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இந்திய மீனவர்களின்ர அத்துமீறல 
எதித்து வடக்கில ஆர்ப்பாடடங்கள்  
நடக்குதே, யபா்ரபாவது ்கண்டு க்கபாள்ளு 
றபாங்களபா, அேபால எனன பி்ரதயபாசனம்....

எந்ே்ப பி்ரதயபாசனமும் இலல, இவங்க 
்பாடடுக்கு ்கத்ே தவண்டியது அவங்க 
ேபா்ரபாளமபா வந்து உள்ள மீன எலலபாம் 
பிடிச்சுடடு த்பாறபாங்க...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

புலமைப் பரீடமசை வினாத்ாள் 
 மீண்டும் ைாணவர் கரஙகளில்!

 மீண்டும் அவை இரண்டும் இவைவாரம் முதல்                      
தினகரனில் வைளியவாகவிருக்கின்றன. நவாவை                       
மறுதினம் புதனகிழவம மவாணைர் வககளில் மீண்டும் 
தைழப் ப�வாகின்றது புலவமக் கதிர். எதிர்ைரும் வைள்ளி 
க்கிழவமயனறு 'ைவாவனவாலி ஆசவான' �ரீடவச ைழிகவாடடி 
யும் ைழவம ப�வானறு வைளிைரும். உஙகள் பிரதிக்கு முந்து 
ஙகள்!

 அன�வான மவாணைர்கபை...
தரம் - 5 புலவமப் �ரிசில் �ரீடவச பநற்றுமுனதினம் நவைவ�ற்று முடிந்துள்ைது. �ரீடவசக்குத் 

பதவாற்றிய மவாணைர்கள் சித்தியவைய பைண்டுவமன ைவாழ்த்துகினப்றவாம். அபதபைவை �ரீடவச 
வதவாைர்�வான விதிமுவ்றகள் கருதி, தினகரனில் கைந்த இரு ைவாரஙகைவாக புலவமக் கதிர் 

(புதன), ைவாவனவாலி ஆசவான (வைள்ளி) ஆகிய ைழிகவாடடி 
வினவாத்தவாள்கள் வைளியிைப்�ைவில்வல.

நெறநசெய்க பமறநகாள்ளபபடாத
பயிர் நிலஙகளில் பாசிபபயறு நசெய்க

நெல் பயிரிட முடியாத நிலங்களில், இடடப்-
பபா்கத்தில் பேலதி்கப் பயிரா்க பாசிப்பயறு பயிர்ச் 
நெயட்கக்கு ஒத்துடைப்பு வைங்க அரொங்கம் 
எதிர்பார்க்கிறது.  

்கேெல அபிவிருத்தித் திடைக்்களத்தின் 
நெயறபாடு்கடள ்கண்காணித்த பபாது கிடடத்த 
த்கவல்்கடளக் ்கருத்திறந்காணடு, ஜனாதிபதி 

ப்காடடாபய ராஜபக்ஷ  இநதத் தீர்ோனத்டத 
எடுத்துளளார்.

நீர்ப்பாென வெதி்கள இன்டேயால், சிறுபபா-
்கத்தில் நெல் பயிரிட  முடியாத நிலங்களில் 
இடடப் பபா்கத்தின் பேலதி்க பயிரா்கப் பாசிப் 
பயறு பயிரிடுவதறகு அவசியோன 
விடத்கடளப் நபறறுக் ந்காளவதறகு

அரசியல் கட்சிகளின் முன்்மொழிவுகள், அரசின் ்கொள்்ககள் அடங்கிய

புதிய அரசியலடேப்டபத் தயாரிப்பதற்கான வடர -
நவான்டற உருவாக்கும் நெயறபாடடில் ஈடுபடடிருநத 
நிபுைர்்கள குழு அப்பணிடய நிடறவு நெயதுளளது.   

ந்காபரானா நெருக்்கடி்களுக்கு ேத்தியில் சுோர் ஒரு 
வருடத்திறகும் பேலா்க ெடடநபறற நெயறபாடு்களின் 
அடிப்படடயில் தறபபாது இக்குழுவானது 
தனது வடரவிடன இறுதி நெயதுளளது.   

மககள ெலன்சொர் விடயஙகளுககு நபாறுபபுடன் நசெயறபடுதல் அவசியம;

யாழ்பபாணம் சரவதேச வர்தே்கச் சநமே 12 ஆவது ேடமவயா்க தேற்றுக ்காமல 10 ைணியள-
வில் யாழ்பபாணம் முற்்றவவளியில் சம்பிரோயபூரவைா்க வடககு ைா்காண ஆளுேர ஜீவன் தியா -
்கராஜா, இலஙம்கக்கான ோயலாநது தூதுவர ஹாரன்தபால் ைற்றும் வோழில்சார பிரதிநிதி்களால் 
தி்றநது மவக்க்பபட்டதபாது,...  படம் பரு்ததி்ததும்ற விதசட நிரூபர

எதிர்வரும நவளளிககிழ்ம முதல்  
ொன்கு மணிபெர மின்துண்டிபபு

பலாரன்ஸ் நெல்வொய்கம்  

எரிநபாருள நெருக்்கடி ்கார-
ைோ்க ொடள நெவவாயக்கி-
ைடே முதல் மின் துணடிப்டப 
ெ ட ட மு ட ற ப் ப டு த் து வ த ற கு 
மின்ொர ெடப தீர்ோனித்துள-
ளது.ொடள முதல் ஒரு ேணி 
பெரம் மின்நவடடு அமுல்ப-

டுத்தப்படடாலும் அதடன 
பேலும் இரணடு ேணி பெரோ்க 
நீடடிக்்க பவணடும் என ெடப 
குறிப்பிடடுளளது.   எதிர்வரும் 
நவளளிக்கிைடே முதல் 4 ேணித்-
தியாலங்களுக்கு மின்ொரம் துண-
டிக்்கப்படும் எனவும் 
நதரிவித்துளளது.  

தமிழர் விடுத்லக கூடடணி
கடசி்ய அபகரிகக சிலர் செதி

தமிைர் விடுதடலக் கூடடணிடய 
அப்கரிக்்க ஒரு குழுவினர் தநதிரோ்க 
நெயறபடடு வருவதா்க தமிைர் விடு-
தடலக் கூடடணியின் நெயலாளர் 
ொய்கம் வீ.ஆனநதெங்கரி பவணடு-
ப்காள விடுத்துளளார். அவர்்கடள 

்கடசியின் ஆதரவா-
ளர்்களும் ேக்்களும் ெம்பபவணடாம் 
என்றும் நதரிவித்துளளார்.

இது குறித்து அவர் நவளியிடடுளள 
நெயதிக் குறிப்பில் நதரிவிக் -
்கப்படடுளளதாவது,

சுகாதார வழிமு்ைக்்ள  
க்டபபிடிகக பகாரிக்க  

ொடடின் தறபபாது ந்காபரானா நதாறறா-
ளர்்களின் எணணிக்ட்க அதி்கரித்து வருவதா்க 
சு்காதாரத்துடற அறிவித்துளளது. அதிலும் 
ஒமிக்பரான் நதாறறின் எணணிக்ட்கயும் அதி்க-
ரித்து வருகிறது என பிரதி சு்காதார பெடவ்கள 
பணிப்பாளர் டவத்திய ்கலாநிதி பேேநத 
பேரத் நதரிவித்துளளார்.  

ேதிப்பீடடின்படி நதாறறில் 30வீத அதி-
்கரிப்பு ்கைக்கிடப்படடுளளது.ஒமிக்பரான் 
நதாறறு பவ்கோ்க பரவும் ோறுபாடு என்று ்கணடறியப்படடுள-
ளபபாதும், அதன் பரவடல, சு்காதார முடற்கடள ்கடட-
பிடிப்பதன் மூலம் ோத்திரபே ்கடடுப்படுத்த முடியும்.   

்�ொருளொதொர ்ெருககடியிலிருந்து மீட்சி்�ற

அரசுககு அ்மச்சர் கொமினி யயொ்ச்ை  

ெொ்ள ்்சவ்ொய் முதல் ஒரு மணியெர மின்்்ட்டு  

உதவிக்ள ்ழங்க ஜைொதி�தி யகொட்டொ�ய தீர்மொைம்

இலங்்க மின்்சொர ்ச்� யெற்று அறிவிப்பு  

மககளிடம்  ் டொகடர் யேமந்த ய்ண்டுயகொள்  
ஒரு குழு தந்திரமொக ்்சயற்�டு்தொக தக்ல்

்�ொறுப்புணர்வுடன்  ்்சயற்�ட அறிவு்ர

்கொயரொைொ ்தொற்று அதிகரிப்பு;  

தகக்்கக ெட்டிக்க முன்்ைடுப்பு
மு.கொ த்ல்ர் ேககீம் ்லியுறுத்து
ொடு எதிர்ந்காணடுளள பாரிய நபாரு-

ளாதார நெருக்்கடியிலிருநது மீளவ-
தறகு ெர்வபதெ ொைய நிதியத்திடம் 
நெல்வபத இறுதித் தீர்வா்க அடேய 
முடியும் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காங-
கிரஸின் தடலவர் ரவூப் ேக்கீம் எம். பி 
பாராளுேன்றத்தில் நதரிவித்தார்.

ொடடின் நவளிொடடுக் ட்கயிருப்பு 
பாரிய வீழ்ச்சி ்கணடுளள நிடலயில் ெடபுறவு ொடு்களுடன் 
பபச்சுவார்த்டத ெடத்தி அதடன ெரி நெயவதறகு 
ெடவடிக்ட்க எடுக்்க பவணடியது அவசியம்

மின்சொரத்்த மீதபபடுத்த  
வீதி வி்ளககுகள அ்ைபபு  

பலாரன்ஸ் நெல்வொய்கம்  

ொடடில் நிலவும் எரிநபாருள 
நெருக்்கடிடயக் ்கவனத்திறந்காணடு 
மின்ொரத்டத மீதப்படுத்துவதற்கான 
ெடவடிக்ட்க்கடள பேறந்காளளத் தீர்-
ோனித்துளளதா்க மின்வலு அடேச்ெர் 
்காமினி நலாக்குப்க நதரிவித்துளளார்.  

அது நதாடர்பில் அரொங்கத்துக்கு 
பயாெடன ஒன்டற முன்டவக்்கப் பபாவதா்க நதரிவித்-
துளள அவர்,    அதறகிைங்க வீதி விளக்கு்கடள சில ேணித்-
தியாலங்களுக்கு அடைக்கும் ெடவடிக்ட்க்கடள 
முன்நனடுக்்கப் பபாவதா்கவும் நதரிவித்துளளார்.  

ஒரு பகாடி ரூபா ெ்ககளுடன்
விமான நி்லயத்தில் நபண் ்கது

்கடடுொயக்்க விோன 
நிடலயத்தில் ஒரு ப்காடி 
ரூபாய நபறுேதியான தங்க 
ெட்க்களுடன் நபண ஒருவர் 
ட்கது நெயயப்படடுளளார். 
தீர்டவ வரியின்றி போெ-
டியான முடறயில் இலங-
ட்கக்கு தங்கம் ந்காணடு வர முயறசித்த நிடலயில் இடவ 
ட்கப்பறறப்படடுளளன.

விோன நிடலயத்தில் டவத்து பபாடதப்நபாருள ஒழிப்-
புப் பிரிவினரால் ெநபத்கெபர் ட்கது நெயயப்படடதா்க 
நபாலிஸார் நதரிவித்துளளனர். ்கணடிடயச் பெர்நத 30 வய-
துடடய வர்த்த்கத்தில் ஈடுபடும் நபணபை ட்கது 
நெயயப்படடவராவார். ெநபத்கெபரிடம் இருநது

உயிர்த்த ஞொயிறு குண்டுத் தொககுதல்:

பலாரன்ஸ் நெல்வொய்கம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் ெம்பவங -
்கள நதாடர்பில் தம்டே விளக்்கேறிய -
லில் டவக்கும் அளவிறகு பபாதுோன 
ொடசி்கபளா அல்லது குறறச்ொடடு்கபளா 
கிடடயாது.

இத் தாக்குதல் ெம்பவங்கள நதாடர்பில் 
தம்டே ட்கது நெயது சிடறயில் அடடக்-
்கப் பபாவதா்க நவளியிடப்படும் நெயதி்களில் எநதவித 
உணடேயும் கிடடயாது என முன்னாள ஜனாதிபதி 
டேத்திரிபால சிறிபென நதரிவித்துளளார்.

நகாவிட-19 நதாறைா்ளர்
நதா்கயில் திடீர் அதிகரிபபு

பலாரன்ஸ் நெல்வொய்கம்  

ொடடில் ந்காபரானா டவரஸ் பரவல் 
அதி்கரித்து வரும் நிடலயில் நபாது 
ேக்்கள மி்கவும் அவதானோ்க நெயற -
பட பவணடும் என ந்காபரானா ஒழிப்பு 
நதாடர்பான இராஜாங்க அடேச்ெர் சுதர்-
ஷனி நபர்னாணபடா புளபள நதரிவித்-
துளளார்.  

ந்காபரானா பொயாளர்்கள ஆஸ்பத்திரி்களில் அதி்கரித் -
துக் ்காைப்படுவதா்கத் நதரிவித்துளள அடேச்ெர், இக்்கா-
லங்களில் பேறந்காளளப்படும் பரிபொதடன்க-
ளில் ந்காபரானா டவரஸ் நதாறறு 

விகபடாரியா நீர்த்பதகக
நீர்மடடம கு்ைவ்டவு

விக்படாரியா நீர்த்பத்கத்தின் 
நீர்ேடடம் நவகுவா்க குடறவ-
டடநதுளளது.

இநநிடலயில், நீடர ஓர-
ளவான ேடடத்தில் தக்்க-
டவத்துக் ந்காளளவதறகு 
பதடவயான ெடவடிக்ட்க்கள 
முன் ந ன டு க் ்க ப் ப டு வ த ா ்க , 
விக்படாரியா நீர்த்பதக்்கத்தின் ்கடடுப்பாடடு அதி்காரி நதரி-
வித்துளளார்.பபாதிய ேடைவீழ்ச்சி இன்டேயாபல நீர்த்பதக் -
்கத்தின் நீர் ேடடம் நவகுவா்க குடறவடடய ்காரைோகும்.

அபதபெரம், நபால்ந்கால்டல நீர்த்பத்கத்தின் நீர்ேடட-
மும் குடறவடடநதுளளதா்கவும் நதரிவிக்்கப்படு-
கிறது. இபதபவடள, ொடடின் நபரும்பாலான

என்்ன ்கது நசெயயபவா
சி்ையில் அ்டககபவா முடியாது

்சொட்சியயொ ஆதொரயமொ கி்டயொது - ்மத்திரி 

தீர்்் ்ரியின்றி கடத்தி்ர முயற்சி

IMF இடம நசெல்வபத
இறுதி தீர்வாக அ்மயும

ஆேரவாளர்கள், அங்க்தேவர்கமள
ேம்ப தவணடாம் எனவும்
ஆனநே சங்கரி தவணடுத்காள்

ைாே இறுதிககுள் ஜனாதிபதியிடம்
ம்கயளி்பபு; ஏ்பரலில் 
பாராளுைன்றில் சைர்பபி்பபு 

புதிய அரசியல்மப்ப தயாரிபபதறகான
வ்ரவு தயாரிககும பவ்லகள பூர்த்தி

தமிழ் ேக்்களின் பிரச்சிடன அரசி-
யல் தீர்வு ோத்திரேல்ல. அடதவிட 
அவர்்களின் அத்தியாவசிய பதடவ-
்கடளத் தீர்ப்பபத முக்கியம். அவற-
டறத் தீர்த்து டவப்பது நதாடர்-
பிபலபய முதலில் ொம் ்கவனம் 
நெலுத்துகின்பறாம் என நிதியடேச்-

ெர் பசில் ராஜபக் ஷ நதரிவித்துளளார்.   
ஜனாதிபதியின் ந்காளட்க விளக்்க 
உடரடய தமிழ்த் பதசியக் கூடட-
டேப்பு உடபட தமிழ் ்கடசி்கள 
்காரொரோ்க விேர்சித்துளளன.   இவ-
வாறானநதாரு நிடலயில் 
கூடடடேப்புடனான

அரசியல் தீர்வு குறித்து  
திறந்த மனதுடன் பேச்சு நடத்்த  
அரசாங்கம் ்தயாரா்கபே  
உள்ளது என்கிறார் நிதியமமச்சர்  
ேசில் ராஜேக் ஷ  

அரசியல் தீர்வு மட்டுமம தமிழ்  
மக்களது பிரச்சினை அல்்ல  

அத்தியாேசிய ப்தமே்கள குறித்ப்த மு்தலில் பேசபேண்டும்
கப்�ல் ்�ப்.09 திகதியய ெொட்டுககு ்ரும்

மின்சொர செ்பககு எரிநபாருள
வழஙக இருவாரஙக்ளாகும
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வவலி்கை பகுதி ்கடலில்: 

பலாரன்ஸ் நெல்வொய்கம்

நவலி்கே பகுதியில் ்கடலில் நீராடச் 
நென்ற இரு சிறுமி்கள பெறறு ்காைாேல் 
பபாயுளளதா்க நபாலிஸ் ஊட்கப் பபச்-
ொளர் சிபரஷட நபாலிஸ் அத்தியடெ்கர் 
நிோல் தல்துவ நதரிவித்துளளார். 
நவலி்கே ்கடல் பூங்கா பிரபதெத்டத

நீரொடச ்்சன்ற இரு சிறுமிகள் மொயம் ;
இரு்ர் �ொதுகொப்�ொக மீட்பு

06
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ஆபிரிக்காவில் த�காடரும்
சீனகாவின் '்டன் த�காறி'

பெல்ட் ர�ோட் 
முயற்சிகள் மூலமோக 
பெரும் எண்ணிக்-
ககயோன ெோரிய 
உ ட் க ட் ்ட க ம ப் பு 
திட்்டஙகள் ஆபி-
ரிக்க கண்்டத்தில் 
அதிகரித்்த நிகலயில் 
அந்தப் பி�ோநதியத்-
தில் சீன க்டன் -
பெோறி இ�ோஜ்தநதி�ம் 
ப்தோ்டர்வ்தோக விமர -
சனம் எழுநதுள்்ளது.   

ஆபிரிக்கரகள் சீனோவுக்கு 145 பில்-
லியன் ப்டோலர க்டன்ெட்டிருப்ெ -
ர்தோடு இந்த ஆண்டில் இது்வக� 8 
பில்லியன் அபமரிக்க ப்டோலரகள் 
மீ்ளளிக்கப்ெட்டுள்்ளன.   

2018 இல் ஆபிரிக்கோவில் 
சீனோவின் மு்தலீடு 28 வீ்தம் ெங-
களிப்புச் பசய்திருப்ெர்தோடு இது 
பி�ோநதியத்தில் அதிகரித்து ்வரும் 
க்டன் சுகமகய குறிக்கிறது. இதில் 

குகறந்தது 18 ஆபிரிக்க நோடுகள் 
்தமது க்டன் ெற்றி சீனோவு்டன் மறு 
ரெச்சு்வோரத்க்தகய ந்டத்தி ்வருகின்-
றன.   

சீனோவின் “க்டன் பெோறி” 
பகோள்கக உலக்ளோவிய பெோக்கோக 
மோறியுள்்ள்தோக குறிப்பி்டப்ெட் -
டுள்்ளது. ம்டகஸகோர, மோகலதீவு 
மற்றும் கஜிகிஸ்தோன் நோடுகளும் சீன 
க்டனில் சிக்கி இருப்ெ்தோக கூறப்ெடு -
கிறது.     

மின்்டடண அதி்ரிப்புககு
�காக. எதிரக்டசி எதிரப்பு

மின் கட்்டணத்-
தில் எரிபெோருள் 
விகலகயச் சரி 
பசய்யும் திட்்டத்திற்கு 
எதிரப்கெ ப்வளிப்ெ-
டுத்தியுள்்ள ெோகிஸ-
்தோன் எதிரக்கட்சிகள், 
அத்திட்்டத்க்த நி�ோ-
க ரி த் து ள் ்ள ர ்த ோ டு 
அறவி்டப்ெட்டுள்்ள 
ெணத்க்த மீ்ளச் 
ப ச லு த் து ம ோ று ம் 
ரகோரிக்கக விடுத்துள்்ளன.   

மின் கட்்டணத்தில் எரிபெோருள் 
விகலகயச் சரி பசய்்வ்தன் ஊ்டோக 
அதிகப்ெடியோன அறவீடு விதிக்கப் -
ெட்டுள்்ளது . இ்தன் கீழோன ரமலதிக 
அறவீட்டுத் ப்தோகககய அடுத்்த 
மோ்த ெட்டியலின் மூலம் ெோ்வகன-
யோ்ளருக்கு மீ்ள ்வழஙகுமோறும் 
ெோகிஸ்தோன் எதிரக்கட்சிகள் மத்திய 
அ�கச ்வலியுறுத்தியுள்்ளன.  

இர்தர்வக்ள இத்திட்்டத்திற்கு 

எதிரப்பு ப்தரிவித்து ஏற்கனர்வ ஆரப்-
ெோட்்டஙகளும் ந்டத்்தப்ெட்டுள்்ளன. 
பெஷோ்வரில் ந்டந்த ஆரப்ெோட்்டத்-
தில் உள்ளுர அ�சியல் கட்சிகளின் 
ெல ்தகல்வரகளும் கட்சிகளின் 
ப்தோழிலோ்ளரகளும் ெஙகுெற்றியுள்-
்ளனர. ஆரப்ெோட்்டஙகளில் கலநது 
பகோண்்ட்வரகள் மின் கட்்டணத்தில் 
எரிபெோருள் விகலகய சரி பசய்யும் 
திட்்டத்திற்கு எதி�ோகக் கு�ல் எழுப்பி -
யுள்்ளனர.     

'�ழத�காழி' கூறிய துருககி
த�ண் தெய்தியகாளர க்து

துருக்கி ஜனோதிெதிகய அ்வமதித்்த 
குற்றச்சோட்டில் பி�ெல பசய்தியோ்ளர 
பசப்தப் கெோகை ்தடுப்புக்கோ்வலில் 
க்வக்க நீதிமன்றம் ஒன்று உத்்த�விட்-
டுள்்ளது.   

க்டந்த சனிக்கிழகம ஸ்தோன்பூ-
லில் ககது பசய்யப்ெட்்ட கெோகை 
அ்வ�து ்வழக்கு விசோ�கணக்கோக 
்தடுப்புக்கோ்வலில் க்வக்க நீதிமன்-
றம் உத்்த�விட்்டது.   

எதிரக்கட்சி உ்டன் ப்தோ்டரபுெட்்ட 
ப்தோகலக்கோட்சி ஒன்றின் ரந�டி 
நிகழ்ச்சியில் ஜனோதிெதி ரிசப் க்தயிப் 
எரது்வோகன இலக்கு க்வத்து ெழ-
பமோழிகக்ள கூறிய்தோக அ்வர குற்-
றஞசோட்்டப்ெட்டுள்்ளோர.   

இந்தக் குற்றசோட்டுக்கு ஒன்று 
மு்தல் நோன்கு ஆண்டுகள் ்வக� 
சிகற ்தண்்டகன விதிக்க முடியும் 
என்ெது குறிப்பி்டத்்தக்கது.   

“பி�ெலமோன ெழபமோழி ஒன்று 

உள்்ளது அதில், முடிசூ்டப்ெட்்ட 
்தகல புத்திசோலியோகிறது என்று 
கூறப்ெடுகிறது. ஆனோல் அது உண்-
கமயில்கல என்ெக்த நோம் ெோரக்-
கிரறோம்” என்று அ்வர ப்தோகலக்-
கோட்சியில் குறிப்பிட்டுள்்ளது. 
“அ�ண்மகனக்கு நுகழந்த மோத்தி�த்-
தில் கோக்ள மோடு மன்ன�ோ்வதில்கல. 
ஆனோல் அ�ண்மகன பகோட்க்டகக-
யோக மோறிவிடும்” என்ற ெழபமோழி-
கயயும் அ்வர குறிப்பிட்டுள்்ளோர. 

அ்வ�து கருத்து பெோறுப்ெற்றது 
என்று எரது்வோனின் ரெச்சோ்ளர ெஹ்-
�த்தின் அல்தூன் ப்தரிவித்துள்்ளோர. 

'பசய்தியோ்ளர என்று கூறுக்பகோள்-
ளும் ஒரு்வர எமது ஜனோதிெதிகய 
அப்ெட்்டமோக அ்வமிக்கிறோர, 
இ்தற்கு ப்வறுப்கெ தூண்டு்வக்தத் 
்தவி� ர்வறு ரநோக்கமில்கல' என்று 
அ்வர ட்விட்்டரில் குறிப்பிட்-
டுள்்ளோர. 

கிரிபட்டியில் 
முடக்கம்

ப்தோகலதூ� தீவு நோ்டோன கிரி -
ெட்டியில் 10 மோ்தஙகளின் பின் 
ஆ�ம்பிக்கப்ெட்்ட சர்வர்தச 
விமோனப் ெயணத்தில் ெயணி -
களுக்கு பகோர�ோனோ ப்தோற்று 
அக்டயோ்ளம் கோணப்ெட்்ட 
நிகலயில் அந்த நோட்டில் மு்டக் -
கநிகல அமுல்ெடுத்்தப்ெட் -
டுள்்ளது.   

புதிய கட்டுப்ெோடுகளின் -
ெடி, மக்கக்ள வீடுகளில் 
இருக்கும்ெடி அறிவுறுத்்தப் -
ெட்டிருப்ெர்தோடு சமூக ஒன்று -
கூ்டல்களுக்கு ்தக்ட விதிக்கப் -
ெட்டுள்்ளது.   

பீஜியில் இருநது ்வந்த விமோ -
னத்தில் இருந்த சுமோர 36 
ரெருக்கு பகோர�ோனோ ப்தோற்று 
உறுதி பசய்யப்ெட்டுள்்ளது. 
சமூகப் ெ�்வலில் இருநது நோல் -
்வரி்டம் ரநோய்த் ப்தோற்று அக்ட -
யோ்ளம் கோணப்ெட்டுள்்ளது.   

க்டந்த ்வோ�ம் ்வக� கிரிெட்டி -
யில் ஒர� ஒரு ரநோய்த் ப்தோற்று 
சம்ெ்வரம ெதி்வோகி இருந்தது.   

உலகில் ்தனிகமப்ெடுத்்தப் -
ெட்்ட நிகலயில் இருக்கும் 
தீவுகளில் ஒன்றோக கிரிெட்டி 
உள்்ளது. அருகில் இருக்கும் 
கண்்டமோன அவுஸதிர�லியோ 
அந்த நோட்டில் இருநது சுமோர 
4,800 கிரலோமீற்றர ப்தோகலவி -
ரலரய உள்்ளது.     

அமெரிக்க இராணுவ உதவி   
உக்ர்ை மென்ற்ைநதது

உக்க�னுக்கோன 200 மில்லி -
யன் ப்டோலர ெோதுகோப்பு உ்தவிப் 
பெோதிகய ஏற்றிய மு்தல் ச�க்குகள் 
அந்த நோட்க்ட அக்டந்த்தோக அபம -
ரிக்க தூ்த�கம் ப்தரிவித்துள்்ளது.   

உக்க�னு்டனோன எல்கலயில் 
ஆயி�க்கணக்கோன �ஷய துருப்புகள் 
குவிக்கப்ெட்டிருக்கும் ெ்தற்ற சூழ-
லிரலரய இந்த இ�ோணு்வ உ்தவி -
கள் அனுப்பி க்வக்கப்ெட்டுள்்ளன. 
அபமரிக்க இ�ோஜோஙகச் பசயலோ்ளர 
அன்்டனி பிளின்கன் க்டந்த ்வோ�ம் 
உக்க�னுக்கு ெயணித்திருந்தகம 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.   

இந்த 200 மில்லியன் ப்டோலர 
பெோதிக்கு அபமரிக்கோ க்டந்த டிசம் -
ெர மோ்தம் ஒப்பு்தல் அளித்திருந்தது.   

“�ஷய ஆக்கி�மிப்புக்கு எதி�ோக 
உக்க�னின் இகறகம மற்றும் 
ஆட்புல ஒரிகமப்ெோட்க்ட ெோது-
கோக்கும் ்தற்ரெோக்தய முயற்சியில் 
உக்க�ன் ஆயு்தப் ெக்டகளுக்கு 
ஆ்த�்வோக அபமரிக்கோ இதுரெோன்ற 
உ்தவிகய ப்தோ்டரநது ்வழஙகும்” 
என்று அநநோட்டு தூ்த�கம் க்டந்த 
சனிக்கிழகம ரெஸபுக்கில் ப்தரிவித்-
திருந்தது.   

உக்க�னின் ெோதுகோப்பு அகமச்சர 
இந்த உ்தவிக்கோக அபமரிக்கோவுக்கு 
நன்றி கூறியுள்்ளோர.   

மறுபுறம் ெல்டிக் நோடுக்ளோன 
எஸர்டோனியோ, லத்வியோ மற்றும் 
லிதுர்வனியோ ஆகியக்வ அபம-
ரிக்கோ ்தயோரிப்ெோன பீ�ஙகி எதிரப்பு 

மற்றும் விமோன எதிரப்பு ஏவுககண-
கக்ள உக்க�னுக்கு அனுப்ெவுள் -
்ளன.    உக்க�னுக்கு ரமற்குலக 
நோடுகள் ஆயு்தஙகள் ்வழஙகு்வது 
மிக ஆெத்்தோனது என்றும் அது ெ்தற்-
றத்க்த ்தணிக்க உ்த்வோது என்றும் 
�ஷய ஜனோதிெதி வி்ளோடிமிர புட்டி -
னின் ரெச்சோ்ளர டிமிட்ரி பெஸபகோவ் 
க்டந்த ்வோ�ம் கூறியிருந்தோர.   

இந்தப் ெ்தற்றத்க்த ்தணிப்ெ்தற்-
கோக உக்க�னுக்கு ரநட்ர்டோ அங-
கத்து்வத்க்த ்வழஙகு்வக்த ்தக்ட 
பசய்யும் �ஷயோவின் பி�ோ்தோன 
ரகோரிக்கககய ரமற்குலக நோடுகள் 
நி�ோகரித்துள்்ளன.   

இது ப்தோ்டரபில் பிளின்கன் 
மற்றும் �ஷய ப்வளியுறவு அகமச்சர 
பசரபகய் லவ்ர�ோவுக்கு இக்டரய 
க்டந்த ப்வள்ளிக்கிழகம இ்டம்-
பெற்ற ரெச்சு்வோரத்க்த முன்ரனற் -
றம் இன்று முடிந்தது. 

2022 ஆம் ஆண்டின் ப்தோ்டக்கத் -
தில் �ஷயப் ெக்டகள் எல்கலயில் 
குவிக்கப்ெட்்ட நிகலயில், ெக்ட-
பயடுப்பு அல்லது ஊடுரு்வல் நிகழ-
லோம் என்று ரமற்கத்திய, உக்க�னிய 
உ்ளவு அகமப்புகள் கூறுகின்றன.

ஆனோல் எந்தத் ்தோக்கு்தலுக்கும் 
திட்்டமி்டவில்கல என்று �ஷயோ 
மறுத்துள்்ளது.

ரஷயகாவுடனகான ��ற்றம்: 

சிரியகாவில் ஐ.எஸ் குழுவுடன்
குரதிஷ �கட தீவிர ம�கா�ல்

குரதிஷக்ளோல் 
ந ்ட த் ்த ப் ெ டு ம் 
சிகற ஒன்றில் 
க க தி க க ்ள 
விடுவிக்க இஸ-
லோமிய அ�சு 
(ஐ.எஸ) ரெோ�ோ -
ளிகள் முயன்ற 
நிகலயில் ்வ்ட 
கிழக்கு சிரியோ-
வில் ரமோ்தல் 
தீவி�ம் அக்டந-
துள்்ளது.   

ஹசகோ நகரில் 
அபமரிக்க ்வோன் 
்தோக்கு்தலின் உ்தவிரயோடு குரதிஷ 
்தகலகமயிலோன ெக்டகள் இந்தப் 
ரெோ�ோளிகர்ளோடு க்டந்த வியோழக்-
கிழகம ப்தோ்டக்கம் சண்க்டயிட்டு 
்வருகின்றன.  

சிரியோவில் சுமோர மூன்று ஆண்டு -
களுக்கு முன் ர்தோற்றகடிக்கப்ெட்்ட 
பின் ஐ.எஸ குழு ந்டத்தி தீவி� ்தோக்கு-
்தலோக க்க்வ�ோன் சிகற மீ்தோன ்தோக்-
கு்தல் உள்்ளது.   

ஐ.எஸ உறுப்பினரகள் என்று சந-
ர்தகிக்கப்ெடும் 3500 ரெர ்வக� 
இந்த சிகறயில் ்தடுத்து க்வக்கப்ெட்-
டிருப்ெ்தோக கண்கோணிப்ெோ்ளரகள் 
குறிப்பிட்டுள்்ளனர. சிகற உக்டப்-
புச் சம்ெ்வத்க்த அடுத்து ்தப்பிச் 

பசயன்ற நூற்றுக்கணக்கோன ஜிஹோ-
திக்கள் மீண்டும் பிடிெட்டிருப்ெ்தோக 
மனி்த உரிகமகளுக்கோன சிரிய கண்-
கோணிப்பு குழு குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

இந்த சிகறச்சோகலகய சுற்றி்வ-
க்ளத்திருக்கும் குரதிஷ ெக்டயினர 
அ்தகன சூழவுள்்ள ெகுதிகக்ள 
கட்டுப்ெோட்டுக்குள் பகோண்டு்வ� 
ரெோ�ோடி ்வருகின்றனர. குடியிருப் -
ெோ்ளரகள் ்தமது வீடுகக்ள விட்டு 
ப்வளிரயறியுள்்ளனர.   

இந்த ரமோ்தல்களில் குகறந்தது 
77 ஐ.எஸ உறுப்பினரகள் மற்றும் 39 
குரதிஸ ெக்டயினர பகோல்லப்ெட் -
டிருப்ெ்தோக கண்கோணிப்ெோ்ளரகள் 
குறிப்பிட்டுள்்ளனர.     

த்காவிட: நியூசி. பிர��ர திரு�ண கை�ைம் ரத்து
பகோர�ோனோ ப்தோற்றுக்கு 

எதி�ோக புதிய கட்டுப்ெோடு -
கக்ள அறிவித்திருக்கும் நியூ -
சிலோநது பி�்தமர பஜசின்்டோ 
ஆர்டன் ்தனது பசோந்த திருமண 
க்வெ்வத்க்த �த்துச் பசய்துள் -
்ளோர.   

ஒமிக்ர�ோன் க்வ�ஸ திரிபு 
ெ�்வ ஆ�ம்பித்துள்்ள நிகலயில் 
நியூசிலோநதில் பகோவிட் கட்டுப் -
ெோடுகள் உச்ச நிகலக்கு பகோண் -
டு்வ�ப்ெட்டுள்்ளது. இ்தன்ெடி 
்தடுப்பூசி பெற்ற 100 ரெருக்கு 
நிகழ்ச்சிகள் மட்டுப்ெடுத்்தப் -

ெட்டிருப்ெர்தோடு கக்டகள் 
மற்றும் பெோது ரெோக்கு்வ�த்து -
களில் முகக்க்வசம் அணி்வது 
கட்்டோயமோக்கப்ெட்டுள்்ளது.   

இநநிகலயில் ்தமது திருமண 
க்வெ்வம் இ்டம்பெறோது என்று 
கூறிய ஆர்டன், ்தம்முக்டய 

நிகலயில் உள்்ள மற்ற்வரகளுக் -
கோக ்வருத்்தம் ப்தரிவித்துக் -
பகோண்்டோர.  

திருமணம் �த்து பசய்யப்ெட் -
்டக்தப் ெற்றி அ்வரி்டம் பசய்தி -
யோ்ளரகள் ரகட்்டரெோது,  

“்வோழ்க்கக என்ெது இப்ெ -

டித்்தோன். க்வ�ஸ ெ�்வலோல் 
நியூசிலோநதில் ரமலும் ஆயி -
�க்கணக்கோரனோர இக்தவி்டக் 
கூடு்தலோன மன்வருத்்தத்க்த -
யும் இன்னல்கக்ளயும் எதிர -
ரநோக்கியுள்்ளனர” என்று குறிப் -
பிட்்டோர.    

பிரியந� த்காகைகய  
ஆ�ரித்�ைருககு சிக்ற

இலஙகக முகோகமயோ்ளர பிரி -
யந்த குமோ� கும்ெலோல் ெடுபகோகல 
பசய்யப்ெட்்டக்த நியோயப்ெடுத்-
திய 27 ்வய்தோன ஆ்ட்வர ஒரு்வ -
ருக்கு ெோகிஸ்தோன் ெயஙக�்வோ்த 
்தடுப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று ஓர 
ஆண்டு சிகறத் ்தண்்டகன மற்றும் 
அெ�ோ்தம் விதித்துள்்ளது.  

யூடியுபில் அந்த இக்ளஞன் 
ப்வளியிட்்ட கருத்து பி�ெலம-
க்டந்த நிகலயிரலரய இந்தத் 
்தண்்டகன விதிக்கப்ெட்டுள்்ளது.   

சியல்ரகோட் மோ்வட்்டத்தில் 
உள்்ள பு்டக்வ ப்தோழிற்சோகல 
ஒன்றில் ெணியோற்றிய பிரியந்த 
குமோ� கும்ெல் ஒன்றினோல் ம்தநிந-
்தகன குற்றம் சுமத்்தப்ெட்டு க்டந்த 
டிசம்ெர 3 ஆம் திகதி ெடுபகோகல 
பசய்யப்ெட்்டோர.    இநநிகலயில் 

முஹமது அத்னன் என்ற அந்த 
இக்ளஞன் ்தனது யூடியுப் ெக்கத்-
தில் விடிரயோ ஒன்கற ெதிர்வற்றி 
இந்த ெடுபகோகலகய நியோயப்ெ-
டுத்தி இருப்ெ்தோக பெோலிைோர ப்தரி-
வித்துள்்ளனர.   இந்த ெடுபகோகல 
ப்தோ்டரபில் வீடிரயோ ஆ்தோ�ஙகள் 
மற்றும் விசோ�கணகள் மூலம் சுமோர 
85 பி�்தோன சநர்தக நெரகள் அக்ட-
யோ்ளம் கோணப்ெட்டுள்்ளனர.    

ஈரகானின் ஐ.நகா நிலுகைகய  
தெலுத்தியது த�ன்த்காரியகா

ஈ�ோனின் மு்டக்-
கப்ெட்்ட நிதியில் 
இருநது அந்த 
நோட்டின் ஐ.நோ-
வுக்கு பசலுத்்த 
ர்வண்டிய நிலுக்வத் 
ப்தோகககய ப்தன் 
பகோரியோ பசலுத்திய 
நிகலயில் அந்த நோடு 
ஐ.நோவில் ்தனது ்வோக்குரிகமகய 
மீண்டும் பெறும் என்று எதிரெோரக்-
கப்ெடுகிறது.   

2021 ஆம் ஆண்டிலும் ஈ�ோன் 
்தனது நிலுக்வ ப்தோகககய பசலுத்-
திய பின்னர� மீண்டும் ஐ.நோ ்வோக்கு-
ரிகமகய பெற்ற நிகலயில் அ்தகன 
ஒத்்த்தோக ்தற்ரெோக்தய அறிவிப்பு 
உள்்ளது.   

எனினும் அபமரிக்கோவின் ்தக்ட -

யினோல் ப்தோ்டரச்சி -
யோக இ�ண்்டோ்வது 
ஆண்்டோகவும் இந்தக் 
ப க ோ டு ப் ெ ன க ்வ 
பசலுத்்த முடியோ்த 
நிகல ஏற்ெட்்ட்தோக 
ஈ�ோன் இந்த மோ்த 
ஆ�ம்ெத்தில் குறிப் -
பிட்டிருந்தது.   

ஈ�ோனின் மு்டக்கப்ெட்்ட நிதிகய 
விடுவிப்ெ்தற்கு அபமரிக்கோவின் 
ஒப்பு்தல் ர்வண்டும் என்ெது குறிப்-
பி்டத்்தக்கது. ப்தன் பகோரியோவில் 
ஈ�ோனின் மு்டக்கப்ெட்்ட நிதியின் 
மூலம் சுமோர 18 மில்லியன் ப்டோலர 
ஈ�ோனின் ஐ.நோ நிலுக்வகய பசலுத்-
து்வது க்டந்த ப்வள்ளிக்கிழகம 
பூரத்தி பசய்்த்தோக ப்தன் பகோரியோ 
அறிவித்்தது.     

ஒமிகமரகானின் புதிய �காற்றம்: 
விஞ்கானி்ள் ்ண்்காணிப்பு

ஒமிக்ர�ோன் பகோர�ோனோ க்வ�ஸ 
திரிபிலிருநது கண்்டறியப்ெட்டுள்்ள 
புதிய துகண �க க்வ�ஸ திரிகெ 
விஞஞோனிகள் உண்ணிப்ெோக கண் -
கோணித்து ்வருகின்றனர. ்வருஙகோ-
லத்தில் அது எந்த அ்ளவு ்தோக்கத்க்த 
ஏற்ெடுத்தும் என்ெது ெற்றி அ்வரகள் 
ஆ�ோய்கின்றனர.   

ஒமிக்ர�ோனின் புதிய துகண 
க்வ�ஸ ர்வகமோகப் ெ�்வக்கூடியது 
என்றும் அது ஒமிக்ர�ோன் ரெோலர்வ 
தீவி�மோக இருக்கும் என்றும் ்தக்வல்-
கள் கூறுகின்றன.   

பி.ஏ.2 எனப்ெடும் அந்தப் புதிய 
திரிபு, ஆசியோவில் ெ�்வலோகக் 
கோணப்ெடு்வ்தோக ஆய்்வோ்ளர-
கள் கூறுகின்றனர. அண்கமயில் 
இநதியோ, பிரிட்்டன், ப்டன்மோரக், 
சுவீ்டன் ஆகிய நோடுகளில் பெரும் -

ெோரலோருக்கு பி.ஏ.2 ெோதிப்பு இருந-
்தக்த அ்வரகள் சுட்டிக்கோட்டினர.   

ஆனோல், அந்த திரிபின் ம�ெணு 
மோற்றம் குறித்து நிச்சயமற்ற நிகல 
நீடிப்ெ்தோல் அது க்வகலக்குரிய்தோக 
்வககப்ெடுத்்தப்ெ்டவில்கல.   

எனினும் புதிய பி.ஏ.2 திரிபு 
குறித்து உலக நோடுகள் விழிப்பு்டன் 
இருக்க ர்வண்டும் என்று விஞஞோ-
னிகள் எச்சரித்துள்்ளனர.    



ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

மத்திய மலைநாட்டில் ஏறபட்டுள்ள வரட்சி -
யான காைநிலையிலன த�ாடர்ந்து நீர்த்ச�ககங்-
களின் நீர் மட்டம் மிக சவகமாக குல்றந்து வரு-
கி்றது.  

காேல்ரி,மவுோகலை,தகனிசயான், ைக்ஸபா -
ன,நவைக்ஸபான, விமை சுசரந்திர உளளிட்ட 
நீர்த்ச�ககங்களின் நீர் மட்டம் குல்றந்துள்ளன.  

ச�சிய மின் உறபத்திககு பாரிய அ்ளவில் பங் -
களிப்பு தேய்யும் காேல்ரி நீர்த்ச�ககத்தின் நீர் 

மட்டம் என்றுமில்ைா�வாறு �ாழ்ந்துள்ளது.
�றசபாது சுமார் 15 அடிவலர �ாழ்ந்துள்ள�ாக 
மின்ோரத்துல்ற அதிகாரிகள த�ரிவிககின்்றனர்.  

நீர்த்ச�ககத்தின் நீர் மட்டம் �ாழ்ந்து காணப் -
படுவ�னால் நீரில் மூழ்கிகிடந்� கட்டடங்கள 
�றசபாது த�ன்பட ஆரம்பித்துள்ளன.  

நீர் ஓலடகள,அருவிகளின் நீர் வறறிக காணப் -
படுவ�னால் சிறிய நீர் மின் உறபத்தி நிலையங் -
களின் மின் உறபத்தியும் பாரிய அ்ளவில் குல்ற-
வலடந்துள்ளன.  

நீர்த்ச�ககங்களின் அருகாலமயில் 

மத்திய மலைநாட்டிலுள்ள

Dr.சந்திம ஜீவந்்தர 
த்தரிவிப்பு

உலக வங்கியின் ஒரு 
பில். த�ொலர் நிதியு்தவியில்:

சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

ேப்புகஸ்கந்� எணதணய் சுத் -
திகரிப்பு நிலையத்ல� எதிர்வ -
ரும் 27ஆம் திகதி மீ்ள தி்றகக 
முடியாமற சபானால் மின்ோர 
ேலபககு எரிதபாருள வழங் -
குவ�றகு சமலும் இரணடு 
வார காைம் �ாம�மாகும் என 
தபறச்றாலிய  வ்ளத்துல்ற 
அலமசேர் உ�ய கம்மன்பிை 
த�ரிவித்துள்ளார்

தவளிநாடுகளில் ஓடர் தேய்-
யப்பட்டுள்ள மேகு எணதணய் 
கப்பல் எதிர்வரும் தபப்ரவரி 
9ஆம் திகதிய்ளவிசைசய  
நாட்லட வந்�லடயும். 

'மின்ோர ேலபயின் எரிதபாருள 
சகளவிககு ச�லவயான்ளவில் 
மேகு எணதணய்லய 
இ்றககுமதி

25 மாவட்டங்களில் 
வாழவாதார 
அபிவிருத்தி்கள்
சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

நாட்டின் தபாரு்ளா�ாரத்ல� 
விலரவாக கட்டிதயழுப்பும் 
சநாககில் நாட்ளாவிய 25 
மாவட்டங்கல்ள உள்ளடககிய 
வலகயில் வாழ்வா�ார அபிவி-
ருத்தி திட்டங்கல்ள சமறதகாள -
வ�றகாக உைகவங்கி ஒரு பில் -
லியன் அதமரிககன் தடாைர்  
நிதிலய இைங்லகககு வழங்கி -
யுள்ளது.

சமறபடி திட்டத்ல� அபி -
விருத்தியலடந்து வரும் கிரா-
மங்களில் நலடமுல்றப்ப-
டுத்துவ�றகும்  அ�ன்மூைம் 
கிராமப்பு்றங்களில் உள்ள 
அலனத்து பிரலைகளும் நன் -
லமயலடயும் வலகயில் பிரச�-
ேம் மறறும் மாவட்ட தேயைா -
்ளர்களுககு ஊடாக
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீ�ம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 24 திங்கட்கிழனம

திதி: --சப்்தமி

ரொகுகொலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநேரம : கொனல : 06.00  -  07.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத்தொழுனக 
நேரம

 நமஷம  - த்பொறுனம

ரிஷ்பம  - - சுகம

மிதுனம - - ்தனம

க�கம - - ந்பொட்டி

சிமமம - - தசலவு

கன்னி - - முயறசி

துலொம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

்தனுசு  - தவறறி

மகரம - - ்பொரொட்டு

கும்பம - மறைதி

மீனம - - நகொ்பம

நயொகம: சப்்தமி

3

இரொசி ்பலன்கள்

கலொநிதி இரொமச்சந்திரகுருககள்
(்பொபு சர்மொ)

கனடியன் ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

21 மு்தல் 25 வனர

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.23
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.16
இஷா  - 07.30

சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

ஐந்�ாமாணடு புைலமப் பரிசில் 
பரீட்லேயின் தபறுசபறுகல்ள 
விலரவாக தவளியிடுவ�றகான 
நடவடிகலககள சமறதகாள -
்ளப்பட்டுள்ள�ாக பரீட்லேகள 
ஆலணயா்ளர் நாயகம் எல்.எம். 
டி. �ர்மசேன த�ரிவித்துள்ளார்.

அ�றகிணங்க ஐந்�ாமாணடு 
புைலமப்பரிசில் பரீட்லே  வினாத் -
�ாளகல்ள திருத்துவ�றகான  நட -
வடிகலககள எதிர்வரும் 31ஆம் 
திகதி ஆரம்பமாகும் என்றும் 
அ�லனத் த�ாடர்ந்து எதிர்வரும் 
தபப்ரவரி 5ஆம் திகதி அ�றகான 

நடவடிகலககள முடிவலடயும் 
என்றும் அவர் த�ரிவித்துள்ளார்.

40 பாடோலைகளில் வினாத் -
�ாளகல்ளத் திருத்தும் நடவ -
டிகலககள சமறதகாள்ளப்பட -
வுள்ள�ாகவும் த�ரிவித்துள்ள 
அவர்,விலரவில் தபறுசபறுகல்ள 
தவளியிட நடவடிகலக எடுககப் -
படும் என்றும் த�ரிவித்துள்ளார்.

நாட்ளாவிய ரீதியில் ஐந்�ா -
மாணடு புைலமப்பரிசில் பரீட்லே 
நடந்து முடிவலடந்துள்ள 
நிலையில், அது த�ாடர்பில் 
இதுவலர எந்�வி� முல்றப்பாடுக -
ளும்   கிலடககவில்லை என்றும் 
அவர் த�ரிவித்துள்ளார்.          (்ஸ)

5ஆம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீடமசை:   
முடிவுகள் விமைவில் வெளியிடப்படும் சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

சீனாவிடமிருந்து அரிசி உட்பட அத்தியாவசிய 
உணவுப் தபாருட்கல்ள தகாளவனவு தேய்வ�றகு அர -
ோங்கம் எதிர்பார்த்துள்ள�ாக அரோங்க வட்டாரங்கள 
த�ரிவித்�ன.

அது த�ாடர்பான கைந்துலரயாடல்கல்ள சமற-
தகாளவ�றகு இைங்லக மறறும் சீன அரோங்கங்கள மத்-
தியில்  இணககம் காணப்பட்டுள்ள�ாகவும் 

அ�றகான சபசசுவார்த்ல�கள விலரவில் ஆரம்பிக-
கப்படும் என்றும் அரோங்க வட்டாரங்கள த�ரிவிக-
கின்்றன.

ேலுலக அடிப்பலடயில் தபறறுகதகாள்ளககூடிய 
அரிசி உளளிட்ட அத்தியாவசிய தபாருட்கள மறறும் 
சேலவகள த�ாடர்பில் சீன அரோங்கத்துடன் சபசசு -
வார்த்ல� நடத்துவ�றகு அலமசேரலவ இணககம் 
த�ரிவித்துள்ள�ாகவும் அந்� வட்டாரங்கள குறிப்பிட்-
டுள்ளன.

நாட்டிறகு �றசபாது முககியமாகத் ச�லவப்படும் 
அத்தியாவசிய தபாருட்கள மறறும் சேலவகல்ள 
இனங்கணடு அ�லன சீனாவிடமிருந்து தபறறுக -
தகாளவ�றகு அரோங்கம் எதிர்பார்த்துள்ள�ாகவும் 
அந்� வட்டாரங்கள சமலும் த�ரிவித்துள்ளன.    (்ஸ)

சீனாவிடமிருந்து அரிசி உடபட 
அத்தியாெசியப் வபாருடகள்

இைங்லக அரோல் பறிமு�ல் தேய் -
யப்பட்ட �மிழகத்ல�ச சேர்ந்�125 
படகுகளின் உரிலமயா்ளர்களுககு 
மு�ல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நிவார-
ணம் அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து �மிழக அரசு தவளி -
யிட்ட தேய்திககுறிப்பில்,

மு�ல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் (20) 
ஆம் திகதி �மிழ்நாட்டிலுள்ள 
பல்சவறு மாவட்டங்கல்ள சேர்ந்� 
மீனவ ேங்கப் பிரதிநிதிகல்ள ேந் -
தித்து அவர்க்ளது சகாரிகலககல்ள 
சகட்டறிந்�ார். மீனவர்க்ளது 
அலனத்துக சகாரிகலககளின் மீதும் 
ஆய்வு தேய்து உரிய நடவடிகலக 
எடுககப்படும் என உறுதியளித்� 
மு�ல்வர், மீனவர்க்ளது சகாரிகலக -
கள த�ாடர்பான கீழ்ககாணும் அறி -
விப்புகல்ள தவளியிட்டார்:

1.இைங்லக அரசினால் பறிமு�ல் 
தேய்யப்பட்டு �றதபாழுது இைங் -
லகயில் பயன்படுத்� இயைா� 
நிலையிலுள்ள �மிழகத்ல�ச 
ோர்ந்� 125 படகுகளின் உரிலமயா -
்ளர்களுககு அவர்களின் வாழ்வா -

�ாரத்திலன காத்திடும் தபாருட்டு, 
108 விலேப்படகு உரிலமயா்ளர் -
களுககு �ைா 5 இைட்ேம் ரூபாய் 
வீ�மும், 17 நாட்டுப்படகு உரிலம -
யா்ளர்களுககு �ைா ரூ.1.50 இைட் -
ேம் வீ�மும், தமாத்�ம் ரூ.5.66 
சகாடி வழங்கப்படும்.

2.கடந்� வடகிழககு பருவம -
லழககாைத்தில் சே�மலடந்� 105 
மீன்பிடி படகுகள மறறும் மீன்பிடி 
உபகரணங்களுககு இழப்பீடாக 
ரூ.5.66 சகாடி வழங்கப்படும்.

3.இைங்லக சில்றயில் வாடும் 
�மிழக மீனவர்களின் விடு�லை 
குறித்து மீனவர் ேங்கப் பிரதிநிதிகள 
மு�ல்வரிடம் வலியுறுத்தினார்கள. 
லகது தேய்யப்பட்ட மீனவர்களில் 
மீ�முள்ள மீனவர்கல்ள விடு�லை 
தேய்ய கடி�ம் வாயிைாகவும், 
த�ாலைசபசி வாயிைாகவும் இந்� 
அரசு சமறதகாணட நடவடிகலக -
கல்ளயும், எம்.பி.ககள மூைம் 
வலியுறுத்தியல�யும் மீனவ ேங்க 
பிரதிநிதிகளுககு மு�ல்வர் வி்ளககி 
கூறினார். 

இலஙமக பறிமுதல் வசையத
படகுகளுக்கு நிொைணம்

- ்தமிழக மு்தல்வர் ஸ�ொலின் அறிவிப்பு

சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

ச�வாையங்களில் குணடு 
லவப்பது ச�சிய பாதுகாப்லப சீர் -
குலைககும் தேயதைன்றும் அது 
த�ாடர்பான விோரலணகல்ள உட -
னடியாக சமறதகாள்ள சவணடும் 
என்றும் அலமசேர் சைான்ஸ்டன் 
தபர்னாணசடா ைனாதிபதியிடம் 
சவணடுசகாள விடுத்துள்ளார்.

எவவா்றாயினும் அந்� ேம்ப -
வத்தில் பிர�ான சூத்திர�ாரிலய 
ச�டுமாறு இதுவலர எவரும் 
சகாரிகலக விடுககவில்லை என் -
பல�யும் அலமசேர் சுட்டிககாட்டி-
யுள்ளார்.

அச� சவல்ள,ேலமயல் எரிவாயு 
சிலிணடர்கள இயல்பாக தவடிப்-

பதில்லை. அ�ன் பின்னணியில் 
சூழ்சசிகல்ள சமறதகாளசவார் 
காணப்படுவ�ாகவும் அவர்கல்ளக 
கணடறிவ�றகு உடனடி நடவடிக -
லககல்ள சமறதகாளளுமாறும் 
அவர் ைனாதிபதிலயக சகட்டுக -
தகாணடுள்ளார்.

அது த�ாடர்பில் சமலும் த�ரி -
வித்துள்ள அலமசேர்;

ைனாதிபதி லிட்சரா காஸ் நிறுவ -
னத் �லைவலர ப�வி நீககம் தேய் -
யவில்லை. 

அந்� வலகயில் அது த�ாடர்பில் 
ைனாதிபதியின் மீது குற்றம் சுமத்து -
வது �வ்றான�ாகும்.

ைனாதிபதி ைனநாயக ரீதியில் 
தேயறபடும் ஒரு �லைவராவார்.
ைனாதிபதிககு �லைவர்கல்ள நிய -

மிப்ப�றகும் ப�வி நீககம் தேய்வ -
�றகும் முழுலமயான அதிகாரம் 
உள்ளது. அ�னால் அவலர எவரும் 
குல்றகூ்ற முடியாது .

ஆரம்பத்திலிருந்ச� ேலமயல் 
எரிவாயு தவடிப்பது த�ாடர்பில் 
முல்றயான நடவடிகலககல்ள 
சமறதகாளளுமாறு நான் சவண -
டுசகாள விடுத்து வந்துளச்ளன். 
எனினும் எனது சவணடுசகால்ள 
லவத்து சிைர் இகழ்சசியாகப் 
சபசினர்.

�றசபாது ச�வாையங்களில் 
குணடுகல்ள லவககின்்றார்கள. 
அது ச�சிய பாதுகாப்லப சீர்குலைக-
கும் தேயைாகும். அ�ன் பிர�ான சூத்-
திர�ாரிகள யார் என கணடுபிடிப்பது 
அவசியம்.                                      (்ஸ)

பிைதான சூத்திைதாரிகமை இனஙகாண
உடனடியாக நடெடிக்மக எடுக்கவும்
அனமச்சர் நஜொன்ஸ�ன் ஜனொதி்பதியி�ம நவண்டுநகொள்

ந்தவொலயததில் குண்டு னவப்பு:

தகாவிற த�ாறறு காரணமாக எதிர்-
பார்த்� பணிகல்ள சமறதகாள்ள முடியாது 
சபானது என கூறி, கடந்து தேன்்ற இரணடு 
வருடங்கல்ள சமைதிகமாக அரோங்கம் 
தபறறுக தகாளவ�றகு எவவி� கைந்துலர-
யாடலும்  நலடதப்றவில்லை என தவளி-
நாட்டலுவல்கள அலமசேர் சபராசிரியர் ஜி 
எல் பீரிஸ் த�ரிவித்�ார்.

மககள அரோங்கத்துககு தபறறுகதகா-
டுத்� காைம் இன்னும் மூன்று வருடங்கள 
உள்ளது எனவும் குறிப்பிட்ட காைத்தில் 
சுபிட்ேத்தின் சநாகலக நில்றசவறறுவ�றகு 
முடிந்�்ளவு அர்ப்பணிப்புடன் தேயறப-
டுவச� அரோங்கத்தின் இைககு எனவும் 
அலமசேர் த�ரிவித்�ார்.

அஸ்கிரிய மஹாநாயகக அதி வணககத்துககுரிய வர-
காசகாட ஸ்ரீ ஞானரத்ன ச�ரலர 22 ம் திகதி ேந்தித்து 
ஆசீர்வா�த்ல� தபறறுக தகாணட பின்னர் ஊடகங்க-

ளுககு கருத்து த�ரிவிகலகயிசைசய அவர் அவவாறு 
கூறினார்.

ேர்வைன வாகதகடுப்லப நடத்தும் எணணம் அரோங்-
கத்துககு இல்லை என அவர் த�ரிவித்�ார்.

வபற்றுக் வகாள்ெதற்கு அைசு எவ்வித 
கலந்துமையாடலும் வசையயவில்மல

இரண்டு வரு�ங்கனள நமலதிகமொக

-அனமச்சர் ந்பரொசிரியர் ஜி. எல். பீரிஸ

ஏழு ேொட்களில் 87 ந்பர் மரணம
சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

நாட்டில் மீணடும் 
தகாசரானா லவரஸ் 
த � ா ற று ச ந ா ய ா ளி க ளின் 
எணணிகலக அதிகரித் -
துச தேல்லும் நிலையில், 
கடந்� ஒரு வார காைத்தில் 
5,391 புதிய த�ாற்றா்ளர்-
கள இனங்காணப்பட்டுள்ள�ாக சுகா�ார அலமசசு த�ரிவித்-
துள்ளது.

அத்துடன் இந்� ஒரு வார காைத்தில் 87 தகாசரானா லவரஸ் 
த�ாறறு சநாயா்ளர்கள மரணமலடந்துள்ள�ாகவும் அலமசசு 
த�ரிவித்துள்ளது. அ�றகிணங்க சநறறுவலர நாட்டில் இனங் -
காணப்பட்டுள்ள தகாசரானா லவரஸ் த�ாறறு சநாயா்ளர்-
களின் எணணிகலக 6,01,048 ஆக அதிகரித்துள்ள�ாகவும் 
அவர்களில் 5,75, 932 சபர் பூரண சுகமலடந்துள்ள�ாகவும் 
அலமசசு த�ரிவித்துள்ளது.

அச�சவல்ள,நாட்டில் சநறறுவலர தகாசரானா லவரஸ் 
த�ாற்றால் மரணமலடந்�வர்களின் எணணிகலக 15, 284 
ஆக அதிகரித்துள்ள�ாகவும் அலமசசு த�ரிவித்துள்ளது. (்ஸ)

நாடடில் ஒரு ொைத்தில் 5,391 
வகாரைானா வதாற்்ாைரகள்

நாடடில் மமலும் 
75 மேருக்கு ஒமிக்மரான் 
ததாற்று உறுதி

ஒ மி க ச ர ான் 
லவரஸ் த�ாறறு 
சமலும் 75 
சபருககு உறுதி 
தேய்யப்பட்டுள -
்ளது.

தகாழும்பு ஸ்ரீ 
தையவர்�னபுர 
பல்கலைககழக ஆய்வகத்தில் 
சமறதகாள்ளப்பட்ட பரிசோ -
�லனயில் குறித்� த�ாற்றா்ளர்-
கள அலடயா்ளம் காணப்பட் -
டுள்ளனர். 

ஸ்ரீ ையவர்�னபுர பல்கலைக -
கழக மருத்துவ பீடத்தின் 
ஒவவாலம, சநாதயதிர்ப்பு, கை 
உயிரியல் மறறும் மூைககூறறு 
உயிரியல் பிரிவின்  பணிப்பா -
்ளர் லவத்தியர் ேந்திம ஜீவந்�ர 
இ�லன த�ரிவித்துள்ளார்.

சைாரன்ஸ் தேல்வநாயகம்

நாட்டில் பால் மா �ட்டுப்பாடு 
ஏறபடுவ�றகு எந்� வி� காரண -
மும் கிலடயாது என மத்திய 
வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் 
கப்ரால் த�ரிவித்துள்ளார்.

பால்மா இ்றககுமதியா்ளர் -
கள விடுத்� சவணடுசகாளுககிணங்க 
சபாதுமான அ்ளவில் தடாைர்  வினிசயா -
கிககப்பட்டுள்ள�ாகவும் மத்திய வங்கி -
யின் ஆளுநர் த�ரிவித்துள்ளார்.

அ�னால் நாட்டில் பால்மா �ட்டுப் -
பாடு ஏறபடுவ�றகான எந்� காரணமும் 
கிலடயாது என்றும் அவர் த�ரிவித்துள -
்ளார்.

இ்றககுமதி தேய்யப்படும் பால் மாவுக -
கான விலைகள  அணலமயில் அதிக -
ரிககப்பட்டுள்ள நிலையிலும் நாட்டில் 
�றசபாது பால் மாவுககான �ட்டுப்பாடு 

அதிகமாகியுள்ளது. இத்� -
லகய நிலையிசைசய மத்திய 
வங்கியின் ஆளுநர் இவவாறு 
த�ரிவித்துள்ளார்.

தவளிநாடுகளில் இருந்து 
இ்றககுமதி தேய்யப்பட் -
டுள்ள பால்மா உளளிட்ட 
அத்தியாவசியப் தபாருட்கள 

அடங்கிய தகாளகைன்கள துல்றமுகத் -
தில் ச�ங்கிக கிடப்ப�ாகவும் அ�லன 
துல்றமுகத்திலிருந்து விடுவிப்ப�றகு 
சபாதுமான தடாைலர மத்திய வங்கி 
விடுவிகக சவணடுதமன்றும் அத்தியாவ -
சியப் தபாருட்கள இ்றககுமதியா்ளர்கள 
ேங்கம் ஏறகனசவ சவணடுசகாள விடுத் -
திருந்�து.

அ�றகிணங்க மத்திய வங்கியினால் 
சபாதுமான்ளவு தடாைர்கள வினிசயா -
கிககப்பட்டுள்ள�ாக மத்திய வங்கியின் 
ஆளுநர் த�ரிவித்துள்ளார்.               (்ஸ)

பால் ைா தடடுப்பாடு ஏற்பட ொயப்பில்மல 
ரபாதியைவு வடாலரகள் விநிரயாகம்

-மததிய வங்கி ஆளுேர் அஜித கப்ரொல்

த்தொறறுநேொய் விஞ்ொன 
பிரிவு அறிகனக
ந ா ட் டி ல் 

த க ா ச ர ா ன ா 
பூஸ்டர் �டுப்-
பூசிலயப் தபற-
று க த க ா ண -
ட வ ர் க ளின் 
எ ண ணி க ல க 
49 இைட்ேத்து 16 ஆயிரத்து 430 ஆக 
உயர்ந்துள்ளது.

சநறறு 27,919 சபருககு பூஸ்டர் �டுப்-
பூசி தேலுத்�ப்பட்ட�ாக த�ாறறு சநாய் 
விஞஞானப் பிரிவு த�ரிவித்துள்ளது.

அச�சநரம், 12,571 சபருககு லப்ஸர் 
மு�ைாம் �டுப்பூசியும் 221 சபருககு 
இரணடாம் �டுப்பூசியும் தேலுத்�ப்பட் -
டுள்ளது.

792 சபருககு லேசனாபாம் மு�ைாம் 
�டுப்பூசியும் 1,795 சபருககு இரணடாம் 
�டுப்பூசியும் தேலுத்�ப்படடுள்ளது.

பூஸடர வசைலுத்திரயார
வதாமக 49 இலடசைைானது

குடிநீருககும ்பொதிப்பு ஏற்படும அ்பொயம

நீர்்த்தேக்கங்களின் 
நீர் மட்டம் குறைவு 

எரிதோருள் ்கபேல் 
தேப.09ஆம் தி்கதிமே 
நாடடுக்கு வரும்
- அமமச்சர் உதே ்கம்மன்பில
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அரசுசார் நிறுவன ஊழியர்்களின் 
நலன்்களிலும் விசசட அக்கறை

விட் 19 த�ாற்றின் விறைவா்கத் 
ச�ாற்ைம் தெற்றுளை தொருைா�ார 

தநருக்கடி நாட்டின் எலலா துறை்களிலும் �ாக்கம் 
தசலுத்தியுளைது. இ�ன் விறைவா்கப் தொருட்்களின் 
விறலசயற்ைம் உளளிட்ட அறனத்து தநருக்கடி்களும் 
ஏற்ெட்டுளைன. 

 இவவாைான தநருக்கடி்கள மக்கறைப் ொதிப்ெ-
ற�த் �விர்ப்ெ�ற்்கா்கப் ெலசவறு வி�மான நடவடிக-
ற்க்கறை அரசாங்கம் முன்தனடுத்து வருகின்ைது. 
இநநடவடிகற்க்களின் ஊடா்க மக்களின் நலன்்க-
ளுககு முன்னுரிறம அளித்து தசயற்ெட்டு வருவற� 
அரசாங்கம் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்து வருவது 
குறிப்பிடத்�க்க விடயமாகும். அந� வற்கயில �ற்சொ-
ற�ய தொருைா�ார தநருக்கடியின் �ாக்கத்திலிருநது 
மக்கறைப் ொது்காககும் சநாககுடன் ொரிய நிவாரண 
தொதித்திட்டம் நிதியறமசசர் ெசில ராஜெக்ஷவினால 
அறிவிக்கப்ெட்டது. 920 பிலலியன் ரூொ தெறுமதி-
யான இநநிவாரணப் தொதித்திட்டம் இவவருடத்தின் 
ஆரம்ெத்திசலசய அறிமு்கப்ெடுத்�ப்ெட்டுளைது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்க ஊழியர்்களுககு 
ஜனவரி மா�ம் மு�ல மா�ாமா�ம் ஐயாயிரம் ரூொ 
த்காடுப்ெனவு வழங்கப்ெட நடவடிகற்க எடுக்கப்ெட்-
டுளைது. இ�ன் ஊடா்க இநநாட்டிலுளை 14 இலட்சம் 
அரச ஊழியர்்களுககு இநநிவாரணக த்காடுப்ெனவு 
தெற்றுக த்காடுக்கப்ெட்டுளைது.  

 இவவாைான நிறலயில, இநநிவாரணக த்காடுப்-
ெனறவ அரசுசார் நிறுவனங்கைா்க விைஙகும் கூட்-
டுத்�ாெனங்கள, அதி்கார சறெ்கள, நியதிச சறெ்கள 
உளளிட்டவற்றில ்கடறமயாற்றும் ஊழியர்்களுககும்   
தெற்றுக த்காடுக்க நடவடிகற்க எடுக்கப்ெட்டுளைது. 
இ�ன் நிமித்�ம் நிதியறமசசின் தசயலாைர் எஸ்.ஆர்.
ஆட்டிக்கல அறமசசுக்களின் தசயலாைர்்களுககும் 
சம்ெந�ப்ெட்ட �ரப்பினருககும் சுற்ைறிகற்க அனுப்பி 
றவத்துளைார். இசசுற்ைறிகற்கயின்ெடி, அரசுசார் 
நிறுவனங்களில ெணியாற்றும் சுமார் 04 இலட்சம் 
ஊழியர்்களுககும் ஜனவரி மு�ல இகத்காடுப்ெனவு 
கிறடக்க உளைச�ாடு அநநிறுவனங்களில ்கடறம-
யாற்றும் ஒப்ெந�, �ற்்காலி்க ஊழியர்்களுககும் இக -
த்காடுப்ெனறவப் தெற்றுக த்காடுக்க நடவடிகற்க எடுக -
்கப்ெட்டுளைது. 

 அத்துடன், �னியார்துறை ஊழியர்்களுககும் இவ -
வாைான த்காடுப்ெனறவப் தெற்றுக த்காடுககுமாறு 
அரசாங்கம் சவண்டுச்காள விடுத்திருககின்ைது. இநந -
டவடிகற்கயின் ஊடா்க த்காவிட் 19 த�ாற்று ச�ாற் -
றுவித்துளை தொருைா�ார தநருக்கடியினால நாட்டு 
மக்கள ொதிக்கப்ெடுவற�த் �விர்ப்ெதில அரசாங்கம் 
விசேட ்கவனம் தசலுத்தி இருப்ெது மீண்டும் ஒரு 
�டறவ உறுதிப்ெடுத்�ப்ெட்டுளைது. இது நாட்டு மக்க-
ளுககு ொரியத�ாரு நிவாரணமும் ஆறு�லுமாகும். 

 ஜனாதிெதி ச்காட்டாெய ராஜெக்ஷ, பிர�மர் மஹிந� 
ராஜெக்ஷ ஆகிசயார் �றலறமயிலான அரசாங்கம் 
எப்சொதும் நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்்களுககு 
முன்னுரிறம அளித்துச தசயற்ெட்டு வருவற�ச ச்க-
லரும் அறிவர். இருந� சொதிலும் இநநிவாரண நட-
வடிகற்க த�ாடர்பில �வைான பிரசாரத்ற� முன்தன -
டுத்து அற்ெ அரசியல இலாெம் ச�ட எதிரணிறயச 
சசர்ந� சிலர் முயற்சிககின்ைனர். ஆனால நாடு எதிர் -
த்காண்டுளை �ற்சொற�ய தொருைா�ார தநருக்கடிச 
சூழலில இது ொரியத�ாரு நிவாரணம் என்ெற� 
மக்கள த�ளிவா்க ஏற்றுக த்காண்டுளைனர். 

இருநதும் கூட எதிரணிறயச சசர்ந� சிலரால 
இ�றன புரிநது த்காளை முடியாதிருப்ெது சவடிக -
ற்கயான�ாகும். ஆனாலும் இவர்்கைது முயற்சிறய 
மக்கள அறியா�வர்்கள அலலர். அ�னால அவர் -
்கைது முயற்சி்கள மக்கள மத்தியில எடுெடப் சொவ-
திலறல.

த்காவிட்19 த�ாற்று ச�ாற்றுவித்திருககும் இப்தொ-
ருைா�ார தநருக்கடிககு உலகில எலலா நாடு்களுசம 
மு்கம் த்காடுத்துளைன. இது இலஙற்கககு மாத்திரமு-
ரிய தநருக்கடி அலல. அ�னால இநதநருக்கடியால 
மக்கள ொதிக்கப்ெடுவற�த் �விர்ககும் வற்கயில 
முன்தனடுககும் நடவடிகற்க்களில ஒன்ைா்கசவ அர -
சாங்கம் இநநிவாரணப் தொதித் திட்டத்ற� முன்தன -
டுத்திருககின்ைது. இ�றன ஒவதவாருவரும் புரிநது 
த்காளவது அவசியம். 

 இ�றன விடுத்து இவவாைான நிவாரண நடவடிக-
ற்க்கறை விமர்சனம் தசயவ�ன் மூலம் மக்கறை 
சமலும் தொருைா�ார தநருக்கடிககுள �ளளிவிட 
எதிர்ொர்க்கலா்காது. அது நியாயமான நடவடிகற்க-
யும் அலல. அச�சநரம் எதிர்க்கட்சிறயச சசர்ந� 
சிலர் இவவிடயத்தில சமற்த்காளளும் முயற்சி்களின் 
பின்னணிறய மக்கள அறியா�வர்்களும் அலலர். 
அ�னால இம்முயற்சி்கள மக்களிறடசய எவவி�த்தி-
லும் எடுெடப் சொவதிலறல.

ஆ்கசவ த்காவிட் 19 த�ாற்றின் விறைவா்க 
ச�ாற்ைம் தெற்றுளை தொருைா�ார தநருக்கடி-
யினால மக்கள ொதிக்கப்ெடுவற�த் �விர்ககும் 
வற்கயில அரசாங்கம் முன்தனடுககும் சவறலத்-
திட்டங்களுககு ஆர�வும் ஒத்துறழப்பும நல்கப்ெட 
சவண்டும். அதுசவ மக்கள மீது உண்றமயான 
அன்பு த்காண்டவர்்களின் ெண்ொகும். அவவாைான 
நடவடிகற்க்கசை மக்களுககு நன்றம ெயப்ெறவயா-
்கவும் அறமயும். 

இற�விடுத்து முழு நாடும் எதிர்த்காண்டுளை இப் -
தொருைா�ார தநருக்கடியிருநது மீட்சி தெை முயற்சிப்-
ெற� விடுத்து ்கட்சி அரசியல செ�த்தின் ஊடா்க அற்ெ 
அரசியல இலாெம் ச�ட முயற்சிப்ெ�ன் மூலம் நாட் -
டுகச்கா மக்களுகச்கா எவவி� நன்றமயுசம கிறடக-
்கப் சொவதிலறல. 

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

வரும்பகைகை எதிர்க்கும வலிகை இருப்பினும, 
அத்துடன் அரகைச் சார்ந்து ப்பாரிடும வாய்ப்பும 
இகையுைானால் ப்பரும ்பைன் கிட்டும.

 முரணபசேர்்ந்த கமாய்ம்பி னவர்ககும் அரணபசேர்்ந-
்தாம் ஆக�ம் பலவு்ந ்தரும்

குறள் தரும் சிநதனை

விழுமியம் மிகுந்த எதிர்கால சமு்தகாயத்்த   
்ட்டியயழுப்புவ்தற்கு ்ல்வியய பிர்தகானம்   
கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றி 

அறியாதவர்கள் அகிலத்தில் மி்க 
அரிது. பபாதுவா்க அனைத்து 

நாடு்களிலும் ்கல்வி ்கற்பிக்்கபபட்டு 
வருகிறது.சமயங்களும் ்கல்வி ்கற்பது 
ஆண், -பபண் ஆகிய இருபாலருக்கும 
்கட்்ாயக் ்க்னம என்கின்றது. அநத 
வன்கயில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்்காை 
்கல்வித் திைத்தில் யுபைஸ்்காவின் 
்கருது்்காளா்க '்கல்வியில் புதிய பசல்-
பநறியும் புதிய மாற்றங்களும்' என்ற 
்கருபபபாருள் சுட்டிக்்காட்்பபட்டுள்-
ளது. இநதக் ்கருபபபாருளின் ்நாக்்கம் 
்கல்வியில் மறுமலரச்சினய வலுபபடுத்-
துவதும் வர்வற்பதும் ஆகும்.   

 ப்காவிட்-19 ்கால்கட்்த்தில் மி்கவும் 
பாதிக்்கபபட்டிருநத ்கல்வி ந்வடிக்ன-
்க்களில் இப்பாது நம்பிக்ன்கயின் ்கதிர 
்தான்றியுள்ளது.   

 ்கல்வி என்பது தகுநத சூழ்நினலனய 
உருவாக்கி மக்்களின் உள்ளாரநத தகு-
தி்கனள பவளியில் ப்காண்டு வருவது 
ஆகும். ்கல்லாதவர்கனளக் தாழ்த்தும் 
வன்கயில் ்காலம்்காலமாய்ச் பசால்லிக் 
ப்காண்டுதான் இருக்கி்றாம். ஆைால் 
்கற்றவர்கள் நிரம்பி விட்் இக்்காலத்-
தில் ்கற்்காலத்னத வி்வும் தீனம்கள் 
பபருகிக் ப்காண்டு வருகின்றை. குற்றச் 
பசயல்்களில் ்கற்றவர்களும் அதி்க-
மா்க ஈடுபடுகின்றார்கள் என்பதுதான் 
்வதனை. ்கல்வியிைால் மனிதனை 
நல்வழிபபடுத்த முடியவில்னல என்ற 
எண்்ணமும் ்தான்றுகின்றது.   

 தற்்பாது ்கல்வினயக் ்காசு ப்காடுத்து 
வாங்கக் கூடிய நினலனம உள்ளது. 
அரசும், தனியார நிறுவைங்களும் 
்கல்வினயத் தாராளமயமாக்கி விட்்-

தால் ்கற்றவர்களின் எண்ணிக்ன்கயும் 
பல்கிப பபருகிக் ப்காண்டிருக்கின்றது. 
நாட்டின் மி்கச் சிறநத மனித வளமா்க, 
முதுப்கலும்பா்க இருக்்க ்வண்டிய 
இனளய சமுதாயம் எவ்வித பநறிமு-
னற்களுக்கும் மத்பாதனை்களுக்கும் 
்கட்டுபப்ாமல் தன்னிச்னசயா்க மைம் 
்பாை ்பாக்கில் வரம்பற்ற சுதநதிரமா-
்கத் திரிய ஆரம்பித்து விட்்தன் வினள-
வு்கனள தற்்பாது நாம் அனுபவித்துக் 
ப்காண்டிருக்கின்்றாம். ்கல்வி அவர-
்களுக்குத் ்தனவயாை ்நரத்தில் ்கடி-
வாளமி்த் தவறியதால் தறிப்கட்டுப 
பாயும் ்கானள்கனளப ்பால் இனளய 
சமுதாயம் சீர்்கடு்களில் சிக்கித் தவிக்்க 

ஆரம்பித்து விட்்து.    பநறி-
ப்கட்் ்கல்வியின் வினளவா-
்கத்தான் உலகில் வன்முனற-
்கள் அதி்கரித்துள்ளை. 

தீனம்கனள மட்டும் 
பசால்லி விட்டுச் தீரனவச் 
பசால்லாவிட்்ால் பய்ை-
தும் இல்னல. இவற்றிலி-
ருநது மீள்வதற்்காை தீரவு-
தான் என்ை? பசன்று விட்் 
சமுதாயத்னதப பற்றி சிநதித்-
துப பயனில்னல. இனிவ-
ரும் இனளய சமுதாயத்னத, 
வருங்கால சமூ்கத்னத வளரத்-
பதடுக்கின்ற பணி்கனள 
நாம் ்மற்ப்காண்்ால் நிச்-
சயமா்க அது்வ நமக்கு 
மி்கவும் நன்னம பயபபதா்க 
அனமயும்.   

 குழநனத்களின் எதிர்கா-
லம் பற்றிச் சிநதிக்கும் ்பாது 
அவர்கனள என்ை படிக்்க 
னவக்்கலாம்? அதற்ப்கை 

எநதக் ்கல்வி நினலயத்னதத் ்தரவு 
பசய்யலாம்? என்பனத மட்டும்தான் 
எண்ணுகி்றாம். ஆைால் எநதக் ்கல்வி 
நினலயம் என்பனதத் ்தரநபதடுபப-
துதான் மி்கவும் முக்கியமாைது. பல-
மாடிக் ்கட்்்ங்கனளயும், நுனிநாக்கு 
ஆஙகிலத்னதயும், அதி்கமாை ்கல்விக் 
்கட்்்ணத்னதயும் மட்டு்ம நல்ல 
்கல்விக் கூ்த்துக்்காை அளவு்்கால்்கள் 
என்று எடுத்துக் ப்காண்்ால் அது்வ 
நாம் பசய்யும் மி்கப பபரிய தவறா்கவும் 
அனமநது வி்லாம். எை்வ இன்னற 
்தனவ பநறிசாரநத ்கல்வியாகும். 
(Value Based Education)   

 ஒவ்பவாரு பபற்்றாரும் தங்கள் 
பிள்னள்கனள ்கல்வி நினலயங்களில் 
்சரக்கும் ்பாது அவர்களது எதிர்கா-
லத்னதயும் அஙகு அன்க்்கலப பபாரு-
ளா்கக் ப்காடுக்கிறார்கள். எை்வ ்கல்வி 
நினலயத்னதத் ்தரவு பசய்யும் ்பாது 
கீழ்க்்கண்்வற்னற முக்கியமா்கக் ்கவ-
னிக்்க ்வண்டும்.   

 ்கல்வி தரமாைதா்க இருக்்க 
்வண்டும். ்கல்வியு்ன் குழநனத்க-
ளுக்கு நன்பைறி ்பாதனை்கனளயும், 
நல்ல பண்புள்ள பழக்்கவழக்்கங்க-
னளயும் ்கற்றுக் ப்காடுக்்க ்வண்டும். 
அநதக் ்கல்வி நினலயங்கள் ப்ணத்னத 
மட்டு்ம குறிக்்்காளா்கக் ப்காள்ளா-
மல் தங்களி்ம் ஒபபன்க்்கபபட்் 
பிஞ்சுக் குழநனத்களின் உள்ளங்கனளப 
பாது்காத்து அவர்கனள நல்லவர்களாக்-
குவதற்்காை தாரமீ்கப பபாறுப்பற்றுக் 
ப்காள்ள ்வண்டும்.   

 ஆ்க்வ, ்கல்வி என்பது இருளில் 
ஒளியின் ்கதிர. இது நிச்சயமா்க ஒரு 
நல்ல வாழ்க்ன்கக்்காை நம்பிக்ன்க. 
உல்கத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு மனித-
னுக்கும் ்கல்வி என்பது அடிபபன் 
உரினம. இநத உரினமனய மறுபபது 
ஏற்றுக் ப்காள்ள முடியாதது. படிக்்காத 
இளம் தனலமுனறயிைர மனிதகுலத்-
திற்கு மி்க ்மாசமாை தனலமுனறயிை-
ரா்க மாறுவார்கள்.

புதிய பசல்பநறி்களுக்கு உட்பட்்-
தா்க ்கல்வினயப பரபபுவனத உறுதி 
பசய்ய ்வண்டும்.   

யவள்ளிவிழகா ்ண்ட 
்ல்மு்ன ய�காலிபீல்ட் 
வி்ையகாட்டுக் ்ழ்ம்   

கல்முனை பிர்தசத்தின் பனழ-
னமயாை வினளயாட்டுக் ்கழ-
்கங்களுள் ஒன்றாை ்கல்முனை 

ப�ாலிபீல்ட் வினளயாட்டுக் ்கழ்கத்-
தின் பவள்ளிவிழா சம்மாநதுனறயில் 
அனுஷ்டிக்்கபபட்்து.இலஙன்க கிரிக்-
்கட் ்கட்டுபபாட்டுச் சனபயில் அங்கம் 
வகிக்கும் இவ்வினளயாட்டுக் ்கழ்கம், 
்கடிை பநது கிரிக்்கட் துனற்யாடு 
மட்டும் நின்று வி்ாது சமூ்க ்சனவ்க-
ளிலும் பங்களிபனப வழஙகி வருகின்-
றது.  

  10 ஆண்டு நினறவு நி்கழ்வினை-
யும், ்கழ்க வீரர்கள் மற்றும் நிரவாகி-
்கனள பாராட்டி ப்கௌரவிக்கும் நி்கழ்-
வினையும் ப்காழும்பு பி.எம்.ஐ.சி.
எச். இல் ந்த்திய கிழக்கு மா்கா்ணத்-
னதச் ்சரநத ஒ்ரபயாரு வினளயாட்-
டுக் ்கழ்கம் இதுவாகும். 

 பவள்ளிவிழானவ முன்னிட்டு 
ந்பபு வரு் நிரவாகி்கள் பதரிவும், 
அங்கத்தவர ஒன்றுகூ்லும் வினள-
யாட்டுக் ்கழ்க பசயலாளர ்பராசிரி-
யர எஸ.எல்.றியாஸ பநறிபபடுத்த-
லில் ்கழ்கத்தின் தனலவரும், சமாதாை 
ஊ்்க அனமபபின் தனலவருமாை 
எம்.எம். பெஸமின் தனலனமயில் 
சம்மாநதுனற சமாதாை ்கற்ன்க்கள்-

நினலய வளா்க ்்கட்்பார கூ்த்-
தில் நன்பபற்றை. இநநி்கழ்விற்கு 
அம்பானற மாவட்் கிரிக்்கட் சம்-
்மளைத்தின் தனலவர இநதி்க நளீன் 
ெயவிக்ரம, பசயலாளர சிதத்லியை-
ராய்ச்சி ஆகி்யார அதிதி்களா்க ்கலநது 
ப்காண்்ைர. ்கழ்கத்தின் தனலவரா்க 
மீண்டும் எம்.எம். பெஸமின், பசய-
லாளரா்க ்பராசிரியர ்கலாநிதி எஸ.
எல். றியாஸ,பபாருளாளரா்க எம்.
எச்.எம்.�னீஃப ஆகி்யாரும் தவி-
சாளரா்க சமீர யுனூஸ மற்றும் பிரதித் 
தவிசாளரா்கயூ.எல்.எம்.றியாஸ, உப-
பசயலாளரா்க பஸமி ்காசிம், ்கலாசார 
பசயலாளரா்க பமௌலவி சபா மு�ம்-
மத்ஆகி்யாரும் பதரிவு பசய்யபபட்்-
ைர. 

 நி்கழ்வில் அம்பானற மாவட்் கிரிக்-
்கட் சம்்மளைத்தின் தனலவர இநதி்க 
நளீன் ெயவிக்ரம,பசயலாளர சிதத் 
லியைராய்ச்சி ஆகி்யார ்கல்முனை 
்�ாலிபீல்ட் வினளயாட்டு ்கழ்க 
நிரவாகி்களிைால் நினைவுச் சின்ைம் 
வழஙகி ப்கௌரவிக்்கபபட்்ைர.  

து ரதிரஷ்்வசமா்க மீண்டும் 
ப்காவிட் நம்மத்தியில் தனல-
தூக்கியிருக்கிறது. தயவு பசய்து 

மு்கக்்கவசம் அணியுங்கள்.்மலும் 
மூன்று தடுபபூசி்கனளயும் ஏற்றிக் ப்காள்-
ளுங்கள். இனவதான் ப்கா்ராைாவிலி-
ருநது நம்னமப பாது்காக்கும்.   

 இவ்வாறு 'தங்கத்தாரன்க' விருது 
பபற்ற சாதனை மா்ணவி மருத்து-
வர தரஷி்கா தணி்காசலம் கூறிைார. 
்கானரதீவு பிர்தசசனபயின் வரு்ாநத 
தித்திக்கும் னதபபபாங்கல் பபருவிழா 
தவிசாளர கி.பெயசிறில் தனலனமயில் 
பிர்தசசனபயில் சிறபபா்க நன்பபற்ற 
்வனளயில், சிறபபுப பாராட்டுப 
பபற்ற மருத்துவர தரஷி்கா உனரயாற்று-
ன்கயில் ்மற்்கண்்வாறு பதரிவித்தார.   

பிரதம அதிதியா்க 
கிழக்கு மா்கா்ண உள்-
ளூராட்சி ஆன்ண-
யாளர பணிமனை-
யின் தனலனமப 
ப ப ா றி யி ய ல ா ள ர 
ஏ.எஸ.ப்கௌரிபா -
லன், ப்கௌரவ அதி-
தியா்க அம்பானற 
மாவட்் உதவி உள்-
ளூராட்சி ஆன்ண-
யாளர எஸ.எல்.எ.
்கமல் பநத்மினி, 
அ ம் ப ா ன ற 
மாவட்் உதவி 
உ ள் ளூ ர ா ட் சி 
ஆன்ணயாளர பணி-
மனையின் சைசமு்க 
அபிவிருத்தி உத்தி-
்யா்கத்தர ஏ.ரவீநதி-
ரமூரத்தி ஆகி்யார 
்கலநது சிறபபித்த-
ைர.   

 சாதனை அதிதியா்க ்கலநது ப்காண்் 
ப்காழும்பு மருத்துவ பீ்த்தில் அதிகூ-
டிய 13தங்கபபதக்்கங்கனளப பபற்று 
முதல்தர மா்ணவியா்க பதரிவு பசய்-
யபபட்் அக்்கனரபபற்னறச் ்சரநத 

சாதனை மா்ணவியும் மட்்க்்களபபு 
்பாதைா னவத்தியசானலயின் னவத்-
தியஅதி்காரியுமாை ப்ாக்்ர தரஷி்கா 
தணி்காசலம் பபான்ைான் ்பாரத்-
தபபட்டு 'தங்கத்தாரன்க', 'சாதனைச்-
பசல்வி' ,'தங்கம்கள்' ்பான்ற பல விரு-
து்கள் மற்றும் நினைவுச்சின்ைங்கள் 
வழஙகி பாராட்்பபட்்ார.   

 ்கானரதீவு பிர்த-
சம் சாரபா்க பிர்த-
சசனபயால் மாத்-
திரமன்றி ்கை்ா 
்ெரமனி ்பான்ற 

சரவ்தசநாடு்களின் தமிழ் அன்பர்களா-
லும் இக்ப்கௌரவம் வழங்கபபட்்னம 
குறிபபி்த்தக்்கது.  ப்ாக்்ர தரஷி்கா-
வின் தநனதயா ர ஓய்வுநினல அதிபர 
பி.தணி்காசலம் ்கலநது ப்காண்டு சிறப-
பித்தார.   

 அஙகு மருத்துவர தரஷி்கா உனரயாற்-
றுன்கயில் "சமூ்க மாற்றத்திற்்காை ்கருவி 
்கல்வி்ய. ்கல்விபயான்றால் மாத்தி-
ர்ம மாற்றத்னத அன்ய முடியும். 
எத்தன்கய பின்தஙகிய நினலயிலிருந-
தும் வளரச்சி பபற ்கல்வியால் மாத்-
திர்ம முடியும். இஙகு ்கானரதீவில் 
்கல்வினயப பற்றி ்பச ்வண்டிய்த-
னவயில்னல.எ ன்னை இத்துன்ண 
விருது வழஙகி பாராட்டியனமக்கு நன்-
றி்கள்" என்றார.   

 பிரதம அதிதியாை கிழக்கு மா்கா்ண 
உள்ளூராட்சி ஆன்ணயாளர பணிம-

னையின் தனலனமப பபாறியியலாளர 
ஏ.எஸ.ப்கௌரிபாலன் உனரயாற்றுன்க-
யில் "்கலாசாரமில்லாத மக்்கள் கூட்-
்த்னத ஒரு இைமா்க அன்யாளம் 
்காட்் முடியாது. எமது இைத்தின் 
தனித்துவத்னதப ்பணும் முனைபபு 

எமது இைத்தில் பலருக்கு இல்னல. 
ஆைால் தவிசாளர பெயசிறிலுக்கு அது 
நினறய்வ உண்டு.   

 மனிதனும் பதய்வமா்கலாம். அதற்கு 
முனிவர்கள் பல வழி்கனளக் ்காட்டு-
கிறார்கள். எமது தங்கபபபண் எதிர-
்காலத்தில் ஒரு பதய்வப பபண்்ணா்க 
வாழ ்வண்டும் எை வாழ்த்துகி-
்றன்" என்றார.    ப்கௌரவ அதிதியாை 
அம்பானற மாவட்் உதவி உள்ளு-
ராட்சி ஆன்ணயாளர எஸ.எல்.எ.்கமல் 
பநத்மினி ்பசுன்கயில் "அருனமயாை-
பதாரு சிறபபாை விழா இதுவாகும். 
தவிசாளர பெயசிறிலுக்கு பாராட்டு்கள். 
தங்கம்கள் தரஷி்கானவப பாராட்டிய 
பிர்தசசனப தவிசாளர மற்றும் நிருவா-
்கத்திற்கு பாராட்டுக்்கள். இதுபவாரு 
முன்மாதிரியாை சமூ்கத்தின் ்தனவ. 
இச்சாதனை சாதார்ணமாைதல்ல. தங்க-
ம்கனள மாவட்் மட்்த்தில் பாராட்் 
நான் திட்்மிட்டுள்்ளன்" என்றார.   

மு்க்்வசமும் ்தடுப்பூசியுயே   
ய்காவிட் பகாது்காப்்ப ்தரும்
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சி.அருளபநேசேன்  
�ல்வியியல் பட்்ட்தாரி    

எம்.ஐ.எம். அஸ்்ஹர்  
(மாளி்�க�ாடு குறூப் நிருபர்)     

�ா்ரதீவு குறூப் நிருபர்    

ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ஜுமா்தல் ஆகிறா பி்ற 20
பிலவ வரு்டம்  ் ்த மா்தம் 11ம் நோள     திங�ட்கிழ்ம

'தஙகதததாரகக' விருது பெற்ற   
மருததுவர் தர்ஷிகதா கூறுகி்றதார்   
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18840) வெற்றிலை என்று ஏன் 
வெயர் ெந்தது?   

எலைலாக் வ�லாடி�ளும் பூ விடும், 
�லாய் �லாய்க்கும், ஆனலால வெற்றி-
லைக் வ�லாடி பூக்�லாது, �லாய்க்�லாது, 
உடவ�லாள்ளக்கூடிய வெறும் இலை 
மடடும்்தலான் விடும். அ்தனலால அது 
வெற்று இலை ஆயிற்று.   

18841) “சித்தர்” என்்ற வ�லால-
லுக்கு என்ன வெலாருள?

சிததி வெற்்றெர்   
18842) யயலா�லாங�ம் எத்தலன ? 

எடடு   
18843) எடடு யயலா�லாங�மும் எலெ?   
இயமம், நியமம், ஆ்தனம், 

பிரலாணலாயலாமம், பிரததியலா�லாரம், 
்தலாரலண, தியலானம், �மலாதி   

18844) எடடு ெல�யலான 
யயலா�லாங�ம் முைம் எண் வெருஞ் 
சிததி�ல்ள வெற்்றெர்�ள யலார்?   

சித்தர்�ள   
18845) நலாம் தினநய்தலாறும் நிமி-

ஷததிற்கு எத்தலன மூச்சு�ள 
வீ்தம் மூச்சு விடுகிய்றலாம்?   

ெதிலனநது   
18846) நலாம் எ்தன் ெழியலா� சுெலா-

சிததுக்வ�லாண்டிருபயெலாம்?   
 மூக்கின் ெைது துெலாரம் ெழி-

யலா�வும் இடது துெலாரம் ெழியலா-
�வும்   

18847) உளளுக்கு இழுக்கும் மூச்-
சுக்கு என்ன வெயர்?   

நிஸெலாஸம்   
18848) நிஸெலாஸம் என்்றதுக்கு 

யெறு வெயர் உண்டலா?   
ஆம். பூர�ம்   
18849) வெளிவிடும் மூச்சுக்கு 

என்ன வெயர்?   உஸெலாஸம்   
18850) உஸெலாஸம் என்்றதுக்கு 

யெறு வெயர் உண்டலா?   
ஆம். யர��ம்   
18851) மூச்ல�க் �டடு்தல 

அலைது மூச்ல� அல�ெ்ற நிறுத-
து்த லை என்னவென்று வ�லாலலு-
ெலார்�ள?    கும்ெ�ம்   

18852) பூர�ம், யர��ம் என்னும் 
மூச்சு�ள இரண்லடயும் எ்தனலால 
நிறுததி லெக்� முடியும்?   

யயலா� ெலிலமயலால   
18853) இவெலாறு நிறுததி 

லெத்தலால என்ன நடக்கும்?   
அெருக்கு மனம் புததி, சித்தம், 

அ�ங�லாரம் என்ெனெற்றின் வி�லா-
ரங�ள ஒடுஙகிவிடும்.   

18854) இவெலாறு இருபெல்த 
என்வென்று அலைபெலார்�ள?   

ையம்   
18855) இந்தையம் யலாருக்கு ஏற்ெ-

டும்?  யயலா�லாபபியலா� சிததி வெற்-
்றெர்�ளுக்கு மடடுயம.   

18856) நலாம் மூச்சு ெலாஙகி விடும் 
நிஸெலாஸ உஸெலாஸங�ளுக்கு 
என்ன வெயர்?   

ஹம்ஸ  

      க்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

ெடவெள்ளலாற்றுக்குத வ்தன்-
�லரயில உள்ள இருக்கு 
யெளூரியை, சிெெததியிற் 
சி்றந்தெரும் வெருஞ்வ�லெ-
ருமலாகிய ஒருெர் இருந்தலார். 
அெர் வ�லெம் வெற்்றதினலால 
அலடயும் ெயன் இதுயெ 
என்று, சிெலாையததினுளய்ள 
திருவி்ளக்ய�ற்றித ய்தலாததிரம் 
ெண்ணுெலாரலாயினலார்.   

வநடுங�லாைஞ்வ�ன்்றபின், ெறுலம-
எய்தி, சி்தம்ெரதல்த அலடநது �ெலாநலாய�-
லரத ்தரி�னஞ் வ�ய்துவ�லாண்டு, ்தம்முலடய 
வீடடில உள்ள வெலாருள�ல்ள விற்று, அஙகுள்ள திருபபுலிச் �ர-
வமன்னும் ஆையததியை திருவி்ளக்ய�ற்றி ெந்தலார்.  

இபெடி வயலாழுகுநலாளியை, வீடடுபவெலாருள�ளும் ஒழிநது 

விட, �ணம்புலலுக்�ல்ள அரிநதுவ�லாண்டுெநது விற்று, வநய் 
ெலாஙகித திருவி்ளக்வ�ரித்தலார். அ்தனலால அெருக்குக் �ணம்புலை-
நலாயனலார் என்னும் வெயர் உண்டலாயிற்று.   

ஒருநலாள ்தலாம் அரிநது வ�லாண்டு ெந்த புலலு விலைப ெடலா 
இருக்�, ்தம்முலடய ெணி ்தெ்றலாமல அபபுலலையய மலாடடி 
வி்ளக்வ�ரித்தலார். முன்பு வி்ளக்வ�ரிக்கும் யலாமம் ெலரயும் எரித-
்தற்கு அபபுலலுப யெலா்தலாலமயலால, அடுத்த வி்ளக்கியை ்தம்மு-
லடய திருமுடிலய மடுதது எரித்தலார். அபவெலாழுது ெரமசிென் 
வெருங�ருலண வ�ய்்தரு்ள, �ணம்புலைநலாயனலார் சிெயைலா�தல்த 
அலடந்தலார்.                                                                      (வ்தலாடரும்)
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்கைாநிதி சிவ�  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்கள்

மானுடவியல்

கணம்புல்ல நாயனார்  

எப்படி சபதசுரங்கள் ஏழா்க  இருககி-
்றகதா அப்படிகே கோ்கத்தின பிரதான 
பிரிவு்களும் ஏழா்ககவ இருககி்றது. 
இமவ இராஜகோ்கம், ஹதகோ்கம், 
பிராணகோ்கம், சகதிகோ்கம், ஞானகோ-
்கம், ்கர்ைகோ்கம், ்பகதிகோ்கம் என்பமவ-
ோகும். ஓங்காரம் ஏழு நாதங்களா்க எைது 
சூக்ை உடலில் வவளிப்படுவமதகே கோ்க 
நூல்்கள் ஆதாரச் சக்கரங்கள் எனறு குறிப -
பிடுகி்றது.  பிரம்ைத்மத அறியும் ஆனை 
ஞானம் பிரம்ை வித்ோ எனப்படுகி்றது. 
இவறறின விளக்கங்ககள சபத கைா்கங்கள், 
ஏழு சமுத்திரங்கள், ஏழு கைருக்கள், சபத 
கதவமத்கள், சபத தீர்த்தங்கள் எனறு கூ்றப -
்படுகி்றது. இவறம்ற அமடயும் வழி்கள் சபத 
சாதமன்களா்கவும், இவறம்ற வவளிப்படுத்-
திேவர்்கமள சபத ரிஷி்கள் எனவும் கூறுகி -
க்றாம்.

கோ்க நூற்கள் இட்கமை, பிங்கமை-
நாடி்களில் பிராணனின ஊர்த்துவமு்க 
- கைல் கநாககிே அமசவிமனப ்பறறியும், 
அகதாமு்க - கீழ் கநாககிே அமசமவப ்பற -
றியும் கூறுகின்றன. இப்படி பிராணன 
அமசயும் க்பாது ஒங்காரத்திலிருந்து 
வவளிப்படும் நாதைா்க சுழுமுமன நாடி 
எனும் முணணாணிலிருந்து சபத சுரங்கள் 
வவளிப்படுகி்றது. இமவ நா்க வடிவான 
குணடலினி சகதியின ஏழு நாககு்களி-

லிருந்து வவளிப்படும் சபதம் எனகோ்க 
நூற்கள் கூறுகின்றன. இந்த ஏழு நாதங்க-
ளும் ைனிதனில் பிராணனின மி்கச் சூக் -
ைைான நிமையில் பிராணமன தட்டி எழுப-
புகி்றது. இதன மூைம் கோகிோனவன ஏழு 
சுரங்களின மூைம் தனது உணர்வின மி்க 
நுணணிே தளத்மதத் வதாடர்பு வ்காணடு 
அதீத ஆற்றல்்கமளயும், இேறம்கமேக 
்கட்டுப்படுத்தும் அதீத சகதி்கமளயும் வ்பறு -
கி்றான.

எைது உடலிலுள்ள பிராண ஓட்டம் மூச் -
சினால் ்கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது. இமதப 
்பறறிே ஞானம் ஸவர சாத்திரம் எனப்படும். 
இது மூச்சினுமடே ைேம் ்பறறிே புராதன 
விஞஞானைாகும். இது கோ்கத்தில் மி்க முக-
கிேைான ஒரு சாதமனோகும். ஸவரகோ்கத்-
தின அடிப்பமட ைனித உடலில் ஓடும் சூரிே 
சந்திர நாடி்களின பிராண ஓட்டத்மத வைது 
இடது மூககில் ஓடும் மூச்சின மூைம் ்கட்டுப -
்படுத்தி எப்படி கோ்க சித்தி வ்பறுவது என்ற 
சாத்திரகை ஸவர கோ்கைாகும்.

இேறம்கயில் உள்ள ஒவவவாரு வசேலும் 
ஒருவித வட்டச் சுழறசியிகைகே நமடவ்பறுகி-
்றது. சிறிே பூச்சி்கள், விைஙகு்கள், ்ப்றமவ -

்கள் இவறறின சபதங்கள், அமசவு்கள் கூட 
ஒருவித தாளத்துடகனகே இருககி்றது. அதி -
்காமையில் கூவும் கசவல்்கள், ்ப்றமவ்களின 
ஒலி்களில் இவறம்றக ்காணைாம். ையில், 
குயில், குருவி்களின ஒலியில் ஒருவித வைல்-
லிமசமே நாம் உணர முடியும். அதுக்பால் 
நாயின குமரபபு, சிங்கத்தின உறுைல்,ஆட்-
டின ்கமனபபு ஆகிேவறறிலும் ஒரு வித ஒத்-
திமசவான சுரத்திமனக ்காணைாம். இரவுச் 
சில் வணடு்களின சபதமும் எைககு இப்படிப 
்பரீட்சேைான ஒனக்ற.

(வதாடரும்)

 ்பணடிட் � ராம் சர்ைா ஆச்சார்ோ  
தமிழில்: � ஸகதி சுைனன  
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உைகில இருநது பிரிந்த ஒவவெலாரு 
ஆதமலாவும் ெலிவு உள்ளலெயய. 
அதுயெ உங�ள  ்தலாத்தலா, ெலாடடி, 

முன்யனலார்�ள  என்்றலால அெர்�ல்ள நீங�ள 
முல்றயலா� ெழி ெலாடும் வ�ய்்தலால அெர்�ளின் 
அத்தலன �க்தியும் உங�ள முன்யனற்்றத-
திற்கு கிலடக்� அெர்�ள முழு ஆசீர்ெலா்தம் 
வ�ய்ெலார்�ள. உங�ள ஒவவெலாரு அல�லெ-
யும் அெர்�ள �ண்�லாணிததுக் வ�லாண்டு ்தலான் 
இருக்கி்றலார்�ள.

நமது முன்யனலார்�ளும், வெற்ய்றலார்�ளும் 
ஏற்�னயெ இல்றெனடி ய�ர்நதிருந்தலாலும் 
அெர்�ள அலனெரின் ஆன்மலாக்�ளும் நம்லம 
எஙகிருநய்தலா ஆசீர்ெதிததுக் வ�லாண்டிருக்கி-
்றலார்�ள என்ெது வ்தலாடர்நது இநதுக்�்ளலால 
நம்ெபெடடு ெரும் ஐதீ�ம். நமது முன் யனலார்-
�ளின் ஆன்மலாக்�ள நம்லமச் சுற்றி எஙகும் 
வியலாபிததுக் வ�லாண்டிருக்கி்றது.

அெர்�ல்ள நமது �லா்தலாரணக் �ண் வ�லாண்டு 
அலடயலா்ளம் வ்தரிநது வ�லாள்ள இயைலாது. 
யமலும் ஒவவெலாருெலரயும் ்தனித்தனியலா� 
ெணஙகிட இயைலாது. இ்தனலால ்தலான் அெர்�-
ளுக்கு யஹலாமம் ெ்ளர்தது யலா�ம் அனு�ரிதது 
ெஞ்� பூ்தங�ல்ளயும் முன்நிறுததி உரியமநதி-
ரங�ய்ளலாடு ெணஙகுகிய்றலாம். இதுயெ பிதரு 
யஹலாமம்.

சிருஷ்டியின் யெலாது இல்றென் ஜீென்�்ளது 
ஜீெ�க்தி நில்றந்த கும்ெதல்த லெதது சிருஷ்-
டிலய வ்தலாடஙகுெது யெலான்று பிதருக்�ளின் 
ஜீெ�க்தி அமு்த�ை�மலா� ய்தலான்றும் இடயம 
ய�லாமலாதிதய மண்டைமலா�க் �ரு்தபெடுகி்றது.

அமலாெலால�யன்று �ர்ெய�லாடி யைலா�ங�ளி-
லுள்ள ம�ரிஷி�ள உளெட அலனதது ய்தெ-
ல்த�ளும் ஜீென்�ளும் பூயைலா�ததிற்கு ெநது 
புண்ணிய நதிக் �லர�ளிலும், �டயைலாரங�-
ளிலும் �லாசி ரலாயமஸெரம், �லய யெலான்்ற 
புண்ணிய ்தைங�ளிலும் ்தர்பெண பூலைலய 
யமற்வ�லாளகின்்றனர் என்ெது �லாஸதிரங�ள 
நமக்கு உலரததிடும் உண்லம�ள.

நமது மூ்தலால்தயர்�ளுக்ய� உரித்தலான 
இந்தத ்தர்பெண பூலையலானது பிதருக்�ளுக்கு 
மடடுமின்றி, ெம்�லா ெளியிலுள்ள நமக்கும் 

்தலான் வெரிதும் ெயன் ்தருெ்தலாய் உள்ளது. 
இ்தனலாயையய அமலாெலால�யில வ�லாடுக்�பெ-
டும் வெற்ய்றலாருக்�லான அலைது முன்யனலாருக்-
�லான திதி ெழிெலாடு மி�வும் சி்றபபுலடய்தலாய் 
வி்ளஙகுகி்றது. 

வெலாதுெலா� ெைது ஆள �லாடடி (குரு விரல) 
விரலுக்கும், �டலட விரலுக்கும் (சுக்கிரவி-
ரல) இலடயிலுள்ள பிதரு பூம்ய யரல��ள 
ெழியலா� ்தர்பெணங�ள அளிக்�பெடுகின்-
்றன.  

இந்த ்தர்பெண நீரின் �க்தியலானது, 
பூமியின் ஆ�ர்ஷன �க்திலய மீறி யமல-
யநலாக்கி எழும்பிச் வ�ன்று, எத்தலனயயலா 
ய�லாடி லமல�ளுக்கு வ்தலாலைவில உள்ள 
பிதரு யைலா�தல்த அலடகின்்றது.

�லா்தலாரணமலா�, அமலாெலால�யன்று 
கீழிருநது யமல வ�லெய்த பிதரு யைலா� 
அந்தர ஆக்ரஷன �க்தியின் வ்தய்வீ�க் 
்தன்லமயலாகும். ல்த அமலாெலால�யன்று 
இச்�க்தியலானது மி�வும் அெரி்தமலான 
்தலா�ப வெருகுகின்்றது. பிதருக்�ளுக்கு 
்தர்பெணம் வ�ய்யும் யெலாது ெசு ்தயிர் 

வ�லாண்டு ்தர்பெணம் வ�ய்ெது திருபதியளிப -
ெ்தலாய் �ரு்தபெடுகி்றது.

பிதரு யைலா�ததிலுள்ள மூலில�யலாய் வி்ளங-
குெது புடைங�லாயய, இ்தன் நிைலில ்தலான் பிதரு- 
ய்தெர்�ள இல்ளபெலாறுெ்தலாய் ஐதீ�ம். ஆ�, அதி 
அற்பு்தமலான வ்தய்வீ� ஆற்்றல�ல்ளக் வ�லாண்ட 
நமது பிதருக்�ளுக்குத ்தர்பெணங�ள, திெ�ங�ள, 
ெலடயல�ல்ள முல்றயலா� அளிதது ெலைலாயிரக்�-
ணக்�லான நம் �ர்ம விலன�ளுக்குப ெரி�லாரம் 
ய்தடிக் வ�லாள்ளைலாம்.

கு ஙகுமம், ைடசுமி �டலாட�ம் 
மிக்�து. வெண்�ள குஙகுமம் 
இடுெ்தலால ம�லாைடசுமியின் 

நீங�லா்தஅருல்ளப வெறுகி்றலார்�ள. குங-
குமதல்த யமலாதிர விரைலால ்தலான் இட -
யெண்டும். சிெபபு நி்ற குஙகுமயம புனி-
்தமலானது.

சுமங�லிபவெண்�ளின் ்தலை ெகிட-
டின் நுனிலய சீமந்த பிரய்த�ம் என்ெலார்-
�ள. அம்பில�யின் ெகிடடில உள்ள 

குஙகுமம் ெக்்தர்�ளுக்கு ய�மதல்தக் 
வ�லாடுக்கும்.

சுமங�லிப வெண்�ளின் சீமந்த 
பிரய்த�ம் ஸ்ரீம�லாைடசுமியின் இருப -

பிடம், சுமங�லி�ளின் �க்தி குஙகுமத-
தில உள்ளது.வீடடிற்கு ெரும் சுமங�லி -

�ளுக்கு குஙகுமம் வ�லாடுபெது, ்தருெெர் 
வெறுெெர் இருெருக்கும் மலாங�லயத-
தின் ெைதல்தப வெருக்கும்.

வெண்�ள குஙகுமதல்த, ்தலான் இடடுக் 
வ�லாண்ட பின்பு ்தலான் மற்்றெர்�ளுக்குக் 
வ�லாடுக்� யெண்டும்.

திருமணமலான வெண்�ள வநற்றி 
நடுவிலும், ெகிடடின் வ்தலாடக்-
�ததிலும் குஙகுமம் அணிெது 
சி்றபபு.ஆண்�ள இருபுருெங-
�ல்ளயும் இலணத்தலாற் யெலால 
குஙகுமம் அணிெது ்தன்னம்பிக் -
ல�லய அதி�ரிக்கும்.

�டலடவிரைலால குஙகுமம் 
இடடுக் வ�லாளெது மிகுந்த 
துணிலெக் வ�லாடுக்கும்.

குருவிரைலால (ஆள�லாடடி விரல) 
குஙகுமம் அணிெது முன்னணித-

்தன்லம, நிர்ெலா�ம், ஆளுலம யெலான்்ற -
ெற்ல்ற ஊக்குவிக்கும்.

�னிவிரல (நடுவிரல) குஙகுமம் 
இடடுக் வ�லாளெது தீர்�லாயுல்ளக் வ�லாடுக்-
கும். குஙகுமம் அணிெது வ்தய்வீ� 
்தன்லம, உடல குளிர்ச்சி மற்றும் சுயக் 
�டடுெலாடடிற்கு நலைது.

மங�்ளம் ்தரும் குஙகுமதல்த அணிநது, 
இன்னும் மங�்ள�ரமலா� இருக்�, 
உங�ள வீடடு இ்ளந்தளிர்�ளுக்கு இந்த 
நலை நலாளில ஆரம்பிதது ெடிபெடியலா� 
வ�லாலலி வ�லாடுங�ள.

தை அமாவாதை

குங்கும ப�ாட்டின் மங்்களம்
உடபபு �ருகைணி சத்திே்பாைா சகைத �்பார்த்தசாரதிப வ்பருைாள் திவரௌ்பமதேம்-
ைன ஆைேத்தில் வருடாந்த பிரகைாறசவ உறசவத்தில் கவட்மடத் திருவிழா அணமையில் 
இடம்வ்பற்றது. இதில் ்பகத அடிோர்்கள் ்பைர் ்கைந்து அம்்பாளின அருமளப வ்பறறுக 
வ்காணடனர்.                                                   (்படங்கள்: உடபபு குறூப நிரு்பர்-)

்கணடி ்கல்வி வைேத்துககு உட்்பட்ட வதல்கதாட்மட நாராஙவ்கனன தமிழ் வித்திோைேத்தில் வ்பாங்கல் விழா அணமையில் நமடவ்பற்றது.          
(்படங்கள்: வதல்கதாட்மட தின்கரன நிரு்பர்)



எம்.ஏ.அமீனுல்லா 

பலாதிக்கபபட்டுள்ள விவசலாயி-
்களுக்கலான  இழபபீடு மற்றும்   
நெலலின் வில் என்பன குறித்து, 
இந்த வலாரம் அலமசசரலவயில 
முடிநவடுக்கபபடும் என  விவசலாய 
அலமசசர் மஹிந்தலானந்த அலுத்்க -
மக்க  ந்தரிவித்துள்ளலார்.

பசுலம விவசலாயம் குறித்து 
்கவனம் நசலுத்துவதுடன் அதில 
ஏற்பட்டுள்ள   குலைபலாடு்கள 
அலனத்தும் நிவர்த்தி நசயயப-
பட்டு எதிர்வரும் சிறு கபலா்க 
பருவத்தில விவசலாயி்களுககு 
இலடயூறு ஏற்படலா்த வல்கயில  
சி் கவல்த்திட்டம் ெலடமு-
லைபபடுத்்தபபடும் எனவும் 
அலமசசர் சுட்டிக்கலாட்டியுள்ளலார்.

்கண்டியில கெற்று முன்தினம் 
(22)  ஊட்கங்களுககு ்கருத்து ந்தரி-
விககும் கபலாக்த அவர் இவவலாறு 
ந்தரிவித்்தலார்.

ந்தலாடர்நதுலரயலாற்றிய அலமச-
சர்.

்கடந்த நபரும் கபலா்கத்தில 
பசுலம விவசலாயத்திற்கு நசல் 
அரசு முடிவு நசய்தது. இந்த 
கபலா்கத்திலும்  ப் குலைபலாடு-
்கள இருந்தன.  .விவசலாயி்களுககு 
உரிய கெரத்தில உரம் வழங்க 
முடியவிலல். இந்த குலைபலா-
டு்க்ளலால விவசலாயி்கள பலாதிக்கப-
பட்டுள்ளனர் என்பல்த ஒபபுக-
ந்கலாளகிகைலாம். வரவிருககும் சிறு 
கபலா்கத்தில அலனத்து குலைபலாடு-
்கல்ளயும் நீககி விவசலாயி்களுககு 
உரிய கெரத்தில உரங்கள வழங்கப-
படும். விவசலாயி்கள எந்தநவலாரு 
சந்தர்பபத்திலும்  சிரமபபடககூ-
டலாது எனவும் அ்தற்்கலான ெடவடிக-
ல்க்கல்ள கமற்ந்கலாள்ள கவண்டும் 
எனவும்  ஜனலாதிபதி பணிபபுலர 
விடுத்துள்ளலார்.

இம்முலை நெல உற்பத்தி 
குலைநதுள்ளது.  மலாவட்டங்க-
ல்ளப நபலாறுத்்தமட்டில நெல 
உற்பத்தியில ஏற்படும் வீழ்சசி ஒன் -
றுகந்கலான்று கவறுபட்டுள்ளது.

அககுைலை குறூப நிருபர்

ெலாட்டில சுற்ைலாடலுககு 
பலாதிபலப   ஏற்படுத்துகவலார் 
சலா்தலாரை பலாமர மக்கள அன்றி ஏக்தலா 
ஒரு அடிபபலடயில ப்ம் நபலாருந-
தியவர்்க்ளலா்க உள்ளனர். 

எனகவ சுற்ைலாடலுககு 
பலாதிபலப ஏற்படுத்துகவலார் எத்்த -
ல்கய ்தரலா்தரம் ந்கலாண்டவர்்க்ளலா்க 
இருபபினும் அவர்்களுககு எதிரலா்க 
ெடவடிகல்க எடுபபடும் என சுற் -
ைலாடல அலமசசர் மகிந்த அமரவீர  
ந்தரிவித்்தலார்.

கெற்று ்கண்டி ஒக-கரய ரிகய -
ஜன்ஸி ஓட்டலில இடம் நபற்ை 

கூட்டத்தில அவர் இ்தலனத் ந்தரி-
வித்்தலார். 

்கண்டி மலாவட்ட ஊட்க விய்லா -
்ளர்்களுககு நி் அதிர்வு ந்தலாடர் -
பலா்க ஒழுஙகு நசயயபபட்ட 
நசய்மர்விக்கய இவவலாறு 
குறிபபிட்டலார்.

பைப்ம் அல்து அரசியல 
ப்ம் நபலாருநதியவர்்கக்ள அதி்க-
மலா்க சுற்ைலாடல பலாதிபலப ஏற்படுத்-
தும் விடயங்களில ஈடுபடுவ்தலா்க 
பலகவறு முலைபபலாடு்கள கிலடத்-
துள்ளதுடன் சி் விடயங்கல்ள 
அவ்தலானிககும் கபலாது அதில சி் 
உண்லம்கள இருபபதுவும் ந்தரிய 

வநதுள்ளது.
இந்த ெலாட்டில ச்க் மக்களும் 

சுற்ைலாடல் கெசிககும்  நில் ஏற்ப -
டும் வலர சுற்ைலாடல்ப பலாது்கலாப-
பது என்பது பலாரிய சவலா்லா்ககவ 
இருககும். 

மரம் ெடுவது அல்து மரத்ல்த 
நவட்டவது மட்டும் ்தலான் சுற்ைலா-
டலுடன் ந்தலாடர்பு பட்ட விடயம் 
என சி்ர் நிலனககின்ைனர். இது 
்தவைலாகும்,

அக்தகபலால  ெலாட்டில பலாவிக்கப -
படும் நபலாலிதீன் மற்றும் பி்லாஸ்-
டிக நபலாருட்்களில 7 ச்தவீ்தம் 
மட்டுகம மீள சுழற்சி நசயயபபடு-

கிைது. ஏலனய 93 ச்தவீ்தமலானலவ-
்களுககும் என்ன ெடககிைது என்பது 
புதிரலா்க உள்ளது. 

அதி்கமலானவர்்கள ெலாம் 
அவற்லை எரித்து விடுகிகைலாம் 
என்கின்ைனர். இது சுற்ைலாடலுககு 
கமலும் அதி்க பலாதிபலப ஏற்படுத் -
துகிைது.

எனகவ இ்தற்கு மலாற்று வழி்க -
ல்ளக ்கண்டு பிடிக்க கவண்டும். 
்கண்டி ெ்கருககுள வரும் வலா்கன 
எண்ணிகல்கலய ்கட்டுபபடுத்்த 
கவண்டும் அல்து மலாற்றுப 
பலால்த்கல்ள அலமக்க கவண்டும் 
என்றும் அவர் ந்தரிவித்்தலார். 
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எதிரவரும் வவள்ளிக்கிழமை...
எவவலாைலான ்கலா்த்தில மின்துண்-

டிபபு ெலடமுலைபபடுத்்தபபடும் 
என்பது ந்தலாடர்பில இன்லைய 
தினம் நபலாதுமக்களுககு அறிவிக்கப -
படுநமன சலபயின் பதில நபலாது 
மு்கலாலமயலா்ளர் ்க்லாநிதி சுசந்த 
நபகரரலா ந்தரிவித்துள்ளலார்.  

அக்தகவல்ள, மசகு எண்நைய 
தீர்நது கபலாயுள்ள்தலால கெற்லைய 

தினம் மு்தல சபு்கஸ்்கந்த மின் 
உற்பத்தி நில்யத்தின் ெடவடிக -
ல்க்கள முழுலமயலா்க சீர்குல்ந -
துள்ள்தலா்கவும் அவர் ந்தரிவித் -
துள்ளலார்.  

சபு்கஸ்்கநல்த மின் உற்பத்தி நில் -
யத்துககு வழங்கபபட்டிருந்த எரி -
நபலாருள கெற்று முன்தினம் மதியம் 
வலரயும் கபலாதுமலான்தலா்க இருந-

துள்ள நில்யில அ்தலனயடுத்து 
நபற்நைலாலியக கூட்டுத்்தலாபனம் 
600 நமற்றிக ந்தலான் மசகு எண்-
நையலய மின்சலார சலபககு வழங -
கியது.   

சபு்கஸ்்கந்த மின் உற்பத்தி சீர்கு-
ல்வு ்கலாரைமலா்க 108 நம்கலாகவலாட் 
மின்சலாரம் க்தசிய மின் இலைப-
புககு கிலடக்கவிலல்.  

வலார இறுதி ெலாட்்களில மின் துண்-
டிபலப கமற்ந்கலாள்ள கவண்டிய 
அவசியம் இல்லாவிட்டலாலும் 
ெலால்ள நசவவலாயககிழலம மு்தல 
மின் துண்டிபலப கமற்ந்கலாள்ள 
கெரிடும் என்றும் நபரும்பலாலும் 
இரவு கெரத்திக்கய மின் துண்டிபபு 
கமற்ந்கலாள்ளபபட்லாம் என்றும் 
அவர் ந்தரிவித்துள்ளலார்.  (ஸ)   

எனமன ம்கது வெய்யவவோ...
அது ந்தலாடர்பில ஊட்கங்களுககு 

ந்தரிவித்துள்ள முன்னலாள ஜனலாதி -
பதி:

உயிர்த்்த ஞலாயிறு ்தலாககு்தல சம்ப -
வங்கள ்தலாம் ஜனலாதிபதியலா்க ப்தவி 
வகித்்த ்கலா்த்தில இடம்நபற்றிருந -
்தலாலும் ெலான் குற்ைவலாளி அல். 

என்லனக ல்கது நசயது 
சிலையில அலடக்கப கபலாவ்தலா்க 

நவளிவரும் நசயதி்களில உண்லம 
கிலடயலாது .

அவவலாறு என்லன சிலையில 
அலடபப்தற்கு கபலாதுமலான சலாட்-
சி்கக்ளலா அல்து விடயங்கக்ளலா 
கிலடயலாது. 

அவவலாறு நவளியிடபபடும் ்த்க -
வல்கள நபலாயயலானலவ. 

அக்தகவல்ள ்தலான் ஜனலாதிபதியலா்க 

ப்தவி வகித்்த ்கலா்த்தில ்தம்மலால 
ல்கநயலாபபமிடபபட்ட சி் வர்த் -
்தமலானி அறிவித்்தல்கள இதுவலர 
ெலடமுலைபபடுத்்தபபடலாமல உள -
்ள்தலா்கவும் அவர் ந்தரிவித்துள்ளலார்.

அந்த வர்த்்தமலானியில சுற்ைலாடல 
பலாது்கலாபபு ந்தலாடர்பலான விடயங -
்கள உள்ளடக்கபபட்டுள்ள்தலா்கவும் 
அலவ இதுவலர ெலடமுலைபபடுத்-

்தபபடவிலல் என்றும் அவர் ந்தரி-
வித்துள்ளலார். 

அவவலாறு 65 வர்த்்தமலானி அறி -
வித்்தல்களில ்தலாம் ல்கநயலாபப -
மிட்டு உள்ள்தலா்கவும் அ்தன்பிைகு 
மூன்று மலா்தத்திற்குப பின்னகர ்தலாம் 
ஜனலாதிபதி ப்தவியில இருநது வி் -
கிய்தலா்கவும் அவர் ந்தரிவித்துள -
்ளலார்.(ஸ)

வெறவெயம்க...
விவசலாயி்களுககு நிதியு்தவி்கல்ள 

வழஙகுமலாறு ஜனலாதிபதி, விவசலாய 
அலமசசுககு பணிபபுலர விடுத்துள -
்ளலார்.

விக்வடோரி்யோ நீர்தவதேக்்க...
பிரக்தசங்களில இன்றும் வரட்சி-

யலான ்கலா்நில் நி்வககூடும் என 
வளிமண்ட்வியல திலைக்க்ளம் 
எதிர்வுகூறியுள்ளது.

கமல, மத்திய, சபர்கமுவ, 
வடமத்திய மற்றும் ஊவலா மலா்கலா -

ைங்களிலும், குருெலா்கல, ்கலாலி 
மற்றும் மலாத்்தலை மலாவட்டங்க -
ளின் சி் பகுதி்களிலும், ்கலால் 
கவல்ளயில பனிமூட்டம் ்கலாைப -
படும் என்றும் ந்தரிவிக்கபபட் -
டுள்ளது.

சு்கோதேோர வழிமுமை்கமை...
மூன்ைலாவது ்தடுபபூசி நசலுத் -

்தபபட்டுள்ள நில்யில, இதுகவ 
மலாற்று வழியலா்க இருககும் என்றும் 
அவர் குறிபபிட்டுள்ளலார்.  

இக்தகவல்ள சிறுவர்்கள மத்தி -
யில ந்தலாற்றுக்கள அதி்கரித்து வரு-
வ்தலா்க ரிஜகவ லவத்தியசலால்யின் 
லவத்தியர் தீபலால நபகரரலா ந்தரிவித்-
துள்ளலார்.  

கெற்லைய நி்வரபபடி 40 சிறுவர் -
்கள லவத்தியசலால்யில ந்கலாகரலானலா 

ந்தலாற்றுடன் அனுமதிக்கபபட்டிருந-
்த்தலா்க அவர் குறிபபிட்டுள்ளலார்.  

எனினும் இதில எத்்தலனபகபர் 
ஒமிககரலான் ந்தலாற்றினலால பலாதிக-
்கபபட்டுள்ளலார்்கள என்ை விடயம் 
இன்னும் நவளியலா்கவிலல்.  

இ்தலனயடுத்து இ்ஙல்கயில 
இதுவலர ஒமிககரலானலால, பலாதிக -
்கபபட்டவர்்களின் நமலாத்்த எண்-
ணிகல்க 283ஆ்க உயர்நதுள்ள்தலா்க 
அவர் ந்தரிவித்துள்ளலார்.   

நீரோடச் வெனை இரு...
அண்மித்்த ்கடற் பகுதியில கெற்று 

21 வயது யுவதி ஒருவர் உட்பட 
ெலான்கு கபர் ்கடலில நீரலாடச நசன்-
றுள்ள நில்யில 12 மற்றும் 15 
வயதுலடய இரு சிறுமி்கக்ள நீரில  
அடித்துச நசல்பபட்டுள்ள்தலா்க 
நபலாலிஸ் ஊட்கப கபசசலா்ளர் ந்தரி-
வித்்தலார்.

இவர்்கள ெலாலவரும் ்கடலில 
அடித்துச நசல்பபட்ட நில்யில 
21 வயது யுவதி மற்றும் 14 வயது 
சிறுமி ஆகிய இருவரும் ்கலாபபலாற்-

ைபபட்டு ஆஸ்பத்திரியில சிகிசலசக-
்கலா்க அனுமதிக்கபபட்டுள்ள்தலா்கவும் 
நபலாலிஸ் ஊட்கப கபசசலா்ளர் ந்தரி-
வித்்தலார்.

கமற்படி ெலாலவரும் நவலி்கம 
முஹுது்கம பிரக்தசத்ல்த கசர்ந்த-
வர்்கள என்றும் ்கடலில அடித்துச 
நசல்பபட்டுள்ள 12 வயது மற்றும் 
15 வயது ஆகிய இரு சிறுமி்கல்ள-
யும் க்தடும் ெடவடிகல்க்கள முன் -
நனடுக்கபபட்டுள்ள்தலா்கவும் அவர் 
கமலும் ந்தரிவித்்தலார்.(ஸ)

ஒரு வ்கோடி ரூபோ ெம்க்களுடன...
599 கிரலாம் 404 மிலலிகிரலாம் எலட-

யுள்ள 6 ்தங்க கமலாதிரங்களும் 200 
கிரலாம் 44 மிலலிகிரலாம் எலடயுள்ள 
்தங்க சஙகிலியும் ்கண்டுபிடிக்கப-

பட்டுள்ளன.
சம்பவம் ந்தலாடர்பில நபலாலிஸலார் 

கம்தி்க விசலாரலை்கல்ள கமற்-
ந்கலாண்டு வருகின்ைனர்.

மினெோர்தமதே மீதேபபடு்ததே  ...
அ்தற்கிைங்க மலால் 6.30 மணி 

மு்தல இரவு 11 மணிவலர வீதி 
வி்ளககு்கல்ள அலைத்துவிட்டு 
11 மணிககுப பிைகு மீண்டும் 
அ்தலன ஔியூட்டச நசயயவும் 
அல்து மலால் 6.30 மணி மு்தல 

இரவு 10 மணி வலரககுமலாவது 
அந்த ெடவடிகல்கலய கமற் -
ந்கலாளவ்தற்கு அரசலாங்கத்துககு 
கயலாசலனநயலான்லை முன்லவக்க -
வுள்ள்தலா்கவும் அலமசசர் கமலும் 
ந்தரிவித்துள்ளலார்.  (ஸ)   

IMF இடம் வெலவவதே....
என்றும் அவர் ந்தரிவித்்தலார்.
பலாரலாளுமன்ைத்தில  ஜனலாதிபதி-

யின் ந்கலாளல்க வி்ளக்கவுலர மீ்தலான 
சலப ஒத்திலவபபு கவல்ள விவலா-
்தத்தில உலரயலாற்றிய கபலாக்த அவர் 
இவவலாறு ந்தரிவித்்தலார்.

ந்தலாடர்நதும் உலரயலாற்றிய ரவூப 
ஹககீம் எம்பி:

ெலாட்டில மக்கள எதிர்ந்கலாள்ள 
கெர்நதுள்ள நில்லமலய எடுத்-
துககூறி  அதிலிருநது மீளவ்தற்கு 
கமற்ந்கலாள்ளககூடிய ெடவடிகல்க-
்கள ந்தலாடர்பில ஜனலாதிபதி ்தமது 

ந்கலாளல்க வி்ளக்கவுலரயில ந்தரி-
வித்திருக்க கவண்டும்.

ெலாட்டின் நபலாரு்ளலா்தலாரம் நபரும் 
வீழ்சசியலடநது குலைபலாடு, ்தட்-
டுபபலாடு என மி்க கமலாசமலான வங -
குகரலாத்து நில்லய எதிர்ந்கலாள்ள 
கெர்நதுள்ளது.அரசலாங்கம் கமற்-
ந்கலாண்டுள்ள எந்த தீர்மலானமும் 
இ்ககு இல்லா்த்தலா்கவும் அடிபப-
லடயற்ை்தலா்கவும் அலமநதுள்ளது.

அ்தன் ்கலாரைமலா்ககவ ெலாடு இந்த -
்ளவு நபலாரு்ளலா்தலார பின்னலடலவ 
எதிர்கெலாககியுள்ளது.

வ்கோவிட்-19 வதேோறைோைர...
இனம் ்கலாைபபடுபவர்்களின் எண்-

ணிகல்க அதி்கரித்து வருவ்தலா்கவும் 
ந்தரிவித்துள்ளலார்.  

இத்்தல்கய சூழ்நில்யில 
நில்லமலய இ்குவலா்கக ந்கலாள-
்ளலாமல பலாரதூரமலா்க அ்தலன கெலாக்க 
கவண்டியுள்ளது என்பல்தச சுட்டிக-
்கலாட்டியுள்ள இரலாஜலாங்க அலமசசர், 
சு்கலா்தலார வழிமுலை்கல்ளப பின்பற்றி 
மக்கள மிகுந்த அவ்தலானத்்தடன் 
நசயற்பட கவண்டும் என்றும் க்கட்-

டுகந்கலாண்டுள்ளலார்.  
அக்த கவல்ள,ந்கலாழும்பு க்டி 

ரிஜகவ சிறுவர் லவத்தியசலால்யில 
்தற்கபலாது 42 சிறுவர்்கள ந்கலாகரலானலா 
லவரஸ் ந்தலாற்று கெலாயலா்ளர்்க்ளலா்க 
சிகிசலச நபற்று வருவ்தலா்கவும் 
சிறுவர்்கள மத்தியில ந்கலாகரலானலா 
லவரஸ் பரவல அதி்கரித்து வருவ்தலா-
்கவும் அந்த ஆஸ்பத்திரியின் பணிப-
பலா்ளர் ஜி. விகஜசூரிய ந்தரிவித்துள-
்ளலார். (ஸ)   

அரசி்யல தீரவு...
ஜனலாதிபதியின் கபசசு முன்நன-

டுக்கபபடுமலா என்று நிதி அலமச-
சர் பசில ரலாஜபகசவிடம் எழுபபிய 
க்களவிகக்க அவர் கமற்்கண்டவலாறு 
பதி்ளித்்தலார்.  

திைந்த மனதுடன் ்தமிழர் ்தரபபு -
டன் கபசசு ெடத்்த ஜனலாதிபதி ்தல -்
லமயி்லான அரசு ்தயலார் நில்யில 
உள்ளது. அந்தப கபசசு விலரவில 
ஆரம்பிக்கபபடும்.   

எனகவ, மு்தலில அத்தியலாவ-
சிய க்தலவ்களுககு - அடிபபலடப 
பிரசசிலன்களுககுத் தீர்வு ்கலாை 
கவண்டும். இது ஜனலாதிபதி க்கலாட் -
டலாபய ரலாஜபகசவின் திட்டமலா்க 

உள்ளது. இவற்றுககு மு்தலில தீர்வு 
்கண்டலால அரசியல பிரசசிலனககு 
இ்குவில தீர்வு ்கலாைமுடியும்.  

வடககு, கிழககு ்தமிழ் மக்களின் 
பிரதிநிதி்கள மி்கவும் நபலாறுபபுடன் 
நசயற்பட கவண்டும். மக்கள ெ்ன் 
சலார்ந்த நசயற்பலாடு்களில அவர்்கள 
ஈடுபட கவண்டும். ெலாட்லடப பி்ள-
வுபடுத்தி இனவலா்த ரீதியில நசயற்-
பட அவர்்கள முற்படககூடலாது. 
ெலாட்லட முன்ெ்கர்த்தும் நசயற்பலாடு-
்களுககுத் ்தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதி -
்கள அரசுககுப பூரை ஒத்துலழபலப 
வழங்க கவண்டும் என அவர் குறிப-
பிட்டுள்ளலார்.   

புதி்ய அரசி்யலமைபமப...
இந்த வலரபில அரசியல ்கட் -

சி்களினலால முன்நனலாழியபபட்ட 
விடயங்கள மற்றும் ்தற்கபலால்தய 
அரசலாங்கத்தின் ந்கலாளல்க்கல்ள 
அடிபபலடயலா்கக ந்கலாண்ட விட -
யங்கள உள்ளடக்கத்தில உள்ள்தலா்க 
அறிய முடிகின்ைது.   

குறித்்த வலரவின் சி் உள்ளடக -
்கங்கள ந்தலாடர்பில வலரலவத் 
்தயலாரிககும் உறுபபினர்்கள மத்தி -
யில இைக்கபபலாடு ்கலாைபபடலா்த 
கபலாதும் அலவயும் உளளீர்க்கப -
பட்டு சுட்டிக்கலாட்டபபட்டுள்ள்தலா்க 
கூைபபடுகின்ைது.   

இநநில்யில இம்மலா்த இறுதிக -
குள ஜனலாதிபதி க்கலாட்டலாபய ரலாஜ -
பகசவிடம் குறித்்த வலரவிலன 
நிபுைர்்கள குழு வழஙகுவ்தற்கு 
திட்டமிட்டு வருவ்தலா்க ந்தரிவிக்கப-
படுகின்ைது. ஆனலால இது வலரயில 
ஜனலாதிபதிலயச சநதிபப்தற்்கலான 
கெர ஒதுககீடு்கள எலவயும் நபற்றுக 
ந்கலாள்ளபபட்டிருக்கவிலல்.   

இக்தகெரம், அலமசசர் திகனஷ் 
குைவர்த்்தன ஏபரலில புதிய அரசிய-
்லமபபுக்கலான வலரவு பலாரலாளுமன்-
றில சமர்பபிக்கபபடவுள்ள்தலா்க அறி-
வித்துள்ளலம குறிபபிடத்்தக்கது.    

தேமிழர விடுதேமலக்....
்தமிழர் விடு்தல்க கூட்டணி 

நபலாதுககுழு, மத்திய நசயற்குழு 
உறுபபினர்்களுககு அன்பலான கவண்-
டுக்கலாள.

்தமிழர் விடு்தல்க கூட்டணி ஒரு 
பலாரம்பரியமிக்க ்கட்சி. இ்தலன 
நபலாய்கல்ள வலாரி வழஙகும் ஒரு குழு-
வினர் ்தநதிரமலா்க அப்கரிக்கத் திட்ட-
மிட்டு என்கமல அவதூறு நசலாலலி 
என்லன அவமலானபபடுத்தி ்கட்சி 
ஆவைங்கல்ளயும், அலுவ்்கத்ல்த -
யும் அப்கரிக்கத் திட்டமிட்டக்தலா -
டல்லாமல இன்று ெடவடிகல்கக 
குழுலவக கூட்ட இருபப்தலா்கவும் 
(29) ஆம் தி்கதி  ெலடநபைவிருககும் 
கூட்டத்தில நியமனங்கல்ள வழங்க 

இருபப்தலா்கவும் அறிகிகைன். இதில 
்க்நதுந்கலாளவது சட்டவிகரலா்தமலான 
நசய்லாகும். ஆ்த்லால ்தயவு நசயது 
சட்டவிகரலா்தமலான இககூட்டத்தில 
்க்நது ந்கலாள்ளலாதீர்்கள.

இந்த கமலாசடிக்கலார்்களுகந்கதி -
ரலா்க எனது சட்டத்்தரணி மூ்ம் 
சட்ட ெடவடிகல்க எடுத்துளக்ளன் 
என்றும் இந்த கமலாசடிக்கலாரர்்கல்ள 
மக்கள ெம்மகவண்டலாம், அவர்்க -
ளுடன் எவவி்த ந்தலாடர்பும் லவக்க 
கவண்டலாம் என்றும் ்தமிழர் விடு்த -
ல்க கூட்டணியின் அலனத்து ஆ்த-
ரவலா்ளர்்கல்ளயும் ்தலாழ்லமயுடன் 
க்கட்டுக ந்கலாளகிகைன் என்று ந்தரி-
விக்கபபட்டுள்ளது.

சுற்றாடலுக்கு பறாதிப்ப ஏறபடுத்துவ�றாருக்கு  
தரறாதரம் பறாரறாது நட�டிக்்கை எடுக்கைபபடும்
சுறைோடல அமைச்ெர ைகிநதே அைரவீர

இழபபீடு, நநல்லின் வி்ை குறித்து
அ்ைச்சர்�யில் முடிந�டுக்கைபபடும்

நீர்தவதேக்்கங்களின நீர... (03ஆம் பக்கத் ந்தலாடர்)

உள்ள பற்லைக்கலாடு்களுககு விசமி -
்கள மிரு்கங்கல்ள கவட்லடயலாடுவ-
்தற்்கலா்கவும், நபலாழுது கபலாககுக்கலா -
்கவும் தீ லவபப்தனலால நீரூற்றுக்கள 
அற்றுபகபலாய பலாரிய குடிநீர் ்தட்டுப-
பலாடு ஏற்படுவ்தற்்கலான அபலாயமும் 
்கலாைபபடுகின்ைன.  

எனகவ ்கலாடு்களுககு தீ மூட்டுவ -

்தலன உடன் நிறுத்துமலாறு நபலாது 
மக்களிடம் சூழல ஆயவலா்ளர்்கள 
க்கலாரிகல்க விடுத்துள்ளனர்.  

ந்தலாடர்சசியலா்க இந்த வரட்சியலான 
்கலா்நில் ்கலாைபபடும் பட்சத்தில 
விவசலாயத்துலையும் பலாதிக்கபபடுவ-
்தற்்கலான அறிகுறி்களும் ்கலாைபபடு-
கின்ைன.   

வபறறுக் வ்கோள்வதேறகு... (03ஆம் பக்கத் ந்தலாடர்)

அரசலாங்கத்துககு இன்னும் மூன்று 
வருடங்கள உள்ளது என்பல்த 
அலனவரும் ஏற்றுக ந்கலாளகிைலார்-
்கள. பலாரலாளுமன்ைத்தில மூன்றில 
இரண்டு நபரும்பலான்லம எமககு 
உள்ளது .கம்தி்கமலா்க மூன்று 
ஆசனங்கல்ள லவத்துகந்கலாண்டு 

சி்ர் ஆறு வருடங்கள ஆட்சிலயக 
ந்கலாண்டு நசன்ைலார்்கள. அரசலாங -
்கத்ல்த பிரதிநிதித்துவம் நசயயும் 
அலனவரும் அரசலாங்கம் எடுககும் 
முடிவு்கள ந்தலாடர்பலா்க இலைநது 
நசயலபட கவண்டும்.அதுகவ 
அடிபபலட சித்்தலாந்தம்.

்கபபல வபப.09 தி்கதிவ்ய ... (03ஆம் பக்கத் ந்தலாடர்)

நசயவ்தற்்கலான ெடவடிகல்க்கள 
முன்நனடுக்கபபட்டுள்ளன. அ்தற்-
்கலான ஓடர்்களும் சம்பந்தபபட்ட நிறு-

வனங்களுககு வழங்கபபட்டுள்ளன 
என்றும் அலமசசர் கமலும் ந்தரிவித்-
துள்ளலார். (ஸ)

ெோட்டில வைலும் 75... (03ஆம் பக்கத் ந்தலாடர்)

இத்திட்டத்ல்த நவற்றி்கரமலா்க 
முன்நனடுபப்தற்கும்  தீர்மலானிக்கப-

பட்டுள்ளது.
 (ஸ)

விவெோ்ய அமைச்ெர ைஹிநதேோனநதே

பரீட்லச சலான்றி்தழ் வழஙகும் ஒரு 
ெலாள கசலவ ்தற்்கலாலி்கமலா்க இலட-
நிறுத்்தபபடவுள்ள்தலா்க பரீட்லச்கள 
திலைக்க்ளம் அறிவித்துள்ளது.

இன்று மு்தல அமு்லாகும் 
வல்கயில ஒரு ெலாள கசலவ இலட-
நிறுத்்தபபட்டுள்ள்தலா்க பரீட்லச்கள 
திலைக்க்ளம் கமலும் ந்தரிவித்-
துள்ளது.

நபபரவரி மலா்தம் ஆரம்பமலா்க -
வுள்ள ்கலவிப நபலாது்தரலா்தர உயர்்த-
ரப பரீட்லசககு அதி்க்ளவலான பணி-
யலா்ளர்்கள ஈடுபடுத்்தபபடுவ்தனலால 
ஒருெலாள கசலவலய இலடநிறுத்்த 

கவண்டியுள்ள்தலா்க சுட்டிக்கலாட்டப-
பட்டுள்ளது.

இக்தகவல்ள பரீட்லச சலான்றி-
்தலழ நபற்றுகந்கலாள்ள விரும்பும் 
விண்ைபப்தலாரி்கள இலையத்்த்ளம் 
மற்றும் மின்னஞசல மூ்ம் விண் -
ைபபிக்க முடியும் எனவும் ந்தரிவிக-
்கபபட்டுள்ளது. 

இ்தன்படி க்தலவயின் அடிபப -
லடயில நவளிவிவ்கலார அலமசசு 
அல்து விலரவு ்தபலால மூ்ம் 
விண்ைபப்தலாரிககு அனுபபி லவக -
்கபபடுநமனவும் குறிபபிடபபட் -
டுள்ளது.

பரீட்்ச ்சறான்றிதழ் �ழங்கும்
ஒரு நறாள் வ்ச்� தறகைறாலிகை
இ்ட நிறுத்தம்

அபபு்ததேமை பிட்தைமல வதேோட்டம் வைறபிரிவில பதுமை போலச்ெநதிரன அைக்்கட்டமை-
யின ஏறபோட்டில போரம்பரி்ய ்கமல ்கலோெோரங்கமை ஊக்குவிக்கும் வண்ணைோ்க இடம்-
வபறை மதேபவபோங்கல விழோ நி்கழ்வில...
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தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

கிருமி நாசினிகள மற்றும் இரசாய-
னபபசள்ளகள தற்்பாது சநளதக்கு 
வநதுள்ள நிளையில், அவற்றில் 
ஹிநதிமமாழி மபாறிக்கபபட்டுள்ள-
தால் விவசாயிகள குழபபமளைவ-
தாக விவசாய அளமபபுக்களின் பிர-
திநிதிகள மதரிவிக்கின்்றனர். 

மாததள்ள மாவட்ை மசயைக 
்கட்்பார் கூைததில் அணளம-
யில் மாவட்ை மசயைா்ளர் திருமதி 
்தஜானி திைக்கரதன தளைளமயில் 
இைம்மபற்்ற விவசாயக் குழுக் கூட் -
ைததின் ்பா்த, இதுபற்றித மதரி-
விக்கபபட்ைது.

தம்புள்ள - மைாட்டுகம ஒருங் -
கிளைநத விவசாய அளமபபின் 
தளைவர் டி.எம்.்க.பி.திஸாநாயக்க 
இதுபற்றித மதரிவிதததாவது,. 

நாட்டில், தற்்பாது இரசாயன 
பசள்ள வளககள விற்பளனக்கு வந-
துள்ளன. யூரியா பசள்ளகள அதிக 
விளைக்கு விற்பளனயாகின்்றன. 
ஐம்பது கி்ைா கிராம் நிள்றயுளைய 
யூரியாப பசள்ளபபக்கற் ஒன்று 
இருபதளதயாயிரம் ரூபாவிற்கு 
(25,000/) விற்பளன மசயயபபடு-
கின்்றது. ஏளனய இரசாயனபபசள்ள-
களின் விளைகளும் இவவாறு உயர்ந-
துள்ளன. 

எனினும்,இநதப பசள்ளபபக்கற்-
றுக்களில் ஹிநதிமமாழியில் எழுதப-
பட்டுள்ளளம மபரும் குழபபதளத 
ஏற்படுததி உள்ளது. 

நுகர்்வார் அதிகார சளபச் சட்ைம் 
மற்றும் கிருமி நாசினி பதிவா்ளர் 
ஆகி்யாரின் கட்ைள்ளயின் பிரகா-
ரம், கிருமி நாசினி மற்றும் கள்ள-
நாசினி உளளிட்ை இரசாயனப 

மபாருட்களின் விபரங்கள மூன்று 
மமாழிகளிலும் குறிபபிைபபட்டி-
ருக்க ்வணடும்.எனினும்,தற்்பாது 
வநதுள்ள இநத இரசாயனபபசள்ளக-
ளில்,ஹிநதி மமாழி மபாறிக்கபபட்-
டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்-
டினார்.

தம்புள்ள சநளதகளில் விற்பளன-
யாகும் ஹிநதி மமாழி வி்ளக்கதது-
ைன் காைபபடும் இநத இரசாயன 
மபாருட்கள மதாைர்பில், எவவித 
வி்ளக்கமும் மப்ற முடியாதுள்ளது 
என்றும் அவர் கூறினார்.

 உழவு இயநதிர வாைளக, மதாழி -
ைா்ளர் கூலி என்பன அதிகரிததுள்ள-
தால், அரசாங்கமும் அரசியல்வாதி-
களும் விவசாயிகளுக்கு நிவாரைம் 
அளிக்கும் ்வளைத திட்ைதளத 
நளைமுள்றபபடுததுவது நல்ைது 
எனவும் அவர் மதரிவிததார்.

இரசாயனப் பசளைகளில் ஹிந்திம�ாழி  
வாசகஙகள், விவசாயிகள் குழப்பம்

மாவனல்ளை  ்ஜ.எம். மீடியா 
ஊைக நிறுவனம் மற்றும் ்ஜ.எம். 
மீடியா ஊைகக் கல்லூரி இளைநது 
ஏழாவது வருைமாகவும் ஏற்பாடு 
மசயதிருக்கும் இைவச ஒரு நாள 
ஊைகச் மசயைமர்வு, இம்மாதம் (30)  
ஞாயிற்றுக்கிழளம 

காளை 9.00 மணி முதல் மாளை 
4.00 மணி வளர கணடி ஈ.எல் ்சனா-
நாயக்க ்கட்்பார் கூைததில் இைம்-

மப்றவுள்ளது.
நாை்ளாவிய ரீதியில் தமிழ் ்பசும் 

ஊைகர்கள, மாைவர்கள, ஊைக 
அறிளவ வ்ளர்ததுக் மகாள்ள விரும்-
புகின்்றவர்கள, ஊைக ஆர்வைர்-
கள, சமூக வளைதத்ளங்கள மற்றும் 
மசயதி இளையங்கள்ள மசயற்ப-
டுதது்வார் அளனவரும் இதில் 
பங்குபற்்ற முடியும்.கைநதுமகாண-
்ைாருக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் இநநி-

கழ்வில்,வயமதல்ளை மட்டுபபடுத-
தபபைவில்ளை

்நரடியாக நளைமபறும் இச்மசய-
ைமர்ளவ, சூம் ஊைாகவும்  ஒளிபரப -
புவதற்கான இளைய ஏற்பாடுகள 
மசயயபபட்டுள்ளன.

பதிவுகளுக்கு MT22 (மபயர், ஊர்) 
என்பவற்ள்ற 0777 128 348 வாட்ஸ்-
அப மசயயுமாறு ்கட்டுக் மகாள்ளப-
பட்டுள்ளது.

 இலவச ஊடக சசயலமர்வு

ஹற்்றன் வி்ேை நிருபர்

வட்ைவள்ள பகுதியில் இரு்வறு 
வனபபகுதிக்கு இனநமதரியா-
்தார்,தீ ளவதததால் அங்குள்ள 
சுமார் 190 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் 
தட்டுபபாடு ஏற்பைக்கூடிய அபாயம் 
ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள  மதரிவிக்-
கின்்றனர்.  

வட்ைவள்ள மபாலிஸ் பிரிவுக்குட் -
பட்ை வட்ைவள்ள இன்சரா பிரிவு 
மற்றும் நீர்ப்பாசன வனங்களுக்்க, 
விேமிகள தீளவததுள்ளனர்.

இன்சாரா பிரிவிலுள்ள சுமார் 200 
ஏக்கர் ளபனஸ் காட்டுபபகுதிக்கு 

(22) விேமிகள தீ ளவதததால், ஆறு 
ஏக்கர் காடுகள தீக்கிளரயாகின.இத-
னால்,இநத

வனபபிர்தசததின் கீழ்பகுதியி -
லுள்ள இைக்கம்101 வீைளமபபு திட் -
ைததிலுள்ள 60 குடும்பங்களுக்கு 
நீளர விநி்யாகிபபதில் சிக்கல் ஏற் -
பட்டுள்ளது.

்மலும், வட்ைவள்ள பகுதியி -
லுள்ள நீர்பபாசன பிர்தசததிற்கும்  
தீ ளவக்கபபட்ைதால் சுமார் ஐநது 
ஏக்கர் காடு எரிநதுள்ளது. இதனால்,-
இங்குள்ள 130 குடும்பங்களுக்கு  
குடிநீர் வழங்குவதிலும் தைங்கல்கள 
ஏற்பட்டுள்ளன.

மளையகததில் தற்்பாது வரட்-
சியான காைநிளை நிைவுவதால், 
காடுகளுக்கு தீ ளவக்கும் சம்பவங்-
கள அதிகரிததுள்ளதுைன், மவயில், 
காற்றுக்காரைமாக  வனபபிர்தசங்-
களில் தீ ்வகமாகபபரவுவதாகவும் 
மதரிவிக்கபபடுகி்றது.

இதனால் நீரூற்றுக்கள வற்றி, 
குடிநீருக்கு தட்டுபபாடு ஏற்படும் 
நிளைளமயும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந-
நிளைளமகள பிர்தசததிலுள்ள 
அரியவளக தாவரங்கள மருநது 
மூலிளககள, வன விைங்குகள 
்பான்்றவற்ள்ற  அழிததும் வருகின் -
்றன.

வனப்பகுதிகளுக்கு  
விஷமிகள் தீ வவபபு  

சிவமனாளி பாதமளைக்கு யாததிளர 
மசன்்ற மபண,  கடும் குளிரால் சுகவீ-
னமளைநது பின்னர்,உயிரிழநதார். 
சிவமனாளி பாதமளை ஏறிய இபமபண, 
சியததை கங்குை பகுதியில் ளவதது 
கடும் குளிர் காரைமாக சுகவீனம் 

அளைநதார். இளதயடுதது நல்ைதணணி 
நகரிலுள்ள அவசர அம்பியூைன்ஸ் 
மூைம் மஸ்மகலியா மாவட்ை ளவததி-
யசாளையில் அனுமதிக்கபபட்டு இப-
மபணணுக்கு சிகிச்ளசயளிக்கபபட்ைது.
பின்னர் சிகிச்ளசபபைனின்றி இபமபண 

உயிரிழநதார்.   மினுவாங்மகாளைளயச் 
்சர்நத 49 வயதுளைய சமாரா மாைதி 
என்்ற மபண்ை  உயிரிழநதவராவார். 
சம்பவம் மதாைர்பான ்மைதிக விசார-
ளைகள்ள மஸ்மகலியா மபாலிஸார் 
்மற்மகாணடுள்ளனர்.    

எம்.ஏ.அமீனுல்ைா   

்தசிய தாவரவியல் பூங்கா திளைக்க்ளத -
தின் உததி்யாகபூர்வ இளையதத்ளம்  அண-
ளமயில் அங்குரார்பபைம் மசயயபபட்ைது.   

்பராதளன தாவரவியல் பூங்காவிற்கு 
200 வருைங்கள பூர்ததியாவளத முன்னிட்டு 
ஏற்பாடு மசயயபபட்ை பை நிகழ்ச்சிகளில் 
ஒரு அங்கமாக இநத இளையதத்ளம் தி்றக்-
கபபட்ைதாக,திளைக்க்ளததின் பணிபபா-
்ளர் நாயகம் மே்ைாமி கிருஷைராஜா மதரி -
விததார்.   

்தசிய தாவரவியல் பூங்கா திளைக்க்ளத-
தின் உததி்யாகபூர்வ இளையதத்ள முகவரி 
www.botanicgardens.gov.lk என்பதாகும்.   

கவர்ச்சிகரமான இவவிளையதத்ளத-
தில் நாட்டிலுள்ள தாவரவியல் பூங்காக்கள 
மதாைர்பான தகவல்கள ்சர்க்கபபட்டுள-
்ளன.  இநதப பூங்காக்கள்ள நாடும் பார்ளவ-
யா்ளர்கள, இதனுைாக சகை விபரங்கள்ள-
யும் முள்றயாக மபற்றுக் மகாள்ள முடியும். 

இது சுற்றுைாததுள்றயின் அபிவிருததிக்-
கும் அடிதத்ளமிடும் என திருமதி மே்ைாமி 
கிருஷைராஜா மதரிவிததார்.

தேசிய ோவரவியல் பூஙகா   
இளையதேைம் அஙகுராரப்பைம்

குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்டும் அ்பாயம்

சிவமனாளி பாே�ளைக்கு யாததிளர மசன்ற மபண் குளிரால் உயிரிழப்பு

மதப்்பாங்கல் விழபா, நபாடளபாவிய ரீதியில் ்்கபாணடபாடப்ட்டதுடன் ததசிய நி்கழவபா்கவும் ்்கபாணடபாடப்ட்டது. இதறகிணங்க ்்கபாழும்பு த�பாயல் ்கல்லூரியிலும் ்்பாங்கல்விழபா ்்கபாணடபாடப்ட்டது. இதில் ்கலந்து்்கபாணடவர்களில் ஒரு ்குதியினம� ்டங்களில் ்கபாணலபாம்.

ஊவா சுழற்சி நிருபர்                

மளையகததில் பனிப மபாழிவதால், 
வீதியில் மிக அவதானமாகப பயணிக்குமாறு 
மபாலிஸார் எச்சரிக்ளக விடுததுள்ளனர். 
அணளமக்காைமாக மளையகததில் பனிப 
மபாழிவதால், வீதிகள எங்கும் பனி மூட்ைம் 
காைபபடுகின்்றன. இதனால் வீதியில் சறுக்-
கும் தன்ளம அதிகரிததுள்ளது.இநநிளைளம  
விபததுக்ள்ளயும் ஏற்படுததைாமமன  ்பாக்-
குவரததுப மபாலிஸார் மதரிவிக்கின்்றனர்.

குறிபபாக பதுள்ள மாவட்ைததில் எல்ை - 
மவல்ைவாய வீதியின் ராவைா எல்ை பகுதி,  

பதுள்ள- மஹியங்களை கணடி வீதியின் 
ரநமதனிய பகுதி,மவலிமளை- நுவமரலியா 
வீதியின் ்ராநதமபாை பகுதி,ஹபபுததள்ள - 
மகாழும்பு வீதியின் மப்றகை பகுதி ்பான்்ற 
இைங்களி்ை்ய, பனி மூட்ைங்கள அதிக -
ரிததுக் காைபபடுகின்்றன. 

என்வ, இபபிர்தசமூைாக வாகனங்க-
ளில் பயணிப்பார், வி்ேைமாக வாகன 
ஓட்டுநர்கள  வாகனங்கள்ள மிகவும் அவதா -
னமாக மசலுததுமாறும், ்தளவ ஏற்படின் 
பச்ளச நி்ற மின்குமிழ்கள்ள பயன்படுததுமா-
றும் ்பாக்கு வரதது மபாலிஸார் அறிவுறுததி-
யுள்ளனர்.

 மினுவாங்மகாளை நிருபர் 

ஸ்ரீைங்கா சுதநதிரக் கட்சியின் முகவரி மதாளைநது விட்-
ைதாகவும், இனி்மல் இக்கட்சிக்கு எதிர்காை்ம இல்-
ளைமயன்றும் கூறும் சிைருக்கு இன்னும் சிை தினங்களில் 
கட்சியின் எழுச்சி மதரியவருமமன 

முன்னாள அளமச்சர் ளபஸர் முஸ்தபா மதரிவிததார்.
ஸ்ரீை.சு.க. மததிய மகாழும்பு கிள்ளக் காரியாையம், 

அணளமயில்,  மருதாளனயில் தி்றநது ளவக்கபபட்ைது.
இதில் கைநது மகாணடு உளரயாற்றிய அவர்,
ஸ்ரீைங்கா சுதநதிரக் கட்சி அழிநதுவிட்ைதாக சிைர்,  

மனபபால் குடிததுக் மகாணடிருக்கின்்றனர். ஆனால், 
அதன் முகவரி இன்னும் மதாளையவில்ளை. அ்த முக-
வரியில் புதுப மபாலிவுைன் கட்சி எழுச்சியளையும்.  
எதிர்காைத திட்ைங்கள்ள பாரிய்ளவில் முன்மனடுததுச் 
மசல்லும் மசயற்பாடுகள முன்மனடுக்கபபைவுள்ளன. 
மகாழும்பு வாழ் மக்கள இளத, ஞாபகததில் ளவததுக் 
மகாள்ள ்வணடும். இன்று மக்கள  வறுளமக் ்காட்டின் 
கீழ் வாழ்கின்்றனர். குறிபபாக, குடிளசகளில் உள்ள 
மகாழும்பு வாழ்மக்கள, பாரிய வாழ்வாதாரப பிரச்சிளன-
களுக்குள தள்ளபபட்டுள்ளனர். இநநிைளமளய மாற்றிய-
ளமக்க்வ ஸ்ரீை.சு.க. க்ளததில் இ்றங்கியுள்ளது.

�ளையகததில் பனிப் மபாழிவு
அவோன�ாக பயணிக்கு�ாறு எசசரிக்ளக

எதிரகாைத திட்டஙகளை ஸ்ரீை.சு.க. புதுப்மபாலிவு்டன ஆரம்பிக்கும்
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வடைாராட்சி கிழக்கிற்கு  நேற்று  விஜயம் நைற்்்காணட அமைச்சர் டக்்ளஸ் நேவானநோ, உடுத்துமை பிரநே்ச ்கடற்்ைாழிலா்ளர்்கள் ்கமரவமலத் ்ோழிலில் 
ஈடுபடுவேமன நேரடியா்கப் பார்மவயிட்டார். 

வரணி விபத்தில் பபண் படுகாயம்
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

ககாடிகாம ம்  கபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
வரணி வடக்கு கறுக்காய் பகுதியில் ககாடிகா -
மம்- பருத்தித்துறை வீதியில் 22/01 சனிக்கி -
ழறம காறை இடம்கபறை விபத்தில் கபண் 
ஒருவர் காயமறடந்துள்ார். 

குறுக்கு வீதி ஒன்றில் இருந்து பருத் -
தித்துறை வீதிக்கு ஏறிய உழவியந்திரத்து -
டன் பருத்தித்துறை வீதியால் பயணித்்த 
்மாடடார் றசக்கிள ்மாதி விபத்துக்குள -
்ாகியிருபப்தாகத் க்தரிவிக்கபபடுகிைது. 
இதில் ்மாடடார் றசக்கிளில் பயணித்்த 
மிதிகவடி அகறறும் நிறுவனத்தில் பணியாற -
றும் குடத்்தறனப பகுதிறயச ்சர்ந்்த கபண் 
காயமறடந்்த நிறையில் மந்திறக றவத்திய -
சாறையில் சிகிசறசக்காக அனுமதிக்கபபட-
டுள்ார். 

(புதுக்குடியிருபபு வி்சட நிருபர்)

முல்றைத்தீவு மாவடடத்தில் அண்றம 
நாடக்ாக பகல் ககாளற  ் சம்பவஙகள 
பை பதிவாகி வருகின்ைன. ்நறறு முன்தி-
னம் முளளியவற  ் மாமூறைபபகுதியில் 
வீடடில் யாரும் இல்ைா்த ்வற  ் ்த்பதி 
வீடடின் ஓடடிறனப பிரித்்த ககாளற்யர்-
கள வீடடிறகுள இைஙகி அலுமாரியில் றவக்-
கபபடடிருந்்த ஒரு இைடசத்தி க்தாண்ணூைா-
யிரம் ரூபா பணத்திறன ககாளற்யடித்து 
கசன்றுள்ார்கள.

அன்று மகற  ்புைறமபபரிசில் பரீடறசக்-
காக ்தாயார் பாடசாறைக்கு அறழத்துச கசன்-

ை்வற  ் குடும்பத்்தறைவன் கால்நறட 
வ்ர்பபில் ஈடுபடடிருந்்த ்வற  ் வீடடில் 
யாரும் இல்ைா்த நிறையில் இந்்த ககாளற் 
சம்பவம் இடம்கபறறுள்து.

இ்்த்வற  ் கடந்்த (19.01.2022) அன்று 
புதுக்குடியிருபபு கபாலிஸ் பிரிவிறகு உடபடட 
உறடயார் கடடு நகர்ப பகுதியில் அறமந்துள் 
ஆரம்பப பாடசாறை ஒன்றில் காறை ்வற் 
ஆசிரியர்கள மாணவர்கள அறனவரும் இறை-
வணக்கத்திறகு கசன்ை்வற  ் உந்துருளியில் 
வந்்த ககாளற்யன் பாடசாறையின் முன்-
பகுதியில் உள  ் ஆசிரியர்களின் அறையில் 
றவக்கபபடடிருந்்த ஆசிரியர் ஒருவரின் றகப-
றபயிறன அபகரித்துச கசன்றுள ா்ர். கபறும-

தியான க்தாறை்பசிகள பணஙகள என்பன 
றகபறபயில் இருந்்த்தாக புதுக்குடியிருபபு 
கபாலிஸ் நிறையத்தில் முறைபபாடு கசய்யப-
படடற்தத் க்தாடர்ந்து (21.01.2022) அன்று 
பாடசாறை முன்னால் ஆசிரியரின் கவறும் 
றகபறபயிறன வீசி விடடு கசன்றுள ா்ர்கள.

இதுக்தாடர்பிலும் புதுக்குடியிருபபு 
கபாலீசார் விசாரறணகற  ்் மறககாண்டு வரு-
வ்தாக க்தரிவித்துள ா்ர்கள.

அண்றம நாடகளில் வீடுகளில் உள்கபா-
ருடகள, உந்துருளிகள,உளளிடட பல்்வறு 
ககாளற ச்சம்பவஙகள முல்றைத்தீவு 
மாவடடத்தில் பதிவாகி வருகின்ைறம 
குறிபபிடத்்தக்கது.

சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்
 

 சாவகச்சரி கபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
மீசாறை கிழக்குப பகுதியில் சனிக்கிழறம 
இரவு இடம்கபறை ்தாக்கு்தல் சம்பவத்தில் 
இற்ஞன் ஒருவர் படுகாயமறடந்துள்ார்.

கார் ஒன்றில் வாளகள, இரும்புக் கம்பிகளு -
டன் வந்்த மூவர் ககாண்ட குழு்வ அப பகு -
தியில் உள் கறட ஒன்றில் நின்ை இற்ஞன் 
மீது ்தாக்கு்தல் நடாத்தி விடடு ்தபபித்துச கசன் -
றுள்து. இதில் மீசாறை கிழக்கு மீசாறைப 
பகுதிறயச ்சர்ந்்த காபபுறுதி நிறுவனம் 
ஒன்றில் பணியாறறும் 24வய்தான இற்ஞன் 
காயமறடந்்த நிறையில் சாவகச்சரி ஆ்தார 
றவத்தியசாறையில் சிகிசறசக்காக அனுமதிக்-
கபபடடுள்ார். 

மன்ாரில்  மூனறு 
பபருக்கு பகாபரா்ா  
(்தறைமன்னார் வி்ேட நிருபர் )  

மன்னார் மாவடடத்தில் சனிக்கிழறம 
(22.01.2022) 3 ்பருக்கு ககா்ரானா க்தாறறு 
உறுதி கசய்யபபடடுள்்தாக மன்னார் பிராந்திய 
சுகா்தார ்சறவகள பணிபபா்ர் ரி.வி்னா்தன் 
்தனது நா்ாந்்த அறிக்றகயில் க்தரிவித்துள்ார்.

மன்னார் பிராந்திய சுகா்தார ்சறவகள பணிப -
பா்ர் ரி.வி்னா்தன் மன்னார் மாவடடத்தின் 
ககாவிட க்தாடர்பான ்தனது நா்ாந்்த அறிக்றக -
யில் ்மலும் க்தரிவித்திருபப்தாவது,

ககாவிட க்தாறறுக்கு உள்ானவர்கள மன்னார் 
நகர் சுகா்தார றவத்திய அதிகாரி பிரிவிலும். 
கபரிய பண்டிவிரிசசான் மறறும் வஙகாறை 
றவத்தியசாறைகளில் ்தைா ஒருவரு்ம ககாவிட 
க்தாறறுக்கு உள்ாகியுள்்தாக க்தரிவிக்கபபட -
டுள்து.

இ்தனால் மன்னார் மாவடடத்தில் ஜனவரி 
மா்தம் 2022 ம் ஆண்டு 22 ந் திகதி வறர இவ் 
வருடம் 43 ்பர் ககா்ரானா க்தாறறுக்கு உள்ாகி-
யுள்னர் எனவும் க்தரிவிக்கபபடடுள்து.

முல்லைத்தீவில பெரும்ெோக 
பெல அறுவ்ை முமமுரம

விஜயரத்தினம் சரவணன்
 

 முல்றைத்தீவு மாவடடத்தில் ்தற்பாது 
கபரும்்பாக கநல் அறுவறடயில் விவ-
சாயிகள மும்முரமாக ஈடுபடடு வருகின்ை-
னர்.

இந் நிறையில் இம்முறை கபரும்்பாக 
கநல் விற்சசல் பாரிய அ்வில் வீழ்சசி 
அறடந்துள்்தாக விவசாயிகள கவறை 
க்தரிவிக்கின்ைனர்.

பயிர்சகசய்றககளுக்குரிய இரசாயன 
உரமின்றம மறறும், கற் நாசினி, 
கிருமி நாசினி என்பவறறின் விறை்யற-
ைம் காரணமாக அவறறைத் ்தாம் வாஙகி 
பயன்படுத்்த முடியா்த நிறை, ்பான்ை 
காரணஙகளினா்ை்ய இம்முறை 
்தமது கபரும்்பாக கநறகசய்றகயின் 
விற்சசலில் பாரிய வீழ்சசி ஏறபடடுள-
்்தாக விவசாயிகள க்தரிவிக்கின்ைனர். 
அ்்த்வற் ்தற்பாது எரிகபாருடகளின் 
விறை அதிகரிபபினால் அறுவறட இயந்தி-
ரக்கூலி முன்றப விடத் ்தற்பாது அதிகரித்-
துள்்தாக விவசாயிகள க்தரிவிக்கின்ைனர். 
குறிபபாக ஏக்கர் ஒன்றிறகு ்தாம் ஒன்ப்தாயி-
ரம் க்தாடக்கம், பத்்தாயிரம் ரூபா வறரயில் 
அறுவறட இயந்திரக்கூலியாக வழஙக-
்வண்டியுள்்தாக விவசாயிகள கவறை 
க்தரிவிக்கின்ைனர்.

இம்முறை கநறகசய்றக விற்ச-

சல் பாரிய அ்வு வீழ்சசியறடந்துள் 
சூழலில், அறுவறடக்கான கூலி முன்றப-
விட அதிகரித்திருபபது ்தம்றம ்மலும் 
சிக்கலுக்குள்ாக்குவ்தாக அறமந்துள்ா-
்தாக அவர்கள க்தரிவிக்கின்ைனர்.

இ்தறனவிட கநல்லிறன சந்ற்தபபடுத்-
துவதிலும் பல்்வறு ஈடர்பாடுகளுக்கு 
்தாம் முகஙககாடுபப்தாக விவசாயிகள 
க்தரிவிக்கின்ைனர்.

குறிபபாக உைர்ந்்த சிவத்்தப பசறச(-
்காைா) கநல்லிறன வியாபாரிகள 
6000ரூபாய்க்கு ்தம்மிடமிருந்து கபறுவ்தா-
கவும், உைரா்த கநல்லிறன 4500ரூபாய்க்கு 
கபறுவ்தாகவும் விவசாயிகள க்தரிவிக்கின்-
ைனர்.

என்வ ்தாம் கடடாயமாக கநல்லிறன 
உைரறவத்து சந்ற்தபபடுத்்த்வண்டிய 
நிறை ஏறபடடுள்்தாகவும் விவசாயி-
கள க்தரிவிக்கின்ைனர்.இந் நிறையில் 
்தற்பாது முல்றைத்தீவில் மும்முர-
மாக கநல் அறுவறட இடம்கபறுவ-
்தால், விவசாயிகள அறனவரும் கநல் 
உைரவிடும் ்த்ஙகற்ப பயன்படுத்்த 
முடியா்த நிறை காணபபடுகின்ைது. 
ஆக்வ முல்றைத்தீவு விவசாயிகள பைத்்த 
இன்னல்களுக்கு மத்தியில், பிர்தான 
வீதிகற் கநல் உைரவிடும் ்த்ஙக்ாக 
பயன்படுத்தி வருகின்ைறம குறிபபிடத்்தக்-
கது.

மக்களின் வாழ்வா்தாரத்ற்த பாது-
காத்து வலுபபடுத்தும் வறகயில் 
்மறககாள்பபடுகின்ை விவசாய 
மறறும் நீர்்வ்ாண்றம கசயறபாடு-
கள ்தறடகசய்யபபட முடியா்தறவ 
என்ப்்த ்தற்பாற்தய அரசாஙகத்தின் 
நிறைபபாகடன்று க்தரிவித்துள் 
அறமசசர் டக்்ஸ் ்்தவானந்்தா, 
வனப பாதுகாபபு மறறும் வனஜீவ -
ராசிகள திறணக்க்ஙகளின் நியாய-
மான ்நாக்கஙகளுக்கும் மதிபபளிக்க 
்வண்டும் எனவும் க்தரிவித்்தார்.

மரு்தங்கணி, வடமாராடசி கிழக்கு 
பிர்்தச கசயைகத்தில் ்நறறுமுன்தி -
னம் (22) நறடகபறை கைந்துறரயா-
டலில் கருத்து க்தரிவிக்கும் ்பா்்த 
கடறகைாழில் அறமசசர் ்மறகண்ட-
வாறு க்தரிவித்்தார்.

 பாதுகாக்கபபட ்வண்டிய பிர -
்்தசஙக்ாக அறடயா்பபடுத்்தபபடடி-
ருந்்தாலும் பாரம்பரிய முறைகற்ப பயன்-
படுத்தி மீன்பிடியில் ஈடுபடுவற்த யாரும் 
்தறடகசய்ய முடியாக்தன்று க்தரிவித்துள் 
அறமசசர் டக்்ஸ் ்்தவானந்்தா, சுண்டிக்கு -
்ம் பைறவகள சரணாையமாக பிரகடனபப-
டுத்்தபபடடுள் பிர்்தசத்துக்குள அறமந்-
துள் கடறடக்காடு எழுவறரக் கு்த்தில் 
மீன்பிடித் க்தாழிலில் ஈடுபடுவ்தறகு பிர்்தச 
மீனவர்களுக்கு உடனடியாக அனுமதியளிக்கு -
மாறு  சம்மந்்தபபடட அதிகாரிகளிடம் க்தரி -
வித்்தார்.

வடமாராடசி கிழக்கு பிர்்தசத்தில் மக்க-
ளின் கசயறபாடுக்களுக்கு பாதிபறப ஏறபடுத் -

தும் வறகயில் - குறிபபாக விவசாயம் மறறும் 
நன்னீர் மீன் வ்ர்பபு, பருவகாை கு்ஙகளில் 
கடலுணவு வ்ர்பபு ் பான்ை நீர்்வ்ாண்றம 
கசயறபாடுகளுக்கு பாதிபறப ஏறபடுத்தும் 
வறகயில் வனப பாதுகாபபு திறணக்க்ம் 
மறறும் வனஜீவராசிகள திறணக்க்ம் ஆகி -
யவறறினால் பிரகடனபபடுத்்தபபடடுள் 
பிர்்தசஙகள க்தாடர்பாக ஆராயும் ்நாக்கில் 
இக் கைந்துறரயாடல் அறமசசர் டக்்ஸ் 
்்தவானந்்தா ்தறைறமயில்  நறடகபறைது.

இ்தன்்பாது கருத்து க்தரிவித்்த பிர்்தச 
கசயைா்ர் பிரபாகரமூர்த்தி,"சுண்டிக்கு்ம் 
்்தசிய பூஙகாவுக்கான பிர்்தசமாக சுமார் 
19,000 ஹக்்டயர்களும் நாகர் ்காவில் பிர -
்்தசத்தில்  சரணாையமாக ்மலும் 19,000 

ஹக்்டயர்களும் வனஜீவராசி -
கள திறணக்க்த்தினால் பிரகட -
னபபடுத்்தபபடடுள்ன.

அ்்த்வற், மணறகாடு 
சவுக்குத் ்்தாபபு பகுதியில் 
சுமார் 500 ஏக்கருக்கும் ்மற-
படட காணிகற் வனப பாது-
காபபு திறணக்க்த்தினால் 
பிரகடனபபடுத்துவ்தறகான ஏற-
பாடுகள ்மறககாள்பபடடு 
வருகின்ைன.

இவறறினால் வாழ்வா்தார 
கசயறபாடுகள, அபிவிருத் -
திச கசயறபாடுகள மறறும் 
அன்ைாட வாழ்வுக்கு அசசுறுத்-
்தல் ஏறபடுவ்தாக மக்க்ால் 
பிர்்தச கசயைகத்திடம் முறை -
யிடபபடடுள்து." என்று க்தரி -
வித்்தார்.

இ்தறனயடுத்து, வனப பாதுகாபபு திறணக்-
க்ம், வன ஜீவராசிகள திறணக்க்ம் ஆகி-
யவறறின் பிர்்தச பிர்தானிகள மறறும் சமூக 
அறமபபுக்களின் பிரதிநிதிகளும் ்தமது கருத் -
துக்கற் க்தரிவித்்தனர்.

அறனத்து ்தரபபினரது கருத்துக்கற்யும் 
கசவிமடுத்்த அறமசசர் டக்்ஸ் ்்தவானந்்தா, 
்மறகுறிபபிடபபடட ஆ்ைாசறனகற் 
க்தரிவித்்ததுடன், இதுக்தாடர்பாக சம்மந்்தப-
படட ்தரபபுக்களுடன் கைந்துறரயாடி எந்்தத் 
்தரபபினது நியாயமான ்நாக்கஙகளுக்கும் 
பாதிபபில்ைா்த வறகயில் ககாளறக முடிவு 
்மறககாள்பபடடு நறடமுறைபபடுத்்தபப-
டுகமன்று க்தரிவித்துள்ார்.

பாதுகாககபபட்ட வலயஙகளிலும் மீன் பிடியில்
ஈடுப்டலாம் ; யாரும் தடுகக முடியாது

யாழ். வி்சட நிருபர்

யாழ்பபாணம் வல்கவடடித்துறையி-
லிருந்து மீன்பிடிபப்தறகாகச கசன்று 
காணாமல் ்பாயிருந்்த மீனவர்கள இருவ-
ரும் கண்டுபிடிக்கபபடடுள்்தாக அறிவிக் -
கபபடடுள்து. இது குறித்து ்மலும் க்தரி-
யவருவ்தாவது,வல்கவடடித்துறைறயச 
்சர்ந்்த சுந்்தரலிஙகம் ககஙகாரூபன் (வயது 
37), ்தவராசா சு்தர்சன் (வயது 41) ஆகிய இரு-
வரும் கடந்்த கவளளிக்கிழறம (21) காறை 
மீன்பிடிபப்தறகாகச கசன்றிருந்்தனர்.

அன்று மாறை்ய கறர திரும்ப்வண்டிய 
அவர்கள ்நறறு முன்தினம் (22) வறர கறர 
திரும்பவில்றையாம். இ்தறன அடுத்து 
மீனவர்கள ்்தடு்தலுக்காக கசன்றிருந்்தனர்.

இந்நிறையில் குறித்்த மீனவர்கள இரு -
வரும்  கண்டுபிடிக்கபபடடுள்்தாக பருத் -
தித்துறை சுபபர்மடம் பகுதி மீனவர்கள 
கறரயில் உள்வர்களுக்கு ்தகவல் வழஙகி-
யுள்னர்.

காணாமல் ப�ாயிருந்த 
மீனவரகள் கண்டுபிடிப்பு

முல்லைத்தீவில ப�ோைர் பகோள்ளை; 
முளளியவ்ளை வீட்டிலும ெணம பகோள்ளை!

வவுனியா வி்சட நிருபர்

சுவாமி வி்வகானந்்தரின் 
இைஙறக விஜயத்தின் 125 ஆவது 
ஆண்டு நிறைவு விழா   (22.01) 
வவுனியாவில் அனுஷ்டிக்கப -
படடது.

வவுனியா சுத்்தானந்்த இந்து 
இற்ஞர் சஙகமும், இராமகி-
ருஸ்ன மிேனும் இறணந்து 
ஏறபாடு கசய்்த இந் நிகழ்வில் 
வி்வகானந்்தரின் சிறைக்கு 
மாறை அணிவிக்கபபடடு நிகழ்வுகள 
ஆரம்பமானது.

சுத்்தானந்்த இந்து இற்ஞர் சஙகத்தின் 

நடராஜர் மண்டபத்தில் இடம்கபறை 
நிகழ்வில் கறை நிகழ்வுகள இடம்கபறை -
துடன், ்தமிழ்நாடடின் ்காயம்புதூர் இரா -
மகிருஸ்ணமிேன் வித்தியாைய சுவாமி, 

ஹ ரி வ் ர ்த ா னந் ்த 
மஹராஜ் மறறும் 
ககாழும்பு இராம -
கிருஸ்ன மிேன் 
சுவாமி அஸராத்-
ம ா னந் ்த ம க ர ா ஜ் 
ஆகி்யார் கைந்-
துககாண்டு உறர-
யாறறியிருந்்தனர்.

இதில் சமய 
அறமபபுக்களின் 
பிரதிநிதிகள, சுத்்தா-

னந்்தா இந்து இற்ஞர் சஙக உறுபபினர்-
கள, கபாதுமக்கள எனப பைரும் கைந்து 
ககாண்டனர்.

வனஜீவராசி்கள் அதி்காரி்களுக்கு அமைச்சர் டக்்ளஸ் ்ேரிவிப்பு  

மீசாலை  இலைஞன மீது 
காரில் வந்து தாக்குதல்

வவுனியோவில  சுவோமி வி்வகோனந�ரின் இலைங்க 
விஜயத்தின் 125 ஆவது ஆண்டு நி்ைவு விழோ

வவுனியா வி்சட நிருபர்

கடஙகு அபாயத்ற்தயடுத்து வவுனியா நகரசறபக்-
குடபடட பகுதிகளில் சுகா்தார பிரிவினரினால் கடஙகு 
பரவும் இடஙகள பரி சா்தறனக்கு உடபடுத்்தபபடடது-
டன், கடஙகு பரவும் அபாயம் காணபபடட இடஙகளுக்கு 
சிவபபு எசசரிக்றகயும் வழஙகபபடடது.வவுனியாவில் 
கடந்்த இரு மா்தஙகளில் 20 ப்ர் கடஙகு ந்ாயா் ர்க் ாக 
இனஙகாணபபடடுள்  நிறையில் அ்தறனக் கடடுபப-
டுத்்த வி ச்ட நடவடிக்றக முன்கனடுக்கபபடடுள் து.

அ்தன் ஒரு கடடமாக வவுனியா, இைம்றபக்கு ம் கிராம 
அலுவைர் பிரிவு கபாதுசசுகா்தார பரி சா்தகர் ்தறைறமயில் 

நகரின் சகாய மா்தாபுரம், சூறசபபிளற ய்ார்கு ம் ஆகிய 
பகுதிகளில் கடஙகு ந்ாறய கடடுபபடுத்தும் வி்தமாக 
வி ச்ட ச்ா்தறன நடவடிக்றக முன்கனடுக்கபபடடது. 
 அபபகுதியிலுள்  வீடுகள, வர்த்்தக நிறையங-
களின் திண்மக்கழிவுகள நகரசறப வாகனத்-
தில் ஏறைபபடடதுடன் நு ம்புக் குடம்பிகள 
கபருகும் நிறையில் காணபபடட இடஙகளுக்கு 
எசசரிக்றக ந்ாடடீஸ்களும் வழஙகபபடடன. 
இவ் நடவடிக்றகயில் கபாலிஸ் உத்தி யாகத்்தர்கள, 
சுகா்தார ஊழியர்கள, நகரசறப சுகா்தார ஊழியர்கள ஆகி யா-
ரின் பஙகுபறறு்தலுடன் இடம்கபறறிருந்்தறம குறிப-
பிடத்்தக்கது

வவுனியோ ெகரில பைஙகு ெரவும 
இைஙகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்்க!
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த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்  

கடந� ஒரு வோர கோலப்பகுதியில் மூதூர் மற்றும் 
த�ோப்பூர் அல்்லநகர் பகுதிகளில் அதிக டடங்கு 
ட�ோற்்ோளர்கள் அ்டயோளம் கோணப்பட்டுள் -
ள்� அடுத்து, டடங்கு நுளம்பு டபருகும் 
வணணம் சூழ்ல ்வத்திருப்தபோருக்கு மூதூர் 
சுகோ�ோர ்வத்திய அதிகோரி ஹில்மி மு்கதீன் 
போவோ போரபட்்சமின்றி ்சட்டநடவடிக்்க எடுக்க -
வுள்ள�ோக அறிக்்க மூலம் ட�ரிவித்துள்ளோர்.  

ஒவடவோரு நோளும் சிறிது தநரத்்� ஒதுக்கி 
வீட்டின் உற்பு்ம் மற்றும் சுற்றுப்பு்ங்களில் 
நுளம்பு டபருகக்கூடிய இடங்க்ள சுத்�ம் ட்சய்து 
டகோள்ளுமோறு டபோதுமக்க்ள தகோரியுள்ளோர்.  

தநற்று ஞோயிற்றுக்கிழ்ம அல்்ல நகர் தமற்கு 
கிரோம த்ச்வயோளர் பிரிவுகளில் வீடுவீடோக பரி-
த்சோ�்ைகள் முன்டைடுக்கப்பட்ட்ம குறிப்பி -
டத்�க்க�ோகும்.   

(கல்லடி குறூப்நிருபர்)

பின்�ங்கிய  கிரோம பிரத�்ச அபிவிருத்தி, 
வீட்டு விலங்கிை வளர்ப்பு மற்றும்  சிறுடபோ-
ருளோ�ோர பயிர்்சட்சய்்க தமம்போட்டு இரோ-
ஜோங்க அ்ம்ச்சர் ்ச�ோசிவம்  வியோதழநதிர-
னின் அ்ழப்பின் தபரில், கல்வி அ்ம்ச்சர் 
திதைஸ் குணவர்த்�ை  எதிர்வரும் வியோழக்-
கிழ்ம (27)  மட்டக்களப்பு மோவட்டத்திற்கு 
வித்சட விஜயடமோன்றி்ை தமற்டகோள்ள-
வுள்ளோர்.

அவரது  வரு்கயின் தபோது இரோஜோங்க 
அ்ம்ச்சர் ்ச�ோசிவம் வியோதழநதிரனின்  முயற்-
சியோல் கல்குடோ கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட 

கதிரடவளி விக்கிதைஸ்வரோ  த�சிய   போட-
்சோ்லக்கு டகோணடுவரப்பட்டுள்ள ட�ோழில்-
நுட்ப பீடத்திற்கோை அடிக்கல்  நோட்டும் நிகழ்-
வில் கலநதுடகோள்ளவுள்ளோர்.

அத்த�ோடு  மட்டக்களப்பு மோவட்டத்தி-
லுள்ள கிழக்கு  பல்க்லக்கழகம், போட-
்சோ்லகள்,  கல்வியியற் கல்லூரி மற்றும் 
ட�ோழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் தபோன்்வற்றின்  
அபிவிருத்திகள் மற்றும் உட்கட்ட்மப்பு 
வ்சதிக்ள தமம்படுத்து�ல் ட�ோடர்போகவும்  
கல்வி மற்றும் உயர்கல்வித்து்  ்்சோர் அதிகோ-
ரிகளுடைோை வித்சட  கலநது்ரயோடடலோன்-
றிலும் கல்வி அ்ம்ச்சர் கலநதுடகோள்ளவுள்-
ளோர்.

மூதூரில் டெங்கு ந�ோய்  
ட�ோற்ோளர்கள் அதி்கரிப்பு  

 (கோ்ரதீவு குறூப் நிருபர்)

மூடப்படும் அபோயம் கல்மு்ை  வலயத்துக்குட்பட்ட,  
நிந�வூர் தகோட்டத்தின்கீழுள்ள அட்டப்பளத்திலுள்ள 
ஒதரடயோரு  �மிழ்ப் போட்சோ்லயும் மூடப்படும் அபோ-
யத்்� எதிர்தநோக்கியுள்ள�ோக  போட்சோ்ல்ச ்சமுகம் கவ்ல 
ட�ரிவிக்கி்து.அங்குள்ள  அட்டப்பளம் விநோயகர் வித்தியோ-
லயதம இவவி�ம் மூடப்படும் அபோயத்்�  எதிர்தநோக்கி-
யுள்ளது. ஆசிரியர் தபோதுமோைளவு இன்்மதய இ�ற்கோை 
கோரணம் எை குற்்ம் ்சோட்டுகி்து.

136 மோணவர்கள், 14 ஆசிரியர்களுள்ள  விநோயகர் வித்-
தியோலயத்தில்  முக்கிய போடமோகக்கரு�ப்படும் கணி�ம்,  
விஞஞோைம் தபோன்  ்போடங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் இல்்ல. 
கணி� போடத்திற்கோக  இருந� ஒதரடயோரு ஆசிரியர் கடந� 
இரு வருடங்களுக்கு முன்ைர்  இடமோற்்ம்டபற்று்ச ட்சன்-
றிருந�ோர். அன்றிலிருநது அந� மோணவர்களுக்கு  கணி�ம் 
கற்கும் வோய்ப்பு உரி்ம மறுக்கப்பட்டிருந�து.

கடந� மோ�ம் விஞஞோை போடத்திற்டகைவிருந� 
ஒதரடயோரு ஆசிரியரும் மோகோணத்திலிருநது இடமோற்்ம் 
டபற்று்ச ட்சன்றுள்ளோர்.  பின்�ங்கிய பிரத�்சத்திலுள்ள  
ஒதரடயோரு போட்சோ்ல்யயும் இழுத்து மூடப்படுவ�ற்கு  
இவவிடமோற்்ங்கள் ட்சய்யப்படுகின்்ைவோ? எை அ்ச்சமு-
கம் தகள்விடயழுப்புகி்து.

போட்சோ்ல  அபிவிருத்தி ்சங்கம் மற்றும் ஆலயங்கள் 
உள்ளிட்ட டபோதுநல அ்மப்புகள்  இது விடயத்தில் 
தபோர்க்டகோடி தூக்கியுள்ளை. த�்வயோை ஆசிரியர்கள்  
நியமிக்கப்படோவிடின் தபோரோட்டடமோன்்் முன்டை-
டுக்கப்தபோவ�ோக சூளு்ரத்துள்ளை.

அட்டப்பளம் ்பா்டசாலை
மூ்டப்படும் அ்பாயம்

கல்வி அலைசசர்  27ஆம் திகதி 
ைட்டககளபபுககு விஜயம்

(டரோட்டடவவ குறூப் நிருபர்)

திருதகோணம்ல  இ்க்கக்கணடி 
போலத்துக்கு அருகில் நீரில் மூழ்கி சிறு-
மிடயோருவர்  உயிரிழந�  நி்லயில், 
மற்றுடமோரு சிறுமி திருதகோணம்ல 
டபோது ்வத்திய்சோ்லயில்  அனும-
திக்கப்பட்டுள்ளோர்.

இ்ச்சம்பவம்  ்சனிக்கிழ்ம (22) 
மோ்ல இடம்டபற்றுள்ளது.

உயிரிழந�  சிறுமி திருதகோணம்ல- 
போ்சல் மோவத்� -ஆணடோங்குளம்  பகு-
தி்ய்ச த்சர்ந� ஸோனி  ஹன்்சலோ (10 
வயது) எை ட�ரியவருகின்்து.

்சம்பவம்  குறித்து ட�ரியவருவ�ோ-

வது, தநற்றுமுன்திைம் புல்மப்ப-
ரிசில் பரீட்்்ச எழுதிவிட்டு   �ைது 
வகுப்போசிரியருடன் இ்க்கக்கணடி 
பகுதிக்கு ட்சன்்தபோது, போலத்துக்கு  
அருகில் உள்ள கடலில் நீரோடிய தபோது 
இவவைர்த்�ம் இடம்டபற்றுள்ளது.

உயிரிழந�  சிறுமியின் ்சடலம் 
�ற்தபோது திருதகோணம்ல டபோது 
்வத்திய்சோ்ல பிதர� அ்்யில்  ் வக்-
கப்பட்டுள்ளதுடன், நீரில் மூழ்கிய 
சிறுமி அத� ்வத்திய்சோ்லயில் 
சிகி்ச்்ச  டபற்று வருவதும் குறிப்பி-
டத்�க்கது. இ்ச்சம்பவம் ட�ோடர்பில் 
கு்ச்சடவளி டபோலிஸோர் வி்சோர்ண -
க்ள தமற்டகோணடு வருகின்்ைர்.

(அட்டோ்ள்சத்ச்ை மத்திய நிருபர்)

 கிழக்கு மோகோண கோலநி்லயில் திடீர் மோற்்ம் 
ஏற்பட்டுள்ளது. பகல் தவ்ளகளில் கடும் டவப் -
பத்துடன் கூடிய டவயில், இரவில், கடும் பனி -
யுடன் கூடிய குளிர்க் கோலநி்லயும் நிலவு -
கின்்து. இ�ைோல், மக்கள் அதிகம் கோய்்ச்சல், 
இருமல், �டிமன், உடல் உபோ்� தபோன்் 
தநோய்களுக்கு ஆளோகி வருகின்்ைர்.

 கிழக்கில் அண்மயில் நிலவிய ம்ழக் 
கோலநி்ல முடிவுற்்்�த் ட�ோடர்நது, 
தமற்படி புதிய கோலநி்ல மோற்்ம் ஆரம்பித் -
துள்ளது. 

இக்கோலநி்ல மோற்்தம கோய்்ச்சல் உள் -
ளிட்ட ஏ்ைய தநோய்கள் பரவுவ�ற்கு கோரணம் 
எைத் ட�ரிவிக்கப்படுகின்்து.

 அர்சோங்க ்வத்திய்சோ்லகள், �னியோர் 
மருத்துவம்ைகளில்  கோய்்ச்சல், இருமல், 

�டிமன், உடல்தநோவு தபோன்் தநோய்களுக்கு 
சிகி்ச்்ச டபறுபவர்களின் ட�ோ்க திை்சரி அதி -
கரித்து வருவ�ோக குறிப்பிடப்படுகின்்து.

 இத�தவ்ள, கிழக்கு மோகோணத்தில் 
மீணடும் �்லதூக்கியுள்ள டடங்கு தநோய் 
ட�ோடர்பில் டபோதுமக்கள் அவ�ோைமோக நடநது 
டகோள்ள தவணடும் எை சுகோ�ோரத்து்்யிைர் 
ட�ோடர்நதும் வலியுறுத்தி வருகின்்ைர்.

 கோய்்ச்சல் குணம்டயோது இரணடு நோட் -
களுக்கு தமல்  நீடிக்குமோைோல், மு்்யோை 
இரத்�ப் பரித்சோ�்ை தமற்டகோள்வது அவசி -
யமோகும்.

 கர்ப்பிணித் �ோய்மோர்கள் ட�ோடர்பில் 
விதேட கவைம்  ட்சலுத்துவதுடன், கோய்்ச்சலி -
ைோல் போதிக்கப்பட்டவர்கள் தவ்லத்�ளங்கள், 
போட்சோ்லக்கு்ச ட்சல்லோது, வீட்டில் ஓய்டவடுத் -
துக் டகோள்ள தவணடும் எைவும் ்வத்தியர்கள் 
ஆதலோ்ச்ை ட�ரிவித்துள்ளைர்.

இறககககண்டி க்டலில் நீராடிய 
இரு சிறுமிகளில் ஒருவர் ைரணம்

'கிழககு காைநிலையில் திடீர் ைாறறம்'புலமைப்பரிசில் ்பரீட்மசை எழுதிவிட்டு

(டபரியதபோரதீவு திை-
கரன், கல்லடி குறூப் 
நிருபர்கள்)   

2006ஆம் ஆணடு 
தி ரு ம ் ல யி ல் 
படுடகோ்ல ட்சய் -
யப்பட்ட ஊடகவி -
யலோளர் எஸ்.சுகிர் -
�ரோஜனின் 16வது 
ஞோபகோர்த்� திை 
நிகழ்வு இன்று திங்கட் -
கிழ்ம(24) மட்டக் -
களப்பு கோநதி பூங்கோ 
முன்்லில் அ்மநதுள்ள ஊடகவியலோளர்களின் ஞோபகோர்த்� 
நி்ைவுத் தூபியில் ந்டடபறுகின்்து.   

கிழக்கு ஊடகவியலோளர் ஒன்றியத்தின் ஏற்போட்டில் வடக்கு, 
கிழக்கு மற்றும் ட�ற்கு ஊடக அ்மப்புகளின் ஒத்து்ழப்பு -
டன் ந்டடபறுகின்்து. இநஞோபகோர்த்� நிகழ்வில் ஊடகவி -
யலோளர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், ஊடக ஆர்வலர்கள், சிவில் 
அ்மப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், டபணகள் அ்மப்புக்கள், 
உள்ளிட்ட பல�ரப்பட்தடோ்ரயும் இதில் கலநடகோள்ளுமோறு 
கிழக்கு ஊடகவியலோளர் ஒன்றியம், தவணடுதகோள் விடுத்துள் -
ளது.   

ஊெ்கவியலோளர சுகிர�ரோஜனின்   
16வது ஞோப்கோர்த� தினம் இன்று  

கல்குடோ திைகரன் நிருபர்
'
டபருநத�ோட்ட  இரோஜோங்க 

அ்ம்ச்சர் அருநதிக்க டபர்-
ைோணதடோவின் கிழக்கு மோகோை 
இ ் ண ப் பு  
ட்சயலோளரின் 
அ லு வ ல க ம் 
ஓ ட் ட ம ோ வ -
டியில்  ்சனிக் -
கிழ்ம (22) 
மோ்ல தி்நது  
் வ க் க ப் ப ட் -
டது.

ட ப ருந -
த�ோட்டத்து்் 
அ ் ம ்ச சின் 
கிழக்கு  மோகோ -
ண த் தி ற் -
கோை இ்ணப்பு்ச ட்சயலோளர் 
கலோநிதி எம்.பி. முஸம்மில் 
�்ல்மயில்  இடம் டபற்் 
நிகழ்வில், டபருநத�ோட்டத் -
து்் இரோஜங்க அ்ம்ச்சர் 
அருநதிக்க  டபர்ைோணதடோவின் 
பிரத்திதயக ட்சயலோளர் டீமோல் 
பத்நோயக்கோ, அ்ம்சசின்  மட் -
டக்களப்பு மோவட்ட இ்ணப்ப -

ளர் ்சதீஸ்கோன், வோக்ர பிரத�்ச 
்ச்ப உப  �வி்சோளர் ்சநதிரபோல, 
அ்ம்சசின் அதிகோரிகளும் 
கலநது டகோணடைர்.

டபருநத�ோட்ட  இரோஜோங்க 

அ்ம்சசின் கீழ் உள்ள தி்ணக் -
களங்களின் கிழக்கு மோகோண 
மக்களின்  த�்வகள் இக் கோரி -
யோலயத்தின் மூலம் நிவர்த்தி 
ட்சய்யப்படும் எை  டபருந -
த�ோட்ட இரோஜோங்க அ்ம்ச்சர் 
அருநதிக்க டபர்ைோணதடோவின் 
பிரத்திதயக  ட்சயலோளர் டீமோல் 
பத்நோயக்கோ ட�ரிவித்�ோர்.

இராஜாஙக அலைசசரின்
அலுவைகம் திறந்துலவபபு

(போலமு்ை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)  

டகப்த்சோ நிறுவைத்தின் அனு்சர்ணயில் கோ்ரதீவு மற்றும் ்சோய்ந-
�மருது பிரத�்ச ட்சயலகப் பிரிவுக்ள்ச த்சர்ந� கிரோம உத்திதயோகத்-
�ர்களுக்கோை வீட்டு வன்மு்், போலியல் வன்மு்் ்சம்மந�மோக 
போதிக்கப்பட்டவர்க்ளக் ்கயோளும் மு்் பற்றிய ஒரு நோள் 
பயிற்சி ட்சயலமர்வு கோ்ரதீவு பிரத�்ச ட்சயலக தகட்தபோர் கூடத் -
தில் இடம்டபற்்து.  

 இநநிகழ்வில் கோ்ரதீவு பிரத�்ச ட்சயலோளர் எஸ்.டஜகரோஜன், 
உ�வி பிரத�்ச ட்சயலோளர் எஸ்.போர்த்தீபன், உட்பட நிருவோக 
உத்திதயோகத்�ர் , கணக்கோளர், உ�வி திட்டமிடல் பணிப்போ -
ளர், கிரோம உத்திதயோகத்�ர்களுக்கோை நிருவோக உத்திதயோகத்�ர், 
்சமுர்த்தி முகோ்மயோளர் எை பலர் கலநது டகோணடைர்.  

அம்போ்் மோவட்டத்திலுள்ள ஒவடவோரு பிரத�்ச ட்சயலகப் 
பிரிவுகள் த�ோறும் டகப்த்சோவின் அனு்சர்ணயில் மூவிை ்சமூகங் -
க்ளயும் உள்ளடக்கிய வ்கயில் பல்தவறு ட்சயற்திட்டங்க்ள 
அமுல்படுத்தி வருகின்்்ம குறிப்பிடத்�க்க�ோகும்.  

காலரதீவில் ்பயிறசி சசயைைர்வு  

(புதிய கோத்�ோன்குடி திைகரன் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு, கல்மு்ை  பிர�ோை 
வீதியில் கல்லடி சுவோமி விபுலோைந�ோ அழ-
கியற் கற்்ககள்  நிறுவகத்திற்கு முன்ைோல்  
்சனிக்கிழ்ம மோ்ல 5.30 மணியளவில் 
இடம்டபற்் போரிய  தகோர விபத்து்ச ்சம்-
பவத்தில், �ந்� பலியோைதுடன் மகன்  
படுகோயம்டந� நி்லயில் மட்டக்களப்பு 
தபோ�ைோ ்வத்திய்சோ்லயில்  அனுமதிக்-
கப்பட்டுள்ளோர்.

கோத்�ோன்குடி  டபோலிஸ் பிரிவிற்குட் -
பட்ட கல்லடி பிர�ோை வீதியில் ஆ்ரயம்-
பதி பக்கமிருநது  மட்டக்களப்பு தநோக்கி 
�ந்�யும் மகனும் பயணம் ட்சய்� 

தமோட்டோர் ்்சக்கிள் மீது,  பிக்கப் வோகைம் 
தமோதிவிட்டு �ப்பிதயோடியுள்ளது.பிக்கப் 
தமோதிய தவகத்தில்  முன்ைோல் ட்சன்று 
டகோணடிருந� கைரக டநல் அறுவ்ட 
இயந�ரத்தினுள்  தமோட்டோர் ்்சக்கிள் 
சிக்கி �ந்�  நசுங்குணடு ஸ்�லத்திதலதய 
பலியோைோர்.பலியோைவர் ஆ்ரயம்பதி  1 ஐ 
த்சர்ந� சிவரோ்சோ  எை ட�ரியவருகி்து.

படுகோயம்டந� மகன் ்வத்திய்சோ்ல-
யில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள�ோக டபோலி்சோர் 
ட�ரிவித்�ைர். கைரக டநல் அறுவ்ட 
ட்சய்யும் இயந�ரத்திர வோகைத்தின் ்சோரதி 
்கது ட்சய்யப்பட்டுள்ளோர். கோத்�ோன்குடி 
டபோலி்சோர் வி்சோர்ணக்ள தமற்டகோண-
டுள்ளைர்.

கல்ைடியில் ககார வி்பத்து;
தந்லத  ்பலி, ைகன் ்படுகாயம்

(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

மூதூர் -திரும்ல  கடல் வழிப் படகு விபத்-
தில் பலியோை நூற்றுக்கு தமற்பட்டவர்க-
ளின் 29ஆம் வருட  சிரோர்த்� திைம் நோ்ள 
ட்சவவோய்க்கிழ்ம (25) மூதூரில் அனுஷ்-
டிக்கப்படவுள்ளது.  

கடந� 1993.01.25 ஆம் திகதி மோ்ல திரு-
ம்லயில் இருநது கடல் வழிப்  பயணமோக 

மூதூர் தநோக்கி  பயணித்� தமோட்டோர் ‘கட்டர்’ 
படகு  ம்லப்பகுதியில்  கடல் டகோந�ளிப்-
பில் சிக்குணட நி்லயில் பயணிகளுடன் 
கடலில் மூழ்கிை.

இப்படகில்  பயணித்� மூவிை ்சமூகத்-
்�யும் த்சர்ந� அர்ச ஊழியர்கள், கர்ப்பி-
ணிகள்,  குழந்�கள், டபோலிஸோர் மற்றும் 
டபோது மக்கள் எை பலர் இவவிபத்தில் பலி-
யோகிைர்.

மூதூர் திருைலை ்ப்டகு வி்பத்து;  
29 வது நிலைவு திைம் நாலள

(கோ்ரதீவு குறூப் நிருபர்)

கிழக்கு  மோகோணத்திலுள்ள 
டபரும்போலோை  போட்சோ்லகளில் 
அண்மக்கோலமோக ஆசிரியர்,  
மோணவரின் வரவு கு்்நது வரு-
கி்து.  குளிர் , பனிக்கோலநி்ல  
மற்றும் தவகமோக பரவிவரும் 
டகோதரோைோ்சசூழல் என்ப்வதய 
அ�ற்கு கோரணமோகும்.

்சமகோலத்தில்  ஆசிரியர் ,மோணவர் மத்தியில் 
கோய்்ச்சல், �டிமன், �்லப்போரம் தபோன்  ்அறி-
குறிகள்  ட�ன்படுவத�ோடு  ஒருவி� உடற்-
த்சோர்வும் கோணப்படுகி்து.இ�ைோல் அவர்கள் 
போட்சோ்ல  ட்சல்வ்� �விர்த்து வருகின் -்
ைர்.டகோவிட் கோரணமோக  கிழக்கில் போட்சோ-
்லகள் ஏ�ோவது மூடப்பட்டுள்ளைவோ எை 
கிழக்கு   மோகோணக் கல்விப் பணிப்போளர் 
திருமதி நகுதலஸ்வரி புள்ளநோயகத்திடம் 

தகட்டதபோது, இதுவ்ர  
அப்படிடயோரு நி்ல ஏற்பட-
வில்்ல. எந�டவோரு போட்சோ-
்லயும் மூடப்படவில்்ல. 
எனினும்  மட்டக்களப்பு 
கல்மு்ை தபோன்் பிரத�்சங்-
களில் சில போட்சோ்லகளில் 
மோணர்களுக்கு  டகோவிட் உறு-
திப்பட்டுள்ள கோரணத்திைோல், 
குறித்� போட்சோ்லகளின்   

வகுப்புகள் மோத்திரம் மூடப்பட்டுள்ளை. 
அத�தவ்ள மோணவர் மற்றும்  ஆசிரியர்க-
ளின் வரவும் கு்்வ்டநது வருவது அவ-
�ோனிக்கப்பட்டுள்ளது.  மோணவருக்கு 
வக்சீனும் ஏற்்ப்பட்டு வருகின்்து. க.டபோ.
�.உயர்�ரப் பரீட்்்ச்ய  எதிர்டகோணடுள்ள 
இன்்்ய சூழலில் டபற்த்ோரும் பிள்்ள-
கள் மீது கூடிய  கவைம்ட்சலுத்�தவணடும் 
என்்ோர்.

கிழககு ்பா்டசாலைகளில் ஆசிரியர்
ைாணவர்களின் வரவில் குலறவு

ைா்காண ்கல்வி ்பணிப்பாளர் திருைதி நகுலலஸவரி

(ஒலுவில் வித்சட நிருபர்)  

அம்போ்  ்மோவட்ட ஆழ்கடல் மீைவர்-
கள் எதிர்டகோள்ளும் கடல் ்சோர் அைர்த்� 
�விர்ப்பு முன்ஆயத்�ம் ட�ோடர்போை 
தவ்லத்திட்டம் முன்டைடுக்கப்பட்டுள்-
ள�ோக, அம்போ்  ்மோவட்டதமலதிக அர-
்சோங்க அதிபர் வீ. டஜகதீ்சன் ட�ரிவித்�ோர்.  

அம்போ்  ்மோவட்ட ஆழ்கடல் மீைவர்-
கள் எதிர்டகோள்ளும் கடல் ்சோர் அைர்த்� 
�விர்ப்பு முன்ஆயத்�ம் ட�ோடர்போை 
ஒருங்கி்ணப்பு குழுக் கூட்டம் ்சனிக்கி-
ழ்ம (22) அக்க்ரப்பற்று பிரத�்ச ட்சய-
லகத்தில் ந்டடபற்்து. இதில் உ்ர-
யோற்று்கயிதலதய தமற்கணடவோறு 
கூறிைோர். மோவட்டதமலதிக அர்சோங்க 
அதிபர் வீ. டஜகதீ்சன் அங்கு ட�ோடர்நது 

உ ் ர ய ோ ற் று ் க யி ல் ,   
அம்போ்  ் மோவட்ட 
அைர்த்� முகோ்மத்துவ 
மத்திய நி்லயம் ட�ன்-
கிழக்கு பல்க்லக்கழக 
�கவல் ட�ோழில்நுட்பப் 
பீடத்துடன் இ்ணநது 
அம்போ்  ் மோவட்டத்தி-
லுள்ள ஆள்கடல் மீை-
வர்கள் சூ்ோவளி மற்றும் 
கடல் அைர்த்�ங்களின் 
தபோது அைர்த்� கு்்ப்பு 
ட�ோடர்போை ட�ோழில்நுட்ப ரீதியிலோை 
தவ்லத் திட்டங்க்ள முன்டைடுத்துள்-
ள�ோக ட�ரிவித்�ோர்.  

ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகளுக்கு 
ட�ோ்லத் ட�ோடர்பு கருவி (ஜி.பி.எஸ்) 

டபோருத்துவ�ற்கு நடவடிக்்க முன்டை-
டுக்கப்பட்டுள்ளது.   

ஆழ்கடல் மீைவர்கள் அைர்த்� கோலங்க-
ளில் எதிர்டகோள்ளும் பிர்சசி்ைகள், மீை-
வர்கள் கோணோமல் தபோகு�ல், அைர்த்� 
கோல முன்டை்ச்சரிக்்க வோனி்ல அறி-

விப்பு மற்றும் கடலில் ஏற்படும் 
விபத்துகள் ட�ோடர்போக கலநது-
்ரயோடப்பட்டது.  

்சோய்ந�மருதில் நிர்மோணிக்-
கப்பட்டுள்ள மீைவர்களுக்கோை 
ட�ோ்லத் ட�ோடர்பு தகோபுரம் 
நீணட கோலமோக ட்சயலிழநது 
கோணப்படுவ�ோல் அைர்த்� 
நி்ல்மயின் தபோது மீைவர்கள் 
�கவல் பரிமோறுவது ட�ோடர்போக 
எதிர்தநோக்கும் பிர்சசி்ைகள் 
ட�ோடர்போகவும் ஆரோயப்பட்டது.  

ஒலுவில் மீன்பிடித் து்்முகத்தின் 
நு்ழவோயிலிலுள்ள மண்ண அகற்றி 
மீன் பிடிப் படகுக்ள நிறுத்துவ�ற்குரிய 
நடவடிக்்க எடுக்குமோறு மீைவர்கள் 
தகோரிக்்க விடுத்துள்ளைர்.  

ஆழ்கடல் மீனவர்களின் அனர்த்த ்தவிரப்பு   
முன்ஆய்த்த வவலை்ததிடடம் முன்்னடுப்பு  

-அம்பாமை ைாவட்்ட லைலதி்க அரசைாங்க அதி்பர் வீ. ஜஜ்கதீசைன்

(பள்ளிக்குடியிருப்பு திைகரன் நிருபர்)

இ்க்கோமம், வரிப்பத்�ோன்த்ச்ை  பிர-
த�்சத்திலுள்ள பலவீதிகள் நீணடகோலமோக 
டபயர்ப்பல்க இன்றி கோணப்படுகின்்ை.  
இவவீதிகளுக்கு டபயர்ப்பல்க டபோருத்து-
வ�ற்கு ்சம்பந�ப்பட்டவர்கள் நடவடிக்்க  
எடுக்கதவணடுடமை பிரத�்ச மக்களும் 
்சமூக ஆர்வலர்களும் தகோரிக்்க  விடுத்-
துள்ளைர்.

இ்க்கோமம் பிரத�்ச ்ச்ப நிருவோகத்திற்-
குட்ட டபரும்போலோை  உள்ளக வீதிகள் 
நீணடகோலமோக டபயர்ப் பல்க இல்லோ� 
நி்லயில் கோணப்படுகின்்ை.  இ�ைோல் 
பிரத�்ச ட்சயலகப் பிரிவில் தமற்டகோள்ளப்-
படும் அபிவிருத்தி  திட்டங்கள்,வடிகோன் 
மற்றும் வீதி புைர்மப்பு தவ்லக்ள 

இைங்கோணபதிலும் அவ  தவ்லகள் 
ட�ோடர்போை விடயங்க்ள ்கயோள்வ-
திலும், கணக்கோய்வுக்கு  உட்படுத்துவதி-
லும் நிருவோக ரீதியோக அர்ச அதிகோரிகள் 
பல்தவறு சிரமங்க்ள  எதிர்தகோக்கி வருவ-
�ோக சுட்டிக்கோட்டப்படுகி்து.

இத�தவ்ள சில  வீதிகளுக்கு இதுவ்ர 
்சட்டரீதியோக டபயர் இடப்படோ� நி்ல 
கோணப்படுவதுடன், கடந�  கோலங்களில் 
உள்ளுரோட்சி மன்் உறுப்பிைர்களோக-
வும் �வி்சோளரோகவும் ப�வி  வகித்�வர்-
கள்  குறித்� வீதிகளுக்கு டபயர்ப்பல்க 
டபோருத்துவ�ற்தகோ  டபயரிடப்படோ� வீதி-
களுக்கு ்சட்டரீதியோக டபயரிடுவ�ற்தகோ 
உரிய நடவடிக்்கக்ள  தமற்டகோள்-
ளோ்ம கவ்லயளிப்ப�ோகவும் அவர்கள் 
ட�ரிவிக்கின்்ைர்.

வீதிகளுககு ச்பயர்்பைலக ச்பாருத்துைாறு ககாரிகலக
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fz;b khefu rig

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fz;b khefu rigf;F chpj;jhd kj;jpa re;ijapd; filfspd; chpikia jw;fhypfkhff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 
2022.02.09 md;W K.g.10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 2022.02.08 md;W gp.g. 2.45 tiu tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> 2022.02.09 md;W K.g.10.00 ,w;F mit 
jpwf;fg;gLk;.

fz;b khefu fzf;fhshplk; (tUkhdk;) mYtyf Neuq;fspy; Nehpy;  my;yJ 081-2227395 vd;w njhiyNgrp vz;zpd; %yk; Nkyjpf tpguq;fis 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njhlh; 
,yf;fk;

miktplk; tpahghuk;
fil miw 
,yf;fk;

xg;ge;jf; 
fhyk; 

tUlq;fs;

kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk; 

&gh rjk;

kPsspf;fg;gLk; 
tpiykD itg;Gj; 
njhif &gh rjk;

Mff;Fiwe;j 
Nfs;tp 

&gh rjk;

khjhe;j fil 
thlif njhif 

&gh rjk;

01

kj;jpa re;ij khl;biwr;rp

161 02 1>090.00 100>000.00 1>502>000.00 5000.00

02 157 02 1>090.00 75>000.00 250>000.00 5000.00

03 164 02 1>090.00 80>000.00 253>000.00 5000.00

04 168 02 1>090.00 85>000.00 262>000.00 5000.00

05 172 02 1>090.00 80>000.00 236>000.00 5000.00

06 175 02 1>090.00 80>000.00 239>000.00 5000.00

01.  ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpiykDj; njhiff;F Nkyjpfkhf> muRf;Fr; NruNtz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;. kjpg;gpl;Lj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;Lf;F 
mikthf khjhe;j fil thlifj; njhifahdJ jpUj;jp mikf;fg;glyhk;.

02.  tpiykD itg;Gj; njhiff;fhf fz;b khefu rigapd; rpwhg;gh; gphptpy; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ kPz;Lk; Nfl;lJk; nrYj;jg;glf;$ba> 
,uj;Jr; nra;ag;gl Kbahj gpizankhd;W> fz;b khefu rigapd; Mizahshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;L mg;gpizahdJ> tpiykDf;fSld; ,izj;J 
jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j tpiykDtpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwpy;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  rigapd; mq;fPfhuk; ngw;w tpiykDg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia xNu Kiwapy; nrYj;Jtjw;F  ePq;fs; jtWk; gl;rj;jpy;> tpiykDj; 
njhifapd; 55% ,w;fhd njhifia Kjyhk; jtizahfr; nrYj;jp cld;gbf;ifapy;  ifnahg;gkpLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> kpFjp 45% ,w;fhd 
njhifia> cld;gbf;ifapy; ifnahg;gkpl;ljd; gpd;dh; 03 jtizfspy; 10% ,w;fhd jz;lg;gzj;Jld; 06 khjq;fspy; nrYj;jp KbTWj;jy; Ntz;Lk;.

2022.01.20 Mk; jpfjp
fz;b khefu rigapy;

tpiykDf;Nfhuy;

mkpy etuj;d
khefu Mizahsh;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;G gphpT

ntspehl;L toq;Feh;fs; kw;Wk; 

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

Kfth;fis gjpT nra;jy; - 2022/2023
2022/ 2023 Mk; Mz;by; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Rj;jpfupg;Gf;F nghUl;fis 

toq;Ftjw;fhf jk;ik gjpT nra;tjw;F 

tpUk;Gk; ntspehl;L toq;Feu;fs; kw;Wk; 

mtu;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs@u; 

Kftu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

2022 ngg;utup 28 jpfjp tiu www.ceypetco.lk 
vd;w ,izajsj;jpy; ,Ue;J fl;lzk; ,d;wp 

nghUl;fspd; gl;baYld; Nru;j;J gjpTf;fhd 

tpz;zg;gg;gbtq;fis jutpwf;fk; nra;a 

KbAk;.

KOikahd tpz;zg;gq;fis fPo; 

Fwpg;gplg;gl;ltUf;F cpcref.materials2@gmail.
com vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. 

mDg;gg;gLfpd;w Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l 

nkd; gpujpia (PDF Mf khw;wg;gl;l Ms Word) 
tpUk;Gk; kpd;dQ;ry; %yk; (,e;j kpd;dQ;ry; 

KftupahdJ toq;Feu; gjpT Nehf;fj;jpw;fhf 

khj;jpuNk gad;gLj;jg;gLtNjhL NtW ve;j 

njhlu;ghlYf;fhfTk; gad;gLj;jg;glhJ) 2022 

khu;r; 31 Mk; jpfjpia tpl jhkjpf;fhJ 

fpilg;gjw;F tif nra;jy; Ntz;Lk;.

xd;iyd; tpz;zg;gj;jpw;fhf> NkYs;s 

Kftupapy; “REGISTRATION OF FOREIGN SUPPLIERS 
AND THEIR LOCAL ACCREDITED AGENTS- 
2022/2023” ,w;F gpuNtrpf;fTk;.
Njitahd cUg;gbfspd; gl;baypy; 

,urhadg;nghUl;fs;> ,ae;jpug; nghwpapay; 

cgfuzk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;> kpd; kw;Wk; 

fUtp cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;> 

jPaizg;G cgfuzk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; 

kw;Wk; Vida cgfuzk; kw;Wk; vz;nza; 

njhopy;Jiwf;fhf Njitahd cjpupg;ghfq;fs; 

mlq;Fk;.    

kpd;dQ;ry; %yk; tpz;zg;gq;fis 

mDg;Gtjw;F Kbahjtu;fs; khj;jpuk; jghy; 

%yk; mDg;gyhk;.

jkJ Kjd;ikahdtu; rhu;gpy; gjpTf;fhf 

tpz;zg;gpf;Fk; cs;@u; Kftu;fs; jkJ 

KOikahd tpz;zg;gq;fSld; Nru;j;J 

Kjd;ik epWtdj;jpd; rhu;gpy; nraw;gLtjw;F 

mq;fPfhuf; fbjj;ij (mry; my;yJ 

rhd;wspf;fg;gl;l gpujp) rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Kfhikahsu; (nghUl;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfupg;Gg; gpupT 

rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyefy; ,y.: 0094 – 11 – 5528919/ 2400434
njh.: 0094 – 11 – 5666991/ 5668560

2022 rdthp 26Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 80>500 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122D294 LKA18222G294 LKA36423A273

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
30,000 20,500 30,000 80,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 rdthp 26

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 rdthp 28

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 rdthp 28

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 rdthp 26> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 

trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
kj;jpa khfhzk;> fz;b khtl;lk; ,y. 155A> GSKy;y> fpupgj;Fk;Gw jw;fhyk; 

,y.2/12> nlypah tPjp> xf;iyl; njw;F> 3167 tpf;Nlhupah> mT];jpNuypahitr; Nru;e;j 

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f (Nj.m.m. ,y 771270107V flTr;rPl;L 
,yf;fk; N3296678) Mfpa ehd;> nyty; 1> 530 ypl;by; nfhypd;]; tPjp> nky;Nghd;> 

mT];jpNuypahtpd; gp.vy;.v];. rl;l epWtdj;jpd; rl;l MNyhrfu; mNdh[h epNuhrpdp 

tpjhdNf mtu;fspd; Kd;dpiyapy; 27.10.2020 jpfjp ifnahg;gkplg;gl;l 

mw;Nwhdpj;jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; %yk; ,y.8/89C> guzfz;njhl;l> tl;lg;GWt vDk; 

Kftupapy; tjpAk; fkhjpfhup Kjpahd;rNy mDUj;j jruj; gz;lhu nrdtpuj;d 

(Nj.m.m.,y. 713652814V) vd;gtUf;F toq;fpa tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;fpNwd; vd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j jj;Jtf;fhuupdhy; vd; rhu;gpy; 

nra;ag;gLk; ve;j nraYf;Fk; ehd; nghWg;ghsp my;y vd;Wk; Nkw;Fwpj;j 

mw;Nwhdpj;jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; %yk; ,jd; gpd;du; nra;ag;gLk; ve;j nraw;ghLfSk; 

rl;ltypJlikaw;wit vd;Wk; ehd; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nghJ 

kf;fSf;F ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f

mw;Nwhzp  jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G -06> nts;stj;ij> 33Mk; Nyd;> ,y. 51 6/3Ir; Nrh;e;j 

uhkypq;fk; fUdhepjp (612234957V) Mfpa ehd; gfpuq;f nehj;jhhpR 

,e;Jepy; n`l;bMur;rpapdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2017.07.18 

jpfjpaplg;gl;l jpdg;Gj;jfk; ,y. 3410> 2017.08.04 jpfjpaplg;gl;l nghy;a+k; 

- 112> NghypNah 9021 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l kw;Wk; mEuhjGuk; 

gz;lhuehaf;f khtj;j> fl;lk; 1> ,y. 596/29Ir; Nrh;e;j N`uj; 

Kjpad;NryhNf mrq;f uh[pe;j je;jphpNf (830170502V)I ehd; epakpj;j 
tpNrl mw;Nwhzp jj;Jt ,y. 937I ,j;jhy; ehd; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf nghJ kf;fSf;F mwptpf;fpNwd;. mj;Jld; ,d;iwa 

jpdk; Kjy; vdJ mw;Nwhzp tYtw;wjhtJld; nrhy;yg;gl;l mw;Nwhzp 

mjpfhuk; nraypoe;J mKyhf;fkw;W ,Uf;Fk;.

jpfjp: 18.01.2022 uhkypq;fk; fUdhepjp

mwptpj;jy;
Nju;jy; Mizf;FO 1981Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f 

ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; rl;lj;jpd; gpupT 7(4)(m) ,d; 

fPohd mwptpj;jy;

01.  2009Mk; Mz;bd; 58Mk; ,yf;f ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1981 Mk; Mz;bd; 
1Mk; ,yf;f ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; rl;lj;jpd; gpupT 7(4)
(m) ,d; gpufhuk; Nju;jy;fs; Nehf;fj;jpw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l 
Xu; murpay; fl;rpahff; fzpf;fg;gLtjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; 
2022.01.24Me; NjjpapypUe;J 2022.02.25.Me; Njjp gp.g. 3.00 
kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. cupa tpz;zg;gg;gbtq;fis 
gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fNth> Fwpj;j fl;rp nrayhsu; 
Neupy; te;J Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafj;jplk; 
ifaspf;fNth KbAk;. me;j tpz;zg;gg; gbtq;fis 
mDg;gpitf;Fk; NghJ fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; 'murpay; fl;rpfshf mq;fPfupf;fg;gLtjw;fhd 
tpz;zg;gg;gbtk;  - 2022" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 
tpz;zg;gg;gbtq;fis 'Nju;jy;fs; Mizahsh; ehafk;> 
Nju;jy; Mizf;FO> Nju;jy;fs; nrayfk;> ruz khtj;ij> 
,uh[fpupa (10107)" vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 

02.  tpz;zg;gg;gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,Wjp நாளில; 
Fறித்த Neuj;jpw;Fg; gpe;jpf; fpilf;Fk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; 
njhlu;gpy; Nkw;nfhz;L eltbf;if vLf;fg;gl khl;lhJ.

03.  Xu; murpay; fl;rpahff; fzpf;fg;gLtjw;fhf NfhUk; 
tpz;zg;gg;gbtj;ij fl;rpr; nrayhsu; ifnahg;gkpl;L 
Mizf;FOtpw;F mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  tpz;zg;gg;gbtj;ij Nju;jy; Mizf;FOtpd; cj;jpNahfg+u;t 
,izajsj;jpypUe;J (www.elections.gov.lk) gjptpwf;fk; 
nra;J nfhs;s KbAnkd;gNjhL> khtl;l Nju;jy;fs; 
mYtyfq;fs; %yKk; Nju;jy;fs; nrayfj;jpypUe;Jk; cupa 
tpz;zg;gg;gbtj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

05.   fl;rp Vw;Wf;nfhs;sg;gLkplj;J>  2263/24Mk; ,yf;f> 2022.01.21Me; 
Njjpa mjptpNrl tu;j;jkhdg; gj;jpupifapy; fhzg;gLk; 
mDkjpf;fg;gl;l (M) ml;ltizapYs;s rpd;dq;fSs; ve;jr; 
rpd;dj;ij mf;fl;rpf;F Fwpj;njhJf;fpf; nfhs;tjw;F 
vjpu ;ghu ;f ;fg ;gLfpd;wnjd;gij mt;tpz;zg;gj;jpy; 
Fwpj;Jiuj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpz;zg;gg;gbtj;Jld; fPo;f;fhZk; Mtzq;fspd; 
mj;jhl;rpg;gLj;jpa epow;glg; gpujpfis Mizf;FOtpw;F 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Njitg;gLkplj;J> %yg; gpujpfs; 
guPl;rpj;Jg; ghu;f;fg;gLk;. 

 i. fl;rpapd; ahg;G. 

ii.  fl;rpapd; gjtpjhq;Feu;fspd; ngau;g;gl;bay;> (fl;rpapd; 
gjtpjhq;Feu;fspd; FOtpw;F Fiwe;jgl;rk; ngz; 
mYtyu; xUtiuNaDk; cs;slf;Ftjpy; ftdk; 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.)

iii.  fl;rpapd; fzf;fha;T nra;ag;gl;l fzf;Ff; $w;Wf;fs;. 
(tpz;zg;gg;gbtq;fis  rku;gpf;Fk; Njjpf;F mz;ikapyhd 
ehyhz;Lf;fhd)

iv. fl;rpapd; epfo;fhy nfhs;ifg; gpufldk;.

v.  njhlu;e;Nju;r;rpahf Xu; murpay; fl;rpahf mz;ika 
ehyhz;L fhyj;Jf;Fs; ,aq;fpAs;snjd;gij 
ep&gpg;gjw;fhf rku;g;gpf;fg;glf;$ba midj;J 
vOj;jhtzq;fs; kw;Wk; mJ njhlu;ghd Xu; mwpf;if.

07.  mq;fPfupf;fg;gl;l Xu; murpay; fl;rpahff; fzpf;fg;gLtjw;fhf  
nra;ag;gLk; xU tpz;zg;gk; njhlu;gpy; 2009Mk; Mz;bd; 
58Mk; ,yf;f ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 
jpUj;jg;gl;lthwhd 1981Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f 
ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; rl;lj;jpd; gpupT 7 (5)> (6)> (7) 
Mfpatw;wpd; fl;lisfs; ,WjpahdJk; mWjpahdJkhFk;. 

08.  2263/23 Mk; ,yf;f> 2022.01.21 Me; Njjpa murpay; fl;rpfspd; 
gjpT rk;ge;jkhd tu;j;jkhdp gj;jpuj;jpy; Fwpj;Js;s 
msTNfhy;fspd; gpufhuk; nraw;gl;Ls;snjd cWjpg;gLj;jy; 
Ntz;Lk;.

Nju;jy; Mizf;FOtpd; Mizg;gb>
rkd; = uj;ehaf;f>
Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafk;
 Nju;jy; Mizf;FO 

Nju;jy; Mizf;FO>
Nju;jy;fs; nrayfk;>
ruz khtj;ij> ,uh[fpupa (10107)

2022 rdtup khjk; 24Me; Njjp. 

Fwpg;G :  ,J rk;ge;jkhf 1981Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f 
ghuhSkd;wj; Nju;jy;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfisg; 
guprPypf;fyhk;. 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nghnyhd;dWt> fJUnty> K];ypk; nfhnyhdp> ,yf;fk; 09 vDk; Kfthpapy; 

trpf;Fk; K`k;kJ uhrpf; K`k;kJ j];ypk; (Njrpa m.m.,y. 652000770V) 
Mfpa ehd;> FUehfy;> ky;ytgpba> `p[;uh khtj;ij> ,yf;fk; 37 vDk; 

Kfthpapy; trpf;Fk; nkh`kl; uhrpf; rpj;jp rhPdh (Njrpa m.m.,y. 616193023V) 
vd;gtUf;F gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. tp[a gz;lhu nrdtpuj;d vd;gtuhy; 

2016.08.23Me; jpfjp vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L toq;fg;gl;l 1343Mk; 

,yf;fKila mw;Nwhzpj; jj;Jtk; ,j;jhy; ,uj;Jr;  nra;ag;gl;L 

,y;yhnjhopf;fg;gLtjhf njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. Nkw;gb mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; 

kPJ mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J vdJ rhh;ghf mth; Nkw;nfhs;Sk; 

ve;jnthU eltbf;iff;Fk; my;yJ nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; 

nghWg;Gjhhpahf ,Uf;fg; Nghtjpy;iynad ,yq;ifr; rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpw;Fk; ,jd; midj;J nghJ kf;fSf;Fk;  njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

K`k;kJ uhrpf; K`k;kJ j];ypk;

tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
kj;jpa khfhzk;> fz;b khtl;lk; ,y. 155A> GSKy;y> fpupgj;Fk;Gw jw;fhyk; 

,y.2/12> nlypah tPjp> xf;iyl; njw;F> 3167 tpf;Nlhupah> mT];jpNuypahitr; Nru;e;j 

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f (Nj.m.m.,y. 771270107V flTr;rPl;L 
,yf;fk; N3296678) kw;Wk; gpurhjpdp kNdh[p Fkhup nrdtpuj;d (Nj.m.m.,y.777822101V 
flTr;rPl;L ,yf;fk; N 3296678) Mfpa ehq;fs;> nyty; 1> 530 ypl;by; nfhypd;]; tPjp> 

nky;Nghz;> mT];jpNuypahtpd; gp.vy;.v];. rl;lepWtdj;jpd; rl;l MNyhrfu; mNdh[h 

epNuhrpdp tpjhdNf mtu;fspd; Kd;dpiyapy; 27.10.2020 jpfjp ifnahg;gkplg;gl;l 

mw;Nwhdpj;jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; %yk; ,y.8/89C> gwzfz;njhl;l> tl;lg;GWt vDk; 

Kftupapy; tjpAk; fkhjpfhup Kjpahd;rNy mDUj;j jruj; gz;lhu nrdtpuj;d 

(Nj.m.m.,y. 713652814V) vd;gtUf;F toq;fpa tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;fpNwhk; vd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j jj;Jtf;fhuupdhy; vq;fs; rhu;gpy; 

nra;ag;gLk; ve;j nraYf;Fk; ehk; nghWg;ghspfs; my;y vd;Wk; Nkw;Fwpj;j 

mw;Nwhdpj;jj;Jtgj;jpuj;jpd; %yk; ,jd; gpd;du; nra;ag;gLk; ve;j nraw;ghLfSk; rl;l 

typJlikaw;wit vd;Wk; ehk; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nghJ  

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f gpurhjpdp kNdh[pFkhhp nrdtpuj;d.

tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;

,y.2/12> nlypah tPjp> xf;iyl; njw;F> 3167 tpf;Nlhupah> mT];jpNuypahitr; Nru;e;j 

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f (Nj.m.m.,y.771270107V flTr;rPl;L 

,yf;fk; N 3296678) kw;Wk; gpurhjpdp kNdh[p Fkhup nrdtpuj;d (Nj.m.m.,y.777822101V 
flTr;rPl;L ,yf;fk; N3296678) Mfpa ehq;fs;> ,y.2/15 va;y;ld; tPjp> m];T+l;> 

tpf;Nlhupah 3147>mT];jpNuypah vDk; Kftupapy; tjpAk; rl;lthjp mNdh[h epNuhrpdp 

tpjhdNf mtu;fspd; Kd;dpiyapy; 06.12.2019 jpfjp ifnahg;gkplg;gl;l mw;Nwhdpj; 

jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; %yk; ,y.8/89C> gwzfz;njhl;l> tl;lg;GWt vDk; Kftupapy; 

tjpAk; fkhjpfhup Kjpahd;rNy mDUj;j jruj; gz;lhu nrdtpuj;d 

(Nj.m.m.,y.713652814V) vd;gtUf;F toq;fpa tpNrl mw;Nwhdpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; 

nra;fpNwhk; vd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j jj;Jtf;fhuupdhy; vq;fs; rhu;gpy; nra;ag;gLk; 

ve;j nraYf;Fk; ehk; nghWg;ghspfs; my;y vd;Wk; Nkw;Fwpj;j mw;Nwhdpj;jj;Jtgj;jpuj;jpd; 

%yk; ,jd; gpd;du; nra;ag;gLk; ve;j nraw;ghLfSk; rl;ltypJlikaw;wit vd;Wk; 

ehk; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwhk;.

uzrpq;f Muhr;rpNf jD\;f gpughj; uzrpq;f

gpurhfpdp kNdh[p fkhup nrdtpul;d

WP CAU-9327 Tata 
nano Car (Auto) 
2017,  அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
செங்கட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005199

SG-PR-9824 Toyota 
Hilux cab 2010 கூடிய 
விமைக் க்கள்விக்கு. 
சவலிபல் பினாஸ் 
பிஎல்சி இை. 310,  
்காலி வீதி,  ச்காழும்பு 
-03. ச�ா.  கப. 0714 
542958. 005036

WP ND-1340 Tata 
Marcopolo Bus 
2017,  அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
செங்கட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005203

62-9239 Isuzu Journey 
Bus 1989,  அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
செங்கட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005138

63-0495 Toyota 
Coaster Bus 1989,  
அதியுயர் விமை -
க்குண்டு. செங்க-
ட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005156

63-2662 Nissan 
Civilian Bus 1994,  
அதியுயர் விமை -
க்குண்டு. செங்க-
ட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005149

EP BIV-9119 Hero 
XPULSE 200,  2020,  
அதியுயர் வி மை -
க்குண்டு. செங்க-
ட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005162

EP BIX-8890 Hero 
SR-125 Aprilia 
2019,  அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
செங்கட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005168

NC BIG-4395 Yamaha 
FZ-S Bike 2019,  
அதியுயர் விமை -
க்குண்டு. செங்க-
ட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005172

NC BIX-0403 
Ranomoto Bike 
2019,  அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
செங்கட்கை பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ மையிலி ருந்து 
சவள்ளிக்கிழமை வமை 
ைாத்திைம் அமழக்்கவும்.
 005186

WP BFC-3756 Yamaha 
FZ, 2017 motor 
cycl e கூடிய விமைக் 
க்கள்விக்கு. சவலிபல் 
பினாஸ் பிஎல்சி இை. 
310,  ்காலி வீதி,  
ச்காழும்பு -03. ச�ா. 
கப.0711 2108 1 0
 005031

WP-QO-0683 Bajaj 
threewheel 2008 
கூடிய விமைக் 
க்கள்விக்கு. சவலிபல் 
பினாஸ் பிஎல்சி இை. 
310,  ்காலி வீதி,  
ச்காழும்பு -03. ச�ா. 
கப.0711 2108 1 0 .
 005034
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rk;gs rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;
mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gs rig

mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gs rigapdhy; (136Mk; mj;jpahakhfpa) rk;gsr; rigfs; 
fl;lisr; rl;lj;jpd; tpjpKiwfspd; fPo; Mf;fg;gl;L ,jdfj;NjAs;s ml;ltizapw; 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s jPHkhdq;fs;> nfsut njhopy; mikr;rh; mth;fshy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;snjd 
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 29 (3)Mk; gphptpd; Vw;ghLfspd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,j; jPHkhdq;fs; 2021Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 15Mk; jpfjpapypUe;J eilKiwf;F tUjy; 
Ntz;Lk;.

vk;.gp.b.A.Nf. khgh gjpuz>
nrayhsh;>
njhopy; mikr;R.

nkn`tu gpnar>
nfhOk;G -05.
2022Mk; Mz;L [dthp khjk; 07Me; jpfjp

ml;ltiz

mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1945Mk; Mz;L a+iy khjk; 31Me; 
jpfjp 9436Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpw;fhd ml;ltizapw; 
jug;gl;Ls;sdTk;. fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;Ls;snjdTk; 2018Mk; Mz;L a+iy 
khjk; 16Me; jpfjpa 2080/25Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapd; %yk; filrpahf 
NtWgLj;jg;gl;Ls;sdTkhd jPHkhdq;fs; mt;tl;ltizapd; iiMk; ghfj;jpw;Fg; gjpyhf 
gpd;tUk; Gjpa ghfj;jpid ,Ltjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

Ntiyahsh;fSf;fhd mbg;gil rk;gs tpfpjk;

Copa Mz;L ~m| tFg;G ~M| tFg;G ~,| tFg;G ~<| tFg;G ~c| tFg;G
 &. r. &. r. &. r. &. r. &. r.

01Mk; Mz;L 14>450.00 13>962.50 13>475.00 12>987.50 12>500.00
02Mk; Mz;L 14>650.00 14>137.50 13>625.00 13>112.50 12>600.00
03Mk; Mz;L 14>850.00 14>312.50 13>775.00 13>237.50 12>700.00
04Mk; Mz;L 15>050.00 14>487.50 13>925.50 13>362.50 12.800.00
05Mk; Mz;L 15>250.00 14>662.50 14>075.00 13>487.50 12>900.00
06Mk; Mz;L 15.450.00 14>837.50 14>225.00 13>612.50 13>000.00
07Mk; Mz;L 15>650.00 15>012.50 14>375.00 13>737.50 13>100.00
08Mk; Mz;L 15>850.00 15>187.50 14>525.00 13>862.50 13>200.00
09Mk; Mz;L 16>050.00 15>362.50 14>675.00 13>987.50 13>300.00
10Mk; Mz;L 16>250.00 15>537.50 14>825.00 14>112.50 13>400.00
11Mk; Mz;L 16>450.00 15>712.50 14>975.00 14>237.50 13>500.00
12Mk; Mz;L 16>650.00 15>887.50 15>125.00 14>362.50 13>600.00
13Mk; Mz;L 16>850.00 16>062.50 15>275.00 14>487.50 13>700.00
14Mk; Mz;L 17>050.00 16>237.50 15>425.00 14>612.50 13>800.00
15Mk; Mz;L 17>250.00 16>412.50 15>575.00 14.737.50 13>900.00

njhopy; tFg;Gf;fspYs;s gapy;NthUf;Fk; njhopy; gapw;rp ngWNthUf;Fk;

Copa Mz;L ~m| tFg;G ~M| tFg;G ~,| tFg;G
 &. r. &. r. &. r.

1Mk; Mz;L 10>000.00 9>662.50 9>312.50
2Mk; Mz;L 10>150.00 9>787.50 9>412.50
3Mk; Mz;L 10>300.00 9>912.50. 9>512.50
4Mk; Mz;L 10>450.00 10>037.50 9>612.50
5Mk; Mz;L 10>600.00 10>162.50 9>712.50

ngWif mwptpj;jy;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk.kh.)

(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tu;j;jf> tPlikg;G kw;Wk; epu;khz> Njhl;l 

cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp tptfhu mikr;R – Nky; khfhzk;)

gd;dy v];Nghy;l; jahupg;G epiyaj;jpw;F 

Njitahd fUq;fy; tiffs; kw;Wk; 

bg;gu; tz;bfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

Nfs;tp mwptpj;jy;

,e;j mjpfhurigapd; gd;dy v];Nghy;l; jahupg;G epiyaj;jpw;F Njitahd fUq;fy; tiffs; kw;Wk; 
bg;gu; nyhup tz;bfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F mq;fPfupf;fg;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.
fPo; Fwpg;gplg;gl;l tpiykD RUf;fj;jpy; jug;gl;Ls;sthW Mtzq;fspd; njhFjpia nfhs;tdT 
nra;jy; Ntz;Lk;.

tpiykD RUf;fk;

tpiykD 
,yf;fk;

tpguk;

toq;fy; 
msT 
fpA. 
kPw;wu;

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpkD gbtf; 
fl;lzk; &gh 

(gjpT nra;ag;gl;l 
toq;Feu;fs; 
jtpu;j;J)

tpiykD gpiz ngWkjp 
&gh

Nfs;tpkD 
gbtk; 
toq;fy;gzk; tq;fpg; gpiz

PRDA/WP/
PRO/ 

2022/03

00 – 5 kp.kP. 
fUq;fy;

1550

2>000.00 + ntl; 45>000.00 90>000.00 2022.01.27 – 
2022.01.28 gp.g. 
12.00 tiu

05 – 12 kp.kP. 
fUq;fy;

750

12 – 20 kp.kP. 
fUq;fy;

850

Nfs;tpkD jpwg;gJ 2022.01.28 Mk; jpfjp gp.g. 02.30f;F

PRDA/WP/
PRO/ 

2022/02

fpAg; 03 bg;gu;
fpAg; 05 bg;gu;

10 1000.00 + ntl; 20>000.00 (gzkhf)
2022.01.24 – 
2022.02.07

Nfs;tpkD jpwg;gJ 2022.02.08 Mk; jpfjp gp.g. 02.30f;F

02.  ,jw;fhd tpiykD Mtzq;fs; Nky; Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tpkD gbtf; fl;lzq;fSf;Ff; fPo; ,e;j 
mjpfhurigapd; ngWifg; gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,jw;fhd tpiykD gpizia gzkhf 
my;yJ tq;fpg; gpiz %yk; ngWif Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfSf;F mika Nky; 
Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  fUq;fy;Yf;fhf tpiykD toq;Ftjw;F jFjpia ngw tpiykDj; njhif 5.0 kpy;ypad; 
&ghTf;F Nkw;gLk; re;ju;g;gq;fspy; tpiykDjhuu; %yk; Fwpj;j 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;fk; 
nfhz;l nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 08 MtJ ge;jpapd; fPo; epWtdg; gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l 
nghJ xg;ge;j gjpTr; rhd;wpjio rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis jpwg;gJ Nky; Fwpg;gplg;gl;lthW miktNjhL> me;j re;ju;g;gj;jpw;F toq;FeUf;F 
my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;w KbAk;.

jiytu;
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk/kh>)
,yf;fk; 59> Gdpj nrg];bad; NkL
nfhOk;G 12.
njh.,. 011 - 5676903        

 
කෘෂිකර්ම  අමාත්යාංශය

  fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of   Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; 

(Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis 

(Drip Tape) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F njspf;Fk;; ePh;g;ghrd 

Kiwikfs; (Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape) toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; 
nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;; 

vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l 

ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; 

kpsfha;r; nra;iff;F 300 

vz;zpf;ifahd Drip (Tape) 
ePh;;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-270695-
GO-RFB

300 360,000.00 10,000.00

gJis khtl;lj;jpd; kpsfha;r; 

nra;iff;F 300 vz;zpf;ifahd 

Drip (Tape) ePh;g;ghrd Kiwik 

fs;

LK-MOA-PMU-274158-
GO-RFB

300 360,000.00 10,000.00

fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; 

nfhbj;Njhil nra;iff;F 100 

vz;zpf;ifahd Drip ePh;;g;ghrd 

Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-273889-
GO-RFB

100 360,000.00 10,000.00

mk;ghiw khtl;lj;jpd; kpsfha;r; 

nra;iff;F 300 vz;zpf;ifahd 

njspf;Fk; ePh;;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-273419-
GO-RFB

300 828,000.00 15,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-01-25Mk; jpfjpapypUe;J 2022-02-15Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 

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

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-02-15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-01-03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; 

jhkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU 

jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fj;ijf;   

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp>
gj;juKy;y. 

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 2021-11-14 

ngWif mwptpj;jy;
,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R

nfhOk;G 05> vy;tpl;bfy khtj;ij> ,yf;fk; 561/3 ,y; mike;Js;s ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j 

ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;Rf;F Jg;GuT Nritia ngw;Wf;nfhs;stjw;fhf jiytu;> ngWiff; FO %yk; Kj;jpiu 

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

,yf;fk; ngWif ngWiff; fhyk;
tpiykD 

fl;lzk; (&gh)
tpiykD Vw;gJ

tpiykD gpiz 

ngWkjp (&gh)

01

Jg;GuT Nritia 

ngw;Wf;nfhs;s

ADM/01/10

2022.03.01 – 2022.02.28 
Mk; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpw;fhf 

1>500.00

2022.02.11 Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 my;yJ 

mjw;F Kd;du;

25>000.00

(01)  NkYs;s ngWiff;fhf tpiykD Mtzq;fis 2022.02.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.02.15 Mk; jpfjpfspy; K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpy; nfhOk;G – 05> vy;tpl;bfy khtj;ij> ,yf;fk; 561/3 ,y; mike;Js;s 

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; ngWifg; gpuptpy; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,jw;fhf kPsspf;fg;glhj 1500/- tpiykD fl;lzj;ij mikr;rpd; fzf;fhsuplk; nrYj;jp gw;Wr; 

rPl;il ,e;j mikr;rpd; ngWif gpuptplk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(02)  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022.02.15 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> ngWiff; FO> 

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R> ,yf;fk; 561/3> vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G – 05 vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ ,e;j mikr;rpd; ngWifg; gpuptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. 

(03)   Fwpj;j Neuj;jpw;F gpd;du; fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

(04)  tpiykDf;fis Vw;gJ KbTw;w cld; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL mjw;fhf cq;fSf;F my;yJ cq;fsJ 

mjpfhuj;ij ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. mjw;fhf Fwpj;j epWtdj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;l fbjj;Jld; tpiykD fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr; rPl;L my;yJ mjd; cWjp nra;ag;gl;l epow; gpujp 

xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(05)  ngWifapd; ghJfhg;Gj; jd;ikia cWjp nra;tjw;F &gh 30>000/- ngWkjpf;F nghUe;Jk; tifapy; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapy; tu;j;jf tq;fp xd;whf gjpT nra;ag;gl;l ve;j xU tq;fp xd;wpd; %yKk; 90 ehl;fSf;fhf (2022.05.10) 

nry;YgbahFk; tifapy; nrayhsu;> ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R 

vd;w ngaupy; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDgpiz xd;iw> tpiykD Mtzj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(06)  NkYs;s ngWif nraw;ghl;il Nkw;nfhs;Sk;NghJ Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s epge;jidfSf;F mika me;jr; 

Nritfis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> xg;ge;jjhuu; ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsUld; xg;ge;jk; xd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk;. 

(07)  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; 011 2589426 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F mioj;J ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. 

ngWiff; FO

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; jq;f Mguzq;fs; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R

,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;ij

nfhOk;G 05

2022/01/07
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
EOM&M gphptpw;fhd khh;f;fh; Nghl;fis (MARKER BOARDS) 

fl;likj;jy;> toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

RDA/EOM&M/S&MBDS/2021/42

1.  ~~fp.kP.|| gyiffis fl;likj;jy;> toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; kw;Wk; khh;f;fh; Nghh;Lfis 

ml;ltiz> tiuglq;fs;> kw;Wk; tpiykD Mtzj;jpd; 5Mk; gphptpy; cs;s njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfs; 

gpufhuk; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; EMO&M gphptpd; Kw;wntspfSf;F fl;likj;jy;> toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp  

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; EMO&M gphpT gpuhe;jpa ngWiff; 

FOj; jiythpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;F tpiykDjhuh; mgfPh;;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fs; Njitahdhy; gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EMO&M) gzpg;ghshplkpUe;J mYtyf Neuq;fspy;  

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-3047817> 0774777680 njhiyefy;;: 038 2289560).

5.  2022.01.24Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.14Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500.00 &gh +  200.00  (ngNrt) &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) 

gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 

nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; 

,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;    ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; 

,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; 2022.02.15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO> Nk/gh gzpg;ghsh;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> EMO&M gphpT> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vDk;  Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; 

fye;J  nfhs;s njhpTnra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; gpd;tUk; Kfthpapy; 

jpwf;fg;gLk;. xt;nthU tpiykDTlDk; 2022.06.14Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

130>000.00 ,yq;if &gh njhiff;fhd tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> 

guhkhpg;G  kw;Wk; Kfhikj;Jt gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; 2022-02-07Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

8. tpiykDf;fs; 2022.05.17Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

EMO&M gphptpd; gpuhe;jpa  ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

f`l;lf`hN`d> ty;fk> 

gz;lhufk.

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp 
mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
njhlh; 
,y.

ngWiff; 
Nfhit 
,yf;fk;

tpguk; tpiykDg; 
gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; 
,Wjpj; jpfjp

tpiykDj; 
jpwf;fg;gLk; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk;

fil 
xd;wpw;fhd 
tpiykDg; 
gpizak;

01 SNCA/
PRO/374/2021

Rfjjhr mjpfhu 
rigapd; ntspf;fs 
tpisahl;Lj; 
jplypd; Mjh; B 
rpy;th khtj;ijf;F 
Kfg;ghf cs;s 8A 
kw;Wk; 8C filfs; 
,uz;L Fj;jiff;F 
tpLjy;

2022.02.14 
K.g. 14.00 
kzpf;F

2022.02.15 
gp.g. 14.00 
 kzpf;F

&gh 2.500/- 50>000/-

02 04/0102(91)
2021

Rfjjhr mjpfhu 
rigapd; ntspf;fs 
tpisahl;Lj; 
jplypd; Mjh; B 
rpy;th khtj;ijf;F 
Kfg;ghf cs;s 
kujd; Nfl;Lf;F 
mz;ikapYs;s 
filia 
Fj;jiff;F tpLjy;

2022.02.14 
K.g. 10.00 

tiu

2022.02.15 
gp.g. 14.30 
kzpf;F

&gh 2>500/- &gh 
50>000/-

  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf fbjj;jiyg;Gld; $ba (Letter Head) vOj;JUt 
tpz;zg;gnkhd;wpd; %yk; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gbtq;fspy; cs;s mwpTWj;jy;fspd; 
gpufhuk; jahhpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ gpd;tUk; Kfthpapy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

  ,jw;fhf tpiykDg;gbtq;fspy; fhzg;gLk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij fhrhf Rfjjhr Njrpa 
tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp mjpfhu rigapy; nrYj;jp tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
vd;gJld; Njitahdth;fSf;F tpiykDg;gbtq;fs; Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp Kjy; 14.30 kzp tiu 
toq;fg;gLk;.

 tpiykDg;gbtq;fs; 2022.01.25 md;W K.g. 9.00 Kjy; toq;fg;gLk;.

  tpiykDf;fSld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s VNjDk; tzpf tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l 119 ehl;fs; nry;YgbahFk; (2022.06.15 tiu) Nkw;gb ngWkhdj;jpw;fhd tpiykDg; 
gpizankhd;W tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU filf;Fkhf jdpj;jdpahfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 tpiykDtpd; nry;Ygbf;fhyk; jpwf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fshFk;. (2022.05.17 tiu)

  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp mjpfhu rigapd; nfhs;tdTg; 
gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; Njitahdth;fs; tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid 
nra;J nfhs;syhk;.

 njhiyNgrp: 0112 384385

 njhiyefy;: 0112 445675

jiyth;>
ngWiff; FO>
Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp mjpfhu rig>
j. ng. 2211> Mjh; B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G -13.
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ngWif mwptpj;jy;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk.kh.)

(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tu;j;jf> tPlikg;G kw;Wk; epu;khz> Njhl;l 

cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgpUj;jp tptfhu mikr;R – Nky; khfhzk;)

ePu;nfhOk;G epiwNtw;W nghwpapayhsu; 

mYtyfj;jpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

njh];ju tj;j tPjp> R`e;j khtj;ij> 

Nrhd;lu;]; khtj;ijf;fhf nub kpf;]; 

nfhq;fpwPl; (G 30) ngw;Wf;nfhs;sy;.
tpiykD ,yf;fk; - PRDA/WP/PRO/2022/06

,e;j mjpfhurigapd; NkYs;s jpl;lj;jpw;F Njitahd nub kpf;]; nfhq;fpwPl; nfhs;tdT nra;tjw;F 
toq;Feu;fsplk; ,Ue;J jpwe;j $W tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD RUf;fk;

cUg;gb

msT 

(fpAg; 

kPw;wu;)

Nfs;tpkD gbtf; 

fl;lzk; (gjpT 

nra;ag;gl;l 

toq;Feu;fs; jtpu;j;J)

gzkhf 

gpiz (&gh)

tq;fpg; gpiz 

(&gh)

1. Nrhd;lu;]; tPjp 326

2000.00 + ntl; 45>000.00 90>000.00
2. R`e;j khtj;ij 52

3.  njh];ju tj;j tPjp – 
fl;lhd 

126

 
02.  ,jw;fhd tpiykD Mtzj; njhFjpia 2022.01.24 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.01.28 Mk; jpfjp 

tiu thu ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 02.30 tiu Nky; Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tpkD gbtf; 
fl;lzq;fspd; fPo; ,e;j mjpfhurigapd; ngWifg; gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 
,jw;fhd tpiykD gpizia gzkhf my;yJ tq;fp/ fhg;GWjp gpiz %yk; ngWif 
Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfSf;F mika Nky; Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;F rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. 

03.  tpiykD toq;Ftjw;F jFjpia ngw tpiyDj; njhif 5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gLk; 
re;ju;g;gq;fspy; tpiykDjhuu; %yk; Fwpj;j 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;fk; nfhz;l nghJ xg;ge;j 
rl;lj;jpd; 08 MtJ ge;jpapd; fPo; epWtdg; gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l nghJ xg;ge;j gjpTr; 
rhd;wpjio rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis Vw;Fk; ,Wjpj; jpfjp 2022.01.31 md;W gp.g. 02.30 vd;gNjhL tpiykDf;fis 
jpwg;gJ me;j re;ju;g;gj;jpNyNa ,e;j mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

05. me;j re;ju;g;gj;jpw;F toq;FeUf;F my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f 
KbAk;.

jiytu;
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk/kh>)
,yf;fk; 59> Gdpj nrg];bad; NkL
nfhOk;G 12.
njh.,. 011 - 5676903  

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; - Fspahg;gpl;ba

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kUj;Jt gPl Nfl;Nghh;$lj;jpw;fhd Nfl;Nghh;$l fjpiufis toq;fy; kw;Wk; ,izj;jy;

Tender No. 2022/NCB/GOODS/001
1.  Fspahg;gpl;ba ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpw;fhf Nfl;Nghh;$l fjpiufis toq;fy; 
kw;Wk; ,izg;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; (cah; 
kl;lk;) jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s nkhj;j 
msTf;fhd cUg;gbfis toq;fy; Ntz;Lk;. 

cUg;gb 
,y.

tpsf;fk; vz;zpf;if

         tpiykDg;gpiz

tpiykDg; 
gpizj; njhif

nry;YgbahFk; fhyk;

1.1
Nfl;Nghh;$l fjpiufis 

toq;fy; kw;Wk; 
,izj;jy;

500 150>000 &gh
2022 [_d; 16 Mk; 
jpfjp tiuAk;

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof 
toq;fy;fSf;fhd rpNu\;l cjtp epjpahshplkpUe;J ngw;W (037-2283617) Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; Kd;itg;Gf;fSld; tpahghu gjpT kw;Wk; ngNrt gjpTr; rhd;wpjo;fspd; 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  2022 rdthp 24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 ngg;Uthp 17 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 
kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500 
&ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> Fspahg;gpl;ba ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof> toq;fy;fSf;fhd 
rpNu\;l cjtp epjpahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  tpiykDf;fs; 2022 ngg;Uthp 18 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 
fpilf;Fk; tifapy; ,uz;lhk; gpujpnahd;Wld; Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; 
jghypy; fPNo eph;zapf;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;;;fg;gLk;. 

7.  ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof nrdl; miwapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfspd; %Lk; Neuk; Kbe;jTld; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  Fspahg;gpl;ba> ,yq;if tak;;g gy;fiyf;fof nrdl; miwapy; 2022 ngg;Uthp 8 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ eilngWtjw;F xOq;F nra;ag;gl;Ls;sJ. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;>
Fspahg;gpl;ba.
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kpDtd;nfhil gpuNjr rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
,e;j rig %yk; fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit 
(nub kpf;];) toq;Ftjw;fhf jifik nfhz;l kw;Wk; mDgtk; ngw;w toq;Feu;fsplk; 
,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cq;fsJ tpiykDf;fis 2022.02.07 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F Kd;du; “jiytu;> 
kpDtd;nfhil gpuNjr rig> cLfk;gis” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;GtJ 
my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,LtJ my;yJ iffspy; 
nfhz;Lte;J xg;gilf;f KbAk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis jkJ epWtdj;jpd; Kftup mr;rplg;gl;l fbjj; jhspy; 
jahupj;J mDg;g Ntz;Lk;. tpiykDf;fis ,Lk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“2022 Mz;Lf;F Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit toq;fYf;fhd tpiykD” vd;W vOjp 
mDg;g Ntz;Lk;.

2022.02.07 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuUf;F my;yJ mtupd; gpupjpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 
Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;.

nghUs; ml;ltiz

,yf;fk; nghUs; tpguk; fd kPw;wu; 1,d; tpiy 
&gh 

VAT/NBT 
jtpu;j;J

VAT/NBT
 cld;

01 GRADE 20 Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit

02 GRADE 25 Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit

03 GRADE 30 Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit

   
fPOs;s epge;jidfSf;F toq;Feu;fs; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
epge;jidfs;
1.  tpiykDf;fs; NkYs;s ml;ltizf;F mika jk;khy; jahupf;fg;gl;l 2 gpujpfspy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
2.  Maj;j epiy nfhq;fpwPl; fyit toq;Ftjw;fhf epWtdj;jpd; jifik kw;Wk; mDgtk; 

njhlu;ghd rhd;wpjo;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
3.  tpiykDtpy; tpiykDjhuupd; ngau;> Kftup kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij rupahf 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mjpy; VNjDk; Fiw fhuzkhf tpiykDjhuUf;F 
Vw;gLfpd;w mnrsfupak; njhlu;gpy; rig nghWg;ghfhJ.

4.  tpiykDtpy; VNjDk; khw;wk; nra;tJ my;yJ mopj;jpUe;jhy; me;j xt;nthU 
,lj;jpYk; tpiykDjhuupdhy; FWfpa ifnahg;gk; xd;iw ,l Ntz;Lk;.

5.  VAT kw;Wk; NBT mwtplg;gLtjhapd; mjid njspthff; Fwpg;gpl;L $Wtpiyfis 
,Ljy; Ntz;Lk;.

6.  mDg;gg;gLfpd;w $Wtpiyfspd; mbg;gilapy; nghUl;fis toq;Ftjw;F jpwd; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

7. cau; juj;ijf; nfhz;l Mw;W kziy khj;jpuk; gad;gLj;j Ntz;Lk;.
8. NrW mw;w Rj;jkhd ePiu gad;gLj;j Ntz;Lk;.
9. nfhq;fpwPl; fyit msTfis rupahf NgZjy; Ntz;Lk;.
10.  toq;fg;gLfpd;w nfhq;fpwPl; rpwe;j Kiwapy; nraw;gLtjw;F cs;s juj;ijf; nfhz;l 

cau; jukhd nfhq;fpwPl; Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
11.  jug;gLj;jg;gl;l nghUl;fSf;fhf $Wtpiyfs; Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. juk; ,d;wpa 

toq;fy;> jhkjpj;jy; kw;Wk; mstPl;L Mtzk; jhkjpg;gJ fhuzkhf Nfhuy; uj;Jr; 
nra;ag;gLk;. 

12. Nfhuy; Nkw;nfhz;L 03 ehl;fSf;Fs; toq;fiy Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
13.  ehnshd;Wf;F njhlu;r;rpahf 150 fd kPw;wu; cr;rk; tiu nfhq;fpwPl; toq;Ftjw;F jpwd; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
14.  kpDtd;nfhil gpuNjr rig mjpfhu vy;iyf;Fs; ve;j xU ,lj;jpw;Fk; vLj;Jr; nrd;W 

toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
15.  Nju;T nra;ag;gl;l toq;Feu; rig %yk; NfhUfpd;w vy;yh re;ju;g;gq;fspYk; jur;rhd;wpjo; 

xd;iw toq;fy; Ntz;Lk;. mjd; ,Ug;G njhlu;gpyhd nghWg;ig Fwpj;j toq;Feupdhy; 
Vw;wy; Ntz;Lk;.

16.  15 – 20 kpy;ypad; &gh tiu gpw;nfhLg;gdT mbg;gilapy; nfhq;fpwPl; toq;Ftjw;F 
jpwd; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

17.  toq;fypd; gpd;du; tpiyg;gl;baiy rupahf Kd;itj;j gpd; gzk; nrYj;Jtjw;F 7 
ehl;fs; njhlf;fk; 30 ehl;fSf;F ,ilNa fhy mtfhrk; fpilj;jy; Ntz;Lk;.

18. nghUl;fis toq;Fk;NghJ Delivery note ngw;Wj;jUjy; Ntz;Lk;.
19.  Nfs;tpkDf;fis Vw;gJ my;yJ epuhfupg;gJ Nfs;tpkDf; FO trkhdJ vd;gNjhL 

Nfs;tpkD FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;.

kpDtd;nfhil gpuNjr rig> cLfk;gis: Tel/ Fax  0332 222335/ 0332222984>
email-minuwangodaps@gmail.com

jiytu;
kpDtd;nfhil gpuNjr rig. 

rk;gsr;rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;

Rj;jpfhpg;Gr; Nritj; njhopYf;fhd 
rk;gsr; rig

1941Mk; Mz;bd; 27Mk; ,yf;f rk;gsr; 
rig fl;lisr; rl;lj;jpd; (136Mk; 
mj;jpahakhfpa) 9Mk; gphptpd; fPo; 
nfsut njhopy; mikr;rUf;F 
mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk; 
2021Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 02Mk; 
jpfjpapypUe;J njhlq;Ffpd;w %d;W 
Mz;Lf; fhyg;gFjpf;F gpd;tUk; Ml;fs; 
Rj;jpfhpg;Gr; Nritj; njhopYf;fhd 
rk;gsr; rigapd; cWg;gpdh;fshf 
,Ug;gjw;F nfsut njhopy; 
mikr;rhpdhy; epakpf;fg;gl;Ls;shh;fs; 
vd 1971.08.04Mk; jpfjpa 14961Mk; 
,yf;f th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l 
30Mk; xOq;F tpjpapd; fPo; ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

vk;. gp. B. A. Nf. khgh gjpuz>
nrayhsh;>

njhopy; mikr;R.
nkn`tu gpar
nfhOk;G -05.
2022Mk; Mz;L [dthp khjk; 18k; jpfjp

epakd cWg;gpdh;fs;
01. jpUkjp. v];. mNgFzuj;d
02. jpU. N[.V.gp.vk;. n[aNrfu
03. jpU. Mh;.vk;. ,urpf Njrg;gphpa 
 ,uj;dhafh

njhopy; jUeh; gpujpepjpfs;
01.  jpU. v];.N[.Mh;. njhdp ngh;zhd;Nlh
02. jpU. gpurhj; b rpy;th
03. jpUkjp. aNrhutp gf;kpntth
04. jpU. lgps;A.vk;. Vf;fehaf;fh gz;lh
05. jpU. jPghy; ngNuuh
06. jpU. v];.vd;. &fehafh
07. jpU. V. Mh;. gpl;bfy

Copah;fs; gpujpepjpfs;
01. jpU. A.rp. ngNuuh
02. jpU. A.rp. gpaNrd
03. jpU. gp. n`l;bahuha;r;rp
04. jpUkjp. R[Pt uj;ehaf;fh
05. jpU. rhkuh ehzaf;fhu
06. jpU. lgps;A.Nf. gpauj;d
07. jpU. v];. V. n[fj; G];g Fkhu

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;G gphpT

Kj;Juh[ntytpy; ,Ue;J BIA tiu JET 
A-1 gupkhw;wf; Fohapd; epu;khzj;jpw;fhd 
Nkw;ghu;it> fz;fhzpg;G kw;Wk; rhd;W 

epWtdk; xd;wpd; Nju;T kw;Wk; 
Kj;Juh[ntytpy; jw;NghJs;s Kida 
trjpf;F rPuikj;jYld; JET A-1 fsQ;rpa 
njhl;bfs; kw;Wk; mJ rhu;e;j trjpfspd; 

epu;khzk;

ePbg;G mwptpj;jy;

B/80/2021
NkYs;s jiyg;gpd; fPo; gj;jpupiffs; kw;Wk; 

,.ng.$. ,izajsj;jpy; ntspahd 

tpsk;guj;Jld; njhlu;Ggl;l Vw;fdNt tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Ws;s vjpu;ghu;g;Gila 

tpiykDjhuu;fspd; mtjhdj;jpw;fhf ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; (CPC) 
,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpwJ. Ke;ija 

tpsk;guj;jpy; gpd;tUk; jpUj;jk; gw;wp ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; rhu;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; 

mwptpf;fg;gLfpwJ.

2022.01.26 Mk; jpfjp 1400 kzp (,yq;if 

Neuk;) %lg;gLtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j 

tpiykD rku;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 

2022.02.09 Mk; jpfjp 1400 kzp tiu (,yq;if 

Neuk;) jw;NghJ ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

tpiykD Mtzj;jpy; cs;s Vida midj;J 

epge;jidfSk; khw;wkpd;wp ePbf;fpwJ.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs; nraw;ghL>

1MtJ khb> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 09.

njh.: 0094 11 5455331

njhiyefy;: 0094 11 5455424    

khtl;l nryafk; - nfhOk;G

nfhOk;G khtl;l nrayfk; kw;Wk; nfhOk;G khtl;lj;jpd; gpuNjr nrayfq;fs; 13 
,w;fhf 2022Mk; Mz;L rhh;ghf nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; 
eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT nra;jy; ePbf;fg;gl;Ls;sd.

gjpTld; rk;ge;jg;gl;l tFjpfs; fPo;f;fhZkhW mikAk;

1. ,ae;jpuhjpfs;
2. fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; tiyaikg;Gf;F cw;gLj;Jjy;
3. mYtyf cgfuzq;fs;
4. mYtyf fhfpjhjpfs;> Nlhdh; tif
5. tPl;Lj;jsghlq;fis nfhs;tdT nra;jy;/ jahhpj;jy;
6. mr;R tplaq;fs; kw;Wk; gpurhug; nghUl;fs;
7. fl;blg; nghUl;fs;
8. Jzpkzpfs; kw;Wk; Njhy; nghUl;fs;
9. tpisahl;Lg; nghUl;fs;
10. thfd Njitg;ghLfs;
11. Nrit toq;fy;fs;
12. rfy gOJghh;j;jy; tplaq;fs;
13. cw;rt kw;Wk; eyd;Ghpg; nghUl;fs;
14. epHkhz xg;ge;jf;fhuh;fs;
15. czTg; ghdq;fis toq;fy;
16. fpUkp ehrpdp nghUl;fs; kw;Wk; NtW

(ftdpf;fTk;: jw;NghJ fhzg;gLk; nfhtpl; njhw;W epiy fhuzkhf khtl;l nrayf 
,izajsk; Clhf kw;Wk; gjpT ,lk;ngWk; vd;gij jaTld; ftdf;fTk;)

02.  mjdbg;gilapy; www.colombo.dist.gov.lk vd;w ,izjsk; Clhf ,yj;jpudpay; 
Kiwik Clhf khj;jpuk; tpz;zg;gq;fis epug;gp xU mYtyfj;jpw;F xU 
gpujhd tFjpf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 500 njhifia khtl;l nrayhsh; 
nfhOk;G vd;w ngahpy; cs;s ,y. 7041682 vDk; ,yq;if tq;fp fzf;F  
,yf;fj;jpw;F ve;j ,yq;if tq;fp fpisapd; %yKk; fhR nrYj;jp ngw;Wf; 
nfhz;l itg;Gg; gj;jpuj;Jld; ,izajsj;jpw;F gjpNtw;wk; (Uploard) nra;jy; 
Ntz;Lk;.

  (cq;fshy; gy mYtyfq;fSf;F tpz;zg;gpg;gjhapd; mJ gw;wp tq;fpf;F fhR 
nrYj;Jk; gw;Wr;rPl;by; NtW Ntwhff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;)

03.  ,J gw;wpa rfy tpguq;fSk; Nkw;gb ,izajsk; Clhf ngw;Wf; nfhs;s 
KbtJld; tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;f KbtJ 2022 [dthp 25 K.g. 9.00 Kjy; 
2022 ngg;uthp 20 gp.g. 2.00 tiu kl;Lk; vd;gij ftdpf;fTk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf fzf;fhshpd; njh.Ng. ,y. 011-2368152 mioAq;fs;

khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpgh;>
khtl;l nrayfk;>
vy;tpl;bfy khtj;j> 
ehuhN`d;gpl;l> 
nfhOk;G -05.

nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; 
eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpit ePbj;jy; - 2022

,isQh; kw;Wk; tpisahl;Lj;Jiw mikr;R
Njrpa ,isQh; gilazp

tpN~l mwptpj;jy;
MHt ntspg;ghl;bw;fhd miog;G

njhopy;tha;g;G gad;juty;y njhopw;gapw;rp gapw;rp jpl;lj;jpw;fhf 
njhopw;gapw;rp gapw;rp toq;Feh;fis njhpT nra;jy;

1.  2021.12.29Mk; jpfjpad;W jpdkpd> nlapyp epA]; kw;Wk; jpdfud; Mfpa 
gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l NkNyAs;s ngWif mwptpj;jy;fs; 
njhlh;ghdJ.

2.  Muk;g MHt ntspg;ghL toq;fy; kw;Wk; Kd;nkhoptpw;fhd miog;G 
jpfjpfs; gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;sd.

 m. Mh;t ntspg;ghL toq;Fk; jpfjp 2022.02.25Mk; jpfjp tiuAk;
 M.  Kd;nkhoptpw;fhd miog;Gf;fis rkh;g;gpf;Fk; jpfjp 2022.02.28Mk; jpfjp 

tiuAk;

3. Vida tpguq;fspy; vJtpj khw;wKkpy;iy

jiyth;>
jpizf;fs crhj;Jizahsh;fs; ngWiff; FO>
Njrpa ,isQh; gilazp>
,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>
nfhOk;G -07.

kpDtd;nfhil gpuNjr rig - tpiyNfhuy;
kpDtd;nfhil gpuNjr rig %yk; nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

tPjpfis nfhq;fpwPl; ,Lk; jpl;lq;fspd; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;Sk; 

njhopyhsu;fis toq;Ftjw;fhf jifik cila mDgtk; ngw;w 

epWtdq;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  tPjpfis nfhq;fpwPl; ,Ltjw;F Njitahd nghUl;fs; rhjdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; 

midj;Jk; gpuNjr rig %yk; toq;fg;gLk;.

02.  nfhq;fpwPl; ,Ltjw;F Njitahd njhopyhsu;fis (Mz;fs; - 18 taJf;F Nkw;gl;Nlhu;) 

khj;jpuk; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

03.  Njitahd czT trjpfis Vw;wy; Ntz;Lk;.

04.  epWtdj;jpd; jifik kw;Wk; mDgtk; njhlu;gpy; rhd;wpjo;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  rig %yk; miof;fpd;w ve;j xU re;ju;g;gj;jpYk; (gfy;> ,uT> mur tpLKiw jpdk;) ve;j 

vz;zpf;ifapYk; Nritia toq;fy; Ntz;Lk;.

06.  2022 Mk; Mz;L KOtJk; toq;fg;gLfpd;w tpiyf;F Nritia ngw;Wj;jUjy; Ntz;Lk;. 

07.  fPOs;s tpiy msTfSf;Fs; ,Uf;fpd;w tPjp nfhq;fpwPl; nra;tjw;F toq;Feu; ciog;Gf;fhf 

cq;fshy; jahupf;fg;gl;l Mtzj;jpy; fPOs;s gbtj;jpw;F mika ntt;Ntwhf tpiyfis 

Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykD rku;g;gpj;jy; 2022.02.07 Mk; jpfjp gp.g. 10.00f;F Kd;du; jiyik mYtyfj;jpy; 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,LtJ my;yJ “jiytu;> kpDtd;nfhil gpuNjr rig> cLfk;gis” 
vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gtij Nkw;nfhs;s KbAk;.

09.  me;je;j jpl;lj;jpw;F njhlu;Gilajhf gpuNjr rig kjpg;gPl;Lf;F mika njhopyhsu; msit 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

10.  gpuNjr rig %yk; epu;zapf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; fhyj;jpw;Fs; Fwpj;j gzpfis Nkw;nfhs;tij 

nra;jy; Ntz;Lk;.

11.  ,jw;F Kd;du; VNjDk; epWtdk; xd;Wf;F nfhq;fpwPl; jpl;lj;jpw;F njhopyhsu; toq;fpaJ Kd; 

jifikahf fUjg;gLk;.

12.  tpiykDf;fis jpwg;gJ 2022.02.07 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;;F kpDtd;nfhil gpuNjr rig 

jiyik mYfyj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. me;j re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuUf;F my;yJ 

mtuJ gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. Nfs;tpkD FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;.

jpl;lj;jpd; ngWkjp
njhopyhsu; toq;FtJ 

njhlu;ghd fl;lzk;

1)  &gh 1000 njhlf;fk; &gh 200>000 tiu

2)  &gh 200>001 njhlf;fk; &gh 300>000 tiu

3)  &gh 300>001 njhlf;fk; &gh 400>000 tiu

4)  &gh 400>001 njhlf;fk; &gh 500>000 tiu

5)  &gh 500>001 njhlf;fk; &gh 600>000 tiu

6)  &gh 600>001 njhlf;fk; &gh 700>000 tiu

7)  &gh 700>001 njhlf;fk; &gh 800>000 tiu

8)  &gh 800>001 njhlf;fk; &gh 900>000 tiu

9)  &gh 900>001 njhlf;fk; &gh 1>100>000 tiu

10)  &gh 1>100>001 njhlf;fk; &gh 1>300>000 tiu

11)  &gh 1>300>001 njhlf;fk; &gh 1>500>000 tiu

12)  &gh 1>500>001 njhlf;fk; &gh 1>700>000 tiu

13)  &gh 1>700>001 njhlf;fk; &gh 1>900>000 tiu

14)  &gh 1>900>001 njhlf;fk; &gh 2>100>000 tiu 

jiytu;
kpDtd;nfhil gpuNjr rig
cLfk;gis

tprhuiz:- 033 – 2222335/ 0332222984
kpd;dQ;ry; Kftup:- minuwangodaps@gmail.com

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;
f.ngh.j. (c.ju)g; guPl;ir - 2021(2022) 

f.ngh.j. (c.jug; guPl;ir 2022 ngg;utup khjk; 07Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;L khu;r; khjk; 
05Mk; jpfjp tiuAk;> eilngWk; vd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ. 

,g;guPl;irf;Fj; Njhw;Wk; ghlrhiy tpz;zg;gjhupfspd; mDkjp ml;ilfSk; Neu 
ml;ltizfSk; cupa ghlrhiy mjpgu;fSf;Fk; jdpg;gl;l tpz;zg;gjhupfspd; 
mDkjp ml;ilfSk; Neu ml;ltizfSk; mtu;fspd; jdpg;gl;l Kftupf;Fk; jghypy; 
mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. ghlrhiy mjpgu;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;s ghlrhiy 
tpz;zg;gjhupfspd; mDkjp ml;ilfs; cldbahf mtu;fSf;F toq;fg;gl Ntz;Lk;. 
vf;fhuzj;jpw;fhfTk; jhkjpf;ff;$lhJ vd;gij mwpaj; jUfpd;Nwhk;. 

,JtiuAk; mDkjp ml;ilfs; fpilf;fg;ngwhj jdpg;gl;l tpz;zg;gjhupfs; jq;fshy; mDg;gp 
itf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpd; gpujp> guPl;irf; fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhd gw;Wr;rPl;bd; 
epow;gpujp my;yJ guPl;irf; fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhf mQ;ry; mjpgupdhy; cWjpg;gLj;jpg; 
ngw;Wf;nfhz;l fbjk;> tpz;zg;gg;gbtj;ij mQ;ry; mYtyfj;jpy; gjpTnra;J mDg;gpa 
gw;Wr;rPl;L Mfpatw;Wld; ,j;jpizf;fsj;jpd; Kftupf;F vOj;J %yk; mwptpg;gjd; %yNkh 
my;yJ Neubahf tUifje;Njh tprhupf;fyhk;. jdpg;gl;l guPl;rhu;j;jpfs; www.doenets.lk 
vDk; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfG+u;t ,izaj;jsj;jpypUe;J jkJ mDkjp ml;ilfis 
gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;tjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 mjpgu;fs;> jdpg;gl;l tpz;zg;gjhupfSf;F toq;fg;gl;Ls;s mDkjp ml;ilapy; ngau;> 
ghlk;> nkhop%yq;fspy; jpUj;jq;fs; ,Ug;gpd;> 

�  ,k;Kiw rfy jpUj;jq;fSk; epfo;epiy KiwikA+lhf Nkw;nfhs;tJld; mjw;fhf 
https://onlineexams.gov.lk/eic ,izaj;jsj;jpDs; gpuNtrpf;f Ntz;Lk;.

� xU tpz;zg;gjhupf;F ,j;jpUj;jq;fis xU jlit khj;jpuNk Nkw;nfhs;s KbAk;. 

�  Kiwg;gb guPl;rpj;J cWjp nra;ag;gl;l ngau; khw;wq;fis kl;Lk; juTj;njhFjpfs; 
,w;iwg;gLj;JtJld; cWjp nra;ag;glhj tpz;zg;gk; epuhfupf;fg;gLk;.

� ,g;guPl;irf;Fupa guPl;ir epiyaq;fs; khw;wq;fis Nkw;nfhs;s KbahJ.

�  jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;Sk; nraw;ghLfs; 01.02.2022 es;spuT 12.00 kzpAld; 
epiwtilfpwJ. 

guPl;rhu;j;jpfspd; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf Ml;fisg; gjpT nra;Ak; 
jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa milahs ml;il my;yJ nry;YgbahFk; 
flTr;rPl;L my;yJ nry;YgbahFk; rhujp mDkjpg;gj;jpuk; ,g;guPl;irf;Fr; nry;Ygbahd 
Msilahs ml;ilahf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

%d;W kzpj;jpahyq;fisf; nfhz;l tpdhg;gj;jpuq;fSf;F mtw;iw thrpg;gjw;Fk; 
tpdhf;fisj; njupT nra;tjw;Fkhf 10 epkplq;fs; Nkyjpfkhf toq;fg;gLk;. 

1.  xU guPl;rhu;j;jpf;Fg; gjpyhf NtnwhUtu; Njhw;Wjy;> Fwpg;Gf;fis jk;trk; 
itj;Jf;nfhz;L tpilaspj;jy;> kw;iwa guPl;rhu;j;jpfspd; cjtpiag; ngWjy;> 
cjtpaspj;jy;> guPl;ir kz;lgj;jpYk; mjw;F ntspapYk; KiwNflhf ele;J 
nfhs;sy; vd;gd nghJg; guPl;irfs; rl;lj;Jf;fika jz;lidf;Fupa Fw;wkhFk;. 

2.  ,g;guPl;irapy; fzpj;jw; nghwpfs;> mopik (Correction Fluid) vd;gtw;iw 
cgNahfpg;gjw;F ,lkspf;fg;glkhl;lhJ. vdpDk; 33>65>66>67 Mfpa ,yf;fq;fSf;Fupa 
ghlq;fSf;F khj;jpuk; epuw;gLj;jg;glhj rhjhuz fzpj;jw; nghwpfisg; 
gad;gLj;Jtjw;F mDkjpaspf;fg;gl;Ls;sJ. 

3.  jw;NghJ VjhtJ murhq;fg; ghlrhiyapy; fy;tp fw;Fk; xUtu; jdpg;gl;l 
guPl;rhu;j;jpahf guPl;irf;Fj; Njhw;Wjy; jz;lidf;Fupa Fw;wkhFk;. 

4.  guPl;ir kz;lgj;jpw;Fs; ifalf;fj; njhiyNgrp> ];khu;l; iff;fbfhuk;> ,yj;jpudpay; 
cgfuzq;fis vLj;Jr;nry;Yjy;> jk;trk; itj;jpUj;jy;> gad;gLj;Jjy; vd;gd 
Kw;whfj; jilnra;ag;gl;Ls;sJ vd;gJld; mt;thwhd tpjpfis kPwpr;nry;Nthu; 
Ie;J tUlq;fs; guPl;irj; jilf;Fl;gLtu; vd;gJld; cupa cgfuzq;fs; 
muRilikahf;fg;glyhk;.

tprhuiz : njhiyNgrp vz;   : 011-2784208> 2784537 
   njhiyefy; ,yf;fk;  : 011-2784422 
jghy; Kftup :  guPl;ir Mizahsu; ehafk;> ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;Gf; 

fpis> j.ng.,y 1503> nfhOk;G.

guPl;irf; fhyk; KOtJk; 24 kzpj;jpahyaq;fSk; nraw;gLk; myF ,yf;fq;fs;: 
0112785211> 0112785212> 0112784208> 0112784537> 0112786616

cldb miog;G ,yf;fk; 1911

vy;.vk;.B . ju;kNrd 
guPl;ir Mizahsu; ehafk;

6/3/AL/2021 
,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk; 
ngytj;j> gj;juKy;y.
2022.01.24 jpfjp

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

200>000 R.O.P.P. CAPS ,d; 
nfhs;tdTf;fhd tpiykD

B/07/2022
200>000 R.O.P.P. CAPS ,d; nfhs;tdTf;fhf 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; (CPC) 
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl; - 19 itu]; njhw;W fhuzkhf> 

tpiykDjhuu;fs; http://ceypetco.gov.lk/public-
tenders/ vd;w CPC ,izajsj;jpy; ,Ue;J 

tpiykD Mtzq;fis jutpwf;fk; nra;a 

KbAk;.

2022.02.14 Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gLtNjhL tpiykD 

%lg;gLk; Neuk; KbTw;w gpd; fPo; jug;gl;Ls;s 

Kftupapy; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> 

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) cld; jpwf;fg;gLk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

c/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;)> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G 09> ,yq;if.

njh.: 0094 – 11 – 5455335
njhiyefy;: 0094 – 11 - 5455424 
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,yq;if muR khdpak; toq;Fk; nraw;wpl;lk; xd;whFk;

nfhj;kiy gpuNjr rig

nfhj;kiy gpuNjr rigapd; ngWiff; FOtpd; rhh;ghf mjd; jiythpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; 
eph;khzg; gzpfspw;fhfj; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 
,jw;fhd nrytpdk; kw;Wk; eph;khzpg;Gf; fhyk; Nghd;wit ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; (NCB) ,t;tpiykDf;Nfhug;gLk; ,jd; 
nkhj;j cj;Njr nrytpdk; &gh 50 kpy;ypad;fspw;F Fiwthdgbahy; mur epjpr; Rw;wwpf;if ,yf;fk; 
(2016/04ii) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; gapw;rp 
mjpfhu rigapd; (CIDA) juk; njhlh;ghf Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

03.  ngWifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jifikAs;s tpiykDjhuh;> mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;glhjtuhfTk; 
kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; gapw;rp mjpfhurigapd; fl;bl  eph;khzj;Jiwf;fhfg; gpd;tUk; 
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jj;ij ngw;Wf;nfhs;tjw;Fj; Njitahd jifikfs; 4Mk; epuypy; jifik njhlh;ghd jfty;fspd; 
fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJld; (Mtzq;fs; %ykhd mj;jhl;rpfs; ,izf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.) chpj;jhd 
njhopy;El;gk;> epjpapay; kw;Wk; Vida jifikfisg; g+uzg;gLj;jj; jtWk; tpiykDjhuh;fspd; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  Nfs;tpapd; ngWkjp 05 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; rfy Nfs;tpjhuh;fSk; 1987Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;ag;ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhj;kiy gpuNjr rigapd; nrayhshplk; 
(njh.Ng.,yf;fk; 051-2233227) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; nfhj;kiy gpuNjr rig g+z;LNyhah 
vd;w KfthpapYs;s gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; thu Ntiy ehl;fspy; 2022.01.24 Kjy; 
gp.g.2022.02.14 tiu K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu tpiyDg;gbtq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

07.  tpiykDjhuh;fs;> nfhj;kiy gpuNjr rigapd; nrayhsUf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J> 
Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd Mtzj; njhFjpfis nfhj;kiy gpuNjr rigapd; 
nrayhsUf;F kpsspf;fg;glhj gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022.01.24 
Kjy; 2022.02.14 tiu K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08.  tpiykDf;fs;> efy;gpujpfSld; gpd;tUk; Kfthpf;F 2022.02.15 md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 
fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;.

09. tpiykDr; rkh;g;gpj;j jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fSf;F mit nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

10.  midj;J tpiykDf;fSlDk;> gpd;dhy; tpthpf;fg;gl;Ls;s ngWkhdj;jpw;fhd 2022.06.14 tiu nry;YgbahFk; 
tz;zk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg;gpizankhd;W my;yJ Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia nfhj;kiyg; 
gpuNjr rigapd; nrayhshplk; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

11.  ,J njhlh;ghd tpiykD Kd;Ndhbr;re;jpg;G 2022.01.31 md;W K.g.10.00 ,w;F gpd;tUk; Kfthpapy; 
eilngWk;.

cUg;gb 
,yf;fk;

ifj;njhopy;
cj;Njr 
njhif 

VAT ,d;wp

xg;ge;jf; 
fhyk; 
(thuk;)

Njit 
ahd 

CIDA juk;

tpiykDg; 
gpizj; 

njhif &gh

nuhf;fg; gzkhf 
gpizj; njhif 

&gh

tpykDg; 
gbtf; 

fl;lzk; &gh

01

cj;Njr 
%d;Wkhb 
fl;bl 

eph;khzk; 
(kpFjp 

Ntiyfs;) 
nfhj;kiy 
gpuNjr rig

&gh kpy; 
75.82

40 
thuk;

C 4 
my;yJ C 

3
1>516>000.00 758>200.00 13>000.00

Nkw;gb Kfthp : jiyth;> ngWiff;FO> 
nfhj;kiy gpuNjr rig> g+z;LNyhah>
2022.01.24

tpiykD mioj;jy;

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapy; ntypngd;d Kjy; gj;Njfk tiuahd gFjpapd; 
guhkhpg;G  Ntiyfisr; nra;tjw;fhf njhopyhsh;fis toq;Ftjw;fhd tpiykDNfhuy;

01. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jitthpdhy;>  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; 
njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd; gphptpy; gpd;tUk; nraw;ghl;bw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l  tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j 
,y

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU 
ehisf;fhd 
njhopyhsh; 

fspd; 
vz;zpf;if

xg;ge;j 
fhyk; 

(khjq;fs;)

nkhj;j 
njhopyhsh; 
ehl;fspd; 
msT

tpiykDg;
gpizKwpj; 
njhif 
(&gh)

RDA/ EOM&M/
GOSL/MNT/
STDP/SP/2021/44

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapy; 
ntypngd;d Kjy; gj;Njfk 
tiuahd gFjpapd; guhkhpg;G  
Ntiyfisr; nra;tjw;fhf 
xg;ge;j mbg;gilapy; 
njhopyhsh;fis toq;Fjy;

60 12 18>000 400>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

03. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd  tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd 
mstpy; njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022-05-17) tiu tpiykDf;fs; 
nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. (2022.06.14Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s 
tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf 
Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;

08.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-07Mk; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F f`l;lf`N`d ty;fk>  
gz;lhufkapy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jpf;F chpj;jhd mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G  
kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; ngWifg; gphpT mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

09.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiyNfhuy; Mtzj;jpw;F 7,000.00 + 560.00 (VAT) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w 
,lj;jpyike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhur;rigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk; 
Kfhikj;Jt mikg;gpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 
2022-01-24Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-14Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzptiuAk; 
rpq;fs nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk; 
Mz;bd; 03Mk; ,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;   Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd 
Nfs;tpjhuh; fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 2022-02-15Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T KbTWk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022-02-15Mk;;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; 
khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y vd;w 
Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~njw;F mjpNtf 
neLQ;rhiyapy; ntypngd;d Kjy; gj;Njfk tiuahd gFjpapd; guhkhpg;G  Ntiyfisr; nra;tjw;fhf 

xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis toq;Fjy;;;;;;|| vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

11.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y vDk; ,lj;jpYs;s  gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T  Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.

 nghwpapayhsh; - (guhkhpg;G - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

 tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  011 3047806

jiyth;
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO> 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>
01Mk; khb> kfneFk kfnkJu> 
,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
nfh];tj;j> gj;juKy;y.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;

tpiykDf;Nfhuy;

01.  Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpzf;fsj;jpw;F chpj;jhd gpd;tUk; ngWiffspw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 
,yf;fk;

xg;ge;jj;jpd; ngah; jifikfs;

tpiykDg; gpizak; kPsspf;fg;
glhj 

tpiykDg; 
gbtf; 
fl;lzk;
&gh

nuhf;fg; 
gzkhf itg;Gr; 
nra;tjhdhy; 

&gh

tq;fp tiuT 
xd;;whf 
vdpd; 
&gh

1 Njrpa jhtutpay; 
g+q;fhtpd; gpujhd EioT 
topapd; ,U kUq;ifAk; 
etPd kag;gLj;jy; 
(cj;Njr nrytpdk; 4 kpy;. 
&gh

C8
my;yJ

C7

20>000.00 40>000.00 1>000.00

2 Nguhnjdpa Njrpa 
jhtutpay; g+q;fhtpd; 
gpujhd Eiotpd; 
,U kUq;fpYk; caph; 
cs;s jhtuq;fspdhy; 
kjpnyhd;iw eph;khzpj;jy; 
(cj;Njr nrytpdk; 4.5 
kpy;. &gh)

tpahghug; 
ngah; gjpTr; 
rhd;wpjio 
rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;

22>500.00 45>000.00 1>000.00

3 rPjhtf;f <utya 
jhtutpay; g+q;fhtpy; 
Fiwthd msT Nthy;l; 
tYit tpepNahfpf;Fk; 
tiyaikg;nghd;iw 
eph;khzpj;jy; kw;Wk; 
g+uzg;gLj;jy; (cj;Njr 
nrytpdk; 4.5 kpy;. &gh)

E7 22>500.00 45>000.00 1>000.00

4 Njrpa jhtutpay; 
g+q;fhf;fs; 
jpizf;fsj;jpd; 
Copah;fSf;F rPUilfis 
toq;fy;

tpahghug; 
ngah; gjpTr; 
rhd;wpjio 

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

15>000.00 30>000.00 1>000.00

02.  tpiykDf;Nfhuy; ehL jOtpa Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; 
mbg;gilapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

03.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022.01.24 Kjy; 2022.02.14 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu xt;nthU fUkj;jpw;Fkhd kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ijr; 
nrYj;jp (njhFjp xd;wpw;fhf) tpiykD khjphpg;gbtq;fis Nguhnjdpa Njrpa jhtutpay; 
g+q;fhf;fs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd mYtyff; fzf;Fg; gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

  tpiykD khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ICTAD/CIDA gjpTg; Gj;jfk; (%yg;gpujp)/ 
tpahghug; gjpTr; rhd;wpjOld; epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;Gld; $ba tpz;zg;gf; fbjnkhd;W 
rkh;g;gpf;fg;gly; fl;lhakhFk;.

04.  Nkw;gb tpiykDg; gpizakhdJ gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk; 
vd;w ngahpy; mur mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 
mt;thud;Nwy; mg; gpizia nuhf;fg;gzkhf Nguhnjdpa Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; 
jpizf;fsj;jpy; itg;Gr; nra;ayhk;. tpiykDg;gbtq;fSld; tpiykDg; gpizAk; ,izf;fg;gl;buhj 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDg; gpizakhdJ tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdkhd 
2022.02.15 Kjy; Kd;tUk; 90 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

05.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf chpathW Kj;jpiuapl;L (%yg;gpujp kw;Wk; 
efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L) 2022.02.15 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dh; ~jiyth;> jpizf;fsg; ghhpa 
ngWiff; FO> Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;> j.ng. 14> Nguhnjdpa| vd;w Kfthpf;Fg; 
gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ghhpa mstpyhd ngWiff;fhd 
ngl;bapy; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ 
mthpd; mjpfhuk; ngw;Ws;s gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; 
jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j xg;ge;jj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 
chpa jghYiwfspy; chpj;jhd xg;ge;j epWtdj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gly;Ntz;Lk;.

06.  tpiykDj; njhlh;ghd jPHkhdnkLf;fk; KOikahd chpik jpizf;fsg; ngWiff; FOtpw;F 
chpj;jhFnkd;gJld; ,t; mwptpj;jypy; my;yJ tpiykD khjphpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
my;yJ Fwpg;gplg;glhj ,g;ngWif njhlh;ghd VNjDk; tplak; njhlh;ghfj; jPHkhdk; vLf;Fk; 
chpik Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F chpj;jhFk;.

  (,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 081-2388254 vd;w njhiyNgrp %yk; ,j;jpizf;fsj;jpd; 
gpujhd fzf;fhshplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;)

07.  tpiykD Kd;Ndhbr; re;jpg;G 2022.02.07 md;W K.g. 10.30 ,w;F Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; 
jpizf;fsj;jpd; gpujhd Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff; FO>
Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;>
Nguhnjdpa.
2022.01.24

Ntiyfs; kw;Wk; nfhs;tdTfs; - 2022

ngWif mwptpj;jy;

Njrpa mWtilf;Fg; gpd;duhd Kfhikj;Jt epWtdk;

fkj;njhopy; mikr;R

thfdk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 
flikapy; <LgLj;Jtjw;fhf thlif mbg;gilapy;

2022Mk; tUlj;jpy; Njrpa mWtilf;Fg; gpd;duhd Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; 
khtl;l mYtyfq;fSf;F

1.  15 vz;zpf;ifahd gazpfSf;Ff; Fiwthd (tspr;rPuhf;fk; nra;ag;gl;l) Ntd; 
toq;Fjy;

2. lgs; nfg; (tspr;rPuhf;fk; nra;ag;gl;l) thfdk;; toq;Fjy;

gpd;tUk; khtl;l mYtyfq;fSf;F me;je;j Njitg;ghLfspd; gpufhuk; thlif 
mbg;gilapy; flikapy; <LgLj;Jtjw;F KbAkhd tifapy; toq;Feh;fisg; gjpT 
nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cq;fshy; me;je;j khtl;l mYtyfq;fspypUe;J gazj;ij Muk;gpg;gjw;fhf 10 
fp.kPw;wUf;Ff; Fiwe;j J}uj;jpw;fhd tpiyiaAk; mjw;Fg; Gwk;ghf mjpfkhFk; xU 
fp.kPw;wUf;fhd tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

1. khtl;l mYtyfk; - mk;ghiw - Kfthp: rP 18> gz;Lfhga khtj;ij> mk;ghiw

2.  khtl;l mYtyfk; - Etnuypah - Kfthp: Etnuypah tpNrl nghUshjhu 
epiyak;> Etnuypah

3. khtl;l mYtyfk; - xYkL - Kfthp: xYkL> khq;Fsk;> Ky;iyj;jPT

4.  khtl;l mYtyfk; - ̀ k;ghe;Njhl;il - Kfthp: fkj;njhopy; Nrit epiyaj;jpw;F 
mUfpy;> hpjpahfk> mk;gye;Njhl;il

5. khtl;l mYtyfk; - FUehfy; - Kfthp: FUehfy; tPjp> fynfju> thhpanghy

cq;fsJ tpz;zg;gg;gbtq;fis gjpTj; jghypy; 2022-02-21Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 
Kd; jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa mWtilf;Fg; gpd;duhd Kfhikj;Jt epWtdk;> 
[ae;jp khtj;ij> mDuhjGuk; vDk; Kfthpf;F mDg;gTk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; khtl;l mYtyfj;ijj; njspthff; Fwpg;gplTk;.

jiyth;>
ngWiff; FO>
Njrpa mWtilf;Fg; gpd;duhd Kfhikj;Jt epWtdk;>
[ae;jp khtj;ij>
mDuhjGuk;.

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdpapd; ngah; khw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 

,d;l;nugpl; FW}g; nfhOk;G 

(gpiuntl;) ypkpl;ll;  

gjptpyf;fk;: PV89102
ngah; khw;wk; nra;ag;gl;l jpfjp: 

2022 [dthp 07

gjpT Kfthp : 

,y. 28> nyty; 3> gphpkpah; 

grpgpf; gpdfy; gpy;bq;> nyhhp]; 

gpNs];> R.A.D. nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 04

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

,d;;l;nugpl; nfhOk;G 

(gpiuntl;) ypkpl;l

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

Corporate Services (Private) 
Limited

nrayhsh;fs;

Intrepid Colombo (private) Limited



மேற்கிந்தியத் தீவுக-
ளில் நடைபெற்றுவரும் 
ஐசிசி இன் 19 வயதின்-
கீழ் உலகக் கிண்ண 
கிரிக்பகட் ப�ொைரில் டி 
குழுவில் ெங்குெற்றும் 
இலங்டக �னது கடைசி 
லீக் மெொட்டியில் மேற்கிந்-
தியத் தீவுகள் அணிடய 3 
விக்பகட்டுகளொல் பவற் -
றிபகொணைது.

ஏற்கனமவ ஸபகொட் -
லொந்து ேற்றும் அவுஸ -
திமேலிய அணிகடள 
வீழ்த்தியிருந்� இலங்டக 
அணி, பெட்ரிக் பவற்றிமயொடு 
6 ஆணடுகளுக்குப் பிறகு 
இடளமயொர் உலகக் கிண்ண கொலி-
றுதியில் விடளயொடுவ�ற்கொன 
வொயப்டெ பெற்றுக்பகொணைது.

19 வயதின்கீழ் உலகக் கிண்ண 
கிரிக்பகட் ப�ொைரில் சிறப்ெொக 
விடளயொடிவரும் இலங்டக அணி 
�னது கடைசி லீக் மெொட்டியில் 
மெொட்டி ஏற்ெொடு நொைொன மேற்கிந்-
தியத் தீவுகள் அணிடய கைந்� (21) 
எதிர்பகொணைது.

பென்ட் கிட்ஸ அணட் பநவிஸின் 
பெஸ்ஸட்மேவில் நடைபெற்ற 
தீர்ேொனமிக்க இப்மெொட்டியில் 
நொ்ணயச் சுழற்சியில் பவன்ற 

இலங்டக அணித்�டலவர் துனித் 
பவல்லொலமக மு�லில் களத்�டுப்-
பில் ஈடுெைத் தீர்ேொனித்�ொர்.

அ�ன்ெடி மு�லில் களமிறங்கிய 
மேற்கிந்திய தீவுகளின் ஆேம்ெ 
வீேர்களொன ேத்தியூ நணடு (7) 
ேற்றும் ெக்கி ெொர்ேஸ (16) ஆகிய 
இருவரும் குடறந்� ஓட்ைங்களு-
ைன் ஆட்ைமிழந்�னர்.

அ�ன்பின்னர் ம�ொடி மெர்ந்� 
பகவின் விக்கமும், பைட்டி 
பிப்ஸொப்பும் 3ஆவது விக்பகட்-
டில் 68 ஓட்ைங்கடளப் ெகிர்ந்து 
வலுச்மெர்த்�னர். ஆனொல், பேொத்� 
எணணிக்டக 102 ஓட்ைங்களொக 
இருந்�மெொது பைட்டி பிப்ஸொப் 45 
ஓட்ைங்கடள எடுத்து பவளிமயறி-
னொர்.

ப�ொைர்ந்து வந்� ம�ொர்ைன் 
ப�ொன்ென், பகவின் விக்கமுைன் 
இட்ணந்து ேற்றுபேொரு அடேச்ெ� 
இட்ணப்ெட்ைத்ட� மேற்பகொண-
ைனர். இதில் பகவின் விக்கம் 
91 ெந்துகளில் 56 ஓட்ைங்கடள 
எடுத்து ஆட்ைமிழக்க, ம�ொர்ைன் 
ப�ொன்ென் 3 ஓட்ைங்களொல் அடேச் -
ெ�த்ட� �வறவிட்டு 56 ெந்துகளில் 
47 ஓட்ைங்கடள எடுத்து ஓயவடற 
திரும்பினொர்.

பின்வரிடெயில் வந்� வீேர்கள் 
பெொற்ெ ஓட்ைங்களுைன் ஆட்ைமி -
ழந்�ொலும், விக்பகட் கொப்பு துடுப் -
ெொட்ை வீேர் ரிவொல்மைொ கிளொர்க் 
நி�ொனேொக ஆடி 45 ஓட்ைங்கடளப் 

பெற்றொர்.
இறுதியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் 

19 வயதின்கீழ் அணி, நிர்்ணயிக்கப்-
ெட்ை 50 ஓவர்களில் 9 விக்பகட் 
இழப்பிற்கு 250 ஓட்ைஙகடளப் 
பெற்றுக்பகொணைது.

இலங்டக அணியின் ெந்துவீச் -
சில் துனித் பவல்லொலமக 3 விக்-
பகட்டுகடளயும், ேதீஷ ெத்திேன 
2 விக்பகட்டுகடளயும் அதிகெட்ெ -
ேொக வீழ்த்தினர்.

பின்னர் 251 ஓட்ைங்கடள 
பவற்றி இலக்கொகக் பகொணடு 
ெதிலுக்கு துடுப்பெடுத்�ொடிய 
இலங்டக 19 வயதின்கீழ் அணி, 
48.2 ஓவர்களில் 7 விக்பகட்டு-
கடள இழந்து 251 ஓட்ைங்கடள 
எடுத்து 3 விக்பகட்டுகளொல் பவற்-

றியீட்டியது.
ஆேம்ெத்தில் 4 ஓட்-

ைங்களுக்கு ெமிந்து 
விக்ேேசிங்கவின் விக்-
பகட்டிடன இழந்து 
இலங்டக அணி �டுேொ-
றிய மெொதும், பஷமவொன் 
மைனியல் ேற்றும் ெதீஷ 
ேொ�ெக்ஷ சிறந்� இட்ணப்-
ெொட்ைத்ட� வழங்கினர்.

இேணைொவது விக் -
பகட்டுக்கொக இவர்கள் 
இருவரும் 52 ஓட்ைங்-
கடள பெற்றுக்பகொடுத்� 
மெொதும், பஷமவொன் 

மைனியல் 34 ஓட்ைங்கடள 
பெற்ற நிடலயில் ஆட்ைமிழந்-
�ொர். இவரின் ஆட்ைமிழப்டெ 
ப�ொைர்ந்து களமிறங்கிய ெகுன 
நி�ர்ஷன லியனமக 9 ஓட்ைங்களு-
ைன் ஓயவடற திரும்பினொர்.

அடுத்��ொக களமிறங்கிய 
அன்்ஞல ெணைொே, ெதீஷ ேொ�ெக்ஷ -
வுைன் இட்ணந்து அணிடய பவற் -
றிப்ெொட�க்கு அடழத்துச்பென்றொர்.

இதில் அன்்ஞல ெணைொே 52 ெந்-
துகளில் 40 ஓட்ைங்கடளயும், ெதீஷ 
ேொ�ெக்ஷ 115 ெந்துகளில் 76 ஓட் -
ைங்கடள விளொசி, அணிடய சிறந்� 
நிடலக்கு அடழத்துச்பென்று ஆட் -
ைமிழந்�னர்.

ப�ொைர்ந்து வந்� அணித்�டல-
வர் துனித் பவல்லொலமக (15), 
ேவீன் டி சில்வொ (13) ேற்றும் ேனு� 
மெொேேத்ன (28) ஆகிமயொேது ெங்க-
ளிப்புைன் இலங்டக அணி பவற்றி-
யிலக்டக அடைந்�து.

மேற்கிந்திய தீவுகள் 19 வயதின்-
கீழ் அணியின் ெந்துவீச்சு ெொர்பில் 
பேக்பகனி கிளொர்க் ேற்றும் இடஷ 
ம�ொர்னி ஆகிமயொர் �லொ 2 விக்-
பகட்டுகள் வீ�ம் வீழ்த்தியிருந் -
�டே குறிப்பிைத்�க்கது.

 3 விக்பகட்டுகளொல் பவற்றி -
யீட்டிய இலங்டக 19 வயதின்கீழ் 
அணி, இம்முடற இடளமயொர் 
உலகக் கிண்ணத்தில் பெட்ரிக் 
பவற்றிடயப் ெதிவுபெயது, டி 
குழுவில் 6 புள்ளிகளுைன் மு�லி-
ைத்ட�ப் பிடித்து கொலிறுதிக்கு �கு-
திபெற்றது.

இறுதியொக இலங்டக அணி, 
2016ஆம் ஆணடு நடைபெற்ற 
ஐசிசி இன் 19 வயதின்கீழ் உலகக் 
கிண்ணத் ப�ொைரில் கொலிறுதி 
சுற்றுக்குத் �குதிபெற்றிருந்�டே 
குறிப்பிைத்�க்கது.

 குறித்� பிரிவில் அவுஸதிமேலிய 
அணி 4 புள்ளிகளுைன் 2ஆவது 
இைத்ட�ப் பிடித்து கொலிறுதிக்கு 
முன்மனற, மேற்கிந்திய தீவுகள் 
ேற்றும் ஸபகொட்லொந்து அணிகள் 
அடுத்� சுற்று வொயப்டெ இழந்�து.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 24ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலங்டக பேயவல்லுநர் ெங்கத் -
தின் நூற்றொணடு விழொடவபயொட்டி 
மநற்றுமுன்தினம் (22) கொடல நடை-
பெற்ற அடே ேே�ன் ஓட்ைப் மெொட் -
டியில் ேடலயக வீேர் குேொர் ெணமு-
மகஸவேன் மூன்றொவது இைத்ட�ப் 
பிடித்�ொர்.

 ஆணகள் ேற்றும் பெணகள் பிரி -
வுகளில் மு�லிைங்கடள இந்திய 
வீே, வீேொங்கடனகள் பெற்றுக்பகொண-
ைடே ேற்றுபேொரு சிறப்ெம்ெேொ-
கும்.

21 கிமலொ மீற்றர் தூேத்ட�க் பகொண-
ை�ொக நடைபெற்ற இந்� அடே 
ேே�ன் ஓட்ைப்மெொட்டியொனது ெத்�ே-
முல்டல தியத்� உயனவுக்கு அருகில் 
இன்று கொடல 6 ேணிக்கு ஆேம்ெ-
ேொகியது. இ�ன்மெொது விடளயொட்-
டுத்துடற அடேச்ெர் நொேல் ேொ�ெக்ஷ 
பகொடிடய அடெத்து மெொட்டிடய 
ஆேம்பித்து டவத்�ொர்.

இலங்டக, இந்தியொ, மநெொளம், 
ெங்களொம�ஷ், ேொடலதீவுகள் உள் -
ளிட்ை ப�ற்கொசிய நொடுகடளச் 
மெர்ந்� வீேர்கள் ெங்குபகொணை இப்-
மெொட்டியின் ஆணகள் பிரிவில் மு� -
லிைத்ட� இந்தியொவின் உத்திே பிே-
ம�ெத்ட�ச் மெர்ந்� கொர்த்திக் குேொர் 
பெற்றுக்பகொணைொர். மெொட்டிடய 
அவர் ஒரு ேணித்தியொலமும் 05 நிமி-
ைங்கள் 02 பெக்கன்களில் ஓடி முடித் -
�ொர்.

 மெொட்டிடய ஒரு ேணித்தியொல-
மும் 7 நிமிைங்கள் 15 பெக்கன்களில் 
நிடறவு பெய� இந்தியொவின் ேொ�ஸ-
�ொடனச் மெர்ந்� �ர்மேந்திேன் இேண-

ைொவது இைத்ட�ப் பிடித்�ொர்.
இலங்டக இேொணுவத்ட� பிேதிநி-

தித்துவப்ெடுத்தி ேே�ன் உள்ளிட்ை 
நீணை தூே ஓட்ைப் மெொட்டிகளில் பிே -
கொசித்து வருகின்ற ெற்றன் பவலி 
ஓயொடவச் மெர்ந்� குேொர்  ெணமு-
மகஸவேன் இப்மெொட்டியில் மூன்றொ-
வது இைத்ட�ப் பிடித்�ொர்.

இவர் மெொட்டித் தூேத்ட� ஒரு 
ேணித்தியொலமும் 7 நிமிைங்கள் 
28 பெக்கன்களில் நிடறவு பெயதி-
ருந்�ொர். இப்மெொட்டியின் நொன்கொ-
வது ேற்றும் ஐந்�ொவது இைங்கடள 

முடறமய இலங்டக இேொணுவத்தின் 
�ர்ஷன ெந்�ருவன் (ஒரு ேணித்தியொ-
லம் 7 நிமிைங்கள் 34 பெக்கன்கள்) 
டிலொன் ெந்�ருவன் (ஒரு ேணித்தியொ-
லம் 7 நிமிைங்கள் 47 பெக்கன்கள்) 
ஆகிமயொர் பெற்றுக்பகொணைனர்.

பெணகளுக்கொன அடே ேே�ன் 
ஓட்ைப் மெொட்டியில் மு�லிைத்ட� 
இந்தியொவின் ெஞ்ஜீவனி �ொ�வ் 
பெற்றுக்பகொணைொர். மெொட்டிடய 
அவர் ஒரு ேணித்தியொலமும் 16 நிமி-
ைங்கள் 06 பெக்கன்களில் நிடறவு 
பெய�ொர்.

இப்மெொட்டியில் இேண -
ைொவது இைத்ட� ஒரு 
ேணித்தியொலமும் 19 நிமி -
ைங்கள் 48 பெக்கன்களில் 
நிடறவு பெய� இலங்டக 
கைற்ெடைடயச் மெர்ந்� 
ேதுேொலி பெமேேொ பெற்-
றுக்பகொள்ள, மூன்றொவது 

இைத்ட� இலங்டக இேொணுவத்-
ட�ச் மெர்ந்� ெொமினி ெமுதிக்கொ 
பெற்றொர். இவர் மெொட்டித் தூேத்ட� 

ஒரு ேணித்தியொலமும் 20 நிமிைங்க-
ளில் ஓடி முடித்�ொர்.

இப்மெொட்டியில் நொன்கொவது 
இைத்ட� இலங்டக இேொணுவத்தின் 
நிென்ெலொ ெணைொே (ஒரு ேணித்தியொ-
லம் 23 நிமிைங்கள் 39 பெக்கன்கள்) 
பெற்றுக்பகொணைதுைன், ஐந்�ொவது 
இைத்ட� இலங்டக கைற்ெடையின் 

நிலூஷி பெர்்ணொன்மைொ (ஒரு ேணித்-
தியொலம் 24 நிமிைங்கள் 24 பெக்கன்-
கள்) ஆகிய இருவரும் பிடித்�னர்.

 5 கிமலொ மீற்றர் தூேம் பகொணை 
ஆமேொக்கியத்துக்கொன ஓட்ைப் மெொட்-
டியின் ெொைெொடல ேொ்ணவர்களுக்கி -
டையிலொன மெொட்டியின் ஆணகள் 
பிரிவில் கம்ெெொ ெணைொேநொயக்க 
ேத்திய வித்தியொலய ேொ்ணவன் 
யெலிய ெங்கீத் மு�லிைத்ட�ப் 
பிடித்�ொர். இவர் மெொட்டித் தூேத்ட� 
14 நிமிைங்கள் 03.01 பெக்கன்களில் 
நிடறவு பெய�ொர்.

இப்மெொட்டியில் 15 நிமிைங்-
கள் 09.00 பெக்கன்களில் ஓடி 
முடித்� கந்�ொடன புனி� பெெஸதி-
யன் கல்லூரி ேொ்ணவன் விெங்க 
பிேமெொத் இேணைொவது இைத் -
ட�ப் பிடித்�துைன், திவுலப்பிட் -
டிய ேத்திய கல்லூரி ேொ்ணவனொன 
அனுஷ்க லக்ஷொன் 15 நிமிைங்கள் 14 
பெக்கன்களில் ஓடி முடித்து மூன்றொ-
வது இைத்ட�ப் பிடித்�ொர்.

ெொைெொடல ேொ்ணவர்களுக்கிடை-
யிலொன பெணகள் பிரிவில் �ொ எல 
துபைல்ல நிேல ேரியொ வித்தியொல-
யத்தின் ஒஷொதினி நிலுமிக்கொ மு�லி-
ைத்ட�யும், குளியொப்பிட்டிய இெல 
கடிகமுவ ேத்திய வித்தியொலயத்தின் 
அமயஷொ ெந்துமினி இேணைொவது 
இைத்ட�யும், ென்னிப்பிட்டிய �ர் -
ேெொல வித்தியொலயத்தின் ேஷ்மி 
அேணைொ மூன்றொவது இைத்ட�-
யும் பிடித்�னர். மெொட்டியின் பிறகு 
இைம்பெற்ற ெரிெளிப்பு டவெவத்-
தில் மு�ல் ஐந்து இைங்கடளப் பெற்-
றுக்பகொணை வீேர்களுக்கு ெ்ணப்ெரிசு 
ேற்றும் மகையங்கள் வழங்கி டவக்-
கப்ெட்ைடே குறிப்பிைத்�க்கது.

மெய்வல்லுநர் சங்க நூற்றாண்டு விழறா அரை 
ெைதனில் சண்முக்கஸ்வைனுக்கு மூன்றாமிடம்

மே.தீவுகளை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு
முனமனேறிய இலஙளக 19 வயது அணி

 ேொளிடகக்கொடு குறூப் நிருெர்

கல்முடன பிேம�ெத்தின் மூத்� 
வி ட ள ய ொ ட் டு க் க ழ க ங் க ளு ள் 
ஒன்றொன கல்முடன பெொலிபீல்ட் 
விடளயொட்டுக் கழகத்தின் 26 
ஆவது ஆணடு விழொவிடன முன் -
னிட்டு ஒழுங்கு பெயயப்ெட்டிருந்� 
நைப்பு வருை நிர்வொகிகள் ப�ரிவும் 
அங்கத்�வர் ஒன்று கூைலும் விடள -
யொட்டுக் கழக பெயலொளர் மெேொ-
சிரியர் கலொநிதி எஸ.எல். றியொஸ 
அவர்களின் பநறிப்ெடுத்�லில் 
கழகத்தின் �டலவரும், ெேொ�ொன 
ஊைக அடேப்பின் �டலவருேொன 
எம்.எம். ப�ஸமின் �டலடேயில் 
கைந்� ெனிக்கிழடே ெம்ேொந்துடற 
ெேொ�ொன கற்டககள் நிடலய வளொக 
மகட்மெொர்கூைத்தில் இைம்பெற்றது.

இந் நிகழ்விற்கு அம்ெொடற 
ேொவட்ை கிரிக்கட் ெம்மேளனத்தின் 
�டலவர் இந்திக நளீன் �யவிக்-

ேே, பெயலொளர் சி�த் லியனேொயச்சி 
ஆகிமயொர் அதிதிகளொக கலந்து 
பகொணைனர்.

கழகத்தின் �டலவேொக மீணடும் 
எம்.எம். ப�ஸமின், பெயலொள -
ேொக மெேொசிரியர் கலொநிதி எஸ.எல். 
றியொஸ, பெொருளொளேொக எம்.எச்.
எம். ெனீஃப் ஆகிமயொரும் �வி-

ெொளேொக ெமீர் 
யுனூஸ ேற்றும் 
பிேதித்�விெொள -
ேொக யூ.எல்.எம்.
றியொஸ, உெ 
ப ெ ய ல ொ ள ே ொ க 
ெஸமி கொசிம், 
கலொெொே பெயலொ-
ளேொக பேௌலவி 
ெெொ முெம்ேத் 
ஆ கி ம ய ொ ரு ம் 
ப�ரிவுபெயயப் -
ெட்ைனர்.

நி க ழ் வின் 
இ று தி யி ல் 

அம்ெொடற ேொவட்ை கிரிக்கட் ெம்-
மேளனத்தின் �டலவர் இந்திக 
நளீன் �யவிக்ேே, பெயலொளர் சி�த் 
லியனேொயச்சி ஆகிமயொர் கல்முடன 
மெொலிபீல்ை விடளயொட்டு கழக 
நிர்வொகிகளினொல் நிடனவுச்சின்னம் 
வழங்கி பகௌேவிக்கப்ெட்ைனர்.

கல்முளனே ஹ�ாலிபீல்ட் 26 ஆவது ஆண்டு விழா

இங்கிலொந்து அணிக்கு எதிேொன 
மு�லொவது இருெதுக்கு இருெது 
மெொட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் 
அணி 9 விக்பகட்களொல் பவற்றி-
பெற்றது.

5 இருெதுக்கு இருெது மெொட் -
டிகள் ேற்றும் 3 பைஸட் மெொட்-
டிகளில் விடளயொடுவ�ற்கொக 
இங்கிலொந்து அணி மேற்கிந்திய 
தீவுகளுக்கு சுற்றுப்ெய்ணம் மேற் -
பகொணடுள்ளது.

இந்நிடலயில் இரு அணிகளுக்கு 
இடையிலொன மு�லொவது மெொட்டி 
மநற்றுமுன்தினம் பகன்சிங்ைன் 
ஓவல் டே�ொனத்தில் இைம்பெற் -

றது.
இப்மெொட்டியில் நொ்ணயச் சுழற்-

சியில் பவற்றிபெற்ற மேற்கிந்திய 
தீவுகள் அணி களத்�டுப்டெ ப�ரிவு 
பெயய, இங்கிலொந்து அணி மு�லில் 
களமிறங்கியது.

எதிேணியின் ெந்துவீச்டெ எதிர்-
பகொள்ளமுடியொேல் அடுத்�டுத்து 
விக்பகட்கடள இழந்� இங்கி-
லொந்து அணியொல் 19.4 ஓவர்களில் 
103 ஓட்ைங்கடள ேொத்திேமே பெற்-
றுக்பகொள்ள முடிந்�து.

அவ்வணி ெொர்ெொக துடுப்ெொட் -
ைத்தில் கிறிஸ ம�ொர்ைொன் அதி -
கெட்ெேொக 28 ஓட்ைங்கடள 

பெற்றுக்பகொடுக்க ெந்துவீச்சில் 
மெொல்ைர் 4 விக்பகட்கடள வீழ்த் -
தினொர்.

இ�டன அடுத்து 104 என்ற 
பவற்றி இலக்மகொடு ெதிலளித்துஆ-
டிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 17.1 
ஓவர்கள் நிடறவில் ஒரு விக்பகட்-
டிடன ேொத்திேமே இழந்து பவற்றி 
இலக்டக கைந்�து.

ஷொய மெொப் 20 ஓட்ைங்கடள 
பெற்று ஆட்ைமிழக்க பிேொணைன் 
கிங் 52 ஓட்ைங்கடளயும் நிக்மகொ -
லஸ பூேன் 27 ஓட்ைங்கடளயும் 
ஆட்ைமிழக்கொேல் பெற்றுக்பகொண-
ைனர்.

மு்த�ாவது 
20க்கு20 
ே்பாடடி :

கெறகிந்திய தீவு்கள் அணியிடம்
ெண்டியிடடது இஙகிலறாந்து அணி
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