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குறைந்த பட்ச பஸ்
கட்டணம் ரூபா 32

2022 மே 25 புதன்கிழமை

ல�ோரன்ஸ்
செல்வநாயகம்

பஸ் கட்டணத்தை
19.5 வீதத்தால் அதிகரிக்க தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழு அனுமதி வழ
ங் கி யு ள் ளது.
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வரு. 90 இல. 121

எரிப�ொருள் விலையை தீர்மானிக்க
புதிதாக விலைச்சூத்திரம் அறிமுகம்
மாதம் இரு முறை அல்லது மாதாந்தம் விலை மறுசீரமைப்பு
ஷம்ஸ் பாஹிம்
எரிப�ொருள் விலையை தீர்மானிக்க விலைச்சூத்திரம் ஒன்றை
அறிமுகம் செய்வதற்கு அரசாங்கம்
தீர்மானித்துள்ளது.இதற்கு
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்தார்.

40/-

அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு

புதிய அமைச்சர் நியமிக்கப்படும் வரை

பதில் நிதியமைச்சராக

மட்டுமே அரச ஊழியர் அழைப்பு

ஜனாதிபதி செயற்படுவார்

எரிப�ொருட்களுக்கான உள்ளூர்
விலையைத் தீர்மானிப்பதற்காக
வெளிப்படைத்
தன்மையுடன்
அனைத்து
செலவினங்களின்
கூறுகளைக் குறித்துக் காட்டும்
வகையில் விஞ்ஞான ரீதியான
ப�ொறிமுறைய�ொன்றின் அடிப்படையில்
பெற்றோலியப்
ப�ொருட்களின் விலையைத்
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12பக்கங்கள்

Wednesday 25, May, 2022

1932 - 2022

நேற்று நள்ளிரவு
முதல் அமுல்

புதிய சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது அரசாங்கம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

புதிய நிதி அமைச்சர் ஒருவர் நியமிக்கப்படும் வரை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
அந்த ப�ொறுப்பை பதில் அமைச்சராக மேற்க�ொண்டுவருவதாகஇணைஅமைச்சரவைபேச்சாளர் அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடக மாநாட்டில்
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அரச ஊழியர்களை அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மாத்திரம்
அழைப்பது த�ொடர்பான சுற்றறிக்கை ப�ொதுநிர்வாக அமைச்சினால் நேற்று வெளியிடப்பட்டதாக அமைச்சரவைப் பேச்சாளர்
அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

தற்போதைய
எரிப�ொருள்
மற்றும்
எரிவாயு
நெருக்கடி
நிலையில் ப�ொது நிர்வாக அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவினால்
முன்வைக்கப்பட்ட பிரேரணைக்கு
அமைய அரச ஊழியர்களை அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக மாத்திரம் அழைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு
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மருத்துவ நெருக்கடியை தவிர்க்க முதற்கட்டமாக உலக
சுகாதார ஸ்தாபன உதவியின் கீழ் 2 மில்லியன் ட�ொலர்

21 ஆவது திருத்தம் குறித்து

கட்சித் தலைவர்களுடன் பேச்சு
-இவ்வாரம் கலந்துரையாடி அடுத்த அமைச்சரவையில் மீள ஆராய்வு

அமைச்சரவை
முடிவுகளை அறிவிக்கும் நேற்றைய
ஊடக மாநாட்டில் கருத்துத்
தெரிவித்த அவர்,
அரசியல்
நெருக்கடி
நிலைக்கு
தீர்வு
காண்பதற்காக 21ஆவது திருத்த
ய�ோசனையை நீதி அமைச்சர்
விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தார். எமக்கும்
திருத்தங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த திருத்தங்கள் பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சகல
கட்சித்தலைவர்களுக்கும்
துரிதமாக
வழங்கி கலந்துரையாடவும்
தேவையான திருத்தங்கள்
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பிரதமருடனான சந்திப்பில்
உலக வங்கி பிரதிநிதி தெரிவிப்பு

பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சிகளுடன்
பேசி அவர்களது திருத்தங்கள் ய�ோசனைகளையும் உள்வாங்கி,
பின்னரே அமைச்சரவைக்கு இறுதியாக சமர்ப்பிக்கப்படும்
என அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவிப்பு
ஷம்ஸ் பாஹிம்
அரசியலமைப்பின் 21 ஆவது
திருத்த ய�ோசனை த�ொடர்பில் பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்-

தும் அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடனும் இவ்வாரம் கலந்துரையாடி
அவர்களின்
ய�ோசனைகளையும்
உள்வாங்கி அந்த ய�ோசனை குறித்து

அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில்
ஆராயப்பட இருப்பதாக இணை
அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர்
பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாடு தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள
மருந்துப்பொருட்கள் நெருக்கடிக்கு

க�ொள்கை ரீதியான தீர்மானங்களுக்கு
கட்சி பேதங்களை மறந்து

ஒத்துழைக்க முன்வரவும் 03

இராணுவத்தின் க�ொவிட்-19
தடுப்பூசி நிலையம் மீண்டும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
க�ொழும்பு விஹாரமாதேவி பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள க�ொர�ோனா
தடுப்பூசி வழங்கல் மையம் நேற்று முதல்
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ப�ொருளாதார சவால்களை
எதிர்கொள்ள ஐ.நா. உதவும்

முன்னர் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட
அதே இடத்தில் நேற்று முதல் அதற்கான
நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ப�ொதுமக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர்ந்த ஏனைய
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வாகனங்களுக்கான எரிப�ொருள்
விநிய�ோகத்தில் கட்டுப்பாடு! பஸ், ல�ொறி,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையில் சுற்றாடல் அமைச்சராக
நியமிக்கப்பட்ட ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட் நேற்று பத்தரமுல்லையிலுள்ள அமைச்சில் தனது கடமைகளை கைய�ொப்பமிட்டு உத்திய�ோகபூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டப�ோது எடுத்த படம்.
(படம்:-க�ொழும்பு க�ோட்டை தினகரன் நிருபர்)

எரிப�ொருள் விலைகள்
மீண்டும் அதிகரிப்பு

பெற்றோல் ரூ.420; டீசல் ரூ.400 ஆனது

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் எரிப�ொருள் விநிய�ோகத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, நேற்று (24) முதல் அமுலுக்கு
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தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை:

பாடசாலைகளுக்கான

வெட்டுப்புள்ளி வெளியானது

ஷம்ஸ் பாஹிம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

எரிப�ொருள் விலைகள் மீண்டும்
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதனடிப்படையில், ஒக்டென் 92 ரக
பெற்றோல் லீட்டர் ஒன்றின் புதிய
விற்பனை விலை 420 ரூபாவாகவும், ஒக்டென் 95 ரக
பெற்றோல் லீட்டர் ஒன்றின் புதிய விற்பனை விலை 450
ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது. ஒட்டோ டீசல்
லீட்டர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 400 ரூபாவாகவும், சுப்பர் டீசல் லீட்டர் ஒன்றின் விற்பனை 05

தரம் 5 புலமைப்பரிசில்
பரீட்சையின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான
பெறுபேறுகளுக்கமைய வெட்டுப்புள்ளிகள்
வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த
வெட்டுப்புள்ளிகள்
2021 ஆம் ஆண்டு தரம்
5 புலமைப்பரிசில்
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எரிப�ொருள் இறக்குமதிக்காக
இந்தியா 500 மில். ட�ொலர் உதவி

குறுகிய கால கடனாக பெற அமைச்சரவை அங்கீகாரம் 03

அரசில் அமைச்சுப் பதவிகள் தேவையில்லை:

முற்போக்கான அனைத்து
திட்டங்களுக்கும் ஆதரவு
SLFPயின் மத்திய குழு தீர்மானம்

புதிய அரசாங்கம் முன்வைக்கும்
முற்போக்கான திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்க ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின்
மத்திய குழு தீர்மானித்துள்ளது.
இருப்பினும் தற்போதைய அரசாங்கத்தில் எந்த அமைச்சுப் பதவியையும் ஏற்கப் ப�ோவதில்லை என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் மத்திய குழு தீர்மானித்துள்ளது.
முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சியின் தலைவருமான மைத்திரிபால சிறிசேன 05

தீர்வுகாணும் வகையில் தேவையான
ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கு உலக
சுகாதார அமைப்பு பிரதமர்
ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம்
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அமைச்சர் பீரிஸிடம்
வதிவிட பிரதிநிதி உறுதி

உழவு
இயந்திரங்களுக்கு
விதிவிலக்கு

சர்வதேச உதவிகளைப் பெறுவதற்கும், அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களின் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும்,
வேலையின்மை மற்றும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
ப�ோன்ற பிரச்சினைகள் த�ொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு 05

மே.09 காலி முகத்திடல் வன்முறை சம்பவம்:

ஜ�ோன்ஸ்டன் எம்.பியிடம் 5 மணிநேரம்
வாக்குமூலம் பதிவு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க�ொழும்பு காலிமுகத்திடலில்
கடந்த மே 9ஆம் திகதி நடைபெற்ற தாக்குதல் சம்பவங்கள்
த�ொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வுத்
திணைக்களம் முன்னாள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்ட�ோவிடம் வாக்குமூலம் ஒன்றை
பதிவு செய்துள்ளது.

நேற்றைய
தினம் குற்றப்
பு லன ா ய் வு
திணைக்களத்திற்கு அவர்
அழைக்கப்பட்டிருந்த
நிலையில்
நேற்றுக் காலை 10 மணியளவில்
அவர் அங்கு ஆஜரானதாகவும் அவரிடமிருந்து ஐந்து மணித்தியாலங்கள்
வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வும்
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முச்சக்கர வண்டிகளின்
கட்டணமும் அதிகரிப்பு

முதலாவது
kmக்கு
ரூ.100 ஆக
நிர்ணயம்
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மண்ணெண்ணெய்யை
விநிய�ோகிப்பதற்கு

தனியான நிரப்பு நிலையம்
- மண்ணெண்ணெய்
மாத்திரம்
விநிய�ோகம் செய்வதற்கான நிரப்பு
நிலையங்களை
உருவாக்குவது
த�ொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம்
செலுத்தி
வருவதாக
எரிசக்தி
அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.
இதனூடாக,
பெருந்தோட்ட
த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் மீனவர்களுக்கு இலகுவாக மண்ணெண்ணெய் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமெனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதனை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது குறித்து தற்போது
திட்டமிடப்பட்டு வருவதாகவும் எரிசக்தி அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

விக்கல் வீராச்சாமி

21 ஐ க�ொண்டு வரும் முயற்சி
நாட்டை விட்டு வெளியேற
ஒரு ஏமாற்றும் வித்தையே
முயன்ற 67 பேர் கைது
கடல் மார்க்கமாக சட்டவிர�ோதமாக

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் குற்றச்சாட்டு

தற்போது அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள
21
ஆவது திருத்தத்திற்கு
பதிலாக ஏமாற்றமிக்க
ம�ோசடியான
திருத்தத்தை க�ொண்டு வர
அரசாங்கம்
செயற்பட்டு
வருவதாக
எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார்.

நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட ஜனாதிபதி முறையை இல்லாத�ொழிப்பதும், 19
ஆவது
திருத்தத்தை
பலமிக்கதாக க�ொண்டு
வந்து, 20 ஆவது திருத்தத்தை
நீக்குவதும்,
அனைத்து
ஜனநாயக
வெற்றிகளை யும்
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கடல்
மார்க்கமாக
வெளிநாட்டுக்கு
சட்டவிர�ோதமாக இடம்பெயர முயன்ற 67 பேர்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். திருக�ோணமலை
கடற்பகுதியில் சல்லிசம்பல்தீவு பகுதியில்
கடற்படையினர் நேற்று முன் தி ன ம்
05
(23) இரவு

அண்ணே, உந்தப் பெரிய புலிகள
ஜனாதிபதி அழிச்சதா ச�ொல்லுறாங்க,
ஆனா ஒண்டரை மாசமாகியும் க�ோல்
பேசில நிக்கிற 100 பேர அகற்ற முடியாம
நிக்குறார்....
தம்பி, அது வேற இது வேற, ஏற்கனவே
ஒருத்தர் கிளறிவிட்டு நாடே எரிஞ்சது,
இவர் தலைவரெல்லோ, அதால நாட்டைப்
பற்றி சிந்திக்கிறார் ப�ோல கிடக்கு

90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 மே 25 புதன்கிழமை

மியன்மார் கடலில் படகு
மூழ்கி 17 அகதிகள் பலி

மியன்மார்
கடற்பகுதியில்
ம�ோ ச மான காலநிலை காரணமாக
ர�ொ ஹிங்கிய அகதிகள் படகு ஒன்று
மூ ழ்கியதில் சிறுவர்கள் உட்பட
குறைந்தது 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
வங்காள விரிகுடா வழியாக மலேஷியாவுக்கு செல்ல முயன்ற இந்தப்
படகில் குறைந்தது 90 பேர் இருந்துள்ளனர். சில சடலங்கள் மேற்கு
மாநிலமான ரகினே, கடற்கரைகளில்
ஒதுங்கி இருப்பத�ோடு த�ொடர்ந்து
50க்கும் அதிகமானவர்கள் காணாமல்போயுள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களில் 12 பெண்கள்

மற்றும் இரு சிறுவர்கள் இருப்பதாக
ர�ொஹிங்கிய ஆர்வலர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இடம்பெற்ற கடுமையான இராணுவ நடவடிக்கையை அடுத்து முஸ்லிம்
சிறுபான்மையினரான
ர�ொஹிங்கியாக்களில்
பெரும்பாலானவர்கள் அண்டை நாடான பங்களாதேஷுக்கு தப்பிச் சென்றப�ோதும் சிலர்
த�ொடர்ந்து மியன்மாரிலேயே தங்கியுள்ளனர். கடந்த மே 19 ஆம் திகதி
இந்தப் படகு புறப்பட்ட நிலையில்
சில நாட்களில் அது ம�ோசமான காலநிலையில் சிக்கியுள்ளது.

குரங்கம்மையை கட்டுப்படுத்த
சுகாதார அமைப்பு நம்பிக்கை
ஆபிரிக்காவுக்கு
வெளியில்
குரங்கம்மை ந�ோயை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று உலக சுகாதார
அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ச�ொறி மற்றும் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தக் கூடிய இந்த வைரஸ்
ஐர�ோப்பா, அமெரிக்க பிராந்தியம் மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவில்
100க்கும் அதிகமான சம்பவங்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றப�ோதும், பரந்த அளவில்
மக்களிடையே இதன் பாதிப்பு
மிதமாகவே இருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த வைரஸ் மத்திய மற்றும்
மேற்கு ஆபிரிக்காவில் ப�ொதுவாகக் காணமுடிகிறது. “இது
ஒரு கட்டுப்படுத்த முடியுமான
நிலைமை” என்று உலக சுகாதார
அமைப்பின்
வளர்ந்து
வரும்
ந�ோய் பிரிவின் தலைவர் மரியா
வான் கர்கோவ் கடந்த திங்கட்கிழமை நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
இந்த வைரஸ் தற்போது ஆபி-

அமெரிக்கா நெருப்புடன்
விளையாடுகிறது : சீனா
தாய்வான் விவகாரத்தைப் ப�ொறுத்தவரை
சமரசத்துக்கே இடமில்லை என்று சீனா எச்சரித்துள்ளது.
தாய்வான் மீது தாக்குதல் த�ொடுக்கப்பட்டால், அமெரிக்க இராணுவம் தலையிடும்
என்று ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் கூறியிருந்த
நிலையில், சீனா அவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.
தனது நாட்டின் நலனைத் தற்காக்கத் தயாராயிருப்பதாகக் கூறிய சீனா, தனது அரசுரிமையைப் பாதுகாக்க உறுதியான நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தது.
அமெரிக்கா நெருப்புடன் விளையாடுவதாகவும் தாய்வானைக் க�ொண்டு சீனாவைக்
கட்டுப்படுத்த முயல்வதாகவும் அது குறிப்பிட்டது.
அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே

ஏற்கனவே நிலைபெற்றுவிட்ட க�ொள்கைகளை மீறும் வகையிலான கருத்துகளையும்
செயல்களையும்
அமெரிக்கா
நிறுத்திக்க�ொள்ள வேண்டும் என்று சீனா வலியுறுத்தியது.

ரிக்காவுக்கு வெளியில் 16 நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
50 ஆண்டுகளில் ஆபிரிக்காவுக்கு
வெளியே மிகப்பெரிய வெடிப்பு
இருந்தப�ோதிலும், குரங்கம்மை
மக்களிடையே எளிதில் பரவாது,
மேலும்
இந்த
அச்சுறுத்தல்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுந�ோயுடன் ஒப்பிட முடியாது என்று
நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்த ந�ோய் த�ோலில் இருந்து

த�ோலுக்கான த�ொடர்பு மூலமே
பரவுகிறது.
அத்துடன்
இந்த
ந�ோய்க்கான வைரஸ்கள் பிறழ்வதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும்
இல்லை என்றும் உலக சுகாதார
அமைப்பின் முன்னணி நிபுணர்
கேர்கோவ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குரங்கம்மை எளிதில் பரவக்கூடியதல்ல. இதுவரை யாரும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படவில்லை
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மலேஷியா க�ோழி
ஏற்றுமதிக்கு தடை
மலேஷியாவில் க�ோழி இறைச்சிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதால் வரும் ஜூன் த�ொடக்கம் க�ோழி ஏற்றுமதியை நிறுத்துவதாக அந்த
நாடு அறிவித்துள்ளது.
ஆசியாவில் மறுபுறம், இந்தியா க�ோதுமை
ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்திருப்பத�ோடு, இந்த�ோனேசியா தனது பனை எண்ணெய்யின்
வெளிநாட்டு விற்பனையை நிறுத்தியுள்ளது.
உக்ரைனின் மீது ரஷ்யா படையெடுத்ததைத்
த�ொடர்ந்து உலகம் கடந்த பல தசாப்தங்களில்
இல்லாத ம�ோசமான உணவு நெருக்கடியை
எதிர்கொண்டிருக்கும் நேரத்திலேயே இந்த
அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மலேஷியாவில் க�ோழி இறைச்சியின் விலை
அண்மைய மாதங்களில் அதிகரித்து வரும்
நிலையில், வாடிக்கையாளர்கள் இறைச்சி

பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட
சமூகமாக மலையக மக்கள்

வாங்குவதில் விற்பனையாளர்கள் கட்டுப்பாடுகளை க�ொண்டுவந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் உள்நாட்டு விலை மற்றும் உற்பத்தி ஸ்திரம் அடையும் வரை வெளிநாட்டு
ஏற்றுமதியை நிறுவத்துவதாக மலேஷியா அறிவித்துள்ளது. மலேஷியா மாதாந்தம் 3.6 மில்லியன் க�ோழிகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது.

ஈரானில் கட்டடம்
இடிந்து பலர் பலி

தென் மேற்கு ஈரானில் பூர்த்தி
செய்யப்படாத கட்டடம் ஒன்று
இடிந்ததில் பத்துப் பேர் பலியாகி
இருப்பத�ோடு பல டஜன் பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
அபதான் நகரில் உள்ள இந்த 10
மாடி கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கிய
பலரும் நேற்று இரவு முழுவதும்
இடம்பெற்ற தேடுதல்களில் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
க�ொங்கிறீட் தளங்கள் மற்றும்
இருப்பு
விட்டங்கள்
தரையில்
விழுந்து பல கார் வண்டிகள் நசுங்கி
இருப்பதை படங்கள் காட்டுகின்றன. இந்த விபத்துக்கான காரணம்
பற்றி விசாரணை நடத்தப்படுவதாக
அதிகரிகள் தெரிவித்தனர்.
கட்டடத்தின்
உரிமையாளர்
மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களிடம்
விசாரணை நடந்து வருகிறது.

தாய்வான் கவலை

ஜெனிவாவில் நடைபெறும் உலக
சுகாதார அமைப்பின் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் பிரிவான
உலக சுகாதார சபையின் கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படாமை குறித்து
தாய்வான் கவலை வெளியிட்டுள்ளது.
க�ொவிட்-19 த�ொற்று ஆரம்பமான
பின்னர் உலகளாவிய சுகாதார அதிகாரிகள் நேரில் கலந்து க�ொள்ளும்
உலக சுகாதார சபையின் முதலாவது
கூட்டம் தற்போது நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படாமை குறித்தே தாய்வான் தம் கவலையைத் தெரிவித்துள்ளது.
இதேவேளை அமெரிக்கா, உலக
சுகாதார சபையில் தாய்வானை
சேர்ப்பதற்கு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது.

க�ோதுமை மா விலை உயர்வு

தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

க�ோதுமை மா விலை உயர்வால்
பெருந் த�ோட்ட த�ொழிலாளர்களின்
வாழ்வாதாரம் மேலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பெருந்தோட்ட மக்களின்
பிரதான உணவாக காணப்படும்
க�ோதுமை மாவின் விலை உயர்வானது மரம் ஏறி கீழே விழுந்தவனை
மாடு மிதித்தது ப�ோல பெருந்த�ோட்ட மக்களின் நிலைமையாகி
விட்டது என மலையக மக்கள் முன்னணியின் தேசிய அமைப்பாளரும்
முன்னாள் மத்திய மாகாணசபை
உறுப்பினருமான ஆர். இராஜாராம்
தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் இவ்விடயம் த�ொடர்பாக
மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
கடந்த பல மாதங்களுக்கு முன்

பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு மானிய
அடிப்படையில்
ஒரு
கில�ோ க�ோதுமை மா
80 ரூபாவிற்கு வழங்குவதாக
மலையக
த�ொழிற்சங்க அரசியல்
தலைமைகளும்
அரசாங்கமும்
அறிவித்திருந்தது. அந்த மானிய
விலையில் பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு க�ோதுமை
மா கிடைப்பதில்லை. ஏற்கனவே
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களின்
அதிகரிக்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபா
சம்பளம் முழுமையாக த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் பெறமுடியாமல்
இழுப்பரியாக
இருக்கும்
இவ்வேளையில் க�ோதுமை மாவின்

விலை
அதிகரிப்பால்
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு மேலும்
பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்றும் இந்நாட்டிற்கு
வெளிநாட்டு
ட�ொலர்
நாணயத்தை
பெற்றுக்க�ொடுப்பதில் வியர்வை
சிந்தியும் குளவி க�ொட்டுக்கு
இலக்காகியும்
வி ச ப்பா ம் பு க ளி ட மு ம்
மிருகங்களிடமிருந்தும்
தன்னை
பாதுகாத்து முதுகெலும்பாக உழைக்கும் பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பற்றி
அரசாங்கம�ோ,
அமைச்சர்கள�ோ
அல்லது முதலாளிமார் சம்மேளனம�ோ த�ோட்ட நிர்வாகங்கள�ோ சிந்திப்பதில்லை.

மஸ்கெலியா
நகரில்
கூலித்
த�ொழிலில் ஈடுபடும் நபர் ஒருவரை,
ஆடைகளைக் களைந்து நிர்வாணமாக்கி தாக்கியவர்களை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு ஹற்றன் மாவட்ட
நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இத் தாக்குதலுக்கு இலக்கான மஸ்கெலியா- ச�ோளாங்கந்த த�ோட்டத்தைச்
சேர்ந்த நபர், மஸ்கெலியா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றார். மஸ்கெலியா நகரில் வர்த்தக நிலையம் ஒன்றை நடத்தி வரும்
சந்தேகநபர்கள். அவர்களின் வர்த்தக
நிலையத்தில் க�ோதுமை மா இன்மையால், வேற�ொரு கடையிலிருந்து மா
மூடை ஒன்றை க�ொள்வனவு செய்து
வருமாறு தெரிவித்து, 5,720 ரூபாயை

கூலித் த�ொழிலாளியிடம் இந்த மாதம்
14ஆம் திகதி வழங்கியுள்ளனர்.
எனினும் அந்த பணம் காணாமல்
ப�ோனதாகவும் இதனால் சில நாட்களாக அக்கூலித் த�ொழிலாளி அந்த
வர்த்தக நிலையத்துக்கு செல்வதை
தவிர்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் கடந்த வாரம்
அந்த கூலித் த�ொழிலாளி மஸ்கெலியா நகருக்கு வருகைத் தந்த ப�ோது,
வர்த்தக நிலைய உரிமையாளரும்
மேலும் சிலரும் அந்த நபரை கடைக்குள் இழுத்துச் சென்று, ஆடைகளை
களைந்து கடுமையாக தாக்கியதாக
தாக்குதலுக்கு இலக்கானவர் ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.

இராகலை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட க�ொங்கோடியா கீழ் பிரிவு
த�ோட்டத்தில்
ஐஸ்
ப�ோதைப்
ப�ொருளை தன்வசம் வைத்திருந்த
நிலையில் இளைஞர் ஒருவரை
இராகலை ப�ொலிசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ள
இளைஞர்
வலப்பனை
பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றுபவர் என தெரியவந்துள்ளதாகவும்,
அண்மையில் வழங்கப்பட்ட ஒரு
இலட்சம் வேலைவாய்ப்பில் வலப்பனை பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்ற உள்வாங்கப்பட்டவர் எனவும்
விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக
இராகலை ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.

வாழ்வதற்கே மக்கள் அச்சம் க�ொள்ளும்
நிலை இன்று உருவாகியுள்ளது
பிரிட�ோ நிறுவனத்தின் செயற்றிட்ட இணைப்பாளர்

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

வாழ்வதற்கே மக்கள் அச்சம்
க�ொள்ளும் நிலை இன்று உருவாகியுள்ளது. கடைக்கு சாமான் வாங்கச்
செல்வதற்கு
பயந்து
க�ொண்டு
இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அந்தளவுக்கு வாழ்வதற்கான பெரிய
சவால் ஏற்பட்டு விட்டது. மலையகத்திலே இருக்கின்ற தாய்மார்கள்
உழைத்ததன் விளைவாகவே இந்த
நாடு இப்படியாவது இருக்கின்றது.
வெளிநாட்டில் க�ோப்பை கழுவி
பேச்சு வாங்கி உழைத்து அனுப்புகின்றார்களே அந்த ட�ொலர்களை
வைத்துக்கொண்டு' இங்கே பாராளு-

த�ொழிலாளியை நிர்வாணமாக்கி க�ொங்கோடியா த�ோட்டத்தில் ஐஸ்
தாக்கியவர்களுக்கு விளக்கமறியல் ப�ோதைப் ப�ொருளுடன் ஒருவர் கைது

அத்துடன் குறித்த இளைஞர் ஐஸ்
ப�ோதை ப�ொருள் விற்பனையில்
நீண்ட நாள் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும்
இவர் த�ொடர்பில் இராகலை ப�ொலிசாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலையடுத்து (23) மாலை இளைஞரை
கைது செய்ததுடன் இவர் கைவசம்
வைத்திருந்த ஆறு பக்கட் ஐஸ்
ப�ோதை ப�ொருளையும் கைப்பற்றியுள்ளதாக ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.
மேலும் இது த�ொடர்பில் விசாரணைகளை
நடத்திவருவதாக
தெரிவித்த ப�ொலிசார் இளைஞரை
வ�ௌப்பனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
ஆ. ரமேஸ்

தமிழ்நாடு அரசின் உதவி கரத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பு
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

இலங்கை முகம் க�ொடுத்துள்ள தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில்
நிவாரண உதவிகளை நம் நாட்டுக்கு அனுப்பி
வைத்துள்ள இந்தியா தமிழ்நாடு அரசுக்கு
தமது நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவிப்-

பதாக இரத்தோட்டை பிரதேசசபை உறுப்பினர் எஸ். எர�ோஷன் தெரிவித்தார்.
இலங்கை ப�ொருளாதார ரீதியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தருணத்தில் இந்திய அரசு
தானாக முன்வந்து எமது நாட்டுக்கு கடன் உதவிகளையும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேவையான
பெருமளவு அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை

வழங்குவது இது காலத்தின் தேவையாகும்.
இவ்வாறான நிலையில் இந்திய அரசு எமது
நாட்டிற்கு நேசக்கரம் நீட்டி இருப்பதை முன்னிட்டு இந்திய அரசுக்கு, தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் உட்பட இலங்கைக்கான இந்தியத்
தூதுவருக்கு எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்.

மன்றத்தையும் ஏனைய களியாட்ட
விழாக்களையும் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என பிரிட�ோ நிறுவனத்தின் செயற்றிட்ட இணைப்பாளர்
எஸ்.கே.சந்திரசேகரன் தெரிவித்தார்.
மலையகப்பகுதியில்
இருந்து
வெளிநாடுகளுக்குச்
சென்று
உழைத்து எமது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் தங்களது பிள்ளைகளின் கல்விக்காக பெருமை சேர்த்த தாய்மார்களை க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வொன்று
(22) ஆம் திகதி அக்கரப்பத்தனை
மன்றாசி பகுதியில் இடம்பெற்றது.
இதில் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

இந்த நிலைமை மாறவேண்டும்.
இந்த நிலைமை மாறுவதற்கு என்ன
செய்யவேண்டும். நாட்டை விடுங்கள் உலகத்தை விடுங்கள் எங்களது
சமூகத்தில் நாம் என்ன செய்யவேண்டும் என்று பாருங்கள்.
இன்று அந்நிய செலவாணியை
க�ொண்டுவருகின்ற துறைக்கு ஊக்கத்தை க�ொடுத்து மேலும் அந்நிய
செலவாணியை க�ொண்டுவர த�ோன்றவில்லை. அப்படி த�ோன்றியிருந்தால் இன்று இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது.
இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற
இளைஞர்கள் பேசுகின்றார்கள் நாம்
பேசவில்லை.

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

சேவையினையும் படுகின்ற துன்பங்களையும் இந்த நாட்டுக்கு அவர்கள்
பெற்றுத்தரும் அந்நிய செலாவணி
த�ொடர்பாகவும் பலராலும் எடுத்துக்
கூறப்பட்டதுடன் எனினும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசாங்க
நிதியுதவிகள் நிவாரணங்கள் சென்றடையாது இருப்பது த�ொடர்பாகவும்
இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டன.
எனவே இவர்கள் தங்கள் குடும்ப
வளர்ச்சிக்கு பட்ட துன்பங்கள் துயரங்களுக்காக இவர்கள் க�ௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை கருத்தில்
க�ொண்டு குறித்த நிகழ்வு ஒழுங்கு
செய்யப்பட்டிருந்தது.

வெளிநாடு சென்று உழைத்த
தாய்மார்கள் க�ௌரவிப்பு

மலையகப் பகுதியில் இருந்து
வெளிநாடுகளுக்குச்
சென்று
உழைத்து எமது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் தங்களது பிள்ளைகளின் கல்விக்காக பெருமை சேர்த்த தாய்மார்களை க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வொன்று
(22) ஆம் திகதி அக்கரப்பத்தனை
மன்றாசி பகுதியில் இடம்பெற்றது.
குறித்த நிகழ்வு சர்வதேச அன்னையர் தினத்தினைய�ொட்டியே இடம்பெற்றது. இதன்போது வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் பெண்கள் தங்களது
குடும்பங்களுக்காக
ஆற்றுகின்ற
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கட்சி ேபதங்கைள மறந்து
ஒத்துைழக்க முன்வரவும்
ெகாள்ைக ��யான �ர்மானங்களுக்கு

குறு�ய அர�யல் இலாபங்கைள ைக�டவும் ேகாரல்
நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள
தற்ேபாைதய இக்கட்டான
சூழ்�ைல�ன்
உண்ைம
யதார்த்தத்ைத
ெபாதுமக்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவதுடன், �ண்டகால ெபாருளாதார ஸ்�ரத்தன்ைமைய
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு
எடுக்கப்படும் ெகாள்ைள
��யான �ர்மானங்களுக்கு குறு�ய
அர�யல் லாபம் இன்� கட்� ேபதங்கைள மறந்து ஒத்துைழப்பு வழங்குமாறும் இலங்ைக மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் கலா�� நந்தலால்
�ர�ங்ஹ ேநற்று (24) அரசாங்க ��
பற்�ய குழு�ல் ேகா�க்ைக �டுத்தார்.

இதற்கு முன்னர் எ�ெபாருளுக்கு �ைலச் சூத்�ரம்
அ � மு க ப் ப டு த் த ப் ப ட் ட ேபாது இதற்கு எ�ராக முன்ைவக்கப்பட்ட எ�ர்ப்புக்கைளத் ெதாடர்ந்து அதைன
ெசயற்படுத்த மு�யாமல்
ேபான �ைல�ல் இதைன
இன்று
அ�முகப்படுத்த
ேவண்�ய �ைல ஏற்பட்�ருப்பதாகவும் அவர் சுட்�க்காட்�னார்.
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் அநுர
��யதர்ஷன யாப்பா தைலைம�ல் தற்ேபாைதய ெபாருளாதார
�ரச்�ைனகள் ெதாடர்�ல் கலந்துைரயாடுவதற்காக மத்�ய வங்�,
�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் உள்-

அைமச்சரைவ அைமச்சுக்களுக்கு
புதிய ெசயலாளர்கள் நியமனம்

ஜனா�ப��னால் ேநற்று க�தங்கள் ைகய�ப்பு
அைமச்சரைவ அைமச்சுக்க�ன் பு�ய ெசயலாளர்களுக்கான �யமனக் க�தங்கள் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�னால் ேநற்று ேகாட்ைட ஜனா�ப� மா�ைக�ல் ைவத்துக் ைகய�க்கப்பட்டன.
பு�ய அைமச்சரைவ அைமச்சுக்க�ன் ெசயலாளர்க�ன் ெபயர்ப் பட்�யல்
�ன்வருமாறு.
01-. ஆர்.ட�ள்யூ.ஆர். ேபம�� ேபாக்குவரத்து மற்றும்
ெநடுஞ்சாைலகள் அைமச்சு
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

எம்.பிக்களின் வீடுகளில் இருந்த
இரசாயன உரம் குறித்து விசாரைண
அ�கா�களுக்கு அைமச்சர் அமர�ர ப�ப்பு
(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)

அண்ைம�ல் ஏற்பட்ட
வன்முைறக�ன் �ைவக்கப்பட்ட எம்�க�ன் �டுக�ல் காணப்பட்ட இரசாயன உரங்கள் கு�த்து
உடன�யாக �சாரைண
நடத்துமாறு
�வசாய,
வன�லங்கு பாதுகாப்பு அைமச்சர்
ம�ந்த அமர�ர ேத�ய உர ெசயலகத்�ற்கு ப�ப்புைர �டுத்துள்ளார்.
கு�ப்பாக இந்த இரசாயன
உரங்கள் �வசா�களுக்கு மா�யமாக வழங்கப்பட்டதா அல்லது
த�யார் வர்த்தகர்க�டம் இருந்து
தற்ேபாைதய �ைலக்கு ெகாள்வனவு ெ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 அைமச்சர் ேகா�னார்.
�ல அர�யல்வா�க�ன்
�டுக�ல்
ெபருமள�லான யூ�யா உரம் காணப்படுவதாக
ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வைலத்தளங்க�ல் ெசய்�கள் ெவ�யா�யுள்ளன.
இந்த �டயம் ெதாடர்�ல் ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ல் அைமச்சர்
ம�ந்த அமர�ர�டம் ஊடக�யலாளர்கள் �ன�ய ேபாேத அமர�ர ேமற்கண்டவாறு ெத��த்தார்.
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அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 251.46 �ற்பைன 267.85
�ைல
�ைல

�ட்ட அ�கா�கள் ேநற்று அரசாங்க
�� பற்�ய குழு முன்�ைல�ல்
அைழக்கப்பட்�ருந்தார்.
இதன்ேபாேத மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர்
இவ்வாறு ெத��த்தார்.
தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய �ர்த்து நாட்�ல் ஸ்�ரமான
ெபாருளாதாரத்ைத
கட்�ெயழுப்புவதற்கு எடுக்கப்படும் ெகாள்ைக
��யான �ர்மானங்கள் மற்றும் இதற்கான பயணத் �ட்டம் ெதாடர்�ல்
முழுைமயான அ�க்ைகைய குழு�டம் சமர்ப்�க்குமாறும் அரசாங்க
�� பற்�ய குழு�ன் தைலவர் அநுர
��யதர்ஷன யாப்பா ப�ந்துைரத்தார். இதைனப் பாராளுமன்றத்�ல்
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இன்ைறய சுப�னம்

ெதாழுைக
ேநரம்

�னகரன் �ளம்பரம்

04.34
12.08
03.32
06.21
07.36

சுப�ருது வருடம் - ைவகா� 11
ராகுகாலம் : பகல் : 12.00 - 1.30வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30 - 12.00வைர
ேயாகம்: �த்த-மரண ேயாகம்
��: -��த்துவயம்

இரா� பலன்கள்

எரிெபாருள் இறக்குமதிக்காக
இந்தியா 500 மில்.ெடாலர் உதவி
குறு�ய கால கடனாக ெபற அைமச்சரைவ அங்�காரம்
(ஷம்ஸ் பா�ம்)

இந்�ய ஏற்றும� - இறக்கும� வங்��ன் ஒத்துைழப்�ன் �ழ் ெபற்ேறா�யப் ெபாருட்கள் ெகாள்வனவுக்காக ேமலும் 500 �ல்�யன் ெடாலர்
குறு�யகால கடைன ெபற அைமச்சரைவ அனும� வழங்�யுள்ளதாக
�ன்சார மற்றும் எ�சக்� அைமச்சர்
கஞ்சன �ேஜேசகர ெத��த்தார்.
நாட்�ல் �ல�வரும் ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலைமயால் எமது
நாட்டுக்குத் ேதைவயான எ�ெபாருட்கைள ெகாள்வனவு ெசய்வதற்காக 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 �ைடத்துள்ளது. அேதேபால், தற்ேபாது �லவு-
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ேமஷம்

- சுகம்

�ஷபம்

- - பாராட்டு

�துனம்

- - தனம்

கடகம் -

- ேபாட்�

�ம்மம்

- - ேகாபம்

கன்�

- - ெசலவு

துலாம்

- நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு
�ன்ற ெவ�நாட்டு ெசலாவ�ப்
பற்றாக்குைறைய �வர்த்� ெசய்துெகாண்டு ே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 ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக �ன்சாரம் மற்றும் எ�சக்�
அைமச்சு சமர்ப்�த்த ேயாசைனக்கு
அைமச்சரைவ அங்�காரம் வழங்�யுள்ளது.

தனுசு

- ெவற்�

மகரம்

- - ெபாறுைம

கும்பம்

- மற�

�னம்

- - முயற்�

கலா��

இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

ெபாருளாதார ெநருக்கடிைய தீர்க்க
கட்சிசார் அரசியைல ைகவிட ேவண்டும்
கடைமேயற்பு �கழ்�ல் அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர்

(அஷ்ரப் சமத்)

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார �ரச்�ைனைய �ர்க்க முத�ல்
கட்�சார் அர�யல் மன�ைலைய
ைக�ட ேவண்டுெமன சுற்றாடல்
அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர் அஹமட்
ெத��த்தார்.
அைமச்சுக்கடைமகைள 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, எல்ேலாைரயும் பா�க்கும் �ரச்�ைன. எனேவ,
சகலரதும் ஒத்துைழப்பு இந்த ெநருக்க�ைய �ர்ப்பதற்கு ேதைவப்படு�றது. இப்ெபாருளாதார ெநருக்க�
ஏற்படுவதற்கு இந்த அரசாங்கம்தான்

காரணெமன்பது�ல்ைல.
கடந்த காலங்க�ல் �டப்பட்ட தவறுகள் மற்றும்
இயற்ைக
ெநருக்க�களால் ஏற்பட்டுள்ளைவதான் இைவ. ஈஸ்டர்தாக்குதல், அதன் �ன்னரான
ெகாேரானா ெதாற்றுக்களால் ெதாடர்ந்து நமது
நாடு முடங்க ேந�ட்டது.
இந்தக்காலங்க�ல் சுற்றுலாத்துைற
�ழ்ந்தது.
ெவ�நாடுக��ருந்து
பணம் அனுப்பப்படுவதும் ெவகுவாகக் குைறந்தது. உள்நாட்டு உற்பத்�க�ல் ஏற்பட்ட �ழ்ச்� ஏற்றும�ச்ெசலாவ� வருமானத்ைத
பா�த்தது. இைவகள்தான், இந்த
�� ெநருக்க�ைய ஏற்படுத்�ன.
இதுபற்� முைறயாகச் �ந்�த்தால் மூன்று மாதங்க�ல் எ�ெபாருள் �ரச்�ைனைய �ர்க்கலாம்.

நான், சவூ� அேர�யா�லுள்ள ெபற்ேறா�யம்
க�யவள பல்கைலக்கழகத்�ல் ப�த்து பட்டம்ெபற்றவன். 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�க்கப்படும். 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�ைலயால், அர�ய�லும் �ல �ரச்�ைன-

கள் எழுந்துள்ளன. கட்�களுக்கு
அப்பால்ெசன்றுதான்
இப்�ரச்
�ைனகளத் �ர்க்க மு�யும். இதனால்தான், முஸ்�ம் காங்�ர�ல் இருந்துெகாண்டு அரசாங்கத்�ன் ெசயற்பாடுகளுக்கு ஆதரவு வழங்கு�ேறன்.
இந்த ஜனா�ப�, மற்றும் �ரதமர்
ஆ�ேயார் என்�ல் நம்�க்ைக
ைவத்ேத இந்த அைமச்சுப்பத�ைய
வழங்� உள்ளனர். இதற்காக அவர்களுக்கு 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, பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான காதர்மஸ்தான், அ�சப்� ர�ம், முஷர்ரஹ்ப்
மற்றும் அைமச்�ன் அ�கா�களும்
கலந்து ெகாண்டனர்.

எரிெபாருள் நிைலயங்களுக்கு
24 மணிேநர ெபாலிஸ் பாதுகாப்பு
ேராந்து ப�கள் ஊடாகவும் கண்கா�ப்பு
நாடளா�ய ���ல் உள்ள
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க�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 முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸ் தைலைமயகம் அ��த்துள்ளது.
இது ெதாடர்�ல் ெபா�ஸ் ஊடகப்
ேபச்சாளர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் �ஹால் தல்துவ ெத��க்ைக�ல்,
�ல பகு�க�ல் எ�ெபாருள்
�ரப்பு �ைலயங்க�ல் �ட்ட�ட்ட
வைக�ல் ெபாதுமக்களுக்கு பா�ப்புகைள ஏற்படுத்தும் வைக�ல்
ெசயற்படுவதாகவும்
அநாவ�ய

குழப்பங்கைள
ஏற்படுத்துவதற்காகேவ
இவர்கள்
ெசயற்படுவதாகவும்
முைறப்பாடுகள்
�ைடக்கப்ெபற்றுள்ளன.
அதன்ப�, எ�ெபாருள் �ரப்பு
�ைலயங்க�ல் வ�ைச�ல்
�ற்கும் மக்க�ன் பாதுகாப்ைப உறு� ெசய்யுமாறு,
இந்த இடங்க�ல் ெபாதுமக்களுக்கு
இைடயூறாக நடந்து ெகாள்ளும் நபர்களுக்கு எ�ராக சட்ட நடவ�க்ைக
எடுத்த அைனத்து ெபா�ஸ் அ�கா�களுக்கும் ப�ப்புைர �டுக்கப்பட்டுள்ளது.
ேமலும் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க�ல் கடைமயாற்றும் உத்�ேயாகத்தர்கள் ேமாதல் �ைலைமையக்
கட்டுப்படுத்த மு�யாத பட்சத்�ல் உடன�யாக
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முன்னாள் அைமச்சர் ேஜான்ஸ்டன் ெபர்ணான்ேடா ேநற்று �.ஜ.��ல் ஆஜரா��ருந்த
�ைல�ல் அங்கு கூ�ய ெபாதுமக்கள் �லர் அவைர ைகது ெசய்யுமாறு ேகா� ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவைத காணலாம்.
(படம்: கயான் புஷ்�க்க)

முச்சக்கர வண்டிகளின் நிதியியல், சட்ட ஆேலாசகர் ேசைவைய
கட்டணமும் அதிகரிப்பு ெபற அரசாங்கம் தீர்மானம்
முதலாவது kmக்கு ரூ.100 ஆக �ர்ணயம்

(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)

ெபற்ேறால்
�ைலேயற்றத்ைத
ெதாடர்ந்து, முச்சக்கரவண்� கட்டணங்கைள அ�க�ப்பதற்கு அ�ல
இலங்ைக முச்சக்கரவண்� சார�கள்
சங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.
இதன்ப�, முதலாவது �ேலா�ற்றருக்கான கட்டணமாக 100 ரூபா �ர்ண�க்கப்பட்டுள்ளது.
அதைன ெதாடர்ந்து, பய�க்கும்
ஒவ்ெவாரு �ேலா�ற்றருக்கும் 80
ரூபா �தம் அற�ட �ர்மா�க்கப்-

பட்டுள்ளதாக அ�ல இலங்ைக முச்சக்கரவண்� சார�கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது.

யூேரா

ஐப்பான் ெயன்

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும் 279.08 �ற்பைன 291.91
�ைல
�ைல

இலங்ைக அர�ன் ெவ�நாட்டு
படுகடன்கைள �ள்கட்டைமப்பதற்காக சர்வேதச ���யல் ஆேலாசகர்
மற்றும் சர்வேதச சட்ட ஆேலாசகர்
ேசைவையெபற அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.
இலங்ைக அர�ன் ெவ�நாட்டு
படுகடன்கைள
�ள்கட்டைமப்பதற்காக சர்வேதச ���யல் ம�யுைரஞர் ேசைவ மற்றும் சர்வேதச
சட்ட ம�யுைரஞர் ேசைவக்கான
ெபறுைகக் ேகாரலுக்காக இதற்கு
முன்னர் அைமச்சரைவ அங்�காரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக
ேகாரப்பட்ட
�ைலமனுக்களுக்கைமய, ���யல் ம�யுைரஞர்

மத்�ய �ழக்கு

ேசைவையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக 28 முன்ெமா�வுகளும், சட்ட
ம�யுைரஞர் ேசைவையப் ெபற்றுக்
ெகாள்வதற்காக 23 முன்ெமா�வுகளும் �ைடக்கப்ெபற்றுள்ளன. அதற்கைமய, கு�த்த இரண்டு ெபறுைககளுக்கைமய
அைமச்சரைவயால்
�ய�க்கப்பட்டுள்ள நடவ�க்ைகக்
குழுக்க�ன் ப�ந்துைரக�ன் அ�ப்பைட�ல் �ழ்க்காணும் வைக�ல்
கு�த்த ெபறுைககைள வழங்குவதற்காக ஜனா�ப� சமர்ப்�த்த ேயாசைனக்கு அைமச்சரைவ அங்�காரம்
வழங்�யுள்ளது.
சர்வேதச ���யல் ம�யுைரஞர் ேசைவக்கான
05

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைல

வாங்கும் 385.89 �ற்பைன 401.40
�ைல
�ைல

வாங்கும் 2.7810 �ற்பைன 2.8886
�ைல
�ைல

பஹ�ன் �னார்

967.44

கட்டார் �யால்

99.83

�ங்கப்பூர் ெடாலர்

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்

சு�ஸ் �ராங்க்

அெம�க்க ெடாலர்

குைவத் �னார்

1,188.53

சவூ� �யால்

97.24

வாங்கும் 262.54 �ற்பைன 271.61
�ைல
�ைல

வாங்கும் 448.89 �ற்பைன 468.16
�ைல
�ைல

வாங்கும் 365.24 �ற்பைன 379.01
�ைல
�ைல

வாங்கும் 361.72 �ற்பைன 374.99
�ைல
�ைல

ஓமான் �யால்

947.41

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம்

99.30
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சுபகிருது வருடம் வைகாசி மாதம் 11ஆம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷவ்வால் பிறை 23

குறள் தரும் சிந்தனை
மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து
தடங்கல் நிறைந்த கரடுமுரடான பாதையில் பெரும்
பாரத்தை எருது இழுத்துக் க�ொண்டு ப�ோவது
ப�ோல, விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் துன்பங்களுக்கு முடிவு ஏற்பட்டு வெற்றி கிட்டும்.

க�ொவிட் த�ொற்று தணிந்து செல்கையில்
உலகில் உருவான மற்றொரு அச்சுறுத்தல்!

உ

லகின் பல நாடுகளிலும் 'குரங்கு
அம்மை' என்ற வைரஸ் ந�ோய் பரவி
வருகின்றது. இதன் விளைவாக உலகளாவிய ரீதியில் இந்நோய் ஒரு பேசுப�ொருளாக
மாறியுள்ளது. அதேநேரம் இந்நோய் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2019 இன் இறுதிப் பகுதியில் சீனாவின், வூஹான்
நகரில் த�ோற்றம் பெற்ற க�ொவிட் 19 த�ொற்று
குறுகிய காலப்பகுதியில் உலகம் முழுவதும் பரவி
பெரும் அசசுறுத்தலாகியது. இந்த அச்சுறுத்தலை
முறியடிக்கக் கூடிய தடுப்பூசி 2020 ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் முதல் அவசரத் தேவையின் நிமித்தம் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. அதன் ஊடாக மக்கள்
மத்தியில் புதிய நம்பிக்கை ஏற்பட ஆரம்பமானது.
இந்நிலையில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கமும்
பரவும் அச்சுறுத்தலும் பலவீனமடைந்து வீழ்ச்சி
நிலையை அடைந்துள்ளன. அதன் பயனாக உலகெங்கிலும் மக்களும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பத்
ஆரம்பித்துள்ளனர்.
இவ்வாறான சூழலில்தான் இந்த குரங்கு அம்மை
ந�ோய் பரவும் அச்சுறுத்தல் தலைதூக்கியுள்ளது.
க�ொவிட் 19 த�ொற்று பரவும் அச்சுறுத்தல் பெருவீழ்ச்சியை அடைந்து ஒரு சில மாதங்கள் கூட
கடப்பதற்குள் இந்நோய் பரவும் நிலையை அடைந்திருப்பது மக்களை மிகவும் அச்சம் க�ொள்ளச் செய்துள்ளது.
குரங்கு அம்மையானது, க�ொவிட் 19 த�ொற்றைப்
ப�ோன்று ஒரு வைரஸ் ந�ோயாகும். இதுவும் ஒரு
த�ொற்று ந�ோயாகவே விளங்குகின்றது. மத்திய
மற்றும் மேற்கு ஆபிரிக்க நாடுகளில் ப�ொதுவாகக்
காணப்படும் இவ்வைரஸானது, 1958 இல் முதன்
முறையாகக் குரங்குகளிடம் தான் அடையாளம்
காணப்பட்டது. ஆனால் 1970 இல் க�ொங்கோ
நாட்டில் இவ்வைரஸ் த�ொற்றுக்கு உள்ளான முதலாவது மனிதர் அடையாளம் காணப்பட்டார். இதன்
ஊடாக குரங்குகளிடம் காணப்படக் கூடிய இவ்வைரஸ் மனிதனுக்கு த�ொற்றியுள்ளது என்பது தெளிவாகின்றது.
2017 முதல் க�ொங்கோ, நைஜீரியா ப�ோன்ற
நாடுகளில் பரவத் த�ொடங்கிய இந்நோய், தற்போது
ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்திரேலியா,
பிரான்ஸ், இஸ்ரேல், பிரித்தானியா, ஜேர்மனி உள்ளிட்ட 16 நாடுகளுக்கு நேற்று வரையும் பரவியுள்ளது. இற்றைவரையும் இந்நோய்க்கு உள்ளானவர்களாக 80 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறான நிலையில் இந்நோய் எவ்வாறு பரவுகின்றது? அதற்கான அறிகுறிகள், சிகிச்சைகள்
யாவை? இந்நோயைத் தவிர்த்துக் க�ொள்வதற்கான
வழிமுறைகள் எவை? இவ்வாறான பரவலான அவதானம் உலகெங்கிலும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த வைரஸானது, இந்நோய்க்கு உள்ளாகி
இருப்பவர் அல்லது விலங்குகளுடன் நெருங்கிய
த�ொடர்புகளைக் க�ொண்டிருப்பவர் ஊடாகவே சுகதேகிகளுக்கு த�ொற்றுவதாக நம்பப்படுகிறது. அதேநேரம் எலி, அணில் ப�ோன்ற க�ொறித்து உண்ணும்
விலங்குகள் ஊடாகவும் இவ்வைரஸ் பரவுவதாகக்
கருதப்படுகின்றது. மனிதனுக்கு மனிதன் இவ்வைரஸ் பரவுவது எச்சில், சளித்துகள்கள் மூலமெனவும்
நம்பப்படுகிறநது.
விலங்குகளில் இருந்து மனிதனுக்கு பரவும்
பிரதான வழியாக அவை கடிப்பது கருதப்பட்டாலும்
அவற்றின் உடல் திரவங்கள், சுவாச நீர்த்துளிகள்,
வைரஸ் கலந்த ப�ொருட்கள் மற்றும் கண், மூக்கு,
வாய் என்பவற்றின் ஊடாகவும் இவ்வைரஸ் உடலினுள் பிரவேசிக்க முடியும்.
இவ்வாறு 'இவ்வைரஸ் த�ொற்றுக்குள்ளாகும் ஒருவருக்கு காய்ச்சல், தலைவலி, உடல் வலி, வீக்கம்,
முதுகுவலி என்பன ஆரம்ப கட்ட அறிகுறிகளாக
வெளிப்படும். இந்நோய்க்கான காய்ச்சல் ஏற்பட்டு
மூன்று நாட்களாகும் ப�ோது ஆரம்பமாகும் அரிப்பு,
கைகள், உள்ளங்கால்கள் வரை பரவ முடியும்.
உடலில் க�ொப்புளங்களும் ஏற்படும். எனினும்
இந்நோயின் தாக்கம் 2 முதல் 4 வாரங்கள் வரை
நீடிப்பத�ோடு அதன் பின்னர் தானாகவே குணமடைந்து விடும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்நோயைக் குணப்படுத்த விஷேட சிகிச்சை
முறைகள் புழக்கத்திற்கு வந்திராத ப�ோதிலும், புதிய
தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்நிலையில் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் ஒவ்வாமை, ந�ோயெதிப்பு சக்தி
மற்றும் மூலக்கூற்று அறிவியல் நிறுவனத்தின்
பணிப்பாளர் கலாநிதி சந்திம ஜீவேந்திர, 'உலகின்
பல நாடுகளிலும் பரவியுள்ள குரங்கு அம்மை
குறித்த பரிச�ோதனைகளையும் ந�ோய்த்தொற்றைக்
கண்டறிவதற்கான வசதிகளும் எமது பல்கழலைக்கழகத்தில் உள்ளன' என்றுள்ளார்.
உலகம் ஒரு பூக�ோளக் கிராமமாகச் சுருங்கியுள்ளதால் இந்நாட்டினரும் உலகின் பல நாடுகளுக்கும்
சென்று வரக்கூடியவர்களாக உள்ளனர். அத்தோடு
விலங்குகளுடன் நெருங்கி பழகக்கூடியவர்களும்
இங்கும் இருக்கவே செய்கின்றனர். அதனால்
உலகின் பல நாடுகளிலும் பரவியுள்ள இந்நோய்த்
த�ொற்றைத் தவிர்ந்துக் க�ொள்வது த�ொடர்பில்
விழிப்புணர்வுடனும் முன்னவதானதுடனும் செயற்படுவது மிகவும் அவசியம். அது ஆர�ோக்கிய வாழ்வுக்கு இன்றியமையாததாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மே 25 புதன்கிழமை

படகில் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல முயற்சிப்பது
மரணத்தின் மீதான பயணத்துக்கு ஒப்பானது!
எந்தவ�ொரு பிரஜையும் தான் குடியுரிமை பெற்ற நாட்டின் சட்டத்துக்குக்
கட்டுப்பட வேண்டும். அதனால் இலங்கைப் பிரஜைகளும் அரசியலமைப்பு
சட்டவிதிகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும்
என்பதை முதலில் ஞாபகப்படுத்த
வேண்டும்.
எமக்கு இலங்கை குடிவரவு குடியகல்வு சட்டத்திற்கு அமைய குடியேற்றம் த�ொடர்பான விஷேட சட்ட கட்டமைப்பு உண்டு. அதன் காரணமாக அந்த
சட்டக் கட்டமைப்புக்கு உட்படாத எந்தவ�ொரு குடியேற்றமும் அங்கீகரிக்கப்படாத சட்டவிர�ோதமான குடியேற்றம்
என்றே கருதலாம். இலங்கைத் தீவு என்ற
ரீதியில் அதற்கான இலகுவான வெளிப்பாடு காணப்படுகின்றது. அதன் காரணமாக சட்டவிர�ோதமாக குடிவரவு, குடியகல்வை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
வியாபார அமைப்பு ஒரு சிலரால் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலம் சூட்சும-

பிடியில் சிக்க வைப்பதில் கடற்படையினர் வெற்றி கண்டுள்ளனர்.
மன்னார் பிரதேசத்தில் 74 பேர், யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தில் 17 பேர், புத்தளம்
பிரதேசத்தில் 13 பேர், மட்டக்களப்பு
பிரதேசத்தில் 40 பேர் மற்றும் திருக�ோணமலை பிரதேசத்தில் 67 பேர் என இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டத்தின்
முன்னால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். கற்பிட்டி பிரதேசத்தில் 2021 மே முதலாம்
திகதி வெளியேறி அவுஸ்திரேலியாவுக்கு கடல் மார்க்கமாக சட்டவிர�ோதமாக குடியேற முயற்சி செய்த 12 பேர்
அவுஸ்திரேலிய எல்லைப் படை அணியினரால்(Australian Border Force) கிறிஸ்மஸ் தீவிலிருந்து 2022 மே மாதம் 22
ஆம் திகதி கைது செய்யப்பட்டு மீண்டும்
இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்டதாக
தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அத்துடன்
இவ்வருடத்தில் இந்தியாவிற்கு சட்டவிர�ோதமாக குடியேற முயற்சி செய்த 86

வாழ்க்ைகயை ஆபத்துக்குள்
தள்ளி விட வேண்டாம்!
இலங்கையர்களை இந்தியா கைது செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அண்மையில் சட்டவிர�ோதமாக
குடியேறுவதற்கு முயற்சி செய்த சிலர்
மட்டக்களப்பு கடலில் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட ப�ோது
அவர்கள் சென்ற மீன்பிடி இழுவைப்
படகு கடலில் மூழ்கியத�ோடு உடைந்த
படகில் சட்டவிர�ோதமாக குடியேறுவதற்கு சென்ற நபர்கள் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டதனால் அவர்-

மாக இலாபம் பெறுவதற்கு முயன்று
வருவதை கவலையுடன் குறிப்பிட்டாக
வேண்டும்.
இலங்கை கடற்படை ஆட்கடத்தல்
மற்றும் சட்டவிர�ோத குடியேற்றத்தை
கட்டுப்படுத்துவதற்கான ப�ொறுப்பை
சிறப்பாக நிறைவேற்றி வருவத�ோடு,
சட்டவிர�ோத குடியேற்ற நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை த�ொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு
வருகிறது. இவ்வருடம் இதுவரை சட்டவிர�ோதமாக இந்நாட்டிலிருந்து குடியேற
முயற்சி செய்த 211 நபர்களை சட்டத்தின்

களின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது. பல
சந்தர்ப்பங்களில் கைது செய்யப்பட்ட
இந்த நபர்கள் இந்த வியாபாரம் த�ொடர்பாக நேரடியாக த�ொடர்புபட்டவர்கள்
ஆவர். இந்த வியாபாரத்தை திட்டமிட்டு
அப்பாவி மக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் நபர்களாவர்.
கடலலையின் அதிகரித்த வேகம் காரணமாக உடைந்த மற்றும் பாதுகாப்பற்ற
மீன்பிடி இழுவைப் படகுகள் மூலம்
சட்டவிர�ோதமாக குடியேற முயற்சி
செய்வது மிகவும் ஆபத்து மிக்க செயலாகும். அறியாமை காரணமாக இந்த
வியாபாரிகளின் சூட்சுமம் மற்றும் தந்திரங்களுக்கு சிக்கி தங்களது வாழ்க்கையை ஆபத்துக்குள் தள்ளுவது த�ொடர்பாக இலங்கை பிரஜைகள் மீண்டும்

மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும். அத்துடன்
பாதுகாப்பற்ற சிறிய படகுகள் மூலம்
நாள்,வார,மாத கணக்கில் அடிக்கடி
மாறும் காலநிலையில் கடலில் பயணம்
செய்வது மரணத்தில் நடக்கும் ஆபத்தான பயணமாகும்.
இவ்வாறு ஆழ்கடலில் சிக்கிய பல
படகுகள் கடற்படையினரால் பல தடவைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும் வேறு நாடுகளுக்கு அருகில் சென்றாலும் அரச அனுமதி இன்றி நாட்டில்
வாழ்ந்தாலும் சட்டவிர�ோத குடிவரவின்
கீழ் அந்த நபர்களை கைது செய்வதற்கு
அந்த அரசாங்கத்துக்கு சட்ட அதிகாரம்
உண்டு. அதற்கு சரியான உதாரணமாக
அவுஸ்திரேலிய கடல் மூலம் குடியேறுவதற்கு முயற்சி செய்த 12 நபர்களை
அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் கைது
செய்து மீண்டும் நாடு கடத்திய சம்பவத்தைக் குறிப்பிடலாம்.
சட்டவிர�ோத குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பாக கடும் தீவிரத்துடன்
இலங்கைக் கடற்படையினர் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் கள்.சட்டவிர�ோத குடியேற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு
முயற்சி செய்து கைது செய்யப்படுவதால் தங்களுடைய உயிர் மற்றும் உடைமைகளை இழப்பதா என்பது குறித்து
மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு
சிந்திக்காமல்
ஆபத்தில்
விழுவது சிறந்த எதிர்காலம் பற்றி க�ொண்டிருந்த எதிர்பார்ப்பாகும். குறுகிய மற்றும்
இலாபத்தை
ந�ோக்காகக்
க�ொண்டு
அடிமையாகி த�ொைலந�ோக்கின்றி புத்திசாலித்தனமற்று
முட்டாள்தனமாக
செயல்படுவது நாட்டிலுள்ள குடியேற்ற
சட்டத்தை மீறி நாட்டிலிருந்து குடியேறுவதற்கு முயற்சி செய்வது ஒருப�ோதும் வெற்றியளிக்க மாட்டாது என்பதை ப�ொதுமக்களுக்கு வலியுறுத்துகின்றோம்.

இலங்கை கடற்படை
ஊடகப் பிரிவு
–(தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்)

ப�ொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து
மீள்வதற்கான வழிவகைகள் எவை?
"வரப்புயர நீர் உயரும்
நீர் உயர நெல் உயரும்
நெல் உயரக் குடி உயரும்
குடி உயரக் க�ோல் உயரும்
க�ோல் உயரக் க�ோன் உயர்வான்"
-– ஒளவையார்
கி பி 2 ஆம் நூற்றாண்டுப் புலவர்
தக்காளிப் பழத்தின் விலை எட்டாத உயரத்துக்கு அதிகரித்துள்ளது. ஏனைய சகல
மரக்கறிகளின் விலைகளும் முன்னெப்போதும் இல்லாதவாறு மூன்று இலக்கத்துக்கு
அதிகரித்துள்ளன. இந்த விலை அதிகரிப்புக்கும் நாடு தற்போது எதிர்நோக்கியிருக்கும் நெருக்கடிக்கும் உரிய காரணங்களை
ஆராய்ந்து இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பி நாடு தன்னிறைவு
காண்பதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் என்ன
செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆராய்வது

ஔவையார் கூறியதையே
அமுதவாக்காகக் க�ொள்வோம்!
முக்கியம்.
50 வருடங்களுக்கு முன்னர்
இருந்த எனது கிராமத்தின் அப்போதைய
நிலையையும் இன்றைய நிலையையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கிறேன்.
அதிகாலையில் எழுந்து துலா மிதித்து,
சூரிய உதயத்துக்கு முன்னரே த�ோட்டங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி, கடின உழைப்பினால் 'வரப்புயர' வாழ்ந்த சுறுசுறுப்பான
ஆண்கள். வீடுகளில் சமைக்கும் நேரம்
ப�ோக ஏனைய நேரங்களில் பனைய�ோலைக் கைத்தொழில், ஆடு, மாடு, க�ோழி
வளர்ப்பு என்று வருமானத்தைப் பெருக்கி
சுறுசுறுப்பான பெண்களுடன் உணவில்
தன்னிறைவு கண்ட குடும்பங்கள்.

இன்றைய நிலை என்ன?
வெளிநாட்டு வருமானத்தில் தங்கியிருக்கும் ச�ோம்பேறிக் குடும்பங்கள்.
குடித்தொகை அதிகரித்தாலும் பெரும்பாலான நிலங்கள் தரிசு நிலங்களாக
பயிரிடாமல் இருக்கின்றன. பெண்கள்
சமைக்காமல் வாங்கிச் சாப்பிடும் குடும்பங்களுடன், வருவாயை பெருக்கும்
த�ொழில்களில் ஈடுபடாமல் த�ொலைக்காட்சி நாடகங்களை பார்த்துக் க�ொண்டு
இருக்கின்றனர். மீதி நேரத்துக்கு த�ொலைபேசியிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும்
அரட்டை அடித்துக் க�ொண்டு பெருமளவு பணத்தை இந்த வசதிகளுக்கு வாரி

இறைத்துக் க�ொண்டிருக்கின்றனர். உள்நாட்டு யுத்த காலத்தில் அரசாங்கத்தினால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
ப�ொருளாதார
உணவுத் தடைகளுக்கு எதிராக தமிழ்
மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு இருந்தது. வீட்டுத்தோட்டங்களும் மரவள்ளி
முதலான பயிர்ச் செய்கையும் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு இருந்தன. உணவு, எரிப�ொருள், மருந்து தடைகளை வெற்றிகரமாக
அப்போதைய தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்டார்கள். முழுமையான மின்சாரத் தடைக்
காலத்தில் எனது சக மாணவர்கள் வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக இருந்த தெருவ�ோர
மின்விளக்குகளில் படித்து பிற்காலத்தில் மருத்துவ நிபுணர்கள் ஆனார்கள்.
ஆனால் இன்றைய தலைமுறை வெளிநாட்டு வருமானத்தில் ச�ொகுசாக வாழ்ந்து
பழக்கப்பட்டு விட்டது. 'வரப்புயர' என்று
விவசாயத்திலும் ஏனைய சிறு த�ொழில்களிலும் ஈடுபடுவது க�ௌரவக் குறைவாக
உள்ளது.

இவ்வாறு ஒவ்வொரு குடும்பமும்
எளிதாக வீட்டுத் த�ோட்டங்களில் பயிரிடக் கூடிய தக்காளி ப�ோன்ற மரக்கறிகளை மறந்து ப�ோய் விட்டதால் அவற்றின் விலை அதிகரித்து இருக்கிறது
என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 'வரப்புயர' உணவில் தன்னிறைவு காணும்
எண்ணமும் முயற்சியும் வர வேண்டும்.
அவ்வாறான மாற்றம் வீடுகள் த�ோறும்
ஏற்படும் ப�ோது மாத்திரமே ஒளவையார்
கூறிய நாடு தன்னிறைவு காணும் நிலை
ஏற்படும்.
மறுபுறம் வரலாற்றில் இருந்து ஆட்சியாளர்களும் அரசாங்கமும் கற்க வேண்டிய
பாடங்கள் நிறையவே உள்ளன. இரண்டாம் உலகப் ப�ோரின் பின்னர் ஜப்பான்
தற்போதைய
இலங்கையை
விட
ம�ோசமான பணவீக்கத்தினாலும் சரிவடைந்த ப�ொருளாதாரத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் வெகுவிரைவிலேயே அது அமெரிக்கா பிரித்தானியா
ஆகிய நாடுகளை விட விரைவாக ப�ொருளாதாரத்தில் முன்னேறியது.
ஜப்பான் விரைவாக முன்னேறியதற்கு
ப�ொருளாதார ஆய்வாளர்கள் இரண்டு
முக்கிய காரணங்களை தெரிவிக்கின்றனர்.
1. ப�ோருக்காகப் பயன்படுத்திய வளங்களை நிறுத்திவிட்டு நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக திசை திருப்பினார்கள்
2. அமெரிக்க நிதிஉதவி உட்பட வெளிநாட்டு உதவிகளில் தங்கி இருக்காமல்
உள்ளூர் வளங்களின் மூலமாக நாட்டை
மேம்படுத்தினார்கள். ஆனால் இலங்கையை எடுத்து ந�ோக்கினால் இதற்கு நேர்மாறான க�ொள்கைகளை வகுத்து செயல்பட்டிருந்தார்கள்.

– ட�ொக்டர்

முரளி வல்லிபுரநாதன்
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2022 ம
 ே 25 புதன்கிழமை

கட்சி பேதங்களை மறந்து...
சமர்ப்பித்து உரிய ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கு
எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நாட்டின் தற்போதைய ப�ொருளாதார நிலைமைகள் குறித்து
விளக்கமளித்த மத்திய வங்கியின்
ஆளுநர் குறிப்பிடுகையில், உலக
வங்கியின் ஒத்துழைப்புடன் முன்னெடுக்கப்படும் க�ொள்கைத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 600
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலரை
எதிர்காலத்தில்
எரிப�ொருள்,
எரிவாயு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளைக் க�ொள்வனவு செய்வதற்குப்
பயன்படுத்த இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது என்றார்.
அதேநேரம், எங்கி ருந்தாவது
ட�ொலர்களைப் பெற்றுக் க�ொடுத்தாலும் மின்சாரசபை, பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம், லிட்ரோ
காஸ்
ப�ோன்ற
நிறுவனங்கள்
எதிர்கொண்டுள்ள அதிக நஷ்டம்
காரணமாக ட�ொலர்களைக் க�ொள்-

வனவு செய்வதற்குப் ப�ோதிய
இலங்கை ரூபாய்கள் இல்லாமை
பாரிய பிரச்சினையாக உள்ளது
எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அத்துடன், சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான பேச்சுவார்த்தைகள்
நடத்தப்பட்டு
வருவதாகவும்,
முதல் சுற்றில் த�ொழில்நுட்பப்
பிரிவின்
பேச்சுவார்த்தைகளின்
இறுதிநாள் நேற்று (24) எனவும்
தெரிவித்தார்.
இந்தப்
பேச்சுவார்த்தைகள்
வெற்றியளித்து, கடன் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சர்வதேச நாணய
நிதியத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துக�ொள்ளக்கூடிய 3- 4 மாத காலப்பகுதி சவால் மிக்கதாக அமையும்
என்றும், இதனை எதிர்கொள்ள
முடிந்தளவு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
அண்மைக்காலத்தில் வரவுசெலவுத்திட்டத்தைத்
தயாரிக்கும்ப�ோது மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரசாங்கத்தின் வருமானம் உண்மை

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

நிலைமைக்கு அப்பால் நடைமுறைச்சாத்தியம் அற்ற வகையில்
குறிப்பிடப்படுவதால்
பாராளுமன்றம்
பிழையாக
வழிநடத்தப்படுவதாகவும் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இவ்வாறு மதிப்பீடு செய்யப்படும்
அரசாங்கத்தின்
வருமானத்தை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
அமைச்சுக்கள் உள்ளிட்ட செலவீனங்களுக்காக அதிக த�ொகை
ஒதுக்கப்படுவது இறுதியில் செலவீனத்தை ஈடு செய்ய முடியாத
அளவுக்கு
வரவுசெலவுத்திட்டத்தில் துண்டுவிழும் த�ொகை
ஏற்படுவதும், கடன் சுமைக்குள்
சிக்குவதும் இந்த நிலைமைக்குக்
காரணம் என்றார்.
அதேநேரம், வருமான வரியை
உரிய முறையில் வசூலித்தல், இரத்தினக்கல் கைத்தொழில் உட்பட
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியின்
ப�ோது இடம்பெறும் முறைகேடுகளைத் தவிர்ப்பதற்கு நாட்டில்
உரிய
ப�ொறிமுறைய�ொன்றை

அறிமுகப்படுத்துவது உள்ளிட்ட
பல விடயங்கள் குறித்தும் இங்கு
கலந்துரையாடப்பட்டது. அத்துடன், உள்நாட்டு திறைசேரி உண்டியல் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ்
இதற்கு முன்னர் அனுமதிக்கப்பட்ட த�ொகையைவிட மேலதிகமாக ஒரு ட்ரில்லியன் ரூபா வரை
கடனைப் பெறுவது த�ொடர்பான
தீர்மானத்தைப் பாராளுமன்றத்தில்
முன்வைப்பதற்கும் இக்குழுவில்
இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான முஜிபுர்
ரஹ்மான், நாளக க�ொடஹேவா,
ரஞ்சித் பண்டார, அனுப பஸ்குவல், சுரேன் ராகவன் ஆகிய�ோரும், மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
(கலாநிதி) நந்தலால் வீரசிங்ஹ,
நிதி
அமைச்சின்
செயலாளர்
மஹிந்த
சிறிவர்தன,
சுங்கத்
திணைக்களத்தின்
பணிப்பாளர்
உள்ளிட்ட அரசாங்க அதிகாரிகள்
பலரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

எரிப�ொருள் விலையை தீர்மானிக்க...
தீர்மானிக்கும்
வகையிலான
ப�ொறிமுறைய�ொன்றை உருவாக்க
வேண்டிய தேவை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறான
ப�ொறிமுறையின்
மூலம்
பாவனையாளர்களின் நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புவதுடன்,
இலங்கைப்
பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்
எதிர்கொண்டுள்ள நிதி நெருக்கடிகளுக்கும் சாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
அதேப�ோல் முக்கிய ஆறு (06)
செலவினக் கூறுகள் த�ொடர்பாகக் கவனம் செலுத்தி மாதாந்தம்
பெற்றோலியப்
ப�ொருட்களின்

விற்பனை விலையைத் தீர்மானிப்பதற்கு இயலுமான வகையில்
ப�ொருத்தமான
பரிந்துரைகளை
முன்வைப்பதற்காக
மின்சாரம்
மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சின் தலைமையில் மற்றும் ஏனைய ஏற்புடைய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் கூடிய குழுவ�ொன்றை
நியமிப்பதற்கும்,
குறித்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில்
தயாரிக்கப்படும்
ப�ொறிமுறைக்கமைய மாதாந்தம்
பெற்றோலியப்
ப�ொருட்களின்
விலையைத் தீர்மானிப்பதற்கும்
மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு

பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில்
பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாயினும் நியாயமான காரணங்களுக்காக
பாடசாலைகளை
மாற்றுவதற்கு
தேவைப்படும்
மாணவர்களுக்கு
அதற்கான
மேன்முறையீட்டை
சமர்ப்பிப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒன்லைன் மூலமாக
அதற்கான வசதிகள் செய்துக�ொடுக்கப்படுமென்றும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன்
மேன்முறையீட்டை
சமர்ப்பிக்கவேண்டிய காலம் த�ொடர்-

பில் விரைவில் அறிவிக்கப்படுமென்றும் தெரிவித்துள்ள கல்வியமைச்சு
அனைத்து மேன்முறையீடுகளையும்
ஒன்லைன் மூலமாக மாத்திரமே கல்வியமைச்சுக்கு
அனுப்பவேண்டுமென்றும் நேரடியாக கையளிக்கும்
அல்லது வேறு முறையில் வழக்கப்படும் மேன்முறையீட்டு விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுமென்றும் கல்வியமைச்சு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வெட்டுப் புள்ளிகளின் அடிப்படையில்
தமிழ் ம�ொழிமூலஆண்கள் பாடசாலைகள்:

அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
இந்தக் குழுவின் பரிந்துரைப்
பிரகாரம் இருவாரத்திற்கு ஒருதடவைய�ோ மாதம் ஒரு முறைய�ோ
விலை
மறுசீரமைப்பு
மேற்க�ொள்ளப்படும் எனவும் அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
அமைச்சின் செயலாளர், நுகர்வ�ோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை,
ஐ.ஓ.சி, பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்,மத்திய வங்கி உள்ளிட்ட
தரப்பினர் இந்தக் குழுவில் அங்கம்
வகிக்க உள்ளதாகவும் அமைச்சர்
தெரிவித்தார்.
புதிய விலைச்சூத்திரத்தின் பிர-

காரமே இம்முறை விலை அதிகரிக்கப்பட்டதாகவும் உலக சந்தையில் விலைகள் குறையும் ப�ோது
அதன் நன்மையை பாவனையாளர்களுக்கு வழங்க உள்ளதாகவும்
அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். 6
அம்சங்களில் 4 அம்சங்களின் பிரகாரமே விலை மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. விலைகளை அதிகரிக்காவிட்டால் அடுத்த த�ொகை
எரிப�ொருளை க�ொள்வனவு செய்வதற்கு
பணம்
கையிருப்பில்
இல்லை என்று தெரிவித்த அவர்
எரிப�ொருளுக்காக
வரிசையில்
நிற்கும் நிலை விரைவில் தீரும்
எனவும் குறிப்பிட்டார்.

பாடசாலைகளுக்கான...
க�ொழும்பு ர�ோயல் கல்லூரி - 178,
க�ொழும்பு டி.எஸ். சேனநாயக்க
கல்லூரி- 163, மட்டக்களப்பு சென்.
மைக்கல் கல்லூரி- 158, யாழ். இந்துக்கல்லூரி -158, க�ொழும்பு இசிபதன கல்லூரி -156, காத்தான்குடி
மத்திய கல்லூரி - 155,
யாழ். மத்திய கல்லூரி - 155, மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி
-152, சாய்ந்தமருது சாஹிரா கல்லூரி
- 152, ஹற்றன் ஜ�ோன் ப�ொஸ்கோ
கல்லூரி -150, கிண்ணியா மத்திய
கல்லூரி - 147
தமிழ் ம�ொழிமூல

பெண்கள் பாடசாலைகள்:
யாழ்.
வேம்படி மகளிர் உயர் பாடசாலை
-163, மட்டக்களப்பு வின்சன் மகளிர்
உயர்தர பாடசாலை - 162, ஹட்டன்
சென்.கபிரியல்ஸ் மகளிர் கல்லூரி
155, மட்டக்களப்பு சிசிலியா மகளிர்
கல்லூரி -153,
க�ொழும்பு இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி- 149,
கண்டி பதியுதீன் ம�ொகமட் மகளிர்
வித்தியாலயம்- 149,
மாத்தளை
ஆமினா மகா வித்தியாலயம் -149,
திருக�ோணமலை ஸ்ரீ சண்முகா இந்து
மகளிர் வித்தியாலயம் - 147.

21 ஆவது திருத்தம் குறித்து...
மற்றும் ய�ோசனைகளை பெறவும்
அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த வார இறுதிக்குள் அது த�ொடர்பான கலந்துரையாடல்களை நிறைவு
செய்யவும் அடுத்த வார அமைச்சரவையில் அவை குறித்து மீள ஆராய முடிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
திங்கட்கிழமை அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மீள இந்த விடயம் குறித்த
ஆராயப்படும் எனவும் அமைச்சர்
தெரிவித்தார். நிதி அமைச்சர் சமர்ப்பித்-

துள்ள இலஞ்சம், ஊழலை தடுக்கும்
வகையில் கணக்காய்வு ஆணைக் குழு
மற்றும் க�ொள்முதல் ஆணைக் குழு
என்பவற்றை அமைத்தல், இரட்டை
பிரஜைகளுக்கு பாராளுமன்றம் தெரிவாவதை தடுத்தல் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் இந்த திருத்த ய�ோசனையில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 19 ஆவது
திருத்தத்தை விட அதிக ஜனநாயக
அம்சங்கள் புதிய திருத்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்-

உறுதியளித்துள்ளது. பிரதமர் ரணில்
விக்ரமசிங்கவுக்கும் உலக சுகாதார
அமைப்பின் இலங்கைக்கான வதிவிடப் பிரதிநிதி கலாநிதி அலாகா சிங்குக்குமிடையில் பிரதமர் அலுவலகத்தில்
பேச்சுவார்த்தைய�ொன்று இடம்பெற்றுள்ளது.
அதன்போது இலங்கைக்கு உலக
சுகாதார அமைப்பு பெற்றுக்கொடுக்கும் நிவாரண வேலைத்திட்டத்தின்
முதல் கட்டமாக இரண்டு மில்லியன்
ட�ொலர் பெறுமதியான சுகாதார வசதிகளை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு அந்த
அமைப்பு உறுதியளித்துள்ளது.

அதற்கிணங்க தற்போதைய அரசாங்கம் ஆரம்பித்துள்ள புதிய சுகாதார
வேலைத்திட்டத்தின்கீழ் தற்போதைய
நெருக்கடிகளை எதிர்வரும் ஜுலை,
ஓகஸ்ட் மாதமளவில் நிவர்த்திசெய்யமுடியுமென உலக சுகாதார அமைப்பின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
இலங்கையில் குழந்தைகள் மற்றும்
கர்ப்பிணித் தாய்மாரின் ப�ோசாக்கை
அதிகரிக்கும் வகையில் உலக சுகாதார
நிறுவனம் த�ொடர்ச்சியாக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டு வருவதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தினங்களில் தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள வருகை தர முடியுமெனவும் இராணுவத்தினர் தெரிவித்தனர்.
உலகின் சில நாடுகளில் மீண்டும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று பரவல்
இடம்பெற்று வரும் நிலையில்
முன்னேற்பாடாக மீண்டும் தடுப்-

பூசி செலுத்தும் நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் இராணுவத்
தளபதி சவேந்திர சில்வாவின் பணிப்புரைக்கமைய க�ொழும்பு விஹாரமாதேவி பூங்கா தடுப்பூசி மையம்
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இராணுவத்தினர் தெரிவித்தனர்.

சர் விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ அமைச்சரவைக்கு தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க,
அமைச்சர்களான நிமல் சிறிபால
டிசில்வா, விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ,
சட்டமா
அதிபர்,
சட்டவரைஞர்
திணைக்களம் மற்றும் சட்டத்தரணிகள்
21 ஆவது திருத்த சட்டநகலை தயாரிக்கும் செயற்பாட்டில் பங்கேற்றுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறையை

ஒழித்து பாராளுமன்றத்திற்கு கூடுதல்
அதிகாரம் வழங்கும் வகையிலும்
சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களை பலப்படுத்தும் வகையிலும் அரசியலமைப்பில் திருத்தம் செய்யுமாறு ஆர்ப்பாட்டம் புரியும் இளைஞர்களும்
எதிரணியும் த�ொடர்ச்சியாக குரல்
க�ொடுத்து வரும் நிலையில் புதிய
அமைச்சரவை
பதவியேற்றவுடன்
புதிய திருத்த ய�ோசனை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. (பா)

மருத்துவ நெருக்கடியை தவிர்க்க...
இதன்போது கருத்துத் தெரிவித்திருந்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க,
இலங்கையின் சுகாதாரத் துறையை
முன்னேற்றுவதற்காக உலக சுகாதார
அமைப்பு பெற்றுக்கொடுக்கும் ஒத்துழைப்புக்களுக்கு பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் இந்தியா, பங்களாதேஷ் ஆகிய நாடுகள் இலங்கைக்கு
வழங்கும் ஒத்துழைப்புக்கள் த�ொடர்பில் அவர் பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துள்ளார். அதேவேளை, இலங்கையை
சுகாதார காப்புறுதிக்கு உட்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதற்காக
உலக சுகாதார அமைப்பின் ஒத்து-

ழைப்பு அவசியமென்றும் பிரதமர்
தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொழும்பிலுள்ள பிரதமர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மேற்படி சந்திப்பில் சுகாதாரத் துறையில் நிலவும் சிக்கல்கள் த�ொடர்பில் ஆராய்வதற்காக
பிரதமரினால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ள
விசேட குழுவின் தலைவர் ருவான்
விஜயவர்தன சுகாதார அமைச்சின்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொடர்பான
இணைப்பாளர் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப
சேவை பணிப்பாளர் விசேட மருத்துவ
நிபுணர் அன்வர் ஹந்தானி ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டுள்ளனர்

இராணுவத்தின் க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி...
அதுத�ொடர்பில் அவர்கள் மேலும்
தெரிவிக்கையில், வார நாட்களில்
தினமும் காலை 8.00 மணி முதல்
பி.ப. 4.00 மணி வரை மேற்படி தடுப்பூசி மையம் செயற்படும் என்றும்,
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில்
அந்த
மையம் திறக்கப்படாது என்றும்

தெரிவித்துள்ளதுடன் இந்த தடுப்பூசி மையத்தினூடாக க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்று த�ொடர்பான எந்த
தடுப்பூசியையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ப�ொதுமக்களுக்கு சந்தர்ப்பம்
அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
தெரிவித்தனர்.

ப�ொருளாதார சவால்களை...
ஐ.நா. முழுமையான ஆதரவை
வழங்குமென ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹனா சிங்கர்-, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் பீரிஸிடம் உறுதியளித்தார்.
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின்
விநிய�ோகம், உணவுப் பாதுகாப்பு
மற்றும் வாழ்வாதாரம் த�ொடர்பான
கவலைகள் ப�ோன்ற நாட்டின் தற்போதைய ப�ொருளாதாரச் சூழ்நிலையில்
ஏற்படும் பல பாதிப்புக்கள் குறித்து
கலந்துரையாடுவதற்காக,
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் க�ொழும்பில்
உள்ள ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹனா சிங்கர்- ஹம்டியை சந்தித்தப�ோதே அவர் உறுதிவழங்கி-

யுள்ளார். எதிர்வரும் காலங்களில்
ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை அரசாங்கம்
முன்னறிவித்துள்ளதாகவும்,
பாதிப்புக்களைக் குறைக்கும் முகமாக
முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும்
அமைச்சர் சுட்டிக் காட்டினார். சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் உலக
வங்கியுடன் நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தைகள் உட்பட, நாட்டில் அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக
அரசாங்கம் முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகளை வெளிநாட்டு அலுவல்கள்
அமைச்சர் விளக்கினார்.
மக்களின் அவசரத் தேவைகளை
நிவர்த்தி செய்வதற்காக முக்கிய அரச

நிறுவனங்கள் மற்றும் ஐ.நா. மற்றும்
நன்கொடை நாடுகளின் பங்களிப்புடன் கூடிய மத்திய ப�ொறிமுறைய�ொன்று பரிசீலனையில் உள்ளதாக
அமைச்சர் பேராசிரியர் பீரிஸ் தெரிவித்தார். இருதரப்பு பங்காளிகளுடன்
கலந்தால�ோசித்து, அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களின் பற்றாக்குறை மற்றும்
விவசாயத் துறை எதிர்கொள்ளும்
பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக அரசாங்கம் முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் விளக்கினார்.
சர்வதேச உதவிகளைப் பெறுவதற்கும், அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின்
பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும், வேலையின்மை மற்றும்

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ப�ோன்ற
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பான கவலைகளுக்குமான ஐ.நா.வின் முழுமையான
ஆதரவை ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் பீரிஸுக்கு
உறுதியளித்தார். இது த�ொடர்பில்
ஐ.நா. பலதரப்பு முறையீடுகளை
மேற்கொள்ளவுள்ளதாக
வதிவிட
ஒருங்கிணைப்பாளர் குறிப்பிட்டார்.
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர்
பேராசிரியர் பீரிஸுக்கு வழக்கமான
ஈடுபாடுகள் மற்றும் விளக்கங்களுக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்த அவர்,
இலங்கை அரசாங்கத்துடன் ஐ.நா.
தனது ஒத்துழைப்பைத் த�ொடரும்
என்றும் உறுதியளித்தார்.

எரிப�ொருள் விலைகள் மீண்டும்...
விலை 445 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதேவேளை லங்கா ஐஓசி நிறுவனமும்
தமது
பெற்றோலின்
விலையை இலங்கை பெற்றோலிய
கூட்டத்தாபனத்தின் விலைக்கு ஏற்றவாறு அதிகரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.எரிப�ொருள்
விலைகள்
த�ொடர்பான விலைச்சூத்திரத்திற்கு
அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

விலைச்சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் எரிப�ொருள் விலைகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக எரிசக்தி
அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விலைச்சூத்திரத்தில் எரிப�ொருள்
இறக்குமதி
செலவுகள், தரையிறக்கும் செலவுகள்,
விநிய�ோக செலவுகள் மற்றும் வரி
செலவுகள் ஆகியவை உள்ளடங்குவதாக தெரிவித்த அவர், இந்த
விலைச்சூத்திரத்தில் இலாபம் உள்-

ளடக்கப்படவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
92 ஒக்டேன் பெற்றோல் ஊடாக
83.71 ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டுவந்தத�ோடு 82 ரூபாவினாலே விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 95 ஒக்டேன்
இறக்குமதிக்கு 444 ரூபா செலவாகும் நிலையில் 450 ரூபாவாக விலை
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டோ
டீசலுக்கு 400.60 சதம் செலவாகும்
நிலையில் 400 ரூபாவாக விலை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர்,

சுபர் டீசலுக்கு 444.95 ரூபா செலவு
ஏற்படும் நிலையில் விலையை 445
ரூபாவாக
அதிகரித்துள்ளதாகவும்
குறிப்பிட்டார். மண்ணெண்ணெய்
87 ரூபாவுக்கு விற்கப்படுகிறது.
ஆனால் அதற்கு 362.26 சதம் செலவாகிறது. 275.26 ரூபா நஷ்டத்தில்
அது விற்கப்படுகிறது. மண்ணெண்ணெய் விலைகளை அதிகரிக்கவும்
அமைச்சரவை அனுமதி க�ோரப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
(பா)
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உள்ளூராட்சி சபை நிறுவனங்களை கலைத்து
விசேட ஆணையாளரின் கீழ் க�ொண்டுவருக

இலங்கை நிருவாக சேவை சங்கம் வேண்டுக�ோள்
(லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களை
உடனடியாக கலைத்து உள்ளூராட்சி
சபைகளை விசேட ஆணையாளர்களின் கீழ் செயற்படுத்துவதற்கு
உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு இலங்கை நிருவாக சேவை
சங்கம் அரசாங்கத்திடம் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளது.
நாடு தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் உள்ளூராட்சி சபைகள்
பெருமளவு
எண்ணிக்கையான�ோரின் கீழ் உள்ள நிலையில் அது
அரசாங்கத்திற்கு பெரும் சுமையாகியுள்ளதாக அந்தச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. புதிய உள்ளூராட்சி சபை
தேர்தல் முறைமையின் கீழ் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு

மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாகவும்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அனைத்து உள்ளூராட்சி சபை நிறுவனங்களின் உத்திய�ோகபூர்வ காலம்
நிறைவடைந்துள்ள
நிலையில்
அவை மேலும் ஒரு வருட காலத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்திற்கு சுமக்கமுடியாத ப�ொருளாதார சுமை ஏற்பட்டுள்ளது என அந்த சங்கத்தின்
பிரதித் தலைவர் தம்மிக்க முத்துகல
தெரிவித்துள்ளார்.
சில மாநகர சபைகளின் முதல்வர்களின் மாதாந்த செலவு ஒரு மில்லியனையும்விட அதிகரித்துள்ளதாக
தெரிவித்துள்ள அவர், அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை குறைப்பதானால் இத்தகைய செலவுகளை
இல்லாத�ொழிப்பது அவசியமாகும்
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

எரிப�ொருள் நிலையங்களுக்கு...
ப�ொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளுக்கு
அறிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் ப�ோது எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களில் உள்ள எரிப�ொருள் பவுஸர்களுக்கு தேவையான
பாதுகாப்பை
வழங்குவதற்கு
தேவையான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுமாறும் பணிப்புரை
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அநாவசிய குழப்ப நிலைகளி-

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
னால் வீதிகள் மூடப்பட்டு பெரும்
பாதிப்புகளை மக்கள் எதிர்கொள்கின்றனர். இவ்வாறு வீதிகள் மூடப்படுவதால் க.ப�ொ.த சாதாரண
தரப் பரீட்சைக்கு த�ோற்றும் மாணவர்கள் உட்பட வீதிகளில் பயணிக்கும் மக்கள் அச�ௌகரியங்களுக்கு
உள்ளாகின்றனர்.
எனவே, இவ்வாறான ப�ோராட்டங்களை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்
க�ொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

நிதியியல், சட்ட...
பெறுகை பிரான்ஸ் M/s Lazard
நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும் சர்வதேச
சட்ட மதியுரைஞர் சேவைக்கான

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
பெறுகை பிரான்ஸ் M/s Clifford
Chance LLP நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எம்.பிக்களின் வீடுகளில்...
விவசாயிகளின் பயிர்களுக்கு இரசாயன உரம் கிடைக்காத நிலையில் சில
அரசியல்வாதிகள் தமது வீடுகளில்
உரங்களை சேமித்து வைத்திருப்பது
தமக்கு ஆச்சரியத்தை அளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார். எவ்வாறாயி-

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
னும், தேசிய உர செயலகத்தின் அறிக்கைகள் கிடைத்த பின்னர், எரிந்த
வீடுகளில் காணப்படும் உரம் த�ொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் விசேட
அறிக்கைய�ொன்று வெளியிடப்படும்
எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். (பா)

பதில் நிதியமைச்சராக...
புதிய நிதி அமைச்சர் குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த
அவர், புதிய நிதி அமைச்சரை ஜனாதி-

பதி விரைவில் நியமிப்பார். அதுவரை
அவர் பதில் அமைச்சராக செயற்படுவார் என்று தெரிவித்தார்.(பா)

அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு...
இது த�ொடர்பான சுற்றறிக்கை
நேற்று
வெளியிடப்பட்டதாக
அமைச்சரவை பேச்சாளர் கலாநிதி
பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று (24) நடைபெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்
ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு

தெரிவித்தார்.
அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன, ப�ொது நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளர், நிறுவனங்களின்
தலைவர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள் கூடி கலந்துரையாடியுள்ளத�ோடு தேவையான ஊழியர்கள்
குறித்து நிறுவன பிரதானிகள் தீர்மானிக்கவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். (பா)

வாகனங்களுக்கான...
வரும் வகையில், ம�ோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு 2,500 ரூபாவுக்கும்,
முச்சக்கரவண்டிகளுக்கு 3,000 ரூபாவுக்கும் மாத்திரமே எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கப்படவுள்ளது.
அத்துடன், கார்கள், வேன்கள்
மற்றும் ஜீப் ரக வாகனங்களுக்கு,
10,000 ரூபாவுக்கு மாத்திரம் எரி-

ப�ொருள்
விநிய�ோகிக்கப்படவுள்ளது. எவ்வாறிருப்பினும், பஸ்கள்,
ல�ொறிகள் உட்பட வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் உழவு வண்டிகள் உள்ளிட்ட வாகனங்ளுக்கு
இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் அமுலாக்கப்பட மாட்டாது என பெற்றோலியக்
கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது.

ஜ�ோன்ஸ்டன் எம்பியிடம்...
அந்த திணைக்கள வட்டாரங்கள்
தெரிவித்தன. கடந்த 9ஆம் திகதி
காலிமுகத்திடலில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது மேற்க�ொள்ளப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவம்
த�ொடர்பிலேயே அவரிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும்
அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
அதேவேளை முன்னாள் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ
வாக்குமூலம் வழங்கிக் க�ொண்டிருந்த வேளை குற்றத் தடுப்பு
விசாரணை
திணைக்களத்திற்கு
முன்பாக அவரை உடனடியாக கைது
செய்யுமாறு க�ோரி ஆர்ப்பாட்டம்

ஒன்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
காலிமுகத்திடலில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஒரு தரப்பினரே
மேற்படி எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை
மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அதேவேளை கடந்த 9ஆம் திகதி
நாட்டில் இடம்பெற்ற வன்முறைச்
சம்பவங்கள் த�ொடர்பில் இதுவரை
1591 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர்
தெரிவித்துள்ளார். அவ்வாறு கைது
செய்யப்பட்டவர்களில் 719 பேர்
இது வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

முற்போக்கான அனைத்து...
இது த�ொடர்பில் அறிவித்துள்ளார்.
ப ா ர ா ளு மன ்ற த் து க் கு ள் ளு ம் ,
பாராளுமன்றத்துக்கு
வெளியேயும் மக்கள் சார்பில் எடுக்கப்படும்
முடிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அவர் மேலும்

குறிப்பிட்டுள்ளார். சுதந்திரக் கட்சி
உறுப்பினர்கள் அமைச்சுப் பதவிகளை ஏற்றுக் க�ொள்வதற்கு கட்சியின் மத்திய குழு அனுமதி வழங்கவில்லை எனவும் மைத்திரிபால
சிறிசேன இதன்போது தெரிவித்தார்.

21 ஐ க�ொண்டு வரும் முயற்சி...
உறுதி செய்வதும் அரசாங்கம் கட்டாயம் முன்னெடுக்க வேண்டிய
ஒன்றாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கம் முன்னெடுக்-

கும் ம�ோசடி செயற்பாடுகளுக்கும்
ஏமாற்று வித்தைகளுக்கும் உடன் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும்
சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டை விட்டு வெளியேற...
மேற்கொண்ட விசேட தேடுதல் நடவடிக்கையின் ப�ோதே அவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை
கடற்படை
குழு
ஒன்று நிலாவெளி ப�ொலிஸாருடன்
இணைந்து மேற்கொண்ட விசேட
தேடுதல் நடவடிக்கையின் ப�ோது
இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 7

பெண்களும் 3 குழந்தைகளும் அடங்குவதாக இலங்கை கடற்படை தெரிவித்துள்ளது.
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் யாழ்ப்பாணம், திருக�ோணமலை,
மட்டக்களப்பு, புத்தளம், அம்பாறை,
இரத்தினபுரி, கம்பஹா மற்றும்
க�ொழும்பு ஆகிய இடங்களை சேர்ந்தவர்கள் என இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறைந்த பட்ச பஸ்...
அதற்கிணங்க 27 ரூபாவாக இருந்த
குறைந்தபட்ச பஸ் கட்டணம் 32
ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவு முதல் அமுலாகும் வகையில்
இந்த அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிப்பதற்கு ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்

பந்துல குணவர்தன நேற்று அனுமதி
வழங்கினார். சிபெட்கோ மற்றும்
ஐஓசி ஆகிய நிறுவனங்கள் எரிப�ொருள் விலையை அதிகரித்ததன் காரணமாகவே பஸ் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக
இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
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அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலகத்தில்
சிரமதான நிகழ்வு

இடர்களை, களையும் பதிகம்
பாடும் பாரிய தேசிய திட்டம்
காரைதீவு சித்தராலயத்தில் ஆரம்பம்
(காரைதீவு குறூப்நிருபர்)

மகேஸ்வரனின் ஒழுங்கமைப்பில்
நாடு பூராக தெரிவுசெய்யப்பட்ட
ஆலயங்களில் இது நடைபெறவுள்ளன.
இதன், முதல் நிகழ்வு அண்மையில் காரைதீவில் இடம்பெற்றது.
இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில்
காரைதீவு � சித்தானைக்குட்டி
சுவாமி ஆலயமும், சித்தானைக்குட்டி
அறநெறிப்பாடசாலையும்

நாட்டில் நிலவும் ப�ொருளாதார
நெருக்கடி, உணவு தட்டுப்பாடு
ப�ோன்ற
இடர்களை,
களைய
வேண்டி ஆலயங்களில், இடர்,
களையும் பதிகம்பாடும் பாரிய
தேசிய திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள்
திணைக்களப் பணிப்பாளர் அ.உமா-

இணைந்து
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் குருபூசை, திருநெடுங்களத்தலத்து இடர், களையும்
பதிகம் ஓதல் நிகழ்வுகள் � சித்தானைக்குட்டி ஆலயத்தில் இடம்பெற்றன. இந்நிகழ்வானது ஆலயத்தின் தலைவர் ப�ொன்.பாலந்திரா
தலமையில் இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில்,
உபதலைவர்
க.தட்சணாமூர்த்தி,
ப�ொருளாளர்
த.தவக்குமார், உபசெயலாளர் திரு

த�ோப்பூர் பிரதேச மக்களுக்கு
எரிப�ொருள் விநிய�ோகம்
(த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்)

பெற்றோல்
எரிப�ொருள்
நிரப்பு
நிலையம் இல்லாததால்,
த�ோப்பூர்
பிரதேச மக்கள்
எரிப�ொருளைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதில், பல்வேறு
இன்னல்களை
எதிர் ந�ோக்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
த�ோப் பூ ர்
பி ரதே ச த் தி லிருந்து
எரிப�ொ ரு ட்களை
பெ று வ த ற் கு
15 கில�ோமீட்டர் த�ொலைவிலுள்ள சேருநுவர மற்றும் மூதூர் பகுதிகளுக்கே செல்ல
வேண்டியுள்ளதாகவும் இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.இவ்வாறு சென்றாலும்,சிலவேளைகளில்
எரிப�ொருளில்லாது திரும்பி வரும்
நிலைமைகளும் ஏற்படுகின்றன.இதை-

யடுத்து த�ோப்பூர் பல்நோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கம்,இம்மக்களுக்கு எரிப�ொருள்
வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.த�ோப்பூர் பல்நோக்கு கூட்டுறவுச்

சங்கத்தின் தலைவர் ஏ.எப்.எம்.நிசாத்
மற்றும் சங்க உறுப்பினர்களின் முயற்சியால் த�ோப்பூர் பிரதேசத்திற்கான எரிப�ொருள் (24) வழங்கப்பட்டது.த�ோப்பூர்
ப�ொதுமக்கள் இதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

செ.விஜயரெத்தினம்,நிர்வாக சபை
உறுப்பினர்களான சீ.ய�ோகராஜா,
பி. கபாஸ்கர், இந்து கலாசார அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் திருமதி
சிவல�ோஜி சிவராஜா மற்றும் அறநெறிப்பாடசாலை
ஆசிரியர்கள்,
மாணவர்கள் பக்தர்கள் எனப் பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்,ஏற்பாடுகளை மாவட்ட
இந்து கலாசார உத்திய�ோகத்தர்
கு.ஜெயராஜி மேற்கொண்டார்.

(புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு மறை மாவட்டத்தின் புளியடிக்குடா புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தின்
104 வது வருடாந்த பெருவிழா, பங்குத்தந்தை
அருட்பணி அனிஸ்டன் ம�ொறாயஸ் அடிகளார்
தலைமையில் ஆரம்பமானது.
திருச்செபமாலையினை த�ொடர்ந்து க�ொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமான இந்நிகழ்வு,வருடாந்த பெருவிழா க�ொடியிறக்கத்துடன் (22)
நிறைவுவடைந்தது.
வருடாந்த திருவிழாவின் நவநாட்காலங்களில் தினமும் 5.30 மணிக்கு திருச்செபமாலையும், பிரார்த்தனையும் அதனைத் த�ொடர்ந்து
நவநாள் திருப்பலியும் இடம்பெற்றன. கடந்த
(21) சனிக்கிழமை காலை 7.00 மணிக்கு முதல்
நன்மை மற்றும் உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதனம்
வழங்கும் திருப்பலியானது மட்டக்களப்பு
மறை மாவட்ட ஆயர் பேரருட்திரு ய�ோசப்
ப�ொன்னையா ஆண்டகை தலைமையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது.
அத்தோடு கடந்த சனிக்கிழமை மாலை திருச்சுருவப் பவனி, வழமையான வீதிகள் ஊடாக
சென்று ஆலயத்தை சென்றடைந்தது. பின்னர்

(ஓமந்தை விஷேட நிருபர்)

திருப்புகழ்மாலை ஆராதனையும், நற்கருணை
ஆசீர்வாதமும் இடம்பெற்றன.
நவநாட் காலங்களில் அருட்தந்தையர்களான
அருட்பணி ரீ.சாயநாதன், எஸ்,ஜே ற�ொஷான்
சுவைக்கீன்ஸே் எஸ்,ஜே லெப�ோன் சுதன்
OMI, ஏ.தேவதாசன், ஏ.ஜென்சன் ல�ொயிட்,
எஸ்.ஜே.சுலக்ஷன், சீ.வீ.அன்னதாஸ், எஸ்.
ஜ�ோசப் அற்புதராஜ்
மற்றும் அருட்தந்தை

13வது திருத்தமும், 21வது திருத்தமும் சம்மந்தப்பட்டதல்ல.
ஒரு காலகட்டத்தில், நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதி முறைமையை தமிழ் தேசிய
தலைவர் அப்பாபிள்ளை அமிர்தலிங்கம், அல்லது
மலையக மக்களுடைய தேசிய தலைவர் த�ொண்டமான், முஸ்லிம் மக்களுடைய தலைவர் அஷ்ரப்

ஆகிய�ோரே
வலியுறுத்தி
வந்தனர். அதாவது நிறைவேற்று
அதிகாரமுடைய
ஜனாதிபதி முறைமையானது
சிறுபான்மை
மக்களுக்கு
பாதுகாப்பானதாகவும்,
பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் என
அவர்கள் கூறினர். மீனவர்கள்
பிரச்சினையை இயன்றளவு
தீர்ப்பதற்கான
முயற்சிகள்
எடுக்கப்படும்.
இந்திய
மீனவர்களின்
இழுவை படகுகளின் அத்துமீறல்கள்,
சட்டவிர�ோத
செயற்பாடுகளால்
வடமாகாண மீனவர்களின் வளங்கள்
அழிக்கப்படுகி ன்றன. இவை பாரிய பிரச்சனைகளாக காணப்படுகின்றன. இச்செயற்பாடுகளால்
கடற்றொழிலாளர்களின் த�ொழில் உபகரணங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறான பிரச்சினைக்கு ஓரளவு தீர்வுகண்டு வருகின்றோம்.
அதேப�ோன்று எரிப�ொருள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு
எட்டப்படவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சட்டவிர�ோதமாக தமிழக சிறையிலுள்ள உறவுகளை
சிகரட் விற்றவர்
விடுவிக்குமாறு க�ோரி தீர்மானம்
படையினரால் கைது
(புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

தடைசெய்யப்பட்ட
சிகரெட்டுகளை வியாபாரம் செய்துவந்த ஒருவரை,விஷேட அதிரடிப்படையினர்
(23) காத்தான்குடியில் கைது செய்துள்ளனர்.
இவரின் வீட்டை சுற்றிவளைத்த
விஷேட
அதிரடிப்படையினர்,
அங்கு மறைத்துவைக்கப்பட்டிருந்த
நான்கு பண்டலிலிருந்த 1020 சிகரட்டுக்களை மீட்டதுடன் 65 வயது நபரையும் கடந்த திங்கட்கிழமை கைது
செய்தனர்.
பின்னர்,காத்தான்குடி ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் இவரை ஒப்படைத்தனர்.
இராணுவ புலனாய்வு பிரிவின்
இரகசிய தகவலுக்கமைய களுவாஞ்சிக்குடி விஷேட அதிரடிப்படையினருடன் இராணுவ புலனாய்வு
பிரிவினரும் இணைந்து குறித்தி வீட்டைச்சுற்றி வளைத்தனர்.

(புதுக்குடியிருப்பு விஷேட நிருபர்)

தமிழக சிறையிலுள்ள உறவுகளை விடுவிக்க க�ோரி மாந்தை
கிழக்கு பிரதேச சபை தீர்மானம்
நிறைவேற்றி உள்ளது. நேற்று
(24) சபையின் அமர்வு, தவிசாளர் மகாலிங்கம் நந்தன் தலைமையில் இடம்பெற்றப�ோதே
இத்தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருச்சி சிறப்பு முகாமில்
உண்ணாவிரத ப�ோராட்டத்தை
த�ொடரும்,இலங்கை தமிழ் உறவுகளை விரைவில் விடுவிக்க
க�ோரியே இத்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கடவுச்சீட்டின்றி,
உள்நுழைந்த குற்றச்சாட்டில் ப�ொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட
இவர்கள்,திருச்சி
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களும்,தங்களை
விடுதலை
செய்யுமாறு
உண்ணாவிரத

அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலகத்தில் டெங்கு ஒழிப்பு மற்றும் உட்புறங்களை சுத்தம் செய்யும் நிகழ்வு
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலா-

ளர் ரீ.எம்.எம்.அன்சார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதன்போது
பிரதேச செயலாளர் மற்றும் உத்திய�ோகத்தர்கள் சிரமதானம் செய்து
சூழலை சுத்தம் செய்வதை படத்தில்
காணலாம்.

புளியடிக்குடா புனித செபஸ்தியர்
ஆலய வருடாந்த பெருவிழா

நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள ஜனாதிபதி முறையை
சிறுபான்மை தலைவர்களே விரும்பினர் - டக்ளஸ்
நிறைவேற்று
அதிகாரமுள்ள
ஜனாதிபதி
முறைமையை விரும்பியவர்கள் சிறுபான்மை தலைவர்களேயென கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா தெரிவித்தார்.
வவுனியாவில் இடம்பெற்ற கட்சியின் வட்டார
அமைப்பாளர்களின் கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோது இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
கச்சதீவை குத்தகைக்கு வழங்குவது த�ொடர்பாக
உத்திய�ோகபூர்வ முடிவுகள் ஏதும் வழங்கப்படவில்லை. அவ்விடயம் அரசியலுக்காக பேசப்பட்ட
விடயம�ோ தெரியாது.இது த�ொடர்பாக ஏதும் கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றதாக எனக்குத் தெரியவில்லை. அவ்வாறு கச்சதீவினை இந்தியாவிற்கு
வழங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படாது.
அரசியலமைப்பின் 21வது சீர்திருத்தமானது நாட்டினுடைய பாராளுமன்றத்திற்கும், நிறைவேற்று
அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான
அதிகாரங்களை பற்றியதாகும். எந்தவகையிலும்

(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிருபர்)

நிர்மல் சூசைராஜ் ஜே,டி,எச் உள்ளிட்ட அடிகளார்களால் சிறப்பு அருளுரைகளுடன்
கூடிய
திருப்பலிகள் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டன.
பெருவிழா தினத்தன்று
(22) ஞாயிற்றுக்கிழமை
காலை 5.30 மணிக்கு
முதலாம்
திருப்பலி
க�ொடுக்கப்பட்டு, காலை
7.00 மணிக்கு பெருவிழா
கூட்டுத்திருப்பலி அருட்பணி
எக்ஸ்.ஐ.ரஜீவன்
அடிகளார்
தலைமையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது. பெருவிழா கூட்டுத் திருப்பலியைத்
த�ொடர்ந்து புனிதரின் இறுதி ஆசீருடன் க�ொடியிறக்கப்பட்டு பெருவிழா நிைறவடைந்தது.
பெருவிழா சிறப்பு நி கழ்வாக அன்னதானம்
வழங்குதலும் , அன்றைய தினம் மாலை 5.30
மணிக்கு ட�ொம்போலா விளையாட்டும் இடம்பெற்றது.

ப�ோதைப்பொருள் வைத்திருந்தவர் கைது
(சாவகச்சேரி விஷேட நிருபர்)

ப�ோதைப்பொருள் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில், நபர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
சாவகச்சேரி மதுவரித் திணைக்களத்தினர், கச்சாய் பகுதியில் வைத்து இந்நபரை
(23) கைது செய்தனர். உதவி மதுவரி
ஆணையாளர் ர�ொஷான் பெரேராவின்
வழிநடத்தலில், சாவகச்சேரி மதுவரித்

திணைக்கள மதுவரி பரிச�ோதகர் வே.ரசிகரன் தலைமையிலான குழுவினர் இந்த
கைது நடவடிக்கையை முன்னெடுத்திருந்தனர்.கைதான சந்தேக நபரிடமிருந்து
எட்டு கிராம் கஞ்சா ப�ோதைப்பொருள்
மீட்கப்பட்டது. இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை (24) இச்சந்தேக நபரை
சாவகச்சேரி நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்தியப�ோது, முப்பதாயிரம் ரூபா அபராதம்
விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

நல்லூர், நீர்வேலி ஆலயங்களில்
நாவலர் ஆண்டு ச�ொற்பொழிவுகள்
ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமான்
ஆண்டில் (2022) இளம் இந்துச்சிறார்களிடையே நாவலர் பெருமான் பற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்முகமாக,
யாழ்.மாவட்ட இந்துசமய அறநெறிப்
பாடசாலைகளில் 'வாராந்தச் ச�ொற்ப�ொழிவும் ம
- ாதந்தோறும் நாயன்மார்
குருபூஜை நிகழ்வும்' சிவஸ்ரீ பால. திருகுணானந்த குருக்கள் (ர�ொறன்ரோ,
கனடா) அனுசரணையுடன் சமயஜ�ோதி
கதிர்காமன் நிஜலிங்கம் ஒழுங்கமைப்பில் நடைபெற்று வருகின்றன.
21 ஆவது ச�ொற்பொழிவு, நல்லூர்
தெற்கு ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் அறநெறிப்
பாடசாலை மண்டபத்தில் எதிர்வரும்
(27) பி.ப 3.30 மணிக்கு இந்து கலாசார
உத்திய�ோகத்தர் திருமதி சுபேந்தினி லிங்கேஸ்வரன் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது .
நாவலர் குருபூஜை, மற்றும் தலை-

மையுரை நிகழ்வுகளைத் த�ொடர்ந்து,
'நாவலர் பெருமானின் கல்விப்பணி'
எனுந்தொனிப்பொருளில்
இளம்
சைவப்புலவர் ச.நவநீதன் ச�ொற்பொழிவாற்றுவார். இதனைத் த�ொடர்ந்து
ச�ொற்பொழிவிலிருந்து
வினாக்கள்
த�ொடுக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கான
பாராட்டுப் பரிசில்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.
அதேவேளை நீர்வேலி அருள்மிகு
கந்தசுவாமி தேவஸ்தான சண்முக
விலாச மண்டபத்தில் (27) மாலை 5.00
மணிக்கு பிரதமகுரு சிவஸ்ரீ இராஜேந்திர
சுவாமிநாதக்குருக்களின் ஆசியுரையை
த�ொடர்ந்து பரிபாலன சபைத் தலைவர்
த.ச�ோதிலிங்கம் தலைமையுரை ஆற்றுவார். சிறப்புச்சொற்பொழிவை சைவப்புலவர் கு.சுமூகலிங்கம் 'சைவ வாழ்வு'
என்னும் விடயப்பொருளில் நிகழ்த்துவார்.
(அ.கனகசூரியர்)

சமாதானக் குழுக்களின் சமாதான சுற்றுப்பயணம்
(அக்கரைப்பற்று வடக்கு தினகரன் நிருபர்)

ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, இவர்களின் வழக்குகளை துரிதப்படுத்தி,விடுதலைக்கு வழிக�ோல வேண்டும்
என்றே,
மாந்தை
கிழக்கு
பிரதேச சபையில் தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின்
பிரதேச சபை உறுப்பினர் வைர-

முத்து ஜெயரூபன் இத்தீர்மானத்தை க�ொண்டுவந்தார். சபை
உறுப்பினர்கள் ஏகமனதாக இதை,ஆம�ோதித்ததால் தீர்மானம் நிறைவேறியது.
இதேவேளை, குறித்த தீர்மானம்
தமிழக முதல்வரையும்,
இலங்கைக்கான இந்திய தூதரையும் விடுதலையை துரிதப்படுத்துமாறு க�ோரியிருக்கிறது.

அம்பாறை மாவட்ட சமாதானமும் சமூகப்பணியும் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில்
சமாதான சுற்றுப்பயணம் சனிக்கிழமை (21)
அம்பாறை மாவட்ட சமாதான குழுக்களுக்கு
இடையில் தம்பட்டை "சுவாட்" நிலையத்தில் இடம்பெற்றது. நல்லிணக்கத்தினுடாக
சமாதானத்தை எதிர்கொள்ளல்,
தற்போதைய அரசியல் மாற்றத்தை மக்களுக்கு
நன்மை பயக்கும் வகையில், க�ொண்டு வரல்
ப�ோன்ற விடயங்கள் இந்த ஒன்றுகூடலில்
கலந்துரையாடப்பட்டன.
அம்பாறை மாவட்ட சமாதானமும் சமூ-

கப்பணி நிறுவனத்தின் இணைப்பாளருமான த.ராஜேந்திரன், திட்ட உத்திய�ோகத்தர்
ர�ோகினி, பிரதேச மாவட்ட நல்லிணக்க குழு
இணைப்பாளர்கள் உட்பட இளைய�ோர்
குழுக்கள் என பலரும் இதில் கலந்து க�ொண்டனர். இச்சமாதான பயணத்தில் ஒலுவில்
கிழக்கு பல்கலைக்கழக நூலகம், ஒலுவில்
துறைமுகம் ப�ோன்ற இடங்களையும் இவர்கள் பார்வையிட்டனர். தெஹியத்தகண்டி,
நாவிதன்வெளி, காரைதீவு, நிந்தவூர் மற்றும்
இறக்காமம் ஆகிய சமாதானக் குழுக்கள்
இதில் பங்குபற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

25–05–2022

2022 மே 25 புதன்கிழமை

கவிஞர் க�ோசல்யா
ஜெர்மனியில் காலமானார்

புத்தளம் மாவட்டத்தில் கடும் மழை;

5,791 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
சுமார் 20,000 பேர் பாதிப்பு
பரீட்சை நிலையங்களுக்குள் வெள்ளம்; பரீட்சார்த்திகளும் பாதிப்பு

7

ஜெர்மனியில் வசித்துவந்த கவிஞர் க�ோசல்யா
ச�ொர்ணலிங்கம்
(23)
காலமானார். இலக்கியத்துறையில் த�ொடர்ந்தும்
ஈடுபட்டு வந்த இவர்,
துணிச்சலுடன் கருத்துகளை
முன்வைக்கும்
ஆளுமைமிக்கவர்.
கவியரங்க
மேடைகளில்
ச�ோபித்தவர்.
கவிதைத்
த�ொகுதிகளை வெளியிட்டவர்.
ஜெர்மனி - சுவிஸ் ஆதியாமிடங்க-

ளில் நடைபெற்ற பல
இலக்கிய நிகழ்வுகளில்
இடம்பெற்ற கவியரங்குகளில் கலந்துக�ொண்டு
சிறப்பித்தவர்.
வான�ொலி நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து க�ொண்டவர்.
அடுத்தடுத்து நிகழும்
ப ட ை ப்பா ளி க ளின்
இழப்புகள்
மனதைக்
க ல ங ்க டி க் கின்ற ன .
சக�ோதரி
க�ோசல்யாவுக்கு எமது அஞ்சலி..!

கம்புருபிடிய கமநல சேவை உரிமையாளரினால்

க.ப�ொ.த சா/த மாணவர்களுக்கு
இலவச பஸ் சேவை ஏற்பாடு
மாத்தறை தினகரன் நிருபர்

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

நேற்று (24) அதிகாலை முதல்
பெய்த கடும் மழை காரணமாக
புத்தளம் மாவட்டத்தில் புத்தளம்
பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் மாத்திரம் 5 ஆயிரத்து 791 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 20 ஆயிரத்து 122 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட
செயலாளர் எச்.எம்.எஸ்.பி.ஹேரத்
தெரிவித்தார்.
எனினும், இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட
குடும்பங்கள்
தற்காலிக
முகாம்களில்
தங்கவைக்கப்படவில்லை எனவும், பாதிக்கப்பட்ட
குடும்பங்கள் தத்தமது வீடுகளிலும்,
உறவினர்கள் வீடுகளிலும் தங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அத்துடன், சாதாரண தரப் பரீட்சை
நடைபெறும் நிலையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளம் காரணமாக 600
மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதுவதில்
சிரமங்களை எதிர்நோக்கினர்.
எனினும், அவர்கள் பாதுகாப்பான
இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு எவ்வித
தடங்களுமின்றி பரீட்சையில் த�ோற்றுவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் செய்துக�ொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதேவேளை,
புத்தளம்
நகர
சபைக்கு உட்பட்ட புத்தளம் - மன்னார்
வீதி, கடையார்குளம், நூர் நகர் உள்ளிட்ட தாழ்நிலப் பகுதிகளும், புத்தளம் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட ரத்மல்யாய, அல்காசிமி சிட்டி மற்றும்
பாலாவி உள்ளிட்ட பகுதிகளில்

உள்ள வீடுகளிலும், வர்த்தக நிலையங்களிலும் வெள்ளநீர் புகுந்தமையினால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை, புத்தளம் கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்ட சாஹிரா தேசியப்
பாடசாலை, புத்தளம் சென். ஆன்ட்ரூஸ் மத்திய கல்லூரி மற்றும் புத்தளம்
இந்து மத்தியக் கல்லூரி என்பனவும்
வெள்ளத்தில் மூழ்கின.
இதனால் பரீட்சார்த்திகள் பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டனர்.
திட்டமிட்டபடி
காலை
8.30
மணிக்கு ஆரம்பமாகவிருந்த பரீட்-

சைகள், த�ொடர்ச்சியாக பெய்த கடும்
மழை காரணமாக 9.45 மணிக்கே
ஆரம்பமாகியுள்ளதாக மாணவர்கள்
குறிப்பிட்டனர்.
புத்தளம் வலயக் கல்வி அலுவலக
அதிகாரிகள், புத்தளம் அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவினர், பெற்றோர்கள்
ஆகிய�ோருடன் முப்படையினரும்
கூட்டாக இணைந்து வெள்ளநீரில்
பாதிக்கப்பட்ட பாடசாலையிலிருந்து
மாணவர்களை இயந்திர படகு சேவை
மூலம் பாதுகாப்பாக மேல்மாடி
வகுப்பறைக்கு அழைத்து சென்றதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது.

இ ம்முறை நடைபெறும் கல்விப்
ப�ொ துத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சை க்குத் த�ோற்றும் மாணவர்களின்
நலன் கருதி இலவச ப�ோக்குவரத்துச்
சேவையை நடத்துவதற்கு கம்புருபிடிய கமநல சேவை நிறுவனத்தின்
உரிமையாளர் தில்ஹான் சமரவிக்ரம
முன்வந்துள்ளார்.
இச்சேவை கம்புருபிடியில் உள்ள
கமநல
சேவை
நிறுவனத்தின்
முன்னால் தினமும் காலை 7.30
மணிக்கு ஆரம்பமாகி மாத்தறையை

காலி மாவட்டத்தில்
வெளிநாட்டு துப்பாக்கி
எலிக்காய்ச்சல் தீவிரம் வைத்திருந்த நபர் கைது
வெலிகம தினகரன் நிருபர்

காலி மாவட்டத்தில் எலிக் காய்ச்சல் மிகத் தீவிரமாக பரவி வருவதாக
காலி மாவட்ட சுகாதார அதிகாரிகள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுவரை மூன்றுபேர் இம்மாவட்டத்தில் எலிக்காய்ச்சலினால் மரணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

வயல் வேலைகளில் ஈடுபடுவ�ோரே இவ்வாறு இக்காய்ச்சலினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வயல் வேலை செய்வோர் மிக
அவதானத்துடன்
செயற்படுமாறு
வேண்டப்படுகின்றனர். இவ்வாறானவர்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படின்
உடன் வைத்தியசாலைக்குச் சென்று
சிகிச்சை பெறுமாறும் வேண்டப்படுகின்றனர்.

ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

வெளிநாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி ஒன்றை வைத்திருந்த சந்தேகத்தில் நபர் ஒருவரை
கதிர்காமம் விசேட அதிரடிப்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பின்போது கைது செய்துள்ளனர்.
சிதுஜயபுர, கிரிந்தை, க�ொடான

பிரதேசத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவரே
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வெளிநாட்டில்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட துப்பாக்கியை பயன்படுத்தி சந்தேக நபர் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளாரா என்பது
த�ொடர்பாக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக கிரிந்தை
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

சிறுமியின் மரணம்
த�ொடர்பில்
பஸ் சாரதி கைது

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

க�ொழும்பு தாஜ் சமுத்ரா ஹ�ோட்டலில் நடைபெற்ற வருடாந்த லயன்ஸ் கழக விருது வழங்கும் விழாவில் பத்து வருட
அனுபவமுள்ள மஹரகம க�ோல்டன் ஸிட்ஸ் லயன்ஸ் கழகத்தின் உறுப்பினரான ஆச்சாய ஆல�ோக்கா வகலவத்த சிறந்த
லயன்ஸ் கழகத்திற்கான விருதைப் பெற்றுள்ளார். விழாவில் விருது வரை தாம் செல்வதற்கு தமக்கு அனைத்து விதத்திலும் ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வுபெற்ற
அதிபர்
யூசுப்லெப்பை
காலமானார்
ஹேவாஹெட்ட தினகரன் நிருபர்

ஹெம்மாத்தகமயின்
பிரபல
சமுகசேவையாளர் ஓய்வுபெற்ற
அதிபர் எம்.எல் யூசுப் லெப்பை
காலமானர். தும்புலுவாவ பள்ளி
பரிபாலன சபைத் தலைவரும்
ஹெம்மாத்தகம பள்ளிவாசல்களின் சம்மேளன செயலாளரான
இவர், கேகாலை பிராந்திய திடீர்
மரண விசாரணை அதிகாரியாகவும் மாவனெல்லை நீதி பரிபாலன பிரிவுக்கான இணக்க சபை
உறுப்பினராவும் சேவையாற்றியுள்ளார்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஆசிரியாரகவும் அதிபராகவும் இவர் சேவையாற்றியுள்ளதுடன் பல்வேறு ப�ொதுநல
அமைப்புகளில் பல உயர் பதவிகளையும் வகித்துள்ளார். அன்னாரின் ஜனாஸா தும்புலுவாவ
மையவாடியில்
நல்லடக்கம்
செய்யப்பட்டது.

பஸ் வண்டியில் பயணிக்கும் ப�ோது ஏற்பட்ட விபத்தில் பலியான சிறுமியின் மரணம் த�ொடர்பில் பஸ் சாரதி
ப�ொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மாவனல்லை அரனாயக்க வீதியில் கிரிகல சந்தியில்
பஸ் பயணித்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது இச்சம்பவம்
நேற்று முன்தினம் இடம் பெற்றுள்ளது.
தாயின் மடியில் இருந்த குழந்தை யன்னல் பக்கமாக
சரிந்ததில் வீதிய�ோரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த ல�ொறிய�ொன்றில் ம�ோதியதில் தலை சிதறுண்டதால் இம்மரணம் இடம் பெற்றுள்ளதாக தாயின் வாக்குமூலத்தில்
இருந்து தெரியவந்துள்ளது
இச்சம்பவத்தில் மரணமானவர் மூன்றரை வயதான
உஸ்ஸாபிட்டியப் பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுமியாவார் என
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். மாவனல்ல அரசாங்க வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் சிகிச்சை வெற்றியளிக்காத நிலையில் சிறுமி மரணமடைந்துள்ளார் என
இவ்வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் தெரிவித்தனர்.

மலையக இலக்கிய மாநாடு ஜூன் 11 லண்டனில்
பிரதம அதிதியாக H.H விக்ரமசிங்க
லண்டனில் அடுத்த மாதம் ஜூன்
11ஆம்
திகதி
நடைபெறவுள்ள
மலையக இலக்கிய மாநாட்டுக்கு
பிரதம விருந்தினராக மாத்தளையைச்
சேர்ந்த எச்.எச்.விக்ரமசிங்க கலந்து
சிறப்பிக்க உள்ளார். இவர் கல்விமான்
இர.சிவலிங்கம், திருச்செந்தூரன், வீரகேசரி எஸ்.எம்.கார்மேகம், பேராசிரியர்.ச�ோ சந்திரசேகரம் அவர்களின்
வழிகாட்டலில் உருவானவர். மலையகத்தின் முதல் சிறுகதைத் த�ொகுப்பான
'கதைக்கனிகள்' (1971) வெளியீட்டில்
இவரது பங்கு முக்கியமானது. நவாலியூர் க.ச�ொக்கநாதனின் 'குறவஞ்சி'

(1993), மாத்தளை வடிவேலனின்
'மலையகத்தில்
மாரியம்மன் வழிபாடும் வரலாறும்'(1997), 'மலையக
பரிசுக்கதைகள்'
(1994),
'அமரர்
இர.சிவலிங்கம்:
மலையக
சிந்தனைகள்'
(2001),
'மலையகத்தின்
எழுச்சித் தலைவர் பெ.சந்திரசேகரன்'(2014,2017), 'எஸ்.
எம்.கார்மேகம்
வ
- ாழ்வும்
பணியும்' (2018), பி.ஆர்.பெரியசாமியின் 'த�ோட்டத்தொழிலாளர் வீரப்ப�ோராட்டம்' (2021), சாரல்நாடனின்

'வானம் சிவந்த நாட்கள்'
(2022),
சி.வி.வேலுப்பிள்ளையின் ' மலையக
அரசியல்: தலைவர்களும்
தளபதிகளும்'
(2022)
ஆகிய
நூல்களைப்பதிப்பித்து மலையக பதிப்புத்
துறையில்
அழுத்தமான
தடத்தைப்பதித்துள்ளார்.
மலையக
அரசியல்,சமூக, இலக்கிய ஆவணங்களைச் சேகரிப்பதில் சளைக்காது
உழைத்து வருபவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இராஜாங்கனை யாய13 பகுதியைச்
சேர்ந்த தம்பதியினரே இவ்வாறு
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நாடளாவிய ரீதியில் எரிப�ொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள
நிலையில்
எரிப�ொருளை
பதுக்கிவைத்து கூடுதலான விலைக்கு
அவைகளை விற்பனை செய்வதாக

அநுராதபுரம் நுகர்வோர் அதிகார
சபைக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்
ஒன்றிற்கமைய
சுற்றிவளைப்பை
மேற்கொள்ள சென்ற ப�ோது, குறித்த
தம்பதியினர் வர்த்தக நிலையத்தை
ச�ோதனை இடுவதற்கு அனுமதி
வழங்காமல் அதிகாரிகளின் கடமைக்கு இடையூறு விளைவித்ததாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

நுகர்வோர் அதிகாரிகளின் கடமைக்கு
இடையூறு விளைவித்த தம்பதியினர் கைது
வர்த்தக நிலையத்தை ச�ோதனையிடச் சென்ற நுகர்வோர் அதிகார
சபையின் அதிகாரிகளின் கடமைக்கு
இடையூறு விளைவித்த வர்த்தக
நிலையத்தின் உரிமையாளர் மற்றும்
அவரது மனைவியையும் கடந்த (21)
கைது செய்துள்ளதாக இராஜாங்கனை

சென்றடையும். மாத்தறை நகரிலுள்ள
சுஜாத்தா ம.வி, ராகுல ம.வி, புனித
த�ோமஸ் ஆண்கள் கல்லூரி, புனித
ஸேவியர் கல்லூரி, புனித த�ோமஸ்
மகளிர் கல்லூரி, மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ம.வி ஆகிய பரீட்சை நிலையங்களுக்குச் செல்லும் பரீட்சார்த்திகள் இச்சேவையை பயன்படுத்த முடியும்.
எரிப�ொருள் பிரச்சினை, அதிகரித்த
பஸ் கட்டணம் என்பவைகளினால்
அவதியுறும் மாணவர்களுக்கு இந்த
இலவச சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக தில்ஹான் சமரவிக்ரம தெரிவித்தார்.

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;
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;.
thfd tif:

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

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

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

SPC/SUP/FI/001/2022/26

njhif

cUg;gb

tpiyf;
Nfhuy;
gpiz Kwp

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.

100 MT

Oﬀset 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/=

ngWifapd; tpsf;fk;

SPC/SUP/FI/001/2022/28

75 MT

One side Coated Art Board – White Back /625
x860mm/250 gsm

02 No’s of 250KVA Generators for the
date center

200,000/=

ngWif Kiw

SPC/SUP/FI/001/2022/29

100 MT

Double side Coated Art Board – Gloss/ 540x784mm
/220 gsm (min)

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp
Nfhuy; (NCB)

290,000/=

&gh 15>000.00

SPC/SUP/FI/001/2022/30

100 MT

Imported White Wri�ng Paper - 610mm / 70gsm

290,000/=

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

SPC/SUP/FI/001/2022/32

150 MT

Imported Oﬀset White Prin�ng Paper – 750mm /
80 gsm

400,000/=

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; ngWkjp
tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjpj; jpfjp
kw;Wk; Neuk;
Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

&gh 700>000.00
2022-06-14 gp.g. 3.00 kzp

1.
2.

tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.
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;
toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.
M. nry;YgbahFk; tpahghug; gjpT

3.
4.

5.

6.
7.

mq;fPfhuk;

/

ml;Nlhh;zp

jj;Jtk;

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;.
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;.
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; 2022-0615Mk; 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;.
tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l ehs; Kjy; 45 ehl;fhl;b ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy;
Ntz;Lk;.
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;.

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.

jiyth;>
ngWiff; FO>
murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;>
gdhYt> ghJf;f.
2022-05-24.

Nfs;tp mwptpj;jy; nfhl;lfiy gpuNjr rig.
tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk;
Fj;jiff;F tpLk; Nfs;tp.

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;

01
(mYtyf cgfuzq;fs;)

tpguk;

msT

Computer (CPU)
Laptop Computer
UPS
Scanner Machine

31
12
70
08

Fax Machine

05

Finger Machine

05

Cash Counter Machine

07

Fridge
LCD Monitor
CRT Monitor
Photocopy Machine
Water Dispenser
Printers
Projectors
Calculators
GPS
Digital Camera
Laminating Machine
Telephone (Cable)
Pedestal Fan

01
24
52
12
06
70
01
41
09
08
01
52
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

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

01

,lk;

tl;lnfhil

kPsspf;fgLk;
30
Nfs;tp
Nfs;tpg;gj;jpu tUlj;jpw;F
itg;Gj;
fl;lzk; &.
Fiwe;j
njhif &.
Nfs;tp &
,y 01 Gjpa fl;blk;
10>000.00
1>000.00
600>000.00
(rpy;yiw tpahghuk;)
,y 02 Gjpa fl;blk;
10>000.00
1>000.00
600>000.00
(rpy;yiw tpahghuk;)

uh[kzp gpurhe;j;
jiytu;
nfhl;lfiy gpuNjr rig
25.05.2022

Nfs;tp tpguk;

O/L பரீட்சை எழுதும்
மாணவர்களுக்கு
இலவச பஸ் சேவை
வெலிகம தினகரன் நிருபர்

இம்முறை க.ப�ொ.த சா/த பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றும் மாணவர்களின் வசதிகருதி தூர
இடங்களுக்குச் செல்லும் மாணவர்களுக்கு
இலவச பஸ் ப�ோக்குவரத்துச் சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக வெலிகமயிலிருந்து காலிக்குச்
சென்று பரீட்சைக்கு த�ோற்றும் மாணவர்களுக்கே இவ்வசதி செய்து க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமும் காலை 6.15 மணிக்கு வெலிகம
நகரிலிருந்து இப்பஸ் வண்டி பயணத்தை
ஆரம்பிக்கின்றது. மேலும் அஹங்கம, ஹபராதுவ பகுதிகளிலிருந்தும் பஸ் வண்டிகள்
இலவசமாக சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
எரிப�ொருள் பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்பட்டிருக்கும் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இவ்வாறான வசதிகளை மாணவர்களுக்கு செய்து
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளமையை பெற்றோர்களும் ப�ொதுமக்களும் பாராட்டியுள்ளனர்.

த�ொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு
த�ொடர் பயிற்சி நிகழ்வுகள்
திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும்
ULID இணைந்து த�ொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான த�ொடர்ச்சியான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை தற்சமயம் நடாத்தி வருகின்றன. இந்த
பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் த�ொடர்பான மாவட்ட
முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம் அண்மையில்
அநுராதபுரம் மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
மாவட்ட சமுர்த்தி பணிப்பாளர் டபிள்யூ.ஏ. வசந்தவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில்
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின்
சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் த�ொழில் முயற்சி
அபிவிருத்தி பணிப்பாளர் எம்.ஜி.எஸ்.எஸ்.
கித்சிறி மற்றும் ஹர்ஷ டி அல்விஸ், த�ொழில்
முனைவ�ோர் அபிவிருத்தி பணிப்பாளர்,
ULID ஆகிய�ோர் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது இது அனைவருக்கும் மிகவும்
கடினமான நேரம், ஆனால் சவால்களை சமாளிக்க வேண்டும். என சமுர்த்தி மாவட்ட
உதவிப் பணிப்பாளர் டபிள்யூ.எம். மஹிந்த
விரக்கோன் இதன்போது தெரிவித்தார்.
இந்தப் பயிற்சித் திட்டங்கள் அனைத்தையும் குறித்த நேரத்தில் முடிக்கத் தேவையான
ஆதரவை வழங்குமாறு திட்ட மேலாளர்கள்
மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு இதன்போது
அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதற்காக அநுராதபுர மாவட்டத்தின் 22
பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கியவாறு த�ொழில் முயற்சியாளர்கள் தெரிவு
செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஒவ்வொரு
பிரதேச செயலகப் பிரிவிலிருந்தும் மூன்று
பேர் வீதம் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு சுயத�ொழில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இத்திட்டத்தின் கீழ் 5 நாட்கள்
க�ொண்ட 40 பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்த
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 7 பயிற்சிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

ப�ொஸன் பண்டிகை
த�ொடர்பான
கலந்துரையாடல்
திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

ப�ொஸன் ப�ௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு இன்று 25ஆம் திகதி புதன்கிழமை
பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு ப�ொஸன் பண்டிகை
த�ொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று
அநுராதபுரம் அட்டமஸ்தானாதிபதி நாயக்க
தேரர் தலைமையில் அநுராதபுரம் மாவட்ட
செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இவ்வருடம் ப�ொஸன் பண்டிகையை
எவ்வாறு க�ொண்டு நடாத்துவது என்பது
த�ொடர்பான சகல விபரங்கள் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்காகவே அநுராதபுரம் மாவட்ட
செயலகத்தில் இக் கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன. இக் கூட்டத்தில் சமய தலைவர்கள் உட்பட ப�ொஸன் விழா ஏற்பாட்டுக்
குழுவினர் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து
க�ொள்ளவுள்ளனர். இதன்போது ப�ொஸன்
விழா பற்றிய முக்கிய தீர்மானங்கள் பல எடுக்கப்படவுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலைய தாக்குதலில்
ஒருவர் காயம்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

நாவலப்பிட்டிய நகரத்தில் உள்ள எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் தாக்கப்பட்ட முச்சக்கர வண்டி சாரதி ஒருவர் கண்டி தேசிய
வைத்திய சாலயில் (23) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது பற்றி மேலும் தெரிய வருவதாவது;
22ம் திகதி இரவு நீண்ட நேரம் காத்திருந்து
எரிப�ொருள் பெற வந்த முச்சக்கர வண்டிச்
சாரதிக்கு எரிப�ொருள் கிடைக்காத காரணத்தால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலைய உரிமையாளர் மற்றும்
பணி புரியும் ஊழியர்கள் மேற்படி சாரதிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வாக்குவாதம் பின்னர் தாக்குதலாக மாறியுள்ளது. மயக்கமடைந்த நிலையில் கீழே வீழ்திருந்த சாரதி நாவலப்பிட்டி வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் கண்டி தேசிய
வைத்திய சாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
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2022 ம
 ே 25 புதன்கிழமை

DFCC வங்கியின் சில கிளைகள் இடமாற்றம்

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; g e; j g; g l; l jhf
Nkw; n fhs; t jw; 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; y J
ifNahL
nfhz; L
te; J
xg; g ilf; F khW
jaTld;
miog; G
tpLf;fpd;Nwd;.
MNyhridfis mDg;g Ntz;ba Kfthp jiyth;
nrhuznjhl;l gpuNjr rig
Jq;`pe;j> nrhuznjhl;l> gJis

அனைவ ருக்கும் ஏற்ற வங்கியான DFCC
வங்கி, அளுத்கம, காத்தான்குடி, அக்கரைப்ப ற்று, நுகேக�ொடை மற்றும் நாவுலவில்
மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை
வழங்குவதற்காக அங்கே தனது கிளைகளை
இடமாற்றம் செய்துள்ளது. புதிதாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட கிளைகள் முறையே
அந்தந்த கிளைகளின் நீண்டகால வாடிக்கையாளர்கள், DFCC வங்கியின் சிரேஷ்ட

முகாமைத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் பங்களிப்புடன் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, DFCC அளுத்கம கிளையானது தற்போது இல. 39/A, வெலிபென்ன
வீதி, அளுத்கம என்ற முகவரியிலும், DFCC
காத்தான்குடி கிளையானது இல. 97, புதிய
கல்முனை வீதி, ஆரையம்பதி என்ற முகவரியிலும் மற்றும் DFCC அக்கரைப்பற்று

கிளையானது த�ொகுதி 02, MBS கட்டடம்,
அம்பாறை வீதி, அக்கரைப்பற்று என்ற முகவரியிலும் அமைந்துள்ளன. DFCC வங்கியின் நுகேக�ொடை கிளை தற்போது இல.
24, நாவல வீதி, நுகேக�ொடை என்ற முகவரியிலும், DFCC வங்கியின் நாவுல கிளையானது இல. 137, குருநாகல் - தம்புள்ளை வீதி,
நாவுல என்ற முகவரியிலும் அமைந்துள்ளன.

b.vk;. ejPfh gphprhe;jp jp]hehaf;f
jiyth;
nrhuznjhl;l gpuNjr rig
20.05.2022

9

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

clfk fpuhkpa tq;fp
vy;nymuht fpuhkpa tq;fp
ngyp`{y;Xa fpuhkpa tq;fp
,k;Gy;Ng fpuhkpa tq;fp
`jughNf fpuhkpa tq;fp
nkhun`y fpuhkpa tq;fp
gk;gnfhs;s fpuhkpa tq;fp
g];]uKy;y fpuhkpa tq;fp

nghJ KfhikahsH
t/g ,k;Gy;Ng g.Neh.$.r. rq;fk;
vy;nymuht>
gyhq;nfhl.

ePH toq;fy; mikr;R

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

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

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

Njitahd
tpiykD
gpiz

toq;fy; Nfs;tpfs;
&gh 40,000/- jifik tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J

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

02

ty;nty;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F FNshhpd; Nf];
12,500/- + VAT &gh 140,000/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
tf;nty;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Nf];
4,000/- + VAT &gh 50,000/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
gj;Njfk ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Nf];
6,000/- + VAT &gh 120,000/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

03

04

4,000/- + VAT

Njitahd jifik

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
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;

15/06/2022
gp.g. 2.00
15/06/2022
gp.g. 2.00

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

VerƟcally Mounted Inline g+];lh; gk;gpj; njhFjpfs;; 5.995 kpy;ypad;
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
Nritf; Nfs;tpfs;
4,000/- + VAT &gh 31,500/- n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; Jiwapy;
3.16
%d;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tUlq;fs;
kpy;ypad;
mDgtk; tha;e;jth;fs; kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay;
Nrit toq;Feh;fs;
,jidnahj;
j xg;ge;jq;fspy; mDgtKs;s 13.5 kpy;ypad;
12,500/- + VAT &gh 135,000/epWtdq;fs;
**

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105
Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105, Fax 0412221329

15/06/2022
gp.g. 2.00

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

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

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

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

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

10

nkjJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; mYtyf tsT
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

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;

13

gpxep; (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr>
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532, Fax:0112549199
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

06

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
(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

4.0 kpy;ypad;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.
Tele: 0412222105
Fax 0412221329

fhyp gpuhe;jpaj;jpYs;s `guhJt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd;
nghdtp];lfe;j gk;gp epiyaj;jpw;F VerƟcally 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

12

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk;
Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

4.97 kpy;ypad;

05

kw;Wk;

VAT cl;gl
kjpg;gPl;Lr;
nryT (&gh)

6,000/- + VAT
**

6,000/- + VAT
**

&gh 85,000/-

thfdk; thliff;fkh;j;Jjy;
xU
Mtzj;jpd; gpufhuk;
thfdj;jpw;F
&gh 21,000/-

2,000/- + VAT

xU
thfdj;jpw;F
&gh 5,000/-

,iaGila thfd chpikahsh;fs;

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;.
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;.
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;.
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;.
gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr>
22.7 kpy;ypad; jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
Tele: 037-2221161
Fax : 037-2230086

15/06/2022
gp.g. 2.00

08/06/2022
gp.g. 2.00

08/06/2022
gp.g. 2.00

08/06/2022
gp.g. 2.00

15/06/2022
gp.g. 2.00

gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y tPjp>
Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532, Fax:0112549199
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

15/06/2022
gp.g. 2.00
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.

10

25–05–2022

2022 மே 25 புதன்கிழமை

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

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

Gj;jsk; efu rig

,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

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;.

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

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;.

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

2. tpiykDf;Nfhuy;
elhj;jg;gLk;.

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.

Njrpa

Nghl;b

hPjpapyhd

tpiykDf;Nfhuy;

eilKiw

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

%yk;

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

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
njhiyefy;
kpd;dQ;ry;

: 032 22 65 275
: 032 22 66 786
: ducputt@gmail.com

gzpg;ghsH ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
~ghprugpar|
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;iy

ngah; khw;wk;

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;.

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

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
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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;.

,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

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;||
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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
No. 01
01

QTY

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

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;

04

Hybrid chair

30

05

Non rotating ofce chairs without arms

25

2022 Mk; Mz;bw;fhd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; gjtpepiy
mYtyh;fSf;fhd rPUilfs;/ rPUilg; nghUl;fspd; toq;fy;

06

File cabinet

07

07

Dining table (for 6 chairs)

02

08

Cushion stool

01

ngWif mwptpj;jy;
#oy; mikr;R

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;.

Breaking
boundaries

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;.

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;)
15,000/-

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

02.

READY MADE SHIRTS FOR OFFICE
STAFF SHORT/ LONGS SLEEVE.
Size will be notied in due course (Sizes
range 14-17 ½)
SHIRT MATERIAL FOR SECURITY
STAFF – Light Blue (Note 2)
TROUSER MATERIAL FOR
SECURITY STAFF – Dark Blue (Note
3)
OVERALL MATERIAL FOR
WELDERS – Blue (Note 4)
T-SHIRTS FOR STAFF (LADIES/
GENTS)
SHOES FOR GENTS –
1. Black Leather Shoes – Ofce Staff.
2.Security Leather Shoes
3.Working Boots
Low-cut
Anchor type
4. Canvas
SHIRT MATERIALS FOR DRIVERS
– White (Note 5 )

846 Nos.

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/02

10,000/-

283 Mtrs (6 mtrs X 46 pcs
& 7 mtrs X 1 pcs)
198 Mtrs (4.2mtrs X 43Pcs
& 4.5 mtrs X 3 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/03
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/04

2,000/-

105.6 Mtrs (9.6 mtrs X 11
pcs)
LADIES – 168 Nos.
GENTS – 2082 Nos.

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/05
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/06
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/7

1,000/-

03.
04.

05.
06.
07.

172 pairs
35 pairs

09

CAPS

10.

SOCKS (Must be 100% cotton)

1080 Pairs

11.

Sarees with Blouse Pieces (7 mtrs – 1
No.)
Lining Material for Blue (Note 6)

268 Nos.

12.

10,000/-

268 Mtrs (1mtr X 268 pcs)

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/08

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;.

www.
observerjobs.
lk

jiyth;>
ngWiff;FO>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs;>
gzpg;ghsh; gzpkid>
khj;jis
2022.05.25 Mk; jpfjp

LMSL/SUP/
DPC/08/2022/09
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/10
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/11
LMSL/SUP/
DPC/08/2022/12

ngWif mwptpj;jy;

2,500/1,000/-

2,000/2,000/10,000/-

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;.
x
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; jiythpd; ngahpy;.
x
01 Mk; ml;ltiizapy; toq;fg;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiz.
x
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.

For
jobseekers

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;.

10,000/313 Pairs
11 Pairs
61 Pairs
144.75 mtrs
(5.5 mtrs X 12 pcs &
5.25 mtrs X 15 pcs)
573 Nos.

08.

The Country’s
largest
recruitment
database

3,000/-

20,000/-

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;.

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

Mff;
Fiwe;j
juk; CIDA

IV
tpiykDg;
gpizj;
njhif &gh

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

III

V
VI
tpiykDg;
xg;ge;j
gbtf;
fhyk;
fl;lzk; &gh ehl;fs;

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

nghJ

xg;ge;jq;fs;

gjpthshpd;

epWtdj;jpd;

(PCA3)

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

12

2022 மே 25 புதன்கிழமை

பங்களாதேஷுடனான இரண்டாவது டெஸ்ட் ;

222 ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இலங்கை

பங்களாதேஷ் அணி பெற்ற ஓட்டங்களை விட
இலங்கை அணி 222 ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய
நிலையில் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் 143 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுக்களை இழந்த ப�ோது நிறைவுக்கு வந்தது.தனது முதல்
இன்னிங்ஸில் துடுப்பெடுத்தாடிய
இலங்கை
அணிக்கு ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட வீரர்களாக ஓசத
பெர்னாண்டோ மற்றும்
அணியின்
தலைவர்
திமுத் கருணாரத்ன களமிறங்கி நிதானமா ஆடிய
வேளையில் ஓசத பெர்ணான்டோ தனது அரைச்சதம் கடந்த நிலையில்
ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.அவர் 57 ஓட்டங்கள்
பெற்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்தார்.
பின்னர் அணியின் தலைவருடன்
இணைந்தார்
குசல் மென்டிஸ் அவரும்
நிதானமாக
ஆடுவார்
என்ற நிலையில் 11 ஓட்-

டங்கள் பெற்று ஆட்டமிழக்க பின்னர் கசுன் ராஜித
அணியின் தலைவருடன் இணைந்தார்.அவரும்
அணியின் தலைவர் 70 ஓட்டங்கள் பெற்ற நிலையில்
இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது..பங்களாதேஷ் அணியின் சார்பாக சஹிப் அல் ஹசன் ,எப�ோட்
ஹ�ொசையின் ஆகிய�ோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையை
வீழ்த்தினர்.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது
டெஸ்ட் ப�ோட்டியின் நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றி
பெற்று பங்களாதேஷ் அணி ப�ோட்டியில் முதலில்
துடுப்பெடுத்தாட தீர்மானித்து களமிறங்கியது.
அதன்படி, தனது முதல் இன்னிங்சிற்காக பங்களாதேஷ் அணி அனைத்து விக்கெட்டுக்களையும் இழந்து
365 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக் க�ொண்டது.
பங்களாதேஷ் அணி சார்பில் சிறப்பாக துடுப்பெடுத்தாடிய முஸ்புகுர் ரஹீம் ஆட்டமிழக்காமல் 175
ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டதுடன் லிட்டன் தாஸ்
141 ஓட்டங்களை பெற்றுக் க�ொண்டார்.
பந்துவீச்சில் கசுன் ராஜித 5 விக்கெட்களை மற்றும்
அசித பெர்ணான்டோ 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தியிருந்தனர்.
பங்களாதேஷ் அணியின் ஆரம்ப ப�ோட்டியார்கள் உட்பட 6 பேர் எவ்வித ஓட்டங்களும் எடுக்காத
நிலையில் ஆட்டமிழந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.இரு அணிகளும் ம�ோதி முதல் ப�ோட்டி வெற்றி

த�ோல்வியின்றி நிறைவு பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தாஸின் விக்கெட்டைக் கைப்பற்றிய கசுன்,
மீண்டும் ஒரு டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் முதல் முறையாக
ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ம�ொசாடெக்
ஹ�ொசைனின் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 7 ஓவர்கள் மீதமிருக்க 27 ஓவர்களில் 62 ஓட்டங்களுக்கு 5
விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய கசுன், பங்களாதேஷுக்கு
எதிராக அவர்களது ச�ொந்த மைதானத்தில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இலங்கை வேகப்பந்து
வீச்சாளர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
கசுனைத் தவிர மற்ற நான்கு விக்கெட்டுகளையும்
வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசித்த பெர்னாண்டோ 93 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
காலை முதல் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பங்களாதேஷ் பின்வரிசை துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஷ�ோட்
ப�ோல் உத்தியை பயன்படுத்தினர். ஆனால் முஷ்பிகுர்
ரஹிம் 175 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்த இன்னிங்ஸ் ரஹீமின் டெஸ்ட் வாழ்க்கையில்
ஐந்தாவது முறையாக அவர் 150 ஓட்டங்களைக் கடந்தார். எப�ோட�ோத் ஹ�ொசைன் இன்னிங்ஸின் இறுதி
துடுப்பாட்ட வீரராக மட்டையை அடிக்க வேண்டும்
என்ற க�ோரிக்கைக்கு நடுவர் பதிலளித்த ப�ோதிலும்,
மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டப�ோது அவர் ஆட்டமிழக்காத வீரராக மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டார்.

அம்பாறை மாவட்டத்திலிருந்து 7 மாணவர்கள் தெரிவு
மாளிகைக்காடு குறூப் நிருபர்

புர�ோ நைட்ஸ் சதுரங்க அகடமியின் 7
செஸ் வீர்ர்கள் தேசிய மட்ட செஸ் ப�ோட்டிக்கு அம்பாறை மாவட்டத்திலிருந்து
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை தேசியஇளைய�ோர் சதுரங்க சம்பியன்சிப் ப�ோட்டியின் அம்பாறை மாவட்ட
மட்டத்திலான 8 வயதிற்குட்பட்ட மற்றும்
14 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கான
தெரிவு ப�ோட்டிகள் அண்மையில் இடம்பெற்றது.
14 வயதிற்குட்பட்ட திறந்த ப�ோட்டியில் ஏ.ஏ.பர்விஸ் சம்பியனாகவும் , ஐ.கே.
முஹம்மட் ஆகில் கான் இரண்டாவது இடத்தையும் , எம்.இஸட் .எம்.ஸானிப் மூன்றாம்
இடத்தையும் ,எம்.ஜே.ஐ.ஸஹ்மி தேசிய
மட்ட ப�ோட்டிக்கும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் , 8 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்களுக்-

கான ப�ோட்டியில் என்.எம்.பாதிஹ் சம்பியனாகவும் , எம்.ஏ.எம்.மஹ்தி இரண்டாவது

இடத்தையும், கே.என்.எஸ்.நஜ்தி மூன்றாம்
இடத்தையும் பெற்றுக் க�ொண்டனர்.

நிந்தவூர் லகான் அணியை வீழ்த்தி பட்டியடிப்பிட்டி பங்களாதேஷிலிருந்து
நாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்ட
ஓச�ோன் அணி சம்பியனாக தெரிவு
கமில் மிஷார

அக்கரைப்பற்று வடக்கு தினகரன் நிருபர்

அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம் மத்திய
கல்லூரியில் (தேசிய பாடசாலை)
2007 -−2012 ஆம் ஆண்டு வரையிலான
காலப்பகுதியிலிருந்த கரப்பாந்தாட்ட
அணி வீரர்களுக்கு பயிற்சியளித்து
தேசிய மட்டம் வரை சென்று சாதனை
பெறுவதற்கு வழியமைத்த கல்லூரியின் ஆசிரியரும், கரப்பந்தாட்ட பயிற்றுவிப்பாளருமான எஸ்.ஏ.சீ. எம்.
றமீன் அவர்களை கெளரவப்படுத்துமுகமாக, அம்மாணவர்களினால் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்ட "றமீன் சேர் சம்பியன்
கிண்ணம் -2022" இரவு நேர கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியின் இறுதிப்
ப�ோட்டியில் பட்டியடிப்பிட்டி ஓச�ோன்
கரப்பந்தாட்ட அணி சம்பியன் கிண்ணத்தை தட்டிக் க�ொண்டது.
அக்கரைப்பற்று ப�ொது விளையாட்டு மைதானத்தில் அண்மையில்

நடைபெற்ற
இச்சுற்றுத்தொடரில்
அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள தலை
சிறந்த 16 கழகங்கள் பங்குபற்றி இருந்தது.
இறுதிப்போட்டிக்கு
தெரிவான
ஓச�ோன் அணி, நிந்தவூர் லகான் கரப்பாந்தாட்ட அணியை 18:10 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று
சம்பியன் கிண்ணம் மற்றும் பணப்பரிசையும் பெற்றுக் க�ொண்டத�ோடு,
இரண்டாம் இடத்தை பெற்ற லகான்
அணிக்கு கிண்ணம் மற்றும் பணப்பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
இறுதிப்போட்டியின்
பரிசளிப்பு
நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக ஆசிரியர் எஸ்.ஏ.சீ.எம். றமீன் அவர்களும்,
விசேட அதிதியாக கல்லூரியின் அதிபர்
ஏ.பீ.முஜீன், ஒய்வு பெற்ற கல்லூரியின்
அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் ஆகிய�ோரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

பங்களாதே ஷ் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்றுவரும்
டெஸ்ட் த�ொடருக்கான குழாத்திலிருந்து இலங்கை
அணியின் இளம் விக்கெட் காப்பு துடுப்பாட்ட வீரர் கமில்
மிஷார நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
கமில் மிஷார முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் அணியில்
இணைக்கப்படவில்லை. த�ொடர்ந்து தற்போது நடைபெற்றுவரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டிக்கான அணியிலும் இணைக்கப்படவில்லை. எனினும் இலங்கை
கிரிக்கெட் ஒப்பந்த விதிமுறையை (ஒழுக்கம் த�ொடர்பான குற்றச்சாட்டு) மீறியதாக கமில் மிஷார மீது குற்றம்
சுமத்தப்பட்டுள்ளதுடன், அவர் உடனடியாக நாட்டுக்கு
அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் சபை
வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உடனடியாக நாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள கமில்
மிஷாரவிடம் இலங்கை கிரிக்கெட் சபை முழுமையான
விசாரணைய�ொன்றை நடத்தவுள்ளதுடன், விசாரணையின் பின்னர் அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
பங்களாதேஷிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள
இலங்கை டெஸ்ட் அணி, முதல் ப�ோட்டியை சமப்படுத்தியிருந்ததுடன், இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டி தற்சமயம் டாக்கா – மிர்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற்றுவருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 மே மாதம் 25ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

