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2021 நவமபர் 9 செவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
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மு.கா. தலைவர் கிழக்கிை கட்சி வவலை-
கவ�ாட ப�ாழுத வ�ாக்க உலைாசமா பீச் 
�க்கம் வ�ாறத �ாக்க சநவதாஷமா இருக்கு....  

ஏவதா தன்ாை முடிஞசத அவர் பசய் 
யிறார். எநதத் துன�ம், கவலை வநதா   
லும் அவரது சிரிச்ச முகத்துக்கு அவர்தான 
நிகர்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

மேல், சப்ரகமுவ, ேத்திய, 
வடமேல் ேற்றும் வடக்கு ோகா-
ணஙகளிலும் காலி ேற்றும் 
ோத்்தறை ோவடடஙகளிலும் அவ்-
வபமபாது ேறைமயா அல்்லது இடி -
யுடன் கூடிய ேறைமயா பபயயக் 
கூடிய சாத்தியம் காணபபடுவ்தாக 
வானிற்ல அவ்தான நிற்லயம் 
ப்தரிவித்துள்ளது. அந்நி-
ற்லயம்  பவளியிடடுள்ள 

150 மி.மீற்றருக்கும் அதிகமான  
மழைவீழ்ச்சி எதிர்ாரப்பு!  

பண்டிறகக் கா்லத்ற்த முன்-
னிடடு கடுறேயான சுகா்தா்ர வழி-
காடடு்தல்கற்ள சுகா்தா்ர அறேச்சு 
ப வ ளி யி ட வு ள ்ள து . 
கிறிஸற்ேஸ ேற்றும்

்ண்டிழக காலத்தில் கடும்
சுகாதார வழிகாட்டல்கள்

ோற்லதீவு ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் 
போஹேட மசாலிஹ் இ்ரண்டு நாடகள உத் -
திமயாகபூரவ விஜயம் மேற்பகாண்டு மநற்று 
இ்லஙறகறய வந்்தறடந்்தார.   

 அவருடன் 12 மபர பகாண்ட 

இருநவாள் உத்திய�வா்கபூர்வ விஜ�ைவா்க  

ம்லா்ரன்ஸ பசல்வநாயகம்

சிறில் காமினி பபரனாண்மடா அடிக்ளாற்ர 
றகதுபசயவ்தற்கு ்தயா்ராகவில்ற்ல என குற்ைத்்த -
டுபபு விசா்ரறணத் திறணக்க்ளம் மநற்று 
சடடோ அதிபர மூ்லோக

அருட்தநம்த சிறில் ்கவாமினி விவ்கவாரம;  

வ்ரவு - பச்லவுத் திடடத்ற்த ்தயா -
ரிபப்தற்காக மு்தன்முறை-
யாக மிக

102 தரப்பினரின் ்ரிந்துழரகள்
அ்டங்கிய வரவு செலவு திட்டம்

சுகா்தா்ர வழிகாடடல்கற்ள பின்-
பற்ைாேல் பபாதுப மபாக்குவ்ரத்தில் 
ஈடுபடட 421 மபருந்துகள ேற்றும் 
60 பசாகுசு மபருந்துகளின் சா்ரதிக -
ளுக்கு பபாலிஸ எச்சரிக்றக விடுத்-
்த்தாக பபாலிஸ ஊடக பிரிவு  ப்தரி-
வித்துள்ளது.

அம்தமந்ரம், மேல் ோகாணத்-
தில் சுகா்தா்ர வழிகாடடல்-
கற்ள உரிய வறகயில் 

சுகாதார வழிகாட்டல்கழை 
பின்்ற்றாததார மீது ந்டவடிக்ழக

ஷம்ஸ பாஹிம்

பக்ரவ்லபபிடடி யுக்தனவி 
மின் உற்பத்தி நிற்லய ஒபபந்-
்தம் ப்தாடரபான ஆவணஙகற்ள 
சேரபபிக்க அ்ரசாஙகம் இணக்கம் 
ப்தரிவித்துள்ளது.

யுக்தனவி மின் உற்-
பத்தி நிற்லயத்தின் 

அசைரிக்க நிறுவனத்துடனவான ஒபபந்தம:

அபேரிக்க ஜனாதிபதி மஜா றபடன் உடபட 12 ்தற்ல-
வரகற்ள பின்னுக்கு ்தளளி உ்லக ்தற்லவரகள படடியலில் 
இந்தியப பி்ர்தேர நம்ரந்தி்ர மோடி மீண்டும் மு்த-
லிடம் பிடித்துள்ளார. 

உலகத் தழலவரகள்
்டடியலில் தமாடி
மீண்டும் முதலி்டத்தில் ம்லா்ரன்ஸ பசல்வநாயகம்   

சிறைக்றகதிகற்ள அவரக-
்ளது உைவினரகள வா்ரத்தில் 
இ்ரண்டு ்தடறவகள பார-
ற வ யி டு வ ்த ற் கு 
அனுேதி

சிமைகம்கதி்கமை 

 சீ்ரற்ை வானிற்ல கா்ரணோக 
ஏற்படக்கூடிய எந்்தபவாரு 
வானிற்ல அனரத்்தத்திற்கும் 

முகம்பகாடுக்க ்தயா்ராக இருப -
ப்தாக ப்தரிவித்துள்ள 

அனரத்்த முகாறேத்துவ 

சீரறை ்கவாலநிமல ச்தவாடரும;

யாழபபாண ோவடடத்திற்கு 
இதுவற்ர இருந்்த 6 பா்ராளுேன்ை 
ஆசனஙகள  ்தற்மபாது   5 
ஆக குறைக்கபபடடுள்ளது.

புதி� வவாக்கவாைர் எண்ணிகம்கயில் வீழ்ச்சி;

ஷம்ஸ பாஹிம்  

நாட்ளாவிய அறனத்-
துப பாடசாற்லகளிலும் 
6 ஆம் வகுபபு மு்தல் 
9ஆம் வகுபபு வற்ரயி -
்லான ோணவரகளுக் -
கான கல்வி நடவடிக்றககற்ள   மீ்ள ஆ்ரம்பிபபது குறித்து 
அடுத்்த இ்ரண்டு வா்ரஙகளில் தீரோனிக்கபபடும் என 
இ்ராஜாஙக அறேச்சர சுசில் பிம்ரேஜயந்்த ப்தரி -
வித்துள்ளார.  பா்ராளுேன்ைத்தில் மநற்று

6 முதல் 9 தரங்களுக்கான கல்வி 
ந்டவடிக்ழககள் விழரவில்!  

ேக்கள சுகா்தா்ர நறட-
முறைகற்ள முறையாக 
பின்பற்றி பபாறுபபுடன் 
நடந்துபகாள்ளாவிடடால் 
நாடறட மீண்டும் முடக்க 
மவண்டிய நிற்ல உருவா -
கும் என்று பி்ரதி சுகா்தா்ர 
மசறவகள பணிபபா்ளர 
நாயகம் விமசட றவத்தியர 

மஹேந்்த மஹ்ரத் ப்தரிவித் -
்தார.  

இது ப்தாடரபில் அவர 
மேலும் கூறியறவ வருோறு,  

''நாடடில் ்தற்மபாது 
தினசரி ப்தாற்ைா்ளரகளின் 
எண்ணிக்றக 600 ஐ ்தாண்டி -
யுள்ளது. இ்தறன 
சா்தா்ரணோக 

சந்ற்தயில் சீபேந்திற்கு 
ஏற்படடுள்ள ்தடடுபபாட-
டுக்கு இன்னும் இரு வா்ர 
கா்லத்திற்குள தீரவு பபற்றுக் 
பகாடுக்கபபடும் என ப்தரி-
வித்துள்ள நிதியறேச்சர 
பஷில் ்ராஜபக்ஷ, அத்தி-
யாவசிய பபாருடகளின் 
விற்லறய வரத்்தகரகள நியா -
யேற்ை வறகயில் அதிகரிபப-

்தற்கு இடேளிக்க முடியாது 
எனவும் நுகரமவாரும், வரத்-
்தகரகளும் பாதிபபறடயா்த 
வறகயில் புதிய பசயற்திடட 
ம் அறிமுகபபடுத்்தபபடும் 
எனவும் குறிபபிடடார.  

ம்தசிய நிரோணிபபுத்-
துறை சஙகத்தினருடன் 
இடம்பபற்ை மபச்சு-
வாரத்ற்தயின் 

இரண்டு வார காலத்தினுள்
சீசமந்து பிரச்சிழனக்கு தீரவு

ம்லா்ரன்ஸ பசல்வநாயகம்  

அ்ரசாஙகத்தின் கூடடுப பபாறுப-
றபத் ்தவறி சி்ல ்த்ரபபினர பசயற்ப-
டுவ்தால் இ்லஙறக ப்தாடரபில் சரவ -
ம்தசத்தின் நம்பிக்றக பாதிக்கபபடும் 
நிற்ல ஏற்படுவ்தாக பவளிவிவகா்ர 
அறேச்சர ஜீ.எல். பீரிஸ ப்தரிவித் -
்தார.  

அ்ரசாஙகத்தில் ஒம்ர பகாளறகமய 

க ா ண ப ப ட ம வ ண் டு ம் . 
்த்ரபபுகளுக்கிறடயில் பல்மவறு 
கருத்துக்கள காணபபடடாலும் 
அறனவரும் ஒன்றிறணந்து உள்ளக 
மபச்சுவாரத்ற்த மூ்லம் ஒம்ர பகாள -
றகக்கு வ்ரமவண்டியது அவசிய-
பேன்றும் அவர ப்தரிவித்துள்ளார.  

பகாழும்பு பநலும் ோவத்ற்தயி -
லுள்ள பபாதுஜன பப்ரமுன ்தற்ல -

றேயகத்தில் மநற்று நறடபபற்ை 
பசயதியா்ளர ோநாடடில் வி்ளக்க -
ேளிக்கும்மபாம்தஅவர இவ்வாறு 

ப்தரிவித்துள்ளார.  
எேது நாடடில் கூடடணி அ்ரசாங-

கமே உள்ளது. அது மிக பி்ரப்லோன 
கூடடணியாகும். பா்ராளுேன்ைத்தின் 
மூன்றில் இ்ரண்டு பபரும்பான்றே 
பகாண்ட அ்ரசாஙகோக அது திகழ-
கின்ைது. கூடடணி அ்ரசாஙகத்தின் 

பல்மவறு கடசிகள ஒன்றிறணந்திருப-
பது இயற்றகமய. அத்்தறகய கடசிக-
ளுக்கு பவவ்மவறு பகாளறககளும் 
தூ்ரமநாக்கும் இருபபது இயல்மப. 
அறனத்து விடயஙகள ப்தாடரபிலும் 
இணக்கபபாடு காண முடியா்த நிற்ல 
காணபபட்லாம். எனினும் 
ஜனநாயகத்தின் அவசியம்

கூட்டுப் ப�ொறுப்பிலிருந்து
விலகி சிலரது பெயற�ொடு

ஷம்ஸ பாஹிம்   
ம்லா்ரன்ஸ பசல்வநாயகம், 

பகாம்ரானா றவ்ரஸ ்தடுபபூசி 
இ்ரண்றடயும் பபற்றுக்பகாள-
்ளா்தவரகள, பபாது இடஙகளில் 

பி்ரமவசிபபற்த ்தறடபசயவ்தற்-
கான சடடபூரவோன அனுேதி 
கிறடத்துள்ள்தாக சுகா்தா்ர 
அறேச்சர பகபஹலிய ்ரம்புக்-
பவல்்ல ப்தரிவித்துள்ளார.   

பா்ராளுேன்ைத்தில் மநற்று 
அதுப்தாடரபில் ப்தரிவித் -
துள்ள அறேச்சர, சடடோ 
அதிபரினால் அது ப்தாடர-
பான அனுேதி பபற்றுக்-
பகாடுக்கபபடடுள்ள்தாகவும் 
குறிபபிடடார.   

  அவர மேலும் ப்தரிவிக் -
றகயில், பபாது இடங-
களில் 

தடுப்பூசி பபறாபதார்
மீது சடட நடவடிக்க

பதுமை பகுதி  பவாடெவாமல்களில் யநறறு ்க.சபவா.்த. ெவா்தவாரண ்தரம ைறறும உ�ர்்தர வகுபபு ைவாணவர்்கள் சு்கவா்தவார 
வழிமுமை்கமை  பினபறறி    ்தைது ்கல்வி செ�றபவாடு்கமை யைறச்கவாண்டனர்.         
         படம: பதுமை தின்கரன வியெட நிருபர்

அடுத்து வரும இரு வவாரங்களில் முடிவு  
பாராளுமன்றத்தில்  
சுசில் பிரரமஜயந்த  
ரேற்று த்தரிவிப்பு  

தினமும 600ஐ ்தவாண்டும ச்தவாறைவாைர் எண்ணிகம்க;

இல்மலய�ல் நவாடு மீண்டும முடக்கபபடும

மக்கழை அவதானமாக இருக்க
சுகாதார தரப்பு எச்ெரிக்ழக ஏற்க முடி�வா்த விமல அதி்கரிபபுககு முடிவு ்கவாணபபடும

சு்கவா்தவார 
அமைச்சினவால் 
புதி� ய்கவாமவ 

சவளியிடபபடும

எதிர்வரும கிறிஸைஸ, புதுவருட

மு்தற்தடமவ�வா்க 
அதி்கைவவாயனவாரிடமிருநது 

சபைபபடடன

ழகது செயவதறகான  
தீரமானம் எதுவுமில்ழல  

CID உயர் 
நீதிமனறுக்கு 

ரேற்று அறிவித்்தது  

அவெர ததழவக்கு
117க்கு அழைக்கவும்

24 
ைணியநரமும 
யெமவககு 

்த�வார்

யாழ் மாவட்ட ்ாராளுமன்்ற
ஆெனம் 05 ஆக குழ்றந்தது
்கமபஹவாவுககு ஓர் ஆெனம அதி்கரிபபு

மாழலதீவு ஜனாதி்தி  
இலங்ழக வந்துள்ைார  

வாரத்தில் இரு தினங்கள்
்ாரழவயி்ட அனுமதி

வவானிமல அவ்தவான நிமல�ம எதிர்வுகூைல் சபவாலிஸ ஊட்க பிரிவு எச்ெரித்து அறிகம்க

"யுகதனவி" ஆவணங்கழை
ெமரப்பிக்க அரசு இணக்கம்
ரணிலின ய்கவாரிகம்கககு தியனஷ் பதிலளிபபு

ெட்டத்தில் இ்டமுண்டு என ெட்ட மாஅதி்ர சதரிவிப்பு
பாராளுமன்றத்தில் ரேற்று

சுகா்தார அமமச்சர் தக தஹலிய த்தரிவிப்பு

தடுப்பூசி ச்்றாதுச்ாது இ்டங்களுக்குசெல்தவார மீது
ெட்ட ந்டவடிக்ழக
எடுக்கக்கூடியஇயலுழம உள்ைது

06

கருத்து ரேறுபாடு இருப்பினும் அர்சாஙகத்தில் ஒரர தகாளமகரய அேசியம்

நொடு ப�ொடர்பில் ெர்்வத�ெத்தில் 
நம்பிக்கை �ொதிககைப்�டும்

SLPP ஊ்டக மாநாடடில்சவளிவிவகார அழமச்ெரG.L. பீரிஸ் சதரிவிப்பு
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அமரர் டீ.ஏ.ராஜபக் ஷவின் 54 ஆவது நினைவு திை நிகழ்வு

சகல பாடசானலகளும் நேற்று ஆரம்பம்

்படங்கள்,சுதத் ைலவீர,சுலலவாசென ்கைல்க,ச்கலும லியனல்க

தெல்ெோட்டை  நகர் பஸ் ெரிப்பிடைத்தில
கவனிப்போரற்று இருக்கும் மலசல கூடைம்
தெல்ெோட்டை தினகரன் நிருபர்

பஹதெ ்ஹவோதஹடடை பிர்ெச 
ச்பக்குடபடடை தெல்ெோட்டை  
நகர் பஸ் ெரிப்பிடைததிற்கு அண்மை-
யில  உள்ள தபோது மைலசல கூடைம்  
உரிய  பரோமைரிப்பின்றி ்செமை்டைந்து 
துர்நோற்்றம் வீசுவெோக மைக்கள ஆெங்-
கம் தெரிவிக்கின்்றனர்.

நோ்ளோந்ெம் நகருக்கு வரும் தபோது 
மைக்கள, போடைசோ்ல மைோணவர்கள,-
வோ்யோதிபர்கள என பலர் போரிய 
அதசௌகரியங்களுக்குள்ளோகி வரு -
கின்்றனர். இந்ெ மைலசல கூடைம்  கடைந்ெ  
பல வருடைங்க்ளோக  பஹதெ ்ஹவோ -

தஹடடை  பிர்ெச ச்ப ஊடைோக  
சுததிகரிப்பு  தசயயப்படடு  வந்ெ 
நி்லயில, கடைந்ெ பல மைோெங்க்ளோக  
மைலசல கூடைததிற்கு  சுததிகரிப்போ்ளர் 
ஒருவர் நியமிக்கப்படைோெ நி்லயில 
நீர்  விநி்யோகமும் இ்டை நிறுதெப்-
படடுள்ளது. இந்ெ மைலசலகூடைம் குடி -
யிருப்புகளுக்கு அருகில உள்ளெோல 
குடியிருப்போ்ளர்கள சுகோெோர சீர்்கடு-
களுக்கும்  நகருக்கு மைததியில தபோது 
சந்்ெ கடடைடை தெோகுதி்ய அணடி-
யுள்ளெோல  வியோபோரத ெ்ளங்களூக்-
கும் துர்நோற்்றம் வீசுவெோல மைக்கள 
தபரும் சிரமைததிற்குள்ளோகியுள்ளனர்.

இது குறிதது பல ெடை்வகள சம் -
பந்ெப்படடை அதிகோரிகளின் கவனத-
திற்கு தகோணடுவரப்படடை ்போதும் 
இதுவ்ர  எவ்விெ உரிய தீர்வும் எட-
டைப்படைவில்ல என  சுடடிக் கோட-
டைப்படுகி்றது. நோள ஒன்றிற்கு 30க்கு 
அதிகமைோன பஸ்்ச்வகள,1500க்கு 
்மைற்படடை போடைசோ்ல மைோணவர்-
கள வந்து தசலலும் தெல்ெோட்டை 
நகரில மைலசல கூடை வசதி இலலோ்மை 
தபரும் பிரச்சி்னயோகும். இப் பிரச் -
சி்னக்கு வி்ரவில தீர்வு தபற்று 
தகோடுக்கப்படை ்வணடும் மைக்கள 
்கோருகின்்றனர்.

கண்டி அருள்மிகு ஸ்ரீகதிநரச பபருமான் நகாவிலில்
இன்று பவளிவீதி உலாவும் சூரசம்்ாரமும்
நோலப்பிடடி சுழற்சி நிருபர்

கணடி நகரில அ்மைந்திருக்கும் 
அருளமிகு ஸ்ரீ கதி்ரச தபருமைோன் 
திருக்்கோவிலில இன்று ஆறுமு -
கப்தபருமைோன் தவளளிக்கடைோ வோக -
னததில எழுந்ெருளி ஆலயததின் 
தவளிவீதி உலோவும் சூரசம்ஹோரம் 
ந்டைதபறும்.  

கந்ெ சஷ்டி விரெத்ெ முன்னிடடு 
ஐந்து நோடகளுக்கு தினமும் மைோ்ல 
4 மைணிமுெல வி்சடை நவ கலச 
ஸ்நபன அபி்ேகமும் அெ்னத 
தெோடைர்ந்து வசந்ெ மைணடைப பூ்ையு -
டைன் ஸ்ரீ வளளி ்ெவ்சனோ ச்மைெ 
சணமுகப்தபருமைோனின் உளவீதி 

உலோவும் ந்டைதபறும். அெ்னத 
தெோடைர்ந்து பிரோயச்சிதெ அபி்ே -
கமும் அலங்கோர தீபோரோெ்னயும் 
இடைம்தபற்று தகோடடுதகோடைலல 
வீதி, ெலெோ வீதி, யடடி நுவர வீதி 
மைற்றும் தகோழும்பு வீதி வழியோக 
ந்டைதபறும். சூரசம்ஹோரததில 
முருகனடியோர்கள அ்னவரும் 
கலந்து கந்ெப்தபருமைோனின் திரு -
வரு்்ள தபற்றுக்தகோளளும்படி -
யும் நோ்்ள கோ்ல 6.00 மைணிக்கு 
போர்ண பூ்ை இடைம்தபறுவது -
டைன் மைோ்ல 6.00 மைணிக்கு ஸ்ரீ வளளி  
்ெவ்சனோ ச்மைெ ஸ்ரீ சணமுக 
தபருமைோனின் திருக்கலயோண ்வப -
வமும் ந்டைதபறும்.



கசுன் பி. சந்திரரத்ன எழுதிய 
"இலங்கயில் சிவிலியன் 
பிரரவரி 1993 – 2018" (Civilian 
Bravery in Sri Lanka 1993 – 2018) 
புத்தகம், கடந்்த 06 ஆம் திகதி 
சனிக்கிழ்ை இடம்்பெற்ற புத்தக 
்வளியீட்டு விழாவில்  சபொநா-
யகர் ைஹிந்்த யாபபொ அரபெவர்-
்த்னவிடம் உததிரயாகபூர்வைாக 
்கயளிக்கபபெட்டது.   

இந்நிகழ்வில் உ்ரயாறறிய  
சபொநாயகர் ைஹிந்்த யாபபொ அரபெ-
வர்்த்ன, 

கடந்்த 25 வருடஙகளாக  ைக்க-
ளின் வீரச்சயல்கள் ்்தாடர்பொ்ன 
கருத்்தயும் அ்தன் ்சயறபொட்-
்டயும் முன்்்னடுபபெ்தறகாக பிர-
்ைகளின் வீரச்சயல்களுக்கா்ன 
ைன்்றத்்த அ்ைததுள்ள கசுன் பி. 
சந்திரரத்னவின் அர்பபெணிப்பெ 
பொராட்டி்னார்.முன்்னாள் சபொநா-
யகர் கரு ையசூரியவின் 
வழி்ய பின்பெறறி 

(ஷம்ஸ் பொஹிம்)  

இலங்க கடறபெரபபுக்குள் 
அததுமீறும் இந்திய மீ்னவர்க்ள 
்கது ்சய்யும் நடவடிக்்ககள் 
எக்காரணம் ்காண்டும் நிறுத்தப -
பெடவில்்ல என்று கடற்்றாழில் 
இராைாஙக அ்ைசசர் காஞச்ன 
விரைரசகர ரநறறு பொராளுைன்்றத -
தில் ்்தரிவித்தார்.  

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி பொராளு -
ைன்்ற உறுபபி்னர் திலிப ்வ்த -
ஆராய்சசி, மீ்னவர்களின் பிரசசி -
்்னகள் ்்தாடர்பில் எழுபபிய 
ரகள்விகளுக்கு பெதிலளிக்்கயி -
ரலரய இராைாஙக அ்ைசசர் 
இவவாறு குறிபபிட்டார்.  

இராைாஙக அ்ைசசர் ரைலும் 
கூறு்கயில்,  

இந்தியாவில் இருந்து ்பெருை -
ளவா்ன பெடகுகள் சட்டவிரரா்த -

ைா்ன மு்்றயில் எைது 
கடறபெரபபில் மீன் -
பிடியில் ஈடுபெடுகின் -
்ற்ன. இது ்்தாடர்பொக 
கடந்்த நல்லாட்சியில் 
5 சுறறு ரபெசசுவார்த்்த -
கள் நடத்தபபெட்டுள் -
ள்ன. ஆ்னால் இ்தறகு 
நி்லயா்ன தீர்வு 
கி ் ட க் க வி ல் ் ல . 
எவவா்றாயினும் இது 
்்தாடர்பில் நிரந்்தர -
ைா்ன தீர்வு நடவடிக்்ககள் அவசி -
யைாகும்.  

இலங்கக்குள் நு்ழயும் 
இந்திய மீ்னவர்க்ள ்கது 
்சய்யும் நடவடிக்்கக்ள கடற -
பெ்டயி்னர் நிறுத்தவில்்ல. 
சுகா்தார ந்டமு்்றகளுக்க்ைய 
'்டல்டா' திரிபு காரணைாக அவ -
வா்றா்ன பெடகுக்ளயும் ைறறும் 

்கது ்சய்யபபெட்ட 
மீ ்ன வ ர் க ் ள யு ம் 
க்ரக்கு ்காண்டு 
வருவது ்்தாடர்பில் 
பிரசசி்்ன காணபபெடு -
கி்றது. அ்த்னால் அவர் -
க்ள விரட்டியடிக்கும் 
நடவடிக்்கக்ளரய 
கடறபெ்டயி்னர் முன் -
் ்ன டு க் கின் ்ற ்ன ர் 
என்றும் அ்ைசசர் 
்்தரிவித்தார்.  

்த்ட ்சய்யபபெட்ட பெடகுக -
ளின் மூலம் எைது மீன் வளஙகள் 
அழிக்கபபெடுகின்்ற்ன. இது ் ்தாடர் -
பொக மு்்றயா்ன நடவடிக்்ககள் 
எடுக்கபபெடுவதில்்ல. இ்த்னால் 
வடக்கிறகு ைாததிரைன்றி நாட்்ட 
ஏ்்னய பெகுதிக்ள ரசர்ந்்த மீ்ன -
வர்களும் இ்த்னால் பொதிக்கபபெட் -
டுள்ள்னர் என்்றார்.  
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கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை158.06 164.26

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை228.46 236.95

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை1.7357 1.8049

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை146.35 151.24

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை266.02 274.72

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை215.78 223.77

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை145.03 151.36

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 531.32

குவைத் டினொர் 663.32

ஓெொன் ரியொல் 520.30

கட�ொர் ரியொல் 54.80

சவூதி ரியொல் 53.40

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.53

நாணய
மாற்று

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --ெஷ்டி

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வலர
சு்பநநரம் : காலை : 10.30  -  12.00வலர

பிைவ வருடம் - ைாசி  20

இன்லறைய சு்பதிைம்

10 மு்தல் 13 வலர

ச்தாழுலக 
நநரம்

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

 நைஷம்  - செைவு

ரிஷ்பம்  - - ்பாராட்டு

மிதுைம் - - ்தைம்

கடகம் - - ந்பாட்டி

சிம்ைம் - - நகா்பம்

கன்னி - - முயறசி

துைாம்  - நன்லை

விருச்சிகம் - - நிலறைவு

்தனுசு  - சவறறி

ைகரம் - - ச்பாறுலை

கும்்பம் - ைறைதி

மீைம் - - சுகம்

நயாகம்: சித்தநயாகம்

3

இராசி ்பைன்கள்

கைாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்ைா)

சு்தந்திர கட்சியின் வீழ்ச்சிலய ்தடுக்க

(ரலாரன்ஸ் ்சல்வநாயகம்)  

உயர் பெ்தவிக்ள வகிபரபொரின் 
இயலா்ை காரணைாகரவ  ஸ்ரீலஙகா 
சு்தந்திரக் கட்சி மீது ைக்களுக்குள்ள 
நம்பிக்்க வீழ்சசிய்டந்துள்ள்தாக 
்்தரிவிததுள்ள முன்்னாள் அ்ைச-
சரும் ஐக்கிய ைக்கள் கட்சி பொரா-
ளுைன்்ற உறுபபி்னருைா்ன குைார 
்வல்கை, ஸ்ரீ லஙகா சு்தந்திரக் கட்சி-
யின் உயர் பெ்தவிகளில் ைாற்றஙகள் 
ஏறபெடுத்தாவிட்டால் அந்்தக் கட்சிக்கு 
எதிர்காலம் கி்டயாது என்றும் ்்தரி-

விததுள்ளார்.
அது ்்தாடர்பில் அவர் 

ரைலும் ்்தரிவிக்்கயில், 
அ்ைசசு பெ்தவிக்ள 
து்றந்துவிட்டு வரலாம். 
எனினும் அவவாறு 
வந்்தால் அ்ைசசர்களுக்கு 
கி்டக்கும் சலு்ககள் 
ைறறும் வாய்பபுக்கள் 
இல்லாைற ரபொகும். 
வாக்னஙகள், எரி்பொருள் 
்காடுபபெ்னவுகள் இல்லாது ரபொகும். 
அ்தறகாகரவ அ்ைசசுப பெ்தவிகளில் 

்தஙகியுள்ளார்கள்.  
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்-

கு்தல் ந்ட்பெற்றரபொது 
முக்கிய பெ்தவி வகித்த-
வர் சிஙகபபூரிலிருந்்தார். 
நாட்டின் ஆபெத்தா்ன நி்ல 
உள்ளரபொது பொதுகாபபு 
பிரிவி்னர் எைக்கும் அறி-
வு று த தி யி ருந் ்த ா ர் க ள் . 
எைது பொதுகாபபு அதிகாரி-
களுக்கூடாக இந்்த நி்ல 

்்தாடர்பில் எைக்கு அறிவித-
திருந்்தார்கள். 

யாழ். க�ாக்குவிலில்
சரமாரி வாளகவட்டு
யாழ். ்காக்குவில் ரைறகு, 

ரகணியடி பெகுதியில் இ்ளஞன் 
மீது ரநறறு முன்தி்னம் வாள்்வட்டு 
்தாக்கு்தல் நடத்தபபெட்டுள்ளது.  

சம்பெவததில் காயை்டந்்த 
இ்ளஞன் யாழ்.ரபொ்த்னா ்வத-
தியசா்லயில் அனுைதிக்கபபெட் -
டுள்ளார். ரநறறு முன்தி்னம் இரவு 
8 ைணியளவில் நடந்்த இந்்த சம் -
பெவததில் ரகணியடி  பெகுதி்யச 
ரசர்ந்்த உ்தயகுைார் ரதீபென் என்னும் 
இ்ளஞரர காயை்டந்துள்ளார். 
ரைாட்டார் ்சக்கிளில் வந்்த 3 ரபெர் 
்காண்ட குழுவி்னால் இ்ளஞர் 
மீது வாள்்வட்டுத ்தாக்கு்தல் நடத-
்தபபெட்டுள்ளது.  

்க, கால் பெகுதிகளில் காயை -
்டந்்த குறித்த இ்ளஞர் அஙகி -
ருந்து மீட்கபபெட்டு சிகிச்சக்காக 
யாழ்.ரபொ்த்னா ்வததியசா்லயில் 
அனுைதிக்கபபெட்டுள்ளார். இந்்த 
சம்பெவம் ்்தாடர்பொக யாழ்பபொண 
்பொலிஸார் ரைலதிக விசார்ண-
க்ள முன்்்னடுதது வருகின்்ற்னர்.  

இளைஞர் ஒருவர் படுகாயம்

உயர் பதவி�ளில் மாற்றங�ள
ஏறபடுத்துதல் அவசியம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வவலகம  

அத்துமீறும் இந்திய மீனவர்�ளை
ள�து கசய்யும் நடவடிக்ள� கதாடரும்

ைலையகததில் அலடைலழ

நுவ்ரலியா தி்னகரன் நிருபெர்
  
நுவ்ரலியா – ்தலவாக்க்ல 

பிர்தா்ன வீதியில் ரநறறு (08) ைா்ல   
ஏறபெட்ட ைண்சரிவு காரணைாக பெல 
ைணி ரநரம் ரபொக்குவரதது பொதிக்கப-
பெட்டது.

குறித்த பிர்தா்ன பொ்்தயில் நுவ்ர-
லியாவில் இருந்து சுைார் 4 கிரலாமீற-
்றர் தூரததில் பிளக்பூல் பெகுதியிரலரய 
இந்்த ைண் சரிவு ஏறபெட்டது. ைண்-
சரிவு காரணைாக பொரிய ரபொக்குவ-
ரதது ்நரிசல் ஏறபெட்டதுடன் ரநறறு 
ைா்ல சுைார் 2 கிரலாமீற்றர் தூரத-
திறகு வாக்ன ்நரிசல் ஏறபெட்டது.  

குறித்த பெகுதிக்கு உட்னடியாக 
்சன்்ற ரபொக்குவரதது ்பொலிசாரும் 
பொ்்த அபிவிருததி அதிகாரச்பெயின் 
அதிகாரிகளும் ைண்சரி்வ அபபு்றப-
பெடுததி ரபொக்குவரத்்த சீர் ்சய்வ-
்தறகா்ன நடவடிக்்கக்ள ரைற-
்காண்ட்னர்.  

ைா்ல ரநரம் என்பெ்தால் பொரிய 
ரபொக்குவரதது ்நரிசல் ஏறபெட்டது-

டன் காரியாலயஙகளில் கட்ைக்ள 
நி்்றவு ்சய்து ்காண்டு ்தஙகளு-
்டய வீடுக்ள ரநாக்கி பெயணித்த 
அரச ்தனியார் து்்ற்ய ரசர்ந்்தவர்-
களும் ைாணவர்களும் ்பெறும் சிர-
ைத்்த எதிர்ரநாக்கி்னர்.குறிபபொக 

நானுஒயா, லிந்து்ல, அக்கரபெத-
்த்்ன, ்தலவாக்க்ல, ்காட்டக்ல, 
ஹட்டன் பெகுதி்ய ரநாக்கி பெய-
ணித்த பெயணிகரள இந்்த ைண்சரிவு 
பொதிபபு காரணைாக பொதிக்கபபெட்டி-
ருந்்த்னர்.  

கடறவ்றாழில இராஜாஙக அளமச்சர் காஞ்சன விஜஜஜ்சகர

நுவகரலியா – தலவாக்�ளல பிரதான வீதியில்
நநறறு மணசரிவு; நபாக்குவரத்து பாதிப்பு

்பல்நவறு நாடுகளில் இருந்தும் 

(ரலாரன்ஸ் ்சல்வநாயகம்) 

இந்்த வருடததின் ை்னவரி 
ைா்தம் மு்தல் நவம்பெர் 
ஏழாம் திகதி வ்ர பெல்ரவறு 
நாடுகளிலிருந்தும் 70,633 
உல்லாசப பிரயாணிகள் 
இலங்கக்கு வரு்க்தந்-
துள்ள்தாக சுறறுலாதது்்ற 
அ்ைசசர் பிரசன்்ன ரணதுஙக ்்தரி-
விததுள்ளார்.   

கடந்்த ்சபடம்பெர் ைா்தததில் ைாத-
திரம் 13,547 சுறறுலாப பெயணிகள் 
இலங்கக்கு வரு்க ்தந்துள்ளது-
டன் ஒக்ரடாபெர் ைா்தததில் அந்்த 
எண்ணிக்்க 22,771 ஆக அதிகரித-
துள்ள்தாகவும் அ்ைசசர் ்்தரிவித-
துள்ளார்.   

அர்தரவ்ள, ரநறறுடன் முடிவ -
்டந்்த ஒரு வார காலததில் 9,454 

உல்லாசப பெயணிகள் இலங -
்கக்கு வரு்க்தந்துள்ள-
்தாகவும் இக்காலஙகளில் 
அதிகைா்ன உல்லாசப பிரயா-
ணிகள் நாட்டுக்கு வரு்க 
்தருகின்்ற்னர் என்றும் அவர் 
்்தரிவிததுள்ளார்.   

அ்ைரிக்கா, சுவிறசர்-
லாந்து, ரைர்ைன், க்னடா, 

பிரான்ஸ், பொகிஸ்்தான், ைா்லதீவு 
ஆகிய நாடுகளிலிருந்ர்த இக்காலங-
களில் அதிகளவு உல்லாசப பிரயாணி-
கள் இலங்கக்கு வரு்க ்தந்துள்ள-
்தாக அவர் ்்தரிவிததுள்ளார்.  இந்்த 
வருடததில் இதுவ்ர 70,633 உல் -
லாசப பிரயாணிகள் நாட்டு வரு்க 
்தந்துள்ள்தாகவும் ்்தாடர்ந்து அந்்த 
எண்ணிக்்க அதிகரிதது வருவ்தா -
கவும் அவர் ரைலும் ்்தரிவிததுள்-
ளார். (ஸ)   

70,633 சுறறுலா பயணி�ள 
இலஙள�க்கு வருள�
சுறறுைாததுலறை அலைச்ெர் பிரென்ை ரணதுங்க ச்தரிவிப்பு   

வரவு கசலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கும் 
தினத்தில் விநசட பாது�ாப்பு ஏறபாடு

(ஷம்ஸ் பொஹிம்)  

அடுத்த வருடததிறகா்ன வரவு 
்சலவுத திட்டம் சைர்பபிக்கபபெடும் 
12ஆம் திகதி விரசட பொதுகாபபு 
ஏறபொடுகள் அமுல்பெடுத்தபபெடும் 
எ்ன சபொநாயகர் ைஹிந்்த யாபபொ 
அரபெவர்்த்ன ரநறறு பொராளுைன்்றத -
தில் ்்தரிவித்தார். பொராளுைன்்றம் 
ரநறறு கா்ல 10 ைணிக்கு கூடியது. 
அைர்்வ ஆரம்பிதது ்வதது 
உ்ரயாறறும் ரபொர்த சபொநாயகர் 
இ்த்்னக் குறிபபிட்டார்.  

எதிர்வரும் 12ம் திகதி வரவு ்சல -

வுததிட்டம் நிதி அ்ைசசரி்னால் 
சைர்பபிக்கபபெட இருக்கி்றது. டிசம் -
பெர் ைா்தம் 10ம் திகதி வ்ர பொராளு-
ைன்்றம் கூட இருபபெர்தாடு சனிக் -
கிழ்ைகளிலும் பொராளுைன்்றம் 
கூட உள்ளது. ஞாயிறு ைறறும் அரசு 
விடுமு்்ற நாட்கள் ்தவிர, அ்்னதது 
நாட்களிலும் விவா்தம் ந்ட்பெ-
றும்.

்சவிததி்றன் கு்்றபொடுள்ளவர்க-
ளுக்காக இம்மு்்ற வரவு ்சலவுத-
திட்ட விவா்தம் ்ச்க ்ைாழியி-
லும் இடம்்பெ்ற உள்ளது விரசட 
அம்சைாகும்.  

இந்்த நி்லயில் ்வள்ளிக்கிழ்ை 
வரவு ்சலவுததிட்டம் சைர்பபிக்கப-
பெடும் தி்னததில் விரசட பொதூகாபபு 
ஏறபொடுகள் முன்்்னடுக்கபபெட 
இருபபெர்தாடு ஏ்்னய தி்னஙகளி-
லும் விரசட ஒழுஙகுள் ்சய்யபபெட்-
டுள்ள்ன.   

ர்தர்்தல் ைறறும் ்காவிட் 
நி்ல்ை காரணைாக 2019 ைறறும் 
2020 வரவு ்சலவுத திட்டஙகள் 
சைர்பபிக்கபபெடவில்்ல. 2 வருடங -
களின் பின்்னரர இம்மு்்ற வரவு 
்சலவுத திட்டம் சைர்பபிக்கபபெடுகி-
்றது.(பொ)  

்சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அஜபவர்்தன

"இலஙள�யில் சிவிலியன் 
பிநரவரி 1993 – 2018"
ெ்பாநாயகரிடம் லகயளிப்பு  

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

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

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;.

jiytu; kw;Wk; jiyik epu;thfp

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

NDB-EDB NfhGuk;>
42> etk; khtj;ij> nfhOk;G 02

th;j;jf mikr;R



editor.tkn@lakehouse.lk

க�ொவிட் 19 க�ொற்று �ணிவடையும் 
வவடையில் கைங்கு அச்சுறுத�ல்!
நாட்டில் க�ாவிட் 19 க�ாற்றுக்கு உள்-

ளாவ�ாரினதும் உயிரிழபவபாரின-
தும் எண்ணிக்்� கபருவீழ்ச்சிக்குக் 

க�ாண்டு �ரபபட்டு சில �ாரங�வள �டந்துள்ள 
நி்லயில், மற்கறாரு வநாய் தீவிரம்டயும் அச்சு-
றுத�ல் ஏற்பட்டுள்ளது. அது�ான் கடஙகு ்�ரஸ் 
�ாய்ச்்சலாகும். ம்ழநீர் வ�ஙகும் இடங�ளில்-
�ான் இக்�ாய்ச்்ச்லக் �ாவிப பரபபும் மூல�ா -
ரணியான நூளம்பு பல்கிப கபருகும் பண்்பக் 
க�ாண்டிருக்கின்றது.

அந்� �்�யில் �ற்வபா்�ய ம்ழயுடன் 
கூடிய �ாலநி்ல இவ�்� நுளம்பு�ளின் கபருக்-
�ததிற்கு நல்ல ்சா��மான சூழலா� விளஙகுகின்-
றது. அ�ா�து க�ளிந்� நீர் வ�ஙகும் இடங�ளில்-
�ான் இவ�்� நுளம்பு�ள் பல்கிப கபருகும். 
அ�னால் ம்ழநீர் உள்ளிட்ட க�ளிந்� நீர் ஒரி -
டததில் வ�ங� முடியா�படி வீட்்டயும் சுற்றுச்சூழ -
்லயும் ்�ததிருபபது இன்றிய்மயா��ாகும். 

கடங�ானது மி�வும் ஆபத�ான வநாய். ஆனால் 
முழு்மயா�த �விர்ததுக் க�ாள்ளக் கூடியதும் 
ஆரம்பததிவலவய உரிய சிகிச்்்ச்யப கபற்றுக் 
க�ாள்ளும் வபாது குணபபடுததிக் க�ாள்ளக் 
கூடிய வநாயுமாகும். இந்வநாய் க�ாடர்பிலான 
��னயீனமும் முன்ன��ானமின்்மயும்�ான் 
ஆபத�ா� அ்மயும். இந்நாட்டு மக்�ள் �டந்� 
ஐம்ப�ாண்டு�ளுக்கும் வமற்பட்ட �ாலப பகுதி -
யில் கடஙகின் �ாக்�த்�யும் பாதிபபுக்�்ளயும் 
நன்கு அறிந்வ� இருக்கின்றனர். 

வமலும் �டந்� 2016 மு�ல் இற்்ற �்ரயான 
�ாலப பகுதியில் கடஙகு வநாய்க்கு உள்ளாவனா -
ரின் எண்ணிக்்� மி�வும் கு்றந்� ஆண்டா� 
2020 ஆம் �ருடவம விளஙகுகின்றது. இ�ற்குக் 
�ாரணம் இல்லாமலில்்ல. நாட்டில் க�ாவிட் 19 
க�ாற்று பரவு�ல் �ட்டுபபாட்டுக்�ா� முன்கன-
டுக்�பபட்ட நட�டிக்்��ளால் கபரும்பாலான 
மக்�ள் வீடு�ளிவலவய முடக்�பபட்டு இருந்�னர். 
இந்�ச் ்சந்�ர்பபத்�ப பயன்படுததி வீட்்டயும் 
சுற்றுச்சூழ்லயும் சுத�மா�வும் உலர் நி்ல-
யிலும் ்�ததுக் க�ாள்�தில் கபரும்பாலான 
மக்�ள் அதி� ��னம் எடுததுக் க�ாண்டனர். 

அ�ன் வி்ள�ா� �டந்� �ருடம் முழு நாட்டி-
லுவம 31,162 வபர்�ான் கடஙகு வநாய்க்கு உள் -
ளாகியுள்ளனர். இவ� நி்ல்ய இவ�ருடமும் 
வபணிக் க�ாள்ள முடியும். அ�ற்�ான கபாறுபபு 
மக்�ளிடம்�ான் உள்ளது. 

இவ�ருடம் ஜன�ரி மு�ல் ந�ம்பர் 04 ஆம் 
தி�தி �்ரயும் 22 ஆயிரதது 902 வபர் இந்-
வநாய்க்கு உள்ளான�ர்�ளா� அ்டயாளம் 
�ாணபபட்டுள்ளனர். அதிலும் வமல் மா�ாணததி-
லுள்ள �ம்பஹா, க�ாழும்பு, �ளுதது்ற மா�ட் -
டங�ளும் கிழக்கு மா�ாணததின் மட்டக்�ளபபு, 
அம்பா்ற, �ல்மு்ன உள்ளிட்ட 59 மருதது� 
அதி�ாரி அலு�ல�ப பிரவ�்சங�ளும் கடஙகு 
அச்சுறுத�ல் மிக்� பிரவ�்சங�ளா� அ்டயாளம் 
�ாணபபட்டுள்ளன. 

அ�னால்�ான் சு�ா�ார அ்மச்சின் கடஙகு 
ஒழிபபுக்�ான வ�சியப பிரிவு வநற்று 08 ஆம் 
தி�தி மு�ல் எதிர்�ரும் 13 ஆம் தி�தி �்ரயான 
ஒரு �ார �ாலப பகுதி்ய கடஙகு ஒழிபபு �ார -
மா�ப பிர�டனபபடுததியுள்ளது. இக்�ாலப பகு -
தியில் சு�ா�ார உததிவயா�த�ர்�ள், முபப்டயி-
னர், கபாலிஸார் மற்றும் க�ாண்டர்�ள் அடஙகிய 
குழுவினர் வீடுவீடா�ச் க்சன்று கடஙகு நுளம்பு 
கபரு�க் கூடிய இடங�ள் க�ாடர்பில் பரீட்சிபப-
வ�ாடு, கடஙகு ஒழிபபு க�ாடர்பில் மக்�்ள அறி-
வூட்டும் நட�டிக்்��ளிலும் ஈடுபடுத�பபட்டுள்-
ளனர் என்று அபபிரிவின் பணிபபாளர் கடாக்டர் 
சு�த ்சமரவீர் குறிபபிட்டிருக்கின்றார். 

அ�னால் கடஙகு ஒழிபபுக்�ா� முன்கனடுக்-
�பபடும் நட�டிக்்��ளுக்கு மக்�ள் முழு்ம-
யான ஒதது்ழபபு நல்� வ�ண்டும். இவவிடயத-
தில் அச்சிரத்�வயா, ��னயீனவமா கூடவ� 
கூடாது. அதவ�ாடு இவ்�ர்ஸ �ாவிப பரபபும் 
நுளம்பு கபரு� முடியா�படி சுற்றாட்ல சுத�மா-
�வும் உலர் நி்லயிலும் ்�ததுக் க�ாள்ளவும் 
வ�ண்டும். 

அவ�வநரம் இந்வநாய்க்கு உள்ளானால் உரிய 
�ாலவ�்ளயில் உரிய சிகிச்்்ச்யப கபற்றுக் 
க�ாள்ளத ��றவும் கூடாது. �ற்வபா்�ய சூழலில் 
�ாய்ச்்சல் க�ாடர்பில் முன்ன��ானததுடனும் 
முன்கனச்்சரிக்்�யுடனும் நடந்து க�ாள்ளுமாறு 
மருதது�ர்�ள் வ�ண்டுவ�ாள் விடுததுமுள்ளனர். 

ஆ�வ� �டந்� �ருடம் கடஙகு வநாய் கபரிதும் 
பர� முடியா�படி �ட்டுபபடுதது��ற்கு ்�யாண்ட 
�ழிமு்ற�்ள இம்மு்றயும் ்�யாண்டு இந்-
வநா்யக் �ட்டுபபடுததிக் க�ாள்ளப பங�ளிபபதி-
லும், இந்வநாய் ஒழிபபுக்�ா� முன்கனடுக்�பபடும் 
நட�டிக்்��ளுக்கு உச்்ச ஒதது்ழபபு நல்கு�தி-
லும் ஒவக�ாரு�ரும் ��னம் வ�ண்டும். அபவபா-
து�ான் கடஙகு அபாயத்� �விர்ததுக் க�ாள்ள 
முடியும்.

35, டி.ஆர்.விஜய�ர்�ன மா�த்�, க�ாழும்பு- - 10

�பால் கபட்டி இலக்�ம் : 834
க�ா்லவபசி இலக்�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

முன்கூட்டியே எச்சரிக்கைோகை இருந்து ஒரு தவறான 
ச்சே்ைத் தவிர்த்துக சகைாள்ாதவரு்ைே வாழக்கை-
ோனது செருப்பின் முன்னால் உள  ் ்வகயகைால் ய�ார் 
ய�ாைக கைருகி விடும்.

�ருமுன்னர்க் �ா�ா�ான் �ாழ்க்்� எரிமுன்னர்
்�ததூறு வபாலக் க�டும்

குறள் தரும் சிநதனை
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இைங்கையில் சுற்றுசூழல் குறித்-
தும், �ற்வகைள சதாைர்பி-
லும் தமிழ ய�சும் மககை்் 

அறிவூட்டி, அவர்கைள மத்தியில் விழிப்-
புணர்்வ ஏற்�டுத்துவதில் தினகைரன் 
மற்றும் வாரமஞ்சரி யதசிே �த்திரி்கைகைள 
ஆற்றி வரும் �ஙகைளிப்பு சமச்சத்தககைது 
என்று இந்திோவின் தமிழகைத்தில் இேஙகி 
வருகின்ற கைாக்கைககூடு சுற்றுசசூழல் 
அ்மப்பு �ாராட்டுத் சதரிவித்துள்து. 

 'கைாக்கைக கூடு' அ்மப்பு அண்ம-
யில் ஏற்�ாடு ச்சய்திருந்த 'இைங்கை �ற-
்வகைள_ ஓர் அறிமுகைம்' என்ற த்ைப்பி-
ைான கைருத்தரஙகியையே இைங்கையின் 
தினகைரன் மற்றும் வாரமஞ்சரி யதசிே �த்-
திரி்கைகைளுககு �ாராட்டு சதரிவிககைப்�ட்-
ைது. 

 இைங்கையில் தமிழ ய�சும் மககைள 
மத்தியில் சுற்றுசசூழல் குறித்தும் �ற-
்வகைள சதாைர்பிலும் அறிவூட்டி விழிப்-
புணர்்வ ஏற்�டுத்துவதில் தினகைரன் 
மற்றும் வாரமஞ்சரி யதசிே �த்திரி்கைகைள 
ஆற்றி வரும் �ாரிே �ஙகைளிப்்� இககை-
ருத்தரஙகில் 'கைாக்கைககூட்டு' சுற்றுசசூ-
ழல் அ்மப்பின் ஸதா�கைரும், சூழலிேல் 
எழுத்தா்ரும், �ற்வயிேல் ஆர்வைரு-
மான ச்சழிேன் ஜா ச�ரிதும் �ாராட்டி-
னார்.

 ச்சழிேன் ஜா கைருத்துத் சதரிவிக -்
கையில், "தினகைரன் மற்றும் வாரமஞ்சரி 
யதசிே �த்திரி்கையின் சியரஷை ஊைகை-
விேைா்ரும், இ்ணோசிரிேருமான 
மர்லின் மரிககைார் சுற்றுசசூழல் மற்றும் �ற-
்வகைள குறித்து அரு்மோன கைட்டு்ர-
கை்் எழுதி வருகின்றார். அவரது கைட்டு-
்ரகைள �ற்வகைள குறித்தும் சுற்றுசசூழல் 
குறித்தும் அறிவூட்டி விழிப்புணர்்வ 
ஏற்�டுத்தப் ச�ரும் �ஙகைளிப்்� ெல்கைக 
கூடிே்வோகை உள்ன. உைகில் வாழும் 

�ற்வகைள �ற்றிே அறி்வ 
மககைள மத்தியில் �ரப்புதல், 
அப்�ற்வகை்்ப் �ாதுகைாப்-
�தன் அவசிேம் சதாைர்�ாகை 
மர்லின் மரிககைார் அவர்கைளின் 
கைட்டு்ரகைள சிறந்த விழிப்பு-
ணர்்வ ஏற்�டுத்துகின்றன" என்று குறிப்-
பிட்ைார்.

 சகைாவிட் 19 சதாற்று தீவிரம்ைந்தி-
ருந்த கைாைப் �குதியில் வீடுகைளில் முைங-
கியுள் மககைள மத்தியில் சுற்றுசசூழல் 
மற்றும் �ற்வகைள குறித்து விழப்பு-
ணர்்வ ஏற்�டுத்தும் வ்கையில் தமிழகைத்-
தின் 'கைாக்கைககூடு' அ்மப்பு வாராவா-
ரம் கைருத்தரஙகுகை்் 
ஏற்�ாடு ச்சய்து 'சமய்-
நிகைர்' வழிோகை ெைத்தி 
வருகின்றது. அந்த 
வ்கையில் 'இைங்கை 
�ற்வகைள_ ஒர் 
அறிமுகைம்' என்ற 
சதானிப்ச�ாருளில் 
அண்மயில் ஏற்�ாடு 
ச ்ச ய் ே ப் � ட் டி ருந் த 
அமர்வியையே அதில் 
� ங கு � ற் றி ய ே ா ர் 
இைங்கை தினகைரன் 
யதசிேப் �த்திரி்கைககு 
�ாராட்டுத் சதரிவித்த-
துைன் அதன் இ்ண-
ோசிரிேர் மர்லின் மரிக-
கைாருககும் �ாராட்டுத் 
சதரிவித்துள்னர். 

 இந்த அமர்வில் 
பிரதான வ்வா்ராகைக கைைந்து சகைாணை 
ோழப்�ாணம் �ல்கை்ைககைழகைத்தின் 
விைஙகிேல் து்ற விரிவு்ரோ்ர் கைஜ-
வதனி �ார்த்தூரன், இைங்கை �ற்வ-
கைள சதாைர்பில் மிகைவும் அரு்மோன 
ச்சாற்ச�ாழி்வ நிகைழத்தினார். 

 கைாக்கைக கூடு அ்மப்�ானது 2017 
முதல் சுற்றுசசூழல், வனவிைஙகுகைள 
மற்றும் �ற்வகைள குறித்து மககை்் 
அறிவூட்டி விழிப்புணர்்வ ஏற்�டுத்தும் 
ெைவடிக்கைகை்் முன்சனடுத்து வரு-
கின்றது. அவற்றில் சுற்றுசசூழல் நூல்கைள 
சவளியீடு, �ற்வ யொககுதல்கை்் 
ஏற்�ாடு ச்சய்தல், கைாட்டுயிர்கைள குறித்து 
சமய்நிகைர் மற்றும் கூகுல் மீட் மூைம் 
கைருத்தரஙகுகை்் ெைத்துதல் என்�னவும் 
அைஙகும். 

 குறிப்�ாகை சகைாவிட் 19 சதாற்றின் அச-

சுறுத்தல் யதாற்றம் ச�ற்ற பின்னர் 2020 
மார்ச முதல் சமய்நிகைர் வழிோகை வாரா-
வாரம் கைாட்டுயிர்கைள �ற்வகைள குறித்து 
இவவ்மப்பு கைருத்தரஙகுகை்் ஏற்�ாடு 
ச்சய்து ெைத்தி வருகின்றது. இககைருத்த-
ரஙகுகைளில் து்ற்சார் புத்திஜீவிகைளும் 
நிபுணர்கைளும், ஊைகைவிேைா்ர்கைளும், 
ஆய்வா்ர்கைளும் வ்வா்ர்கை்ாகைக 

கைைந்து சகைாளகின்ற 
அயதயெரம் கைைாநிதி-
கைள, ய�ராசிரிேர்கைள, 
ஆராய்சசிோ்ர்கைள, 
உேர்கைல்வி மாணவர்-

கைள, சுற்றுசூழல் ஆர்-
வைர்கைள, சிறுவர்கைள 
என �ை தரப்பினரும் 
மிகுந்த ஆர்வத்யதாடு 
�ஙகு�ற்றுகின்றனர். 

 இந்த அ்மப்பு 
ஏற்�ாடு ச்சய்யும் கைருத்தரஙகுகைளில் 
உைகில் �ல்யவறு ொடுகைளிலுமுள் 
தமிழ ய�சும் சுற்றுசசூழல் ஆர்வைர்கைள 
மிகுந்த ஆர்வத்யதாடு கைைந்து சகைாளகின்-
றனர். 

 "இற்்ற வ்ரயும் 50 ககும் யமற்�ட்ை 
அமர்வுகை்் ெைத்தியுளய்ாம். அ்வ 
அ்னத்தும் தமிழகைம் ்சார்ந்த �ற்வ-
கைள கைாட்டுயிர்கைள சுற்றுசசூழல் ்சம்�ந்-
தமான்வோகும். தமிழகைமும் இைங-
்கையும் அருகைருயகை கைாணப்�டுகின்றன. 
அதனால் இஙகுள் �ற்வகைள, கைாட்டு-
யிர்கைளுககும் தாவரஙகைளுககும் தமிழகை 
உயிரினஙகைளுககும் இ்ையில் ச�ரிே 
வித்திோ்சஙகைள இல்்ை. இஙகுள்்வ 
அஙகும் உள்ன. ொம் ஏற்�ாடு ச்சய்யும் 
இந்த விழிப்புணர்வு அறிவூட்டும் ெைவ-
டிக்கை தமிழகைத்திற்கு மாத்திரமுரிேதல்ை 

மாறாகை இந்திே து்ண கைணைத்திற்யகை 
உரிேது. அந்த வ்கையில் முதற் தை்வ-
ோகை இைங்கை �ற்வகைள குறித்த அறிமு-
கைத்்த அதுவும் இைங்கை வ்வா்்ரக 
சகைாணயை ெைத்துகின்யறாம்" என்றும் 
குறிப்பிட்ைார் ச்சழிேன் ஜா. 

 

அந்த வ்கையில் இைங்கை �ற்வகைள 
அறிமுகைம் கைருத்தரஙகில் இைங்கை, தமி-
ழகைம், மயைசிோ உளளிட்ை இைஙகைளில் 
வாழும் தமிழ ய�சும் சுற்றுசசூழல் ஆர்-
வைர்கைள மிகுந்த ஆர்வத்யதாடு கைைந்து 
சகைாணை்ம்ே அவதானிககை முடிந்தது. 

 இந்த நிகைழவின் ய�ாது இைங்கை தின-
கைரன் யதசிே �த்திரி்கைககும் இ்ணோசி-
ரிேர் மர்லின் மரிககைாருககும்�ாராட்டுககை-
்்த் சதரிவித்த ச்சழிேன் ஜா, 'மர்லின் 
மரிககைார் ஒரு முழு யெர ஊைகைவிேைா-
்ராகை இருந்தும் �ற்வகைள மற்றும் சுற்-
றுசசூழல் குறித்து ொம் ஏற்�ாடு ச்சய்யும் 
சமய்நிகைர் கைருத்தரஙகுகைளில் தவறாது 
கைைந்து சகைாள்க கூடிேவராகை இருககின்-
றார். சுற்றுசசூழல் மற்றும் �ற்வகைள 
சதாைர்பில் அவர் சகைாணடிருககும் அக-
கை்றயின் வி்்வாகையவ இககைருத்தரங-
குகைளுககைாகை யெரம் ஒதுககி கைைந்து சகைாள-
கிறார். அது எமககு ச�ரு்ம. அவரது 
முேற்சிகை்்யும் ஆர்வத்்தயும் �ாராட்-
டுவதாகைவும், தினகைரன் �த்திரி்கைககு 
ென்றி சதரிவிப்�தாகைவும்' அவர் குறிப்-
பிட்ைார்.

பறவைகள் ஆரைம், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு
விடயஙகளில் தினகரனின் பாரிய பஙகளிப்பு

ஐோயிரம் நுகைர்சசிப் பிரிவு 
விோ�ார வர்த்தகை ஸதைங-
கை்் அ்மககும் அர்சாஙகைத்-

தின் யதசிே சகைாள்கை யவ்ைத் திட்-
ைத்திற்கை்மவாகை, 100வது ்சர்வயத்ச 
கூட்டுறவு தினத்தி்ன முன்னிட்டு ொை -
்ாவிே ரீதியில் ஐோயிரம் 'யகைாப் பிரஸ' 
விற்�்ன நி்ைேஙகை்் அ்மப்�-
தற்கு மத்திே கூட்டுறவு அ்மசசு ெைவ -
டிக்கைகை்் யமற்சகைாணடு வருகிறது.

   கிழககு மாகைாண கூட்டுறவுத் 
தி்ணககை்மானது, கிழககு மாகைாணத்-
திலுள் �ையொககுக கூட்டுறவுச ்சங -
கைஙகைளிலும் இவயவ்ைத் திட்ைத்தி்ன 

முன்சனடுத்து வருகிறது. இது சதாைர் -
பில் �ையொககு கூட்டுறவுச ்சஙகைஙகை -
ளின் த்ைவர்கைள, ச�ாது முகைா்மோ -
்ர்கைளுககைான �யிற்சி ச்சேைமர்வுகை்் 
கிழககு மாகைாண கூட்டுறவு அபிவிருத் -
தித் தி்ணககை்ம் ெைத்தி வருகிறது.

 குறித்த யவ்ைத்திட்ைத்தின் ஊைாகை 
கைல்மு்ன கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி 
ஆ்ணோ்ர் பிரிவில், ்சாய்ந்தமருது 
�ையொககு கூட்டுறவுச ்சஙகைத்தினால் 
கிழககின் முதைாவது  'யகைாப் பிரஸ' 
விற்�்ன நி்ைேம் அண்மயில் 
திறந்து ்வககைப்�ட்டுள்து. யமற்�டி 
'யகைாப் பிரஸ' விற்�்ன நி்ைேம் 

்சாய்ந்தமருது பிரதான 
வீதியில் அ்மந்-
துள் �ையொககுக 
கூட்டுறவுச ்சஙகைக கைட்-
ைைத்தில் அ்மந்துள-
்து.

  ்சாய்ந்தமருது �ை-
யொககு கூட்டுறவு 
்சஙகைத்தின் த்ைவர் 
ஓய்வுநி்ை நிருவாகை 
உத்தியோகைத்தர் எம்.

எம்.உதுமாசைப்்� த்ை்மயில் 
இைம்ச�ற்ற  திறப்புவிழா நிகைழவில் 
கிழககு மாகைாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி 
ஆ்ணோ்ரும், கூட்டுறவுச ்சஙகைஙகை -
ளின் �திவா்ருமான ஏ.எல்.எம்.அஸமி 
பிரதம அதிதிோகைக கைைந்து சகைாணடு 
'யகைாப் பிரஸ' விற்�்ன நி்ைேத்்தத் 
திறந்து ்வத்தார்.

  கூட்டுறவுச ய்ச்வயில் உணவு 
வழஙகைலும், விநியோகைமும் அத்திோ-
வசிே ய்ச்வோகை இருப்�தால் அத் -

திோவசிேப் ச�ாருள விநியோகை ெை -
வடிக்கை்ே கூட்டுறவு அபிவிருத்தி 
தி்ணககை்ம் திறம்�ை யமற்சகைாணடு 
வருகின்றது. சகைாயரானா ய�ரிைர் கைாைத் -
திலும், கூட்டுறவுச ்சஙகைஙகைளில் அர்ச 
நிர்ணே வி்ையில் அத்திோவசிேப் 
ச�ாருட்கைள விநியோகை ெைவடிக்கைகைள 
இைம்ச�ற்றன. தற்ய�ாதும் ச�ாதுமககை -
ளின் ெைன் கைருதி ்சகைை ச�ாருட்கை்்யும் 

நிர்ணே வி்ையில் 
வழஙகுவதற்கு திட் -
ைமிைப்�ட்டுள்து. 
இதன் ச�ாருட்டு ்சகைை 
ச � ா ரு ட் கை ் ் யு ம் 
ஒயர கூ்ரயின் கீழ 
சகைாளவனவு ச்சய்யும் 
வ்சதிகைள 'யகைாப் பிரஸ' 
விற்�்ன நி்ைேங-
கைளில் ஏற்�டுத்தப்�ை-
வுள்து.

  கூட்டுறவுத்து்ற 
என்�து மககைளின் 
வாழக்கைத் தரத்்த 
உேர்த்துவதற்கு உரு -

வாககைப்�ட்ை ஒரு நிறுவனமாகும். 
இத்து்றோனது மனித வாழவின் எல்-
ைாத்து்றககும் �ஙகைளிப்புச ச்சய்கின்ற 
ஒரு விய்சை து்றோகை அ்மகின்றது.  
கூட்டுறவுத்து்ற இராஜாஙகை அ்மச்சர் 
ை்சந்த அழகிேவன்னவின் வழிகைாட்ை-
லின் கீழ மத்திே கூட்டுறவு அபிவிருத்-
தித் தி்ணககை்த்துைன் இ்ணந்து 
கிழககு மாகைாண கூட்டுறவுத் தி்ணக-
கை்ம் சிறந்த யவ்ைத் திட்ைஙகை்் 
முன்சனடுத்து வருகின்ற்ம குறிப்பிைத்-
தககைது.

்சர்�வ�்ச கூட்டுறவுத து்றயின் 100 ஆண்டு�ள் நி்றவு;

தினகரன், வாரமஞ்சரி பத்திரிகககளுக்கு 
தமிழகத்தின் 'காக்ககக் கூடு' பறகவகள் 
ஆரவலரகள் அகமப்பு பபரும் புகழாரம்

ப்சழியன் ஜா
பறகவகள் அறிவியல் பதாடரபாக 
பதாடர கட்டுகரகள் எழுதும் சிரரஷட 
ஊடகவியலாளர மரலின் மரிக்காருக்கும் 
விர்சட பாராட்டு

கஜவதனி பாரத்தூரன்

மரலின் மரிக்கார

நாடெங்கும் ஐயாயிரம் 'க�ாப் பிரஸ்' 
நிலையங்�ள் அலைக� நெவடிகல�

கிழக்கின் முதலாவது விறபகன   
நிகலயம் ்சாய்நதமருதில்

ஏ.எல்.றியாஸ்
(பாலமு்ன விவ்சட நிருபர்)

ம்றந்த தி்ரப்�ை பின்னணி 
�ாைகைர் எஸ.பி. �ாைசுப்பிரமணிேத்-

திற்கு �த்ம விபூஷன் விருது வழஙகைப்�ட்-
ைது. சைல்லி ஜனாதி�தி மாளி்கையில் 
யெற்று ெ்ைச�ற்ற விழாவில், �த்ம விரு-
துகை்் ஜனாதி�தி ராம்ொத் யகைாவிந்த் 
வழஙகினார். யெற்று ெ்ைச�ற்ற 
விழாவில் 7 ய�ருககு �த்ம விபூஷன், 
10 ய�ருககு �த்ம பூஷன், 102 ய�ருககு 
�த்மஸ்ரீ விருதுகைள என இந்த ஆணடு 
சமாத்தம் 119 ய�ருககு �த்ம விருதுகைள 
வழஙகைப்�ட்ைன. 

�த்ம விருதுகைள கை்ை, ்சமூகைப்�ணி, 
ச�ாது விவகைாரஙகைள, அறிவிேல் மற்றும் 
ச�ாறியிேல், வர்த்தகைம் மற்றும் சதாழில், 
மருத்துவம், இைககிேம் மற்றும் கைல்வி, 
வி்்ோட்டு, குடி்மப்�ணி ய�ான்ற 
�ல்யவறு பிரிவுகைள மற்றும் து்றகைளில் 
சிறப்�ாகை �ணிோற்றுயவாருககு வழங-
கைப்�டுகின்றன. ஒவசவாரு ஆணடும் 

குடிேரசு தின விழாவின் ய�ாது இந்த 
விருதுகைள அறிவிககைப்�டும். 2021-ம் ஆண-
டிற்கைான �த்ம விருதுகைள ஜனவரி மாதம் 
அறிவிககைப்�ட்ைன. �ல்யவறு து்றகை-
ளில் ்சாத்ன புரிந்த, 119 ய�ருககு �த்ம 
விருதுகைள அறிவிககைப்�ட்ைன.  

சகைாயரானா கைாரணமாகை கைைந்த வருைம் 
ஒத்தி்வககைப்�ட்ை நி்ையில் யெற்று 
ெ்ைச�ற்ற நிகைழசசியில் இரணடு ஆண-
டுகைளில் அறிவிககைப்�ட்ை �த்ம விருது-
கைள வழஙகி ்வககைப்�ட்ைன. �த்மபூ-
ஷன் விருதுகைள விருதுகை்் குடிேரசுத் 
த்ைவர் வழஙகினார். தமிழ மககைளின் 
மனம் கைவர்ந்த ம்றந்த தி்ரப்�ை 
பின்னணி �ாைகைர் எஸ. பி. �ாைசுப்ரம-
ணிேம் �த்ம விபூஷண விருது வழஙகைப்-

�ட்ைது. சினிமா �ாைல்கைள, �கதி �ாைல்-
கைள என சமாத்தம் 40 ஆயிரத்திற்கும் 
யமற்�ட்ை �ாைல்கை்் எஸ.பி.பி �ாடி-
யுள்ார். அயத யெரம் அவரது ெடிப்பு திற-
்ம்ேயும்  புறம் தளளிவிை முடிோது. 
யகை்டி கைணமணி சதாைஙகி குணா, 
திருைா திருைா, கைாதைன் உளளிட்ை �ை 
தி்ரப்�ைஙகைளிலும் ெடிப்பிலும் அ்சத்-
தியுள்ார். இறுதிோகை 'அணணாத்த' 
தி்ரப்�ைத்தில் இவர் �ாடிே 'அண-
ணாத்த' �ாை்ை ரசிகைர்கைள சவகுவாகை 
சகைாணைாடினார்கைள. கைமல்்ா்சனின் 
சதலுஙகு தி்ரப்�ைஙகைளில் அவருககு 
குரல் சகைாடுத்தவர் எஸ.பி.பி. ரஜினிககும் 
்சரி, கைமலுககும் ்சரி, எஸ.பி.பியின் குரல் 
மிகைவும் கைசசிதமாகைப் ச�ாருந்தும்.

பாைாவுககு பதை விபூஷன் விருது



கிழக்கிலங்கை தமிழ் இலக்-
கிய ஆளு்ைகைளில், ைட்-
டக்கைளப்பு புதூரில் பிறந்து 

வா்ழச்சே்ை புதுக்குடியிருப்பில் 
வாழ்ந்து ை்றந்த அைரர் பா.கை்ே-
சேமூர்த்தி முக்கியைாைவர். அவரது 
நாைம் தமிழ் இலக்கியவுலகில் 
பபரிதும் அறியப்படாததாகை இருந்-
தாலும், ்தசிய அளவில் ஆஙகிலம், 
இலக்கியம், கைல்வித்து்றயில் சோத-
்ைகைள் பல ப்டத்தவர் இவர். 

1947.-11.-10 இல் ைட்டக்கைளப்பு 
புதூரில், பாலிப்்பாடி_- சினை-
முத்து தம்பதியருக்கு மூனறாவது 
குழந்்தயாகை அவர் பிறந்தார். கை்ே-
சேமூர்த்தி தைதுஆரம்பக் கைல்வி்ய 
கிண்ேயடி ்றாைன கைத்்தாலிக்கை 
வித்தியாலயம், அக்கை்ரப்பற்று 
இராைகிருஷே மிஷன பாடசோ்ல 
ஆகியவற்றில் கைற்றார்.

1958 இைவனபசேயலில் இவரு-
்டய பபற்்றாரும், இரு சே்கைாத-
ரர்கைளும் பகைாடூரைாை மு்றயில் 
படுபகைா்ல பசேயயப்பட்டைர். ஒ்ர 
நாளில் அநா்தகைளாை இவ்ரயும், 
இவரது இ்ளய இரு சே்கைாதரர்கை-
்ளயும் பாட்டியார் பபாறுப்்பற்-
றுக் பகைாணடார். 11 வயதில் தாய, 
தந்்த்ய இழந்த கை்ேசேமூர்த்திக்-
கும், அவரது இ்ளய சே்கைாதரருக்-
கும் கைல்லடி சிவாைந்தா குருகுலத்-
தில் தஙகி கைற்பதற்கைாை வாயப்பு 
ஏற்பட்டது.

அஙகுதான, சுவாமி விபுலாைந்-
தரின ைருைகைைாை சுவாமி நடரா-
ஜாைந்தா்வ சேந்தித்தார். அவரது 
விருப்பத்திற்குரிய ைாேவைாைார். 
பணடிதைணி கைேபதிப்பிள்்ள, 
புலவர்ைணி பபரியதம்பிப்பிள்்ள 
்பானற தமிழறிஞர்கைளின அறிமுகை-
மும் பணடிதர்.சே.பூபாலப்பிள்்ள 
ைற்றும் புலவர்ைணி பபரியதம்பிப்-
பிள்்ள ஆகி்யாரிடம் கைற்கும் 
வாயப்பும் கி்டத்தை.

ஆஙகில பைாழிமூலத்தில் எஸ்.
எஸ்.சி. பூர்த்தி பசேயத கை்ேசே-
மூர்த்தி, சுவாமி நடராஜாைந்தரின 
ை்றவின பினைர் விடுதியில் 

தஙகும் வாயப்பி்ை இழந்த்தாடு 
பதாடர்ந்து கைல்வி பதாடரவும் முடி-
யாைல் ்பாைது. இதன பினைர், 
வறு்ை்ய விரட்டும் பபாருளாதா-
ரத் ்தடல் ஆரம்பைாைது.

1971கைளில் வா்ழச்சே்ை 
கைாகித ஆ்லயில் பதாழிலாளியாகை 
இ்ேந்து பகைாணடார். 1973 இலி-
ருந்து அஙகு தமிழ், ஆஙகில பைாழி-
பபயர்ப்பாளராகை நிரந்தர நியைைம் 
பபற்றார். 1973 இல் பஙகைஜவல்லி 
எனபவ்ரத் திருைேம் பசேயது 
பகைாணடார். தயாளகுே்சேகைரம், 
இராஜகுே்சேகைரன, சேந்திர்சேகைரன 
ஆகி்யார் இத்தம்பதியிைரின பிள்-
்ளகைளாவர்.

1983 இல் கைாகிதஆ்லயின 
பைாழிபபயர்ப்பாளர் ்சே்வயிலி-
ருந்து விடுப்புப் பபற்று, அக்கை்ரப்-
பற்றில் வியாபார முயற்சிகைளில் ஈடு-
பட்டு நஷடை்டந்தார். பினைர், 

வருைாைத்திற்கைாகை பல்்வறு 
பதாழில்கைள் ்ைற்பகைாணட இவர், 
வா்ழச்சே்ையில் ஆஙகிலப் பாட 
தனியார் வகுப்பு நடத்த ஆரம்பித்-
தார். பினைர், 1987 பதாடக்கைம் 1988 
வ்ர நீதிய்ைசசில் எழுதுவி்ைஞ-
ராகைப் பணிபுரிந்தார். 1987 இல் சேட்-
டவ்ரஞர் தி்ேக்கைளத்திற்கைாை 

பைாழிபபயர்ப்பாளர் பரீட்்சேயில் 
அதிகூடிய புள்ளிகைள் பபற்று சித்-
திய்டந்து பகைாழும்பில் சேட்டவ-
்ரஞர் தி்ேக்கைளத்தில் பணியில் 
இ்ேந்து பகைாணடார்.

 இஙகிருந்துதான இவரது இலக்-
கியப் பயேம் ஆரம்பைாைது. 
‘்சேகைரன’ எனும் பு்ைபபயரில் 

எழுத ஆரம்பித்தார். 
திைகைரன, வீர்கைசேரி, 
சிந்தாைணி ஆகிய 
பத்திரி்கைகைளில் இவ-
ரு்டய சிறுகை்த-
கைள் பவளிவந்தை. 
படயலி மிரர், படயலி 

நியூஸ் ்பானற ஆஙகிலப் பத்திரி-
்கைகைளில் இவரது ஆஙகிலக் கைட்டு-
்ரகைளும் பவளிவந்தை. 90கைளில் 
பதாடர்ந்து எழுதிய இவர் ஏறத்தாழ 
25 இற்குக் கு்றயாத சிறுகை்தகை-
ளும், பல்்வறு கைட்டு்ரகைளும் 
எழுதியுள்ள ்பாதும் திைகைரனில் 
பவளியாை 06 கை்தகைள், சிந்தாைணி-

யில் பவளியாை 02 கை்தகைள், வீர-
்கைசேரியில் பவளியாை 01 கை்த 
ைற்றும் வா்ழச்சே்ை இந்-
துக்கைல்லூரியின சிறப்புைலராை 
பசேவவா்ழயில் பவளியாை 02 
கை்தகைள், ்கைபயழுத்தில் உள்ள 
01 சிறுகை்தயுைாகை பைாத்தம் 12 
கை்தகை்ள தற்்பாது கி்டக்கைப் 
பபற்றுள்ளை.

 1991ஆம் வருடம் வா்ழச-
்சே்ை வந்து, ஆஙகில ஆசி-
ரியராகை தனனு்டய அடுத்த 
பரிைாேத்்தத் பதாடஙகி-
ைார். வா்ழச்சே்ை இந்துக் 
கைல்லூரியில் ஆஙகிலத்்தாடு, 
ஆஙகில இலக்கியக் கைல்வியும் 
திறம்பட கைற்பித்து வந்தார். பிர-
்தசேத்திலுள்ள ஒவபவாரு வீட்-
டிலும் ஆஙகில அறிவுள்ள ஒரு-
வராவது உருவாகை ்வணடும் 
எனனும் ்நாக்குடன உ்ழத்த 
இவர், பதாடர்சசியாகை 06 வரு-

டஙகைள் விடுமு்ற எடுக்கைாைல் பாட-
சோ்லக்கு சேமுகைைளித்த்ைக்கைாகை, சேர்-
வ்தசே ஆசிரிய திைத்தில் அன்றய 
ஜைாதிபதி சேந்திரிகைா அவர்கைளின 
கைரஙகைளால் பதக்கைம் சூட்டப்பட்டு 
பகைௌரவிக்கைப்பட்டார். அக்கைாலத்-
தில் வடக்கு, கிழக்கில் இத்த்கைய 
சோத்ை ப்டத்த ஒருவராகை கை்ேசே-
மூர்த்தி அவர்கைள் ைாத்திர்ை விளங-
கிைார்.

2000 பதாடக்கைம் 2006 வ்ர 
்சே்வக்கைால ஆஙகில ஆசிரிய 
ஆ்லாசேகைராகை பணிபுரிந்தார். 
2006இல் வா்ழச்சே்ை இந்துக் 
கைல்லூரியில் ஆஙகில பைாழிமூல-

ைாை தரம்-06 வகுப்்ப கைல்லூரி 
அதிபர் அைரர்.மு.தவராஜாவின 
ஆதரவுடன நிறுவிைார். 2008வ்ர 
கைல்குடா கைல்வி வலயத்தின பதில் 
உதவிக் கைல்விப் பணிப்பாளராகைவும் 
(ஆஙகிலம்) விளஙகிைார். 

அதன பினைர் உடல்நலம் குனறும் 
வ்ர பதாடர்சசியாகை தைது பிரத்தி-
்யகை கைல்வியகைத்தில் ஆஙகிலம் கைற்-
பித்து வந்தார். சேைாதாை நீதவாைா-
கைவும், பைாழிபபயர்ப்பாளராகைவும் 
பசேயற்பட்டு வந்த இவ்ர 2012ஆம் 
வருடம் ைட்டக்கைளப்புத் தமிழ்ச சேங-
கைத்திைர் பாராட்டி பகைௌரவித்தைர். 
2013 ஆம் வருடம் வா்ழச்சே்ை-
யில் உருவாக்கைப்பட்ட தமிழ்-கை்ல, 
இலக்கிய ைனறத்தின உபத்லவரா-
கைத் பதாடர்ந்து பசேயற்பட்டு வந்தார்.

திருக்குறள், பாரதியார் பாடல்கைள், 
பட்டுக் ்கைாட்்ட கைல்யாேசுந்தரத்-
தின பாடல்கைள் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு 
பகைாணடவராகை விளஙகிைார். 
2018ஆம் வருடம் தனனு்டய 
7 1 ஆ வ து 
வயதில் கைால-
ைாைார். 

அைரர்.பா.கை -
்ேசேமூர்த்தி -
யின 74ஆவது 
பிறந்த திைம் 
நா்ள ஆகும்.
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இளம் வயதில் அரசியல் பிர-
்வசேம் பசேயவது புதிய 
விடயைல்ல. ஆைால் 

மிகைவும் இள்ையாை பருவத்தில் 
இராஜாஙகை அ்ைசசேராகை வருவது 
மிகைவும் அபூர்வைாை விடயம். 
அப்படி ஒரு வாயப்்பப் பபற்று 
இதுவ்ர சோதுரியைாகை அரசியல் 
பணி பசேயது வருகிறார் இ.பதா.கைா. 
பபாதுச பசேயலாளரும், நுவபரலியா 
ைாவட்ட பாராளுைனற உறுப்பிை-
ரும், ்தாட்ட வீட்ைப்பு ைற்றும் 
சேமுதாய உட்கைட்ட்ைப்பு வசேதிகைள் 
இராஜாஙகை அ்ைசசேருைாை ஜீவன 
பதாணடைான.   

இது பபருந்்தாட்ட சேமூகைத்திற்குக் 
கி்டத்த பகைௌரவைாகை்வ பகைாள்-
ளப்பட ்வணடிய விடயம். சேரியாை 
தருேத்தில் பதா்ல்நாக்்கைாடு 
பதாழிற்சேஙகைப் பணியில் அவ்ர 
ஈடுபடுத்தியதன மூலம் தைது 
சோேக்கியத்்த நி்லநாட்டியவர் 
தந்்தயாராை அைரர் ஆறுமுகைன 
பதாணடைான.   

 தைக்குக் கி்டத்த சேந்தர்ப்பத்்த 
சேரியாகை்வ பயனபடுத்திக் பகைாணடு 
குறுகிய கைாலத்தில் முழு ை்லயகைத்-
்தயும் தனபால் ஈர்த்துக் பகைாண-
டவர் இராஜாஙகை அ்ைசசேர் ஜீவன 
பதாணடைான. இதன பபறு்பறாகை 
இன்றய அரசோஙகைம் நம்பிக்்கை-
்யாடு ை்லயகை பபருந்்தாட்ட 
வீட்ைப்புத் திட்டத்்த இவர் 
பபாறுப்பில் பகைாடுத்து இராஜாஙகை 
அ்ைசசேராக்கியது.   

 அவரின அர்ப்பணிப்பாை முயற் -
சியின பயைாகை்வ வீட்ைப்புத் 
திட்டம் குறித்து கைவைம் பசேலுத் -
தப்பட்டுள்ளது. முன்ைய ஆட்சி -
யின ்பாது முழு்ை பபறாத 1235 
வீடுகை்ள பூர்த்தி பசேயது அவற்றுக்கு 
்த்வயாை மினசோரம், குடிநீர், 

வீதி ்பாக்குவரத்து ஆகியவற்்ற 
நிவர்த்தி பசேயது ைக்கைள் ையப்படுத் -
தியுள்ளார்.  

 இந்திய வீட்ைப்புத் திட்டத்தின 
கீழ் இந்திய அரசின நனபகைா்ட 
மூலம் நிர்ைாணிக்கைப்பட்ட வீட-
்ைப்புத் திட்டம் முழு ை்லய-

கைத்திற்கும் அத்தியா-
வசியைாகை உள்ளதால் 
அவற்்ற துரித கைதியில் 
ந ் ட மு ் ற ப் ப டு த் த 
அவர் நடவடிக்்கைகைள் 
்ைற்பகைாணடு வருகிறார். 
இதனூடாகை கைாத்திரைாை 
வ்கையில் அரசியல் நகைர்-
வுகை்ள ்ைற்பகைாணடு 
வரும் இராஜாஙகை 
அ்ைசசேர், தனி வீட்டுத் 
திட்டத்்த மிகைவும் சோது-
ரியைாகை ்கையாணடு வரு-
கிறார் எனபது குறிப்பிடத் -
தக்கைது.  

 1000 ரூபா சேம்பளத்்த 
பபற்றுத் தந்து தந்்தயின 
கைை்வ நைவாக்கியவர் 
அவர். ்தசிய ைட்ட அர -
சியல் த்ல்ைகை்ளாடு 

மிகை பநருக்கைைாை பதாடர்புகை்ள 
வலுப்படுத்திக் பகைாணடும் தமிழகை 
அரசியல் த்லவர்கை்ளாடு உறவு-
கை்ள ்பணுவதிலும் தைது கைவ-
ைத்்த பசேலுத்தி வருகினறார்.   

 அண்ையில் இராஜாஙகை 
அ்ைசசேர் ஜீவன தமிழ்நாட்டுக்கு 

விஜயத்்த ்ைற்பகைாணடிருந்த 
சேையத்தில் தமிழகை முதல்ைச-
சேர் மு.கை. ஸ்டாலினுடைாை சேந்-
திப்பின ்பாது, தமிழ்நாட்டில் 
முகைாம்கைளில் வாழும் இந்திய வம்-
சோவளி ைக்கைளுக்கு இ்டயிலாை 
பரஸ்பர உறவுகைள் பதாடர்பாகைவும் 

ை்லயகை ைக்கைளுக்கைாை அபிவிருத்-
திகைள் உட்கைட்ட்ைப்பு வசேதிகைள், 
கைல்வி ்ைம்பாட்டிற்கைாை உதவிகைள் 
ைற்றும் நுவபரலியா ைாவட்டத்தில் 
அ்ையவுள்ள பல்கை்லக்கைழகைத்திற்-
கைாை இந்திய அரசோஙகைத்தின உதவி 
ைற்றும் உறவுகைள் பதாடர்பாகைவும் 

கைலந்து்ரயாடிய்ை இஙகு வி்சேட-
ைாகை குறிப்பிட ்வணடிய ஒரு அம்-
சேைாகும்.  

ை்லயகைத்தின இ்ளய 
த்லமு்ற நாயகைைாகை அவர் 
வலம் வருகிறார். இளம் வயதி -
்ல்ய அனுபவ முதிர்்வ பவளிக் -
கைாட்டும் இராஜாஙகை அ்ைசசேர், 
ை்லயகை சேமூகைவியல் ைாற்றத்திற் -
கைாை முனபைடுப்புக்கை்ள துணிச -
சேலுடன ்ைற்பகைாணடு வருவதன 
மூலம் நம்பிக்்கை விடிபவள்ளியா -
கைத் திகைழ்கினறார்.  

இனறு அவரது 27 வது பிறந்த 
திைம் ஆகும். அவரது பிறந்த திைம் 
பதாடர்பாகை பல தரப்பிைரும் வாழ்த்-
துகை்ளத் பதரிவித்துள்ளைர்.

இளம் வயதில் சாணக்கியத்துடன்  
அரசியலில் காலடி பதித்்த ஜீவன்

இலக்கிய, கல்வித்துறைகளில் அர்பபணி்பபுடன்
சசறவயாற்றிய ஆளுறை அைரர கசணசமூரத்தி

ஜைாதிபதியின ‘சுபீட்சேத்தின 
்நாக்கு’ பகைாள்்கைத் திட்டத்தின 
கீழ்  ைட்டக்கைளப்பு ைாவட்டத்-
தில் பல்்வறு இடஙகைளில் ்சேதை 
பசே்ள்ய பயனபடுத்தி பயிர்ச-
பசேய்கை நடவடிக்்கைகைளில் விவசோ-
யிகைள் ஈடுபட்டு வருகினறைர்.

‘நசசுத் தன்ையற்ற நாடு’ எனும் 
ஜைாதிபதியின வி்ஷட ்வ்லத் 
திட்டத்தி்ை ஜைாதிபதி பசேய-
லகைம், விவசோய அ்ைசசு, விவ-
சோயத் தி்ேக்கைளம் எனபை 
ஒனறி்ேந்து நஞசேற்ற உேவு உற் -
பத்தியி்ை ஊக்குவிக்கும் பல்்வறு 
்வ்லத் திட்டஙகை்ள நாடளாவிய 
ரீதியில் முனபைடுத்து வருகினறை.

ஜைாதிபதியின இவ்வ்லத்திட்-
டத்திற்கு ்ைலும் வலு்சேர்க்கும் 
வ்கையில் ஓட்டைாவடி பிர்தசே 
பசேயலாளர் பிரிவில் ஓட்டைாவடி 
பாலத்திற்கு அருகைா்ையில் ஸம் 
ஸம் பாம் எம்.சிராஜிதீன எனபவர் 
்சேதைப் பசே்ள உற்பத்தியி்ை 
்ைற்பகைாணடு வருகினறார்.

ைட்டக்கைளப்பு ைாவட்டத்தில் 

நஞசேற்ற உேவு உற்பத்தித் திட்டத்-
தி்ை முழுவதுைாகை ்ைற்பகைாள்-
வதில் அரசே அதிகைாரிகைள் கூடிய 
கைவைம் பசேலுத்தி வரும் நி்லயில், 
தற்்பாது ைாவட்டத்தில் பபரும்-

பாலாைவர்கைள் இயற்்கை ்சேதை 
பசே்ள உற்பத்தியி்ை தயாரிக்கும் 
்வ்லத் திட்டத்தி்ை ந்டமு-
்றப்படுத்தி வருகினறைர். 

இதனமூலம் ைட்டக்கைளப்பு 

ைாவட்டத்தில் பநற்பசேய்கை 
பசேய்கை, ் தாட்ட விவசோய பசேய்கை 
எனபவற்றிக்கு ்த்வயாை ்சேதை 
பசே்ளயி்ை பபற்றுக் பகைாள்ளும் 
வ்கையில் உற்பத்தி பசேயபவர்கைளி-
டம் இருந்து விவசோய தி்ேக்கைளத்-
திைால் பகைாள்முதல் பசேயயப்படும் 
நடவடிக்்கையும் இடம்பபற்று வரு -
கினறது.

“நான எைது வளாகைத்தில் ்சேதை 
பசே்ளயி்ை உற்பத்தி பசேயது வரு -
கின்றன. இதன மூலம் முதல் தட-
்வயாகை பத்து பைட்ரிக் பதான பசே-
்ளயும், இரணடாவது கைட்டைாகை 
முப்பது பைட்ரிக் பதான பசே்ள -
யும், மூனறாம் கைட்டைாகை ஐம்பது 
பைட்ரிக் பதான பசே்ளயும்” வழஙகை 
முடியும் எனறு வாக்குறுதி வழஙகி-
யுள்ளதாகை ஸம் ஸம் பாம் எம்.சிராஜி -
தீன பதரிவித்தார்.

“ஆைால் தற்்பாது இவற்்ற 
ந்டமு்றப்படுத்தும் நி்லயில் 
பாரிய பினை்டவுகை்ள சேந்திக்கை 
்வணடிய துர்ப்பாக்கிய நி்ல்ை 
கைாேப்படுகினறது. தற்்பாது 

ை ா வ ட் ட த் தி ல் 
பலர் ்சேதை 
பசே்ள உற்பத்தி 
பசேயவதில் ஆர்வம் 
கைாட்டி வருவ-
தால் தற்்பாது 
மூ ல ப் ப ப ா ரு ள் 
பற்றாக்கு்றயாகை 
கை ா ே ப் ப டு கின -
றது. ைாட்படரு ஒரு உழவு இயந்தி -
ரத்தின ்லாட் மூவாயிரத்து ஐநூறு 
ரூபாயவுக்கு பபற்்றாம். தற்்பாது 
ஒனபதாயிரம் ரூபாவிற்கு பபறும் 
நி்ல்ை உருவாகியுள்ளது. இது 
்பானறு ஏ்ைய பபாருட்கைளுக்கும் 
தட்டுப்பாட்டு நி்ல்ை ஏற்பட்டுள்-
ளது.

எை்வ இவவாறாை பிரசசி்ை-
கைள் பதாடர்சசியாகை இடம்பபறாத 
வணேம் அரசோஙகைம் உடைடி-
யாகை நடவடிக்்கை எடுக்கை முனவர 
்வணடும். அவவாறாைால் எைது 
குடும்பமும், ைாவட்டத்தில் வாழும் 
ைக்கைளும் நஞசேற்ற உற்பத்தி மூலம் 
உேவுகை்ள பபற்று ்தகை ஆ்ராக்-

கியத்துடன நாட்டில் வாழ முடியும். 
இதற்கு அரசோஙகைம் துரித நடவ -
டிக்்கை எடுக்கை முனவர ்வணடும்” 
எனறார் அவர்.

ைட்டக்கைளப்பு ைாவட்டத்தில் 
நஞசேற்ற உற்பத்தி திட்டத்தி்ை 
முழு்ையாகை ்ைற்பகைாள்ள அரசே 
அதிகைாரிகைள் கூடிய கைவைம் பசேலுத்தி 
வருவதுடன, விவசோயத் தி்ேக்-
கைளம் கூடிய கைரிசே்ை பகைாணடு 
வருவ்த ைாவட்டத்தில் பல்்வறு 
இடஙகைளில் கைாேக் கூடியதாகை 
உள்ளது.

நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தியில்
மட்டக்களப்பு மக்கள் ஆர்வம்

அகவை 27 இல் இராஜாஙக அவைச்சர்

தேவேவாஸ் ெவரிமுத்து  
சிதேஷ்ட ஊ்டக இமைப்பவாளர்  

இலஙமக சேவாழிலவாளர் கவாஙகிேஸ்  

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீேர்  
நூலக தெவகர்,  

ச்பவாது நூலகம,  வவாமழசதெமை

தினகரனில் சிறுகவைகளும், டெய்லி நியூஸ் பத்திரிவகயில் 
கட்டுவரகளும் எழுதி பிரபல்்யைான பவெபபாளனின் 74 ஆைது 
பிறநை தினம் நாவள

எஸ்.எம.எம.முர்ஷித்
(கல்கு்டவா திைகேன் நிரு்பர்)



6 2021 நவம்பர் 9 செவவவாய்க்கிழமை9–11–2021

மைது செய்வதறைவான தீர்ைவானம...
உச்சநீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்-

துள்ளது.
தம்ம ்ைதுச்சய்வ்த தடுக்-

கும ்வ்ையில் உத்தரச்வொன்்ற 
பி்றப்பிக்ைக்்ைொரி சிறில் ைொமினி 
செர்ொண்டொ அடிை்ளொர தொக்ைல்-
ச்சயதுள்ள அடிப்ெ்ட உரி்ம மனு 
சதொடரெொ் வி்சொர்ை ்ேற்்்றய 
தி்ம எடுத்துக்சைொள்ளப்ெடட 
்ெொது குற்்றத்தடுப்பு தி்ைக்ை்ளப் 
ெணிப்ெொ்ளர ்சொரபில் ஆஜரொகியிருநத 

்மலதிை ச்சொலிசிடடர சஜ்ரல் 
்ரொஹொ்நத அ்ெசூரிய அத்் நீதி-
மன்றத்திடம சதரிவித்துள்ளொர.

அத்துடன தற்்ெொ்தய சூழ்நி்ல-
யில் சிறில் ைொமினி செர்ொண்டொ 
அடிை்ளொ்ர ்ைதுச்சயயப் ்ெொ்வ-
தில்்லசயனறும வி்சொர்ை ேட-
்வடிக்்ைைள நி்்ற்வ்டநததும 
்சடடமொ அதிெரின ஆ்லொ்ச்்க்-
கிைஙை அதுசதொடரபில் தீரமொ-
்ம ்மற்சைொள்ளப்ெடும எனறும 

்மலதிை ச்சொலிசிடட சஜ்ரல் குறிப்-
பிடடுள்ளொர.

நீதிமன்றத்தில் ்ேற்று சிறில் 
ைொமினி செர்ொண்டொ அடிை்ளொர 
்சொரபில் ஆஜரொகியிருநத ஜ்ொதிெதி 
்சடடத்தரணி றியனசி ஹர்சகுலரத்் 
அறிவித்தலுக்கிைஙை செொருத்தமொ் 
்ேரத்தில் வி்சொர்ை ேட்வடிக்்ைை-
ளுக்ைொை குற்்றத்தடுப்பு வி்சொர்ைத் 
தி்ைக்ை்ளத்திற்கு ச்சனறு ்வொக்குமூ-
லம ்வழஙகு்வதற்கு தமது தரப்பு தயொ-

ரொைவுள்ளதொைவும சதரிவித்துள்ளொர.
குற்்றத்தடுப்பு வி்சொர்ைத் 

தி்ைக்ை்ளத்தின ்சொரபில் ஆஜரொகி-
யிருநத ்மலதிை ச்சொலிசிடடர சஜ -்
ரலிடம, ்ெொதிய ைொலம ்வழஙகி 
மனுதொரர குற்்றத்தடுப்பு வி்சொர்ை 
தி்ைக்ை்ளத்துக்கு ்வரு்ை தநது 
்வொக்குமூலம ்வழஙகு்வதற்கு ்சந-
தரப்ெம ்வழஙகுமொறு நீதிெதி விஜித் 
மலல்சைொட ்ைடடுக்சைொணடுள-
்ளொர. (ஸ)

உலைத் தமலவர்ைள் ்பட்டியலில்...
‘மொரனிங ைன்சல்ட செொலிடிக்-

ைல் இனசடலிஜனஸ்’ என்ற உலை -
்ளொவிய ைருத்து ைணிப்பு ேடத்தும 
அ்மப்பு, 13 ேொடுைளின த்ல்வர-
ைளி்ட்ய மக்ை்ளொல் விருமெப்ெ -
டுகி்ற, மிைவும பிரெலமொ் உலை 
த்ல்வர யொர எனறு ைருத்து ைணிப்பு 
ேடத்தி ்வருகி்றது. 

ஆஸ்தி்ரலியொ, பி்ரஸில், 
ை்டொ, பிரொனஸ், ்ஜரமனி, 
இநதியொ, இத்தொலி, ஜப்ெொன, 
சமக்ஸி்ைொ, சதனசைொரியொ, 
ஸ்செயின, இஙகிலொநது, அசம-

ரிக்ைொ ஆகிய 13 ேொடடு த்ல்வரைளி-
்ட்ய ேடத்தப்ெடுகி்றது. 

ஒவச்வொரு ேொடடிலும 18 ்வய -
துக்கு ்மற்ெடட்வரைளிடம ்வயது, 
இ்ம, ெொலி்ம, பிரொநதியம, 
ைல்வி அறிவு ஆகிய்வற்்்ற ைைக்-
கில் சைொணடு ைருத்து ைணிப்பு 
ேடத்தப்ெடுகி்றது. இதன முடிவுைள 
ச்வளியிடப்ெடடுள்ளது. 

அதில், 70 ்சதவீத ஆதரவுடன பிர -
தமர ்மொடி முதலிடம ்வகிக்கி்றொர. 
அசமரிக்ை ஜ்ொதிெதி ்ஜொ ்ெடன, 
சஜரமன பிரதமர ஏஞ்சலொ சமரைல் 

உளளிட்டொ்ர பினனுக்கு தளளி 
அ்வர முதலிடத்்த பிடித்துள்ளொர. 
இநத ஆணடில் இ்த அ்மப்பின 
ைருத்து ைணிப்பில் அ்வர முதலிடம 
பிடிப்ெது இது 3ஆ்வது மு்்றயொ-
கும. 

இதற்கு மத்திய உளது்்ற அ்மச-
்சர அமித்்ொ ்வர்்வற்பு சதரிவித்-
துள்ளொர. 

இது சதொடரெொை அ்வர த்து 
டுவிடடரில், “உலை த்ல்வரைளி-
்ட்ய பிரதமர ்மொடி மீணடும 
முதலிடம பிடித்திருப்ெது ஒடடு -

சமொத்த ேொடடுக்கும செரு்மக்கு-
ரிய விடயம. 

இது ்மொடி மீது மக்ைள ்்வத்த 
ேமபிக்்ை்ய ைொடடுகி்றது. தற்-
்சொரபு இநதியொ்்வ அ்ட்வதற்-
ைொ் ்மொடியின சதொ்ல்ேொக்கு 
ெொர்்வ சைொணட த்ல்ம, ைடி் 
உ்ழப்பு ஆகிய்வற்றின மீது மக்ைள 
ேமபிக்்ை ்்வத்துள்ள்ர” எனறு 
அமித் ்ொ ெதிவிடடுள்ளொர. 

்மலும இநதிய மத்திய அ்மச்சர 
ஹரதீப்சிங பூரியும ்வர்்வற்பு சதரி-
வித்துள்ளொர. 

"யுைதனவி" ஆவணஙைமை...
40 ்சதவீத ெஙகுை்்ள ்வழஙகு்வ -

தற்கு அசமரிக்ை நிறு்வ்த்துடன 
ச்சயது சைொள்ளப்ெடட ஒப்ெந-
தத்்த முன்்வக்குமொறு முன்ொள 
பிரதமர ரணில் விக்கிரமசிஙை அர -
்சொஙைத்திடம ்ேற்று ெொரொளுமன்றத் -
தில் ்்வத்து ்ைொரிக்்ை விடுத்தொர.

ஐக்கிய ்தசியக் ைடசி மற்றும ெல 
அரசியல் ைடசிைள குறித்த உடனெ-

டிக்்ை சதொடரபில் அறியவில்்ல 
எ் குறிப்பிடட அ்வர, யுைத்வி 
மின உற்ெத்தி நி்லய ஒப்ெநதம 
சதொடரபில் நி்லப்ெொட்ட எடுப் -
ெதற்கு முன்ர ஆ்வைஙை்்ள 
ஆரொய விருமபு்வதொைவும அ்வர 
சதரிவித்தொர. 

 ஒப்ெநதம சதொடரபில் விட -
யத்திற்கு செொறுப்ெொ் அ்மச -

்சர விரி்வொ் அறிக்்ை ஒன்்ற 
ச்வளியிடடுள்ளொர. உடனெடிக்்ை 
சதொடரெொ் ஆ்வைஙை்்ள ெொரொ-
ளுமன்றத்தில் ்சமரபிக்ை அ்மச்சர 
இைஙகியதொை அ்மச்சர தி்்ஷ் 
குை்வரத் இதன ்ெொது சதரிவித்-
தொர.

இதற்கி்டயில், இநத ஒப்ெந -
தத்்த அ்மச்சர்்வயில் முன்்வக்-

ைொமல் அர்சொஙைம ்ை்சொத்திடடுள்ள-
தொை எதிரக்ைடசி உறுப்பி்ரைள ெலர 
குற்்றம ்சொடடியுள்ள்ர.எவ்வொ்றொ-
யினும, இநத விடயம சதொடரபில் 
முன்ர ெொரொளுமன்றத்தில் ்ைளவி 
எழுப்ெப்ெடடதொைவும, அதற்ைொ் 
வி்ளக்ைத்்த உரிய அ்மச்சர ்வழங-
கியுள்ளதொைவும அ்மச்சர தி்்ஷ் 
குை்வரத் ்மலும சதரிவித்தொர.

இரண்டு வவார ைவாலத்தினுல்...
்ெொது நிதிய்மச்சர ்மற்ைணட -

்வொறு குறிப்பிடடொர. 
 ைடநத ஒக்்டொெர மொதம அத்தியொ -

்வசிய செொருடைள மீது விதிக்ைப்ெட-
டிருநத ைடடுப்ெொடடு வி்ல நீக்ைப்-
ெடட்த சதொடரநது சீசமநதுக்ைொ் 
வி்ல அதிைரிக்ைப்ெடடது. வி்ல 
அதிைரிக்ைப்ெடடு 30 ேொடைளுக்குள 
தற்்ெொது மீணடும 50 கி்லொகிரொம 
சீசமநதின விற்ெ்் வி்ல 177 
ரூெொவி்ொல் அதிைரிக்ைப்ெடடது. 

 வி்ல அதிைரிக்ைப்ெடடுள்ள 
்ெொதும ்சந்தயில் சீசமநதுக்ைொ் 
தடடுப்ெொடு நிலவுகி்றது.இத்ொல் 
நிரமொணிப்பு சதொழிற்து்்றயி்ர 
செரும அச்சௌைரியஙைளுக்கு முைம 
சைொடுத்துள்ள்ர எ் நிரமொணிப்-
புத்து்்ற ்சஙைத்தி்ர நிதிய்மச்சரி-
டம எடுத்து்ரத்த்ர. 

சீசமநது இ்றக்குமதியின ்ெொது 
ெல சிக்ைல்ை்்ள ்வரத்தைரைள எதிரக் 

சைொணடுள்ளொரைள.அ்வரைளுடன 
ைடநத ்வொரம ்ெசசு்வொரத்்த இடம 
செற்்றது. சீசமநது செொதி ச்சயயும 
உ்்றயி்் நி்வொரை வி்லக்கு 
்வழஙை அர்சொஙைம இைக்ைம சதரி-
வித்தது. 

இதன்ெொது, இனனும ்சந்தயில் 
சீசமநதுக்ைொ் தடடுப்ெொடு ைொைப்-
ெடுகி்றது எனெ்த ஏற்றுக் சைொள-
கி்்றொம. இனனும இரணடு ்வொர 
ைொலத்திற்குள அதற்கு தீரவு செற்றுக் 
சைொடுக்ைப்ெடும எ் நிதிய்மச்சர 
குறிப்பிடடொர. 

ைடநத ்சனிக்கிழ்ம முதல் 
அமுலொகும ்வ்ையில் சீசமநதின 
விற்ெ்் வி்ல 177 ரூெொவி்ொல் 
அதிைரிக்ைப்ெடடுள்ளது.அதற்ை -
்மய 50 கி்லொகிரொம நி்்றயு்டய 
சீசமநது செக்சைடடின வி்ல 
1,275 ரூெொ்வொை நிரையிக்ைப்ெட-
டுள்ளது. 

102 தரப்பினரின் ்பரிந்துமரைள்...
அதிை்ள்வொ்்ொரது ெரிநது்ரைள 

செற்றுக்சைொள்ளப்ெடடுள்ள். நிதி 
அ்மச்சர ெஷில் ரொஜெக்ஷவின ்வழி-
ைொடடலுக்ை்மய நிறு்வ்ஙைள, 
அதிைொரிைள உளளிடட ெலரிடம 
இவ்வொறு ெரிநது்ரைள செற்றுக்-
சைொள்ளப்ெடடுள்ளதொை அர்சொஙை 
தை்வல் தி்ைக்ை்ளம சதரிவித்-
துள்ளது.

சைொவிட சதொற்றுக்கு மத்தியில் 
்தசிய மற்றும ்சர்வ்த்ச ரீதியில் 
செொரு்ளொதொரம ெொரிய்ளவில் 
ெொதிக்ைப்ெடடுள்ள இநத ்சநதரப் -
ெத்தில், இநத ்ச்வொ்ல ச்வற்றி -
ைரமொை எதிரசைொணடு செொரு்ளொ -
தொரத்்த மீணடும ெலப்ெடுத்தும 
்வ்ையில் அடுத்த ஆணடுக்ைொ் 
்வரவு - ச்சலவுத் திடடம தயொரிக்ைப் -
ெடடுள்ளது. 

அ்மச்சரைள, ெொரொளுமன்ற 
உறுப்பி்ரைள, அ்மசசுக்ைளின 
ச்சயலொ்ளரைள உளளிடட உயர 
அதிைொரிைள, ச்வவ்்வறு அரசியல் 
ைடசிைளின த்ல்வரைள, மொ்வடட 
அரசியல் அதிைொரிைள, ச்வவ்்வறு 
சதொழிற்்சஙைள, ்வரத்தை அ்மப் -
புக்ைள, இ்றக்குமதியொ்ளரைள, 
இ்ளம அ்மப்புக்ைள, ்தயி்ல, 
்தஙைொய, ஆ்ட, மரக்ைறி, ெழங-
ைள, உைவு, மீன உளளிடட சதொழிற்-
து்்றச ்சொரநத்வரைள, தை்வல் சதொழி-
நுடெம, இரத்தி்ம மற்றும தஙை 
ஆெரைத் சதொழிற்து்்ற நிபுைர -
ைள, உளளிடட 102 தரப்பி்ரிடம 
இவ்வொறு ெரிநது்ரைள செற்றுக் 
சைொள்ளப்ெடடுள்ளதொை அர்சொஙை 
தை்வல் தி்ைக்ை்ளம ்மலும சதரி-
வித்துள்ளது. 

அவெர ததமவக்கு 117க்கு...
மத்திய நி்லயம, ேொடடின 

எநதப் ெகுதியிலும அ்ரத்த 
நி்ல்ம ஏற்ெடடொலும 117 என்ற 
துரித சதொ்ல்ெசி இலக்ைத்திற் -
குத் சதரிவிக்குமொறு ்ைடடுக் -
சைொணடுள்ளது. 

ேொடடின 12 மொ்வடடஙைளில் 
்ேற்று ்வ்ர 1,143 குடுமெஙை்்ளச 
்்சரநத 4,391 ்ெர ெொதிக்ைப்ெட-
டுள்ள்ர. 12 வீடுைள முழு்மயொை 
்்சதம்டநதுள்ளடன 635 வீடுைள 
ெகுதிய்ளவில் ்்சதம்டநதுள்ள். 
5 மரைஙைள ெதி்வொகியுள்ள். 
ஒரு்வர ைொைொமல் ்ெொயிருப்ெதொை 
அ்ரத்த முைொ்மத்து்வ மத்திய 
நி்லயம சதரிவித்துள்ளது. 

 இனி்வரும தி்ஙைளில் ஏற்ெ-
டக்கூடிய எநதச்வொரு ்வொனி்ல 
அ்ரத்தத்திற்கும முைமசைொடுப்ெ-
தற்ைொை மத்திய நி்லயம தயொரொை 
இருப்ெதொை அ்ரத்த முைொ்மத்து்வ 
மத்திய நி்லயப் பிரதிப் ெணிப்ெொ-
்ளர பிரதீப் சைொடிப்பிலி சதரிவித்-
துள்ளொர. 

 ேொடடின எநதப் ெகுதியிலும 
அ்ரத்த நி்ல்ம ஏற்ெடடொல் 
அ்ரத்த முைொ்மத்து்வ மத்திய 
நி்லயத்தின 117 என்ற துரித 
சதொ்ல்ெசி இலக்ைத்திற்குத் சதரி-
விக்ை முடியும எ்வும இது 24 மணி 
்ேரமும ச்சயற்ெடு்வதொைவும அ்வர 
சதரிவித்துள்ளொர. 

150 மி.மீற்றருக்கும அதிைைவான... 
அறிக்்ையில் ்மலும சதரிவிக் -

ைப்ெடடுள்ளதொ்வது, 
 ேொடடின ஏ்்ய பிர்த்சஙை-

ளில் ெல இடஙைளில் குறிப்ெொை 
மொ்லயில் அல்லது இரவில் 
ம்ழ்யொ அல்லது இடியுடன 
கூடிய ம்ழ்யொ செயயக் கூடிய 
்சொத்தியம ைொைப்ெடுகின்றது. 

 ்மல் மற்றும ்சப்ரைமு்வ மொைொ-
ைஙைளிலும நு்வசரலியொ மற்றும 
ைணடி மொ்வடடஙைளிலும சில 
இடஙைளில் 150 மி.மீ க்கும அதி -
ைமொ் மிைப் ெலத்த ம்ழவீழ்சசி 
எதிரெொரக்ைப்ெடுகின்றது. 

 ்வட்மல் மற்றும ்வடக்கு மொைொ -
ைஙைளிலும மொத்த்்ள, ைொலி 
மற்றும மொத்த்்றமொ்வடடஙைளி-
லும சில இடஙைளில் 100 மி.மீ 
அ்ள்வொ் ெலத்த ம்ழவீழ்சசி எதிர-
ெொரக்ைப்ெடுகின்றது. 

 ேொடடின ஏ்்ய பிர்த்சஙைளில் 
சில இடஙைளில் 75 மி.மீ க்கும அதி-
ைமொ் ஓர்ளவு ெலத்த ம்ழவீழ்சசி 
எதிரெொரக்ைப்ெடுகின்றது. 

 இடியுடன கூடிய ம்ழ செயயும 
்்வ்்ளைளில் அப் பிர்த்சஙைளில் 
தற்ைொலிைமொை ெலத்த ைொற்றும வீ்சக் -
கூடும. மின்ல் தொக்ைஙைளி்ொல் 
ஏற்ெடக்கூடிய ெொதிப்புை்்ள கு்்றத்-
துக்சைொள்ள ்த்்வயொ் முனச்ச -
்சரிக்்ை ேட்வடிக்்ைை்்ள எடுத்துக் 
சைொளளுமொறு செொதுமக்ைள அறிவு -
றுத்தப்ெடுகின்றொரைள. 

 அனுரொதபுரம ,மடடக்ை்ளப்பு -, 
சைொழுமபு, ைொலி -,யொழ்ப்ெொைம , 
ைணடி, நு்வசரலியொ , இரத்தி்புரி, 
திரு்ைொைம்ல, மன்ொர ஆகிய 
ேைரஙைளில் - ம்ழ அல்லது இடியு-
டன கூடிய ம்ழ செயயும எ் சதரி-
விக்ைப்ெடடுள்ளது. 

தடுப்பூசி ச்ப்றவாததவார்...
பிர்்வசிப்ெ்வரைள இரணடு தடுப் -

பூசிை்்ள செற்றிருப்ெது சதொடரபில் 
்சடடரீதியொ் அனுமதி்யப் செற்-
றுக்சைொள்ளமுடியுமொ எ்க் ்ைொரி-
யிருந்தன. தற்்ெொது ்சடடமொ அதி-
ெரிடமிருநது அதற்ைொ் அனுமதி 
கி்டத்துள்ளது. ்சடடப்ெடி அத்் 
ே ் ட மு ் ்ற ப் ெ டு த் து ்வ த ற் கு 
தற்்ெொது அனுமதி கி்டத்துள்ளது. 
எ்்்வ அத்் தற்்ெொது ்சடடபூர-
்வமொை ்மற்சைொள்ளமுடியும. 

 உலகின ெல்்்வறு ்வ்ளரசசிய-
்டநத ேொடுைளில் இரணடு தடுப்பூசி-
ை்்ளயும செற்றுக்சைொள்ளொத்வரைள 

செொது இடஙைளில் பிர்்வசிப்ெதற்கு 
த்டவிதிக்ைப்ெடடுள்ளது. சுைொதொர 
அ்மசசு என்ற ்வ்ையில் இரணடு 
தடுப்பூசிை்்ளயும செற்றுக்சைொள-
்வது சதொடரபில் 'ச்சயலி' (APP) 
ஒனறு உரு்வொக்ைப்ெடடுள்ளது. 
அத்் மீறி தடுப்பூசிைள செ்றொத-
்வரைள செொது இடஙைளில் பிர்்வ-
சிப்ெதற்கு த்டவிதிக்ைப்ெடும. 
அதற்ைொை அ்வரைள நீதிமன்றத்திற்கு 
ச்சல்்வொரைள. எனினும எமமொல் 
அத்்யும எதிரசைொள்ள ்்வணடி-
யுள்ளது எனறும அ்மச்சர ்மலும 
சதரிவித்துள்ளொர. (ஸ) 

வவாரத்தில் இரு தினஙைள்...
்வழஙைப்ெடடுள்ளதொை சி்்றச்சொ-

்லைள தி்ைக்ை்ளம சதரிவித்துள-
்ளது. 

சைொ்ரொ்ொ ்்வரஸ் சூழ்நி்ல 
ைொரைமொை ைடநத ஒைஸ்ட 07 ஆம 
திைதி முதல் சி்்றக் ்ைதிை்்ள உ்ற-
வி்ரைள ெொர்்வயிடு்வதற்கு தற் -
ைொலிைமொை அனுமதி மறுக்ைப்ெடடி-
ருநதது. அத்்யடுத்து ஒக்்டொெர 
04 ஆம திைதி முதல் சி்்றக்்ைதி-
ை்்ள ெொர்்வயிடு்வதற்கு ்வொரம 
ஒரு்வருக்கு அனுமதி ்வழஙைப்ெடடி-
ருநதது. 

அது தற்்ெொது ்வொரம இரணடு தட-
்்வயொை அதிைரிக்ைப்ெடடுள்ளது 
எனறும அநத தி்ைக்ை்ளம சதரி-

வித்துள்ளது. 
அ்த்்வ்்ள, உ்றவி்ரைள 

சி்்றக்்ைதிைளுக்கு உைவுப் 
செொதிை்்ள எடுத்து்வரும ்ெொது, 
ஒரு்வருக்கு மொத்திரம சைொணடு்வர 
்்வணடுசமனறும அதற்ைொ் ைறி 
்வ்ைை்்ள தனித்தனி்ய அல்லொது 
ஒ்ர ெொர்சலொை சைொணடு்வர்்வண -
டுசமனறும ்ைடடுக்சைொள்ளப்ெட-
டுள்ளது. 

எவ்வொச்றனினும தி்மும உைவு 
செற்றுக்சைொளளும ்வ்ையில் 
சி்்றச்சொ்ல உை்வைம ்ைதிை-
ளுக்ைொை சதொடரநதும தி்றக்ைப்ெட-
டுள்ளதொைவும அநதத் தி்ைக்ை்ளம 
்மலும சதரிவித்தது. (ஸ) 

6 முதல் 9 தரஙைளுக்ைவான ைல்வி... 
(திஙைடகிழ்ம) உ்ரயொற்றிய 

இரொஜொஙை அ்மச்சர, நிபுைரை-
ளின ஆ்லொ்ச்்யின அடிப்ெ்ட-
யில் ெொட்சொ்லைள மீணடும தி்றக்-
ைப்ெடு்வதொை சதரிவித்தொர. 

சுைொதொர அதிைொரிைளின அனும-
தி்ய அடுத்து 200 க்கும ்மற்ெடட 
மொை்வரை்்ளக் சைொணட ெொட்சொ-
்லைளில் தரம ஒனறு முதல் ஐநதொம 
்வகுப்பு ்வ்ரயிலொ் ஆரமெ பிரிவு-

ைள சதொடஙைப்ெடட். இத்் 
அடுத்து தரம 10, 11, 12 மற்றும 13 
ஆம ்வகுப்பு மொை்வரைளுக்ைொ் 
ைல்வி ேட்வடிக்்ைைள ்ேற்று முதல் 
ஆரமபிக்ைப்ெடடுள்ள நி்லயில் 
அடுத்த ்வொரம மற்்ற தரஙைளுக்ைொ் 
ைல்வி ேட்வடிக்்ைை்்ள ஆரமபிப்-
ெது குறித்து ் ெசசு்வொரத்்த ேடத்தப்-
ெடும எனறும சுசில் பி்ரமஜயநத 
சதரிவித்துள்ளொர.

்பண்டிமை ைவாலத்தில் ைடும...
புத்தொணடு விடுமு்்ற்ய முன -

னிடடு இநத ்வழிைொடடுதல்ைள 
ச்வளியிடப்ெடும எ் சுைொதொர 
அ்மசசின ்வடடொரஙைள சதரிவித் -
த். 

விடுமு்்ற ேொடைளில் ச்ொப்பிங 
மொல்ைள, ்ஹொடடல்ைள மற்றும 
பி்ற இடஙைளில் ெணடி்ை நிைழ்வு-
ைள ஏற்ை்்்வ திடடமிடப்ெடடுள-
்ள் எனறும சுைொதொர அ்மசசு கூறி -
யுள்ளது. 

தற்்ெொ்தய சுைொதொர ்வழிைொட -

டுதல்ை்்ள செொதுமக்ைள பு்றக்ை-
ணித்து ்வரு்வதொல், ஜ்ொதிெதி த்ல-
்மயிலொ் சைொ்ரொ்ொ தடுப்பு 
ச்சயலணி கூடடத்்த சதொடரநது 
புதிய ைடடுப்ெொடு விதிக்ைப்ெடும 
எ் சதரிவிக்ைப்ெடடுள்ளது. 

இலங்ையில் அண்மய ேொடை -
ளில் சைொ்ரொ்ொ ்்வரஸ் சதொற்றுக்-
குள்ளொ்்வரைளின எணணிக்்ை-
யில் சி்்றத்த்ளவிலொ் அதிைரிப்பு 
ெதி்வொகியுள்ள நி்லயில் இநத தீர-
மொ்ம எடுக்ைப்ெடவுள்ளது. 

யவாழ் ைவாவட்்ட ்பவாரவாளுைன்்ற...
புதிதொை ெதியப்ெடடுள்ள ்வொக்ைொ-

்ளரைளின எணணிக்்ை வீழ்சசி்ய 
இதற்கு ைொரைமொை அ்மநதுள்ளது. 
அவ்வொறு கு்்றக்ைப்ெடட ஆ்ச்ம 
ைமெஹொ மொ்வடடத்துக்கு கி்டத் -
துள்ளது.

 ைமெஹொ மொ்வடடத்துக்கு 
இது்வ்ர இருநது ்வநத ெொரொ-
ளுமன்ற உறுப்பி்ரைளின எண -
ணிக்்ை 19ஆை அதிைரிக்ைப்ெடு்வ-
தொை ைமெஹொ மொ்வடட அர்சொஙை 
அதிெர சுனில் ஜயலொல் சதரிவித்-

துள்ளொர. ைமெஹொ மொ்வடடத்துக்கு 
இது்வ்ர இருநது ்வநத ெொரொளு-
மன்ற ஆ்ச்ஙைளின சமொத்த எண-
ணிக்்ை 18 ஆகும. புதிய ்வொக்ைொ்ளர 
ெதிவில் ்வொக்ைொ்ளரைளின எணணிக் -
்ைக்கு அ்மய ைமெஹொ மொ்வட-
டத்துக்கு ஓர ஆ்ச்ம அதிைரித்திருக்-
கின்றது. ெொரொளுமன்றத்தில் அஙைம 
்வகிக்கும 225 உறுப்பி்ரைளின எண-
ணிக்்ைக்கு அ்மய மொ்வடட மட-
டத்தில் ஆ்ச்ஙைளின எணணிக்்ை 
நிரையிக்ைப்ெடுகி்றது.

சுைவாதவார வழிைவாட்்டல்ைமை... 
செொதுமக்ைள பினெற்றுகின்ற்ரொ 

எனெது சதொடரபில் ்ேற்றுமுன-
தி்ம(07) ைணைொணிப்பு ெணிைள 
முனச்டுக்ைப்ெடடிருநத். 

இதன்ெொது, சுைொதொர ்வழிைொட -
டல்ை்்ள மீறி ச்சயற்ெடட 495 
்வரத்தை நி்லயஙைளுக்கு எச்ச-
ரிக்்ை விடுக்ைப்ெடடதொை செொலிஸ் 
ஊடைப் பிரிவு குறிப்பிடடுள்ளது. 

ேொடடில் ஒப்பீடட்ளவில் சைொவிட 
ெர்வல் ைடடுப்ெொடடுக்குள சைொண -
டு்வரப்ெடட்தயடுத்து தனி்மப்ெ -
டுத்தல் ஊரடஙகு ்சடடம நீக்ைப்ெட-

டது. 
இத்ொல் மக்ைளின இயல்பு 

்வொழ்க்்ை ்வழ்மக்கு திருமபியுள -
்ளது. எனினும சைொவிட ெர்வல் 
முற்்றொை நீஙைவில்்ல எனெ்த 
மக்ைள நி்்வில் ்்வத்துத் தமது 
ேொ்ளொநத ைட்மை்்ள முனச்டுக்ை 
்்வணடும எ் செொலிஸ் தி்ைக்ை-
்ளம ்ைடடுக்சைொணடுள்ளது. உரிய 
சுைொதொர ே்டமு்்றை்்ளப் பினெற்-
்றத் த்வறு்்வொருக்கு எதிரொை ்சடட 
ேட்வடிக்்ை எடுக்ைப்ெடுசம்வும 
எச்சரிக்்ை விடுத்துள்ளது. 

ைக்ைமை அவதவானைவாை இருக்ை...
ைருதிவிட முடியொது. இனனும 

ஒரு ்வொரத்துக்கு பின்்ர இதன 
தொக்ைம சதரிய்வரும. சுைொதொர ே்ட -
மு்்றை்்ளயும, ்வழிைொடடல்ை்்ள-
யும மு்்றயொை பினெற்்ற ்்வணடும. 

அவ்வொறு இல்லொவிடடொல் மீணடும 
ேொட்ட முடக்ை ்ேரிடலொம. ெொட-
்சொ்லைள மூடப்ெடலொம, ்வணிை 
ச்சயற்ெொடுைளுக்கு ைடடுப்ெொடுைள 
விதிக்ைப்ெடலொம ”- என்றொர. 

ைவாமலதீவு ஜனவாதி்பதி... 
குழுவும இலங்ை்ய ்வநத -

்டநதுள்ளது. இக்குழுவி்ர இனறு 
இலங்ைக்ைொ் விஜயத்்த முடித்-

துக் சைொணடு மொ்லதீவுக்கு ச்சல்-
லவுள்ளதொைவும சதரிவிக்ைப்ெட-
டுள்ளது. 

கூட்டுப் ச்பவாறுப்பிலிருந்து... 
ைருதி ஒ்ர சைொள்ைக்கு ்வர -

்்வணடியது அ்வசியசமனறும 
அ்வர சதரிவித்துள்ளொர.  

 ைடநத்வொரம ேொம பிரிடடனு-
டன இரொஜதநதிர ரீதியொ் ்ெச-
சு்வொரத்்த ேடத்தியிருந்தொம. 
அதனமூலம எமது ேொடடுக்கு ெொரிய 
முதலீடுை்்ளப் செற்றுக்சைொள்வதற்-
ைொ் ்வொயப்புைள கி்டத்துள்ள். 
முதலீடுைள மடடுமனறி ்வரத்தை 
ரீதியொைவும ஏற்றுமதி ரீதியொைவும 
இரணடு ேொடுைளுக்குமி்டயிலும 
விரி்வொ் ச்சயற்ெொடுை்்ள ்மற்-
சைொள்வதற்ைொ் ்சநதரப்ெம கி்டத்-
துள்ளது. அ்த்்வ்்ள செரும ்சரச-

்்சக்குள்ளொகியுள்ள உரக் ைப்ெல் 
சதொடரபில் இலங்ை மற்றும சீ்ொ -
வுக்கி்டயில் எநத ெொதிப்புமினறி 
ேட்வடிக்்ைைள முனச்டுக்ைப்ெட-
டுள்ள். 

எநதச்வொரு ்வரத்தை சதொடரபுை-
ளின ்ெொதும இவ்வொ்றொ் ்சமெ்வங -
ைள இடமசெறு்வதுணடு. இத்் 
வித்தியொ்சமொ் ்தொற்்றத்்தொடு 
சிலர சித்தரித்து ்்வறு அரத்தத்்த 
புகுத்தப் ெொரக்கின்ற்ர. எவ்வொச்ற-
னினும இது இரு ேொடுைளின இரொஜ-
தநதிர ேட்வடிக்்ைைளில் எத்த்ைய 
சேருக்ைடி்யயும ஏற்ெடுத்தொது 
எனறும அ்வர ்மலும சதரிவித்தொர. 

உயர் ்பதவிைளில்... 03ஆம ெக்ைத் சதொடர 
அது சதொடரபில் எமது ெொதுைொப்பு 
அதிைொரிைள எமக்கு சதரிவித்தொரைள.  

ஊடைவியலொ்ளர ஒரு்வர  ஸ்ரீலஙைொ 
சுதநதிரக் ைடசி இவ்வொறு ெயணித்-
தொல் என் ேடக்கும எ் அ்வரிடம 
எழுப்பிய ்ைளவிக்கு அ்வர ெதிலளிக்-
்ையில்,  ஸ்ரீ லஙைொ சுதநதிரக் ைடசி 

சி்றநத ைடசியொகும எனினும தற்-
்ெொதுஉயர ெதவிைளில் உள்ள்வரைள 
இருக்கும்வ்ர அத்் ைடடிசய-
ழுப்ெ முடியொது. மக்ைள அநதக் ைட-
சியின மீது ேமபிக்்ையிழநது ைொைப்-
ெடுகின்ற்ர எனறும அ்வர ்மலும 
சதரிவித்தொர. (ஸ)

"இலஙமையில் சிவிலியன்... 03ஆம ெக்ைத் சதொடர 
தொனும இவ்வ்மப்பின பிரதம 
்ெொ்சைரொை நியமிக்ைப்ெடடுள்ள்த 
ஏற்றுக்சைொள்வதொைவும அ்வர குறிப்-
பிடடொர.   

ஸூம சதொழிநுடெத்தினூ-

டொை இடமசெற்்ற இநநிைழ்வில் 
முன்ொள ்செொேொயைர ைரு ஜயசூரிய, 
உளேொடடு மற்றும ச்வளிேொடடு பிர-
முைரைள ெலரும ைலநதுசைொணட-
்ர.  

மொ்வத்தைம தி்ைரன நிருெர

்ச்வொல்மிகு எதிரைொ-
லத்்த ்சரியொ் மு்்றயில் 
எதிரசைொள்ளக்கூடிய இ்ளம 
மொை்வர ்சமுதொயத்்த உரு-
்வொக்ை ்்வணடிய ்த்்வ 
எமக்குள்ளது. ்சர்வ்த்ச 
சதொடரெொடல் சமொழிை-
ளில் பிரதொ் சமொழியொை 
ஆஙகில, பிரனஸ், ஜப்ெொன 
சமொழிப் புல்மை்்ள 
்வ்ளரத்துக் சைொள்வதன 
மூலம  சதொழில்நுட-
ெத்து்்ற உயர தி்ற்் 
அ்டநது சைொள்ள முடியும எனறு 
அக்கு்ற்ை பிர்த்ச ்ச்ெயின தவி -
்சொ்ளர இஸ்திஹொர இமொமுதீன சதரி-
வித்தொர.

ஐ.டி.எஸ்.எப் தை்வல் சதொழில் -
நுடெ  நி்லயத்தின புல்மப்ெரி-
சில்  ்வழஙகும நிைழ்வு  அக்கு்ற்ை 
ஐ.டி.எஸ்.எப் தை்வல் சதொழில் நுடெ 
நி்லயத்தின ெணிப்ெொ்ளர ்ெ்சல் 
த்ல்மயில் இடமசெற்்றது. அந-
நிைழ்வில் பிரதம அதிதியொை ைலநது 
சைொணடு உ்ரயொற்றும ்ெொ்த 
அக்கு்ற்ை பிர்த்ச ்ச்ெயின 
தவி்சொ்ளர இஸ்திஹொர இமொமுதீன 
இவ்வொறு சதரிவித்தொர.

அ்வர அஙகு ்மலும ்ெசு்ை-
யில்,...

பூ்ைொ்ள மயமொகி ்வரும இவவு -
ல்ை எதிரசைொள்ள மொை்வரைள தங -
ை்ளது தி்றனை்்ள விருத்தி ச்சயது 
சைொள்ள ்்வணடியுள்ளது. அதிலும 
குறிப்ெொை ்சர்வ்த்ச சதொடரெொடல் 
சமொழி எனகி்ற ்வ்ையில் ஆஙகில 

சமொழி மற்றும ஏ்்ய சமொழி 
புல்மை்்ளயும  மற்றும  ்சர்வ்த-
்சத்்த ஒனறி்ைக்கும ஊடைம 
எனகி்ற ்வ்ையில் சதொழில்நுடெ 
அறிவி்்யும மொை்வரைள விருத்தி 
ச்சயது சைொள்வது அத்தியொ்வசியமொ -
்து.

்ச்வொல்மிகு எதிரைொலத்்த ்சரியொை 
எதிரசைொள்ளக்கூடிய மொை்வர ்சமு-
தொயத்்த உரு்வொக்ை ்்வணடிய 
்த்்வ எமக்குள்ளது.

எ்்்வ அத்த்ைய து்்றைளில் 
மொை்வரை்்ள ெஙசைடுக்ை ்்வப்-
ெதில் ஒவச்வொரு செற்்்றொரும 
ைரி்ச்் சைொள்ள ்்வணடும. 

குறித்த நிைழ்வில் எஸ்டொ  ைல்வி 
அ்மப்பின ச்சயலொ்ளர  ெஸொன 
முஹமட,ைற்்ை சேறி்ய பூரத்தி 
ச்சயத மொை்வரைளும ைலநது-
சைொணடிருநத்ர.

ைற்்ை சேறிை்்ள ச்வற்றிைரமொை 
பூரத்தி ச்சயத மொை்வரைளுக்ைொ் 
்சொனறிதழ்ைளும ்வழஙகி ்்வக்ைப் -
ெடட்.

சவால்மிகு எதிர்ாலத்தை எதிர்்ாள்ளக்கூடிய 
மாணவர சமுதைாயத்தை உருவாக்் வவண்டும்

்லொரனஸ் ச்சல்்வேொயைம

வி்வ்சொய அ்மசசின கீழ் ே்டமு-
்்றப்ெடுத்தப்ெடடு ்வரும ைொலநி்ல 
சீர்மவு நீரப்ெொ்ச் வி்வ்சொய திடடம 
மூலம அனுரொதபுரம மொ்வடடத்தில் 
மொன்ஙகு்ளம கிரொமத்தில் வி்வ்சொ-
யத்து்்ற சதொடரெொ் ெொட்சொ்ல 
சயொனறு  நிரமொணிக்ைப்ெடவுள்ளது.

உலை ்வஙகியின நிதியுதவியுடன 
117 மில்லியன ரூெொ ச்சலவில் 
இநத வி்வ்சொயத்து்்ற ெொட்சொ்ல 
நி ர ம ொ ணி க் ை ப் ெ ட வு ள ்ள து டன 
அதன முன்்ொடி ேட்வடிக்்ைைள 
தற்்ெொது ்மற்சைொள்ளப்ெடடுள-
்ள்.

வி்வ்சொயிைளுக்கு ெயிற்சியளிப்ெ-
துடன ்வடக்கு, கிழக்கு ்வட்மல், 
்வடமத்திய மற்றும சதன மொைொை 
ைொலநி்ல சீர்மப்பு நீரப்ெொ்ச் 
வி்வ்சொயத்திடடத்தின கீழ் ே்டமு-
்்றப்ெடுத்தப்ெடடு ்வரும ஆறு மொைொ-
ைஙைளுக்கு உடெடட 11 மொ்வடடங-
ைளில் ைொலநி்ல மொற்்றம ைொரைமொை 
ெொதிப்புக்கு உடெடடு ்வரும வி்வ்சொ-
யிைளுக்கு ைொலநி்ல சதொடரெொ் 
சதளிவூடடல் மற்றும சதொழில்நுடெ 
உெ்யொைம சதொடரபில் அனுெ்வங-
ை்்ளயும செற்றுக்சைொடுப்ெதற்கு 
இநத ெொட்சொ்ல மூலம ேட்வடிக்்ை 
எடுக்ைப்ெடவுள்ளது.

சதரிவு ச்சயயப்ெடடுள்ள 2,700 
வி்வ்சொயத் து்்ற ்சொரநத்வரைள 
மற்றும வி்வ்சொயத் தி்ைக்ை்ளம 
ைமேல அபிவிருத்தி தி்ைக்ை்ளம 
ஆகிய்வற்்்றச ்்சரநத 150 உத்தி-
்யொைத்தரைள இநத வி்வ்சொயத்து்்ற 
ெொட்சொ்ல மூலம ெயனசெ்றவுள்ள-
்ர.

விவசாயதது்ை பயிற்சி பாடசா்ல 
அனுராதைபுரததில் ஆரம்பிக்்த திடடம்

அக்குறணை பிரதேச சணை ேவிசாளர்
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if kpd;rhu (jdpahu;) epWtdk;

Nfs;tpkD ngau;: ghJfhg;G Nrit ngWif

Nfs;tpkD ,yf;fk;: LECO/GL/ADM/GEN/PRO/21/02/II
,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.

Nrit ,lk; Kftup

Nrit ,lk;

gfy; ,uT

ghJfhg;G 
mjpfhup

ghJfhg;G 
mjpfhup

ghJfhg;G 
mjpfhup

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

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

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

- 01 01

  
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    

mwptpj;jy;

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

vz;zp                                          

f;if

tpiy kDg; 

gpizg; ngWkjp 

(&gh)

tpiykD 

Mtzf; fl;lzk; 

(&gh)

01. Ultra Sound scan machine 
BH Medirigiriya RHDP 01 70,000.00 3,000.00

02. Patient Beds RHDP 200 72,000.00 3,500.00
03. Hospital Mattresses RHDP 500 50,000.00 2,500.00
04. Bed Side Tables RHDP 200 50,000.00 2,500.00
05. CTG Machines RHDP 12 78,000.00 3,500.00

06. X-Ray Door and Viewing 
Glass RHDP 03 115,000.00 4,000.00

07. Operation Theater Doors 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.

Nfs;tp miog;G
Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis
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.

njh. 

,y.
Nfs;tp ,y. Ntiy tpguk;

,f;lhl;

(ICTAD) 
jifik

xJf;ff; $ba 

khdpak; 

(thpfs; ,d;wp) 

&gh

Nfs;tpg; 

gpiz 

(kPsspf;fg; 

gLk;) &gh

01 GHB/AC/NCB/ 
2021/19

eph;thff; fl;blj;jpd; fzdp tiyaikg;G - 4>000>000.00 40>000.00

02 GHB/AC/NCB/ 
2021/20

Supply, Installa  on, Commissioning, Tes  ng and 
Maintenance of  45kva (Prime) Generator for 
Nursing Training School - Badulla

EM 04 ≥ 6>000>000.00 90>000.00

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

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)

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 2021-11-

08Mk; 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

WP CAU-8493 Tata 
Nano,  2016,  கூடிய 
விமைக்  க�வாரி-
க்ம�க்கு. சவலி்பல் 
பி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �வாலி வீதி,  
ச�வாழுமபு-03. ச�வா.க்ப. 
0714 5 42 958 .
 069246

SP JA-7507 Ashok Ley-
land ,   2004,  lorry 
கூடி ய  விமைக் க�வாரி-
க்ம�க்கு.  சவலி்பல் 
பி னவான் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  �வாலி வீதி,  
ச�வாழுமபு-03. ச�வா.க்ப. 
0714 5 42 958 .
 069248

NW H X -9 377  Bajaj,  
2003 ,   SP JA-3578 
Baja j ,   20 04,  SP 
QX-3 0 2 9  Ba jaj,  
2010 ,   Threewheel 
கூடி ய  விமைக் க�வாரி -
க்ம� க்கு. சவலி்பல் 
பி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �வாலி வீதி,  
ச�வாழுமபு-03. ச�வா.க்ப. 
0711 2 10 810 .
 069245

WP BHV-6254 Honda 
Dio,   2 019 motor 
cycl e  கூடிய விமைக் 
க � வா ரி க் ம � க் கு . 
சவலி ்ப ல் பினவான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�வா லி வீதி,  ச�வாழுமபு-
03 . ச�வா. க்ப. 
07 11210810.
 069249

WP  BEL-8299 Bajaj 
Pu lsar,  2016,  
mo tor cy cle கூ டிய 
விமைக் க�வாரி -
க்ம�க்கு. சவலி்பல் 
பினவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �வாலி வீதி,  
ச�வாழுமபு-03. ச�வா.க்ப. 
0711210 810 .
 069251
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நுவரெலியா மாவட்ட அபிவிருத்தித் 
திட்டங்கள் குறித்து ்கலந்துரெயா்டல்
தலவாக்கலல குறூப் நிருபர் 

ததாட்ட வீ்டலைப்பு ைற்றும் 
சமுதாய உட்கட்டலைப்பு வசதி்கள் 
இராஜாங்க அலைச்சின் ஊ்டா்க 2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான அலைச்சின் கீழ் 
முன்்னடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் 
திட்டங்கள் ்தா்டர்பான ்கலந்துலர -
யா்டல் இராஜாங்க அலைச்சர் ஜீவன் 
்தாண்்டைான் தலலலையில் நுவ்ர-
லியா ைாவட்ட ்சயல்க   த்கடதபார் 
கூ்டத்தில் இ்டம்்பற்்றது.

இதன்தபாது ைஸ்்கலியா, அக -
்கரப்பத்தலன த�ார்வூட ்்காட்ட -
்கலல,லிந்துலல தலவாக்கலல,-
ஹட்டன் ஆகிய  �்கரசலப ைற்றும் 
பிரததச சலப்களில்  அலைச்சின் 
ஊ்ட்க முன்்னடுக்கப்பட்ட அபி-
விருத்தி்கள் ்தா்டர்பா்க விரிவான 
்கலந்துலரயா்டல் இ்டம்்பற்்றது.

தைலும் ்பருந்ததாட்ட ைனித 
வள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் மூலம் 
ஹட்டன், நுவ்ரலியா ஆகிய பிராந்-
திய ்காரியாலயங்களில் முன்்னடுக -

்கப்பட்ட  உட்கட்டலைப்பு வசதி்கள் 
்தா்டர்பா்கவும் ்கலந்துலரயா்டப்-
பட்டது. 

இக்கலந்துலரயா்டலில் ்பருந் -

ததாட்டத்துல்றயில் எதிர்்காலத்தில் 
அலையவிருககும் வீ்டலைப்புத் 
திட்டங்களுககு இ்டத்திலன ்தரிவு 
்சய்யும்தபாது முல்றயான இ்டத்-
திலன ்தரிவு ்சய்தல், அத்ததாடு 
தற்்காலி்க கூ்டாரங்களில் தஙகி வசிக-
கும் ்பாதுைக்களுககு முன்னுரிலை 
வழங்கப்ப்ட தவண்டும் என பிரததச 
சலப தலலவர்்களி்டமும் அதி்காரி-
்களி்டமும் இராஜாங்க அலைச்சர் 
ஜீவன் ்தாண்்டைான் த்கடடுக-
்்காண்்டார். 

இக்கலந்துலரயா்டலில் நுவ்ர-
லியா ைாவட்ட பாராளுைன்்ற உறுப் -
பினர் ைருதபாண்டி ராதைஸவரன் 
அலைச்சின் ்சயலாளர் D.P.G.குைா -
ரசிரி ைற்றும் அலைச்சின் அதி்கா-
ரி்கள், பிரததச சலப தலலவர்்கள், 
பிரததச சலபயின் ்சயலாளர் 
உடப்ட பலர் ்கலந்துக்்காண்்டனர்.

நுவரெலியா- கண்டி பிெதான வீதியில்  
மண்்மடு சரிந்து வீழ்ந்து விபத்து 

தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்
 
்கடும் ைலழ ்காரணைா்க நுவ்ர -

லியா- ்கண்டி பிரதான வீதியில் த�ற்று 
திங்கடகிழலை ்காலல 7 ைணியள-
வில் ைண்தைடு சரிந்து விழுந்ததில் 
தபாககுவரத்து சில ைணித்தியால-
யங்கள் தல்டப்படடிருந்தது.

நுவ்ரலியா- ்கண்டி பிரதான 

வீதியில் ரம்்பா்ட �்கருககு அரு்கா -
லையில் இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட -
டுள்ளது. பாலதயில் வா்கனங்களில் 
்சன்்றவர்்களும் கிராைைக்களும் 
இலணந்து சரிந்த ைரங்கலளயும் 
ைண்லணயும் அ்கற்றி பாலதலய 
துப்புரவு ்சய்தனர். அதன் பின்னர் 
தபாககுவரத்து வழலைககு திரும்பி -
யது.   

ஹற்றனில் ர�வாட்ட�வாக்ட கழகம பீஸ் சிடடி  சகவாழுமபு மிடசிடடி ைறறும வத்தமை 
ர�வாட்டரி கழகஙகளின் அனுெ�மையு்டன் நம்டச்பற்ற We are Covid Safe and Back 
to school எனும செயறதிட்டஙகளின் கீழ்  1200000 ச்பறுைதியவாை ச்தவாறறு நீக்கி 
ச்பவாதிகள், ச்தவாறறுநீக்கிகள், மகசுததிகரிப்பவான், முககவெஙகள் ர்பவான்்றமவ நுவச� -
லியவா ைறறும ஹற்றன் கல்வி வலயதம்த ரெர்்ந்த 55 தூ� ்பவா்டெவாமலகளுக்கு வழங -
கப்பட்டை.  (்ப்டம ஹற்றன் சுழறசி நிரு்பர்)

ஜனாதிபதி எடுக்கும் முடிவுக்கு அனனத்து
குழுக்களும் ஆதெவளிக்க ்வண்டும்
அககு்றலண குறூப் நிருபர்

ததர்தலலப் பற்றி சிந்திக்கா -
ைல் ஜனாதிபதி எடுககும் முடி -
வுககு அலனத்து குழுக்களும் 
ஆதரவு அளிக்க தவண்டும் என 
சிங்கள ராவய ததசிய அலைப்பின் 
்பாதுச் ்சயலாளர் வண ைா்கல் -
்கந்தத சுதந்த ததரர் ்தரிவித்தார்.  

ராவணா பலய அலைப்பின் 
்பாதுச் ்சயலாளர் இத்தத்கந்தத 
சத்தாதிஸ்ஸ ைற்றும் சிங்கள 
அலைப்பின் ்பாதுச் ்சயலா -
ளர் வண.ைடில்தல பஞசாதலா்க 
ஆகிதயார் அஸகிரிய பீ்ட  ை்கா�ா -
யக்கத் ததரர் வண. வர்கா்்கா்ட 

ஞானரத்னலவ சந்தித்து �ல்லாசி 
்பற்்ற பின்னர் ஊ்ட்கங்களுககு 
்கருத்து ்தரிவிககும் தபாதத 
அவர் இதலனத் ்தரிவித்தார்.

அவர் தைலும் ்தரிவிகல்கயில்,
தி்றந்த ்பாருளாதார ்்காள்ல்க 

பின்பற்்ற பின்னர்  ஆடசிககு 
வந்த ச்கல ஆடசியாளர்்களுக -
கும்  இயற்ல்க பசலள பாவலன 
்தா்டர்பான ததலவ்கள் இருந்த 
தபாதும் தத்தைது வாககு வஙகி 
சரிந்து விடும் என்பதால் யாரும் 
அதலன அமுல்படுத்த முன்வர -
வில்லல. 

ஆனால் தற்தபாலதய ஜனாதி -
பதி த்காட்டாபய ராஜபக ஷ அந்த 

சவாலல முறியடிக்க துணிந்து  
�்டவடிகல்க எடுத்தார்.  இன்று 
தஜ.வி.பி.யும், சைகி ஜன பல -
தவ்கயவும் இரசாயன உரங்கள் 
ததலவ என்று கூறி தபாராட்டங -
்கலள �்டத்துவது அரசியல் இலா -
பத்துக்கா்கதவ. 

அது ைக்கள் மீதான உண்லை -
யான அக்கல்றக்கா்க அல்ல.   வ்ட -
ைத்திய ைா்காணத்தில் சில விவ -
சாயக குடும்பங்கள் இரசாயன 
பசலளப் பாவலன ்காரணைா்க 
சிறுநீர்கக த்காளாறு, புற்றுத�ாய் 
உள்ளிட்ட ்தாற்்றாத த�ாய்்களின் 
தாக்கத்திற்கு பலர் ஆளாகியுள்ள -
னர் என அவர் ்தரிவித்தார். 

சிஙகை �வாவய ச்பவாதுச் செயலவாைர் வண ைவாகல்க்நர்த சு்த்ந்த

இ.த�ொ.கொ மககள் சேவைகவை 
ஒருச�ொதும் �ட்டியல் இடுைதில்வலை
ஹற்்றன் விதச்ட நிருபர்

இலஙல்க ்தாழிலாளர் ்காங -
கிரஸ ைக்களுக்கா்க ்சய்யும் 
தவலல்கலள ஒருதபாதும் பட -
டியல் இடுவதில்லல என நுவ -
்ரலியா ைாவட்ட பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினரும் இலஙல்க ்தாழிலா -
ளர் ்காஙகிரஸின் நிதிச்்சயலாளரு -
ைான எம்.ராதைஸவரன் ்தரிவித் -
தார்.

ஜனாதிபதி த்காட்டாபய ராஜபக 
ஷவின் எண்ணக்கருவுககு அலைய 
ஹற்்றன் ்்காட்ட்கலல பிரதான 
பாலதயிலன இலணககும் கிறிலஸ -
பாம் த்க.ஓ.டிவிசன் பிரதான பாலத  
சுைார் 80 மில்லியன் ரூபா ் சலவில் 
புனரலைக்கப்படடு ைக்கள் பாவ -
லனக்கா்க த�ற்றுமுன்தினம் (07)  
ல்கயளிக்கப்பட்டது. இந்நி்கழ்வில் 
்கலந்து்்காண்டு ்கருத்து ்தரிவிக -

ல்கயிதலதய அவர் இதலன ்தரி -
வித்தார்.  அவர் ்தா்டர்ந்து ்கருத்து 
்தரிவிகல்கயில், 

்க்டந்த ஒரு வரு்ட ்காலப்பகுதி -
யில் பல்தவறு அபிவிருத்தி திட்டங-
்கலள �ாங்கள் முன்்னடுத்துள்-
தளாம். பல ்காபட பாலத்கள் பூர்த்தி 
்சய்யப்படடு இன்றும் கூ்ட ைக்கள் 

பாவலனக்கா்க இராஜாங்க அலைச்-
சர் ஜீவன் ்தாண்்டைானால் ல்கய-
ளிக்கப்படடுள்ளன.  �ாங்கள் ஆயி-
ரத்திற்கும் தைற்பட்ட வீடு்கலள 
ைக்களுககு ல்கயளித்துள்தளாம். 
இலஙல்க ்தாழிலாளர் ்காஙகிரஸ 
ததர்தல் ்காலப்பகுதியில் வழங -
கிய வாககுறுதி்கலள நில்றதவற்றி 
வருகி்றது. இலஙல்க ்தாழிலாளர் 
்காஙகிரஸ ைக்களுக்கா்க ்சய்யும் 
தவலல்கலள ஒருதபாதும் படடியல் 
இடுவதில்லல.

ததர்தல் ்காலங்களில் எைது 
தலலவர் இப்பகுதிககு வரும் தபாது 
இந்த பாலதயிலன அபிவிருத்தி 
்சய்து தருைாறு தவண்டுத்காள் 
விடுத்தார். அந்த தவண்டுத்காளுக-
்கலைய ஒரு வரு்ட ்காலத்தில் இந்த 
பாலத அபிவிருத்தி ்சய்யப்படடு 
ைக்கள் பாவலனககு ல்கயளிக்கப்-
படடுள்ளது. அைரர் ஆறுமு்கன் 

்தாண்்டைான் ஐயா ்காலத்திலும் சரி 
ஜீவன் ்தாண்்டைான் ்காலத்திலும் 
சரி �ாங்கள் ்சய்யும் தசலவ்கள் 
ைக்கலள ்சன்்றல்டய தவண்டும் 
என்பது தான் எைது ஒதர த�ாக்கம். 
ஜனாதிபதியின் சுபிடசத்தின் 
த�ாககு திட்டத்தின் கீழ் த�ற்று 1 
லடசம் கிதலா மீற்்றர் நீளைான 1500 
பாலத்கள் தி்றந்து லவக்கப்பட்டன. 
இன்று ைலலய்கத்தில் பல பாலத்கள் 
தி்றந்து லவக்கப்படுகின்்றன. நுவ்ர-
லியா ைாவட்டத்தில் ைாத்திரைன்றி 
பல பகுதி்களில் ்காபட பாலத்கள் 
அபிவிருத்தி ்சய்யப்படடுள்ளன. 
்காஙகிரஸிலன ்பாருத்தவலரயில் 
ைக்கள் எதிர்பார்ககின்்ற அபிவிருத்தி 
தவலல்கலள ்சய்து வந்திருககி-
்றது. எதிர்்காலத்திலும் தலலவர் 
ஜீவன் ்தாண்்டைான் தலலலையில் 
முன்்னடுக்கப்படும் என இவர் 
இதன் தபாது ்தரிவித்தார்.

கண்டி, ரலசவல்ல ்பவாலததிறகு அருகில் திண்ைக்கழிவுகள் ர்தஙகி நிற்பம்த ்ப்டததில் 
கவாணலவாம.    (்ப்டம அக்கு்றமண குறூப நிரு்பர்)

்பதுமையில்
்பவா்டெவாமலகள் 
ஆ�ம்பம 

பதுலள தின்கரன் விதச்ட நிருபர்   

�ாடு முழுவதும் உள்ள அரச 
ைற்றும் அரச அனுைதிப் ்பற்்ற 
பா்டசாலல்களின் தரம் 10 முதல் 
13  

வலரயான வகுப்புக்களின் 
்கல்வி �்டவடிகல்க்கள் த�ற்று 
(08) ஆரம்பிக்கப்பட்டது.   

அந்தவல்கயில் பதுலளயி-
லுள்ள அலனத்து பா்டசாலல்க-
ளிலும் ்க.்பா.த. சாதாரண தரம் 
ைற்றும் உயர்தர வகுப்பு ைாண-
வர்்கள் சு்காதார வழிமுல்ற-
்கலள முழுலையா்கப் பின்பற்றி 
த�ற்று பா்டசாலலககு சமூ்கை-
ளித்திருந்தனர்.   

க்ந்த ெஷ்டி திைத்தன்று யவாழ்ப்பவாணததிலுள்ை திருஞவாை ெம்ப்ந்தர் ை்டததில் நல்மல ஆதீைம இ.ச்தவா.கவாவின் உ்ப ்தமலவரும,ச்பரு்நர்தவாட்டப பி�வா்நதியஙகளுக்கவாை பி�்தைரின் 
இமணபபு செயலவாைருைவாை செ்நதில் ச்தவாண்்டைவான்  ெ்நதிதது ஆசிபச்பற்றவார்.  இச்ெ்நதிபபின் ர்பவாது ஜைவாதி்பதி ஆமணக்குழுவிைவால் புதி்தவாக உருவவாக்கப்படடுள்ை ஒர� நவாடு ஒர� 
ெட்டம   என்்ற ரகவாட்பவாடடில்  இ்நது ெைய ெட்டஙகள், இ்நது ெையததின்  சகவாள்மககள், முக்கியததுவம ர்பவான்்றவறம்ற ்பவாதுகவாப்பது இ்தன்ர்பவாது  விரிவவாக  கல்நதும�யவா்டப்பட்டது.

நல்னலை ஆதீனத்னத சந்தித்தார் ரசந்தில் ரதாண்்டமான் 

 நுவச�லியவா சகமுனு ைவாவதம்தயிலிரு்நது நுவச�லியவா பீதுறு்தவாலகவால ைமலயில் 
அமைக்கப்படடுள்ை இலஙமக ரூ்பவவாஹினி நிகழ்வுகமை ஒளி்ப�பபும ரகவாபு�ம வம�யி -
லவாை ்பவாம்தக்கு கவா்பட இடும ்பணிகமை வை�வாசிகள் ைறறும வைப்பவாதுகவாபபு அமைச்-
ெர் சி. பீ. �டைவாயக்க ரநறறு (8) ஆ�மபிதது மவத்தவார். இவமவ்பவததில் நுவச�லியவா 
ச்பரு்நச்தருக்கள் திமணக்கை ைவாவட்ட ச்பவாறியியலவாைர் ெம்பத ெை�நவாயக்க, இலஙமக 
விைவாை ்பம்டயின் பீதுறு்தவாலகவால ரூ்பவவாஹினி ரகவாபு� ச்பவாறுப்பதிகவாரி ்பண்்டவா�, அ�ெ 
அதிகவாரிகள் ைறறும நுவச�லியவா ைவாந�ெம்ப உறுபபிைர்கள் கல்நதுக்சகவாண்்டைர்.   
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ஊற்றுப் புலம் கிராமத்தில் தனி
தீவாக சிககவுள்ள 90 குடும்்பஙகள 

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி ஊற்றுப் புலம் கிரொமத்-
தில் ்தனி தீவொக 90 குடும்பஙகள் சிகக-
வுள்்ள நிலலயில் அவசர �டவடிகலக 
எடுகக மககள் ககொரிகலக விடுத்துள்-
்ளனர்.

கிளிந�ொச்சி கலரச்சி பிரக்தச நசய-
லொ்ளர் பிரிவிற்குடபடட ஊற்று புலம் 
பகுதியில் வீதி அபிவிருத்தி பணிகள் 
இடம்நபற்று வருகின்்றன. 

வள்ளுவர் பணலணைலயயும், 
�ொவலர் பணலணைலயயும் இலணைக-
கும் வீதியில் அலமநதுள்்ள பொலத்தின் 
நிர்மொணை பணிகள் இடம்நபற்று வரு-
கின்்றது.

இந்த நிலலயில் குறித்்த வீதி ஊடொன 

வொகன கபொககுவரத்து முழுலம-
யொக பொதிககப்படடுள்்ளது. பதிலொக 
அலமககப்படட வீதிககு கமலொக 
கு்ளத்து நீர் க்தஙகி நிற்ப்தொல் வொகன 
கபொககுவரத்து முழுலமயொக பொதிககப்-
படடுள்்ளது.

இந்த நிலலயில் அவசர க்தலவயின் 
நிமித்்தம் நசல்பவர்கள், ந்தொழி-
லிற்கு நசல்பவர்கள் பொதிககப்படு-
வ்தொக மககள் ந்தரிவிககின்்றனர். 
இக்தகவல்ள, க�ொயொ்ளர்கல்ள 
அலைத்து நசல்வதிலும், மொணைவர்-
கள் பொடசொலல நசல்வதிலும் பொரிய 
சவொல் கொணைப்படுகி்றது. 

வொகனஙகல்ள மறுபு்றத்தில் நிறுத்-
திவிடடு க�ொயொ்ளர்கல்ள தூககிகய 
கடகக கவணடிய நிலல ்தற்கபொது 

உள்்ள்தொகவும், ந்தொடர்நது மலை 
நபய்தொல் முற்்றொக கபொககுவரத்து 
்தலடப்படடு 90 குடும்பஙகளும் 
்தனியொக நீரில் சூழந்த பிரக்தசத்தில் சிக-
கிகநகொள்ளும் அபொய நிலல கொணைப்ப-
டுவ்தொகவும் மககள் சுடடிககொடடுகின்-
்றனர். 19 அடி நகொள்்ள்ளவு நகொணட 
புதுமுறிப்பு கு்ளத்தின் நீர்மடடம் 16 
அடி 1 அஙகுலமொக கொணைப்படுகின்-
்றது. ந்தொடர்நதும் நீர் வருலக கொணைப்ப-
டுவ்தொல் நீர்மடடம் அதிகரித்து கபொக-
குவரத்து துணடிககப்படும் அபொய 
நிலல கொணைப்படுவதுடன், மககள் 
சிககிக நகொள்ளும் நிலலயும் ஏற்படும்.
இந்த நிலலயில், உடனடியொக மொற்று 
�டவடிகலக கமற்நகொணடு ்தருமொறு 
மககள் ககொருகின்்றனர்.

அவசர நடவடிக்கை அவசியம்

154 குடும்்பஙகை்ைச் சசர்ந்த 500 ச்பர ்பாதிப்பு

மன்ாரில் தாழ்நத 
்பகுதியில் வவௌ்்ள ்பாதிப்பு
்தலலமன்னொர் விகேட நிருபர் 

மன்னொர் மொவடடத்தில் 
ந்தொடர்நது சில தினஙக்ளொக நிலவி 
வரும் கொலநிலல மொற்்றத்்தொல் 
நபயது வரும் மலை கொரணைமொக 
மன்னொர் மொவடடத்தில் அதிகமொன 
்தொழந்த பிரக்தசஙகளில் நவள்்ள 
நீரொல் மககள் பொதிப்பலடநது வரு -
கின்்றனர்.

மன்னொர் அனர்த்்த முகொலமத்துவ 
திலணைகக்ள உ்தவி பணிப்பொ்ளர் 
திலீபன் ந்தரிவிகலகயில்,

க�ற்று வலர மலை நவள்்ளம் கொர-
ணைமொக 154 குடும்பஙகல்ளச் கசர்ந்த 
500 கபருககு கமல் ்தஙகள் இருப்பி -
டஙகல்ள விடடு நவளிகயறியுள்்ள-
்தொகவும் ந்தரிவித்துள்்ளொர்.

இருந்தகபொதும் இதுவலர 
இ ட ம் ந ப யந ்த வ ர் க ளு க க ொ ன 
இலடத்்தஙகல் முகொம் எதுவும் 
அலமககவில்லலநயனவும் இடம்-
நபயர்ந்தவர்கள் அருகிலுள்்ள 
்தஙகள் உ்றவினர்கள் வீடுகளில் ்தங-
கியுள்்ள்தொகவும் ந்தரிவித்துள்்ளொர்.

இப் பகுதியில் அதிகமொன ்தொழந்த 
பிரக்தசஙகளில் பொதிப்புககள் ஏற்பட-
டுள்்ளகபொதும் ்தலலமன்னொர் பியர் 
வடககு, கிைககு, கமற்கு, எமில்�கர், 
�ொனொடடொன் கமொடடககலட, கட-
லடககொடு மற்றும் மொநல்த கமற்கு 
பிரக்தச நசயலகப் பிரிவில் கிைககு, 
கமற்கு பகுதிகளிலுள்்ள ்தொழந்த பகு-
திகளில் நவள்்ளநீரொல் பொதிப்புககள் 
ஏற்படடுள்்ள்தொக மன்னொர் அனர்த்்த 
முகொலமத்துவ நிலலயத்துககு ந்தரி-
விககப்படடுள்்ளது.

வவுனியாவில் குளவிக் க�ாட்டுக்கு
இலக்�ாகி 5 பேர் வவத்தியசாவலயில்
வவுனியொ விகசட நிருபர்

வவுனியொவில் கு்ளவிக நகொட-
டுககு இலககொகி 5 கபர் வவுனியொ 
நபொது லவத்தியசொலலயில் அனு-
மதிககப்படடுள்்ளனர்.

க�ற்று மதியம் இடம்நபற்்ற 
இச் சம்பவம் ந்தொடர்பில் கமலும் 
ந்தரியவருவ்தொவது,

வவுனியொவில் மலையுடன் 
கூடிய கொலநிலலயொனது கடந்த 
சில �ொடக்ளொக நீடித்து வருகின் -
்றது. இ்தன் கொரணைமொக வவுனியொ, 
்தவசிகு்ளம் பகுதியில் கொணைப்-
படட மரம் ஒன்றில் கொணைப்படட 
கு்ளவிகள் கூடடில் இருநது 
கலலநது நசன்று அப் பகுதியில் 
நின்்றவர்கள் மீது ்தொககியதில் 
பொர்வதி (வயது 66), இரத்தினசிங-
கம் (வயது 66), மூர்த்தி (வயது 47) 

ஆகிய மூவர் கு்ளவிக நகொடடுககு 
இலககொகி வவுனியொ லவத்தியசொ -
லலயில் அனுமதிககப்படடுள்்ள -
னர்.

அத்துடன், வவுனியொ, ஈச்சஙகு -
்ளம் பகுதியில் உள்்ள மரம் ஒன்றில் 
கொணைப்படட கு்ளவிக கூடடில் 
இருநது கலலநது நசன்்ற கு்ளவி -
கள் நகொடடியதில் அப் பகுதியில் 
நின்்ற லயந்தன் (வயது 13) மற்றும் 
அருணகுமொர் (வயது 31) ஆகிய 
இருவர் பொதிப்பலடநது வவுனியொ 
லவத்தியசொலலயில் அனுமதிக-
கப்படடுள்்ளனர்.

இ்தனடிப்பலடயில் இருகவறு 
இடஙகளில் கு்ளவிக நகொடடுககு 
இலககொகிய 5 கபரும் வவுனியொ 
லவத்தியசொலலயில் சிகிச்லச 
நபற்று வருகின்்றனர்.

வடமா�ாண ஆளுநர் ஜீவன் தியா�ராஜா 
முரு�ண்டி பிளவளயார் ஆலயத்திற்கு விஜயம்

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

வடமொகொணை ஆளு�ர் ஜீவன் 
தியொகரொஜொ க�ற்று முருகணடி பிள் -
ல்ளயொர் ஆலயத்திற்கு விஜயம் 
கமற்நகொணடு ஆலய சூைலல தூய-
லமயொககுவது ந்தொடர்பொக கலநது -
லரயொடல் ஒன்றிலன கமற்நகொணடி-
ருந்தொர்.

குறித்்த கலநதுலரயொடலில் ஒடடு-
சுடடொன் பிரக்தச நசயலக உ்தவிப்பி-
ரக்தச நசயலொ்ளர்,  வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகொர சலப நபொறியியலொ்ளர், கிரொ-
மகசவகர், புதுககுடியிருப்பு பிரக்தச 
சலப ்தவிசொ்ளர், வடடொர உறுப்-
பினர், ஆலய நிர்வொகத்தினர் என 
பலரும் கலநது நகொணடிருந்தனர்.

வடைவாகவாணத்தில் 13 வமை ச�வாடரும ைமழ;

யொழ.விகசட நிருபர் 

வடமொகொணைத்தில் இன்று 
மு்தல் இடியுடன் கூடிய கனமலை 
நபயயும் வொயப்புள்்ள்தொக கூறியிருக-
கும், யொழ.பல்கலலகைக சிகரஷட 
விரிவுலரயொ்ளர் �ொ.பிரதீபரொஜொ, 
கடற்பகுதி நகொந்தளிப்பொக இருக -
கும் எனவும் மீனவர்கள் கடற்ந்றொழி-
லுககு நசல்வல்த ்தவிர்ப்பது �ல்லது 
எனவும் எச்சரித்துள்்ளொர். 

இது குறித்து கமலும் அவர் கூறி -
யுள்்ள்தொவது, 

வளிமணடல கமலடுககு சுைற்சி 
மற்றும் கொற்று ஒருஙகிலணைவு கொர-
ணைமொக வடககு மொகொணைத்தின் பல 
பகுதிகளுககும் இடியுடன் கூடிய 
கனமலை கிலடகக வொயப்புள்்ளது.

அக்தகவல்ள வஙகொ்ள விரிகுடொ 

கடற்பகுதியின் ந்தன்கிைககு பகுதி -
யில் க்தொன்றியுள்்ள ்தொைமுககம் கொர -
ணைமொக கன மலை எதிர்வரும் (13) 
வலர ந்தொடரும். 

இன்று மு்தல் ்தொைமுககம் கமற்கு 
வடகமற்கு திலச க�ொககி �கரும் என 
எதிர்பொர்ககப்படுகி்றது. இ்தனொல் 
வடககு மற்றும் கிைககு மொகொணைஙக-
ளின் கடற்பகுதிகள் நகொந்தளிப்பொன 
நிலலலமயில் கொணைப்படும். எனகவ 
மீனவர்கள் கடலுககு நசல்வல்த 
்தவிர்ப்பது �ல்லது. 

வடககு மொகொணைத்தின் பல பகுதி -
களிலும் ந�ற்நசயலகயில் ஈடுபட-
டுள்்ள விவசொயிகள் கல்ள�ொசினி 
விசிறு்தல் மற்றும் உரமிடு்தல் நசயற் -
பொடுகல்ள எதிர்வரும் (13) வலர 
்தவிர்ப்பது �ல்லது என ந்தரிவித் -
துள்்ளொர்.

மீனவர்�ள �டற்கறாழிலுக்கு 
கசல்வவை ைவிர்க்�வும்

இரவணமடுக்குளத்தின் நீர்மட்டம் உயர்வு
பரந்தன் குறூப்   நிருபர்

கிளிந�ொச்சி மொவடடத்தில் 
அணலமய �ொடக்ளொக நபயது வரும்  
ந்தொடர்மலை கொரணைமொக இரலணைம-
டுககு்ளம் உள்ளிடட கு்ளஙகளின் நீர்-
மடடம் உயர்வலடநதுள்்ளது. 

க�ற்று கொலல கிலடககப் நபற்்ற 
்தகவல்களின் படி  கிளிந�ொச்சி 
மொவடடத்தின் கிைககு நீர்ப்பொசனத் 
திலணைகக்ளத்தின் பொரிய நீர்ப்பொசன 
கு்ளமொன இரலணைமடு கு்ளத்தின் 
நீர்மடடம்   22 அடி 9 அஙகுலமொக 
உயர்வலடநதுள்்ளது.

இக்தகபொல் கல்மடு கு்ளத்தின் நீர் -
மடடம் 18 அடி 4 அஙகுல மொகவும் 
பிரமந்தனொறு கு்ளத்தின் நீர்மடடம் 
07  அடி 04 அஙகுலமொகவும் கன -
கொம்பிலக கு்ளத்தின் நீர்மடடம் 10 
அடி 9 அஙகுலமொகவும்  உயர்வ -
லடநதுள்்ளது.

கிளிந�ொச்சி கமற்கு நீர்ப்பொசனத் 
திலணைகக்ளத்தின் கீழுள்்ள அககரொ-
யன் கு்ளத்தின்  நீர்மடடம் 16 அடி 

9 அஙகுலமொகவும் கரியொலல �ொக-
படுவொன் கு்ளத்தின் நீர்மடடம் 3 
அடி11அஙகுலமொகவும் புதுமுறிப்பு 
கு்ளத்தின் நீர்மடடம் 16 அடி 01அங-
குலமொகவும்  குடமுருடடி கு்ளத்தின் 

நீர்மடடம்  6 அடி 4 அஙகுலமொக-
வும் வன்கனரிககு்ளத்தின் நீர்மடடம் 
09  அடி 1 அஙகுலமொகவும் உயர்வ-
லடநதுள்்ள்தொக மொவடட நீர்ப்பொசன 
திலணைகக்ளம் ந்தரிவித்துள்்ளது.

ேருத்தித்துவற �டற்ேரப்பில் இலட்சக்�ணக்கில் 
ைாவரங�ள �வரகயாதுக்�ம்
�ொகர்ககொவில் விகசட 
நிருபர்

பருத்தித்துல்ற கடற்ப-
ரப்பில் இனநந்தரியொ்த 
்தொவர இனம் ஒன்று 
நபரும்ளவொக க�ற்று 
திஙகடகிைலம (08) 
கொலல  கலரநயொதுஙகி-
யுள்்ளது.

்தற்கபொது வஙகொ்ள 
விரிகுடொவில் ஏற்பட -
டுள்்ள ்தொைமுககம் கொர-
ணைமொக ந்தொடர்ச்சியொக 
மலை நபயது வரும் 
நிலலயில் இநதிய கலரகயொரப் 
பகுதிகளிலிருநது இத் ்தொவரஙகள் 
அடித்து வரப்படடு இஙகு கலர 
ஒதுஙகி இருககலொம் என மீனவர்கள் 
ந்தரிவிககின்்றனர்.

பருத்தித்துல்ற துல்றமுகம் 
ந்தொடககம் கிைககு பகுதியொன சுமொர் 

மூன்று கிகலொமீடடர் தூரத்திற்கு இத் 
்தொவரஙகள் கலரநயொதுஙகிக கொணைப்-
படுகின்்றன.

பல இலடசககணைககில் கொணைப் -
படும் ்தொவரஙகளினொல் மீனவர் -
கள் ்தமது வலலகல்ள கடலுககு 
நகொணடு நசல்வ்தற்கு ்தலடயொக 
இருப்ப்தொக ந்தரிவிககின்்றனர்.

�ாணி அளவீடு�ள 
இவடநிறுத்ைம்
யொழ.விகசட நிருபர் 

மணலடத்தீவு, அல்லலப்பிடடி 
பகுதியில் க�ற்று (08) முன்நனடுக-
கப்படவிருந்த கடற்பலடயினருக-
கொன கொணி சுவீகரிப்புககொன கொணி 
அ்ளவீடு நசயயும் பணி நபொதுமக-
களின் எதிர்ப்பொல் ்தடுத்து நிறுத்்தப்-
படடுள்்ளது. கவலலணை பிரக்தச 
நசயலர் பிரிவுககுடபடட தீவகம் 
ந்தற்கு பிரக்தச நசயலொ்ளர் பிரிவில், 
கடற்பலடயினரின் க்தலவககொக, 
க�ற்றுக கொலல, 3 இடஙகளில் ஒகர 
�ொளில் நபொதுமககளுககு நசொந்த-
மொன கொணிகள் சுவீகரிககப்படவுள்்ள-
்தொக, நில அ்ளலவ திலணைகக்ளத்தின-
ரொல் அறிவிககப்படடிருந்தது. கஜ/10 
கிரொம கசலவயொ்ளர் பிரிவு - அல்-
லலப்பிடடியில், 7 பரப்பு கொணியும்,  
கஜ/11 பிரிவு - மணகும்பொனில், 4 
பரப்பு கொணியும் அக்தகபொல் புஙகு-
டுதீவு - வல்லன் பகுதியில் நபொதுமக-
களுககு நசொந்தமொன கொணிகளும், 
அ்ளவீடு நசயயப்படவிருந்தன.

வவுனியா NEEM அவமப்பின் முைலாவது ஆண்டு விழாவில் ைமிழருவிக்கு க�ௌரவம்
வவுனியொ NEEM அலமப்பின் மு்த -

லொணடு விைொவில் ்தமிழ ஆன்மீகப் 
கபச்சொ்ளர் ்தமிைருவி ்தம்பிரொசொ 
சிவகுமொரன் உடபட சமூகத்திற்கு  
கசலவ ஆற்றிய வட பகுதிலயச் 
கசர்ந்த ஒன்பது நபரியொர்கள் நகௌர -
விககப்படடனர்.

லணடன் என்பீல்ட �ொகபூேணி 
அம்மன் ஆலயத்தின் ‘்தொய நிைல்’ 
அலமப்பொ்ளர் ்த.மன்ம்தரொஜொ, 
neem அலமப்பின் நிறுவுனர். லண -

டலனச் கசர்ந்த நி்தர்சன் (நி்தன்) 
்தலலவர். வவுனியொ க்தசிய கல்வியி -
யல் கல்லூரியின் ஓயவுநிலலப் பீடொ -
திபதி க.சுவர்ணைரொஜொ, நசயலொ்ளர், 
இயககு�ர்கள், ஆகலொசகர்கள் ஒரு 
வருடத்தில் சமூகத்திற்கு 2.5 மில்லி -
யன்கள் நபறுமதியொன 42 முககிய 
நசயற்திடடஙகல்ள எந்தவி்தமொன 
வி்ளம்பரஙகக்ளொ ஆரவொரஙகக்ளொ 
இல்லொமல் நில்றவு நசயதிருககி்றொர் -
கள்.

வசவப் புலவர் பைர்வு
அகில இலஙலக லசவப் புலவர் சஙகம் �டத்தும் 

லசவப் புலவர் மற்றும் இ்ளம் லசவப் புலவர் க்தர்வுகள் 
இம்மொ்தம்  18,20,21 ஆகிய திகதிகளில் �லடநப்றவுள் -
்ளது.

யொழப்பொணைம் �ொவலர் மகொ வித்தியொலயம், மடடக -
க்ளப்பு ஆலனப்பநதி நபணகள் மகொ வித்தியொலயம், 
நகொழும்பு பம்பலப்பிடடி இநதுக கல்லூரி ஆகிய நிலல -
யஙகளில் பரீடலச இடம்நபறும்.

க்தர்வுககு விணணைப்பித்்த சகலருககும் அ்தற்கொன 
அனுமதி அடலடகள் அனுப்பி லவககப்படடிருப்ப்தொக 
லசவப் புலவர் சஙகம் ந்தரிவித்துள்்ளது.
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உத்தரிக்கிற ஆததுைவாக்்கமை நிமைவு கூரும ்கல்லமறத திருநவாள் நவம்பர் 2ஆம தி்கதி அனுஷ்டிக்்கப்பட்டது. அனமறய திைம ைட்டக்்கைபபு ஆயிததியைம்ல புனி்த ெ்தவாெ்கவாய அனமை திருத்த்ல ்கல்லமறயில திருப்பலி ஒபபுக் ச்கவாடுக்்கப்படுவம்தப ்ப்டததில 
்கவாண்லவாம. அருட்தநம்த செமில்டன அடி்கைவார் திருப்பலிப பூமெமய நிமறவவற்றுவம்தயும ்கல்லமற்கள் ஆசீர்வதிக்்கப்படுவம்தயும  ்தமமை விடடுப பிரிந்த  ்தைது உறவு்களுக்கு குடும்பததிைர் அஞெலி செலுததுவம்தயும ்ப்டங்களில ்கவாண்லவாம.

(-்ப்டங்கள்: ்கல்லடி குறூப நிரு்பர்) 

கல்லறைத் திருநாள் வழிபாடுகள்

ஒரு சிறப்பான, ்டிபபினனயூட்டும் 
நிகழ்ச்சினை ஆண்டவர் இயைசு -
வின் கபாலத்தில் ந்டந்த்தபாக க்டந்த 

ஞபாயிறு நற்செய்தியில் ்பார்த்ய்தபாம்.
அன்னறை மு்தல் வபாசெகத்தில் வருகின்ற 

செரி்பாத்து என்ற னகம்்்ண ்ஞசெகபா -
லத்தில் இனறவபாக்கினர் எலிைபாவுக்குக் 
குடிக்கத் ்தணணீரும் செபாபபி்ட அப்மும் 
்கபாடுக்கிறபார். ்தன்னனப ்றறியைபா ்தனது 
மகனனப்றறியைபா அவர் கவனலப்்ட -
வில்னல , க்டவள் அவனை அ்ரிமி்தமபாக 

ஆசிர்வதிக்கிறபார். ்ஞசெ கபாலம் முடியும் -
வனை அவர் ்பானனயில் மபாவும் குனற -
ைவில்னல; கலைத்தில் எண்ணெயும் 
{குனறைவில்னல,

"அனபான்தகனைப்றறிக் கவனலப்-
்டபாய்த, நபான் அவர்கனை வபாழனவபய்ன் 
உன் வி்தனவகள் என்னில் நம்பிக்னக 
னவக்கட்டும்" (எயை 49:11) என்று க்டவுள் 
எயைமிைபா வபாயிலபாகக் கூறிைது செரி்பாத் 
னகம்்்ண வபாழ்வில் நினறயவறுகிறது.

நற்செய்தி வபாசெகத்தில் வருகின்ற ஏனழக் 
னகம்்்ண ்தன்னி்டமிருந்த இைணடு 
்செபபுக்கபாககனை உணடிைல் ்்ட்டி -
யில் ய்பாட்டுவிடுகிறபார், எல்லபாருன்டை 
கபாணிக்னககளிலும் னகம் ்்ணணின் 
கபாணிக்னகயை ்்ரிைது என்று கிறிஸ்-
துயவ ்பாைபாட்டுகிறபார்,

ஏ்னனில் மறறவர்கள் ்தஙகளி்டம் 
உ்ரிைபாக இருந்தன்தக் கபாணிக்னக-
ைபாகக் ்கபாடுத்்தனர். ஆனபால் ஏனழக் 

னகம்்்ண அவைது வபாழ்வபா்தபாைம் 
அனனத்ன்தயும் கபாணிக்னகைபாகச் ்செலுத் -
திவிட்்டபார். அவர் நபானைனைப ்றறிக் 
கவனலப்்டவில்னல.

நபானைனைப ்றறிக் கவனலப்்ட 
யவண்டபாம், "நபானைைக் கவனலனைப 
ய்பாக்க நபானை வழிபிறக்கும்" (மத் 6:34) 
என்ற ஆண்டவரின் அருள் வபாக்னகக் 
கன்டபபிடித்்தபார்.

்கபாடுப்து என்்து ்்ருந்தன்னம-
னைக் குறிக்கும் ்செைலபாகும். இந்த 
உலகில் ஒரு சிலர் ்்ருனமக்கபாகக் 
்கபாடுக்கிறபார்கள். இது அவர்களின் சுைந-
லத்ன்தக் கபாட்டும் ்செைலபாகும். இன்தத்-
்தபான் ்ரியசெைர்கள் ்செய்்தபார்கள். சிலர் 
்்தபால்னல ்தபாஙக முடிைபாது ்கபாடுப்பார் -
கள். இது அவர்களின் இைலபானமனைக் 
கபாட்டுவ்தபாகும். இன்தப்றறித்்தபான் 
இயைசு க்தனவத் ்தட்டும் மனி்தனின் பிடி -
வபா்தத்ன்தக் கபாட்டுகிறபார்.

ஒரு சிலர் க்டனமக்கபாகச் ்செய்கிறபார்-
கள். இன்தத்்தபான் செக்யகயுவின் வபாழ்க்னக -
யில் ்பார்க்கியறபாம். இது செட்்டம் ஒழுஙகு 
ஆட்்கபாள்ளும் ்தன்னமனைக் கபாட்டுகி -
றது. இன்னறை உலகில் இன்தத்்தபான் நபாம் 
்செய்து்கபாணய்ட இருக்கியறபாம்.

ஆனபால் விைல் விட்டு எணணும் 
அைவுக்குத்்தபான் அன்பினபால், மனி்த 
மபாண்பால் தூண்டப்ட்டுக் ்கபாடுப -

்வர் உணடு. இதில் நபாம் இ்டம் ்்ற 
யவணடும். ்்ருந்தன்னம என்்து 
நபாம் எவவைவு ்கபாடுக்கியறபாம் என்ற 
அைவில் அனமவது அல்ல. மபாறபாக எந்த 
மனநினலயில் ்கபாடுக்கியறபாம் என்்து -
்தபான் முக்கிைம்.

 உன்னி்டம் ்்பாருள் இல்லபாமல் இருக்-
கலபாம். அ்தனபால் ்கபான்ட வள்ைலபாக 
இருக்க யவண்டபாம். பிறர் துன்்த்ன்தக் 

கபாது ்கபாடுத்துக் யகட்க முடிைபா்தபா?  
புனி்த பிைபான்சிஸ் ய்பால் கூறுவதுய்பால் 
நபாம் நம்னமப ்லவி்தமபாகப பிறருக்குப 
்கிர்நது ்கபாடுக்கலபாம். மு்தலபாவது நபாம் 
பிறருக்குக் ்கபாடுக்க யவணடிைது மன்-
னிபபு. இைண்டபாவது பிைமபாணிக்கம். 
மூன்றபாவது நம் வபாழ்வபால் நல்ல முன் 
மபாதிரினை – மரிைபான்தனை.

எனயவ்தபான் இயைசு ்கபாடுஙகள் 
்்றறுக் ்கபாள்வீர்கள் (லூக். 6:38) என்-
கிறபார். ்்ருந்தன்னம என்்து அன்ன் 
முன்னினலப்டுத்தி திைபாகத்ன்த எதிர்-
்பார்க்கிறது. இல்னல்ைன்றபால் ்கபாடுக்க 
முடிைபாது. ்்பாருட்கனைக் ்கபாடுத்்தவர் 
இனறவன். நபாம் அல்ல. அன்தக் ்கபாடுப-
்தில் நமக்குப ்்ருனம. அல்ல நபாம் 
நம்னம வழஙக அனழக்கப்டுகியறபாம்.

நம் ்தகுதினையைபா ் ணியின் ்தைத்ன்தயைபா 
்பாைபாமல் கணெக்கின்றி நமக்கு வழங-
கப்டும் ்தனது நன்னமத்்தனத்ன்த 

நினனவுகூருமபாறு இயைசுவின் திருஇ்தைம் 
எமக்கு அனழபபுவிடுக்கின்றது என திருத்-
்தநன்த பிைபான்சிஸ் ்்தரிவித்துள்ைபார்.

உயைபாம் நகரில் அனமநதுள்ை இயைசு-
வின் திருஇ்தை கத்ய்தபாலிக்கப ் ல்கனலக்க-
ழகத்தில் மருத்துவத்துனற ்்தபா்டக்கப்ட்-
்ட்தன் 60 ஆணடு நினறனவ முன்னிட்டு 
நவம்்ர் 05ஆம் திகதி  அப்ல்கனலக்கழ-
கத்தில் திருப்லி நினறயவறறினபார் திருத்-
்தநன்த. 

இயைசுவின் திருஇ்தைத்திறகு அர்ப -்
ணிக்கப்ட்்ட மு்தல் ்வள்ளிக்கிழனம-
ைபாகிை அன்னறை தினத்தில் அம்மருத்-
துவமனனயின் ்்ைைபாகிை இயைசுவின் 
திருஇ்தைத்தின் ்க்தினை னமைப்டுத்தி 
மனறயுனைைபாறறினபார்.

இயைசுவின் திருஇ்தைத்ன்த நபாம் திைபா-
னிக்னகயில்  நினனவு, ய்ைன்பு, ஆறு்தல் 
ஆகிை மூன்று ்செபாறகைபால் வழிந்டத்்தப-
்டுயவபாம். 

நினனவு என்்து இ்தைத்ய்தபாடு 
திரும்பி வரு்தலபாகும் எனவும் ஆண்ட-
வர் ்தன்னனயை நமக்கு வழஙகுவன்தயை 
இயைசுவின் திருஇ்தைம் நம்மி்டம் கபாட்-
டுகின்றது.

நம் ்தகுதினையைபா, ்ணியின் ்தைத்-
ன்தயைபா ்பாைபாமல் கணெக்கின்றி நமக்கு 
வழஙகப்டும் ்தனது நன்னமத்்தனத்ன்த 
நினனவுகூருமபாறு இயைசுவின் திருஇ-
்தைம் அனழபபுவிடுக்கின்றது எனவும் 

நினனவுகளின்றி நம் யவர்கனை நபாம் 
மறநதுவிடுயவபாம்.யவர்களின்றி வைர்ச்சி 
கின்டைபாது..

இந்த ்கபாவிட் கபாலத்தில் நம்னம 
மிகவும் யவ்தனனப்டுத்திை யநைஙகனை 
நினனத்துப ்பார்ப்து மிகவும் நல்லது நம் 
இ்தைத்ன்தத் ்்தபாட்்ட ைபானையைபா அல்லது 
ஒரு ்்பாருனையைபா நினனக்னகயில் ஒரு 
குறிபபிட்்ட ்பாசெம் அல்லது ்பாசெமின்னம 
எழுவன்த உணெர்கியறபாம்.

இயைசுவின் திருஇ்தைம் நம் நினனனவக் 
குணெப்டுத்துகிறது, வபாழ்க்னகயில் என்ன 
ந்டந்தபாலும் நபாம் அன்புகூைப்டுகியறபாம் 
என்்ன்த அவவி்தைம் நினனவு்டுத்து-
கின்றது.  ஒவ்வபாரு நபாளும் அவசெைமபாக 
ஆறறுகின்ற ்ணிகளில் அந்த நபாளில் 
என்ன ந்டந்தது என்்ன்த நபாம் மறக்கயந-
ரிடும். ஆயினும், நபாம் ்பார்த்்த முகஙகள், 
யகட்்ட நல்ல ்செபாறகள், புன்னனக ய்பான்-
றவறனற நினனத்துப ்பார்க்கின்யறபாமபா?

இத்்தனகை நினனவுகள் மருத்துவமனன-
களுக்கு மிக முக்கிைம் என்றும் அது யநபாைபா-
ளியின் வபாழ்விறகு அர்த்்தம் ்கபாடுக்கும்.
குணெமளிக்கும் மறறும் நம் இ்தைத்திறகும் 
அது சிறந்தது.

இயைசுவின் திருஇ்தைம் ய்ைன்பு 
்கபாண்டது, அது அன்்பால் கபாைமன்டந-
துள்ைது, மறறும் சிலுனவயில் நமக்கபா-
கக் கிழிக்கப்ட்டுள்ைது எனவும் கனிவு 
மறறும் யவ்தனனயில் மனி்தர்மீது ்கபாண-
டிருக்கும் ய்ைன்ன் அது ்வளிப்டுத்து-
கின்றது.

ஆறு்தல் என்்து, நம்மி்டமிருநது அல்ல, 
மபாறபாக இம்மபானுயவலனபாய் என்றும் 
நம்யமபாடு இருக்கின்ற இயைசுவி்டமிருநது 
வருகிறது. எனயவ க்டவுள் ஆறு்தல் அளிக்-
கிறபார் என்ற உறுதியில் நம்னம ஊக்கப -்
டுத்துயவபாம்.நபாமும் ஆறு்தலபாக இருக்க 
இயைசுவின் திருஇ்தைத்தி்டம் அருள் 
யவணடுயவபாம் எனவும் திருத்்தநன்த ்்தரி-
வித்்தபார்.

இயேசுவின் திரு இருதேம் அதத எமக்கு    
 நிதைவு படுத்துகிறது - திருத்தந்்த பிரான்சிஸ்

வைரி ச்தவேெவா ...

"வாழ்கறகயில என்ன நடந்ாலும்
 நாம் அனபு கூரபபடுகிறைாம்"

நவம்்ர் மபா்தத்தில் நபாம் நம் மரித்்த 
உறவுகனை நினனவு கூருகின்-
யறபாம். அந்த வனகயில் இறந்தபால்-

்தபான்  உயிர்  வபாழ்யவபாம்  என்்ன்த நினனவ -
வூட்டும்  மபா்தயம நவம்்ர்  மபா்தம் . 

“கிறிஸ்து உயிரு்டன்  எழுப்ப்்ட-
வில்னல என்றபால்  நீஙகள்  ் கபாணடிருக்கும்  
நம்பிக்னக ்ைனறறய்த” (1்கபாரி.15;17). 
கிறிஸ்து உயிர்த்்்தழுந்தபார் , இறந்த 
அனனவரும்  கிறிஸ்துயவபாடு உயிர்த்்்த-
ழுவர் . நபாமும்  இறநது உயிர்த்்்தழுயவபாம்  
என்்து நமது நம்பிக்னக.

“இறநய்தபார்  உயிர்த்்்தழ மபாட்்டபார்  
எனில்  கிறிஸ்துவும்  உயிரு்டன்  எழுப்ப-
்்டவில்னல என்றபாகிவிடும் .” 1்கபாரி. 
15:13.்ரிசுத்்த யவ்தபாகமம்  நமக்குக்  
கூறும்  நம்பிக்னக இனறவபாக்குகள்  இனவ.

 கிறிஸ்து இறநது உயிர்க்கபாமல்  இன்னும்  
உயிையைபாடூ வபாழ்நதிருப்பார்  எனில்  இனற-
ைபாட்சி இந்தைவுக்குப  ்ைவியிருக்கபாது. 
அனனத்துப  புனி்தர்கள்  விழபாவில்  நவம் -
்னைத்  ்்தபா்டஙகி இம்மபா்தம்  முழுவதும்  
இறநய்தபானை நினனவில்  னவத்து அவர்க-
ளுக்கபாகச்  ்செபிக்கின்யறபாம் . 

இந்த மபா்தத்தில் நபாம் சிநதிக்க யவணடிை 
வி்டைஙகள் ்ல உள்ைன.

ஒவயவபார்  இறபபும்  நம்  இருபன் 
நினனவுக்குக்  ்கபாணடு வை யவணடும் . 

இன்று அவர்கள் ; நபானை நபாம் . வபாழ்க்-
னகப  ்றறிை கணணெ்தபாசெனின்  ்பா்டல்  
வரிகள் ...

“ய்தடிை ்செல்வம்  என்ன திைண்டய்தபார்  
சுறறம்  என்ன?

கூடு விட்டு ஆவி ய்பானபால்  கூ்டயவ 
வருவ்்தன்ன?

இது்தபான்  வபாழ்க்னக, இது்தபான்  நிைதி. 
ஒவ்வபாரு முனறயும்  நபாம்  கல்லனற-
யில்  கபால்  னவக்கும்ய்பாது நமக்கும்  

விைக்கு னவக்க ைபாைபாவது வரும்  கபாலம்  
்்தபானலவில்  இல்னல என்னும்  நினனவு 
நம்  மனதில்  மனறைபாமல்  எழ யவணடும் .  

 புகழ்்்றற சில கல்லனற வபாசெகஙகள் : 
கவிஞர்  ்ெல்லி ்தனது ்தபாைபாரின்  கல்ல -
னறயில் , “செப்தமிட்டு ந்டக்கபாதீர்கள் , இங-
யக்தபான்  என்  அருனமத்  ்தபாைபார்  இனைப்பா -
றிக்்கபாணழருக்கிறபார்கள் .” 

  உலகப  ய்ைழகி கிளியைபா்பாட்ைபாவின்  
கல்லனறயில் , “உலகத்தியலயை அழகபான 
பிணெம்  இஙயக உறஙகிக்  ்கபாணடிருக்கி-
றது. நல்ல யவனை இவள்  பிணெமபானபாள் , 
இல்லபாவிட்்டபால்  இந்தக்  கல்லனறக்குள்  
உயைபாமபாபுரி செபாம்ைபாஜையம பிணெமபாகியிருக்-
கும் .”

 மகபா அ்லக்செபாண்டரின்  கல்லனறயில் , 
“இந்த உலகம்  முழுவதுயம ய்பா்தபாது என்று 
்செபான்னவனுக்கு, இந்தக்  கல்லனறக்  குழி 
ய்பாதுமபான்தபாக ஆகிவிட்்டது.” உலனகயை 
நடுஙக னவத்்த ஹிட்லர்  ்தன்  செபானவக்கணடு 
நடுஙகி ஒடுஙகி அ்டஙகிபய்பானபான் . 
முயசெபாலினி இறந்த ய்பாது ைஷை ்தனலநக-
ரில்  முயசெபாலினியின்  பிணெத்ன்தத்  ்தனலகீழபா-
கத்  ்்தபாஙகவிட்டுப  ்்பாதுமக்கள்  ்தஙகைது 
்செருப்பால்  அந்தப  பிணெத்ன்த அழித்துத்  
்தஙகள்  மனக்குமுறனலத்  தீர்த்துக்  ்கபாண-
்டபார்கைபாம் . 

நமது இறபபு இழப்பாகக்  கரு்தப்்ட 

யவணடு்மனில்  ்சித்்தவனுக்கு உணெவு, 
்தவித்்த வபாய்க்குத்  ்தணணீர் ... என்னும்  
மத்ய்தயு 25ஆம்  அதிகபாைத்ன்த நம்  வபாழ்-
வபாக்குயவபாம் .  திருஅனவயின்  அறிவுறுத் -
்தலின்்டி, இறநய்தபாருக்கபாகத்  திருப்லி 
ஒபபுக்்கபாடுத்து நறகருனணெ உட்்கபாள்-
ைல் , திருவிவிலிைம்  வபாசித்்தல் , கபானல 
மபானல ்செ்ஙகள்  ்செய்்தல் , அழக்கடி 
ஆலத்திறகுச்  ்சென்று ஆண்டவர்  கறறுக்-
்கபாடுத்்த ் செ்த்ன்தயும் , விசுவபாசெ அறிக்னக-
யும்  ்செபித்்தல் , இைக்கத்தின்  ஆண்டவர்  
்செ்த்ன்தச்  ்செபித்்தல் , கல்லனறகனைச்  
செநதித்்தல் , சிலுனவப்பான்த ்செய்்தல் , 
்செ்மபானல ்செபித்்தல் , நறகருனணெ 
ஆைபா்தனன ்செய்்தல் , திருத்்தலஙகளுக்குச்  
்சென்று ்செபித்்தல் , திைபானம்  ்செய்்தல்  
ய்பான்றவறறின்  வபாயிலபாக இறநய்தபானை 
நினனவுகூர்நது, அவர்களின்  ்பாவஙக-
ளுக்குக்  கழுவபாய்  ய்தடி, நமக்குப  புணணி-
ைஙகனைச்  செம்்பாதித்துக்  ்கபாள்ளும்  அய்த 
யவனையில்  நம்மு்டன்  இருபய்பானை 
இருக்கும்  வனையில்  நல்ல நினலயில்  வபாழ 
னவத்து விணணெகத்ன்த நமது இருபபி்ட-
மபாக்கிக்  ்கபாள்யவபாம் .

இறக்கும்  வனை இருப்ன்தக்  ்கபாடுப-
ய்பாம் ; நம்  இறபபும்  இழப்பாகும் , அபய்பா-
து்தபான்  நபாம்  ்செத்்தபாலும்  செபாகபாமலிருப-
ய்பாம் !                         (ஸ)

கல்லறைகள் கற்றுத் ்ரும் பாடம்

”ககாடுஙகள் கபற்று்க 
ககாள்வீரகள்”

பெருந்தன்மை எனெது
அன்ெ முனனி்ைபெடுத்தி
தியாகத்்்த எதிரொரக்கிறது

அருட்பணி -
முமைவர் ை.அருள்
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நாட்டில் ஆர�ாக்கியமான சமூகத் ைத
கட்டியயழுப்பரே ரசதன ்பசைை முைைைம

மண்டூர் குறூப் நிருபர் 

மாற்றத்தை ந�ாக்கி �கரும் -
நபாது விமர்்சனமும் ்சவாலகளும் 
இருக்கும். ந்சதைனப் ப்ச்ையினால 
உறபததி பபருகினால யாரும் 
பாராட்டமாட்டார்கள். தி்டகாததிர 
ஆநராக்கிய ்சமூகத்தைக் கடடிபய-
ழுப்ப நவண்டுபமன்ற �ல ந�ாக்கி-
நேநய ந்சதைனப் ப்ச்ை மு்்ற்ம 
பகாண்டு வரப்படடுள்ைது என, 
பினதைங்கிய கிராம பிரநதை்ச அபிவி -
ருததி, வீடடு விேங்கின வைர்ப்பு 
மறறும் சிறு பபாருைாதைாரப் பயிர்ச் -
ப்சய்க நமம்பாடடு இராஜாங்க 
அ்மச்்சர் ்சதைாசிவம் வியாநேந்தி-
ரன பதைரிவிததைார். �ாட்்ட கடடி-
பயழுப்பும் சுபிட்சததின ந�ாக்கு 
நதைசிய பகாள்்க திட்டமி்டலுக்க-
்மய வ்டக்கு, கிேக்கு மாகாணத-
தில பாசிப்பயறு மறறும் உழுந்து 
பயிர்ச்ப்சய்கத திட்டததின 
கீழ் வி்தை பபாதிகள் வேங்கும் 
மடடு. மாவட்ட ப்சயேக நிகழ்வு 
மண்மு்ன பதைனநமறகு படடிப்-
ப்ை பிரநதை்ச கோ்சார மண்்டபததில 

மாவட்டச் ப்சயோைர் க. கருணா-
கரன தை்ே்மயில ்சனிக்கிே்ம 
(06) இ்டம்பபற்றநபாநதை இவவாறு 
பதைரிவிததைார். அவர் நமலும் கூறு-
்கயில, மூனறு தை்சாப்தை காேமாக 
யுததைததினால பலநவறுபட்ட பாதிப்-
புக்ை பிரச்சி்னக்ை எதிர் -
ந�ாக்கிய கிேக்கில, ந்சதைன உரம் 
்சவாோன வி்டயமாகநவ இருக்-
கி்றது. ்சவாலக்ை விவ்சாயிகள் 
ஏறறுக்பகாள்கி்றார்கள் இல்ே-
பயனறு ப்சாலேவில்ே. ஆனால 
விவ்சாயிகளுக்கு பபரும்நபாகத-
தில �ட்டம் ஏறபட்டால, �ஷ்டத -
திலிருந்து பாதுகாப்பதைறகான வழி 
வ்கக்ைச் ப்சயநவாம் என அர-
்சாங்கம் கூறியிருக்கி்றது. எமது மூதைா -
்தையர்கள் ந்சதைனப் ப்ச்ை்யயும் 
இயற்கக் கிருமி�ாசினிக்ையும் 
பயனபடுததியதைால ஆநராக்கியமாக 
ந�ாய ப�ாடி இலோது நீண்்டகாேம் 
வாழ்ந்தைார்கள். ஆனால இனறு இர-
்சாயனக் கிருமி�ாசினிக்ைப் பயன -

படுததி உறபததி்யப் 
பபருக்க நவண்டுபமன்ற 
ந�ாக்கில 40 வ்கயான 
புறறுந�ாயகளுக்கும் சிறு -
நீரகப் பிரச்சி்னகளுக்-
கும் உடபடடுள்ைனர். 
படிக்கி்ற மாணவர்கள், 
இைவயது பிள்்ைகள் 
உடப்ட பலநவறு தைரப்பி-
னர் இ்்டநய பலநவறு 
விதைமான ந�ாயகள், 
ஆநராக்கியமின்ம, கிடனிப் பிரச் -
சி்ன என இவவா்றாக பேவற-
றுக்கு முகம் பகாடுததுள்ைனர். சிறு 
வயதிநேநய ்வததிய்சா்ேயில 
அனுமதிக்கப்படும் நி்ே, அடுததை 
தை்ேமு்்றப் பாதிப்பு உடப்ட 
பலநவறு பிரச்சி்னக்ை எதிர்-
ந�ாக்க நவண்டியுள்ைது. இன்்றக்கு 
ந்சதைனப் ப்ச்ைத நதை்வ வந்தைதைன 
பிறபாடு 5 மாடு ்வததிருந்தைவர் 
ஜீவநனாபாய வாழ்வாதைாரத்தை 
நமம்படுததியுள்ைார். மாடப்டரு, 

நகாழிபயரு, கூடப்டரு 
எனபனவறறுக்கு அதிக 
கிராக்கி நிேவுகி்றது. �லே-
வற்்ற பாராடடும் ்சமூகம் 
இல்ே. கா்ேயில 
எழும்பினால பனறி ஊத-
்தை்யக் கிைறுவது நபாே 
ஆளுங்கடசிக்குள் எங்கு 
பிரச்சி்னகள் இருக்கி-
்றது, எங்கு குளிர் காயோம் 
எனறு நதைடுகி்ற கூட்டமா-

கநவ கூட்ட்மப்்ப பார்க்கிந்றன. 
அர்சாங்கததினால அ்னததுத து்்ற-
களிலும் ஆக்கபூர்வ வி்டயங்கள் 
முனபனடுக்கப்படுகி்றது. க்டந்தை 
�லோடசி எனறு ப்சாலேப்படுகின்ற 
�ரியாடசியில �ானும் வாக்களிததி-
ருந்நதைன. �ானும் 14 பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களில ஒருவராகத பதைரி-
வுப்சயயப்படடு அர்சாங்கததிறகு 
முடடுக்பகாடுதது  தைமிழ் மக்களுக்-
காக தீர்வு, உரி்ம என எவற்்றயும் 
எ்தையும் பப்றவில்ே என்றார்.

பாலமுனை ஹிறா நகர் கிராமத்தில் 
காட்டு யானைகளால் த�ால்னல
பாேமு்ன கிேக்கு  
தினகரன நிருபர்

அ ட ்ட ா ் ை ச் ந ்ச ் ன 
பிரநதை்ச  ப்சயேகப் பிரிவுக் -
குடபட்ட பாேமு்ன ஹி்றா 
�கர்  வயல பிரநதை்சம் மறறும் 
வயல  பிரநதை்சத்தை அண்டி-
யுள்ை பாேமு்ன  1ஆம், 
4ஆம், 5ஆம் கிராம ந்சவகர் 
பிரிவுகளில  இரவு நவ்ை -
களில  காடடு யா்னகளின 
பதைால்ே �ாளுக்கு �ாள் 
அதிகரிதது  வருவதைாக கிராம 
மக்கள்   கவ்ே பதைரிவிக் -
கின்றனர்.

காடடு  யா்ன கூட்டததி-
னால ஹி்றா�கர் கிராமத்தை 
அண்டியுள்ை புதுக்குைதது 
வயல  பிரநதை்சததிலுள்ை 
விவ்சாயி ஒருவரின வீடு 
ஒனறும் ந்சதைமாக்கப்படடுள் -
ைது.  அதது்டன   ஊருக்குள் 
நு்ேந்தை  காடடு  யா்னகள்   
பதைன்ன, போ, மாமரம், 
வா்ே நபான்ற வீடடுத 
நதைாட்ட பயிர்க்ையும்  அழிதது   
துவம்்சம் ப்சயதுள்ைன.   

இதைனால  அப்பகுதியில வாழும் 
மக்கள் அச்்சதது்டன வாழ்ந்து வருவ-
தைாக   அங்கோயக்கின்றனர். 

எனநவ காடடு யா்னகளின 

பதைால்ேயிலிருந்து கிராமத்தை-
யும், மக்க்ையும் தைமது உ்ட்ம -
க்ையும் பாதுகாக்க �்டவடிக்்க 
எடுக்குமாறு   ்சம்மந்தைப்பட்ட அதி-
காரிகளி்டம்   விவ்சாயிகள் மறறும் 
பபாது மக்கள் நவண்டுநகாள் விடுக்-
கின்றனர்.

இரவாஜவாங்க அமைசெர் ெதவாசிவம வியவாழழந்திரன்

ரயிலில் மமாதி   
இனளஞன் பலி   

முள்ளிப்பபாததைா்ன குறூப், 
கிண்ணியா தினகரன பராட்டபவவ 
குறூப் நிருபர்கள் 

திருநகாணம்ே தைம்பேகாமம் 
முள்ளிப்பபாததைா்ன 95ம் கட்்ட 
புகாரி பா்ட்சா்ேயின அருகா -
்மயில பு்கயிரதை பா்தையில 
இருந்து பதைா்ேநபசியில க்தைத -
துக் பகாண்டு இருந்தைவர் மீது ரயில 
நமாதி உயிரிேந்துள்ைார். 

இச் ்சம்பவம் ஞாயிறறுக்கி -
ே்ம (07) பகாழும்பில இருந்து 
திருநகாணம்ே ந�ாக்கி ப்சனறு -
பகாண்டிருந்தை பு்கவண்டி பி.ப 
05.-30மணியேவில முள்ளிப்பபாத -
தைா்னயால ப்சலலும் நபாநதை இச் -
்சம்பவம் இ்டம்பபறறுள்ைது. 

ரயிலில நமாதி விபததுக்குள் -
ைானவர் முள்ளிப்பபாததைா்ன 
95ஆம் கட்்ட ்சதைாம் �க்ர 
ந்சர்ந்தை ஹமீத முபீத (20 வயது) 
திருமணமனவர் என பபாலி்சார் 
பதைரிவிததைனர்.  

மனைக்கு மத்தியில் மநற்று
பாடசானலகள் ஆரமபம
கா்ரதீவு குறூப் நிருபர் 

நீண்்டகாே  பகாநரானா விடு-
மு்்றயின பினனர் திங்கடகி-
ே்ம(8) தைரம் 11 மறறும் உயர்தைர 
1ஆம் 2ஆம் வரு்ட மாணவர்கள்  
பா்ட்சா்ேக்கு ்சமுகமளிததைனர்.

ந�றறு ம்ேக்கு மததியில 
கா்ரதீவு  விபுோ�ந்தைா நதைசிய கல-
லூரிக்கு பபருவாரியான மாணவர்-
கள் வரு்கதைந்தைனர்.  அவர்க்ை 
அதிபர் ம.சுந்தைரராஜன உள்ளிட்ட 
ஆசிரியர் குோம் சுகாதைார மு்்றப்-
படி  வரநவற்றனர்.

பகாநரானாவால இேந்தை 
கலவி்ய மீடக அர்சாங்கம் பே 
வ்கயான  நவ்ேததிட்டங்-
க்ை அமுலபடுததி படிப்படியாக 
�ானகுகட்டங்கைாக பா்ட்சா்ே-
க்ை  தி்றந்துவருகி்றது.

அதைனபடி மூன்றாம் கட்டமாக 
ந�றறு   8ஆம்  திகதி தைரம் 10, 11, 
12, 13ஆகிய வகுப்புக்ை ஆரம்-
பிப்பதைறகான �்டவடிக்்கக்ை  
கலவிய்மச்சு நமறபகாண்டிருந்-
தைது.

�ானகாம் கட்டமாக, தைரம் 6 
முதைல தைரம் 9 வ்ரயான மாண-
வர்க்ை   எப்நபாது அ்ேப்பது 
எனப்தை இனனும்  கலவிய்மச்சு 
பவளியி்டவில்ே. எனினும் 
அதுவும் அடுததைவாரம் ஆரம்பிப்ப-
தைறகான  ஏறபாடுகள் இ்டம்பபறறு-
வருகின்றன.

தெமராயின் னைத்திருந� 
தபண்ணுக்கு விளக்கமறியல்

கந்தைைாய தினகரன நிருபர்   

திருநகாணம்ே - கனனியா மாங்-
காயூறறு பகுதியில பஹநராயின 
நபா்தைப்பபாரு்ை ்வததிருந்தை 
மூனறு பிள்்ைகளின தைாபயாரு-
வ்ர இம்மாதைம் 8 ஆம் திகதி வ்ர 
விைக்கமறியலில ்வக்குமாறு 
திருநகாணம்ே நீதிமன்ற பதில 
நீதிவான சுபாஷினி சிததிரநவல 
்சனிக்கிே்ம (6) உததைரவிட்டார். 

மாங்காயூறறு, கனனியா பகு -
தி்யச் ந்சர்ந்தை 38 வயது்்டய 
பபண்பணாருவநர விைக்கமறிய-
லில ்வக்கப்படடுள்ைார். 

்சந்நதைக �பரான குறிததை பபண் 
20.7 கிராம் பஹபராயின நபா்தைப் 
பபாரு்ை விறப்னக்காக ்வததி-
ருந்தை நி்ேயில, திருநகாணம்ே 
பிராந்திய நபா்தைப்பபாருள் குற்றத-
தைடுப்பு பபாலிஸாருக்கு கி்்டததை 
தைகவலின அடிப்ப்்டயில 20.7 
கிராம் பஹநராயினு்டன ்கது 
ப்சயது, திருநகாணம்ே நீதிமன்ற 
பதில நீதிவான முனனி்ேயில 
ஆஜர்படுததிய நபாநதை விைக்கமறி -
யலில ்வக்குமாறு நீதிவான உததைர-
விட்டார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பிைர் றிசாட்   
திருமனல மாைட்டத்துக்கு விஜயம   

நதைாப்பூர் குறூப், முள்ளிப்பபாத-
தைா்ன குறூப் நிருபர்கள்  

அகிே இேங்்க மக்கள் காங்கி -
ரஸின நதைசியத தை்ேவரும் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினருமான றி்சாட 
பதியுதீன திருநகாணம்ே மாவட-
்டததின பலநவறு இ்டங்களுக்கு 
விஜயம் நமறபகாண்டு மக்கள் ்சந்-
திப்பில ஈடுபட்டார்.   

இவவிஜயததின நபாது கந்தை-
ைாய, முள்ளிப்பபாததைா்ன, 
புலநமாட்்ட, பு்ட்வக்கடடு, 
குச்்சபவளி, இரக்கக்கண்டி, மூதூர், 
நதைாப்பூர் மறறும் கிண்ணியா பிர -
நதை்சததில மக்கள் ்சந்திப்்ப நமற-

பகாண்்ட்ம     குறிப்பி்டததைக்கதைாகும்.   
இவவிஜயததின நபாது நதைாப்பூர் 

பிரநதை்சததிறகு வரு்க தைந்தை றி்சாட 
பதியுதீனுக்கு மகததைான வரநவறபு 
வேங்கப்பட்டநதைாடு, விந்ச்ட 
துஆப் பிரார்ததை்னயும் இ்டம்பபற-
்ற்ம குறிப்பி்டததைக்கதைாகும்.   

 இந்நிகழ்வில அகிே இேங்்க 
மக்கள் காங்கிரஸின நதைசிய அ்மப்-
பாைர் அப்துள்ைா மகரூப், முனனாள் 
மாகாண ்ச்ப உறுப்பினர் அனவர், 
பிரநதை்ச உறுப்பினர் தைாணீஸ் மறறும் 
அதிகைவான பபாதுமக்களும் 
கேந்து பகாண்்ட்ம குறிப்பி்டததைக்-
கதைாகும்.   

பட்டிப்பனள பிரம�ச மக்களுக்கு
வின� தபாதிகள் ைைங்கி னைப்பு

புதிய காததைானகுடி தினகரன நிருபர்

�ாட்்ட கடடிபயழுப்பும் சுபிட-
்சததின ந�ாக்கு நதைசிய பகாள்்க 
திட்டமி்டலுக்கு அ்மய வி்தை 
பபாதிகள் வேங்கும் நிகழ்வு 
மண்மு்ன பதைனநமறகு பிரநதை்ச 
ப்சயேகததிறகுடபட்ட பகாக்கட -
டிச்ந்சா்ே கோ்சார மண்்டபததில  
்சனிக்கிே்ம (06) �்்டபபற்றது.

பினதைங்கிய கிராம பிரநதை்ச 
அபிவிருததி, வீடடு விேங்கின 
வைர்ப்பு மறறும் சிறு பபாருைா-
தைார பயிர்ச் ப்சய்க நமம்பாடடு 
இராஜாங்க அ்மச்்சர் ்சதைாசிவம் 
வியாநேந்திரனின வழிகாட்டலில 
வ்டக்கு மறறும் கிேக்கு மாகாணங்-
களில உழுந்து மறறும் பயறு பயிர்ச் 
ப்சய்கத திட்டததின கீழ் குறிததை 
வி்தை பபாதிகள் வேங்கி ்வக்கப் -
பட்டன.

குறிததை நிகழ்வில உழுந்து 
வி்தை பபாதிகள் 213 பயனாைர்க-
ளுக்கும், பயறு வி்தை பபாதிகள் 
230 பயனாைர்களுக்கும், இஞ்சி 
கிேங்கு பபாதிகள் 08 பயனாளிக-
ளுக்கும் வேங்கி ்வக்கப்பட்டன.

பிரதைம அதிதியாக இராஜாங்க 
அ்மச்்சர் ்சதைாசிவம் வியாநேந்-
திரன கேந்துபகாண்்ட  இந் நிகழ்-
வில, மட்டக்கைப்பு மாவட்ட 
அர்சாங்க அதிபர் க.கருணாகரன, 
மண்மு்ன பதைனநமறகு பிரநதை்ச 
ப்சயோைர் திருமதி. தைட்சணபகைரி 
திநனஷ, மண்மு்ன பதைனநமறகு 
பிரநதை்ச ்ச்ப தைவி்சாைர் சி.புஸ் -
பலிங்கம், மாவட்ட திட்டமி்டல 
பணிப்பாைர் திருமதி.்சசிகோ புண்-
ணியமூர்ததி, மாவட்ட விவ்சாயப் 
பணிப்பாைர் கலீல மறறும் பயனா -
ளிகள் என பேரும் கேந்துபகாண்-
டிருந்தை்ம குறிப்பி்டததைக்கது.    

கருைாட்டு கனடயில் திருட்டு
வாச்சிக்கு்டா விநே்ட நிருபர் 

அக்க்ரப்பறறு ்சாகாம வீதி 
அர்ச்்சனா தி்ரயரங்கின முனனால  
அ்மந்திருந்தை சிறிய கருவாடடுக் -
க்்ட ஒனறி்ன  ்சனிக்கிே்ம  
(06) �ா்சமாக்கிய சிே  வி்சமிகள், 
அங்கிருந்தை பபறுமதியான தைராசு 
ஒனறி்னயும் கைவாடிச் ப்சனறுள் -
ைனர்.

இச்்சம்பவம்   பேததை ம்ே 
பபயதை ந�ரம் இ்டம் பபறறிருக் -
கோம் என  ்சந்நதைகிக்கப்படும் 
நி்ேயில, க்்டயின உரி்மயாைர் 
பபாலி்சாரி்டம்  மு்்றப்பாடடி்ன 

பதிவு ப்சயதுள்ைார்.
குறிததை க்்டயானது சிறியதைாக  

ஆரம்பிக்கப்படடு க்்ட உரி்மயா -
ைரின முயறசியால ்சறறு பபரிதைாக் -
கப்படடு சிே  �ாடகளுக்கு முனனர் 
தி்றந்து ்வக்கப்பட்ட நி்ேயி -
நேநய, இச்்சம்பவம் இ்டம்பபற -
றுள்ைது. க்்டயின பினபு்றத்தை 
உ்்டதது உள்நு்ேந்தை கள்வர்கள்  
அங்கிருந்தை கருவாடுக்ை அருகில 
இருந்தை நீர்நி்்றந்தை வைவினுள் வீசி  
எறிந்துள்ைனர். பினனர் அங்கிருந்தை 
டிஜிட்டல தைராசி்னயும் எடுதது  
ப்சனறுள்ைனர். 

பயைாளியிடம வீடு னகயளிப்பு
திரும்ே மாவட்ட விந்ச்ட நிருபர்

வாழ்வதைறகான  இலே்றம் 
ப்சயறதிட்டததின கீழ், மறறு -
பமாரு வீடு ்கயளிக்கும் நிகழ்வு  
திருநகாணம்ே மக்கள் ந்ச்வ 
மன்றததினால வனனி நஹாப் 
அவுஸ்திநரலியா  நிறுவனததின 
நிதி அனு்சர்ணயில, திருநகா -
ணம்ே லிங்க �கர் கிராமததில   
ஞாயிறறுக்கிே்ம  (07) மன்றத -
தின  தை்ேவர் எம்.ரீ .எம். பாரிஸ் 
மறறும் மட்டக்கைப்பு நபாதைனா 
்வததிய்சா்ே இயன  மருததுவர் 
வீ. டிேக்்சன ஆகிநயாரின பங்குபற -
றுதைலு்டன   ்கயளிக்கப்பட்டது.

வறு்மக்  நகாடடிறகு கீழ் வாழு -
கின்ற ஓ்ேக் குடி்்ச மறறும் 
தைகரக் பகாடடிலகளில  அடிப்ப்்ட 
வ்சதிகளினறி வாழுகின்ற குடும் -
பங்களுக்கு வனனி நஹாப் அவுஸ் -
திநரலியா  நிறுவனமும் திருநகா -
ணம்ே மக்கள் ந்ச்வ மன்றமும் 

இ்ணந்து பிரநதை்ச ப்சயேகங்க -
ளின  வழிகாடடுதைலு்டன வீடுகள் 
நிர்மாணிதது வருகின்றது. அந்தை 
அடிப்ப்்டயில 23வது வீட்்ட நிர் -
மாணிதது பயனாளிக்கு ்கயளிக் -
கப்பட்டது. 

இந்தை வீடு நிர்மாணிப்புக்கான நிதி 
உதைவி்ய அவுஸ்திநரலியாவில 
உள்ை சிவம் �்டனப் பள்ளி மாண -
வர்கள் அனபளிப்பு ப்சயதை்ம 
குறிப்பி்டததைக்கது.

மூதூர் ைத்திய ்கல்லூரியின் நூற்வாண்டு விழவாவிமை முன்னிட்டு ஏற்பவாடு செய்யப்பட்்ட இரத்ததவாை நி்கழ்வு ்கல்லூரி ஆரவாதமை ைண்்ட்பத்தில் ஞவாயிறறுக்கிழமை (07) இ்டமச்பற்து.  
இரத்ததவாை மு்கவாமில் ்பவா்டெவாமையின் ்பமழய ைவாணவர்்கள், அதி்பர், ஆசிரியர்்கள், ச்பறழ்வார்்கள் ைறறும இரவாணுவத்திைர், ்க்டற்பம்டயிைர், ச்பவாலிஸவார் உள்ளிட்்ட ்பைர் ்கைந்து 
ச்கவாண்டு இரத்ததவாைம வழஙகுவமத ்ப்டத்தில் ்கவாணைவாம.               ்ப்டம: ழதவாபபூர் குறூப நிரு்பர்

நுகர்வோர போதுகோப்பு சட்டத்தை மீறிய 37 வரததைகரகளுக்கு அபரோதைம் 
ஒலுவில விந்ச்ட நிருபர்

அம்பா்்ற மாவட்டததில ஒக்ந்டா-
பர் மாதைம் நுகர்நவார் பாதுகாப்புச் 
்சட்டத்தை மீறி வியாபார �்டவடிக்-
்ககளில ஈடுபடடு வந்தை  37 வர்ததை-
கர்களுக்கு நீதிமன்றங்களினால 01 
இேட்சததி 69 ஆயிரததி 500 ரூபாய 
அபராதைம் விதிக்கப்படடுள்ைதைாக, 
பாவ்னயாைர் அலுவலகள் அதிகார 
்ச்பயின அம்பா்்ற மாவட்ட புே-
னாயவு உததிநயாகததைர் நக.எம்.ஏ. 
றிஸ்லி பதைரிவிததைார்.

பகாவிட-19 காேப்பகுதியில 
கூடுதைோன வி்ேக்கு பபாருட-
கள் விறப்ன ப்சயயப்படுவதைாக 
நுகர்நவார்    ப்சயதை மு்்றப்பாட-
்்டயடுதது அம்பா்்ற, பதைஹியத-
தைக்கண்டி, பபாததுவில, அக்க்ரப்-
பறறு, கலமு்ன, ்சம்மாந்து்்ற 
ஆகிய பிரநதை்சங்களில அம்பா்்ற 
மாவட்ட அர்சாங்க அதிபர் டி.எம்.

எல. பண்்டார�ாயக்கவின ஆநோ-
்ச்னக்க்மய பாவ்னயாைர் 
அலுவலகள் அதிகார ்ச்பயின 
அம்பா்்ற மாவட்ட பபாறுப்பதி-
காரி எஸ்.என.எம்.்சாலிய பண்்டார 
தை்ே்மயில சுறறி வ்ைப்புக்ை 
பாவ்னயாைர் அலுவேகலகள் 
அதிகார ்ச்பயின புேனாயவு உத-
திநயாகததைர்கள் நமறபகாண்்டதைாக 
பதைரிவிததைார்.

அக்க்ரப்பறறு, பபாததுவில, 
கலமு்ன, ்சம்மாந்து்்ற, அம்பா்்ற 
ஆகிய நீதிமன்றங்களில வேக்குத 
தைாக்கல ப்சயயப்படடு அபராதைம் 
விதிக்கப்படடுள்ைதைாகவும் கூறினார்.

கடடுப்பாடடு வி்ே்ய மீறி 
சீபமந்து விறப்ன ப்சயதை வரததைகர்-
களுக்பகதிராகநவ கூடுதைோன வேக்-
குத தைாக்கல ப்சயயப்பட்டதைாகவும், 
கைஞ்சிய ்சா்ேகளில பதுக்கி ்வக்-
கப்படடிருந்தை சீபமந்து ்கப்பற்றப்-

படடு அவவி்டததிநேநய கடடுப்-
பாடடு வி்ேக்கு பபாது மக்களுக்கு 
பகிர்ந்தைளிக்கப்பட்டதைாகவும் பதைரி-
விததைார்.

இநதைநவ்ை, நுகர்நவார் �ேன 
கருதி வர்ததைக நி்ேயங்களில 
வி்ேப்படடிய்ே காடசிப்படுத-
தைா்ம கடடுப்பாடடு வி்ே்ய 
வி்ட கூடுதைல வி்ேக்கு பபாருட-
க்ை விறப்ன ப்சயதைல, நுகர்வுக்-
குப் பபாருததைமிலோதை பபாருட-
க்ை காடசிப்படுததிய்ம, 
காேவதியான பபாருடகள் மறறும் 
தைரமற்ற பபாருடக்ை விறப்ன 
ப்சயது நுகர்நவா்ர ஏமாறறுதைல, 
மின உபகரணங்களுக்கான கடடு-
றுதிக் காேத்தை வேங்கா்ம உள்-
ளிட்ட நபான்ற �்டவடிக்்ககளில 
ஈடுபட்ட வர்ததைகர்களுக்பகதிராக-
வும் நீதிமனறில வேக்குத தைாக்கல 
ப்சயதைதைாகவும் கூறினார்.



(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் 
நிருபர்) 

 
எதிர்கால சமூகத்தின் நன்னமை-

கருதி ஒவ்வாரு சமூகத்திைதும் 
மைனைந்து பபாயுள்ள பாரம்பரிய 
பணபாட்டு கனலகளுக்கு புத்-
்ெழுச்சி ்காடுக்கும் வனகயில் 
கலாசார பணபாட்்டலுவல்கள 
தினைக்க்ளத்திைால் பல்பவறு 
பவனலத்திட்்டஙகள முன்்ைடுக்-
கபபட்டு வருகின்ைை. 

இெறகனமைவாக கலாசார 
தினைக்க்ளத்தின் ்ொலஸ் மைபக 
பஹை பவனலத்திட்்டத்தின் கீழ், 
அக்கனரபபறறு பிரபெச ்சயலக 
கலாசார பிரிவின் ஏறபாட்டில் 
இலஙனகயரின் பாரம்பரிய கனல-
க்ளாை சீைடி மைறறும் சிலம்பம் 
்ொ்டர்பாை ்சயல்முனை பயிறசி 
்சயலமைர்வு சனிக்கிழனமை (6) 
அக்கனரபபறறு பிரபெச ்சயலக 
கலாசார மைண்டபத்தில் நன்ட்பற-
ைது. 

அக்கனரபபறறு உெவிப பிரபெச 
்சயலா்ளர் திருமைதி. ஏ.பக. 
்ராசின் ொஜ் ெனலனமையில் நன்ட-
்பறை இந்நிகழ்வில், கலாசார அலு-
வல்கள தினைக்க்ள அபிவிருத்தி 

உத்திபயாகத்ெர் திருமைதி. நவபபி-
ரியா பிரசாந்த், அம்பானை மைாவட்்ட 
கலாசார உத்திபயாகத்ெர் ரி.எம் 
ரின்்ான், அக்கனரபபறறு பிரபெச 
்சயலக கலாசார உத்திபயாகத்ெர் 
எம்.எச்.எம். முக்ொர் ஹுனசயின், 
கனலஞர்க்ளாை எம்.எம். றியாசு-
டீன், ஐ.எல்.எம். நபறீஸ் ஆகிபயா-
ரின் பஙகளிபபு்டன் உலக சீைடி 
சம்பமை்ளைம் மைறறும் இலஙனக 
சிலம்பம் சம்பமை்ளைத்தின் ஸ்ொ-
பகர் ெனலவர்களும் அஙகீகாரம் 
்பறை சீைடி - சிலம்பம் பயிறறு-
விபபா்ளர்கள வ்ளவா்ளர்க்ளாக 
கலந்து ்காணடு சீைடி மைறறும் 
சிலம்பம் கனல பறறிய ்ெளிவாை 
்சய்முனை பயிறசினய மைாைவர்க-
ளுக்கு வழஙகி னவத்ெைர். 

இத்திட்்டத்தின் கீழ் இலஙனகயி-
லுள்ள ஒவ்வாரு சமூகத்ெவர்களி-
ைது மைனைந்து பபாயுள்ள பாரம்ப-
ரிய கனல கலாசார நிகழ்வுகளுக்கு 
புத்துயிர் ்காடுக்கும் வனகயில் 
ஒவ்வாரு பிரபெச ்சயலகஙகள 
பொறும் கலாசார அலுவல்கள 
தினைக்க்ளத்தின் ்ொலஸ் மைபக 
பஹை பவனலத்திட்்டத்தின் கீழ்-
முன்்ைடுக்கபபட்டு வருகின்-
ைனமை குறிபபி்டத்ெக்கொகும்.

(நிந்ெவூர் குறூப நிருபர்)

கிழக்கு  மைாகாைத்தில் 16 வய-
திறகு பமைறபட்்டவர்களில் 93 
வீெமைாைவர்களுக்கு முெலாவது  
ெடுபபூசி ்சலுத்ெபபட்டுள்ளொக,  
மைாகாை சுகாொர பசனவப பணிப -
பா்ளர்  ்டாக்்டர் ஏ.ஆர்.எம். ் ெௌபீக் 
்ெரிவித்ொர்.

ஞாயிறறுக்கிழனமை (07) நிந்ெ-
வூர் ஆொர னவத்தியசானலயின் 
னவத்திய அத்தியட்சகர்  ்டாக்்டர் 
்கீலா ராணி இஸ்்ஸதீன் ெனல -
னமையில் இ்டம்்பறை ்கௌரவிபபு 
நிகழ்வில்,  கலந்து ்காணடு உனர -
யாறறும் பபாபெ இவவாறு ்ெரி -
வித்ொர்.

அவர் பமைலும் உனரயாறறுனக-
யில், ஜைாதிபதி பகாட்்டாபய ராஜ-
பக் ்  ஒவ்வாரு வாரமும் எம்னமை 

அனழத்து ்காவிட் 
நினலனமை  பறறி 
பகட்்டறிவார். இந்ெக் 
கூட்்டத்தில் ்பாது -
மைக்களுக்கு ெடுபபூசி  
்சலுத்தும் வி்டயத்தில் 
மிகவும் பிரயத்ெைத்து-
்டன் ்சயறபடுவனெ 
நாம்  அவொனிக்கின்-
பைாம்.

கிழக்கு  மைாகாைத்-
தில் இன்னைய கணிப -
பீட்டின் படி 16 வயதிறகு பமைறபட் -
்டவர்களில் 93  வீெமைாைவர்களுக்கு 
முெலாவது ெடுபபூசி ்சலுத்ெப -
பட்டுள்ளது. பமைலும் 81  வீெமைாை -
வர்களுக்கு இரண்டாவது ெடுபபூசி 
்சலுத்ெபபட்டுள்ளது. இவவாறு  
இருக்கும் நினலயில், ஜைாதிபதி  
நாட்டின் அபிவிருத்தி வி்டயத்தி-

லும்,  மைக்களுக்காை 
பாதுகாபபு வி்டயத்-
திலும் அதிக கவைம் 
்சலுத்தி வருவெனை 
ஒவ்வாரு  ்காவிட் 
்சயலணி கூட்்டத்தி-
லும் நாம் கணடு்காள-
கிபைாம். 

அத்து்டன்  இந்ெக் 
கூட்்டத்தில் உல்லாச 
துனையின் பாதிபபு 
பறறி அதிகம் பகட்்ட -

றிந்து  ்காளவது்டன், இனவகன்ள 
சீராக்கி வினரவில் நாட்ன்ட திைந்து 
வி்ட ந்டவடிக்னககள  பமைற்காள்ள 
பவணடும் எை பகட்டுக்்காளவார்.  

அெறகாக  பா்டசானலகள, அலு-
வலகஙகள மைறறும் வியாபார நிறு -
வைஙகள என்பை ெறபபாது  திைந் -
துவி்டபபட்டுள்ளை. இந்ெ நினல 

ஒரு சாொரை நினல அல்ல. இந்ெ 
நினலயில்ொன்  நாம் ஒவ்வாருத்-
ெரும் மிக அவொைமைாக ்சயறப்ட -
பவணடும் எைத் ்ெரிவித்ொர்.

இந்ெ  நிகழ்வில், பாராளுமைன்ை 
உறுபபிைர் னபசால் காசிம், கல்-
முனைப பிராந்திய  சுகாொர 
பசனவகள பணிபபா்ளர் அலுவ-
லக திட்்டமி்டல் அதிகாரி ்டாக்்டர் 
எம்.சி.எம்.  மைாஹிர், சமூக பசவகர் 
ஏ. ்ஜமீல் உளளிட்்ட னவத்திய-
சானல னவத்தியர்கள,  ொதியர்கள 
மைறறும் ஏனைய உத்திபயாகத்ெர்க-
ளும் கலந்து ்காண்டது்டன், க்டந்ெ  
்காவிட் காலத்தின் பபாது அயராது 
பசனவ புரிந்ெ நிந்ெவூர் ஆொர னவத் -
தியசானலயின்  னவத்தியர்கள, 
ொதியர்கள மைறறும் ஏனைய உத்தி -
பயாகத்ெர்கள பாராட்டி  ்கௌரவிக் -
கபபட்்டைர்.
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கிழக்கில் 16 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில்
93 வீதோனவர்களுக்கு முதலாவது தடுப்பூசி 

மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் ததௌபீக்

ெமைவாந்துமை ஸ்ரீ லங்வா முஸ்லிம ்வாஙகிரஸ் எஸ்.ரி.ஆர். அமைப்பின் ஏற்பவாட்டில் ்பல்-
்மலக்்ழ்ங்ளுக்கு செரிவு செய்ெ ைவாணவர்்மை ்பவாரவாட்டிக் ச்ௌரவிக்கும நி்ழ்வு, 
ெமைவாந்துமையில் ஞவாயிறறுக்கிழமை (07) இடமச்பறைது. இந்நி்ழ்வில் பிரெை அதிதி-
யவா் ்லந்து ச்வாணட முஸ்லிம ்வாஙகிரஸ் ெமலவர் ரவூப் ஹக்கீம ைவாணவர் ஒருவருக்கு 
்பரிசில் வழஙகுவமெ ்படத்தில் ்வாணலவாம. (்படம-: ெமைவாந்துமை கிழக்கு தின்ரன் நிரு்பர்)

்கடடு துவக்கு வவடித்து குடும்பஸதர ்பலி
(்ராட்்ட்வவ குறூப நிருபர்)

்ஹாரவ்பாத்ொனை  ்பாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்பட்்ட நிக்க்வவ  பகு-
தியில்  கட்டு துவக்கு ்வடித்ெதில்  
மூன்று பிளன்ளகளின் ெந்னெ்யாரு-
வர்  உயிரிழந்துள்ளொக ்பாலிசார் 
்ெரிவித்ெைர்.

இச்சம்பவம் திஙகட்கிழனமை (08) 
அதிகானல இ்டம்்பறறுள்ளது. 
ரம்பாவ எனுமி்டத்தில் விவசாய ந்டவ-
டிக்னகயில் ஈடுபட்டு வந்ெ இவர் காவ-

லுக்கு ்சன்றுள்ளார். இந்நினலயில்  
கட்டு துவக்கு ்வடித்ெொக  ்ெரியவ-
ருகின்ைது.

ெறபபாது  இவரது ச்டலம் 
்ஹாரவ்பாத்ொை பிரபெச னவத்திய-
சானலயில் னவக்கபபட்டுள்ளது்டன்,  
பிபரெ பரிபசாெனையின் பின்ைர் உை-
விைர்களி்டம் ஒபபன்டக்கபப்ட உள-
்ளொக  ்பாலி்ஸார் ்ெரிவித்ெைர். 
மைரைம் ்ொ்டர்பில் ்ஹாரவ்பாத்-
ொனை ்பாலி்ஸார் விசாரனைகன்ள 
பமைற்காணடு வருகின்ைைர்.

வரிப்்பத்தானமசேனனயில்  
வாழவாதார உதவி்கள்

இைக்காமைம் திைகரன் நிருபர்  

ஜைாதிபதியின் சமுர்த்தி 
அருைலு| பெசிய பவனலத்திட்்டத்-
திறகு அனமைவாக இரணடு இலட்சம் 
மைனைப ்பாரு்ளாொர அபிவிருத்தி 
திட்்டத்தின் கீழ் இைக்காமைம் பிரபெச 
்சயலகப பிரிவிலுள்ள 22 பயைாளி-
களுக்கு 17 இலட்சம் ரூபா ்பறுமைதி-
யாை வாழ்வாொர உெவிகள வழங -
கும் நிகழ்வு வரிபபத்ொன்பசனை 
03ஆம் பிரிவிலுள்ள பல்பெனவக் 
கட்்ட்டத்தில் ்வளளிக்கிழனமை (05) 
இ்டம்்பறைது. இைக்காமைம் பிரபெச 

சமுர்த்தி ெனலனமைபீ்ட முகானமையா -
்ளர் எம்.சீ.எம்.ெஸ்லீம் ெனலனமை-
யில் இ்டம்்பறை இந்நிகழ்வில், 
பிரபெச ்சயலா்ளர் எம்.எஸ்.எம்.
ை்ஸான் பிரெமை அதிதியாகக் கலந்து -
்காண்டார். இென்பபாது சமுர்த்தி 
உெவி ்பறறு வரும் ்ெரிவு ்சய்-
யபபட்்ட 22 பயைாளிகளுக்கு முெற-
கட்்டமைாக பசுக்கள மைறறும் ஆடுகள 
வழஙகி னவக்கபபட்்டது்டன், 
வீட்டுத் பொட்்ட அபிவிருத்தி திட்-
்டத்தின் கீழ் 1062 பயைாளிகளுக்கு 
வினெப ்பாதிகளும் வழஙகி னவக்-
கபபட்்டை. 

 நறபிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்  
 ----------------------------------
்காபராைாவால் இழந்ெ கல்வினய 

பமைம்படுத்ெ கல்விசார் உத்திபயா-
கத்ெர்கள அர்பபணிபபு்டன் ்சயல்-
படுவது காலத்தின் பெனவயாகும். 
ஆசிரிய்சயலாறறுனக ெரக்கணிப-
பீட்டின் பிரகாரம் கறைல் கறபித்ெல் 
இ்டம்்பறுகிைொ என்பனெ அவ-
ொனிக்க பவணடு்மைை கல்முனை 
வலய கல்வி அபிவிருத்திக்காை 
பிரதிக் கல்விப பணிபபா்ளர் திருமைதி 
ஜிஹாைா அலிப ்ெரிவித்ொர்.  

கல்முனை வலயக் கல்வி அலு-
வலக பகட்பபார் கூ்டத்தில் 
இ்டம்்பறை கல்விசார் உத்திபயா-
கத்ெர்களுக்காை சந்திபபில் உனர-
யாறறுனகயிபல இெனைத் ்ெரிவித்-
ொர்.  

அவர் பமைலும் ்ெரிவித்ெொவது, 
---க்டந்ெ வரு்டத்னெவி்ட ஆயிரத்துக்கு 
பமைறபட்்ட மைாைவர்கள இம் முனை 
கல்விப ்பாதுத் ெராெரபபத்திர 
சாொரை ெரப பரீட்னசக்கு கல்முனை 
வலயத்திலிருந்து பொறைவுள்ளைர்.  

ெரம் பத்ொம் ஆணடுக்குரிய 
எவவிெ பா்டமும் முடிக்கபப்டாெ 
நினலயில், மைாைவர்கள உள்ள -
ைர். இந்நினலயில் தூர பநாக்கு்டன் 
பமைறபார்னவயும் கறைல் கறபித்ெ -
லும் எதிர்காலத்தில் இ்டம்்பை 
பவணடும்.  

நினலயறி பரீட்னசகள ந்டாத்ெப -
பட்டு பின்ெஙகிய மைாைவர்களுக் -
காை கறபித்ெலும் பமைற்காள்ளப -
ப்டபவணடு்மைை அதிபர்களுக்கு 
அறிவுறுத்ெல்கன்ள வழஙகியுள -
ப்ளாம்.  

இெறகு மைாகாை கல்வித் தினைக் -
க்ளத்திைால் அறிவுறுத்ெபபட்டுள்ள 
்பறுபபறு அடிபபன்டயிலாை 
முகானமைத்துவ ்சயறபாட்டு அமு -
லாக்கம் வரபவறகக்கூடிய வி்டயமைா -
கும்.  

க்டந்ெ 2020 பரீட்னச ்பறுபபற -
றில் சில பா்டஙகளில் அன்டவு 
மைட்்டம் குனைவாகக் காைபபட் -
்டனமை கவனலக்குரிய வி்டயமைாகும்.
அந்நினல இவவரு்டம் ஏறப்டக்கூ -
்டா்ெைவும் குறிபபி்டா்டார்.  

'வ்காமரானாவால் இழநத ்கல்வினய  
மேம்படுத்துவது ்காலத்தின மதனவ'

ஜனாதி்பதிக்கு நல்லாடசி 
மவண்டி துஆ பிராரத்தனன

ஒலுவில் கிழக்கு திைகரன் 
நிருபர்)

நாட்டுக்கும், ஜைாதி-
பதிக்கும், பிரெமைருக்கும் 
நல்லாசி பவணடி விபச்ட 
துஆப பிரார்த்ெனை பமைற-
்காள்ளபபட்்டது. அகில  
இலஙனக முஸ்லீம் லீக் 
வாலிப முன்ைணிகளின் 
அம்பானை மைாவட்்ட சம்-
பமை்ளத்தின்  ெனலவர் எம்.
எம்.அஜ்வத் ெனலனமையில் 
அணனமையில் ஒரு நாள 
விபச்ட ்சயலமைர்வு  சம்மைாந்துனை 
காரியாலயத்தில் நன்ட்பறைது.

இென் பபாது நாட்டுக்கும்,  ஜைா-
திபதிக்கும், பிரெமைருக்கும் நல்லாசி 
பவணடி விபச்ட துஆப பிரார்த்ெ-
னைனய  கிழக்கிலஙனக அரபுக் 
கல்லூரியின் ்பாதுச் ்சயலா்ளர் 
்மைௌலவி யூ.எம்.நியாஸிைால்  
நிகழ்த்ெபபட்்டது. "ஒபர நாடு ஒபர 

சட்்டம்" ்சயலணிக்கு ்பாதுபல-
பசைா அனமைபபின் ்பாதுச் ்சயலா-
்ளர்  கல்கா்ட அத்பெ ஞாைசார பெரர் 
ெனலவராக நியமிக்கபபட்டுள்ளனமை 
்ொ்டர்பில்,  ஜைாதிபதி மீளபரிசீ-
லனை ் சய்ய பவணடும் என்ை தீர்மைா-
ைம் அகில இலஙனக முஸ்லீம்  லீக் 
வாலிப முன்ைணி களின் அம்பானை 
மைாவட்்ட சம்பமை்ளத்திைால் எடுக்கப-
பட்்டது.

இந்நியமைைம்  ்ொ்டர்-
பில் மீள பரிசீலனை ்சய்-
யுமைாறு பகாரும் மைகஜர் 
ஒன்றினை ஜைாதிபதி  
மைறறும் பிரெமைர் ஆகிபயார்-
களுக்கு அனுபபுவெறகாை 
தீர்மைாைமும் இஙகு ஏகமைை-
ொக  நினைபவறைபபட்்டது.

அகில  இலஙனக 
முஸ்லீம் லீக் வாலிப முன்-
ைணிகளின் அம்பானை 
மைாவட்்ட சம்பமை்ளத்தின்  
ஆபலாசகராக இருந்து 
இம்மைாெம் மைரணித்ெ எஸ்.

எல். கலந்ெர், எம்.எம்.இசட்.அமீர்,  
ரீ.எல்.எம்.ைஹீம், ஏ.சீ.ஏ.கபூர் ஆகி -
பயார்கள பறறி இரஙகல் உனரயினை  
அகில  இலஙனக முஸ்லீம் லீக் 
வாலிப முன்ைணிகளின் முன்ைாள 
பெசியத் ெனலவரும்,  ெறபபானெய 
நினைபவறறுப பணிபபா்ளருமைாை 
எம்.ஐ.உதுமைா்லபனப ஆறறிைார்.

ஒரு இலடசேம மவனல வாய்ப்பில் ோறறு திறனாளி்கள் புறக்்கணிப்பு
அன்புவழிபுரம் திைகரன் நிருபர்

அரசாஙகத்தின்  ஒரு இலட்சம் பவனல 
வாய்பபில் மைாறறுத்திைைாளிகள உளவாஙகப-
ப்டாெனெ இட்டு  ்வருகல் கதிரவன் மைாறறுத் 
திைைாளிகள அனமைபபு, திருமைனல மைாவட்-
்டச் ்சயலா்ளர் சமைன் ெர்சை பாணடிக்பகார-
்ளாவுக்கு பிரபெச ்சயலா்ளர் ஊ்டாக மைகஜர் 
ஒன்றினை  னகயளித்ெைர்.

இம் மைகஜனர கதிரவன் மைாறறுத் திைைாளி-

கள அனமைபபின் ெனலவர் ்ஜ.பகாவிந்தினி 
மைறறும் ்சயலா்ளர் சி.குபபந்திரன் ஆகிபயார் 
னகயளித்ெைர்.

அம் மைகஜரில் பின்வருமைாறு அனமைந்திருந்-
ெது, அரசாஙகத்தின்  ஒரு இலட்சம் பவனல 
வாய்பபுத் திட்்டத்தில் மைாறறுத்திைைாளிக-
ளுக்கு 3வீெ  பவனல வாய்பபு வழஙகுெல் 
அடிபபன்டயில் ்வருகல் பிரபெசத்தில் வழங-
கபபட்்ட இரண்டாம் கட்்ட பவனல வாய்பபில் 
மைாறறுத்திைைாளிகள எவரும் உளவாஙகபப-

்டவில்னல. பமைலும் எமைது சஙகத்தின்  அஙகத்-
ெவர்கள 13 பபர் விணைபபித்து பநர்முகத் 
பெர்வுக்கு பொறறிய  பபாதிலும் அதில் ஒருவர் 
கூ்ட ்ொழில் வாய்பபுக்காக ்ெரிவு ்சய்யப-
ப்டாெனெயிட்டு நாம் மிகவும் கவனலயன்ட-
கின்பைாம். 

க்டந்ெ காலத்தில் நாட்டில் ஏறபட்்ட யுத்ெம் 
காரைமைாக மிகவும் பாதிக்கபபட்்ட  எமைது  பிர-
பெசத்தில் அதிகமைாை மைாறறுத் திைைாளிகள 
வாழ்ந்து வருவபொடு, அவர்களில் 90  செ வீெ-

மைாைவர்கள நிரந்ெர வருமைாைம் இல்லாெவர்க-
்ளாகபவ காைபபடுகின்ைைர். 

பவனல வாய்பபுத் திட்்டத்தில் மைாறறுத் திை-
ைாளிகளின் உரினமையாை  3வீெ ் ொழில் வாய்ப-
பினை வழஙகி, எமைது ்ொழில் உரினமைனய 
உறுதி ்சய்யுமைாறு பகாருகின்ைைர்.  இம் மைக-
ஜரின் பிரதிகன்ள கிழக்கு மைாகாை ஆளுநர்  
மைறறும் பாராளுமைன்ை உறுபபிைர் கபில அது-
பகாரல மைறறும் ஜைாதிபதி ஆகிபயாருக்கு  
அனுபபியுள்ளனமை குறிபபி்டத்ெக்கது.

மாைட்ட தேயலாளருக்கு பிரசதே தேயலாளர் ஊ்டாக மகஜர்  

்கசிப்பு உற்பத்தி 
நினலயம 
சுறறிவனைப்பு
--மைட்்டக்க்ளபபு குறூப நிருபர்

மைட்்டக்க்ளபபு  மைாவட்்டத்தில் 
்பய்து வரும் அன்ட மைனழக்கு 
மைத்தியிலும் பநறறுமுன்திைம் 
மைானல பாரிய  கசிபபு உறபத்தி 
நினலயம் சுறறிவன்ளக்கபபட்்ட-
ொக மைாவட்்ட குறை  விசாரனைப 
பிரிவு ்பாறுபபதிகாரி பி.எஸ்.
பி.பண்டார ்ெரிவித்ொர்.

கடும் மைனழக்கு மைத்தியிலும் 
்காக்்காட்டிச்பசானல சந்தி-
மைனலப  பகுதியில் பமைற்காள-
்ளபபட்்ட பாரிய கசிபபு உறபத்தி 
நினலய முறறுனகயின்பபாது  
135,000 மி.லீ கசிபபு 630,000 மி.லீ 
பகா்டா மைறறும் இரு  பரளகள 
என்பை னகபபறைபபட்டுள்ளை.

குறித்ெ கசிபபு உறபத்தி  நினல-
யத்னெ ந்டாத்தி வந்ெ மூவர் ெபபி-
பயாடி விட்்டொகவும், அவர்கன்ள 
னகது்சய்ய  ந்டவடிக்னககள 
பமைற்காள்ளபபட்டுள்ளொகவும் 
்பாலிசார் ்ெரிவித்ெைர்.

அக்்கனரப்்பறறில் ்பாரம்பரிய ்கனல்கள் 
வதா்டர்பான வசேயல்முனற ்பயிறசி

்பா்டசோனல்கள் மநறறு ஆரம்பம

--மைட்்டக்க்ளபபு குறூப நிருபர்

உயர் வகுபபுகளுக்காை இரண -
்டாம் கட்்ட பா்டசானலகள  பநறறு 
ஆரம்பிக்கபபட்்டை.  மைட்்டக்க்ளபபு 
மைாவட்்டத்தில் அ தி கமைாை  பா்டசா-
னலகள திை க்கபபட்்டை. மைாைவர்-
கள சுகாொர நன்டமுனைகன்ளப 

பபணி பா்டசானலகளுக்கு வருனக 
ெந்ெைர். மைாைவர்கள ்பரும் உறசா-
கத்து்டன் வருனக ெந்திருந்ெைர்.

மைட்்டக்க்ளபபு விபவகாைந்ொ 
மைகளிர் கல்லூரி அதிபர்  திருமைதி 
என்.ெர்மைசீலன் ்ெரிவிக்னகயில் 90 
செவீத்திறகும் அதிகமைாை மைாைவர்-
கள வருனக ெந்ெொக   ்ெரிவித்ொர்.

ேனழக்கு ேத்தியில் மநறறு ்பா்டசோனல்கள் ஆரம்பம
(கானரதீவு குறூப நிருபர்)

நீண்டகால  ்காபராைா விடுமுனை-
யின் பின்ைர் திஙகட்கிழனமை (8) ெரம் 
11 மைறறும் உயர்ெர 1ஆம் 2ஆம் வரு்ட 
மைாைவர்கள  பா்டசானலக்கு சமுகமை-
ளித்ெைர்.

பநறறு மைனழக்கு மைத்தியில் கானரதீவு  
விபுலாநந்ொ பெசிய கல்லூரிக்கு ்பரு-

வாரியாை மைாைவர்கள வருனகெந்ெ-
ைர்.  அவர்கன்ள அதிபர் மை.சுந்ெரராஜன் 
உளளிட்்ட ஆசிரியர் குழாம் சுகாொர 
முனைபபடி  வரபவறைைர். ்காபரா-
ைாவால் இழந்ெ கல்வினய மீட்க அர-
சாஙகம் பல வனகயாை  பவனலத்திட்-
்டஙகன்ள அமுல்படுத்தி படிபபடியாக 
நான்குகட்்டஙக்ளாக பா்டசானலகன்ள  
திைந்துவருகிைது.



உலகில் பட்டினியால் 
வாடும் மக்களின் எண்-
ணிக்்க ்கணிசமா்க அதி்கரித்-
துள்ளதா்க ஐககிய நாடு்கள 
ச்ப ததரிவித்துள்ளது.  

43 நாடு்களில் பட்டினி -
யின் விளிம்பில் இருப்பார் 
எண்ணிக்்க 45 மில்லிய-
னுககு உயர்ந்துள்ளதா்க, ஐ.நா 
உணவு அ்மபபு கூறியது. 
ஓராண்டுககு முன்்னர் 
பதிவா்ன 42 மில்லிய்்னவிட 
இது அதி்கம். ஆப்கானிஸதானில் 
்மலும் 3 மில்லியன் ்பர் பட்டினி-
யால் வாடுவது ்கண்டுபிடிக்கபபட்-
டதால் அந்த எண்ணிக்்க அதி்க-
ரித்துள்ளது.  

உளநாட்டுப ்பார், பருவநி்ல 
மாற்றம், த்காவிட்-19 ்நாயபப -
ரவல் ்பான்்றவற்றால் உல்கம் 
முழுவதும் பட்டினியால் வாடும் 

மக்களின் எண்ணிக்்க ்கணிசமா்க 
உயர்ந்துள்ளதா்க உணவு அ்மபபு 
கூறியது.  

உல்க்ளாவிய பட்டினி்ய 
தவிர்பபதறகு 7 பில்லியன் தடாலர் 
்த்வபபடுவதா்க உல்க உணவுத் 
திட்டம் குறிபபிட்டுள்ளது. இந்த 
ஆண்டு ஆரம்பத்தில் இந்த நிதித் 
்த்வ 6.6 பில்லிய்னா்க இருந்-
தது.     

விண்தவளியில் நடந்த 
முதல் சீ்னப தபண் என்்ற 
தபய்ர வாங் யாபபிங் 
தபறறுள்ளார்.  

சீ்னாவின் விண்தவளித் 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியா்க 

டியாங்்காங் விண்தவளி நி்லயத் -
திற்கா்ன ்கட்டுமா்னப பணி்கள 
நடந்து வருகின்்ற்ன. இந்நி்லயில் 
இந்தத் திட்டத்தின் முககிய அதி்கா -
ரியா்ன ஜாய ஜி்காங் என்பவருடன் 
இ்ணந்து பணியாறறிய தபண் 

வீராங்்க்்ன வாங் யாபபிங் விண் -
தவளியில் நடந்து சாத்்ன ப்டத் -
தார்.  

இதன் மூலம் விண்தவளியில் 
நடந்த முதல் சீ்னப தபண் என்்ற 
தபய்ரயும் அவர் தபறறுள்ளார்.  

சில நிமிடங்்கள மட்டும் நடந்து -
விட்டு பின்்னர் அவர் விண்தவளி 
நி்லயத்திறகு திரும்பி்னார்.  

வாங் யாபபிங் சீ்ன விமா்னப -
ப்ட வீராங்்க்்னயா்க இருந்து 
வந்தார். 

2010ஆம் ஆண்டு அவர் 
விண்தவளி வீராங்்க்்னயா்க 
்தர்வு தசயயபபட்டார். 41 
வயதா்ன நி்லயில் அவர் விண்தவ -
ளியில் நடந்து இந்த சாத்்ன்ய 
நி்கழ்த்தியுள்ளார்.    

உல்க்ளாவிய த்கா்ரா்னா ததாறறு 
சம்பவங்்கள 250 மில்லிய்்ன 
தநருங்கியுள்ளது. ்கடந்த மூன்று 
மாதங்்களில், தி்னசரிய ததாறறு சம்-
பவங்்கள 36 வீதமா்க வீழ்ச்சி ஏறபட்-
டிருபபதா்க ்ராயட்டர்ஸ புளளிவிப-
ரம் ்காட்டுகி்றது.   

்வரஸ பரவல் மந்தம்டந்-
த்பாதும், ்வ்கமா்கப பரவககூ-
டிய தடல்டா திரிபு ்காரணமா்க 
ஒவதவாரு 90 நாட்்களுககு 50 மில்-
லியன் புதிய ததாறறு சம்பவங்்கள 
பதிவாகின்்ற்ன. முதலாவது 50 மில்-
லியன் ததாறறு சம்பவத்திறகு சுமார் 
ஓர் ஆண்டு எடுத்துக த்காண்ட்ம 
குறிபபிடத்தக்கது.   

எனினும் ரஷயா, உக்ரன் மறறும் 
கி்ரக்கம் ்பான்்ற நாடு்களில் 
்நாயத்ததாறறு சாத்்ன அ்ளவுககு 
உச்சம் தபறறிருககும் நி்லயில், 
240 நாடு்களில் 55 நாடு்களில் ்நாயத் 
ததாறறு சம்பவங்்கள அதி்கரித்திருப-
பதா்க ்ராயட்டர்ஸ ஆயவு்கள ததரி-
விககின்்ற்ன.   

கிழககு ஐ்ராபபா அந்தப பிராந்தி-
யத்தில் மி்கக கு்்றவா்ன தடுபபூசி 
வழங்்கபபட்ட பகுதியா்க உள்ளது. 

உலத்கங்கும் பதிவாகும் அ்்னத்து 
புதிய ததாறறு்களில் பாதிககும் அதி்க-
மா்னது ஐ்ராபபிய நாடு்களில் இடம்-
பிடித்துள்ளது. இதில் ஒவதவாரு 
நான்கு நாட்்களுககு ஒரு மில்லியன் 
ததாறறு சம்பவங்்கள பதிவாவதா்க 
ஆயவில் கூ்றபபட்டுள்ளது.   

உல்க மக்கள ததா்்கயில் பாதிக-
கும் அதி்கமா்னவர்்கள இன்னும் 
ஒருமு்்ற்யனும் தடுபபூசி தப்றாத-
வர்்க்ளா்க இருபபதா்க ்ராயட்டர்ஸ 
தரவு்கள கூறுகின்்ற்ன. கு்்றந்த வரு-

மா்னம் உ்டய நாடு்களில் 5 வீதத்-
திறகும் கு்்றவா்னவர்்க்்ள ஒரு 
மு்்ற்யனும் தடுபபூசி தபறறுள்ள-
்னர்.   

அடுத்த 12 மாதங்்களில் ஏ்ழ நாடு-
்களில் த்கா்ரா்னா தடுபபூசி திட்டம், 
்சாத்்ன மறறும் மருந்துக்கா்க 23.4 
பில்லியன் தடாலர் நிதி்ய உலகின் 
20 மி்கபதபரிய தபாரு்ளாதார நாடு-
்களிடமும் உல்க சு்காதார அ்மபபு 
மறறும் உதவிக குழுக்கள ் ்காரிக்்க 
விடுத்த்ம குறிபபிடத்தக்கது.
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சூடான் ப�ாராடடக்ாரர் மீது 
்ண்ணீர்ப் புக்ப் பிரப�ா்ம்

சூடான் த்லந்கர் ்கார்தூமில், 
ஜ்னநாய்கத்துககு ஆதரவா்ன 
்பாராட்டத்தில் பங்த்கடுத்தவர்்கள 
மீது சூடானின் பாது்காபபு ப்ட -
யி்னர் ்கண்ணீர் பு்்க குண்டு்க்்ள 
வீசி்னர்.  

்கடந்த மாதம் நடந்த இராணுவ 
ஆட்சிக ்கவிழ்ப்ப எதிர்த்து, இரு 
நாட்்கள திட்டமிடபபட்ட மக்கள 
ஒத்து்ழயா்ம ்பாராட்டத்தில் 
இச்சம்பவம் நடந்தது. சூடானில் 
நிலவும் பிரச்சி்்ன்யத் தீர்க்க, 

அரபு லீக மத்தியஸதர்்கள ்கார்தூம் 
ந்கருககு வந்து ்சர்ந்துள்ள்னர், 
அதறகி்டயிலும் ்பாராட்டம் 
நடந்து வருகி்றது.  

ஆசிரியர்்கள பங்த்கடுத்த ஒரு 
்பாராட்டம் பாது்காபபு ப்டயி்ன -
ரால் தடுத்து நிறுத்தபபட்டது இங்கு 
குறிபபிடத்தக்கது. ்பாராட்டக்கா -
ரர்்கள, இராணுவ ஆட்சி பின்வாங் -
்கபபட்டு, அ்மதியா்ன மு்்றயில் 
சிவில் ஆட்சி அனுமதிக்கபபட 
்வண்டும் எ்ன ்்காரி வருகின்்ற்னர்.    

அமெரிக்ாவில் சர்்வபேச  
��ண ்டடுப்�ாடு ேளர்வு

அதமரிக்கா, அதன் சர்வ்தச 
பயணக ்கட்டுபபாடு்க்்ள 
்நறறு திங்்கட்கிழ்ம ததாடக-
்கம் த்ளர்த்தியுள்ளது.   

சுறறுபபயணத்துககும், அத்தி -
யவசியமற்ற பயணங்்களுககும் 
30ககு ்மறபட்ட நாடு்களின் 
பயணி்களுககு அது அனுமதி 
வழங்்கவுள்ளது. ஐ்ராபபா, 
பிரிட்டன், சீ்ன ்பான்்ற்வ 
அவறறில் அடங்கும்.  

ஒன்்ற்ர ஆண்டுககும் ்மலா்க 
பயணக ்கட்டுபபாடு்கள நடபபில் 
உள்ள்ன. தகுதிதபறும் நாடு்களில் 
இருந்து, முழு்மயா்கத் தடுபபூசி 
்பாட்டுகத்காண்டவர்்கள அதமரிக-
்காவுககுள நு்ழய அனுமதி வழங்-
்கபபடும்.  

தடுபபூசி, உல்க சு்காதார அ்மப-
பின் ஒபபுத்லப தபற்றதா்க இருக-
்க்வண்டும். பயணி்கள, தங்்கள 
பயணத்துககு 72 மணி்நரத்துககு 

முன்்னதா்கக ்வரஸ ததாறறு 
இல்்ல என்ப்த உறுதிதசயய 
்வண்டும்.  

அத்த்்கய நிபந்த்்ன்க்்ளப 
பூர்த்திதசய்வார், அதமரிக்காவுக-
குள நு்ழந்ததும் தனி்மபபடுத்-
திகத்காள்ள ்த்வ இருக்காது.  

சர்வ்தச பயணி்கள அதமரிக்கா -
வுககுள மீண்டும் அனுமதிக்கபப-
டுவது அந்நாட்டின் சுறறுபபயணத் 
து்்றககுப தபரிதும் உதவும் எ்ன 
நம்பபபடுகி்றது.    

உலகில் �டடினி�ால்  
்வாடுப்வார் அதி்ரிப்பு

சீன ்ம்யூனிஸ்ட ்டசி 
குழு கூடடம் ஆரம்�ம்

சீ ்ன ா ் வ 
ஆளும் ்கம் -
யூ னி ஸ ட் 
்கட்சியின் மத் -
தியக குழுக 
கூட்டம் ்நறறு ஆரம்பமா்னது.  

இதில் ஜ்னாதிபதி ஷி ஜின்பிங்கின் 
அதி்காரம் இன்னும் உறுதிதசயயபப-
டும் என்று கூ்றபபடுகி்றது. அடுத்த 
ஆண்டு இடம்தப்றவிருககும் ்தர் -
தலில் ஷி மூன்்றாவது தவ்ணககு 
ஜ்னாதிபதியா்க ததரிவு தசயயபப -
டககூடும். ஆ்றாவது மு்்ற ந்ட-
தபறும் சந்திபபில், ்கட்சியின் 
300ககும் ்மறபட்ட உறுபபி்னர்்கள 
பங்்்கறகின்்ற்னர்.  

்கட்சியின் நூற்றாண்டு நி்்ற்வ 
முன்னிட்டு, முககியத் தீர்மா்னம் 
ஒன்்்றப பரிசீலிபபதறகு முன்னு -
ரி்ம வழங்்கபபடுகி்றது.  

்கட்சியின் முககியப தபாறுபபு்க-
ளில் உள்ளவர்்கள மாற்றபபடககூ-
டும். ஆ்னால், ஜ்னாதிபதி ஷிககுப 
பின்்னர் யார்? என்பது பறறி அறிவிக-
்கபபடாது என்று எதிர்பார்க்கபபடு-
கி்றது. சந்திபபின் ஒரு பகுதியா்கத், 
தாயவா்்ன மீண்டும் இ்ணககும் 
திட்டங்்கள குறித்தும் ்பசபபடும் 
என்று ததரிவிக்கபபட்டது.     

சீனாவில் ம்ாபரானாக்வ  
முறி�டிப்�தில் மெருக்டி

சீ ்ன ா வின் 
த்கா்ரா்னா 
் ந ா ய ப -
ப ர வ ் ல 
மு ற றி லு ம் 
து்டத்ததாழிபபதற்கா்ன த்காள்்க 
தநருககுதலில் உள்ளது.  

அங்கு புதிதா்க சுமார் 90 ்பருககு 
்வரஸ ததாறறு உறுதி தசயயபபட்-
டுள்ளது.  

்கடந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் ஏற-
பட்ட ்வரஸ பரவ்லப ்பான்று, 
தற்பாது சீ்னாவின் தபரும்பாலா்ன 
பகுதி்களில் ்நாயத்ததாறறு நீடிககி-
்றது.  

குளிர்க்காலத்திலும், அடுத்த இ்ள-
்வனிற்காலத்திலும் ்நாயபபரவ-
்லக ்கட்டுபபடுத்த சீ்னா சிரமத்்த 
எதிர்்நாக்கககூடும் என்று சு்காதார 
அதி்காரி்கள ததரிவித்த்னர்.  

250 மில்லி�கன மெருங்கும்  
உல் ம்ாபரானா சம்�்வம்

ம்ாவிட-19 ொத்திகரக�  
பசாதிக் பிரிடடன் திடடம்

தமர்க நிறுவ்னத்தின் த்காவிட்-19 
மாத்தி்ர்க்்ள இம்மாதத்திலிருந்து 
்சாத்்ன தசயய பிரிட்டன் திட்ட -
மிட்டுள்ளது.  

பிரிட்டனின் சு்காதாரப பாது -
்காபபு அ்மபபு ்கடந்த ஞாயிறறுக -
கிழ்ம இந்தத் த்கவ்ல தவளியிட் -
டது. இந்த ்சாத்்ன்கள தடுபபூசி 
்பாட்டுகத்காள்ளா்தாரிடம் நடத் -
தபபடும்.  

பிரிட்டன் ்கடந்த வாரம் தமர்க 
நிறுவ்னத்தின் த்காவிட்-19 மாத்தி -
்ர்களுககு ஒபபுதல் வழங்கியது. 
த்காவிட-19 மாத்தி்ர்களுககு ஒப -
புதல் அளித்த முதல் நாடு பிரிட் -

ட்னாகும்.  த்காவிட்-19 ்நாயத் -
ததாறறுககு எதிரா்ன ் பாராட்டத்தில் 
தமர்க நிறுவ்னத்தின் ்மால்னுபிர -
வீர் மாத்தி்ர்கள முககிய திருபப -
மா்க இருககும் என்று எதிர்பார்க்கப -
படுகி்றது.  

தமர்க நிறுவ்னத்தின் சுமார் 
480,000 த்காவிட்-19 மாத்தி்ர -
்க்்ளயும் ்பசர் நிறுவ்னத்தின் 
250,000 த்காவிட்-19 மாத்தி்ர்க -
்்ளயும் வாங்்க பிரிட்டன் ஒபபந்தம் 
தசயதுத்காண்டுள்ளது.  

ஆயினும் ்பசர் மாத்தி்ர்க -
ளுககு பிரிட்டன் இன்னும் அதி்கார -
பூர்வமா்க ஒபபுதல் வழங்்கவில்்ல.    

மெர்ெனியில் ம்ாபரானா  
மோற்று �ர்வல் அதி்ரிப்பு
தஜர்மனியில், ்கடந்த ஓராண்டில் 

்காணாத அ்ளவு புதிதா்க த்கா்ரா்னா 
ததாறறு அ்டயா்ளம் ்காணபபடு-
்வார் எண்ணிக்்க ்கடந்த வாரம் 
அதி்கரித்துள்ளது.  

அங்கு, ்வரஸ பரல் 100,000 
்பரில் 201.1 என்்ற வீதத்தில் இருபப -
தா்கத் தரவு்கள ்காட்டுகின்்ற்ன. தஜர்-
மனியில் முன்்ன்ர விட ்மலும் 
அதி்கமா்்னார் தடுபபூசி ்பாட்டுக-

த்காண்ட்னர். இருபபினும், முழு்ம-
யா்கத் தடுபபூசி ்பாட்டுகத்காண்-
்டார் எணணிக்்க 70 வீதத்திறகும் 
கு்்றவா்க்வ உள்ளது.  

தடுபபூசி ்பாட்டுகத்காள்ளா்தா -
ருககு வரும் மாதங்்களில் ்வரஸ 
ததாறறு ஏறபடலாம் எ்ன அஞசபப-
டுகி்றது.  

தஜர்மனியின் சாகசனி பகுதியில் 
்தசியச் சராசரி்ய விட, அதி்கமா்க 

்வரஸ பரவல் வீதம், 100,000 
்பரில் 491.3 என்்ற அ்ளவில் 
உள்ளது. தஜர்மனியில், தடுபபூசி 
்பாடா்தாருககுப புதிய ்கட்டுப-
பாடு்கள ந்டமு்்றபபடுத்தபபடு-
கின்்ற்ன.  

உட்பு்ற உணவ்கங்்கள, உள்ளரங் -
கு்கள ஆகியவறறுககுச் தசல்்வார், 
முழு்மயா்கத் தடுபபூசி ்பாட்டி-
ருக்க ்வண்டும் அல்லது ்வரஸ 

ததாறறிலிருந்து மீண்டதற்கா்ன 
சான்்்றக ்காட்ட ்வண்டும் என்்ற 

புதிய விதி தசயல்மு்்றபபடுத்தப-
படும்.     

விண்ம்வளியில் ெடந்து சீனப் ம�ண் சாேகன

�ரு்வநிகல ொொடு: ்டலில்  
நின்்ற்வாறு ப�சி� அகெசசர்
பசிபிக தபருங்்கடல் நாடா்ன 

துவலுவின், தவளியு்றவு அ்மச்சர் 
்சமன் ்்காப ்கடலில் நின்்றவாறு 
பருவநி்ல மாற்றம் குறித்து ்பசி-
யுள்ளார்.  

சிஓபீ26 பருவநி்ல மாநாட்டிற-
்கா்க முழங்்கால் அ்ளவு, ்கடலில் 
நின்று அவர் ்காதணாளியில் ்பசி-
யுள்ளார். பருவ நி்ல மாற்றத்தால் 
தமது தீவு நாடு எத்த்்கய அபா -
யத்்த எதிர்்நாககுகி்றது என்ப -
்தக ்்காப சுட்டிக்காட்டி்னார்.   

்கடல் மட்ட உயர்வால் துவலு 
தபரிய அ்ளவில் பாதிக்கககூடும் 
என்று அவர் அச்சம் ததரிவித்தார். 
பருவநி்ல மாற்றத்தின் தாக்கத்தில் 

இருந்து தபபிக்க உட்னடி நடவடிக-
்்க்கள எடுக்க ்வண்டும் என்றும் 
துவலு வலியுறுத்தியது.  

்்காபவின் ்காதணாளி சமூ்க 
வ்லத்த்ளங்்களில் அதி்கம் பகிரபப -
டுகி்றது.    

நியூசிலாந்தின் �ள்ளி்வாசல்  
ோககுேல்ோரி பென்முக்றயீடு

நியூசிலாந்து கி்ரஸ்சர்ச் பளளிவாசல்்களில் 51 முஸலிம் 
வழிபாட்டா்ளர்்க்்ள படுத்கா்ல தசயத தாககுதல்தாரி 
தம்மீதா்ன ஆயுள தண்ட்்னககு எதிரா்க ்மன்மு்்றயீடு 
தசயயவுள்ளார். 2019 தாககுதலின் பின்்னர் அவர் குற்றத்்த 
ஒபபுகத்காண்ட நி்லயில் இந்தத் தண்ட்்ன வழங்்கபபட்-
டதா்க அவரது வழக்கறிஞர் குறிபபிட்டுள்ளார்.   

தவள்்ளயி்ன ்மலாதிக்கவாதியா்ன 31 வயது பிதரன்-
டன் டரன்ட் மீது ்கடந்த ஆண்டு பி்ண இன்றி ஆயுள 
தண்ட்்ன விதிக்கபபட்டது. 

நியூசிலாந்து நீதிமன்்றம் ஒன்று ஒருவருககு இவவாறு 
ஆயுள தண்ட்்ன விதித்தது முதல் மு்்றயாகும்.   

இந்நி்லயில் இந்த தண்ட்்ன அவநம்பிக்்கககுரியது 
மறறும் உரி்மச் சட்டங்்க்்ள மீறுவதா்க உள்ளது என்பதால் 
இந்தத் தீர்பபுககு எதிரா்க தமது ்கட்சிக்காரருககு ்மன்மு்்ற-
யீடு தசயய ஆ்லாச்்ன வழங்கியதா்க பிதரன்டனின் வழக-
்கறிஞர் ்டானி எலிஸ ததரிவித்துள்ளார்.     
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ச்பவாலிஸவாரின் கடமைக்கு இமடயூறு

ஆறு பெண் சந்தேக 
நெரகள் உடெட 10 ்ெர 
பெொலிஸொரினொல் ககது 
அநுராதபுரம் தினகரன், திறப்பனன தினகரன்  
நிரு்பரகள்  

அநுராதபுரம் கஹட்டகஸ்திகிலிய ்பகுதியில்  
ப்பாலிஸாரது க்டனைக்கு இன்டயூறு வினை-
வித்து அவரகனை தாக்கிய சம்்பவத்து்டன் 
பதா்டரபுன்டய ஆறு ப்பண் சந்தக ந்பரகள் 
உட்ப்ட ்பத்துப்்பனர அநுராதபுரம் வலய குற்-
றத்தடுபபு பிரிவு ப்பாலிஸார னகது பசய்துள்ை-
னர.

கஹட்டகஸ்திகிலிய ப்பாலிஸ் பிரிவின் 
துருக்குராகை ்பகுதியில் க்டநத சனிக்கிழனை 
(06) ்பகல்  இசசம்்பவம் இ்டம்ப்பற்றுள்ைதாக 
ப்பாலிஸார பதரிவித்தனர. இதன்்்பாது காய-
ைன்டநத ப்பாலிஸ் ்பரி்சாதகர ஒருவரும் 
ப்பாலிஸ் கான்ஸ்்டபிள் ஒருவரும் சிகிசனசக்-
காக ்வண்டி அநுராதபுரம் ்்பாதனா னவத்திய-
சானலயில் அனுைதிக்கப்படடுள்ைனர என்்பது  
பதரியவநதுள்ைது.  சம்்பவம் ்பற்றி ் ைலும் பதரி-
யவருவதாவது, ்்பானதப ப்பாருள் ஒழிபபு 
பிரிவுக்கு கின்டத்த தகவபலான்றுக்கனைய 
சம்்பவதினத்தன்று ்பகல் அநுராதபுரம் வலய 
்்பானதப ப்பாருள் தடுபபு பிரிவு ப்பாலிஸார 
கஹட்டகஸ்திகிலிய துருக்குறாகை ்பகுதியில் 
்ைற்பகாள்ைப்பட்ட சுற்றிவனைபபின் ்்பாது 
27 கிராம் பஹ்ராயின் ்்பானதப ப்பாருடகளு-
்டன் 18 வயது இனைஞன் ஒருவனர னகது பசய்-
துள்ை ்்பா்த தடிகள் ைற்றும் ப்பால்லுகைால் 
ப்பாலிசானர தாக்கியுள்ைனர.

நிலனைனய கடடு்படுத்துவதற்காக ்வண்டி 
சம்்பவயி்டத்துக்கு கஹட்டகஸ்திகிலிய 
ப்பாலிஸார வரவனழக்கப்படடுள்ைது்டன் 
அவரகளின் உதவியு்டன் தாக்குதல் சம்்பவத்து-
்டன் பதா்டரபு்டய ஆறு ப்பண்கனையும் நான்கு 
ஆண்கனையும் ப்பாலிஸார னகது பசய்தனர. 
பின்னர  அநுராதபுரம் நீதிைன்றில் ஆஜர ்படுத்-
தப்பட்ட்்பாது அவரகனை  விைக்கைறியலில் 
னவக்குைாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார. சம்்பவம் 
பதா்டர்பான ்ைலதிக விசாரனைகனை கஹட-
்டகஸ்திகிலிய ப்பாலிஸார ்ைற்பகாண்டு வரு-
கின்றனர.

நீரில் மூழ்கி 
குடுமெஸதேர உயிரிழப்பு 

கற்பிடடி தினகரன் 
வி்ே்ட நிரு்பர

முந்தல் புதுக்குடியி-
ருப்பு பகுதியிலுள்ள 
கு்ளம் ஒன்றில் மீன்பி-
டிக்்கச் சென்்ற குடும்பஸ்-
்தர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி  
ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) 

உயிரிழந்த்தா்க முந்தல் சபாலிஸார் ச்தரிவித்த-
னர்.

முந்தல் குடியிருப்பு பகுதிமைச் செர்ந்த 
47 வைதுமைை ஒரு பிளம்ளயின் ்தநம்தசை 
இவவாறு உயிரிழநதுள்ளார்.

குறித்த நபர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ைாமை மீன்-
பிடிப்ப்தற்்கா்க முந்தல் குடியிருப்பு பகுதியி-
லுள்ள கு்ளம் ஒன்றுக்கு சென்றுள்ளார் எனத 
ச்தரிவிக்்கப்படுகி்றது.

இவவாறு மீன்பிடிப்ப்தற்்கா்க சென்்ற நிமையி-
சைசை குறித்த நபர் அந்தக் கு்ளததில் நீரில் மூழ்-
கியுள்ளார் என சபாலிஸார் குறிப்பிடைனர்.

இ்தமனைடுதது, அங்கிருந்தவர்்கள ஒன்று 
செர்நது கு்ளததிற்குள வீழ்ந்த குடும்பஸ்்தமை 
பாது்காப்பா்க சவளிசை எடுதது, உைனடிைா்க 
முந்தல் ைாவடை மவததிைொமைக்கு ச்காண்டு 
சென்்ற சபாதிலும் அவர் அங்கு சிகிச்மெ பை-
னின்றி உயிரிழநதுள்ளார்.

கன மகழயொல் 
களுத்துகையில் 
வீதிகள் மூழ்கின 

களுத்துனற சுழற்சி நிரு்பர 

களுத்துனற  ைாவட்டம் முழுவதும் க்டநத 
சில நாடகைாக பதா்டரநது ப்பய்து வரும் 
கன ைனழ காரைைாக களுத்துனற ப்பாலிஸ் 
்பயிற்சி ்பா்டசானலயின் பிரதான நுனழவாயி-
லுக்கு முன்னால் காைப்படும் பகாலணிய 
சநதி நீரில் மூழ்கி காைப்படுகின்றது.  

இதன் காரைைாக  களுத்துனற நகரில்  
இருநது பகாலணிய சநதியின் ஊ்டாக அனைந-
துள்ை    களுத்துனற  ் சருபிட்ட ைற்றும்  களுத் -
துனற ்ந்ப்ட வீதியின்  ்்பாக்குவரத்து ந்டவ-
டிக்னககள் ்பாதிக்கப்படடுள்ைன. 

அநுராதபுரம் ்ைற்கு தினகரன் நிரு்பர

ஹ்பரை ஹுருலு பூஙகாவிற்கு சுற்றுலா 
பசன்றிருந்தானர காடடு யானனயின் தாக்குத -
லில் இருநது ்பாதுகாப்பதற்காக ்வகைாக ்பய -
ணித்த ஜீப வண்டி குன்டசாய்நததில் ஒருவர 
உயிரிழநதுள்ைதாக ப்பாலிஸார பதரிவித்த-
னர.

நான்கு குழநனதகள் உட்ப்ட ஒன்்பது ்்பர 
காயமுற்று னவத்தியசானலயில் அனுைதிக்கப-
்படடுள்ைதாகவும் ப்பாலிஸார பதரிவித்தனர.

சுற்றுலாப ்பயணிகனை ஏற்றிச பசன்ற 
வாகன்ை இவவாறு த்டம்புரண்டுள்ைது.

ஜீப் வண்டி 
குகடசொய்நது 
ஒருவர உயிரிழப்பு

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

Equipments

5. Computers & Accessories
6. Money (in transit and safe)
7. Motor Vehicles
8. Goods in Transit
9. 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.

ngWif mwptpj;jy;
tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;
itj;jparhiyfSf;fhd rikj;j czT toq;Fjy; - 2022

2022Mk; tUlj;jpy; ,iaGila itj;jparhiyfSf;F rikj;j czit toq;Ftjw;fhf  2021-

12-01Mk; 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.

Nrit

itj;jpa 

rhiy 

tFjp

fl;lzk; kw;Wk; rkh;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

xU Nfs;tpg; 

gj;jpuj;jpw;fhd

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 

gj;jpuf; fl;lzk; (&gh)

2022 khh;r; 03Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygb 

ahFk; tq;fpg; gpiz 

Kwp (&gh)

nrhj;Jr;

rhd;wpjo; 

nghJ

(&gh)

rikj;j czT toq;fy;

A 2>500.00 85>000.00 150>000.00

B 2>500.00 75>000.00 125>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

 

03.  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;.

04. 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;.

05.  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;.

06.  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;.

07.  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;.

08.  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 2022-

03-03Mk; 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;. 

09. ,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

(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;.

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).

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.

gq;Fjhuu;fs;
nfhs;tdT nra;ag;gl;l 

gq;Ffspd; vz;zpf;if
rjtPjk;

tiuaWf;fg;gl;l N\h nthy]; vd;l; n`l;[;]; 8>700>000 33.68%
N\h nthy]; ,d;nt];l;nkd;l;]; gPvy;rP 7>742>800 29.97%
v];.tP. uhi[ah kw;Wk; N[.N[.gP.V. uhi[ah 3,130,000 12.12%
v];.Mu;. uhi[ah kw;Wk; I.Mu;. uhi[ah 2,120,000 8.21%
nkhj;jk; 21,692,800 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.

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.

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.

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;.

,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 gq;Ffisj; jtpu> fhu;bad; nfgpl;ly; ghu;l;du;]; gPvy;rp ,y; tpUg;gwptpg;Gr; 

nra;fpd;w fk;gdpf;F kw;Wk;/my;yJ tpUg;gwptpg;Gr; nra;fpd;w fk;gdpAld; ,ize;J 

nraw;gLk; ve;jnthU egUf;Fk; nrhe;jkhd my;yJ fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;w Vw;fdNt 

,Uf;fpd;w 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;        gzpg;ghsu;

gp. Fzjpyf        v];.tp. uhi[ah

2021 etk;gu; 02
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க�ொள்ளையில் 
ஈடுபட்ட நபர் ்�து
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                         

அநுராதபுரம் பகுதிதில் இடம்்பற்ற பல 
்காள்ளைச் சம்பவஙகளுடன் ்தாடர்பு-
்டய சந்தக நபர் ஒருவ்ர அநுராதபுரம் 
்பாலிஸார் (07) ்கது ்சய்துளளைனர்.

 இச்சம்பவம்  அநுராதபுரம் பகுதியில் இடம் -
்பறறுளளைதாக விசார்ைக்ளை ்ேற்காண்-
டுவரும் அநுராதபுரம் ்பாலிஸ் நி்லய 
குற்றததடுப்பு பிரிவு ்பாலிஸார் ்தரிவிதத-
னர். ்கது ்சய்யப்படடவர் 25 வயது ் டய 
்ககிராவ ேரதன்கடவளை பகுதி்ய வசிப்பி-
டோக ்காண்டவர் என்பது ஆ ரம்பகடட 
்பாலிஸ் விசார்ைகளில்  இருநது ்தரிய-
வநதுளளைது.

இச்சம்பவம் ்தாடர்பில் குற்றததடுப்பு 
பிரிவு ்பாலிஸாருக்கு கி்டதத தகவலுக்கு 
அ்ேய ்ேற்காளளைப்படடுவநத விசார -
்ைகளின் ்பாது கி்டதத தகவல்களின் 
அடிப்ப்டயில் சந்தக நபர் ்கது ்சய்-
யப்படடுளளை்ே குறிப்பிடததக்கதாகும். 
்பாலியான மு்்றயில் தயாரிக்கப்படட 
இராணுவ புலனாய்வுதது்்ற எனக் கூ்றப்ப-
டும் அ்டயாளை அட்டயி்ன பயன்படுததி 
்காள்ளைச் சம்பவஙகளில் ஈடுபடடுளளைார் 
என்பது ்பாலிஸார் நடததிய ்ேலதிக விசார-
்ைகளில் இருநது ்தரியவநதுளளைது.       

திஸ்ஸம�ொரொ்ம 
�ல்வி வலயத்தில் 
ஏழு மொணவர்�ளுக்கு 
க�ொரரொனொ 

இலஙமகை வவாச�வாலி தேசியக் கைமலஞரும ஊடகை-
வியலவாளருைவா� கைமலச்சுடர் எஸ்.வி. ்பதைசிறியின் 
தெமவயிம�ப் ்பவாரவாட்டி அவரது தெமவயிம� 
தைலும ஊக்கைப்்படுததும வமகையில் ஆமரயம்ப -
திமய தெர்்நே ெமூகை ஆர்வலரும விஸ்வகைலவா விமள-
யவாட்டுக்  கைழகைததின் ேமலவருைவா� இரவா சுதரஷ் 
(சுகு) மகையடக்கை சேவாமலத்பசி ஒன்றிம� அவருக்கு 
அன்்பளிப்்பவாகை  வழஙகி�வார். இேன்த்பவாது கைழகைததின் 
ச்பவாருளவாளர் ச்பவா. வித�வாஜன் அருகில் நிற்பமே-
யும ்படததில் கைவாணலவாம.

(்படம: ஆமரயம்பதி தி�கைரன் நிரு்பர்) 

"சீனனர�ொட்்ட 
கெம் ்டவர்"   
�ட்ட்ட திறப்பு விழொ   
்பருவ்ளை, சீனன்்காட்ட பளளிச்சங-

கததின் அனுசர்ையில் பாஸிய்யா ்பரிய 
ஜும்ஆப் பளளிவாசலுக்கு முன்னால் சீனன்-
்காட்ட ஊர் ் ஜோஅததார்களின் பல்காடி 
ரூபா நிதியுதவியில் நிர்ோணிக்கப்படடுளளை 
'்சனா்பார்ட ்ஜம் டவர்' (China Fort Gem 
Tower) புதிய கடடடம் எதிர்வரும் 12ஆம் 
திகதி  ்வளளிக்கிழ்ே கா்ல 7.30 ேணிக்கு 
்வபவ ரீதியாக தி்றநது ்வக்கப்படவுளளைது.   

இக்கடடடம் சீனன்்காட்ட பளளிச்சங-
கதத்லவர் ஏ.எச்.எம். முக்தார் ஹாஜியார் 
த்ல்ேயில் ்வபவ ரீதியாக தி்றநது ்வக்-
கப்படவுளளைது. 

இநநிகழ்வில் பளளிச்சஙக நிர்வாக ச்ப 
உறுப்பினர்கள, ஊர் ் ஜோஅததார்கள உடபட 
முக்கிய பிரமுகர்களும் கலநது சி்றப்பிக்கவுள-
ளைதாக பளளிச்சஙகததின் ்சயலாளைர் எம்.எம்.
எம். ஷிஹாப் ்தரிவிததார்.     

ஹம்பாந்தாட்ட குறூப் நிருபர்

ஹம்பாந்தாட்ட வலயததில் திஸ்ஸேகா -
ரா்ே ்காடடக் கல்விக் காரியாலய பிரிவில் 
உளளை ஐநது பாடசா்லக்ளைச் ்சர்நத ஏழு 
ோைவர்கள ்காவிட 19 ்கா்ரானா ்தாற -
றிறகுளளைாகியுளளைதினால் அநத பாடசா்ல-
க்ளை  மூடுவதறகு நடவடிக்்க எடுததுளளை-
தாக திஸ்ஸேகாரா்ே சுகாதார ்ச்வகள 
்வததிய அதிகாரி ்டாக்டர் பிரபாத லியைா-
ரச்சி ்நறறு (08)  ்தரிவிததார்.

ஒருபாடசா்லயில் இரண்டு ோைவர்க -
ளும் ஒரு ஆசிரியரும் ்காவிட 19 ்கா்ரானா 
்தாறறிறகுளளைாகியுளளைதினால் குறிதத பாட -
சா்லயி்ன தறகாலிகோக மூடுவதறகு 
சுகாதார தரப்பினர்நடவடிக்்க எடுததுளளை-
னர். 

அத்தாடு, ேற்்றாரு பாடசா்லயில் 
மூன்று ோைவர்கள ்தாறறுக்குளளைாகியுள -
ளைதாக இனஙகாைப்படடதி்ன ்தாடர்நது 
அப் பாடசா்லயின் மூன்று வகுப்புக்களும் 
்ேலு்ோரு பாடசா்லயிலும் மூன்றுோ-
ைவர்கள ்தாறறுக்குஉளளைாகியுளளைதாக 
இனஙகாைப்படடதி்ன்தாடர்நது அப் 
பாடசா்லயின் மூன்றுவகுப்புக்களும் தறகா -
லிகோக மூடப்படடு ஆசிரிய்ரயும் ோைவர்-
க்ளையும் வீடுகளில் தனி்ேப்படுததுவதறகு 
சுகாதார தரப்பினர் நடவடிக்்க எடுததுளளைதா-
கவும் திஸ்ஸேகாரா்ே சுகாதார ்ச்வகள 
்வததிய அதிகாரி ்ேலும் ்தரிவிததார்.

khj;jis gpuNjr rig

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;

toq;fy; fl;lzk; 

(&gh) 

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; (kpd; tprpwp> tspr;rPuhf;fp> Fsph;rhjdk; Nghd;wit) kw;Wk; 

cjphpg;ghfq;fs;

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; 1000.00

26 tpisahl;Lg; nghUl;fs;;> rq;fPj fUtpfs; kw;Wk; clw;gapw;rp  cgfuzq;fs;. 1000.00

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

Nritfs;

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;  kw;Wk; nghypj;jPd; vhpf;Fk; fUtpapd; jpUj;jNtiyfs;  kw;Wk;; 

guhkupj;jy;  

1000.00

34 mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;  kw;Wk; guhkupg;G 1000.00

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

guhkupj;jy;  

1000.00

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;> epwg;g+r;R g+Rgth;fs;> jr;R> 

cUf;fpnahl;Ljy; kw;Wk; kpd;rhu njhopy;El;gtpayH)

1000.00

40 rl;lj;juzp kw;Wk; nehj;jhupR Nritfs; 1000.00

41 epy msitahsH Nritfs; 1000.00

42 mYkpdpa fl;likg;Gfs;;> rptpypd; kw;Wk; gFjp gphpg;G nra;jy; Nghd;w Ntiyfs;. 1000.00

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;

1000.00

49 xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; &gh 2>000>000/- my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

ifj;njhopy;fSf;F (,f;lhl;/ CIDA epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; gjpT cs;stHfs; 

kl;Lk;) 

1000.00

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;:

jpfjp:

05 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 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;. 

ifnahg;gk;: .................................................................

ngaH : ..........................................................................

(,wg;gh; Kj;jpiu ,lTk;) 

jpfjp: .............................................................................

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;.

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.  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;  njuptpf;Fk; toq;FeHfSf;F 

Kd;Dupik toq;fg;gLk;. 

 2021-11-05   a+ vr;. vk;. fgpy gz;lhu N`d;njdpa

      jiytH>

      khj;jis gpuNjr rig

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

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;.

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;

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;

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;

03. xg;ge;jq;fs;

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)}

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;. 

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;.

02. jdpegh; tpahghuk; vd;why; gjpTr; rhd;wpjo;

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

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;.

05.  ,jw;F Kd;du; Ie;J mur epWtdq;fSf;fhtJ nghUl;fs; kw;Wk; Nrit 

toq;fpAs;sik rpwg;G jFjpahFk;.

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;.

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;

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

jq;fhiy efu rig
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Nghf;Ftuj;J mikr;R

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; jiyik 

mYtyfj;jpw;fhf - &gh 2>000/=

II.  kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzk; Ntun`u 

mYtyfj;jpw;fhf - &gh 2>000/=   

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 011-

2674846 ,id miof;fTk;.

jiytu;>

ngWiff; FO>

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

,y.: 341> vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G 05   

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; 10.90% 2024 'A' 11.25% 2031 'A'
ISIN* LKB 00524C150 LKB01231C151
Kd;itf;fg;gl;l njhif &.15>000 kpy;ypad; &.25>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 10.90% 
Mz;nlhd;wpw;F

11.25% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2019 khh;r; 15 2019 khh;r; 15

Kjph;Tj;jpfjp 2024 khh;r; 15 2031 khh;r; 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk; 

jpfjpfs;
15 khh;r; & 15 

nrg;lk;gh;

15 khh;r; & 15 

nrg;lk;gh;

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &.100.00 ,w;F 

&.1.8367

&.100.00 ,w;F 

&.1.8957

Vytpw;gidj;jpfjp 2021 etk;gh;; 11> tpahof;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;

2021 etk;gh;; 11> tpahof;fpoik 

K.g.11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2021 etk;gh; 15

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

njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) 
mj;Jld; xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

(&.1>000>000/- ngUf;fq;fspypUe;J)

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;.

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

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

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

*  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;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; 

ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

g;nt];l; nfg;gpl;ly; 

l;nu]hP]; ypkpl;ll; 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

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;jhhpR 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 

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;. 

S/N Item Descrip  on QTY Bid bond

1 polythene 116,568 KG 321,966.00

1)  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;.

2)  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;.

3)  tpiykD gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; 

MNyhridfSf;F mikthf tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

4)  ,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;. 

5)  ,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;

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)

1.  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. tplak; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

tpiykDg; 

gpizj; Njitg; 

gLj;jy;fs; 

(&ghtpy;)

tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lk; %Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

1 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

10>000.00 225>000.00 2021 etk;gh; 16Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

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.

khj;jis gpuNjr rig
LED tPjp tpsf;Ffs; nfhs;tdT nra;jy;

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
Effi  cacy (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
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,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;.

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;.

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;.

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;.

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.

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

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

njhiyNgrp ,y. 081-2476276> 2476036

ml;ltiz

Mjd 

,yf;fk;

tpguk; Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp 

(tUlhe;jk;) 

&gh

kPsspf;fg; 

gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif &gh

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

01

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 2>500.00

 

B.vk;.V.Nf. gz;lhu>

Nfs;tpf; FOtpd; jiyth;>

ghj;jJk;gu gpuNjr rig.

2021-11-08Mk; jpfjp

ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

Nfs;tp mwptpj;jy;

ghj;jJk;gu gpuNjr rig

nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

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. nghUl;fs; toq;Fjy;

njh. 

,y.

tFjp gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

01. rfy mYtyf cgfuzq;fs;> fhfpjhjpfs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; 1500.00

02. mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;/ cUf;F)> gpsh];bf; fjpiufs;> nfgpdl; cl;gl cw;gj;jpfs; toq;Fjy; 1500.00

03. Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (kyry$lq;fis Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; / Jk;Gj;jb> 
<h;f;fps;> J}hpiffs;> nkhg;> gpsh];bf; thspfs;> kyry$lj; J}hpiffs;>  thspfs;> kz;ntl;b> Nuf;iffs;> 

tPr;Rf; fj;jpfs;> n`y;kl;> fhyzpfs;> ifAiwfs;> ghJfhg;G ,Lg;Gg; gl;bfs;)

1500.00

04. eph;khzg;  nghUl;fs; toq;Fjy; (fy;> kzy;> nkl;ly;> nrq;fy;> jhh;> \l;lhpd;> fk;gp> gphpkpf;]; Nghd;wd) 1500.00

05. nfhq;fpwPl; rhh;e;j cw;gj;jpfs; toq;Fjy; (`pa+k; Foha;fs;> ifg;gpbfs;> nfhq;fpwPl; J}z;fs;> rPnke;Jf; 

fw;fs;> ggNyh jhq;fpfs;)

1500.00

06 Jzpfs;> rPUilf;Fj; Njitahd Jzpfs; kw;Wk; Nkirj; Jzpfs;> jpiur;rPiyfs; 1500.00

07. tpisahl;L cgfuzq;fs; 1500.00

08. kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis toq;Fjy; (tPjpfis xspa+l;Ltjw;Fj; Njitahd rfy 

cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;)

1500.00

09. thfdq;fSf;fhd lah;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs;/ Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; (Bry; / ngw;Nwhy; 
cl;gl)

1500.00

10. fzdpfs;> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; nkd;nghUl;fs; (Nlhdh;/CD/DVD/hpgd; Nghd;wd) 1500.00

11. mYtyf NtiyfSf;fhd fzdpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfis toq;Fjy;

1500.00

12. xypngUf;fpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1500.00

02. Nrit toq;Fjy;

njh. 

,y.

tFjp gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

01 rfy mr;R Ntiyfs; 1500.00

02 mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy; 1500.00

03 mYtyf ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; (fzdpfs;/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;) 1500.00

04 ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs; Nghd;wd 1500.00

05 epy msit Nritfs; kw;Wk; rl;lj;juzp Nritfs; 1500.00

06 ePh; Nkhl;lhh;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1500.00

07 jr;R Ntiy/ Nkrd; Ntiy/ cUf;fpnahl;Lk; Ntiy/ ePh;f;Foha; NtiyfSf;fhd Nrit/ cs;sf 

njhiyNgrp Nrit

1500.00

03. xg;ge;jf;fhuh;fs;

njh. 

,y.

tFjp gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

01 fl;blq;fs;> tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (50 ,yl;rk; &ghtpw;Ff; Fiwe;j xg;ge;jq;fs;) 1500.00

02 fl;blq;fs;> tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (50 ,yl;rk; &ghtpw;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fs;) 1500.00

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. toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuhpd; ngah;: .............................................................................................................................................................
2. tpahghu epWtdj;jpd; ngah;: ........................................................................................................................................................................

3. Kfthp: ...............................................................................................................................................................................................................

4. njhiyNgrp ,yf;fk;: .....................................................................................................................................................................................

5. milahs ml;il ,yf;fk;: ..........................................................................................................................................................................

6. toq;Fk; nghUs; kw;Wk; Nrit tplaj;jpd; ,yf;fk;: .............................................................................................................................

7. toq;Fk; nghUs; kw;Wk; Nritapd; ngah;: ...............................................................................................................................................

8. 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;

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;.  

Nfs;tpkD Mtzk; toq;fy; - 2021.11.09 md;W njhlf;fk; 2021.11.29 md;W gp.g. 2.30 tiu

Nfs;tpkD Vw;gJ - 2021.11.30 md;W K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpkD jpwg;gJ -  2021.11.30 md;W K.g. 10.30 f;F nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig $l;l 

kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

ml;ltiz

tupir 

,yf;fk;

Nfs;tp Nkw;nfhs;sg;gLk; tu;j;jf cupikapd; 

gz;G

tUlhe;j 

Fiwe;jgl;r 

tpiykD

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD gpiz 

itg;G njhif

Nfs;tpkD 

gbt 

fl;lzk;

01 nfg;gpj;jpnfhy;yht kPd; fil 122250.00 6000.00 2000.00

02 nfg;gpj;jpnfhy;yht nghJf; fopg;giw 91250.00 5000.00 2000.00

03 nfg;gpj;jpnfhy;yht rpw;Wz;br;rhiy 

thur;re;ij

46200.00 5000.00 2000.00

04 nfg;gpj;jpnfhy;yht thur;re;ij kPd; fil 

,yf;fk; 01

36400.00 5000.00 2000.00

05 nfg;gpj;jpnfhy;yht kPd; fil ,yf;fk; 02 36400.00 5000.00 2000.00

06 nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil 

,yf;fk; 03

36400.00 5000.00 2000.00

07 nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil 

,yf;fk; 04

36400.00 5000.00 2000.00

08 nfg;gpj;jpnfhy;yht thur; re;ij kPd; fil 

,yf;fk; 05

36400.00 5000.00 2000.00

09 K];ypk; vltPuntt khl;biwr;rpafk; 75000.00 5000.00 2000.00

10 vy;yntt khl;biwr;rpafk; 75000.00 5000.00 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;.

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;.

05.  ,iwr;rpf;$l trjp gpuNjr rigapdhy; toq;fg;gLtjpy;iy vd;gNjhL mjw;fhd trjpia ePq;fs; 

nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.

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.

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

Nfs;tp mwptpj;jy;

nfg;gpj;jpnfhy;yht gpuNjr rig

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.

tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Fwpj;j MNyhridfs; 

ngWif gpuptpy; ,Ue;J mYtyf Neuq;fspy; guPl;rpf;f 

KbAk;.

Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis 2021 etk;gu; 08Mk; 

jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp tiu 1000 

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

xd;iw gzkhf my;yJ fzf;F ,yf;fk; - 1643 Njrpa 

mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig vd;w ngaUf;F 

,yq;if tq;fp – Gwf;Nfhl;il> ,w;F nrYj;jp fPOs;s 

,lq;fspy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

1. njd; khfhz epthuz> rpfpr;ir kw;Wk; 

kWtho;T epiyak;> Njrpa mghafu 

xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig> cztl;Ld> 

fhyp.

2. Nky; khfhz epthuz> rpfpr;ir kw;Wk; 

kWtho;T epiyak;> Njrpa mghafu 

xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig> 173/2> rhe;jp 
khtj;ij> nfh];tj;j> jyq;fk.

3. etjpfj;j rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;T 

epiyak;> Njrpa mghafu xsljq;fs; 

fl;Lg;ghl;L rig> khN`dtj;j> Cuhnghy> 

epl;lk;Gt.

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

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 KbAk;.

Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis 2021 etk;gH 08Mk; 

jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp tiu 

1000 &gh (kPsspf;fg;glhj) tpiykD Mtzf; 

fl;lzk; xd;iw gzkhf my;yJ fzf;F ,yf;fk; 

- 1643 Njrpa mghafu xsljq;fs; fl;Lg;ghl;L rig 

vd;w ngaUf;F ,yq;if tq;fp – Gwf;Nfhl;il> 

,w;F nrYj;jp> KjyhtJ khb> ngWif gpupT> ,y. 

383> Nfhl;Nl tPjp> uh[fpupa vd;w ,lj;jpy; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

  

xt;nthU Nfs;tpkDf;fisAk; ,Lfpd;w ciwfspy; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Jg;GuT kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;L NritfSf;fhf tpiykDf; 

Nfhuy;” vd;W Fwpg;gpl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykD Mtzq;fis gpujp xd;Wld; 2021 etk;gu; 

29 Mk; jpfjp Kw;gfy; 10.00 f;F Kd;du; fPOs;s 

epge;jidfSf;F mika mDg;gTk; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp – 2021 etk;gu; 29 
Neuk; - Kw;gfy; 10.15 

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;.

ngWif mwptpj;jy;
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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;.

,J njhlu;gpy; midj;J tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtk; h  ps://
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;.

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

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)

 (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;.

 (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;.

 (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

 (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 tpguq;fSf;F gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisg; 
gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;. 

tprhuizfs;

gJis gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk; 055-2222702

nkhduhfy gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk; 055-2276200

jpaj;jyht Mjhu itj;jparhiy 057-2229586

k`paq;fid Mjhu itj;jparhiy 055-4936722

lhf;lh; vy;.V.V.vr;.Nf. j rpy;th>
jiyth;>
ngWiff; FO>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> gJis.

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;fSf;Fk;> ,yq;if 
[dehaf Nrhryprf; 
Fbaurpw ;Fk; mwpaj; 
jUtJld;> ,dpNky; rfy 
Mtzq;fspYk; vdJ Gjpa 
ngaiuNa gad;gLj;JNtd; 
vd;gijAk; njuptpj;Jf; 
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;. 

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;. 

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. 

tpiy kDf;fSf;fhd miog;G 
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 Nritapd; tpguk; Rj;jpfupg;G Nrit. ,lq;fs;

01 Rj;jpfupg;Gr; Nrit
�   fpof;F khfhzj;jpYs;s MAs;Ntj epWtdq;fSf;Fupa 

Rj;jpfhpg;G Nrit

02
MAs;Ntj kUe;J cw;gj;jpf;fhd 

%yg;nghUl;fs; toq;Fjy;

�  fg;gy; Jiw kUe;J cw;gj;jp ikak;> jpUNfhzkiy 

� rj;JUf;nfhd;lhd; kUe;J cw;gj;jp ikak;> kl;lf;fsg;G 

�  kUe;J cw;gj;jpikak;> mf;fiug;gw;W > fy;Kid

03 kspifg; nghUl;fs; toq;fy;

�   fg;gy; Jiw js MAs;Ntj itj;jparhiy> 

jpUNfhzkiy 

�    NfhghyGuk; khtl;l MAs;Ntj itj;jparhiy> 

jpUNfhzkiy

04 rikj;j czT toq;fy;

�  fpz;zpah khtl;l MAs;Ntj itj;jparhiy> 

jpUNfhzkiy

�  njfpajfz;ba khtl;l MAs;Ntj itj;jparhiy> 

mk;ghiw

�  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;

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.

,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;.

,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; jpizf;fs 

MizahsuplkpUe;J my;yJ jpizf;fs fzf;fhsuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

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; 2021-12-

31Mk;  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.

nghUl;fspd; tpguk; gjpTf; 

fl;lzk;

01 fhfpjhjpfs; 1000.00

02 mYtyf cgfuzq;fs;> jsghlq;fs;> cUf;Fg; nghUl;fs; 1000.00

03 kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 1000.00

04 Rfhjhuk; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs; 1000.00

05 fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 1000.00

06 mr;R Ntiyfs; 1000.00

07 mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1000.00

08 rPUil Jzp kw;Wk; Vida Jzp tiffs; toq;Fjy; 1000.00

09 tPjp eph;khzg;; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 1000.00

10 tpsk;gu gyif kw;Wk; ngdh; tiujy; 1000.00

11 thfd cjphpg;ghfq;fs; lah; kw;Wk; bAg; 1000.00

12 Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritf;fhd cgfuzq;fs; 1000.00

13 thfd jpUj;jNtiyfs; 1000.00

14 thfd Nrh;tp];fs; 1000.00

15 fzdp ,ae;jpuk;> epwg;G+r;rp> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;

1000.00

16 Kd;gs;sp cgfuzk;> Nkir> fjpiu> rpWth; g+q;fh cgfuzq;fs; 1000.00

17 ntt;NtW tifapyhd fUq;fy; toq;Fjy; 1000.00

18 gptprp kw;Wk; [pI Foha; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1000.00

19 ePh;khdp (kPw;wh;) toq;Fjy; 1000.00

20 vhpnghUs; toq;Fjy; (vz;nza;> ngw;Nwhy;> Bry;) 1500.00

21 tpisahl;L cgfuzq;fs; toq;Fjy; 1000.00

22 gyif kw;Wk; kuq;fs; toq;Fjy; 1000.00

23 Njrpa kUe;J tiffs; toq;Fjy; 1000.00

eph;khz xg;ge;jq;fs;

01 &. 2>000>000.00 tiu (rigapd; mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; 

gjpT nra;J nfhz;Ls;s rq;fq;fs; kl;Lk;)

1000.00

02 &. 2>000>000.00 njhlf;fk; Nkw;gl;litfs; (,f;lhl; 

epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s egh;fs; kw;Wk; epWtdq;fs;)

2000.00

Vida tpguq;fis gJis gpuNjr rig mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 055-2226349> 0552226273

<nkapy; Kfthp : bdpradeshsabha@gmail.com

Vr;.vk;.gp. fhe;jp

nrayhsh; (gjpy;)

gJis gpuNjr rig

www.
observerjobs.
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2021 நவம்பர் 9 கெவவாய்க்கிழகம

7 ஆவது 20க்கு 20 உலக கிண்ண 
ப�ோட்டியின் முதலோவது அரையிறு -
திப் ப�ோட்டியில் இங்கிலோந்து - நியூ-

சிலோந்து அணிகள் நோரை 10ம் திகதி 
ப�ோதவுள்ைதுடன், �ோகிஸதோன் 
- அவுஸதிபைலிய அணிகள் ப�ோத-

வுள்ை இைணடோவது அரையிறுதிப் -
ப�ோட்டி, நோரை �றுதினம் 11ம் திகதி 
ப�ோதவுள்ைர� குறிப்பிடததக்கது. 

ஸ்கோட்லோந்து அணிக்கு எதிைோன 
தங்களுரடய இறுதி சுப்�ர் 12 
ப�ோட்டியில், 72 ஓட்டங்கள் விததி -
யோசததில் இலகுவோன ்வற்றிரய 
�திவு்சயத �ோகிஸதோன் அணி, 
குழு இைணடில் அரனதது ப�ோட்-
டிகளிலும் ்வற்றி்�ற்று, முதலி-
டதரத பிடிததுக்்கோணடது. 

சுப்�ர் 12 சுற்றின் குழு ஒன்றுக்-
கோன இம் முதல் ப�ோட்டியில், 
நியூசிலோந்து அணியோனது, ஆப்கோ -
னிஸதோரன வீழ்ததி தங்களுரடய 
அரையிறுதி வோயப்ர� தக்கரவத -
தது. இதனோல், இந்திய அணி 
தங்களுரடய அரையிறுதிக்கோன 
வோயப்ர� இழந்திருந்தது. 

இந்தநிரலயில், எந்த அணி குழு 
ஒன்றில் முதலிடதரத பிடிக்கும் 
என்்ற நிரலயில், ஸ்கோட்லோந்து 
அணிரய இலகுவோக வீழ்ததிய 

�ோகிஸதோன் அணி புள்ளிப்�ட்டிய-
லில் முதலிடதரத பிடிதது, அரையி-
றுதியில், அவுஸதிபைலிய அணிரய 
எதிர்்கோள்ைவுள்ைது. 

இந்த ப�ோட்டியின், நோ்ணயச் 
சுழற்சியில் ்வற்றி்�ற்்ற �ோகிஸ -
தோன் அணி முதலில் துடுப்்�டுத-
தோட தீர்�ோனிதததுடன், ்சோரைப் 
�லிக்கின் 18 �ந்துகளில் ்�்றப்-
�ட்ட அரைச்சதம், �ோ�ர் அஷோமின் 
அரைச்சதம் �ற்றும் ்�ோை�ட் 
ைபீஸின் �ங்களிப்புடன் 20 ஓவர்-
கள் நிர்றவில், 4 விக்்கட்டுகரை 
இழந்து 189 ஓட்டங்கரை ்�ற்-
றுக்்கோணடது. 

இறுதிவரை ஆட்டமிழக்கோ -
�ல் இன்னிங்ரஸை நிர்றவு்சயத 
்சோரைப் �லிக் 18 �ந்துகளில், 6 
சிக்ஸைர்கள் �ற்றும் ஒரு ்�ௌணட-
ரிகள் அடங்கலோக 54 ஓட்டங்கரை 

்�ற்றுக்்கோணடதுடன், �ோ�ர் 
அஷோம் 47 �ந்துகளில் 66 ஓட்டங்-
கரை ்�ற்்றோர். �ததியவரிரசயில் 
்�ோை�ட் ைபீஸ 31 ஓட்டங்கரை 
்�ற்றுக்்கோடுதததுடன், ஸ்கோட்-
லோந்து அணியின் �ந்துவீச்சில், 
கிரிஸ கிரீவ்ஸ 2 விக்்கட்டுகரை 
வீழ்ததினோர். 

�திலுக்கு துடுப்்�டுததோடிய 
ஸ்கோட்லோந்து அணி 20 ஓவர்கள் 
நிர்றவில், 6 விக்்கட்டுகரை 
இழந்து 117 ஓட்டங்கரை �ோததிைம் 
்�ற்று, 72 ஓட்டங்கள் விததியோசத-
தில் பதோல்வியரடந்தது. 

ஸ்கோட்லோந்து அணிசோர்�ோக, 
அதிக�ட்ச�ோக ரிச்சி ்�ரிங்டன் 
அரைச்சதம் கடந்து 54 ஓட்டங்கரை 
்�ற்றுக்்கோடுக்க, �ோகிஸதோன் 
அணியின் �ந்துவீச்சில் சதோப் கோன் 
இைணடு விக்்கட்டுகரை வீழ்ததி-
னோர். 

அதன் அடிப்�ரடயில் இந்த 
்வற்றியுடன், குழு இைணடின் புள்-
ளிப்�ட்டியலில், முதலிடதரத 
பிடிததுக்்கோணட �ோகிஸதோன் 
அணி, குழு ஒன்றில் இைணடோவது 
இடதரத பிடிததிருந்த அவுஸதிபை-
லிய அணியுடன் ப�ோதவுள்ைதுடன், 
குழு ஒன்றின் முதலிடதரத பிடிதத 
இங்கிலோந்து அணியோனது, குழு 
இைணடின், இைணடோவது இடதரத 
பிடிததுள்ை நியூசிலோந்து அணிரய 
எதிர்ததோடவுள்ைது.

7 ஆவது 20க்கு 20 உ�ை கிண்ணம:

அரையிறுதிப் ப�ோட்டி களில் இங்கிலோந்து - நியூசிலோந்து 
�ோகிஸ்ோன்- அவுஸதிபைலிய அணிகள் �லப்�ரீட்ரசை

கல்பநவ தினகைன் விபசட நிரு�ர்  

அனுைோதபுை �ோவட்டம் �லோகல பிைபதச 
்சயலோைர் பிரிவிலுள்ை �ைளு்வவ 
முஸலிம் கிைோ�ததிலிருந்து பதசிய �ட்டத-
தில் நடததப்�டும் பதோணி ஓட்டம் ப�ோட்-
டியில் கலந்து ்கோணட இரைஞர்கள் 
முதலோம் , இைணடோம் இடங்கரை ்�ற்று 
சோதரனரய புரிந்துள்ைனர்.  

'்ைட்புல்' அனுசைர்ணயுடன் பதசிய �ட் -
டததில் வருடோந்தம் நடததப்�டும் பதோணி 
ஓட்டப் ப�ோட்டி இவ்வருடமும் கடந்த 06 
ஆம் திகதி ்கோழும்பு, துர்றமுக நகரில் 
நரட்�ற்்றது. இதில் இைணடோவது வரு-
ட�ோகவும் கலந்து ்கோணட அனுைோதபுைம் 
�ோவட்டம் �லோகல பிைபதச ்சயலோைர் பிரி-
விலுள்ை �ைளு்வவ முஸலிம் கிைோ�தது 
இரைஞர்கள் இந்த ப�ோட்டியில் முதலோம், 
இைணடோம் இடங்கரை ்�ற்றுக் ்கோணட-
னர்.  

முதலோவது இடதரத என்.பீ.ைசோன், என்.
ஏ.அஜீஸகோன் ஆகிய இருவரும் ்�ற்றுக் 
்கோணடதுடன்,இைணடோம் இடதரத என்.
டில்சோதை,என் ைபீக் ஆகிபயோர் ்�ற்று இச்சோ-
தரனரயப் புரிந்துள்ைனர்.  

இலங்ரகயின் மிகப் பிை�ல�ோன 
கலோ்வவ குைததின் �ற்்்றோரு �குதியோன 
�ைளு்வவ குைததில் மீன்பிடித ்தோழிலில் 
ஈடு�டும் குறிதத இரைஞர்கள் த�து வோழ் -
வோதோைததுடன் கூடிய குறிதத ப�ோட்டியில் 
நோடு முழுவதிலிருந்தும் கலந்து ்கோணடி-
ருந்த நூற்றுக்கும் ப�ற்�ட்ட குழுக்களுடன் 
ஐந்து வட்டப் ப�ோட்டியில் கலந்து ்கோணடு 

்வற்றிரய த�தோக்கி இச்சோதரனரய புரிந்-
துள்ைனர்.   

முதலோம் இடதரதப் ்�ற்்ற குழுவின-
ருக்கு 125000 ரூ�ோ �்ணப்�ரிசும், இைண -
டோம் இடதரதப் ்�ற்்ற குழுவினருக்கு 
95000 ரூ�ோ �்ணப்�ரிசும் கிரடததுள்ைது-
டன், ்வற்றிக் பகடயங்களும் கிரடக்கப் 

்�ற்றுள்ைன.   
நன்னீர் மீன்பிடித ்தோழிலில் ஈடு�ட்டு 

வரும் இரைஞர்கள் முதல் தடரவயோக 
கடலில் நரட்�ற்்ற இந்தப் ப�ோட்டியில் 
கலந்து ்கோணடிருந்த நிரலயிபலபய இந்த 
வைலோற்று ்வற்றிரய ்�ற்றுக் ்கோணடுள்-
ைனர்.    

ே்தசிே மட்ட "ே்தாணி" ஓட்டப ே்பாடடி:

20க்கு20 ப�ோட்டிகளில் ஆப் -
கோனிஸதோனின் ைஷீத கோன் அதி -
பவக�ோக 100 விக்்கட் வீழ்ததிய 
�ந்துவீச்சோைர் என்்ற சோதரனரய 
சமீ�ததில் �ரடததோர்.  

20க்கு 20 உலக கிண்ண கிரிக்்கட் 
ப�ோட்டியின் சூப்�ர்-12 சுற்றின் பநற் -
றுமுன்தினம் ஆட்டததில் நியூசி-
லோந்து-ஆப்கோனிஸதோன் அணிகள் 
ப�ோதின.  

முதலில் துடுப்்�டுததோடிய ஆப்-
கோனிஸதோன் 20 ஓவரில் 8 விக்்கட்-
டுக்கு 124 ஓட்டங்கள் எடுததது.  

்தோடர்ந்து ஆடிய நியூசிலோந்து 
18.1 ஓவரில் இலக்ரக எட்டி 
்வற்றி ்�ற்்றது. இதன்மூலம் நியூ-
சிலோந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்-
பனறியது.   

இந்த ஆட்டததில் ஆப்கோனிஸ-

தோன் சுழற்�ந்து வீச்சோைர் ைஷித கோன், 
நியூசிலோந்து வீைர் �ோர்ட்டின் குப்திரல 
அவுட்டோக்கினோர். இது சர்வபதசம், 
உள்ளூர், லீக் உட்�ட ஒட்டு்�ோதத 
20க்கு20 கிரிக்்கட்டில் ைஷித கோனின் 
400-வது விக்்கட்டோக (289 ஆட்டம்) 
அர�ந்தது.   

இந்த ர�ல்கல்ரல அதிபவக�ோக 
எட்டிய �ந்துவீச்சோைர், ்�ோததததில் 
4-வது வீைர் என்்ற சி்றப்ர� 23 வயதோன 
ைஷித கோன் ்�ற்்றோர்.  

20க்கு 20 ப�ோட்டியில் அதிக 
விக்்கட் வீழ்ததிபயோர் �ட்டிய-
லில் முதல் 3 இடங்களில் ப�ற்கிந்-
திய தீவின் ்வயின் பிைோபவோ (553 
விக்்கட்), சுனில் நரைன் (425 
விக்்கட்), ்தன் ஆபிரிக்கோவின் 
இம்ைோன் தோஹிர் (420 விக்்கட்) 
ஆகிபயோர் உள்ைனர்.    

20க்கு20 கிரிக்்கெட்டில் 400 விக்்கெட் 
வீழ்த்தி ரஷித் கொன் சாதனை

�லளுவெெரயச் பசைரந்் இரைஞரகள்  
மு்ல், இைண்ோம் இ்ங்கள் வ�ற்று சைோ்ரை
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