திபபில் கலந்-
துசகாண்டு கருத்து சதரிவிககும் 
ந்பாநத அவர் நைற்கண்்டவாறு 

சதரிவித்தார்.    அமைச்சர் திநனஷ் 
குணவர்தன, ச்பாது நிர்வாக அமைச-
சின் ச்சயலாளர், நிறுவனஙகளின் 
தமலவர்கள் ைற்றும் ்சம்்பந்தப்பட்ட 
அதிகாரிகள் கூடி கலந்துமையாடியுள்-
ளநதாடு நதமவயான ஊழியர்கள் 
குறித்து நிறுவன பிைதானிகள் தீர்ைா-
னிககவுள்ளதாகவும் அவர் குறிபபிட-
்டார். (்பா)  

வாகனஙகளுக்கான...
வரும் வமகயில், நைாட்டார் ம்சக-

கிள்களுககு 2,500 ரூ்பாவுககும், 
முச்சககைவண்டிகளுககு 3,000 ரூ்பா -
வுககும் ைாத்திைநை எரிச்பாருள் விநி-
நயாகிககப்ப்டவுள்ளது.   

அத்து்டன், கார்கள், நவன்கள் 
ைற்றும் ஜீப ைக வாகனஙகளுககு, 
10,000 ரூ்பாவுககு ைாத்திைம் எரி-

ச்பாருள் விநிநயாகிககப்ப்டவுள்-
ளது.    எவவாறிருபபினும், ்பஸகள், 
சலாறிகள் உட்ப்ட வர்த்தக ே்டவ-
டிகமககளில் ஈடு்படும் உழவு வண் -
டிகள் உள்ளிட்ட வாகனஙளுககு 
இந்தக கடடுப்பாடுகள் அமுலாககப-
்ப்ட ைாட்டாது என ச்பற்ந்றாலியக 
கூடடுத்தா்பனம் அறிவித்துள்ளது.  

ம�ான்்ஸ்டன் எம்பியி்டம்...
அந்த திமணககள வட்டாைஙகள் 

சதரிவித்தன.   க்டந்த 9ஆம் திகதி 
காலிமுகத்தி்டலில் ஆர்ப்பாட்டத்-
தில் ஈடு்பட்டவர்கள் மீது நைற்-
சகாள்ளப்பட்ட தாககுதல் ்சம்்பவம் 
சதா்டர்பிநலநய அவரி்டம் வாக-
குமூலம் ச்ப்றப்படடுள்ளதாகவும் 
அந்த வட்டாைஙகள் சதரிவித்தன.  

அநதநவமள முன்னாள் அமைச-
்சர் நஜான்ஸ்டன் ச்பர்னாண்ந்டா 
வாககுமூலம் வழஙகிக சகாண்-
டிருந்த நவமள குற்்றத் தடுபபு 
வி்சாைமண திமணககளத்திற்கு 
முன்்பாக அவமை உ்டனடியாக மகது 
ச்சய்யுைாறு நகாரி ஆர்ப்பாட்டம் 

ஒன்றும் நைற்சகாள்ளப்படடுள்ளது. 
காலிமுகத்தி்டலில் ஆர்ப்பாட்டத்-
தில் ஈடு்படடு வரும் ஒரு தைபபினநை 
நைற்்படி எதிர்பபு ஆர்ப்பாட்டத்மத 
நைற்சகாண்டுள்ளனர்.  

அநதநவமள க்டந்த 9ஆம் திகதி 
ோடடில் இ்டம்ச்பற்்ற வன்மும்றச 
்சம்்பவஙகள் சதா்டர்பில் இதுவமை 
1591 ந்பர் மகது ச்சய்யப்படடுள்ள-
தாக ச்பாலிஸ ஊ்டகப ந்பச்சாளர் 
சதரிவித்துள்ளார். அவவாறு மகது 
ச்சய்யப்பட்டவர்களில் 719 ந்பர் 
இது வமை விளககைறியலில் மவக-
கப்படடுள்ளதாகவும் அவர் சதரிவித்-
துள்ளார்.(ஸ) 

முறமபாக்கான அமனத்து...
இது சதா்டர்பில் அறிவித்துள்ளார்.  
்ப ா ை ா ளு ைன் ்ற த் து க கு ள் ளு ம் , 

்பாைாளுைன்்றத்துககு சவளிநய-
யும் ைககள் ்சார்பில் எடுககப்படும் 
முடிவுகளுககு ஆதைவளிகக தீர்-
ைானித்துள்ளதாக அவர் நைலும் 

குறிபபிடடுள்ளார்.   சுதந்திைக கடசி 
உறுபபினர்கள் அமைசசுப ்பதவி-
கமள ஏற்றுக சகாள்வதற்கு கடசி-
யின் ைத்திய குழு அனுைதி வழங-
கவில்மல எனவும் மைத்திரி்பால 
சிறிந்சன இதன்ந்பாது சதரிவித்தார். 

21 ஐ ககாண்டு வரும் முயறசி...
உறுதி ச்சய்வதும் அை்சாஙகம் கட-

்டாயம் முன்சனடுகக நவண்டிய 
ஒன்்றாகும் என்றும் அவர் சதரிவித்-
துள்ளார்.   அை்சாஙகம் முன்சனடுக-

கும் நைா்சடி ச்சயற்்பாடுகளுககும் 
ஏைாற்று வித்மதகளுககும் உ்டன் முற்-
றுபபுள்ளி மவகக நவண்டும் எனவும் 
்சஜித் பிநைைதா்ச சதரிவித்துள்ளார். 

நாடம்ட விடடு கவளிமயற...
நைற்சகாண்்ட விந்ச்ட நதடுதல் ே்ட-

வடிகமகயின் ந்பாநத அவர்கள் மகது 
ச்சய்யப்படடுள்ளனர்.

இலஙமக க்டற்்பம்ட குழு 
ஒன்று நிலாசவளி ச்பாலிஸாரு்டன் 
இமணந்து நைற்சகாண்்ட விந்ச்ட 
நதடுதல் ே்டவடிகமகயின் ந்பாது 
இவர்கள் மகது ச்சய்யப்படடுள்ள-
தாக சதரிவிககப்படுகின்்றது.  

மகது ச்சய்யப்பட்டவர்களில் 7 

ச்பண்களும் 3 குழந்மதகளும் அ்டங-
குவதாக இலஙமக க்டற்்பம்ட சதரி-
வித்துள்ளது.  

இவவாறு மகது ச்சய்யப்பட்டவர்-
கள் யாழப்பாணம், திருநகாணைமல, 
ைட்டககளபபு, புத்தளம், அம்்பாம்ற, 
இைத்தினபுரி, கம்்பஹா ைற்றும் 
சகாழும்பு ஆகிய இ்டஙகமள ந்சர்ந்-
தவர்கள் என இனஙகாணப்படடுள்ள-
தாக சதரிவிககப்படுகின்்றது. 

குமறநத பட்ச ப்ஸ...
அதற்கிணஙக   27 ரூ்பாவாக இருந்த 

கும்றந்த்பட்ச ்பஸ கட்டணம் 32 
ரூ்பாவாக அதிகரிககப்படடுள்ளது.

நேற்று (ச்சவவாய்ககிழமை) ேள் -
ளிைவு முதல் அமுலாகும் வமகயில் 
இந்த அதிகரிபபு அறிவிககப்பட-
டுள்ளது.   ்பஸ கட்டணத்மத அதிக -
ரிப்பதற்கு ந்பாககுவைத்து அமைச்சர் 

்பந்துல குணவர்தன நேற்று அனுைதி 
வழஙகினார். சிச்படநகா ைற்றும் 
ஐஓசி ஆகிய நிறுவனஙகள் எரிச்பா-
ருள் விமலமய அதிகரித்ததன் காை-
ணைாகநவ ்பஸ கட்டணஙகள் அதி -
கரிககப்படடுள்ளதாக இலஙமக 
ந்பாககுவைத்து ஆமணககுழு சதரி-
வித்துள்ளது.

கபாருளாதார ்சவால்கமள...
ஐ.ோ. முழுமையான ஆதைமவ 

வழஙகுசைன ஐ.ோ. வதிவி்ட ஒருங-
கிமணப்பாளர் ஹனா சிஙகர்-, சவளி-
ோடடு அலுவல்கள் அமைச்சர் ந்பைா-
சிரியர் பீரிஸி்டம் உறுதியளித்தார்.

 அத்தியாவசியப ச்பாருடகளின் 
விநிநயாகம், உணவுப ்பாதுகாபபு 
ைற்றும் வாழவாதாைம் சதா்டர்்பான 
கவமலகள் ந்பான்்ற ோடடின் தற்ந்பா-
மதய ச்பாருளாதாைச சூழநிமலயில் 
ஏற்்படும் ்பல ்பாதிபபுககள் குறித்து 
கலந்துமையாடுவதற்காக, சவளி-
ோடடு அலுவல்கள் அமைச்சர் ந்பைா-
சிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ சகாழும்பில் 
உள்ள ஐ.ோ. வதிவி்ட ஒருஙகிமணப-
்பாளர் ஹனா சிஙகர்- ஹம்டிமய ்சந்-
தித்தந்பாநத  அவர்   உறுதிவழஙகி-

யுள்ளார். எதிர்வரும் காலஙகளில் 
ஏற்்ப்டககூடிய சிைைஙகமள அை்சாங-
கம் முன்னறிவித்துள்ளதாகவும், 
்பாதிபபுககமளக கும்றககும் முகைாக 
முன்சனச்சரிகமக ே்டவடிகமக-
கமள நைற்சகாண்டு வருவதாகவும் 
அமைச்சர் சுடடிக காடடினார். ்சர்வ-
நத்ச ோணய நிதியம் ைற்றும் உலக 
வஙகியு்டன் ேம்டச்பற்று வரும் ந்பச-
சுவார்த்மதகள் உட்ப்ட, ோடடில் அை-
சியல் ைற்றும் ச்பாருளாதாை ஸதிைத்-
தன்மைமய உறுதிப்படுத்துவதற்காக 
அை்சாஙகம் முன்சனடுத்த ே்டவடிக-
மககமள சவளிோடடு அலுவல்கள் 
அமைச்சர் விளககினார்.   

ைககளின் அவ்சைத் நதமவகமள 
நிவர்த்தி ச்சய்வதற்காக முககிய அை்ச 

நிறுவனஙகள் ைற்றும் ஐ.ோ. ைற்றும் 
ேன்சகாம்ட ோடுகளின் ்பஙகளிப-
பு்டன் கூடிய ைத்திய ச்பாறிமும்ற-
சயான்று ்பரிசீலமனயில் உள்ளதாக 
அமைச்சர் ந்பைாசிரியர் பீரிஸ சதரி-
வித்தார். இருதைபபு ்பஙகாளிகளு்டன் 
கலந்தாநலாசித்து, அத்தியாவசியப 
ச்பாருடகளின் ்பற்்றாககும்ற ைற்றும் 
விவ்சாயத் தும்ற எதிர்சகாள்ளும் 
பிைசசிமனகமள நிவர்த்தி ச்சய்வதற்-
காக அை்சாஙகம் முன்சனடுத்த ே்டவ-
டிகமககள் குறித்தும் அவர் விளககி-
னார்.   

்சர்வநத்ச உதவிகமளப ச்பறுவதற்-
கும், அத்தியாவசியப ச்பாருடகளின் 
்பற்்றாககும்றமய நிவர்த்தி ச்சய்வ-
தற்கும், நவமலயின்மை ைற்றும் 

ஊட்டச்சத்துக கும்ற்பாடு ந்பான்்ற 
பிைசசிமனகள் சதா்டர்்பான கவமலக-
ளுககுைான ஐ.ோ.வின் முழுமையான 
ஆதைமவ ஐ.ோ. வதிவி்ட ஒருஙகி-
மணப்பாளர் சவளிோடடு அலுவல்-
கள் அமைச்சர் ந்பைாசிரியர் பீரிஸுககு 
உறுதியளித்தார். இது சதா்டர்பில் 
ஐ.ோ. ்பலதைபபு மும்றயீடுகமள 
நைற்சகாள்ளவுள்ளதாக வதிவி்ட 
ஒருஙகிமணப்பாளர் குறிபபிட்டார். 
சவளிோடடு அலுவல்கள் அமைச்சர் 
ந்பைாசிரியர் பீரிஸுககு வழககைான 
ஈடு்பாடுகள் ைற்றும் விளககஙக-
ளுககு ேன்றிகமளத் சதரிவித்த அவர், 
இலஙமக அை்சாஙகத்து்டன் ஐ.ோ. 
தனது ஒத்துமழபம்பத் சதா்டரும் 
என்றும் உறுதியளித்தார்.  

எரிகபாருள் விமைகள் மீண்டும்...
விமல 445 ரூ்பாவாகவும் அதிக -

ரிககப்ப்டவுள்ளதாக சதரிவிககப்ப-
டுகி்றது.  

இநதநவமள லஙகா ஐஓசி நிறு -
வனமும் தைது ச்பற்ந்றாலின் 
விமலமய இலஙமக ச்பற்ந்றாலிய 
கூட்டத்தா்பனத்தின் விமலககு ஏற் -
்றவாறு அதிகரிப்பதாக சதரிவித்-
துள்ளது.எரிச்பாருள் விமலகள் 
சதா்டர்்பான விமலசசூத்திைத்திற்கு 
அமைச்சைமவ அனுைதி வழஙகியுள்-
ளதாக சதரிவிககப்படுகின்்றது.  

 விமலசசூத்திைத்தின் அடிப்பம்ட -
யில் எரிச்பாருள் விமலகளில் திருத் -
தம் ச்சய்யப்படடுள்ளதாக எரி்சகதி 
அமைச்சர் கஞ்சன விநஜந்சகை சதரி -
வித்துள்ளார்.  

இந்த விமலசசூத்திைத்தில் எரி -
ச்பாருள் இ்றககுைதி ச்சலவு -
கள், தமையி்றககும் ச்சலவுகள், 
விநிநயாக ச்சலவுகள் ைற்றும் வரி 
ச்சலவுகள் ஆகியமவ உள்ள்டங -
குவதாக சதரிவித்த   அவர்,  இந்த 
விமலசசூத்திைத்தில் இலா்பம் உள் -

ள்டககப்ப்டவில்மல எனவும்   சதரி -
வித்துள்ளார்.

92 ஒகந்டன் ச்பற்ந்றால் ஊ்டாக 
83.71 ரூ்பா ேஷ்்டம் ஏற்்படடுவந்த-
நதாடு 82 ரூ்பாவினாநல விமல அதி -
கரிககப்படடுள்ளது. 95 ஒகந்டன் 
இ்றககுைதிககு 444 ரூ்பா ச்சலவா-
கும் நிமலயில் 450 ரூ்பாவாக விமல 
அதிகரிககப்படடுள்ளது. ஒடந்டா 
டீ்சலுககு 400.60 ்சதம் ச்சலவாகும் 
நிமலயில் 400 ரூ்பாவாக விமல அதி -
கரித்துள்ளதாக சதரிவித்த அமைச்சர்,  

சு்பர் டீ்சலுககு 444.95 ரூ்பா ச்சலவு 
ஏற்்படும் நிமலயில் விமலமய 445 
ரூ்பாவாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் 
குறிபபிட்டார். ைண்சணண்சணய் 
87 ரூ்பாவுககு விற்கப்படுகி்றது. 
ஆனால் அதற்கு 362.26 ்சதம் ச்சல-
வாகி்றது. 275.26 ரூ்பா ேஷ்்டத்தில் 
அது விற்கப்படுகி்றது. ைண்சணண்-
சணய் விமலகமள அதிகரிககவும் 
அமைச்சைமவ அனுைதி நகாைப்பட-
டுள்ளதாக அமைச்சர் சதரிவித்தார். 
(்பா) 

21 ஆவது திருத்தம் குறித்து...
ைற்றும் நயா்சமனகமள ச்ப்றவும் 

அமைச்சைமவ முடிவு ச்சய்துள்ளது. 
இந்த வாை இறுதிககுள் அது சதா்டர்-
்பான கலந்துமையா்டல்கமள நிம்றவு 
ச்சய்யவும் அடுத்த வாை அமைச்சைமவ-
யில் அமவ குறித்து மீள ஆைாய முடிவு 
ச்சய்யப்படடுள்ளது. 

திஙகடகிழமை அமைச்சைமவ கூட-
்டத்தில் மீள இந்த வி்டயம் குறித்த 
ஆைாயப்படும் எனவும் அமைச்சர் 
சதரிவித்தார்.  நிதி அமைச்சர் ்சைர்பபித்-

துள்ள இலஞ்சம், ஊழமல தடுககும் 
வமகயில் கணககாய்வு ஆமணக குழு 
ைற்றும் சகாள்முதல் ஆமணக குழு 
என்்பவற்ம்ற அமைத்தல், இைடம்ட 
பிைமஜகளுககு ்பாைாளுைன்்றம் சதரி-
வாவமத தடுத்தல் உள்ளிட்ட ்பல அம்-
்சஙகள் இந்த திருத்த நயா்சமனயில் 
உள்ள்டககப்படடுள்ளன. 19 ஆவது 
திருத்தத்மத வி்ட அதிக ஜனோயக 
அம்்சஙகள் புதிய திருத்தத்தில் உள்-
ள்டககப்படடுள்ளதாக நிதி அமைச-

்சர் விநஜதாஸ ைாஜ்பக ஷ அமைச்சை-
மவககு சதரிவித்துள்ளார்.    

பிைதைர் ைணில் விககிைைசிஙக, 
அமைச்சர்களான நிைல் சிறி்பால 
டிசில்வா, விநஜதாஸ ைாஜ்பக ஷ, 
்சட்டைா அதி்பர், ்சட்டவமைஞர் 
திமணககளம் ைற்றும் ்சட்டத்தைணிகள் 
21 ஆவது திருத்த ்சட்டேகமல தயாரிக-
கும் ச்சயற்்பாடடில் ்பஙநகற்றுள்ளமை 
குறிபபி்டத்தககது.    

நிம்றநவற்று ஜனாதி்பதி மும்றமய 

ஒழித்து ்பாைாளுைன்்றத்திற்கு கூடுதல் 
அதிகாைம் வழஙகும் வமகயிலும் 
சுயாதீன ஆமணககுழுககமள ்பலப-
்படுத்தும் வமகயிலும் அைசியல-
மைபபில் திருத்தம் ச்சய்யுைாறு ஆர்ப-
்பாட்டம் புரியும் இமளஞர்களும் 
எதிைணியும் சதா்டர்சசியாக குைல் 
சகாடுத்து வரும் நிமலயில் புதிய 
அமைச்சைமவ ்பதவிநயற்்றவு்டன் 
புதிய திருத்த நயா்சமன அமைச்சை-
மவககு ்சைர்பபிககப்படடுள்ளது. (்பா)  

ேருத்துவ கநருக்கடிமய தவிரக்க...
உறுதியளித்துள்ளது.   பிைதைர் ைணில் 

விகைைசிஙகவுககும் உலக சுகாதாை 
அமைபபின் இலஙமகககான வதிவி-
்டப பிைதிநிதி கலாநிதி அலாகா சிஙகுக-
குமிம்டயில் பிைதைர் அலுவலகத்தில் 
ந்பசசுவார்த்மதசயான்று இ்டம்ச்பற்-
றுள்ளது.  

அதன்ந்பாது இலஙமகககு உலக 
சுகாதாை அமைபபு ச்பற்றுகசகாடுக-
கும் நிவாைண நவமலத்திட்டத்தின் 
முதல் கட்டைாக இைண்டு மில்லியன் 
ச்டாலர் ச்பறுைதியான சுகாதாை வ்சதி-
கமள ச்பற்றுகசகாடுப்பதற்கு அந்த 
அமைபபு உறுதியளித்துள்ளது.  

அதற்கிணஙக தற்ந்பாமதய அை்சாங-
கம் ஆைம்பித்துள்ள புதிய சுகாதாை 
நவமலத்திட்டத்தின்கீழ தற்ந்பாமதய 
சேருககடிகமள எதிர்வரும் ஜுமல, 
ஓகஸட ைாதைளவில் நிவர்த்திச்சய்ய-
முடியுசைன உலக சுகாதாை அமைப-
பின் இலஙமகககான வதிவி்ட பிைதி-
நிதி ேம்பிகமக சவளியிடடுள்ளார்.  

இலஙமகயில் குழந்மதகள் ைற்றும் 
கர்பபிணித் தாய்ைாரின் ந்பா்சாகமக 
அதிகரிககும் வமகயில் உலக சுகாதாை 
நிறுவனம் சதா்டர்சசியாக அர்ப்பணிப-
பு்டன் ச்சயற்்படடு வருவதாகவும் 
அவர் சதரிவித்துள்ளார்.  

இதன்ந்பாது கருத்துத் சதரிவித்தி-
ருந்த பிைதைர் ைணில் விகைைசிஙக, 
இலஙமகயின் சுகாதாைத் தும்றமய 
முன்நனற்றுவதற்காக உலக சுகாதாை 
அமைபபு ச்பற்றுகசகாடுககும் ஒத்து-
மழபபுககளுககு ்பாைாடடுத் சதரிவித்-
துள்ளார். அத்து்டன் இந்தியா, ்பஙக-
ளாநதஷ் ஆகிய ோடுகள் இலஙமகககு 
வழஙகும் ஒத்துமழபபுககள் சதா்டர்-
பில் அவர் ்பாைாடடுககமளத் சதரிவித்-
துள்ளார். அநதநவமள, இலஙமகமய 
சுகாதாை காபபுறுதிககு உட்படுத்துவ-
தற்கு எதிர்்பார்ப்பதாகவும் அதற்காக 
உலக சுகாதாை அமைபபின் ஒத்து-

மழபபு அவசியசைன்றும் பிைதைர் 
சதரிவித்துள்ளார்.  

சகாழும்பிலுள்ள பிைதைர் அலுவல-
கத்தில் ேம்டச்பற்்ற நைற்்படி ்சந்திப-
பில் சுகாதாைத் தும்றயில் நிலவும் சிக-
கல்கள் சதா்டர்பில் ஆைாய்வதற்காக 
பிைதைரினால் நியமிககப்படடுள்ள 
விந்ச்ட குழுவின் தமலவர் ருவான் 
விஜயவர்தன சுகாதாை அமைசசின் 
சகாநைானா மவைஸ சதா்டர்்பான 
இமணப்பாளர் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப 
ந்சமவ ்பணிப்பாளர் விந்ச்ட ைருத்துவ 
நிபுணர் அன்வர் ஹந்தானி ஆகிநயா-
ரும் கலந்துசகாண்டுள்ளனர் 

இராணுவத்தின் ககாவிட-19 தடுப்பூசி...
தினஙகளில் தடுபபூசிகமளப ச்பற்-
றுகசகாள்ள வருமக தை முடியுசைன-
வும் இைாணுவத்தினர் சதரிவித்தனர்.  

உலகின் சில ோடுகளில் மீண்டும் 
சகாநைானா மவைஸ சதாற்று ்பைவல் 
இ்டம்ச்பற்று வரும் நிமலயில் 
முன்நனற்்பா்டாக மீண்டும் தடுப -

பூசி ச்சலுத்தும் ே்டவடிகமககமள 
ஆைம்பித்துள்ளதாகவும் இைாணுவத் 
தள்பதி ்சநவந்திை சில்வாவின் ்பணிப -
புமைககமைய சகாழும்பு விஹாை -
ைாநதவி பூஙகா தடுபபூசி மையம் 
மீண்டும் ஆைம்பிககப்படடுள்ளதாக-
வும் இைாணுவத்தினர் சதரிவித்தனர். 

அதுசதா்டர்பில் அவர்கள் நைலும் 
சதரிவிகமகயில், வாை ோடகளில் 
தினமும் காமல 8.00 ைணி முதல் 
பி.்ப. 4.00 ைணி வமை நைற்்படி தடுப-
பூசி மையம் ச்சயற்்படும் என்றும், 
ஞாயிற்றுககிழமைகளில் அந்த 
மையம் தி்றககப்ப்டாது என்றும் 

சதரிவித்துள்ளது்டன் இந்த தடுப -
பூசி மையத்தினூ்டாக சகாநைானா 
மவைஸ சதாற்று சதா்டர்்பான எந்த 
தடுபபூசிமயயும் ச்பற்றுகசகாள்வ-
தற்கு ச்பாதுைககளுககு ்சந்தர்ப்பம் 
அளிககப்படடுள்ளதாகவும் சதரி-
வித்தனர். 

பா்ட்சாமைகளுக்கான...
ச்பறுந்பறுகளின் அடிப்பம்டயில் 
ச்பற்றுகசகாடுககப்படடுள்ளதாயி -
னும் நியாயைான காைணஙகளுககாக 
்பா்ட்சாமலகமள ைாற்றுவதற்கு 
நதமவப்படும் ைாணவர்களுககு 
அதற்கான நைன்மும்றயீடம்ட 
்சைர்பபிப்பதற்கு வாய்ப்பளிககப்பட-
டுள்ளதாகவும் ஒன்மலன் மூலைாக 
அதற்கான வ்சதிகள் ச்சய்துசகாடுக-
கப்படுசைன்றும் அமைசசு சதரிவித்-
துள்ளது.  

அத்து்டன் நைன்மும்றயீடம்ட 
்சைர்பபிககநவண்டிய காலம் சதா்டர்-

பில் விமைவில் அறிவிககப்படுசைன்-
றும் சதரிவித்துள்ள கல்வியமைசசு 
அமனத்து நைன்மும்றயீடுகமளயும் 
ஒன்மலன் மூலைாக ைாத்திைநை கல்-
வியமைசசுககு அனுப்பநவண்டு-
சைன்றும் நேைடியாக மகயளிககும் 
அல்லது நவறு மும்றயில் வழககப்ப-
டும் நைன்மும்றயீடடு விண்ணப்பங -
கள் நிைாகரிககப்படுசைன்றும் கல்வி -
யமைசசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

 சவடடுப புள்ளிகளின் அடிப்ப -
ம்டயில்    தமிழ சைாழிமூலஆண்-
கள் ்பா்ட்சாமலகள்:  

சகாழும்பு நைாயல் கல்லூரி - 178,  
சகாழும்பு டி.எஸ. ந்சனோயகக 
கல்லூரி- 163,    ைட்டககளபபு ச்சன்.
மைககல் கல்லூரி- 158,   யாழ. இந்-
துககல்லூரி -158,   சகாழும்பு இசி -
்பதன கல்லூரி -156,   காத்தான்குடி 
ைத்திய கல்லூரி - 155,  

யாழ. ைத்திய கல்லூரி - 155,   ைட்டக-
களபபு சைதடிஸட ைத்திய கல்லூரி 
-152,   ்சாய்ந்தைருது ்சாஹிைா கல்லூரி 
- 152,   ஹற்்றன் நஜான் ச்பாஸநகா 
கல்லூரி -150,   கிண்ணியா ைத்திய 
கல்லூரி - 147    தமிழ சைாழிமூல 

ச்பண்கள் ்பா்ட்சாமலகள்:   யாழ. 
நவம்்படி ைகளிர் உயர் ்பா்ட்சாமல 
-163,   ைட்டககளபபு வின்்சன் ைகளிர் 
உயர்தை ்பா்ட்சாமல - 162,   ஹட்டன் 
ச்சன்.கபிரியல்ஸ ைகளிர் கல்லூரி 
155,   ைட்டககளபபு சிசிலியா ைகளிர் 
கல்லூரி -153,   சகாழும்பு இைாை-
ோதன் இந்து ைகளிர் கல்லூரி- 149,   
கண்டி ்பதியுதீன் சைாகைட ைகளிர் 
வித்தியாலயம்- 149,  ைாத்தமள 
ஆமினா ைகா வித்தியாலயம் -149,  
திருநகாணைமல ஸ்ரீ ்சண்முகா இந்து 
ைகளிர் வித்தியாலயம் - 147.  

எரிகபாருள் விமைமய தீரோனிக்க...
தீர்ைானிககும் வமகயிலான 

ச்பாறிமும்றசயான்ம்ற உருவாகக 
நவண்டிய நதமவ கண்்டறியப -
்படடுள்ளது. 

அவவா்றான ச்பாறிமும்ற -
யின் மூலம் ்பாவமனயாளர் -
களின் ேம்பிகமகமயக கடடி -
சயழுபபுவது்டன், இலஙமகப 
ச்பற்ந்றாலியக கூடடுத்தா்பனம் 
எதிர்சகாண்டுள்ள நிதி சேருகக -
டிகளுககும் ்சாதகைான விமளவு -
கமள ஏற்்படுத்தும். 

அநதந்பால் முககிய ஆறு (06) 
ச்சலவினக கூறுகள் சதா்டர்்பா -
கக கவனம் ச்சலுத்தி ைாதாந்தம் 
ச்பற்ந்றாலியப ச்பாருடகளின் 

விற்்பமன விமலமயத் தீர்ைானிப -
்பதற்கு இயலுைான வமகயில் 
ச்பாருத்தைான ்பரிந்துமைகமள 
முன்மவப்பதற்காக மின்்சாைம் 
ைற்றும் எரி்சகதி அமைசசின் தமல -
மையில் ைற்றும் ஏமனய ஏற்பு -
ம்டய நிறுவனஙகளின் பிைதிநிதி -
களு்டன் கூடிய குழுசவான்ம்ற 
நியமிப்பதற்கும்,  

குறித்த ்பரிந்துமைகளின் அடிப -
்பம்டயில் தயாரிககப்படும் 
ச்பாறிமும்றககமைய ைாதாந்தம் 
ச்பற்ந்றாலியப ச்பாருடகளின் 
விமலமயத் தீர்ைானிப்பதற்கும் 
மின்்சாைம் ைற்றும் எரி்சகதி அமைச -
்சர் ்சைர்பபித்த நயா்சமனககு 

அமைச்சைமவ அஙகீகாைம் வழங -
கியுள்ளது.   

 இந்தக குழுவின் ்பரிந்துமைப 
பிைகாைம் இருவாைத்திற்கு ஒருத -
்டமவநயா ைாதம் ஒரு மும்றநயா 
விமல ைறுசீைமைபபு நைற் -
சகாள்ளப்படும் எனவும் அமைச்சர் 
குறிபபிட்டார். 

அமைசசின் ச்சயலாளர், நுகர் -
நவார் ்பாதுகாபபு அதிகாை ்சம்ப, 
ஐ.ஓ.சி, ச்பற்ந்றாலியக கூடடுத் -
தா்பனம்,ைத்திய வஙகி உள்ளிட்ட 
தைபபினர் இந்தக குழுவில் அஙகம் 
வகிகக உள்ளதாகவும் அமைச்சர் 
சதரிவித்தார்.  

புதிய விமலசசூத்திைத்தின் பிை -

காைநை இம்மும்ற விமல அதிக -
ரிககப்பட்டதாகவும் உலக ்சந்மத -
யில் விமலகள் கும்றயும் ந்பாது 
அதன் ேன்மைமய ்பாவமனயா -
ளர்களுககு வழஙக உள்ளதாகவும் 
அமைச்சர் சுடடிககாடடினார். 6 
அம்்சஙகளில் 4 அம்்சஙகளின் பிை -
காைநை விமல ைறுசீைமைககப -
்படடுள்ளது.  விமலகமள அதிக -
ரிககாவிட்டால் அடுத்த சதாமக 
எரிச்பாருமள சகாள்வனவு ச்சய் -
வதற்கு ்பணம் மகயிருபபில் 
இல்மல என்று சதரிவித்த அவர் 
எரிச்பாருளுககாக வரிம்சயில் 
நிற்கும் நிமல விமைவில் தீரும் 
எனவும் குறிபபிட்டார்.  

எரிகபாருள் நிமையஙகளுக்கு... 03ஆம் ்பககத் சதா்டர் 
ச்பாலிஸ உயர் அதிகாரிகளுககு 

அறிவிககுைாறு அறிவுறுத்தப்பட -
டுள்ளது.  

இதன் ந்பாது எரிச்பாருள் நிைபபு 
நிமலயஙகளில் உள்ள எரிச்பா -
ருள் ்பவுஸர்களுககு நதமவயான 
்பாதுகாபம்ப வழஙகுவதற்கு 
நதமவயான ே்டவடிகமககமள 
நைற்சகாள்ளுைாறும் ்பணிபபுமை 
விடுககப்படடுள்ளது.  

அோவசிய குழப்ப நிமலகளி -

னால் வீதிகள் மூ்டப்படடு ச்பரும் 
்பாதிபபுகமள ைககள் எதிர்சகாள் -
கின்்றனர். இவவாறு வீதிகள் மூ்டப -
்படுவதால் க.ச்பா.த ்சாதாைண 
தைப ்பரீடம்சககு நதாற்றும் ைாண -
வர்கள் உட்ப்ட வீதிகளில் ்பயணிக -
கும் ைககள் அச்சௌகரியஙகளுககு 
உள்ளாகின்்றனர்.  

எனநவ, இவவா்றான ந்பாைாட -
்டஙகமள தவிர்ககுைாறு நகடடுக 
சகாள்வதாகவும் குறிபபிட்டார். 

நிதியியல், ்சட்ட... 03ஆம் ்பககத் சதா்டர் 
ச்பறுமக பிைான்ஸ M/s Lazard 

நிறுவனத்திற்கு வழஙகவும் ்சர்வநத்ச 
்சட்ட ைதியுமைஞர் ந்சமவககான 

ச்பறுமக பிைான்ஸ M/s Clifford 
Chance LLP நிறுவனத்திற்கு வழஙக-
வும் முடிவு ச்சய்யப்படடுள்ளது.

கடசி மபதஙகமள ேறநது... 03ஆம் ்பககத் சதா்டர்   
்சைர்பபித்து உரிய ஒத்துமழப -

ம்பப ச்பற்றுக சகாடுப்பதற்கு 
எதிர்்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப -
பிட்டார்.   

ோடடின் தற்ந்பாமதய ச்பாரு -
ளாதாை நிமலமைகள் குறித்து 
விளககைளித்த ைத்திய வஙகியின் 
ஆளுேர் குறிபபிடுமகயில், உலக 
வஙகியின் ஒத்துமழபபு்டன் முன் -
சனடுககப்படும் சகாள்மகத்திட -
்டத்திற்காக ஒதுககப்படடுள்ள 600 
மில்லியன் அசைரிகக ச்டாலமை 
எதிர்காலத்தில் எரிச்பாருள், 
எரிவாயு உள்ளிட்ட அத்தியாவசி -
யப ச்பாருடகள் ைற்றும் ந்சமவக -
மளக சகாள்வனவு ச்சய்வதற்குப 
்பயன்்படுத்த இணககப்பாடு எட -
்டப்படடுள்ளது என்்றார்.    

அநதநேைம், எஙகி ருந்தாவது 
ச்டாலர்கமளப ச்பற்றுக சகாடுத் -
தாலும் மின்்சாை்சம்ப, ச்பற்ந்றா -
லியக கூடடுத்தா்பனம், லிடநைா 
காஸ ந்பான்்ற நிறுவனஙகள் 
எதிர்சகாண்டுள்ள அதிக ேஷ்்டம் 
காைணைாக ச்டாலர்கமளக சகாள் -

வனவு ச்சய்வதற்குப ந்பாதிய 
இலஙமக ரூ்பாய்கள் இல்லாமை 
்பாரிய பிைசசிமனயாக உள்ளது 
எனவும் அவர் சுடடிககாடடினார். 
அத்து்டன், ்சர்வநத்ச ோணய நிதி -
யத்து்டனான ந்பசசுவார்த்மதகள் 
ே்டத்தப்படடு வருவதாகவும், 
முதல் சுற்றில் சதாழில்நுட்பப 
பிரிவின் ந்பசசுவார்த்மதகளின் 
இறுதிோள் நேற்று (24) எனவும் 
சதரிவித்தார். 

இந்தப ந்பசசுவார்த்மதகள் 
சவற்றியளித்து, க்டன் ைறுசீை -
மைபபு ைற்றும் ்சர்வநத்ச ோணய 
நிதியத்து்டன் ஒப்பந்தம் ச்சய்து -
சகாள்ளககூடிய 3-4 ைாத காலப்ப -
குதி ்சவால் மிககதாக அமையும் 
என்றும், இதமன எதிர்சகாள்ள 
முடிந்தளவு ே்டவடிகமககள் எடுக -
கப்படடிருப்பதாகவும் குறிபபிட -
்டார்.   

அண்மைககாலத்தில் வைவுச்ச -
லவுத்திட்டத்மதத் தயாரிககும் -
ந்பாது ைதிபபீடு ச்சய்யப்படும் அை -
்சாஙகத்தின் வருைானம் உண்மை 

நிமலமைககு அப்பால் ேம்டமு -
ம்றச்சாத்தியம் அற்்ற வமகயில் 
குறிபபி்டப்படுவதால் ்பாைாளு -
ைன்்றம் பிமழயாக வழிே்டத் -
தப்படுவதாகவும் ைத்திய வஙகி -
யின் ஆளுேர் சுடடிககாடடினார். 
இவவாறு ைதிபபீடு ச்சய்யப்படும் 
அை்சாஙகத்தின் வருைானத்மத 
அடிப்பம்டயாகக சகாண்டு 
அமைசசுககள் உள்ளிட்ட ச்சல -
வீனஙகளுககாக அதிக சதாமக 
ஒதுககப்படுவது இறுதியில் ச்சல -
வீனத்மத ஈடு ச்சய்ய முடியாத 
அளவுககு வைவுச்சலவுத்திட -
்டத்தில் துண்டுவிழும் சதாமக 
ஏற்்படுவதும், க்டன் சுமைககுள் 
சிககுவதும் இந்த நிமலமைககுக 
காைணம் என்்றார்.   

அநதநேைம், வருைான வரிமய 
உரிய மும்றயில் வசூலித்தல், இைத் -
தினககல் மகத்சதாழில் உட்ப்ட 
ஏற்றுைதி ைற்றும் இ்றககுைதியின் 
ந்பாது இ்டம்ச்பறும் மும்றநக -
டுகமளத் தவிர்ப்பதற்கு ோடடில் 
உரிய ச்பாறிமும்றசயான்ம்ற 

அறிமுகப்படுத்துவது உள்ளிட்ட 
்பல வி்டயஙகள் குறித்தும் இஙகு 
கலந்துமையா்டப்பட்டது. அத்து -
்டன், உள்ோடடு திம்றந்சரி உண் -
டியல் கட்டமளச ்சட்டத்தின் கீழ 
இதற்கு முன்னர் அனுைதிககப -
்பட்ட சதாமகமயவி்ட நைலதிக -
ைாக ஒரு டரில்லியன் ரூ்பா வமை 
க்டமனப ச்பறுவது சதா்டர்்பான 
தீர்ைானத்மதப ்பாைாளுைன்்றத்தில் 
முன்மவப்பதற்கும் இககுழுவில் 
இணககம் சதரிவிககப்பட்டது.   

இந்தக கூட்டத்தில் அமைச -
்சர் விதுை விகைைோயக, ்பாைாளு -
ைன்்ற உறுபபினர்களான முஜிபுர் 
ைஹைான், ோளக சகா்டநஹவா, 
ைஞசித் ்பண்்டாை, அனு்ப ்பஸகு -
வல், சுநைன் ைாகவன் ஆகிநயா -
ரும், ைத்திய வஙகியின் ஆளுேர் 
(கலாநிதி) ேந்தலால் வீைசிஙஹ, 
நிதி அமைசசின் ச்சயலாளர் 
ைஹிந்த சிறிவர்தன, சுஙகத் 
திமணககளத்தின் ்பணிப்பாளர் 
உள்ளிட்ட அை்சாஙக அதிகாரிகள் 
்பலரும் கலந்துசகாண்்டனர்.  

எம்.பிக்களின் வீடுகளில்... 03ஆம் ்பககத் சதா்டர் 
விவ்சாயிகளின் ்பயிர்களுககு இை்சா-

யன உைம் கிம்டககாத நிமலயில் சில 
அைசியல்வாதிகள் தைது வீடுகளில் 
உைஙகமள ந்சமித்து மவத்திருப்பது 
தைககு ஆச்சரியத்மத அளிப்பதாக-
வும் அவர் கூறினார்.  எவவா்றாயி-

னும், நதசிய உை ச்சயலகத்தின் அறிக-
மககள் கிம்டத்த பின்னர், எரிந்த 
வீடுகளில் காணப்படும் உைம் சதா்டர்-
பில் ்பாைாளுைன்்றத்தில் விந்ச்ட 
அறிகமகசயான்று சவளியி்டப்படும் 
எனவும் அமைச்சர் சதரிவித்தார். (்பா)   

உள்ளூராட்சி சபை நிறுவனங்கபை ்கபைத்து   
விசசட ஆபையாைரின் கீழ் க்காண்டுவரு்க   
இைஙமக நிருவாக ம்சமவ ்சஙகம் மவண்டுமகாள்   
(நலாைன்ஸ ச்சல்வோயகம்)   

உள்ளூைாடசி நிறுவனஙகமள 
உ்டனடியாக கமலத்து உள்ளூைாடசி 
்சம்பகமள விந்ச்ட ஆமணயாளர்-
களின் கீழ ச்சயற்்படுத்துவதற்கு 
உ்டனடி ே்டவடிகமக நைற்சகாள்-
ளுைாறு இலஙமக நிருவாக ந்சமவ 
்சஙகம் அை்சாஙகத்தி்டம் நவண்டு-
நகாள் விடுத்துள்ளது.

ோடு தற்ந்பாது எதிர்சகாண்டுள்ள 
ச்பாருளாதாை சேருககடியான சூழ-
நிமலயில் உள்ளூைாடசி ்சம்பகள் 
ச்பருைளவு எண்ணிகமகயாநனா-
ரின் கீழ உள்ள நிமலயில் அது 
அை்சாஙகத்திற்கு ச்பரும் சுமையா -
கியுள்ளதாக அந்தச ்சஙகம் சதரிவித் -
துள்ளது. புதிய உள்ளூைாடசி ்சம்ப 
நதர்தல் மும்றமையின் கீழ உறுப-
பினர்களின் எண்ணிகமக இைண்டு 

ை்டஙகாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் 
சுடடிககாடடியுள்ளார்.   

அமனத்து உள்ளூைாடசி ்சம்ப நிறு-
வனஙகளின் உத்திநயாகபூர்வ காலம் 
நிம்றவம்டந்துள்ள நிமலயில் 
அமவ நைலும் ஒரு வரு்ட காலத்-
திற்கு நீடிககப்படடுள்ள நிமலயில் 
ோடடின் ச்பாருளாதாைத்திற்கு சுைக-
கமுடியாத ச்பாருளாதாை சுமை ஏற்-
்படடுள்ளது என அந்த ்சஙகத்தின் 
பிைதித் தமலவர் தம்மிகக முத்துகல 
சதரிவித்துள்ளார்.   

சில ைாேகை ்சம்பகளின் முதல்வர் -
களின் ைாதாந்த ச்சலவு ஒரு மில்லி-
யமனயும்வி்ட அதிகரித்துள்ளதாக 
சதரிவித்துள்ள அவர், அை்சாஙகத்-
தின் ச்சலவினஙகமள கும்றப்ப-
தானால் இத்தமகய ச்சலவுகமள 
இல்லாசதாழிப்பது அவசியைாகும் 
என்றும்  அவர் சதரிவித்துள்ளார்.
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(சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்)

்பாதைப்பாருள் தவத்திருநை குற் -
றசசாட்டில், நபர் ஒருவர் தகது்சய்யப-
பட்டுள்்ார். 

சாவகச்சரி மதுவரித் திதைகக்த்தி-
னர், கசசாய பகுதியில் தவத்து இநநபதை 
(23) தகது ்சயைனர். உைவி மதுவரி 
ஆதை்யா்ர் ்ைாோன் ்ப்ைைாவின் 
வழிநடத்ைலில், சாவகச்சரி மதுவரித் 

திதைகக் மதுவரி பரி்சாைகர் ்வ.ைசி-
கைன் ைதைதமயிைான குழுவினர் இநை 
தகது நடவடிகதகத்ய முன்்னடுத்தி-
ருநைனர்.தகைான சந்ைக நபரிடமிருநது 
எட்டு கிைாம் கஞசா ்பாதைப்பாருள் 
மீட்கபபட்டது. இநநிதையில் ்சவ்-
வாயககிழதம (24) இசசந்ைக நபதை 
சாவகச்சரி நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்தி்ய-
்பாது,  முபபைாயிைம் ரூபா  அபைாைம் 
விதித்து தீர்பபளிககபபட்டது.       

ப�ோதைப்�ோருள் தைத்திருநைைர் தைது

(புதி்ய காத்ைான்குடி தினகைன் நிருபர்)

ைதட்சய்யபபட்ட சிக்ைட்டு-
கத் வி்யாபாைம் ்சயதுவநை ஒரு -
வதை,வி்ேட அதிைடிபபதடயினர் 
(23) காத்ைான்குடியில் தகது ்சய -
துள்்னர்.

இவரின் வீட்தட சுற்றிவத்த்ை 
வி்ேட அதிைடிபபதடயினர், 
அங்கு மதறத்துதவககபபட்டிருநை 
நான்கு பணடலிலிருநை 1020 சிகைட் -
டுககத் மீட்டதுடன் 65 வ்யது நப -
தையும் கடநை திங்கட்கிழதம தகது 
்சயைனர்.

பின்னர்,காத்ைான்குடி ்பாலிஸ் 
நிதை்யத்தில் இவதை ஒபபதடத்ை -
னர்.

இைாணுவ புைனாயவு பிரிவின் 
இைகசி்ய ைகவலுககதம்ய களுவாஞ-
சிககுடி வி்ேட அதிைடிபபதட -
யினருடன் இைாணுவ புைனாயவு 
பிரிவினரும் இதைநது குறித்தி வீட்-
தடசசுற்றி வத்த்ைனர்.

சட்டவிர�ோதமோக 
சிக�ட விற்றவர் 
பட்டயின�ோல் டகது

(காதைதீவு குறூபநிருபர்)

நாட்டில் நிைவும் ்பாரு்ாைாை 
்நருககடி, உைவு ைட்டுபபாடு 
்பான்ற இடர்கத், கத்்ய 
்வணடி ஆை்யங்களில், இடர், 
கத்யும் பதிகம்பாடும் பாரி்ய 
்ைசி்ய திட்டம் ஆைம்பித்து தவக -
கபபட்டுள்்து.

இநதுசம்ய கைாசாை அலுவல்கள் 
திதைகக்ப பணிபபா்ர் அ.உமா -

ம்கஸ்வைனின் ஒழுங்கதமபபில் 
நாடு பூைாக ்ைரிவு்சய்யபபட்ட 
ஆை்யங்களில் இது நதட்பறவுள்-
்ன.

இைன், முைல் நிகழ்வு அணதம-
யில் காதைதீவில்  இடம்்பற்றது.

இநதுசம்ய கைாசாை அலுவல்-
கள் திதைகக்த்தின் ஏற்பாட்டில் 
காதைதீவு � சித்ைாதனககுட்டி 
சுவாமி ஆை்யமும், சித்ைாதனக-
குட்டி அற்நறிபபாடசாதையும் 

இதைநது திருஞானசம்பநை-
மூர்த்தி நா்யனார் குருபூதச, திரு்ந-
டுங்க்த்ைைத்து இடர், கத்யும் 
பதிகம் ஓைல் நிகழ்வுகள் � சித்-
ைாதனககுட்டி ஆை்யத்தில் இடம் -
்பற்றன. இநநிகழ்வானது ஆை்யத்-
தின் ைதைவர்  ்பான்.பாைநதிைா 
ைைதமயில் இடம்்பற்றது.

இநநிகழ்வில், உபைதைவர் 
க.ைட்சைாமூர்த்தி, ்பாரு்ா்ர் 
ை.ைவககுமார், உப்ச்யைா்ர் திரு 

்ச.விஜ்ய்ைத்தினம்,நிர்வாக சதப 
உறுபபினர்க்ான சீ.்்யாகைாஜா, 
பி. கபாஸ்கர், இநது கைாசாை அபி-
விருத்தி உத்தி்்யாகத்ைர் திருமதி 
சிவ்ைாஜி சிவைாஜா மற்றும் அற -
்நறிபபாடசாதை ஆசிரி்யர்கள், 
மாைவர்கள் பகைர்கள் எனப பைர் 
கைநது ்காணடனர்.

 இைன்,ஏற்பாடுகத் மாவட்ட 
இநது கைாசாை உத்தி்்யாகத்ைர் 
கு.்ஜ்யைாஜி ்மற்்காணடார்.

இடர்களை, ்களையும் பதி்கம் 
பாடும் பாரிய தேசிய திடடம்
காமைதீவு சிததைாலயததில் ஆைம்பம

(அககதைபபற்று மத்தி்ய நிருபர்)

அககதைபபற்று பிை்ைச ்ச்யை -
கத்தில் ்டங்கு ஒழிபபு மற்றும் உட்-
புறங்கத் சுத்ைம் ்சயயும் நிகழ்வு 
அககதைபபற்று பிை்ைச ்ச்யைா-

்ர் ரீ.எம்.எம்.அன்சார் ைதைதம-
யில் நதட்பற்றது. இைன்்பாது 
பிை்ைச ்ச்யைா்ர் மற்றும் உத்தி-
்்யாகத்ைர்கள் சிைமைானம் ்சயது 
சூழதை சுத்ைம் ்சயவதை படத்தில் 
காைைாம்.

(்ைாபபூர் குறூப நிருபர்)

்பற்்றால் எரி்பாருள் நிைபபு 
நிதை்யம் இல்ைாைைால்,  ்ைாபபூர் 
பிை்ைச மககள் 
எரி்பாருத்ப 
்பற்றுக ்காள்-
வதில், பல்்வறு 
இன் ன ல் க த ் 
எதிர் ்நாககுவ-
ைாக ்ைரிவிககப-
படுகின்றது.

் ை ா ப பூ ர் 
பி ை ் ை ச த் தி -
லிருநது எரி-
் ப ா ரு ட் க த ் 
் ப று வ ை ற் கு 
15 கி்ைாமீட்-
டர் ்ைாதைவி-
லுள்் ்சருநு-
வை மற்றும் மூதூர் பகுதிகளுக்க ்சல்ை 
்வணடியுள்்ைாகவும் இவர்கள் ்ைரி -
விககின்றனர்.இவ்வாறு ்சன்றாலும்,சிை -
்வத்களில்

 எரி்பாருளில்ைாது திரும்பி வரும் 
நிதைதமகளும் ஏற்படுகின்றன.இதை-

்யடுத்து ்ைாபபூர் பல்்நாககு கூட்டுற -
வுச சங்கம்,இம்மககளுககு எரி்பாருள் 
வழங்க நடவடிகதக ்மற்்காணடுள் -
்து.்ைாபபூர் பல்்நாககு கூட்டுறவுச 

சங்கத்தின் ைதைவர் ஏ.எப.எம்.நிசாத் 
மற்றும் சங்க உறுபபினர்களின் மு்யற்-
சி்யால் ்ைாபபூர் பிை்ைசத்திற்கான எரி-
்பாருள் (24)  வழங்கபபட்டது.்ைாபபூர் 
்பாதுமககள் இைற்கு நன்றி ்ைரிவித்துள் -
்தம குறிபபிடத்ைககது.

பைோபபூர் பிரபைச மகைளுககு
எரி்�ோருள் விநிப�ோைம்

(புதி்ய காத்ைான்குடி தினகைன் நிருபர்)  

மட்டகக்பபு மதற மாவட்டத்தின் புளி -
்யடிககுடா புனிை ்சபஸ்தி்யார் ஆை்யத்தின் 
104 வது வருடாநை ்பருவிழா, பங்குத்ைநதை 
அருட்பணி அனிஸ்டன் ்மாறா்யஸ் அடிக்ார் 
ைதைதமயில் ஆைம்பமானது.

திருச்சபமாதையிதன ்ைாடர்நது ்காடி -
்்யற்றத்துடன் ஆைம்பமான இநநிகழ்வு,வரு-
டாநை ்பருவிழா ்காடியிறககத்துடன் (22) 
நிதறவுவதடநைது.  

வருடாநை திருவிழாவின் நவநாட்காைங்க-
ளில் தினமும் 5.30 மணிககு திருச்சபமாதை-
யும், பிைார்த்ைதனயும் அைதனத் ்ைாடர்நது 
நவநாள் திருபபலியும் இடம்்பற்றன. கடநை 
(21) சனிககிழதம காதை 7.00 மணிககு முைல் 
நன்தம மற்றும் உறுதிபபூசுைல் அருட்சாைனம் 
வழங்கும் திருபபலி்யானது மட்டகக்பபு 
மதற மாவட்ட ஆ்யர் ்பைருட்திரு ்்யாசப 
்பான்தன்யா ஆணடதக ைதைதமயில் ஒப -
புக்காடுககபபட்டது.  

அத்்ைாடு கடநை சனிககிழதம மாதை திருச-
சுருவப பவனி, வழதம்யான வீதிகள் ஊடாக 
்சன்று ஆை்யத்தை ்சன்றதடநைது. பின்னர் 

திருபபுகழ்மாதை ஆைாைதனயும், நற்கருதை 
ஆசீர்வாைமும் இடம்்பற்றன.  

நவநாட் காைங்களில் அருட்ைநதை்யர்க்ான 
அருட்பணி ரீ.சா்யநாைன், எஸ்,்ஜ ்றாோன் 
சுதவககீன்்ஸே் எஸ்,்ஜ ்ை்பான் சுைன் 
OMI, ஏ.்ைவைாசன், ஏ.்ஜன்சன் ்ைாயிட், 
எஸ்.்ஜ.சுைக்ஷன், சீ.வீ.அன்னைாஸ், எஸ்.
்ஜாசப அற்புைைாஜ்  மற்றும் அருட்ைநதை 

நிர்மல் சூதசைாஜ் ்ஜ,டி, -
எச உள்ளிட்ட அடிக-
்ார்க்ால் சிறபபு அரு -
ளுதைகளுடன் கூடி்ய 
திருபபலிகள் ஒபபுக்கா-
டுககபபட்டன.  

்பருவிழா தினத்ைன்று 
(22) ஞாயிற்றுககிழதம 
காதை 5.30 மணிககு 
முைைாம் திருபபலி 
்காடுககபபட்டு, காதை 
7.00 மணிககு ்பருவிழா 
கூட்டுத்திருபபலி  அருட்-
பணி எகஸ்.ஐ.ைஜீவன் 
அடிக்ார் ைதைதம -
யில் ஒபபுக்காடுககப-

பட்டது.  ்பருவிழா கூட்டுத் திருபபலித்யத் 
்ைாடர்நது புனிைரின் இறுதி ஆசீருடன் ்காடி -
யிறககபபட்டு ்பருவிழா  நி தறவதடநைது.
்பருவிழா சிறபபு  நி கழ்வாக அன்னைானம் 
வழங்குைலும் , அன்தற்ய தினம் மாதை 5.30 
மணிககு ்டாம்்பாைா வித்்யாட்டும் இடம்-
்பற்றது.  

புளி�டிககுடோ புனிை ்ச�ஸ்தி�ர்
ஆல� ைருடோநை ்�ருவிழோ

அகைதரப�ற்று பிரபைச ்ச�லைத்தில் 
சிரமைோன நிைழ்வு

 (புதுககுடியிருபபு வி்ேட நிருபர்)

ைமிழக சிதறயிலுள்் உறவு -
கத் விடுவிகக ்காரி மாநதை 
கிழககு பிை்ைச சதப தீர்மானம் 
நிதற்வற்றி உள்்து. ்நற்று 
(24) சதபயின் அமர்வு, ைவிசா -
்ர் மகாலிங்கம் நநைன் ைதை -
தமயில் இடம்்பற்ற்பா்ை 
இத்தீர்மானம் நிதற்வற்றப -
பட்டது.

திருசசி சிறபபு முகாமில் 
உணைாவிைை ்பாைாட்டத்தை 
்ைாடரும்,இைங்தக ைமிழ் உற -
வுகத் விதைவில் விடுவிகக 
்காரி்்ய இத்தீர்மானம் நிதற -
்வற்றபபட்டது.

கடவுசசீட்டின்றி, உள்நு -
தழநை குற்றசசாட்டில்   ்பாலி -
ஸோைால் தகது ்சய்யபபட்ட 
இவர்கள்,திருசசி சிதறயில் 
அதடககபபட்டுள்்னர். இவர் -
களும்,ைங்கத் விடுைதை 
்சயயுமாறு உணைாவிைை 

்பாைாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரு -
கின்றனர்.

என்வ, இவர்களின் வழக -
குகத் துரிைபபடுத்தி,விடுை -
தைககு வழி்காை ்வணடும் 
என்்ற, மாநதை கிழககு 
பிை்ைச சதபயில் தீர்மானம் 
நிதற்வற்றபபட்டுள்்து.

ஈழ மககள் ஜனநா்யக கட்சியின் 
பிை்ைச சதப உறுபபினர் தவை -

முத்து  ்ஜ்யரூபன்  இத்தீர்மா-
னத்தை   ்காணடுவநைார்.  சதப 
உறுபபினர்கள் ஏகமனைாக இதை, -
ஆ்மாதித்ைைால் தீர்மானம் நிதற-
்வறி்யது.

இ்ை்வத், குறித்ை தீர்மா -
னம்  ைமிழக முைல்வதையும், 
இைங்தகககான இநதி்ய தூைதை-
யும் விடுைதைத்ய துரிைபபடுத்து-
மாறு ்காரியிருககிறது.

ைமிழை சிதையிலுள்்ள உைவுைத்ள 
விடுவிககுமோறு பைோரி தீர்மோனம் 

�ை� ஆறுமுகநாவைர் ்பருமான் 
ஆணடில் (2022) இ்ம் இநதுசசிறார்க-
ளிதட்்ய நாவைர் ்பருமான் பற்றி்ய 
விழிபபுைர்தவ ஏற்படுத்தும்முகமாக, 
்யாழ்.மாவட்ட இநதுசம்ய அற்நறிப 
பாடசாதைகளில் 'வாைாநைச ்சாற்-
்பாழிவும் -மாைந்ைாறும் நா்யன்மார் 
குருபூதஜ நிகழ்வும்' சிவ� பாை. திரு-
குைானநை குருககள் (்ைாறன்்ைா, 
கனடா) அனுசைதையுடன் சம்ய்ஜாதி 
கதிர்காமன் நிஜலிங்கம் ஒழுங்கதமப-
பில் நதட்பற்று வருகின்றன.   

 21 ஆவது ்சாற்்பாழிவு, நல்லூர் 
்ைற்கு � கற்பக விநா்யகர் அற்நறிப 
பாடசாதை மணடபத்தில் எதிர்வரும் 
(27) பி.ப 3.30 மணிககு இநது கைாசாை 
உத்தி்்யாகத்ைர் திருமதி சு்பநதினி லிங்-
்கஸ்வைன் ைதைதமயில் இடம்்பற-
வுள்்து .   

நாவைர் குருபூதஜ, மற்றும் ைதை-

தமயுதை நிகழ்வுகத்த் ்ைாடர்நது, 
'நாவைர் ்பருமானின் கல்விபபணி' 
எனுந்ைானிப்பாருளில் இ்ம் 
தசவபபுைவர் ச.நவநீைன் ்சாற்்பா-
ழிவாற்றுவார். இைதனத் ்ைாடர்நது 
்சாற்்பாழிவிலிருநது வினாககள் 
்ைாடுககபபட்டு மாைவர்களுககான 
பாைாட்டுப பரிசில்கள் வழங்கபபடவுள்-
்ன.   

 அ்ை்வத் நீர்்வலி அருள்மிகு 
கநைசுவாமி ்ைவஸ்ைான சணமுக 
விைாச மணடபத்தில் (27) மாதை 5.00 
மணிககு பிைைமகுரு சிவ� இைா்ஜநதிை 
சுவாமிநாைககுருககளின் ஆசியுதைத்ய 
்ைாடர்நது பரிபாைன சதபத் ைதைவர் 
ை.்சாதிலிங்கம் ைதைதமயுதை ஆற்று-
வார். சிறபபுச்சாற்்பாழிதவ  தசவப-
புைவர் கு.சுமூகலிங்கம் 'தசவ வாழ்வு' 
என்னும் விட்யப்பாருளில் நிகழ்த்து-
வார்.                                   (அ.கனகசூரி்யர்)   

நல்லூர், நீர்பைலி ஆல�ஙைளில்   
நோைலர் ஆண்டு ்சோற்்�ோழிவுைள்

 (ஓமநதை வி்ேட நிருபர்)

நிதற்வற்று அதிகாைமுள்  ் ஜனாதிபதி 
முதறதமத்ய விரும்பி்யவர்கள் சிறுபான்தம ைதை-
வர்க்்்்யன கடற்்றாழில் அதமசசர் டக்ஸ் 
்ைவானநைா ் ைரிவித்ைார்.

வவுனி்யாவில் இடம்்பற்ற கட்சியின் வட்டாை 
அதமபபா்ர்களின் கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகங்-
களுககு கருத்து ்ைரிவிககும் ்பாது இவ்வாறு ்ைரி-
வித்ைார்.

அவர் ் மலும் ் ைரிவிகதகயில்,
கசசதீதவ குத்ைதகககு வழங்குவது ்ைாடர்பாக 

உத்தி்்யாகபூர்வ முடிவுகள் ஏதும் வழங்கபபட-
வில்தை. அவ்விட்யம் அைசி்யலுககாக ்பசபபட்ட 
விட்ய்மா ்ைரி்யாது.இது ்ைாடர்பாக ஏதும் கைந-
துதை்யாடல்கள் நதட்பற்றைாக எனககுத் ்ைரி்ய-
வில்தை. அவ்வாறு கசசதீவிதன இநதி்யாவிற்கு 
வழங்கககூடி்ய சூழ்நிதை ஏற்படாது.

அைசி்யைதமபபின் 21வது சீர்திருத்ைமானது நாட்-
டினுதட்ய பாைாளுமன்றத்திற்கும், நிதற்வற்று 
அதிகாைமுதட்ய ஜனாதிபதிககும் இதடயிைான 
அதிகாைங்கத  ் பற்றி்யைாகும். எநைவதகயிலும் 

13வது திருத்ைமும், 21வது திருத்ைமும் சம்மநைபபட்-
டைல்ை.

ஒரு காைகட்டத்தில், நிதற்வற்று அதிகாைமு-
தட்ய ஜனாதிபதி முதறதமத்ய ைமிழ் ்ைசி்ய 
ைதைவர் அபபாபிள்த  ் அமிர்ைலிங்கம், அல்ைது 
மதை்யக மககளுதட்ய ்ைசி்ய ைதைவர் ்ைாணட-
மான், முஸ்லிம் மககளுதட்ய ைதைவர் அஷைப 

ஆகி்்யா்ை  வலியுறுத்தி 
வநைனர். அைாவது நிதற-
்வற்று அதிகாைமுதட்ய 
ஜனாதிபதி முதறதம்யானது 
சிறுபான்தம மககளுககு 
பாதுகாபபானைாகவும், ப்ய-
னுள்்ைாகவும் இருககும் என 
அவர்கள் கூறினர். மீனவர்கள் 
பிைசசிதனத்ய இ்யன்ற்வு 
தீர்பபைற்கான மு்யற்சிகள்  
எடுககபபடும்.

இநதி்ய மீனவர்களின் 
இழுதவ படகுகளின் அத்-
துமீறல்கள், சட்டவி்ைாை 
்ச்யற்பாடுக்ால் வடமா-
காை  மீனவர்களின் வ்ங்கள் 

அழிககபபடுகி ன்றன. இதவ பாரி்ய பிைசசதனக-
்ாக காைபபடுகின்றன. இச்ச்யற்பாடுக்ால் 
கடற்்றாழிைா்ர்களின் ்ைாழில் உபகைைங்-
களும் அழிககபபடுகின்றன. இவ்வாறான பிைச-
சிதனககு ஓை்வு தீர்வுகணடு வருகின்்றாம். 
அ்ை்பான்று எரி்பாருள் பிைசசதனககு தீர்வு  
எட்டபபடவுள்்ைாகவும் அவர் ்ைரிவித்ைார்.       

நிளைதேற்று அதி்காரமுளை ஜனாதிபதி முளைளய 
சிறுபானளமை ேளைேர்கதை விரும்பினர

(அககதைபபற்று வடககு தினகைன் நிருபர்)

அம்பாதற மாவட்ட சமாைானமும் சமூ-
கபபணியும் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் 
சமாைான சுற்றுபப்யைம் சனிககிழதம (21) 
அம்பாதற மாவட்ட சமாைான குழுககளுககு 
இதடயில் ைம்பட்தட "சுவாட்" நிதை்யத்-
தில் இடம்்பற்றது. நல்லிைககத்தினுடாக 
சமாைானத்தை எதிர்்காள்்ல்,  ைற்்பா-
தை்ய அைசி்யல் மாற்றத்தை மககளுககு 
நன்தம ப்யககும் வதகயில், ் காணடு வைல் 
்பான்ற விட்யங்கள் இநை ஒன்றுகூடலில் 
கைநதுதை்யாடபபட்டன.

அம்பாதற மாவட்ட சமாைானமும் சமூ-

கபபணி நிறுவனத்தின் இதைபபா்ரு-
மான ை.ைா்ஜநதிைன், திட்ட உத்தி்்யாகத்ைர் 
்ைாகினி, பிை்ைச மாவட்ட நல்லிைகக குழு 
இதைபபா்ர்கள் உட்பட இத்்்யார் 
குழுககள் என பைரும் இதில் கைநது ் காண-
டனர். இசசமாைான ப்யைத்தில் ஒலுவில் 
கிழககு பல்கதைககழக நூைகம், ஒலுவில் 
துதறமுகம் ்பான்ற இடங்கத்யும் இவர்-
கள் பார்தவயிட்டனர். ்ைஹி்யத்ைகணடி, 
நாவிைன்்வளி, காதைதீவு, நிநைவூர் மற்றும் 
இறககாமம் ஆகி்ய சமாைானக குழுககள் 
இதில் பங்குபற்றியிருநைதம குறிபபிடத்-
ைககது.

சமோதோனக் குழுக்களின்  சமோதோன சுறறுபபயணம்

- டக்ளஸ்



72022  மே 25 புதன்கிழமே 25–05–2022

கம்புருபிடிய கேநல மேமை உரிமேயாளரினால்  

மாத்தறை தினகரன் நிருபர்

இ ம்முறை நறைபபறும் கல்விப் 
பபா துத்தரா்தர சா்தாரண ்தர பரீட்-
றச க்குத த்தாற்றும் மாணவர்களின் 
நலன் கருதி இலவச தபாக்குவரததுச் 
தசறவறை நைததுவ்தற்கு கம்புரு-
பிடிை கமநல தசறவ நிறுவனததின் 
உரிறமைாளர் தில்்ான் சமரவிக்ரம 
முன்வந்துளளார். 

இச்தசறவ கம்புருபிடியில் உளள 
கமநல தசறவ நிறுவனததின் 
முன்னால் தினமும் காறல 7.30 
மணிக்கு ஆரம்பமாகி மாத்தறைறை 

பசன்ைறையும். மாத்தறை நகரிலுளள 
சுஜாத்தா ம.வி, ராகுல ம.வி, புனி்த 
த்தாமஸ் ஆணகள கல்லூரி, புனி்த 
தேவிைர் கல்லூரி, புனி்த த்தாமஸ் 
மகளிர் கல்லூரி, மஹிந்்த ராஜபக் ஷ 
ம.வி ஆகிை பரீட்றச நிறலைஙகளுக்-
குச் பசல்லும் பரீட்சார்ததிகள இச்தச-
றவறை பைன்படுத்த முடியும். 

எரிபபாருள பிரச்சிறன, அதிகரித்த 
பஸ் கட்ைணம் என்பறவகளினால் 
அவதியுறும் மாணவர்களுக்கு இந்்த 
இலவச தசறவ ஆரம்பிக்கப்பட்ை-
்தாக தில்்ான் சமரவிக்ரம ப்தரிவித-
்தார். 

க.ப�ொ.த சொ/த மொணவரகளுக்கு 
இலவச �ஸ் சசவவ ஏற�ொடு   

கவிஞர சகொசல்ொ 
பெரமனியில கொலமொனொர

பஜர்மனியில் வசிதது-
வந்்த கவிஞர் தகாசல்ைா 
பசார்ணலிஙகம் (23)  
காலமானார். இலக்கிைத-
துறையில் ப்தாைர்ந்தும் 
ஈடுபட்டு வந்்த இவர், 
துணிச்சலுைன் கருதது-
கறள முன்றவக்கும் 
ஆளுறமமிக்கவர்.

கவிைரஙக தமறை-
களில் தசாபித்தவர். 
கவிற்தத ப்தாகுதி -
கறள பவளியிட்ைவர். 
பஜர்மனி - சுவிஸ் ஆதிைாமிைஙக-

ளில் நறைபபற்ை பல 
இலக்கிை நிகழ்வுகளில் 
இைம்பபற்ை கவிைரஙகு-
களில் கலந்துபகாணடு 
சிைப்பித்தவர்.

வாபனாலி நிகழ்ச்சிக -
ளிலும் கலந்து பகாண-
ைவர்.

அடுத்தடுதது நிகழும் 
ப ற ை ப் ப ா ளி க ளின் 
இழப்புகள மனற்தக் 
க ல ங க டி க் கின் ை ன . 
சதகா்தரி தகாசல்ைா-

வுக்கு எமது அஞசலி..!

ககாழும்பு தாஜ் ேமுத்ா ம�ாட்டலில் நம்டகெற்ற ைரு்டாநத லயன்ஸ் கழக விருது ைழங்கும் விழாவில் ெதது ைரு்ட 
அனுெைமுளள ே�்கே மகால்்டன் ஸிடஸ்  லயன்ஸ் கழகததின் உறுப்பின்ான ஆசோய ஆமலாககா ைகலைதத சி்றநத 
லயன்ஸ் கழகததிறகான  விருமதப் கெறறுளளார். விழாவில் விருது ைம் தாம் கேல்ைதறகு தேககு அமனதது விதததி-
லும் ஒததுமழப்பு ைழங்கிய அமனைருககும் அைர் நன்றி கதரிவிததுளளார்.  

அநுரா்தபுரம் தமற்கு தினகரன் நிருபர்

வர்த்தக நிறலைதற்த தசா்தறன -
யிைச்  பசன்ை நுகர்தவார் அதிகார 
சறபயின் அதிகாரிகளின் கைறமக்கு 
இறையூறு விறளவித்த வர்த்தக 
நிறலைததின் உரிறமைாளர் மற்றும் 
அவரது மறனவிறையும் கைந்்த (21) 
றகது பசய்துளள்தாக இராஜாஙகறன 

பபாலிோர் ப்தரிவித்தனர்.
இராஜாஙகறன ைாை13 பகுதிறைச் 

தசர்ந்்த ்தம்பதியினதர இவவாறு 
றகது பசய்ைப்பட்டுளளனர்.

நாைளாவிை ரீதியில் எரிபபாரு -
ளுக்கு ்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுளள 
நிறலயில் எரிபபாருறள பதுக் -
கிறவதது கூடு்தலான விறலக்கு 
அறவகறள விற்பறன பசய்வ்தாக 

அநுரா்தபுரம் நுகர்தவார் அதிகார 
சறபக்கு கிறைக்கப்பபற்ை ்தகவல் 
ஒன்றிற்கறமை சுற்றிவறளப்றப 
தமற்பகாளள பசன்ை தபாது,  குறித்த 
்தம்பதியினர் வர்த்தக நிறலைதற்த 
தசா்தறன இடுவ்தற்கு அனுமதி 
வழஙகாமல் அதிகாரிகளின் கை -
றமக்கு இறையூறு விறளவித்த்தாக 
பபாலிோர் ப்தரிவித்தனர்.

ஓய்வுப�ற்ற 
அதி�ர 

யூசுபபலபவ� 
கொலமொனொர 

த்வாப்ட்ை தினகரன் நிருபர்

ப்ம்மாத்தகமயின் பிரபல 
சமுகதசறவைாளர் ஓய்வுபபற்ை 
அதிபர் எம்.எல் யூசுப் பலப்றப  
காலமானர். தும்புலுவாவ பளளி 
பரிபாலன சறபத ்தறலவரும் 
ப்ம்மாத்தகம பளளிவாசல்க-
ளின் சம்தமளன பசைலாளரான 
இவர்,  தககாறல பிராந்திை திடீர் 
மரண விசாரறண அதிகாரிைாக-
வும் மாவபனல்றல நீதி பரிபா-
லன பிரிவுக்கான இணக்க சறப 
உறுப்பினராவும் தசறவைாற்றி-
யுளளார். 

  நாட்டின் பல்தவறு பகுதிக -
ளிலும்  ஆசிரிைாரகவும் அதிப -
ராகவும் இவர் தசறவைாற்றியுள-
ளதுைன்  பல்தவறு பபாதுநல 
அறமப்புகளில் பல உைர் ப்தவி-
கறளயும்  வகிததுளளார்.   அன்-
னாரின் ஜனாோ   தும்புலுவாவ  
றமைவாடியில் நல்லைக்கம் 
பசய்ைப்பட்ைது.

நுகரசவொர அதிகொரிகளின் கடவமக்கு
இவடயூறு விவைவிதத தம�தியினர வகது 

மவல்க இலக்கி் மொநொடு ெூன் 11 லணடனில
லணைனில் அடுத்த மா்தம் ஜூன் 

11ஆம் திகதி நறைபபைவுளள 
மறலைக இலக்கிை மாநாட்டுக்கு  
பிர்தம விருந்தினராக  மாத்தறளறைச் 
தசர்ந்்த எச்.எச்.விக்ரமசிஙக கலந்து 
சிைப்பிக்க உளளார். இவர் கல்விமான் 
இர.சிவலிஙகம், திருச்பசந்தூரன், வீர-
தகசரி எஸ்.எம்.கார்தமகம், தபராசி-
ரிைர்.தசா சந்திரதசகரம் அவர்களின் 
வழிகாட்ைலில் உருவானவர். மறலை-
கததின் மு்தல் சிறுகற்தத ப்தாகுப்பான 
'கற்தக்கனிகள' (1971) பவளியீட்டில் 
இவரது பஙகு முக்கிைமானது. நவா-
லியூர் க.பசாக்கநா்தனின் 'குைவஞசி' 

(1993), மாத்தறள வடிதவ-
லனின் 'மறலைகததில் 
மாரிைம்மன் வழிபாடும் வர-
லாறும்'(1997), 'மறலைக 
பரிசுக்கற்தகள' (1994),  
'அமரர் இர.சிவலிஙகம்: 
மறலைக சிந்்தறனகள' 
(2001), 'மறலைகததின் 
எழுச்சித ்தறலவர் பப.சந்தி-
ரதசகரன்'(2014,2017), 'எஸ்.
எம்.கார்தமகம் -வாழ்வும் 
பணியும்' (2018), பி.ஆர்.பபரிைசாமி-
யின்  'த்தாட்ைதப்தாழிலாளர் வீரப்-
தபாராட்ைம்' (2021), சாரல்நாைனின் 

'வானம் சிவந்்த நாட்கள' 
(2022), சி.வி.தவலுப்-
பிளறளயின் ' மறலைக 
அரசிைல்: ்தறலவர்களும் 
்தளபதிகளும்' (2022) 
ஆகிை நூல்கறளப்பதிப்-
பிதது மறலைக பதிப்புத 
துறையில் அழுத்தமான 
்தைதற்தப்பதிததுளளார்.

மறலைக அரசிைல்,ச-
மூக, இலக்கிை ஆவணங-

கறளச் தசகரிப்பதில் சறளக்காது 
உறழதது வருபவர் என்பதும் குறிப்பி-
ைத்தக்கது.    

பி்தே அதிதியாக H.H விக்ேசிங்க

சிறுமியின் மரணம 
பதொடரபில 

�ஸ் சொரதி வகது
இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பஸ் வணடியில் பைணிக்கும் தபாது ஏற்பட்ை விபத-
தில் பலிைான சிறுமியின் மரணம் ப்தாைர்பில் பஸ் சாரதி 
பபாலிோரால் றகது பசய்ைப்பட்டுளளார்.

மாவனல்றல அரனாைக்க வீதியில் கிரிகல சந்தியில் 
பஸ் பைணிததுக் பகாணடிருந்்த தபாது இச்சம்பவம் 
தநற்று முன்தினம் இைம் பபற்றுளளது.

்தாயின் மடியில் இருந்்த குழந்ற்த ைன்னல் பக்கமாக 
சரிந்்ததில் வீதிதைாரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்்த பலாறி-
பைான்றில் தமாதிைதில் ்தறல சி்தறுணை்தால் இம்மர-
ணம் இைம் பபற்றுளள்தாக ்தாயின் வாக்குமூலததில் 
இருந்து ப்தரிைவந்துளளது

இச்சம்பவததில் மரணமானவர் மூன்ைறர வை்தான 
உஸ்ோபிட்டிைப் பகுதிறைச் தசர்ந்்த சிறுமிைாவார் என 
பபாலிோர் ப்தரிவித்தனர். மாவனல்ல அரசாஙக றவத-
திைசாறலயில் அனுமதிக்கப்பட்ை பின் சிகிச்றச பவற்-
றிைளிக்கா்த நிறலயில் சிறுமி மரணமறைந்துளளார் என 
இவறவததிைசாறல றவததிைர்கள ப்தரிவித்தனர். 

கொலி மொவடடததில
எலிக்கொய்்சசல தீவிரம 

பவளிநொடடு துப�ொக்கி
வவததிருநத ந�ர வகது

பவலிகம தினகரன் நிருபர்

காலி மாவட்ைததில் எலிக் காய்ச்-
சல் மிகத தீவிரமாக பரவி வருவ்தாக 
காலி மாவட்ை சுகா்தார அதிகாரிகள 
ப்தரிவிக்கின்ைனர்.

இதுவறர மூன்றுதபர் இம்மாவட்-
ைததில் எலிக்காய்ச்சலினால் மரண -
மறைந்துளள்தாகவும் ப்தரிவிக்கப்ப-
டுகின்ைது.

வைல் தவறலகளில் ஈடுபடு -
தவாதர இவவாறு இக்காய்ச்சலி-
னால் பபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்ை-
னர். வைல் தவறல பசய்தவார் மிக 
அவ்தானததுைன் பசைற்படுமாறு 
தவணைப்படுகின்ைனர். இவவாைா-
னவர்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படின் 
உைன் றவததிைசாறலக்குச் பசன்று 
சிகிச்றச பபறுமாறும் தவணைப்படு-
கின்ைனர்.

்ம்பாந்த்தாட்றை குறூப் நிருபர்

பவளிநாட்டில் உற்பததி பசய்ைப் -
பட்ை துப்பாக்கி ஒன்றை றவததி-
ருந்்த சந்த்தகததில் நபர் ஒருவறர 
கதிர்காமம் விதசை அதிரடிப்பறை-
யினர் தமற்பகாணை சுற்றிவறளப் -
பின்தபாது றகது பசய்துளளனர். 

சிதுஜைபுர, கிரிந்ற்த, பகாைான 

பிரத்தசதற்த தசர்ந்்த நபர் ஒருவதர 
இவவாறு றகது பசய்ைப்பட்டுள-
ளார். பவளிநாட்டில் உற்பததி 
பசய்ைப்பட்ை துப்பாக்கிறை பைன்-
படுததி சந்த்தக நபர் குற்ைச் பசைல்-
களில் ஈடுபட்டுளளாரா என்பது 
ப்தாைர்பாக விசாரறணகள முன்பன-
டுக்கப்பட்டு வருவ்தாக கிரிந்ற்த 
பபாலிோர் ப்தரிவித்தனர்.   

புததளம் ோைட்டததில் கடும் ேமழ;  

கற்பிட்டி தினகரன் விதஷை நிருபர்  

தநற்று (24) அதிகாறல மு்தல் 
பபய்்த கடும் மறழ காரணமாக 
புத்தளம் மாவட்ைததில் புத்தளம் 
பிரத்தச பசைலாளர் பிரிவில் மாததி-
ரம் 5 ஆயிரதது 791 குடும்பஙகறளச் 
தசர்ந்்த 20 ஆயிரதது 122 தபர் பாதிக்-
கப்பட்டுளள்தாக புத்தளம் மாவட்ை 
பசைலாளர் எச்.எம்.எஸ்.பி.த்ரத 
ப்தரிவித்தார்.  

எனினும், இதுவறர பாதிக்கப் -
பட்ை குடும்பஙகள ்தற்காலிக 
முகாம்களில் ்தஙகறவக்கப்பை-
வில்றல எனவும், பாதிக்கப்பட்ை 
குடும்பஙகள ்தத்தமது வீடுகளிலும், 
உைவினர்கள வீடுகளிலும் ்தஙகி-
யுளள்தாகவும் அவர் குறிப்பிட்ைார். 

அததுைன், சா்தாரண ்தரப் பரீட்றச 
நறைபபறும் நிறலைஙகளில் ஏற்-
பட்டுளள பவளளம் காரணமாக 600 
மாணவர்கள பரீட்றச எழுதுவதில் 
சிரமஙகறள எதிர்தநாக்கினர்.  

எனினும், அவர்கள பாதுகாப்பான 
இைததிற்கு மாற்ைப்பட்டு எவவி்த 
்தைஙகளுமின்றி பரீட்றசயில் த்தாற் -
றுவ்தற்கு உரிை ஏற்பாடுகள பசய்து-
பகாடுக்கப்பட்ை்தாகவும் அவர் ப்தரி-
வித்தார்.   

இத்ததவறள, புத்தளம் நகர 
சறபக்கு உட்பட்ை புத்தளம் - மன்னார் 
வீதி, கறைைார்குளம், நூர் நகர் உள-
ளிட்ை ்தாழ்நிலப் பகுதிகளும், புத்த-
ளம் பிரத்தச சறபக்கு உட்பட்ை ரத-
மல்ைாை, அல்காசிமி சிட்டி மற்றும் 
பாலாவி உளளிட்ை பகுதிகளில் 

உளள வீடுகளிலும், வர்த்தக நிறல-
ைஙகளிலும் பவளளநீர் புகுந்்தறமயி-
னால் மக்களின் இைல்பு வாழ்க்றக 
பாதிக்கப்பட்டுளளன.  

இத்ததவறள, புத்தளம் கல்வி வல-
ைததிற்கு உட்பட்ை சாஹிரா த்தசிைப் 
பாைசாறல, புத்தளம் பசன். ஆன்ட்-
ரூஸ் மததிை கல்லூரி மற்றும் புத்தளம் 
இந்து மததிைக் கல்லூரி என்பனவும் 
பவளளததில் மூழ்கின. 

இ்தனால் பரீட்சார்ததிகள பல சிர-
மஙகளுக்கு உட்பட்ைனர். 

திட்ைமிட்ைபடி காறல 8.30 
மணிக்கு ஆரம்பமாகவிருந்்த பரீட்-

றசகள, ப்தாைர்ச்சிைாக பபய்்த கடும் 
மறழ காரணமாக 9.45 மணிக்தக 
ஆரம்பமாகியுளள்தாக மாணவர்கள 
குறிப்பிட்ைனர்.  

புத்தளம் வலைக் கல்வி அலுவலக 
அதிகாரிகள, புத்தளம் அனர்த்த முகா-
றமததுவப் பிரிவினர், பபற்தைார்கள 
ஆகிதைாருைன் முப்பறையினரும் 
கூட்ைாக இறணந்து பவளளநீரில் 
பாதிக்கப்பட்ை பாைசாறலயிலிருந்து 
மாணவர்கறள இைந்திர பைகு தசறவ 
மூலம் பாதுகாப்பாக தமல்மாடி 
வகுப்பறைக்கு அறழதது பசன்ைற்த-
யும் காணக்கூடிை்தாக இருந்்தது. 

5,791 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த   
சுமார 20,000 ச்பர ்பாதிப்பு   
ெரீடமே நிமலயங்களுககுள கைளளம்; ெரீடோர்ததிகளும் ொதிப்பு

Njrpa cg;G epWtdk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

thlif mbg;gilapy; thfdq;fis 
Nritf;F mkHj;Jjy;

nraw;ghl;L Fj;jif Kiwapd; fPo; nghUj;jkhd thfdj;jpid 

toq;Ftjw;fhf jifikahd egHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis Njrpa cg;G epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytH miof;fpd;whH.

tpjpfSk; epge;jidfSk;

thfd tif:  xU thfdk; - xl;NlhfpaH (lgps; nfg;/
[Pg;)

thfd epiyak;:  2018Mk; Mz;L my;yJ mjw;Fg; 

gpd; cw;gj;jp nra;ag;gl;lJld; 

thliff;Fg; ngWk; Ntisapy; 75000 

fp.kp. ,w;F Fiwthd Xl;l tPjj;ijf; 

nfz;bUj;jy;

xg;ge;j fhyk;: 12 khjq;fs;

toq;f Ntz;ba Nritfs;:  topg;gazj;jpd; rfy guhkhpg;GfisAk; 

kDjhuH Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld; tUlhe;j mDkjpg;gj;jpuk;> 

Gifg; ghpNrhjid> fhg;GWjp 

cs;slq;fyhd jpUj;j Ntiyfs;.

thfdq;fisg; gjpyPL rk;ge;jkhf:  24 kzp Neuj;jpw;F Nkyhd jpUj;j 

Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs; 

,Ug;gpd; XH rkkhdtifapyhd 

thfdk; gjpyPlhf toq;f Ntz;Lk;.

2022.05.26 Kjy; 2022.06.10k; jpfjp tiu ve;j Ntiy ehl;fspYk; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu &. 1500.00 XH kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy;> nghJ KfhikahsUf;F 

XH vOj;J%y Ntz;Ljiy Nkw;nfhs;tjd; %yk;> Mq;fpy 

nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; Njrpa cg;G epWtdj;jpd; 

fhrhsUf;F fhrhf nrJj;Jjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; Njrpa cg;G epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; itg;gpyplg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 2022.06.10k; jpfjp 

gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; fpilf;ff;$bajhf fPNo Fwpg;gplg;gLk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Njrpa cg;G 

epWtdj;jpd; rig miwapy; %lg;gl;lTld; cldbahfj; 

jpwf;fg;gLk;.

jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO

Njrpa cg;G epWtdk;

ifj;njhopy; mikr;R> 561/3> vy;tpl;bfy khtj;j> nfhOk;G-05.
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த�ொழில் முயற்சியொளர்களுக்கு 
த�ொடர பயிற்சி நி்கழ்வு்கள்  

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி தினைககளம் மற்றும் 
ULID இனைந்து த�ொழில் முயற்சியொளர்க-
ளுககொை த�ொடர்ச்சியொை ்பயிற்சி நிகழ்ச்சி-
கனள �ற்சமயம் நடொத்தி வருகின்றை. இந்� 
்பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் த�ொடர்்பொை மொவடட 
முன்்ைற்ற மீளொய்வு கூடடம் அணனமயில் 
அநுரொ�புரம் மொவடட தசயலகத்தில் நனட-
த்பற்றது.

மொவடட சமுர்த்தி ்பணிப்பொளர் டபிள்-
யூ.ஏ. வசந்�வின் அறிவுறுத்�லின் ்்பரில் 
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி தினைககளத்தின் 
சந்ன�ப்படுத்�ல் மற்றும் த�ொழில் முயற்சி 
அபிவிருத்தி ்பணிப்பொளர் எம்.ஜி.எஸ்.எஸ். 
கித்சிறி மற்றும் ஹர்்ஷ டி அல்விஸ், த�ொழில் 
முனை்வொர் அபிவிருத்தி ்பணிப்பொளர், 
ULID ஆகி்யொர் இதில் கலந்து தகொணடைர்.

இ�ன்்்பொது இது அனைவருககும் மிகவும் 
கடிைமொை ்நரம், ஆைொல் சவொல்கனள சமொ-
ளிகக ்வணடும். எை சமுர்த்தி மொவடட 
உ�விப ்பணிப்பொளர் டபிள்யூ.எம். மஹிந்� 
விரக்கொன் இ�ன்்்பொது த�ரிவித்�ொர்.

இந்�ப ்பயிற்சித் திடடஙகள் அனைத்ன�-
யும் குறித்� ்நரத்தில் முடிககத் ்�னவயொை 
ஆ�ரனவ வழஙகுமொறு திடட ்மலொளர்கள் 
மற்றும் ்பயிற்சியொளர்களுககு இ�ன்்்பொது 
அறிவுறுத்�ப்படடது.

இ�ற்கொக அநுரொ�புர மொவடடத்தின் 22 
பிர்�ச தசயலொளர் பிரிவுகனளயும் உள்ளடக-
கியவொறு த�ொழில் முயற்சியொளர்கள் த�ரிவு 
தசய்யப்படடுள்ளைர். இதில் ஒவதவொரு 
பிர்�ச தசயலகப பிரிவிலிருந்தும் மூன்று 
்்பர் வீ�ம் த�ரிவு தசய்யப்படடு அவர்க-
ளுககு சுயத�ொழில் ்பயிற்சிகள் வழஙகப்ப-
டுகின்றை. இத்திடடத்தின் கீழ் 5 நொடகள் 
தகொணட 40 ்பயிற்சி நிகழ்ச்சிகனள நடத்� 
திடடமிடப்படடுள்ளது. இதுவனர 7 ்பயிற்சி-
கள் நினறவனடந்துள்ளை.

O/L பரீட்சை எழுதும் 
மொணவர்களுக்கு 
இலவசை பஸ் சசை்வ
தவலிகம திைகரன் நிரு்பர்

இம்முனற க.த்பொ.� சொ/� ்பரீடனசககுத் 
்�ொற்றும் மொைவர்களின் வசதிகருதி தூர 
இடஙகளுககுச் தசல்லும் மொைவர்களுககு 
இலவச ்பஸ் ்்பொககுவரத்துச் ்சனவ ஆரம்-
பிககப்படடுள்ளது.

குறிப்பொக தவலிகமயிலிருந்து கொலிககுச் 
தசன்று ்பரீடனசககு ்�ொற்றும் மொைவர்க-
ளுக்க இவவசதி தசய்து தகொடுககப்பட-
டுள்ளது. 

திைமும் கொனல 6.15 மணிககு தவலிகம 
நகரிலிருந்து இப்பஸ் வணடி ்பயைத்ன� 
ஆரம்பிககின்றது. ்மலும் அஹஙகம, ஹ்ப-
ரொதுவ ்பகுதிகளிலிருந்தும் ்பஸ் வணடிகள் 
இலவசமொக ்சனவயில் ஈடு்படுத்�ப்பட-
டுள்ளை.

எரித்பொருள் த்பற்றுகதகொள்வதில் ஏற்்பட-
டிருககும் தநருககடியொை சூழ்நினலயில் இவ-
வொறொை வசதிகனள மொைவர்களுககு தசய்து 
தகொடுககப்படடுள்ளனமனய த்பற்்றொர்க-
ளும் த்பொதுமககளும் ்பொரொடடியுள்ளைர். 

தபொஸன் பண்டி்்க 
த�ொடரபொன 
்கலந்து்ையொடல் 
திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

 த்பொஸன் த்பௌர்ைமி திைத்ன� முன்-
னிடடு இன்று 25ஆம் திகதி பு�ன்கிழனம 
பிற்்பகல் 3.00 மணிககு த்பொஸன் ்பணடினக 
த�ொடர்்பொை வி்சட கலந்துனரயொடல் ஒன்று 
அநுரொ�புரம் அடடமஸ்�ொைொதி்பதி நொயகக 
்�ரர் �னலனமயில் அநுரொ�புரம் மொவடட 
தசயலக ் கட்்பொர் கூடத்தில் நனடத்பறவுள்-
ளது. 

இவவருடம் த்பொஸன் ்பணடினகனய 
எவவொறு தகொணடு நடொத்துவது என்்பது 
த�ொடர்்பொை சகல வி்பரஙகள் ்பற்றி கலந்து-
னரயொடுவ�ற்கொக்வ அநுரொ�புரம் மொவடட 
தசயலகத்தில் இக கூடடம் ஒழுஙகு தசய்யப-
்படடுள்ளை. இக கூடடத்தில் சமய �னல-
வர்கள் உட்பட த்பொஸன் விழொ ஏற்்பொடடுக 
குழுவிைர் மற்றும் முககியஸ்�ர்கள் கலந்து 
தகொள்ளவுள்ளைர். இ�ன்்்பொது த்பொஸன் 
விழொ ்பற்றிய முககிய தீர்மொைஙகள் ்பல எடுக-
கப்படவுள்ளனம இஙகு குறிபபிடத்�ககது.

எரிதபொருள் நிைப்பு 
நி்லய �ொக்கு�லில்
ஒருவர ்கொயம் 

அககுறனை குறூப நிரு்பர்

நொவலபபிடடிய நகரத்தில் உள்ள எரித்பொ-
ருள் நிரபபு நினலயத்தில் �ொககப்படட முச்-
சககர வணடி சொரதி ஒருவர் கணடி ்�சிய 
னவத்திய சொலயில் (23)  அனுமதிககப்பட-
டுள்ளொர்.

இது ்பற்றி ்மலும் த�ரிய வருவ�ொவது; 
22ம் திகதி இரவு நீணட ்நரம் கொத்திருந்து 

எரித்பொருள் த்பற வந்� முச்சககர வணடிச் 
சொரதிககு எரித்பொருள் கினடககொ� கொரைத்-
�ொல் வொககுவொ�ம் ஏற்்படடுள்ளது. எரித்பொ-
ருள் நிரபபு நினலய உரினமயொளர் மற்றும் 
்பணி புரியும் ஊழியர்கள் ்மற்்படி சொரதிக-
கும் இனட்ய வொககுவொ�ம் ஏற்்படடுள்ளது. 
வொககுவொ�ம் பின்ைர் �ொககு�லொக மொறியுள்-
ளது. மயககமனடந்� நினலயில் கீ்ழ வீழ்தி-
ருந்� சொரதி நொவலபபிடடி னவத்தியசொனல-
யில் ்சர்ககப்படடு பின்ைர் கணடி ்�சிய 
னவத்திய சொனலககு எடுத்துச் தசல்லப்படடு 
சிகிச்னச த்பற்று வருகிறொர்.

Nfs;tp mwptpj;jy;
Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;

fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;wy; (af;fy fsQ;rpa fl;blj;njhFjp)
Gtpr;rhpjtpay; msit kw;;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; af;fy ntuy;ytj;j 

fsQ;rpa fl;blj;njhFjpapy; fsQ;rpag;gLj;jg;gl;Ls;s fPNo jug;gl;Ls;s 

ghtidapy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fspd; tif kw;Wk; 

nghUl;fspd; ,yf;fk; tpguk; msT

01

(mYtyf cgfuzq;fs;)

Computer (CPU) 31
Laptop Computer 12

UPS 70
Scanner Machine 08

Fax Machine 05
Finger Machine 05

Cash Counter Machine 07
Fridge 01

LCD Monitor 24
CRT Monitor 52

Photocopy Machine 12
Water Dispenser 06

Printers 70
Projectors 01

Calculators 41
GPS 09

Digital Camera 08
Laminating Machine 01

Telephone (Cable) 52
Pedestal Fan 65

,g;nghUl;fis jdpj;jdpahf tpw;fg;glkhl;lhJ mj;Jld; nghUl;fspd; tifAld; 

rk;ge;jg;gl;l nghUl;fspd; nkhj;jKk; xU nfhs;tdthsUf;F tpw;gid 

nra;ag;gLk;. Nkw;gb nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F Mh;tk; fhl;Lfpd;w 

tpz;zg;gjhuh;f;F &.10>000.00 (kPsspf;fg;gLk;) kw;Wk; &.1>00.00 kPsspf;fg;glhj 

njhifia Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; 

jiyikafj;jpw;F nrYj;jpajd; gpd;G ngWifg;gphptpy; Fwpj;j tpz;zg;gq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022.05.26 Mk; jpfjp Kjy; thu ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.4.00 tiu Fwpj;j 

nghUl;fis af;fy ntuy;ytj;j fsQ;rpa tshfj;jpy; ghPl;rpf;fyhk;. 

mjdbg;gilapy; ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;wrhuhh; Fwpj;j tpz;zg;gj;ij epug;gp 

2022.06.08 Mk; jpfjp K.g.2.00 ,w;F Kd;G mt;tpiykDf;fis 'jiyth;> 

ngWiff;FO> Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;> ,y.569> 

vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ eph;thfg; 

gphptpy; cs;s Fwpj;j ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis mDg;Gk; NghJ fbj ciwapd; Nky; %iyapy; 'fsQ;rpaj;jpypUe;J 

mfw;wg;gl;l nghUl;fSf;fhd tpiykDf;fs;" vd;W Fwpg;gpLq;fs;. tpiykDf;fis 

jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;Js;NshUf;F rKfkspf;f KbAk; 

mj;Jld; jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;

ngWiff;FO>

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;>

,y -569>

vg;gpl;lKy;y tPjp>

gpl;lNfhl;Nl

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G - 
(NCB) ,wf;Fkjp kw;Wk; toq;fy;

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s  fhfpjq;fs; kw;Wk; Nghh;l;fis (Papers and Board) 
toq;Ftjw;F ,e;jpa cw;gj;jpahsh;fspd; mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fsplkpUe;J 

kl;Lk; (,e;jpa flDjtpj; jpl;lj;jpdhy; epjpaplg;gLtjdhy;)  tpiykDf;fis murhq;f 

mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyth; miof;fpd;whh;.

Nfhitf; FwpaPL njhif cUg;gb tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp

SPC/SUP/FI/001/2022/26 100 MT Off set White Prin� ng Paper – 24”x36” / 70 gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/27 100 MT Double side Coated Art Board – Gloss / 508x635 
mm /230 gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/28 75 MT One side Coated Art Board – White Back /625 
x860mm/250 gsm 200,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/29 100 MT Double side Coated Art Board – Gloss/ 540x784mm 
/220 gsm (min) 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/30 100 MT Imported White Wri� ng Paper - 610mm / 70gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/32 150 MT Imported Off set White Prin� ng Paper – 750mm / 
80 gsm 400,000/=

1.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

2.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikahf gpd;tUk; jFjp 

%yg;gpukhzq;fis tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 m.  Kfthpd; epiyik cw;gj;jpahshpd; mq;fPfhuk; / ml;Nlhh;zp jj;Jtk; 

toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 M. nry;YgbahFk; tpahghug; gjpT

3.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-06-06Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,lk;ngWk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-05-25Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-13Mk; jpfjp 

tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

xU njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj 5>000.00 &ghitr; nrYj;jp> ghJf;f> gdhYt> 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 

tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f %iyapy; Nfs;tp FwpaPl;byf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L ghJf;f> gdhYt> 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ jiyth;> murhq;f mr;rff; 

$l;Lj;jhgdk;> gdhYt> ghJf;f vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; 2022-06-

15Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l 

cldLj;J jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs;  

my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

6.  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l ehs; Kjy; 45 ehl;fhl;b ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

7.  Nfhhpf;if gpiz Kwpahf gz itg;G my;yJ murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyth; / nghJ KfhikahsUf;Fr;  nrYj;jf;$bajhf ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp 

tha;;e;j tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp 

cj;juthjnkhd;iw tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fis 2757500 vDk; njhiyNgrp / njhiyefy; 

,yf;fj;jpD}lhf toq;fy; KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;>

gdhYt> ghJf;f.

2022-05-24.

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2022/12

SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF 02 
NO’S OF 250KVA GENERATORS FOR THE DATE CENTRE 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Nkw;fhZk; 

Nfs;tpf;F ,iaghd Kd;nkhopTfSf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs;; 

miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; 02 No’s of 250KVA Generators for the 
date center  

ngWif Kiw Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp 

Nfhuy; (NCB)

Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk;

&gh 15>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; ngWkjp &gh 700>000.00

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjpj; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2022-06-14 gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022-06-15 K.g. 10.00 kzp

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; 

my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk; vd;gJld; mth; rhh;gpy; xg;ge;jj;ijg; gjpT 

nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

2.  2022-05-23Mk; jpfjpapypUe;J 2022-06-14Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J vOj;JUtpyhd 

Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; Nfs;tp 

jpwf;fg;gLk;  jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;j fhyg;gFjpahd 120 ehl;fhl;b ehl;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba tq;fp cj;juthjj;Jld;/tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J (toq;fy;) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – Nky;; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

Nfs;tp mwptpj;jy; - 
nfhl;lfiy gpuNjr rig.

tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; 
Fj;jiff;F tpLk; Nfs;tp.

01.  nfhl;lfiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; 01.07.2022k; jpfjp njhlf;fk; 

30.07.2052 k; jpfjp tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf gpujp> %ygpujp vd ,uz;L 

gpujpfSld; $ba rPy; nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 20.06.2022 k; jpfjp Kw;gfy; 10.00 

kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  k.kh/cs;@uhl;rp Mizahsu; nghJ Rw;WepUgk; ,y 2016/3 ,d; mbg;gilapNyNa 

Nkw;Fwpg;gpl;l Nfs;tpkDf;Nfhuy; ,lk;ngWk; vd mwpaj;jug;gLfpwJ.

03.  cg ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s Nfs;tpg;gbt fl;lzj;ijAk; itg;Gg;gzj;jpidAk; 

nrYj;jp 01.06.2022 jpfjp njhlf;fk; 15.06.2022 k; jpfjp gpw;gfy; 3.00 kzp tiu 

Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  cupa Nfs;tpg; gbtq;fis G+h;j;jp nra;J 20.06.2022k; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fj;jf;fjhf “jiytu;> nfhl;lfiy gpuNjr rig> 

nfhl;lfiy” vd Kftupaplg;gl;L> gjpTj;jghypNyh my;yJ nfhl;lfiy gpuNjr 

rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapNyh Nru;f;fg;gl Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tp rku;g;gpf;fg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 30 tUlj;jpw;F 

tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; Fj;jiff;F ngwy; vd njspthf Fwpg;gplg;gl 

Ntz;Lk;.

06.  20.06.2022 jpfjp K.g 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 

re;ju;g;gj;jpy; Nfs;tpahsu; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtu; 

tUifjUjy; Ntz;Lk;.

07.  khjhe;jk; nrYj;j Ntz;ba Nfs;tpj;njhifapid xt;nthU khjj;jpd; ,Wjp 

jpdj;jpw;F Kd;du; nrYj;jhj gl;rj;jpy; E}w;Wf;F gj;J tPjk; (10%) jz;lg;gzkhf 

nrYj;j Ntz;Lk;.

08.  xNu jlitapy; nrYj;jg;glNtz;ba gzj;jpw;fhd Mff;Fiwe;j Vy tpiyia 

jPu;khdpf;Fk;NghJ mur kjpg;gPl;lhsupdhy; my;yJ cs;@uhl;rp rigapd; 

kjpg;gPl;lhsupdhy; kjpg;gPL nra;ag;gLk; ngWkjpf;fikthf khjf; $yp kjpg;gplg;gl;L> 

mg;ngWkjp 120My; ngUf;fg;gl;L tUk; ngWkjpapid Fiwe;jgl;r Vytpiyahff; 

fUjp Nfs;tp miog;G nra;ag;gl Ntz;Lk;.

09.  njupT nra;ag;gl;l Nfs;tp kDjhuu;> xNu jlitapy; nrYj;jg;glNtz;ba nkhj;jj; 

njhifia KOikahf nrYj;jpa gpd;G> filaiw Fj;jiff;F nfhLg;gjw;fhd 

Fj;jif xg;ge;jk; ifnaOj;jplg;gl Ntz;Lk;.

10.   rig %ykhf KbT nra;ag;gl;lhy;; xNu jlitapy; nrYj;jg;gl Ntz;ba gzj;jpy; 

50% ,id gzkhf mwtpl;L> kpFjpia 6 khjq;fSf;Fs; jtiz Kiwapy; 

mwtplyhk;. mt;thuhd re;ju;g;gj;jpy; kpFjpg;gzk; mwtplg;gLk;NghJ> mg;Nghija 

kj;jpa tq;fp tl;btPjj;jpd;gb tl;b mwtplg;gLk;.

11.  Fw;wkpioj;jtu; ml;ltizapy; cs;slq;fpAs;s vtNuDk; my;yJ mthpd; Neub 

cwtpdh; my;yJ gpujpepjp vtNuDk; Nfs;tpfs; tpz;zg;gj;jpUe;jhy; Fwpg;gpl;l 

tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLk;.

12.  rfy Nfs;tpg; gbtq;fisAk; Vw;Wf;nfhs;s $ba my;yJ epuhfhpf;fg;gLk; chpik 

Nfs;tp rigia rhh;e;jjhFk;. KiwghLfs; ,Ug;gpd; mjid fbjk; %yk; Nfs;tp 

rigf;F rkh;g;gpf;fTk;.

13.  Nfs;tp tpz;zg;gk; ngw;Wf;nfhs;s jq;fspd; Njrpa milahs ml;ilia rku;gpf;f 

Ntz;Lk;.

14.  Nju;e;njLf;fg;gl;l Nfs;tpjhuu; Nfs;tp eilKiwia mtkjpf;Fk; gl;rj;jpy; mtuJ 

itg;Gg;gzk; rigf;F cupj;jhFtJld; Nfs;tp rk;ge;jkhf Fw;wkpioj;jtuhf 

fUjp mtuJ ngau; Fw;wkpioj;Njhu; gl;baypy; Nru;f;fg;gLk;.

15.  Nfs;tpfs; %ykhf jhq;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa 

fl;blk; NtW egu;fSf;F Fj;jiff;F tplKbahJ. mt;thW Fj;jiff;F tplg;gLk; 

re;ju;g;gj;jpy; cldbahf jq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s mDkjpg;gj;jpuk; ,uj;J 

nra;ag;gl;L Fwpg;gpl;l Fj;jif tpahghuj;ij rig nghWg;Ngw;Fk;.

16.  filapid nghWg;Ngw;wtNu ePu; ,izg;G> kpd; ,izg;G vd;gtw;wpid 

ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;

17.  ePu;f;fl;lzKk; kpd;rhu fl;lzKk; Nfs;tpjhuupdhy; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

cg ml;ltiz

tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; Fj;jif fhyk; 30 tUlk;

,y ,lk; Nfs;tp tpguk;

kPsspf;fgLk; 

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif &.

Nfs;tpg;gj;jpu 

fl;lzk; &.

30 

tUlj;jpw;F 

Fiwe;j 

Nfs;tp &

01 tl;lnfhil

,y 01 Gjpa fl;blk; 

(rpy;yiw tpahghuk;)

10>000.00 1>000.00 600>000.00

,y 02 Gjpa fl;blk; 

(rpy;yiw tpahghuk;)

10>000.00 1>000.00 600>000.00

uh[kzp gpurhe;j;

jiytu;

nfhl;lfiy gpuNjr rig

25.05.2022
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DFCC வங்கியின் சில கிளைகள் இடமாற்றம் 

அனைவ ருக்கும் ஏற்ற வங்கியாை DFCC 
வங்கி, அளுத்கம, ்காத்ான்குடி, அக்்கனைப்-
ப றறு, நுக்கக்கானை மறறும் நாவுலவில் 
கமம்படை வாடிக்ன்கயாளர் அனுபவதன் 
வழங்குவ்ற்கா்க அங்க்க ்ைது கினள்கனள 
இைமாற்றம் கெய்துளளது. புதி்ா்க இை-
மாற்றம் கெய்யப்படை கினள்கள முன்றகய 
அந்ந் கினள்களின் நீணை்கால வாடிக்-
ன்கயாளர்்கள, DFCC வங்கியின் சிகைஷை 

மு்கானமததுவ அதி்காரி்கள மறறும் பணியா-
ளர்்களின் பங்்களிப்புைன் தி்றநது னவக்்கப் -
படடுளளை.  

இ்ன்படி, DFCC அளுத்கம கினளயா-
ைது ்றகபாது இல. 39/A, கவலிகபன்ை 
வீதி, அளுத்கம என்்ற மு்கவரியிலும், DFCC 
்காத்ான்குடி கினளயாைது இல. 97, புதிய 
்கல்முனை வீதி, ஆனையம்பதி என்்ற மு்க-
வரியிலும் மறறும் DFCC அக்்கனைப்பறறு 

கினளயாைது க்ாகுதி 02, MBS ்கடைைம், 
அம்பான்ற வீதி, அக்்கனைப்பறறு என்்ற மு்க-
வரியிலும் அனமநதுளளை. DFCC வங்கி-
யின் நுக்கக்கானை கினள ்றகபாது இல. 
24, நாவல வீதி, நுக்கக்கானை என்்ற மு்கவ-
ரியிலும், DFCC வங்கியின் நாவுல கினளயா-
ைது இல. 137, குருநா்கல் - ்ம்புளனள வீதி, 
நாவுல என்்ற மு்கவரியிலும் அனமநதுள-
ளை.

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

toq;fy; Nfs;tpfs;

01 mk;gj;jiy ePH Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s gk;gpfSf;F 

ngahhpq;Ffis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB/M&E/O&M/2022/09R

4,000/- +  VAT &gh 40,000/- jifik tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J 4.0 kpy;ypad; gpxep; (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532,  Fax:0112549199

15/06/2022
gp.g. 2.00 

02 ty;nty;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F FNshhpd; Nf]; 

eLepiyg;gLj;jy; Kiwik kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y : RSC (S)/P&C/S/NEUTRALIZATION SYSTEM/
WAKWELLA/RH/2022-05

12,500/-  +  VAT
**

&gh 140,000/- FNshhpd; Nf]; eLepiyg;gLj;jy; Kiwik 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

11.11 kpy;ypad; gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

03 tf;nty;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Nf]; 

FNshhpNdl;lh;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy;

xg;ge;j ,y : RSC (S)/P&C/S/CHLORINATION SYSTEM/WAKWELLA/
RH/2022-10

4,000/-  +  VAT &gh 50,000/- FNshhpd; Nf]; eLepiyg;gLj;jy; Kiwik 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs;

4.97 kpy;ypad; gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

04 gj;Njfk ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Nf]; 

FNshhpNdl;lh;fs;> g+];lh; gk;gpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y : RSC (S)/P&C/S/CHLORINATION SYSTEM/BADDEGAMA/
RH/2022-08

6,000/-  +  VAT
**

&gh 120,000/- Nf]; FNshhpNdl;lh; g+];lh; gk;gpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs; cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; Kfth;fs;   

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

8.51 kpy;ypad; gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

05 fhyp gpuhe;jpaj;jpYs;s `guhJt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

nghdtp];lfe;j gk;gp epiyaj;jpw;F Ver  cally Mounted Inline 
g+];lh; gk;gpj; njhFjpfs;; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy;.
xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/BOOSTER  PUMPS/BONAVISTAKANDA/
RH/2022-07

6,000/-  +  VAT
**

&gh 85,000/- Ver  cally Mounted Inline g+];lh; gk;gpj; njhFjpfs;; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; 

Kfth;fs;  kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.995 kpy;ypad; gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

Nritf; Nfs;tpfs;

06 khj;jiwapYs;s gpnghK mYtyf; fl;blj;Jld; $ba 

,lg;gug;gpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/J/DGM OFFICE /MATARA/O&M/2022-64

4,000/-  +  VAT &gh  31,500/- n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; Jiwapy; 

%d;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tUlq;fs; 

mDgtk; tha;e;jth;fs; kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; 

Nrit toq;Feh;fs;

3.16
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105,  Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

07 fe;jhd ePh; toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; vy;yfe;j ePh;j;Njf;f 

tsTfSf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G Nritfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/S/KAN/CIVIL/O&M/2022/05

12,500/-  +  VAT
**

&gh 135,000/- ,jidnahj;j xg;ge;jq;fspy; mDgtKs;s 

epWtdq;fs;

13.5 kpy;ypad; gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532,  Fax:0112549199
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-06-08Mk; 

jpfjp K.g. 09.30 kzpf;F n`huz> 

fe;jdfk> fe;jd ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpapy;  ,lk;ngWk;.

15/06/2022
gp.g. 2.00 

08 Fz;lrhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;j;pYs;s gynfhy;y ePh; 

Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjp kw;Wk; tsTfSf;F Rj;jpfhpg;G 

kw;Wk; guhkhpg;G Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;.

xg;ge;j ,y: 

6,000/-  +  VAT
**

&gh 74,000./- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

- gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-06-02Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Fz;lrhiy 

(kj;jpa fpof;F) Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

08/06/2022
gp.g. 2.00 

09 Fz;lrhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;j;pYs;s mf];nghf;Fz gk;gp 

epiyak; kw;Wk; jpfd 1Mk; tyaj;jpd; ghtidahsh; Nrit 

epiyaj;jpw;fhd guhkhpg;G Ntiyfs; 

xg;ge;j ,y: 

6,000/-  +  VAT
**

&gh 76,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

- gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-06-02Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Fz;lrhiy 

(kj;jpa fpof;F) Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

08/06/2022
gp.g. 2.00 

10 nkjJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; mYtyf tsT kw;Wk; 

nfhl;lfk cs;sPh;g;gpd; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G

xg;ge;j ,y: 

6,000/-  +  VAT
**

&gh 68,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

- gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-06-02Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Fz;lrhiy 

(kj;jpa fpof;F) Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

08/06/2022
gp.g. 2.00 

11 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (tlf;F Nkw;F) - rpyhgk;> 

gpq;fphpa> fhf;fhg;gs;spa> neYk;nghf;Fz> jq;nfhl;Lt kw;Wk; 

ehj;jhz;batpYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyf tsTfs; kw;Wk; 

fl;blq;fspd; Rj;jpfhpg;gpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;

xg;ge;j ,y : RSC(NW)/M(O&M)-PUT/SER/O&M/ CHILAW/2022/14

12,500/-  +  VAT
**

&gh  
228,000/-

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT rfpjk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Ftjw;fhf gjpT n;ra;Jnfhz;Ls;s 

epWtdq;fs; 

22.7 kpy;ypad;
gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161         
Fax  : 037-2230086

15/06/2022
gp.g. 2.00 

thfdk; thliff;fkh;j;Jjy;

12 Nkw;F cw;gj;jp gpuhe;jpaj;jpw;F thfdq;fis (f;W} nfg; / 
lgs; nfg; / Ntd;) thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/S/WPR/M&E/O&M/2022/03

6,000/-  +  VAT
**

xU 

thfdj;jpw;F 

&gh 21,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y tPjp> 

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532,  Fax:0112549199

15/06/2022
gp.g. 2.00 

13 (Nkw;F - njw;F) cjtpg; nghJ KfhikahsUf;F Nkhl;lhh; 

fhh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(01)/DGM/O&M/2022/31R-01

2,000/-  +  VAT xU 

thfdj;jpw;F 

&gh 5,000/-

,iaGila thfd chpikahsh;fs; gpxep (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

09/06/2022
K.g. 10.00

14 nghWg;gjpfhh; (NgUtis) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :  W-S/P&C/H(10)/ DGM/O&M/ 2021/91R-01

2,000/-  +  VAT xU 

thfdj;jpw;F 

&gh 5,000/-

,iaGila thfd chpikahsh;fs; gpxep (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

09/06/2022
K.g. 10.00

15 gpuNjr nghwpapayhsh; (gz;lhufk) mYtyfj;jpw;F Ntd; 

xd;iw (Dual A/C) thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :  W-S/P&C/H(02)/ DGM/O&M/2022/34R-01  

2,000/-  +  VAT xU 

thfdj;jpw;F 

&gh  5,000/-

,iaGila thfd chpikahsh;fs; gpxep (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

09/06/2022
K.g. 10.00

16 mf;kPkd ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/HIRING/CRE CAB/AKMEEMANA/
O&M/2022-63

2,000/-  +  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00 

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk;je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

nrhuznjhl;l gpuNjr rig

2023 tuT nryTjpl;l jahhpg;Gld; rk;ge;jg;gl;l 
MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;sy;

nrhuznjhl;l gpuNjr rig tuT nryTj; 

jpl;lj;ij jahhpj;jy;> 2023 Mz;Lld; 

rk;ge;jg;gl;ljhf Nkw;nfhs;tjw;F 

cj;Njrpj;Js;sjhy; mjw;fhf cq;fsJ 

MNyhridfs; ,Ug;gpd; 2022.07.30k; jpfjpf;F 

Kd;dh; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F jghypy; 

my;yJ ifNahL nfhz;L te;J 

xg;gilf;FkhW jaTld; miog;G 

tpLf;fpd;Nwd;.

MNyhridfis mDg;g Ntz;ba Kfthp - 

jiyth;

nrhuznjhl;l gpuNjr rig 

Jq;`pe;j> nrhuznjhl;l> gJis

b.vk;. ejPfh gphprhe;jp jp]hehaf;f

jiyth;

nrhuznjhl;l gpuNjr rig

20.05.2022

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f 
eiffspd; Vytpw;gid

kf;fs; tq;fpapd; KftHfshd t/g 
,k;Gy;Ng g.Neh.$. r. rq;fj;jpd; gpd;tUk; 

fpuhkpa tq;fpfspy; 2018.05.01 Kjy; 

2021.04.30 tiu mlF itj;J 2022.05.20 

tiu kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF eiffs;> 

rq;fj;jpd; gpujhd mYtyf tshfj;jpy; 

2022.07.02 md;W K.g. 9.00 Kjy; gpurpj;j 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

1.  clfk fpuhkpa tq;fp

2. vy;nymuht fpuhkpa tq;fp

3. ngyp`{y;Xa fpuhkpa tq;fp

4. ,k;Gy;Ng fpuhkpa tq;fp

5. `jughNf fpuhkpa tq;fp

6. nkhun`y fpuhkpa tq;fp

7. gk;gnfhs;s fpuhkpa tq;fp

8. g];]uKy;y fpuhkpa tq;fp

nghJ KfhikahsH

t/g ,k;Gy;Ng g.Neh.$.r. rq;fk;

vy;nymuht>

gyhq;nfhl.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Procurement for the supply of 5,000 Nos. Less High Concrete Sleepers to 

Nanu Oya Yard and 5,000 Nos. Less High Concrete Sleepers to Ambewela 
Yard to suit EN  45 E 1 Rails for check railed track in Upper District – Sri 

Lanka Railways - Procurement No.: SRS/F.7832
1.  ,yq;if Gifapuj Nritfspd; Nky; khtl;lj;jpy; Check Railed Track ,w;fhf EN 45 

E1 jz;lthsq;fSf;F nghUj;jkhd> ehD Xa jpwe;j ntspf;F 5>000 vz;zpf;ifahd 

Less High Concrete Sleepers kw;Wk; mk;Ngnty jpwe;j ntspf;F 5>000 vz;zpf;ifahd 

Less High Concrete Sleepers Mfpatw;iw toq;Ftjw;fhf cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs;/ 
toq;Feh;fsplkpUe;J nfhOk;G> ,yq;if Gifapuj Nritfspd; rhh;ghf> jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W 2022.05.25 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022.06.20 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; (Ntiy ehl;fspy;) K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

Gifapuj ngWif cg-jpizf;fsk;>

xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 94(11) 2438078 my;yJ 94(11) 2436818

njhiyefy; ,yf;fk;:   94(11) 2432044

kpd;dQ;ry; : srs.sir@gmail.com
,izajsk; : www.railway.gov.lk

4.  fle;j (05) Ie;J tUlq;fspy; tpiykDjhuh; 50 kpy;ypad; &gh ngWkjpahdJk; 5>000 

vz;zpf;ifahdJkhd nfhd;fpwPl; rpyPg;gh;fis my;yJ Kd;-mOj;jg;gl;l nfhd;fpwPl; 

gPk;fis (Pre-stressed concrete beams) my;yJ 500 kpy;ypad; &gh ngWkjpAs;s Kd;-

mOj;jg;gl;l nfhd;fpwPl; J}z;fis (Pre-stressed concrete poles) toq;fpapUg;gJld; 
mtw;wpw;fhd tpiyg;gl;bay;fspd; gpujpfisAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  2022.05.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.20 Mk; jpfjp tiuAk; gp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzkhf 27>500 &ghit khj;jpuk; nrYj;jpa gpd;dh;> 

,yq;if> nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> Gifapuj ngWif cg-jpizf;fs 

mYtyf Kfthpf;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;. 

6.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; njhifahdJ 1>500>000.00 &gh vd;gJld; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J 

toq;fg;gl;ljhd epge;jidaw;w gpiz cj;juthjKs;s tpiykDg;gpizahfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; 2022.06.21 Mk;  jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 

mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

jiyth;>

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

Gifapuj ngWif cg-jpizf;fs mYtyfk;>

,yq;if Gifapuj Nritfs;>

xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

Fwpg;gPl;L ,y.: SRS/F.7832
                  jiyth;>

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

         ,yq;if Gifapuj Nritfs;. 

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig (SLTB)

2268 vz;zpf;ifapy; jPaizg;G fUtpfis toq;fp 
tpepNahfpg;gjw;fhd tpiykD 
(SLTB/TS/GEN/2022/32)

1.  Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.06.16 K.g. 10.30 tiu jug;gl;Ls;s khjphpfSf;F 

mikthf 2268 vz;zpf;ifapy; jPaizg;G fUtpfis toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhf cw;gj;jpahsHfs; kw;Wk; 

toq;FeHfsplkpUe;J> nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; rhHghf ,.Ngh.r 

ghhpa ngWiff; FOtpd; jiytH ngw;Wf; nfhs;thH. nfhOk;G - 05> fpUy tPjp> 200> ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; 

rig> ngWifg; gphpT> nrayhsH ,lk; fhzg;gLk; gbtq;fspy; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

K.g. 9.00 - gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Ntiy ehl;fspy; XH kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &. 

10>000/- nrYj;Jtjd; Ngupy; 2022.05.05 Kjy; 2022.06.15 tiu tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;.

tpguk; tpiykDg; gpiz (&gh)

fPNo tpghpf;fg;gLkhW 2268 jPaizg;G fUtpfis toq;fp tpepNahfpj;jy;

101 nos. 100 L Foam Fire Extinguishers
378 nos. 09 L Foam Fire Extinguishers
704 nos. 09 L Air Pressurized Water Fire Extinguishers
470 nos. 02 Kg. Carbon Dioxide Fire Extinguishers
215 nos. 03 Kg Carbon Dioxide Fire Extinguishers
399 nos. 06 Kg. ABC Dry Powder Fire Extinguishers
01 no. 25 Kg. ABC Dry Powder Fire Extinguishers

300>000.00

2.  jPaizg;G Nritj;jpizf;fsj;jpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Xh; jPaizg;G cgfuzq;fis toq;Feuhy; 

jw;Nghija nry;YgbahFk; rhd;wpjiof; nfhz;Ls;s gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf gjpitf; nfhz;Ls;s kw;Wk; 

- jPaizg;G cgfuz toq;Feuhf Fiwe;jgl;rk; 10 tUl mDgtj;ij nfhz;Ls;sth;fs; tpiykDtpw;F 

jifikAilNahh; Mth;.

3.  tpiykDf;fs; 2022.09.17k; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4.  ,Nghr tpdhy; Kjy; vOj;J%y Ntz;Ljypd; Nghpy;> khw;wKbahj kw;Wk; epge;jidaw;w Nfhug;gLk; NghJ 

toq;ff;$ba kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J 

toq;fg;gLk; NkNy Fwpg;gpLk; ngWkjpf;F 2022.10.17 tiu nry;YgbahFk; xU tpiykDg;gpizia 

tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. NkNy Fwpg;gpLkhW XH nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiz 

,izf;fg;glhj ve;j tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  tpiykD Mtzj;jpd; vy;yhg; gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gLtJld; mtuJ Kj;jpiu 

,lg;gly; Ntz;Lk;.

6. (m)  tpiykD rkHg;gpf;fg;gLtjw;F Kd; 1987Mk; Mz;bd; xg;ge;j ,y 3 ,d; tpjpfspd; fPo; nfhOk;G - 

10> D.R tpN[tHjd khtj;j> ~rkhfk; nkJu| nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; fPo; XH tpiykDjhuhpd; 

rhHghf my;yJ Kftuhf nraw;gLk; ve;j egH> cjtp KftH> gpujpepjpg;gLj;JgtH my;yJ ngaH 

Fwpg;gplg;gLgtH. rhd;wpjopd; %yk; gpujpia rkHg;gpf;f jtWk; tpiykDjhuhpd; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

 (M)  1987Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;lk; ,y-03 tpjpfspd; fPo; ngWif toq;fg;gLtjw;F Kd; kw;Wk; 

tpiykD rkHg;gpj;j gpd;dH cldbahf jhkhfNt tpiykDjhuHfSk; gjpT nra;ag;gLtH rk;ge;jg;gl;l 

ngWiff; FOtpw;F nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; tpjpfspd; fPo; toq;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio rkHg;gpf;fhj 

ve;j tpiykDjhuUf;Fk; ngWif toq;fg;glkhl;lhJ. 

7.  ,e;j mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; tpiykDf;fs; 

itg;gpyplg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ efy;fSld; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; 2268 vz;zpf;ifapy; jPaizg;G fUtpfis nuf;rPid toq;fp tpepNahfpj;jYf;fhd 

tpiykD| vd;W Fwpg;gplg;gl;L> ntt;NtW ,uz;L fbj ciwfspy; ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| ia 

cs;slf;fp nghwpaplg;gl;l ciwfspy; ,lg;gly; Ntz;Lk;.

8.  2022.06.16k; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk; kw;Wk; tpiykDf;fs; nfhOk;G-05> fpUy 

tPjp> 200> ,yq;ifg; Nghf;Ftuj;J rig> ngWifg; gphptpy; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuHfs; 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykD jpwf;fg;gLk; NghJ rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

jiytH>

,Nghr ngWiff;FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig>

,y-200> fpUy tPjp>  nfhOk;G-05

tprhuizfs;> nrayhsH> ngWiff; FO

njh.Ng - 0117706110> 0771056110

njh.Ng/ ngf;];: 0112588457

tpiy kDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gphpT 23t (4) ,d; fPohd 

mwptpj;jy;

cj;Njrpf;fg;gl;l `k;ghe;Njhl;il cg kpd;flj;Jk; 

epiyaj;jpypUe;J khj;jiw cg kpd;flj;Jk; epiyak; tiuahd 

123fp. t kpd; flj;Jk; fk;gp nraw;wpl;lj;jpw;fhd 

Muk;g Rw;whly; ghprPyid (M.R.g.) mwpf;if

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghprPyid gpw;NrHf;if (M.R.g.) mwpf;ifia Ma;T 

nra;jjd; gpd;dH kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahdJ 22 etk;gH 2000k; jpfjpad;W 

ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f tHj;jkhdp mwptpj;jy; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 

1993Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 9(i) ,w;fikthf ,y. 385> 4k; khb> yhd;lkhHf; 

gpy;bq;> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vd;Dk; Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if kpd;rhu 

rigf;F Nkw;$wg;gl;l nraw;wpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs; tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f jPHkhdpj;Js;sJ 

vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. 2000 Mk; Mz;bd; 

53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhf 

Nkw;$wg;gl;l M.R.g. mwpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; Njrpa Rw;whly; 

jfty; ikaj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsH ehafk;>

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

~ghprugpar|

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;iy

nesgh;Bd; 

ghj;jpkh 

r/g;dh 

Mfpa ehd; 

,];yhkpa 

kjj;jpypUe;J 

irt rkaj;ij 

jOtp 

nesgh;Bd; 

];tg;dh vd 

ngah;> kjk; 

khWtjhf 

mwpaj;jUfpNwd;.

ngah; khw;wk;

ngWif mwptpj;jy;
B nrha;rh kfsPh; itj;jparhiy

nfhOk;G - 08

mur khdpa cjtpj;jpl;lj;jpd; gpufhuk; B nrha;rh kfsPh; itj;jparhiyapd; gpd;tUk; fUkj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhf 

,yq;if eph;khzpg;G kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpy; (ICTAD) gjpT nra;ag; ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 
2022.05.25 Kjy; 2022.06.08 md;W K.g.10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022.05.25 Kjy; 2022.06.07 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;fpilg;gl;l fhyg;gphptpy; B 

nrha;rh kfsPh; itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 2500.00 ,w;fhd njhifia nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il jhgdg;gphptpy; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpiofspd;wp g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; ,uz;L gpujpfshf> '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vdf; Fwpg;gpl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;l ,U ciwfspy Nrh;j;J> jk; jifikfis cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fSld; gjpTj;jghypy; 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpw;F Kd;dh; 'jiyth;> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> B nrha;rh kfsPh; itj;jparhiy> 

nfhOk;G -08" vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; my;yJ fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWif 

ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> ngWifapd; 

ngah;> Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2022.06.08 md;W K.g.10.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhuh;fs; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

,yf;fk;
ngWif 

,yf;fk;
ngWifapd; ngah; juk;

cj;Njr 

njhif &gh

tpiykDg; 

gpizak; &gh

01
DMH/AB/D.S/

XII/2021
xsljf; fsQ;rpa rhiyapd; 

$iuapd; jpUj;j Ntiyfs;

C8 my;yJ 

mjw;F Nky;
4>895>775.75 75>000.00

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fspd; nry;Ygbf;fhyk; 91 ehl;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf mYtyfj;ij miof;fTk; (njh.Ng.,y. 011-2662619-23 ePbg;G 400) tpz;zg;gq;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

B nrha;rh kfsPh; itj;jparhiy

nfhOk;G - 08.

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

(fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; 

Vida cl;fl;likg;G ,uh[hq;f mikr;R)

ngWif mwptpj;jy;
ghtpf;fg;gl;l thfdq;fs;> nghwpj;njhFjp> ,ae;jpuhjp> fUtpfs; 

kw;Wk; mirahj cjphpg;ghfq;fs;

,uj;kyhd> 7 Mk; ,yf;fj;jpd; nghWgz ghij mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgd 

,lg;gug;G> k`paq;f`a Ntufd;njhl;l nfhd;fpwPl; jpwe;jntsp kw;Wk; gd;dYf;F mUfhikapYs;s 

Nghgp;l;ba nfhd;fpwPl; jpwe;jntsp kw;Wk; kjtr;rp nfhq;fpwPl; jpwe;j ntspapYs;s gpd;tUk; ghtpf;fg;gl;l 

cUg;gbfspd; tpw;gidf;fhf mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgd> $l;Lj;jhgd ngWiff; 

FOj; jiythpdhy; Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

 “Construction Machines & Vehicles, Concrete Mixers, Dozers, Water Pumps, Porker
 Vibrators, Lighting & Welding plants, Hardware items, Tools, Spare Parts, Aluminum

Bars, Battery, Tyres, Scrap iron, Furniture, Concrete Products & other Unserviceable Items”

3>000 &gh +  ngNrt mlq;fyhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> ,uj;kyhd> nghWgz 

ghij> 7 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur mgptpUj;jp eph;khz $l;Lj;jhgd toq;fy; Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; chpj;jhd 

jsq;fspy; jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 4 kzp tiuAk; cUg;gbfis ghPl;rpf;fyhk;. 

Nfs;tpfs; jiyth;> $l;Lj;jhgd ngWiff; FO> mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdk;> ,y. 

7> nghWgz ghij> ,uj;kyhd vd Kfthpaplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L> gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ toq;fy; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpia mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “TENDER 
FOR THE SALE OF USED VEHICLES, MACHINERY & MATERIALS vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.06.15 Mk; jpfjpad;W kjpak; 12 kzp tiuAk; toq;fg;gLk;. 

,uj;kyhd> nghWgz ghij> 7 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdj;jpy; 

2022.06.16 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L mjd; gpd;dh; cldbahfNt mNj 

,lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngwg;gl;l tpiykD gpizankhd;iw tpiykDjhuh; toq;fy; Ntz;Lk; my;yJ xt;nthU 

Kd;itg;GlDk; xt;nthU cUg;gbapd; ngWkjpapd; 2% ,w;F epfuhd tPjj;jpy; nuhf;fg; gzj;jpy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

ve;jnthU Nkyjpf tpguq;fisAk; ,uj;kyhd> nghWgz ghij> 7 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur 

mgptpUj;jp eph;khz $l;Lj;jhgd toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y.: 2632146/2607560/27607566.

 jiyth;>

$l;Lj;jhgd ngWiff; FO>

mur mgptpUj;jp eph;khz $l;Lj;jhgdk;.

,y. 7> nghWgz ghij>

,uj;kyhd.

~~cl;fl;likg;G eph;khz Kd;Ndhbfs;||

Gj;jsk; efu rig

2020 xf;Nlhgu; khjk; 29k; jpfjp md;W 

tlNky; khfhz MSeupdhy; 

ntspaplg;gl;l 2020 Mk; Mz;Lf;fhd 

efu rig tuT nryT jpl;lj;jpd; 

mKyhf;f tpjpfSf;F mika 

ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;.

Gj;jsk; efu rigapd; 2023 Mk; 

Mz;Lf;fhd tuTnryTj; jpl;lj;jpw;fhd 

nghJ fye;jha;T 2022Mk; Mz;L [{d; 

khjk; 30k; jpfjp tiu eilngwTs;sjhy;> 

2023 Mk; Mz;Lf;fhd tuTnryTj; 

jpl;lj;jpw;fhd cq;fspd; MNyhridfis 

2022 [{d; khjk; 30k; jpfjpf;F Kd;du; 

Gj;jsk; efu rigf;F rku;g;gpf;FkhW 

Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.

vk;.v];.vk;.ugPf; 

jiytu;> 

Gj;jsk; efu rig

njhiyNgrp ,y  : 032 22 65 275 

njhiyefy;  : 032 22 66 786 

kpd;dQ;ry; : ducputt@gmail.com
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,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;
2022 Mk; Mz;bw;fhd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; gjtpepiy 

mYtyh;fSf;fhd rPUilfs;/ rPUilg; nghUl;fspd; toq;fy;

tpiykD ,y.: LMSL/SUP/DPC/08/2022
m)  ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; 

rhh;ghf> jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; cw;gj;jpahsh;fs;> nkhj;j tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; 

,wf;Fkjpahsh;fsplkpUe;J gpd;tUk; mk;rq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;. 

ml;ltiz ,y.: 01

mk;r 

,y.
mk;r tpsf;fk; Njitg;gLk; msT Nfs;tp ,yf;fk;

tpiykD 

cj;juthj 

ngWkjp 

(kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif) 

(&ghtpy;)

01. TROUSER MATERIAL FOR OFFICE 
STAFF – Black (Note 1)

2067 Mtrs .(4.2mtrs X 490 
pcs.& 4.5 mtrs X 2 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/01

15,000/-

02. READY MADE SHIRTS FOR OFFICE 
STAFF SHORT/  LONGS SLEEVE. 
Size will be noti ed in due course (Sizes 
range 14-17 ½)

846 Nos. LMSL/SUP/
DPC/08/2022/02

10,000/-

03. SHIRT MATERIAL FOR SECURITY 
STAFF – Light Blue (Note 2)

283 Mtrs (6 mtrs X 46 pcs 
& 7 mtrs X 1 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/03

2,000/-

04. TROUSER MATERIAL FOR 
SECURITY STAFF – Dark Blue (Note 
3)

198 Mtrs (4.2mtrs X 43Pcs 
& 4.5 mtrs X 3 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/04

3,000/-

05. OVERALL MATERIAL FOR 
WELDERS – Blue  (Note 4)

105.6 Mtrs (9.6 mtrs X 11 
pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/05

1,000/-

06. T-SHIRTS FOR STAFF (LADIES/
GENTS)

LADIES – 168 Nos.
GENTS – 2082 Nos.

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/06

20,000/-

07. SHOES FOR GENTS –
1. Black Leather Shoes – Of ce Staff.
2.Security Leather Shoes
3.Working Boots
    Low-cut 
   Anchor  type
4. Canvas

172  pairs
 35   pairs

313 Pairs
  11  Pairs
 61 Pairs

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/7 10,000/-

10,000/-

2,500/-

08. SHIRT MATERIALS  FOR  DRIVERS 
– White  (Note 5 )

144.75 mtrs
(5.5 mtrs X 12 pcs &
5.25 mtrs X 15 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/08

1,000/-

09 CAPS 573 Nos. LMSL/SUP/
DPC/08/2022/09

2,000/-

10. SOCKS (Must be 100% cotton) 1080   Pairs                                                         LMSL/SUP/
DPC/08/2022/10

2,000/-

11. Sarees with Blouse Pieces (7 mtrs – 1 
No.)

268 Nos. LMSL/SUP/
DPC/08/2022/11

10,000/-

12. Lining Material for Blue (Note 6) 268 Mtrs (1mtr X 268 pcs) LMSL/SUP/
DPC/08/2022/12

Note.1. To be cut and packed in to 4.2 Mtrs x 490 and 4.5 Mtrs x 2 when delivering
Note.2. To be cut and packed in to 6 Mtrs x 46 and 7 mtrs x 1 when delivering
Note.3. To be cut and packed in to 4.2 Mtrs x 43 and 4.5 Mtrs x 3 when delivering
Note.4. To be cut and packed in to 9.6 Mtrs x 1 1 when delivering
Note.5. To be cut and packed in to 5.5 Mtrs x 12 and 5.25 Mtrs x 15 when delivering
Note.6. To be cut and packed in to 1 Mtr x 268 when delivering.
M)  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.  

,)  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd;   toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;W tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis mNj Kfthpapy; 2022.05.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.15 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;. njhlh;ngz;fs; gpd;tUkhW: 011-2883972 (NeubahdJ) my;yJ 011-2883951/2 ePbg;G. 205.
<)  2022.05.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.15 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk; &ghit (2000 &gh) nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;>  

,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; toq;fy; 

KfhikahsUf;F  vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

c)  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if 

fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;> 341/21, ruz khtj;ij> ,uh[fphpa vd;w Kfthpia 2022.06.15 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.   

(C)  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ,Wjp jpfjpapypUe;J my;yJ VjhtJ ePbf;fg;gl;l 

fhyg;gFjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.   

v)  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUk; ghq;fpyike;j tpiykDg;gpizAld; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

V)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; (tpiykDg; gpizf;fhd cUkhjphp) 111 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;s 

gbtj;jpy;.

 ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; jiythpd; ngahpy;.

 01 Mk; ml;ltiizapy; toq;fg;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiz.

  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ,Wjp jpfjpapypUe;J my;yJ VjhtJ 

ePbf;fg;gl;l fhyg;gFjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapy;.

I)  ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd 

chpikia ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJld; ve;jnthU tpiykDitAk;  jahhpg;gjpy; my;yJ 

rkh;g;gpg;gjpy; Vw;gLk; Neubahf my;yJ kiwKfkhf Vw;gLk; ve;jnthU nrytpdq;fisAk; kPsspg;gjw;fhd 

flg;ghl;ilAk; nfhz;buhJ. ,J njhlh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.

X)  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; nfhs;tdT fl;lisfspd; 10% ngWkjpf;fhd nraw;ghl;L cj;juthnkhd;iw 

toq;fy; Ntz;Lk;. xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nraw;ghl;L cj;juthjj;jpd; 

nry;YgbahFk; fhyk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

X)  ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; toq;Feh;fs; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l khjphp(khjphpfs;)Mfpatw;wpw;F xj;jpirthd cw;gj;jp(cw;gj;jpfis) toq;FkhW  

jplkhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

Xs)  toq;fg;gl;l ve;jnthU cw;gj;jp/ cw;gj;jpfSk; khjphpfSf;F xj;jpirthf ,y;yhtpbd;> mitfis 

epuhfhpf;fg;gLtJld; mitfSf;fhd ve;jnthU gzKk; nrYj;jg;glkhl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO.

ngWif mwptpj;jy;

tpiykD mioj;jy;
kUj;Jtk; my;yhj cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

Rfhjhuk; - RNjr itj;jpak;> r%f eyd;Ghp ed;dlj;ij kw;Wk; 

rpWth; ghJfhg;Gr; Nrit  mikr;R

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; gzpkid - khj;jis

khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapd; ngWiff;FOj; 

jiythpdhy;> 2022 Mk; Mz;bw;fhd kUj;Jtky;yhj cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhfj; jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

Non Medical Equipment QTY
No. 01

01 Desktop Computer 06
02  Photocopy machine 03
03 Computer - Laptop 04

04 UPS 10
05 Generator 03
06 Stand Fan 05
07 Spot lamp 01
08 Multi media projector 01
09 Multi media screen 01
10  Safety locker 02
11 Boiler 20 L 02

No. 02
01 Ofce Table 4x2 1/2 17
02 Ofce rotating chairs with medium back 14
03  Front glass cupboard & steel cupboard 09
04 Hybrid chair 30
05 Non rotating ofce chairs without arms 25
06 File cabinet 07
07 Dining table (for 6 chairs) 02
08 Cushion stool 01

01.  2022.05.25 Kjy; 2022.06.15 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.03.00 tiu 

vk;.rP tPjpapYs;s khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; gzpkidapy; 

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

02.  tpiykDg;gbtj; njhFjp xd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> kPsspf;fg;glhj &gh 3000.00 

,w;fhd njhifia ,t; mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  ePq;fs; rkh;g;gpf;Fk; tpiykDf;fSld; nkhj;jkhd tpiykDj;njhifapd; 02% 
,w;fhd tpiykDg;gpizankhd;W ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;> khj;jis vd;w 

ngahpy; ngw;Wr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDtpd; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp chpathW g+uzg;gLj;jp> jdpj;jdp 

ciwfspy; Nrh;j;J> mtw;iw Xh; ciwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

kUj;Jtky;yhj cgfuzq;fis toq;fy; vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

05.  gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022 [Pd; 16 K.g.10.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jjghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf 

Nkw;gb Kfthpapd; fzf;Fg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpg;gLk;. 

tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. mt; Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf  066-2222326/066-2222734 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis 

miof;fTk;.

06.  tpiykD Kd;Ndhbr; re;jpg;G - 2022.06.08 md;W K.g.10.00 ,w;F khj;jis gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkid khehl;L kz;lgj;jpy; eilngWk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs;>

gzpg;ghsh; gzpkid> 

khj;jis

2022.05.25 Mk; jpfjp

ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu mikr;R

nghJ itj;jparhiy - Nffhiy

01.  Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpdhy;> fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;bl 

eph;khzpg;Gfspw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J> 2022.06.16 md;W K.g.10.30 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. md;iwajpdk; K.g.10.30 ,w;F tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

njhlh; 

,yf;fk;

I 
Ntiy tpguk;

II 
cj;Njr 

nrytpdk;

&gh

III 
Mff; 

Fiwe;j 

juk; CIDA

IV 
tpiykDg; 

gpizj; 

njhif &gh

V 
tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

VI 
xg;ge;j 

fhyk; 

ehl;fs;

01
rpWePuf rpfpr;irg; gphptpd; Kjyhk; 

khbia eph;khzpj;jy;
9.5 kpy; C07 CIDA 90>000.00 7500.00 90

02
rpWePuf rpfpr;ir gphptpw;F %d;W 

thpir kpd; rf;jpia toq;fy;
3 kpy;

CIDA EM 
04 24>000.00 1000.00 91

02.  Nkw;gb fUkj;jpw;fhf> eph;khzpg;G mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (CIDA) kw;Wk; Njrpa eph;khzpg;G xg;ge;jf;fhuh;fspd; 

rq;fj;jpy; mq;fj;JtKs;s my;yJ mjw;F epfuhd jifikfis nfhz;Ls;s epWtdnkhd;wpy; Nkw;gb 

ml;ltizapd; (II) Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkhdj;jpw;F my;yJ mjw;F Nkw;gl;l njhiff;fhfg; 

gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ,jw;fhfj; jifik ngWth;.

03.  2022.05.25 Kjy; 2022.06.15 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiuahd fhyg;gFjpapy; 

ml;ltizapd; (V) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifiar; nrYj;jp> Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; 

jhgdg;gphptpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  g+uzg;gLj;jg;gl;l ,uz;L gpujpfSld; $ba tpiykDf;fs;> mur mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpizankhd;Wld;> 2022.06.16 md;W K.g.10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh;> Nffhiy 

nghJ itj;jparhiyapd; fzf;Fg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s> ngWifg;ngl;bapw; Nrh;j;jy; my;yJ 'gzpg;ghsh;> 

nghJ itj;jparhiy> Nffhiy" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis 

mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;........ ml;ltizapy; cs;sthW Ntiytpguk; vdf;Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. 

05.  ,jw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.06.09 md;W K.g.10.00 ,w;Fg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 

eilngWk;.

06.  05 kpy;ypad;fspw;F Nkw;gl;l Ntiyfspw;fhf nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; epWtdj;jpd; (PCA3) 
rhd;wpjOld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis> mYtyf Neuq;fspy;> Nffhiy> nghJ itj;jparhiyapd; jhgdg;gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk; - 035-2222261 (ePbg;G 330)

08. ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

gzpg;ghsh;> 

nghJ itj;jparhiy> 

Nffhiy
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2022  ேம 25 பு்தன்கிழகம

 பங்களாதே ஷ் அணிக்கு எதிரா்க நடைபபற்றுவரும் 
பைஸ்ட் போைருக்்கான குழாத்திலிருந்து இலஙட்க 
அணியின் இளம் விக்ப்கட் ்காப்பு துடுப்பாட்ை வீரர் ்கமில் 
மிஷார நீக்்கப்பட்டுளளார்.

்கமில் மிஷார முேல் பைஸ்ட் தபாட்டியில் அணியில் 
இடைக்்கப்பைவில்டல. போைர்ந்து ேற்தபாது நடை-
பபற்றுவரும் இரணைாவது பைஸ்ட் தபாட்டிக்்கான அணி-
யிலும் இடைக்்கப்பைவில்டல. எனினும் இலஙட்க 
கிரிக்ப்கட்  ஒப்பந்ே விதிமுடைடை (ஒழுக்்கம் போைர்-
பான குற்ைச்ாட்டு) மீறிைோ்க ்கமில் மிஷார மீது குற்ைம் 
சுமத்ேப்பட்டுளளதுைன், அவர் உைனடிைா்க நாட்டுக்கு 
அடழக்்கப்பட்டுளளோ்க இலஙட்க கிரிக்ப்கட் ்டப 
பவளியிட்டுளள அறிக்ட்கயில் குறிப்பிைப்பட்டுளளது.

உைனடிைா்க நாட்டுக்கு அடழக்்கப்பட்டுளள ்கமில் 
மிஷாரவிைம் இலஙட்க கிரிக்ப்கட் ்டப முழுடமைான 
வி்ாரடைபைான்டை நைத்ேவுளளதுைன், வி்ாரடை-
யின் பின்னர் அேற்்கான நைவடிக்ட்க தமற்ப்காளளப்ப-
டும் எனவும் அறிக்ட்கயில் சுட்டிக்்காட்ைப்பட்டுளளது.

பங்களாதேஷிற்கு சுற்றுப்பைைம் தமற்ப்காணடுளள 
இலஙட்க பைஸ்ட் அணி, முேல் தபாட்டிடை ்மப்படுத்-
தியிருந்ேதுைன், இரணைாவது பைஸ்ட் தபாட்டி ேற்்ம-
ைம் ைாக்்கா – மிர்பூர் டமோனத்தில் நடைபபற்றுவருகின்-
ைடம குறிப்பிைத்ேக்்கது.

மாளிட்கக்்காடு குறூப் நிருபர்

புதரா டநட்ஸ் ்துரங்க அ்கைமியின் 7 
ப்ஸ் வீர்ர்்கள தேசிை மட்ை ப்ஸ் தபாட் -
டிக்கு அம்பாடை மாவட்ைத்திலிருந்து 
பேரிவு ப்யைப்பட்டுளளனர்.

இலஙட்க தேசிைஇடளதைார் ்துரங்க ்ம்-
பிைன்சிப் தபாட்டியின் அம்பாடை மாவட்ை 
மட்ைத்திலான  8 வைதிற்குட்பட்ை மற்றும் 
14 வைதிற்குட்பட்ை மாைவர்்களுக்்கான 
பேரிவு தபாட்டி்கள அணடமயில் இைம்-
பபற்ைது.

14 வைதிற்குட்பட்ை திைந்ே தபாட்டி-
யில் ஏ.ஏ.பர்விஸ் ்ம்பிைனா்கவும் , ஐ.த்க.
முஹம்மட் ஆகில் ்கான் இரணைாவது இைத் -
டேயும் , எம்.இஸட் .எம்.ஸானிப் மூன்ைாம் 
இைத்டேயும் ,எம்.தே.ஐ.ஸஹ்மி தேசிை 
மட்ை தபாட்டிக்கும் பேரிவு ப்யைப்பட்டுள -
ளதுைன் , 8 வைதிற்குட்பட்ை ஆண்களுக்-

்கான தபாட்டியில் என்.எம்.பாதிஹ் ்ம்பிை -
னா்கவும் , எம்.ஏ.எம்.மஹ்தி இரணைாவது 

இைத்டேயும், த்க.என்.எஸ்.நஜ்தி மூன்ைாம் 
இைத்டேயும் பபற்றுக் ப்காணைனர்.

அக்்கடரப்பற்று வைக்கு தின்கரன் நிருபர்

அக்்கடரப்பற்று முஸ்லிம் மத்திை 
்கல்லூரியில் (தேசிை பாை்ாடல) 
2007 -−2012 ஆம் ஆணடு வடரயிலான 
்காலப்பகுதியிலிருந்ே ்கரப்பாந்ோட்ை 
அணி வீரர்்களுக்கு பயிற்சிைளித்து 
தேசிை மட்ைம் வடர ப்ன்று ்ாேடன 
பபறுவேற்கு வழிைடமத்ே ்கல்லூரி -
யின் ஆசிரிைரும், ்கரப்பந்ோட்ை பயிற் -
றுவிப்பாளருமான எஸ்.ஏ.சீ. எம்.
ைமீன் அவர்்கடள ப்களரவப்படுத்துமு -
்கமா்க, அம்மாைவர்்களினால் ஏற்பாடு 
ப்யைப்பட்ை "ைமீன் த்ர் ்ம்பிைன் 
கிணைம் -2022" இரவு தநர ்கரப்பந் -
ோட்ை சுற்றுப்தபாட்டியின் இறுதிப் 
தபாட்டியில் பட்டிைடிப்பிட்டி ஓத்ான் 
்கரப்பந்ோட்ை அணி ்ம்பிைன் கிண -
ைத்டே ேட்டிக் ப்காணைது.

அக்்கடரப்பற்று பபாது விடள-
ைாட்டு டமோனத்தில் அணடமயில் 

நடைபபற்ை இசசுற்றுத்போைரில் 
அம்பாடை மாவட்ைத்தில் உளள ேடல 
சிைந்ே 16 ்கழ்கங்கள பஙகுபற்றி இருந் -
ேது.

இறுதிப்தபாட்டிக்கு பேரிவான 
ஓத்ான் அணி, நிந்ேவூர் ல்கான் ்கரப் -
பாந்ோட்ை அணிடை 18:10 என்ை புள-
ளி்கள வித்திைா்த்தில் பவற்றி பபற்று 
்ம்பிைன் கிணைம் மற்றும் பைப்ப-
ரிட்யும் பபற்றுக் ப்காணைதோடு, 
இரணைாம் இைத்டே பபற்ை ல்கான் 
அணிக்கு கிணைம் மற்றும் பைப்பரி-
சும் வழங்கப்பட்ைது.

இறுதிப்தபாட்டியின் பரி்ளிப்பு 
நி்கழ்வில் பிரேம அதிதிைா்க ஆசிரி-
ைர் எஸ்.ஏ.சீ.எம். ைமீன் அவர்்களும், 
வித்ை அதிதிைா்க ்கல்லூரியின் அதிபர் 
ஏ.பீ.முஜீன், ஒயவு பபற்ை ்கல்லூரியின் 
அதிபர்்கள மற்றும் ஆசிரிைர்்கள விடள-
ைாட்டு வீரர்்கள ஆகிதைாரும் ்கலந்து 
ப்காணைனர்.

நிந்தவூர் லகான் அணியை வீழ்த்தி பட்டிைடிப்பிட்டி 
ஓச�ான் அணி �ம்பிைனாக த்தரிவு

பஙகளாச்தஷிலிருநது 
நாட்டுக்கு அயைக்கப்பட்்ட 
கமில் மிஷார

பங்களாதேஷ் அணி பபற்ை ஓட்ைங்கடள விை 
இலஙட்க அணி 222 ஓட்ைங்கள பின்ேஙகிை 
நிடலயில் இரணைாம் நாள ஆட்ைம் 143 ஓட்ைங-
்களுக்கு 2 விக்ப்கட்டுக்்கடள இழந்ே தபாது நிடை-

வுக்கு வந்ேது.ேனது முேல் 
இன்னிஙஸில் துடுப்பப-
டுத்ோடிை இலஙட்க 
அணிக்கு ஆரம்பத்துடுப்-
பாட்ை வீரர்்களா்க ஓ்ே 
பபர்னாணதைா மற்றும் 
அணியின் ேடலவர் 
திமுத் ்கருைாரத்ன ்கள-
மிைஙகி நிோனமா ஆடிை 
தவடளயில் ஓ்ே பபர்-
ைான்தைா ேனது அடரச-
்ேம் ்கைந்ே நிடலயில் 
ஆட்ைமிழந்து பவளிதைறி-
னார்.அவர் 57 ஓட்ைங்கள 
பபற்ை நிடலயில் ஆட்ை-
மிழந்ோர்.

பின்னர் அணியின் ேடல-
வருைன் இடைந்ோர் 
கு்ல் பமன்டிஸ் அவரும் 
நிோனமா்க ஆடுவார் 
என்ை நிடலயில் 11 ஓட்-

ைங்கள பபற்று ஆட்ைமிழக்்க பின்னர் ்கசுன் ராஜிே 
அணியின் ேடலவருைன் இடைந்ோர்.அவரும் 
அணியின் ேடலவர் 70 ஓட்ைங்கள பபற்ை நிடலயில் 
இரணைாம் நாள ஆட்ைம் முடிவுக்கு வந்ேது..பங்களா-
தேஷ் அணியின் ்ார்பா்க ்ஹிப் அல் ஹ்ன் ,எதபாட் 
பஹாட்யின் ஆகிதைார் ேலா ஒரு விக்ப்கட்டைடை 
வீழ்த்தினர்.

இரு  அணி்களுக்கு இடையிலான இரணைாவது 
பைஸ்ட் தபாட்டியின் நாைைச சுழற்சியில் பவற்றி 
பபற்று பங்களாதேஷ் அணி தபாட்டியில் முேலில் 
துடுப்பபடுத்ோை தீர்மானித்து ்களமிைஙகிைது.

அேன்படி, ேனது முேல் இன்னிஙசிற்்கா்க பங்களா-
தேஷ் அணி அடனத்து விக்ப்கட்டுக்்கடளயும் இழந்து 
365 ஓட்ைங்கடளப் பபற்றுக் ப்காணைது.

பங்களாதேஷ் அணி ்ார்பில் சிைப்பா்க துடுப்பப-
டுத்ோடிை முஸ்புகுர் ரஹீம் ஆட்ைமிழக்்காமல் 175 
ஓட்ைங்கடள பபற்றுக்ப்காணைதுைன் லிட்ைன் ோஸ் 
141 ஓட்ைங்கடள பபற்றுக் ப்காணைார்.

பந்துவீசசில் ்கசுன் ராஜிே 5 விக்ப்கட்்கடள மற்றும் 
அசிே பபர்ைான்தைா 4 விக்ப்கட்்கடள வீழ்த்தியி-
ருந்ேனர்.

பங்களாதேஷ் அணியின் ஆரம்ப தபாட்டிைார்-
்கள உட்பை 6 தபர் எவ்விே ஓட்ைங்களும் எடுக்்காே 
நிடலயில் ஆட்ைமிழந்திருந்ேடம குறிப்பிைத்ேக்-
்கது.இரு அணி்களும் தமாதி முேல் தபாட்டி பவற்றி 

தோல்வியின்றி நிடைவு பபற்ைடம குறிப்பிைத்ேக்்கது.
ோஸின் விக்ப்கட்டைக் ட்கப்பற்றிை ்கசுன், 

மீணடும் ஒரு பைஸ்ட் தபாட்டியில் முேல் முடைைா்க 
ஐந்து விக்ப்கட்டு்கடள வீழ்த்தி, பமா்ாபைக் 
பஹாட்னின் விக்ப்கட்டை வீழ்த்தினார். 7 ஓவர்-
்கள மீேமிருக்்க 27 ஓவர்்களில் 62 ஓட்ைங்களுக்கு 5 
விக்ப்கட்டு்கடள வீழ்த்திை ்கசுன், பங்களாதேஷுக்கு 
எதிரா்க அவர்்களது ப்ாந்ே டமோனத்தில் ஐந்து விக்-
ப்கட்டு்கடள வீழ்த்திை முேல் இலஙட்க தவ்கப்பந்து 
வீச்ாளர் என்ை பபருடமடையும் பபற்ைார்.

்கசுடனத் ேவிர மற்ை நான்கு விக்ப்கட்டு்கடளயும் 
தவ்கப்பந்து வீச்ாளர் அசித்ே பபர்னாணதைா 93 ஓட்-
ைங்களுக்கு 4 விக்ப்கட்டு்கடளக் ட்கப்பற்றினார்.

்காடல முேல் தவ்கப்பந்து வீச்ாளர்்கள பங்களா-
தேஷ் பின்வரிட் துடுப்பாட்ை வீரர்்களுக்கு  தஷாட் 
தபால் உத்திடை பைன்படுத்தினர். ஆனால் முஷ்பிகுர் 
ரஹிம் 175 ஓட்ைங்களுைன் ஆட்ைமிழக்்காமல் இருந்-
ோர்.

இந்ே இன்னிஙஸ் ரஹீமின் பைஸ்ட் வாழ்க்ட்கயில் 
ஐந்ோவது முடைைா்க அவர் 150 ஓட்ைங்கடளக் ்கைந்-
ோர். எதபாதைாத் பஹாட்ன் இன்னிஙஸின் இறுதி 
துடுப்பாட்ை வீரரா்க மட்டைடை அடிக்்க தவணடும் 
என்ை த்காரிக்ட்கக்கு நடுவர் பதிலளித்ே தபாதிலும், 
தமன்முடையீடு ப்யைப்பட்ைதபாது அவர் ஆட்ைமி-
ழக்்காே வீரரா்க மீணடும் பதிவு ப்யைப்பட்ைார். 

பங்களாதேஷுடனான இரணடாவது டடஸ்ட் ;
222 ஓட்டங்கள் பினேஙகிய நிலையில் இைஙல்க

அம்பாயை மாவட்்டத்திலிருநது 7 மாணவர்கள் த்தரிவு
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