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6 முதல் 9 தரங்களுக்கான கல்வி தினமும் 600ஐ தாண்டும் த�ொற்றாளர் எண்ணிக்கை; இரண்டு வார காலத்தினுள்
நடவடிக்கைகள் விரைவில்! மக்களை அவதானமாக இருக்க சீமெந்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு
சுகாதார தரப்பு எச்சரிக்கை ஏற்க முடியாத விலை அதிகரிப்புக்கு முடிவு காணப்படும்
அடுத்து வரும் இரு வாரங்களில் முடிவு
இல்லையேல் நாடு மீண்டும் முடக்கப்படும்

பாராளுமன்றத்தில்
சுசில் பிரேமஜயந்த
நேற்று தெரிவிப்பு

ஷம்ஸ் பாஹிம்
நாடளாவிய அனைத்துப் பாடசாலைகளிலும்
6 ஆம் வகுப்பு முதல்
9ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை மீள ஆரம்பிப்பது குறித்து
அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் தீர்மானிக்கப்படும் என
இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரி06
வித்துள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் நேற்று

மக்கள் சுகாதார நடைமுறைகளை
முறையாக
பின்பற்றி
ப�ொறுப்புடன்
நடந்துக�ொள்ளாவிட்டால்
நாட்டை மீண்டும் முடக்க
வேண்டிய நிலை உருவாகும் என்று பிரதி சுகாதார
சேவைகள்
பணிப்பாளர்
நாயகம் விசேட வைத்தியர்

தடுப்பூசி பெறாத�ோர்
மீது சட்ட நடவடிக்கை
சட்டத்தில் இடமுண்டு என சட்ட மாஅதிபர் தெரிவிப்பு
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று
சுகாதார அமைச்சர் கெெஹலிய தெரிவிப்பு

ஷம்ஸ் பாஹிம் 		
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்பூசி
இரண்டையும்
பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், ப�ொது இடங்களில்

பிரவேசிப்பதை தடைசெய்வதற்கான சட்டபூர்வமான அனுமதி
கிடைத்துள்ளதாக
சுகாதார
அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று
அதுத�ொடர்பில்
தெரிவித்துள்ள அமைச்சர், சட்டமா
அதிபரினால் அது த�ொடர்பான அனுமதி பெற்றுக்க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், ப�ொது இடங்06
களில்

சுகாதார
அமைச்சினால்
புதிய க�ோவை
வெளியிடப்படும்

பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு கடுமையான சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை சுகாதார அமைச்சு
வெ ளி யி ட வு ள ்ள து .
06
கிறிஸ்ற்மஸ் மற்றும்

கருத்து வேறுபாடு இருப்பினும் அரசாங்கத்தில் ஒரே க�ொள்கையே அவசியம்

கூட்டுப் ப�ொறுப்பிலிருந்து
விலகி சிலரது செயற்பாடு
நாடு த�ொடர்பில் சர்வதேசத்தில்
நம்பிக்கை பாதிக்கப்படும்

SLPP ஊடக மாநாட்டி
ல்
வெளிவிவகார அமைச்சர்
G.L. பீரிஸ் தெரிவிப்
பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
அரசாங்கத்தின் கூட்டுப் ப�ொறுப்பைத் தவறி சில தரப்பினர் செயற்படுவதால் இலங்கை த�ொடர்பில் சர்வதேசத்தின் நம்பிக்கை பாதிக்கப்படும்
நிலை ஏற்படுவதாக வெளிவிவகார
அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் தெரிவித்தார்.
அரசாங்கத்தில் ஒரே க�ொள்கையே

க ா ண ப ்ப ட வே ண் டு ம் .
தரப்புகளுக்கிடையில்
பல்வேறு
கருத்துக்கள்
காணப்பட்டாலும்
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உள்ளக
பேச்சுவார்த்தை மூலம் ஒரே க�ொள்கைக்கு வரவேண்டியது அவசியமென்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொழும்பு நெலும் மாவத்தையிலுள்ள ப�ொதுஜன பெரமுன தலை-

மையகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற
செய்தியாளர் மாநாட்டில் விளக்கமளிக்கும்போதேஅவர் இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார்.
எமது நாட்டில் கூட்டணி அரசாங்கமே உள்ளது. அது மிக பிரபலமான
கூட்டணியாகும். பாராளுமன்றத்தின்
மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை
க�ொண்ட அரசாங்கமாக அது திகழ்கின்றது. கூட்டணி அரசாங்கத்தின்
பல்வேறு கட்சிகள் ஒன்றிணைந்திருப்பது இயற்கையே. அத்தகைய கட்சிகளுக்கு வெவ்வேறு க�ொள்கைகளும்
தூரந�ோக்கும் இருப்பது இயல்பே.
அனைத்து விடயங்கள் த�ொடர்பிலும்
இணக்கப்பாடு காண முடியாத நிலை
காணப்படலாம். எனினும்
06
ஜனநாயகத்தின் அவசியம்

முதற்தடவையாக
அதிகளவான�ோரிடமிருந்து
பெறப்பட்டன
வரவு - செலவுத் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்காக முதன்முறை06
யாக மிக

இருநாள் உத்திய�ோகபூர்வ விஜயமாக
மாலைதீவு ஜனாதிபதி
இலங்கை வந்துள்ளார்

கைது செய்வதற்கான
தீர்மானம் எதுவுமில்லை

மாலைதீவு
ஜனாதிபதி
இப்ராஹிம்
ம�ொஹமட் ச�ோலிஹ் இரண்டு நாட்கள் உத்திய�ோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு நேற்று
இலங்கையை வந்தடைந்தார்.
06
அவருடன் 12 பேர் க�ொண்ட

சிறில் காமினி பெர்னாண்டோ அடிகளாரை
CID உயர்
கைதுசெய்வதற்கு தயாராகவில்லை என குற்றத்தநீதிமன்றுக்கு டுப்பு விசாரணைத் திணைக்களம் நேற்று
06
நேற்று அறிவித்தது சட்டமா அதிபர் மூலமாக

உலகத் தலைவர்கள்
பட்டியலில் ம�ோடி
மீண்டும் முதலிடத்தில்

தற்கு இடமளிக்க முடியாது
எனவும் நுகர்வோரும், வர்த்தகர்களும் பாதிப்படையாத
வகையில் புதிய செயற்திட்ட
ம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்
எனவும் குறிப்பிட்டார்.
தேசிய
நிர்மாணிப்புத்துறை
சங்கத்தினருடன்
இடம்பெற்ற பேச்சு06
வார்த்தையின்

102 தரப்பினரின் பரிந்துரைகள்
அடங்கிய வரவு செலவு திட்டம்

எதிர்வரும் கிறிஸ்மஸ், புதுவருட

பண்டிகை காலத்தில் கடும்
சுகாதார வழிகாட்டல்கள்

தடுப்பூசி பெற
ாது
ப�ொது இடங்க
ளுக்கு
செல்வோர் மீ
து
சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கக்கூடி
ய
இயலுமை உ
ள்ளது

சந்தையில்
சீமெந்திற்கு
ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாட்டுக்கு இன்னும் இரு வார
காலத்திற்குள் தீர்வு பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ள
நிதியமைச்சர்
பஷில் ராஜபக்ஷ, அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களின்
விலையை வர்த்தகர்கள் நியாயமற்ற வகையில் அதிகரிப்ப-

ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் கூறியவை வருமாறு,
''நாட்டில்
தற்போது
தினசரி
த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை 600 ஐ தாண்டியுள்ளது. இதனை
06
சாதாரணமாக

அருட்தந்தை சிறில் காமினி விவகாரம்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

சீரற்ற காலநிலை த�ொடரும்;

24
அவசர தேவைக்கு மணிநே
ரமும்
சேவைக்கு
117க்கு அழைக்கவும் தயார்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் உட்பட 12 தலைவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி உலக தலைவர்கள் பட்டியலில்
இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி மீண்டும் முத06
லிடம் பிடித்துள்ளார்.

சீரற்ற வானிலை காரணமாக
ஏற்படக்கூடிய
எந்தவ�ொரு
வானிலை அனர்த்தத்திற்கும்
முகம்கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக
தெரிவித்துள்ள
06
அனர்த்த முகாமைத்துவ

பதுளை பகுதி பாடசாலைகளில் நேற்று க.ப�ொ.த. சாதாரண தரம் மற்றும் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்கள் சுகாதார
வழிமுறைகளை பின்பற்றி தமது கல்வி செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டனர்.
			
							
படம்: பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

புதிய வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி;

சிறைக்கைதிகளை

யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற வாரத்தில் இரு தினங்கள்
ஆசனம் 05 ஆக குறைந்தது பார்வையிட அனுமதி
கம்பஹாவுக்கு ஓர் ஆசனம் அதிகரிப்பு
யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்திற்கு
இதுவரை இருந்த 6 பாராளுமன்ற
ஆசனங்கள் தற்போது 5
ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 06

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

சிறைக்கைதிகளை அவர்களது உறவினர்கள் வாரத்தில்
இரண்டு தடவைகள் பார்வை யி டு வ த ற் கு
06
அனுமதி

150 மி.மீற்றருக்கும் அதிகமான சுகாதார வழிகாட்டல்களை அமெரிக்க நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தம்:
மழைவீழ்ச்சி எதிர்பார்ப்பு! பின்பற்றாத�ோர் மீது நடவடிக்கை "யுகதனவி" ஆவணங்களை
வானிலை அவதான நிலையம் எதிர்வுகூறல்
ப�ொலிஸ் ஊடக பிரிவு எச்சரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க அரசு இணக்கம்
மேல்,
சப்ரகமுவ,
மத்திய,
வடமேல் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலும்
காலி
மற்றும்
மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழைய�ோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழைய�ோ பெய்யக்
கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக
வானிலை அவதான நிலையம்
தெரிவித்துள்ளது. அந்நிலையம் வெளியிட்டுள்ள 06

சுகாதார வழிகாட்டல்களை பின்பற்றாமல் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தில்
ஈடுபட்ட 421 பேருந்துகள் மற்றும்
60 ச�ொகுசு பேருந்துகளின் சாரதிகளுக்கு ப�ொலிஸ் எச்சரிக்கை விடுத்ததாக ப�ொலிஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
அதேநேரம், மேல் மாகாணத்தில் சுகாதார வழிகாட்டல்06
களை உரிய வகையில்

விக்கல் வீராச்சாமி

ரணிலின் க�ோரிக்கைக்கு தினேஷ் பதிலளிப்பு
ஷம்ஸ் பாஹிம்
கெரவலப்பிட்டி
யுகதனவி
மின் உற்பத்தி நிலைய ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான ஆவணங்களை
சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் இணக்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
யுகதனவி மின் உற்06
பத்தி நிலையத்தின்

மு.கா. தலைவர் கிழக்கில கட்சி வேலைகள�ோட ப�ொழுத ப�ோக்க உல்லாசமா பீச்
பக்கம் ப�ோறத பாக்க சந்தோஷமா இருக்கு....
ஏத�ோ தன்னால முடிஞ்சத அவர் செய்
யிறார். எந்தத் துன்பம், கவலை வந்தா
லும் அவரது சிரிச்ச முகத்துக்கு அவர்தான்
நிகர்...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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அமரர் டீ.ஏ.ராஜபக்ஷவின் 54 ஆவது நினைவு தின நிகழ்வு

சகல பாடசாலைகளும் நேற்று ஆரம்பம்

படங்கள்,சுதத் மலவீர,சுல�ோச்சன கமகே,கெலும் லியனகே

தெல்தோட்டை நகர் பஸ் தரிப்பிடத்தில் கண்டி அருள்மிகு ஸ்ரீகதிரேச பெருமான் க�ோவிலில்
இன்று வெளிவீதி உலாவும் சூரசம்ஹாரமும்
கவனிப்பாரற்று இருக்கும் மலசல கூடம்
உலாவும் நடைபெறும். அதனைத்
நாலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்

தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்

பஹத்த ஹேவாஹெட்ட பிரதேச
சபைக்குட்பட்ட
தெல்தோட்டை
நகர் பஸ் தரிப்பிடத்திற்கு அண்மையில் உள்ள ப�ொது மலசல கூடம்
உரிய பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்து
துர்நாற்றம் வீசுவதாக மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கின்றனர்.
நாளாந்தம் நகருக்கு வரும் ப�ொது
மக்கள், பாடசாலை மாணவர்கள்,வாய�ோதிபர்கள் என பலர் பாரிய
அச�ௌகரியங்களுக்குள்ளாகி
வருகின்றனர். இந்த மலசல கூடம் கடந்த
பல வருடங்களாக பஹத்த ஹேவா-

ஹெட்ட
பிரதேச சபை ஊடாக
சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு வந்த
நிலையில், கடந்த பல மாதங்களாக
மலசல கூடத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர்
ஒருவர் நியமிக்கப்படாத நிலையில்
நீர் விநிய�ோகமும் இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மலசலகூடம் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ளதால்
குடியிருப்பாளர்கள் சுகாதார சீர்கேடுகளுக்கும் நகருக்கு மத்தியில் ப�ொது
சந்தை கட்டட த�ொகுதியை அண்டியுள்ளதால் வியாபாரத் தளங்களூக்கும் துர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்கள்
பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இது குறித்து பல தடவைகள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு க�ொண்டுவரப்பட்ட ப�ோதும்
இதுவரை எவ்வித உரிய தீர்வும் எட்டப்படவில்லை என சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. நாள் ஒன்றிற்கு 30க்கு
அதிகமான பஸ்சேவைகள்,1500க்கு
மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவர்கள் வந்து செல்லும் தெல்தோட்டை
நகரில் மலசல கூட வசதி இல்லாமை
பெரும் பிரச்சினையாகும். இப் பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு பெற்று
க�ொடுக்கப்பட வேண்டும் மக்கள்
க�ோருகின்றனர்.

கண்டி நகரில் அமைந்திருக்கும்
அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிரேச பெருமான்
திருக்கோவிலில் இன்று ஆறுமுகப்பெருமான் வெள்ளிக்கடா வாகனத்தில் எழுந்தருளி ஆலயத்தின்
வெளிவீதி உலாவும் சூரசம்ஹாரம்
நடைபெறும்.
கந்த சஷ்டி விரதத்தை முன்னிட்டு
ஐந்து நாட்களுக்கு தினமும் மாலை
4 மணிமுதல் விசேட நவ கலச
ஸ்நபன அபிஷேகமும் அதனைத்
த�ொடர்ந்து வசந்த மண்டப பூஜையுடன் ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத
சண்முகப்பெருமானின்
உள்வீதி

த�ொடர்ந்து பிராயச்சித்த அபிஷேகமும் அலங்கார தீபாராதனையும்
இடம்பெற்று க�ொட்டுக�ொடல்ல
வீதி, தலதா வீதி, யட்டி நுவர வீதி
மற்றும் க�ொழும்பு வீதி வழியாக
நடைபெறும்.
சூரசம்ஹாரத்தில்
முருகனடியார்கள்
அனைவரும்
கலந்து கந்தப்பெருமானின் திருவருளை
பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் நாளை காலை 6.00 மணிக்கு
பாரணை பூஜை இடம்பெறுவதுடன் மாலை 6.00 மணிக்கு ஸ்ரீ வள்ளி
தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ சண்முக
பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவமும் நடைபெறும்.

0112429367
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10 முதல் 13 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

05.04
12.22
03.38
06.22
07.32

பிலவ வருடம் - மாசி 20
ராகுகாலம் : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம் : காலை : 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: ச- ஷ்டி

யாழ். க�ொக்குவிலில் சுதந்திர கட்சியின் வீழ்ச்சியை தடுக்க
சரமாரி வாள்வெட்டு உயர் பதவிகளில் மாற்றங்கள்
இளைஞர் ஒருவர் படுகாயம்
யாழ்.
க�ொக்குவில்
மேற்கு,
கேணியடி பகுதியில் இளைஞன்
மீது நேற்று முன்தினம் வாள்வெட்டு
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சம்பவத்தில்
காயமடைந்த
இளைஞன் யாழ்.ப�ோதனா வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். நேற்று முன்தினம் இரவு
8 மணியளவில் நடந்த இந்த சம்பவத்தில் கேணியடி
பகுதியைச்
சேர்ந்த உதயகுமார் ரதீபன் என்னும்
இளைஞரே காயமடைந்துள்ளார்.
ம�ோட்டார் சைக்கிளில் வந்த 3 பேர்
க�ொண்ட குழுவினால் இளைஞர்
மீது வாள்வெட்டுத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இராசி பலன்கள்

ஏற்படுத்துதல் அவசியம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

கை, கால் பகுதிகளில் காயமடைந்த குறித்த இளைஞர் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக
யாழ்.ப�ோதனா வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த
சம்பவம் த�ொடர்பாக யாழ்ப்பாண
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

உயர் பதவிகளை வகிப்போரின்
இயலாமை காரணமாகவே ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சி மீது மக்களுக்குள்ள
நம்பிக்கை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக
தெரிவித்துள்ள முன்னாள் அமைச்சரும் ஐக்கிய மக்கள் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான குமார
வெல்கம, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் உயர் பதவிகளில் மாற்றங்கள்
ஏற்படுத்தாவிட்டால் அந்தக் கட்சிக்கு
எதிர்காலம் கிடையாது என்றும் தெரி-

வித்துள்ளார்.
அது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் தெரிவிக்கையில்,
அமைச்சு
பதவிகளை
துறந்துவிட்டு
வரலாம்.
எனினும்
அவ்வாறு
வந்தால் அமைச்சர்களுக்கு
கிடைக்கும்
சலுகைகள்
மற்றும்
வாய்ப்புக்கள்
இல்லாமற்
ப�ோகும்.
வாகனங்கள், எரிப�ொருள்
க�ொடுப்பனவுகள் இல்லாது ப�ோகும்.
அதற்காகவே அமைச்சுப் பதவிகளில்

3

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

தங்கியுள்ளார்கள்.
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் நடைபெற்றப�ோது
முக்கிய பதவி வகித்தவர் சிங்கப்பூரிலிருந்தார்.
நாட்டின் ஆபத்தான நிலை
உள்ளப�ோது பாதுகாப்பு
பிரிவினர் எமக்கும் அறிவு று த் தி யி ருந்தார்க ள் .
எமது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கூடாக இந்த நிலை
த�ொடர்பில் எமக்கு அறிவித்திருந்தார்கள்.
06

மேஷம்

- செலவு

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்

- -	தனம்

கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம் - - நிறைவு
தனுசு

- வெற்றி

மகரம்

- - ப�ொறுமை

கும்பம்

- மறதி

மீனம்

- - சுகம்

கலாநிதி

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

அத்துமீறும் இந்திய மீனவர்களை நுவரெலியா – தலவாக்கலை பிரதான வீதியில்
கைது செய்யும் நடவடிக்கை த�ொடரும் நேற்று மண்சரிவு; ப�ோக்குவரத்து பாதிப்பு
மலையகத்தில் அடைமழை

கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)

இலங்கை
கடற்பரப்புக்குள்
அத்துமீறும் இந்திய மீனவர்களை
கைது செய்யும் நடவடிக்கைகள்
எக்காரணம் க�ொண்டும் நிறுத்தப்படவில்லை என்று கடற்றொழில்
இராஜாங்க அமைச்சர் காஞ்சன
விஜேசேகர நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலிப் வெதஆராய்ச்சி, மீனவர்களின் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் எழுப்பிய
கேள்விகளுக்கு
பதிலளிக்கையிலேயே இராஜாங்க அமைச்சர்
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
இராஜாங்க அமைச்சர் மேலும்
கூறுகையில்,
இந்தியாவில் இருந்து பெருமளவான படகுகள் சட்டவிர�ோத-

மான முறையில் எமது
கடற்பரப்பில்
மீன்பிடியில்
ஈடுபடுகின்றன. இது த�ொடர்பாக
கடந்த நல்லாட்சியில்
5 சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இதற்கு
நிலையான
தீர்வு
கி டைக்க வி ல ் லை .
எவ்வாறாயினும் இது
த�ொடர்பில்
நிரந்தரமான தீர்வு நடவடிக்கைகள் அவசியமாகும்.
இலங்கைக்குள்
நுழையும்
இந்திய
மீனவர்களை
கைது
செய்யும் நடவடிக்கைகளை கடற்படையினர்
நிறுத்தவில்லை.
சுகாதார நடைமுறைகளுக்கமைய
'டெல்டா' திரிபு காரணமாக அவ்வாறான படகுகளையும் மற்றும்

70,633 சுற்றுலா பயணிகள்
இலங்கைக்கு வருகை
பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும்

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவிப்பு

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

இந்த வருடத்தின் ஜனவரி
மாதம் முதல் நவம்பர்
ஏழாம் திகதி வரை பல்வேறு
நாடுகளிலிருந்தும் 70,633
உல்லாசப்
பிரயாணிகள்
இலங்கைக்கு
வருகைதந்துள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை
அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் மாத்திரம் 13,547 சுற்றுலாப் பயணிகள்
இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளதுடன் ஒக்டோபர் மாதத்தில் அந்த
எண்ணிக்கை 22,771 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை, நேற்றுடன் முடிவடைந்த ஒரு வார காலத்தில் 9,454

உல்லாசப் பயணிகள் இலங்கைக்கு
வருகைதந்துள்ளதாகவும் இக்காலங்களில்
அதிகமான உல்லாசப் பிரயாணிகள் நாட்டுக்கு வருகை
தருகின்றனர் என்றும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா,
சுவிற்சர்லாந்து, ஜேர்மன், கனடா,
பிரான்ஸ், பாகிஸ்தான், மாலைதீவு
ஆகிய நாடுகளிலிருந்தே இக்காலங்களில் அதிகளவு உல்லாசப் பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த
வருடத்தில் இதுவரை 70,633 உல்லாசப் பிரயாணிகள் நாட்டு வருகை
தந்துள்ளதாகவும் த�ொடர்ந்து அந்த
எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

கைது செய்யப்பட்ட
மீ ன வ ர்களை யு ம்
கரைக்கு
க�ொண்டு
வருவது த�ொடர்பில்
பிரச்சினை காணப்படுகிறது. அதனால் அவர்களை விரட்டியடிக்கும்
நடவடிக்கைகளையே
கடற்படையினர் முன்னெ டு க் கின ்ற ன ர்
என்றும்
அமைச்சர்
தெரிவித்தார்.
தடை செய்யப்பட்ட படகுகளின் மூலம் எமது மீன் வளங்கள்
அழிக்கப்படுகின்றன. இது த�ொடர்பாக முறையான நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்படுவதில்லை. இதனால்
வடக்கிற்கு மாத்திரமன்றி நாட்டை
ஏனைய பகுதிகளை சேர்ந்த மீனவர்களும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றார்.

கசுன் பி. சந்திரரத்ன எழுதிய
"இலங்கையில்
சிவிலியன்
பிரேவரி 1993 – 2018" (Civilian
Bravery in Sri Lanka 1993 – 2018)
புத்தகம், கடந்த 06 ஆம் திகதி
சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற புத்தக
வெளியீட்டு விழாவில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தனவிடம் உத்திய�ோகபூர்வமாக
கையளிக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில்
உரையாற்றிய
சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன,
கடந்த 25 வருடங்களாக மக்களின் வீரச்செயல்கள் த�ொடர்பான
கருத்தையும் அதன் செயற்பாட்டையும் முன்னெடுப்பதற்காக பிரஜைகளின் வீரச்செயல்களுக்கான
மன்றத்தை அமைத்துள்ள கசுன் பி.
சந்திரரத்னவின் அர்ப்பணிப்பை
பாராட்டினார்.முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவின்
வழியை பின்பற்றி
06

அடுத்த வருடத்திற்கான வரவு
செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும்
12ஆம் திகதி விசேட பாதுகாப்பு
ஏற்பாடுகள்
அமுல்படுத்தப்படும்
என சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா
அபேவர்தன நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். பாராளுமன்றம்
நேற்று காலை 10 மணிக்கு கூடியது.
அமர்வை
ஆரம்பித்து
வைத்து
உரையாற்றும் ப�ோதே சபாநாயகர்
இதனைக் குறிப்பிட்டார்.
எதிர்வரும் 12ம் திகதி வரவு செல-

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 145.03 விற்பனை 151.36
விலை
விலை

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை
வரவு செலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும் தினத்தில் விசேட பாதூகாப்பு
ஏற்பாடுகள்
முன்னெடுக்கப்பட
இருப்பத�ோடு ஏனைய தினங்களிலும் விசேட ஒழுங்குள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல்
மற்றும்
க�ொவிட்
நிலைமை காரணமாக 2019 மற்றும்
2020 வரவு செலவுத் திட்டங்கள்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 2 வருடங்களின் பின்னரே இம்முறை வரவு
செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.(பா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 158.06 விற்பனை 164.26
விலை
விலை

டன் காரியாலயங்களில் கடமைகளை
நிறைவு செய்து க�ொண்டு தங்களுடைய வீடுகளை ந�ோக்கி பயணித்த
அரச தனியார் துறையை சேர்ந்தவர்களும் மாணவர்களும் பெறும் சிரமத்தை
எதிர்நோக்கினர்.குறிப்பாக

நானுஒயா, லிந்துலை, அக்கரபத்தனை, தலவாக்கலை, க�ொட்டகலை,
ஹட்டன் பகுதியை ந�ோக்கி பயணித்த பயணிகளே இந்த மண்சரிவு
பாதிப்பு காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig

சபாநாயகரிடம் கையளிப்பு

சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன
வுத்திட்டம் நிதி அமைச்சரினால்
சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கிறது. டிசம்பர் மாதம் 10ம் திகதி வரை பாராளுமன்றம் கூட இருப்பத�ோடு சனிக்கிழமைகளிலும்
பாராளுமன்றம்
கூட உள்ளது. ஞாயிறு மற்றும் அரசு
விடுமுறை நாட்கள் தவிர, அனைத்து
நாட்களிலும் விவாதம் நடைபெறும்.
செவித்திறன் குறைபாடுள்ளவர்களுக்காக இம்முறை வரவு செலவுத்திட்ட விவாதம் சைகை ம�ொழியிலும் இடம்பெற உள்ளது விசேட
அம்சமாகும்.

நுவரெலியா – தலவாக்கலை
பிரதான வீதியில் நேற்று (08) மாலை
ஏற்பட்ட மண்சரிவு காரணமாக பல
மணி நேரம் ப�ோக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
குறித்த பிரதான பாதையில் நுவரெலியாவில் இருந்து சுமார் 4 கில�ோமீற்றர் தூரத்தில் பிளக்பூல் பகுதியிலேயே
இந்த மண் சரிவு ஏற்பட்டது. மண்சரிவு காரணமாக பாரிய ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதுடன் நேற்று
மாலை சுமார் 2 கில�ோமீற்றர் தூரத்திற்கு வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது.
குறித்த பகுதிக்கு உடனடியாக
சென்ற ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிசாரும்
பாதை அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின்
அதிகாரிகளும் மண்சரிவை அப்புறப்படுத்தி ப�ோக்குவரத்தை சீர் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொண்டனர்.
மாலை நேரம் என்பதால் பாரிய
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது-

"இலங்கையில் சிவிலியன்
பிரேவரி 1993 – 2018"

வரவு செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கும்
தினத்தில் விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடு

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)

நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

th;j;jf mikr;R
Ceylon Cinnamon GI Association (CCGIA) ,d;
mq;fj;jtuhtjw;F fUthg;gl;il njhopy;Jiw
gq;Fjhuu;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; KjyhtJ Gtpapay; rhu;e;j FwpaPL cw;gj;jpahd fWthg;gl;ilia Cf;Ftpg;gjd;
ed;ikfis gfpu;tjw;F Ceylon Cinnamon GI Association (CCGIA) ,d; mq;fj;jtuhtjw;F ,yq;if
vq;Fk; cs;s fWthg;gl;il njhopy;Jiw gq;Fjhuu;fSf;F (gapu;r;nra;ifahsu;> nrayhf;fpfs;>
tu;j;jfu;fs; kw;Wk; Vw;Wkjpahsu;fs;) tptrha Vw;Wkjpj; jpizf;fsj;Jld; (DOEA) ,ize;J Vw;Wkjp
mgptpUj;jp rig md;ghd miog;ig tpLf;f tpUk;GfpwJ.
,yq;if fWthg;gl;il tpguf;Fwpg;G Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l msTNfhy;fis epiwNtw;Wk;
Nehf;fpy; GI Kj;jpiuapd; fPo; Cf;Ftpg;Gfis Nkw;nfhs;tjw;F fWth RUs;gl;il> J}s;> ,iy
vz;nza; kw;Wk; gl;il vz;nza; Mfpa ngau; gpupTfspy; ehd;F cw;gj;jpfs; milahsk;
fhzg;gl;bUg;gNjhL INuhg;gpa xd;wpaj;jpy; ,yq;if fWthg;gl;ilf;fhd GI ,id ngWtjw;F EDB
g+u;thq;f Vw;ghLfis g+u;j;jp nra;Js;sJ.
,yq;iff;Fs; GI nray;Kiw Njrpa Gyikr;nrhj;J mYtyfj;jpd; %yk; epu;tfpf;fg;gLtNjhL
Vw;Wkjp tptrha jpizf;fsk; ntspaff; fl;Lg;ghl;il itj;Js;sJ. Ceylon Cinnamon GI Association
jdpg;gl;l mq;fj;Jtu;fspdhy; cs;sff; fl;Lg;ghL kw;Wk; Ra fl;Lg;ghl;by; <Lgl;Ls;sJ.
,J njhlu;gpy; epWtg;gl;l khtl;l rq;fq;fspd; mq;fj;jtu;fshtjw;F njhlu;Gila khtl;lq;fspy;
tptrha Vw;Wkjp jpizf;fsj;jpd; khtl;l mYtyfj;ij njhlu;Gnfhs;Sk;gb gpuhe;jpa fWthg;gl;il
gapu;r;nra;ifahsu;fs; kw;Wk; nrayhf;fpfs; Nfhug;gLfpd;wdu;. khtl;l DEA mjpfhupfspd; tpguq;fSf;F
http:www.dea.gov.lk/contact-dist/ vd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.
fWthg;gl;il mWtil kw;Wk; nrayhf;fj;jpy; <LgLk; Njhl;l epWtdq;fs;> tu;j;jfu;fs; kw;Wk;
Vw;Wkjpahsu;fs; gjpTf;fhf EDB ,f;F jkJ tpz;zg;gq;fis rku;g;gpg;gjw;F Nfhug;gLfpd;wdu;.
tpz;zg;gq;fis www.srilankabusiness.com ” vd;w EDB ,izajsj;jpy; “announcement” gpuptpy; my;yJ
http: //www.dea.gov.lk/ vd;w DEA ,izajsj;jpy; ,Ue;J jutpwf;fk; nra;a KbAk;. EDB kw;Wk; DEA
gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; ,Ue;Jk; tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw KbAk;.
Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis gzpg;ghsu;> Vw;Wkjp tptrhak;> EDB> etk; khtj;ij>
nfhOk;G 02 vd;w Kftupf;F my;yJ gayanw@edb.gov.lk vd;w kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F
ggjaya2005@yahoo.co.in vd;w kpd;dQ;ry; topahf> 0718265036 my;yJ 0412245336 vd;w njhiyNgrp
%yk; gpujpg;gzpg;ghsu;/ Dr. [p.[p. [arpq;fit njhlu;Gnfhs;sTk;.
gayanw@edb.gov.lk vd;w kpd;dQ;ry; topahf> 011-2300732 my;yJ 011-2300705-11 vd;w njhiyNgrp
%yk; jpU fahd; tPurpq;fit njhlu;Gnfhs;sTk;.

யூர�ோ

jiytu; kw;Wk; jiyik epu;thfp
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig
NDB-EDB NfhGuk;>
42> etk; khtj;ij> nfhOk;G 02

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 228.46 விற்பனை 236.95
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7357 விற்பனை 1.8049
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

531.32

கட்டார் ரியால்

54.80

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

663.32

சவூதி ரியால்

53.40

வாங்கும் 146.35 விற்பனை 151.24
விலை
விலை

வாங்கும் 266.02 விற்பனை 274.72
விலை
விலை

வாங்கும் 215.78 விற்பனை 223.77
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

520.30

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.53
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2021 நவம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை

பறவைகள் ஆர்வம், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு
35, டி.ஆர்.விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

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

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 23ம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 02

குறள் தரும் சிந்தனை
வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு ப�ோலக் கெடும்
முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையாக இருந்து ஒரு தவறான
செயலைத் தவிர்த்துக் க�ொள்ளாதவருடைய வாழ்க்கையானது நெருப்பின் முன்னால் உள்ள வைக்கோல் ப�ோர்
ப�ோலக் கருகி விடும்.

க�ொவிட் 19 த�ொற்று தணிவடையும்
வேளையில் டெங்கு அச்சுறுத்தல்!

விடயங்களில் தினகரனின் பாரிய பங்களிப்பு

இ

லங்கையில் சுற்றுசூழல் குறித்தும், பறவைகள் த�ொடர்பிலும் தமிழ் பேசும் மக்களை
அறிவூட்டி, அவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் தினகரன்
மற்றும் வாரமஞ்சரி தேசிய பத்திரிகைகள்
ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு மெச்சத்தக்கது
என்று இந்தியாவின் தமிழகத்தில் இயங்கி
வருகின்ற காக்கைக்கூடு சுற்றுச்சூழல்
அமைப்பு பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளது.

நா

ட்டில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு உள்ளாவ�ோரினதும்
உயிரிழப்போரினதும் எண்ணிக்கை பெருவீழ்ச்சிக்குக்
க�ொண்டு வரப்பட்டு சில வாரங்களே கடந்துள்ள
நிலையில், மற்றொரு ந�ோய் தீவிரமடையும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதுதான் டெங்கு வைரஸ்
காய்ச்சலாகும். மழைநீர் தேங்கும் இடங்களில்தான் இக்காய்ச்சலைக் காவிப் பரப்பும் மூலகாரணியான நூளம்பு பல்கிப் பெருகும் பண்பைக்
க�ொண்டிருக்கின்றது.
அந்த வகையில் தற்போதைய மழையுடன்
கூடிய காலநிலை இவ்வகை நுளம்புகளின் பெருக்கத்திற்கு நல்ல சாதகமான சூழலாக விளங்குகின்றது. அதாவது தெளிந்த நீர் தேங்கும் இடங்களில்தான் இவ்வகை நுளம்புகள் பல்கிப் பெருகும்.
அதனால் மழைநீர் உள்ளிட்ட தெளிந்த நீர் ஒரிடத்தில் தேங்க முடியாதபடி வீட்டையும் சுற்றுச்சூழலையும் வைத்திருப்பது இன்றியமையாததாகும்.
டெங்கானது மிகவும் ஆபத்தான ந�ோய். ஆனால்
முழுமையாகத் தவிர்த்துக் க�ொள்ளக் கூடியதும்
ஆரம்பத்திலேயே உரிய சிகிச்சையைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் ப�ோது குணப்படுத்திக் க�ொள்ளக்
கூடிய ந�ோயுமாகும். இந்நோய் த�ொடர்பிலான
கவனயீனமும் முன்னவதானமின்மையும்தான்
ஆபத்தாக அமையும். இந்நாட்டு மக்கள் கடந்த
ஐம்பதாண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட காலப் பகுதியில் டெங்கின் தாக்கத்தையும் பாதிப்புக்களையும்
நன்கு அறிந்தே இருக்கின்றனர்.
மேலும் கடந்த 2016 முதல் இற்றை வரையான
காலப் பகுதியில் டெங்கு ந�ோய்க்கு உள்ளான�ோரின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்த ஆண்டாக
2020 ஆம் வருடமே விளங்குகின்றது. இதற்குக்
காரணம் இல்லாமலில்லை. நாட்டில் க�ொவிட் 19
த�ொற்று பரவுதல் கட்டுப்பாட்டுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளால் பெரும்பாலான
மக்கள் வீடுகளிலேயே முடக்கப்பட்டு இருந்தனர்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி வீட்டையும்
சுற்றுச்சூழலையும் சுத்தமாகவும் உலர் நிலையிலும் வைத்துக் க�ொள்வதில் பெரும்பாலான
மக்கள் அதிக கவனம் எடுத்துக் க�ொண்டனர்.
அதன் விளைவாக கடந்த வருடம் முழு நாட்டிலுமே 31,162 பேர்தான் டெங்கு ந�ோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதே நிலையை இவ்வருடமும்
பேணிக் க�ொள்ள முடியும். அதற்கான ப�ொறுப்பு
மக்களிடம்தான் உள்ளது.
இவ்வருடம் ஜனவரி முதல் நவம்பர் 04 ஆம்
திகதி வரையும் 22 ஆயிரத்து 902 பேர் இந்ந�ோய்க்கு உள்ளானவர்களாக அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளனர். அதிலும் மேல் மாகாணத்திலுள்ள கம்பஹா, க�ொழும்பு, களுத்துறை மாவட்டங்களும் கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு,
அம்பாறை, கல்முனை உள்ளிட்ட 59 மருத்துவ
அதிகாரி அலுவலகப் பிரதேசங்களும் டெங்கு
அச்சுறுத்தல் மிக்க பிரதேசங்களாக அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளன.
அதனால்தான் சுகாதார அமைச்சின் டெங்கு
ஒழிப்புக்கான தேசியப் பிரிவு நேற்று 08 ஆம்
திகதி முதல் எதிர்வரும் 13 ஆம் திகதி வரையான
ஒரு வார காலப் பகுதியை டெங்கு ஒழிப்பு வாரமாகப் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. இக்காலப் பகுதியில் சுகாதார உத்திய�ோகத்தர்கள், முப்படையினர், ப�ொலிஸார் மற்றும் த�ொண்டர்கள் அடங்கிய
குழுவினர் வீடுவீடாகச் சென்று டெங்கு நுளம்பு
பெருகக் கூடிய இடங்கள் த�ொடர்பில் பரீட்சிப்பத�ோடு, டெங்கு ஒழிப்பு த�ொடர்பில் மக்களை அறிவூட்டும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று அப்பிரிவின் பணிப்பாளர் ட�ொக்டர்
சுதத் சமரவீர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
அதனால் டெங்கு ஒழிப்புக்காக முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும். இவ்விடயத்தில் அச்சிரத்தைய�ோ, கவனயீனம�ோ கூடவே
கூடாது. அத்தோடு இவ்வைரஸை காவிப் பரப்பும்
நுளம்பு பெருக முடியாதபடி சுற்றாடலை சுத்தமாகவும் உலர் நிலையிலும் வைத்துக் க�ொள்ளவும்
வேண்டும்.
அதேநேரம் இந்நோய்க்கு உள்ளானால் உரிய
காலவேளையில் உரிய சிகிச்சையைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளத் தவறவும் கூடாது. தற்போதைய சூழலில்
காய்ச்சல் த�ொடர்பில் முன்னவதானத்துடனும்
முன்னெச்சரிக்கையுடனும் நடந்து க�ொள்ளுமாறு
மருத்துவர்கள் வேண்டுக�ோள் விடுத்துமுள்ளனர்.
ஆகவே கடந்த வருடம் டெங்கு ந�ோய் பெரிதும்
பரவ முடியாதபடி கட்டுப்படுத்துவதற்கு கையாண்ட
வழிமுறைகளை இம்முறையும் கையாண்டு இந்ந�ோயைக் கட்டுப்படுத்திக் க�ொள்ளப் பங்களிப்பதிலும், இந்நோய் ஒழிப்புக்காக முன்னெடுக்கப்படும்
நடவடிக்கைகளுக்கு உச்ச ஒத்துழைப்பு நல்குவதிலும் ஒவ்வொருவரும் கவனம் வேண்டும். அப்போதுதான் டெங்கு அபாயத்தை தவிர்த்துக் க�ொள்ள
முடியும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

செழியன் ஜா
'காக்கைக் கூடு' அமைப்பு அண்மையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த 'இலங்கை பறவைகள்_ ஓர் அறிமுகம்' என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கிலேயே இலங்கையின்
தினகரன் மற்றும் வாரமஞ்சரி தேசிய பத்திரிகைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இலங்கையில் தமிழ் பேசும் மக்கள்
மத்தியில் சுற்றுச்சூழல் குறித்தும் பறவைகள் த�ொடர்பிலும் அறிவூட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் தினகரன்
மற்றும் வாரமஞ்சரி தேசிய பத்திரிகைகள்
ஆற்றி வரும் பாரிய பங்களிப்பை இக்கருத்தரங்கில் 'காக்கைக்கூட்டு' சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஸ்தாபகரும், சூழலியல்
எழுத்தாளரும், பறவையியல் ஆர்வலருமான செழியன் ஜா பெரிதும் பாராட்டினார்.
செழியன் ஜா கருத்துத் தெரிவிக்ைகயில், "தினகரன் மற்றும் வாரமஞ்சரி
தேசிய பத்திரிகையின் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளரும்,
இணையாசிரியருமான
மர்லின் மரிக்கார் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பறவைகள் குறித்து அருமையான கட்டுரைகளை எழுதி வருகின்றார். அவரது கட்டுரைகள் பறவைகள் குறித்தும் சுற்றுச்சூழல்
குறித்தும் அறிவூட்டி விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தப் பெரும் பங்களிப்பை நல்கக்
கூடியவையாக உள்ளன. உலகில் வாழும்

தினகரன், வாரமஞ்சரி பத்திரிகைகளுக்கு
தமிழகத்தின் 'காக்ைகக் கூடு' பறவைகள்
ஆர்வலர்கள் அமைப்பு பெரும் புகழாரம்
பறவைகள் பற்றிய அறிவை
மக்கள் மத்தியில் பரப்புதல்,
அப்பறவைகளைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் த�ொடர்பாக
மர்லின் மரிக்கார் அவர்களின்
கட்டுரைகள் சிறந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன" என்று குறிப்பிட்டார்.
க�ொவிட் 19 த�ொற்று தீவிரமடைந்திருந்த காலப் பகுதியில் வீடுகளில் முடங்கியுள்ள மக்கள் மத்தியில் சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் பறவைகள் குறித்து விழப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் தமிழகத்தின் 'காக்கைக்கூடு' அமைப்பு வாராவாரம் கருத்தரங்குகளை
ஏற்பாடு செய்து 'மெய்நிகர்' வழியாக நடத்தி
வருகின்றது.
அந்த
வகையில் 'இலங்கை
பறவைகள்_
ஒர்
அறிமுகம்'
என்ற
த�ொனிப்பொருளில்
அண்மையில் ஏற்பாடு
ச ெய்யப்ப ட் டி ருந்த
அமர்விலேயே அதில்
பங் கு ப ற் றி ய �ோ ர்
இலங்கை தினகரன்
தேசியப் பத்திரிகைக்கு
பாராட்டுத் தெரிவித்ததுடன் அதன் இணையாசிரியர் மர்லின் மரிக்காருக்கும் பாராட்டுத்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த அமர்வில்
பிரதான வளவாளராகக் கலந்து க�ொண்ட
யாழ்ப்பாணம்
பல்கலைக்கழகத்தின்
விலங்கியல் துறை விரிவுரையாளர் கஜவதனி பார்த்தூரன், இலங்கை பறவைகள் த�ொடர்பில் மிகவும் அருமையான
ச�ொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார்.
காக்கைக் கூடு அமைப்பானது 2017
முதல் சுற்றுச்சூழல், வனவிலங்குகள்
மற்றும் பறவைகள் குறித்து மக்களை
அறிவூட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்
நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. அவற்றில் சுற்றுச்சூழல் நூல்கள்
வெளியீடு, பறவை ந�ோக்குதல்களை
ஏற்பாடு செய்தல், காட்டுயிர்கள் குறித்து
மெய்நிகர் மற்றும் கூகுல் மீட் மூலம்
கருத்தரங்குகளை நடத்துதல் என்பனவும்
அடங்கும்.
குறிப்பாக க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் அச்-

சுறுத்தல் த�ோற்றம் பெற்ற பின்னர் 2020
மார்ச் முதல் மெய்நிகர் வழியாக வாராவாரம் காட்டுயிர்கள் பறவைகள் குறித்து
இவ்வமைப்பு கருத்தரங்குகளை ஏற்பாடு
செய்து நடத்தி வருகின்றது. இக்கருத்தரங்குகளில் துறைசார் புத்திஜீவிகளும்
நிபுணர்களும், ஊடகவியலாளர்களும்,
ஆய்வாளர்களும்
வளவாளர்களாகக்
கலந்து க�ொள்கின்ற
அதேநேரம் கலாநிதிகள், பேராசிரியர்கள்,
ஆராய்ச்சியாளர்கள்,
உயர்கல்வி மாணவர்-

மாறாக இந்திய துணை கண்டத்திற்கே
உரியது. அந்த வகையில் முதற் தடவையாக இலங்கை பறவைகள் குறித்த அறிமுகத்தை அதுவும் இலங்கை வளவாளரைக்
க�ொண்டே நடத்துகின்றோம்" என்றும்
குறிப்பிட்டார் செழியன் ஜா.

மர்லின் மரிக்கார்

பறவைகள் அறிவியல் த�ொடர்பாக
த�ொடர் கட்டுரைகள் எழுதும் சிரேஷ்ட
ஊடகவியலாளர் மர்லின் மரிக்காருக்கும்
விசேட பாராட்டு
கள், சுற்றுசூழல் ஆர்வலர்கள், சிறுவர்கள்
என பல தரப்பினரும்
மிகுந்த ஆர்வத்தோடு
பங்குபற்றுகின்றனர்.
இந்த அமைப்பு
ஏற்பாடு செய்யும் கருத்தரங்குகளில்
உலகில் பல்வேறு நாடுகளிலுமுள்ள
தமிழ் பேசும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்
மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கலந்து க�ொள்கின்றனர்.
"இற்றை வரையும் 50 க்கும் மேற்பட்ட
அமர்வுகளை நடத்தியுள்ளோம். அவை
அனைத்தும் தமிழகம் சார்ந்த பறவைகள் காட்டுயிர்கள் சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமானவையாகும். தமிழகமும் இலங்கையும் அருகருகே காணப்படுகின்றன.
அதனால் இங்குள்ள பறவைகள், காட்டுயிர்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் தமிழக
உயிரினங்களுக்கும் இடையில் பெரிய
வித்தியாசங்கள் இல்லை. இங்குள்ளவை
அங்கும் உள்ளன. நாம் ஏற்பாடு செய்யும்
இந்த விழிப்புணர்வு அறிவூட்டும் நடவடிக்கை தமிழகத்திற்கு மாத்திரமுரியதல்ல

கஜவதனி பார்த்தூரன்

அந்த வகையில் இலங்கை பறவைகள்
அறிமுகம் கருத்தரங்கில் இலங்கை, தமிழகம், மலேசியா உள்ளிட்ட இடங்களில்
வாழும் தமிழ் பேசும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கலந்து
க�ொண்டமையை அவதானிக்க முடிந்தது.
இந்த நிகழ்வின் ப�ோது இலங்கை தினகரன் தேசிய பத்திரிகைக்கும் இணையாசிரியர் மர்லின் மரிக்காருக்கும்பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்த செழியன் ஜா, 'மர்லின்
மரிக்கார் ஒரு முழு நேர ஊடகவியலாளராக இருந்தும் பறவைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்து நாம் ஏற்பாடு செய்யும்
மெய்நிகர் கருத்தரங்குகளில் தவறாது
கலந்து க�ொள்ளக் கூடியவராக இருக்கின்றார். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பறவைகள்
த�ொடர்பில் அவர் க�ொண்டிருக்கும் அக்கறையின் விளைவாகவே இக்கருத்தரங்குகளுக்காக நேரம் ஒதுக்கி கலந்து க�ொள்கிறார். அது எமக்கு பெருமை. அவரது
முயற்சிகளையும் ஆர்வத்தையும் பாராட்டுவதாகவும், தினகரன் பத்திரிகைக்கு
நன்றி தெரிவிப்பதாகவும்' அவர் குறிப்பிட்டார்.

சர்வதேச கூட்டுறவுத் துறையின் 100 ஆண்டுகள் நிறைவு;

நாடெங்கும் ஐயாயிரம் 'க�ோப் பிரஸ்'
நிலையங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை

ஐ

யாயிரம்
நுகர்ச்சிப்
பிரிவு
வியாபார வர்த்தக ஸ்தலங்களை அமைக்கும் அரசாங்கத்தின் தேசிய க�ொள்கை வேலைத் திட்டத்திற்கமைவாக, 100வது சர்வதேச
கூட்டுறவு தினத்தினை முன்னிட்டு நாடளாவிய ரீதியில் ஐயாயிரம் 'க�ோப் பிரஸ்'
விற்பனை நிலையங்களை அமைப்பதற்கு மத்திய கூட்டுறவு அமைச்சு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவுத்
திணைக்களமானது, கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள பலந�ோக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களிலும் இவ்வேலைத் திட்டத்தினை

முன்னெடுத்து வருகிறது. இது த�ொடர்பில் பலந�ோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தலைவர்கள், ப�ொது முகாமையாளர்களுக்கான பயிற்சி செயலமர்வுகளை
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம் நடத்தி வருகிறது.
குறித்த வேலைத்திட்டத்தின் ஊடாக
கல்முனை கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி
ஆணையாளர் பிரிவில், சாய்ந்தமருது
பலந�ோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தினால்
கிழக்கின் முதலாவது 'க�ோப் பிரஸ்'
விற்பனை நிலையம் அண்மையில்
திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி
'க�ோப் பிரஸ்' விற்பனை நிலையம்
சாய்ந்தமருது பிரதான
வீதியில்
அமைந்துள்ள பலந�ோக்குக்
கூட்டுறவுச் சங்கக் கட்டடத்தில் அமைந்துள்ளது.
சாய்ந்தமருது பலந�ோக்கு
கூட்டுறவு
சங்கத்தின் தலைவர்
ஓய்வுநிலை நிருவாக
உத்திய�ோகத்தர் எம்.

எம்.உதுமாலெப்பை
தலைமையில்
இடம்பெற்ற திறப்புவிழா நிகழ்வில்
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி
ஆணையாளரும், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளருமான ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி
பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டு
'க�ோப் பிரஸ்' விற்பனை நிலையத்தைத்
திறந்து வைத்தார்.
கூட்டுறவுச் சேவையில் உணவு
வழங்கலும், விநிய�ோகமும் அத்தியாவசிய சேவையாக இருப்பதால் அத்-

கிழக்கின் முதலாவது விற்பனை 		
நிலையம் சாய்ந்தமருதில்

ம

றைந்த
திரைப்பட
பின்னணி
பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு பத்ம விபூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகையில்
நேற்று நடைபெற்ற விழாவில், பத்ம விருதுகளை ஜனாதிபதி ராம்நாத் க�ோவிந்த்
வழங்கினார்.
நேற்று
நடைபெற்ற
விழாவில் 7 பேருக்கு பத்ம விபூஷன்,
10 பேருக்கு பத்ம பூஷன், 102 பேருக்கு
பத்மஸ்ரீ விருதுகள் என இந்த ஆண்டு
ம�ொத்தம் 119 பேருக்கு பத்ம விருதுகள்
வழங்கப்பட்டன.
பத்ம விருதுகள் கலை, சமூகப்பணி,
ப�ொது விவகாரங்கள், அறிவியல் மற்றும்
ப�ொறியியல், வர்த்தகம் மற்றும் த�ொழில்,
மருத்துவம், இலக்கியம் மற்றும் கல்வி,
விளையாட்டு, குடிமைப்பணி ப�ோன்ற
பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் துறைகளில்
சிறப்பாக பணியாற்றுவ�ோருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும்

தியாவசியப் ப�ொருள் விநிய�ோக நடவடிக்கையை கூட்டுறவு அபிவிருத்தி
திணைக்களம் திறம்பட மேற்கொண்டு
வருகின்றது. க�ொர�ோனா பேரிடர் காலத்திலும், கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் அரச
நிர்ணய விலையில் அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்கள் விநிய�ோக நடவடிக்கைகள்
இடம்பெற்றன. தற்போதும் ப�ொதுமக்களின் நலன் கருதி சகல ப�ொருட்களையும்
நிர்ணய
விலையில்
வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் ப�ொருட்டு சகல
ப � ொ ரு ட்களை யு ம்
ஒரே கூரையின் கீழ்
க�ொள்வனவு செய்யும்
வசதிகள் 'க�ோப் பிரஸ்'
விற்பனை நிலையங்களில் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது.
கூட்டுறவுத்துறை
என்பது
மக்களின்
வாழ்க்கைத் தரத்தை
உயர்த்துவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும்.
இத்துறையானது மனித வாழ்வின் எல்லாத்துறைக்கும் பங்களிப்புச் செய்கின்ற
ஒரு விசேட துறையாக அமைகின்றது.
கூட்டுறவுத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்
லசந்த அழகியவன்னவின் வழிகாட்டலின் கீழ் மத்திய கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்துடன் இணைந்து
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவுத் திணைக்களம் சிறந்த வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏ.எல்.றியாஸ்

(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

பாலாவுக்கு பத்ம விபூஷன் விருது
குடியரசு தின விழாவின் ப�ோது இந்த
விருதுகள் அறிவிக்கப்படும். 2021-ம் ஆண்டிற்கான பத்ம விருதுகள் ஜனவரி மாதம்
அறிவிக்கப்பட்டன. பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்த, 119 பேருக்கு பத்ம
விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
க�ொர�ோனா காரணமாக கடந்த வருடம்
ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று
நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இரண்டு ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்ட பத்ம விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. பத்மபூஷன் விருதுகள் விருதுகளை குடியரசுத்
தலைவர் வழங்கினார். தமிழ் மக்களின்
மனம் கவர்ந்த மறைந்த திரைப்பட
பின்னணி பாடகர் எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கப்-

பட்டது. சினிமா பாடல்கள், பக்தி பாடல்கள் என ம�ொத்தம் 40 ஆயிரத்திற்கும்
மேற்பட்ட பாடல்களை எஸ்.பி.பி பாடியுள்ளார். அதே நேரம் அவரது நடிப்பு திறமையையும் புறம் தள்ளிவிட முடியாது.
கேளடி கண்மணி த�ொடங்கி குணா,
திருடா திருடா, காதலன் உள்ளிட்ட பல
திரைப்படங்களிலும் நடிப்பிலும் அசத்தியுள்ளார். இறுதியாக 'அண்ணாத்த'
திரைப்படத்தில் இவர் பாடிய 'அண்ணாத்த' பாடலை ரசிகர்கள் வெகுவாக
க�ொண்டாடினார்கள்.
கமல்ஹாசனின்
தெலுங்கு திரைப்படங்களில் அவருக்கு
குரல் க�ொடுத்தவர் எஸ்.பி.பி. ரஜினிக்கும்
சரி, கமலுக்கும் சரி, எஸ்.பி.பியின் குரல்
மிகவும் கச்சிதமாகப் ப�ொருந்தும்.
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ளம் வயதில் அரசியல் பிரவேசம் செய்வது புதிய
விடயமல்ல.
ஆனால்
மிகவும் இளமையான பருவத்தில்
இராஜாங்க அமைச்சராக வருவது
மிகவும் அபூர்வமான விடயம்.
அப்படி ஒரு வாய்ப்பைப் பெற்று
இதுவரை சாதுரியமாக அரசியல்
பணி செய்து வருகிறார் இ.த�ொ.கா.
ப�ொதுச் செயலாளரும், நுவரெலியா
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், த�ோட்ட வீடமைப்பு மற்றும்
சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
இராஜாங்க அமைச்சருமான ஜீவன்
த�ொண்டமான்.
இது பெருந்தோட்ட சமூகத்திற்குக்
கிடைத்த க�ௌரவமாகவே க�ொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம். சரியான
தருணத்தில்
த�ொலைந�ோக்கோடு
த�ொழிற்சங்கப் பணியில் அவரை
ஈடுபடுத்தியதன்
மூலம்
தனது
சாணக்கியத்தை நிலைநாட்டியவர்
தந்தையாரான அமரர் ஆறுமுகன்
த�ொண்டமான்.
தனக்குக் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை
சரியாகவே பயன்படுத்திக் க�ொண்டு
குறுகிய காலத்தில் முழு மலையகத்தையும் தன்பால் ஈர்த்துக் க�ொண்டவர் இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான். இதன் பெறுபேறாக
இன்றைய அரசாங்கம் நம்பிக்கைய�ோடு மலையக பெருந்தோட்ட
வீடமைப்புத் திட்டத்தை இவர்
ப�ொறுப்பில் க�ொடுத்து இராஜாங்க
அமைச்சராக்கியது.
அவரின் அர்ப்பணிப்பான முயற்சியின் பயனாகவே வீடமைப்புத்
திட்டம் குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னைய ஆட்சியின் ப�ோது முழுமை பெறாத 1235
வீடுகளை பூர்த்தி செய்து அவற்றுக்கு
தேவையான மின்சாரம், குடிநீர்,

கி

ழக்கிலங்கை தமிழ் இலக்கிய ஆளுமைகளில், மட்டக்களப்பு புதூரில் பிறந்து
வாழைச்சேனை புதுக்குடியிருப்பில்
வாழ்ந்து மறைந்த அமரர் பா.கணேசமூர்த்தி முக்கியமானவர். அவரது
நாமம் தமிழ் இலக்கியவுலகில்
பெரிதும் அறியப்படாததாக இருந்தாலும், தேசிய அளவில் ஆங்கிலம்,
இலக்கியம், கல்வித்துறையில் சாதனைகள் பல படைத்தவர் இவர்.
1947.-11.-10 இல் மட்டக்களப்பு
புதூரில், பாலிப்போடி_- சின்னமுத்து தம்பதியருக்கு மூன்றாவது
குழந்தையாக அவர் பிறந்தார். கணேசமூர்த்தி தனதுஆரம்பக் கல்வியை
கிண்ணையடி ற�ோமன் கத்தோலிக்க
வித்தியாலயம்,
அக்கரைப்பற்று
இராமகிருஷ்ண மிஷன் பாடசாலை
ஆகியவற்றில் கற்றார்.
1958 இனவன்செயலில் இவருடைய பெற்றோரும், இரு சக�ோதரர்களும் க�ொடூரமான முறையில்
படுக�ொலை செய்யப்பட்டனர். ஒரே
நாளில் அநாதைகளான இவரையும்,
இவரது இளைய இரு சக�ோதரர்களையும் பாட்டியார் ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்டார். 11 வயதில் தாய்,
தந்தையை இழந்த கணேசமூர்த்திக்கும், அவரது இளைய சக�ோதரருக்கும் கல்லடி சிவானந்தா குருகுலத்தில் தங்கி கற்பதற்கான வாய்ப்பு
ஏற்பட்டது.
அங்குதான், சுவாமி விபுலானந்தரின் மருமகனான சுவாமி நடராஜானந்தாவை சந்தித்தார். அவரது
விருப்பத்திற்குரிய மாணவனானார்.
பண்டிதமணி
கணபதிப்பிள்ளை,
புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை
ப�ோன்ற தமிழறிஞர்களின் அறிமுகமும் பண்டிதர்.ச.பூபாலப்பிள்ளை
மற்றும் புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை ஆகிய�ோரிடம் கற்கும்
வாய்ப்பும் கிடைத்தன.
ஆங்கில ம�ொழிமூலத்தில் எஸ்.
எஸ்.சி. பூர்த்தி செய்த கணேசமூர்த்தி, சுவாமி நடராஜானந்தரின்
மறைவின் பின்னர் விடுதியில்

இளம் வயதில் சாணக்கியத்துடன்
அரசியலில் காலடி பதித்த ஜீவன்
அகவை 27 இல் இராஜாங்க அமைச்சர்

வீதி ப�ோக்குவரத்து ஆகியவற்றை
நிவர்த்தி செய்து மக்கள் மயப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்திய வீடமைப்புத் திட்டத்தின்
கீழ் இந்திய அரசின் நன்கொடை
மூலம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீடமைப்புத் திட்டம் முழு மலைய-

கத்திற்கும்
அத்தியாவசியமாக
உள்ளதால்
அவற்றை துரித கதியில்
ந டை மு றைப்ப டு த்த
அவர்
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதனூடாக காத்திரமான
வகையில் அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்டு
வரும்
இராஜாங்க
அமைச்சர், தனி வீட்டுத்
திட்டத்தை மிகவும் சாதுரியமாக கையாண்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1000 ரூபா சம்பளத்தை
பெற்றுத் தந்து தந்தையின்
கனவை நனவாக்கியவர்
அவர். தேசிய மட்ட அரசியல் தலைமைகள�ோடு
மிக நெருக்கமான த�ொடர்புகளை
வலுப்படுத்திக் க�ொண்டும் தமிழக
அரசியல் தலைவர்கள�ோடு உறவுகளை பேணுவதிலும் தனது கவனத்தை செலுத்தி வருகின்றார்.
அண்மையில்
இராஜாங்க
அமைச்சர் ஜீவன் தமிழ்நாட்டுக்கு

விஜயத்தை
மேற்கொண்டிருந்த
சமயத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பின் ப�ோது, தமிழ்நாட்டில்
முகாம்களில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கு இடையிலான
பரஸ்பர உறவுகள் த�ொடர்பாகவும்

மலையக மக்களுக்கான அபிவிருத்திகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்,
கல்வி மேம்பாட்டிற்கான உதவிகள்
மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டத்தில்
அமையவுள்ள பல்கலைக்கழகத்திற்கான இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவி
மற்றும் உறவுகள் த�ொடர்பாகவும்
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கலந்துரையாடியமை இங்கு விசேடமாக குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு அம்சமாகும்.
மலையகத்தின்
இளைய
தலைமுறை நாயகனாக அவர்
வலம் வருகிறார். இளம் வயதிலேயே அனுபவ முதிர்வை வெளிக்காட்டும் இராஜாங்க அமைச்சர்,
மலையக சமூகவியல் மாற்றத்திற்கான முன்னெடுப்புக்களை துணிச்சலுடன் மேற்கொண்டு வருவதன்
மூலம் நம்பிக்கை விடிவெள்ளியாகத் திகழ்கின்றார்.
இன்று அவரது 27 வது பிறந்த
தினம் ஆகும். அவரது பிறந்த தினம்
த�ொடர்பாக பல தரப்பினரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

தேவதாஸ் சவரிமுத்து
சிரேஷ்ட ஊடக இணைப்பாளர்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்

இலக்கிய, கல்வித்துறைகளில் அர்ப்பணிப்புடன்
சேவையாற்றிய ஆளுமை அமரர் கணேசமூர்த்தி

தங்கும் வாய்ப்பினை இழந்தத�ோடு
த�ொடர்ந்து கல்வி த�ொடரவும் முடியாமல் ப�ோனது. இதன் பின்னர்,
வறுமையை விரட்டும் ப�ொருளாதாரத் தேடல் ஆரம்பமானது.
1971களில்
வாழைச்சேனை
காகித ஆலையில் த�ொழிலாளியாக
இணைந்து க�ொண்டார். 1973 இலிருந்து அங்கு தமிழ், ஆங்கில ம�ொழிபெயர்ப்பாளராக நிரந்தர நியமனம்
பெற்றார். 1973 இல் பங்கஜவல்லி
என்பவரைத் திருமணம் செய்து
க�ொண்டார்.
தயாளகுணசேகரம்,
இராஜகுணசேகரன், சந்திரசேகரன்
ஆகிய�ோர் இத்தம்பதியினரின் பிள்ளைகளாவர்.
1983 இல் காகிதஆலையின்
ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையிலிருந்து விடுப்புப் பெற்று, அக்கரைப்பற்றில் வியாபார முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு நஷ்டமடைந்தார். பின்னர்,

எழுத ஆரம்பித்தார்.
தினகரன், வீரகேசரி,
சிந்தாமணி
ஆகிய
பத்திரிகைகளில் இவருடைய
சிறுகதைகள்
வெளிவந்தன.
டெய்லி மிரர், டெய்லி
நியூஸ் ப�ோன்ற ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளில் இவரது ஆங்கிலக் கட்டுரைகளும் வெளிவந்தன. 90களில்
த�ொடர்ந்து எழுதிய இவர் ஏறத்தாழ
25 இற்குக் குறையாத சிறுகதைகளும், பல்வேறு கட்டுரைகளும்
எழுதியுள்ள ப�ோதும் தினகரனில்
வெளியான 06 கதைகள், சிந்தாமணி-

தினகரனில் சிறுகதைகளும், டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையில்
கட்டுரைகளும் எழுதி பிரபல்யமான படைப்பாளனின் 74 ஆவது
பிறந்த தினம் நாளை
வருமானத்திற்காக
பல்வேறு
த�ொழில்கள் மேற்கொண்ட இவர்,
வாழைச்சேனையில் ஆங்கிலப் பாட
தனியார் வகுப்பு நடத்த ஆரம்பித்தார். பின்னர், 1987 த�ொடக்கம் 1988
வரை நீதியமைச்சில் எழுதுவினைஞராகப் பணிபுரிந்தார். 1987 இல் சட்டவரைஞர் திணைக்களத்திற்கான

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் பரீட்சையில்
அதிகூடிய புள்ளிகள் பெற்று சித்தியடைந்து க�ொழும்பில் சட்டவரைஞர் திணைக்களத்தில் பணியில்
இணைந்து க�ொண்டார்.
இங்கிருந்துதான் இவரது இலக்கியப் பயணம் ஆரம்பமானது.
‘சேகரன்’ எனும் புனைபெயரில்

யில் வெளியான 02 கதைகள், வீரகேசரியில் வெளியான 01 கதை
மற்றும் வாழைச்சேனை இந்துக்கல்லூரியின் சிறப்புமலரான
செவ்வாழையில் வெளியான 02
கதைகள், கையெழுத்தில் உள்ள
01 சிறுகதையுமாக ம�ொத்தம் 12
கதைகளே தற்போது கிடைக்கப்
பெற்றுள்ளன.
1991ஆம் வருடம் வாழைச்சேனை வந்து, ஆங்கில ஆசிரியராக தன்னுடைய அடுத்த
பரிமாணத்தைத்
த�ொடங்கினார். வாழைச்சேனை இந்துக்
கல்லூரியில் ஆங்கிலத்தோடு,
ஆங்கில இலக்கியக் கல்வியும்
திறம்பட கற்பித்து வந்தார். பிரதேசத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆங்கில அறிவுள்ள ஒருவராவது உருவாக வேண்டும்
என்னும் ந�ோக்குடன் உழைத்த
இவர், த�ொடர்ச்சியாக 06 வருடங்கள் விடுமுறை எடுக்காமல் பாடசாலைக்கு சமுகமளித்தமைக்காக, சர்வதேச ஆசிரிய தினத்தில் அன்றைய
ஜனாதிபதி சந்திரிகா அவர்களின்
கரங்களால் பதக்கம் சூட்டப்பட்டு
க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
அக்காலத்தில் வடக்கு, கிழக்கில் இத்தகைய
சாதனை படைத்த ஒருவராக கணேசமூர்த்தி அவர்கள் மாத்திரமே விளங்கினார்.
2000 த�ொடக்கம் 2006 வரை
சேவைக்கால ஆங்கில ஆசிரிய
ஆல�ோசகராக
பணிபுரிந்தார்.
2006இல் வாழைச்சேனை இந்துக்
கல்லூரியில் ஆங்கில ம�ொழிமூல-

மான தரம்-06 வகுப்பை கல்லூரி
அதிபர்
அமரர்.மு.தவராஜாவின்
ஆதரவுடன் நிறுவினார். 2008வரை
கல்குடா கல்வி வலயத்தின் பதில்
உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளராகவும்
(ஆங்கிலம்) விளங்கினார்.
அதன் பின்னர் உடல்நலம் குன்றும்
வரை த�ொடர்ச்சியாக தனது பிரத்தியேக கல்வியகத்தில் ஆங்கிலம் கற்பித்து வந்தார். சமாதான நீதவானாகவும், ம�ொழிபெயர்ப்பாளராகவும்
செயற்பட்டு வந்த இவரை 2012ஆம்
வருடம் மட்டக்களப்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் பாராட்டி க�ௌரவித்தனர்.
2013 ஆம் வருடம் வாழைச்சேனையில் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்-கலை,
இலக்கிய மன்றத்தின் உபதலைவராகத் த�ொடர்ந்து செயற்பட்டு வந்தார்.
திருக்குறள், பாரதியார் பாடல்கள்,
பட்டுக் க�ோட்டை கல்யாணசுந்தரத்தின் பாடல்கள் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு
க�ொண்டவராக
விளங்கினார்.
2018ஆம் வருடம் தன்னுடைய
7 1 ஆ வ து
வயதில் காலமானார்.
அமரர்.பா.கணேசமூர்த்தியின் 74ஆவது
பிறந்த தினம்
நாளை ஆகும்.

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீதர்
நூலக சேவகர்,
ப�ொது நூலகம், வாழைச்சேனை

நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தியில்
மட்டக்களப்பு மக்கள் ஆர்வம்
ஜனாதிபதியின்
‘சுபீட்சத்தின்
ந�ோக்கு’ க�ொள்கைத் திட்டத்தின்
கீழ்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சேதன
பசளையை பயன்படுத்தி பயிர்ச்செய்கை நடவடிக்கைகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
‘நச்சுத் தன்மையற்ற நாடு’ எனும்
ஜனாதிபதியின் விஷேட வேலைத்
திட்டத்தினை ஜனாதிபதி செயலகம், விவசாய அமைச்சு, விவசாயத்
திணைக்களம்
என்பன
ஒன்றிணைந்து நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தியினை ஊக்குவிக்கும் பல்வேறு
வேலைத் திட்டங்களை நாடளாவிய
ரீதியில் முன்னெடுத்து வருகின்றன.
ஜனாதிபதியின் இவ்வேலைத்திட்டத்திற்கு மேலும் வலுசேர்க்கும்
வகையில் ஓட்டமாவடி பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் ஓட்டமாவடி
பாலத்திற்கு அருகாமையில் ஸம்
ஸம் பாம் எம்.சிராஜிதீன் என்பவர்
சேதனப் பசளை உற்பத்தியினை
மேற்கொண்டு வருகின்றார்.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில்

நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தித் திட்டத்தினை முழுவதுமாக மேற்கொள்வதில் அரச அதிகாரிகள் கூடிய
கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில்,
தற்போது மாவட்டத்தில் பெரும்-

பாலானவர்கள் இயற்கை சேதன
பசளை உற்பத்தியினை தயாரிக்கும்
வேலைத் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இதன்மூலம்
மட்டக்களப்பு

மாவட்டத்தில்
நெற்செய்கை
செய்கை, த�ோட்ட விவசாய செய்கை
என்பவற்றிக்கு தேவையான சேதன
பசளையினை பெற்றுக் க�ொள்ளும்
வகையில் உற்பத்தி செய்பவர்களிடம் இருந்து விவசாய திணைக்களத்தினால் க�ொள்முதல் செய்யப்படும்
நடவடிக்கையும் இடம்பெற்று வருகின்றது.
“நான் எனது வளாகத்தில் சேதன
பசளையினை உற்பத்தி செய்து வருகின்றேன். இதன் மூலம் முதல் தடவையாக பத்து மெட்ரிக் த�ொன் பசளையும், இரண்டாவது கட்டமாக
முப்பது மெட்ரிக் த�ொன் பசளையும், மூன்றாம் கட்டமாக ஐம்பது
மெட்ரிக் த�ொன் பசளையும்” வழங்க
முடியும் என்று வாக்குறுதி வழங்கியுள்ளதாக ஸம் ஸம் பாம் எம்.சிராஜிதீன் தெரிவித்தார்.
“ஆனால் தற்போது இவற்றை
நடைமுறைப்படுத்தும் நிலையில்
பாரிய பின்னடைவுகளை சந்திக்க
வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலைமை
காணப்படுகின்றது.
தற்போது

ம ா வ ட்ட த் தி ல்
பலர்
சேதன
பசளை உற்பத்தி
செய்வதில் ஆர்வம்
காட்டி
வருவதால்
தற்போது
மூ ல ப் ப ொ ரு ள்
பற்றாக்குறையாக
க ா ணப்ப டு கின் றது. மாட்டெரு ஒரு உழவு இயந்திரத்தின் ல�ோட் மூவாயிரத்து ஐநூறு
ரூபாய்வுக்கு பெற்றோம். தற்போது
ஒன்பதாயிரம் ரூபாவிற்கு பெறும்
நிலைமை உருவாகியுள்ளது. இது
ப�ோன்று ஏனைய ப�ொருட்களுக்கும்
தட்டுப்பாட்டு நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே இவ்வாறான பிரச்சினைகள் த�ொடர்ச்சியாக இடம்பெறாத
வண்ணம் அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர
வேண்டும். அவ்வாறானால் எமது
குடும்பமும், மாவட்டத்தில் வாழும்
மக்களும் நஞ்சற்ற உற்பத்தி மூலம்
உணவுகளை பெற்று தேக ஆர�ோக்-

கியத்துடன் நாட்டில் வாழ முடியும்.
இதற்கு அரசாங்கம் துரித நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும்”
என்றார் அவர்.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில்
நஞ்சற்ற உற்பத்தி திட்டத்தினை
முழுமையாக மேற்கொள்ள அரச
அதிகாரிகள் கூடிய கவனம் செலுத்தி
வருவதுடன், விவசாயத் திணைக்களம் கூடிய கரிசனை க�ொண்டு
வருவதை மாவட்டத்தில் பல்வேறு
இடங்களில் காணக் கூடியதாக
உள்ளது.

எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்
(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)
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விவசாயத்துறை பயிற்சி பாடசாலை சவால்மிகு எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய
அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பிக்கத் திட்டம் மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

விவசாய அமைச்சின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் காலநிலை
சீரமைவு நீர்ப்பாசன விவசாய திட்டம்
மூலம் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில்
மான்னங்குளம் கிராமத்தில் விவசாயத்துறை த�ொடர்பான பாடசாலை
ய�ொன்று நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது.

உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன்
117 மில்லியன் ரூபா செலவில்
இந்த விவசாயத்துறை பாடசாலை
நி ர ்மா ணி க்கப்ப ட வு ள ்ள து டன்
அதன் முன்னோடி நடவடிக்கைகள்
தற்போது
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

உயர் பதவிகளில்...

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதுடன் வடக்கு, கிழக்கு வடமேல்,
வடமத்திய மற்றும் தென் மாகாண
காலநிலை சீரமைப்பு நீர்ப்பாசன
விவசாயத்திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் ஆறு மாகாணங்களுக்கு உட்பட்ட 11 மாவட்டங்களில் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக
பாதிப்புக்கு உட்பட்டு வரும் விவசாயிகளுக்கு காலநிலை த�ொடர்பான
தெளிவூட்டல் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப
உபய�ோகம் த�ொடர்பில் அனுபவங்களையும்
பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு
இந்த பாடசாலை மூலம் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படவுள்ளது.
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள 2,700
விவசாயத்
துறை
சார்ந்தவர்கள்
மற்றும் விவசாயத் திணைக்களம்
கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம்
ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த 150 உத்திய�ோகத்தர்கள் இந்த விவசாயத்துறை
பாடசாலை மூலம் பயன்பெறவுள்ளனர்.

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

அது த�ொடர்பில் எமது பாதுகாப்பு
அதிகாரிகள் எமக்கு தெரிவித்தார்கள்.
ஊடகவியலாளர் ஒருவர் ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சி இவ்வாறு பயணித்தால் என்ன நடக்கும் என அவரிடம்
எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கையில், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி

சிறந்த கட்சியாகும் எனினும் தற்ப�ோதுஉயர் பதவிகளில் உள்ளவர்கள்
இருக்கும்வரை அதனை கட்டியெழுப்ப முடியாது. மக்கள் அந்தக் கட்சியின் மீது நம்பிக்கையிழந்து காணப்படுகின்றனர் என்றும் அவர் மேலும்
தெரிவித்தார். (ஸ)

"இலங்கையில் சிவிலியன்...
தானும் இவ்வமைப்பின் பிரதம
ப�ோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை
ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஸூம்
த�ொழிநுட்பத்தினூ-

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

டாக இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்
முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய,
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் பலரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

சுகாதார வழிகாட்டல்களை...
ப�ொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனரா
என்பது த�ொடர்பில் நேற்றுமுன்தினம்(07) கண்காணிப்பு பணிகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.
இதன்போது, சுகாதார வழிகாட்டல்களை மீறி செயற்பட்ட 495
வர்த்தக நிலையங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாக ப�ொலிஸ்
ஊடகப் பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது.
நாட்டில் ஒப்பீட்டளவில் க�ொவிட்
பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்டதையடுத்து தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்-

டது.
இதனால்
மக்களின்
இயல்பு
வாழ்க்கை வழமைக்கு திரும்பியுள்ளது. எனினும் க�ொவிட் பரவல்
முற்றாக நீங்கவில்லை என்பதை
மக்கள் நினைவில் வைத்துத் தமது
நாளாந்த கடமைகளை முன்னெடுக்க
வேண்டும் என ப�ொலிஸ் திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. உரிய
சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றத் தவறுவ�ோருக்கு எதிராக சட்ட
நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும்
எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இரண்டு வார காலத்தினுல்...
ப�ோது நிதியமைச்சர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாட்டு விலை நீக்கப்பட்டதை த�ொடர்ந்து சீமெந்துக்கான
விலை அதிகரிக்கப்பட்டது. விலை
அதிகரிக்கப்பட்டு 30 நாட்களுக்குள்
தற்போது மீண்டும் 50 கில�ோகிராம்
சீமெந்தின் விற்பனை விலை 177
ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டது.
விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள
ப�ோதும் சந்தையில் சீமெந்துக்கான
தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.இதனால்
நிர்மாணிப்பு
த�ொழிற்துறையினர்
பெரும் அச�ௌகரியங்களுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளனர் என நிர்மாணிப்புத்துறை சங்கத்தினர் நிதியமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.
சீமெந்து இறக்குமதியின் ப�ோது
பல சிக்கல்களை வர்த்தகர்கள் எதிர்க்

க�ொண்டுள்ளார்கள்.அவர்களுடன்
கடந்த வாரம் பேச்சுவார்த்தை இடம்
பெற்றது. சீமெந்து ப�ொதி செய்யும்
உறையினை நிவாரண விலைக்கு
வழங்க அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்தது.
இதன்போது, இன்னும் சந்தையில்
சீமெந்துக்கான தட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது என்பதை ஏற்றுக் க�ொள்கிற�ோம். இன்னும் இரண்டு வார
காலத்திற்குள் அதற்கு தீர்வு பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படும் என நிதியமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
கடந்த
சனிக்கிழமை
முதல்
அமுலாகும் வகையில் சீமெந்தின்
விற்பனை விலை 177 ரூபாவினால்
அ தி க ரி க்கப்பட் டு ள ்ள து . அ த ற்க மைய 50 கில�ோகிராம் நிறையுடைய
சீமெந்து பெக்கெட்டின் விலை
1,275 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்குறணை பிரதேச சபை தவிசாளர்

மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

சவால்மிகு
எதிர்காலத்தை சரியான முறையில்
எதிர்கொள்ளக்கூடிய இளம்
மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவை
எமக்குள்ளது.
சர்வதேச
த�ொடர்பாடல்
ம�ொழிகளில் பிரதான ம�ொழியாக
ஆங்கில, பிரன்ஸ், ஜப்பான்
ம�ொழிப்
புலமைகளை
வளர்த்துக்
க�ொள்வதன்
மூலம்
த�ொழில்நுட்பத்துறை உயர் திறனை
அடைந்து க�ொள்ள முடியும் என்று
அக்குறணை பிரதேச சபையின் தவிசாளர் இஸ்திஹார் இமாமுதீன் தெரிவித்தார்.
ஐ.டி.எஸ்.எப் தகவல் த�ொழில்நுட்ப நிலையத்தின் புலமைப்பரிசில் வழங்கும் நிகழ்வு அக்குறணை
ஐ.டி.எஸ்.எப் தகவல் த�ொழில் நுட்ப
நிலையத்தின் பணிப்பாளர் பைசல்
தலைமையில் இடம்பெற்றது. அந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே
அக்குறணை பிரதேச சபையின்
தவிசாளர் இஸ்திஹார் இமாமுதீன்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் பேசுகையில்,...
பூக�ோள மயமாகி வரும் இவ்வுலகை எதிர்கொள்ள மாணவர்கள் தங்களது திறன்களை விருத்தி செய்து
க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதிலும்
குறிப்பாக சர்வதேச த�ொடர்பாடல்
ம�ொழி என்கிற வகையில் ஆங்கில

ம�ொழி மற்றும் ஏனைய ம�ொழி
புலமைகளையும் மற்றும் சர்வதேசத்தை ஒன்றிணைக்கும் ஊடகம்
என்கிற வகையில் த�ொழில்நுட்ப
அறிவினையும் மாணவர்கள் விருத்தி
செய்து க�ொள்வது அத்தியாவசியமானது.
சவால்மிகு எதிர்காலத்தை சரியாக
எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய
தேவை எமக்குள்ளது.
எனவே அத்தகைய துறைகளில்
மாணவர்களை பங்கெடுக்க வைப்பதில் ஒவ்வொரு பெற்றோரும்
கரிசனை க�ொள்ள வேண்டும்.
குறித்த நிகழ்வில் எஸ்டா கல்வி
அமைப்பின் செயலாளர் பஸான்
முஹமட்,கற்கை நெறியை பூர்த்தி
செய்த
மாணவர்களும்
கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
கற்கை நெறிகளை வெற்றிகரமாக
பூர்த்தி செய்த மாணவர்களுக்கான
சான்றிதழ்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

துக் க�ொண்டு மாலைதீவுக்கு செல்லவுள்ளதாகவும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற...
புதிதாக பதியப்பட்டுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சியே
இதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.
அவ்வாறு குறைக்கப்பட்ட ஆசனம்
கம்பஹா மாவட்டத்துக்கு கிடைத்துள்ளது.
கம்பஹா
மாவட்டத்துக்கு
இதுவரை இருந்து வந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 19ஆக அதிகரிக்கப்படுவதாக கம்பஹா மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் சுனில் ஜயலால் தெரிவித்-

துள்ளார். கம்பஹா மாவட்டத்துக்கு
இதுவரை இருந்து வந்த பாராளுமன்ற ஆசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 18 ஆகும். புதிய வாக்காளர்
பதிவில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு அமைய கம்பஹா மாவட்டத்துக்கு ஓர் ஆசனம் அதிகரித்திருக்கின்றது. பாராளுமன்றத்தில் அங்கம்
வகிக்கும் 225 உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு அமைய மாவட்ட மட்டத்தில் ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

102 தரப்பினரின் பரிந்துரைகள்...
அதிகளவான�ோரது பரிந்துரைகள்
பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நிதி
அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஷவின் வழிகாட்டலுக்கமைய
நிறுவனங்கள்,
அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரிடம்
இவ்வாறு பரிந்துரைகள் பெற்றுக்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க
தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு மத்தியில்
தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில்
ப�ொருளாதாரம்
பாரியளவில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில், இந்த சவாலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு ப�ொருளாதாரத்தை மீண்டும் பலப்படுத்தும்
வகையில் அடுத்த ஆண்டுக்கான
வரவு - செலவுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர்கள்,
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
அமைச்சுக்களின்
செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட உயர்
அதிகாரிகள், வெவ்வேறு அரசியல்
கட்சிகளின் தலைவர்கள், மாவட்ட
அரசியல் அதிகாரிகள், வெவ்வேறு
த�ொழிற்சங்கள், வர்த்தக அமைப்புக்கள்,
இறக்குமதியாளர்கள்,
இளம் அமைப்புக்கள், தேயிலை,
தேங்காய், ஆடை, மரக்கறி, பழங்கள், உணவு, மீன் உள்ளிட்ட த�ொழிற்துறைச் சார்ந்தவர்கள், தகவல் த�ொழிநுட்பம், இரத்தினம் மற்றும் தங்க
ஆபரணத் த�ொழிற்துறை நிபுணர்கள், உள்ளிட்ட 102 தரப்பினரிடம்
இவ்வாறு பரிந்துரைகள் பெற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க
தகவல் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

சர் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை
வெளியிட்டுள்ளார். உடன்படிக்கை
த�ொடர்பான ஆவணங்களை பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிக்க அமைச்சர்
இணங்கியதாக அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன இதன் ப�ோது தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், இந்த ஒப்பந்தத்தை அமைச்சரவையில் முன்வைக்-

காமல் அரசாங்கம் கைசாத்திட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பலர்
குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.எவ்வாறாயினும், இந்த விடயம் த�ொடர்பில்
முன்னர் பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி
எழுப்பப்பட்டதாகவும், அதற்கான
விளக்கத்தை உரிய அமைச்சர் வழங்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன மேலும் தெரிவித்தார்.

உள்ளிட்டோரை பின்னுக்கு தள்ளி
அவர் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
இந்த ஆண்டில் இதே அமைப்பின்
கருத்து கணிப்பில் அவர் முதலிடம்
பிடிப்பது இது 3ஆவது முறையாகும்.
இதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக அவர் தனது
டுவிட்டரில், “உலக தலைவர்களிடையே பிரதமர் ம�ோடி மீண்டும்
முதலிடம் பிடித்திருப்பது ஒட்டு-

ம�ொத்த நாட்டுக்கும் பெருமைக்குரிய விடயம்.
இது ம�ோடி மீது மக்கள் வைத்த
நம்பிக்கையை காட்டுகிறது. தற்சார்பு இந்தியாவை அடைவதற்கான ம�ோடியின் த�ொலைந�ோக்கு
பார்வை க�ொண்ட தலைமை, கடின
உழைப்பு ஆகியவற்றின் மீது மக்கள்
நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்” என்று
அமித் ஷா பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்திய மத்திய அமைச்சர்
ஹர்தீப்சிங் பூரியும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

மேலதிக ச�ொலிசிட்ட ஜெனரல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீதிமன்றத்தில்
நேற்று
சிறில்
காமினி பெர்னாண்டோ அடிகளார்
சார்பில் ஆஜராகியிருந்த ஜனாதிபதி
சட்டத்தரணி றியன்சி ஹர்சகுலரத்ன
அறிவித்தலுக்கிணங்க ப�ொருத்தமான
நேரத்தில் விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்காக குற்றத்தடுப்பு விசாரணைத்
திணைக்களத்திற்கு சென்று வாக்குமூலம் வழங்குவதற்கு தமது தரப்பு தயா-

ராகவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
குற்றத்தடுப்பு
விசாரணைத்
திணைக்களத்தின் சார்பில் ஆஜராகியிருந்த மேலதிக ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரலிடம், ப�ோதிய காலம் வழங்கி
மனுதாரர் குற்றத்தடுப்பு விசாரணை
திணைக்களத்துக்கு வருகை தந்து
வாக்குமூலம் வழங்குவதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குமாறு நீதிபதி விஜித்
மலல்கொட
கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். (ஸ)

"யுகதனவி" ஆவணங்களை...
40 சதவீத பங்குகளை வழங்குவதற்கு அமெரிக்க நிறுவனத்துடன்
செய்து க�ொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை முன்வைக்குமாறு முன்னாள்
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அரசாங்கத்திடம் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் வைத்து க�ோரிக்கை விடுத்தார்.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி மற்றும் பல
அரசியல் கட்சிகள் குறித்த உடன்ப-

டிக்கை த�ொடர்பில் அறியவில்லை
என குறிப்பிட்ட அவர், யுகதனவி
மின் உற்பத்தி நிலைய ஒப்பந்தம்
த�ொடர்பில் நிலைப்பாட்டை எடுப்பதற்கு முன்னர் ஆவணங்களை
ஆராய விரும்புவதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் விடயத்திற்கு ப�ொறுப்பான அமைச்-

உலகத் தலைவர்கள் பட்டியலில்...
‘மார்னிங் கன்சல்ட் ப�ொலிடிக்கல் இன்டெலிஜன்ஸ்’ என்ற உலகளாவிய கருத்து கணிப்பு நடத்தும்
அமைப்பு, 13 நாடுகளின் தலைவர்களிடையே மக்களால் விரும்பப்படுகிற, மிகவும் பிரபலமான உலக
தலைவர் யார் என்று கருத்து கணிப்பு
நடத்தி வருகிறது.
ஆஸ்திரேலியா,
பிரேஸில்,
கனடா,
பிரான்ஸ்,
ஜேர்மனி,
இந்தியா,
இத்தாலி,
ஜப்பான்,
மெக்ஸிக�ோ,
தென்கொரியா,
ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, அமெ-

ரிக்கா ஆகிய 13 நாட்டு தலைவர்களிடையே நடத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு நாட்டிலும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடம் வயது,
இனம், பாலினம், பிராந்தியம்,
கல்வி அறிவு ஆகியவற்றை கணக்கில் க�ொண்டு கருத்து கணிப்பு
நடத்தப்படுகிறது. இதன் முடிவுகள்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், 70 சதவீத ஆதரவுடன் பிரதமர் ம�ோடி முதலிடம் வகிக்கிறார்.
அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன்,
ஜெர்மன் பிரதமர் ஏஞ்சலா மெர்கல்

கைது செய்வதற்கான தீர்மானம்...
உச்சநீதிமன்றத்திற்கு
அறிவித்துள்ளது.
தம்மை கைதுசெய்வதை தடுக்கும் வகையில் உத்தரவ�ொன்றை
பிறப்பிக்கக்கோரி சிறில் காமினி
பெர்னாண்டோ அடிகளார் தாக்கல்செய்துள்ள அடிப்படை உரிமை மனு
த�ொடர்பான விசாரணை நேற்றைய
தினம்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட
ப�ோது குற்றத்தடுப்பு திணைக்களப்
பணிப்பாளர் சார்பில் ஆஜராகியிருந்த

மேலதிக ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரல்
ர�ோஹானந்த அபேசூரிய அதனை நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன் தற்போதைய சூழ்நிலையில் சிறில் காமினி பெர்னாண்டோ
அடிகளாரை கைதுசெய்யப் ப�ோவதில்லையென்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகள்
நிறைவடைந்ததும்
சட்டமா அதிபரின் ஆல�ோசனைக்கிணங்க அதுத�ொடர்பில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும்

கருதிவிட முடியாது. இன்னும்
ஒரு வாரத்துக்கு பின்னரே இதன்
தாக்கம் தெரியவரும். சுகாதார நடைமுறைகளையும், வழிகாட்டல்களையும் முறையாக பின்பற்ற வேண்டும்.

அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் மீண்டும்
நாட்டை முடக்க நேரிடலாம். பாடசாலைகள் மூடப்படலாம், வணிக
செயற்பாடுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்கப்படலாம் ”- என்றார்.

கூட்டுப் ப�ொறுப்பிலிருந்து...

மாலைதீவு ஜனாதிபதி...
குழுவும் இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளது. இக்குழுவினர் இன்று
இலங்கைக்கான விஜயத்தை முடித்-

மக்களை அவதானமாக இருக்க...

கருதி ஒரே க�ொள்கைக்கு வரவேண்டியது
அவசியமென்றும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்தவாரம் நாம் பிரிட்டனுடன் இராஜதந்திர ரீதியான பேச்சுவார்த்தை
நடத்தியிருந்தோம்.
அதன்மூலம் எமது நாட்டுக்கு பாரிய
முதலீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன.
முதலீடுகள் மட்டுமன்றி வர்த்தக
ரீதியாகவும் ஏற்றுமதி ரீதியாகவும்
இரண்டு நாடுகளுக்குமிடையிலும்
விரிவான செயற்பாடுகளை மேற்க�ொள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது. அதேவேளை பெரும் சர்ச்-

சைக்குள்ளாகியுள்ள உரக் கப்பல்
த�ொடர்பில் இலங்கை மற்றும் சீனாவுக்கிடையில் எந்த பாதிப்புமின்றி
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எந்தவ�ொரு வர்த்தக த�ொடர்புகளின் ப�ோதும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுவதுண்டு. இதனை
வித்தியாசமான
த�ோற்றத்தோடு
சிலர் சித்தரித்து வேறு அர்த்தத்தை
புகுத்தப் பார்க்கின்றனர். எவ்வாறெனினும் இது இரு நாடுகளின் இராஜதந்திர நடவடிக்கைகளில் எத்தகைய
நெருக்கடியையும்
ஏற்படுத்தாது
என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

பண்டிகை காலத்தில் கடும்...
புத்தாண்டு விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்த வழிகாட்டுதல்கள்
வெளியிடப்படும் என சுகாதார
அமைச்சின் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
விடுமுறை நாட்களில் ஷ�ொப்பிங்
மால்கள், ஹ�ோட்டல்கள் மற்றும்
பிற இடங்களில் பண்டிகை நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டுள்ளன என்றும் சுகாதார அமைச்சு கூறியுள்ளது.
தற்போதைய சுகாதார வழிகாட்-

டுதல்களை ப�ொதுமக்கள் புறக்கணித்து வருவதால், ஜனாதிபதி தலைமையிலான க�ொர�ோனா தடுப்பு
செயலணி கூட்டத்தை த�ொடர்ந்து
புதிய கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும்
என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில் அண்மைய நாட்களில் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்குள்ளானவர்களின்
எண்ணிக்கையில் சிறைத்தளவிலான அதிகரிப்பு
பதிவாகியுள்ள நிலையில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்படவுள்ளது.

6 முதல் 9 தரங்களுக்கான கல்வி...
(திங்கட்கிழமை)
உரையாற்றிய
இராஜாங்க அமைச்சர், நிபுணர்களின் ஆல�ோசனையின் அடிப்படையில் பாடசாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
சுகாதார அதிகாரிகளின் அனுமதியை அடுத்து 200 க்கும் மேற்பட்ட
மாணவர்களைக் க�ொண்ட பாடசாலைகளில் தரம் ஒன்று முதல் ஐந்தாம்
வகுப்பு வரையிலான ஆரம்ப பிரிவு-

கள் த�ொடங்கப்பட்டன. இதனை
அடுத்து தரம் 10, 11, 12 மற்றும் 13
ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
கல்வி நடவடிக்கைகள் நேற்று முதல்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்
அடுத்த வாரம் மற்ற தரங்களுக்கான
கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் சுசில் பிரேமஜயந்த
தெரிவித்துள்ளார்.

வாரத்தில் இரு தினங்கள்...
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
க�ொர�ோனா வைரஸ் சூழ்நிலை
காரணமாக கடந்த ஒகஸ்ட் 07 ஆம்
திகதி முதல் சிறைக் கைதிகளை உறவினர்கள் பார்வையிடுவதற்கு தற்காலிகமாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. அதனையடுத்து ஒக்டோபர்
04 ஆம் திகதி முதல் சிறைக்கைதிகளை பார்வையிடுவதற்கு வாரம்
ஒருவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அது தற்போது வாரம் இரண்டு தடவையாக
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது
என்றும் அந்த திணைக்களம் தெரி-

வித்துள்ளது.
அதேவேளை,
உறவினர்கள்
சிறைக்கைதிகளுக்கு
உணவுப்
ப�ொதிகளை எடுத்துவரும் ப�ோது,
ஒருவருக்கு மாத்திரம் க�ொண்டுவர
வேண்டுமென்றும் அதற்கான கறி
வகைகளை தனித்தனியே அல்லாது
ஒரே பார்சலாக க�ொண்டுவரவேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறெனினும் தினமும் உணவு
பெற்றுக்கொள்ளும்
வகையில்
சிறைச்சாலை உணவகம் கைதிகளுக்காக த�ொடர்ந்தும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்தத் திணைக்களம்
மேலும் தெரிவித்தது. (ஸ)

தடுப்பூசி பெறாத�ோர்...
பிரவேசிப்பவர்கள் இரண்டு தடுப்பூசிகளை பெற்றிருப்பது த�ொடர்பில்
சட்டரீதியான அனுமதியைப் பெற்றுக்கொள்ளமுடியுமா எனக் க�ோரியிருந்தேன். தற்போது சட்டமா அதிபரிடமிருந்து அதற்கான அனுமதி
கிடைத்துள்ளது. சட்டப்படி அதனை
நடை மு றைப்ப டு த் து வ த ற் கு
தற்போது அனுமதி கிடைத்துள்ளது.
எனவே அதனை தற்போது சட்டபூர்வமாக மேற்கொள்ளமுடியும்.
உலகின் பல்வேறு வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இரண்டு தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்

ப�ொது இடங்களில் பிரவேசிப்பதற்கு
தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதார
அமைச்சு என்ற வகையில் இரண்டு
தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுக்கொள்வது த�ொடர்பில் 'செயலி' (APP)
ஒன்று
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனை மீறி தடுப்பூசிகள் பெறாதவர்கள் ப�ொது இடங்களில் பிரவேசிப்பதற்கு
தடைவிதிக்கப்படும்.
அதற்காக அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு
செல்வார்கள். எனினும் எம்மால்
அதனையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது என்றும் அமைச்சர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

150 மி.மீற்றருக்கும் அதிகமான...
அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் பல இடங்களில் குறிப்பாக
மாலையில்
அல்லது
இரவில்
மழைய�ோ அல்லது இடியுடன்
கூடிய மழைய�ோ பெய்யக் கூடிய
சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.
மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் நுவரெலியா மற்றும்
கண்டி மாவட்டங்களிலும் சில
இடங்களில் 150 மி.மீ க்கும் அதிகமான மிகப் பலத்த மழைவீழ்ச்சி
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
வடமேல் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலும் மாத்தளை, காலி
மற்றும்
மாத்தறைமாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் 100 மி.மீ
அளவான பலத்த மழைவீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில்
சில இடங்களில் 75 மி.மீ க்கும் அதிகமான ஓரளவு பலத்த மழைவீழ்ச்சி
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்
வேளைகளில் அப் பிரதேசங்களில்
தற்காலிகமாக பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும். மின்னல் தாக்கங்களினால்
ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்
க�ொள்ளுமாறு ப�ொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.
அனுராதபுரம் ,மட்டக்களப்பு -,
க�ொழும்பு, காலி -,யாழ்ப்பாணம் ,
கண்டி, நுவரெலியா , இரத்தினபுரி,
திருக�ோணமலை, மன்னார் ஆகிய
நகரங்களில் - மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவசர தேவைக்கு 117க்கு...
மத்திய நிலையம், நாட்டின்
எந்தப்
பகுதியிலும்
அனர்த்த
நிலைமை ஏற்பட்டாலும் 117 என்ற
துரித த�ொலைபேசி இலக்கத்திற்குத்
தெரிவிக்குமாறு
கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளது.
நாட்டின் 12 மாவட்டங்களில்
நேற்று வரை 1,143 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 4,391 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 12 வீடுகள் முழுமையாக
சேதமடைந்துள்ளடன் 635 வீடுகள்
பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன.
5 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
ஒருவர் காணாமல் ப�ோயிருப்பதாக
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

இனிவரும் தினங்களில் ஏற்படக்கூடிய எந்தவ�ொரு வானிலை
அனர்த்தத்திற்கும் முகம்கொடுப்பதற்காக மத்திய நிலையம் தயாராக
இருப்பதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையப் பிரதிப் பணிப்பாளர் பிரதீப் க�ொடிப்பிலி தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும்
அனர்த்த நிலைமை ஏற்பட்டால்
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையத்தின் 117 என்ற துரித
த�ொலைபேசி இலக்கத்திற்குத் தெரிவிக்க முடியும் எனவும் இது 24 மணி
நேரமும் செயற்படுவதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
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2021 நவம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை

WP CAU-8493 Tata
Nano, 2016, கூடிய
விலைக்
க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0714 5 42 958 .

069246

SP JA-7507 Ashok Leyland ,  2004, lorry
கூடி ய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான் ஸ் பிஎல்சி,
இல. 3 10, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0714 5 42 958 .

069248

7

NW H X -9 377 Bajaj,
2003 ,  SP JA-3578
Baja j ,  20 04, SP
QX-3 0 2 9 Ba jaj,
2010 ,  Thr eewh e el
கூடி ய விலைக் க�ோரிக்கை க்கு. வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 31 0, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711 2 10 810 .

069245
WP B H V- 6254 Honda
Dio,  2 019 motor
cycl e கூடிய விலைக்
க � ோ ரி க்கை க் கு .
வெலி ப ல் பினான்ஸ்
பிஎல்சி, இல. 310,
கா லி வீதி, க�ொழும்பு03 .
த�ொ. பே.
07
11210810.

069249
WP BEL-8299 Bajaj
Pu lsar,
2016,
mo tor cy cle கூ டிய
விலைக்
க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711210 810 .

069251

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
tlkj;jpa khfhzk;
1. tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy;
gpd;tUk; cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik tha;e;j kw;Wk; jFjpAs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
2. ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; jiyikf; fzf;fhsh;> khfhz Rfhjhu Nritfs;
jpizf;fsk;> gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; (025-2050718/0712126088) mth;fsplkpUe;J
Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis khfhz
Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; fzf;fply; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
3. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp
Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy;
KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njh.
,y.

Ntiy njhlh;ghd
,yf;fk; kw;Wk; tpguk;

epjpaspg;G

Ultra Sound scan machine
BH Medirigiriya
Patient Beds
Hospital Mattresses
Bed Side Tables
CTG Machines
X-Ray Door and Viewing
Glass
Operation Theater Doors

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

vz;zp
f;if

tpiy kDg;
gpizg; ngWkjp
(&gh)

tpiykD
Mtzf; fl;lzk;
(&gh)

RHDP

01

70,000.00

3,000.00

RHDP
RHDP
RHDP
RHDP

200
500
200
12

72,000.00
50,000.00
50,000.00
78,000.00

3,500.00
2,500.00
2,500.00
3,500.00

RHDP

03

115,000.00

4,000.00

RHDP

05

50,000.00

2,500.00

5. tpiyNfhuy;fs; efy; gpujpfs; rfpjk; 2021-11-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd; jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;>
mEuhjGuk; vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ me;epWtdq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjpj;j tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; tpiyNfhuy;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L Kbtile;j cldLj;J mr;re;jh;g;gj;jpy; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs;
my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
6. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;Fr; rkkhd
,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l tpiykDg;
gpiznahd;iw (2021-11-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-28Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;) my;yJ
,iaGila gzj; njhifia vq;fs; jpizf;fsj;jpy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd;
gpujpia ~~khfhz Rfhjhu gzpg;ghsh;> tlkj;jpa khfhzk;|| vDk; ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
jtprhsh; / khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;.
2021-11-02.

mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if kpd;rhu (jdpahu;) epWtdk;

Nfs;tp miog;G
Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis

Nfs;tpkD ngau;: ghJfhg;G Nrit ngWif
Nfs;tpkD ,yf;fk;: LECO/GL/ADM/GEN/PRO/21/02/II

gJis khfhz nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; fPo;f; fhzg;gLk; Ntiyfis
epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yq;if kpd;rhu (jdpahu;) epWtd fhyp fpis mYtyf ngWif FOj; jiytu; %yk; fPo; Fwpg;gplg;gl;lthW
2021/ 2023 Mk; Mz;Lf;fhf ghJfhg;G Nrit ngWiff;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk;
,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh.
,y.

Nfs;tp ,y.

Ntiy tpguk;

Nrit ,lk;
Nrit ,lk;

gfy;

Kftup

,uT

01

GHB/AC/NCB/
2021/19

eph;thff; fl;blj;jpd; fzdp tiyaikg;G

02

GHB/AC/NCB/
2021/20

Supply, InstallaƟon, Commissioning, TesƟng and
Maintenance of 45kva (Prime) Generator for
Nursing Training School - Badulla

ghJfhg;G
mjpfhup

ghJfhg;G
mjpfhup

ghJfhg;G
mjpfhup

xJf;ff; $ba
Nfs;tpg;
,f;lhl;
khdpak;
gpiz
(ICTAD)
(thpfs; ,d;wp) (kPsspf;fg;
jifik
&gh
gLk;) &gh
-

4>000>000.00

40>000.00

EM 04 ≥

6>000>000.00

90>000.00

fpis mYtyfk; - fhyp

,y. 182> upr;kz;l; NkL tPjp> fhyp

01

01

02

Efu;Nthu; Nrit epiyak; (fhyp)

,y. 02> ntf;FDnfhl tPjp> fhyp

-

01

01

Efu;Nthu; Nrit epiyak; (`pf;fLt)

,y. 48/09> gj;Njfk tPjp> `pf;fLt

-

01

01

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) mbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

Efu;Nthu; Nrit epiyak;
(mk;gyhq;nfhil)

,y. 48> kfh mk;gyhq;nfhil>
mk;gyhq;nfhil

-

01

01

03. ,J rk;e;jkhd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; gpujpg; gzpg;ghsh;
mth;fisj; njhlh;Gnfhs;tjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (ePbg;G 1103)

01. vjpu;ghu;f;fg;gl;l Nritf; fhyk; tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J ,uz;L Mz;Lfs;.
02. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.
03. ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fSf;F upr;kz;l; NkL tPjp> ,yf;fk; 182,y;
mike;Js;s fhyp fpis mYtyfj;jpy; ,d;W njhlf;fk; 07 ehl;fSf;Fs; flik Neuq;fspy; (K.g. 9.00
njhlf;fk; gp.g. 4.30 f;F ,ilNa) tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.
04. kPsspf;fg;glhj &gh 1>500.00 fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd; tpiykD Mtzq;fspd; njhFjp xd;iw fhyp
fpis mYtyfj;jpy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. Fwpj;j nfhLg;gdit fhyp fpis mYtyfj;jpd; fzf;F
gpupTf;F gzk; %yk; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.
05. tpiykDf;fs; 2021.11.23 Mk; jpfjp gp.g. 3.30f;F fpis mYtyfj;jpy; ngWiff; FO %yk; jpwf;fg;gLtNjhL>
me;j re;ju;g;gj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy;/ topfhl;lYf;fika gq;Nfw;gjw;F tha;g;G cs;sJ.
06. tpiykDf; Nfhuy; 2021.11.23 Mk; jpfjp gp.g. 3.30f;F my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F
gjpTj; jghypy; my;yJ fpis mYtyfj;jpw;F nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w
tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
07. tpiykDf;fis xg;gilg;gjw;F Fwpj;j ,Wjpj; jpfjpapy; ,Ue;J 60 ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
fpis Kfhikahsu;
(nghJ Kfhikahsu; rhu;gpy;)
,yq;if kpd;rhu (jdpahu;) epWtdk;
fpis mYtyfk;> fhyp
,y. 182> upr;kz;l; NkL tPjp> fhyp.
0912232216

04. jifikAila Nfs;tpjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 3>500.00 &gh Nfs;tpf; fl;lzj;ij thuj;jpd; Ntiy
ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiu itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; nrYj;jp 2021-1108Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiu
Nfs;tpg;gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
05. fl;blf; Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ICTAD/CIDA gjpT kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjior;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 01 kw;Wk; 02 njhlh; ,yf;fq;fSf;F tpahghug; gjpTr; rhd;wpjior;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (Nfs;tpiag; ifaspf;fg; ngWk;NghJ mjd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;iwr;
rkh;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
06. g+uzg;gLj;jpa Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F Kd; gJis khfhz nghJ
itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ Nehpy; te;J ifaspf;fNth KbAk;. md;iwa
jpdNk Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w
gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp
rk;ge;jkhd ,Wjpj; jPh;khdk; vLf;Fk; chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khfhz nghJ itj;jparhiy>
gJis.
2021-11-05Mk; jpfjp.
njhiyNgrp ,y. 055-2222261 njhiyefy;: 055-2231205
kpd;dQ;ry;: info@badullapgh.org ,izajsk;: www.badullapgh.org
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நுவரெலியா மாவட்ட அபிவிருத்தித்

திட்டங்கள் குறித்து கலந்துரையாடல்
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

த�ோட்ட வீடமைப்பு மற்றும்
சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
இராஜாங்க அமைச்சின் ஊடாக 2021
ஆம் ஆண்டிற்கான அமைச்சின் கீழ்
முன்னெடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித்
திட்டங்கள் த�ொடர்பான கலந்துரையாடல் இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான் தலைமையில் நுவரெலியா மாவட்ட செயலக கேட்போர்
கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது மஸ்கெலியா, அக்கரப்பத்தனை ந�ோர்வூட் க�ொட்டகலை,லிந்துலை
தலவாக்கலை,ஹட்டன் ஆகிய நகரசபை மற்றும்
பிரதேச சபைகளில்
அமைச்சின்
ஊடக முன்னெடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்திகள் த�ொடர்பாக விரிவான
கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.

மேலும் பெருந்தோட்ட மனித
வள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் மூலம்
ஹட்டன், நுவரெலியா ஆகிய பிராந்திய காரியாலயங்களில் முன்னெடுக்-

கப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
த�ொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இக்கலந்துரையாடலில்
பெருந்-

த�ோட்டத்துறையில் எதிர்காலத்தில்
அமையவிருக்கும்
வீடமைப்புத்
திட்டங்களுக்கு இடத்தினை தெரிவு
செய்யும்போது முறையான இடத்தினை தெரிவு செய்தல், அத்தோடு
தற்காலிக கூடாரங்களில் தங்கி வசிக்கும் ப�ொதுமக்களுக்கு முன்னுரிமை
வழங்கப்பட வேண்டும் என பிரதேச
சபை தலைவர்களிடமும் அதிகாரிகளிடமும் இராஜாங்க அமைச்சர்
ஜீவன் த�ொண்டமான் கேட்டுக்க�ொண்டார்.
இக்கலந்துரையாடலில்
நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மருதபாண்டி ராமேஸ்வரன்
அமைச்சின் செயலாளர் D.P.G.குமாரசிரி மற்றும் அமைச்சின் அதிகாரிகள், பிரதேச சபை தலைவர்கள்,
பிரதேச
சபையின்
செயலாளர்
உட்பட பலர் கலந்துக்கொண்டனர்.

நுவரெலியா- கண்டி பிரதான வீதியில்
மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்து விபத்து

தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

கடும் மழை காரணமாக நுவரெலியா- கண்டி பிரதான வீதியில் நேற்று
திங்கட்கிழமை காலை 7 மணியளவில் மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில்
ப�ோக்குவரத்து சில மணித்தியாலயங்கள் தடைப்பட்டிருந்தது.
நுவரெலியா- கண்டி பிரதான

வீதியில் ரம்பொட நகருக்கு அருகாமையில் இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. பாதையில் வாகனங்களில்
சென்றவர்களும்
கிராமமக்களும்
இணைந்து சரிந்த மரங்களையும்
மண்ணையும் அகற்றி பாதையை
துப்புரவு செய்தனர். அதன் பின்னர்
ப�ோக்குவரத்து வழமைக்கு திரும்பியது.

ஜனாதிபதி எடுக்கும் முடிவுக்கு அனைத்து பதுளையில்
பாடசாலைகள்
குழுக்களும் ஆதரவளிக்க வேண்டும் ஆரம்பம்
சிங்கள ராவய ப�ொதுச் செயலாளர் வண மாகல்கந்தே சுதந்த

அக்குறணை குறூப் நிருபர்

ஹற்றனில் ர�ோட்டராக்ட் கழகம் பீஸ் சிட்டி க�ொழும்பு மிட்சிட்டி மற்றும் வத்தளை
ர�ோட்டரி கழகங்களின் அனுசரனையுடன் நடைபெற்ற We are Covid Safe and Back
to school எனும் செயற்திட்டங்களின் கீழ் 1200000 பெறுமதியான த�ொற்று நீக்கி
ப�ொதிகள், த�ொற்றுநீக்கிகள், கைசுத்திகரிப்பான், முககவசங்கள் ப�ோன்றவை நுவரெலியா மற்றும் ஹற்றன் கல்வி வலயத்தை சேர்ந்த 55 தூர பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 
(படம் ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)
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தேர்தலைப் பற்றி சிந்திக்காமல் ஜனாதிபதி எடுக்கும் முடிவுக்கு அனைத்து குழுக்களும்
ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என
சிங்கள ராவய தேசிய அமைப்பின்
ப�ொதுச் செயலாளர் வண மாகல்கந்தே சுதந்த தேரர் தெரிவித்தார்.
ராவணா பலய அமைப்பின்
ப�ொதுச் செயலாளர் இத்தேகந்தே
சத்தாதிஸ்ஸ
மற்றும்
சிங்கள
அமைப்பின் ப�ொதுச் செயலாளர் வண.மடில்லே பஞ்சால�ோக
ஆகிய�ோர் அஸ்கிரிய பீட மகாநாயக்கத் தேரர் வண. வரகாக�ொட

ஞானரத்னவை சந்தித்து நல்லாசி
பெற்ற பின்னர் ஊடகங்களுக்கு
கருத்து
தெரிவிக்கும்
ப�ோதே
அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
திறந்த ப�ொருளாதார க�ொள்கை
பின்பற்ற பின்னர்
ஆட்சிக்கு
வந்த சகல ஆட்சியாளர்களுக்கும் இயற்கை பசளை பாவனை
த�ொடர்பான தேவைகள் இருந்த
ப�ோதும் தத்தமது வாக்கு வங்கி
சரிந்து விடும் என்பதால் யாரும்
அதனை அமுல்படுத்த முன்வரவில்லை.
ஆனால் தற்போதைய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக் ஷ அந்த

சவாலை முறியடிக்க துணிந்து
நடவடிக்கை எடுத்தார்.
இன்று
ஜே.வி.பி.யும், சமகி ஜன பலவேகயவும் இரசாயன உரங்கள்
தேவை என்று கூறி ப�ோராட்டங்களை நடத்துவது அரசியல் இலாபத்துக்காகவே.
அது மக்கள் மீதான உண்மையான அக்கறைக்காக அல்ல. வடமத்திய மாகாணத்தில் சில விவசாயக் குடும்பங்கள் இரசாயன
பசளைப் பாவனை காரணமாக
சிறுநீரகக் க�ோளாறு, புற்றுந�ோய்
உள்ளிட்ட த�ொற்றாத ந�ோய்களின்
தாக்கத்திற்கு பலர் ஆளாகியுள்ளனர் என அவர் தெரிவித்தார்.

பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

நாடு முழுவதும் உள்ள அரச
மற்றும் அரச அனுமதிப் பெற்ற
பாடசாலைகளின் தரம் 10 முதல்
13
வரையான
வகுப்புக்களின்
கல்வி நடவடிக்கைகள் நேற்று
(08) ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
அந்தவகையில்
பதுளையிலுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளிலும் க.ப�ொ.த. சாதாரண தரம்
மற்றும் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்கள் சுகாதார வழிமுறைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றி
நேற்று பாடசாலைக்கு சமூகமளித்திருந்தனர்.

இ.த�ொ.கா மக்கள் சேவைகளை
ஒருப�ோதும் பட்டியல் இடுவதில்லை
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
மக்களுக்காக
செய்யும்
வேலைகளை ஒருப�ோதும் பட்டியல் இடுவதில்லை என நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினரும் இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் நிதிச்செயலாளருமான எம்.ராமேஸ்வரன் தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்
ஷவின் எண்ணக்கருவுக்கு அமைய
ஹற்றன் க�ொட்டகலை பிரதான
பாதையினை இணைக்கும் கிறிலஸ்பாம் கே.ஓ.டிவிசன் பிரதான பாதை
சுமார் 80 மில்லியன் ரூபா செலவில்
புனரமைக்கப்பட்டு மக்கள் பாவனைக்காக நேற்றுமுன்தினம் (07)
கையளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில்
கலந்துக�ொண்டு கருத்து தெரிவிக்-

கையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார். அவர் த�ொடர்ந்து கருத்து
தெரிவிக்கையில்,
கடந்த ஒரு வருட காலப்பகுதியில் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்துள்ள�ோம். பல காபட் பாதைகள் பூர்த்தி
செய்யப்பட்டு இன்றும் கூட மக்கள்

பாவனைக்காக இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமானால் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை
மக்களுக்கு
கையளித்துள்ளோம்.
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
தேர்தல் காலப்பகுதியில் வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி
வருகிறது. இலங்கை த�ொழிலாளர்
காங்கிரஸ் மக்களுக்காக செய்யும்
வேலைகளை ஒருப�ோதும் பட்டியல்
இடுவதில்லை.
தேர்தல்
காலங்களில்
எமது
தலைவர் இப்பகுதிக்கு வரும் ப�ோது
இந்த பாதையினை அபிவிருத்தி
செய்து தருமாறு வேண்டுக�ோள்
விடுத்தார். அந்த வேண்டுக�ோளுக்கமைய ஒரு வருட காலத்தில் இந்த
பாதை அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு
மக்கள் பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அமரர் ஆறுமுகன்

த�ொண்டமான் ஐயா காலத்திலும் சரி
ஜீவன் த�ொண்டமான் காலத்திலும்
சரி நாங்கள் செய்யும் சேவைகள்
மக்களை சென்றடைய வேண்டும்
என்பது தான் எமது ஒரே ந�ோக்கம்.
ஜனாதிபதியின்
சுபிட்சத்தின்
ந�ோக்கு திட்டத்தின் கீழ் நேற்று 1
லட்சம் கில�ோ மீற்றர் நீளமான 1500
பாதைகள் திறந்து வைக்கப்பட்டன.
இன்று மலையகத்தில் பல பாதைகள்
திறந்து வைக்கப்படுகின்றன. நுவரெலியா மாவட்டத்தில் மாத்திரமன்றி
பல பகுதிகளில் காபட் பாதைகள்
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
காங்கிரஸினை ப�ொருத்தவரையில்
மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அபிவிருத்தி
வேலைகளை செய்து வந்திருக்கிறது. எதிர்காலத்திலும் தலைவர்
ஜீவன் த�ொண்டமான் தலைமையில்
முன்னெடுக்கப்படும் என இவர்
இதன் ப�ோது தெரிவித்தார்.

கண்டி, லேவெல்ல பாலத்திற்கு அருகில் திண்மக்கழிவுகள் தேங்கி நிற்பதை படத்தில்
காணலாம். (படம் அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

நல்லை ஆதீனத்தை சந்தித்தார் செந்தில் த�ொண்டமான்

கந்த சஷ்டி தினத்தன்று யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள திருஞான சம்பந்தர் மடத்தில் நல்லை ஆதீனம் இ.த�ொ.காவின் உப தலைவரும்,பெருந்தோட்டப் பிராந்தியங்களுக்கான பிரதமரின்
இணைப்பு செயலாளருமான செந்தில் த�ொண்டமான் சந்தித்து ஆசிப்பெற்றார். இச்சந்திப்பின் ப�ோது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினால் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரே நாடு ஒரே
சட்டம் என்ற க�ோட்பாட்டில் இந்து சமய சட்டங்கள், இந்து சமயத்தின் க�ொள்கைகள், முக்கியத்துவம் ப�ோன்றவற்றை பாதுகாப்பது இதன்போது விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

நுவரெலியா கெமுனு மாவத்தையிலிருந்து நுவரெலியா பீதுறுதாலகால மலையில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை ரூபவாஹினி நிகழ்வுகளை ஒளிபரப்பும் க�ோபுரம் வரையிலான பாதைக்கு காபட் இடும் பணிகளை வனராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சர் சி. பீ. ரட்னாயக்க நேற்று (8) ஆரம்பித்து வைத்தார். இவ்வைபவத்தில் நுவரெலியா
பெருந்தெருக்கள் திணைக்கள மாவட்ட ப�ொறியியலாளர் சம்பத் சமரநாயக்க, இலங்கை
விமான படையின் பீதுறுதாலகால ரூபவாஹினி க�ோபுர ப�ொறுப்பதிகாரி பண்டார, அரச
அதிகாரிகள் மற்றும் நுவரெலியா மாநரசபை உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கொண்டனர்.
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ஊற்றுப் புலம் கிராமத்தில் தனி
தீவாக சிக்கவுள்ள 90 குடும்பங்கள்
அவசர நடவடிக்கை அவசியம்

மன்னாரில் தாழ்ந்த
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி ஊற்றுப் புலம் கிராமத்தில் தனி தீவாக 90 குடும்பங்கள் சிக்கவுள்ள நிலையில் அவசர நடவடிக்கை
எடுக்க மக்கள் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கிளிந�ொச்சி கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஊற்று புலம்
பகுதியில் வீதி அபிவிருத்தி பணிகள்
இடம்பெற்று வருகின்றன.
வள்ளுவர்
பண்ணையையும்,
நாவலர் பண்ணையையும் இணைக்கும் வீதியில் அமைந்துள்ள பாலத்தின்
நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றது.
இந்த நிலையில் குறித்த வீதி ஊடான

வாகன ப�ோக்குவரத்து முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிலாக
அமைக்கப்பட்ட வீதிக்கு மேலாக
குளத்து நீர் தேங்கி நிற்பதால் வாகன
ப�ோக்குவரத்து முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் அவசர தேவையின்
நிமித்தம்
செல்பவர்கள்,
த�ொழிலிற்கு செல்பவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதேவேளை,
ந�ோயாளர்களை
அழைத்து செல்வதிலும், மாணவர்கள் பாடசாலை செல்வதிலும் பாரிய
சவால் காணப்படுகிறது.
வாகனங்களை மறுபுறத்தில் நிறுத்திவிட்டு ந�ோயாளர்களை தூக்கியே
கடக்க வேண்டிய நிலை தற்போது

உள்ளதாகவும், த�ொடர்ந்து மழை
பெய்தால் முற்றாக ப�ோக்குவரத்து
தடைப்பட்டு 90 குடும்பங்களும்
தனியாக நீரில் சூழ்ந்த பிரதேசத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும் அபாய நிலை காணப்படுவதாகவும் மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். 19 அடி க�ொள்ளளவு கொண்ட
புதுமுறிப்பு குளத்தின் நீர்மட்டம் 16
அடி 1 அங்குலமாக காணப்படுகின்றது. த�ொடர்ந்தும் நீர் வருகை காணப்படுவதால் நீர்மட்டம் அதிகரித்து ப�ோக்குவரத்து துண்டிக்கப்படும் அபாய
நிலை காணப்படுவதுடன், மக்கள்
சிக்கிக் க�ொள்ளும் நிலையும் ஏற்படும்.
இந்த நிலையில், உடனடியாக மாற்று
நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தருமாறு
மக்கள் க�ோருகின்றனர்.

பகுதியில் வ�ௌ்ள பாதிப்பு
154 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 500 பேர் பாதிப்பு
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

மன்னார்
மாவட்டத்தில்
த�ொடர்ந்து சில தினங்களாக நிலவி
வரும் காலநிலை மாற்றத்தால்
பெய்து வரும் மழை காரணமாக
மன்னார் மாவட்டத்தில் அதிகமான
தாழ்ந்த பிரதேசங்களில் வெள்ள
நீரால் மக்கள் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர்.
மன்னார் அனர்த்த முகாமைத்துவ
திணைக்கள உதவி பணிப்பாளர்
திலீபன் தெரிவிக்கையில்,

வவுனியாவில் குளவிக் க�ொட்டுக்கு வடமாகாணத்தில் 13 வரை த�ொடரும் மழை;
இலக்காகி 5 பேர் வைத்தியசாலையில் மீனவர்கள் கடற்றொழிலுக்கு
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் குளவிக் க�ொட்டுக்கு இலக்காகி 5 பேர் வவுனியா
ப�ொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நேற்று மதியம் இடம்பெற்ற
இச் சம்பவம் த�ொடர்பில் மேலும்
தெரியவருவதாவது,
வவுனியாவில்
மழையுடன்
கூடிய காலநிலையானது கடந்த
சில நாட்களாக நீடித்து வருகின்றது. இதன் காரணமாக வவுனியா,
தவசிகுளம் பகுதியில் காணப்பட்ட மரம் ஒன்றில் காணப்பட்ட
குளவிகள்
கூட்டில்
இருந்து
கலைந்து சென்று அப் பகுதியில்
நின்றவர்கள் மீது தாக்கியதில்
பார்வதி (வயது 66), இரத்தினசிங்கம் (வயது 66), மூர்த்தி (வயது 47)

ஆகிய மூவர் குளவிக் க�ொட்டுக்கு
இலக்காகி வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அத்துடன், வவுனியா, ஈச்சங்குளம் பகுதியில் உள்ள மரம் ஒன்றில்
காணப்பட்ட குளவிக் கூட்டில்
இருந்து கலைந்து சென்ற குளவிகள் க�ொட்டியதில் அப் பகுதியில்
நின்ற லயந்தன் (வயது 13) மற்றும்
அருண்குமார் (வயது 31) ஆகிய
இருவர் பாதிப்படைந்து வவுனியா
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனடிப்படையில் இருவேறு
இடங்களில் குளவிக் க�ொட்டுக்கு
இலக்காகிய 5 பேரும் வவுனியா
வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை
பெற்று வருகின்றனர்.

செல்வதை தவிர்க்கவும்

யாழ்.விசேட நிருபர்

வடமாகாணத்தில்
இன்று
முதல் இடியுடன் கூடிய கனமழை
பெய்யும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறியிருக்கும், யாழ்.பல்கலைகழக சிரேஷ்ட
விரிவுரையாளர்
நா.பிரதீபராஜா,
கடற்பகுதி க�ொந்தளிப்பாக இருக்கும் எனவும் மீனவர்கள் கடற்றொழிலுக்கு செல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது
எனவும் எச்சரித்துள்ளார்.
இது குறித்து மேலும் அவர் கூறியுள்ளதாவது,
வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி
மற்றும் காற்று ஒருங்கிணைவு காரணமாக வடக்கு மாகாணத்தின் பல
பகுதிகளுக்கும் இடியுடன் கூடிய
கனமழை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதேவேளை வங்காள விரிகுடா

கடற்பகுதியின் தென்கிழக்கு பகுதியில் த�ோன்றியுள்ள தாழமுக்கம் காரணமாக கன மழை எதிர்வரும் (13)
வரை த�ொடரும்.
இன்று முதல் தாழமுக்கம் மேற்கு
வடமேற்கு திசை ந�ோக்கி நகரும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனால்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் கடற்பகுதிகள் க�ொந்தளிப்பான
நிலைமையில் காணப்படும். எனவே
மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்வதை
தவிர்ப்பது நல்லது.
வடக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகளிலும் நெற்செய்கையில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் களைநாசினி
விசிறுதல் மற்றும் உரமிடுதல் செயற்பாடுகளை எதிர்வரும் (13) வரை
தவிர்ப்பது நல்லது என தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று வரை மழை வெள்ளம் காரணமாக 154 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
500 பேருக்கு மேல் தங்கள் இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேறியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இருந்தப�ோதும்
இதுவரை
இ ட ம்பெ யந ்த வ ர்க ளு க ்கா ன
இடைத்தங்கல் முகாம் எதுவும்
அமைக்கவில்லையெனவும் இடம்பெயர்ந்தவர்கள்
அருகிலுள்ள
தங்கள் உறவினர்கள் வீடுகளில் தங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

வடமாகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா
முருகண்டி பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு விஜயம்

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

வடமாகாண ஆளுநர் ஜீவன்
தியாகராஜா நேற்று முருகண்டி பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு விஜயம்
மேற்கொண்டு ஆலய சூழலை தூய்மையாக்குவது த�ொடர்பாக கலந்துரையாடல் ஒன்றினை மேற்கொண்டிருந்தார்.

இரணைமடுக்குளத்தின் நீர்மட்டம் உயர்வு பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் இலட்சக்கணக்கில்

தாவரங்கள் கரைய�ொதுக்கம்

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி
மாவட்டத்தில்
அண்மைய நாட்களாக பெய்து வரும்
த�ொடர்மழை காரணமாக இரணைமடுக்குளம் உள்ளிட்ட குளங்களின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்துள்ளது.
நேற்று காலை கிடைக்கப் பெற்ற
தகவல்களின் படி
கிளிந�ொச்சி
மாவட்டத்தின் கிழக்கு நீர்ப்பாசனத்
திணைக்களத்தின் பாரிய நீர்ப்பாசன
குளமான இரணைமடு குளத்தின்
நீர்மட்டம் 22 அடி 9 அங்குலமாக
உயர்வடைந்துள்ளது.
இதேப�ோல் கல்மடு குளத்தின் நீர்மட்டம் 18 அடி 4 அங்குல மாகவும்
பிரமந்தனாறு குளத்தின் நீர்மட்டம்
07 அடி 04 அங்குலமாகவும் கனகாம்பிகை குளத்தின் நீர்மட்டம் 10
அடி 9 அங்குலமாகவும் உயர்வடைந்துள்ளது.
கிளிந�ொச்சி மேற்கு நீர்ப்பாசனத்
திணைக்களத்தின் கீழுள்ள அக்கராயன் குளத்தின் நீர்மட்டம் 16 அடி

நாகர்கோவில் விசேட
நிருபர்

9 அங்குலமாகவும் கரியாலை நாகபடுவான் குளத்தின் நீர்மட்டம் 3
அடி11அங்குலமாகவும் புதுமுறிப்பு
குளத்தின் நீர்மட்டம் 16 அடி 01அங்குலமாகவும் குடமுருட்டி குளத்தின்

நீர்மட்டம் 6 அடி 4 அங்குலமாகவும் வன்னேரிககுளத்தின் நீர்மட்டம்
09 அடி 1 அங்குலமாகவும் உயர்வடைந்துள்ளதாக மாவட்ட நீர்ப்பாசன
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் இனந்தெரியாத
தாவர இனம் ஒன்று
பெருமளவாக
நேற்று
திங்கட்கிழமை
(08)
காலை கரைய�ொதுங்கியுள்ளது.
தற்போது
வங்காள
விரிகுடாவில்
ஏற்பட்டுள்ள தாழமுக்கம் காரணமாக த�ொடர்ச்சியாக
மழை பெய்து வரும்
நிலையில் இந்திய கரைய�ோரப்
பகுதிகளிலிருந்து இத் தாவரங்கள்
அடித்து வரப்பட்டு இங்கு கரை
ஒதுங்கி இருக்கலாம் என மீனவர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
பருத்தித்துறை
துறைமுகம்
த�ொடக்கம் கிழக்கு பகுதியான சுமார்

இப் பகுதியில் அதிகமான தாழ்ந்த
பிரதேசங்களில் பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளப�ோதும் தலைமன்னார் பியர்
வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு, எமில்நகர்,
நானாட்டான் ம�ோட்டக்கடை, கட்டைக்காடு மற்றும் மாந்தை மேற்கு
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் கிழக்கு,
மேற்கு பகுதிகளிலுள்ள தாழ்ந்த பகுதிகளில் வெள்ளநீரால் பாதிப்புக்கள்
ஏற்பட்டுள்ளதாக மன்னார் அனர்த்த
முகாமைத்துவ நிலையத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று கில�ோமீட்டர் தூரத்திற்கு இத்
தாவரங்கள் கரைய�ொதுங்கிக் காணப்படுகின்றன.
பல இலட்சக்கணக்கில் காணப்படும் தாவரங்களினால் மீனவர்கள் தமது வலைகளை கடலுக்கு
க�ொண்டு செல்வதற்கு தடையாக
இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

குறித்த கலந்துரையாடலில் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலக உதவிப்பிரதேச செயலாளர், வீதி அபிவிருத்தி
அதிகார சபை ப�ொறியியலாளர், கிராமசேவகர், புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச
சபை தவிசாளர், வட்டார உறுப்பினர், ஆலய நிர்வாகத்தினர் என
பலரும் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

காணி அளவீடுகள்
இடைநிறுத்தம்
யாழ்.விசேட நிருபர்

மண்டைத்தீவு,
அல்லைப்பிட்டி
பகுதியில் நேற்று (08) முன்னெடுக்கப்படவிருந்த
கடற்படையினருக்கான காணி சுவீகரிப்புக்கான காணி
அளவீடு செய்யும் பணி ப�ொதுமக்களின் எதிர்ப்பால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வேலணை பிரதேச
செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட தீவகம்
தெற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில்,
கடற்படையினரின்
தேவைக்காக,
நேற்றுக் காலை, 3 இடங்களில் ஒரே
நாளில் ப�ொதுமக்களுக்கு ச�ொந்தமான காணிகள் சுவீகரிக்கப்படவுள்ளதாக, நில அளவை திணைக்களத்தினரால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஜே/10
கிராம சேவையாளர் பிரிவு - அல்லைப்பிட்டியில், 7 பரப்பு காணியும்,
ஜே/11 பிரிவு - மண்கும்பானில், 4
பரப்பு காணியும் அதேப�ோல் புங்குடுதீவு - வல்லன் பகுதியில் ப�ொதுமக்களுக்கு ச�ொந்தமான காணிகளும்,
அளவீடு செய்யப்படவிருந்தன.

வவுனியா NEEM அமைப்பின் முதலாவது ஆண்டு விழாவில் தமிழருவிக்கு க�ௌரவம் சைவப் புலவர் தேர்வு
வவுனியா NEEM அமைப்பின் முதலாண்டு விழாவில் தமிழ் ஆன்மீகப்
பேச்சாளர் தமிழருவி தம்பிராசா
சிவகுமாரன் உட்பட சமூகத்திற்கு
சேவை ஆற்றிய வட பகுதியைச்
சேர்ந்த ஒன்பது பெரியார்கள் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
லண்டன் என்பீல்ட் நாகபூஷணி
அம்மன் ஆலயத்தின் ‘தாய் நிழல்’
அமைப்பாளர்
த.மன்மதராஜா,
neem அமைப்பின் நிறுவுனர். லண்-

டனைச் சேர்ந்த நிதர்சன் (நிதன்)
தலைவர். வவுனியா தேசிய கல்வியியல் கல்லூரியின் ஓய்வுநிலைப் பீடாதிபதி க.சுவர்ணராஜா, செயலாளர்,
இயக்குநர்கள், ஆல�ோசகர்கள் ஒரு
வருடத்தில் சமூகத்திற்கு 2.5 மில்லியன்கள் பெறுமதியான 42 முக்கிய
செயற்திட்டங்களை எந்தவிதமான
விளம்பரங்கள�ோ ஆரவாரங்கள�ோ
இல்லாமல் நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள்.

அகில இலங்கை சைவப் புலவர் சங்கம் நடத்தும்
சைவப் புலவர் மற்றும் இளம் சைவப் புலவர் தேர்வுகள்
இம்மாதம் 18,20,21 ஆகிய திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.
யாழ்ப்பாணம் நாவலர் மகா வித்தியாலயம், மட்டக்களப்பு ஆனைப்பந்தி பெண்கள் மகா வித்தியாலயம்,
க�ொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி ஆகிய நிலையங்களில் பரீட்சை இடம்பெறும்.
தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த சகலருக்கும் அதற்கான
அனுமதி அட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக
சைவப் புலவர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
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க�ொடுங்கள்
பெற்றுக்
”
க�ொள்வீர்கள்”
கைம்பெண்
அவரது
வாழ்வாதாரம்
அனைத்தையும் காணிக்கையாகச் செலுத்திவிட்டார். அவர் நாளையைப் பற்றிக்
கவலைப்படவில்லை.
நாளையைப் பற்றிக் கவலைப்பட
வேண்டாம், "நாளையக் கவலையைப்
ப�ோக்க நாளை வழிபிறக்கும்" (மத் 6:34)
என்ற ஆண்டவரின் அருள் வாக்கைக்
கடைப்பிடித்தார்.

"வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும்
நாம் அன்பு கூரப்படுகிற�ோம்"
இயேசுவின் திரு இருதயம் அதை எமக்கு
நினைவு படுத்துகிறது - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பவர் உண்டு. இதில் நாம் இடம் பெற
வேண்டும்.
பெருந்தன்மை
என்பது
நாம் எவ்வளவு க�ொடுக்கிற�ோம் என்ற
அளவில் அமைவது அல்ல. மாறாக எந்த
மனநிலையில் க�ொடுக்கிற�ோம் என்பதுதான் முக்கியம்.
உன்னிடம் ப�ொருள் இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் க�ொடை வள்ளலாக
இருக்க வேண்டாம். பிறர் துன்பத்தைக்

ஒ

ரு சிறப்பான, படிப்பினையூட்டும்
நிகழ்ச்சியை ஆண்டவர் இயேசுவின் காலத்தில் நடந்ததாக கடந்த
ஞாயிறு நற்செய்தியில் பார்த்தோம்.
அன்றைய முதல் வாசகத்தில் வருகின்ற
சரிபாத்து என்ற கைம்பெண் பஞ்சகாலத்தில் இறைவாக்கினர் எலியாவுக்குக்
குடிக்கத் தண்ணீரும் சாப்பிட அப்பமும்
க�ொடுக்கிறார். தன்னைப் பற்றிய�ோ தனது
மகனைப்பற்றிய�ோ அவர் கவலைப்படவில்லை , கடவள் அவரை அபரிமிதமாக

ந

பெருந்தன்மை என்பது
அன்பை முன்னிலைப்படுத்தி
தியாகத்தை எதிர்பார்க்கிறது
ஆசிர்வதிக்கிறார். பஞ்ச காலம் முடியும்வரை அவர் பானையில் மாவும் குறையவில்லை; கலயத்தில் எண்ணெயும்
{குறையவில்லை,
"அனாதைகளைப்பற்றிக்
கவலைப்படாதே, நான் அவர்களை வாழவைப்பேன்
உன் விதவைகள் என்னில் நம்பிக்கை
வைக்கட்டும்" (எரே 49:11) என்று கடவுள்
எரேமியா வாயிலாகக் கூறியது சரிபாத்
கைம்பெண் வாழ்வில் நிறைவேறுகிறது.
நற்செய்தி வாசகத்தில் வருகின்ற ஏழைக்
கைம்பெண் தன்னிடமிருந்த இரண்டு
செப்புக்காககளை உண்டியல் பெட்டியில் ப�ோட்டுவிடுகிறார், எல்லாருடைய
காணிக்கைகளிலும் கைம் பெண்ணின்
காணிக்கையே பெரியது என்று கிறிஸ்துவே பாராட்டுகிறார்,
ஏனெனில் மற்றவர்கள் தங்களிடம்
உபரியாக
இருந்ததைக்
காணிக்கையாகக் க�ொடுத்தனர். ஆனால் ஏழைக்

க�ொடுப்பது என்பது பெருந்தன்மையைக் குறிக்கும் செயலாகும். இந்த
உலகில் ஒரு சிலர் பெருமைக்காகக்
க�ொடுக்கிறார்கள். இது அவர்களின் சுயநலத்தைக் காட்டும் செயலாகும். இதைத்தான் பரிசேயர்கள் செய்தார்கள். சிலர்
த�ொல்லை தாங்க முடியாது க�ொடுப்பார்கள். இது அவர்களின் இயலாமையைக்
காட்டுவதாகும்.
இதைப்பற்றித்தான்
இயேசு கதவைத் தட்டும் மனிதனின் பிடிவாதத்தைக் காட்டுகிறார்.
ஒரு சிலர் கடமைக்காகச் செய்கிறார்கள். இதைத்தான் சக்கேயுவின் வாழ்க்கையில் பார்க்கிற�ோம். இது சட்டம் ஒழுங்கு
ஆட்கொள்ளும் தன்மையைக் காட்டுகிறது. இன்றைய உலகில் இதைத்தான் நாம்
செய்துக�ொண்டே இருக்கிற�ோம்.
ஆனால் விரல் விட்டு எண்ணும்
அளவுக்குத்தான் அன்பினால், மனித
மாண்பால் தூண்டப்பட்டுக் க�ொடுப்-

காது க�ொடுத்துக் கேட்க முடியாதா?
புனித பிரான்சிஸ் ப�ோல் கூறுவதுப�ோல்
நாம் நம்மைப் பலவிதமாகப் பிறருக்குப்
பகிர்ந்து க�ொடுக்கலாம். முதலாவது நாம்
பிறருக்குக் க�ொடுக்க வேண்டியது மன்னிப்பு. இரண்டாவது பிரமாணிக்கம்.
மூன்றாவது நம் வாழ்வால் நல்ல முன்
மாதிரியை – மரியாதையை.
எனவேதான் இயேசு க�ொடுங்கள்
பெற்றுக் க�ொள்வீர்கள் (லூக். 6:38) என்கிறார். பெருந்தன்மை என்பது அன்பை
முன்னிலைப்படுத்தி தியாகத்தை எதிர்பார்க்கிறது. இல்லையென்றால் க�ொடுக்க
முடியாது. ப�ொருட்களைக் க�ொடுத்தவர்
இறைவன். நாம் அல்ல. அதைக் க�ொடுப்பதில் நமக்குப் பெருமை. அல்ல நாம்
நம்மை வழங்க அழைக்கப்படுகிற�ோம்.
அருட்பணி

-

முனைவர் ம.அருள்
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ம்தகுதியைய�ோபணியின்தரத்தைய�ோ
பாராமல் கணக்கின்றி நமக்கு வழங்கப்படும் தனது நன்மைத்தனத்தை
நினைவுகூருமாறு இயேசுவின் திருஇதயம்
எமக்கு அழைப்புவிடுக்கின்றது என திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
உர�ோம் நகரில் அமைந்துள்ள இயேசுவின் திருஇதய கத்தோலிக்கப் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவத்துறை த�ொடக்கப்பட்டதன் 60 ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு
நவம்பர் 05ஆம் திகதி அப்பல்கலைக்கழகத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றினார் திருத்தந்தை.
இயேசுவின் திருஇதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் வெள்ளிக்கிழமையாகிய அன்றைய தினத்தில் அம்மருத்துவமனையின் பெயராகிய இயேசுவின்
திருஇதயத்தின் பக்தியை மையப்படுத்தி
மறையுரையாற்றினார்.
இயேசுவின் திருஇதயத்தை நாம் தியானிக்கையில் நினைவு, பேரன்பு, ஆறுதல்
ஆகிய மூன்று ச�ொற்களால் வழிநடத்தப்படுவ�ோம்.
நினைவு
என்பது
இதயத்தோடு
திரும்பி வருதலாகும் எனவும் ஆண்டவர் தன்னையே நமக்கு வழங்குவதையே
இயேசுவின் திருஇதயம் நம்மிடம் காட்டுகின்றது.
நம் தகுதியைய�ோ, பணியின் தரத்தைய�ோ பாராமல் கணக்கின்றி நமக்கு
வழங்கப்படும் தனது நன்மைத்தனத்தை
நினைவுகூருமாறு இயேசுவின் திருஇதயம் அழைப்புவிடுக்கின்றது எனவும்

நினைவுகளின்றி நம் வேர்களை நாம்
மறந்துவிடுவ�ோம்.வேர்களின்றி வளர்ச்சி
கிடையாது..
இந்த க�ொவிட் காலத்தில் நம்மை
மிகவும் வேதனைப்படுத்திய நேரங்களை
நினைத்துப் பார்ப்பது மிகவும் நல்லது நம்
இதயத்தைத் த�ொட்ட யாரைய�ோ அல்லது
ஒரு ப�ொருளைய�ோ நினைக்கையில் ஒரு
குறிப்பிட்ட பாசம் அல்லது பாசமின்மை
எழுவதை உணர்கிற�ோம்.
இயேசுவின் திருஇதயம் நம் நினைவைக்
குணப்படுத்துகிறது, வாழ்க்கையில் என்ன
நடந்தாலும் நாம் அன்புகூரப்படுகிற�ோம்
என்பதை அவ்விதயம் நினைவுபடுத்துகின்றது. ஒவ்வொரு நாளும் அவசரமாக
ஆற்றுகின்ற பணிகளில் அந்த நாளில்
என்ன நடந்தது என்பதை நாம் மறக்கநேரிடும். ஆயினும், நாம் பார்த்த முகங்கள்,
கேட்ட நல்ல ச�ொற்கள், புன்னகை ப�ோன்றவற்றை நினைத்துப் பார்க்கின்றோமா?
இத்தகைய நினைவுகள் மருத்துவமனைகளுக்கு மிக முக்கியம் என்றும் அது ந�ோயாளியின் வாழ்விற்கு அர்த்தம் க�ொடுக்கும்.
குணமளிக்கும் மற்றும் நம் இதயத்திற்கும்
அது சிறந்தது.
இயேசுவின்
திருஇதயம்
பேரன்பு
க�ொண்டது, அது அன்பால் காயமடைந்துள்ளது, மற்றும் சிலுவையில் நமக்காகக் கிழிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கனிவு
மற்றும் வேதனையில் மனிதர்மீது க�ொண்டிருக்கும் பேரன்பை அது வெளிப்படுத்துகின்றது.
ஆறுதல் என்பது, நம்மிடமிருந்து அல்ல,
மாறாக இம்மானுவேலனாய் என்றும்
நம்மோடு இருக்கின்ற இயேசுவிடமிருந்து
வருகிறது. எனவே கடவுள் ஆறுதல் அளிக்கிறார் என்ற உறுதியில் நம்மை ஊக்கப்படுத்துவ�ோம்.நாமும் ஆறுதலாக இருக்க
இயேசுவின் திருஇதயத்திடம் அருள்
வேண்டுவ�ோம் எனவும் திருத்தந்தை தெரிவித்தார்.

மேரி தெரேசா...

கல்லறைத் திருநாள் வழிபாடுகள்

உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்களை நினைவு கூரும் கல்லறைத் திருநாள் நவம்பர் 2ஆம் திகதி அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. அன்றைய தினம் மட்டக்களப்பு ஆயித்தியமலை புனித சதாசகாய அன்னை திருத்தல கல்லறையில் திருப்பலி ஒப்புக் க�ொடுக்கப்படுவதைப் படத்தில்
காணலாம். அருட்தந்தை ஜெமில்டன் அடிகளார் திருப்பலிப் பூசையை நிறைவேற்றுவதையும் கல்லறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதையும் தம்மை விட்டுப் பிரிந்த தமது உறவுகளுக்கு குடும்பத்தினர் அஞ்சலி செலுத்துவதையும் படங்களில் காணலாம்.
(-படங்கள்: கல்லடி குறூப் நிருபர்)

கல்லறைகள் கற்றுத் தரும் பாடம்

ந

வம்பர் மாதத்தில் நாம் நம் மரித்த
உறவுகளை நினைவு கூருகின்ற�ோம். அந்த வகையில் இறந்தால்தான்உயிர்வாழ்வோம்என்பதை நினைவவூட்டும்மாதமே நவம்பர்மாதம்.
“கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றால்நீங்கள்க�ொண்டிருக்கும்
நம்பிக்கை பயனற்றதே” (1க�ொரி.15;17).
கிறிஸ்து
உயிர்த்தெழுந்தார்,
இறந்த
அனைவரும் கிறிஸ்துவ�ோடு உயிர்த்தெழுவர். நாமும்இறந்து உயிர்த்தெழுவ�ோம்
என்பது நமது நம்பிக்கை.
“இறந்தோர் உயிர்த்தெழ மாட்டார்
எனில் கிறிஸ்துவும் உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றாகிவிடும்.” 1க�ொரி.
15:13.பரிசுத்த வேதாகமம்
நமக்குக்
கூறும்நம்பிக்கை இறைவாக்குகள்இவை.
கிறிஸ்து இறந்து உயிர்க்காமல்இன்னும்
உயிரர�ோடூ வாழ்ந்திருப்பார் எனில் இறையாட்சி இந்தளவுக்குப் பரவியிருக்காது.
அனைத்துப் புனிதர்கள் விழாவில் நவம்பரைத் த�ொடங்கி இம்மாதம் முழுவதும்
இறந்தோரை நினைவில் வைத்து அவர்களுக்காகச்செபிக்கின்றோம்.
இந்த மாதத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய
விடயங்கள் பல உள்ளன.
ஒவ்வோர் இறப்பும் நம் இருப்பை
நினைவுக்குக் க�ொண்டு வர வேண்டும்.

இன்று அவர்கள்; நாளை நாம். வாழ்க்கைப் பற்றிய கண்ணதாசனின் பாடல்
வரிகள்...
“தேடிய செல்வம் என்ன திரண்டத�ோர்
சுற்றம்என்ன?

கூடு விட்டு ஆவி ப�ோனால் கூடவே
வருவதென்ன?
இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் நியதி.
ஒவ்வொரு முறையும் நாம் கல்லறையில் கால் வைக்கும்போது நமக்கும்

விளக்கு வைக்க யாராவது வரும் காலம்
த�ொலைவில் இல்லை என்னும் நினைவு
நம்மனதில்மறையாமல்எழ வேண்டும்.
புகழ்பெற்ற சில கல்லறை வாசகங்கள்:
கவிஞர் ஷெல்லி தனது தாயாரின் கல்லறையில், “சப்தமிட்டு நடக்காதீர்கள், இங்கேதான்என்அருமைத்தாயார்இளைப்பாறிக்கொண்ழருக்கிறார்கள்.”
உலகப் பேரழகி கிளிய�ோபாட்ராவின்
கல்லறையில், “உலகத்திலேயே அழகான
பிணம் இங்கே உறங்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது. நல்ல வேளை இவள் பிணமானாள்,
இல்லாவிட்டால் இந்தக் கல்லறைக்குள்
உர�ோமாபுரி சாம்ராஜ்யமே பிணமாகியிருக்கும்.”
மகா அலெக்சாண்டரின் கல்லறையில்,
“இந்த உலகம் முழுவதுமே ப�ோதாது என்று
ச�ொன்னவனுக்கு, இந்தக் கல்லறைக் குழி
ப�ோதுமானதாக ஆகிவிட்டது.” உலகையே
நடுங்க வைத்த ஹிட்லர் தன் சாவைக்கண்டு
நடுங்கி
ஒடுங்கி
அடங்கிப்போனான்.
முச�ோலினி இறந்த ப�ோது ரஷ்ய தலைநகரில் முச�ோலினியின் பிணத்தைத் தலைகீழாகத் த�ொங்கவிட்டுப் ப�ொதுமக்கள் தங்களது
செருப்பால் அந்தப் பிணத்தை அழித்துத்
தங்கள் மனக்குமுறலைத் தீர்த்துக் க�ொண்டார்களாம்.
நமது இறப்பு இழப்பாகக் கருதப்பட

வேண்டுமெனில் பசித்தவனுக்கு உணவு,
தவித்த வாய்க்குத் தண்ணீர்... என்னும்
மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரத்தை நம் வாழ்வாக்குவ�ோம். திருஅவையின் அறிவுறுத்தலின்படி, இறந்தோருக்காகத் திருப்பலி
ஒப்புக்கொடுத்து நற்கருணை உட்கொள்ளல், திருவிவிலியம் வாசித்தல், காலை
மாலை செபங்கள் செய்தல், அழக்கடி
ஆலத்திற்குச் சென்று ஆண்டவர் கற்றுக்க�ொடுத்த செபத்தையும், விசுவாச அறிக்கையும் செபித்தல், இரக்கத்தின் ஆண்டவர்
செபத்தைச் செபித்தல், கல்லறைகளைச்
சந்தித்தல், சிலுவைப்பாதை செய்தல்,
செபமாலை செபித்தல், நற்கருணை
ஆராதனை செய்தல், திருத்தலங்களுக்குச்
சென்று செபித்தல், தியானம் செய்தல்
ப�ோன்றவற்றின் வாயிலாக இறந்தோரை
நினைவுகூர்ந்து, அவர்களின் பாவங்களுக்குக் கழுவாய் தேடி, நமக்குப் புண்ணியங்களைச் சம்பாதித்துக் க�ொள்ளும் அதே
வேளையில் நம்முடன் இருப்போரை
இருக்கும் வரையில் நல்ல நிலையில் வாழ
வைத்து விண்ணகத்தை நமது இருப்பிடமாக்கிக்க�ொள்வோம்.
இறக்கும் வரை இருப்பதைக் க�ொடுப்ப�ோம்; நம்இறப்பும்இழப்பாகும், அப்போதுதான் நாம் செத்தாலும் சாகாமலிருப்ப�ோம்! 			
(ஸ)
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நாட்டில் ஆர�ோக்கியமான சமூகத்ைத

கட்டியெழுப்பவே சேதன பசளை முறைமை
மண்டூர் குறூப் நிருபர்

மாற்றத்தை
ந�ோக்கி
நகரும்ப�ோது விமர்சனமும் சவால்களும்
இருக்கும். சேதனப் பசளையினால்
உற்பத்தி
பெருகினால்
யாரும்
பாராட்டமாட்டார்கள். திடகாத்திர
ஆர�ோக்கிய சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டுமென்ற நல் ந�ோக்கிலேயே சேதனப் பசளை முறைமை
க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என,
பின்தங்கிய கிராம பிரதேச அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு
மற்றும் சிறு ப�ொருளாதாரப் பயிர்ச்செய்கை மேம்பாட்டு இராஜாங்க
அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் தெரிவித்தார். நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு
தேசிய க�ொள்கை திட்டமிடலுக்கமைய வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் பாசிப்பயறு மற்றும் உழுந்து
பயிர்ச்செய்கைத்
திட்டத்தின்
கீழ் விதை ப�ொதிகள் வழங்கும்
மட்டு. மாவட்ட செயலக நிகழ்வு
மண்முனை தென்மேற்கு பட்டிப்பளை பிரதேச கலாசார மண்டபத்தில்

மழைக்கு மத்தியில் நேற்று
பாடசாலைகள் ஆரம்பம்
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

நீண்டகால க�ொர�ோனா விடுமுறையின் பின்னர் திங்கட்கிழமை(8) தரம் 11 மற்றும் உயர்தர
1ஆம் 2ஆம் வருட மாணவர்கள்
பாடசாலைக்கு சமுகமளித்தனர்.
நேற்று மழைக்கு மத்தியில்
காரைதீவு விபுலாநந்தா தேசிய கல்லூரிக்கு பெருவாரியான மாணவர்கள் வருகைதந்தனர். அவர்களை
அதிபர் ம.சுந்தரராஜன் உள்ளிட்ட
ஆசிரியர் குழாம் சுகாதார முறைப்படி வரவேற்றனர்.
க�ொர�ோனாவால்
இழந்த
கல்வியை மீட்க அரசாங்கம் பல
வகையான
வேலைத்திட்டங்களை அமுல்படுத்தி படிப்படியாக
நான்குகட்டங்களாக பாடசாலைகளை திறந்துவருகிறது.
அதன்படி மூன்றாம் கட்டமாக
நேற்று 8ஆம் திகதி தரம் 10, 11,
12, 13ஆகிய வகுப்புகளை ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை
கல்வியமைச்சு மேற்கொண்டிருந்தது.
நான்காம் கட்டமாக, தரம் 6
முதல் தரம் 9 வரையான மாணவர்களை எப்போது அழைப்பது
என்பதை இன்னும் கல்வியமைச்சு
வெளியிடவில்லை.
எனினும்
அதுவும் அடுத்தவாரம் ஆரம்பிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இடம்பெற்றுவருகின்றன.

இராஜாங்க அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன்
மாவட்டச் செயலாளர் க. கருணாகரன் தலைமையில் சனிக்கிழமை
(06) இடம்பெற்றப�ோதே இவ்வாறு
தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறுகையில், மூன்று தசாப்த காலமாக
யுத்தத்தினால் பல்வேறுபட்ட பாதிப்புகளை
பிரச்சினைகளை
எதிர்ந�ோக்கிய கிழக்கில், சேதன உரம்
சவாலான விடயமாகவே இருக்கிறது. சவால்களை விவசாயிகள்
ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்
இல்லையென்று ச�ொல்லவில்லை. ஆனால்
விவசாயிகளுக்கு
பெரும்போகத்தில் நட்டம் ஏற்பட்டால், நஷ்டத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான வழி
வகைகளைச் செய்வோம் என அரசாங்கம் கூறியிருக்கிறது. எமது மூதாதையர்கள் சேதனப் பசளையையும்
இயற்கைக் கிருமிநாசினிகளையும்
பயன்படுத்தியதால் ஆர�ோக்கியமாக
ந�ோய் ந�ொடி இல்லாது நீண்டகாலம்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இன்று இரசாயனக் கிருமிநாசினிகளைப் பயன்-

படுத்தி
உற்பத்தியைப்
பெருக்க வேண்டுமென்ற
ந�ோக்கில் 40 வகையான
புற்றுந�ோய்களுக்கும் சிறுநீரகப்
பிரச்சினைகளுக்கும்
உட்பட்டுள்ளனர்.
படிக்கிற
மாணவர்கள்,
இளவயது
பிள்ளைகள்
உட்பட பல்வேறு தரப்பினர் இடையே பல்வேறு
விதமான
ந�ோய்கள்,
ஆர�ோக்கியமின்மை, கிட்னிப் பிரச்சினை என இவ்வாறாக பலவற்றுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளனர். சிறு
வயதிலேயே வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்படும் நிலை, அடுத்த
தலைமுறைப் பாதிப்பு உட்பட
பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்ந�ோக்க வேண்டியுள்ளது. இன்றைக்கு
சேதனப் பசளைத் தேவை வந்ததன்
பிற்பாடு 5 மாடு வைத்திருந்தவர்
ஜீவன�ோபாய
வாழ்வாதாரத்தை
மேம்படுத்தியுள்ளார்.
மாட்டெரு,

க�ோழியெரு, கூட்டெரு
என்பனவற்றுக்கு
அதிக
கிராக்கி நிலவுகிறது. நல்லவற்றை பாராட்டும் சமூகம்
இல்லை.
காலையில்
எழும்பினால் பன்றி ஊத்தையைக் கிளறுவது ப�ோல
ஆளுங்கட்சிக்குள் எங்கு
பிரச்சினைகள்
இருக்கிறது, எங்கு குளிர் காயலாம்
என்று தேடுகிற கூட்டமாகவே கூட்டமைப்பை பார்க்கிறேன்.
அரசாங்கத்தினால் அனைத்துத் துறைகளிலும் ஆக்கபூர்வ விடயங்கள்
முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
கடந்த
நல்லாட்சி என்று ச�ொல்லப்படுகின்ற
நரியாட்சியில் நானும் வாக்களித்திருந்தேன். நானும் 14 பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களில் ஒருவராகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டு
அரசாங்கத்திற்கு
முட்டுக்கொடுத்து தமிழ் மக்களுக்காக தீர்வு, உரிமை என எவற்றையும்
எதையும் பெறவில்லை என்றார்.

பாலமுனை ஹிறா நகர் கிராமத்தில்
காட்டு யானைகளால் த�ொல்லை
பாலமுனை கிழக்கு
தினகரன் நிருபர்

அ ட ்டாள ை ச்சேனை
பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட பாலமுனை ஹிறா
நகர் வயல் பிரதேசம் மற்றும்
வயல் பிரதேசத்தை அண்டியுள்ள பாலமுனை 1ஆம்,
4ஆம், 5ஆம் கிராம சேவகர்
பிரிவுகளில் இரவு வேளைகளில் காட்டு யானைகளின்
த�ொல்லை நாளுக்கு நாள்
அதிகரித்து வருவதாக கிராம
மக்கள்
கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
காட்டு யானை கூட்டத்தினால் ஹிறாநகர் கிராமத்தை
அண்டியுள்ள புதுக்குளத்து
வயல்
பிரதேசத்திலுள்ள
விவசாயி ஒருவரின் வீடு
ஒன்றும் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஊருக்குள்
நுழைந்த காட்டு யானைகள்
தென்னை, பலா, மாமரம்,
வாழை ப�ோன்ற வீட்டுத்
த�ோட்ட பயிர்களையும்
அழித்து
துவம்சம் செய்துள்ளன.
இதனால் அப்பகுதியில் வாழும்
மக்கள் அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருவதாக அங்கலாய்க்கின்றனர்.
எனவே காட்டு யானைகளின்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் றிசாட் பட்டிப்பளை பிரதேச மக்களுக்கு
திருமலை மாவட்டத்துக்கு விஜயம் விதை ப�ொதிகள் வழங்கி வைப்பு

ஹெர�ோயின் வைத்திருந்த
பெண்ணுக்கு விளக்கமறியல்
கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

த�ோப்பூர் குறூப், முள்ளிப்பொத்தானை குறூப் நிருபர்கள்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் தேசியத் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான றிசாட்
பதியுதீன் திருக�ோணமலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களுக்கு
விஜயம் மேற்கொண்டு மக்கள் சந்திப்பில் ஈடுபட்டார்.
இவ்விஜயத்தின் ப�ோது கந்தளாய்,
முள்ளிப்பொத்தானை,
புல்மோட்டை,
புடவைக்கட்டு,
குச்சவெளி, இரக்கக்கண்டி, மூதூர்,
த�ோப்பூர் மற்றும் கிண்ணியா பிரதேசத்தில் மக்கள் சந்திப்பை மேற்-

க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இவ்விஜயத்தின் ப�ோது த�ோப்பூர்
பிரதேசத்திற்கு வருகை தந்த றிசாட்
பதியுதீனுக்கு மகத்தான வரவேற்பு
வழங்கப்பட்டத�ோடு,
விசேட
துஆப் பிரார்த்தனையும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இந்நிகழ்வில் அகில இலங்கை
மக்கள் காங்கிரஸின் தேசிய அமைப்பாளர் அப்துள்ளா மகரூப், முன்னாள்
மாகாண சபை உறுப்பினர் அன்வர்,
பிரதேச உறுப்பினர் தாணீஸ் மற்றும்
அதிகளவான
ப�ொதுமக்களும்
கலந்து க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு தேசிய க�ொள்கை
திட்டமிடலுக்கு அமைய விதை
ப�ொதிகள்
வழங்கும்
நிகழ்வு
மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச
செயலகத்திற்குட்பட்ட க�ொக்கட்டிச்சோலை கலாசார மண்டபத்தில்
சனிக்கிழமை (06) நடைபெற்றது.
பின்தங்கிய
கிராம
பிரதேச
அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின
வளர்ப்பு மற்றும் சிறு ப�ொருளாதார பயிர்ச் செய்கை மேம்பாட்டு
இராஜாங்க அமைச்சர் சதாசிவம்
வியாழேந்திரனின் வழிகாட்டலில்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உழுந்து மற்றும் பயறு பயிர்ச்
செய்கைத் திட்டத்தின் கீழ் குறித்த
விதை ப�ொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

குறித்த
நிகழ்வில்
உழுந்து
விதை ப�ொதிகள் 213 பயனாளர்களுக்கும், பயறு விதை ப�ொதிகள்
230 பயனாளர்களுக்கும், இஞ்சி
கிழங்கு ப�ொதிகள் 08 பயனாளிகளுக்கும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
பிரதம அதிதியாக இராஜாங்க
அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் கலந்துக�ொண்ட இந் நிகழ்வில், மட்டக்களப்பு மாவட்ட
அரசாங்க அதிபர் க.கருணாகரன்,
மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச
செயலாளர் திருமதி. தட்சணகெளரி
தினேஷ், மண்முனை தென்மேற்கு
பிரதேச சபை தவிசாளர் சி.புஸ்பலிங்கம், மாவட்ட திட்டமிடல்
பணிப்பாளர் திருமதி.சசிகலா புண்ணியமூர்த்தி, மாவட்ட விவசாயப்
பணிப்பாளர் கலீல் மற்றும் பயனாளிகள் என பலரும் கலந்துக�ொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பயனாளியிடம் வீடு கையளிப்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை மீறிய 37 வர்த்தகர்களுக்கு அபராதம்
திருமலை மாவட்ட விசேட நிருபர்

வாழ்வதற்கான
இல்லறம்
செயற்திட்டத்தின் கீழ், மற்றும�ொரு வீடு கையளிக்கும் நிகழ்வு
திருக�ோணமலை மக்கள் சேவை
மன்றத்தினால் வன்னி ஹ�ோப்
அவுஸ்திரேலியா நிறுவனத்தின்
நிதி அனுசரணையில், திருக�ோணமலை லிங்க நகர் கிராமத்தில்
ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) மன்றத்தின் தலைவர் எம்.ரீ .எம். பாரிஸ்
மற்றும் மட்டக்களப்பு ப�ோதனா
வைத்தியசாலை இயன் மருத்துவர்
வீ. டிலக்சன் ஆகிய�ோரின் பங்குபற்றுதலுடன் கையளிக்கப்பட்டது.
வறுமைக் க�ோட்டிற்கு கீழ் வாழுகின்ற ஓலைக் குடிசை மற்றும்
தகரக் க�ொட்டில்களில் அடிப்படை
வசதிகளின்றி வாழுகின்ற குடும்பங்களுக்கு வன்னி ஹ�ோப் அவுஸ்திரேலியா நிறுவனமும் திருக�ோணமலை மக்கள் சேவை மன்றமும்

த�ொல்லையிலிருந்து
கிராமத்தையும், மக்களையும் தமது உடமைகளையும் பாதுகாக்க நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் மற்றும்
ப�ொது மக்கள் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றனர்.

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

இணைந்து பிரதேச செயலகங்களின் வழிகாட்டுதலுடன் வீடுகள்
நிர்மாணித்து வருகின்றது. அந்த
அடிப்படையில் 23வது வீட்டை நிர்மாணித்து பயனாளிக்கு கையளிக்கப்பட்டது.
இந்த வீடு நிர்மாணிப்புக்கான நிதி
உதவியை
அவுஸ்திரேலியாவில்
உள்ள சிவம் நடனப் பள்ளி மாணவர்கள் அன்பளிப்பு செய்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒக்டோபர் மாதம் நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்
சட்டத்தை மீறி வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்த 37 வர்த்தகர்களுக்கு நீதிமன்றங்களினால் 01
இலட்சத்தி 69 ஆயிரத்தி 500 ரூபாய்
அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக,
பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார
சபையின் அம்பாறை மாவட்ட புலனாய்வு உத்திய�ோகத்தர் கே.எம்.ஏ.
றிஸ்லி தெரிவித்தார்.
க�ொவிட்-19
காலப்பகுதியில்
கூடுதலான விலைக்கு ப�ொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக
நுகர்வோர்
செய்த முறைப்பாட்டையடுத்து அம்பாறை, தெஹியத்தக்கண்டி, ப�ொத்துவில், அக்கரைப்பற்று, கல்முனை, சம்மாந்துறை
ஆகிய பிரதேசங்களில் அம்பாறை
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் டி.எம்.

எல். பண்டாரநாயக்கவின் ஆல�ோசனைக்கமைய
பாவனையாளர்
அலுவல்கள் அதிகார சபையின்
அம்பாறை மாவட்ட ப�ொறுப்பதிகாரி எஸ்.என்.எம்.சாலிய பண்டார
தலைமையில் சுற்றி வளைப்புகளை
பாவனையாளர்
அலுவலகல்கள்
அதிகார சபையின் புலனாய்வு உத்திய�ோகத்தர்கள் மேற்கொண்டதாக
தெரிவித்தார்.
அக்கரைப்பற்று,
ப�ொத்துவில்,
கல்முனை, சம்மாந்துறை, அம்பாறை
ஆகிய நீதிமன்றங்களில் வழக்குத்
தாக்கல் செய்யப்பட்டு அபராதம்
விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
கட்டுப்பாட்டு விலையை மீறி
சீமெந்து விற்பனை செய்த வரத்தகர்களுக்கெதிராகவே கூடுதலான வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகவும்,
களஞ்சிய சாலைகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சீமெந்து கைப்பற்றப்-

பட்டு அவ்விடத்திலேயே கட்டுப்பாட்டு விலைக்கு ப�ொது மக்களுக்கு
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதேவேளை, நுகர்வோர் நலன்
கருதி
வர்த்தக
நிலையங்களில்
விலைப்பட்டியலை காட்சிப்படுத்தாமை கட்டுப்பாட்டு விலையை
விட கூடுதல் விலைக்கு ப�ொருட்களை விற்பனை செய்தல், நுகர்வுக்குப் ப�ொருத்தமில்லாத ப�ொருட்களை
காட்சிப்படுத்தியமை,
காலவதியான ப�ொருட்கள் மற்றும்
தரமற்ற ப�ொருட்களை விற்பனை
செய்து நுகர்வோரை ஏமாற்றுதல்,
மின் உபகரணங்களுக்கான கட்டுறுதிக் காலத்தை வழங்காமை உள்ளிட்ட ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்ட
வர்த்தகர்களுக்கெதிராகவும் நீதிமன்றில் வழக்குத் தாக்கல்
செய்ததாகவும் கூறினார்.

திருக�ோணமலை - கன்னியா மாங்காயூற்று பகுதியில் ஹெர�ோயின்
ப�ோதைப்பொருளை வைத்திருந்த
மூன்று பிள்ளைகளின் தாய�ொருவரை இம்மாதம் 8 ஆம் திகதி வரை
விளக்கமறியலில்
வைக்குமாறு
திருக�ோணமலை நீதிமன்ற பதில்
நீதிவான் சுபாஷினி சித்திரவேல்
சனிக்கிழமை (6) உத்தரவிட்டார்.
மாங்காயூற்று, கன்னியா பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயதுடைய
பெண்ணொருவரே
விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேக நபரான குறித்த பெண்
20.7 கிராம் ஹெர�ொயின் ப�ோதைப்
ப�ொருளை விற்பனைக்காக வைத்திருந்த நிலையில், திருக�ோணமலை
பிராந்திய ப�ோதைப்பொருள் குற்றத்தடுப்பு ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த
தகவலின் அடிப்படையில் 20.7
கிராம் ஹெர�ோயினுடன் கைது
செய்து, திருக�ோணமலை நீதிமன்ற
பதில் நீதிவான் முன்னிலையில்
ஆஜர்படுத்திய ப�ோதே விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதிவான் உத்தரவிட்டார்.

ரயிலில் ம�ோதி
இளைஞன் பலி
முள்ளிப்பொத்தானை குறூப்,
கிண்ணியா தினகரன் ர�ொட்டவெவ
குறூப் நிருபர்கள்

திருக�ோணமலை தம்பலகாமம்
முள்ளிப்பொத்தானை 95ம் கட்டை
புகாரி பாடசாலையின் அருகாமையில் புகையிரத பாதையில்
இருந்து த�ொலைபேசியில் கதைத்துக் க�ொண்டு இருந்தவர் மீது ரயில்
ம�ோதி உயிரிழந்துள்ளார்.
இச்
சம்பவம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) க�ொழும்பில் இருந்து
திருக�ோணமலை ந�ோக்கி சென்றுக�ொண்டிருந்த புகைவண்டி பி.ப
05.-3 0மணியலவில் முள்ளிப்பொத்தானையால் செல்லும் ப�ோதே இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
ரயிலில் ம�ோதி விபத்துக்குள்ளானவர்
முள்ளிப்பொத்தானை
95ஆம் கட்டை சதாம் நகரை
சேர்ந்த ஹமீத் முபீத் (20 வயது)
திருமணமனவர் என ப�ொலிசார்
தெரிவித்தனர்.

கருவாட்டு கடையில் திருட்டு
வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்

மூதூர் மத்திய கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரத்ததான நிகழ்வு கல்லூரி ஆராதனை மண்டபத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) இடம்பெற்றது.
இரத்ததான முகாமில் பாடசாலையின் பழைய மாணவர்கள், அதிபர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் இராணுவத்தினர், கடற்படையினர், ப�ொலிஸார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து
க�ொண்டு இரத்ததானம் வழங்குவதை படத்தில் காணலாம்.									
படம்: த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

அக்கரைப்பற்று சாகாம வீதி
அர்ச்சனா திரையரங்கின் முன்னால்
அமைந்திருந்த சிறிய கருவாட்டுக்கடை ஒன்றினை
சனிக்கிழமை
(06) நாசமாக்கிய சில விசமிகள்,
அங்கிருந்த பெறுமதியான தராசு
ஒன்றினையும் களவாடிச் சென்றுள்ளனர்.
இச்சம்பவம்
பலத்த மழை
பெய்த நேரம் இடம் பெற்றிருக்கலாம் என
சந்தேகிக்கப்படும்
நிலையில், கடையின் உரிமையாளர்
ப�ொலிசாரிடம் முறைப்பாட்டினை

பதிவு செய்துள்ளார்.
குறித்த கடையானது சிறியதாக
ஆரம்பிக்கப்பட்டு கடை உரிமையாளரின் முயற்சியால் சற்று பெரிதாக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு முன்னர்
திறந்து வைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே, இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. கடையின் பின்புறத்தை
உடைத்து உள்நுழைந்த கள்வர்கள்
அங்கிருந்த கருவாடுகளை அருகில்
இருந்த நீர்நிறைந்த வளவினுள் வீசி
எறிந்துள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்த
டிஜிட்டல் தராசினையும் எடுத்து
சென்றுள்ளனர்.
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கிழக்கில் 16 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில்
93 வீதமானவர்களுக்கு முதலாவது தடுப்பூசி
மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் த�ௌபீக்
(நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்)

கிழக்கு மாகாணத்தில் 16 வயதிற்கு
மேற்பட்டவர்களில்
93
வீதமானவர்களுக்கு
முதலாவது
தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக,
மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஏ.ஆர்.எம். த�ௌபீக்
தெரிவித்தார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) நிந்தவூர் ஆதார வைத்தியசாலையின்
வைத்திய அத்தியட்சகர் டாக்டர்
ஷகீலா ராணி இஸ்ஸதீன் தலைமையில் இடம்பெற்ற க�ௌரவிப்பு
நிகழ்வில், கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் உரையாற்றுகையில், ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஒவ்வொரு வாரமும் எம்மை

அழைத்து
க�ொவிட்
நிலைமை
பற்றி
கேட்டறிவார். இந்தக்
கூட்டத்தில்
ப�ொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி
செலுத்தும் விடயத்தில்
மிகவும் பிரயத்தனத்துடன் செயற்படுவதை
நாம் அவதானிக்கின்ற�ோம்.
கிழக்கு
மாகாணத்தில் இன்றைய கணிப்பீட்டின் படி 16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் 93 வீதமானவர்களுக்கு
முதலாவது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் 81 வீதமானவர்களுக்கு இரண்டாவது தடுப்பூசி
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு
இருக்கும் நிலையில், ஜனாதிபதி
நாட்டின் அபிவிருத்தி விடயத்தி-

லும்,
மக்களுக்கான
பாதுகாப்பு
விடயத்திலும் அதிக கவனம்
செலுத்தி வருவதனை
ஒவ்வொரு க�ொவிட்
செயலணி கூட்டத்திலும் நாம் கண்டுக�ொள்கிற�ோம்.
அத்துடன்
இந்தக்
கூட்டத்தில் உல்லாச
துறையின்
பாதிப்பு
பற்றி அதிகம் கேட்டறிந்து க�ொள்வதுடன், இவைகளை
சீராக்கி விரைவில் நாட்டை திறந்து
விட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள
வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வார்.
அதற்காக பாடசாலைகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் வியாபார நிறுவனங்கள் என்பன தற்போது திறந்துவிடப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலை

ஒரு சாதாரண நிலை அல்ல. இந்த
நிலையில்தான் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் மிக அவதானமாக செயற்படவேண்டும் எனத் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வில், பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பைசால் காசிம், கல்முனைப் பிராந்திய
சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலக திட்டமிடல் அதிகாரி டாக்டர்
எம்.சி.எம். மாஹிர், சமூக சேவகர்
ஏ. ஜெமீல் உள்ளிட்ட வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள், தாதியர்கள்
மற்றும் ஏனைய உத்திய�ோகத்தர்களும் கலந்து க�ொண்டதுடன், கடந்த
க�ொவிட் காலத்தின் ப�ோது அயராது
சேவை புரிந்த நிந்தவூர் ஆதார வைத்தியசாலையின்
வைத்தியர்கள்,
தாதியர்கள் மற்றும் ஏனைய உத்திய�ோகத்தர்கள் பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.

சம்மாந்துறை ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் எஸ்.ரி.ஆர். அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவு செய்த மாணவர்களை பாராட்டிக் க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு,
சம்மாந்துறையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்ட முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவூப் ஹக்கீம் மாணவர் ஒருவருக்கு
பரிசில் வழங்குவதை படத்தில் காணலாம். (படம்-: சம்மாந்துறை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

கட்டு துவக்கு வெடித்து குடும்பஸ்தர் பலி
(ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்)

ஹ�ொரவ்பொத்தானை ப�ொலிஸ்
பிரிவுக்குட்பட்ட நிக்கவெவ
பகுதியில் கட்டு துவக்கு வெடித்ததில்
மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தைய�ொருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிசார்
தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் திங்கட்கிழமை (08)
அதிகாலை
இடம்பெற்றுள்ளது.
ரம்பாவ எனுமிடத்தில் விவசாய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்த இவர் காவ-

லுக்கு சென்றுள்ளார். இந்நிலையில்
கட்டு துவக்கு வெடித்ததாக தெரியவருகின்றது.
தற்போது
இவரது சடலம்
ஹ�ொரவ்பொத்தான பிரதேச வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
பிரேத பரிச�ோதனையின் பின்னர் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மரணம் த�ொடர்பில் ஹ�ொரவ்பொத்தானை ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வரிப்பத்தான்சேனையில் அக்கரைப்பற்றில் பாரம்பரிய கலைகள் பாடசாலைகள் நேற்று ஆரம்பம்
வாழ்வாதார உதவிகள் த�ொடர்பான செயல்முறை பயிற்சி
(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன்
நிருபர்)

இறக்காமம் தினகரன் நிருபர்

ஜனாதிபதியின்
சமுர்த்தி
அருணலு| தேசிய வேலைத்திட்டத்திற்கு அமைவாக இரண்டு இலட்சம்
மனைப் ப�ொருளாதார அபிவிருத்தி
திட்டத்தின் கீழ் இறக்காமம் பிரதேச
செயலகப் பிரிவிலுள்ள 22 பயனாளிகளுக்கு 17 இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வு வரிப்பத்தான்சேனை
03ஆம் பிரிவிலுள்ள பல்தேவைக்
கட்டடத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (05)
இடம்பெற்றது. இறக்காமம் பிரதேச

சமுர்த்தி தலைமைபீட முகாமையாளர் எம்.சீ.எம்.தஸ்லீம் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்,
பிரதேச செயலாளர் எம்.எஸ்.எம்.
றஸான் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துக�ொண்டார். இதன்போது சமுர்த்தி
உதவி பெற்று வரும் தெரிவு செய்யப்பட்ட 22 பயனாளிகளுக்கு முதற்கட்டமாக பசுக்கள் மற்றும் ஆடுகள்
வழங்கி
வைக்கப்பட்டதுடன்,
வீட்டுத் த�ோட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் 1062 பயனாளிகளுக்கு
விதைப் ப�ொதிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

எதிர்கால சமூகத்தின் நன்மைகருதி ஒவ்வொரு சமூகத்தினதும்
மறைந்து ப�ோயுள்ள பாரம்பரிய
பண்பாட்டு கலைகளுக்கு புத்தெழுச்சி க�ொடுக்கும் வகையில்
கலாசார
பண்பாட்டலுவல்கள்
திணைக்களத்தினால்
பல்வேறு
வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கமைவாக
கலாசார
திணைக்களத்தின் த�ொலஸ் மகே
பஹண வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்,
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக
கலாசார பிரிவின் ஏற்பாட்டில்
இலங்கையரின் பாரம்பரிய கலைகளான சீனடி மற்றும் சிலம்பம்
த�ொடர்பான செயல்முறை பயிற்சி
செயலமர்வு சனிக்கிழமை (6)
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக
கலாசார மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
அக்கரைப்பற்று உதவிப் பிரதேச
செயலாளர்
திருமதி.
ஏ.கே.
ர�ொசின் தாஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், கலாசார அலுவல்கள் திணைக்கள அபிவிருத்தி

ஜனாதிபதிக்கு நல்லாட்சி
வேண்டி துஆ பிரார்த்தனை

ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன்
நிருபர்)

நாட்டுக்கும்,
ஜனாதிபதிக்கும், பிரதமருக்கும்
நல்லாசி வேண்டி விசேட
துஆப் பிரார்த்தனை மேற்க�ொள்ளப்பட்டது. அகில
இலங்கை முஸ்லீம் லீக்
வாலிப முன்னணிகளின்
அம்பாறை மாவட்ட சம்மேளத்தின் தலைவர் எம்.
எம்.அஜ்வத் தலைமையில்
அண்மையில் ஒரு நாள்
விசேட செயலமர்வு சம்மாந்துறை
காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது.
இதன் ப�ோது நாட்டுக்கும், ஜனாதிபதிக்கும், பிரதமருக்கும் நல்லாசி
வேண்டி விசேட துஆப் பிரார்த்தனையை
கிழக்கிலங்கை அரபுக்
கல்லூரியின் ப�ொதுச் செயலாளர்
ம�ௌலவி
யூ.எம்.நியாஸினால்
நிகழ்த்தப்பட்டது. "ஒரே நாடு ஒரே

சட்டம்" செயலணிக்கு ப�ொதுபலசேனா அமைப்பின் ப�ொதுச் செயலாளர் கலக�ொட அத்தே ஞானசார தேரர்
தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை
த�ொடர்பில், ஜனாதிபதி மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற தீர்மானம் அகில இலங்கை முஸ்லீம் லீக்
வாலிப முன்னணி களின் அம்பாறை
மாவட்ட சம்மேளத்தினால் எடுக்கப்பட்டது.

இந்நியமனம்
த�ொடர்பில் மீள் பரிசீலனை செய்யுமாறு க�ோரும் மகஜர்
ஒன்றினை
ஜனாதிபதி
மற்றும் பிரதமர் ஆகிய�ோர்களுக்கு அனுப்புவதற்கான
தீர்மானமும் இங்கு ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
அகில
இலங்கை
முஸ்லீம் லீக் வாலிப முன்னணிகளின்
அம்பாறை
மாவட்ட
சம்மேளத்தின்
ஆல�ோசகராக
இருந்து
இம்மாதம் மரணித்த எஸ்.
எல். கலந்தர், எம்.எம்.இசட்.அமீர்,
ரீ.எல்.எம்.றஹீம், ஏ.சீ.ஏ.கபூர் ஆகிய�ோர்கள் பற்றி இரங்கல் உரையினை
அகில
இலங்கை முஸ்லீம் லீக்
வாலிப முன்னணிகளின் முன்னாள்
தேசியத் தலைவரும், தற்போதைய
நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளருமான
எம்.ஐ.உதுமாலெப்பை ஆற்றினார்.

உத்திய�ோகத்தர் திருமதி. நவப்பிரியா பிரசாந்த், அம்பாறை மாவட்ட
கலாசார உத்திய�ோகத்தர் ரி.எம்
ரின்ஷான், அக்கரைப்பற்று பிரதேச
செயலக கலாசார உத்திய�ோகத்தர்
எம்.எச்.எம். முக்தார் ஹுசையின்,
கலைஞர்களான எம்.எம். றியாசுடீன், ஐ.எல்.எம். நப்றீஸ் ஆகிய�ோரின் பங்களிப்புடன் உலக சீனடி
சம்மேளனம் மற்றும் இலங்கை
சிலம்பம் சம்மேளனத்தின் ஸ்தாபகர் தலைவர்களும் அங்கீகாரம்
பெற்ற சீனடி - சிலம்பம் பயிற்றுவிப்பாளர்கள்
வளவாளர்களாக
கலந்து க�ொண்டு சீனடி மற்றும்
சிலம்பம் கலை பற்றிய தெளிவான
செய்முறை பயிற்சியை மாணவர்களுக்கு வழங்கி வைத்தனர்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கையிலுள்ள ஒவ்வொரு சமூகத்தவர்களினது மறைந்து ப�ோயுள்ள பாரம்பரிய கலை கலாசார நிகழ்வுகளுக்கு
புத்துயிர் க�ொடுக்கும் வகையில்
ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்கள்
த�ோறும் கலாசார அலுவல்கள்
திணைக்களத்தின் த�ொலஸ் மகே
பஹண வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

-மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

உயர் வகுப்புகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட பாடசாலைகள் நேற்று
ஆரம்பிக்கப்பட்டன. மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் அ தி கமான பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டன. மாணவர்கள் சுகாதார நடைமுறைகளைப்

மழைக்கு மத்தியில் நேற்று பாடசாலைகள் ஆரம்பம்
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

நீண்டகால க�ொர�ோனா விடுமுறையின் பின்னர் திங்கட்கிழமை (8) தரம்
11 மற்றும் உயர்தர 1ஆம் 2ஆம் வருட
மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு சமுகமளித்தனர்.
நேற்று மழைக்கு மத்தியில் காரைதீவு
விபுலாநந்தா தேசிய கல்லூரிக்கு பெரு-

'க�ொர�ோனாவால் இழந்த கல்வியை
மேம்படுத்துவது காலத்தின் தேவை'
நற்பிட்டிமுனை தினகரன் நிருபர்

---க�ொர�ோனாவால் இழந்த கல்வியை
மேம்படுத்த கல்விசார் உத்திய�ோகத்தர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவது காலத்தின் தேவையாகும்.
ஆசிரியசெயலாற்றுகை தரக்கணிப்பீட்டின் பிரகாரம் கற்றல் கற்பித்தல்
இடம்பெறுகிறதா என்பதை அவதானிக்க வேண்டுமென கல்முனை
வலய கல்வி அபிவிருத்திக்கான
பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர் திருமதி
ஜிஹானா அலிப் தெரிவித்தார்.
கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலக
கேட்போர்
கூடத்தில்
இடம்பெற்ற கல்விசார் உத்திய�ோகத்தர்களுக்கான சந்திப்பில் உரையாற்றுகையிலே இதனைத் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,
க
- டந்த வருடத்தைவிட ஆயிரத்துக்கு
மேற்பட்ட மாணவர்கள் இம் முறை
கல்விப் ப�ொதுத் தராதரப்பத்திர
சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கு கல்முனை
வலயத்திலிருந்து த�ோற்றவுள்ளனர்.

பேணி பாடசாலைகளுக்கு வருகை
தந்தனர். மாணவர்கள் பெரும் உற்சாகத்துடன் வருகை தந்திருந்தனர்.
மட்டக்களப்பு
விவேகானந்தா
மகளிர் கல்லூரி அதிபர் திருமதி
என்.தர்மசீலன் தெரிவிக்கையில் 90
சதவீத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் வருகை தந்ததாக தெரிவித்தார்.

தரம் பத்தாம் ஆண்டுக்குரிய
எவ்வித பாடமும் முடிக்கப்படாத
நிலையில், மாணவர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் தூர ந�ோக்குடன்
மேற்பார்வையும் கற்றல் கற்பித்தலும் எதிர்காலத்தில் இடம்பெற
வேண்டும்.
நிலையறி பரீட்சைகள் நடாத்தப்பட்டு பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கான கற்பித்தலும் மேற்கொள்ளப்படவேண்டுமென அதிபர்களுக்கு
அறிவுறுத்தல்களை
வழங்கியுள்ள�ோம்.
இதற்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தினால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள
பெறுபேறு
அடிப்படையிலான
முகாமைத்துவ செயற்பாட்டு அமுலாக்கம் வரவேற்கக்கூடிய விடயமாகும்.
கடந்த 2020 பரீட்சை பெறுபேற்றில் சில பாடங்களில் அடைவு
மட்டம் குறைவாகக் காணப்பட்டமை கவலைக்குரிய விடயமாகும்.
அந்நிலை இவ்வருடம் ஏற்படக்கூடாதெனவும் குறிப்பிடாடார்.

வாரியான மாணவர்கள் வருகைதந்தனர். அவர்களை அதிபர் ம.சுந்தரராஜன்
உள்ளிட்ட ஆசிரியர் குழாம் சுகாதார
முறைப்படி வரவேற்றனர். க�ொர�ோனாவால் இழந்த கல்வியை மீட்க அரசாங்கம் பல வகையான வேலைத்திட்டங்களை அமுல்படுத்தி படிப்படியாக
நான்குகட்டங்களாக பாடசாலைகளை
திறந்துவருகிறது.

கசிப்பு உற்பத்தி
நிலையம்
சுற்றிவளைப்பு
மட
- ்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில்
பெய்து வரும் அடை மழைக்கு
மத்தியிலும்
நேற்றுமுன்தினம்
மாலை பாரிய கசிப்பு உற்பத்தி
நிலையம் சுற்றிவளைக்கப்பட்டதாக மாவட்ட குற்ற விசாரணைப்
பிரிவு ப�ொறுப்பதிகாரி பி.எஸ்.
பி.பண்டார தெரிவித்தார்.
கடும் மழைக்கு மத்தியிலும்
க�ொக்கொட்டிச்சோலை
சந்திமலைப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாரிய கசிப்பு உற்பத்தி
நிலைய
முற்றுகையின்போது
135,000 மி.லீ கசிப்பு 630,000 மி.லீ
க�ோடா மற்றும் இரு பரள்கள்
என்பன கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
குறித்த கசிப்பு உற்பத்தி நிலையத்தை நடாத்தி வந்த மூவர் தப்பிய�ோடி விட்டதாகவும், அவர்களை
கைதுசெய்ய
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும்
ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.

ஒரு இலட்சம் வேலை வாய்ப்பில் மாற்று திறனாளிகள் புறக்கணிப்பு
மாவட்ட செயலாளருக்கு பிரதேச செயலாளர் ஊடாக மகஜர்
அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்

அரசாங்கத்தின் ஒரு இலட்சம் வேலை
வாய்ப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்வாங்கப்படாததை இட்டு வெருகல் கதிரவன் மாற்றுத்
திறனாளிகள் அமைப்பு, திருமலை மாவட்டச் செயலாளர் சமன் தர்சன பாண்டிக்ேகாரளாவுக்கு பிரதேச செயலாளர் ஊடாக மகஜர்
ஒன்றினை கையளித்தனர்.
இம் மகஜரை கதிரவன் மாற்றுத் திறனாளி-

கள் அமைப்பின் தலைவர் ஜெ.க�ோவிந்தினி
மற்றும் செயலாளர் சி.குபேந்திரன் ஆகிய�ோர்
கையளித்தனர்.
அம் மகஜரில் பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது, அரசாங்கத்தின் ஒரு இலட்சம் வேலை
வாய்ப்புத் திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 3வீத வேலை வாய்ப்பு வழங்குதல்
அடிப்படையில் வெருகல் பிரதேசத்தில் வழங்கப்பட்ட இரண்டாம் கட்ட வேலை வாய்ப்பில்
மாற்றுத்திறனாளிகள் எவரும் உள்வாங்கப்ப-

டவில்லை. மேலும் எமது சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் 13 பேர் விண்ணப்பித்து நேர்முகத்
தேர்வுக்கு த�ோற்றிய ப�ோதிலும் அதில் ஒருவர்
கூட த�ொழில் வாய்ப்புக்காக தெரிவு செய்யப்படாததையிட்டு நாம் மிகவும் கவலையடைகின்றோம்.
கடந்த காலத்தில் நாட்டில் ஏற்பட்ட யுத்தம்
காரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட எமது பிரதேசத்தில் அதிகமான மாற்றுத் திறனாளிகள்
வாழ்ந்து வருவத�ோடு, அவர்களில் 90 சத வீத-

மானவர்கள் நிரந்தர வருமானம் இல்லாதவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.
வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் உரிமையான 3வீத த�ொழில் வாய்ப்பினை வழங்கி, எமது த�ொழில் உரிமையை
உறுதி செய்யுமாறு க�ோருகின்றனர். இம் மகஜரின் பிரதிகளை கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்
மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கபில அதுக�ோரல மற்றும் ஜனாதிபதி ஆகிய�ோருக்கு
அனுப்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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சூடான் ப�ோராட்டக்காரர் மீது
கண்ணீர்ப் புகைப் பிரய�ோகம்

சூடான் தலைநகர் கார்தூமில்,
ஜனநாயகத்துக்கு
ஆதரவான
ப�ோராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்
மீது சூடானின் பாதுகாப்பு படையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை
வீசினர்.
கடந்த மாதம் நடந்த இராணுவ
ஆட்சிக் கவிழ்ப்பை எதிர்த்து, இரு
நாட்கள் திட்டமிடப்பட்ட மக்கள்
ஒத்துழையாமை ப�ோராட்டத்தில்
இச்சம்பவம் நடந்தது. சூடானில்
நிலவும் பிரச்சினையைத் தீர்க்க,

சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
குழு கூட்டம் ஆரம்பம்
சீ ன ா வை
ஆளும் கம்யூ னி ஸ் ட்
கட்சியின் மத்தியக் குழுக்
கூட்டம் நேற்று ஆரம்பமானது.
இதில் ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங்கின்
அதிகாரம் இன்னும் உறுதிசெய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. அடுத்த
ஆண்டு இடம்பெறவிருக்கும் தேர்தலில் ஷி மூன்றாவது தவணைக்கு
ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படக்கூடும். ஆறாவது முறை நடைபெறும்
சந்திப்பில்,
கட்சியின்
300க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள்
பங்கேற்கின்றனர்.
கட்சியின் நூற்றாண்டு நிறைவை
முன்னிட்டு, முக்கியத் தீர்மானம்
ஒன்றைப் பரிசீலிப்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.
கட்சியின் முக்கியப் ப�ொறுப்புகளில் உள்ளவர்கள் மாற்றப்படக்கூடும். ஆனால், ஜனாதிபதி ஷிக்குப்
பின்னர் யார்? என்பது பற்றி அறிவிக்கப்படாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சந்திப்பின் ஒரு பகுதியாகத்,
தாய்வானை மீண்டும் இணைக்கும்
திட்டங்கள் குறித்தும் பேசப்படும்
என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

சீனாவில் க�ொர�ோனாவை
முறியடிப்பதில் நெருக்கடி
சீ ன ா வின்
க�ொர�ோனா
ந�ோய்ப் ப ர வ லை
மு ற் றி லு ம்
துடைத்தொழிப்பதற்கான க�ொள்கை
நெருக்குதலில் உள்ளது.
அங்கு புதிதாக சுமார் 90 பேருக்கு
வைரஸ் த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட வைரஸ் பரவலைப் ப�ோன்று,
தற்போது சீனாவின் பெரும்பாலான
பகுதிகளில் ந�ோய்த்தொற்று நீடிக்கிறது.
குளிர்க்காலத்திலும், அடுத்த இளவேனிற்காலத்திலும் ந�ோய்ப்பரவலைக் கட்டுப்படுத்த சீனா சிரமத்தை
எதிர்நோக்கக்கூடும் என்று சுகாதார
அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அரபு லீக் மத்தியஸ்தர்கள் கார்தூம்
நகருக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளனர்,
அதற்கிடையிலும்
ப�ோராட்டம்
நடந்து வருகிறது.
ஆசிரியர்கள் பங்கெடுத்த ஒரு
ப�ோராட்டம் பாதுகாப்பு படையினரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது. ப�ோராட்டக்காரர்கள், இராணுவ ஆட்சி பின்வாங்கப்பட்டு, அமைதியான முறையில்
சிவில் ஆட்சி அனுமதிக்கப்பட
வேண்டும் என க�ோரி வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவில் சர்வதேச உலகில் பட்டினியால்
பயண கட்டுப்பாடு தளர்வு வாடுவ�ோர் அதிகரிப்பு
அமெரிக்கா, அதன் சர்வதேச
பயணக்
கட்டுப்பாடுகளை
நேற்று திங்கட்கிழமை த�ொடக்கம் தளர்த்தியுள்ளது.
சுற்றுப்பயணத்துக்கும், அத்தியவசியமற்ற பயணங்களுக்கும்
30க்கு மேற்பட்ட நாடுகளின்
பயணிகளுக்கு அது அனுமதி
வழங்கவுள்ளது.
ஐர�ோப்பா,
பிரிட்டன், சீன ப�ோன்றவை
அவற்றில் அடங்கும்.
ஒன்றரை ஆண்டுக்கும் மேலாக
பயணக் கட்டுப்பாடுகள் நடப்பில்
உள்ளன. தகுதிபெறும் நாடுகளில்
இருந்து, முழுமையாகத் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்டவர்கள் அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்படும்.
தடுப்பூசி, உலக சுகாதார அமைப்பின் ஒப்புதலைப் பெற்றதாக இருக்கவேண்டும். பயணிகள், தங்கள்
பயணத்துக்கு 72 மணிநேரத்துக்கு

முன்னதாகக்
வைரஸ்
த�ொற்று
இல்லை என்பதை உறுதிசெய்ய
வேண்டும்.
அத்தகைய
நிபந்தனைகளைப்
பூர்த்திசெய்வோர், அமெரிக்காவுக்குள் நுழைந்ததும் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள தேவை இருக்காது.
சர்வதேச பயணிகள் அமெரிக்காவுக்குள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்படுவது அந்நாட்டின் சுற்றுப்பயணத்
துறைக்குப் பெரிதும் உதவும் என
நம்பப்படுகிறது.

250 மில்லியனை நெருங்கும்
உலக க�ொர�ோனா சம்பவம்

உலகளாவிய க�ொர�ோனா த�ொற்று
சம்பவங்கள் 250 மில்லியனை
நெருங்கியுள்ளது. கடந்த மூன்று
மாதங்களில், தினசரிய த�ொற்று சம்பவங்கள் 36 வீதமாக வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருப்பதாக ர�ோய்ட்டர்ஸ் புள்ளிவிபரம் காட்டுகிறது.
வைரஸ் பரவல் மந்தமடைந்தப�ோதும், வேகமாகப் பரவக்கூடிய டெல்டா திரிபு காரணமாக
ஒவ்வொரு 90 நாட்களுக்கு 50 மில்லியன் புதிய த�ொற்று சம்பவங்கள்
பதிவாகின்றன. முதலாவது 50 மில்லியன் த�ொற்று சம்பவத்திற்கு சுமார்
ஓர் ஆண்டு எடுத்துக் க�ொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
எனினும் ரஷ்யா, உக்ரைன் மற்றும்
கிரேக்கம்
ப�ோன்ற
நாடுகளில்
ந�ோய்த்தொற்று சாதனை அளவுக்கு
உச்சம் பெற்றிருக்கும் நிலையில்,
240 நாடுகளில் 55 நாடுகளில் ந�ோய்த்
த�ொற்று சம்பவங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக ர�ோய்ட்டர்ஸ் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
கிழக்கு ஐர�ோப்பா அந்தப் பிராந்தியத்தில் மிகக் குறைவான தடுப்பூசி
வழங்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது.

உலகெங்கும் பதிவாகும் அனைத்து
புதிய த�ொற்றுகளில் பாதிக்கும் அதிகமானது ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் இடம்பிடித்துள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு
நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு மில்லியன்
த�ொற்று சம்பவங்கள் பதிவாவதாக
ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உலக மக்கள் த�ொகையில் பாதிக்கும் அதிகமானவர்கள் இன்னும்
ஒருமுறையேனும் தடுப்பூசி பெறாதவர்களாக இருப்பதாக ர�ோய்ட்டர்ஸ்
தரவுகள் கூறுகின்றன. குறைந்த வரு-

ஜெர்மனியில், கடந்த ஓராண்டில்
காணாத அளவு புதிதாக க�ொர�ோனா
த�ொற்று அடையாளம் காணப்படுவ�ோர் எண்ணிக்கை கடந்த வாரம்
அதிகரித்துள்ளது.
அங்கு, வைரஸ் பரல் 100,000
பேரில் 201.1 என்ற வீதத்தில் இருப்பதாகத் தரவுகள் காட்டுகின்றன. ஜெர்மனியில் முன்னரை விட மேலும்
அதிகமான�ோர் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்-

விண்வெளியில்
நடந்த
முதல் சீனப் பெண் என்ற
பெயரை வாங் யாப்பிங்
பெற்றுள்ளார்.
சீனாவின்
விண்வெளித்
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக

உலகில்
பட்டினியால்
வாடும்
மக்களின்
எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள்
சபை தெரிவித்துள்ளது.
43 நாடுகளில் பட்டினியின் விளிம்பில் இருப்போர்
எண்ணிக்கை 45 மில்லியனுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக, ஐ.நா
உணவு அமைப்பு கூறியது.
ஓராண்டுக்கு
முன்னர்
பதிவான 42 மில்லியனைவிட
இது அதிகம். ஆப்கானிஸ்தானில்
மேலும் 3 மில்லியன் பேர் பட்டினியால் வாடுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் அந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
உள்நாட்டுப் ப�ோர், பருவநிலை
மாற்றம், க�ொவிட்-19 ந�ோய்ப்பரவல் ப�ோன்றவற்றால் உலகம்
முழுவதும் பட்டினியால் வாடும்

மக்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக
உயர்ந்துள்ளதாக உணவு அமைப்பு
கூறியது.
உலகளாவிய
பட்டினியை
தவிர்ப்பதற்கு 7 பில்லியன் ட�ொலர்
தேவைப்படுவதாக உலக உணவுத்
திட்டம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த
ஆண்டு ஆரம்பத்தில் இந்த நிதித்
தேவை 6.6 பில்லியனாக இருந்தது.

க�ொவிட்-19 மாத்திரையை
ச�ோதிக்க பிரிட்டன் திட்டம்

மானம் உடைய நாடுகளில் 5 வீதத்திற்கும் குறைவானவர்களே ஒரு
முறையேனும் தடுப்பூசி பெற்றுள்ளனர்.
அடுத்த 12 மாதங்களில் ஏழை நாடுகளில் க�ொர�ோனா தடுப்பூசி திட்டம்,
ச�ோதனை மற்றும் மருந்துக்காக 23.4
பில்லியன் ட�ொலர் நிதியை உலகின்
20 மிகப்பெரிய ப�ொருளாதார நாடுகளிடமும் உலக சுகாதார அமைப்பு
மற்றும் உதவிக் குழுக்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மெர்க் நிறுவனத்தின் க�ொவிட்-19
மாத்திரைகளை இம்மாதத்திலிருந்து
ச�ோதனை செய்ய பிரிட்டன் திட்டமிட்டுள்ளது.
பிரிட்டனின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்தத் தகவலை வெளியிட்டது. இந்த ச�ோதனைகள் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ளாத�ோரிடம் நடத்தப்படும்.
பிரிட்டன் கடந்த வாரம் மெர்க்
நிறுவனத்தின் க�ொவிட்-19 மாத்திரைகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியது.
க�ொவிட-19 மாத்திரைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு பிரிட்-

டனாகும்.
க�ொவிட்-19 ந�ோய்த்த�ொற்றுக்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தில்
மெர்க் நிறுவனத்தின் ம�ோல்னுபிரவீர் மாத்திரைகள் முக்கிய திருப்பமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மெர்க்
நிறுவனத்தின்
சுமார்
480,000 க�ொவிட்-19 மாத்திரைகளையும் பைசர் நிறுவனத்தின்
250,000 க�ொவிட்-19 மாத்திரைகளையும் வாங்க பிரிட்டன் ஒப்பந்தம்
செய்துக�ொண்டுள்ளது.
ஆயினும் பைசர் மாத்திரைகளுக்கு பிரிட்டன் இன்னும் அதிகாரபூர்வமாக ஒப்புதல் வழங்கவில்லை.

க�ொண்டனர். இருப்பினும், முழுமையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொண்ட�ோர் எணணிக்கை 70 வீதத்திற்கும்
குறைவாகவே உள்ளது.
தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளாத�ோருக்கு வரும் மாதங்களில் வைரஸ்
த�ொற்று ஏற்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
ஜெர்மனியின் சாக்சனி பகுதியில்
தேசியச் சராசரியை விட, அதிகமாக

வைரஸ் பரவல் வீதம், 100,000
பேரில் 491.3 என்ற அளவில்
உள்ளது. ஜெர்மனியில், தடுப்பூசி
ப�ோடாத�ோருக்குப் புதிய கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன.
உட்புற உணவகங்கள், உள்ளரங்குகள் ஆகியவற்றுக்குச் செல்வோர்,
முழுமையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது வைரஸ்

த�ொற்றிலிருந்து
மீண்டதற்கான
சான்றைக் காட்ட வேண்டும் என்ற

புதிய விதி செயல்முறைப்படுத்தப்படும்.

டியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்திற்கான கட்டுமானப் பணிகள்
நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில்
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அதிகாரியான ஜாய் ஜிகாங் என்பவருடன்
இணைந்து பணியாற்றிய பெண்

வீராங்கனை வாங் யாப்பிங் விண்வெளியில் நடந்து சாதனை படைத்தார்.
இதன் மூலம் விண்வெளியில்
நடந்த முதல் சீனப் பெண் என்ற
பெயரையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

சில நிமிடங்கள் மட்டும் நடந்துவிட்டு பின்னர் அவர் விண்வெளி
நிலையத்திற்கு திரும்பினார்.
வாங் யாப்பிங் சீன விமானப்படை வீராங்கனையாக இருந்து
வந்தார்.

க�ோப்வின் காண�ொளி சமூக
வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து கிரைஸ்சேர்ச் பள்ளிவாசல்களில் 51 முஸ்லிம்
வழிபாட்டாளர்களை படுக�ொலை செய்த தாக்குதல்தாரி
தம்மீதான ஆயுள் தண்டனைக்கு எதிராக மேன்முறையீடு
செய்யவுள்ளார். 2019 தாக்குதலின் பின்னர் அவர் குற்றத்தை
ஒப்புக்கொண்ட நிலையில் இந்தத் தண்டனை வழங்கப்பட்டதாக அவரது வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வெள்ளையின மேலாதிக்கவாதியான 31 வயது பிரென்டன் டரன்ட் மீது கடந்த ஆண்டு பிணை இன்றி ஆயுள்
தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
நியூசிலாந்து நீதிமன்றம் ஒன்று ஒருவருக்கு இவ்வாறு
ஆயுள் தண்டனை விதித்தது முதல் முறையாகும்.
இந்நிலையில் இந்த தண்டனை அவநம்பிக்கைக்குரியது
மற்றும் உரிமைச் சட்டங்களை மீறுவதாக உள்ளது என்பதால்
இந்தத் தீர்ப்புக்கு எதிராக தமது கட்சிக்காரருக்கு மேன்முறையீடு செய்ய ஆல�ோசனை வழங்கியதாக பிரென்டனின் வழக்கறிஞர் ட�ோனி எலிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெர்மனியில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று பரவல் அதிகரிப்பு

விண்வெளியில் நடந்து சீனப் பெண் சாதனை

2010ஆம்
ஆண்டு
அவர்
விண்வெளி
வீராங்கனையாக
தேர்வு
செய்யப்பட்டார்.
41
வயதான நிலையில் அவர் விண்வெளியில் நடந்து இந்த சாதனையை
நிகழ்த்தியுள்ளார்.

பருவநிலை மாநாடு: கடலில் நியூசிலாந்தின் பள்ளிவாசல்
நின்றவாறு பேசிய அமைச்சர் தாக்குதல்தாரி மேன்முறையீடு
பசிபிக் பெருங்கடல் நாடான
துவலுவின், வெளியுறவு அமைச்சர்
சைமன் க�ோப் கடலில் நின்றவாறு
பருவநிலை மாற்றம் குறித்து பேசியுள்ளார்.
சிஓபீ26 பருவநிலை மாநாட்டிற்காக முழங்கால் அளவு, கடலில்
நின்று அவர் காண�ொளியில் பேசியுள்ளார். பருவ நிலை மாற்றத்தால்
தமது தீவு நாடு எத்தகைய அபாயத்தை எதிர்நோக்குகிறது என்பதைக் க�ோப் சுட்டிக்காட்டினார்.
கடல் மட்ட உயர்வால் துவலு
பெரிய அளவில் பாதிக்கக்கூடும்
என்று அவர் அச்சம் தெரிவித்தார்.
பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தில்

இருந்து தப்பிக்க உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும்
துவலு வலியுறுத்தியது.

ப�ொலிஸாரின் கடமைக்கு இடையூறு

ஆறு பெண் சந்தேக
நபர்கள் உட்பட 10 பேர்
ப�ொலிஸாரினால் கைது
அநுராதபுரம் தினகரன், திறப்பனை தினகரன்
நிருபர்கள்

அநுராதபுரம் கஹட்டகஸ்திகிலிய பகுதியில்
ப�ொலிஸாரது கடமைக்கு இடையூறு விளைவித்து அவர்களை தாக்கிய சம்பவத்துடன்
த�ொடர்புடைய ஆறு பெண் சந்தேக நபர்கள்
உட்பட பத்துப்பேரை அநுராதபுரம் வலய குற்றத்தடுப்பு பிரிவு ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
கஹட்டகஸ்திகிலிய ப�ொலிஸ் பிரிவின்
துருக்குராகம பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை
(06) பகல் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். இதன்போது காயமடைந்த ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் ஒருவரும்
ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவரும் சிகிச்சைக்காக வேண்டி அநுராதபுரம் ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது
தெரியவந்துள்ளது. சம்பவம் பற்றி மேலும் தெரியவருவதாவது, ப�ோதைப் ப�ொருள் ஒழிப்பு
பிரிவுக்கு கிடைத்த தகவல�ொன்றுக்கமைய
சம்பவதினத்தன்று பகல் அநுராதபுரம் வலய
ப�ோதைப் ப�ொருள் தடுப்பு பிரிவு ப�ொலிஸார்
கஹட்டகஸ்திகிலிய துருக்குறாகம பகுதியில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் ப�ோது
27 கிராம் ஹெர�ோயின் ப�ோதைப் ப�ொருட்களுடன் 18 வயது இளைஞன் ஒருவரை கைது செய்துள்ள ப�ோதே தடிகள் மற்றும் ப�ொல்லுகளால்
ப�ொலிசாரை தாக்கியுள்ளனர்.
நிலமையை கட்டுபடுத்துவதற்காக வேண்டி
சம்பவயிடத்துக்கு
கஹட்டகஸ்திகிலிய
ப�ொலிஸார்
வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
அவர்களின் உதவியுடன் தாக்குதல் சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடய ஆறு பெண்களையும் நான்கு
ஆண்களையும் ப�ொலிஸார் கைது செய்தனர்.
பின்னர் அநுராதபுரம் நீதிமன்றில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டப�ோது அவர்களை விளக்கமறியலில்
வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார். சம்பவம்
த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை கஹட்டகஸ்திகிலிய ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நீரில் மூழ்கி
குடும்பஸ்தர் உயிரிழப்பு

15

ngWif mwptpj;jy;
tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

(2003 ,y; jpUj;jg;gl;lJk;) kw;Wk; 1995 [_d; 16Mk;
jpfjpaplg;gl;l 875/9Mk; ,yf;f tpNrl tu;j;jkhdpapy;
gpuRupf;fg;gl;lJk; kw;Wk; 2003 [{iy 29Mk; jpfjpaplg;gl;l
1299/6Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpahy; jpUj;jg;gl;lJkhd 1995Mk;
Mz;bd; fk;gdp ifafg;gLj;Jjy; kw;Wk; ,izj;jy;
rl;lf;Nfhitapd; fPo; mwptpj;jy;.

2022Mk; tUlj;jpy; ,iaGila itj;jparhiyfSf;F rikj;j czit toq;Ftjw;fhf
202112-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpd;
ngWifr; rigj;
jiytuhfpa vd;dhy; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l
Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
02 rikj;j czT toq;fy;
mDuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiy kw;Wk; nghyd;dWit nghJ itj;jparhiyfs; jtph;e;j
tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;Jf;Fl;gl;l Vida rfy itj;jparhiyfspy;
jq;fp rpfpr;ir ngWk; Nehahsh;fSf;fhf.

fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rpapd; (GUARDIAN
CAPITAL PARTNERS PLC) kPjKs;s midj;J toq;fg;gl;l
kw;Wk; nrYj;jg;gl;l rhjhuz gq;Ffis nfhs;tdT
nra;tjw;F tiuaWf;fg;gl;l N\h nthy]; vd;l; n`l;[;];
(SHAW WALLACE & HEDGES LIMITED) epWtdj;jpd; fl;lha
tpUg;gwptpg;G (Offer).

2021 நவம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை
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itj;jparhiyfSf;fhd rikj;j czT toq;Fjy; - 2022

Nrit
itj;jpa
rhiy
tFjp
A
rikj;j czT toq;fy;

03.
04.

05.

06.

07.
08.

09.

fl;lzk; kw;Wk; rkh;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;
xU Nfs;tpg;
2022 khh;r; 03Mk;
nrhj;Jr;
gj;jpuj;jpw;fhd
jpfjp tiu nry;Ygb
rhd;wpjo;
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; ahFk; tq;fpg; gpiz
nghJ
gj;jpuf; fl;lzk; (&gh)
Kwp (&gh)
(&gh)
2>500.00
85>000.00
150>000.00

B

2>500.00

75>000.00

C

2>500.00

60>000.00

85>000.00

D

2>500.00

40>000.00

65>000.00

E

2>500.00

15>000.00

40>000.00

125>000.00

nghJ 170 gbtk; %yk; nrhj;Jr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fhtpbd; mjw;Fr; rkkhd ngWkjpAila
gzj;ij khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.
Nkw;gb Nritia toq;Ftjw;F
i.
rfy toq;Feh;fSk;; tlkj;jpa khfhzj;jpy; tjptplj;ijf; nfhz;lth;fshf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
ii. rfy toq;Feh;fSk; tlkj;jpa khfhzj;jpy; jkJ tjptplj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf
gpuNjr nrayhshpd; Nknyhg;gj;Jldhd tjpTr; rhd;wpjnohd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
iii. toq;fy;fSf;fhd chpa gpiz kw;Wk; nrhj;Jr; rhd;wpjo; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
jFjpahd tpz;zg;gjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij tlkj;jpa khfhz Rfhjhu
Nritg; gzpg;ghshpd; ngahpy; fhrhfr; nrYj;jp Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nfs;tpg;gj;jpuk; toq;fy; 2021-11-09Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 300 kzp tiu
mYtyf Neuj;jpDs; ,lk;ngWk;.
g+uzg;gLj;jpa Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; xt;nthU epWtdj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf jahhpf;fg;gl;L %yg;
gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;Ntwhf nghwpapl;L 2021-12-01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;
fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; khfhz Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; / jiyth;> jpizf;fs
Nfs;tpr; rig> khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk; vDk;
Kfthpf;F mDg;gpNah my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy;
nfhz;L te;J cs;spl;Nlh rkh;g;gpf;fyhk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nrit
kw;Wk; Nritf;F chpj;jhd epWtdk;> %yg; gpujpah my;yJ efy; gpujpah vdj; njspthff;
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wJk; cld; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mr;re;jh;g;gj;jpy;
Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w Kfth; fye;Jnfhs;syhk;.
Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gjpT mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf
tq;fpnahd;wpy; tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l 202203-03Mk; jpfjp Kjy; 91 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz Kwpnahd;wpd; %yk;
my;yJ khfhz Rfhjhu gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F ,iaGila fl;lzj;ij itg;Gr; nra;J
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
,f;Nfs;tp njhlh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

itj;jpah; lgps;A.vk;. ghypj;j gz;lhu>
khfhz Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; / jiyth;>
khfhz Rfhjhuj; jpizf;fs ngWiff; FO.
njhiyNgrp: 025-2050718/025-2223790

களுத்துறை மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த
சில நாட்களாக த�ொடர்ந்து பெய்து வரும்
கன மழை காரணமாக களுத்துறை ப�ொலிஸ்
பயிற்சி பாடசாலையின் பிரதான நுழைவாயிலுக்கு முன்னால் காணப்படும் க�ொலணிய
சந்தி நீரில் மூழ்கி காணப்படுகின்றது.
இதன் காரணமாக
களுத்துறை நகரில்
இருந்து க�ொலணிய சந்தியின் ஊடாக அமைந்துள்ள களுத்துறை சேருபிட்ட மற்றும் களுத்துறை நேபட வீதியின் ப�ோக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜீப் வண்டி
குடைசாய்ந்து
ஒருவர் உயிரிழப்பு
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

ஹபரண ஹுருலு பூங்காவிற்கு சுற்றுலா
சென்றிருந்தோரை காட்டு யானையின் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக வேகமாக பயணித்த ஜீப் வண்டி குடைசாய்ந்ததில் ஒருவர்
உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
நான்கு குழந்தைகள் உட்பட ஒன்பது பேர்
காயமுற்று வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற
வாகனமே இவ்வாறு தடம்புரண்டுள்ளது.

tiuaWf;fg;gl;l N\h nthy]; vd;l; n`l;[;];
N\h nthy]; ,d;nt];l;nkd;l;]; gPvy;rP
v];.tP. uhi[ah kw;Wk; N[.N[.gP.V. uhi[ah
v];.Mu;. uhi[ah kw;Wk; I.Mu;. uhi[ah
nkhj;jk;

nfhs;tdT nra;ag;gl;l
gq;Ffspd; vz;zpf;if
8>700>000
7>742>800
3,130,000
2,120,000
21,692,800

rjtPjk;
33.68%
29.97%
12.12%
8.21%
83.97%

mj;jifa ifafg;gLj;Jjypd; gb> fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,y;
nfhs;tdthsu;fshy; itj;jpUf;fpd;w nkhj;j rhjhuz gq;Ffspd; vz;zpf;if ,uz;L
NfhbNa gjpdhW ,yl;rj;J njhz;Z}w;W ,uz;lhapuj;J vz;Z}W (21>692>800) rhjhuz
gq;Ffs; MFk;> ,J fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; toq;fpa rhjhuz
gq;Ffspd; vz;gj;J %d;W jrk; xd;gJ VO rjtPjk; (83.97%) MFk;.
mjd; tpisthf> fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,y; mj;jifa gq;Fjhuu;fshy;
itj;jpUf;fpd;w rhjhuz gq;Ffis nfhs;tdT nra;tjw;F (“tpUg;gwptpg;G”) fhu;bad;
nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; vQ;rpa gq;Fjhuu;fSf;F tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w
fk;gdpahy; fl;lha tpUg;gwptpg;ig Nkw;nfhs;syhdJ> 2021 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f
,yq;ifg; gpizaq;fs; kw;Wk; guptu;j;jid Mizf;FOr; rl;lj;jpd; fPo; (“rl;lf;Nfhit”)
,yq;ifg; gpizaq;fs; kw;Wk; guptu;j;jid Mizf;FOtpdhy; (“SEC") ntspaplg;gl;l
1995Mk; Mz;bd; (2003 ,y; jpUj;jg;gl;lthW) fk;gdpia ifafg;gLj;Jjy; kw;Wk;
,izj;jy; rl;lf;Nfhitapd; 31(1)(m)Mk; rl;ltpjpapd; mbg;gilapy;> xU fl;Lg;ghlhf
cs;sJ.

2. tpUg;gwptpg;gpd; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp> fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d;
gq;Fjhuu;fsplkpUe;J vQ;rpa midj;J fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d;
rhjhuz gq;FfisAk; (Vw;fdNt nfhs;tdthsu;fshy; itj;jpUf;Fk; gq;Ffisj; jtpu)
NkNy Fwpg;gpl;l ifafg;gLj;jy; jpfjpf;F Ke;ija gd;dpnuz;L (12) khj fhyj;jpw;Fs;
fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; gq;Ffis toq;Fgtu; kw;Wk; toq;FgtUld;
,ize;J nraw;gLk; egu;fs; thq;fpa mjpfgl;r tpiyahf ,Uf;fpd;w Kg;gj;jp ,uz;L
&gha; Kg;gJ rjk; (&. 32.30) njhifapy; ("tpUg;gwptpg;G tpiy") ngWtjw;F fl;lha
tpUg;gwptpg;ig toq;f tpUk;GfpwJ.

முந்தல் புதுக்குடியிருப்பு
பகுதியிலுள்ள
குளம் ஒன்றில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற குடும்பஸ்தர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி
ஞாயிற்றுக்கிழமை (07)
உயிரிழந்ததாக முந்தல் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
முந்தல் குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த
47 வயதுடைய ஒரு பிள்ளையின் தந்தையே
இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார்.
குறித்த நபர் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை மீன்பிடிப்பதற்காக முந்தல் குடியிருப்பு பகுதியிலுள்ள குளம் ஒன்றுக்கு சென்றுள்ளார் எனத்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு மீன்பிடிப்பதற்காக சென்ற நிலையிலேயே குறித்த நபர் அந்தக் குளத்தில் நீரில் மூழ்கியுள்ளார் என ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
இதனையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் ஒன்று
சேர்ந்து குளத்திற்குள் வீழ்ந்த குடும்பஸ்தரை
பாதுகாப்பாக வெளியே எடுத்து, உடனடியாக
முந்தல் மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு
சென்ற ப�ோதிலும் அவர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.

களுத்துறை சுழற்சி நிருபர்

gq;Fjhuu;fs;

rl;lf; Nfhitapd; Vw;ghLfSf;F ,zq;f> tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp ,jd; gpd;du;
Fwpg;gplg;gLfpd;w epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf tpUg;gwptpg;ig Nkw;nfhs;s
tpUk;GfpwJ.

கற்பிட்டி தினகரன்
விஷேட நிருபர்

கன மழையால்
களுத்துறையில்
வீதிகள் மூழ்கின

1. tpUg;gwptpg;gpd; gpd;dzp
(i) N\h nthy]; ,d;nt];l;nkd;l;]; gPvy;rP (ii) v];.tP. uhi[ah kw;Wk; N[.N[.gP.V.
uhi[ah kw;Wk; (iii) v];.Mu;. uhi[ah kw;Wk; I.Mu;. uhi[ah (tpUg;gwptpg;Gr;
nra;gtUld; ,ize;J> “nfhs;tdthsu;fs;”)> MfpNahUld; ,ize;J
nraw;gLfpd;w tiuaWf;fg;gl;l N\h nthy]; vd;l; n`l;[;]; (“tpUg;gwptpg;Gr;
nra;fpd;w fk;gdp”) fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kiwapy; fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;];
gPvy;rpapd; ,uz;L NfhbNa gjpdhW ,yl;rj;J njhz;Z}w;W ,uz;lhapuj;J
vz;Z}W (21>692>800) rhjhuz gq;Ffis gq;nfhd;wpw;F ,yq;if &gha;
Kg;gj;jpuz;L &gha; Kg;gJ rjk; (&. 32.30) vd;w tpiyapy; 2021 xf;Nlhgu; 28Mk;
jpfjp nfhOk;G gq;F gupth;j;jidapy; vjpu; guptu;j;jid xd;wpd; %yk;
ifafg;gLj;jpAs;sJ.

tpUg;gwptpg;Gf;F cl;gl;l mj;jifa rhjhuz gq;Ffspd; vz;zpf;if> ehw;gj;njhU
,yl;rj;J ehw;gj;Njhuhapuj;J vl;L (4>141>008) rhjhuz gq;Ffs;> mjhtJ fhu;bad;
nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; toq;fg;gl;l kw;Wk; nrYj;jg;gl;l rhjhuz gq;Ffspy;
gjpdhW jrk; G+r;rpak; %d;W rjtPjk; (16.03%) MFk;.

மில்ேகா (பிைறவட்) லிமிட்ெடட்
(murhq;f chpikAs;s njhopy; Kaw;rp)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

2022ஆம் ஆண்டிற்காக
கா���தி பத்திரங்கைள வழங்கல்
Tender No.: M/PUR/TEN/2021/27
,yq;ifapy; ~~i`yz;l;|| vd;w th;j;jf ehkj;jpd; fPo; ghw;gz;iz cw;;gj;jpfis jahhpf;Fk;
Kjd;ikahd ghy; gjdply; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; epWtdNk kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll; MFk;.
gpd;tUtdtw;wpw;fhf xU tUl fhyg;gFjpf;F Gfo; ngw;w fhg;GWjp fk;gdpfsplkpUe;J khj;jpuNk
kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll; ,d; Nfs;tpf; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy;
Nfhug;gLfpd;wd.

1.
2.
3.
4.

Group Life Insurance
Surgical & Hospitalization Cover.
Workmen Compensation
Fire Insurance
4.1. Stores Items
4.2. Finished Goods
4.3 Buildings
4.4 Plant & Machinery
4.5 Laboratory & Office
Equipments

5.
6.
7.
8.
9.

Computers & Accessories
Money (in transit and safe)
Motor Vehicles
Goods in Transit
Boilers

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW 1 ,ypUe;J 9 tiuapyhd cUg;gbfSf;F tpiykDf;$Wfs; jdpj;jdpahf
toq;fg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU Nfs;tpAk; thpfs; kw;Wk; midj;J Kd;itf;fg;gLk; jilfs;
Nghd;wit mlq;fyhf nkhj;j njhifapid rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
nghJthd epge;jidfs; :
1.
2021.11.09 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.22 Mk; jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g.
9.30 kzpf;Fk; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gk; mj;Jld; kPsspf;fg;glhj
fl;lzj;jpd; tq;fp tuTj;Jz;L gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;J nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 345 Mk;
,yf;fj;jpYs;s 5 Mk; khbapd; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; nfhs;tdTg; gphptpypUe;J
tpguq;fSldhd Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
kpy;Nfhtpd; nfhs;tdT gphptpd; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;.
2.
,e;j Nfs;tpapy; gq;Fngw tpUk;Gk; midj;J fhg;GWjp fk;gdpfSk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf
25>000 &ghit kf;fs; tq;fpap;d; ve;jnthU fpisapYk; nuhf;fg; gzj;jpy; khj;jpuNk
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; (tuT gw;Wr;rPl;lhdJ epWtdj;jpd; ngah;; kw;Wk; Nehf;fk; Mfpad
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;) tq;fp tpguq;fs; gpd;tUkhW. (ve;jnthU #o;epiyapYk; nuhf;fg;
gzkhdJ Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ)
fzf;fpd; ngah;
: MILCO (PVT) LTD
tq;fp kw;Wk; fpis
: kf;fs; tq;fp> Nfhg;gNuw; tq;fpj;Jiw gphpT
fzf;fpyf;fk;
: 004100180210331
3.
mjpcah; Kfhikj;Jtj;jpypUe;J toq;fg;gl;l mjpfhukspf;fg;gl;l Nfhhpf;iff; fbjj;jpd;
mbg;gilapNyNa xt;nthU fhg;GWjpf; fk;gdpf;Fk; Nfs;tp Mtzj;jpd; xU njhFjp khj;jpuk;
toq;fg;gLk;.
4.
fhg;GWjp jufh;fs; ,f;Nfs;tpapy; gq;Fgw;w ,ayhJ.
5.
90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s ,yq;ifapYs;s mjpfhukspf;fg;gl;l th;j;jf
tq;fpnahd;wpypUe;J 1>000>000 &ghtpw;F ngwg;gl;l tpiykDg; gpizankhd;W (Nfs;tp
cj;juthj gpizak;) tpiykDTld; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.
6.
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2021.11.24 Mk; jpfjp gp.g. 3 kzpf;F kpy;Nfh (gpiwtl;)
ypkpl;nll;bd; nfhs;tdT gphptpy; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;jk;
gpujpepjpfs; tpiykDf;fisj;; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.
7.
fhuzq;fis Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfisAk;
Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia Nfs;tpf; FOthdJ nfhz;Ls;sJ.
8.
,e;j Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpapy; kpy;Nfhtpd; Copah;fs; kw;Wk; mth;jk; neUq;fpa
cwtpdh;fs; gq;Fngw ,ayhJ.
Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; 011-4500530 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf kw;Wk; 077-7626237 vd;w
miyNgrpa+lhfTk; nfhs;tdtpw;fhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth; - Nfs;tpf; FO>

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
5 Mk; khb> ,y.: 345> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

,q;F fUj;jpy; nfhs;sg;gl;Ls;sgb tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpahy; toq;fg;gLk;
tpUg;gwptpg;ghdJ> tpUg;gwptpg;gpd; Kbtpy; fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d;
Gj;jfq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; midj;J
gq;Fjhuu;fSf;Fk; jpwe;jjhf ,Uf;Fk;.
tpUg;gwptpg;G njhlq;Fk; jpfjpapy; ,Ue;J Vw;Wf;nfhs;tjw;F epge;jidaw;wjhf ,Uf;Fk;.
,e;j tpUg;gwptpg;gpd; fPo; ngwg;gLk; rhjhuz gq;Ffs; midj;J kPs;-cupikfs;> cupik
Nfhupf;iffs;> fl;lzq;fs;> cWjpnkhopfs;> %d;whk; jug;G cupikfs; kw;Wk; Vida
tpy;yq;fq;fs; Mfpatw;wpypUe;J tpLgl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;> NkYk; mj;jifa
ifafg;gLj;jYf;Fg; gpd;du; (VNjDk; ,Ue;jhy;) gpufldg;gLj;jg;gLfpd;w kw;Wk;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w my;yJ nrYj;jg;gLfpd;w gq;fpyhgq;fs; kw;Wk; gfpu;e;jspg;Gf;fs;
vd;gtw;iw ngWtjw;fhd cupik cl;gl mjDld; ,izf;fg;gl;Ls;s midj;J
cupikfisAk; cs;slf;fpajhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
3. tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp> 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;
fPo; 2003Mk; Mz;L [_d; 17 Mk; jpfjp ,yq;ifapy; $l;bizg;Gr; nra;ag;gl;l nghWg;G
tiuaWf;fg;gl;l xU epWtdkhFk; vd;gNjhL KjyPLfs; tpahghuj;ij elhj;jp
tUfpd;wJ. tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp NuZfh N`hy;bq;]; gPvy;rpapd; xU Jiz
epWtdkhFk;> ,J nfhOk;G gq;F guptu;j;jidapy; gl;bayplg;gl;lJ vd;gNjhL mJ
tptrha czTfs; Vw;Wkjp> Efu;Nthu; nghUl;fs;> Mjdk; kw;Wk; KjyPLfspy;
<LgLfpd;w Jiz epWtdq;fSf;fhd gq;Ffis itj;jpUf;fpd;w epWtdj;jpd; tzpfj;ij
Nkw;nfhz;L tUfpwJ.
Vida nfhs;tdthsu;fisg; nghWj;jtiu> N\h nthy]; ,d;nt];l;nkd;l;]; gPvy;rP
vd;gJ NuZfh N`hy;bq;]; gpvy;rp ,d; xU Jizf; fk;gdpahFk; vd;gNjhL v];.tp.
uhi[ah> N[.N[.gP.V. uhi[ah> v];.Mu;. uhi[ah kw;Wk; I.Mu;. uhi[ah vd;gtu;fs;
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpapdJk; kw;Wk; NuZfh FOkj;jpy; cs;s Vida
fk;gdpfspdJk; gzpg;ghsu;fshtu;.
4. tpUg;gwptpg;Gr; nra;ag;gLfpd;w fk;gdpapy; (Offeree) Vw;fdNt ,Uf;Fk; gq;Ffs;
NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW> tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpAk; kw;Wk; Vida
nfhs;tdthsu;fSk; Fwpg;gpl;l jpfjpapy; cs;sthW fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp
,d; toq;fpa rhjhuz gq;Ffspd; vz;gj;J %d;W jrk; xd;gJ VO rjtPjkhf (83.97%)
mikfpd;w fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; rhjhuz gq;Ffspd; nkhj;jk;
,uz;L NfhbNa gjpdhW ,yl;rj;J njhz;Z}w;W ,uz;lhapuj;J vz;Z}W (21>692>800)
gq;Ffspd; gjpT nra;ag;gl;l gq;Fjhuu;fshtu;.
Nkw;$wpa
nra;fpd;w
nraw;gLk;
,Uf;fpd;w

gq;Ffisj; jtpu> fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,y; tpUg;gwptpg;Gr;
fk;gdpf;F kw;Wk;/my;yJ tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpAld; ,ize;J
ve;jnthU egUf;Fk; nrhe;jkhd my;yJ fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;w Vw;fdNt
rhjhuz gq;Ffs; vJTk; ,y;iy.

fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; ve;jnthU gq;FjhuuplkpUe;Jk; tpUg;gwptpg;ig
Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ Vw;fhky; ,Ug;gjw;fhf ve;jnthU cWjp nkhopiaAk;
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdp ngw;Wf; nfhs;stpy;iy.
5. tpUg;gwptpg;gpd; Nkyjpf tptuq;fs;
rl;lf;Nfhitapd; mbg;gilapy; tpUg;gwptpg;G jpwe;jjhf ,Uf;Fk; fhyk; cl;gl Vida
njhlu;Gila jfty;fis toq;Fk; xU tpupthd tpUg;gwptpg;G Mtzk;> fhu;bad;
nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; gzpg;ghsu;fs; rigf;Fk; kw;Wk; fhu;bad; nfgpl;ly;
ghu;l;du;]; gPvy;rp ,d; gq;Fjhuu;fSf;Fk; tpUg;gwptpg;ig Nkw;nfhs;tjw;fhd flg;ghL
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpf;F Vw;gLfpd;w ehspypUe;J Kg;gj;ije;J (35)
ehl;fSf;Fs; mDg;gg;gLk;.
mQ;rypy; Vw;gLfpd;w jhkjk; my;yJ NtW VNjDk; fhuzq;fshy; tpUg;gwptpg;gpd;
Mtzj;jpd; gpujpiag; ngw;Wf; nfhs;shj gq;Fjhuu;> ,y. 101> ,d;du; g;ytu; tPjp>
nfhOk;G - 3 ,y; mjd; gjpT nra;ag;gl;l mYtyfj;ijf; nfhz;l tpUg;gwptpg;gpw;fhd
gjpthsu;fshd v];v];gP Nfhu;g;gNul; ru;tpr]; (gpiuNtl;) ypkpl;ll; epWtdj;jplkpUe;J
tpUg;gwptpg;G Mtzj;jpd; gpujpiag; ngw;Wf; nfhs;SkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wJ.
tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpapd; gzpg;ghsu; rig rhu;ghf> fPNo ifnahg;gkplg;gl;l
,U gzpg;ghsu;fshfpa ehk; ,e;j mwptpj;jy; vq;fshy; ghu;f;fg;gl;L mq;fPfupf;fg;gl;lJ
vd;gij ,j;jhy; gpufldg;gLj;jp cWjpg;gLj;JfpNwhk;> NkYk; ,jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s
jfty;fspd; Jy;ypakhd jd;ik kw;Wk; G+u;j;jpahd jd;ik vd;gtw;Wf;fhd KOg;
nghWg;igAk; $l;lhfTk; jdpj;jdpahfTk; ehk; Vw;Wf;nfhs;fpNwhk;. ,e;j mwptpg;gpy;
cs;s jfty;fspy; vq;fs; mwpT kw;Wk; ek;gpf;ifapd;gb> NtW ve;j jfty;fs;
,y;iynad;gijAk; my;yJ VNjDk; tplak; njhlu;gpy; jtwhf topelhj;Jfpd;w
vitNaDk; $w;Wf;fspd; tpLgLjNyh ,y;iy vd;gijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.
tiuaWf;fg;gl;l N\h nthy]; vd;l; n`l;[;]; epWtdj;jpd; gzpg;ghsu;fs; rigf;fhfTk;
kw;Wk; mjd; rhu;ghfTk;>
gzpg;ghsu;
gp. Fzjpyf
2021 etk;gu; 02

gzpg;ghsu;
v];.tp. uhi[ah

khj;jis gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk;
jug;gpdHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
,yf;
fk;

16

jq;fhiy efu rig

toq;fy;

fl;lzk;
(&gh)

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; toq;fy; kw;Wk; Nritfis jq;fhiy efu rigf;F
toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs;
kw;Wk; epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; khjpupapd;
gpufhuk;; kw;Wk; epge;jidfspd; fPo; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
gpd;tUk; khjpupf;F mika kw;Wk; epge;jidfspd; fPo; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis
Kiwahf g+u;j;jp nra;J 2021-12-21Mk; jpfjpf;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;
Kftupf;F jghypy; my;yJ Nehpy; te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj;
jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;
2022” vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

1

midj;J tifahd vOJ nghUl;fs;

1000.00

2

mYtyf jsghlq;fs; (kuk;> cUf;F> kw;Wk; gpsh];jpf;)

1000.00

3

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; (Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk;> NuhzpNah
,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> tuT gjpT ,ae;jpuk;)

1000.00

4

fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs;> mr;Rg; nghwpfs;; kw;Wk; mr;Rg;nghwp Jizg;ghfq;fs;;>
Nlhdh; kw;Wk; upgd;.

1000.00

5

kpd;rhu cgfuzq;fs;
cjphpg;ghfq;fs;

kw;Wk;

1000.00

6

fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs;> kw;Wk; njhlHghly; cgfuzq;fs; (nfkuh> tPbNah
nfkuh> njhiyNgrp> njhiyNgrp Kiwik Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;)

1000.00

7

,wg;gH Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> Nkir kPJ itf;Fk; cj;jpNahfj;jH ngaHg;
gyif> kw;Wk; cj;jpNahf milahs ml;ilfs;

1000.00

8

rPUil ijj;jy;> rPUilj; Jzpfs; > fhyzp kw;Wk; mYtyf igfs;.

1000.00

9

tPjp tpsf;F njhFjp> kpd;Fkpo;> kw;Wk; kpd;rhu ghfq;fs;> (Rtpl;r;> N`hy;lH> taH>
gpNuf;fH)

1000.00

10

,ae;jpuq;;fs; toq;fy;> (Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> Nrd;Nrh> ePH Nkhl;lhH> kw;Wk; n[dNul;lh;)

1000.00

11

E}yf Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;> gj;jpupiffs;.

1000.00

12

cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg; ghfq;fs; toq;fy; (kz;ntl;b> rty;> fj;jp> Nghd;wit
kw;Wk; fhHgl;> kio mq;fpfs;;> fk;G+l;];> ifAiwfs;> tha;f; ftrk;> n`y;kl; Nghd;wit)

1000.00

13

nfhq;fpuPl; cw;gj;jp (`pAk; Foha;> nfhq;fpuPl; J}z;> fpzw;W cUis> Nghd;wit)

1000.00

14

ku tiffs; (jPuhe;jp> uPg;ig> gyif Nghd;;wit)

1000.00

15

fl;bl epHkhzg; nghUl;fs;> (rPnke;J> fk;gp> m];ng];lH]; rPl;)

1000.00

16

fl;bl epHkhzg; nghUl;fs; (Mw;W kzy;> nrq;fy;> Gnshf; fy;> nkly;> Rz;zhk;G
Nghd;wd)

1000.00

17

tPjp epHkhzg; nghUl;fs; (Kd; thh;g;G nfhq;fpuPl; fy;> jhH> Nfhsh)

1000.00

18

mwptpj;jy; gyif kw;Wk; ngdH (ngaHg;gyif> b[ply; ngdH> ,yj;jpudpy; ngaHg;gyif>
];bfH> fUq;fy; rhHe;j QhgfhHj;j gyif> mr;rpl;l nghypj;jPd; kw;Wk; gris ciwfs;)

1000.00

19

Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; toq;fy;. (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fhz;
Rj;jk; nra;Ak; J}upif> kUe;J tiffs;> rtHf;fhuk;)

1000.00

20

thfd cjpupg;ghfq;fs; toq;fy;> (buhf;lH> nfg; thfdk;> lk;g; buf; thfdk;> FW} nfg;
thfdk;> Nkhl;lhH irf;fps;> ngNfh ,ae;jpuk;> Kr;rf;fu tz;b kw;Wk; Nkhl;lhH irf;fps;
Nghd;wd)

1000.00

21

ePHf; Foha; Jizg;ghfq;fs; toq;fy; (gPtP]P. kw;Wk; [p.I. Foha;> kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
kw;Wk; ePH khdp)

1000.00

22

thfdq;fSf;F laH> upAg; kw;Wk; ngl;lwp toq;fy; kw;Wk; laHfis kPs epug;Gjy;

1000.00

23

ePH jpl;lq;fSf;fhd ePH Nkhl;lhH kw;Wk; ngdy; NghHl;

1000.00

24

tbfl;lg;gl;l FbePH Nghj;jy;fs;

1000.00

25

midj;J tifahd epwg;g+r;R tiffs;

26

tpisahl;Lg; nghUl;fs;;> rq;fPj fUtpfs; kw;Wk; clw;gapw;rp

27

,urhadg; nghUl;fs; (Gy;/fpUkp/ < / JHehw;w ehrpdp kw;Wk; jput kw;Wk; gPilf;
fl;Lg;ghL)

1000.00

28

vhpthA toq;Fjy; (2.5kg / 5kg / 125kg / 37.5kg)

1000.00

29

thlif mbg;gilapy; tPjp guhkupg;G cgfuzq;fs; toq;fy;> (tPjp mOj;jp> Nkhl;lhH
fpNulH> ngNfh)

1000.00

30

mghafukhd kuq;fs; kw;Wk; fpisfs; ntl;b mfw;Wjy;.

1000.00

31

mYtyf Mtzq;;fs;> gw;Wr;rPl;L> mr;rpl;l Mtzq;fs;> mr;rpl;l gbtq;fs;> Rtnuhl;bfis
mr;rply;.

1000.00

32

,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; (Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> Nrd;N]h> ePH Nkhl;lhH> kpd;gpwg;ghf;fpfs;
Nghd;wd)

1000.00

33

jfdr;rhiyfs;
guhkupj;jy;

1000.00

34

mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

35

fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; mr;R ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;;
guhkupj;jy;

36

kpd;rhu kw;Wk; njhiyNgrp fk;gp ,izg;G kw;Wk; guhkupg;G> ngdy; NghHl; jpUj;jNtiyfs;

1000.00

37

nkhopngaHg;ghsHfs; (rpq;fsk; - jkpo;> rpq;fsk;> Mq;fpyk;)

1000.00

38

ePH gk;gp jpUj;jNtiyfs;

1000.00

39

gapw;wg;gl;l> gapw;wg;glhj njhopyhsHfs; (Nkrd;>
cUf;fpnahl;Ljy; kw;Wk; kpd;rhu njhopy;El;gtpayH)

40

rl;lj;juzp kw;Wk; nehj;jhupR Nritfs;

41

epy msitahsH Nritfs;

1000.00

11. Nghj;jy;> fhfpjk;> gioa ,Uk;G kw;Wk; cile;j nghUl;fisf; nfhs;tdT
nra;jy;.
12. mYkpdpa Jizg;ghfq;fisg; gad;gLj;jp fjT> [d;dy; jahupj;jy;> eph;khzk;
kw;Wk; gFjp gphpg;Gfisr; nra;jy;
13. lau;> bAg; khw;Wjy;> ngr;; NghLjy;> tPy; viykd;l; nra;jy; kw;Wk; ntw;W lau;fis
kPz;Lk; epug;Gjy;.
14. mYtyf milahs ml;ilfs; jahhpj;jy; kw;Wk; Gifg;gl Nritfs;
15. rPUil ijj;jy;.
16. rl;lj;juzp Nritfis toq;Fjy;
17. jPaizg;G cgfuzq;fs; guhkupg;G kw;Wk; Nrit toq;Fjy;

42

mYkpdpa fl;likg;Gfs;;> rptpypd; kw;Wk; gFjp gphpg;G nra;jy; Nghd;w Ntiyfs;.

1000.00

03. xg;ge;jq;fs;

43

ntw;W Nghj;jy;fs;> ,Uk;Gj; jfL> kw;Wk; gioa gj;jpupiffs; nfhs;tdT nra;jy;

1000.00

44

thfdk; Nrh;tp]; nra;jy;.

1000.00

45

thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuq;fspd; ntspg;Gw jpUj;jNtiyfs; (jfu Ntiy kw;Wk; epwg;g+r;R)

1000.00

46

thfdq;fspd; cl;Gw jpUj;jNtiyfs; (nghwpKiw FiwghL kw;Wk; kpd;rhu mikg;G)

1000.00

47

thfd Mrdk;> Frd;> fhHgl;> nfdgp jpUj;jNtiyfs;

1000.00

48

uhf;if kw;Wk; ,Uk;G/ cUf;F rhHe;j cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; cUf;fpnahl;Lk;
Ntiyfs; kw;Wk; nts;spapUk;G Ntiyfs;

01. tPjp eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkupg;G NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuu;fs;
{xU ,yl;rk; &gha; tiu (C8)> 01 kpy;ypad; tiu (C8)> 05 kpy;ypad; tiu (C7)>
10 kpy;ypad; tiu (C6)}
02. fl;bl eph;khzk; kw;Wk; guhkupg;G NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuu;fs;
{xU ,yl;rk; &gha; tiu (C8)> 01 kpy;ypad; tiu (C8)> 05 kpy;ypad; tiu (C7)>
10 kpy;ypad; tiu (C6)}

1000.00

49

xg;ge;jf;fhuHfisg;
ifj;njhopy;fSf;F
kl;Lk;)

1000.00

(kpd;

tprpwp>

tspr;rPuhf;fp>

Fsph;rhjdk;

Nghd;wit)

1000.00
cgfuzq;fs;.

1000.00

Nritfs;

kw;Wk;

nghypj;jPd;

vhpf;Fk;

fUtpapd;

jpUj;jNtiyfs;

kw;Wk;;

kw;Wk; guhkupg;G

epwg;g+r;R

1000.00

g+Rgth;fs;>

jr;R>

1000.00

1000.00
1000.00

gjpT nra;jy; &gh 2>000>000/- my;yJ mjw;F Nkw;gl;l
(,f;lhl;/ CIDA epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; gjpT cs;stHfs;

khj;jis gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;tjw;fhd
tpz;zg;gg; gbtk;.
01

gjpT nra;Ak; cUg;gbapd; ngaH kw;Wk; ,yf;fk;

02

tpahghuk;

ngaH:
Kftup:
njhiyNgrp ,yf;fk;:
njhiyefy; ,yf;fk;:
kpd;dQ;ry; Kftup:

03

tpahghu cupikahsupd; Nj. m.m.,yf;fk;

04

tpahghug; gjpT

,yf;fk;:

tpahghuj;jpd; jd;ik: cw;gj;jpahsuh> Kftuh vd;gJ

06

fld; mbg;gilapy; nrYj;Jtjw;F toq;ff;$ba
fhyg;gFjp:

07

nghUl;fis toq;Fk; NghJ toq;fg;gLk; trjpfs;
(Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Vidait)

08

gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L ,yf;fk; kw;Wk;
jpfjp. fhNrhiy . fhRf; fl;lis %yk; vdpd;
,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

09

02. Nritfs;
01. midj;J tifahd thfd Nritfs; (mjpfhuj;jpw;F cl;gl;l gFjpfspy; my;yJ
mjw;F mUfhikapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;)
02. midj;J tifahd Bry;> ngw;Nwhy; thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; jfu epwg;g+r;R
Ntiy> glF ,ae;jpuk;;> nghg;nfl; ,ae;jpuk;> ePu; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;
03. mYtyf ,ae;jpuq;fspd; (fzdp> Gifg;glg; gpujp> NuhdpNah) jpUj;jNtiyfs;
kw;Wk; Nrit nra;jy;.
04. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;jy;.
• thfd tspr;rPuhf;fp
• mYtyf tspr;rPuhf;fp
05. czTg; nghUl;fs; toq;Fjy;
06. tpsk;guk;/ gjhif/ Rtnuhl;b kw;Wk; midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;> ,wg;gu;
Kj;jpiu jahhpj;jy;
07. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;wy;
08. tPl;Lj; jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf kuj; jsghlq;fs;
09. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkupg;G
10. thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy;
i. Fg;igfis vLj;Jr; nry;tjw;fhd 1.0-3.5 fpa+g; tiuahf bg;gu; thfd
nfhk;gf;lu;.
ii. JCB> Nkhl;lhu; fpNulu; ,ae;jpuk;> ghuk; J}f;Fk; ,ae;jpuk;
iii. ];nfNtl;lu; ,ae;jpuk;
iv. tPjp guhkupg;G ,ae;jpuk;> ePu; gTrh;> bg;gu; thfdk;
v. ehshe;j rk;gsj;jpw;fhd njhopyhsh;fs;

epge;jidfs;:
01. gpd;tUk; tpz;zg;gj;Jld; rfy tpguq;fisAk; cs;slf;fp nrayhsu;> jq;fhiy
efu rig> jq;fhiy vd;w ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiy
my;yJ ,e;j
mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;Lld;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
02. Nkw;gb xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL
vy;yh tpz;zg;gj;jpw;fhfTk; gjpTf; fl;lzkhd &gh 1000.00 nuhf;fg;gzk;
nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.
03. midj;J NjitfSf;fhfTk; nghJthf gjpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;Nj
tpiykDf;fs; Nfhug;gLtNjhL> mtrpakhd re;ju;g;gq;fspy;; mjw;F Gwk;ghf
tpiyfisf; NfhUjy; kw;Wk; nfhs;tdT nra;Ak; chpikia rig jd;dfj;Nj
nfhz;Ls;sJ.
04. rku;g;gpf;fg;gLk; tpiyfis Fiwe;j gl;rk; 06 khj fhyj;jpw;F khw;whkypUf;f
Ntz;Lk; vd;gNjhL> Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fSf;F fld; gw;Wr;rPl;L %yk; nghUl;fs;
Nritfis toq;f ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
05. Kiwahf tpiyfisr; rku;g;gpf;fhj> Neuj;jpw;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis
toq;fhj juk; kw;Wk; khjpupfSf;F mika nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis
toq;fhj toq;Feu;fs; gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gl;L mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy;
cl;gLj;jg;gLth;.

jpfjp:
05

01. nghUl;fs;
01. ,yj;jpudpay;/ kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf rhjdq;fs;/ fzdp
02. kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;; (tPjp tpsf;FfSf;fhd
gFjpfSld;;)
03. tPl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf kuj; jsghlq;fs;;/ cUf;F cgfuzq;fs;
04. fhfpjhjpfs;> gapw;rpg; Gj;jfq;fs;> mr;rplg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Mtz tiffs;
05. thfd cjpupg;ghfq;fs;> lau;> bAg; kw;Wk; ngl;lwpfs;
06. fpUkpehrpdp nghUl;fs;> ,urhad nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk;
cgfuzq;fs; fk;g+l;];> ifAiw cl;gl)
07. E}yf Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;
08. eph;khzj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;fs; (fy;> kzy;> fputy;> rPnke;J> $iuj;
jfLfs;> kuk;> ,Uk;G> epwg;g+r;R Nghd;wd)
09. tPjpg; guhkupg;G cgfuzq;fs; (jhr;R> ,Uk;G> Vzp> Fg;ig thwp> rty;> kz;ntl;b>
tPy;ngNuh Mfpad)
10. rPUil kw;Wk; cgfuzq;fs; (Jzpfs;> Vg;ud;> KbTWj;jg;gl;l rPUil toq;fy;)
11. midj;J tifahd Jk;G/ ,wg;gu; cw;gj;jpfs; (<h;f;fps;;> Jk;Gj;jb> J}upif> gpuk;Gf;
Fil)
12. jfdr;rhiyf;F 37.5 Kg vupthA toq;Fjy;
13. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;/ mr;R ,ae;jpuk;/ njhiyefy; ,ae;jpuk; Mfpatw;Wf;fhd
ik kw;Wk; Nlhdu;
14. Fg;igj; njhl;b toq;Fjy;
15. jPaizg;G gpupTf;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy;

06. Nkyjpf tpguq;fis mYtyfj;jpw;F tUif je;J my;yJ 047-2240275 vDk;
njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.
07. gpd;tUk; jfTj;jpwd;fspd; gpujpfSld; tpz;zg;gq;fisr;; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
toq;Feu;fSf;fhf ,Uf;f Ntz;ba jfTj;jpwd;fs;
01. $l;Lj;jhgdk; vd;why; $l;Lj;jhgdkhf rl;lg+u;tkhf;fg;gl;l rhd;wpjo;.

Vidait

NkNy jug;gl;;Ls;s jfty;fs; rupahdit vdTk; 2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feuhf vkJ epWtdj;ij
khj;jis gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;SkhW Ntz;bf;nfhs;fpNwd;.

02. jdpegh; tpahghuk; vd;why; gjpTr; rhd;wpjo;
03. epWtdk; vd;why; epWtdr; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

ifnahg;gk;: .................................................................
ngaH : ..........................................................................
(,wg;gh; Kj;jpiu ,lTk;)
jpfjp: .............................................................................

04. xg;ge;jf;fhuu;fisg;; gjpT nra;tjw;F eph;khzg; gapw;rp
kw;Wk; mgptpUj;jp (ICTAD)
gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; Gj;jfk; (Njitf;F Vw;g) rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

01.

gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gpg;gtHfs; NkNy jug;gl;Ls;s xt;nthU cUg;gb rhHghfTk; 1000.00 &gh
kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> tpz;zg;gjhuH khj;jis gpuNjr
rigapd; fhrhsuplk; ,jid gzkhf my;yJ fhNrhiy %yk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. gjpTf; fl;lz
fhNrhiyfs; my;yJ fhRf;fl;lis %yk; nrYj;Jtjhapd; “nrayhsH> khj;jis gpuNjr rig” vd
fhNrhiy my;yJ fhRf; fl;lis vOjg;gly; Ntz;Lk;.

06. thfd jpUj;jNtiyfs;; njhlu;gpy; njd; khfhz rigapdhy; mDkjpf;fg;gl;l
Nkhl;lhu; jpUj;Jk; epiyakhf ,Uj;jy; kw;Wk; Ie;J mur epWtdq;fSf;F Nrit
toq;fpAs;s mDgtk; ngw;w epWtdkhf ,Ug;gJ rpwg;G jFjpahFk;.

02.

gzk;
nrYj;jpa
gw;Wr;rPl;L/
fhNrhiy/
fhRf;fl;lis
tpz;zg;gg;
gbtj;Jld;
,izj;J
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
“toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 2022” vdf; Fwpg;gpl;L 2021.12.23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ
mjw;F Kd;dH ,e;j mYtyfj;jpw;Ff; fpilf;ff;$bajhf gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;
my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

03.

05. ,jw;F Kd;du; Ie;J mur epWtdq;fSf;fhtJ
toq;fpAs;sik rpwg;G jFjpahFk;.

xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;Fg; gjpT nra;tjhapd; ntt;NtW tpz;zg;gg; gbtq;fisg; g+h;j;jp
nra;J ,iaGila cUg;gb ,yf;fj;ij rupahff; Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Nkyjpf tpguq;fis 066 – 4933680 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

epge;jidfs;:
01.

Nfhug;gLk; NghJ tpiykDf;fisr;; rkHg;gpf;fhj kw;Wk; fl;lisapl;ljd; gpd; chpa tifapy;
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;F ,ayhky; NghFk; toq;FeHfspd; ngah;fs; gjpNtl;bypUe;J
mfw;Wtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

02.

gjpT nra;Js;s toq;FeHfsplkpUe;J Njitahd tifapy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk; vd;gJld;
NghjpasT toq;FeHfs; ,y;yhj re;jHg;gq;fspy; Njitahd Ntisfspy; Vida ntsp
toq;FeHfsplkpUe;Jk; tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; Nritfisg;
ngw;Wf;nfhs;sy; njhlh;ghd chpikia khj;jis gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

03.

fl;lisaplg;gLk; nghUl;fisf;; nfhz;L te;J xg;gilf;f ,zf;fk;
Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

2021-11-05

njuptpf;Fk; toq;FeHfSf;F

a+ vr;. vk;. fgpy gz;lhu N`d;njdpa
jiytH>
khj;jis gpuNjr rig

nghUl;fs;

kw;Wk;

Nrit

07. cj;juthj fhyk; cs;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F cj;juthjf; fhyk;
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. rpwg;G jFjpfs; ,Ug;gjhapd; Fwpg;gplTk;.
jiyth;>
jq;fhiy efu rig

jq;fhiy efu rig
2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feu;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd
tpz;zg;gg;gbtk;
01. tpahghu epiyaj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup: ………………..............................…
02. gjpT nra;a tpz;zg;gpf;Fk; nghUs; tif kw;Wk; Nrit:….....................……..
i) cUg;gb ,yf;fk;: …………...............................................………………………...
03. njhiyNgrp ,yf;fk;: …….......................................................………………………
04. toq;fg;gLk; fld; fhy vy;iy kw;Wk; msT: ….....................................………
05. nfhs;tdT nra;ag;gLk; nghUl;fs; ,ytrkhf Nghf;Ftuj;Jr; nra;ag;gLkh vd;gJ
gw;wp:………..............................................................……………...…………………...
………………
jpfjp

……...................……………………
tpz;zg;gjhuupd; ngau;
kw;Wk; ifnahg;gk;
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"சீனன்கோட்டை
ஜெம் டவர்"
கட்டட திறப்பு விழா
பேருவளை, சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்கத்தின் அனுசரணையில் பாஸிய்யா பெரிய
ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலுக்கு முன்னால் சீனன்க�ோட்டை ஊர் ஜெமாஅத்தார்களின் பலக�ோடி
ரூபா நிதியுதவியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள
'சைனாப�ோர்ட் ஜெம் டவர்' (China Fort Gem
Tower) புதிய கட்டடம் எதிர்வரும் 12ஆம்
திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 7.30 மணிக்கு
வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
இக்கட்டடம் சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்கத்தலைவர் ஏ.எச்.எம். முக்தார் ஹாஜியார்
தலைமையில் வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் பள்ளிச்சங்க நிர்வாக சபை
உறுப்பினர்கள், ஊர் ஜெமாஅத்தார்கள் உட்பட
முக்கிய பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளதாக பள்ளிச்சங்கத்தின் செயலாளர் எம்.எம்.
எம். ஷிஹாப் தெரிவித்தார்.

இலங்கை வான�ொலி தேசியக் கலைஞரும் ஊடகவியலாளருமான கலைச்சுடர் எஸ்.வி. பத்மசிறியின்
சேவையினைப் பாராட்டி அவரது சேவையினை
மேலும் ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஆரையம்பதியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரும் விஸ்வகலா விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவருமான இரா சுரேஷ்
(சுகு) கையடக்க த�ொலைபேசி ஒன்றினை அவருக்கு
அன்பளிப்பாக வழங்கினார். இதன்போது கழகத்தின்
ப�ொருளாளர் ப�ொ. வின�ோஜன் அருகில் நிற்பதையும் படத்தில் காணலாம்.
(படம்: ஆரையம்பதி தினகரன் நிருபர்)

திஸ்ஸமகாராமை
கல்வி வலயத்தில்
ஏழு மாணவர்களுக்கு
க�ொர�ோனா
ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

ஹம்பாந்தோட்டை வலயத்தில் திஸ்ஸமகாராமை க�ோட்டக் கல்விக் காரியாலய பிரிவில்
உள்ள ஐந்து பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த ஏழு
மாணவர்கள் க�ொவிட் 19 க�ொர�ோனா த�ொற்றிற்குள்ளாகியுள்ளதினால் அந்த பாடசாலைகளை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக திஸ்ஸமகாராமை சுகாதார சேவைகள்
வைத்திய அதிகாரி ட�ொக்டர் பிரபாத் லியணாரச்சி நேற்று (08) தெரிவித்தார்.
ஒருபாடசாலையில் இரண்டு மாணவர்களும் ஒரு ஆசிரியரும் க�ொவிட் 19 க�ொர�ோனா
த�ொற்றிற்குள்ளாகியுள்ளதினால் குறித்த பாடசாலையினை தற்காலிகமாக மூடுவதற்கு
சுகாதார தரப்பினர்நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
அத்தோடு, மற்றொரு பாடசாலையில்
மூன்று மாணவர்கள் த�ொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளதாக இனங்காணப்பட்டதினை த�ொடர்ந்து
அப் பாடசாலையின் மூன்று வகுப்புக்களும்
மேலும�ொரு பாடசாலையிலும் மூன்றுமாணவர்கள்
த�ொற்றுக்குஉள்ளாகியுள்ளதாக
இனங்காணப்பட்டதினைத�ொடர்ந்து
அப்
பாடசாலையின் மூன்றுவகுப்புக்களும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு ஆசிரியரையும் மாணவர்களையும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்துவதற்கு
சுகாதார தரப்பினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் திஸ்ஸமகாராமை சுகாதார சேவைகள்
வைத்திய அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.

க�ொள்ளையில்
ஈடுபட்ட நபர் கைது
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் பகுதிதில் இடம்பெற்ற பல
க�ொள்ளைச் சம்பவங்களுடன் த�ொடர்புடைய சந்தேக நபர் ஒருவரை அநுராதபுரம்
ப�ொலிஸார் (07) கைது செய்துள்ளனர்.
இச்சம்பவம் அநுராதபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக விசாரணைகளை மேற்கொண்டுவரும் அநுராதபுரம் ப�ொலிஸ் நிலைய
குற்றத்தடுப்பு பிரிவு ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர் 25 வயதுைடய
கெகிராவ மரதன்கடவள பகுதியை வசிப்பிடமாக க�ொண்டவர் என்பது ஆ ரம்பகட்ட
ப�ொலிஸ் விசாரணைகளில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் குற்றத்தடுப்பு
பிரிவு ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கு
அமைய மேற்கொள்ளப்பட்டுவந்த விசாரணைகளின் ப�ோது கிடைத்த தகவல்களின்
அடிப்படையில் சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
ப�ோலியான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட
இராணுவ புலனாய்வுத்துறை எனக் கூறப்படும் அடையாள அட்டையினை பயன்படுத்தி
க�ொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார்
என்பது ப�ொலிஸார் நடத்திய மேலதிக விசாரணைகளில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது.
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G - 06> ];nlgl; xOq;if> ,y.66 vd;w
Kftthpapy; trpf;Fk; jh;rdP fhQ;rdh [ajpyf
my;yJ jh;rdP fhQ;rdh [ajpyf tpN[Nrfu
Nj.m.m.,y.815080262V Mfpa ehd;>
nfhOk;G - 06> ];nlgl; xOq;if> ,y.66
,y;
trpf;Fk; rhd;jpNjt epkyrphp [ajpyf 432892018V
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;.
gpurpj; j
nehj; j hhpR
jpU.mUKfk;
jtNerd;
vd;gthpdhy; 2004.03.19 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
,yf;fk; 8775 kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhpR jpU.rQ;N[
jtNerd; ,dhy; 2015.07.21 mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 4503
,yf;fKila ,uz;L mw;Nwhzp jj;Jtq;fSk;
2021.10.25 Kjy; nray;tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr;
nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> mj;jpdj;jpd;
gpd;dh; vd; rhh;gpy; mth; Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj
eltbf;iffspw;Fk; ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ
kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
jh;rdP fhQ;rdh [ajpyf my;yJ
jh;rdP fhQ;rdh [ajpyf tpN[Nrfu

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

&.40>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

khj;jis gpuNjr rig
LED tPjp tpsf;Ffs; nfhs;tdT nra;jy;
Nrjd cu cw;gj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf nghypj;jpd;
nfhs;tdT nra;tjw;F tpiykD Nfhuy;
tlNky; khfhz tptrhaj; jpizf;fsk; FUehfy;
tlNky; khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l
nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F jFjp cila toq;Feu;fsplk;
,Ue;J tlNky; khfhz tptrha gzpg;ghsu; mYtyf ngWiff;
FO jiytupdhy; 2021.12.01 Mk; jpfjp gp.g. 12.30 tiu
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Fwpj;j
tpiykDf;fis 2021.12.01 Mk; jpfjp gp.g. 12.30 f;F Kd;du;
fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; jiytu;> ngWiff; FO> khfhz
tptrha gzpg;ghsu; mYtyfk;> jk;Gs;is tPjp> FUehfy; vd;w
Kftupf;F mDg;Gtjw;F my;yJ nfhz;Lte;J 3MtJ khbapy;
gzpg;ghsupd; cj;jpNahfg+u;t miwapy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg;
ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. midj;J tpiykDf;fisAk;
,l;L mDg;Gfpd;w fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
“Nrjd cu cw;gj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf nghypj;jpd; nfhs;tdT
nra;tjw;F tpiykDf;fs; Nfhuy; 2021” vd;W njspthf Fwpg;gpl
Ntz;Lk;.

10.90% 2024 'A" njhlh;fspd; fPo; &.15>000 kpy;ypaidAk; 11.25% 2031 'A"
njhlh;fspd; fPo; &.25>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2021
entk;gh; 11Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.
njhlh;fs;
ISIN*
Kd;itf;fg;gl;l njhif

10.90% 2024 'A'
LKB 00524C150
&.15>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk;

10.90%
11.25%
Mz;nlhd;wpw;F
Mz;nlhd;wpw;F
2019 khh;r; 15
2019 khh;r; 15
2024 khh;r; 15
2031 khh;r; 15
15 khh;r; & 15
15 khh;r; & 15
nrg;lk;gh;
nrg;lk;gh;
&.100.00 ,w;F
&.100.00 ,w;F
&.1.8367
&.1.8957
2021 etk;gh;; 11> tpahof;fpoik

toq;fg;gl;l jpfjp
Kjph;Tj;jpfjp
eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;
jpfjpfs;
xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk;
Vytpw;gidj;jpfjp
tpiyf;Fwpg;gPL
rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd
,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;
jPh;g;gdTj; jpfjp

11.25% 2031 'A'
LKB01231C151
&.25>000 kpy;ypad;

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j
njhif

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (njhlh;fs; toq;fg;gl;l
ehspypypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b ePq;fyhf)
mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if
kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l kpd;dpay; tiyaikg;G KiwfspD}lhf
khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; Kd;itf;fg;gl;l
njhiffspYk; ghh;f;f cah;e;j my;yJ Fiwe;j njhiffis Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf
tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs;
miof;fg;gLfpd;wdh;.
mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B];
ypkpll;
,yq;if tq;fp
nfg;gpl;ly; viyad;];
ypkpll;
,yq;if nfhkh;\y;
tq;fp gpvy;rp
g;nt];l; nfg;gpl;ly;
l;nu]hP]; ypkpl;ll;

1)

2)

2021 etk;gh;; 11> tpahof;fpoik
K.g.11.00 kzp
2021 etk;gh; 15
Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=)
mj;Jld;
xU
kpy;ypad;
&gha;fspd;
(&.1>000>000/- ngUf;fq;fspypUe;J)

2206297
2541938
2317777
2332319
2639883

vd;v];gP gd;l;
kNd[;kd;w; fk;gdp
ypkpll;
kf;fs; tq;fp
rk;gj; tq;fp gpvy;rp
nryhd; tq;fp gpvy;rp
nty;j;w];w;
nrf;Fhpl;B]; ypkpll;

2425010
2206783
2305842
2456340
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3)

4)

5)

S/N

Item DescripƟon

QTY

Bid bond

1

polythene

116,568 KG

321,966.00

tpiykD gbtf; fl;lzk; &gh 1>500.00 vd;gNjhL
tpiykDf;fis ngWfpd;w re;ju;g;gj;jpy; tu;j;jfg; gjpT
rhd;wpjopd; gpujp xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xU
cUg;gbf;fhf xU tpiykDTf;F Nkw;gl;l mstpy;
rku;g;gpg;gjhapd; mjw;fhf Ntwhf tpz;zg;gg; gbtj;ij
ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. xU tpz;zg;gg; gbtj;jpy;
gy
tpiykDf;fis
rku;g;gpj;jhy;
me;j
tpiykD
epuhfupf;fg;gLk;.
tpiykDf;fis
rku;g;gpf;fpd;w
re;ju;g;gj;jpy;
Nky;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
gzj;ij
kPsspf;fg;glhj
gpiz
cj;juthjkhf gzkhf my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy;
gjpT nra;ag;gl;l mq;fPfhuk; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy;
,Ue;J my;yJ fhg;GWjp Kftu; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l
2021.12.31 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd gpiz xd;iw
ngw;Wj; jUjy; Ntz;Lk;. 2021.11.08 Mk; jpfjp njhlf;fk;
2021.12.01 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu tpiykD gbtq;fis
tlNky; khfhz> tptrha gzpg;ghsu; mYtyfj;jpd;
fzf;Fg; gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
tpiykD gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk;
MNyhridfSf;F mikthf tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
,jw;fhf Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; pdoanwpacc@gmail.
com vd;w kpd;dQ;ry; Kftupapy; my;yJ 037-2222325/037
– 2221235 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; fzf;fhsiu
mioj;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
,e;j tpiykDf;fs; njhlu;gpy; ngWiff; FO vLf;fpd;w
KbT ,Wjp KbthFk;.

khfhz tptrha gzpg;ghsu;
jiytu;>
ngWiff; FO>
khfhz tptrha jpizf;fsk;> (tlNky;)
jk;Gs;is tPjp> FUehfy;

khj;jis gpuNjr rigapd; gad;ghl;Lf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l tpguf;Fwpg;Gfspy; LED tPjp
tpsf;Ffis nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;.
Type of Lamp

150W LED Street Lamp

100W LED Street Lamp

Arm Length of the Lamp

4 Feet

4 Feet

Eﬃcacy (lm/w)

Greater than 80 lm/w

Greater than 80 lm/w

Required lux Level on the street

Minimum 6.0 lux/m2

Minimum 6.0 lux/m2

Colour Temperature

Approximately 4000K

Approximately 4000K

Colour Rendering

Greater than 80

Greater than 80

IP Ra�ng

IP 65 or IP 66

IP 65 or IP 66

Life �me

50000h or greater

50000h or greater

Warranty for Lamp

Minimum 1 year

Minimum 1 year

Warranty for Driver

Minimum 1 year

Minimum 1 year

Moun�ng height

8m

8m

Pole height

11m

11m

Distance between two poles

About 30m

About 30m

Lamps installa�on pa�ern

Staggered

Staggered

150w kw;Wk; 100w tpsf;Ffs; ,uz;L tiffSk; 100 njhFjpfs; msT nfhs;tdT
nra;ag;gLk;.
tpiykDf;fs; cs;ehl;L Kftu;fs;> toq;Feu;fs; kw;Wk; tpw;gidahsu;fs; %yk;
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ jkJ gjpTr;
rhd;wpjopd; gFjpfs;> ntl; gjpT rhd;W Nrit kw;Wk; gOJ ghu;j;jYf;F KbAkhd
jd;ikia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhk; rku;g;gpf;Fk; tpsf;Ffspd; fle;j 5 Mz;LfSf;Fs;
cs;ehl;L tpw;gid njhlu;gpy; tpguj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ &gh 15000 (gjpide;jhapuk;) tpiykD gpiz
xd;iw muR mq;fPfupj;j tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J my;yJ gpuNjr rpwhg;gUf;F
gzkhf nrYj;j KbAk;. tpiykD gpiz 90 ehl;fs; nry;YgbAld; ,Uj;jy; Ntz;L;k
vd;gNjhL> tq;fp gpiz my;yJ gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gg; gbtj;Jld;
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ jhk; rku;g;gpf;Fk; cUg;gbapd; midj;J tpguq;fSk;
mlq;fpa tpguq;fis ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpsf;fpd; mbg;gil
tpguq;fs; midj;Jk; cs;slq;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Kd;itf;fg;gLfpd;w tpiykDf;fs;
90 ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ntl; cl;gLj;jp ,Ue;jhy; ntl; gjpT
rhd;wpjo; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Kd;itf;fg;gLfpd;w cUg;gbf;F njhlu;Gila jahupg;G ehL> jahupg;G tUlk;> tbtk;>
cj;juthjf; fhyk; Mfpa midj;J tpguq;fSk; cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
Nfhuy; Nkw;nfhz;l gpd; midj;J tpsf;FfSk; gpuNjr fsQ;rpaj;jpw;F vLj;J te;J
toq;fy; Ntz;Lk;.
jk;khy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fSld; midj;J tpguq;fSk; cs;slq;fpa
Kj;jpiu ,l;l efy; gpujpAldhd tpiykDf;fis 2021.11.29 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F
Kd;du; gjpTj; jghypy; my;yJ iffshy; nfhz;L te;J xg;gilf;f KbAk; vd;gNjhL
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJ md;iwa jpdk; gp.g. 2.00f;F Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL>
jkJ gpujpepjpf;F me;j re;ju;g;gj;jpw;F gq;Nfw;f KbAk;.
ngWiff; FOtpd; KbT ,Wjp KbT vd;gNjhL> tpiykDit Vw;gJ my;yJ
epuhfupg;gjw;fhf ngWiff; FOTf;F mjpfhuk; cs;sJ. Nkyjpf tpguq;fis khj;jis
gpuNjr rigapd; mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (njh.Ng.: 066-4933680)

vr;.vk;.B.gp. `Pd;nfe;j>
nrayhsu;>
khj;jis gpuNjr rig>
khj;jis
2021.11.05

2675096

gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;
** Fwpg;gplg;gl;Ls;s tPjq;fs; nfhs;ifj; jPh;khdq;fSf;Nfw;g rPuhf;fq;fSf;F
cl;gl;ldthf ,Uf;Fnkd;gJld; mjw;fpzq;f mit ,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd; ntg;js tpsk;guj;jpy; ntspaplg;gLk;.

*

vk;.,rl;.vk;.Mrpk;
nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsh;/gjpthsh;
nghJg;gLfld; jpizf;fsk;>

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig (SLTDA)
tpiyf;Nfhuy; miog;G – Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB)

Nghf;Ftuj;J mikr;R

1.

Nkhl;lhu; thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;

jiyik mYtyfk; kw;Wk; Ntun`u
mYtyfj;jpd;
Jg;GuT nraw;ghl;Lf;fhf
Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykDf; Nfhuy;
Nkhl;lhu; thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;> jiyik
mYtyfk;
kw;Wk;
Ntun`u
mYtyfj;jpd;
Jg;GuT
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;F jFjpAila epWtdq;fsplk;
,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.
01. jiyik
mYtyfj;jpw;F
khj;jpuk;
my;yJ
Ntun`u mYtyfj;jpw;F khj;jpuk; my;yJ ,U
mYtyfq;fSf;Fkhd
tpiykDf;fis
rku;g;gpf;f
KbAk;.
02. Nfs;tpkDTld;
njhlu;Gila
midj;J
tpguq;fs;
kw;Wk; epge;jidfs; nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fis
2021.11.10 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.29 Mk; jpfjp
tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 njhlf;fk;
3.00 tiu kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij nrYj;jp
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
I.

kPsspf;fg;glhj
tpiykD
fl;lzk;
mYtyfj;jpw;fhf - &gh 2>000/=

jiyik

II.

kPsspf;fg;glhj
tpiykD
fl;lzk;
mYtyfj;jpw;fhf - &gh 2>000/=

Ntun`u

03. kPsspf;fg;gLk; tpiykD gpiz xd;iw rku;g;gpj;jy;
Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ tpiykD Mtzj;jpd; 2.8 ,y;
Fwpg;gplg;gl;l tifapy; ngw;Wj; jUjy; Ntz;Lk;.
04. tpz;zg;gq;fis 2021.11.30 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F
my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy;
jiytu; ngWiff; FO> Nkhl;lhu; thfd Nghf;Ftuj;J
jpizf;fsk;>
ehuhn`d;gpl;l
vd;w
Kftupf;F
mDg;GtJ my;yJ jiyik fzf;fhsu; mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjd; %yk;
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2021.11.30 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 f;F
tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtNjhL> mjd; gpd; fpilf;fpd;w
tpz;zg;gq;fs;
epuhfupf;fg;gLk;.
tpz;zg;gq;fis
,l;L mDg;Gk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;>
“Jg;GuT nraw;ghl;Lf;fhf tpiykDf;fs; - 2022” vd;W
Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 0112674846 ,id miof;fTk;.

jiytu;>
ngWiff; FO>
Nkhl;lhu; thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;>
,y.: 341> vy;tpl;bfy khtj;ij>
nfhOk;G 05

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lthwhd ngWiffSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;;if
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

,y.
1

tplak; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;
SLTDA , SLTPB kw;Wk; SLITHM jiyik mYtyf
,lg;gug;GfSf;F ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,yf;fk;:
SLTDA/HR&PM/NC/NCB/Security/2021/08

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk; (&gh)
10>000.00

tpiykDg;
gpizj; Njitg;
gLj;jy;fs;
(&ghtpy;)
225>000.00

tpiykD Kd;Ndhbf;
$l;lk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
2021 etk;gh; 16Mk; jpfjp
K.g. 10.00 kzpf;F

%Lk; jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2021 etk;gh; 30Mk;
jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F

2.

xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; Nkw;gb jifik
jfTj; jpwd;fspd; gpufhuk; ,iaGila tpahghug; gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0112426800 – ePbg;G 305 vDk; njhlh;ngz;zpYk;> ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshpd; amilam@srilanka.travel
kpd;dQ;ry;; Kfthpapy; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhu rig ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhu rigapd; ,izajsj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. (https://sltda.gov.lk/tender)

4.

2021 etk;gh; 16Mk; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 29Mk; jpfjp tiuapy; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; https://sltda.gov.lk/tender vDk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

5.

kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhu rigapdhy; ,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 7119413 vDk;
fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. (Fwpg;G: tuTj; Jz;by; itg;ghsh;fspd; tpguk; kw;Wk; itg;gpw;fhd fhuzk; vDk; ,lj;jpy; ~~kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpf; fl;lzk;|| vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDTld; %yg; gpujpia ,izf;fTk;) nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld;
Vida nfhLg;gdT Kiwfs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.

6.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy; gpujpAld; tpiykDf;fis %Lk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs
ngWiff; FO> ,yq;if Rw;Wyhj;;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,y.: 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F xd;wpy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;.

7.

xU Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lk; 2021 etk;gh; 16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F xd;iyd; Clhf (Zoom Meeting) elhj;jg;gLtJld; MHtq;fhl;Lk;
tpiykDjhuHfs; amilam@srilanka.travel vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F> Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lj;jpy; ,ize;J nfhs;tjw;fhd Ntz;LNfhis mDg;gp
itf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdH.

8.

midj;J tpiykDf;fSk; mitfis %ba gpd;dh;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> jiu khbapYs;s Kff;$l ,lg;gug;gpy; (Lobby
area) rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

9.

tpiykDg; gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; nraw;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;bUg;gJld; tpiykDtpd;
nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fSf;F mg;ghy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

10. midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 1987 Mk; Mz;bd; ,yq;ifapd; nghJ xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;lJk;
kw;Wk; ,jw;Fg; gpd;dh; ntspte;j th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; (PCA3 gbtk;) gjpTr; rhd;wpjOld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
11. tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; jpfjp gpufhuk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
12. Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwJk; epWtdj;jpndhU Copah;
my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ jdpegnuhUth; neUq;fpa tpahghuk; my;yJ cwT Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij toq;Fk; jFjpia
,oe;J tpLthh;.
13. jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ vt;tpj fhuzq;fisAk;
Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;bUg;gJld;> ve;jnthU tsKs;s
tpiykDjhuUf;Fk; tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; my;yJ mtw;iw xg;gilg;gjpYKs;s ve;jnthU fpuar; nrytpw;Fk; my;yJ ve;jnthU
nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig.
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ghj;jJk;gu gpuNjr rig

nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig

Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tp mwptpj;jy;

,q;F gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kltis efuj;jpy; njy;njdpa tPjp ghj;jJk;gu gpuNjr
rigf;Fr; nrhe;jkhd th;j;jff; fl;blj; njhFjpapd; jiu jsj;jpy; mike;Js;s ,uz;L fil miwfis
khl;biwr;rp tpw;gid epiyaj;jpw;F 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu Nfs;tp %yk;
Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 2021-11-29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;
gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tu;j;jf cupikia
2022 Mk; Mz;Lf;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;F Nfs;tpkDf;fs; Vw;fg;gLk;.

1.

Nfs;tpg; gbtq;fis 2021 etk;gh; khjk; 26Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf Neuj;jpDs; ,e;j
mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.

2021 etk;gh; 29Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

3.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ,U fbj ciwfspy;
,l;L 2021-11-29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> ghj;jJk;gu gpuNjr rig>
gpl;bNanfju> tj;Njfk|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;j mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bap;y; cs;spLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~kltis khl;biwr;rpf; filf;fhd Nfs;tpg; gbtk;|| vdf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy;
Ntz;Lk;.

Nfs;tpkD Mtzk; toq;fy;
Nfs;tpkD Vw;gJ
Nfs;tpkD jpwg;gJ

ml;ltiz
tupir
,yf;fk;
01
02
03

4.

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j Nfs;tpf;Ff; Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpjhuhpd;
Nfs;tp itg;Gj; njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.

04

5.

rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuUf;F mthpd; Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;ljd; gpd; me;j mwptpj;jy;
toq;fg;gl;L xU thuj;jpw;Fs; ,iaGila 50% itg;igr; nrYj;jp Kiwahd cld;gbf;ifnahd;iw
Vw;gLj;jpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.

05
06

6.

vf;fhuzj;ijAk; fhl;lhky; ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ NtW
tifapy; jPh;khdj;ij vLf;Fk; KOikahd mjpfhuj;ij ghj;jJk;gu gpuNjr rigapd; Nfs;tpf; FO
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

07

7.

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpy; ePq;fs; my;yJ cq;fspd; gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

08

8.

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

09
10

njhiyNgrp ,y. 081-2476276> 2476036
ml;ltiz
Mjd
,yf;fk;

01

tpguk;

Fiwe;jgl;r
kPsspf;fg;
Nfs;tp
gLk; Nfs;tp
(tUlhe;jk;)
itg;Gj;
&gh
njhif &gh

kltis
efuj;jpd;
njy;njdpa
tPjpapy;
gpuNjr
rigf;Fhpj;jhd re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; jiu jsj;jpy;
mike;Js;s 138 rJu mb gug;gstpyhd xd;wpizf;fg;gl;l
,uz;L fil miwfs; - khl;biwr;rpf; fil

2>250>000.00

45>000.00

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;
&gh

2>500.00

- 2021.11.09 md;W njhlf;fk; 2021.11.29 md;W gp.g. 2.30 tiu
- 2021.11.30 md;W K.g. 10.00 tiu
- 2021.11.30 md;W K.g. 10.30 f;F nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig $l;l
kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

Nfs;tp Nkw;nfhs;sg;gLk; tu;j;jf cupikapd;
gz;G
nfg;gpj;jpnfhy;yht kPd; fil
nfg;gpj;jpnfhy;yht nghJf; fopg;giw
nfg;gpj;jpnfhy;yht rpw;Wz;br;rhiy
thur;re;ij
nfg;gpj;jpnfhy;yht thur;re;ij kPd; fil
,yf;fk; 01
nfg;gpj;jpnfhy;yht kPd; fil ,yf;fk; 02
nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil
,yf;fk; 03
nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil
,yf;fk; 04
nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil
,yf;fk; 05
K];ypk; vltPuntt khl;biwr;rpafk;
vy;yntt khl;biwr;rpafk;

tUlhe;j
Fiwe;jgl;r
tpiykD
122250.00
91250.00
46200.00

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpkD gpiz
itg;G njhif
6000.00
5000.00
5000.00

Nfs;tpkD
gbt
fl;lzk;
2000.00
2000.00
2000.00

36400.00

5000.00

2000.00

36400.00
36400.00

5000.00
5000.00

2000.00
2000.00

36400.00

5000.00

2000.00

36400.00

5000.00

2000.00

75000.00
75000.00

5000.00
5000.00

2000.00
2000.00

01. NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;gLfpd;w tpiykD cj;juthj gpiz itg;Gj;
njhif> Nfs;tpkD gbtf; fl;lzj; njhifia nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rigf;F gzkhf nrYj;jpa gpd;
2021.11.29 Mk; jpfjp gp.g. 02.30 tiu Nfs;tpkD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,e;j re;ju;g;gj;jpy;
Njrpa milahs ml;il my;yJ mjw;F ,izahd nry;Ygbahd NtW mDkjpg;gj;jpuk; xd;iw
Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.
02. Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; Fwpj;j Neuj;jpw;F nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig nrayhsupd;
cj;jpNahfg+u;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F nfhz;Lte;J ,Ltjw;F my;yJ gjpTj;
jghypy; jiytu;> gpuNjr rig> nfg;gpj;jpnfhy;yht vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;.
03. Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis ,U gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> %yg;
gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd gpupj;J ntt;NtW ,U ciwfspy; ,l;L me;j ciwfis Kj;jpiu ,l;L fbj
ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tu;j;jf cupikfs; kw;Wk; %yg; gpujp efy; gpujp vd vOjp me;j
,U ciwfisAk; kw;nwhU xw;iw ciwapy; ,l;L Kj;jpiu ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tu;j;jf
cupikia Fwpg;gpl;L rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

B.vk;.V.Nf. gz;lhu>
Nfs;tpf; FOtpd; jiyth;>
ghj;jJk;gu gpuNjr rig.

04. Nfs;tpkD jpwf;fg;gLfpd;w re;ju;g;gj;jpw;F Nfs;tpkDjhuu; my;yJ mtupd; vOj;JU mjpfhuk; ngw;w
gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;gjw;F mDkjp mspf;fg;gLk;.

2021-11-08Mk; jpfjp
ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

05. ,iwr;rpf;$l trjp gpuNjr
nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.

rigapdhy;

toq;fg;gLtjpy;iy

vd;gNjhL

mjw;fhd

trjpia

ePq;fs;

06. Nfs;tpkD epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig mYtyfj;jpy;
my;yJ 025 2298675 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. Nfs;tpkD njhlu;gpy; Nfs;tpkD
FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;.
gP.vk;.b gz;lhu>
jiytu;>
gpuNjr rig>
nfg;gpj;jpnfhy;yht.

nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2021.11.06 Mk; jpfjp nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; toq;fy;fs;; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT
nra;tjw;F 2021-12-31Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig jiytuhfpa vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.
toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;Ak; NghJ gpd;tUk; tifapy; fl;lzk; mwtplg;gLk; vd;gJld; ,iaGila
fl;lzj;ijr; nrYj;jp xUth; xd;Wf;F Nkw;gl;l nghUl;fSf;F gjpT nra;J nfhs;syhk;.
01.
njh.
,y.
01.
02.
03.

04.
05.
06
07.
08.
09.
10.
11.
12.

nghUl;fs; toq;Fjy;
tFjp

gjpTf;
fl;lzk;
&gh
rfy mYtyf cgfuzq;fs;> fhfpjhjpfs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy;
1500.00
mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;/ cUf;F)> gpsh];bf; fjpiufs;> nfgpdl; cl;gl cw;gj;jpfs; toq;Fjy;
1500.00
Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (kyry$lq;fis Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; / Jk;Gj;jb> 1500.00
<h;f;fps;> J}hpiffs;> nkhg;> gpsh];bf; thspfs;> kyry$lj; J}hpiffs;> thspfs;> kz;ntl;b> Nuf;iffs;>
tPr;Rf; fj;jpfs;> n`y;kl;> fhyzpfs;> ifAiwfs;> ghJfhg;G ,Lg;Gg; gl;bfs;)
eph;khzg; nghUl;fs; toq;Fjy; (fy;> kzy;> nkl;ly;> nrq;fy;> jhh;> \l;lhpd;> fk;gp> gphpkpf;]; Nghd;wd) 1500.00
nfhq;fpwPl; rhh;e;j cw;gj;jpfs; toq;Fjy; (`pa+k; Foha;fs;> ifg;gpbfs;> nfhq;fpwPl; J}z;fs;> rPnke;Jf; 1500.00
fw;fs;> ggNyh jhq;fpfs;)
Jzpfs;> rPUilf;Fj; Njitahd Jzpfs; kw;Wk; Nkirj; Jzpfs;> jpiur;rPiyfs;
1500.00
tpisahl;L cgfuzq;fs;
1500.00
kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis toq;Fjy; (tPjpfis xspa+l;Ltjw;Fj; Njitahd rfy 1500.00
cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;)
thfdq;fSf;fhd lah;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs;/ Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; (Bry; / ngw;Nwhy; 1500.00
cl;gl)
fzdpfs;> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; nkd;nghUl;fs; (Nlhdh;/CD/DVD/hpgd; Nghd;wd)
1500.00
mYtyf NtiyfSf;fhd fzdpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 1500.00
,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfis toq;Fjy;
xypngUf;fpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;
1500.00

02.
njh.
,y.
01
02
03
04
05
06
07

Nrit toq;Fjy;
tFjp

gjpTf;
fl;lzk;
&gh
rfy mr;R Ntiyfs;
1500.00
mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;
1500.00
mYtyf ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; (fzdpfs;/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;) 1500.00
ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs; Nghd;wd
1500.00
epy msit Nritfs; kw;Wk; rl;lj;juzp Nritfs;
1500.00
ePh; Nkhl;lhh;fspd; jpUj;jNtiyfs;
1500.00
jr;R Ntiy/ Nkrd; Ntiy/ cUf;fpnahl;Lk; Ntiy/ ePh;f;Foha; NtiyfSf;fhd Nrit/ cs;sf
1500.00
njhiyNgrp Nrit

03.

xg;ge;jf;fhuh;fs;

njh.
,y.

tFjp

gjpTf;
fl;lzk;
&gh
1500.00
1500.00

01 fl;blq;fs;> tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (50 ,yl;rk; &ghtpw;Ff; Fiwe;j xg;ge;jq;fs;)
02 fl;blq;fs;> tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (50 ,yl;rk; &ghtpw;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fs;)
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
gjpT nra;J nfhs;tjw;F fPNo jug;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; gbtj;ij (A4 mstpy; jahhpj;J) gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk;
vd;gJld; xt;nthU toq;fy; tplaj;jpd; nghUl;Lk; kPsspf;fg;glhj 1500.00 &gh gjpTf; fl;lzkhf mwtplg;gLk;. mg;gzj;ij
nuhf;fg; gzkhf my;yJ fhNrhiy %yk; nrYj;jyhk;. fhNrhiyfs; %yk; nrYj;Jtjhdhy; nrayhsh;> gpuNjr rig>
nfg;gpj;jpnfhy;yht vDk; ngahpy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021-12-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F
epiwTWk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg;
gjpT nra;jy; 2022 vdf; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J mYtyfj;jpy; xg;gilf;fyhk;.
Njitahd Ntisfspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fSf;Fg; Gwk;ghf NtW toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuj;ij rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
Nkyjpf tpguq;fis 0252298675 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; tprhhpj;jwpayhk;.
jpfjp: 2021-11-05
gP.vk;. kQ;Ry bf;fphpgz;lhu>
jiyth;>
gpuNjr rig>
nfg;gpj;jpnfhy;yht.

2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuhpd; ngah;: .............................................................................................................................................................
tpahghu epWtdj;jpd; ngah;: ........................................................................................................................................................................
Kfthp:...............................................................................................................................................................................................................
njhiyNgrp ,yf;fk;: .....................................................................................................................................................................................
milahs ml;il ,yf;fk;: ..........................................................................................................................................................................
toq;Fk; nghUs; kw;Wk; Nrit tplaj;jpd; ,yf;fk;: .............................................................................................................................
toq;Fk; nghUs; kw;Wk; Nritapd; ngah;:...............................................................................................................................................
tpahghug; gjptpyf;fk;: ....................................................................................................................................................................................
(nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk;)
9. fld; trjpf;fhd fhy vy;iy (khjq;fs;) ................................................................................................................................................
Nkw;gb jfty;fs; rhpahdit vdTk; Fwpj;j tpsk;guj;jpd; epge;jidfSf;F ,zq;Ftjhf ,j;jhy; rhd;W gfh;fpd;Nwd;.
jpfjp:........................................
ifnahg;gk;: ......................................................................................
mYtyfg; ghtidf;F
tplag; nghWg;G mjpfhhpapd; xg;gk;:.................................................................................................................................................................
gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;: .............................................................................................................................................................................................
jpfjp: ......................................................................................................................................................................................................................
ghpe;Jiu..................................................................................
xg;Gjy;: .......................................................................................................
nrayhsh;

jiyth;

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig
1.

rpfpr;ir kw;Wk; kWrPuikg;G epiyaj;jpw;fhf czT toq;Ftjw;F tpiykDf; Nfhuy; - (2022 Mk; Mz;L)

2.

Jg;GuT kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritf;fhd tpiykDf;Nfhuy; - (2022 Mk; Mz;L)
rpfpr;ir kw;Wk; kWrPuikg;G epiyaj;jpw;fhf czT
toq;Ftjw;F tpiykDf; Nfhuy; (2022 Mk; Mz;L)

Jg;GuT kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritf;fhd
tpiykDf;Nfhuy; - (2022 Mk; Mz;L)

Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rigapd
fPOs;s rpfpr;ir kw;Wk; kWtho;T epiyaj;jpw;fhf
Nrit ngWNthUf;F czT toq;Ftjw;fhf gjpT
nra;ag;gl;l kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdq;fspy;
,Ue;J
Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.

Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig kw;Wk;
Nky; khfhz rpfpr;ir kw;Wk; kWtho;T epiyaj;jpw;fhf
2021.01.01 Mk;; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.12 Mk; jpfjp
tiu Jg;GuT kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritfis
elj;jpr; nry;tjw;fhf gjpT nra;ag;gl;l kw;Wk;
mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdq;fspy; ,Ue;J Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Fwpj;j MNyhridfs;
ngWif gpuptpy; ,Ue;J mYtyf Neuq;fspy; guPl;rpf;f tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Fwpj;j MNyhridfs;
ngWif gpuptpy; ,Ue;J mYtyf Neuq;fspy;
KbAk;.
guPl;rpf;f KbAk;.
Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis 2021 etk;gu; 08Mk;
jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp tiu 1000 Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis 2021 etk;gH 08Mk;
&gh (kPsspf;fg;glhj) tpiykD Mtzf; fl;lzk; jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp tiu
xd;iw gzkhf my;yJ fzf;F ,yf;fk; - 1643 Njrpa 1000 &gh (kPsspf;fg;glhj) tpiykD Mtzf;
mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig vd;w ngaUf;F fl;lzk; xd;iw gzkhf my;yJ fzf;F ,yf;fk;
,yq;if tq;fp – Gwf;Nfhl;il> ,w;F nrYj;jp fPOs;s - 1643 Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig
vd;w ngaUf;F ,yq;if tq;fp – Gwf;Nfhl;il>
,lq;fspy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
,w;F nrYj;jp> KjyhtJ khb> ngWif gpupT> ,y.
1. njd; khfhz epthuz> rpfpr;ir kw;Wk; 383> Nfhl;Nl tPjp> uh[fpupa vd;w ,lj;jpy; ,Ue;J
kWtho;T
epiyak;>
Njrpa
mghafu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig> cztl;Ld>
xt;nthU Nfs;tpkDf;fisAk; ,Lfpd;w ciwfspy;
fhyp.
2. Nky; khfhz epthuz> rpfpr;ir kw;Wk; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Jg;GuT kw;Wk;
NritfSf;fhf
tpiykDf;
kWtho;T
epiyak;>
Njrpa
mghafu Jg;GuNtw;ghl;L
xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig> 173/2> rhe;jp Nfhuy;” vd;W Fwpg;gpl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykD Mtzq;fis gpujp xd;Wld; 2021 etk;gu;
khtj;ij> nfh];tj;j> jyq;fk.
3. etjpfj;j
rpfpr;ir
kw;Wk;
Gdu;tho;T 29 Mk; jpfjp Kw;gfy; 10.00 f;F Kd;du; fPOs;s
epiyak;> Njrpa mghafu xsljq;fs; epge;jidfSf;F mika mDg;gTk;
fl;Lg;ghl;L rig> khN`dtj;j> Cuhnghy>
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp – 2021 etk;gu; 29
epl;lk;Gt.
Neuk; - Kw;gfy; 10.15
4. kj;jpa khfhz rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;T
epiyak;> Njrpa mghafu xsljq;fs;
fl;Lg;ghl;L rig> khkpl;batj;j> `d;nj];]>
fz;b
xt;nthU Nfs;tpkDf;fisAk; ,Lfpd;w ciwfspy;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; “rpfpr;ir kw;Wk;
kWtho;Tf;fhd czT toq;fYf;F tpiykDf;
Nfhuy;” vd;W Fwpg;gpl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
Mtz gpujp xd;WlDk; 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp
gpw;gfy; 2.00f;Fk; Kd;du; fPOs;s epge;jidfSf;F
mika mDg;gTk;.
tpiykDf;fis jpwf;fg;gLk; jpfjp – 2021 etk;gu; 29
Neuk; – gpw;gfy; 2.00

jiytu;>
ngWiff; FO
Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig
uh[fpupa
vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L
rigapd; jiuj; jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpw;F
gpd;du; fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspdhy; ngauplg;gLk;
gpujpepjp xUtUf;F Kd; Nky; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Neuq;fSf;F Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rigapd;
%d;whtJ khbapy; Nfl;Nghu; $lj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
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2021 நவம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை
khNyapd; ntNydh ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; vyNtl;lu;>
v];fNyl;lu; kw;Wk; %tpq; Nthf; nraw;wpl;lj;ij jdjhf;fp
NkYnkhU Kf;fpa iky;fy;iy mile;j DIMO

,yq;ifapd; Kd;dzp ghupa epWtdq;fspy; xd;whd DIMO> khNytpd; ntNydh
ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; vyNtl;lu;fs;> v];fNyl;lu;fs; kw;Wk; %tpq;
Nthf;]; Nghd;wtw;iw tpepNahfk; nra;Ak;> nghUj;Jk; kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd
nraw;wpl;lj;ij jdjhf;fpajd; %yk; ru;tNjr muq;fpy; NkYnkhU Fwpg;gplj;jf;f
iky;fy;iy vl;bAs;sJ.
ypg;l; kw;Wk; v];fNyl;lu;fSf;fhd cyfpd; Kd;dzp epWtdkhd N[u;kdpapd;
TK Elevator (thyssenkrupp vd mwpag;gLk;) ,d; jdpj;Jtkhd jahupg;G
tupirfSld; ,e;j nraw;wpl;lj;jpy; DIMO <Lgl;Ls;sJ. TK Elevator cldhd
DIMOtpd; gq;FilikahdJ> 2018 ,y; ,e;j cyfj;juk; tha;e;j nkhgpypl;b
jPu;Tfs;
toq;FeUf;fhf
,yq;if
kw;Wk;
khiyjPtpy; DIMO
Vf
tpepNahf];juhfTk;> nghUj;JjYf;fhfTk; kw;Wk; Nrit toq;FeuhfTk;
epakpf;fg;gl;l NghJ Muk;gkhfpaJ. ,e;j gq;FlikahdJ ,yq;if kw;Wk;
khiyjPT re;ijfspy; efu;g;Gw ngau;r;rpapy; rpwe;jij milahsg;gLj;JfpwJ.
md;wpypUe;J> DIMOtpdhy; md;whl ngau;r;rp Njitfis Cf;Ftpf;Fk; etPd
njhopy;El;gk; kw;Wk; rpwe;j jahupg;Gfis toq;Ftjd; %yk; xt;nthU ehSk;
kf;fspd; tho;f;ifia ntw;wpfukhf Nkk;gLj;j Kbe;Js;sJ. njhopy; Jiwapy;
rpwe;j jpwikfis <u;g;gjd; %yKk;> mtu;fSf;F TKE tshfj;jpy;
gapw;rpaspg;gjd; %yKk; jpwikahd FOit DIMOtpdhy; cUthf;f Kbe;jJ.
,e;j epGzu;fs; FOthdJ efu;g;Gw ngau;r;rp gug;gpy; cs;s ve;jnthU
rpf;fyhd jpl;lj;ijAk; G+u;j;jp nra;Ak; Mw;wiyf; nfhz;Ls;sJ. ,e;j kpff;
FWfpa fhyj;jpy; ,yq;ifapd; TKE re;ijg; gq;if fzprkhf mjpfupf;f
Kbe;jik xU ngupa Kd;Ndw;wkhFk;.
,e;j jpl;lj;jpd; fPo;> ntNydh ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F 23 vyNtl;lu;fs;>
14 v];fNyl;lu;fs; kw;Wk; 04 n`hupnrhz;ly; %tpq; Nthy;f;]; Mfpatw;iw
DIMO toq;Fk;. ,e;j nraw;wpl;lkhdJ khiyjPtpd; kpfg;ngupa ngau;r;rp
njhlu;ghd nraw;jpl;lq;fspy; xd;whFk;.NkYk; khiyjPtpy; cs;s %d;W
nraw;wpl;lq;fspy; ,JTk; xd;whFk;> ,jpy; %d;W tifahd Nghf;Ftuj;J
Kiwfs; cs;sd - vyNtl;lu;fs;> v];fNyl;lu;fs; kw;Wk; %tpq; Nthf;];
vd;gdthFk;.
DIMO tpd; jiytu; kw;Wk; Kfhikj;Jt gzpg;ghsu;> uQ;rpj; gz;bjNf>
",yq;ifapy; cs;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjpy; DIMO Kd;dzpapy; cs;sJld;>
mz;ikapy; ehq;fs; fiuia jhz;b vq;fs; Nritfis tpupTgLj;jp
Kd;NdWfpd;Nwhk;.ntNydh
ru;tNjr
tpkhd
epiya
nraw;wpl;lkhdJ
,yq;iff;F ntspNa vq;fs; mz;ika jpl;lkhFk;.”
",yq;ifr; re;ijapy; ,Ue;J rpwe;j nghwpapay; jpwikfis <u;f;Fk; mNj
Ntisapy;> jpl;lg; gzpfs; RKfkhfTk;> jpwikahfTk; epiwNtw;wg;gLtij
cWjp nra;tjw;fhf> DIMO MdJ khNytpy; mYtyfj;jpy; xU jpl;l
mYtyfj;ij mikf;fTs;sJ. khNyapy; ,e;j Gjpa jpl;l mYtyfj;ij
epWTtjd; %yk;> khiyjPtpy; re;ij tha;g;Gfisg; ngwTk; tpw;gid kw;Wk;
guhkupg;G eltbf;iffis Nkk;gLj;jTk; DIMO vjpu;ghu;f;fpd;wJ"> vd
DIMOtpd; gzpg;ghsu; tp[pj; G\;ghnty njuptpj;jhu;.

ngau; khw;wk;

kl;lf;fsg;G kPuhNthil jkpo; gpuptpy; trpj;J te;j
jw;rkak; ,y.275gp> ifuhj;
tPjp> thior;Nrid - 5,y;
tho;e;J tUfpd;w ehfuhrh
jNtrpdp
(Nj.m.m.
,y.956623804v) Mfpa ehd;
vdJ RatpUg;gpd; Ngupy;
Gdpj ,];yhk; kjj;ijj;
jOtp vd;Dila ngaiu
fle;j 2020.09.14k; jpfjp
njhlf;fk; 'ehfuhrh nra;dg;
rgp" vd khw;wpf; nfhz;L
s;Nsd; vd;gij nghJ
kf; f Sf; F k; >
,yq; i f
[dehaf
Nrhryprf;
Fbaurpw; F k;
mwpaj;
jUtJld;> ,dpNky; rfy
Mtzq;fspYk; vdJ Gjpa
ngaiuNa gad;gLj;JNtd;
vd; g ijAk;
njuptpj; J f;
nfhs;fpd;Nwd;.
ehfuhrh nra;dg; rgp

nghJ mwptpj;jy;

tpJy;yq;fh gpvy;rp (gjpntz; PQ 83)
2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd;>
jpUj;jg;gl;lthW (fk;gdpr; rl;lk;) 242(1) ,d; gpufhuk;
tpJy;yq;fh gpvy;rp I (gjpntz; gpfpA 83)> nfhOk;G-02>
a+dpad; ,lk;>
278 Mk;
mf;nr]; ,yf;fj;jpYs;s 4 Mk; kl;lk; (gjpntz; gptP 64736)
tyfk;gh gyrf;jpAld;
(gptPb) vy;bB xd;wpizg;gjw;fhd
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s mwptpj;jy;. ,t;twptpj;jyhdJ fk;gdpr;
rl;lj;jpd; 242 (3) (b) ,d; gpufhuk; toq;fg;gLfpd;wJ.
VLL kw;Wk; WBL Mfpatw;wpd; gzpg;ghsh;fspdhy; 2021 khh;r;
31 Mk; jpfjpad;W mq;fPfhpf;fg;gl;L ifnahg;gkpl;ljpdhy;
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(1) Mk; gphptpd; fPo; VLL PLC I
tyfk;gh gyrf;jp
(gptPb) vy;bB cldhd xd;wpizg;ig
mDkjpj;jjpdhy; rigapd; Kd;nkhoptpd; gpufhuk; (VLL ,d;
KOikahf chpikAs;s Jizf;fk;gdpahf) WBL ,d; ,Ug;G
epiyahdJ KbTWj;jg;gl;L VLL njhlh;e;Jk; nraw;gLk;
(mjdhy;
xd;;wpizf;;fg;gl;l
fk;gdpahf
khw;wkilAk;)
xd;wpizg;ghdJ nray;tYg; ngWk; NghJ
toq;fg;gl;l
KOikahd WBL ,d; gq;Ffspd; gzf;nfhLg;gdT my;yJ
NtNwjhtJ rYiffs; ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.
,;;e;j mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l 20 Ntiy ehl;fspd; gpd;dh;>
VLL kw;Wk; WBL Mfpad 243 Mk; gphptpy; Fwpg;gpl;lthW
Mtzq;;fis gjptpw;fhf fk;gdpfs; gjpthsUf;F rkh;g;gpj;j
gpd;dh;> 244(1) Mk; gphptpd; gpufhuk; xd;wpizg;ghdJ fk;gdpfs;
gjpthshpdhy; xd;;wpizg;G rhd;wpjo; ifnahg;gkpl;lJk;
nray;tYg;ngWk;.

gjtp – ntw;wplk;
Nky; khfhz tptrhaj; jpizf;fs gzpg;ghsu; gjtpf;fhf ,yq;if
tptrha Nritapd; juk; I Nritapy; 03 Mz;Lfs; mDgtk; nfhz;l
tptrha mgptpUj;jp gpupT mjpfhupfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
mbg;gil jifikia g+u;j;jp nra;Ak; tpz;zg;gjhuu;fs; fl;likf;fg;gl;l
Neu;Kfg;guPl;irf;F
cl;gLj;jp
mjpy;
fpilf;fpd;w
Gs;spfspd;
Kd;Dupik mbg;gilapy; Fwpj;j epakdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 241(4) Mk; gphptpd; gpufhuk; VLL kw;Wk;
WBL ,d; gzpg;ghsh; rigapdhy; xd;;wpizg;ig mq;fPfhpf;Fk;
rig Kd;nkhoptpd; gpujpfs; nfhOk;G-08> upf;fy; ghij> 8
Mk; ,yf;fj;jpYs;s nrf;fl;lhpfy;> kNd[h;fs; kw;Wk;
nrf;fpul;lhpfs; (gpiwtl;) ypkpl;nll; ,d; gjpT nra;ag;gl;l
mYtyfj;jpy; xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; gq;Fjhuh;fs;
my;yJ fld; toq;fpath;fs; my;yJ xd;wpizf;fg;gl;l
fk;gdpfs;
flg;ghLila
ve;jnthU
egUk;
rhjhuz
Ntiy ehl;fspy; ghPl;rpf;fyhk; my;yJ xd;wpizf;fg;gl;l
fk;gdpfSf;F
Nkw;Fwpg;gpl;l
ve;jnthU
eghpdhYk;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
Nfhhpf;iff;F
gpujpfs;
,ytrkhf
toq;fg;gLk;.

gJis gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; eph;khzk;; kw;Wk;
NritfSf;fhf gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; cw;gj;jpahsh;
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; 2021-1231Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg;gbtj;ij
gpd;tUk; kpd;dQ;ry; KfthpapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
01. midj;J tpz;zg;gjhhpfSk; gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;Fk;
xt;nthU tplak; njhlh;ghd gjpTf; fl;lzj;ij fhNrhiy my;yJ
nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL ngah; kw;Wk;
tpahghu tpguq;fs; rfpjk; ~~nrayhsh;> gJis gpuNjr rig>
gJis|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (fhRf;
fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ). tpz;zg;gj;ijj; jhq;fptUk;
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
02. gjpT nra;J nfhz;lth;fspd; gl;baypypUe;Nj tpiyfs; Nfhug;gl;L
Fwpj;j
Nritfis
epiwNtw;wpf;
nfhs;tjw;F
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; Njitahd Ntisfspy; mjw;Fg;
Gwk;ghfTk; tpiyfisf; NfhUjy; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;wpf;
nfhs;Sk; mjpfhuj;ij rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
03. xg;ge;jf;fhuHfshf gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;g;gth;fs;
mjw;fhd jkJ jFjpia vOj;J%y rhl;rpapd; Clhf cWjp nra;jy;
Ntz;Lk;.
04. toq;fy;fs; kw;Wk; xg;ge;jq;fis eph;zapf;fg;gl;l fhyj;jpDs;
epiwNtw;Wtjw;Fj; jtWgth;fspd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.
njh.
,y.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisg;gb>
tpJy;yq;fh gpvy;rp>
kNd[h;fs; kw;Wk; nrfpul;lhp]; (gpiwtl;) ypkpl;nll;
fk;gdp nrayhsh;fs;
,y. 08> upf;fy; ghij>
nfhOk;G-08.
2021 etk;gh; 3 Mk; jpfjpad;W.

nghUl;fspd; tpguk;

gjpTf;
fl;lzk;
fhfpjhjpfs;
1000.00
mYtyf cgfuzq;fs;> jsghlq;fs;> cUf;Fg; nghUl;fs; 1000.00
kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
1000.00
Rfhjhuk; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;
1000.00
fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
1000.00
mr;R Ntiyfs;
1000.00
mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
1000.00
rPUil Jzp kw;Wk; Vida Jzp tiffs; toq;Fjy;
1000.00
tPjp eph;khzg;; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
1000.00
tpsk;gu gyif kw;Wk; ngdh; tiujy;
1000.00
thfd cjphpg;ghfq;fs; lah; kw;Wk; bAg;
1000.00
Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritf;fhd cgfuzq;fs; 1000.00
thfd jpUj;jNtiyfs;
1000.00
thfd Nrh;tp];fs;
1000.00
fzdp ,ae;jpuk;> epwg;G+r;rp> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 1000.00
Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;
Kd;gs;sp cgfuzk;> Nkir> fjpiu> rpWth; g+q;fh cgfuzq;fs; 1000.00
ntt;NtW tifapyhd fUq;fy; toq;Fjy;
1000.00
gptprp kw;Wk; [pI Foha; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1000.00
ePh;khdp (kPw;wh;) toq;Fjy;
1000.00
vhpnghUs; toq;Fjy; (vz;nza;> ngw;Nwhy;> Bry;)
1500.00
tpisahl;L cgfuzq;fs; toq;Fjy;
1000.00
gyif kw;Wk; kuq;fs; toq;Fjy;
1000.00
Njrpa kUe;J tiffs; toq;Fjy;
1000.00
eph;khz xg;ge;jq;fs;

01
02

,J njhlu;gpy; midj;J tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtk; hƩps://
secgov.wp.gov.lk/en/ vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUg;gNjhL
midj;J tpz;zg;gg; gbtq;fSk; 2021.12.03 Mk; jpfjpf;F Kd;du;
jkJ epWtd jiytu; %yk; “Nky; khfhz MSeupd; nrayhsu;>
MSeu; mYtyfk;> ,yf;fk; 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;iy” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;.
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&. 2>000>000.00 tiu (rigapd; mjpfhug; gpuNjrj;jpDs;
gjpT nra;J nfhz;Ls;s rq;fq;fs; kl;Lk;)
&. 2>000>000.00 njhlf;fk; Nkw;gl;litfs; (,f;lhl;
epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s egh;fs; kw;Wk; epWtdq;fs;)

Vida
tpguq;fis
gJis
gpuNjr
rig
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhiyNgrp ,yf;fk; : 055-2226349> 0552226273
<nkapy; Kfthp : bdpradeshsabha@gmail.com

1000.00
2000.00

mYtyfj;jpypUe;J

Vr;.vk;.gp. fhe;jp
nrayhsh; (gjpy;)
gJis gpuNjr rig

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Nky; khfhz tptrha
gzpg;ghsu; gjtpf;fhf tpz;zg;gk;” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
MSeupd; nrayhsu;
MSeu; mYtyfk;
2021.11.05

Nfs;tp mwptpj;jy;
gJis / nkhduhfiy khtl;l itj;jparhiyf;fhd
mOf;Fj; Jzpfis ryit nra;jy;- 2022

tpiy kDf;fSf;fhd miog;G

01. Nritfs; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; jifikfs;
2022 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 brk;gH 31Mk; jpfjp tiu ,e;j ,U
ehl;fSk; cl;gl;l fhyj;jpw;Fs; gJis khtl;lj;jpd; 32 Rfhjhu epWtdq;fSf;Fk;
nkhduhfiy khtl;lj;jpYs;s 15 Rfhjhu epWtdq;fSf;Fk; mOf;Fj; Jzpfis
ryit nra;tjw;fhf Cth khfhzj;jpd;; epue;ju tjpthsHfs;; kw;Wk; Cth
khfhzj;jpDs; khj;jpuk; nraw;gLtjw;F mjpfhuKila epWtdq;fsplk; kw;Wk;
murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rq;fq;fs;> fk;gdpfsplkpUe;J mDg;gg;gLfpd;w
Kj;jpiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. (Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;
Rfhjhu epWtdq;fs; kw;Wk; rfy tpguq;fSld; $ba ml;ltizia ,iaGila
gpuNjr Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; mwptpj;jy; gyifapy;
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd)

khfhz RNjr kUj;Jt jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;
fpof;F khfhz RNjr kUj;Jtj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FO jiytupdhy; 2022Mk; Mz;bw;fhd
gpd;tUk; Nritfs; kw;Wk; tpepNahfq;fSf;fhf nghUj;jkhd toq;Feu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
,y
01

(m) mur mq;fPhuk; ngw;w mDkjpf;fg;gl;l $l;LwTr; rq;fk; / fpuhk mgptpUj;jp
/ nfkpjphp rq;fq;fs;; Nghd;wd tpz;zg;gpf;fpd;wNghJ jkJ mjpfhug;
gpuNjrj;jpw;Fs; mike;Js;s murhq;f itj;jparhiyfSf;F khj;jpuk; mOf;Fj;
Jzpfis ryit nra;tjw;fhf Nfs;tpfs; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld;
vtNuDk; xU mq;fj;jtUf;F ,t;nthg;ge;jj;ij toq;ff; $lhnjd;gJld;
xg;ge;jk; rq;fj;jpdhNyNa epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;.

02

03

(M) epue;ju tjpTr; rhd;wpjio gpuNjr nrayhshplkpUe;J ngw;Wr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
02. Nfs;tp toq;fy; / Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; vd;gd
gpd;tUkhwhFk;.
Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;> Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwf;fg;gLjy;
gJis khtl;lj;jpd; k`paq;fid / jpaj;jyht Mjhu itj;jparhiyfSf;F
,iaghditfs; me;je;j itj;jparhiyfspYk;> Vida itj;jparhiyfSf;fhf
gJis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
vd;gJld; nkhduhfiy khtl;lj;jp;Ys;s rfy epWtdq;fSf;Fk;
nkhduhfiy
Rfhjhu
Nritfs;
gzpg;ghsh;
mYtyfj;jpy;
,iaGila
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Breaking
boundaries

Nritfs; Njitg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; vz;zpf;if kUe;J cw;gj;jpf;F Njitahd %yg;nghUl;fs;
toq;fg;gl Ntz;ba ,lq;fs; vz;zpf;if kw;Wk; cupj;jhd tpguq;fs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd.

(M) Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021.12.01Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu
Nfs;tp jpwj;jy; - 2021.12.01Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F gJis gpuhe;jpa
Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuH
my;yJ mtuJ mjpfhuk;; ngw;w gpujpepjpnahUtH mt;Ntisapy; rKfkspj;J
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

03. Nfs;tpg;gj;jpuk; mDg;g Ntz;ba Kiw
gJis gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;w
Nfs;tp khjphpg; gbtq;fspy; khj;jpuk; rhpahd Kiwapy; G+Hj;jp nra;J ntt;Ntwhd
ciwfspy; ,l;L nghwpapl;ljd; gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy;
,l;L mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; (epWtdj;jpd; ngaH) .............................
........ itj;jparhiyf;fhd mOf;Fj; Jzp ryit nra;jy;; vdf; Fwpg;gpl;L jiytH>
Nfs;tpr; rig> gJis gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk;> k`paq;fid
tPjp> gJis vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; nkhduhfiy gpuhe;jpa
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gbtq;fis
jiyth;> Nfs;tpr; rig> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>
nkhduhfiy vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; Neubahf nfhz;L
te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. k`paq;fid kw;Wk; jpaj;jyht
Mjhu itj;jparhiyfspy; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gbtq;fis me;je;j
itj;jparhiyfSf;FNf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
,J njhlh;ghd Nkyjpf
gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;.

tpguq;fSf;F

gpd;tUk;

njhiyNgrp

tprhuizfs;
gJis gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk;
nkhduhfy gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk;
jpaj;jyht Mjhu itj;jparhiy
k`paq;fid Mjhu itj;jparhiy
lhf;lh; vy;.V.V.vr;.Nf. j rpy;th>
jiyth;>
ngWiff; FO>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> gJis.

,yf;fq;fisg;

,lq;fs;
� fpof;F khfhzj;jpYs;s MAs;Ntj epWtdq;fSf;Fupa
Rj;jpfupg;Gr; Nrit
Rj;jpfhpg;G Nrit
� fg;gy; Jiw kUe;J cw;gj;jp ikak;> jpUNfhzkiy
MAs;Ntj kUe;J cw;gj;jpf;fhd
� rj;JUf;nfhd;lhd; kUe;J cw;gj;jp ikak;> kl;lf;fsg;G
%yg;nghUl;fs; toq;Fjy;
� kUe;J cw;gj;jpikak;> mf;fiug;gw;W > fy;Kid
� fg;gy;
Jiw
js
MAs;Ntj
itj;jparhiy>
jpUNfhzkiy
kspifg; nghUl;fs; toq;fy;
� NfhghyGuk;
khtl;l MAs;Ntj itj;jparhiy>
jpUNfhzkiy
� fpz; z pah
khtl;l
MAs;Ntj
itj;jparhiy>
jpUNfhzkiy
� njfpajfz;ba khtl;l MAs;Ntj itj;jparhiy>
mk;ghiw
rikj;j czT toq;fy;
� fe;jsha; ntd;uhrd;Gu fpuhkpa MAs;Ntj itj;jparhiy>
jpUNfhzkiy
� Ntud;nfl;lnfhl fpuhkpa MAs;Ntj itj;jparhiy>
mk;ghiw

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;

(m) Nfs;tp toq;fy; - 2021.11.09Mk; jpfjp Kjy; 2021.11.30Mk; jpfjp K.g. 9.00
kzp Kjy; gp.g. 2.30 tiu
(,)
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Nritapd; tpguk; Rj;jpfupg;G Nrit.

The Country’s
largest
recruitment
database

,y-198 cl;JiwKf tPjp jpUNfhzkiyapy; mike;Js;s khfhz RNjr kUj;Jtj; jpizf;fs
khfhz MizahsuplkpUe;J ngwf;$ba tpiykD Mtzj;jpNyNa tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk; 2021.11.10Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.08Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kzpf;Fk;
gp.g 3.00 kzpf;Fkpilapy; xt;nthU Nritf;Fkhd kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifahf &gh 1000/=
,id 066-10016-0000181 vd;w kf;fs; tq;fp ,yf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gl;L itg;Gr;rPl;bid my;yJ
,y-198 cl;JiwKf tPjp jpUNfhzkiyapy; mike;Js;s khfhz RNjr kUj;Jt jpizf;fsj;jpd;
fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l EP-172 vd;w gzg; gw;Wr;rPl;il rku;g;gpg;gjd; %yk;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspid ngw;Wf;nfhs;syhk;.
G+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis 2021.12.09 Mk; jpfjp gp.g 3.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf
fpilf;Fk; tifapy; jiytu;> ngWiff;FO> khfhz RNjr kUj;Jt jpizf;fsk;> ,y-198>
cl;JiwKf tPjp> jpUNfhzkiy vd;w Kftupf;F gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf fpilf;ff;
$bajhf mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;fg;gLfpd;w
Nritapd; tpguj;jpid njspthf Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

For
jobseekers

055-2222702
055-2276200
057-2229586
055-4936722

,g;ngWiffs; njhlu;ghd ngWiff;F Kd;duhd $l;lk; (Pre Bid Meeting) 2021.12.01Me; jpfjp fhiy
10.00 kzpf;F ,y-198 cl;JiwKf tPjp jpUNfhzkiyapy; mike;Js;s fpof;F khfhz RNjr
kUj;Jtj; jpizf;fsj;jpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; elhj;jg;gLk;
2021.12.09 Me; jpfjp gp.g 3.00 kzpf;F fpof;F khfhz Mizahsupd; mYtyf khehl;L kz;lgj;jpy;
tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ
mtu;fspd; gpujpepjpfs; rKfkspf;f KbAk;.
Nkyjpf tpguq;fspid rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; khfhz RNjr kUj;Jtj;
MizahsuplkpUe;J my;yJ jpizf;fs fzf;fhsuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

www.
observerjobs.
lk

kUj;Jt fyhepjp (jpUkjp) Mu;.=ju;
jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO
khfhz RNjr kUj;Jtj;jpizf;fsk;
,y-198> cl;JiwKf tPjp> jpUNfhzkiy
njhiyNgrp : 026-2223996/026-2225993
njhiyefy; : 026-2225994/026-2225646

jpizf;fs
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2021 நவம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை

7 ஆவது 20க்கு 20 உலக கிண்ணம்:

அரையிறுதிப் ப�ோட்டிகளில் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து
பாகிஸ்தான்- அவுஸ்திரேலிய அணிகள் பலப்பரீட்சை

7 ஆவது 20க்கு 20 உலக கிண்ண
ப�ோட்டியின் முதலாவது அரையிறுதிப் ப�ோட்டியில் இங்கிலாந்து - நியூ-

சிலாந்து அணிகள் நாளை 10ம் திகதி
ம�ோதவுள்ளதுடன்,
பாகிஸ்தான்
- அவுஸ்திரேலிய அணிகள் ம�ோத-

வுள்ள இரண்டாவது அரையிறுதிப்ப�ோட்டி, நாளை மறுதினம் 11ம் திகதி
ம�ோதவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்கொட்லாந்து அணிக்கு எதிரான
தங்களுடைய இறுதி சுப்பர் 12
ப�ோட்டியில், 72 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இலகுவான வெற்றியை
பதிவுசெய்த பாகிஸ்தான் அணி,
குழு இரண்டில் அனைத்து ப�ோட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்று, முதலிடத்தை பிடித்துக்கொண்டது.
சுப்பர் 12 சுற்றின் குழு ஒன்றுக்கான இம் முதல் ப�ோட்டியில்,
நியூசிலாந்து அணியானது, ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி தங்களுடைய
அரையிறுதி வாய்ப்பை தக்கவைத்தது. இதனால், இந்திய அணி
தங்களுடைய
அரையிறுதிக்கான
வாய்ப்பை இழந்திருந்தது.
இந்தநிலையில், எந்த அணி குழு
ஒன்றில் முதலிடத்தை பிடிக்கும்
என்ற நிலையில், ஸ்கொட்லாந்து
அணியை இலகுவாக வீழ்த்திய

பாகிஸ்தான் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்து, அரையிறுதியில், அவுஸ்திரேலிய அணியை
எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இந்த ப�ோட்டியின், நாணயச்
சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாட தீர்மானித்ததுடன், ச�ொஹைப்
மலிக்கின் 18 பந்துகளில் பெறப்பட்ட அரைச்சதம், பாபர் அஷாமின்
அரைச்சதம் மற்றும் ம�ொஹமட்
ஹபீஸின் பங்களிப்புடன் 20 ஓவர்கள் நிறைவில், 4 விக்கெட்டுகளை
இழந்து 189 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
இறுதிவரை
ஆட்டமிழக்காமல் இன்னிங்ஸை நிறைவுசெய்த
ச�ொஹைப் மலிக் 18 பந்துகளில், 6
சிக்ஸர்கள் மற்றும் ஒரு ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 54 ஓட்டங்களை

பெற்றுக்கொண்டதுடன்,
பாபர்
அஷாம் 47 பந்துகளில் 66 ஓட்டங்களை பெற்றார். மத்தியவரிசையில்
ம�ொஹமட் ஹபீஸ் 31 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொடுத்ததுடன், ஸ்கொட்லாந்து அணியின் பந்துவீச்சில்,
கிரிஸ் கிரீவ்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்தினார்.
பதிலுக்கு
துடுப்பெடுத்தாடிய
ஸ்கொட்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள்
நிறைவில், 6 விக்கெட்டுகளை
இழந்து 117 ஓட்டங்களை மாத்திரம்
பெற்று, 72 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் த�ோல்வியடைந்தது.
ஸ்கொட்லாந்து
அணிசார்பாக,
அதிகபட்சமாக ரிச்சி பெரிங்டன்
அரைச்சதம் கடந்து 54 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொடுக்க,
பாகிஸ்தான்
அணியின் பந்துவீச்சில் சதாப் கான்
இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன் அடிப்படையில் இந்த
வெற்றியுடன், குழு இரண்டின் புள்ளிப்பட்டியலில்,
முதலிடத்தை
பிடித்துக்கொண்ட
பாகிஸ்தான்
அணி, குழு ஒன்றில் இரண்டாவது
இடத்தை பிடித்திருந்த அவுஸ்திரேலிய அணியுடன் ம�ோதவுள்ளதுடன்,
குழு ஒன்றின் முதலிடத்தை பிடித்த
இங்கிலாந்து அணியானது, குழு
இரண்டின், இரண்டாவது இடத்தை
பிடித்துள்ள நியூசிலாந்து அணியை
எதிர்த்தாடவுள்ளது.

தேசிய மட்ட "தோணி" ஓட்டப் ப�ோட்டி:

பலளுவெவயைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள்
முதல், இரண்டாம் இடங்கள் பெற்று சாதனை
கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்

அனுராதபுர மாவட்டம் பலாகல பிரதேச
செயலாளர்
பிரிவிலுள்ள
பளளுவெவ
முஸ்லிம் கிராமத்திலிருந்து தேசிய மட்டத்தில் நடத்தப்படும் த�ோணி ஓட்டம் ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொண்ட இளைஞர்கள்
முதலாம் , இரண்டாம் இடங்களை பெற்று
சாதனையை புரிந்துள்ளனர்.
'ரெட்புல்' அனுசரணையுடன் தேசிய மட்டத்தில் வருடாந்தம் நடத்தப்படும் த�ோணி
ஓட்டப் ப�ோட்டி இவ்வருடமும் கடந்த 06
ஆம் திகதி க�ொழும்பு, துறைமுக நகரில்
நடைபெற்றது. இதில் இரண்டாவது வருடமாகவும் கலந்து க�ொண்ட அனுராதபுரம்
மாவட்டம் பலாகல பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள பளளுவெவ முஸ்லிம் கிராமத்து
இளைஞர்கள் இந்த ப�ோட்டியில் முதலாம்,
இரண்டாம் இடங்களை பெற்றுக் க�ொண்டனர்.
முதலாவது இடத்தை என்.பீ.ரசான், என்.
ஏ.அஜீஸ்கான் ஆகிய இருவரும் பெற்றுக்
க�ொண்டதுடன்,இரண்டாம் இடத்தை என்.
டில்சாதர,என் ரபீக் ஆகிய�ோர் பெற்று இச்சாதனையைப் புரிந்துள்ளனர்.
இலங்கையின்
மிகப்
பிரபலமான
கலாவெவ குளத்தின் மற்றொரு பகுதியான
பளளுவெவ குளத்தில் மீன்பிடித் த�ொழிலில்
ஈடுபடும் குறித்த இளைஞர்கள் தமது வாழ்வாதாரத்துடன் கூடிய குறித்த ப�ோட்டியில்
நாடு முழுவதிலிருந்தும் கலந்து க�ொண்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்களுடன்
ஐந்து வட்டப் ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொண்டு

வெற்றியை தமதாக்கி இச்சாதனையை புரிந்துள்ளனர்.
முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற குழுவினருக்கு 125000 ரூபா பணப்பரிசும், இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்ற குழுவினருக்கு
95000 ரூபா பணப்பரிசும் கிடைத்துள்ளதுடன், வெற்றிக் கேடயங்களும் கிடைக்கப்

பெற்றுள்ளன.
நன்னீர் மீன்பிடித் த�ொழிலில் ஈடுபட்டு
வரும் இளைஞர்கள் முதல் தடவையாக
கடலில் நடைபெற்ற இந்தப் ப�ோட்டியில்
கலந்து க�ொண்டிருந்த நிலையிலேயே இந்த
வரலாற்று வெற்றியை பெற்றுக் க�ொண்டுள்ளனர்.

20க்கு20 கிரிக்கெட்டில் 400 விக்கெட்
வீழ்த்தி ரஷித் கான் சாதனை
20க்கு20 ப�ோட்டிகளில் ஆப்கானிஸ்தானின் ரஷீத் கான் அதிவேகமாக 100 விக்கெட் வீழ்த்திய
பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை
சமீபத்தில் படைத்தார்.
20க்கு 20 உலக கிண்ண கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியின் சூப்பர்-12 சுற்றின் நேற்றுமுன்தினம் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து-ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள்
ம�ோதின.
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய ஆப்கானிஸ்தான் 20 ஓவரில் 8 விக்கெட்டுக்கு 124 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.
த�ொடர்ந்து ஆடிய நியூசிலாந்து
18.1 ஓவரில் இலக்கை எட்டி
வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் நியூசிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்த ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்-

தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித் கான்,
நியூசிலாந்து வீரர் மார்ட்டின் குப்திலை
அவுட்டாக்கினார். இது சர்வதேசம்,
உள்ளூர், லீக் உட்பட ஒட்டும�ொத்த
20க்கு20 கிரிக்கெட்டில் ரஷித் கானின்
400-வது விக்கெட்டாக (289 ஆட்டம்)
அமைந்தது.
இந்த மைல்கல்லை அதிவேகமாக
எட்டிய பந்துவீச்சாளர், ம�ொத்தத்தில்
4-வது வீரர் என்ற சிறப்பை 23 வயதான
ரஷித் கான் பெற்றார்.
20க்கு 20 ப�ோட்டியில் அதிக
விக்கெட்
வீழ்த்திய�ோர்
பட்டியலில் முதல் 3 இடங்களில் மேற்கிந்திய தீவின் வெயின் பிராவ�ோ (553
விக்கெட்), சுனில் நரைன் (425
விக்கெட்), தென் ஆபிரிக்காவின்
இம்ரான் தாஹிர் (420 விக்கெட்)
ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 9ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

