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தமிழக மீனவரின்ர படகுகள ஏலத்தில 
விட வவணடடாம் எணடு அஙவகயும் இங-
வகயும் பல கு்ரலகள் எழுகுது கடடசியில 
எனன நடக்கும்....  

 ஒணடுவே நடக்கடாது இவவளவு கத்-
திறவ தம்பிேடாவ்ர எலடலதடாணடி வபடாகடா-
தீஙகவகடா எணடு ேட்டும் ச�டாலலுகினம் 
இலடலவே...!!!    

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

இம்மாதம முதல் ம்லும 500 மில்லியன் 
பைஸர் தடுப்பூசிகபை குபைநத வரு்மானம 
ஈட்டும நமாடுகளுக்கு இலவச்மாக வழஙகவுளை-
தமாக அம்ரிக்கமா மதரிவித்துளைது.   அம்ரிக்கமா 

ஏறகனமவ உலகைமாவிய 
ரீதியில் 112 நமாடுகளுக்கு 
400 மில்லியன் தடுப்பூசி-
கபை இலவச்மாக 
வழஙகியுளைது.    

மேலும் 500 மில்.
பைஸர் தடுப்பூசி

அவைரிக்ககாவினகால்

நகாட்டினதும் நகாட்டு ைக்களினதும் நலன் வவண்டி, பகாது்ககாப்பு அமைச்சினகால் வருடகாந்தம் ஏறபகாடு வெய் -
யப்படும் 'ஜய பிரித் பகாரகாயணம்' புண்ணிய நி்கழ்வு, வநறறு முன்தினம்  (26)  BMICH இல் ஜனகாதிபதி 
வ்ககாட்டகாபய ரகாஜபக ஷ  ்தமலமையில்   இடம்வபற்ற வபகாது...

நாட்டு மக்களுககு நலன் வேண்டி  பிரித் பாராயணம்
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ம�ோய் அறிகுறிகள் கோணப்ைடின்
ைோடசோபைக்கு அனுப்ை மேணடோம்

அதிைர்கள்  சஙகஙகள்  
இன்று மேபை நிறுததம்

'பூஸடர் சசலுததிம�ோர் சதோபக
ஐம்ைது இைடசதபத கடநதது   

மின்னுறபத்திக்ககான டீெல் வழங்கல்:

இலஙம்க மின்ெகார ெமபயிலிருநது ்த்கவல்
மலமாரன்ஸ் மசல்வநமாயகம

எரிமைமாருபை ்மாத்திரம மகமாண்டு மின் உறைத்தி நடவடிக்பககபை 
ம்றமகமாளவதமால் அரசமாஙகத்துக்கு  நமாைமாநதம 20 மில்லியன் ரூைமா 
நட்டம ஏறைடுவதமாகவும மின்சமார சபையின் தகவல்கள மதரிவிக்கின்ைன.

இதறகப்ய அரசமாஙகத்திறகு ்மாதமாநதம சு்மார் 600 மில்லியன் ரூைமா 
நட்டம ஏறைடுவதமாகத் மதரிவிக்கப்ைடுகின்ைது.

கைனி திஸ்ஸ மின்னுறைத்தி நிபலயத்தின் அரசிறகுச் மசமாநத்மான 
சிறிய மின்முபனயம டீசல் ்மாத்திரம ையன்ைடுத்தப்ைட்டு 
இயக்கப்ைடுவதனமால் அரசமாஙகத்திறகு இநத

அரசுக்கு �ோளோநதம் 
20 மில். ரூைோ �டடம் மின்சமார சபைக்கு எதிர்வரும 

10 நமாட்களுக்கு  மதபவயமான எரி -
மைமாருபை வழஙகவுளைதமாக 
இலஙபக மைறமைமாலிய கூட் -
டுத்தமாைனம (CPC) மதரிவித்துள -
ைது.

சபுகஸ்கநத மின் உறைத்தி 
நிபலயத்துக்கும எரிமைமாருபை 
வழஙக நடவடிக்பக எடுக்கப்ைட்டுளைதமாக இலஙபக 
மைறமைமாலிய கூட்டுத்தமாைனத்தின் தபலவர் சுமித் 
விமேசிஙக மதரிவித்துளைமார்.  

எனமவ எதிர்வரும வமாரஙகளில் மின்மவட்டு ஏறை -
டமாது எனவும அவர் குறிப்பிட்டுளைமார்.  

வழஙகுவ்தறகு வபறவ்றகாலிய கூ.்தகா  நடவடிகம்க

அடுதத 10 தினஙகளுக்கு மின்சோர
சபைக்கு மதபே�ோன எரிசைோருள்

வரத்்தைகானி அறிவித்்தலுககு இமடக்ககால ்தமட

ையஙகரவமாதத் தபடச் சட்டத்-
தின் கீழ் கடநத ஆண்டு மவளியி-
டப்ைட்ட 'தீவிரவமாத ்றறும ்தக் 
கருத்தியபல ஒழிப்ைதறகமான 
விதிமுபைகள' அடஙகிய வர்த் -
த்மானி அறிவித்தபல நபடமு-
பைப்ைடுத்துவதறகு உயர் நீதி்ன்-
ைம இபடக்கமாலத் தபடயுத்தரவு 
பிைப்பித்துளைது.   

 ்மாறறுக் மகமாளபககளுக்கமான நிபலயத்தின் நிபைமவறறுப் ைணிப் -
ைமாைர் கலமாநிதி ைமாக்கியமசமாதி சரவணமுத்து உளளிட்ட மூன்று 
தரப்பினரமால் தமாக்கல் மசயயப்ைட்ட ்னுக்கபை 

தீவிரேோத, ேதக்கருததுக்கபள
ஒழிப்ைதறகோன விதிமுபைகள்
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யதார்தத்த்த புரிந்துக�ாண்ார ஸ்ாலின்:

அ்ைச்சர ்க்ளஸ குற்றச்சாட்டு!  

கெற்்றாருககு  சு�ாதார பிரிவு வலியுறு்தது  சு�வீன ்ொராட்்்ததுககு முஸதீபு

பிரத்ர் ்ஹிநத ரமாேைக் ஷவின் 
தனிப்ைட்ட வஙகிக் கணக்கிலிருநது 
மைரு்ைவிலமான ைணம திருடப்ைட்-
டதமாகக் கூைப்ைடும சமைவம மதமாடர்-
பில் இதுவபர முபைப்ைமாடு மசய-
யவில்பல என பிரத்ரின் ஊடகச் 
மசயலமாைர் மரமாஹமான் மவலிவிட்ட 
மதரிவித்துளைமார்.  

அரச வஙகிமயமான்றின் பிரத்ர் 
்ஹிநத ரமாேைக் ஷவுக்கு மசமாநத்மான  

கணக்கிலிருநது சு்மார் 4 மகமாடி ரூைமா 
ைணம, பிரத்ருக்கு மிக மநருக்க்மான 
ஒருவர் ஊடமாக கடநத 6 வருடஙக -
ளில் அவவப்மைமாது ம்மாசடி மசயயப்-
ைட்டுளைதமாக ஊடகஙகளில் மசயதி-
கள மவளியமாகின.  பிரத்ரின் குறித்த 
வஙகிக் கணக்கின் தமானியக்க ைணப் 
ைறி்மாறறு அட்படபய ையன்ைடுத்தி 
இநத ம்மாசடி முன்மனடுக்கப் -
ைட்டுளைதமாகவும, 

பிரதேரின் ேஙகி கணக்கிலிருநது
ைணம் திருடப்ைடடதோ?
்தைககு எதுவும் வ்தரியகாது என பிர்தைர அலுவல்கம் வ்தரிவிப்பு

ஒமிக்மரமான் பிைழ்வு 
மவக்மாக ைரவக்கூடியதன் 
கமாரணத்தமால் பூஸ்டர் தடுப்பூ-
சிபய மைறறுக்மகமாளளு்மாறு  
பிரதி சுகமாதமார மசபவகள 
ைணிப்ைமாைர் நமாயகம விமசட 
பவத்திய நிபுணர் மஹ்நத  
மஹரத் மதரிவித்துளைமார்.  

இநத புதிய பிைழ்வமானது ஆைத்து 
மிக்கதல்ல என்ை நிபலப்ைமாடு ைலரது 

்த்தியில் கமாணப்ைடுகின்ை 
நிபலயில், ைலவீன்மான ஒரு-
வருக்கு ஒமிக்மரமான் மதமாறறு 
ஆைத்பத விபைவிக்கும 
என அவர் குறிப்பிட்டமார்.  

இதன் கமாரண்மாக 
பூஸ்டர் தடுப்பூசிபய மைற -
றுக்மகமாளவது மிகவும 

அவசிய்மானதமாகும என 
பவத்திய நிபுணர் இதன்

ஒமிக்மரோன் ஆைதபத தவிர்க்க
பூஸடர் சசலுததுேமத ஒமர ேழிசகைவிதேோன பிைழ்வுகபளயும்  

கடடுப்ைடுததும் திைன் எேக்குள்ளது -டகாகடர வேைந்த வேரத் அறிவுறுத்்தல்

--சு்ககா்தகாரத்தும்ற மீது எைககு பூரண நம்பிகம்க
இலஙபகக்குள நுபழயும மகமாமரமானமா பவரஸின் எந -

தமவமாரு புதிய பிைழ்பவயும கட்டுப்ைடுத்த முடியும என 
மதரிவித்துளை சுகமாதமார அப்ச்சு இலஙபக சுகமாதமாரத்-
துபை மீது பூரண நமபிக்பக உளைதமாகவும மதரிவித்துள-
ைது.   

இநத விடயம குறித்து மதரிவித்துளை சுகமாதமார 
அப்ச்சர் மகஹலிய ரமபுக்மவல்ல,   

இலஙம்கககுள் நுமழயும் வ்ககாவரகானகா மவரஸின்

ஜனகாதிபதியினகால் நியமிப்பு
இலஙபக முதலீட்டுச் சபைக்கமான 

புதிய ைணப்ைமாைர் சபை ேனமாதிைதி 
மகமாட்டமாைய ரமாேைக் ஷவினமால் நிய-
மிக்கப்ைட்டுளைது.  

புதிய ைணிப்ைமாைர் சபைக்கு 
ப்க்மரமா மஹமால்டிஙகஸ் தனியமார் 
நிறுவனத்தின் தபலவரும, பிரதமான நிபைமவறறு அதிகமா-
ரியு்மான கலமாநிதி மலமாரன்ஸ் மைமரரமா, ேனமாதிைதி சட்டத்-
தரணி குஷமான் டீ அல்விஸ், தநதிரி ட்மரமாலர்ஸ் தனியமார் 
நிறுவனத்தின் முகமாப் ைணிப்ைமாைர் அதுல ஹபுதநதிரி 
்றறும சர்வமதச முதலீட்டு வஙகியமாைர் ேயமின் 
மைல்மைமால ஆகிமயமார் இநத ைணிப்ைமாைர் 

முதலீடடுச் சபைக்கு
புதி� ைணிப்ைோளர்கள்

அமைச்ெர ெைல் ரகாஜபக ஷ உறுதி
விவசமாயத்திறகு மதபவயமான 

நீபர எதிர்வரும கமாலஙகளில் 
எவவித தடஙகலும இன்றி வழஙக 
எதிர்ைமார்த்துளைதமாக நீர்ப்ைமாசன 
அப்ச்சரமான ச்ல் ரமாேைக் ஷ மதரி-
வித்துளைமார்.கண்டியில் ஊடகஙக-
ளுக்கு கருத்து மதரிவிக்கும மைமாமத 
அவர் இவவமாறு மதரிவித்துளைமார்.  

எதிர்கமாலத்தில் இயறபக கமாரணஙக-
ைமால் நீர்த்மதக்கஙகளின் நீர்்ட்டம குபையும ைட்சத்தில் மின்சமார 
உறைத்திக்கமாக நீபர விநிமயமாகிக்கமா்ல் ையிர்ச்மசயபக 
்றறும விவசமாய நடவடிக்பககளுக்கு 

விேசோ�ததிறகோன நீர்  
தடஙகலின்றி ேழஙகப்ைடும்

சீவைநது இ்றககுைதியகாளர்கள் வ்தரிவிப்பு
இலஙபகக்கு 2 இலட்சம சீம்நது 

மூபடகபைத் தமாஙகிய ்றறும்மாரு 
கப்ைல் இன்பைய தினம வநதபடய-
வுளைதமாக, சீம்நது இைக்கு்தியமா-
ைர்கள ் றறும உளநமாட்டு உறைத்தியமா-
ைர்கள மதரிவித்துளைனர்.   

 6 இலட்சம சீம்நது மூபடகபைத் 
தமாஙகிய இரண்டு கப்ைல்கள கடநத வமாரம நமாட்பட வநதபடநததமாகத் 
மதரிவிக்கப்ைட்டுளைது.   எவவமாறிருப்பினும, சநபதயில் அதிகரித்-
துளை மகளவி கமாரண்மாக, சில ைகுதிகளில் சீம்நது தட்-
டுப்ைமாடு ஏறைட்டுளைதமாகவும மதரிவிக்கப்ைடுகின்ைது.   

மேலும் இரணடு இைடசம் சீசேநது   
மூபடகள் இன்று இைஙபகக்கு

மலமாரன்ஸ் மசல்வநமாயகம  

நபடமுபையிலுளை மதசிய மைமாறிமுபை மூலம 
நமாட்டின் பிரச்சிபனகளுக்கு தீர்வு கமாண முடியும என்றும 
கமாணமா்றமைமாமனமார் மதமாடர்ைமான பிரச்சிபனகளுக்கும 
தீர்வு மைறறுக் மகமாடுக்கப்ைடும என்றும நீதியப்ச்சர் 
அலி சப்ரி கிளிமநமாச்சியில் மதரிவித்துளைமார்.  அநதப் 
பிரச்சிபன மதமாடர்பில் ஒன்றிபணநத கவ -
னத்பத ம்றமகமாண்டு 

 காணாமற் பபாப�ார் ததாடர்பில்
 நீதி தபற்றுக தகாடுககபபடும

யுத்்த ்ககாலத்தில் ்ககாணகாைறவபகாவனகாரது குடும்பங்களுககு நட்டஈடு:

லேக்ஹவுஸ் ப�ொதுநேப�ணியின் தகவல்

க�ொவிட் க�ொற்றிலிருந்து இருந்து 
முழுமையொன பொது�ொப்பு கபற பூஸ்டர் 
�டுப்பூசிமய கபற்றுக் க�ொள்ளவும்...

ேனவரி 31 ஆம திகதி வபர நமாட்டில் மின்சமார 
துண்டிப்பு ஏறைடுத்தப்ைட்மாட்டமாது என இலஙபக 
மைமாதுப் ையன்ைமாடுகள ஆபணக்குழுவின் 
தபலவர் ேமானக்க ரட்னமாயக்க மதரிவித்துளைமார்.  

மநறறு (27) இடமமைறை ஊடகவியலமாைர் சநதிப்-
பிமலமய ேமானக்க ரட்னமாயக்க இவவமாறு மதரிவித்-
துளைமார்.  06

நீதியமமச்சின் நடமாடும் 
வேமே ேடககிலிருந்து 

ஆரம்பிக்க எடுத்்த முயற்சிககு 
அமமச்ேர் டக்ளஸ் அரசுககு 

நன்றி  த்தரிவிப்பு

கிளிவநகாச்சியில் நீதியமைச்சின் நடைகாடும் வெமவயில் அமைச்ெர அலிெப்ரி உறுதி

மீனேர்கள் பிரச்சிபனயில் சிைர்
சு��ை அரசி�ல் ஆதோ�ம்  

06

ஜனேரி 31 ேபர 
மின் சேடடு 

இல்பை!



அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ்

2 2022 ஜனவரி 28 வவள்ளிக்கிழமை28–01–2022

'நீதிக்்ான அணு்ல்' எனும் வ�ானிபவோருளில் நீதி அமைசசின் நடைாடும் ப்சமவ பநற்று கிளிவநாசசியில் ஆரம்ேைானது. நடைாடும் ப்சமவமய நீதி அமைச்சர் அலி ்சபரி கிளிவநாசசி ைத்திய ை்ா வித்தியாலய வளா்த்தில் ஆரம்பித்து மவத்�ார்.  
நிழ்வில் அமைச்சர் டக்ளஸ் ப�வானந�ா ைற்றும் கிளிவநாசசி ைாவடட அர்சாங் அதிேர் றூேவதி ப்தீஸ்வரன் ஆகிபயாரும் ்லநது வ்ாணடனர்.    (ேடங்ள் ேரந�ன் குறூப நிருேர்)

பயங்கரவாதத் தடைச் சடைம்;
சர்வதேச நியதிகள், சிறநே நடைமுடறகளுக்கு
அடை்வாக திருதேப்பட்டு ்வருகிறது

43 வருடங்களின் பின்்னர் சர் -
வதேச நியதி்கள் மற்றும் சிறநே 
நடடமுடற்களுக்கு அடமவா்க 
பயங்கரவாேத் ேடடச் சடடத்டேக் 
க்காண்டுவரும் தநாக்்கத்துடன் 
திருத்ேபபடடு வருகிறது. உத்தே -
சத் திருத்ேங்கள் அடஙகிய சடட -
மூலத்டே வர்த்ேமானியில் பிரசு -
ரிபபேற்கும் அேன் பின்்னர் இறுதி 
அஙகீ்காரத்திற்்கா்க பாராளுமன் -
றத்தில் சடடமூலத்டே சமர்பிபப -
ேற்கும் அடமச்சரடவ அஙகீ்காரம் 
கிடடத்துள்்ளோ்க அடமச்சர் தபரா -
சிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் கேரிவித் -
துள்்ளார்.

புதிய ஆண்டின் முேலாவது இரா -
ஜேநதிர மாநாடடின்தபாது, கவளி -
நாடடு அடமச்சின் த்கடதபார் 
கூடத்தில் இராஜேநதிரி்களுக்கு 
கவளிநாடடு அடமச்சர் தபராசிரியர் 
ஜி.எல். பீரிஸ் உடரயாற்றும் தபாதே 
தமற்்கண்டவாறு கேரிவித்ோர்.

ேற்தபாடேய முன்த்னற்றங்க -
ட்ளப பகிர்நது க்காள்வேற்்கா்க 
அடமச்சி்னால் ஒழுங்கடமக்்கப -
படட வழக்்கமா்ன வி்ளக்்கங்களின் 
கோடர்ச்சியா்க, முழு இராஜேநதிரப 
படடயி்னடரயும் சநதிபபேற்்கா்ன 
வாயபடப கவளிநாடடு அடமச் -
சர் பாராடடி்னார். கபபரவரி இறுதி 

வாரத்தில் ஆரம்பமா்கவுள்்ள மனிே 
உரிடம்கள் தபரடவயின் எதிர் -
வரும் 49 ஆவது கூடடத் கோட -
ருக்கு முன்்னோ்க மனிே உரிடம்கள் 
மற்றும் நல்லிணக்்கம் கோடர்பா்ன 
முன்த்னற்றம் கோடர்பா்ன ே்கவல்்க -
ட்ளப பகிர்வதே  மாநாடடின் தநாக் -
்கமாகும்.

மனிே உரிடம்கள் தபரடவயின் 
கசபகடம்பர் 2021 அமர்வில், 
மனிே உரிடம்கட்ள தமம்படுத்து -
வேற்கும் பாது்காபபேற்கும், மனிே 
உரிடம்கள் தபரடவ உடபட ஐக்கிய 
நாடு்கள் சடபயுடன் கோடர்நதும் 
ஈடுபடுவேற்்கா்ன இலஙட்கயின் 

அர்பபணிபடப மீண்டும் வலியுறுத் -
தியடே அடமச்சர் நிட்னவு கூர்ந -
ோர். இநே சூழலில், சர்வதேச சமூ -
்கத்துட்னா்ன ஒத்துடழபபு மற்றும் 
உடரயாடல் சார்நே உணர்வுட -
்னா்ன ஆக்்கபூர்வமா்ன ஈடுபாடடட 
அடமச்சர் குறிபபிடடார்.

கபாறுபபுக்கூறல், நீதி மறுசீர -
டமபபு மற்றும் அர்த்ேமுள்்ள நல் -
லிணக்்கம் ஆகியவற்டற தநாக் -
்கமா்கக் க்காண்டு உள்நாடடு 
நிறுவ்னங்களின் கசயற்பாடு்களினூ -
டா்க இலஙட்க அரசாங்கம் ்கணி -
சமா்ன நடவடிக்ட்க்கட்ள தமற் -
க்காண்டுள்்ளோ்கத் கேரிவித்ோர். 

வ்ாழும்பு வவள்ளவத்ம� லயன்ஸ் ்ழ்த்தின் 50ஆவது வருட பூர்த்திமய முன்னிடடு வ்ாழும்பு வவள்ளவத்ம� லயன்ஸ் ்ழ் அங்த்�வர்்மள வ்ௌரவிக்கும் நி்ழ்வு வ்ாழும் -
பில் ்ார்டன் ஆர்க் விடுதியில் நமடவேற்்றது.நி்ழ்வில் வ்ாழும்பு லயன்ஸ் ்ழ் 306 A1 ைாவடட ஆளுநர் உைா ்சங்ர் ைற்றும் வ்ாழும்பு வவள்ளவத்ம� லயன்ஸ் ்ழ்த்தின் 
�மலவர் ஈஸ்வரன் ஆகிபயார் �மலமை �ாஙகினர்.    

இநதியாவின் 73வது குடியரசு தின மவேவம் பநற்று முன்தினம் வ்ாழும்பில் உள்ள இநதிய இல்லத்தில் இலஙம்க்்ான இநதியத் தூதுவர் ப்ாோல் ோக்பல �மலமையில் நமட -
வேற்்றபோது பிர�ை அதிதி்ளா் நிதி அமைச்சர் வேசில் ராஜேக்்ச ைற்றும் வவளிநாடடு அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ எல் பீரிஸ் ஆகிபயார் ்லநது வ்ாணடனர். நி்ழ்வில் பேராசிரியர். 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் உமரயாற்றுவம�யும் ்மல நி்ழ்வவான்ம்றயும் ்ாணலாம்.

பாகிஸ்ோனில் இடம் -
கபற்ற சர்வதேச குத்துச் -
சண்டட  தபாடடியில் 
இலஙட்க சார்பில் பஙகு -
க்காண்ட முல்டலத்தீவு 
யுவதியா்ன ்கதணஷ் இந -
து்காதேவி ேங்கபபேக்்கம் 
கவன்று சாேட்ன படடத் -
துள்்ளார்.

அடங்காடம திடரபப -
டத்தின் ( தவார்ஸ் பிக்சர்ஸ் 
) ேயாரிபபா்ளர்்கள் கபான் -
புதலநதிரன், டமக்த்கல் 
ஜான்சன் ்கோநாய்கன் 
சதரான் ஆகிதயார்  யாழபபா -
ணத்டே தசர்நேவர்்கள்.

இநே சாேட்னபகபண் -
ணுக்கு திடரக்குழுமம் சார்பா்க ( 
தவார்ஸ் பிக்சர்ஸ் ேயாரிபப்ளர்்கள் 
) ரூபா ஒரு இலடசம் (100,000 ) 
வழஙகியுள்்ள்னர்.அது மடடுமன்றி 
அவரது உயர்்கல்வி நடவடிக்ட்க -
்களுக்்கா்ன கோடர் முயற்சி்களுக் -
கும் ேங்கள் உேவி்கட்ள கோடர் -

தவாம் எ்ன கூறியிருக்கின்ற்னர்.  
ேநடேடய இழநே நிடலயில் 
ோயின் அரவடணபபில்  வாழந -
துவரும் இவர் ே்னது திறடமமீது 
க்காண்ட நம்பிக்ட்கடய உரமாக்கி 
இன்று இச்சாேட்னடய படடத்து 
நாடடுக்கும் முல்டலத்தீவு மண் -
ணுக்கும் கபருடம தசர்த்துள்்ளார்.

்சர்வப� குத்துச்சணமட போடடியில் �ங்ம் 
வவன்ற முலடலைத்தீவு மாணவிக்கு
'வவார்ஸ் பிக்சர்ஸ்' உதவிக்்கரம்



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

நோட்டில சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
ச�ோற்று லநோயோளரகளின் எண்-
ணிகவக அதிரச்சி �ரும் ்வவகயில 
அதிகரித்து ்வரு்வ�ோகவும் நோளோந்-
�ம் 2000 ச�ோற்்ோளரகள் பதி்வோகி 
்வரு்வ�ோகவும் சபோது சுகோ�ோர பரி -
லெோ�கரகள் ெஙகம் ச�ரிவித்துள்-
ளது.   

வ்வத்தியெோவ�கள் சகோலரோனோ 
வ்வரஸ் ச�ோற்றுலநோயோளிகளி-
னோல நிரம்பியுள்ள நிவ�யில ஏற்-
கனல்வ பலல்வறு சிகிச்வெ வையங-
களோக இயஙகி ்வரும் ்வோரட்டுகள் 
மீண்டும் சகோலரோனோ வ்வரஸ் சிகிச்-
வெககோக �ற்லபோது ஒபபவைககப-
பட்டு ்வருகின்்ன.   

லநோயோளரகளின் எண்ணிகவக 
இவ்வோறு அதிகரித்�ோல ைரணை-
வைல்வோரின் எண்ணிகவகயும் 
லைலும் அதிகரிகக�ோம் என்றும் 
அந்� ெஙகம் எச்ெரித்துள்ளது.   

அது ச�ோைரபில லைலும் ச�ரி -
வித்துள்ள லைற்படி ெஙகத்தின் 
�வ�்வர உபுல லரோஹண,   

நோளோந்�ம் சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
ச�ோற்று லநோயோளிகளின் எண்-
ணிகவக அதிகரிபபது லபோ�ல்வ 
வ்வத்தியெோவ�களில அனுை-
திககபபடுப்வரகளின் எண்ணிக-
வகயும் அதிகரித்து ்வருகி்து. 
ைருத்து்வைவனகள் நிரம்பி வ்வத்-
தியெோவ�களின் சகோள்ளளவ்வ 
�ோண்டி செல்வவ�க கோணமுடிகி-
்து. 

எவ்வோ்ோயினும் ல�வ்வககு 
ஏற்ப வ்வத்தியெோவ�களின் சகோள் -
ளளவ்வ அதிகரிககுைோறு ெம்பந் -
�பபட்ை அதிகோரிகளுககு பிரதி 
சுகோ�ோர லெவ்வகள் பணிபபோளர 
நோயகம் விலெை ைருத்து்வ நிபுணர 
லஹைந்� லஹரத் பணிபபுவர 
விடுத்துள்ளோர.(ஸ)   

நோட்டில செயலூககி 
(பூஸ்ைர) �டுபபூசிவய 
சபற்றுக சகோண்ை்வர -
களின் எண்ணிகவக 50 
இ�ட்ெத்வ� கைந்துள்-
ளது.   

லநற்று முன்தினம் 
30,253 லபருககு செய -
லூககி �டுபபூசி செலுத்�ப -
பட்ை�ோக இரோஜோஙக அவைச்ெர 
ென்ன ஜயசுைன ச�ரிவித்துள்ளோர.   

இல�ல்வவள, ஒமிகலரோன் 

வ்வரஸ் �ற்லபோது உ�கம் 
முழு்வதும் மிக ல்வகைோக 
பரவி ்வரு்வ�ோக சுகோ�ோர 
�ரபபினர எச்ெரித்துள்ள-
னர.   

 இந்� நிவ� இ�ஙவக-
யிலும் ஏற்பைககூடும் 
என்ப�ோல, உைனடியோக 
செயலூககி �டுபபூசிவய 

சபற்றுக சகோள்ளுைோறு சுகோ-
�ோரத்துவ் சபோதுைககளிைம் 
லகோரிகவக விடுத்துள்ளது.   

யோழ். விலெை நிருபர  
 
�மிழக மு��வைச்ெர 

மு.க. ஸ்ைோலின் புரிந்து 
சகோண்ை ய�ோரத்�த்வ� 
விளஙகிக சகோள்ளோ� 
சுயந� அரசியல்வோ-
திகள் சி�ர, அரசியல 
இ�ோபம் ல�டும் முயற்-
சியில ஈடுபட்டுள்ள�ோக 
கைற்ச்ோழில அவைச்-
ெர ைகளஸ் ல�்வோனந்�ோ குற்்ம் 
ெோட்டியுள்ளோர.  

 இ�ஙவகயில வகவிைபபட்ை 
நிவ�யிலுள்ள இந்தியக கைற்ச்ோ-
ழி�ோளரகளின் மீன் பிடிப பைகு-
கவள ஏ�ம் விடு்வது ச�ோைரபோக 
இ�ஙவக ைற்றும் இந்தியோ ஆகிய 
இரண்டு நோடுகவள லெரந்� சி� அர -

சியல பிரதிநிதிகளினோல 
ச ்வ ளி யி ை ப ப டு கின் ் 
கருத்துககள் ச�ோைரபோக 
கருத்து ச�ரிவிககும் 
லபோல� அவைச்ெர லைற் -
கண்ை்வோறு ச�ரிவித் -
�ோர.  

இது ச�ோைரபோக 
லைலும் ச�ரிவிகவக -
யில,   

இ�ஙவக கைற்பரப -
பில ெட்ை விலரோ� மீன் பிடியில 
ஈடுபட்டிருந்� நிவ�யில 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கு முன்னர வகபபற்்ப-
பட்டு நீதிைன்்த்தினோல விடுவிக-
கபபட்ை ப� மீன்பிடிப பைகுகள் 
உரிவையோளரகளினோல எடுத்துச் 
செல�பபட்டுள்ளன.  

 இருந்� லபோதிலும், போ்வவனககு 

உ�்வோ� நிவ�யில உரிவையோ-
ளரகளினோல எடுத்துச் செல�ப-
பைோைல வகவிைபபைடிருந்� 
பைகுகலள ஏ�த்தில விைபபட்-
டுள்ள�ோகவும், நீண்ை கோ�ைோக 
இ�ஙவக கவரகளில அவ்வ �ரித்-
திருபப�ோல, சூழல ைோெவை�ல 
உட்பை பலல்வறு அசெௌகரியங-
கள் எதிரசகோள்ளபபட்ை நிவ�யி-
ல�லய குறித்� நை்வடிகவக லைற்-
சகோள்ளபபடு்வ�ோகவும் அவைச்ெர 
ைகளஸ் ல�்வோனந்�ோ ச�ரிவித்�ோர.  

லைலும், ய�ோரத்� நிவ�யி-
வனப புரிந்து சகோண்டுள்ள �மிழக 
மு��வைச்ெர மு.க. ஸ்ரோலின், 
ெம்பந்�பபட்ை பைகுகளின் உரி-
வையோளரகளுககு நஷைஈடு 
்வழஙகு்வ�ற்கு தீரைோனித்-
துள்ளவைவயயும்

டீ.எஸ்.சேனநாயக்க 
்கல்லூரியில் விசேட
ேமய நி்கழ்ச்சி

சகோழும்பு டீ .எஸ்.லெனோநோ-
யகக கலலூரியின் 55 ஆ்வது 
ஆண்டு விழோவ்வ முன்னிட்டு 
அககலலூரியின் முஸ்லிம் 
ைஜ்லிஸ் ஏற்போடு செய்-
துள்ள விலெை முஸ்லிம் ெைய 
நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் சபபர்வரி 
ைோ�ம் 3ஆம் திகதி ைோவ� 
4.00ைணிககு நவைசபறும்.   

கலலூரியில அவைந்துள்ள 
ைஸ்ஜிதில நவைசபறும் இந் -
நிகழ்வுககு கலலூரி அதிபர 
பிரென்ன உைமுஹோந்திரம் 
�வ�வை ்வகிபபோர.   

இரோஜகிரிய ை்வோஹிபுல 
உலூம் அரபிககலலூரியின் விரி -
வுவரயோளர அஷலஷேக இரஷேோத் 
ஹிலமி இனோமி இந்� ெைய 
நிகழ்விவன நைத்தி வ்வபபோர 
என கலலூரி முஸ்லிம் ைஜ்லிஸ் 
சபோறுபபோசிரிவய பிரச�ௌ-
ஸியோ போரூக ச�ரிவித்�ோர.   

வரட்சியான காலநிலல

நீரை சிக்கனமா்க 
உபசயாகிககுமாறு   
சேண்டுச்காள்   
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

 
�ண்ணீவர சிககனைோக 

போவிககுைோறு நீர ்வழஙகல ்வடி -
கோ�வைபபுச் ெவப சபோதுைக -
களிைம் ல்வண்டுலகோள் விடுத்-
துள்ளது.   

நோட்டில �ற்லபோது நி�வும் 
அதிக ்வரட்சி கோ�நிவ� கோர -
ணைோக குடிநீவரப சபற்றுக 
சகோள்ளும் நீரூற்றுககள் ைற்றும் 
பிர�ோன நீரத்ல�ககஙகளின் நீர-
ைட்ைம் ச்வகு்வோக குவ்ந்து 
்வரு்வ�ோகவும் அந்� ெவப ச�ரி -
வித்துள்ளது.   

இந்� நிவ�யில நுகரல்வோ -
ரிைன் �ண்ணீர உபலயோகம் 
ச்வகு்வோக அதிகரித்து கோணப-
படு்வ�ோகவும் அந்� 
ெவப ச�ரிவித்துள்ளது.   

அதி்க விரைககு 
சீமமந்து விறபரன 
மேய்தேர் ர்கது   

நிரணயிககபபட்ை விவ�வய 
விை அதிக விவ�ககு சீசைந்து 
விற்பவன செய்� நபர ஒரு்வர 
சபோலிஸ் விலெை அதிரடிபப-
வையினரோல வகது செய்யபபட்-
டுள்ளோர.   

சபோலிஸ் விலெை அதிரடிப-
பவையின் சகோனலஹன முகோ-
மிற்கு கிவைத்� �க்வலுககு 
அவைய, கை்வத்வ� பகுதிவயச் 
லெரந்� 46 ்வயதுவைய ெந்ல�கந -
பலர இவ்வோறு வகது செய்யப -
பட்டுள்ளோர.   

அ்வர 69 கில�ோகிரோம் 
சீசைந்வ� அதிக விவ�ககு 
விற்பவன செய்��ோக குற்்ம்சு-
ைத்�பபட்டுள்ளது.   

நுகரல்வோர வி்வகோர அதிகோர 
ெவபயின் கம்பஹோ கிவள 
அதிகோரிகள் லைற்சகோண்டு 
லை�திக விெோரவணகளில ஈடு-
பட்ைனர.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பலன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 28 வவள்ளிக்கிழலை

                           திதி: --ஏகாதசி  

ராகுகாலம :  ்பகல் :  10.30  -  12.00வலர
சு்பநேரம : காலல : 09.00  -  10.30வலர

பிலவ வருடம - லத 15

இன்லறைய சு்பதினம

  

வதாழுலக 
நேரம

 நைஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - நிலறைவு

துலாம  - ேன்லை

விருச்சிகம - - வெலவு

தனுசு  - வவறறி

ைகரம - - வ்பாறுலை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - -சுகம

நயாகம: ைரண-அமிரத நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
விலல

விற்பலன
விலல141.83 147.84

குறிதத
விலல

குறிதத
விலலமத்திய 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

26முதல் 29 வலர

சுபஹ்  - 05.10
லுஹர்  - 12.24
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.18
இஷா  - 07.31

ஜப்பான் தூதுவர் இரபாணுவ 
தள்தியுடன் சந்திபபு   
இ�ஙவக ைற்றும் ஜபபோனின் இரோஜ -

�ந்திர நட்பு்வுககு 70 ்வருைஙகள் பூரத்-
தியோ்வவ�யிட்டு ஜபபோனின் இ�ங-
வகககோன தூது்வர   ஹிதீகி மிஸூலகோசி 
லநற்று முன்தினம்  (26) ஸ்ரீ ஜய்வர�ன-
புரவிலுள்ள இரோணு்வ �வ�வையகத்-
தில போதுகோபபு ப�வி நிவ� பிர�ோனி-
யும் இரோணு்வ �ளபதியுைோன சஜனரல 
ெல்வந்திர சில்வோவ்வ ெந்தித்து க�ந்து-
வரயோடினோர.   

இந்� ெந்திபபின் லபோது இருநோடுக -
ளுககும் இவையில 70 ்வருைஙகளோக 
கோணபபடும் இரு�ரபபு ஒத்துவழப-
புககள் ச�ோைரபில கருத்துககள் பரிைோ -
றிகசகோள்ளபபட்ைன.   

யதாரதததலத புரிந்துவகாணடார ஸடாலின்

சிறு்வரகளின் ைத்தியில �ற்-
லபோவ�ய கோ�ககட்ைத்தில 
லநோய் நிவ�வை அதிகரித்து 
்வரு்வ�ோகவும், அவ்வோறு சிறு-
்வரகள் ைத்தியில ஏ�ோ்வச�ோரு 
லநோய் அறிகுறி ச�ன்பட்ைோல 
உைனடியோக வ்வத்திய ஆல�ோ-
ெவனவய சப் நை்வடிகவக 
எடுககுைோறும் சுகோ�ோர பிரிவு 
்வலியுறுத்தியுள்ளது.

அ�ற்கவைய, லநோய் அறிகு-
றிகள் உள்ள சிறு்வரகவள போை-
ெோவ�களுககு அனுபபு்வவ� 
கட்ைோயம் �விரத்துகசகோள்ள 
ல்வண்டுசைன ல�டி ரிட்ஜ்ல்வ 
சிறு்வர ைருத்து்வைவனயின் குழந்-
வ�கள் ந� வ்வத்தியர ென்ன டி 
சில்வோ அறிவித்துள்ளோர.  

இதுச�ோைரபில அ்வர லைலும் 
குறிபபிட்டுள்ள�ோ்வது,  

�ற்லபோவ�ய கோ�ககட்ைத்தில சிறு-
்வரகளின் ைத்தியில ஏற்படும் லநோய் 
நிவ�வைகளில அதிகரிபவப அ்வ�ோ-
னிகக கூடிய�ோகவுள்ளது. குறிபபோக, 

சகோவிட் -19 , கோய்ச்ெல, வ்வரஸ் 
கோய்ச்ெல, சைஙகு உள்ளிட்ை லநோய் 
நிவ�வைகவள அ்வ�ோனிகக கூடி-
ய�ோகவுள்ளது. அ�னோல, சிறு்வர-
கள் ைத்தியில கோய்ச்ெல லபோன்் 
ஏ�ோ்வச�ோரு லநோய் அறிகுறிகவள 
அ்வ�ோனிகக கூடிய�ோக இருந்�ோல, 
அ்வரகவள போைெோவ�ககு அனுபபு-
்வவ� �விரத்து, வீடுகளில வ்வத்து 
ஓய்வ்வ சபற்றுகசகோடுத்�ல ைற்றும் 

வ்வத்திய ஆல�ோெவனகவள 
சபற்றுகசகோள்ளல ல்வண்டும்.  

அ�ற்கவைய, குறித்� சிறு்வர 
ஒரு்வருககு ச�ன்படும் லநோய்-
நிவ�வைவய அ்வ�ோனித்து 
அ்வரகளுககு முன்சனடுகக 
ல்வண்டிய பரிலெோ�வனகள் 
ச�ோைரபில வ்வத்தியரினோல 
பரிந்துவரகள் முன்வ்வக-
கபபடும். வ்வத்தியெோவ�க-
ளில அனுைதிககபபை�ோம்  
அல�து அ்வரகவள வீடுக-
ளில�லய வ்வத்து சிகிச்வெ 
்வழஙக வ்வத்தியரினோல 

ஆல�ோெவன ்வழஙகபபை�ோம்.  
எனல்வ, கோய்ச்ெல நிவ�வை உள்-

ளிட்ை ஏ�ோ்வல�ோரு லநோய் அறிகுறி 
ச�ன்பட்ைோல அ்வரகவள போைெோ-
வ�ககு அனுபபு்வவ� �விரத்துக-
சகோள்ள்வது கட்ைோயைோகும்.  ஒரு சி� 
வ்வரஸ் கோய்ச்ெலகளுககு விலெை 
சிகிச்வெ முவ் கிவையோது. அவ்வோ-
்ோன ெந்�ரபபஙகளில அ்வர-
களுகக ஓய்வு, லபோெோககு, 

ந�பாய் அறிகுறிகள் கபாணப்டின்
்பாடசபாலைக்கு அனுப் நவணடபாம்

எட்டு அதிபரகள் 
ெஙகஙகவள உள்ள-
ைககிய அதிபரகள் 
ெஙக கூட்ைவைபபு 
இன்று ஒரு நோள் 
அவையோள பணிபபு-
்ககணிபவப லைற்-
சகோள்ள தீரைோனித்-
துள்ளது.  

ச�ோழிற்ெஙக உறுப-
பினரகள்  இன்று 
சுகவீன குறிபபு பிர-
ெோரத்தில ஈடுபைவுள்-
ளதுைன், கைவைககு ெமூகைளிகக 
ைோட்ைோரகள்.  

ெம்பள திருத்�ச் சுற்்றிகவகயி-
னோல அதிபரகளுககு ஏற்பட்டுள்ள   
அநீதிககு உரிய தீரவு கிவைககோ� 
கோரணத்தினோல இந்� தீரைோனம் 
எடுககபபட்டுள்ள�ோக அககூட்ை -
வைபபு ச�ரிவித்துள்ளது.  

திருத்�ச் சுற்்றிகவக ச்வளியிைப -
பட்ை�ன் பின்னர குறித்� விையம் 
ச�ோைரபில உரிய �ரபபினருககு அறி-
விககபபட்ை லபோதிலும் இது்வவர 

எவவி� பதிலும் கிவைககவிலவ� 
எனவும் அ்வரகள் சுட்டிககோட்டி-
யுள்ளனர.  

இன்று உரிய தீரவு ்வழஙகபபைோ -
விட்ைோல, சபபர்வரி 3ஆம் திகதி 
லபோரோட்ைம் முன்சனடுககபபடும் 
என இ�ஙவக அதிபரகள் ெஙகத்-
தின் செய�ோளரோன பியசிறி சபர-
னோண்லைோ ச�ரிவித்துள்ளோர.  

இந்� லபோரோட்ைத்தில சபருைள-
வி�ோன அதிபரகள் க�ந்துசகோள்ள-
வுள்ள�ோக அ்வர லைலும் குறிபபிட்-
டுள்ளோர.   

அதிபர்கள் சங்கங்கள்  
இன்று வேலை நிறுத்தம்

'பூஸ்டர சசலுததிவ�ோர ச்தோல்க
50 இைடசதல்த ்க்டந்தது   

சுகவீன ப�ோரோட்டத்துக்கு முஸ்தீபு

மீனவர்கள் பிரச்சிலனயில் 
சிைர் சுய�ை அரசியல் ஆதபாயம்

அமைச்சர் ்டக்்ளஸ் குற்றச்சோடடு 

ப்ப. 8 முதல் 11 வலர
்பாரபாளுமன்்றம் கூடும்   

போரோளுைன்்ம் எதிர்வரும் சபபர-
்வரி 08ஆம் திகதி மு�ல 11ஆம் திகதி 
்வவர கூைவிருபப�ோக போரோளுைன்் 
செய�ோளர நோயகம் �ம்மிகக �ெநோயக 
ச�ரிவித்�ோர. கைந்� ஜன்வரி 21ஆம் 
திகதி நவைசபற்் போரோளுைன்் அலு-
்வலகள் பற்றிய குழுவில இது ச�ோைர-
பில தீரைோனம் எடுககபபட்ைது.   

இ�ற்கவைய சபபர்வரி 08ஆம் 
திகதி மு�ல 10ஆம் திகதி ்வவர 
தினமும் முற்பகல 10.00 ைணி மு�ல 
முற்பகல 11.00 ைணி ்வவர ்வோய்மூ� 
விவைககோன லகள்விககோக லநரம் 
ஒதுககபபட்டுள்ளது.   

சபபர்வரி 08ஆம் திகதி முற்பகல 
11.00 ைணி மு�ல பிற்பகல 4.30 
ைணி ைணி்வவர 2015ஆம் ஆண்டு 

05ஆம் இ�கக ல�சிய ைருந்துகள் 
ஒழுஙகுபடுத்தும் அதிகோரெவப ெட்-
ைத்தின் கீழோன இரண்டு ஒழுஙகுவி-
திகளும், ைஹோசபோ� உயர கலவிப 
பு�வைபபரிசில நம்பிகவகபசபோ-
றுபபு நிதியம் (திருத்�ச்) ெட்ைமூ�ம் 
இரண்ைோம் ைதிபபீடு என்பன வி்வோ-
�த்துககு எடுத்துகசகோள்ளபபை-
வுள்ளன.  

 சபபர்வரி 11ஆம் திகதி முற்ப-
கல 10.00 ைணி மு�ல பிற்பகல 
4.30 ைணி ்வவர ைவ்ந்� முன்னோள் 
அவைச்ெர ைஙகள ெைரவீர ச�ோைர-
போன அனு�ோபப பிரலரரவண மீ�ோன 
வி்வோ�த்வ� நைத்து்வ�ற்கும் இஙகு 
தீரைோனிககபபட்ை�ோக செய-
�ோளர நோயகம் 

ப�றப்றோருக்கு சுகோதோர பிரிவு வலியுறுத்து  

இரு பிைச்தே ேரப்கள், ஒரு ந்கை ேரப
அதி்காைம் மபாதுஜன மபைமுன ்கட்சிககு
கைந்� உள்ளூரோட்சி ைன்்த் ல�ர -

�லின் பின்னர ஐககிய ல�சிய கட்சி 
ைற்றும் ஸ்ரீ�ஙகோ சு�ந்திர கட்சி 
இவணந்து ஆட்சியவைத்� சஹோர-
்வசபோத்�ோன பிரல�ெ ெவப, கஹை-
கஸ்திஹிலிய பிரல�ெ ெவப ைற்றும் 
ப�ோஙசகோை நகர ெவப ஆகிய-
்வற்றின் அதிகோரத்வ� ஸ்ரீ�ஙகோ 
சபோதுஜன சபரமுன லநற்று (27) 
வகபபற்றியது.   

கைந்� உள்ளூரோட்சி ைன்்த் ல�ர�-
லில ப�ோஙசகோை நகரெவபககுரிய 

உறுபபினரகளின் எண்ணிகவகயில 
7 ஆெனஙகவள ஸ்ரீ�ஙகோ சபோதுஜன 
சபரமுனவும் 6 ஆெனஙகவள 
ஐககிய ல�சிய கட்சியும் 3 ஆெனங -
கவள ஸ்ரீ�ஙகோ சு�ந்திரக கட்சியும் 
சபற்்ன. அ�ன்படி ஐககிய ல�சிய 
கட்சியும் சிறி�ஙகோ சு�ந்திரக கட் -
சியும் இவணந்து நகரெவப அதி -
கோரத்வ� வகபபற்றின. ஆனோல 
ப�ோஙசகோை நகர ெவபயின் ்வரு-
ைோந்� ்வரவு செ�வு திட்ைம்  கைந்� 
டிெம்பர ைோ�ம் ெவபயில முன்வ்வக-

கபபட்ை ல்வவளயில   அது ல�ோலவி 
அவைந்�ல�ோடு ஆளுநரோல ெவபத்�-
வ�்வர அதிகோரத்தில இருந்து நீககப-
பட்ைோர.  

அ�ன்படி ப�ோஙசகோை நகர 
ெவபககோன புதிய �வ�்வர ஒரு்வவர 
நியமிகக லநற்று (27) ்வோகசகடுபபு 
நைத்�பபட்ைல�ோடு  ஸ்ரீ�ஙகோ 
சபோதுஜன சபரமுனவ்வ பிரதிநி-
தித்து்வம் செய்யும் ்வெந்� குணரத்ன 
ெவபத்�வ�்வரோக ச�ரிவு 
செய்யபபட்ைோர. ஸ்ரீ�ஙகோ 

முஸலிம ைஜ்லிஸ ஏற்பாடு

வகாநரானா வதாறறைாளரகள்   

�பாளபாந்த எணணிக்லக 
2000 ஆக அதிகரிபபு

 PHI ேங்கம் 
எச்ேரிகர்க
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உலக நாடுகள் பலவற்றில் ககாவிட் 
க�ாற்று பரவு�ல் மீண்டும் அதிகரிககத் 
க�ாடங்கி இருககிறது. இலங்்கயிலும் 

கடந� சில வாரங்களாக ககாவிட் க�ாற்றாளரகளின் 
எண்ணிக்க படிபபடியாக அதிகரித்து வருவது அவ -
�ானிககபபட்டுள்ளது. அத�சமயம் ககாவிட் க�ாற்றி -
னால் உயிரிழபபவரகளின் எண்ணிக்கயும் சற்று 
அதிகரித்திருபப்�க காண முடிகின்றது.

ககாதரானா ்வரஸின் புதிய பிறழவான ஒமிக -
தரான் க�ாற்று இலங்்கயிலும் ஆங்காங்தக பல-
ருககு பரவியிருபபது கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளது. 
ஒமிகதரான் க�ாற்று காரணமாக உயிரிழபதபாரின் 
எண்ணிக்க பாரிய அளவில் இல்லா� தபாதிலும், 
அ�ன் பரவல் தவகமாக அதிகரிககக கூடியக�ன்று 
மருத்துவ நிபுணரகள் சுட்டிக காட்டுகின்றனர.

கபருநக�ா்கயாதனார க�ாற்றுககுள்ளாகும் பட்சத்-
தில் தநாயாளரகளின் எண்ணிக்க அதிகரிபபு காரண-
மாக முன்ன்ரப தபான்று மருத்துவ சிகிச்ச வழங்-
குவதில் கநருககடி நி்ல்ம ஏற்பட்டு விடும் என்று 
மருத்துவரகள் அசசம் க�ரிவிககின்றனர. எனதவ 
இன்்றய நி்ல்ம்ய மககள் அலட்சியம் கசயயா-
மல் மிகவும் அவ�ானமாக நடநது ககாள்ள தவண்டும் 
என்று எசசரிக்க விடுககபபட்டுள்ளது. ககாவிட் 
க�ாற்றுப பரவலில் இலங்்க ஏற்கனதவ மூன்று 
அ்லக்ளச சநதித்து அவற்றில் இருநது மீண்டு 
வநதுள்ளது. எனதவ மற்கறாரு அ்லககு முகம் 
ககாடுககா� வ்கயில் மிகுந� அவ�ானத்்� தபண 
தவண்டிய நி்லயில் எமது நாடு �ற்தபாது உள்ளது.

ககாவிட் க�ாற்றுககுள்ளாதவாரின் எண்ணிக்க 
அதிகரித்து வருகின்ற தபாதிலும், �டுபபூசியின் 
பயனாக எமது நாட்டில் உயிரிழபபுகளின் எண்-
ணிக்க ஓரளவு கட்டுபபாட்டுககுள் இருபபது குறிப-
பிடத்�கக�ாகும். நாட்டில் கபரும்பாலானவரகள் 
இரண்டு �டுபபூசிக்ள ஏற்றிக ககாண்டுள்ளனர. 
அ�ற்கு தமலதிகமாக பூஸடர �டுபபூசி்யயும் கபரு-
மளவாதனார ஏற்றிக ககாண்டுள்ளனர.

ஆனாலும் பூஸடர �டுபபூசி ஏற்றிக ககாள்வதில் 
இலங்்கயரகளில் கணிசமாதனார ஆரவம் கசலுத் -
�வில்்ல என்று மருத்துவ நிபுணரகள் சுட்டிக காட் -
டுகின்றனர. ககாவிட் க�ாற்று மரணங்களின் எண்-
ணிக்க கு்றநதிருபப�ால் பூஸடர �டுபபூசியில் 
மககள் பலர அலட்சியம் கசலுத்துவ�ாக க�ரியவந -
துள்ளது. ஆனால் அது ஆதராககியமானது அல்ல. 
மருத்துவ நிபுணரகள் பரிநது்ரககின்ற �டுபபூசிகள் 
ஒவகவான்்றயும் ஏற்றிக ககாள்வ�ன் மூலதம 
பாதுகாபபுப கபறலாம் என்ப்� மககள் மறநது 
விடக கூடாது.

அத�சமயம் ககாவிட் க�ாற்றில் இருநது பாது -
காபபுப கபறுவ�ற்கான அடிபப்ட சுகா�ாரப 
பழககவழககங்க்ள உரியபடி க்டபபிடிபபதிலும் 
சமீப காலமாக மககள் மத்தியில் அலட்சியம் நில -
வுவது அவ�ானிககபபட்டுள்ளது. இலங்்கயில் 
ககாவிட் க�ாற்று இனம்காணபபட்டு இரண்டு வருட 
காலத்துககு தமலாகி விட்டது. முகககவசம், சமூக 
இ்டகவளி தபணு�ல் தபான்ற சுகா�ாரப பழகக-
வழககங்க்ள நீண்ட காலமாக க்டபபிடித்து வரு -
வ�னால் மககளுககு ஏற்பட்டுள்ள சலிபதப இந� 
அலட்சியத்துககான காரணமாக அ்மநதுள்ளது. 
எனினும் இந� சலிபபும் அலட்சியமும் ஆபத்துகதக 
மீண்டும் வழிதகாலும் என்ப்� மககள் மறநது 
விடக கூடாது.

உலக நாடுகளின் மருத்துவ நிபுணரகள் பலவி�-
மான கருத்துக்ள கூறுகின்றனர. ககாவிட் ்வரஸ 
க�ாற்றானது எதிரவரும் பலவருட காலத்துககு உல -
கத்்� விட்டு நீங்கப தபாவதில்்ல என்றும், அது 
சா�ாரண காயசசல் க�ாற்்றப தபால சமூகத்தில் 
க�ாடரும் என்றும் மருத்துவரகளில் ஒரு�ரபபினர 
கூறுகின்றனர. ஆகதவ மககள் கபரும் அசசம் ககாள்-
ளத்த�்வயில்்ல என்றும், சுகா�ாரப பழககவழக-
கங்க்ள சிலகாலத்துககு க�ாடர தவண்டும் என்றும் 
அவரகள் கூறுகின்றனர.

ஆனால் மற்கறாரு �ரபபு மருத்துவ நிபுணரகதளா 
தவறு வி�மாகக கூறுகின்றனர. �ற்தபாது உரு-
கவடுத்துள்ள ஒமிகதரான் க�ாற்்றப பாரககிலும் 
எதிரகாலத்தில் தமலும் பல பிறழவுகளும் த�ான்றக 
கூடிய ஆபத்து இருபப�ாக அவரகள் கூறுகின்றனர. 
புதி�ாகத் த�ான்றும் பிறழவுகள் வீரியம் நி்றந�-
்வயாக இருபபின், அ்லகள் மீண்டும் மீண்டும் 
உருகவடுககும் என்றும் உலக நாடுகள் இந� விடயத் -
தில் மிக அவ�ானமாக நடநது ககாள்ள தவண்டும் 
என்றும் அவரகள் எசசரிக்க விடுககின்றனர.

புதிய பிறழவுகள் எவவாறாக இருந� தபாதிலும், 
�டுபபூசியும் முன்கனசசரிக்கயுதம மககளுககு 
்கககாடுககும் என்பத� உலக மருத்துவரகளின் எச-
சரிக்கயாக இருககின்றது. அத�தவ்ள புதிய புதிய 
�டுபபூசிக்ள கண்டுபிடிபப�ற்கான ஆயவுகளில் 
உலகின் முன்னணி மருத்துவ நிபுணரகள் கவனம் 
கசலுத்� தவண்டும் என்றும் தயாச்ன முன்்வக -
கபபட்டுள்ளது.

நி்ல்ம இவவாறிருக்கயில், ககாவிட் க�ாற்றி -
லிருநது உலகம் மீண்டு விட்டக�ன்று எவருதம அரத்-
�ம் ககாள்ளலாகாது. கடந� இரு வருட காலமாக 
நாம் எவவாறான விழிபபுணரவு நடவடிக்கக்ள 
தபணி வருகின்தறாதமா அவற்்ற க�ாடரநதும் 
முன்கனடுத்து கசல்வத� உகந��ாகும். இல்்ல -
தயல் நாம் மீண்டும் ஆபத்�ான காலகட்டத்துககுள் 
கசல்வது �விரகக முடியா��ாகி விடும்.
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இலங்கை-துருக்கி நட்புற்ை   
மேலும் பலபபடுத்துைது அைசியம்

கைாத்்ான்குடிக்கு ப்ையயடுக்கும்   
உள்ளூர் சுற்றுலாப பயணிகைள்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் '்லஃவ் ஸ்்ைல் மபானஸ் 2022;   
யபருேளவு பரிசுகைளுைனான ஊக்குவிபபுத் திட்ைம்

துருககியும் இலங்்கயும் பூதகாள ரீதியாக தூரத் -
தில் இருந� தபாதிலும், பல அம்சங்களில் ஒத்� 
இயல்்பக ககாண்டு காணபபடுகின்றன. துருக-

கியானது ஐதராபபா, ஆசியா, மத்திய கிழககு அத்த�ாடு 
ஆபிரிகக நாடுகளுககான வரத்�கப தபாககுவரத்துப 
பா்�ககு அருகில் அ்மநதுள்ள ஓர வளரநது வரும் 
கபாருளா�ார தகநதிரமாகும். 1948 இல் இலங்்கயின் 
சு�நதிரத்்� மு�லில் அங்கீகரித்� நாடுகளில் துருககி-
யும் ஒன்றாகும்.   

சுனாமி அரத்�த்தின் பின்னர 2005 ஆம் ஆண்டு 
கபபரவரி மா�ம் துருககிய ஜனாதிபதி ரிகசப �யிப எர-
த�ாகான் இலங்்கககு தமற்ககாண்ட விஜயமும், �ற்தபா -
்�ய பிர�மர மஹிந� ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக இருந-
�தவ்ள 2008 ஆம் ஆண்டு துருககிககு தமற்ககாண்ட 
விஜயமும் இரு நாடுகளுககும் இ்டயிலான உறவுகளின் 
முககிய ்மல்கற்களாக காணபபடுகின்றன.   

பின்னர 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் 
க�ாடரசசியாக �மது தூ�ரகங்க்ள இரு நாடுகளும் 
அ்மத்துக ககாண்டன. இது பல து்றகளிலும் இரு 
நாடுகளுககும் இ்டயில் பரஸபர ஒத்து்ழப்ப உரு -
வாகக வழிவகுத்�து. பரஸபர உயரமட்ட வரு்ககள் உற -
வுக்ள வலுபபடுத்� பங்களிபபு நல்கின.   

துருககிய கவளிவிவகார அ்மசசர மு�ல் மு்றயாக 
2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மா�ம் இலங்்கககு விஜயம் 
கசய�ார. துருககிய பிரதி கவளிவிவகார அ்மசசர 
மற்றும் இலங்்க �ரபபில் கவளிவிவகார கசயலாளர மட்-
டத்தில் 2019ஆம் ஆண்டு ககாழும்பில் ந்டகபற்ற மு�லா-
வது அரசியல் ஆதலாச்னக கூட்டம் இரு நாடுகளுககுமி-
்டயிலான உறவுக்ள தமலும் பலபபடுத்தியுள்ளது. அது 
இலங்்கககும் துருககிககும் இ்டயிலான ஒற்று்ம்ய 
கவளிபபடுத்தும் வ்கயிலும் அ்மந�து. இரு நாடுக-
ளுககு இ்டயிலான நட்புறவுக கூட்டுப பங்காண்்மயின் 
அ்டயாளமாக, பாராளுமன்றங்களுககு இ்டதயயான 
நட்புக குழுகக்ள உருவாகக முடிவு கசயயபபட்டது.   

எதிரவரும் காலங்களில் பாராளுமன்ற உறவுக்ள 
தமலும் வளரசசிய்டயச கசயய உத்த�சிககபபட்டுள்ளது. 
பயங்கரவா�த்திற்கு எதிரான தபாராட்டம் என்பது ஒத்து-
்ழப்ப வளரககும் ஓர முககியமான பகுதியாகும். பயங்கர-
வா�த்தின் தகாரத்�ாண்டவத்�ால் இரு நாடுகளும் பாதிககப-
பட்டுள்ள நி்லயில், பயங்கரவா�த்திற்கு எதிரான சரவத�ச 
ஒத்து்ழப்ப அ�ன் அ்னத்து வடிவங்களிலும் கவளிப-
பாடுகளிலும் ஊககுவிபபதில் துருககியும் இலங்்கயும் முன் -
னணியில் உள்ளன.   

இலங்்கயுடன் கவற்றி- எனபபடும் கூட்டுப பங்காண்-

்ம்ய இலங்்கயுடன் உருவாககுவ்� தநாககமாகக 
ககாண்டுள்தளாம். இருநாட்டு வரத்�க அளவு 2021 இல் 
175 மில்லியன் அகமரிகக கடாலரக்ள எட்டியிருந�து.   

முடியுமான வ்ரயில் கபாருளா�ார உறவுகளின் உண்-
்மயான திற்ன நாம் கூடிய வி்ரவில் பயன்படுத்� 
தவண்டும். வரத்�கப கபாருட்க்ள பல்வ்கபபடுத்துவ�ற்-
கும் இடமிருககிறது. க்டசியாக 2021 ஜூன் மா�ம் ந்ட-
கபற்ற கூட்டுப கபாருளா�ார ஆ்ணககுழுவின் இரண்டா -
வது கூட்டத்தின் தபாது,   இரு நாடுகளும் இரு�ரபபு வரத்�க 
அள்வ 500 மில்லியன் அகமரிகக  கடாலராக உயரத்� 

உறுதியளிககபபட்டது. இந� முககியமான இலக்க அ்ட-
வதில் கவனம் கசலுத்� தவண்டும்.   

மககளுககி்டயிலான உறவுக்ளப கபாறுத்� 
வ்ரயில், துருககிய த�சியக ககாடி கபாறிககபபட்ட 
துருககிய விமான தச்வ இஸ�ான்புலிற்கும் ககாழும்பிற் -
கும் இ்டயில் இயங்கும் வாராந� விமான தச்வ்ய 
11 ஆக உயரத்தியுள்ளது.க�ாற்றுதநாயின் தபாது துருக-
கிய விமான தச்வ இலங்்கயின் கபாருளா�ாரத்திற்கு 
கபரும் பங்களிப்ப வழங்கியுள்ளது. பல விமான நிறு-
வனங்கள் இலங்்கககான நடவடிக்கக்ள நிறுத்திய 
அத�தவ்ளயில், துருககிய விமான தச்வ �னது சரககு 
விமானங்க்ளத் க�ாடரந�து. இலங்்க ஏற்றுமதி உற்-
பத்திக்ள உலக சந்�களுககு கசன்ற்டய தச்வயில் 
ஈடுபடுத்தியது.   

1992 ஆம் ஆண்டு க�டககம் இலங்்க மாணவரகள் 
துருககியப பல்க்லககழகங்களில் துருககிய புல்மபபரி-
சில்கள் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கல்வி கற்கும் வாயப்பப 
கபற்றுள்ளனர. துருககியில் உயர கல்வி கற்கும் இலங்்க 
மாணவரகளின் எண்ணிக்க அதிகரிபபது இந� உறவு-
க்ள தமலும் வலுபபடுத்துவ�ற்கு பங்களிககும்.   

துருககி இலங்்கயில் உள்ள பல்தவறு சமூகங்களுககு 
உ�விககரம் நீட்டியுள்ளதுடன், நாட்டின் பல்தவறு பகுதி-
களில் 20 உ�வித் திட்டங்க்ள தமற்ககாண்டுள்ளது. 
சுனாமி மற்றும் உள்நாட்டுப தபாரினால் பாதிககபபட்ட 
மககளுககாக 2006 ஆம் ஆண்டு மிதிகமவிலும், 2015 

ஆம் ஆண்டு மன்னாரிலும் நிரமாணிககபபட்ட கிராமங்கள் 
மு�ன்்மயான திட்டங்களாகும்.   

உலககங்கிலும் உள்ள துருககியின் ககாவிட்-19 உ�வித் 
திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, இலங்்கயின் சுகா�ார அதி-
காரிகளுககு மருத்துவ உபகரணங்க்ளயும் �னிபபட்ட 
பாதுகாபபு உபகரணங்க்ளயும் துருககி வழங்கியுள்ளது. 
2016 இல் என்்ன மிகவும் கவரந� நாடான - இலங் -
்கககு மீண்டும் விஜயம் கசயவதில் நான் மகிழசசிய்டகி-
தறன். எங்களு்டய �ற்தபா்�ய உறவுக்ள வலுபபடுத்து 
வ்�யும் ஒத்து்ழபபிற்கான புதிய வழிக்ள ஆராயவ்�-
யும் தநாககமாகக ககாண்டுள்தளாம்.   

இன்று, எமது கடந� காலத்்� அடிபப்டயாகக ககாண்டு, 
எமது கபாதுவான எதிரகாலத்்� பிரகாசமாகக முடியும். 
ககாழும்பில் உள்ள எனது க�ாடரபுகள் இந� இலக்க 
அ்டய எங்களுககு உ�வும் என்று நான் நம்புகிதறன்.

மட்டககளபபு மாவட்டத்திலுள்ள 
காத்�ான்குடி்ய தநாககி 
அண்்மக காலமாக உள்ளூர 

சுற்றுலாப பயணிகளின் வரு்க அதிகரித்-
துள்ளது. இலங்்கயின் பல பாகங்களில் 
இருநதும் காத்�ான்குடிககு சுற்றுலாப பய-
ணிகள் வரு்க �ருகின்றனர.   

காத்�ான்குடியிலுள்ள இஸலாமிய பூரவீக 
நூ�னசா்ல்ய பார்வயிடுவ�ற்காக-
வும், புதிய காத்�ான்குடியில் அல்அக்ஷா 
பள்ளிவாயலின் வடிவத்தில் நிரமாணிக-
கபபட்டுள்ள புதிய காத்�ான்குடி கபரிய 
ஜும்ஆபபள்ளிவாய்ல பார்வயிடுவ-
�ற்காகவும் அதிகமான சுற்றுலாபபயணி-
கள் வரு்க �ருகின்றனர. அத� தபான்று 
காத்�ான்குடி மு�லாம் குறிசசி மீரா கபரிய 
ஜும்ஆள்ளிவாய்லயும் சுற்றுலாப பயணி -

கள் பார்வயிட்டுச கசல்கின்றனர. அத� 
தபான்று காத்�ான்குடி கடற்க்ர்யயும் 
சுற்றுலாப பயணிகள் பார்வயிட்டுச கசல் -
கின்றனர. ஆறாம் குறிசசி பிர�ான வீதியில் 
இஸலாமிய பூரவீக நூ�னசா்ல அ்மந-
துள்ளது. இலங்்க முஸலிம்களின் வர -
லாற்று பாரம்பரியத்்�யும் பூரவீகத்்�யும் 
சான்றுபபடுத்தும் பல்தவறு ஆவணங்கள் 

இந� இஸலாமிய பூரவீக நூ�னசா்ல-
யில் ்வககபபட்டுள்ளதுடன், இலங்்க 
முஸலிம்கள் வரலாற்று ரீதியாக இன ஐககி -
யத்்�யும் சமா�ானத்்�யும் சதகா�ரத்து-
வத்்�யும் ஏற்படுத்துவதில் ஆற்றிய அளப-
பரிய தச்வகள் பற்றியும் ஆவணரீதியான 
விபரங்கள் இங்கு ்வககபபட்டுள்ளன.   

இந� நூ�னசா்ல்ய காத்�ான்குடி நக -
ரச்பயின் �விசாளர எஸ.எச.அஸபர 
�்ல்மயிலான காத்�ான்குடி நக -
ரச்ப கபாறுபதபற்று பராமரித்து 
வருவதுடன், வருடத்தில் இரண்டு 
கபருநாள் தினங்க்ள �விர ஏ்னய 
அ்னத்து தினங்களிலும் அ்னவ-
ரும் இந� நூ�னசா்ல்ய பார்வ-
யிட முடியும் என காத்�ான்குடி நகர 
ச்ப �விசாளர க�ரிவித்�ார.   

கவள்ளி மற்றும் சனி, ஞாயிறு 
ஆகிய தினங்களிலும் தபாயா உட்பட 
விதேட விடுமு்ற தினங்களிலும் 
கா்ல 9 மணியிலிருநது இரவு 
9 மணி வ்ரயும் இந� நூ�ன-
சா்ல்ய பார்வயிட முடியும். 
ஏ்னய தினங்களில் கா்ல 9 மணி-

யிலிருநது மா்ல 5மணி வ்ர பார்வ-
யிட முடியும். நகர ச்ப ஊழியரகள் இந� 
நூ�னசா்லயில் உத்திதயாகத்�ரகளாக கட -
்மயாற்றுகின்றனர.   

புதிய காத்�ான்குடியில் அல்அக்ஷா பள்-
ளிவாயலின் வடிவத்தில் நிரமாணிககபபட்-
டுள்ள புதிய காத்�ான்குடி கபரிய ஜும்ஆப -
பள்ளிவாய்ல பார்வயிடுவ�ற்காகவும் 
அதிகமான சுற்றுலாபபயணிகள் வரு்க 
�ருகின்றனர.   

புதிய காத்�ான்குடி கடற்க்ர வீதியில் 
இந�ப பள்ளிவாயல் அ்மநதுள்ளது. 
அத� தபான்று காத்�ான்குடி கடற்்ரயிலும் 
சுற்றுலாப பயணிகள் �ங்கக கூடிய விடுதி-
கள் மற்றும் த�ாட்டல்கள் அ்மயப கபற்-
றுள்ளன.   

விடுமு்ற தினங்கள் மற்றும் விதேட 
மு்ற தினங்களில் சுற்றுலாப பயணிகள் 
உட்பட பலரும் காத்�ான்குடி்ய தநாககி 
வருகின்றனர.

ன் கீல்ஸ கம்பனியின் 
து்ண நிறுவனமான 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ 

பிஎல்சி, ்லஃவ ஸ்டல் தபானஸ 2022 
திட்டத்்� அறிமுகம் கசயதுள்ளது. 2022 
மாரச மா�ம் 31ஆம் திகதிககு முன்ன�ாக 
ஆயுள் காபபுறுதித் திட்டகமான்்ற ககாள்-
வனவு கசயயும் வாடிக்கயாளரகளுககு, 
கபறுமதி வாயந� ஸமாரட் சா�னங்க்ள 
கவன்கறடுபப�ற்கான வாயபபு வழங்கபப-
டும்.   

அதிரஷ்டசாலி கவற்றியாளர க�ரி்வ 
ககாண்டுள்ள இந� ஊககுவிபபுத் திட்டம் 
ஜனவரி 1ஆம் திகதி மு�ல் அறிமுகம் கசய -
யபபட்டுள்ளது. 2022 மாரச மா�ம் 31ஆம் 
திகதிககு முன்ன�ாக, ஆகக கு்றந�து ரூ. 
15000 மா�ாந� �வ்ணக கட்டணத்து -
டன் (காலாண்டுககு ரூ. 45000, அ்ர-
யாண்டுககு ரூ. 75000.00) காபபுறுதித் 
திட்டத்்� ஆரம்பிககும் வாடிக்கயாளரக-
ளுககு இந�ப கபறுமதி வாயந� பரிசுக்ள 
கவற்றியீட்டும் வாயபபு வழங்கபபடும்.   

இந� ஊககுவிபபுத் திட்டம் க�ாடரபில் 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ பிர�ம விநிதயாக 
அதிகாரி கசனத் ஜயதிலக கருத்துத் க�ரி -
விக்கயில், “்லஃவ ஸ்டல் தபானஸ 
2022 ஐ அறிமுகம் கசயவ்�யிட்டுநாம் 
மிகவும் மகிழசசிய்டகின்தறாம். 2020 
மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் அறிமு-
கம் கசயயபபட்ட ்லஃவ ஸ்டல் தபானஸ 
திட்டங்க்ளப தபான்று, எமது புதிய காபபுறு -
தி�ாரரகளுககு கவரசசிகரமான பரிசுக்ள 
கவகுமதியாக வழங்க நாம் எதிரபாரககின்-
தறாம். வாழக்க மு்றகள், எதிரபாரபபுகள் 
மற்றும் உறவுக்ள நாம் தபணுவதுடன், 

�யாரிபபு பிரிவு சுகா�ாரம், ஓயவூதியம், 
கல்வி மற்றும் மு�லீடு தபான்றவற்்றக 
ககாண்டுள்தளாம். எமது புதிய காபபுறுதி�ா-
ரரகளின் வாழக்க மு்றக்ள வளமூட்டு -
வ�ற்கு நாம் எதிரபாரககின்தறாம்” என்றார.   

்லஃவ ஸ்டல் தபானஸ 2022 இனால் 
வழங்கபபடும் பரிசுகளில் மு�ல் பரிசாக 
iPhone 13 Pro Max 512GB வழங்கபப-
டவுள்ளதுடன், iPad Air 2021 with Apple 
Pencil 2nd Gen & Magic Keyboard, Smart 
TVs, i5 11th Generation laptops, A-series 
smartphones மற்றும் நட்சத்திர த�ாட்டல் -
களில் வவுசசரகள் தபான்றன வழங்கபபட -
வுள்ளன.   

பிர�ம சந்�பபடுத்�ல் அதிகாரி 
மத�ன் குணரட்ன கருத்துத் க�ரிவிக்க -
யில், “்லஃவ ஸ்டல் தபானஸ 2022 
அறிமுகத்துடன், எமது வாடிக்கயாளர-

களுககு கவகுமதிக்ள வழங்கி அவரக -
ளுககு கபறுமதி்ய அதிகரித்துள்தளாம். 
இந� கவகுமதிகள் காபபுறுதி�ாரருககு 
மாத்திரமன்றி, முழுக குடும்பத்துககும் ஏற் -
பு்டய�ாக அ்மநதுள்ளன. யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ வாடிக்கயாளர தச்வ்ய 
தமம்படுத்துவது க�ாடரபில் கவனம் கசலுத் -
துவதுடன், பிரத்திதயகமான வாடிக்கயா-
ளர அனுபவங்க்ள கபற்றுக ககாடுககும்” 
என்றார.   

தமலதிக �கவல்களுககு யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ க�ாட்்லன் இலகக -
மான 1330 உடன் க�ாடரபு ககாள்ள 
முடியும். நியதிகள், நிபந�்னகள் மற்றும் 
தமலதிக �கவல்க்ள பார்வயிடுவ -
�ற்கு https://unionassurance.com/
lifestyle-bonus-2022/ta/ எனும் இ்ணயத்-
�ளத்்�ப பார்வயிடலாம்.   

உள்நாட்டு இ்றவரி தி்ணககளத்தி -
னால், யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ தபாட்டி 
பதிவு WP/GT/5609 ஆக காணபபடுகின் -
றது. இ�னூடாக, அரசாங்கத்தினால் சட்ட 
ரீதியில் இந�ப தபாட்டிககான அனுமதி 
கபறபபட்டுள்ள்ம குறிபபிடத்�ககது.   

ககாழும்புப பங்குபபரிவரத்�்னயில் 
பட்டியலிடபபட்ட தஜான் கீல்ஸ த�ால் -
டிங்சின் அங்கத்துவ நிறுவனமாக 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ திகழகின்றது. 
து்றயில் மூன்று �சாப� கால கவற்றி -
கரமான தச்வ்ய யூனியன் அஷ்யூ -
ரன்ஸ பூரத்தி கசயதுள்ளதுடன் சந்� 
மூல�னவாககமாக ரூ. 15.9 பில்லிய -
்னக ககாண்டுள்ளது. ஆயுள் நிதியமாக 
ரூ. 47.5 பில்லிய்னயும், 2021 கசப -
கடம்பர மா�மளவில் மூல�ன தபாது்ம 
விகி�மாக (CAR) 250% ஐக ககாண்டி -
ருந�து.   

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ, கல்வி, சுகா -
�ாரம், பாதுகாபபு, ஓயவூதியம் மற்றும் 
மு�லீடு தபான்ற ஆயுள் காபபுறுதியுடன் 
க�ாடரபு்டய தீரவுக்ள இலங்்கயர -
களுககு வழங்குகின்றது. நாடளாவிய 
ரீதியில் பரந� கி்ள வ்லய்மபபினூ -
டாக 3000 ககும் அதிகமான ஊழியர -
க்ளக ககாண்டு இயங்கும் யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ, க�ாடரசசியான �னது ஊழி -
யரகள், தீரவுகள் மற்றும் கசயன்மு்றகள் 
தபான்றவற்றில் வாடிக்கயாளரக்ள 
்மயபபடுத்திய முன்தனற்றங்க்ள 
தமற்ககாள்ளும் வ்கயில் மு�லீடுக்ள 
தமற்ககாண்ட வண்ணமுள்ளதுடன், மாற் -
றம்டநது வரும் ஆயுள் காபபுறுதித் 
து்றயில் கவனம் கசலுத்துகின்றது.

நாட்டை மீண்டும் அச்சுறுத்தும் 
க�ாவிட பரவல் அதி�ரிப்பு!

ஒரு செயலுக்குரிய இடத்தைத ததைர்நசதைடுப்பவர
ததைர கடலிதே ஓடாது, கப்பல் நிேததில் த்பாகாது
என்ப்தையாவது சதைரி்நதைவராக இருக்க தவண்டும்.

கடதலாடா கால்வல் கநடுநத�ர கடதலாடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து

எச.இ. கமல்விட் தகாவகசாகளு   
துருககி குடியரசின் கவளியுறவு அ்மசசர

ஜ�ோ

-எம்.எஸ.எம்.நூரதீன்...?
(புதிய �ாத்்ான்குடி தின�ரன் நிருபர்)

துருக்கி வெளிவிெகோர 
அமைச்சர் இன்று
இலஙமக ெருமக
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   ைர்லின் ைரிக்்கார்  ...
 

அப்துர் ரஹைகான் ...
 

பூமிக்கான அல்காஹ்வின் பிரதிநிதி

ைனித உள்்ளங்ளில் குடி வ்காண்டிருக்கும் 
குணநலன்்ளில் உயர்வகான நற்குணம் 

வெருநதன்மையகாகும். நைது உள்்ளங்ளிலும், 
எண்ணங்ளிலும் ைற்்றவர்்ள் குறித்து நல்லு -

ணர்வுடனும், நல்ல ைனநிமலயிலும் இருக் -
கும் தன்மையய வெருநதன்மை எனப்ெடு-

கின்்றது.
எவர் வதகாடர்பிலும் உள்்ளத்தகாலும், 
எண்ணத்தகாலும் தீய எண்ணங்ம்ள 
ைனதிலிருநது அ்ற்றுவயத வெருந-
தன்மையின் அமடயகா்ளைகாகும். 
வெருநதன்மையகா்ளர்்ள் தகாங-
்ளும் ைகிழ்ச்சியகா் வகாழ்நது, 
பி்றரும் ைகிழ்ச்சியகா  ்வகாழ ஆமைப்-
ெடுவகார்்ள்.இப்வெருநதன்மைமய 
அமனத்து வடிவங்ளிலும் 
்காணமுடியும். அமத வ்காடுக்்ல் 
வகாங்லில் வவளிப்ெடுத்தலகாம். 
்டமன திருப்பிக் ய்டெதில் 
வவளிப்ெடுத்தலகாம். ்டமன 
திருப்பிக் வ்காடுப்ெதில் வவளிப்-
ெடுத்தலகாம். பி்றமர ைன்னிப்-
ெதிலும் வவளிப்ெடுத்தலகாம். 
இவவகாறு ெல வழி்ளில் 
அதமன ் காண்பிக்  ்முடியும். 
அதனகால் தகான் நபி (ஸல்) 

அவர்்ள், ‘வகாஙகும் வெகாழுதும், 
விற்கும் வெகாழுதும், வழக்கு-
மரக்கும் வெகாழுதும் வெருநதன்-
மையகா  ் நடநது வ்காள்ளும் 
ைனிதருக்கு இம்றவன் அருள்புரி-
வகானகா !் என்று பிரகார்த்தமன வைய்-
தகார்்ள்’. (ஆதகாரம்: பு்காரி)
ைற்வ்றகாரு ைநதர்ப்ெத்தில், 'ஒரு 

ைனிதர் இ்றநத பின் வைகார்க்்த்திற்-
குச் வைன்்றகார். அப்யெகாது அவரிடம் 

‘நீ உலகில் என்ன நற்வையல் புரிநதுள்-
்ளகாய்?’ என்று ய்ட்ப்ெடடது. அதற்கு அவர், 

‘நகான் ைக்்ளிடம் வ்காடுக்்ல் வகாங்ல் வைய்-
துவநயதன். அப்யெகாது சிரைப்ெடுயவகாருக்கு அவ-

்காைம் அளிப்யென். ெண விடயத்தில் வெருநதன்-
மையுடன் நடநது வ்காள்யவன்’ என்று கூறினகார். 

அதன் ெயனகா  ்அவருமடய ெகாவங்ள் ைன்னிக்்ப்ெட-
டன' என்று நபி (ஸல்) கூறினகார்்ள்.  
(ஆதகாரம்: முஸ்லிம்)

யைலுவைகாரு தடமவ நபி (ஸல்) அவர்்ள் குறிப்பிடும் யெகாது. 
'வெருநதன்மையுடன் நடநத இநத ைனிதமரப் ெகார்த்து இம்றவன் 

‘வெருநதன்மையுடன் நடப்ெதற்கு உன்மனவிட நகாயன மி்வும் தகுதியு-
மடயவன். எனயவ, என் அடியகானின் தவறு்ம்ளத் தள்ளுெடி வைய்யுங்ள் 

என வகானவர்்ளிடம் கூறினகான்' என்றுள்்ளகார்்ள்.
(ஆதகாரம்: முஸ்லிம்)

உலகுக்கு பெரும் சவாலாக 
விளங்கும் பகார�ானா 
ப�ாடர்ந்தும் அச்சுறுத�லா-

கரவ நீடிக்கின்றது. அ�னால் இ�ன 
அச்சுறுத�லில் இருந்து மக்களள ொது-
காபெ�றகாகப ெல்ரவறு நடவடிக்ளக-
கள் முனபனடுக்கபெட்டு வருகின்றன.  
இருந்தும் பகார�ானா ப�ாறறு �விர்ப -
புக்கான அடிபெளட சுகா�ா� வழிகாட் -
டல்கள் ப�ாடர்பில் கவனயீனமாகவும் 
அசி�தள�ர�ாடும் நடந்து பகாள்ெவர் -
கள் சமூகததில் இருக்கரவ பசய்கின்ற -
னர். இது பெரும் கவளலகுரி� நிளல -
ளம�ாகும்.

ஆனால் ப�ாறறு ரநாய் ெ�வும் காலங் -
களில் அவறள்றத �விர்ததுக் பகாள் -
வ�றகான அடிபெளட சுகா�ா� வழி -
காட்டல்களளப பினெற்ற ரவண்டும். 

இஸலாம் அ�ளனப ரொ�ளன பசய்வ -
ர�ாடு வ�ரவறகவும் பசய்கின்றது.

�னளனச் சுறறியுள்ள மக்களுக்கு 
இளடயூறு இல்லா� வளகயில் 
வாழளவ அளமததுக்பகாள்வது சமூக 
பொறுபபுணர்வாகும். இது ஒவபவாரு 
மனி�னுக்குள்ளும் இருக்க ரவண்டி� 
அழகி� ெண்புகளில் ஒனறு. 

பொதுவாக ப�ாறறு ரநாய்கள் ெ� -
வுவ�றகு தும்மல், இருமல், எச்சில் 
துபபு�ல் ரொன்றளவ முக்கி� ெங்காற -
றுகின்றன. இளவ இ�றளக�ானளவ 
என்றாலும் அவறறினால் மற்றவர்க -
ளுக்கு ொதிபபு எதுவும் வ�ாமல் பச�ல் -
ெடுவது இஸலாம் வகுததுள்ள சமூக 
நலன கலந்� ஒழுக்க முள்றகளாகும்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் தும்மல் வரும் 
ரொது முகதள� மூடுவள� ரநாய்த 
�டுபபுச் சார்ந்�ளவ�ாகக் கருதி, இரு 
ளககள் அல்லது ஏர�னும் துணிகளளக் 
பகாண்டு முகதள� மூடிக்பகாள்ளு -
மாறு கட்டளளயிட்டுள்ளர�ாடு அன -
னாரும் அவவார்ற பச�றெட்டுள்ளார் -
கள்.

இது ப�ாடர்பில் அபூஹுள்ற�ா (�ழி) 

அவர்கள் குறிபபிடுளக -
யில் 'நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத 
தும்மல் வந்�ால் �மது ளககளாரலா 
அல்லது ஆளட�ாரலா �ம் முகதள� 
மூடி சப�தள�க் குள்றபொர்கள்' என -
றுள்ளார்கள். 

(ஆ�ா�ம்: அபூ�ாவூத, 
திர்மிதி, ஹாகிம்)
ரமலும் ரநாய்க்கிருமிகள் ெ�வுவ -

�றகு எச்சிலும் கா�ணமாக அளம -
கின்றன. அ�ன விளளவாகப ெல 
நாடுகளில் பொது இடங்களில் எச்சில் 
துபபு�ல் �ண்டளனக்குரி� குற்றமாகக் 
கரு�பெடுகி்றது. ஆனால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இறள்றக்கு 1400 வருடங் -
களுக்கு முனரெ பொது இடங்களில் 
எச்சில் துபபுவள� கண்டிததுள்ளார்கள். 

'ஒரு தினததின அழகி� பச�ளலச் 

பசய்ெவர் �ார் எனில்? �மது எச்சிளல 
ஒதுக்குபபு்றமாக, மனி�ர்களுக்கு 
இளடஞசல் இல்லாமல் துபபி�வர்' 
எனறு குறிபபிட்டுள்ள நபி (ஸல்) அவர் -
கள், 'என சமூகததின நல்ல பச�ல் -
களும், தீ� பச�ல்களும் எனக்கு 

எடுததுக்காட்டபெட்டன. அவறறில் 
மூடபெடா� எச்சிரல தீ� பச�ல்களின 
ெட்டி�லில் அதிகமாக இருபெ�ாகக் 
கண்ரடன' எனறுள்ளார்கள்.

(ஆ�ா�ம்: முஸலிம்).
இவவாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 

ப�ளிவாக எடுததுக்கூறியும் �றரொ -
ள�� ப�ாறறு ரநாய் அச்சுறுத�லுக்கு 
மததியில் எவவி� முறொதுகாபபும் 
இனறி தும்முகின்றவர்களளயும், இரு -
முகின்றவர்களளயும் எச்சில் துபபு -
கின்றவர்களளயும் முகக்கவசம் இனறி 
நடமாடுகின்றவர்களளயும், சமூக 
இளடபவளிள�ப ரெணா�வர்-

களளயும் 
ெ�வலா -
கக் காண 
மு டி கின ்ற து . 
இ வ வ ா ்ற ா ன 
ப ச � ற ெ ா டு க ள் 
இதப�ாறறு ரநாள� 
ெ�வரவ துளண புரியும். 
ஆனால் இச்பச�றொடு-
கள் இஸலாமி� வழிகாட்-
டல்களுக்கு முறறிலும் மாற -
்றமானளவ. அ�னால் இளவ 
ொவமான பச�றொடுகளாகரவ  

அளமயும். 
ஆகரவ இஸலாமி� வழிகாட்டல்-

களுக்கு ஏறெ தும்முவள�யும் இரு -
முவள�யும் எச்சில் துபபுவள�யும் 
அளமததுக் பகாள்வதில் ஒவபவாரு -
வரும் கவனம் பசலுத� ரவண்டும். 

அளவ நனளம பெறறுத��க்கூ -
டி� பச�றொடுகளாக விளங் -
கும். இச்பச�றொடுகள் 
ச ா � ா � ண ம ா ன ள வ � ா க த 
ர�ாற்றமளித�மளித�ாலும் 

இனள்ற� காலததில் களட -
பிடிக்கபெட ரவண்டி� 
மிக முக்கி� பச�றொடு-
களாகும்.

இருமும் ப�ோதும், தும்மும் ப�ோதும் 
கடைப்பிடிகக பேண்டிய ஒழுங்கு 

மின்ஸகார் இப்்றகாஹிம்...

மனி�ன பூமியில் அல்லாஹ்வின 
பி�திநிதி�ாவான. இ�ளன 
அல்லாஹ்�ஆலா �ன அருள் 

மள்ற�ாம் அல் குர்ஆனில் இவவாறு 
குறிபபிட்டிருக்கின்றான. 

'(நபிர�) உங்களது இள்றவன மலக்-
குகளள ரநாக்கி 'நான பூமியில் (என-
னுளட�) பி�திநிதிள� (ஆ�ளம) நிச்-
ச�மாக ஏறெடுத�ப ரொகினர்றன' 
எனக் கூறி� சம�ததில், '(அ�றகு) 
அவர்கள்  'பூமியில் விஷமம் பசய்து 
இ�த�ம் சிந்�க் கூடி� (சந்�திகளளப 
பெறும்) அவள� அதில் (உனனு -
ளட� பி�திநிதி�ாக) ஆக்குகி்றா�ா? 
நாங்கரளா உனனுளட� ெரிசுத� �ன -
ளமள�க் கூறி உனனுளட� புகளழக் 
பகாண்டு உனளனப புகழந்து பகாண் -
டிருக்கினர்றாம்' எனறு கூறினார்கள். 
அ�றகு அவன 'நீங்கள் அறி�ா� -
வறள்ற எல்லாம் நிச்ச�மாக நான நன -
கறிரவன' எனறு கூறிவிட்டான'.  (அல் 
குர்ஆன 02:30)

இவவசனததின ஊடாக மனி�ன 
பூமிக்கான அல்லாஹ்வின பி�திநிதி -
�ாகப ெளடக்கபெட்டிருக்கின்றான 
எனெது உறுதிபெடுத�பெட்டிருக்கின -
்றது. ஆனாலும்  அவளனப ெளடக்க 
முனனர� மலக்குமார்கள் அவனது 
ெண்புகள் குறிதது அல்லாஹ்வி -
டம் எடுததுக்கூறியுள்ளனர். இருந்� 
ரொதிலும் அல்லாஹ்�ஆலா, 'நீங்கள் 
அறி�ா�வறள்ற எல்லாம் நான 
அறிரவன' எனறு கூறியுள்ளான. இ�ன 
ஊடாக பூமிக்கான பி�திநிதி�ாக மனி -
�ளனப ெளடபெதில் அல்லாஹ் 
எவவளவு தூ�ம் உறுதி�ாக இருந் -
துள்ளான எனெதும் இவவசனததின 
ஊடாக எடுததி�ம்ெபெட்டிருக்கின -
்றது. அதர�ாடு நில்லாது மு�ல் மனி -
��ான ஆ�ளமப ெளடதது அவருக்கு 
எல்லாப பொருட்களின பெ�ர்களள -
யும் அவரன கறறுக்பகாடுததிருக்கின -
்றான. அ�ளன அவன பினவருமாறு 
குறிபபிட்டிருக்கின்றான. 

'பினபு (ஆ�ளமப ெளடதது) ஆ� -
முக்கு எல்லாப (பொருட்களின) 
பெ�ர்களளயும் (அவறறின �னளமக -
ளளயும்) கறறுக்பகாடுதது அளவகளள 
மலக்குகளுக்கு முனொக்கி '(மலக்கு -
கரள.... ஆ�முக்கு எனனுளட� பி� -
திநிதி�ாவ�றகுரி� �குதி இல்ளல 

எனறு கூறினீர்கரள இதில்) நீங்கள் 
உண்ளம�ாளர்களாக இருந்�ால் 
(இர�ா உங்கள் முனனிருக்கும்) இவற -
றின பெ�ர்களள எனக்கு அறிவியுங் -
கள்' எனறு கூறினான. (2:31)

(அவவாறு அறிவிக்க முடி�ாமல்) 
அவர்கள் (இள்றவளன ரநாக்கி 'நீ 
மிகத தூய்ளம�ானவன. நீ எங்களுக்கு 
அறிவித�வறள்றத �வி� (ரவப்றான -
ள்றயும்) நாங்கள் அறி� மாட்ரடாம். 
நிச்ச�மாக நீ மிக்க அறிந்�வனும், 
ஞானமுளட�வனுமாக இருக்கின -
்றாய்' எனக் கூறினார்கள். (2:32)

(பினனர் இள்றவன) 'ஆ�ரம நீங்கள் 
அவறறின பெ�ர்களள அவர்களுக்கு 
அறிவியுங்கள்' எனக்கூறினான. அவர் 
அவர்களுக்கு அவறறின பெ�ர்களள 
அறிவித� ரொது, அவன (மலக்குகளள 

ரநாக்கி) பூயிலும் வானங்களிலும் 
(உங்களுக்கு) மள்றவானளவகளள நிச் -
ச�மாக நான நனகறிெவன எனறு நான 
உங்களுக்கு கூ்றவில்ளல�ா? ஆகரவ 
நீங்கள் (ஆ�ளமப ெறறி) பவளியிட் -
டள�யும் மள்றததுக் பகாண்டள�யும் 
நிச்ச�மாக நான (நனகு) அறிரவன' 
என்றான. (2:33)

பினனர் நாம் மலக்குகளள (ரநாக்கி) 
'ஆ�முக்கு நீங்கள் ெணிந்து ஸுஜூது 
பசய்யுங்கள் எனக்கூறி� ரொது இப -
லீளஸத �வி� (அளனவரும்) ஸுஜூது 
பசய்�ார்கள். (2:34)

அல்லாஹ்�ஆலா,  மனி�ளனபெ -
ளடதது அவனுக்கு ர�ளவ�ான அறி -
ளவயும் கறறுக் பகாடுததுள்ளான. 
அ�ளனப ெ�னெடுத� ரவண்டி� 
மாபெரும் பொறுபளெயும் அந்�ஸ -
ள�யும் அவனுக்கு அல்லாஹ் வழங்கி 
இருபெ�ன பி�திெலரன அதுரவ�ா -
கும். 

அர�ரந�ம் அவனது க�ங்களால் 
ெளடதது அவன உயிர்பகாடுததிருக் -
கும் மனி�ளன ஏளன� எல்லாப 
ெளடபபுக்களள விடவும் சி்றப -
புக்குரி� ெளடபொகவும் ச�ாவும் 
அவளனப புகழந்து துதிததுக் பகாண் -
டிருக்கும் வானவர்கள் ஸுஜூது 
பசய்து பகௌ�வபெடுததி� ெளடப -

ொகவும் மனி�ளன அல்லாஹ் ஆக்கி 
ளவததிருக்கின்றான. 

இ�ன ெடி பூமியிலுள்ள எந்�பவாரு 
ெளடபபும் பெறறி�ா� அந்�ஸள� -
யும் பகௌ�வதள�யும் பெறறுள்ள 
மனி�ன, பூமிக்கான அல்லாஹ்வின 
பி�திநிதி�ாக நி�மனம் பெறறிருபெ -
�ன ஊடாக பூமிக்கும் பி�ெஞசததிறகு -
மான அல்லாஹ்வின பி�திநிதி என்ற 
பொறுபளெ சுமந்து பகாண்டிருக்கின -
்றான. இபபொறுபபின ெடி, பூமியி -
லுள்ள அளனதது ெளடபபுக்களும் 
மனி�னின நிர்வகிபபின கீழ வருகின -
்றன. இ�ன ஊடாக பி�ெஞசம், பூமி, 
உயிரினங்கள், ெளடபபுக்கள் ஆகி -
�வறறின விவகா�ங்களள நிர்வகிப -
ெதில் அல்லாஹ்வின பி�திநிதி�ாக 
பச�றெட ரவண்டி�வனாக மனி�ன 

விளங்குகின்றான. 
இஸலாததின ொர்ளவயில் 

அல்லாஹ்வின பூமிக்கான பி�தி -
நிதி எனெது மாபெரும் அருளும் 

கண்ணி�முமாகும். இபபொறுபபின 
ஊடாக பூமியில் மனி�னுக்கு ெலமும் 
அதிகா�மும் மிக்க இடபமானறு பெற -
றுக்பகாடுக்கபெட்டிருக்கின்றது. 

இது ப�ாடர்பில் அல்லாஹ், 'அனறி 
(அவவார்ற) வானங்களிலும் பூமியி -
லுமுள்ள அளனதள�யுரம அவன 
�னனுளட� அருளால் உங்களுளட� 
நனளம)க்கு (உளழக்கும் ெடி) கட்டுப -
ெடுததி ளவததிருக்கின்றான. (அல் 
குர்அன 45:13) எனறு குறிபபிட்டுள் -
ளான.

மறப்றாரு வசனததில், 'அவன �ான 
உங்களுக்கு பூமிள� (நீங்கள் வசிபெ -
�றகு) வசதி�ாக ஆக்கி ளவத�ான. 
ஆகரவ அ�ன ெல ரகாணங்களிலும் 
பசனறு அவன (உங்களுக்கு) அளித -
திருபெளவகளள புசிததுக்பகாண்டி -
ருங்கள். (மறுளமயில்) அவனிடரம 

(அளனவரும்) பசல்ல ரவண்டியிருக் -
கின்றது. (அல் குர்ஆன 67:15) எனறும் 
கூறியுள்ளான.

இந்� வசனங்களின ெடி, �மது 
ர�ளவக்காக அவறள்ற வசபெடுத -
திக் பகாள்வர�ாடு சீர்திருத�தள�யும் 
வளபெடுததி ரமம்ெடுதது�ளலயும் 
ரநாக்கி� ொள�யிரலர� ெ�ணிக்க 
ரவண்டி�வனாக மனி�ன இருக்கின -
்றான. 

பூமி அடங்கலான பி�ெஞசதள� 
வசபெடுததுவதிலும் நிர்வகிபெதி -
லும் ெ�ாமரிபெதிலும் ப�ாடர்ச்சி�ாக 
பச�றெடாமல் இவவுலக வாழவில் 
�னது வகிொகதள� மனி�னால் நிள்ற -
ரவற்ற முடி�ாது. அதர�ாடு ஸதீ�ம -
ளட�வும் நிம்மதி பெ்றவும் முடி�ாது. 
அ�னால் மனி�னுக்கு பச�றொடு, ஸ -
தீ�த�னளம, அறிவு எனென மிகவும் 
அவசி�மானது. அந்� வளகயில் பூமி 
உள்ளிட்ட பி�ெஞசதள�யும் ெளடப -
புக்களளயும் ெ�னுள்ளவறறுக்காக 
வசபெடுததிக் பகாள்ள முடியும். 
ஆனால் அவறறின பி�திெலனகள் 
மனி�னுக்கும் பூமி அடங்கலான பி� -
ெஞசததிறகும் �ம்ளமச் சுறறியுள்ள 
உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட ெளடபபினங் -
களுக்கும் கிளடக்கபபெ்ற ரவண்டும். 

அ�னால் அறிவு, வளபெடுத�ல், 
வசபெடுத�ல் எனெவறறின மூலம் 
�ான �னது பொறுபபுக்களள நிள்ற -
ரவறறி  மனி�னால் இலக்ளக அளட� 
முடியும். அதர�ாடு மனி�னின உள்ள -
மும் பூமியில் நிம்மதிள�ப பெறறுக் -
பகாள்ளலாம். 

ரமலும் மனி�ன நனளமகளள 
அறிந்து பகாள்ளவும் அ�றகாக 
உளழக்கவும் நனளமகள் புரி�வும் கட -
ளமபெட்டுள்ளான. பூமியில் மனி� 
இருபபின அடிபெளட ரநாக்கரம 
நனளமகள் புரிவதும் நனளமகளுக் -

காக உளழபெதும் �ான. அவனது பி� -
திநிதிததுவப பொறுபபும் அது �ான. 
ஏபனனில் வள��றுக்கபெட்ட உலக 
வாழவுக் காலம் நிள்றவளடந்� பின -
ன�ான வாழவுக் காலததில் கிளடக்கப 
பெ்றவிருக்கும் பி�திெலனகள் அவன 
உலக வாழவில் புரிந்�, உளழத� நன -
ளமகளின பி�திெலனகரள�ாகும்.

அந்� வளகயில் நபி (ஸல்) அவர்க -
ளும் ஸஹாொக்களும் பூமிக்கான அல் -
லாஹ்வின பி�திநிதி என்ற பொறுபளெ 
பசால்லிலும் பச�லிலும் உளழப -
பிலும் சரி�ான முள்றயில் புரிந்� 
பகாண்டு பச�றெட்டார்கள். அவர்கள் 
அபபொறுபளெ அச்பசாட்டாக நிள்ற -
ரவறறினார்கள். அ�ன விளளவாக 
குருகி� காலபெகுதியில் பூமியின ெல 
ொகங்களிலும் சததி�ம், ரநர்வழி, சீர்-
திருத�ம், வளபெடுத�ல் எனெவறறின 
ஒளிள� அவர்களால் ொய்ச்ச முடிந்�து. 
அவர்கள் கட்டிப�ழுபபி� நாகரிகததினா-
லும் சீர்திருத�ததினாலும் ெ�னபெ்றா� 
பி�ர�சரம அபரொது இருக்கவில்ளல. 
அவவா்றான நிளலள� இனறும் ஏறெ-
டுத� ரவண்டி� பொறுபபு மனி�னுக்கு 
முனொக உள்ளது. அ�றகு அல்லாஹ்-
வின பூமிக்கான பி�திநிதி என்ற பொறுப-
பின முக்கி�ததுவதள�யும் சி்றபளெயும் 
உணர்ந்து பச�றெட ரவண்டும். அ�ற-
குத ர�ளவ�ான வழிகாட்டல்களள 
இறுதித தூ�ர் முஹம்மத (ஸல்) அவர்-
களின ஊடாக அவன உலகிறகு அருளி-
யுள்ளான. அ�னால் மனி�ன இபபொ-
றுபளெ உரி� ஒழுங்கில் நிள்றரவற்ற 
ஆ�ம்பிபொனாயின அது பூமியில் 
மாபெரும் திருபபுமுளனக்கு விததிடும். 

ஆகரவ மனி� சமு�ா�ததின ஆ�ம்ெ 
மனி��ான ஆ�ம்(அளல) அவர்களளப 
ெளடதது,  எல்லாப பொருட்களின 
பெ�ர்களளயும் கறறுக்பகாடுதது வான-
வர்கள் ஸுஜூது பசய்� அந்�ஸள�யும் 
பெறறுக் பகாடுதது பூமிக்கான பி�திநி-
தி�ாக்கி� சர்வ வல்லலளம ெளடத� 
அல்லாஹ்ளவ எந்ரந�மும் நிளனவு 
கூறுரவாம். அவனுக்கு நனறி பசலுததி, 
அவளனப புகழுரவாம். அவன அளித-
துள்ள பொறுபளெ அவனது எதிர்ொர்ப-
புக்கு அளம� அவனது இறுதிததூ�ரின 
வழிகாட்டல்களுக்கு அளம� நிள்ற-
ரவறறி ஈருலகிலும் விரமாசனம் 
பெறுரவாம். 

பெருந்தன்மையின சிறப்பு
இநநபிவைகாழியின்ெடி, வெருந-

தன்மையகா  ்நடநது வ்காள்வது இம்ற-
வமனயய ்வரக்கூடியது என்ெது வதளி-
வகாகின்்றது. இதற்கு பிரதிெலனகா் இம்றவன் 
அவரின் ெகாவங்ம்ள ைன்னித்து, அவமர 
வைகார்க்்த்தில் பிரயவசிக்்ச் வைய்துள்்ளகான். 

அம்ைனிதர் உலகில் வெருநதன்மையுடன் 
நடநது வ்காண்டதன் பிரதிெலயன அதுவகாகும். 
இதன்ெடி வெருநதன்மையுடன் நடநதுவ்காள்வ-
தற்கு இம்றவனிடம் உயர்நத ெதவியும், சி்றநத 
விருதும் கிமடக்்ப்வெறும் என்ெது வதளிவகா-
கின்்றது.இம்றவயன வெருநதன்மை மிக்்வன்-
தகாயன! '(அவயன) சிம்ைகாைனத்திற்குமடயவன், 
வெருநதன்மை மிக்்வன்'. 

(அல் குர்ஆன் 85:15)
வெருநதன்மை என்ெது இம்றவனின் ஓர் 

அருடகுணைகாகும். அக்குணத்மத வவளிப்ெடுத்-
துயவகாருக்கு இம்றவன் தனிைரியகாமதமய 
வழஙகி, ைற்்றவர்்ளின் முன்னிமலயில் வ்ௌர-
வப்ெடுத்துகின்்றகான். 

இத்தன்மைமய நபி (ஸல்) அவர்்ளும் 
தம் வகாழ்நகாள் முழுவதும் ்மடப்பிடித்து வந-
துள்்ளகார்்ள்.அநத வம்யில் ஒரு தடமவ நபி 
(ஸல்) அவர்்ளிடம் ஒருவர், தகான் வ்காடுத்த 
ஒடட்த்மதத் திருப்பித் தரும்ெடி ய்டடகார். 
அப்யெகாது அவர் நபி்்ளகாரிடம் ்டுமையகா்ப் 
யெசினகார். அதனகால் நபித்யதகாழர்்ள் அவமரத் 
தண்டிக்் விரும்பினகார்்ள். அப்யெகாது நபி 
(ஸல்) அவர்்ள், தம் யதகாழர்்ம்ள யநகாக்கி 
‘அவமர தண்டிக்் யவண்டகாம். விடடு விடுங-
்ள். ஏவனனில், ஒருவர் தனக்குக் ்டன் தர 
யவண்டியவரிடம் ்டுமையகா்ப் யெை உரிமை-
யுண்டு. அவருக்்கா் ஓர் ஒடட்த்மத வகாஙகி, 
அவரிடயை வ்காடுத்து விடுங்ள்’ என்்றகார்்ள். 
நபித்யதகாழர்்ள் ‘அவருக்குத் தரயவண்டிய 
ஒடட்த்தின் வயமத விட அதி் வயது உமடய 
ஒடட்ம்தகான் எங்ளிடம் உள்்ளது’ என்்றகார்-
்ள். அதற்கு நபியவர்்ள் ‘அமதயய வகாஙகி, 
அவருக்குக் வ்காடுத்து விடுங்ள். ஏவனனில், 
நல்லமும்றயில் ்டமனத் திருப்பிச் வைலுத்-
துகி்றவயர உங்ளில் சி்றநதவர்’ என்று கூறி 
வெருநதன்மையகா் நடநது வ்காண்டகார்்ள்'. 

(ஆதகாரம்: பு்காரி)
எனயவ அல்லகாஹவினதும் அவனது தூதரி-

னதும் வழி்காடடல்்ளுக்கு ஏற்ெ வெருநதன்மை-
யகா் நடநது வ்காள்வதில் நடநது வ்காள்யவகாம். 
அதன் ஊடகா் அல்லகாஹவின் அன்மெயும் 
அரும்ளயும் வெற்றுக்வ்காள்யவகாம். 
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 காணாைற் ப�ாபனார் வ�ாடர்பில்...
நடவடிக்கை எடுககைப்படும் என 

தெரிவித்துள்ள அ்ைச்சர், யுத்ெ 
கைாலத்தின் ப்பாது கைாணாைல் ப்பான-
வர்கைள எத்ெ்கைய ைனநி்லயுடன் 
த்சயற்பட்டிருநொலும் அவர்கைளின் 
குடும்்பத்திறகு நட்ட ஈடு வழங்கி 
அவர்கைளுககு நீதி்யப த்பறறுக 
தகைாடுககை நடவடிக்கை எடுககைப்ப -
டும் என்றும் அ்ைச்சர் தெரிவித்துள-
்ளார்.  

அ்னவரும் இலங்்கையர் என்்ற 
வ்கையில் ்சபகைாெரத்துவத்துடன் 
த்சயற்பட பவண்டும் என பகைட்டுக 
தகைாண்டுள்ள அ்ைச்சர் இன-
வாெம் எநெ ெரபபு அல்லது எநெ 
ரீதியில் வநொலும் அெ்ன நிராகை -
ரித்து நல்லிணககைத்்ெயும் பெசிய 
ஒரு்ைப்பாட்்டயும் கைட்டிதய-
ழுபபுவெறகு ஜனாதி்பதி ைறறும் 
பிரெைரின் வழிகைாட்டலில் நடவடிக -
்கைகை்்ள பைறதகைாண்டு வருவொகை -

வும் அ்ைச்சர் பைலும் தெரிவித்துள-
்ளார்.  

நிகைழ்வில் உ்ரயாறறிய கைடறத்றா -
ழில், நீரியல்வ்ள அ்ைச்சர் டக்ளஸ் 
பெவானநொ: 

வடைாகைாண ைககைள தொடர் -
பில் பைலும் கைவனம் த்சலுத்தி 
பைற்படி நடைாடும் ப்ச்வ்ய 
வட ைாகைாணத்திலிருநது ஆரம்பிப -
்பெறகு பைறதகைாண்டுள்ள தீர்ைானம் 
தொடர்பில் அர்சாங்கைத்திறகு நன்றி 
தெரிவிப்பொகைவும் சுபீட்்சத்தின் 
பநாககு தகைாள்கை்ய யொர்த்ெைா -
கும் நடவடிக்கையில் இது சி்றநெ 
ஆரம்்பைாகும் என்றும்   தெரிவித் -
துள்ளார்.  

ஜனாதி்பதியின் சுபீட்்சத்தின் 
பநாககு தகைாள்கைத் திட்டத்தின் -
கீழ் ்சைத்துவைான ்சமூகைத்்ெ உரு -
வாககும் த்சயற்பாடுகை்்ள ்பலப -
்படுத்தும் வ்கையில் வட ைாகைாண 

ைககைளுககைாகை நீதிய்ைசசும் அென் 
கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கைளும் 
இ்ணநது நடத்தும் நடைாடும் 
ப்ச்வயின் முெல் நாள நிகைழ்வு 
பநறறு கிளிதநாசசி ைகைா வித்தி -
யாலயத்தில் ஆரம்்பைானதுடன்  
கிளிதநாசசியில் இநெ நடைாடும் 
ப்ச்வ இரு தினங்கைள ந்டத்ப்ற -
வுள்ளது.

நீதிய்ைசசு அெனுடன் இ்ணநெ 
நிறுவனங்கைள மூலம் ைககைளின் 
பிரசசி்னகைளுககு தீர்வு கைாணுெல், 
்சட்ட வழிகைாட்டல், கைாணி ைறறும் 
வ்ளங்கைள தொடர்்பான சிககைல்கை -
ளுககு தீர்வு த்பறறுக தகைாடுத்ெல், 
நீதி ைறறும் நல்லிணககைம் தொடர்-
பில் ்பாட்சா்ல ைாணவர்கைளுககு 
தெளிவூட்டல், கைாணாைறப்பா-
பனார் தொடர்பில் மு்்றப்பாடு-
கை்்ள வி்சார்ண த்சயெல், பெசிய 
அ்டயா்ள அட்்ட, பி்றபபு, 

இ்றபபு ்சான்றிெழ் தொடர்பில் 
கைாணப்படும் சிககைல்கைளுககு தீர்வு 
வழங்கைல் உளளிட்ட ்பல்பவறு 
ப்ச்வகைள இநெ நடைாடும் ப்ச்வ 
மூலம் த்பறறுக தகைாடுககைப்பட -
வுள்ளன.

இநெ நடைாடும் ப்ச்வ வடைாகைா-
ணத்தின் வவுனியா, முல்்லத்தீவு, 
யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாசசி ைறறும் 
ைன்னார் ைாவட்டங்கைளில் ந்டத்ப-
்றவுள்ளன.  

நீதிககைான பிரபவ்சம் என்்ற 
தொனிபத்பாருளில் நடத்ெப்படும் 
இநெ நடைாடும் ப்ச்வ நிகைழ்வுககு 
்சைகைாலத்தில் 400 மில்லியன் ரூ்பா 
த்சலவில் புதிொகை நிர்ைாணிககைப்பட்-
டுள்ள கிளிதநாசசி புதிய நீதிைன்்ற 
கைட்டிடத் தொகுதி்ய நீதிய்ைச-
்சர் அலி ்சபரி உத்திபயாகைபூர்வைாகை 
தி்றநது ்வத்துள்ள்ை குறிபபிடத் -
ெககைது. (ஸ). 

அரசுக்கு நாளாந�ம்...
நட்டம் ஏற்படுவொகை  தெரிவிககைப -

்பட்டுள்ளது. 
டீ்சல் ைறறும் மின்னுற்பத்திககைான 

விப்சட எண்தணய என்்பன ்பயன்்ப-
டுத்ெப்பட்டு, மின்னுற்பத்தியி்ன 
பைறதகைாளவென் ஊடாகை இலா்பம் 
அ்டய முடியும் என மின்்சார ்ச்்ப 
ெகைவல்கைள தெரிவிககின்்றன.

அத்துடன் மின்னுற்பத்திககைான 
எண்தணய்ய ைாத்திரம் ்பயன்்ப-
டுத்திக குறித்ெ மின்மு்னயத்்ெ 
இயககுவென் மூலம் அதிகை இலா்பம் 
அ்டய முடியும் என அறிவிககைப -
்பட்டுள்ளது.

கைடநெ நாட்கைளில் டீ்சல் ைறறும் 
மின்னுற்பத்திககைான எண்தணய 
என்்பன ்பயன்்படுத்ெப்பட்டு கை்ளனி -

திஸ்ஸ மின்னுற்பத்தி நி்லயத்தின் 
அரசிறகுச த்சாநெைான சிறிய மின்-
மு்னயம் இயககைப்பட்டது.

எவவா்றாயினும் ்சபபுகைஸ்கைநெ 
எண்தணய சுத்திகைரிபபு நி்லயம் 
முழு்ையாகை மூடப்பட்டுள்ள்ை-
யினால் ெறப்பாது கை்ளனிதிஸ்ஸ மின்-
னுற்பத்தி நி்லயத்தின் அரசிறகுச 
த்சாநெைான சிறிய மின்மு்னயம் 
டீ்சல் ைாத்திரம் ்பயன்்படுத்ெப்பட்டு 
இயககைப்படுகின்்றது.

எனபவ, மின்னுற்பத்திககைான 
எண்தணய்ய இ்றககுைதி த்சயவ-
ெறகு அர்சாங்கைம் நடவடிக்கை எடுக -
குைாயின் குறித்ெ மின்மு்னயத்்ெ 
இலா்பத்துடன் இயககை முடியும் 
எனத் தெரிவிககைப்படுகின்்றது.

பிர�ைரின் வங்கி கணக்கிலிருநது...
அவவாறு பைா்சடி த்சயயப்பட் -
டுள்ள ்பணத்தின் த்பரும் ்பகுதி 
பிரெைர் ைஹிநெ ராஜ்பக ஷ ஜனாதி-
்பதியாகை ்பெவி வகித்ெ கைாலத்தில் 
அவருககு ்சம்்ப்ளைாகை கி்டககைப 
த்பற்ற ்பணத் தொ்கை எனவும் கூ்றப-
்பட்டது.  

இந நி்லயில் இவவிடயம் 
தொடர்பில் கைருத்து தெரிவித்ெ 
தராஹான் தவலிவிட்ட, இவவா்றா -
னதொரு ்சம்்பவம் குறித்து பிரெைர் 
அலுவலகைம் அறிநதிருககைவில்்ல. 
பைற்படி ்சம்்பவம் குறித்து ஊட -
கைங்கைளில் தவளியான த்சயதிகைள 
ெைககுத் தெரிநெ்படி ெவ்றான்வ 
ஆகும்.  

இபெபவ்்ள அ்ைச்சர் நாைல் 
ராஜ்பக ஷ, ெனது ெந்ெயின் வங்கிக 
கைணககு தொடர்்பான ்சம்்பவம் 

தொடர்பில் ெனககுத் தெரியாது 
எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.  

அத்துடன் பிரெைருககு அண்்ை-
யில் அறு்வ சிகிச்்ச பைறதகைாள-
்ளப்பட்டொகை தவளியான த்சயதிகை-
்்ளயும் அவர் ைறுத்துள்ளார்.  

எனது ெந்ெ ்வத்திய்சா்லயில் 
அனுைதிககைப்பட்டிருப்பொகைவும், 
அறு்வ சிகிச்்சககு உட்்படுத்ெப-
்பட்டொகைவும் த்சயதிகைள தவளிவந -
ென.   

அது உண்்ைககுப பு்றம்்பானது. 
நானும் என் ெந்ெயும் ்வத்திய்சா-
்லயில் அனுைதிககைப்பட்டிருநெ 
பநாயாளிதயாருவ்ர ைட்டுபை 
்சநதித்பொம். எனது ெந்ெ எநெ 
அறு்வ சிகிச்்சயும் த்சயய-
வில்்ல என்று கூறியுள்ள்ையும் 
குறிபபிடத்ெககைது. 

விவசாயத்திற்கான நீர்...
முன்னுரி்ை வழங்கைப்படும் 
எனவும் அவர் தெரிவித்ொர்.  

நீர் விநிபயாகைத்்ெ நிர்வகிப்பது 
அவர்கைளின் த்பாறுப்பாகும் என்றும் 
, ்பயிர்சத்சய்கைககு நீர் வழங்கும் 
ப்பாது அ்னத்து அம்்சங்கை்்ளயும் 
கைருத்திற  தகைாளகிப்றாம் என்றும் 
அவர் தெரிவித்ொர்.  

வரட்சியினால் நீர்ைட்டம் கு்்றந-
ொல் நீர் மின் உற்பத்தி நி்லயங்கை -
ளுககு நீர் வழங்கைப்படைாட்டாது, 

ஏதனனில் விவ்சாயத் து்்ற்யப 
்பாதுகைாககை பவண்டும். வளிைண்டல-
வியல் தி்ணககை்ளத்தின் ்பரிநது்ர-
கை்்ள ்பரிசீலிப்பொகைவும், அவர்கைள 
ென்னிச்்சயான முடிவுகை்்ள எடுப -
்பதில்்ல என்றும் அவர் தெரிவித்-
ொர்.

நீர் ்பதுககி ் வககைப்படைாட்டாது, 
பெ்வப்படும் ப்பாது வழங்கைப்ப -
டும் என்றும் அவர் பைலும் தெரிவித் -
ொர். 

சகலவி�ைான பிறழ்வுகமளயும்...
 சில ெரபபினரின் ெவ்றான கைருத்து -
கைள இருநெப்பாதிலும் இலங்்கை-
யின் சுகைாொரத் து்்றககு எநெதவாரு 
சூழ்நி்ல்யயும் எதிர்தகைாளளும் 
தி்றன் இருப்பொகை சுட்டிககைாட்டி-
னார்.   ப்பாதிய ்படுக்கைகைள ைறறும் 
ஒட்சி்சன் இருபபுகைள இல்்ல என 
சில குற்றச்சாட்டுகைள முன்்வககைப-
்பட்ட ப்பாதிலும், சுகைாொர அ்ைபபு 

எநெ வ்கையிலும் வீழ்சசிய்டயா-
ைல் இருப்ப்ெ உறுதி த்சயவொகை 
அவர் தெரிவித்ொர்.   

சுகைாொர அ்ைப்்ப உகைநெ 
வ்கையில் த்சயற்படுத்ெவும் ைககை -
ளுககு எநெத் ெட்டுப்பாடும் இல்-
லாைல் ப்ச்வகை்்ள வழங்கைவும் 
முடியும் எனவும் அவர் இென்ப்பாது 
தெரிவித்ொர்.

மு�லீட்டுச் சம�க்கு புதிய �ணிப�ாளர்கள்...
்ச்்பயின் உறுபபினர்கை்ளாகை நியமிக -
கைப்பட்டுள்ளனர்.  

புதிய ்பணிப்பா்ளர் ்ச்்ப விைான 
ப்பாககுவரத்து ைறறும் முெலீட்டு 
வலய அபிவிருத்தி இராஜாங்கை 

அ்ைச்சர் டி.வி.்சானககை ைறறும் 
இலங்்கை முெலீட்டு ்ச்்பயின் 
ெ்லவர் ராஜா எதிரிசூரிய 
ஆகிபயா்ர இலங்்கை முெலீட்டு 
்ச்்பயில் ்வத்து ்சநதித்துள்ளனர். 

தீவிரவா�, ை�க்கருத்துக்கமள...
வி்சாரிப்பெறகு உயர் நீதிைன்்றம் 

பநறறு முன்தினம் (26) அனுைதி 
வழங்கியுள்ளது.   

 முர்து த்பர்னாண்படா, ய்சநெ 

பகைாொதகைாட ைறறும் ஷிரான் குண-
ரத்ன ஆகிய மூவரடங்கிய நீதி்பதிகைள 
குழாம் இநெ உத்ெர்வ பி்றபபித் -
துள்ளொகை தெரிவிககைப்பட்டுள்ளது.  

ஒமிக்பரான் ஆ�த்ம� �விர்க்க...
ப்பாது வலியுறுத்தியுள்ளார்.  
ஆ்பத்்ெ ெடுப்பெறகைாகை மூன்்றா-

வது ெடுபபூசி்ய த்பறறுகதகைாளளு -

ைாறு அவர் த்பாதுைககை்்ள பகைட்-
டுகதகைாண்டுள்ளார். 

பைலும் இரண்டு இலட்சம் சீவைநது...
 ைத்திய அதிபவகை தநடுஞ்சா்ல, 

து்்றமுகை நகைர் ைறறும் நகைர வீட -
்ைபபுத் திட்ட நிர்ைாணம் உள-
ளிட்ட ஏ்னய ெனியார்த் து்்ற 

கைட்டுைானப ்பணிகைளுககைாகை அதிகை 
பகைளவி உள்ளொகை சீதைநது இ்றககு-
ைதியா்ளர்கைள ைறறும் உளநாட்டு உற -
்பத்தியா்ளர்கைள கூறுகின்்றனர்.  

பைலும் 500 மில்...
இலவ்ச ெடுபபூசி திட்டத்தின் கீழ் 

உலகைம் முழுவதும் ஒரு பில்லியனுக-
கும் அதிகைைான ெடுபபூசிகைள விநி-
பயாகிககைப்படும் என்று அதைரிககை 
அர்சாங்கைம் முன்பு அறிவித்திருநெது.   

 அெறகை்ைய, ெறப்பாது உலகை -
்ளாவிய ரீதியில் பைலும் 500 மில் -
லியன் ெடுபபூசிகைள இலவ்சைாகை 
வழங்கைப்படுதைன தெரிவிககைப்பட் -
டுள்ளது.  

மீனவர்கள் பிரச்சிமனயில்... 03ஆம் ்பககைத் தொடர் 
சுட்டிககைாட்டிய அ்ைச்சர் டக்ளஸ் 
பெவானநொ, குறித்ெ விவகைாரம் 
தொடர்்பான புரிெல் இல்லாெவர் -
கைப்ள, இநதியக கைடறத்றாழிலா்ளர்கை -
ளின் ்படகுகைள ஏலமிடப்படும் விட -

யத்தி்ன தி்்ச திருபபும் வ்கையில் 
கைருத்து தெரிவிப்பொகைவும், அ்வ 
சுயலா்ப அரசியல் பநாககைங் 
தகைாண்ட்வ எனவும் தெரிவித் -
ொர்.  

வ�ப. 8  மு�ல் 11 வமர... 03ஆம் ்பககைத் தொடர்

குறிபபிட்டார். இெறகை்ைய அன்்்றய-
தினம் வாயமூல வி்டககைான பகைளவி, 
ஒத்தி்வபபு பநரத்தின் ப்பாொன 

பகைளவி, ்ச்்ப ஒத்தி்வபபு பநரத்தின் 
ப்பாொன பிபரர்ண என்்பவறறுககு 
பநரம் ஒதுககைப்படவில்்ல.  

பநாய் அறிகுறிகள்... 03ஆம் ்பககைத் தொடர் 
நீர் ப்பான்்றவற்்ற வழங்கை பவண்டி-
யது அவசியைாகும்.  

அவவா்றான ்சநெர்ப்பங்கைளில் சிறு-
வர்கை்்ள ்பாட்சா்லககு அனுபபும் 
ப்பாது அவர்கைளின் பநாய நி்ல்ை 
அதிகைரிப்பெறகைான வாயபபுகைள 
இருககின்்றன. ஒருபவ்்ள சிறுவர் 

ஒருவர் தகைாபரானா தொறறுககுள -
்ளாகியிருநொல் நிச்சயைாகை, அவர் 
கைல்வி கைறகும் வகுப்்பச ப்சர்நெ 
ஏ்னய ைாணவர்கைளுககும்தொறறு 
்பரவல்டவெறகைான வாயபபுகைள 
அதிகைம் இருப்பொகைவும் அவர் குறிப-
பிட்டுள்ளார். 

இரு பிரப�ச சம�கள்,... 03ஆம் ்பககைத் தொடர் 
சுெநதிரக கைட்சி , ஸ்ரீலங்கைா த்பாதுஜன 
த்பரமுனவுககு ஆெரவாகை வாககைளித்-
ெது.

அபெப்பான்று கைஹட்டகைஸ்திகி -
லிய ைறறும் தஹாரவத்பாத்ொன 
பிரபெ்ச ்ச்்பகைளுககு ஸ்ரீலங்கைா 
த்பாதுஜன த்பரமுன்வ பிரதிநி-
தித்துவம் த்சயயும் புதிய ெ்லவர் -
கைள இருவர் பநறறு (27)நியமிககைப-
்பட்டார்கைள. தஹாரவத்பாத்ொன 
பிரபெ்ச ்ச்்பககு கைடநெ உளளூ-
ராட்சி ைன்்றத் பெர்ெலில் ஸ்ரீலங்கைா 
த்பாதுஜன த்பரமுனவிலிருநது 8 
உறுபபினர்கைள தெரிவு த்சயயப்பட்-
டார்கைள. ஐககிய பெசியக கைட்சிககு 
ப்பானஸ் உறுபபினருடன் 6 உறுபபி-
னர்கைள தெரிவுத்சயயப்பட்டார்கைள. 
ஸ்ரீலங்கைா சுெநதிர கைட்சிககு ப்பானஸ் 
உறுபபினருடன் 4 உறுபபினர்கைள 
தவறறி த்பற்றார்கைள.   

அென்்படி ஐககிய பெசிய கைட்சி -
யும் ஸ்ரீலங்கைா சுெநதிர கைட்சியும் 
இ்ணநது தஹாரவத்பாத்ொன 
பிரபெ்ச ்ச்்பயின் அதிகைாரத்்ெ 

்கைப்பறறின. அங்கும் வருடாநெ 
வரவு த்சலவு திட்டம் ்சைர்பபிககைப-
்பட்டு கைடநெ 16 ம் திகைதி பொல்வி 
அ்டநெொல் ்ச்்பத்ெ்லவர் நீக-
கைப்பட்டார்.

 பின்னர் பநறறு (27) நடநெ வாக-
தகைடுபபில் ஸ்ரீலங்கைா த்பாதுஜன 
த்பரமுன பிரதிநிதித்துவம் த்சயயும் 
எஸ்.ஆர்.எஸ். கைத்ரிஆராசசி ்ச்்ப 
ெ்லவராகை தெரிவானபொடு ஸ்ரீ -
லங்கைா சுெநதிர கைட்சியும் ஸ்ரீலங்கைா 
த்பாதுஜன த்பரமுனவும் இ்ணநது 
அெறகைான வாககுகை்்ள அளித்திருந-
ென.  

கைஹட்டகைஸ்திஹிலிய பிரபெ்ச 
்ச்்பயின் அதிகைாரத்்ெ ஸ்ரீலங்கைா 
த்பாதுஜன த்பரமுன ்கைப்பறறிய -
பொடு ஸ்ரீலங்கைா த்பாதுஜன த்பர-
முன்வ பிரதிநிதித்துவம் த்சயயும் 
புதிய ெ்லவராகை எஸ்.பி வீரக-
பகைான் தெரிவுத்சயயப்பட்டார். அங்கு 
ஸ்ரீலங்கைா சுெநதிரக கைட்சி ஸ்ரீலங்கைா 
த்பாதுஜன த்பரமுன இ்ணநது 
வாககைளித்திருநென. 

நீமர சிக்கனைாக... 03ஆம் ்பககைத் தொடர் 
இநெ சிககைலான நி்ல்ய கைவனத் -

திறதகைாண்டு நீர் விநிபயாகைத்்ெ ைட்-
டுப்படுத்துவெறகைான பெ்வ ஏற்ப-
டலாம் என தெரிவித்துள்ள பைற்படி 

்ச்்பயானது ைககைள ெண்ணீ்ர மிகைச 
சிககைனைாகை ்பாவிககை பவண்டும் 
என்றும் பகைட்டுகதகைாண்டுள்ளது. 
(ஸ)  

தகைாவிட் ்பரவலுககு ைத்தி -
யில் நாட்டிறகு வரு்கை ெரும் 
தவளிநாட்டவர்கைளுககைான புதிய 
சுகைாொர வழிகைாட்டல்கை்்ள 
சுகைாொர அ்ைசசு பநறறு தவளி -
யிட்டது.  

புதிய வழிகைாட்டுெல்கைளின்்படி, 
தகைாவிட் பநாயககு எதிரான ஒரு 
ெடுபபூசி்யப த்பற்ற, கைடநெ ஆறு 
ைாெங்கைளில் தகைாவிட் பநாயால் 
்பாதிககைப்பட்ட இரட்்ட பிரஜா-
வுரி்ை தகைாண்டவர்கைள உட்்பட 
இலங்்கைவரும் அ்னத்து தவளி-
நாட்டவர்கைளும் முழு்ையாகை ெடுப-

பூசி த்சலுத்திகதகைாண்டவர்கை்ளாகை 
கைருெப்படுகி்றது.  

 பைலும், நாட்டிறகு வநெவுடன் 
விைான நி்லயத்தில் நடத்ெப்ப -
டும் PCR ்பரிப்சாெ்னயின்ப்பாது 
30ககும் கு்்றவான CT ்பரிப்சாெ்ன 
முடிவுகை்்ளக தகைாண்ட சுறறுலாப 
்பயணிகைள ைறறும் இலங்்கையர்கைள 
7 நாட்கைள சுய ெனி்ைப்படுத்ெப-
்பட்ட கைாலத்திறகு இணங்கி விைான 
நி்லயத்்ெ விட்டு தவளிபய்ற 
முடியும்.  

 பைற்படி த்பறுப்பறுகை்்ள தகைாண்-
டவர்கைளின் வீட்டில் ெனி்ைப்ப-

டுத்ெலுககு பெ்வயான அ்னத்து 
வ்சதிகைளும் இருநொல் ைட்டுபை 
அவர்கைள விைான நி்லயத்திலி-
ருநது விடுவிககைப்படுவார்கைள.  

 பைலும், முழு்ையாகை ெடுபபூசி 
த்சலுத்திகதகைாண்ட த்பறப்றாருடன் 
வரு்கைெரும் 12 வயதுககுட்்பட்ட 
பிள்்ளகைள, தகைாவிட் ்பரிப்சாெ்ன-
யில் இருநது முறறிலும் விடுவிககைப -
்படுவர்.  

 பைலும் 12 முெல் 18 வயதுக-
குட்்பட்ட, ஒபர ஒரு ்்பஸர் ெடுப-
பூசி த்சலுத்தியுள்ள சிறுவர்கைள 
ெங்கைளுககு ெைது த்பறப்றாருடன் 

தவளிபய்ற வாயபபு வழங்கைப்பட்-
டுள்ளது.   

 அதிகை ஆ்பத்துள்ள நாடுகைளில் 
இருநது வரும் சுறறுலாப ்பயணிகை-
ளுககைான ெனி்ைப்படுத்ெப்பட்ட 
நடவடிக்கைகைள குறித்து அவர்கை்ளது 
அறிக்கைகைளுககு அ்ைய தீர்ைானிக-
கைப்படும் என்றும் இநெ புதுபபிககைப-
்பட்ட வழிகைாட்டலில் குறிபபிடப -
்பட்டுள்ளது.  

 அென்்படி, அவர்கைளின் ெனி்ைப -
்படுத்ெல் கைாலம் 7   முெல் 14 நாட்கைள 
வ்ர ைாறு்படும் என்றும் அதில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது.  

இலங்கை வரும் வவளிநாட்டவரகைளுக்கு
புதிய சுகைாதார வழிகைாட்டல் வவளியானது

்்பஸர் ெடுபபூ-
சி்ய தொடர்நது, 
தைாடர்னாவும் ஒமிக-
பரான் ்வரஸுககு 
எதிராகை த்சயற்படும் 
பூஸ்டர் ெடுபபூசிக -
கைான ப்சாெ்ன்ய 
ஆரம்பித்துள்ளது.  

அ த ை ரி க கை ா வி ல் 
உள்ள தைாடர்னா 
நிறுவனம் ஒமிக-
பரான் ்வர்ஸ எதிர்தகைாள்ள பிரத்திபயகைைாகை 
பூஸ்டர் ெடுபபூசி்ய ெயாரித்து வருகி்றது. இெற -
கைாகை இரண்டு ெடுபபூசி அ்ளவு தைாடர்னா ெடுப-
பூசி ப்பாட்டுகதகைாண்ட 600 ப்பரிடம் இநெ 
ப்சாெ்ன்ய நடத்ெ உள்ளொகை தெரிவிககைப்பட் -
டுள்ளது.

்பரிப்சாெ்னககு உட்்படுத்ெப்பட்டுள்ள-
வர்கைளில் ்பாதி ப்பர் 6 ைாெங்கைளுககு முன்னர் 
தைாடர்னா ெடுபபூசியின் 2 அ்ளவுகை்்ளயும் 
ப்பாட்டுகதகைாண்டவர்கைள ஆவர்.   

ஒமிக்ரோனுககு எதிரோக 
ம�ோடர்ோ தடுப்பூசி

பலாரன்ஸ் த்சல்வநாயகைம்  

தகைாபரானா ்வரஸ் தொறறு பநாய அறிகுறிகைள 
கைாணப்படாெ சிறுவர்கை்்ள ஆஸ்்பத்திரியில் அனு -
ைதிககைாைல் வீடுகைளிபலபய அவர்கைளுககு சிகிச்்ச -
்யப த்பறறுக தகைாடுககை நடவடிக்கை எடுககுைாறு 
தகைாழும்பு பலடி ரிஜபவ சிறுவர் ைருத்துவை்ன -
யின் விப்சட ைருத்துவ நிபுணர் தீ்பால் த்பபரரா 
தெரிவித்துள்ளார்.  

அபெபவ்்ள தகைாழும்பு பலடி ரிஜபவ சிறுவர் 
்வத்திய்சா்லயில் பநறறுவ்ர தகைாபரானா 
்வரஸ் தொறறுககுள்ளான சிறுவர்கைள 51 ப்பர் 
அனுைதிககைப்பட்டுள்ளொகைவும் அவர் தெரிவித்துள -
்ளார்.  

அவவாறு பநாய அறிகுறிகைள கைாணப்படாெ   சிறு-
வர்கை்்ள வீட்டில் ்வத்து சிகிச்்ச த்சயய முடியும் 
என த்பறப்றார்கைளுககு அறிவுறுத்தியுள்ள அவர், 
1390 என்்ற தொ்லப்பசி இலககைத்துடன் தொடர்பு 
தகைாண்டு வீட்டில் ்வத்து சிகிச்்ச த்சயயும் மு்்ற 
தொடர்பில் ஆபலா்ச்னகை்்ள த்பறறுகதகைாள்ள 
முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.  

தகைாபரானா ்வரஸ் தொறறு ஏற்பட்டிருநொலும் 

கைாயச்சல் அல்லது இ்்ளபபு ப்பான்்ற அறிகுறிகைள 
கைாணப்படாெ சிறுவர்கை்்ள ்வத்திய்சா்லகைளில் 
அனுைதிககை பவண்டிய அவசியம் கி்டயாது என 
தெரிவித்துள்ளார்.  

அவவா்றான பநாய அறிகுறிகைள கைாணப்பட்டால் 
ைாத்திரபை அத்ெ்கைய சிறுவர்கை்்ள ஆஸ்்பத்திரிகை-
ளில் சிகிச்்சககைாகை அனுைதிககை நடவடிக்கை எடுக-
குைாறும் அவர் த்பறப்றார்கை்்ளக பகைட்டுக தகைாண் -
டுள்ளார்.  

 அபெபவ்்ள பநாய அறிகுறிகைள கைாணப்படாெ 
தகைாபரானா ்வரஸ் தொறறு சிறுவர்கைள ஆஸ்்பத்தி -
ரியில் அனுைதிககைப்படுவார்கை்ளானால் அவர்கை்்ள 
வீட்டுககு அனுபபுவெறகு நடவடிக்கை எடுககைப்ப-
டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.  

தகைாழும்பு பலடி ரிஜபவ சிறுவர் ்வத்திய்சா-
்லயில் ெறப்பாது 51 சிறுவர்கைள தகைாபரானா 
்வரஸ் தொறறு கைாரணைாகை சிகிச்்ச த்பறறு வரும் 
நி்லயில் ஒதுககைப்பட்டிருநெ ஒரு வார்ட்டுககுப 
்பதிலாகை பைலும் இரண்டு வார்ட்டுகை்்ள த்பறறுக -
தகைாள்ள நடவடிக்கை எடுககைப்பட்டுள்ளொகைவும் 
அவர் பைலும் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

விபசட ைருத்துவ நிபுணர் தீ�ால் வ�ரிவிபபு  ஆய்வுகளை நடத்துகிறது நிறுவனம்

மகோ்ரோ்ோ அறிகுறிகள் இல்ோத சிறுவரகளுககு
வீட்டி்்்ே சிகிச்சைேளிகக நடவடிக்க

இலங்்கையிலுள்ள அழ -
குககை்ல நிபுணர்கைள 
500 ப்பருககு லண்டன் 
்ப ல் கை ் ல க கை ழ கை த் து டன் 
இ்ணநெ ்பாடதநறிகை்்ள 
தொடர்வெறகைான வாயப-
த்பான்றி்ன வழங்கை அர்சாங்-
கைம் தீர்ைானித்துள்ளொகை 
கைல்வி இராஜாங்கை அ்ைச்சர் 
பியல் நிஷாநெ தெரிவித்துள்ளார்.  

அ ழ கு க கை ் ல த் து ் ்ற யு டன் 
தொடர்பு்டய பிரித்ொனிய பிரதி -
நிதிகைள குழுவுடன் பைறதகைாண்ட 
கைலநது்ரயாடலின் பின்னபர 
அ்ைச்சர் பைறகைண்டவாறு தெரி -

வித்ொர். 
சுைார் 100 மில்லியனுககும் 

அதிகை த்பறுைதிதகைாண்ட 
இப்பாடதநறியி்ன அழ-
கு க கை ் ல த் து ் ்ற யு டன் 
தொடர்பு்டய 4 பிரிவுகை-
ளின் கீழ் தொடரலாதைன-
வும் ்சர்வபெ்ச அங்கீகைாரம் 
தகைாண்ட இப்பாடதநறியில் 

பிரித்ொனிய விரிவு்ரயா்ளர்கைளிடம் 
சிங்கை்ளதைாழித்பயர்பபு மூலைான 
விரிவு்ரகை்்ளயும் த்பறறுகதகைாள்ள 
ஏற்பாடுகைள த்சயயப்பட்டுள்ளொகை-
வும் அ்ைச்சர் பைலும் தெரிவித்-
ொர்.  

500 அழகுகக்்  
நிபுணரகளுககு  
்ணடனில வோய்ப்பு

பலாரன்ஸ் த்சல்வநாயகைம்  
தென் தகைாரியாவுககு பவ்ல -

வாயபபுககைாகை இலங்்கையிலிருநது 
இரண்டாவது குழு கைட்டுநாயககை 
விைான நி்லயத்திலிருநது   பநறறு 
முன்தினம் பு்றப்ப ட்டுச த்சன்றுள்ள-
ொகை இராஜாங்கை அ்ைச்சர் பிரியங் -
கைர ஜயரட்ன தெரிவித்துள்ளார்.  

தென்தகைாரியாவுககு பவ்ல -
வாயபபுககைாகை முெலாவது குழு 
கைடநெ 4 ஆம் திகைதி நாட்டிலிருநது 
பு்றப்பட்டுச த்சன்்ற்ெயடுத்து 
இரண்டாவது குழு பநறறு முன்தி -
னம் பு்றப்பட்டு த்சன்றுள்ளொகைவும் 
இரண்டாவது குழுவில் 80 ப்பர் 
உள்ளடங்குவொகைவும் இராஜாங்கை 
அ்ைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.  

முெலாவது குழுவில் 89 ப்பர் உள -

்ளடங்கியொகைவும் இரண்டாவது 
குழுவில் 80 ப்பர் உள்ளடங்குவொ-
கைவும் அவர்கைளில் 40 ப்பர் புதிொகை 
தொழிலுககு த்சல்்பவர்கைள என்றும் 
ஏ்னய 40 ப்பரும் தொழில் த்சய-
துவிட்டு விடுமு்்றககைாகை நாடு 
திரும்பி மீண்டும் த்சல்்பவர்கைள 
என்றும் இராஜாங்கை அ்ைச்சர் தெரி-
வித்துள்ளார்.  

 தகைாரியாவுககைான பவ்லவாயப-
புககைான உடன்்படிக்கைககிணங்கை 
இலங்்கையிருநது கைடநெ வருடத் -
தில் 1427 ப்பர் தென்தகைாரியாவுககு 
பவ்லவாயபபுககைாகை த்சன்்றதுடன் 
இநெ வருடத்தில் இதுவ்ர 169 
ப்பர் பவ்லவாயபபுககைாகை த்சன் -
றுள்ளொகைவும் அவர் தெரிவித்துள-
்ளார். (ஸ)  

வதனவகைாரிய வவ்லவாய்ப்புக்கு
இரண்டாவது குழுவும் பயணம்
இராஜாஙக அளைச்சர் பிரியஙகர ஜயரத்ன தெரிவிப்பு
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தர்கா ந்ர ஸகாஹிரகா 
்ல்லூரி (ததசிய 
பகாடசகாலை) வீதி சுமகார 
01 த்காடி ரூபகா சசைவில் 
்காபட் வீதியகா் புனரலமக்-
கும் பணி்ள் நகாலை சனிக் -
கிழலம (29) ்காலை 10.00 
மணிக்கு லைபைரீதியகா் 
ஆரம்பித்து லைக்்பபட -
வுள்ைது.   

ஸ்ரீைங்கா சபகாதுஜன சபரமுன 
பகாரகாளுமன்ற உறுபபினர மரஜகான 
பளீல், சநடுஞசகாலை்ள் அலமச் -

சர தஜகான்ஸடன சபர-
னகாணதடகா மற்றும் இரகா-
ஜகாங் அலமச்சர நிமல் 
ைகானஸகா ஆகிதயகாரிடம் 
விடுத்த தைணடுத்காளின-
தபரில் தமற்படி வீதிக்கு 
்காபட் இடுைதற்கு அலமச்-
சினகால் நிதிசயகாதுக்்பபட்-
டுள்ைது.  

தமற்படி பகாடசகாலை சமூ்மும் 
பிரததச ைகாழ் மக்்ளும்  விடுத்த 
தைணடுத்காளின தபரிதைதய 
இவ்வீதிக்கு ்காபட் இட தகான நட-

ைடிக்ல் எடுத்ததகா் பகாரகாளுமன்ற 
உறுபபினர மரஜகான பளீல் தமலும் 
சதரிவித்தகார. 

இந்நி்ழ்வில் இரகாஜகாங் அலமச்-
சர பியல் நிசகாந்தவும் ்ைந்து சி்றப-
பிக்்வுள்ைசதன  சதரிவித்த அைர,  
எஞசியுள்ை எனது பகாரகாளுமன்ற 
்காைத்திற்குள் இனனும் தர்கா ந்ர 
பிரததசத்திற்கு ததலையகான அபி-
விருத்தி்லையும் தசலை்லையும் 
முனசனடுக்் தகான தயகாரகா் இருப-
பதகா்வும் மரஜகான பளீல் சதரிவித்-
துள்ைகார.   

தர்கா ந்ர ஸகாஹிரகா ்ல்லூரி 
வீதிக்கு ஒரு க்காடி செலவில் ்காபட்   
மர்ஜான் பளீல் எம்.பிக்கு மக்்கள் பஜாரஜாட்டு  

ைனனனார் கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட முசலி தேசிய ்பனா்டசனாமலயில் ஐ.எஸ்.ஆர்.சி 
அமைப்பின நிதி உேவியு்டன அமைக்கப்்ப்டவுள்்ள  இரண்டு ைனாடிக் கட்ட்டத்திற் -
கனான அடிக்கல் நனாடடும் நிகழ்வு தநற்று வியனாழக்கிழமை (27) கனாமல 9.30 
ைணிய்ளவில் ்பனா்டசனாமலயின அதி்பர் ேமலமையில் இ்டம்வ்பற்்றது.
இேன த்பனாது விருந்தினர்க்ளனாக வனனி ைனாவட்ட ்பனாரனாளுைன்ற உறுப்பினர் கனாேர் 
ைஸ்ேனான, வ்டைனாகனாண கல்வி ்பண்்பனாட்டலுவல்கள் விம்ளயனாடடுத்தும்ற அமைச்-
சின வசயலனா்ளர் ஐ.வர -
தீஸ்வரன உட்ப்ட அதிதி-
கள் கலந்து வகனாண்டு 
அடிக்கல்லிமன நனாடடி 
மவப்்பமேயும், கலந்து 
வகனாண்்ட ைனாணவர்க-
ம்ளயும் ்ப்டஙகளில் 
கனாணலனாம். 

(ைனனனார் குறூப் 
நிரு்பர்)

வைனா்றடுவ ைனாநகர முேல்வர் சைனலனால் வ்பர் -
னனாண்த்டனாவின பி்றந்ே தினத்மே முனனிடடு 
19ஆவது வரு்டைனாக வேனா்டர்ந்து நம்டவ்பற்்ற 
இரத்ேேனான நிகழ்வில் முேல்வர் இரத்ேேனானம் 
வழஙகுவமேயும் இரத்ேேனான நிகழ்வில் ்பங -
தகற்்ற ஒருவருக்கு தையர் சனானறுப்்பத்திரம் வழங -
குவமேப்்ப்டத்தில் கனாணலனாம். 
 (்ப்டம்: ்பனாணந்தும்ற ைத்திய குறூப் நிரு்பர்)

சகாை்ச்தசரி விதசட 
நிருபர

சசௌபகாக்கியகா உற்பத்-
திக் கிரகாமமகா் சதரிவு 
சசயயபபட்ட உடுவில் 
பிரததச சசயை்பிரிவுக்-
குட்பட்ட இணுவில் 
பகால் உற்பத்திக் கிரகா-
மத்திற்்கான உப்ரணங-
்ள் ைழஙகும் நி்ழ்வு 
அணலமயில் உடுவில் 
பிரததச சசயை்த்தில் 
இடம்சபற்்றது. இந்நி-
்ழ்வில் பிரதம விருந் -
தினரகா் யகாழ் மகாைட்ட 
அபிவிருத்தி ஒருஙகி-
லணபபுக் குழுத்தலை-
ைர அங்ஜன இரகாம-
நகாதன ்ைந்துச்காணடு 
உற்பத்திக் கிரகாமத்திற்-
்கான சபகாருட்்லை 
ைழஙகி லைத்திருந்தகார. 
கிரகாமிய சபகாருைகாதகா-
ரத்லத தமம்படுத்தும் சபகாருட்டு 
75 இைட்சம் ரூபகாய ஒதுக்கீட்டில் 
இணுவிலில் பகால் உற்பத்திக்கிரகா-
மம் மகாைட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் 
தலைைர அங்ஜன இரகாமநகாதனி-
னகால் அணலமயில் அஙகுரகாரப-
ணம் சசயது லைக்்பபட்டிருந்-
தலம குறிபபிடத்தக்்து.

உற்பத்திக் கிரகாமத்திற்்கான 
சபகாருட்்ள் ல்யளிபபு நி்ழ்வின 
பினனர பகாரகாளுமன்ற உறுபபினர 
அங்ஜன ்ருத்து சதரிவிக்ல்யில்;

சசௌபகாக்கியகா உற்பத்திக் கிரகா-
மமகா் சதரிவு சசயயபபட்ட 
இணுவில் பகால் சகாரந்த உற்பத்திக் 
கிரகாமத்திற்்கான குழு ஒனறு சதரிவு 
சசயயபபட்டு அதற்கு ததலையகான 
சபகாருட்்ள் ைழஙகி லைக்்பபட்-
டுள்ைன. 

சைகுவிலரவில் பகால் சகாரந்த 
உற்பத்திப சபகாருட்்லை தயகா-
ரித்து அதனூடகா் தமது கிரகாமத்லத 
முனதனற்றுைகார்ள். ஜனகாதிப -
தியின ச்காள்ல்த்திட்டத்திற்கு 

அலமைகா் சமுரத்தி அலமச்சின 
ஊடகா் முனசனடுக்்பபடும் 
தைலைத்திட்டம் இது. இவ்தை-
லைத்திட்டத்தின கீழ் நகாடு பூரகா -்
வும் 500 கிரகாமங்ள் சதரிவு சசய-
யபபட்டுள்ைன.

அந்தைல்யில் யகாழ் மகாைட்டத்-
தில் 16 சசௌபகாக்கிய உற்பத்திக் 
கிரகாமங்ள் அஙகுரகாரபணம் சசயது 
லைக்்பபட்டு அைற்றுக்்கான 
சபகாருட்்ள் ைழஙகி லைக்்பபடு-
ைதகா் அைர தமலும்  சதரிவித்தகார. 

பகால் உறபத்திக் கிரகாமத்துக்கு
உப்ரணங்ள் வழஙகி வவப்பு

ngaH khw;wk;

nfhOk;G khtl;lk; = 

[atHjdGu Nfhl;Nl 

gpuNjr nrayfg; 

gphptpd; ,yf;fk; 25/9 
jd;j;hP khtj;ij> vj;Jy; 

Nfhl;Nl> Nfhl;Nl ,y; 

trpf;Fk; gpwg;Gr;rhd;Wg; 

gj;jpuj;jpy; ngaH Fwpg;gp 

lg;gl;Ls;s khf;ul; mk;kh 

Mfpa ehd;> mg;ngaiu 

cgNahfpg;gJ ,y;iy 

vdTk;> jw;NghJ 

N[hrg; khfpwl; Qhdk; 

(Joseph Margaret 
Ganana) vd;w ngaiu 

cgNahfpg;gJ vdTk; 

,yq;if FbauRf;Fk;> 

nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

N[hrg; khfpwl; Qhdk;

2012Mk;Mz;bd; 22Mk; 
,yf;fj;jpw;fhd cs;@H 

mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; 
(jpUj;j) rl;lj;jpdhy; jpUj;j 

cs;@u; mjpfhu rigfs; 
Njh;jy;fs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; fPo; nra;ag;gLk; 
mwptpj;jy;

tlNky; cs;@H mjpfhu rig 

Mizahsuhfpa Nf.vk;.vr;.v];.Nf. [ayj; 

mfpa ehd; 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; 

,yf;fj;jpw;fhd cs;@H mjpfhu rigfs; 

Njh;jy;fs; (jpUj;jk;) rl;lj;jpd; jpUj;j 

cs;@H mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 66V gphptpd;fPo; vdf;F 

mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhug;gb tlNky; 

khfhzj;jpDs; mike;Js;s  k`t 

gpuNjr rigapd; Jizj; jiytiu 

Njh;e;njLf;Fk; nraw;ghl;bw;fhd $l;lk; 

2022.02.15Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

k`t gpuNjr rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

eilngWk; vd;gjid ,j;Jld; mwtpj;jy; 

tpLf;fpd;Nwd;.

Nf.vk;.vr;.v];>Nf. [ayj;>

cs;@uhl;rp Mizahsh; 

(tlNky;).

2022.01.26Me; jpfjp

2Mk; khb> gp. fjT

khfhz rig mYtyfj; njhFjpapy; 

mike;Js;s tlNky; cs;@uhl;rp 

jpizf;fsj;jpypUe;J

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

mk;gse;njhl;il> nfhf;fy;y ~rpq;`fphp| 

,y;yj;jpy; trpf;Fk; Kj;Jn`d;djpNf 

epky; fpj;rphp Mfpa ehd;>

gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp gpu];ah 

tpN[#hpa vd;gthpdhy; 2009.03.29 md;W 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 1434 ,yf;fKila 

tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; %yk;>

mk;gyd;njhl;l> Nehdfk ,y; trpf;Fk; 

mUz rhd;j tPutHz vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 

2022.01.19 Kjy; nray;tYg; ngWk; 

tz;zk; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg; 

gl;Ls;snjd midtUf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

Kj;J n`d;djpNf epky; fpj;rphp

~rpq;`fphp| nfhf;fy;y

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F Kd;dh; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

ntgy;nyNftj;j gpyhd> tQ;rhty> 

gpyhd vd;Dk; Kfthpapy; trpf;Fk; gpa+kp 

epuQ;rpfh tpkyfPHj;jp Mfpa ehd; fhyp 

khtl;lj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

flikahw;Wk; gpurpj;j  nehj;jhhprhf 

cl;gpuNtrpg;gjw;fhf   nehj;jhhpR 

,Wjpg;ghPl;irf;F Njhw;Wtjd; nghUl;L 

107Mk; mj;jpahakhd nehj;jhhpRf; 

fl;lis rl;lj;jpd;> 7tJ gphptpd; gpufhuk; 

,j;jpdk; njhlf;fk; xU khjj;jpd; gpd;dh; 

gjpthsh; ehafj;jplk; NfhUtjhf 

midtUf;Fk; ,j;jhy; njhptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

nehj;jhhpR vOJtpidQh;.

gpa+kp epuQ;rpfh tpkyfPHj;jp>

ntgy;nyNftj;j>

tQ;rhty> gpyhd.

2022.01.28

ngWif mwptpj;jy;

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R
nfhOk;G-05> vy;tpl;bfy khtj;j ,y. 354/2 ,y; mike;Js;s jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp 

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd; fPof;fhZk; ngWiffis elj;jpr; nry;tjw;fhf jiytH> ngWiff; 

FOtpdhy; ,j;jhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf; 

fk;
ngWif ngWif fhyk;

Nfs;tpf; 

fl;lzk; (&)

Nfs;tpfs; 

Vw;Wf; nfhs;sy;

Nfs;tpg; gpizg; 

ngWkjp (&)

01 ghJfhg;Gr; Nritia elj;jpr; 

nry;yy; (epGdjhgpar/ 
Nfhs; kz;lgk;) MSVRI/LOG/
PRO/03/22/2021

2022.03.01 

- 2023.02.28 

tiuahd xU 

tUl fhyj;jpw;F

1>000.00 2022.02.14 gp.g. 

2.00 my;yJ 

mjw;F Kd; 

50>000.00

02 Jg;GwNtw;ghl;L Nritia 

ngw;Wf; nfhs;sy; 

(epGdjhgpar/ gj;juKy;y 

tshfk;/ Nfhs;kz;lgk;) 

MSVRI/LOG/PRO/03/23/2021

2022.03.01 

- 2023.02.28 

tiuahd xU 

tUl fhyj;jpw;F

1>000.00 2022.02.14 gp.g. 

2.00 my;yJ 

mjw;F Kd;

50>000.00

(01)  Nkw;gb xt;nthU ngWiff;Fk; Nfs;tp Mtzq;fis 2022.01.28 Kjy; 2022.02.11k; jpfjpfspy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; nfhOk;G - 05> vy;tpl;bfy khtj;j ,y. 354/2 ,y; mike;Js;s 

jpwd; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd; ngWifg; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf kPsspf;fg;glhj 1000/- Nfs;tpf; fl;lzj;ij mikr;rpd; fhrhshplk; nrYj;jp 

gw;Wr; rPl;il ,t; mikr;rpd; ngWifg; gphptpw;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(02)  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.02.14k; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;G jiytH> ngWiff; 

FO> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fq;;fs; ,uh[hq;f mikr;R ~epGdjh gpar| 

,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;j> nfhOk;G -05 vd;w Kfthpf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

,y;iynadpy; ,t; mikr;rpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

(03)  Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

(04)  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mjw;fhf cq;fSf;F 

my;yJ cq;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

(05)  Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ xt;nthU ngWifapdJk; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;fhf &. 50>000/- 
ngWkjpf;F rkkhdthW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mEkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapdhy; 180 ehl;fyhk; 

(2022.08.12) ,w;F nry;YgbahFkhW nrayhsH> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 

Gj;jhf;fq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; ngahpy; Nfs;tpg; gpiznahd;iw my;yJ &. 50>000.00 njhifia 

mikr;rpd; fhrhshplk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr; rPl;il rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(06)  xt;nthU ngWifiaAk; elj;jpr; nry;Yk; NghJ Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gLk; epge;jidfSf;F 

mikthf mr; Nritfis elj;jpr; nry;y Ntz;baJld;> xg;ge;jf;fhuH jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> 

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsUld; cld;gbf;ifnahd;Wf;F cw;gly; 

Ntz;Lk;.

(07)   ,Jgw;wpa Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; njhiyNgrp ,y 0112136550 gzpg;ghsH (cw;fl;likg;G trjpfs; 

mgptpUj;jp) kw;Wk; 0112136551 cjtpg; gzpg;ghsH (cw;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp) my;yJ 011-2136554 

gzpg;ghsH (nraw;ghLfs;) I mioj;J my;yJ 0112136555 ngWifg; gphptpid mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(08)  ,g; ngWif rk;ge;jkhf Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.02.03 K.g. 11.00 ,w;F ngWifg; gphpty; 

eilngWk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk;

Gj;jhf;fq;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

~epGdjh gpar| ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;j> ehuhN`d;gpl;l

nfhOk;G - 05.

2022.01.28



க�ொத்மலை �ல்வி வையத-
திற்குட்பட்ட ஸ்ரீசண்மு�ொ 
தமிழ் விததியொையததிற்கு 
�ணனி�லை வழங்கும் 
நி�ழ்வு ்பொ்டசொலை அதி்பர் 
திரு்மதி. வனித்மைர் தலை-
ல்மயில் அண்ல்மயில் நல்ட-
க்பற்்றது.  

நி�ழ்வில் பிரத்ம அதி-
தியொ� க�ொத்மலை �ல்வி 
வைய க�ொட்ட �ல்விப் 
்பணிப்்பொைர் இங்�சொ, IMHO நிறுவனததின் திட்ட ்பணிப்்பொ-
ைர் �நலதயொ விககனஷவரன், இரடனம் அல்றக�ட்டலை, 
வன்னி க�ொப் ஆகிய அல்மப்பு�ளின் ஒருங்கிலணப்்பொ-
ைர் முரளி ஆகிகயொர் �ைநதுக க�ொண்்டனர். இரடனம் 

அல்றக�ட்டலை, வன்னி க�ொப் ஆகிய அல்மப்புக�ள் 
இலணநது நவீன �ற்்றல் கசயற்்பொடு�லை ஊககுவிககும் 
மு�்மொ� இப் ்பொ்டசொலை ்மொணவர்�ளுககு மூன்று �ண-
னி�லை வழங்கியுள்ைது.    

அரச ஊழியர்�ளுககு வழங்�ப்்ப-
டும் 5000 ரூ்பொ நிவொரணக க�ொடுப்-
்பனவில் நிரநதர நிய்மனம் வழங்-
�ப்்ப்டொதுள்ை உதவி ஆசிரியர்�ள்  
உள்ை்டக�ப்்ப்டவில்லை. இததிட-
்டததில் உதவி ஆசிரியர்�ளும் உள்-
வொங்�ப்்ப்ட கவண்டுக்மன்்பது்டன், 
ச்ம�ொை க்பொருைொதொர கநருக�டிலய 
�ருததிற்க�ொண்டு விலரவொ� அவர்-
�ளுககு நிரநதர நிய்மனங்�லை 
வழங்குவதற்கும் �ல்வி அல்மச்சு 
ந்டவடிகல�கயடுக� கவண்டுக்மன 
க்பருநகதொட்ட பிரொநதியங்�ளுக-
�ொன பிரத்மரின் இலணப்புச் கசய-
ைொைரும் இ.கதொ.�ொவின் உ்ப தலை-
வரு்மொன கசநதில் கதொண்்ட்மொன் 
கதரிவிததுள்ைொர்.

நொடடில் ஏற்்படடுள்ை க்பொருைொ-
தொர கநருக�டிலய �ருததிற்க�ொண்டு  
அலனதது அரச ஊழியர்�ளுககு 5000 
ரூ்பொ நிவொரண க�ொடுப்்பனலவ, சம்-
்பைதது்டன் வழங்குவதற்கு அரசொங்-
�ம் ந்டவடிகல��லை எடுததிருநதது. 

ஆனொல், இநத வி்டயததில்  உதவி ஆசி-
ரியர்�ள் உள்ை்டக�ப்்ப்டவில்லை.

ஆசிரிய நிய்மனததுக�ொன 
அலனதது தல�ல்ம�லையும் இவர்-
�ள் முழுல்மயொ� பூர்ததி கசய்துள்ை 
சூழலில் இன்னமும் இவர்�ளுககு 
நிரநதர நிய்மனமும் வழங்�ப்்ப்ட-
வில்லை. இதன் �ொரண்மொ� இவர்-
�ைது முழுல்மயொன தி்றல்மலய 
்பொ்டசொலை�ளில் கவளிப்்படுதத சந-
தர்ப்்பமும் கில்டப்்பதில்லை.

இநத வொரம் நொன் ்பதுலை ்மொவட-
்டததில் உள்ை தமிழ் ்பொ்டசொலை-
�ளுககு விஜயம் க்மற்க�ொண்்ட 
க்பொது, உதவி ஆசிரியர்�ள் நிரநதர 
நிய்மனங்�ள் வழங்�ப்்ப்டவில்லை 
எனவும் அரசொல் வழங்�ப்்படும் 
5000 ரூ்பொய் நிவொரணத கதொல� 
வழங்�ப்்ப்டவில்லை என  குற்்றச்-
சொடடுக�லை முன் லவததனர்.  

நொன் ஊவொ ்மொ�ொணததில்  �ல்வி 
அல்மச்சரொ�விருநத �ொைப்்பகுதியில் 
ஊவொ ்மொ�ொணததில் 90 சதவீதம் 

ஆசிரிய உதவியொைர்�ளுக�ொன நிய்ம-
னம் வழங்�ப்்படடுள்ைது. மீதமுள்ை 
10 சதவீதம் 2019 கதொ்டக�ம் 2022 ஆம் 
ஆண்டு வலர வழங்�ப்்ப்டவில்லை 
என்்பது கவதலனயளிககி்றது. நொன் 
�ல்வி அல்மச்சரொ� இருநத க்பொது 
ஒகர நொளில் 400 உதவி ஆசிரியர்�-
ளுககு நிரநதர நிய்மனதலத க்பற்றுக 
க�ொடுததிருநகதன். இதனொல் நிரநதர 
நிய்மனதலத வழங்குவது என்்பது 
மி�வும் �டின்மொன �ொரியம் அல்ை 
என்்பலத நொன் நன்கு அறிகவன். 

எனகவ விலரவொ� இவர்�ளுககு 
நிரநதர நிய்மனங்�லை  வழங்� 
�ல்வி அல்மச்சு முன்னுரில்ம 
அளிக� கவண்டும் என்்பது்டன், 
5000 ரூ்பொ நிவொரண கதொல�லயயும் 
இவர்�ளுககு வழங்� ந்டவடிகல�-
�ள் எடுக�ப்்ப்ட கவண்டுக்மனவும் 
கசநதில் கதொண்்ட்மொன் க�ொரிகல� 
விடுததுள்ைொர்.
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உகலரன் மீது ரஷயொ ஆக-
கிரமிப்பு கதொடுக�க கூடும் 
என்்ற எச்சரிகல�ககு ்மத-
தியில் உகலரலன கநட-
க்டொவில் இலணப்்பலத 
தல்ட கசய்வது குறிதத 
ரஷயொவின் க�ொரிகல�லய 
அக்மரிக�ொ நிரொ�ரிததுள்-
ைது. உகலரன் ்பதற்்றதலத 
தணிப்்பதற்�ொன ரஷயொவின் 
க�ொரிகல�ககு அக்மரிக�ொ 
இரொஜொங்�ச் கசயைொைர் அன்்டனி 
பிளின்�ன் உததிகயொ�பூர்வ்மொ� ்பதி-
ைளிததுள்ைொர்.   

கநடக்டொவு்டன் ஒருங்கிலணநது 
பிளின்�ன் வழங்கி இருககும் ்பதிலை 

்பரிசீலிதது த்மது நொடு ்பதிைளிககும் 
என்று ரஷய அல்மச்சர் ஒருவர் கதரி-
விததுள்ைொர். கநடக்டொ இரொணுவக 
கூட்டணியின் விரிவொக�ம் ்மற்றும் 
அது கதொ்டர்்பொன ்பொது�ொப்பு பிரச்சி-

லன�ள் கதொ்டர்பில் ரஷயொ 
க�ொரிகல��லை விடுததி-
ருநதது. இதில் உகலரன் 
்மற்றும் ஏலனய நொடு�ள் 
அநதக கூட்டணியில் 
இலணயும் சொததியதலத 
நிரொ�ரிக� கவண்டும் என்று 
ரஷயொ க�ொரி இருநதது.   

இநநிலையில் உகலரன் 
எல்லைலய ஒடடி ரஷயொ 
அண்ல்மய வொரங்�ளில் 

்பல்ட�லை குவிததிருப்்பது க்மற்கு 
நொடு�ளின் �வலைககு �ொரண்மொகி-
யுள்ைது. ரஷயொ ஆககிரமிப்பு ஒன்-
றுககு தயொரொவதொ� கூ்றப்்பட்டக்பொ-
தும் அதலன ரஷயொ ்மறுததுள்ைது.

ரஷ்யாவின் க�யாரிக்�்்  
நிரயா�ரித்தது அமெரிக�யா

நிலவில் ம�ோதவுள்ள  
�ஸ்க்கின் ர�ோக்ரகெட்

போல் வீதியில் விசித்தி�  
ரபோருள கெண்டுபிடிப்பு

பல நூறு ரபண்கெள்ள  
ரகெோன்்றதற்கு �ன்னிப்பு

மபய் கு�ங்கு கெண்டுபிடிப்பு

வட ரகெோரியோ ம�லும் இரு ஏவுகெளை வீச்சு

ஈகைொன் ்மஸ்ககின் விண்கவளி 
ஆரொய்ச்சி நிறுவனததினொல் அனுப்்பப்-
்பட்ட கரொகக�ட ஒன்று நிைவில் க்மொதி 
கவடிககும் ்பொலதயில் ்பயணிதது வரு-
கி்றது.   

2015 ஆம் ஆண்டு ஏவப்்பட்ட 
க்பொல்க�ொன் 9 பூஸ்்டர் கரொகக�ட 
தனது திட்டதலத பூர்ததி கசய்த பின் 
பூமிககுத திரும்புவதற்கு க்பொது்மொன 
எரிக்பொருள் இல்ைொத நிலையில் விண்-
கவளியிகைகய தங்கியுள்ைது.   

இநநிலையில் �டடுப்்பொடல்ட 
இழநத கரொகக�ட ஒன்று நிைவில் 
க்மொதவிருப்்பது இது முதல்முல்ற 
என்று வொனியைொைர்�ள் கதரிவிததுள்ை-
னர். எனினும் இதன் ்பொதிப்பு குல்றவொ-
�கவ இருககும் என்று கூ்றப்்படுகி்றது.   

ஒரு மில்லியன் ல்மல் ்பயணததில் 
விண்கவளிககு வொனிலை கசய்்மதி 
ஒன்ல்ற அனுப்பிய பின் இநத 
கரொகக�ட ஏழு ஆண்டு�ைொ� ல�வி-

்டப்்பட்ட நிலையில் பூமியின் சுற்றுவட-
்டப்்பொலதயில் உள்ைது.   

இநநிலையில் இநத கரொக�ட 
நிைவில் க்மொதும் நி�ழ்வு வரும் ்மொர்ச் 
4 ஆம் தி�தி இ்டம்க்ப்ற வொய்ப்பு 
உள்ைது.     

்பொல் வீதி ்மண்்டைததில் விசித-
திர்மொன சுழலும் க்பொருள் ஒன்ல்ற 
�ண்டுபிடிததிருககும் அவுஸ்திகர-
லிய ஆய்வொைர்�ள் அது வொனிய-
ைொைர்�ள் இதுவலர �ண்டிரொத 
ஒன்று என்று குறிப்பிடடுள்ைனர்.   

்பல்�லைக�ழ� ்மொணவர் 
ஒருவர் தனது ்பட்டப்்படிப்பு 
ஆய்வுக �டடுலரக�ொ� ்பணியொற்றிய-
க்பொகத இநதப் க்பொருலை முதலில் 
அவதொனிததுள்ைொர். இநதப் க்பொருள் 
ஒவகவொரு ்மணிததியொையததிலும் 
மூன்று த்டலவ�ள் கரொடிகயொ ஆற்்ற-
லின் மி�ப்க்பரிய கவடிப்ல்ப கவளிப்-
்படுததி வருகி்றது.   

ஒவகவொரு 18.18 நிமி்டங்�ளிலும் 
்மணிப்க்பொறி க்பொன்று துடிப்பு கவளிப்-

்படுகி்றது என்று இநத �ண்டுபிடிப்பு 
கதொ்டர்பில் ஆய்வு க்மற்க�ொள்ளும் 
வொனியல் விஞ்ொனி ந்டொஷொ க�ர்லி 
கவொக�ர் குறிப்பிடடுள்ைொர்.   

பூமியில் இருநது சு்மொர் 4,000 ஒளி-
யொண்டு கதொலைவில் இருககும் இநதப் 
க்பொருள் நம்்பமுடியொத அைவு பிர�ொசத-
லதயும் மி�வும் வலுவொன �ொநதப்புைத-
லதயும் க�ொண்டுள்ைது.   

15 ்மற்றும் 18 ஆம் நூற்்றொண்டு�-
ளுககு இல்டகய சூனியக�ொரர்�ள் என 
குற்்றம்சொட்டப்்பட்ட நூற்றுக�ணக-
�ொன க்பண்�ள் மீது ்மரண தண்்டலன 
நில்றகவற்்றப்்பட்டதற்கு ஸ்க்பயினின் 
�்டைொன் பிரொநதிய ்பொரொளு்மன்்றம் 
உததிகயொ�பூர்வ்மொ� ்மன்னிப்புக க�ட-
டுள்ைது.   

700ககும் அதி�்மொன க்பண்�ள் சித-
திரவலத கசய்யப்்படடு க�ொல்ைப்்பட-
்டதன் நிலனவ�தலத ்மறுசீரல்மப்்பது 
கதொ்டர்்பொன தீர்்மொனததிற்கு க்பரும்-
்பொன்ல்ம எம்.பிக�ள் ஆதரவொ� வொக�-
ளிததனர்.   

ஐகரொப்்பொவின் முதைொவது பிரொநதிய-
்மொ� �ட்டகைொனியொவிகைகய சூனியக-
�ொரர்�ள் கவடல்டயொ்டப்்படடிருப்்ப-
தொ� ஸ்க்பயின் வரைொற்்றொய்வொைர்�ள் 
�ண்டுபிடிததுள்ைனர்.   

்மரண தண்்டலன�ள் நில்றகவற்்றப்-
்பட்டதில் மி� க்மொச்மொன ்பகுதியொ�-
வும் இது இருநதது.   

குழநலத�ளின் திடீர் ்மரணம் 
அல்ைது க்மொச்மொன விலைச்சலுககு 

சூனியக�ொரர்�கை �ொரணம் என்று நம்-
்பப்்பட்டது. சூனியக�ொரர்�ள் என்்ற குற்-
்றச்சொடடில் க்பரும்்பொலும் க்பண்�ள் 
உட்ப்ட ஆயிரக�ணக�ொனவர்�ள் 
ஐகரொப்்பொவில் சிததிரவலத கசய்து 
க�ொல்ைப்்படடுள்ைனர். இநத கசயலுக-
�ொ� இதற்கு முன்னர் ஸ்க�ொடைொநது, 
சுவிடசர்ைொநது ்மற்றும் கநொர்கவ நொடு-
�ளும் ்மன்னிப்புக க�ட்டல்ம குறிப்பி-
்டததக�து.     

ஆசியொவின் மீ�ொங் ்பகுதியில் புதி-
தொ�க �ண்டுபிடிக�ப்்பட்ட 224 உயி-
ரினங்�ளின் ்படடியலை உை� வன-
விைங்கு நிதியம் கவளியிடடுள்ைது.  

�ம்க்பொடியொ, ைொகவொஸ், மியன்-
்மொர், தொய்ைொநது ்மற்றும் வியடநொம் 
ஆகிய ்பகுதி�லை உள்ை்டககிய 
மீ�ொங் ஆற்றுப் ்படுல�யில் �ண்-
�லைச் சுற்றி கவள்லை வட்டம் 
க�ொண்்ட க்பய் குரங்கு, தவலை-
�ள், முதலை ்மற்றும் புதிய மூங்கில் 
இனங்�ளும் �ண்டுபிடிக�ப்்படடுள்-
ைன.  

மீ�ொங் ்பகுதியில் வொழி்ட அழிப்பு, 
்மனிதர்�ைொல் உண்்டொக�ப்்படும் 
கநொய்�ள் க்பொன்்ற �ொரணி�ைொல் 
க்பரும்்பொைொன உயிரினங்�ள் அழிவின் 
விளிம்பில் இருப்்பதொ� ஆய்வொைர்�ள் 
கதரிவிததுள்ைனர்.  

க்மலும் இங்கு �ொணப்்படும் அதி-
�்மொன உயிரினங்�ள் அல்டயொைம் 
�ொணப்்படுவதற்கு முன்க்ப அழிலவ 
எதிர் க�ொள்வதொ�வும் அது குறிப்பிட-
்டது.    

வ்ட க�ொரியொ கநற்று இரு குறுகிய தூர ்பலிஸ்-
டிக ஏவு�லண�லை �்டலை கநொககி கசலுததி 
இருப்்பதொ� கதன் க�ொரியொ ்மற்றும் ஜப்்பொன் கதரி-
விததுள்ைன.   

வ்ட க�ொரியொ இநத ்மொதததில் க்மற்க�ொள்ளும் 
ஆ்றொவது ஏவு�லண கசொதலனயொ� இது உள்ைது. 
கநற்று ்பொய்ச்சப்்பட்டலவ, புவியீர்ப்பு ஏவு�லண�-

ைொ� இருக�ைொம் என்று அவற்ல்றக �ண்�ொணிதத 
கதன் க�ொரியொ கூறுகி்றது. 

கிழககுக �்டலில் விழுவதற்கு முன்னர், ஏவு�-
லண�ள் 20 கிகைொமீற்்றர் உயரததில் 190 கிகைொ-
மீற்்றர் தூரம் ்ப்றநததொ�த கதரியவநதுள்ைது.  

சி்றப்புப் க்பொருைொதொர ்மண்்டைததிற்கு 
கவளிகய ஏவு�லண�ள் விழுநததொ� ஜப்்பொன் 

கூறியது. வ்ட க�ொரியொ �்டநத வொரம் கரூஸ் 
ஏவு�லண என்று சநகதகிக�ப்்படும் இரு ஏவு�-
லண�லை வீசியகதொடு, �்டநத ஜனவரி 14 ்மற்றும் 
17 ஆம் தி�தி�ளில் ்பலிஸ்டிக ஏவு�லண�லை 
கசொதிததது. முன்னதொ� ஜனவரி 5 ்மற்றும் 11 ஆம் 
தி�தி�ளில் ல�ப்்பர்கசொனிக ஏவு�லண என்று 
கூ்றப்்பட்ட ஏவு�லண�லை ்பொய்ச்சியது.    

உய்குர் சமூகெத்தின்  
தளலவர் மவதளை

போக். ஹிந்து  
ஆலயம் தகெர்ப்பு

சீன பீஜிங் ஒலிம்பிக க்பொடடியில் 
அவுஸ்திகரலியொ கதொ்டர்நது ்பங்-
க�ற்� தீர்்மொனிததிருப்்பது த்மககு 
கவதலன தருவதொ� உய்குர் சமூ�த 
தலைவர் ஆதம் துரொன் கதரிவித-
துள்ைொர். “அவர்�ள் எ்மது ்மக�ள் 
மீது இனப்்படுக�ொலையில் ஈடு்பட-
டுள்ைனர்” என்றும் அவர் குறிப்பிட-
்டொர். 2011 ஆம் ஆண்டு சீனொலவ 
விடடு கவளிகயறிய துரொன் அவுஸ்-
திகரலியொவில் குடிகயறியுள்ைொர்.

சிநத ்மொ�ொணததில் உள்ை 
ஹிகைொஜ் ்மொததொ ்மநதிர் ஹிநது ஆை-
யதலத ்பொகிஸ்தொன் இஸ்ைொமியவொத 
�டும்க்பொக�ொைர்�ள் இடிததுத த�ர்த-
துள்ைனர். ்பொகிஸ்தொனில் �்டநத 
22 ்மொதங்�ளில் ஹிநது ஆையங்�ள் 
மீது தொககுதல் ந்டததப்்படுவது இது 
11ஆவது முல்றயொகும். சம்்பவம் 
இ்டம்க்பற்்ற இ்டததிற்கு கசன்-
றுள்ை ்பொகிஸ்தொன் ஹிநது ஆைய 
மு�ொல்மததுவத தலைவர் கிறிகஷன் 
சர்்மொ, �டும்க்பொககு இஸ்ைொமியவொ-
தி�ள் ்பொக. உச்ச நீதி்மன்்றம் ்மற்றும் 
அரசுககுக கூ்ட ்பயப்்படுவதில்லை 
என்று ஊ்ட�ங்�ளி்டம் கதரிவிததொர்.

ஹற்்றன் மபோளடஸ் பி�தோை வீதியில் 
முச்சக்கெ�ண்டி விபத்து

�த்திய �ோகெோை நூலகெங்கெளுக்கு 
புத்தகெங்கெள, த்ளபோடங்கெள வழங்கெல்

கநொட்டன் பிரிடஜ் நிரு்பர் 

�ற்்றன் க்பொல்டஸ் பிரதொன 
வீதியில் முச்சக�ரண்டிகயொன்று 
்பள்ைததில் வீழ்நது வி்பததுககுள்-
ைொனதொ� �ற்்றன் க்பொலிஸொர் 
கதரிவிததனர். �ற்்றன் 
க்பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட 
டிகக�ொயொ ்பட்டல்�ை ்பகுதி-
யிகை கநற்றுக �ொலை இவவி-
்பதது இ்டம்க்பற்றுள்ைது.

ஆ�ரப்்பததலன ்பகுதியி-
லிருநது �ற்்றன் கநொககி 

அதி� கவ�்மொ வநத முச்சக-
�வண்டிகய சொரதியின் �ட-
டுப்்பொடல்ட இழநது 15 அடி 
்பள்ைததில் வீழ்நது வி்பததுக-
குள்ைொனது.

வி்பததுககுள்ைொன முச்சக�ர-
வண்டியில் இருவர் ்பயணிதத-
தொ�வும் கதய்வொதீன்மொ� இவர்-
�ள் உயிர்தப்பியுள்ைனர்.

வி்பதது கதொ்டர்பில் க்மைதி� 
விசொரலண�லை முன்கனடுப்்ப-
தொ� �ற்்றன் க்பொலிஸொர் கதரி-
விககின்்றனர்.

தம்புள்ை தின�ரன் நிரு்பர் 

்மததிய ்மொ�ொணததின் மூன்று ்மொவ 
ட்டங்�ளிலுமுள்ை வசதி குல்றநத 
உள்ளூரொடசி ்மன்்ற நூை�ங்�ள், 
்பொ்டசொலை நூை�ங்�ள் ்மற்றும் அ்ற-
கநறிப் ்பொ்டசொலை நூை�ங்�ள் என 
கதரிவு கசய்யப்்பட்ட 78 நூை�ங்�-
ளுக�ொன புதத�ங்�ள் ்மற்றும் தை்பொ-
்டங்�ள் ்பகிர்நதளிககும் கவலைத 
திட்டம் ்மததிய ்மொ�ொண நூை� 
கசலவ�ள் சல்பயின் க்மற்்பொர்லவ-
யின் கீழ் இ்டம் க்பற்்றன.   

்மததிய ்மொ�ொண நூை� கசலவ�ள் 
சல்ப முன்்றலில் ஆளுநர் ைலித யூ. 
�்மக� தலைல்மயில் இ்டம் க்பற்்ற 
இந நி�ழ்வில் ்பொ்டசொலை ்மொணவர்�-
ளில்டகய இ்டம் க்பற்்ற நூை� ஆக�த 
தி்றன் க்பொடடி�ளில் கவற்றி க்பற்-
்றவர்�ளுக�ொன ்பரிசில்�ளும் சொன்-
றிதழ்�ளும் வழங்கும் நி�ழ்வு�ளும் 

இதன்க்பொது இ்டம்க்பற்்றன. நூை�ங்-
�ளுக�ொன புதத�ங்�ள் ்மற்றும் தை-
்பொ்டங்�ள் என்்பவற்றுக�ொ� ்மததிய 
்மொ�ொண நூை� கசலவ�ள் சல்ப 2.8 
மில்லியன் ரூ்பொலவ கசைவிடடுள்-
ைது. புதத�ங்�ளின் க்பொருடடு 1.8 
மில்லியன் ரூ்பொவும், தை்பொ்டங்�ளுக-

�ொ� 01 மில்லியன் ரூ்பொவும் கசைவி-
்டப்்படடுள்ைல்ம குறிப்பி்டததக�து. 
�ண்டி ்மொவட்டததில் 34 நூை�ங்-
�ள், ்மொததலை ்மொவட்டததில் 21 
நூை�ங்�ள், நுவகரலியொ ்மொவட்டத-
தில் 23 நூை�ங்�ளுககு வழங்�ப்்பட-
டுள்ைன.

ஸ்ரீசண்முகெோ தமிழ்   
வித்தியோலயத்திற்கு  
கெைனிகெள அன்பளிப்பு

அ�சின் நிவோ�ை ரகெோடுப்பைவு 

ஆசிரி் உ்தவி்யாளர�ளுககும் 
வழங�ப்பட கவண்டும்
ரசந்தில் ரதோண்ட�ோன்
கெல்வி அள�ச்சிடம் மகெோரிக்ளகெ
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -- பகுதி – I 1 ைணிததியாலம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

1.     

  

 

 

 

,f;$l;lj;jpy; Nru;f;fg;gl Ntz;ba  nghUj;jkhd cU gpd;tUtdtw;Ws; 
vJ? 

 

 

i.                                                 ii.                        iii. 

          

 

 

2.     

 ,q;Fs;s thfd $l;lj;jpDs; Nru;f;fg;gl  Ntz;ba thfdk;  
 gpd;tUtdtw;Ws;  vJthf ,Uf;ff; $Lk;? 

      

 i.  ii.  

  

 

iii. 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 40    ii. 30   iii. 10  
 

 

4.       vz; rl;lk; Fwpg;gJ? 

 

 

 

   M   E}   g   x 

 

i.  2401   ii. 2040   iii. 2410  

 

 

5. tl;lj;jpDs; jug;gl;Ls;s ehd;F 
,yf;fq;fisAk; gad;gLj;jp Mf;ff;$ba 
kpfg;ngupa vz;?  

 

 

 i. 9421   ii. 9241   iii. 9412 

 

 

9 

18 

6 3 

10 

20 

5 4 8 5 

20 

 ? 

4 
9 

2 
1 

6. 9 vd;Dk; vz;iz fhl;Lk; cNuhkd; vz;Fwp ahJ? 

 i. I I X    ii. I X    iii. X I 

 

7. 7329 vd;Dk; vz;zpy; ,yf;fk; %d;W Fwpf;Fk; ngWkjp ahJ? 

 i. E}Wf;fs;   ii. Mapuq;fs;  iii. Ke;E}W 

 

 

8.        

,t;TUtpy; cs;s cr;rpfspd; vz;zpf;if 

 

 i. 6    ii. 8    iii. 12 

 

9. 7 kPw;wupy; cs;s nrd;wpkPw;wu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 70 cm   ii. 700 cm   iii. 7000 cm 

 

10. xU NgdhTk; ,uz;L ngd;rpy;fSk; &gha; 80.00. xU NgdhTk; xU 
ngd;rpYk; &gha; 60.00 vdpy; Ngdhtpd; tpiynad;d? 

 i. &. 20.00   ii. &. 30.00   iii. &. 40.00 

 

11. ,f;fbfhu Kfj;jpy; fhzg;gLk; epkplKs;shdJ 

%d;wpypUe;J 6 tUtjw;F vj;jid  

epkplq;fs; Njit? 

 i. 10 epkplq;fs; 

 ii. 15 epkplq;fs; 

 iii. 20 epkplq;fs; 

 

 

6. 9 vd;Dk; vz;iz fhl;Lk; cNuhkd; vz;Fwp ahJ? 

 i. I I X    ii. I X    iii. X I 

 

7. 7329 vd;Dk; vz;zpy; ,yf;fk; %d;W Fwpf;Fk; ngWkjp ahJ? 

 i. E}Wf;fs;   ii. Mapuq;fs;  iii. Ke;E}W 

 

 

8.        

,t;TUtpy; cs;s cr;rpfspd; vz;zpf;if 

 

 i. 6    ii. 8    iii. 12 

 

9. 7 kPw;wupy; cs;s nrd;wpkPw;wu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 70 cm   ii. 700 cm   iii. 7000 cm 

 

10. xU NgdhTk; ,uz;L ngd;rpy;fSk; &gha; 80.00. xU NgdhTk; xU 
ngd;rpYk; &gha; 60.00 vdpy; Ngdhtpd; tpiynad;d? 

 i. &. 20.00   ii. &. 30.00   iii. &. 40.00 

 

11. ,f;fbfhu Kfj;jpy; fhzg;gLk; epkplKs;shdJ 

%d;wpypUe;J 6 tUtjw;F vj;jid  

epkplq;fs; Njit? 

 i. 10 epkplq;fs; 

 ii. 15 epkplq;fs; 

 iii. 20 epkplq;fs; 

 

 

12. fpof;Fj; jpirf;F vjpu;j;jpir 

 i. Nkw;F   ii. njw;F   iii. tlf;F 

 

13. rhjhuz tUlnkhd;wpy; cs;s ehl;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 365 ehl;fs;  ii. 366 ehl;fs;  iii. 360 ehl;fs; 

 

14.  ,yq;ifapy; ghtidapy; cs;s ngWkjp $ba jhs; fhR vJ? 

 i. &.1000   ii. &. 2000   iii. &. 5000 

 

15. 250g rPdpapd; tpiy &gha; 40.00 vdpy; 750g rPdpapd; tpiy vd;d? 

 i. &. 80.00   ii. &. 120.00   iii. &. 160.00 

 

16.    

epwk; jPl;lg;gl;l gFjpapd; gpd;dkhdJ 

 

 

 i. 2/8    ii. 4/8    iii. 3/8 

 

17. xU kz;lgj;jpy; xU tupirapy; 12 fjpiufs; tPjk; 7 tupirapYs;s 
fjpiufspd; nkhj;j vz;zpf;if 

 i. 84    ii. 96   iii. 98 

 

18. New;iwf;F Kd;jpdk; jpq;fl;fpoik vdpy; ehis kWehs;? 

 i. Gjd;   ii. tpahod;   iii. nts;sp 

 

 

 

19. 7475 vd;gij tpupj;J vOjpdhy; ngwg;gLk; vz;zhdJ 

  i. 7000  +  400  + 70  + 5 

  ii. 700   +  40     + 70  + 5 

  iii. 7000 + 40     + 70  + 5 

 

20.  

 

 

 

 glj;jpy; fhl;bathW fljhrpia kbj;J Jisapl;L tpupj;j NghJ 
ngwg;gLtJ 

 

i.      ii. 

 

 

 

iii.  

 

 

 

21.  

   ? 

 

 

i.    ii.    iii. 
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -09 ஆம் பக்்கத வதாடர

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

பகுதி – I 

19. 7475 vd;gij tpupj;J vOjpdhy; ngwg;gLk; vz;zhdJ 

  i. 7000  +  400  + 70  + 5 

  ii. 700   +  40     + 70  + 5 

  iii. 7000 + 40     + 70  + 5 

 

20.  

 

 

 

 glj;jpy; fhl;bathW fljhrpia kbj;J Jisapl;L tpupj;j NghJ 
ngwg;gLtJ 

 

i.      ii. 

 

 

 

iii.  

 

 

 

21.  

   ? 

 

 

i.    ii.    iii. 

 

22. fPo;tUtdtw;Ws; nrq;Nfhzq;fis khj;jpuk; nfhz;l vOj;Jf;fspd; 
njhFjp 

 i. NTLM   ii. KLTN  iii. TLEH 

 

23. ru;tNjr jur;rhd;wpjiof; Fwpg;gJ 

 i. CFL    ii. ISO   iii. SLS 

 

24. ,uhZt tPuu;fSf;F mQ;ryp nrYj;Jk; G+? 

 i. nghg;gp   ii. Xu;f;fpl;  iii. my;yp 

 

25. tise;j tpspk;GfisAila jpz;kk; 

 i. rJuk;   ii. Nfhsk;  iii. cUis 

 

26. LARGE - Kjypy; jug;gl;l vOj;Jf;fis gpd;dhypypUe;J Kd;Ndhf;fpg; 
ghu;f;Fk; NghJ Njhd;Wk; tpjk; 

 i. EGRAL   ii. LAREG  iii. EGARL 

 

27.      4   3     6    1    8   8 

  5    4      ? 

  3    1   4 

 

 i. 8    ii. 10   iii. 20 

 

28. ,tw;Ws; ¾ gq;F vj;jid? 

 i. 12 

 ii. 16 

 iii. 18 

22. fPo;tUtdtw;Ws; nrq;Nfhzq;fis khj;jpuk; nfhz;l vOj;Jf;fspd; 
njhFjp 

 i. NTLM   ii. KLTN  iii. TLEH 

 

23. ru;tNjr jur;rhd;wpjiof; Fwpg;gJ 

 i. CFL    ii. ISO   iii. SLS 

 

24. ,uhZt tPuu;fSf;F mQ;ryp nrYj;Jk; G+? 

 i. nghg;gp   ii. Xu;f;fpl;  iii. my;yp 

 

25. tise;j tpspk;GfisAila jpz;kk; 

 i. rJuk;   ii. Nfhsk;  iii. cUis 

 

26. LARGE - Kjypy; jug;gl;l vOj;Jf;fis gpd;dhypypUe;J Kd;Ndhf;fpg; 
ghu;f;Fk; NghJ Njhd;Wk; tpjk; 

 i. EGRAL   ii. LAREG  iii. EGARL 

 

27.      4   3     6    1    8   8 

  5    4      ? 

  3    1   4 

 

 i. 8    ii. 10   iii. 20 

 

28. ,tw;Ws; ¾ gq;F vj;jid? 

 i. 12 

 ii. 16 

 iii. 18 

 

29. 12>  24>  48>  ……….. ,e;j vz;Nfhzj;jpy; mLj;J tUk;; vz; ahJ? 

 i. 88   ii. 96   iii. 98 

 

30. 9909 vd;w vz;Zld; xd;iwf; $l;bdhy; ngwg;gLk; vz; 

  i. 9910  ii. 9190  iii. 9999 

 

31.  xU gps;isf;F 4 ngd;rpy;fs; tPjk; 22 gps;isfSf;F nfhLf;f vj;jid 
ngd;rpy;fs; Njit? 

  i. 98   ii. 80   iii. 88 

 

32. 80 Njhlk;goq;fis rkkhd 5 gq;Ffshfg; gpupj;jhy; xU gq;fpy; cs;s 
Njhlk;goq;fs; vj;jid? 

  i. 16   ii. 12   iii. 10 

 

33. 2m ePskhd fapw;iw 8 rk gq;Ffshf ntl;bdhy; xU Jz;bd; ePsk; 

  i. 20 cm  ii. 25 cm  iii. 50 cm 

 

34. &gha; 60 y; cs;s 5 &gha;fspd; vz;zpf;if 

  i. 8   ii. 10   iii. 12 

 

35. ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; vz;zpf;if 
ahJ? 

 i. 2 

 ii. 4 

 iii. 6 

 

 

 

29. 12>  24>  48>  ……….. ,e;j vz;Nfhzj;jpy; mLj;J tUk;; vz; ahJ? 

 i. 88   ii. 96   iii. 98 

 

30. 9909 vd;w vz;Zld; xd;iwf; $l;bdhy; ngwg;gLk; vz; 

  i. 9910  ii. 9190  iii. 9999 

 

31.  xU gps;isf;F 4 ngd;rpy;fs; tPjk; 22 gps;isfSf;F nfhLf;f vj;jid 
ngd;rpy;fs; Njit? 

  i. 98   ii. 80   iii. 88 

 

32. 80 Njhlk;goq;fis rkkhd 5 gq;Ffshfg; gpupj;jhy; xU gq;fpy; cs;s 
Njhlk;goq;fs; vj;jid? 

  i. 16   ii. 12   iii. 10 

 

33. 2m ePskhd fapw;iw 8 rk gq;Ffshf ntl;bdhy; xU Jz;bd; ePsk; 

  i. 20 cm  ii. 25 cm  iii. 50 cm 

 

34. &gha; 60 y; cs;s 5 &gha;fspd; vz;zpf;if 

  i. 8   ii. 10   iii. 12 

 

35. ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; vz;zpf;if 
ahJ? 

 i. 2 

 ii. 4 

 iii. 6 

 

 

36.  xU rJunkhd;wpd; ,uz;L gf;fq;fspd; ePsk; 18 cm vdpy; mjd; %d;W 
gf;fq;fspd; ePsk; vt;tsT? 

  i. 27 cm   ii. 36 cm  iii. 40 cm 

 

37.  

  6 2 5 

 

,jpy; rptg;G epwj;ij tpUk;GNthu; vj;jid Ngu; 

  i. 2    ii. 6   iii. 8 

 

38. fhiy 4 kzpf;F nfhOk;gpypUe;J Gwg;gl;l Giftz;b khiy 4 kzpf;F 
aho;g;ghzj;ij nrd;wile;jJ. mt;tz;b gpuahzk; nra;j nkhj;j Neuk; 
vt;tsT? 

  i. 8 kzpj;jpahyk;   ii. 10 kzpj;jpahyk;  

iii. 12 kzpj;jpahyk; 

 

39. gpw;gfy; 3 kzpia 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; fhl;Lk; rupahd Kiw 

  i.   03 : 00  ii. 15 . 00  iii. 15 : 00 
 

40. 249 vd;w vz;Zld; 1230 vd;w vz;iz $l;bdhy; ngwg;gLk; vz;iz 
vOj;jpy; jUf. 

 i. %thapuj;J ,UE}w;W Kg;gJ 

 ii. Mapuj;J ehD}w;W vOgj;njhd;gJ 

 iii. Mapuj;J ehD}w;W vOgJ  

  

மட்டக்களப்பு குருக்களம்டத்-
தைச் சேர்நை திருமதி ராைா ஞான -
ரரத்தி ன ம் அகில இலஙத்க 
தேவப் புலவர ேங்கம் ந்டத்திய 
2020ஆம் ஆண்டிற்குரிய தேவப் 
புலவர பரீடதேயில் இரண்்டாம் 
பிரிவில் சித்தியத்ட்நதுளளார.

மட்டக்களப்பு அரசினர ஆசி-
ரியர பயிற்சிக ்கல்லூரி விரிவு -
தரயாளரா்கவும், மட்டக்களப்பு 
ஆசிரியர வள நிதலய வளவா -
ளரா்கவும் அத்து்டன் இலஙத்க 
திற்நை பல்்கதலக ்கழ்கத்தின் 
பட்ட சமற்்கல்வி டிப்சளாமா 
பா்டரநறியின் வருத்கைரு விரிவுதரயாளரா்க-
வும் இவர பணியாற்றி வருகின்றார.

சபராைதனப் பல்்கதலக்கழ்கத்தின் 
்கதலமாணி பட்டைாரியான (ைமிழ் சிறப்பு)
இவர சைசிய ்கல்வி நிறுவ்கத்தில் பட்ட சமற் 
்கல்வி டிப்சளாமாதவயும். இலஙத்க திற்நை 

பல்்கதலக்கழ்கத்தில் ஆசிரி -
யர ்கல்வியில் முது்கதலமாணி 
பட்டத்தையும் (MATE) பூரத்தி 
ரேய்துளளார.

 'மட்டக்களப்பு நூற்றாண்டு 
நடேத்திரங்கள' எனும் லயன் 
்கழ்கத்தின் ஸைாப்க உறுப்பின -
ரான இவர சிற்நை ேமய ரோற் -
ரபாழிவாளரும் ேமூ்க சேதவயா-
ளருமாவார.

 இலககியவியலாளரான 
இவர சைசிய ரீதியில் ந்டாத்ைப் -
பட்ட ்கவிதை ்கடடுதர மற்றும் 
்கடடுதரப் சபாடடி்களில் பல 

பரிசு்கதளயும். பைக்கங்கதளயும் ரபற்றுள -
ளார.

 குருக்களம்டம் கிராமத்தின் முைலாவது 
ரபண் தேவப் புலவர என்ற ரபருதமதய 
ைனைாககிக ர்காண்்ட இவர ்கல்முதனப் 
பிரா்நதியத்திலுளள பு்கழ் பூத்ை ்கல்லூரியான 

்கல்முதன ்காரசமல் பற்றிமா சைசியப் பா்ட-
ோதலயில் பல வரு்ட ்காலம் ஆசிரியரா்கப் 
பணியாற்றி அதி்களவான மாணவர்கதள 
பல்்கதலக்கழ்கங்களுககும் சைசிய ்கல்வியி-
யல் ்கல்லூரி்களுககும் அனுப்ப ்காத்திரமான 
்கல்விப் பணியாற்றி நல்லாசிரிதய என்ற 
ரபருதமககுரியவர.

 ரைாட்ட பணி்கதள துலங்க தவககும் 
சிற்நை ்கல்வியியலாளரான இலஙத்க திற்நை 
பல்்கதலக ்கழ்கத்தின் சிசரஷ்ட விரிவுதர -
யாளரான ்கணபதிப்பிளதள ஞானரரத்தினத்-
தின் துதணவியாரான இவர, குழ்நதைசவல் 
குருக்கள_ மாணிக்கவாே்கர ஞானம்மா ைம்ப -
தியினரின் ம்களும் இளஞதேவப் புலவர ்கண -
பதிப்பிளதள ே்நதிரசோதியின் மரும்களும் 
அனுசேஷனின் ைாயும் ஆவார.

மட்டக்களப்பு குருக்களம்டத்தின் முதலாவது பெண் சைவப் புலவர்

வசைல்மலயா பபரினபராசைா
(துமைநீலாவமண நிருபர)

ரமாறடடுதவ மத்திய விசே்ட நிருபர

ைனியா்க வீதியில் ரேல்லும் ரபண்்க-
ளின் ைங்கச் ேஙகிலி்கதள ர்காளதளயிடடு 
அைன் மூலம் பணம் திரடடி வ்நை பிரைான 
புளளிரயாருவதர ்கல்கிதேப்பிரசைே 
குற்றத்ைடுப்புப் பிரிவினர ம்டககிப் பிடித் -
துளளனர. ரபண்்கள ைனியா்க வீதி்களில் 
ரேல்லும்சபாது, ஆடச்டா வண்டி்களில், 
சமாட்டார தேககிள்களில், துவிச்ேக்கர 
வண்டி்களில் வ்நது இவர த்கவரிதேதய 
்காடடியுளளைா்க ஆரம்ப விோரதண்கள 
மூலம் ரைரியவ்நதுளளது.

இரத்மலாதன ரைாழிற்ோதல வீதி, முை-
லாவது ஒழுஙத்கதயச் சேர்நை 29 வயது -
த்டய ஒருவசர இவவாறு ரபாலிோரால் 
த்கதுரேய்யப்படடுளளார.

இச்ே்நசை்கநபர நீண்்ட்காலமா்க சை்டப் -
படடு வ்நைவர என்றும் இவருககு எதிரா்க 
நீதிமன்றம் பலை்டதவ்கள பிடிவிரா்நது 

பிறப்பித்திரு்நைைா்கவும் ரபாலிோர ரைரி-
வித்ைனர.

ே்நசை்க நபதர விோரதணககுடபடுத்திய-
சபாது இவர மூன்று ே்காக்களு்டன் சேர்நது 
ரமாறடடுதவ புத்கயிரை நிதலயத்திற்்கரு-
கில் ஒருரபண்மணியின் ்கழுத்தில் இரு்நை 
ைங்கச் ேஙகிதய பறித்துச்ரேன்று ்காலி வீதி-
யிலுளள அ்டகுதவககும் நிதலயரமான்-
றில் தவத்து ரூபாய் 66,000/= பணம் ரபற்-
றுளளார. 

ரமாறடடுதவ பல்்கதலக ்கழ்கத்திற்கு 
அருகில் ரபண்மணிரயாருவரின் ைங்கச் 
ேஙகிலிதய பறித்துச்ரேன்று ர்காளளுப்-
பிடடியிலுளள அ்டகு நிதலயரமான்றில் 
தவத்து ரூபாய் 72,000/= பணம்ரபற்றுள-
ளதும், சமாட்டார தேககிள ஒன்றிதன 
்க்டத்திச்ரேன்றுளளது்டன் பல்சவறு 
ர்காளதளச் ேம்பவங்களு்டன் ரைா்டரபு-
த்டயவர என்பதும் ரைரியவ்நதுளளது.

பெண்்களின் தங்கசைஙகிலி்கசள ப்காளசளயிடடு 
ெணம் திரடடி வநத பிரதான புளளி ச்கது
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எல்லா சேவைகளிலும் சிறந்த சேவை 
குடிநீர் ைழங்குை்தலாகும்

தலை மன்னார் ப�னாலிஸ் நிலையம் 

ப�ௌரவிப்பு

முசலிப் பிரததசத்திலுள்ள �னாயக்குழி கிறிஸ்தவ ததவனாையம்

சிங�்ள கிரனாமத்திலுள்ள ப�ௌத்த விஹனாலர

சிைனா�த்துலை ப�னாலிஸ் நிலையம்

சிைனா�த்துலை லவத்திய அதி�னாரி அலுவை�ம்

தலைமன்னார் பிைபதல்பியனா �ப்டிஸ்ட் கிறிஸ்தவ 
ததவனாையம்

உ யிருள்ள அல்த்து ஜீவன-
�ளி்தும் இயக்�த்துக்கு 
ஆதனாரம் நீர். உயிரறை 

ஜடங�ளின தூயலம த�ணவும் உத-
வுவது நீர். நீரினறி உை�தம இல்லை. 
எல்ைனா வ்ளங�ளுக்கும் மூைவ்ளம் 
நீதர. உை� மக்�ளின வனாழ்வியதைனாடு 
இரணடைக் �ைநத உன்த ப�னாக்கி-
சதம நீர்.அநத நீர் வ்ளம் அறை �குதி�-
ளுக்கு நீர் வழஙகுவது இலைவனுக்கு 
தசலவ பசயவதறகு ஒப்�னா்து.
எல்ைனா தசலவ�ளிலும் சிைநத தசலவ 
குடிதணணீர் வழஙகுவதனாகும்.அவ்-
வனாைனா  ் தசலவ�ல்ள பதனாடர்நதும் 
பசயது வரும் அகிை இைஙல� லவ. 
எம். எம். ஏ. த�ரலவ,மனாளி�னாவத்லத 
இஸ்ைனாமிய நிலையம் இைஙல�யில் 
இ  ் ஒறறுலமக்கு ப�ரும் �ங�ளிப்-
ல�யனாறறி வருகிைது.

அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். 
ஏ. த�ரலவ மறறும் ப�னாழும்பு மனாளி-
�னாவத்லத இஸ்ைனாமிய நிலையம் 
இலணநது தலைமன்னார்  மறறும் 
முசலி பிரததசங�ளுக்கு  உட்�ட்ட 
ப�னாலிஸ் நிலையங�ள,  ப�ௌத்த 

விஹனாலர�ள, கிறிஸ்தவ ததவனாை-
யங�ள, தமிழ் �னாடசனாலை ஆகிய 
10  பிரதனா  ் இடங�ளில்  சுத்தமனா் 
குடி நீர் விநிதயனா�ம் ப�னாது மக்�ளின 
�யன�னாட்டுக்�னா� சனிக்கிழலம (23)  
திைநது லவக்�ப்�ட்டது.

தலை மன்னார் பிரததசத்தில் உள்ள  
தலைமன்னார் ப�னாலிஸ் நிலையம், 
வனாலு�னாரனாமய ப�ௌத்த விஹனாலர, 
பிைபதல்பியனா �ப்டிஸ்ட் கிறிஸ்தவ 
ததவனாையம், தலைமன்னார் ஸ்தடசன 
வீதியில் அலமநதுள்ள அ�த� கிறிஸ்-
தவ ததவனாையம், தலை மன்னார்துலை  
அ. த. � �னாடசனாலை  மறறும் முசலிப் 
பிரததசத்திலுள்ள  �னாயக்குழி கிறிஸ்-
தவ ததவனாையம், சிங�்ள �ம்மனா் 
ப�ௌத்த விஹனாலர, ப�னாக்குப்�லட-
யனான தைனா. த. �. �னாடசனாலை ஆகிய 
�த்து பிரதனா  ் அரச நிறுவ்ங�ளி-
லும் வணக்�ஸ்தைங�ளிலும்  நிர்மனா-
ணிக்�ப்�ட்ட நீர்விநிதயனா�த் திட்டம்  
ப�னாது மக்�ளின  �யன�னாட்டுக்�னா� 
ல�யளிக்�ப்�ட்டது.

இநநி�ழ்வில் அகிை இைஙல� 
லவ. எம். எம். ஏ. த�ரலவயின 
ததசியத் தலைவர் சஹீட்  மறறும்   
மனாளி�னாவத்லத இஸ்ைனாமிய நிலையத்-
தின �ணிப்�னா்ளர்  எம். பி. எம்.  சரூக்  
மறறும் அனுசரலணயனா்ளர்�ள சனார்�னா 
மல்டிபைக் கிழக்கு மனா�னாண பிரனாநதிய 
மு�னாலமயனா்ளர்  ஏ. அப்துல் �த்தனாஹ் 

மறறும் அக்�ர் அலி  உளளிட்தடனார் 
�ைநது ப�னாணட்ர்.

அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். 
த�ரலவயின ததசிய தலைவர் சஹீட் 
எம். ரிஸ்மி

அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். ஏ. 
த�ரலவ நீர் விநிதயனா�த் திடடத்லத 
ஆங�னாஙத� பசயது வநதனாலும் எங-
�்ளது ம�ளிர் பிரிவு இதுவலர �னாைத்-
திலும்  1500 க்கும் தமற�ட்ட நீர் 
விநிதயனா� இலணப்புக்�ல்ள �ரநத்ள-
வில் ஏற�டுத்திக் ப�னாடுத்து வநதுள-

்ளனார்�ள.   இநத தணணீர் விநிதயனா-
�ம் சம்�நதமனா  ்  விதசட கூட்டம் 
அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். ஏ. 
த�ரலவயின  முன்னாள தலைவர் 
சிதரஷட சட்டத்தரணி   நத்வி  �ஹனா-
வுத்தீன   ஏற�னாட்டில் பமனரி்னா 

தஹனாட்டலில்   இடம்ப�றைது. இது 
சம்�நதமனா�  அவர் �ருத்தில  ்முன 
லவத்தத�னாது '  ஸ�னாத் ஸ�னாதனா நிதி 
( ஏலழ வரி) உரிய முலையில் ஏலழ 
மக்�ல்ள பசனைலடவதில்லை எனை 
ஆதங�த்லத  பவளிப்�டுத்திய அவர்  
இநத நீர் விநிதயனா�த்லத முனப -்
டுக்கும் த�னாது முஸ்லிம்�ளுக்கு மனாத்-
திரமனறி ஏல்ய சமூ�ங�ளுக்கும் 

�கிர்நதளிக்� முடியும் எனை மனார்க்� 
சட்டத்தின ஆதைனாசல்யில் உள-
நனாட்டிலும் பவளிநனாட்டிலுமுள்ள 
முக்கியமனா் மனார்க்� அறிஞர்�ளிட-
மிருநது ப�றறுள்ளதனா�வும் பதரி-
வித்தனார்.

இநத முதல் கூட்டத்தின த�னாது 
ப�னாழும்பு மனாளி�னாவத்லத இஸ்ைனா-
மிய நிலையத்லதயும் இலணத்து 
பசயற�டும்தவனாம் எனை ஒரு தீர்மனா-
்மும் எடுக்�ப்�ட்டது.இரணடனா-
வது கூட்டம் மனாளி�னாவத்லத இஸ்-

ைனாமிய நிலையத்தில் முன்னாள 
அலமசசர் எம். எச முஹம்மத்  ம�ன 
உலஸன முஹமட் தலைலமயில் 
இடம்ப�றைது. இதன த�னாது லவ. 
எம். எம். ஏ ஊடனா� நனாட்ளனாவிய 
ரீதியில் விணணப்�ம் த�னாரியிருந-
ததனாம். அதற�னா் விணணப்�ம்  
மன்னார் பிரததசத்தில் இருநது அதி-
�்ளவு  வநதிருநதது.  இதற�னா் நிதி 
உதவிலய வழஙகும் த்வநதர்�ள 
முதல் �ட்டமனா� மன்னார் மனாவட்-
டத்லத பதரிவு பசயது தவலைத் 
திட்டத்லத ஆரம்பிப்த�னாம் எனறு 
ஆதைனாசல் கூறி்னார்�ள.  இதற-
�னா் தவலைத் திட்டத்தின தலை-
வரனா� அப்துல் ைத்தீப்ல� நியமித்த 
த�னாதிலும் அவருக்கு சு�யீ்ம் �னார-
ணமனா� அவரனால் பசயற�ட முடிய-
வில்லை. தலைவர் எனை வல�யில் 
இதல் நனான ப�னாறுப்ப�டுத்து 
பசயற�டுத்தி வருகினதைன.

�ல்லி் சமூ�ங�ளுக்கிலடயி-
ைனா் ஒறறுலமக்�னா�வும் �னாது�னாப்-
புக்�னா�வும் இவ்தவலைத் திட்டம் 
ஒரு �னாைமனா� அலமயும்  என�தில் 
எவ்வித சநதத�முமில்லை. 

தலைமன்னார் பியர்�ம வனாலு�னா-
ரம விஹனாரனாதி�தி வைல்ைனாயுட்டு 
விமைசிறி �ருத்து பதரிவிக்கும் 
த�னாது,..

எமது விஹனாலரக்கு ஆழ் குழனாய 
கிணறறில் நிர்மனாணித்து தணணீர் 
வழஙகியலமயிட்டு நனான இலை-
வனின ஆசிர்வனாதத்துடன நனறி-
லயத் பதரிவித்துக் ப�னாளகினதைன. 
இநத நீர்விநிதயனா�த்லத எல்தைனா-
ரும் �யன�டுத்தும் வல�யில் 
அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். 

ஏ. த�ரலவ மறறும் ப�னாழும்பு 
மனாளி�னாவத்லத இஸ்ைனாமிய நிறுவ-
்ம் இலணநது வழஙகி்ர். இநத 
நற�ணிலய பமனதமலும் சிைநத 
முலையில் ச�ை சமயத்தவர்�ளு-
லடய ஆசிர்வனாதங�ளுடன முன-
ப்டுத்துச பசல்ை இலைவன நல்ை-
ருள  புரிய தவணடும் எனறு அவர் 
பதரிவித்தனார்.

சிைனா�த்துலை  சு�னாதனார லவத்திய  
உத்திதயனா�ஸ்தர் அலுவை�த்தின 
லவத்திய அதி�னாரி,.. 

எங�்ளது சு�னாதனார �ணிமல்க்கு 
சுத்தமனா் குடிநீர் வசதிலய ஏற�-
டுத்தி தநத அகிை இைஙல� லவ. 
எம். எம். ஏ. த�ரலவ மறறும் 
ப�னாழும்பு மனாளி�னாவத்லத இஸ்ைனா-
மிய நிலையம்  ஆகிய இரு அலமப்-
பு�ளுக்கும்   நனறி கூைக் �டலமப்-
�ட்டுளத்ளனாம். இநத தணணீர் 
திட்டத்தின மூைம் சு�னாதனார �ணிம-
ல்க்கு வரும் �ணிசமனா்்ளவு தனாய-
மனார்�ள  நனலமயலடவுள்ளனார்�ள

எங�்ளது குடும்� நை உத்தி-
தயனா�ஸ்தர் �குதி�ளில்  தணணீர் 
தட்டுப்�னாடு�ள இருப்�தனா� பதரி-
விக்கினை்ர். இநத பிரததசங�ளி-
லும் தணணீர் வசதிலயப் ப�றறுக் 
ப�னாடுக்� நீங�ள ஆவ் பசயவீர்�-
ப்ள் எதிர்�னார்க்கினதைனாம். உங�ள 
�ணி தமலும் சிைக்� தவணடும். 

அ�த� கிறிஸ்தவ ததவனாையத்தின 
�ஙகுத் தநலத   வி.சநதிரன,..

மக்�ளின ததலவக்�னா�  தணணீர் 
வசதிலய ஏற�டுத்திக் ப�னாடுத்த-
லமக்கு  சல�யின  சனார்�னா� தலைவர்-
�ளுக்கு நனான ம்மனார்நத நனறிலயத் 
பதரிவித்துக் ப�னாளகினதைன.

இநதக் கிரனாமத்தின நனலமலயக் 
�ருதி இனனுபமனாரு தவணடு-
த�னால்ள நனாங�ள உங�ளிடத்தில் 
முன லவத்துளத்ளனாம். அதனாவது 
மரண சடஙகு�ளின த�னாது ஒரு 
�நதல் ஒனலையும் �திலர ப�னாஞ்-
சமும் ப�றறுக் ப�னாள்ள தவணடி-
யிருக்கிைது. தணணீர் வசதிலயச 
பசயது தநதது த�னானறு இதல்யும் 
ம்தில் எடுத்து பசயது தருமனாறு 
த�னாரிக்ல� விடுக்கினதைனாம் எனறு 
பதரிவித்தனார்.

தலைமன்னார் துலை அ. �. � �னாட-
சனாலையின அதி�ர்,..

அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். 
ஏ த�ரலவ மறறும் ப�னாழும்பு இஸ்-
ைனாமிய நிலையத்திறகு எனனுலடய 
ம்மனார்நத நனறிலயத் பதரிவித்துக் 
ப�னாளகினதைன.

அரசியல்வனாதி�ள எஙகு வனாக்கு�ள 
கிலடக்கினைததனா அஙகுதனான உதவி-
�ள பசயது ப�னாணடிருக்கினைனார்�ள.  
நீங�ள �னாடசனாலையின ததலவலயக் 
�ருதி ஓடி வநது உதவிலயச பசயத-
லமக்கு உ்ளப்பூர்வமனா்  நனறிலய  
பதரிவித்துக் ப�னாளகினதைன. எங�-
்ளது �னாடசனாலையில் தமிழ், கிறிஸ்-
தவ, முஸ்லிம் ஆகிய சமூ�த்லதச 
தசர்நத பிளல்ள�ள   �டிக்கினை்ர். 
சமூ� மட்டத்தில் எநதபவனாரு பிரச-
சில்�ள இல்ைனாத �னாடசனாலை. 
இநதப் �னாடசனாலைக்கு உதவி பசயவ-
தறகு யனாருதம இல்லை. குடிக்கினை 

தணணீர்  ப�னாடுப்�து �டவுளுக்கு 
சமன.  இது ப�ரிய உதவியனாகும்.   
உங�ளுலடய  உதவி�ல்ள இனனும் 
இப்�னாடசனாலைக்கு எதிர்�னார்க்கின-
தைனாம்.  உங�ளிடம் ல�தயநதி உதவி-
�ல்ளக் த�ட்டுக் ப�னாளகினதைன.
உங�ளுக்கு �னாடசனாலை சமூ�ம் 

சனார்நத வல�யில் நனறிலயத் பதரி-
வித்துக் ப�னாளகினதைன எனறு 
அவர் தமலும் பதரிவித்தனார்.

வில்�த்துவ விஜயதிை� விஹனாரனா-
தி�தி,....

முதைனாது சமயத்திறகு முனனு-
ரிலம  அளிக்�னாமல்   ஒறறுலமயு-
டன உயிர்வனாழ்வதறகு முனனுரி-

லமயளிக்�ப்�டுதல் தவணடும். 
இரணடனாவது தனான  நனாங�ள  சம-
யத்திறகு முனனுரிலமயளித்தல் 
தவணடும். ப�ௌத்ததமனா கிறிஸ்த-
வதமனா முஸ்லிம் சமயதமனா  எல்ைனா 
சமயங�ளும் நல்ை விடயங�-
ல்ளதய த�னாதிக்கினை்.

முஸ்லிம்�ள இவ்வீதியனால் மீன-
பிடித் பதனாழிலைச பசயவதற�னா� 
தி்சரி எநதநரமும் பசல்வனார்�ள. 
நீங�ள வழஙகியது மி�வும் சுத்-
தமனா் தணணீர். இது ப�ரும் 
புணணிய �னாரியம் ஆகும். இநதப் 
பிரததசத்தில் மி�வும் பினதஙகிய 
குடும்�த்தி்ர் இருக்கினை்ர்.
இநத அலமப்புக்�ள பசயயும் �ணி 
எங�ளுக்கு ப�ரும் சக்தியனாகும்.

ப�னாக்குப்�லடயனான தைனா. �.த.� 
�னாடசனாலையின அதி�ர் எல். எம். 
எஸ். பீரிஸ்,..

இநதப் �னாடசனாலையில் ஆறு வரு-
டங�ள �டலமயனாறறியுளத்ளன. 
அக்�னாை �ட்டத்தில் நீருக்�னா� �ட்ட 
�ஷடம் �ை த�னாடி. இப்�னாடசனாலை 
பிளல்ள�ளுக்கு நீலர வழஙகிய 
அகிை இைஙல� லவ. எம். எம். ஏ. 
த�ரலவ மறறும் ப�னாழும்பு மனாளி-
�னாவத்லத இஸ்ைனாமிய நிலையத்-
திறகும்  எதிர்�னாை வனாழ்லவ சந-
ததனாசப்�டுத்தியலமக்கு நனறிலயத் 
பதரிவித்துக் ப�னாளகினதைன. 

இநத சுறைனாடலைப் �னார்க்கும் 
த�னாது எப்�டியனா் சுறைனாடலில் 
மனாணவர்�ள இஙகு �ல்வி �றறுக் 
ப�னாணடிருக்கிைனார்�ள எனறு உங-
�ளுக்கு நனகு வி்ளஙகும். .நவீ் 
யு�த்தில் �டிக்� தவணடிய தநரத்-
தில் ஒரு �ணனி  இல்லை.  

அவசர ததலவயனா� இருநதனால் 
அயல் �னாடசனாலைக்குச பசனறு 
த�னாட்தடனா பிரதி�ல்ள எடுத்து 

வருகினதைனாம். இப்�டியனா் 
இதர ததலவ�ள இநத மனாணவர்-
�ளுக்கு இருப்�தனால்  உங�்ளனால் 
முடியுமனா் உதவி�ல்ள வழஙகி 
�ல்விலய தமம்�டுத்த உதவி பசய-
வீர்�ள எனை நம்பிக்ல�தயனாடு 
நனறிலயத் பதரிவித்துக் ப�னாளகின-
தைன. 

தலை மன்னார்துலை  அ. த. � �னாடசனாலை

வனாலு�னாரமனாய ப�ௌத்த விஹனாலர

அடிக்�ல் நனாட்டுதல்
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வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா மாவடட சேயலகத்தில் 
அரே உத்திசயாகத்்தர் ஒருவருக்கு 
சகாவிட 19 ச்தாற்று உறுதி சேய் -
யபபடடுள்ள்தாக சுகா்தாரப பிரிவி -
னர் ச்தரிவித்துள்ளனர்.

வவுனியா மாவடட சேயலகத் -
தில் ோரதி அனுமதிபபத்திரம் சபறு -
வ்தற்கான மருத்துவ ோன்றி்தழ் 
வழங்கும் பகுதியில் கடமமயாற் -
றும் அரே உத்திசயாகத்்தர் ஒருவ -
ருக்கு உடல் நிமல பாதிபபமடந்த 
நிமலயில் அவருக்கு துரி்த அன்டி -
ஜன் பரிசோ்தமன முன்சனடுக்கப -
படடது. 

இபபரிசோ்தமனயில் அரே உத்தி -
சயாகத்்தருக்கு சகாவிட 19 ச்தாற்று 
உறுதி சேய்யபபடடுள்ளது. இ்த-
மனயடுத்து அவமர சிகிசமேக்காக 
்தனிமமபபடுத்்த நடவடிக்மக எடுத் -
துள்ள்தாகவும் சுகா்தாரப பிரிவினர் 
சமலும் ச்தரிவித்்தனர். 

வவுனியா மாவட்ட 
செயலக அரெ  
உத்தியயாகத்்தருக்கு 
ச்தாற்று உறுதி

சகாபபாய் குறூப நிருபர்   

யாழ். வடமராடசி சபாலிகண்டி 
பகுதியில் அமமநதுள்ள கந்தவ -
னம்  கல்யாணசவலவர் ஆலயம் 90 
சகாடி ரூபா சேலவில் கருங்கல்லி -
னால்  அமமக்கபபடவுள்ளது.   

இவவாலயத்தின் முபபரிமாண 
ச்தாற்்ற மாதிரி சவளியிடபபடடுள -
்ளன.   

அண்மமயில் இவவாலயத்தின் 
அடிக்கல் நாடடுவிழா மிகவும்  
சி்றபபாக இடம்சபற்்றது. ஆலயத் -

தின் மூலாலய அடிக்கல்மல ஸ்ரீமத்  
திருசசிற்்றம்பல ்தம்பிரான் சுவாமி -
கள நாடடி மவத்்தார்.   

இவவாலயத்தின் திருபபணி 
சவமலகளிமன ்தமிழ்நாடு 
மவ.கார்த்திசகய  ஸ்தபதி சபாறுப -
சபற்றுள்ளார். அருணகிரிநா்தர் 
பதிகம் பாடபபடட ்தலமாக  
வி்ளங்கும் இவவாலயம் மிகவும் 
பழமமவாய்ந்த ஓர் ஆலயமாக 
காணபபடடு  வருகின்்றது. அது -
மடடுமல்லாது பலநூறு வரு -
டங்கள பழமமவாய்ந்த பிர -

மாண்டமான  கடடுத்ச்தரும் 
காணபபடுவதுடன் மிகபிரமாண் -
டமான ஐம்சபான்னினால் வார்க் -
கபபடட  ஆறுமுக சுவாமியும் 
சமலும் இவவாலயத்தின் சி்றப -
புக்க்ளாகும்.   

அதுமடடுமல்லாது கற்பூரம் 
விம்ளந்த ்தடாகமும், சவண்டு -
சவார்க்கு  சவண்டும் வரம் ்தரும் 
வன்னிமரமும், குழநம்த வரம -
ளிக்கும் அதிேய மாமரமும்  இவ -
வாலயத்தில் சமலும் சி்றபபுக் -
கம்ள எடுத்துக்காடடுகின்்றன.   

யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ்.மாவடடத்தில் சகாசரானா 
ச்தாற்்றா்ளர்கள எண்ணிக்மக 
மீ்ளவும் அதிகரித்து வருகின்்றமம -
யால் யாழ்.சபா்தனா மவத்தியோ -
மலயில் இயங்கிவந்த சகாசரானா 
சிகிசமே விடுதிகம்ள மீ்ளவும் 
இயக்குவது ச்தாடர்பாக ஆராயப -
படடுள்ளது.  

யாழ்பபாண மாவடடத்தில் 
ச்தாற்று அபாயம் அதிகரிக்கும் 
நிமலயில் எடுக்கபபடசவண்டிய 
முன்ஆயத்்த நிமலகள ச்தாடர்பான 

உயர்மடட கலநதுமர -
யாடல் சநற்றுமுன்தி -
னம் நமடசபற்்றது. 
இ்தன்சபாச்த இவ -
விடயம் ச்தாடர்பாக 
ஆ ர ா ய ப ப ட ட ்த ா க 
கூ்றபபடுகின்்றது.   

சபா்தனா மவத் -
தி ய ே ா ம ல யி ல் 
சகாசரானா சிகிசமே 
விடுதிகள இரண்டு 
ஏற்கனசவ இயங்கிவ -
ருகின்்றது. இ்தனால் ச்தாற்்றா்ளர்க -
ளின் எண்ணிக்மக வீழ்சசியமடந்த 

நிமலயில் அமவ பயனின்றி 
காணபபடடிருந்தது.   

்தற்சபாது தினேரி ச்தாற்்றா்ளர் 

எண்ணிக்மக மீ்ள அதிகரிக்கும் 
நிமலயில் விடுதிகம்ள மீ்ள தி்றப -
பது ச்தாடர்பாக ஆராயபபடடுள -
்ளது. 

கடந்த பல மா்தகாலமாக 
10ற்கும் கும்றவானவர்கச்ள யாழ்.
சபா்தனா மவத்தியோமலயின் ்தனி -
மமபபடுத்்தல் சிகிசமே பிரிவில் 
சிகிசமே சபற்றுவந்த நிமலயில் 
அந்த எண்ணிக்மக ்தற்சபாது 24 
ஆக உயர்நதுள்ளது. எனினும் ஒட -
சிேன் ச்தமவபபாடான சநாயா -
ளிகள இதுவமர வரவில்மல என 
கூ்றபபடுகின்்றது.   

யாழ்ப்ாணம் மாவட்டத்தில் க�ார�ானா   
க�ாற்ாளர�ள் எண்ணிக்� அதி�ரி்பபு   

அரியாமல சவடடுக்கு-
்ளம் ஸ்ரீ புவசனஸவரி அம்-
பாளின் புகழ் பாடுகின்்ற 
இமே இறுவடடு இத்திம-
ரத்்தாசய என்கி்ற சபயரில் 
சவளிவநதுள்ளது.   

புலம் சபயர் வாழ் 
இத்தி மரத்்தாள புத்திரர்-
கள திருபபணிச ேமபயின் 
சிந்தமன, வழிகாடடல், 
அறிவூடடல், நிதி பங் -
களிபபு ஆகியவற்றில் 
அரியாமல சவடடுக்கு -
்ளம் மண்ணின் மமந்தர்க -
ளின் பாடல் வரிகளுக்கு 
ச்தன்னிநதிய கமலஞர் -
கள இமே வழங்கியுள்ள -
னர்.   

மண்ணின் மமந்தர்க -
்ளான சக.வி.சக.குமணா, க.கனக-
ராோ, ்த.்தர்சமநதிரா, எஸ.என்.விஜி-
காந்தன், கி.விதுஷிகா ஆகிசயார் 
பாடல்கம்ள எழுதி உள்ளனர்.   

ச்தன்னிநதிய இமே அமமபபா -
்ளர் ஏ.சி.தினகரனின் இமேயில் 
ச்தன்னிநதிய பாடகர்க்ளான மது -
பாலகிருஷணன், சுர்முகி, ேத்திய -
பிரகாஷ, மாலதி, சவல்முருகன், 
அனுரா்தா ஸ்ரீராம், மகாலிங்கம், உன்-

னிக்கிருஷணன், வாணி சஜயராம் 
ஆகிசயார் பாடியுள்ளனர்.   ஆலயத் -
தின் பஞே்த்ள உயர் சகாபுர தி்றபபு 
விழாசவாடு இமணந்த மகா கும் -
பாபிசேக நிகழ்வுகளில் ஒன்்றாக 
இறுவடடு சவளியீடடு விழா 
ஒருங்கமமபபா்ளர் எம்.வி.சக.
குமணாவின் ்தமலமமயில் இடம் -
சபற்்றது. நிகழ்வில் பாடலாசி -
ரியர்கள ஐவரும் சபான்னாமட 

சபார்த்தி, மாமல அணிவித்து, 
நிமனவு பரிசில் வழங்கி சகௌர -
விக்கபபடடனர்.   

மு்தல் இறுவடடு பிரதி ஆலய 
்தமலவருக்கும், சி்றபபு இறு -
சவடடு பிரதிகள ஏமனய சபரா்ளர் -
கள, பாடலாசிரியர்கள, அம்பிமக 
அடியார்கள ஆகிசயாருக்கும் ேம்பி-
ர்தாயபூர்வமாக வழங்கி மவக்கப -
படடன.   

வெட்டுக்குளம் புெனேஸெரி   
தாயின் புகழ் பாடும் இறுெட்டு   

அரியாமை கவிஞரகளும், இந்திய கமைஞரகளும் இமைவு
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காணாமல் ஆக்கபபடசடாரின் 
உ்றவுகள நீதி அமமசேமர ேநதித்து 
்தமது சகாரிக்மககள ச்தாடர்பில் 
கலநதுமரயாட ேந்தர்பபம் ஏற்ப-
டுத்தி ்தரபபடும் என நீதி சேமவ 
ஆமணக்குழுவின் சிசரஷட உ்தவி 
சேயலா்ளர் சராகிணி சகடடிசக 
ச்தரிவித்துள்ளார்.  

நீதிச சேமவ ஆமணக்குழுவின் 
வடமாகாணத்திற்கான நடமாடும் 
சேமவயின் மு்தல் நாள சேமவ 
வவுனியா மாவடட சேயலகத்தில் 
சநற்றுமுன்தினம் (26.01) நமடசபற்-
்றது.   

இ்தன்சபாது காணாமல் ஆக்கப-
படசடரின் உ்றவுகள மாவடட சேய-
லகம் முன்பாக எதிர்பபு ஆர்பபாட-
டத்தில் ஈடுபடடதுடன், மாவடட 
சேயலகத்தில் நடமாடும் சேமவயில் 
ஈடுபடட நீதி அமமசசின் கீழான 
உயர்மடட அதிகாரிகம்ள ேநதித்து 
்தமது எதிர்பமப சவளிபபடுத்தினர்.   

இ்தன்சபாது நீதி சேமவ ஆமணக்-
குழுவின் சிசரஷட உ்தவி சேயலா்ளர் 
சராகிணி சகடடிசக,  

 நீதியமமசேர் அலி ேபரியுடன் 
காணாமல் ஆக்கபபடசடாரின் உ்றவு-
கள சநரில் கலநதுமரயாடுவ்தற்கும், 
அவர்க்ளது சகாரிக்மககம்ள முன்-
மவபப்தற்கும் ேந்தர்பபத்ம்த ஏற்ப-

டுத்தி ்தருவ்தாகவும் கூறினர்.  இ்தற்கு 
பதிலளித்்த காணாமல் ஆக்கபபட-
சடாரின் உ்றவுகள, இந்த அரசே எமது 
பிளம்ளகம்ள காணாமல் ஆக்கியது. 
அவர்களிடம் இருநது எமக்கான நீதி 
எவவாறு கிமடக்கும். இதுவமர 
அமமக்கபபடட ஆமணக் குழுக்க-
ளுக்கும், விோரமணகளுக்கும் என்ன 
நடந்தது?  

மரணசோன்றி்தமழயும், இழபபீட-
மடயும் ஒரு சபாதும் நாம் சபற்றுக்-
சகாள்ள மாடசடாம். அலுவலகம் 
சவண்டாம் என்கிச்றாம். நீங்கள 
ஏன் அ்தமன எமக்கு திணிக்கின் -
றீர்கள எனத் ச்தரிவித்து விடடுச 
சேன்்றனர்.   

காணாமல் ஆக்கபபட்னடாரின் உறவுகள் 
நீதி அமமச்சமை ்சந்திக்க ்சந்தரபபம்  

நீதிச் சேமவ ஆமைக்குழு  
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ஒற்ம்றயாடசிக்கு உடபட 13 
ஆவது திருத்்தச ேடடத்ம்த நிராக-
ரிபசபாம் என்பம்த சவளிபபடுத்தி 
ஆரம்பிக்கபபடட வாகன ஊர்திப 
பவனி வவுனியாவில் இருநது 
சநற்று ஆரம்பமானது.

்தமிழ் ச்தசியக் கூடடமமபபு உள -
ளிடட 6 கடசிகள 13 வது திருத்்தச 
ேடடத்ம்த நமடமும்றபபடுத்்தக்-
சகாரி இநதியாவுக்கு கடி்தம் அனுப-
பியுள்ளன. ஒற்ம்றயாடசிக்கு உட -
படட 13 ஆவது திருத்்தச ேடடத்ம்த 
நிராகரித்து ேமஷடி அடிபபமடயி-
லான தீர்மவ வலியுறுத்தி ்தமிழ் 
ச்தசிய மக்கள முன்னனி மற்றும் 
அகில இலங்மக ்தமிழ் காங்கிரஸ 
ஆகிய கடசிக்ளால் யாழ்பபாணம் 
நல்லூரடியில் எதிர்வரும் 30 ஆம் 
திகதி காமல 9.30 இற்கு மாசபரும் 
சபரணி ஒன்று நடத்்த ஏற்பாடு சேய்-
யபபடடுள்ளது. 

இ்தற்கு வலுசசேர்க்கும் முகமாக 
்தமிழ் மக்களின் நீண்டகால அபி -
லாமேக்ளான ேமஷடி தீர்மவ வலி-

யுறுத்தியும், ஒற்ம்றயாடசிக்கு உட-
படட 13 ஆவது திருத்்தச ேடடத்ம்த 
நிராகரிக்க சகாரியும் ஆரம்பிக்கப-
படட அலங்கரிக்கபபடட ஊர்திப 
பவனி இரண்டாவது நா்ளான சநற்று 
(27.01) வவுனியா நகரேமப முன்்ற-
லில் அமமநதுள்ள சபாங்கு்தமிழ் 
நிமனவு தூபியடியிலிருநது பய -
ணத்ம்த ஆரம்பித்்தது.

்தமிழ் மக்களின்  உரிமமப சபாராட -
டத்தில் மரணித்்தவர்கள நிமனவாக 
சபாங்கு ்தமிழ் தூபி முன்பாக 

தீபம் ஏற்்றபபடட 
பின்னர் அங்கிருநது 
பு்றபபடட ஊர்தி 
வவுனியா நகரப பகு -
தியில் வலம் வநது 
அங்கிருநது ஏ9 வீதியூ -
டாகச சேன்று சநடுங் -
சகணி ஊடாக முல் -
மலத்தீவு சநாக்கி 
பு்றபபடடது.  

குறித்்த ஊர்தியில் 
' ஒ ற் ம ்ற ய ா ட சி க் -
குடபடட 13 ஆம் 
திருத்்தத்ம்த நிராக -

ரிபசபாம். ேமஷடிமய வலியுறுத்து-
சவாம்' என எழு்தபபடட ப்தாம்த-
களும், எதிர்வரும் 30 ஆம் திகதி 
காமல 9.30 க்கு யாழ் நல்லூரிரடியில் 
நமடசபறும் மாசபரும் சபரணியில் 
மக்கம்ள அணிதிரளுமாறும் காடசிப-
படுத்்தபபடடுள்ளமம குறிபபிடத்-
்தக்கது. இதில் ்தமிழ் ச்தசிய மக்கள 
முன்னனியின் சேயற்பாடடா்ளர்கள, 
காணாமல் ஆக்கபபடசடாரின் உ்ற-
வுகள எனப பலரும் கலநது சகாண்-
டனர். 

13 ஆெது திருததச ்சட்டதமத நிைாகரிபனபாம்
ெவுனியாவில் ொகே ஊரதிப பெனி  

நீதிக்கான அணுகல்” எனும் வ�ானிபவபாருளில் நீதி அமைச்சின் நடைாடும் சேமவ 
சநற்று கிளிவநாச்சியில் ஆரம்பைானது.  நடைாடும் சேமவமய நீதி அமைச்ேர அலி 
ேபிரி சநற்று காமை 10 ைணியளவில் கிளிவநாச்சி ைத்திய ைகாவித்தியாைய வளா-
கத்தில் ஆரம்பித்து மவத்�ார. கிளிவநாச்சிக்கு விஜயம் சைற்வகாண்டிருந்� நீதி 
அமைச்ேமர கிளிவநாச்சி ைாவடட அபிவிருத்தி குழு �மைவரும், அமைச்ேருைான 
டக்ளஸ் ச�வானந்�ா ைற்்றம் கிளிவநாச்சி ைாவடட அரோஙக அதிபர ரூபவதி சகதீஸ்-
வரன் ஆகிசயார வரசவற்்றனர.                         (படம்: பரந்�ன் குறூப நிருபர)

கந்தெேம் கல்யாணனெலெர ஆலயம்   
90னகாடி ரூபா வ்சலவில் புேைமமபபு   
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வவுனியா பல்கமலக்கழகம் 
மற்றும் கல்வியற் கல்லூரி மாண -
வர்கள 36 சபருக்கு சநற்றுமுன்தி -
னம் சகாவிட 19 ச்தாற்று உறுதி 
சேய்யபபடடுள்ள்தாக சுகா்தாரப 
பிரிவினர் ச்தரிவித்துள்ளனர்.

வவுனியா கல்வியற் கல்லூரியில் 
கல்வி பயிலும் ஆசிரிய மாண -
வர்கள இருவருக்கு காய்சேல் 
ஏற்படட நிமலயில் 1990 அவேர 
சநாயா்ளர் காவு வண்டி மூலம் 
வவுனியா மவத்தியோமலக்கு 
சகாண்டு வரபபடடனர். அவர் -
களிடம் சமற்சகாள்ளபபடட 
துரி்த அன்டிஜன் பரிசோ்தமனயில் 

இருவருக்கும் சகாவிட ச்தாற்று 
உறுதி சேய்யபபடடது. இ்தமன -
யடுத்து வவுனியா ச்தசிய கல் -
வியற் கல்லூரி மாணவர்கள 50 
சபருக்கு எழுமா்றாக துரி்த அன்டி -
ஜன் பரிசோ்தமன முன்சனடுக்கப -
படடதில், சமலும் 18 சபருக்கு 
சகாவிட 19 ச்தாற்று இருபபது 
உறுதி சேய்யபபடடது.

அத்துடன்,  வவுனியா பல்க -
மலக்கழகத்தில் காய்சேல் உள -
ளிடட சகாவிட 19 அறிகுறிகள 
ச்தன்படட மாணவர்களிடம் 
சமற்சகாள்ளபபடட துரி்த அன்டி -
ஜன் பரிசோ்தமனயில் 16 சபருக்கு 
சகாவிட ச்தாற்று உறுதி சேய்யப -
படடுள்ளது.

இ்தனடிபபமடயில் வவுனியா 
ச்தசிய கல்வியற் கல்லூரியில் 20 
சபருக்கும், வவுனியா பல்கமலக் -
கழகத்தில் 16 சபருக்குமாக 36 
சபருக்கு ச்தாற்று உறுதி சேய்யப -
படடுள்ள்தாகவும் ச்தாற்்றா்ளர் -
கம்ள ்தனிமமபபடுத்துவ்தற்குரிய 
நடவடிக்மகமய முன்சனடுத்துள -
்ள்தாகவும் சுகா்தாரப பிரிவினர் 
ச்தரிவித்்தனர்.

அத்துடன், மீண்டும் வவுனியா -
வில் சகாவிட19  ச்தாற்று அதி -
கரித்து வரும் நிமலயில் மக்கள 
சபாறுபபுடனும், சுகா்தார நமட -
மும்றகம்ளப பின்பற்றியும் சேயற் -
படுமாறும் சுகா்தாரப பிரிவினர் 
சகாரியுள்ளனர். 

மாணெரகள் 36 னபருக்கு வகானைாோ
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சாய்ந்தமருது பிரஷ்தசத்தில் 
மூ்தாட்டி ஒருவர் அடித்துக் 
ககானை கசய்யபபட்டு, அவரிடமி-
ரு்ந்த ்தஙக ஆபரணஙகளும்  ககாள் -
னையிடபபட்டுள்ைது. இவரின் 
சடைம் ஷேற்று வி்யாழன் (27) 
கானை அவரது வீட்டிலிரு்நது மீட்-
கபபட்டது.

இசசம்பவம் க்தாடர்பாக சாய்ந்த-
மருது கபாலிஸ் நினை்ய கபாறுப -
பதிகாரி எஸ்.எம்.சம்சுதீன் ்தனை -
னமயிைாை கபாலிஸ் குழுவிைர் 
விசாரனணகனை ஆரம்பித்துள்ை-
ைர். சம்பவ இடத்திற்கு  கபாலிஸ் 

உ்யர் அதிகாரிகள் பைரும் வருனக 
்த்நதிரு்ந்தைர். 

சாய்ந்தமருது- 15 ஆம் பிரிவி-
லுள்ை வீகடான்றில் ்தனினமயில் 
வசித்து வ்ந்த நினையிஷைஷ்ய, 
சுனைமான் கசய்யது புஹாரி (77)
மூ்தாட்டிககானை கசய்யபபட் -
டுள்ை ்தாகத் க்தரி்யவருகிறது.

இவரிடமிரு்நது பணம் மற்றும் 
்தஙக ஆபரணஙகனை ககாள்னை-
யிடுவ்தற்கு முற்பட்ட ககாள்னை-
்யர்கள், இவனரக் கடுனம்யாக ்தாக் -
கியுள்ைைர்.இவரது ்தனையிலும் 
கழுத்துப பகுதியிலும் கா்யஙகள் 
காணபபடுவ்தாகவும் க்தரிவிக் -
கபபடுகிறது. சம்பவ இடத்தில் 

பாரமாை கம்பி ஒன்றும் மீட்கபபட்-
டுள்ைது.

10 ஆண் பிள்னைகளின் 
்தா்யாராை இவரின் கணவரும் 
03 பிள்னைகளும் சிை வருடஙக-
ளுக்கு முன்ைர் மரணமனட்நதுள்-
ைைர். ்தைது பிள்னைகள் அனைவ -
ரும் திருமணம் கசயது ககாண்டு 
கவவஷவறு இடஙகளில் வாழ்்நது 
வருகின்ற நினையில், இவர் ்தைது 
வீட்டில் ்தனினம்யாக வசித்து வ்ந -
துள்ைார். சம்பவ திைத்்தன்று இரவு 
்தனினமயில் தூஙகிக் ககாண்டி-
ரு்ந்த ஷவனையிஷை, ககாள்னை்யர்-
கள் வீடு புகு்நது, இ்ந்த அஷகாரத்-
ன்தச கசயதுள்ைைர்.

புதி்ய காத்்தான்குடி விஷசட நிருபர்

காத்்தான்குடி முஹ்யித்தீன் 
கமத்ன்த கபரி்ய ஜும்ஆ பள்ளிவா-
சலில் பாரம்பரி்யமாக  ஓ்தபபட்டு 
வரும் புனி்த ஸஹீஹுல் புஹாரி 
ேரீப பாரா்யணம்  எதிர்வரும் (30)  
ஞாயிற்றுக்கிழனம ஆரம்பமாக-
வுள்ைது.

அஸர் க்தாழுனகயின்பின் சங-
னகக்குரி்ய உைமாக்களிைால் ஆரம் -
பித்து னவக்கபபடும் ஸஹீஹுல் 
புஹாரி மஜிலிஸ், க்தாடர்்நது 
முபபது திைஙகளுக்கு ஓதி, ்தமாம் 
கசய்யபபடவுள்ைது.

இபபாரா்யண னவபவம் 

இம்முனற  110 ஆவது வருடமாக 
முஹ்யித்தீன் கமத்ன்த கபரி்ய 
ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் இடம்கபற-
வுள்ைனம குறிபபிடத்்தக்கது.

இவனவபவம்,ககௌரவ ஷபஷ் 
இமாம் கமௌைவி ஏ.ஜி.எம் 
அமீன் (பைாஹி) ்தனைனமயில் 
ேனடகபற்று இோத் க்தாழுனக -
யின் பின்ைர், மார்க்கச கசாற் -
கபாழிவுகளும் ேடாத்்தபபடவுள் -
ைை. பிரபை உைமாக்கள் இ்ந்தச 
கசாற்கபாழிவுகனை ேடத்்தவுள் -
ைைர்.

சுகா்தார வழிமுனறகனை பின் -
பற்றி இ்நநிகழ்வுகள் இடம்கபற-
வுள்ைை.
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கவல்ைாகவளி திைகரன் நிருபர்

்தமிழர்களுக்குள்ை ஒஷர பைம் கல் -
வி்தாகைன்றும், இன்தத் ்தக்கனவப-
ப்தனூடாகஷவ, இருபனப பாதுகாக் -
கமுடியுகமன்றும் சுவிஸ் உ்த்யம் 
கிழக்கு மாகாண கினை ்தனைவரும், 
முன்ைாள் பிரதிக் கல்விபபணிபபா -

ைருமாை மு.விமைோ்தன் க்தரிவித்-
்தார்.

மாணவர்களுக்கு பா்தணிகள் 
வழஙகும் நிகழ்வில் உனர உ்யாற்றி்ய 
அவர்,

எ்ந்தப பிரசசினைகளுக்கு முகம் -
ககாடுத்்தாலும் கல்விக்யன்ற விட -
்யத்திலிரு்நது ்தமிழர்கள் விைகிச 

கசல்ைக்கூடாது. கிழக்கு மாகாணத் -
திலுள்ை வறி்ய மக்கைது வாழ்னவ 
முன்ஷைற்றுவ்தற்காக எமது 
அனமபபு கல்விச கச்யற்பாடுகனை 
முன்கைடுத்து வருகிறது. கற்றலில் 
ஏற்படும் ்தனடகனைப ஷபாக்கி கல்-
வியின்பால் மாணவர்கனை ஊக் -
குவிபபது்தான் எமது அனமபபின் 

பிர்தாை ஷோக்கம்.
இ்தன் ஒரு அடிபபனட்யாகஷவ 

மாணவர்களுக்கு பா்தணிகனை 
வழஙகியுள்ஷைாம். இருபனப 
பாதுகாக்க ஷவண்டுமாைால், ்தமி-
ழர்களின் கல்வி பாதுகாக்கபபட 
ஷவண்டும் என்றும் அவர் க்தரிவித்-
்தார்.

கல்விப் பலத்தினூடாகவே தமிழரகளின்
அடடயாளம், இருப்டப பாதுகாகக முடியும்

காத்தான்குடி மெத்டத பள்ளியில் புனித 
ஸஹீஹுல் புஹாரி ஷரீப் பாராயணம்

திருக்ஷகாவில் திைகரன் நிருபர்

கபாத்துவில் பிரஷ்தசத்தில் 
சமுர்த்தி  வாழ்வா்தார அபிவிருத்தி 
திட்டத்தினூடாக ோற்பது குடும்-
பஙகளுக்கு வாழ்வா்தார உ்தவிகள் 
வழஙகபபட்டை.

சமுர்த்தி ்தனைனம முகானம்யா-
ைர் ஏ.அரசகரத்திைம் ்தனைனமயில், 
இருபது இைட்சம் ரூபா கபறுமதி-
்யாை உ்தவிகள் மக்களுக்கு வழஙகப-
பட்டை.

கபாத்துவில் பிரஷ்தச கச்யைகத் -
தில், இ்நநிகழ்வு இடம்கபற்றது.

வாழ்வா்தார உ்தவிகனை வழஙகு-
வ்தன் ஊடாக உள்ளூர் உற்பத்தின்ய 
ஷமம்படுத்தி ோட்டின் கபாருைா்தா-
ரத்ன்த கட்டிக்யழுபபும் வனகயில் 
இவவு்தவிகள் அரசிைால் வழஙகப-
பட்டு வருகின்றை.

இ்நநிகழ்வில், அம்பானற 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுபபிைர் 
எஸ்.எம்.எம். முோரப  கபாத் -
துவில் பிரஷ்தச கச்யைக உ்தவிப 
பிரஷ்தச கச்யைாைர் எம்.ஜ.பிர -
ைாஸ், சமுர்த்தி  உத்திஷ்யாகத்்தர் -
கள் எைப பைரும் இதில், கை்நது 
ககாண்டைர்.       

சமுரத்தி ோழோதார திடடத்தில்
நாறபது குடும்பஙகளுககு உதவிகள்

அக்கனரபபற்று மத்தி்ய நிருபர்

அக்கனரபபற்று மாேகர சனப 
எல்னைக்குட்பட்ட பிரஷ்தசஙகளில் 
கபாது ஷபாக்குவரத்துக்கு இனடஞ்-
சல் ஏற்படுத்தும் விட்யஙகனை 
கட்டுபபடுத்து்தல் மற்றும்  ஒழுஙகு-
படுத்தி முகானமத்துவம் கசய்தல் 
க்தாடர்பாை உ்யர்மட்ட கை்நதுனர-
்யாடகைான்று (25)  மாேகர மு்தல்-
வர் அ்தாஉல்ைாஹ் அகமட் ஸகி 
்தனைனமயில் ேனடகபற்றது.

ஷபாக்குவரத்து கேரிசைால் 
மாணவர்கள், கபாதுமக்கள் 
எதிர்ககாள்ளும் அகசௌகரி்யங -
கனை குனறபபது பற்றி இஙகு 
ஆரா்யபபட்டதுடன், இ்தற்ககை 

ஷபாக்குவரத்து குழுவும் நி்யமிக் -
கபபட்டது.

பாடசானை ஆரம்பமாகும் ஷேரம், 
முடிவுறும் ஷேரஙகளில் ஷபாக்குவ -
ரத்து கபாலிஸாரின் ஒத்துனழபபு -
டன் இக்குழு கச்யற்படும்.

மாேகர சனப ஷகட்ஷபார் கூடத் -
தில் இடம்கபற்ற இக்கூட்டத் -
தில், மாேகர சனப உறுபபிைர் -
கள், மாேகர சனப ஆனண்யாைர், 
அக்கனரபபற்று வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார சனபயின் நினறஷவற்று 
கபாறியி்யைாைர், பாடசானை அதி -
பர்கள்,  ஆசிரி்யர்கள், மாேகர சனப 
உத்திஷ்யாகத்்தர்கள், பிரஷ்தச முக் -
கி்யஸ்்தர்கள் உட்பட பைர் கை்நது 
ககாண்டைர்.

வபாககுேரத்து இடடஞசல்கடள 
கடடுப்படுத்தும் கலந்துடரயாடல்

பாைமுனை விஷேட நிருபர்

கபாத்துவில் ஆ்தார னவத்தி்யசா -
னையின் னவத்தி்ய அத்தி்யட்சகராக 
அக்கனரபபற்னறச ஷசர்்ந்த கடாக்டர் 
ரீ.எஸ்.ஆர்.ரீ.ஆர்.ரஜாப நி்யமிக்கப-
பட்டுள்ைார். 

இஙகு, னவத்தி்ய அத்தி்யட்சகரா -
கப பணி்யாற்றி்ய கடாக்டர் ஐ.எல்.
எம்.றிபாஸ், கல்முனை பிரா்நதி்ய 
சுகா்தார ஷசனவகள் பணிபபாைராக 
நி்யமிக்கபபட்டன்த்யடுத்து, ஏற்-
பட்ட கவற்றிடத்திற்ஷக கடாக்டர் 

ரஜாப நி்யமைம் கசய்யபபட்-
டுள்ைார்.

இ்தனை்யடுத்து, னவத்தி்ய அத்-
தி்யட்சகர் கடாக்டர் ரஜாப கபாத்-
துவில் ஆ்தார னவத்தி்யசானையில் 
(26) ்தைது கடனமகனைப கபாறுப-
ஷபற்றுக் ககாண்டார். இ்நநிகழ்-
வில், கல்முனை பிரா்நதி்ய சுகா்தார 
ஷசனவகள் பணிபபாைர் கடாக்டர் 
ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ் உள்ளிட்ட பைர் 
கை்நதுககாண்டார்.

இ்தன்ஷபாது னவத்தி்யர்கள், 
னவத்தி்யசானை உத்திஷ்யாகத்்தர்-

கள், ஊழி்யர்கள் மற்றும் கபாதுமக்-
கள், னவத்தி்ய அத்தி்யட்சகர் மற்றும் 
பிரா்நதி்ய சுகா்தார ஷசனவகள் பணிப -
பாைர் ஆகிஷ்யானர மானை அணி -
வித்து வரஷவற்றைர்.

னவத்தி்ய அத்தி்யட்சகர் கடாக்டர் 
ரஜாப கபாத்துவில் மற்றும் திருக்-
ஷகாவில் ஆ்தார னவத்தி்யசானைக-
ளில் னவத்தி்ய அத்தி்யட்சகராக -
வும், கல்முனை பிரா்நதி்ய சுகா்தார 
ஷசனவகள் பிரதிபபணிபபாைராக -
வும் பணி்யாற்றியுள்ைனம குறிபபி -
டத்்தக்கது.

மபாத்துவில் ஆதார டேத்தியசாடலயின் 
அத்தியடசகராக மடாகடர ரஜாப் நியெனம்

மூதூர் திைகரன் நிருபர்

மூதூர் ஷவ்தத்தீவு இபறா-
ஹீம் துனற ஆற்றின்  மி்தனவப 
பான்தயில் ப்யணிபஷபாருக்கு 
பாதுகாபபு அஙகிகள் வழஙகப-
பட்டுள்ைை. 

கபாது மக்கள், பாடசானை 
மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பைர் 
இ்ந்த அஙகிகனைப கபற்றுக் 
ககாண்டைர்.

வீதி அபிவிருத்தி தினணக்க -
ைம் இ்ந்த அஙகிகனை வழஙகி-
யுள்ைது. 

பாதுகாபபு அஙகிகனை 
அணி்நது மட்டுபபடுத்்தபபட்ட 
ப்யணிகளுடன், பாதுகாபபாக 
இவவாற்றில் ப்யணிக்கும் 
கபாருட்டு, இசஷசனவ ேடாத்-
்தபபட்டு வருகின்றது.

அண்னமயில் ஏற்பட்ட படகு 
விபத்ன்த்யடுத்து பாதுகாபபு 
கருதி அஙகிகள் வழஙகபபடு-
கின்றை.

பயணிகளுக்கு 
பாதுகாப்பு 
அங்கிகள்

புதி்ய காத்்தான்குடி திைகரன் 
நிருபர்

 
விமாை நினை்யத்தின் விமா-

ைபபனட ்தைத்திற்குள் அனும-
தியின்றி நுனழ்ந்தவனர,னகது 
கசய்த விமாைப பனடயிைர் 
அவனர,(26)  மட்டக்கைபபு 
்தனைனம்யக கபாலிஸில் ஒபப-
னடத்்தைர்.

விமாை நினை்யத்தில் 
ஷவனைக்குச கசல்லும் 
பணி்யாட்களுடன் நுனழ்ந்த 
இவர்,விமாைபபனட ்தைத்துக்-
குள்நுனழ்ந்தஷபாஷ்த னகதுகசய-
்யபபட்டார்.

வானழசஷசனை மீராஷவானட-
ன்யச ஷசர்்ந்த 41 வ்யதுனட்ய-
வஷர னக்தாைவராவார். 

இவரிடம் விஷேட அனுமதி 
இல்ைா்தன்த்யடுத்ஷ்த,பனடயி-
ைர் னகது கசய்தைர்.

வானழசஷசனை பிரஷ்தச 
கச்யைகத்தில் கடனம்யாற் -
றும் இவர், சம்பவதிைத் -
்தன்று  கானை, மட்டக்கைபபு 
ஷபா்தைா னவத்தி்யசானைக்கு 
மனைவின்ய அனுமதித்து விட் -
டு,விமாைநினை்யத்ன்த பார் -
னவயிடுவ்தற்காக உள்நுனழ்ந -
்தனம விசாரனணயில் க்தரி்ய 
வ்நதுள்ைது.

இது க்தாடர்பாை ஷமைதிக 
விசாரனணகனை மட்டு ்தனை-
னம்யக கபாலிஸார் ஷமற்-
ககாண்டு வருகின்றைர்.

மட்டு விமான
நிலையத்துக்குள்
நுலைந்தவர் 
லகது

ஷ்தாபபூர் குறூப நிருபர்

மூதூர் வை்யத்திற்குட்பட்ட அல் -
ஹம்றா மத்தி்ய கல்லூரியில் 12 
வ்யது மு்தல் 15 வ்யதிற்குட்பட்ட 
மாணவர்களுக்கு, ககாவிட் ்தடுபபூசி 
ஏற்றும் நிகழ்வு ஷேற்று (27) இடம்-
கபற்றது.

இ்தன்ஷபாது ்தரம் 7 மு்தல் ்தரம் 9 
வனர கற்கும் மாணவர்கள்  ்தடுபபூசி-
கனை ஏற்றிக் ககாண்டைர்.

ஷேற்னற்ய திைம் 132 மாணவர் -
கள் மு்தைாம் கட்ட ்தடுபபூசிகனை 
ஏற்றிக்ககாண்டைர். இத்்தடுபபூசி 
ஏற்றும்  நிகழ்விற்கு மூதூர் சுகா்தார 
னவத்தி்ய அதிகாரி அலுவைக ஊழி -
்யர்கள் மற்றும் ஷ்தாபபூர் பிரஷ்தச  
கபாது சுகா்தார பரிஷசா்தகர் சஜாத் 
ஆகிஷ்யார் ஈடுபட்டனம குறிபபிடத் -
்தக்கது.

அல்ஹம்ா மாணவர்களுக்கு
்தடுப்பூசிகள் ஏற்றும நிகழ்வு

 பல்துமைக் கமைஞர் ைருதூர் என்.எம்.அலிக்ககான் எழுதிய 'வெஞ்சில் பூத்த வெருப்பு' 
எனும் கவிம்த நூலின் சிைப்பு பிரதிமய, கல்முமன ைகாெகர மு்தல்வர் சட்டத்தரணி 
ஏ.எம்.ைகீபுக்கு  (27) நூைகாசிரியர் வழங்கியபபகாது எடுத்த ப்டம்.
 (ப்டம்: கல்முமன விபே்ட நிருபர்)

கபரி்யஷபானரதீவு திைகரன் நிருபர்

மட்டக்கைபபு மாவட்டத்திலுள்ை 
'கபண்கனை கபாருைா்தார ரீதி்யாக 
வலுபபடுத்்தல் என்ற ்தனைபபிைாை  
பயிற்றுவிபபாைர்களுக்காை மூன்று 
ோள்  பயிற்சி மட்டக்கைபபு கிறீன் 
கார்டன் விரு்நதிைர் விடுதியில்  (26)  
ஆரம்பமாைது.

ஷஜர்மன் ஷஹாபஷரேன் மற்றும் 
பிஷைன் இன்டகேேைல் நிறுவைங-
களின் நிதிப பஙகளிபபில்  கபரண்-
டிைா அபிவிருத்திச ஷசனவ நிறுவ-
ைத்்தால்  ேனடமுனறபபடுத்்தபபடும் 
“இைஙனக சமூக அனமபபுகளிலுள்ை 
கபண்கள் மற்றும் இனைஞர்கனை 

கிராமி்ய க்தாழில் மு்யற்சி்யாண்னம-
யில் வலுபபடுத்்தல்” என்னும் நிகழ்ச-
சித்திட்டத்தின் கீழ் இபபயிற்சிகேறி 
ேனடகபறுகிறது.

இம்மா்தம் 28ஆம் திகதி வனர 
ேனடகபறவுள்ை இப பயிற்சி்யாைர்-
களுக்காை பயிற்சி கேறியின் ஆரம்ப 
நிகழ்வில், மட்டக்கைபபு மாவட்ட 
ஷமைதிக அரசாஙக அதிபர் திருமதி 
சு்தர்சினி சிறிகா்நத் பிர்தம அதிதி்யா-
கக் கை்நது ககாண்டார்.

கபரண்டிைா நிறுவைத்தின் 
'இைஙனக சமூக அனமபபுகளி-
லுள்ை கபண்கள் மற்றும் இனை-
ஞர்கனை கிராமி்ய க்தாழில் மு்யற்-
சி்யாண்னமயில் வலுபபடுத்்தல்' 

என்னும் நிகழ்சசித்திட்டத்தின் 
திட்ட முகானம்யாைர் எஸ்.சிவரா-
ஜாவின் ்தனைனமயில்  ேனடகபறு-
கின்ற  இ்நநிகழ்வில்,மட்டக்கைபபு  
மாவட்ட கபண்கள் அபிவிருத்தி 
உத்திஷ்யாகத்்தர், மாவட்டத்தின் 
சகை பிரஷ்தச கச்யைகஙகளிலும் கட -
னம்யாற்றும்  கபண்கள் அபிவிருத்தி 
உத்திஷ்யாகத்்தர்கள்,  கபரண்டிைா 
நிறுவைத்தின் உத்திஷ்யாகத்்தர்களும் 
கை்நது ககாண்டுள்ைைர்.

இம் மூன்று  ோள் பயிற்சி கேறியில்  
வைவாைர்கைாக இஷைாகா பிரி-
்ய்தர்சினி மற்றும் சுபாசினி காளி-
முத்து ஆகிஷ்யார்  கை்நது ககாண்டு 
பால்நினை பற்றி்ய எண்ணக்கருக்கள், 

கபண்களின் கபாருைா்தார வலுவூட்-
டலுக்காை சட்டகம், கபண்களின் 
க்தாழில் மு்யற்சி்யாண்னம. கிராமி்ய 
க்தாழில் மு்யற்சிகளில் வலுவாை 
கபண்கள் மற்றும் இனைஞர்களின்  
முன்ஷைற்றத்ன்த அைவிடுவ்தற்காை 
குறிகாட்டிகள் உள்ளிட்ட  ்தனைப-
புகளில் விரிவுனரகனையும்  பயிற்-
சிகனையும் வழஙகுகின்றைர். இப 
பயிற்சிகேறியில் பயிற்சிகபறும் 
உத்திஷ்யாகத்்தர்கள் மாவட்டத்தின் 
அனைத்துபபிரஷ்தசஙகளிலும்  உள்ை 
கபண்கனைப கபாருைா்தார ரீதி்யாக 
வலுபபடுத்துவ்தற்காை பயிற்சிகேறி-
கனை ஷமற்ககாள்ைவுள்ைைர் என்பது 
குறிபபிடத்்தக்கது. 

மபணகடள மபாருளாதார ரீதியாக ேலுப்படுத்தல் மதாடரபாக 
பயிறறுவிப்பாளரகளுககு மூன்று நாள் பயிறசி

சாயந்தமருதில மூ்தாட்டி ககாலை; 
்தங்க ஆபரணங்களும ககாள்லளை

 வரைகாற்றுச் சிைப்பு மிக்க திருபககாணைமை அருள் மிகு விசகாைகாடசி சபை்த ஸ்ரீ விஸவ-
ெகா்த சுவகாமி சிவன் ஆையததின் ைககா கும்பகாபிபேகம், பெற்று (27) இ்டம் வபற்ை பபகாது 
பிடிக்கப்பட்ட ப்டம்.  (ப்டங்கள் -அன்புவழிபுரம் தினகரன்   நிருபர் )
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அநுராதபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளின்
பிரச்சினைக்கு வினரவில் தீர்வு
திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

சேதைப ்பேனை உற்பத்தியில் ஈடு-
்பட்டுளை அநுராதபுரம் மாவட்்ட 
விவோயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு 
தீர்னவ ப்பறறுக் பகாடுக்க ந்டவ-
டிக்னக சமறபகாளைப்பட்டுளைதாக 
அநுராதபுரம் மாவட்்ட பேயலாைர் 
ஜைக ஜயசுநதர பதரிவித்துளைார்.

சேதைப ்பேனை உற்பத்தியில் 
ஈடு்பட்டுளை விவோயிகள எதிர் 
சநாக்கும் பிரச்சினைகனை இைங்-
கண்டு அவறனற தீர்த்து னவப்பசத 
இதன் பிரதாை சநாக்கமாகும். மாவட்-

்டத்தில் உளை ்பல்சவறு இ்டங்களில் 
உற்பத்தி பேயயப்பட்டுளை உற்பத்தி 
திட்்டங்கனை சமற்பார்னவ பேயயும் 
சநாக்கில் சமறபகாண்்ட விஜயத்தின் 
ச்பாசத இவவாறு பதரிவித்துளைார்.

அநுராதபுரம் மாவட்்ட மத்திய நுவ-
ரகம்்பைாத்த, பநகைஹிர நுவரகம் 
்பைாத்த, திறப்பனை, இ்பசலாகம, 
தம்புசதகம ஆகிய பிரசதே பேயலக 
பிரிவுகளில் நன்டமுனறயில் உளை 
சேதை ்பேனை உற்பத்தி திட்்டங்கள 
சமற்பார்னவக்கு உட்்படுத்தப்பட்்ட-
தாக அநுராதபுரம்  மாவட்்ட பேயலக 
ஊ்டக பிரிவு பதரிவித்துளைது.  

கனரய�ார பாதுகாக்கும்
திட்டம் முன்்ைடுப்பு

(புத்தைம் திைகரன் நிரு்பர்)

சதசிய மீைவ ஒத்துனைபபு 
இயக்கத்தின் கறபிட்டி பநபசஸா 
நடுபபுட்டி இனைஞர் அனமபபின் 
ஊ்டாக ்பானதயின் கனரசயாரத்-
தினை ்பாதுகாத்தல் சவனலத்திட்-
்டத்தின் மூலம் "ஒரு பிளனை நாைாந-
தம் ஒரு கல் ச்பாடும் திட்்டம்" 
நன்டமுனறப ்படுத்தப்பட்டுளைது.

பதா்டராை இநத சவனலத்திட் -
்டத்தின் ஆரம்்பமாக கறபிட்டி நடுப -
புட்டியில் அனமநதுளை அரசிைர் 
சறாமன் கத்சதாலிக்க கலவன் தமிழ் 
்பா்டோனல மாணவர்கைால் "ஒரு 
பிளனை ஒரு கல் ச்பாடும்"  சவனலத்-
திட்்டம் அண்னமயில் ஆரம்பித்து 
னவக்கப்பட்்டது.

கறபிட்டி நடுபபுட்டிக்கு பேல்லும் 
்பானத நீண்்ட நாட்கைாக பேப்ப-
ணி்டப்ப்டாமல் மிகவும் சமாேமாக 
்பாதிக்கப்பட்டுளைதாகவும், 

இப்பானத ஊ்டாகசவ தமிழ் 
கலவன் ்பா்டோனல, சிங்கை ஆரம்்ப 
்பா்டோனல, உல்லாே பிரயாண 
ச�ாட்்டல்கள, முேல்பிளனை குடி -
யிருபபு கிராமம், மறறும் சதாட்-
்டங்களுக்கும் பேல்ல சவண்டிய 
நினல காணப்படுகின்றதாக பிரசதே 
வாசிகள பதரிவிக்கின்றைர்.

இப்பானத சீரனமப்பது ்பறறி ேம்-
்பநதப்பட்்டவர்களுக்கு ்பல சகாரிக் -
னககளும் முன்னவக்கப்பட்்டச்பா-
திலும் ்பயன்கிட்்டவில்னலபயை 
அவர்கள கவனல பதரிவிக்கின்றைர். 

கஷ்டப்பிரதேச பா்டசாலைகளுக்கு; 

சிறுவர்களின் சுகாதார ்பாதுகாப -
பினை கருத்திறபகாண்டு தரமாை 
குடிநீனரத் பதா்டர்நது எமது 
சிறுவர்களுக்கு விநிசயாகிக்க 
சதனவயாை அறினவயும் ஒத்து -
னைபன்பயும் வைங்குவதறகு ந்டவ -
டிக்னகபயடுக்குமாறு சகாரிக்னக 
விடுத்துளைதாக நீர் வைங்கல் 
அனமச்ேர் வாசுசதவ நாணயக்கார 
பதரிவித்தார்.

யுனிபேப நிறுவைத்தின் இலங் -
னகக்காை புதிய பிரதிநிதி கிரிஸ்டி -
யன் குக் (24) நீர்வைங்கல் அனமச் -
சில் னவத்து அனமச்ேர் வாசுசதவ 
நாணயக்காரனவ ேநதித்தார். 

இதன்ச்பாசத அனமச்ேர் சமற்படி 
சகாரிக்னகனய முன்னவத்தார்.  
இநத ேநதிபபின்ச்பாது ஆரம்்ப 
பிரிவு மாணவர்கள பதா்டர்பில் 
விசே்ட அவதாைம் பேலுத்தப்பட் -

்டது. உலகநாடுகள ்பலவறறில் 
சுத்தமாை குடிநீர் கின்டக்கானம -
யிைால் ்பல்சவறு சநாயகளிைால் 
சிறுவர்கள பீடிக்கப்பட்டுளைதாக 
புதிதாக பவளியி்டப்பட்்ட சுகாதார 

ஆவணங்களில் உறுதிப்படுத்தப -
்பட்டுளைது. 

இலங்னகயில் கூ்ட கஷ்டப 
பிரசதேங்களில் இவவாறாை 
நினலனம காணப்படுவதாக சுட்டிக் 
காட்டிய அனமச்ேர், இதறகு துரித 
தீர்வினை எமது அனமச்சிைால் 
விசே்ட சவனலத் திட்்டங்கள ்பல 
தறச்பானதக்கு பேயற்படுத்தப்பட் -

டுளைதாக அனமச்ேர் இதன்ச்பாது 
எடுத்துனரத்தார்.

விசே்டமாக சநாய ்பரவல் 
உளை பிரசதேங்களில் குடிநீர் மீள 
சுத்திகரிபபு இயநதிரம் ப்பாருத் -
தப்பட்டுளைதாகவும் சமலும் 
்பல பிரசதேங்களுக்கு அடுத்து 
வரும் மாதங்களில் நீர் சுத்திகரிபபு 
சவனலத் திட்்டத்தின் ஊ்டாக 
குறித்த இயநதிரங்கள ப்பாருத்தப -
்படும் என்றும் அனமச்ேர் சமலும் 
குறிபபிட்்டார்.

இதன்ச்பாது கருத்துத் பதரிவித்த 
யுனிபேப நிறுவைத்தின் இலங்னக 
பிரதிநிதி கிறிஸ்டியன் குக் குறிபபி -
டுனகயில்,

குடிநீரின் தரம் பதா்டர்்பாக நா்ட -
ைாவிய ரீதியில் கணிபப்பான்னற 
பேயவசதாடு நிலத்தடி நீரின் 
தன்னம பதா்டர்்பாகவும் புளளி 
வி்பரங்கனை தயாரிக்குமாறு பதரி -
வித்தார். சமலும்  ்பா்டோனல 
வைாக குடிநீரின் தரத்னத அதிக -
ரிக்க யுனிபேப நிறுவம் பூரண ஒத் -
துனைபபு வைங்கும் என்றும் அவர் 
பதரிவித்தார். 

சுத்தமான குடிநீரை பெற்றுக் ப�ாடுக்� 
யுனிபெப் நிறுவனம் உ்தவத ்தயார்

அமைச்சர் வாசுதேவவுடனான ்சந்திப்பில் 
யுனிவ்சப் நிறுவன பிரதிநிதி வேரிவிப்பு 

ைாவடட வ்சயலாளர் வேரிவிப்பு

கற்பிடடி வெப்தஸா அமைப்பினால்

எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி வகாழும்பில் 

பிரேை அதிதியாக இம்தியாஸ் எம்.பி பஙதகற்பு 

வவலிகை அபிவிருத்திக் குழுக்கூடடம் ்சபாொயகர் ைஹிந்ே யாபா அதபவர்ேன ேமலமையில் அணமையில்  வவலிகை பிரதே்ச வ்சய -
லகத்தில் ெமடவபற்்றது.  இதில் வவலிகை பிரதே்ச வ்சயலாளர் திருைதி டீ. எல். என். எஸ் வைணடிஸ்,  வவலிகை ெகர்சமபத் ேமலவர் 
திருைதி யமுனா காந்தி உடபட அதிகாரிகள் பலரும் கலந்துவகாணடுள்ளமே படஙகளில் காணலாம். 
 (படஙகள் வவலிகை தினகரன் நிருபர்)

கால்ாயிலிருந்து மனித 
எச்சஙகள்  கண்டுபிடிப்பு
 அநுராதபுரம் திைகரன் நிரு்பர்                                

அநுராதபுரம் �ுரிகஸ்பவவ ்பகு -
தியிலுளை கால்வாய ஒன்றிலிருநது 
மனித எச்ேங்கள சில கண்ப்டடுக்-
கப்பட்டுளைதாக  �ுரிகஸ்பவவ 
ப்பாலிஸார் பதரிவித்தைர்.

அப்பகுதியிலுளை விவோயி 
ஒருவர் ப்பாலிஸாருக்கு வைங்கிய 
தகவபலான்றுக்கனமய �ுரிகஸ்-
பவவ ப்பாரளுகநத ்பகுதியிலுளை 
கால்வாய  ஒன்றிலிருநது மனித 
எச்ேங்கள சிலவறனற ப்பாலிஸார் 
மீட்டுளைைர். ப்பாலிஸாரால் மீட்-
கப்பட்டுளை மனித எச்ேங்கனை 
சமலதிக ்பரிசோதனைக்கு உட்்படுத்-
தப்பட்டுளைது. ேம்்பவம் பதா்டர்-
்பாை சமலதிக விோரனணகனை 
�ுரிகஸ்பவவ ப்பாலிஸார் சமற-
பகாண்டு வருகின்றைர்.

புதிய அலை கலை வட்ட 
விருது விழா ககாழும்பில்

கனல இலக்கியத் துனறயில் இைம் 
ஆர்வலர்களின் வைர்ச்சி சமம்்பாட்-
டுக்காக க்டநத 41 ஆண்டுகைாக 
தனலநகரில் இயங்கிவரும் புதிய 
அனல கனல வட்்டம்  ்பல்சவறு 
கைங்கனை ஏற்படுத்தி இனலமனற-
காயாக இருக்கும் இைங் கனலஞர்-
கனை இைங் கண்டு பவளிக்பகா-
ணர்நது வருகின்றது. இநத வனகயில் 
1995ஆண்டு முதல் கனல, கலாோரப 
ச்பாட்டிகனை எசவாட்ஸ் விருது 
வைங்கும் நிகழ்ச்சியாக ந்டத்தி வரு-
கின்றது.

இநத வரினேயில் எசவாட்ஸ்-2021க்-
காை விருது வைங்கும் நிகழ்ச்சி 
எதிர்வரும் (30) மானல 4 மணிக்கு 
பகாழும்பு-11 கதிசரேன் வீதியிலுளை 
ஸ்ரீ கதிசரேன் மணி மண்்ட்பத்தில் 

நன்டப்பறவுளைது.  வட்்டத்தின் 
நிறுவைரும் கனலஞரும் ்பத்திரினக 
ஆசிரியருமாை ராதாசமத்தாவின் 
தனலனமயில் நன்டப்பறவுளை 
இநத நிகழ்சியில் பிரதம அதிதியாக 
புரவலர் �ாசிம் உமர் கலநது சிறப-
பிக்கவுளைார்.

நிகழ்வில் சிறபபு அதிதிகைாக 
அஸீஸ் மன்றத்தனலவர் அஷரப 
அஸீஸ், வீரசகேரி நிறுவைத்தின் 
பிரதம நினறசவறறு அதிகாரி எம்.
பேநதில்நாதன், முன்ைாள மாகாண 
ேன்ப உறுபபிைர் சக.ரி.குருோமி, 
பதாழில்அதி்பர் கலாநிதி பிர்பாகரன், 
பதாழில் அதி்பர் கைக.ரகுநாதன், 
வத்தனை நகரேன்ப உறுபபிைர். ஆர்.
விஜயகுமார். திைகரன் பிரதம ஆசிரி-
யர் பத.பேநதில்சவலவர், வீரசகேரி 

ஆசிரியர் எஸ்.ஸ்ரீகஜன், காயத்திரி 
பீ்ட நிர்வாகி ஸ்ரீரங்கதாஸ் விஜயா-
ைநத், கவிஞர் பிசரம்ராஜ், ்டவர் 
அரங்க மண்்ட்ப தமிழ்துனற ப்பாறுப-
்பாைர் கலாநிதி பஜயபிரகாஷேர்மா, 
பதாழில் அதி்பர் ரவீநதிரன், ேமூகசே-
வகி பகௌேலாசதவி மறறும் ஏ.ஆர்.
பஜ.வி.ஆஷா ஆகிசயார் கலநது 
சிறபபிக்கவுளைைர்.

இநநிகழ்வில் க்டநத வரு்டம் ந்டத்-
தப்பட்்ட கனல, கலாோரபச்பாட்டி-
களில் ்பங்கு பகாண்டு பவறறிப்பற-
றவர்களுக்கும் க்டநதகாலங்களில் 
வட்்டத்தினு்டன் இனணநது பேயற-
்பட்்டவர்களும் இைம் ஆர்வலர்களுக்-
கும் விருதும், ‘கலாமித்திரா’ ்பட்்ட-
மும் வைங்கப்ப்டவுளைது்டன் கனல 
நிகழ்சிகளும் நன்டப்பறவுளைை.

தபருவமள சீனன்தகாடமட ெளீம் ஹாஜியார் ைகளிர் கல்லூரி தேசிய பாட்சாமலயாக ேரமுயர்த்ேப்படும் மவபவமும் ைாணவத் ேமல-
வர்களுக்கு சின்னம் சூடடும் விழாவும்   தெற்று  (27) கல்லூரி அதிபர் பஹீைா பாயிஸ் ேமலமையில் ெமடவபற்்றது. இந்நிகழ்வுக்கு 
வருமக ேந்ே இராஜாஙக அமைச்சர் பியல் நி்சாந்ே, பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் ைர்ஜான் பளீல் ஆகிதயார் வரதவற்கப்படுவமேயும் 
அதிதிகளினால் வபயர் பலமக திமரநீக்கம் வ்சய்து மவக்கப்படுவமேயும் பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் ைர்ஜான் பளீலுக்கு அதிபர் நிமன -
வுசசின்னம் வழஙகிமவப்பமேயும் ஏமனய அதிதிகள் உடபட கலந்துவகாணதடாரில் ஒரு பகுதியினமரயும் படஙகளில் காணலாம். 
 படஙகள் தபருவமள வித்சட நிருபர் 

பாஸியதுந் நஸ்ரியாவில்
ஆய்வு கூ்டம் திறந்து லவப்பு

ச ்ப ரு வ ன ை 
அல் ்பாஸியத்துல் 
நஸ்ரியா முஸ்லிம் 
ஆண்கள கல்லூ-
ரிறகு  ஐக்கிய 
மக்கள ேக்தியின் 
்பாராளுமன்ற உறுப-
பிைர்  இம்தியாஸ் 
்பாக்கீர் மாக்காரின்  
்பன்முகப்படுத்தப -
்பட்்ட நிதிபயாதுக்-
கீட்டில் (சுமார் 04 
இலட்ேம்) பேலவில்   புைரனமக்-
கப்பட்்ட ஆயவுகூ்டம் அண்னம-
யில்  மாணவர்களின் ்பாவனைக்காக  
திறநது னவக்கப்பட்்டது.

்பா்டோனல அதி்பர் ஜைா்பா மஸ் -
ைவியா தனலனமயில் நன்டப்பறற 

இவவிைாவில் ்பாராளுமன்ற உறுப-
பிைர் இம்தியாஸ் ்பாக்கீர் மாக்கார் 
பிரதம அதிதியாகக் கலநது பகாண்டு 
ஆயவுகூ்டத்னத திறநது னவத்தார். 
இநநிகழ்வில் உனரயாறறிய ்பாராளு-
மன்ற உறுபபிைர், 

நான் இன்னறய 
நிகழ்னவ  ேர்வ கட் -
சிகளின் மாநா்டா-
கசவ ்பார்க்கிசறன். 
காரணம் அனைத்து 
அரசியல் கட்சிக-
னையும் பிரதிநிதித் -
துவப்படுத்தும் பிர-
திநிதிகள  இதில் 
கலநதுபகாண்டுள -
ைனம  மகிழ்ச்சி 
அளிக்கிறது. மரியா-

னதயும் புகழும் மூங்கில் ச்பான்றது 
எை தனலனம சதரர் ஒருவர் கூறிய 
வி்டயம் தறச்பாது எைக்கு நினை-
வுக்கு வருகிறது. க்டனமகனை 
ேரிவர நினறசவறறுவது மிக முக்கிய-
மாை ்பணியாகும் என்றார். 

்சபாொயகர் ேமலமையில் அபிவிருத்திக் குழுக்கூடடம்
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1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,y 

fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (460 MtJ mj;jpahak;) 

7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; :- 03/J/89/UDA/149
vdJ ,yf;fk; :- BER/4/5/3/14 

fhzp vLj;jy; rl;lg;gb murpw;F 

RtPfupf;fg;gl;Ls;s ,q;F fPNo fhl;lg;gl;Ls;s 

ml;lizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzp xU 

gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajd; fhuzkhf 

muR cupikia vLj;Jf; nfhs;s 

murhl;rpahsu; vz;zp cs;sdu;. mr; 

rl;lj;jpd; 9 Mk; gpuptpd; fPo; cupik guprPyiz 

NgUtis gpuNjr nrayfj;jpy; vd;dhy; 

elhj;jg;gl cs;sjhf nghJ kf;fs; mwpe;J 

nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;. 

,f;fhzp rk;ge;jkhf cupik cs;stu;fs; 

mg; guprPizf;fhf Kd; tu Ntz;Lk; 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 1125/5 ,yf;fKila 

kw;Wk; 2000/02/11 jpfjpAila ,yq;if 

rdehaf Fbaurpd; mjp tpN\l tu;jkhdp 

kw;Wk; 1557/4 ,yf;fKila 2008/07/07 
jpfjpAila tu;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l 

jpUj;jpa gj;jpuj;ijg; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; - fSj;Jiw

gpuNjr nrayfg; gpupT - NgUtis

fpuhk Nrtfu; gpupT - 748 nghy;nfhLt

fpuhkk;  - ey;yN`d

tiugl ,yf;fk; - K.gp.f.3235

fhzpj; Jz;L ,yf;fk; -  fhzpj; Jz;L ,y 

2 Kjy; 7 tiu 

gpukhzk; - n`f;lahu; 1.771

vk;. ud;[d; gp ngNuuh 

gpuNjr nrayhsu; 

NgUtis

Kftup - gpuNjr nrayfk;

NgUtis. 

jpfjp - 2022.01.21

kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;  
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 1 - ngg;uthp 2022
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mf;Fu];]

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mf;Fu];]

2022-02-01  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : njyp[;[tpy

tpepNahfk; : 8 fZt> jk;ngy;y> n[hdpnly; v];l;Nll;> ty;gpl;l> 

ngj;jnjdpatj;ij> nty;yht Njhypaj;j

2022-02-03  08.00 - 17.00

nkhj;j : njjpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nfl;ld;tpy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> Nfhjnfhl fy; Miy

tpepNahfk; : gd;fk> njjpafy> njhykhtj;ij> > Nfhjnfhl Njapiyj; 

njhopw;rhiy> nfh`{nfhl cl`fd;j> ntypfk

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j : B.v];.vk;. Milj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : fynty;ynfhl> nuypnfhk; fk;gk;

2022-02-20  08.00 - 17.00

nkhj;j : njjpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nfl;ld;tpy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> Nfhjnfhl fy; Miy

tpepNahfk; : gd;fk> njjpafy> njhykhtj;ij> Nfhjnfhl Njapiyj; 

njhopw;rhiy> nfh`{nfhl cl`fd;j> ntypfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhuthf;f

2022-02-07  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jpuPla;k;];

tpepNahfk; : lanyhf; nkhutf;f> nfh];epy;nfhil> guJngy;y

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : g];nfhil

2022-02-02  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;gf];njd;d> mk;gdhfy> gl;lN`d> ,upjd;ty> 

gdhfLt> td]pq;`fd;j

2022-02-12  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : tpyaha Gjpa

2022-02-19  08.00 - 17.00

nkhj;j : yf;tpd;fh Njapiyj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngd;fKt Gjpa

tpepNahfk; : `{yq;fd;j> tpyaha

2022-02-23  08.00 - 17.00

nkhj;j : jpyf;N`d

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g];nfhl Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : et [dgja> nuhl;Lk;g

2022-02-27  08.00 - 17.00

nkhj;j : Cut

tpepNahfk; : njd;fd;jypa> FLkpupafd;j> Cut - gRik tPL

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ntypfik

2022-02-01  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : lanyhf; af`Yt> af`Yt

2022-02-02  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fTld; vy;y> nfhf;khJt Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif 

epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak;

gioa> ntypgpl;ba re;jp

2022-02-03  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;Ngnjhytj;ij fy;yy> gl;lty ghNjfk> fdq;Nf> 

fdq;Nf nghy;N`d> ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy>

gpl;bJt

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j : Nlhf;fpNah rPnke;J njhopw;rhiy

tpepNahfk; : 4tJ iky; J}z; cLfht> rhyp kTd;l;> rhyp kTd;l; 

]{dhkp> ]{y;jhdnfhil> ]{e;jutpdahfhutj;ij>

Njf;ftj;ij> CUtpl;ba> tufhgpl;ba

2022-02-13  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : ngj;jnfhdtpy tj;ij ]{dhkp> N`d;ty> N`d;ty 

]{dhkp> nfhl;ltpy> kpup];] `py;];> ]y;f` fil

2022-02-14  08.00 - 17.00

nkhj;j : Nyhl;];lhu; gapw;rp epiyak;

2022-02-20  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fTld; vy;y> nfhf;khJt Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif 

epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak;

gioa> ntypgpl;ba re;jp

2022-02-27  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fy;nghf;f> ntypfk NgupN]hu;l;> ntypfk N`hl;ly; 

nrhj;J 

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mk;gyhq;nfhil

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : vy;gpl;b

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j : Muk;g M];gj;jpup

tpepNahfk; : vy;gpl;ba efuk;> kp`pe;J khtj;ij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,e;JUit

2022-02-14  08.00 - 17.00

nkhj;j : ]{KJ gPr;

2022-02-18  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : k` FUd;j> ghug;Gt> gy;nyFk;Gu

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : rPdpnfhl

2022-02-01  08.00 - 17.00

nkhj;j : Nyhl;l]; N`hl;ly;> Nil manel
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : W`{Zntah

2022-02-02  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : ,Yf;gpl;ba> nfhupatpy> epd;jhd

2022-02-03  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khJ fq;if nguil];

tpepNahfk; : khJt

2022-02-06  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mq;Fyfy;y> kd;jfd;j> kd;jfd;j Gjpa

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : gj;Njfik

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gj;Njfik

2022-02-08  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `hkpd;fy> ,d;jpf];nfl;ba ];tprpahu;l;> 

njhl;Lgytj;ij Njapiyj; njhopw;rhiy> a`yJt

Njapiyj; njhopw;rhiy

2022-02-14  08.00 - 17.00

nkhj;j : khtl;lr; nrayfk; - gj;Njfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nfhdhgpd;Dtiy

2022-02-02  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gh];tj;ij y];]dfk> njld;f`tpy> 

Nfhy;ld; nu]; kh[{thd> nfuNjty kh[{thd

tpepNahfk; :

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mq;FUkNyngj;j Vy tpw;gid fhzp> 

ngy;Nfl; G+q;fh> nfhk;ngh];l; fUj;jpl;lk;> njy;fl>

Njtgjpuh[ ghlrhiy> fy;njhl;l> N`nfhl> `jnfhl> ,k;gy;nfhl> 

fl;Lnghy;tj;ij Gjpa nfhydpa> khtltpy>

nkhd;Nuhtpahtj;ij 1> nkhd;Nuhtpahtj;ij 2> nkhd;Nuhtpahtj;ij 

3> eahnfhl> g`ytj;ij> gd;tpy> uj;d cjhfk>

nu[d;]p G+q;fh> nu[;[pGu - nffpypa kz;ba> n]hypl; Nt];l; 

nkNd[;kd;l; nkhd;Nuhtpahtj;ij

tpepNahfk; : g;stu; nlu];> fl;Ljkpg;Ng

2022-02-07  08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-02-11  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mk;gf` re;jp> NguJLt> f`l;lgpl;ba

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jy;f];ntiy

2022-02-01  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vtu; fpuPd; Njapiyj; njhopw;rhiy> jyht 

Gjpa> clntyptpl;bjyht

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : cLfik

2022-02-12  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fzhde;j khtj;ij - cLfk> N`hknjhy 

,wg;gu; njhopw;rhiy> cLfk nuypnfhk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : te;Juk;ig

2022-02-14  08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-02-26  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : kpnjy;y Njapiyj; njhopw;rhiy> jyht

tpepNahfk; : tP.gP.tP. tJaha

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fhyp

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gl;lJit

2022-02-01  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : f`ynfhynjdpa> tNjhfy> tj;jN`d

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fYg`d> v];.X.v];. fpuhkk;

tpepNahfk; : tl;lnuf;f ghlrhiy

2022-02-12  08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfg;ld; fhu;l;d; Njapiyj; njhopw;r;rhiy

2022-02-15  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : Mde;j khtj;ij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fhyp

2022-02-03  08.00 - 17.00

nkhj;j : n]k;]d; kPs;Row;rp> ]{uq;f fy; Miy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghf`nfhl B.v];.I.> Fd;Jg;gfd;j

tpepNahfk; : mq;FYf`> mq;nfhf;fhty> Ngbgplh> Nghf`nfhl> 

jpTyhd> njhuNg> vyg`y> vl;lnk];]> `yf];Ky;y> `g;ghtd> 

`g;ghtd Gjpa> fgufy> nfNud;nfl;ba> yq;fh ngy;> ypg;ld; Fnuht;> 

nkNynfhl> %yd> g`ytj;ij> gdhfLt> gpyhd> gpyhd Gjpa> 

G];nty;fil> Nud; Ngh ]pl;b> ud;nfhil> Nuhay; fpq;lk;> td;rhty> 

tTYfy> ntfpnfhd;j> af;f`

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j : flw; gil Kfhk;> E}u]; n]ud;bg;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g;sa;Tl;> gyifj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : G+];] Aj;j ,uhZt Kfhk;> > vygl> k` `Gfy> 

gpajpfk> cf;tj;ij> ntypgpl;bNkhju> ntypgpbNkhju Gjpa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fguhJit

2022-02-02  08.00 - 17.00

nkhj;j : N]hkhtjp rpWtu; fpuhkk;

tpepNahfk; : Jt> fl;LFUd;j> nfhfhtj;ij

2022-02-03  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : njy;f`njhl;l> jpnty;nfhl> vy;yynfhl> fpdpfy> 

`uky;nfhl> `Pdl;bfy> Nfhjhnfhl> yZNkhju>

kPg;Ng> gpl;bJt re;jp> tuhnghf;f

2022-02-05  08.00 - 17.00

nkhj;j : ngufd; ngh];N`d

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `Jd;dnfhl> tpyh n]ud;bg;

tpepNahfk; : Mu;b N`hl;ly;> MNah[dfk> jz;Ln`y> FUy;yty - 

ml;lhdpfpj> fgyhd > fjYnfhl> ngny];]>

rpq;fg;G+u; fpuhkk;> ]{kpJUfk

2022-02-09  08.00 - 17.00

nkhj;j : fhry; tpNy[;

tpepNahfk; : Nfhl;lnfhil> kPf`nfhil> tyN`d;nfhl

2022-02-19  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fYg`dKy;y

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jtyik

2022-02-02  08.00 - 17.00

nkhj;j : kDf fy; Miy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : [];kpd;ntyp> ]{tp];fh> Nj rf;jp

tpepNahfk; : jpanjhy> `gufl

2022-02-03  08.00 - 17.00

nkhj;j : ud;kPu;

tpepNahfk; : MAjfy> Jd;N`d> vy,`y> `gufl tJaha> 

`y;yyfd;j> ,g;ghty> FLfy;nghy> Fk;Gnunfhl

2022-02-26  08.00 - 17.00

tpepNahfk; : gJtpy> ghdht

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (njd; khfhzk; 1)> ,yq;if kpd;rhu rig> 167> khj;jiw tPjp> fhyp.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

capu; ,urhadtpay;> %yf;$w;W capupay; kw;Wk; capu;j; 
njhopy;El;gtpay; epWtfk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;
ngWif mwptpj;jy;

IBMBB ,y; jP mtjhdpg;G kw;Wk; jP ghJfhg;G mikg;gpd; guhkupg;G> gOJghu;j;jy; 
kw;Wk; NritfSf;fhd Nfs;tpkD

nfhOk;G gy;fiyf;fof> capu; ,urhadtpay;> %yf;$w;W capupay; kw;Wk; capu;j; 

njhopy;El;gtpay; epWtfj;jpy; NkYs;s NritfSf;fhf 2022.02.19 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

tiu nghUj;jkhd jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J jpizf;fs ngWiff; 

FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;. 

2022.02.18 Mk; jpfjp K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.30 tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 

IBMBB ,w;F gpd;tUkhW kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkD fl;lzj;ij nrYj;jp (njh.: 

0112552528) nfhOk;G 03> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> ,y. 90> capu; ,urhadtpay;> 

%yf;$w;W capupay; kw;Wk; capu;j; njhopy;El;gtpay; epWtfk;> rpNu\;l cjtpg; 

gjpthsuplk; ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;.

Nfs;tpkD tpguk; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

IBMBB ,y; jP mtjhdpg;G kw;Wk; jP ghJfhg;G mikg;gpd; guhkupg;G> 

gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nritfs;

&gh 1000.00

  
jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

capu; ,urhadtpay;> %yf;$w;W capupay; kw;Wk; 

capu;j; njhopy;El;gtpay; epWtfk;>

,y. 90> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij>

nfhOk;G 03.

fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp 

tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F 

mQ;ryplg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

,y. ghPl;ir

ghPl;ir 

eilngWk; 

jpfjpfs;

ghPl;ir 

eilngWk; 

,lq;fs;

01 ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpd; 

rl;lkhzpg; gl;lg;gbg;gpid 

njhlHtjw;fhd njhpTg; ghPl;ir 

(,uz;lhk; fl;lk;) - 2021 (2022)

2022 ngg;uthp 

khjk; 05

09 

khfhzq;fspy; 

gpujhd 

efuq;fspy;.

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; 

Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhps; ,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; 

,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisiaj; 

njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk 
,izaj;jsj;jpE}lhf gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp : 011-2785230/ 011-2786150
njhiyefy; : 0112784232

vy;.vk;.b. jHkNrd

ghPl;irfs; MizahsH ehafk;

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis>

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij> gj;juKy;iy.

2022 [dthp 27Mk; jpfjp

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 28ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜனவரி 28 கவளளிக்கிழகம

தேசிய மல்யுதே த�ோட்டியில் 
விமோனப�டை 

ப�ண்கள் அணி பெற்றி

திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர் 

இைஙல� விமோனப்பலை 
பபண�ள் அணி 2022 கேசிய மல்-
யுதே கபோட்டியில் பெற்றி பபற்-
றுள்்ளது. இப்கபோட்டித பேோைர் 
2022 ஜனெரி மோேம் 22 மற்றும் 23 
ஆம் தி�தி�ளில் மஹர�ம கேசிய 
இல்ளஞர் கேலெ மன்ற உள்்ள� 
வில்ளயோட்ைரஙகில் நலைபபற்்றது.

இஙகு விமோனப்பலை பபண�ள் 
குததுச் ேணலை அணி 5 ேங�ப்பேக் -
�ங�ள் 5 பெள்ளிப் பேக்�ங�ள் 1 
பெண�ை பேக்�ம் என 2022 கேசிய 
குததுச்ேணலை கபோட்டியில் முேலி -
ைதலே ேனேோக்கிக் ப�ோணைது.

ேங�ப் பேக்�ங�ல்ள பென்ற 
வீரோங�லன�ள்.

க�ோப்ரல் பிரியஙகி குமோரி 59 
கிகைோகிரோம் நில்ற பிரிவு

வீரசிங� 76 கிகைோகிரோம் நில்ற 
பிரிவு, கேதேனோ 68 கிகைோகிரோம் 
நில்ற பிரிவு, ைக்மோலி 72 கிகைோ-
கிரோம் நில்ற பிரிவு, பபகரரோ 65 
கிகைோ கிரோம் நில்ற பிரிவு

பெள்ளிப் பேக்�ம் பென்ற 
வீரோங�லன�ள்

விக்ரமபோை 72 கிகைோ கிரோம் 
நில்ற பிரிவு, குமோரி 65 கிகைோ 
கிரோம் நில்ற பிரிவு, நகெோேோ 76 
கிகைோகிரோம் நில்ற பிரிவு, மது-
ெந்தி 62 கிகைோகிரோம் நில்ற பிரிவு, 
விகஜசிங� 57 கிகைோ கிரோம் நில்ற 
பிரிவு

பெண�ைப் பேக்�ம் பென்ற 
வீரோங�லன

60 கிகைோகிரோம் நில்ற பிரிவு

கரோவகமன பெலின அபோர-
மோன ேேதேோல் இஙகிைோந்துக்கு 
எதிரோ� பிரிட்்ஜைவுனில் புேனகி-
ழலம நைந்ே மூன்றோெது இருப -
துக்கு 20 ேர்ெகேேப் கபோட்டியில் 
கமற்கிந்தியத தீவு�ள் 20 ஓட் -
ைங�ள் விததியோேததில் பெற்றி 
பபற்்றேன மூைம் ஐந்து கபோட்டி-
�ள் ப�ோணை பேோைரில் 2-1 என 
முனனிலை பபற்றுள்்ளது.

அணிக்கு மீணடும் அலழக்�ப்-
பட்ை பெலின பெறும் 53 பந்து-
�ளில் 107 ஓட்ைங�ளும், நிக்க�ோ-
ைஸ் பூரனுைன (70) நோன�ோெது 
விக்ப�ட்டுக்கு 122 ஓட்ைங�ளும் 
கேர்தேது, இஙகிைோந்து அணியின 
ேலைெர் பமோயின அலி நோணயச் 
சுழற்சியில் பென்ற பி்றகு கமற்கிந்-
திய தீலெ 224-5 ஓட்ைங�ளுக்கு 
ப�ோணடு பேல்ை உேவியது.

 எனனோல் பந்லே நன்றோ� 
அடிக்� முடியும் எனறு எனக்குத 
பேரியும்  எனறு ஆட்ைநோய�ன 
பெல் கூறினோர்.  எனக்கு மணிக்-
�ட்டு சுழற்சிக்கு எதிரோ� ஒரு 
பிரச்சிலன இருந்ேது, �ைந்ே ஏழு 
மோேங�்ளோ� நோன பெளிகயறி-
கனன, அதில் கெலை பேய்து, 
ஆஃப் லேலைத தி்றக்கிக்றன.

 இனறு எல்ைோம் நடுவில் 
இருந்து ெந்ேது- எனறும் அெர் 
குறிப்பிட்ைோர்.

இஙகிைோந்து 225 ஓட்ைங�-
ல்ளத துரதே முயன்ற கபோது ைோம் 
போனைன ேனது ரி 20 ேர்ெகேே 
அறிமு�ததில் விலரெோன 73 ஓட்-
ைங�ளில் 6 சிக்்ஸர்�ல்ளயும், 
பில் ேோல்ட் 57 ஓட்ைங�ல்ளயும் 

அடிதேோர், பயிற்சியின கபோது 
ெழக்�மோன ேலைெர் இயன 
கமோர்�ன �ோயம் �ோரணமோ� 
ஆை வில்லை அெருக்கு 
பதிைோ� பமோயீன அணிக்கு 
ேலைலம ேோஙகினோர்.

ஆனோல் 400 ஓட்ைங�-
ளுக்கு கமல் ஒரு குறிப்பிைத -
ேக்� ஆட்ைததில் 204-9 ஓட்-
ைங�ளுக்கு முடிப்பேற்குள் 
அெர்�ள் விக்ப�ட்டு�ல்ள 
இழந்ேனர்.

 அற்புேமோன இலணப்-
போட்ைம் ஆட்ைதலே எங-
�ளிைமிருந்து பறிதேது, 
ஆனோல் இறுதியில் அெர்�ள் 
துடுப்போட்ைம் பேய்ே விேம் 
குறிதது நோன பபருலமப்ப-
டுகிக்றன  எனறு பமோயீன 

கூறினோர். நோனகு பவுணைரி�ள் 
மற்றும் 10 சிக்்ஸர்�ள் உட்பை 
பெலின சி்றப்போன பந்து வீச்சில், 
28 ெயேோன ஜலமக்�ோ வீரர் எவின 
லூயிஸ் மற்றும் கிறிஸ் ப�ய்லுக் -
குப் பி்றகு இருமுல்ற இருபதுக்கு 

இருபது  பி்றகு மூன்றோெது கமற் -
கிந்திய தீவு�ள் துடுப்போட்ை வீரர் 
ஆனோர். 

இஙகிைோந்தின ேரப்பில் ேோல்ட் -
டில் மூனறு அறிமு� வீரர்�ள், ே� 
துடுப்போட்ை வீரர் ஹோரி புரூக் 
மற்றும் கெ�ப்பந்து வீச்ேோ்ளர் 
கஜோர்்ஜ �ோர்ைன மற்றும் இனனும் 
ெழக்�ததிற்கு மோ்றோ�, �ோர்ைன, 
ரீஸ் கைோப்லி மற்றும் லைமல் 
மில்ஸில் இைது ல� விலரவு வீரர் -
�ள் மூெரும் இைம்பபற்்றனர்.

கமற்கிந்திய தீவு  அணிக்�ோன 
ஒகர மோற்்றததில் ஒடியன ஸ்மித-
துக்குப் பதிைோ� கேர்ந்பேடுக்�ப் -
பட்ை பெல், ேனது இரணைோெது 
பந்லே சிக்்ஸருக்கு அடிதேோர்.

அெர் 51 பந்து�ளில் ேனது 
ேேதலே எட்டினோர், பினனர் உைன -

டியோ� ைோப்லிலய லமேோனததிற்கு 
பெளிகய இ்றக்கி ப�ோணைோடி-
னோர். ஆனோல், மீணடும் முயற்-
சிதது, ைோங ஆஃபில் பிடிபட்ைோர்.

கமற்கிந்திய தீவு ேலைெர் கீரன 
பபோல்ைோர்லை ஆட்ைமிழக்� 
பேய்ே கபோது 39 பந்து�ளில் ஒரு 
இனனிஙஸில் இஙகிைோந்துக்கு 
போனைன ஒரு அேோததியமோன 
பெற்றிலய நம்பினோர்.

ேோல்ட் �லைசி ஓெரில் 36 ஓட்-
ைங�ளுக்கு இைக்ல�க் குல்றத-
ேோர், அஙகு அெர் கரோமோரிகயோ 
பெப்பர்ட் பந்துவீசுெேற்கு முனபு 
முேல் இரணடு  பந்து�ல்ள சிக்்ஸ-
ருக்கு அடிதேோர்.

இரு அணி�ள் கமோதும் 4 ஆெது 
கபோட்டி  ேனிக்கிழலம ப�னசிங-
ைன ஓெலில் இைம்பபறும்.

பவலின் சததததால்
மேற்கிந்திய தீவு அணி வவற்றி 

ையபைோக்- இைஙல� கிரிக்ப�ட் கேசிய 
சுப்பர் லீக் ஒருநோள் பேோைரில், கநற்றுமுனதி-
னம் (26) நலைபபற்்ற இரணடு கபோட்டி�ளில் 
ப�ோழும்பு மற்றும் �ணடி அணி�ள் ேங�ளு -
லைய பெற்றி�ல்ள பதிவுபேய்துள்்ளன.

இனல்றய நோள் கபோட்டி�ல்ள பபோருத-
ேெலர குேல் பமணடிஸ், ேரித அேைங�, 
ைஹிரு திரிமோனன, நிகரோென டிக்பெல்ை 
மற்றும் �மிந்து பமணடிஸ் ஆகிகயோர் அலரச்-
ேேங�ல்ள பதிவுபேய்ேனர்.

ப�ோழும்பு பி.ேரோ ஓெல் லமேோனததில் 
நலைபபற்்ற இந்ே கபோட்டியில், அபோரமோன 
பந்துவீச்லே பெளிப்படுததிய  ேரித அே-
ைங� ேலைலமயிைோன ப�ோழும்பு  அணி 7 
விக்ப�ட்டு�ள் விததியோேததில் இைகுெோன 
பெற்றிலய பபற்றுக்ப�ோணைது.

இப் கபோட்டியில் திகனஷ் ேந்திமோல் வில்ள-
யோைோே நிலையில், ப�ோழும்பு அணியின 
ேலைெரோ� ேரித அேைங� பேயற்பட்ைதுைன, 
நோணயச் சுழற்சியில் பெற்றிபபற்்ற ேம்புள்்ள 
அணி முேலில் துடுப்பபடுதேோை தீர்மோனித-
ேது.

ஜப்னோ அணிக்கு எதிரோன முேல் கபோட்டியி-
லும் கமோேமோன துடுப்போட்ைதலே பெளிப்ப -
டுததியிருந்ே ேம்புள்்ள அணி இந்ே கபோட்டியி -
லும், கமோேமோன ஆட்ைதலே பெளிப்படுததி 
40 ஓெர்�ள் நில்றவில் 143 ஓட்ைங�ளுக்கு 
ே�ை விக்ப�ட்டு�-
ல்ளயும் இழந்ேது.

ேம்புள்்ள  அணி-
ேோர்பில் அதி�-
பட்ேமோ� ைசித 
அகபரதன 41 
ஓட்ைங�ல்ளயும்,  
அ ணி த ே ல ை ெ ர் 
அெோன பிரியன-
ஜன 31 ஓட்ைங�-
ல்ளயும் பபற்றுக்-
ப�ோள்்ள ஏலனய 
துடுப்போட்ை வீரர்�ள் குறிப்பிைதேக்�்ளவு 
பங�ளிப்லப ெழங�வில்லை. பந்துவீச்லே 
பபோருதேெலர பிரபோத ஜயசூரிய 3 விக்ப�ட்-
டு�ல்ளயும், �ைன பபகரரோ மற்றும் ேரித அே-
ைங� ஆகிகயோர் ேைோ 2 விக்ப�ட்டு�ல்ளயும் 

ஜபனோவுக்கு முேல் தேோல்வி ; 

முேல் த�ோட்டியில் பெற்றியீட்டிய ்கணடி

வீழ்ததினர். இைகுெோன பெற்றியிைக்ல� கநோக்கி துடுப்பபடுதேோ -
டிய ப�ோழும்பு அணி குேல் பமணடிஸ் மற்றும் ேரித அேைங�வின 
அபோர துடுப்போட்ைங�ளின உேவியுைன 20.4 ஓெர்�ள் நில்றவில் 3 
விக்ப�ட்டு�ல்ள மோததிரம் இழந்து பெற்றியிைக்ல� அலைந்ேது.

கெ�மோ� துடுப்பபடுதேோடிய குேல் பமணடிஸ் 4 சிக்்ஸர்�ள் 
மற்றும் 6 பபௌணைரி�ள் அைங�ைோ� 44 பந்து�ளில் 67 ஓட்ைங -
�ல்ள பபற்றுக்ப�ோள்்ள, அணிதேலைெர் ேரித அேைங� 46 பந்து-
�ளில் 8 பபௌணைரி�ள் அைங�ைோ� 52 ஒட்ைங�ல்ள பபற்றுக் -
ப�ோணைோர்.

 இந்ே கபோட்டியில் பெற்றிபபற்்றேன ஊைோ�, இரணடு கபோட்-
டி�ளில் வில்ளயோடியுள்்ள ப�ோழும்பு அணி ஒரு கபோட்டியில் 
பெற்றிலய ேக்�லெதேதுைன, ேம்புள்்ள அணி இரணடு கபோட்டி�-
ளிலும் கேோல்வியலைந்துள்்ளது.

அக்்கடைப�ற்று மு்கமதியோ 
உடே�தேோட்ை ்கழ்கம் பெற்றி

(ஹிஙகு்றோலண குறூப் நிருபர்)

இ்றக்�ோம்ம் உலேபந்ேோட்ை �ழ-
�ததிற்கும் அக்�லரப்பற்று மு�ம-
தியோ உலேபந்ேோட்ை �ழ�ததிற்கும் 
இலையிைோன உலேப்பந்ேோட்ை 
கபோட்டி 21.01.2022 ம் தி�தி பெள்-
ளிக்கிழலம இ்றக்�ோமம் கு்ளக்�லர 
வில்ளயோட்டு லமேோனததில் இைம்-
பபற்்றது. இ்றக்�ோமம் உலேபந்-
ேோட்ை �ழ�ததினர் மி�வும் சி்றப்போ� 
வில்ளயோடி இலைகெல்ளக்கு முன-

னரோன ஆட்ைததில் 02 க�ோல்�ல்ள 
அடிதேனர் மு�மதியோ உலேபந்ேோட்ை 
அணியினரோல் எந்ே விேமோன க�ோல்�-
ல்ளயும் அடிக்� முடியவில்லை .

இலைகெல்ளக்கு பினனரோன 
ஆட்ைததின கபோது அக்�லரப்பற்று 
மு�மதியோ உலேபந்ேோட்ை அணியி-
னர் மி�வும் சி்றப்போ� வில்ளயோடி 
பேோைர்சியோ� 03 க�ோல்�ல்ள அடிதது 
அக்�லரப்பற்று மு�மதியோ உலேபந்-
ேோட்ை அணியினர் பெற்றி பபற்்ற-
னர்.

மலிங்கவிற்கு புதிய பதவி!

அவுஸ்கரலியோவிற்கு சுற்றுப்ப-
யணம் கமற்ப�ோள்ளும் இைஙல� 
அணியின பந்துவீச்சு மூகைோபோய 
பயிற்றுவிப்போ்ளரோ� முனனோள் 
கெ�ப்பந்து வீச்ேோ்ளர் ைசித 
மலிங� நியமிக்�ப்பட்டுள்்ளோர்.

ஸ்ரீைங�ோ கிரிக்�ட்  இந்ே விை-
யததிலன உறுதிப்படுததியுள்்ளது.

ஐந்து கபோட்டி�ள் ப�ோணை 
இருபதுக்கு இருபது பேோைரில் 
பஙக�ற்பேற்�ோ� இைஙல� அணி 
அவுஸ்கரலியோவிற்கு சுற்றுப் 
பயணம் கமற்ப�ோள்்ளவுள்்ளது.

எதிர்ெரும் பபப்ரெரி மோேம் 
11ஆம் தி�தி முேல் 20 ஆம் தி�தி 
ெலர இந்ேத பேோைர் இைம்பப்ற-
வுள்்ளது.

அங்்கோரோ லயன்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி
ருலேக் போரூக்

ப�ோழும்பு ்ஸோஹிரோ �ல்லூரியின 
2000 ெது  பலழய மோணெர்�ள் குழு 
ஒழுஙகு பேய்ே ெருைோந்ே  கிரிக்-
ப�ட் கபோட்டி  ப�ோழும்பு ெோலி�ோ 
லமேோனததில் அணலமயில்  நலை -
பபற்்றது.

இந்ே கபோட்டியில் அஙக�ோரோ 
ையனஸ், பக்ேோத புல்ஸ், 
க�ோர்கைோெோ கிஙஸ், இஸ்ேோன-
புல் ெோரியர்ஸ், ைோக்�ோ லரைர்ஸ், 
பைல்லி ரோயல்ஸ், �ோபூல் ையனஸ் 
மற்றும் ப�ய்கரோ கேைஞேர்ஸ் என 8 
அணி�ள் பஙக�ற்று இறுதிப்கபோட்-
டியில் அஙக�ோரோ ையனஸ் அணி 
க�ோர்கைோெோ கிஙஸ் அணிலய வீழ்த -
தியது.

ேம்பியன அணியின ேலைெர் 
இனபோஸ் பலீல் ேம்பியன கிண-
ணதலே பிரேம அதிதி ்ஸோஹிரோ �ல் -
லூரியின முனனோள்  கிரிக்ப�ட்  வீரர்  
ம்ஸோர் சுலஹரிைம் பபற்றுக்ப�ோண-
ைோர்.

 கமலும் ரனனர்ஸ் அப் அணித 
ேலைெர் பமோஹமட் பஹத,  
சி்றந்ே பந்து வீச்ேோ்ளர் பமோஹமட் 
ரியோஸ்,  சி்றந்ே துடுப்போட்ை வீரர்  

பமோஹமட் நசீம்  மற்றும் இறுதி  
ஆட்ைததின நோய�ன பமோஹமட் 
அப்ெோன  ஆகிகயோர் விருது�ல்ளப் 
பபற்்றனர்

2000 ஆெது குழுவின முனனோள் 
ேலைெர் ேல்மோன போரிஸ்,  குழுவின 

ேலைெர் பமோஹமட் ரில்ெோன, 
பேயைோ்ளர் ஹஸ்மில் ஹம்தூன, 
பபோரு்ளோ்ளர் ஹுலேன ெோசிக், 
திட்ைத ேலைெர் பஜௌபர் ேோதிக் 
மற்றும் உறுப்பினர்�ள்  ஆகிகயோர் 
�ைந்து ப�ோணைனர்.
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; 

(VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/01/062  100 Nos. Motor Tyres 1100 X 
20 16 PLY 

57,000.00 1,000.00 17-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; rhh;ghf tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

xg;;ge;j ,y. Xg;ge;jj;jpd; ngah;

,ilNeh; epfo;Tfs; 

ePq;fyhf nghwpapa 

yhshpd; kjpg;gPL 

(kpy;. &ghtpy;)

xg;ge;jf; 

fhyg;gFjp 

(ehl;fhl;b 

ehl;fspy;)

CIDA juk;
tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

RDA/EOM&M /
GOSL/W.BRG/
2021/37

nfhOk;G-,uj;jpdGhp 

tPjpapy; vilg; nghwpia 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; 

epWTjy; 

(CRWB AA---004)

93.70 kpy;ypad; 168 rp-3 kw;Wk; 

Nkw;gl;lJ

1>125>000.00

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

jw;NghJ eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; neLQ;rhiyfs; eph;khzj;jpy; rp-3 kw;Wk; 

Nkw;gl;l juj;jpy; my;yJ cah; juj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy mYtyf Neuq;fspy;> Njitg;gbd;> gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; 

(njhiyNgrp: 011-3047817> njhiyefy;: 038-2289560)

5.  2022.02.14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> EOM&M gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; eilngWtJld; mjd; gpd;dh;> Njitg;gbd;> js 

tp[ankhd;Wk; cldbahfNt xOq;F nra;ag;gLk;. 

6.  2022.01.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.21 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 18>000 ,.&gh + 1>440 &gh (ngNrt) I nrYj;jpa gpd;dh;> mjpNtf 

nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT gzpg;ghsUf;F ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf fk;gdpfs; 

gjpthsh; jpizf;fsj;jpdhy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOld; 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;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  xt;nthU tpiykDTk; tpiykDf;Nfhuy; jutpy; toq;fg;gl;Ls;s njhiff;fhfTk; njhopy;toq;Fehpdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sg;glj;jf;f Gfo; tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2022.02.22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 216 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~kfNdFk k`nkJu||  1 Mk; khb> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> gzpg;ghsh; ehafk; Nk/ gh.> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff; FO> jiythplk; 

,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhf;fg;gLk;. rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 2022.05.24 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

1 Mk; khb> ~~kfNdFk k`nkJu||>

,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;Nfhuy;
njw;F mjpNtf tPjpapy; nfydpfk njhlf;fk; nfhl;lht tiuahd gFjpapy; 

kuk; tsHj;jy; kw;Wk; g+q;fh myq;fhu eltbf;iffSf;fhf njhopyhsh;fis 
toq;Ftjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

01.   tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf tPjp nraw;ghl;L guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff;FOj; 

jiythpdhy;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig rhh;ghf njw;F mjpNtf tPjp gFjp kw;Wk; fhl;lg;gl;Ls;s nraw;wpl;lk; 

njhlh;ghf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd.

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

ehnshd;wpw;fhd 

njhopyhsh;fspd; 

njhif

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjk;)

nkhj;j 

njhopyhsh; 

jpd ehl;fs;

tpiy 

kDg; 

gpiz (&)

RDA/EOMXM/
GOLS/WP/

STDP/
LDS/2022/03

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapy; nfydpfk 

njhlf;fk; nfhl;lht tiuahd gFjpapd; kuk; 

tsHj;jy; kw;Wk; g+q;fh myq;fhu Ntiyfs; 

njhlh;ghf njhopyhsh;fis xg;ge;j mbg;gilapy; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

70 12 21>000 450>000.00

02.   tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; m.kh.nk.` kw;Wk; f gphpT eilKiwg;gLj;Jk; Kftuhz;ikahFk;.

03.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fikthf tpiykDf;Nfhuy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04.    xg;ge;jk; ifaspf;fg;gl;l tpiykDjhuh;fs;> ,J njhlh;ghd epfuhd nfhs;ssitAila> njhopyhsh;fis 

toq;FtJ njhlh;ghd mDgtj;ijf; nfhz;bUg;gJ jifikahff; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykD %lg;gLk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fs; (2022.05.23) tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

06.    tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiaf; nfhz;Ls;s tpiykDg;gpiziaf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (2022.06.20 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.) nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiziaf; 

nfhz;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.    tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykD Mtzq;fSf;Fhpa midj;Jg; gf;fq;fSk; ifnahg;gkplg;gl;L mYtyf 

Kj;jpiu gjpag;gly; Ntz;Lk;.

08.    xU Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lk;> 2022.02.15 md;W K.g. 11.00 kzpf;F f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk 

vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fhpa> 'mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWifg;gphpT mYtyfj;jpy; eilngWk;."

09.   ,J njhlh;ghf Mh;tq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fSf;F rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l> KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD 

Mtzj; njhFjpnahd;iw> kPsspf;fg;glhj &. 5,000.00 + 400.00 (VAT) fl;lzj;ij nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;Jtjd; 

%yk; f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fhpa> 'mjpNtf 

neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;JUtpyhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh; 2022.01.28 Kjy; 2022.02.18 md;W K.g.9.00 kzp Kjy; gp.g.14.30 tiuahd 

fhyj;jpDs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 1987 ,yf;fk; 03cila nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk;> Kftuhz;ik/gpujpepjp 
kw;Wk; ntw;wpahsuhd tpiykDjhuh; gjpthsh; ,izaj;jsj;jpy; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2022.02.21 md;W 

gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLtJ KbtilAk;.

10.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfis nfhz;ljhf> 2022.02.21 md;W gp.g. 02.00 kzpf;F 

Kd;dh; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`l;lf`N`d> 

ty;fy> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ Nehpy; te;J ifaspf;fg;glNth 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gj;jpuq;fs; Nrh;f;fg;gLk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'njw;F mjpNtf 

neLQ;rhiyapy; nfydpfk njhlf;fk; nfhl;lht tiuahd gFjpf;F> kuk; tsHj;jy; kw;Wk; g+q;fh myq;fhu 

NtiyfSf;fhf njhopyhsh;fis xg;ge;j mbg;gilapy; toq;fy;" vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

11.    tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapy; mike;Js;s gzpg;ghsh; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;gJ Kbtile;jTld; cldbahf Nkw;gb tpiykD 

jpwf;fg;gLk;  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; mr;re;jh;g;gj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

12.   Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp ,yf;fk; 

 nghwpapay; (guhkhpg;G  - m.kh.nk.e kw;Wk; f gphpT) tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

 njh.Ng. ,yf;fk;  - 0113047806

 jiyth;>

 mjpNtf tPjp guhkhpg;G> kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT ngWiff; FO

 mjpNtf tPjp guhkhpg;G Kfhikj;Jt gphpT

 tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

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

 gz;lhufk.

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;
47MtJ cs;sf gl;lkspg;G kw;Wk; 15MtJ ntsp gl;lkspg;G tpohtpd; 

Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jYf;F nghUj;jkhd 
epWtdj;ij NjHe;njLj;jy;

2022 ngg;uthp 26> 27> 28 Mfpa %d;W jpdq;fspy; kw;Wk; 2022 khHr; 19k; jpfjp gz;lhuehaf;f rHtNjr 

khehl;L kz;lgj;jpy; eilngwtpUf;Fk; = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 47MtJ cs;sf gl;lkspg;G 

tpohtpy; fpl;lj;jl;l 3760 gl;ljhhpfs; kw;Wk; 15MtJ ntsp gl;lkspg;G tpohtpd; fpl;lj;jl;l 1059 Nghpd; 

Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jy; nraw;ghl;bw;fhf nghUj;jkhd epWtdj;ij NjHe;njLg;gjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  ,e;j ,uz;L gl;lkspg;G tpohitAk; cs;slf;Ftjw;fhf ,uz;L Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpf;f 

Ntz;baJld; kjpg;gPLfs; NtWNtwhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2.  ,jw;fhf NjHe;njLf;fg;gLk; Gifg;glf; fiyQH/ epWtdj;jpw;F gy;fiyf;fof gl;lkspg;G tpoh my;yJ 

mjw;Fr; rkkhd cw;rtq;fis Gifg;glnkLj;jy; rk;ge;jkhf Fiwe;jgl;rk; 05 tUl mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

3.  tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; Gifg;glf; fiyQH/ epWtdj;jpw;F> gl;ljhhpfis rpukj;Jf;F cs;shf;fhjthW 

Kiwahf kw;Wk; NghJkhd Gifg;glq;fis vLj;jYf;F gl;lkspg;G tpoh eilngWfpd;w %d;W ehl;fspy; 

gz;lhuehaf;f QhgfhHj;j rHtNjr khehl;L gpujhd kz;lgj;jpd; ntspapy; Fiwe;jgl;rk; Gifg;glk; 

vLf;Fk; 10 $lq;fis toq;Fk; Mw;wy; fl;lhakhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifiknfhz;l tpz;zg;gjhhpfSf;F Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

= [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsH/ epWtdq;fs; (jfty; kw;Wk; Nrit) ,lkpUe;J 

Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ghPl;rpf;fyhk;.  (njh.Ng. ,y 011-

2802856)

5.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsH fUk gPlj;jpw;F 2022.01.28 Kjy; 2022.02.10 tiu thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj &. 1000/- njhifia nrYj;jp 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  ,J gw;wpa Kd; mwpt+l;ly; $l;lk; 2022.02.03 K.g. 10.30 ,w;F gy;fiyf;fofj;jpd; epHthff; fl;blj;jpy; 

rigf; $l;l kz;lgj;jpy; eilngWk;. MHtk; fhl;Lfpd;w tpz;zg;gjhhpfs; ,jw;fhf rKfkspj;jy; 

fl;lhakhFk;.

7.  rfy tpz;zg;gjhhpfSk; tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ xU Nfs;tpf;fhf &. 25>000.00 kPsspf;fg;gLk; 

gpiz itg;Gj; njhifia gy;fiyf;fofj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

8.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ,U gpujpfSld; rhk;gpSld; 2022.02.11k; jpfjp 

K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 

~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd;W Fwpg;gpl;L NtWNtwhf ,U ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; 

,uz;ilAk; xU fbj ciwapy; ,l;L %d;W fbj ciwfspYk; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j 

gl;lkspg;G tpohtpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L (~47MtJ cs;sf gl;lkspg;G tpoh Gifg;glnkLj;jy; - 2021|/ 
~15MtJ ntspgl;lkspg;G tpohtpid Gifg;glnkLj;jy;| vd;W Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L cjtpg; gjpthsH/ 
epWtdk; (jfty; kw;Wk; Nrit) = [atHjdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhl vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ cjtpg; gjpthsH/ epWtdk; (jfty; kw;Wk; Nritfs;) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

9.  efy; gpujp> %yg; gpujpapd; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

10.  2022.02.11 K.g. 10.30 ,w;F epHthff; fl;blj;jpd; CopaH Fohk; $l;l kz;lgj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLtJld; tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F ,t;Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;.

11.  g+Hj;jpaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpw;F chpaJ. jhkjk; 

rk;ge;jkhf jghyplg;gl;lij cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; Vw;fg;gl khl;lhJ.

gjpthsH>

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy>

ENfnfhil.

2022.01.21
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,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; (,Nghr) gpuhe;jpaq;fSf;F mtrukhf Njitg;gLk; lah; 
kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;ba Nritfis toq;fy;

Procurement No.: SLTB/TS/GEN/65/2022
1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 2022.02.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 

kzptiuAk; fPNo tpghpf;fg;gl;lthW 90 ehl;fSf;fhd fld; trjp mbg;gilapy; ,Nghr gpuhe;jpaq;fSf;F 

mtrukhf Njitg;gLk; lah; kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;ba Nritfis toq;Ftjw;fhf jifikAs;s 

lah; kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;baNrit toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,Nghr 

ngWiff; FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. nfhOk;G-05> fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 

Nghf;Ftuj;J rig> ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpjpf;fg;gl;l 

gbtj;jpNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (njhiyNgrp: 011 7706110. njhiyNgrp/ njhiyefy;: 

011 2588457. xt;nthU gpuhe;jpaj;jpw;Fk; Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzq;fs; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sd. tpiykDjhuh;fs; xU gpuhe;jpaj;jpw;F my;yJ gy gpuhe;jpaq;fSf;F 

mNj Mtzj;ij ghtpj;J tpiykDit  rkh;g;gpf;fyhk; Mdhy; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fTs;s 

gpuhe;jpak;/ gpuhe;jpaq;fSf;fhd Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij/ fl;lzq;fis 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 2022.01.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.09 Mk; jpfjptiuAk; rhjhuz  Ntiyehl;fspy; 

mYtyf Neuq;fspy; gpuhe;jpaj;jpw;F/ gpuhe;jpaq;fSf;F chpj;jhd kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij/ 
fl;lzq;fis nrYj;jpa gpd;dh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

,y. gpuhe;jpak; gpuhe;jpaj;jpYs;s bg;Nghf;;fs;

tUlhe;jk; Njitg;gLk; lah;fspd; 

msT

kPs;cUthf;fk; /Kd;$l;ba Nritfs;

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)kPs; cU 

thf;fk;

Kd;$l;ba 

Nrit
nkhj;jk;

1.1. nfhOk;G mtprhtis> mq;nfhl

fl;Lngj;j> nf];ght

k`ufk> kl;lf;Fsp

nkhwl;Lt> jyq;fk

cl`hKy;y

,uj;kyhd> N`hkhfk

kPj;Njhl;lKy;y bg;Nghf;fs;> 

kw;Wk; kj;jpa g]; epiyak;

318 1838 2156 7>000.00 250>000.00

1.2 fk;g` ePh;nfhOk;G> ntypru

fphpe;jpnty> fltj;j

jpTsg;gpl;ba> fsdp>

[h-vy> fk;g`>

epl;lk;Gt bg;Nghf;fs;

434 1008 1442 3500.00 150>000.00

1.3 fSj;Jiw kj;Jfk> ghze;Jiw>

mSj;fk> n`huz>

fSj;Jiw bg;Nghf;fs;

428 856 1284 3500.00 150>000.00

1.4. k`Etu al;bEtu> fz;btlf;F> 

fz;b njw;F> tj;Njfk> 

njy;njdpa. 

cLJk;gu> khj;jis 

bg;Nghf;fs;

148 1732 1880 5000.00 200>000.00

1.5 W`_z khj;jiw> vy;gpl;ba>

cLfk> fhyp> 

mk;gyhq;nfhl> nfhf;fy> 

`f;kd> mf;Fu];]> 

jq;fhiy> mk;ghe;Njhl;l> 

fjph;fhkk; bg;Nghf;fs;

804 2556 3360 10>000.00 350>000.00

1.6. tak;g FUehfy; tlf;F>

FUehfy; njw;F>

mst;t> kh`t;t>

fphpAs;s> Fspahg;gpl;ba> 

fy;fKt> Gj;jsk;> 

ntd;dg;Gt> rpyhgk;> 

epf;fntul;ba> thhpanghy 

bg;Nghf;fs;

414 1870 2284 7>000.00 250>000.00

1.7 rg;ufKt gyhq;nfhl> ,uj;jpdGhp> 

fythd> vk;gpypg;gpl;ba> 

nfhlf;fhnty> Nffhiy> 

njuzpafy> ,uk;Gf;fd> 

khtndy;y bg;Nghf;fs;

904 1460 2364 7>000.00 250>000.00

1.8 Cth gJis> gz;lhutis>

nfg;gpl;bg;nghy>

nj`pmj;jfz;ba>

k`paq;fd> gpgpy> 

nkhduhfy> nts;stha> 

jdky;tpy bg;Nghf;fs;

1064 1670

gJis> 

gz;lhutis> 

nfg;gpl;bg;nghy

bg;Nghf;fs; 

khj;jpuk;

2734 9>000.00 300>000.00

1.9 Etnuypah ehtyg;gpl;b> `l;ld;> 

`q;Fud;nfj;j> fk;gis> 

nfhj;kiy> tyg;gd> 

Etnuypah bg;Nghf;fs;

- 3424 3424 10>000.00 350>000.00

1.10 u[ul;l mEuhjGuk;> nghyd;dWt> 

jk;Gs;s> nff;fpuht> 

nfngj;jpnfhy;yht> 

n`hutg;nghj;jhd> fe;jsha; 

bg;Nghf;fs;

 80 792 872 3>000.00 100>000.00

1.11 fpof;F kl;lf;fsg;G> Vwht+h;> 

thior;Nrid> thfiu> 

upjPnjd;d> fpz;zpah> KJ}h;> 

jpUNfhzkiy> fhj;jhd;Fb> 

fSthQ;rpf;Fb> fy;Kid> 

rk;khe;Jiw> mk;giw> 

mf;fiug;gw;W> nghj;Jtpy; 

bg;Nghf;fs;

470 mk;ghiw 

,Nghr lah; 

njhopw;rh 

iyf;F 

xJf;fg;gl; 

Ls;sJ

470 2>000.00 50>000.00

1.12 tlf;F aho;g;ghzk;> gUj;jpj;Jiw> 

fhiuefh;> kd;dhh;> 

fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT> 

tTdpah bg;Nghf;fs;

168 984 1152 3>500.00 150>000.00

nkhj;jk; 5232 18190 23422

2.  elg;G Mz;bw;fhf jkJ njhopw;rhiyf;F Njitg;gLk; ,ae;jpuhjp> kdpjtY kw;Wk; ISO 9001:2015 rhd;wpjo; 
,t;thwhd gzpapy; 4 tUlq;fSf;F Nkyhd mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jifikAs;s lah; kPs;cUthf;fy;/ 
Kd;$l;baNrit toq;Feh;fs; khj;jpuNk ,e;j tpiykDtpw;F jFjpAs;sth;fshth;. 

3.  tpiykDf;fs; 2022.05.11 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> 

Kd;itf;fg;gl;l tpiyfs; xg;ge;jj;ij toq;FtjpypUe;J %d;W (03) khjq;fSf;F e;piyahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDjhuh;fs; xU gpuhe;jpaj;jpw;F my;yJ gy gpuhe;jpaq;fSf;F tpiyf;Nfhuy;fis rkh;g;gpf;fyhk;. NkNy 

Fwpg;gpl;Ls;sthW gpuhe;jpaj;jpw;F/ gpuhe;jpaq;fSf;F chpj;jhd ngWkjpia/ngWkjpfis tpiykDg;gpizahf 

tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 2022.06.11 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gjpTngw;w th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOTld; gjpTngw;w fhg;GWjp 

Kftuhd;ikapdhy;  toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhky; ,izf;fg;gLk; 

ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.  

5. (m)   ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; 

Fwpg;gpl;ltuhf my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

nghJxg;ge;jq;fs; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;djhf 

,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpTngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; rhd;wpjopd; 

%yg;gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwhd %yg;gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; mt;thwhd 

tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; jk;ik 

tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jgpd;dh; cldbahfTk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; tpiykDf;fis 

tpiykDjhuh;fs; gjpTnra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJ xg;ge;jq;fspd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjio mt;thwhd tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;> ngWifahdJ ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; 

toq;fg;glkhl;lhJ. 

6.  tpiykD Mtzq;fspd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gk; itf;fg;gl;L mtuJ ,yr;rpid 

gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; ,e;j mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; ,U gpujpfspy; mDg;;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s 

Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; “Supply of  Urgently Required Tyre Rebuilding/Pre-
curing Services to SLTB Regions”vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;Nfhuy; 2022.02.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F %lg;gl;L mjd; gpd;dh; mitfs; cldbahfNt 

nfhOk;G-05> fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj; rig> Nfs;tp gphptpy; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;> ,Nghr ngWiff; FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

200>fpUstPjp> nfhOk;G-05.

tprhuizfs;: nrayhsh;>ngWifg; gphpT> ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

         njhiyNgrp: 011 7706110> 0771056110. njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

gpd;tUtdtw;iwAk; jaT nra;J ftdpf;fTk;:

(i)  ,Nghr ,d; midj;J ngWif nraw;ghLfspd; jftYf;fhf https://sltb.lk kw;Wk; https://promise.lk vd;w 
,izaj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;.

(ii)  ,Nghr ,d; toq;FenuhUtuhf gjpT ngWtjw;F https://sltb.lksupplyregistration vd;w ,izaj;ij jaT nra;J 

ghh;itaplTk;. 

1. tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/17/061 400 Lens. Of MS Angle 
75X75X6MM,5.8M  Per Length 

35,000.00 1,000.00 23-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 [dthp 28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
gpuNahf tpQ;Qhd tshfj;jpw;F Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; ,af;fp itj;jy;

xg;ge;j ,y: RUSL/SUP/AIF/NCB/2022/02
1.  fPo;f;fhZk; Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhf jifikAk; jFjpAk; nfhz;l tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOtpd; 

jiytuhy; miof;fg;gLfpd;wd.

nyhl; 

,y.
cUg;gbapd; ngah; vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpizg; 

ngWkjp (&gh) 

2022.05.12 tiu 

nry;YgbahFk;

tpepNahfj; jpfjp

01 Laboratory Muffle Furnace  1 No. 

150,000/=

xg;ge;j 

toq;fg;gl;l 

ehspy; ,Ue;J 

60 ehl;fSf;Fs;

02 Universal Centrifuge  1 No.
03 Laboratory Oven  2 Nos.
04 Deionizer  1 No.
05 Fume hood  1 No.
06 Signal Generators  3 Nos.
07 DC Power Supply  5 Nos.
08 Breadboards with built-in power  Supply  8 Nos.
09 Traveling Microscope  3 Nos.
10 Cathetometer  5 Nos.
11 Optical Benches  5 Nos.
12 Potentiometer with JOCKEY  PENCIL  1 No.
13 Top Loading Balance  5 Nos.
14 pH Meter 10 Nos.
15 Micro-centrifuge  1 No.
16 Seed incubator/ climate  incubator  1 No.
17 Water Distiller  1 No.

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp (NCB) Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  MHtKs;s tpiykDjhuh;fSf;F Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l cjtp epjpg; nghWg;ghsh;/ toq;fy;fs; (njh.
Ng. 025-2266513) ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; 2022.01.28 Kjy; 2022.02.18 tiuahd fhyj;jpy; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> toq;fy;fs; 

gphptpy; tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

4.  2022.02.17 gp.g. 2.00 tiu Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. %thapuj;J IE}W (&. 3500/=) nrYj;Jtjd; 

Nghpy; kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> toq;fy;fs; gphpT> rpNu\;l cjtp epjpg; nghWg;ghsh; 

- toq;fYf;F Xh; vOj;J%y Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuh;fshy; Mq;fpy 

nkhopapyhd Xh; KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; 

Kiw fhrhf ,Uf;Fk;. my;yJ kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> epjpg; nghWg;ghshpd; ngahpy; 

mEuhjGuk;> kf;fs; tq;fpapd; fzf;F ,y 008-1-001-8-1725841 ,w;F tq;fp itg;ig Nkw;nfhs;syhk;.

5.  ,yq;if murpd; 1987Mk; Mz;bd; ,yq;if nghJ xg;ge;j rl;lk; ,y. 03,d; gpufhuk; kw;Wk; gpw;gl;l 

mur th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018.10.16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+]; gj;jphpifapy; gpuRukhd 

tpsk;guj;jpd; gpufhuk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpiykDTld; tpiykDg; gpizia 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

6.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gplg;gl;L ,uz;L gpujpfspy; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpAldhd tpiykDf;fis ntt;Ntwhd nghwpaplg;gl;l 

ciwfspy; cs;slf;fg;gl;L kPz;Lk; Xh; nghwpaplg;gl;l fbj ciwapy; cs;slf;fg;gl;L fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; "RUSL/SUP/AIF/NCB/2022/02" vd;W Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fs; gjpthsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;Lte;J 

cs;splyhk;. my;yJ 2022.02.17 gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l 

gy;fiyf;fofk;> jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytUf;F Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahf gjpthshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDjhuh;fs;/ tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ge;jp 01,y; 

jug;gl;Ls;s ngWkjpapd; gpufhuk; Xh; tpiykDg; gpiz vy;yh tpiykDTlDk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.02.09Mk; jpfjp  K.g. 10.00 kzpf;F kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l 

gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

9.  jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kp`pe;jiy.

28.01.2022



192022 ஜனவரி 28 வவள்ளிக்கிழமை 28–01–2022

kf;fs; tq;fp
1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 

29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd jPu;khdk;.

1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f 

kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd jPu;khdk; kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; 

rigahy; ....................jpfjp eilngw;w mtu;fsJ $l;lj;jpy; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;lnjd 

,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ. fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR vr;.[P.vd;. gpufjp mtu;fshy; 

27.11.2019 k; jpfjp mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;l 3277 <l;L Kwpapd; gpufhuk; tUkjpahd 

nfhLg;gdtpy; nrYj;jf; flikg;gl;ltuhd fky; fPjNjt n`l;bahur;rp vd;gtu; jtiz 

jtwpAs;sikahYk; Fwpg;gpl;l Kwpapd; fPo; jw;NghJ xU NfhbNa Kg;gj;jp ,uz;L 

,yl;rj;J Mwhapuj;J Kd;D}w;wp vOgj;jp ehd;F &gha; Ik;gj;jp xU rjk; (&gh 

13>206>374.51) gzj;njhif jw;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahf tuNtz;bAs;sJ. 

NkYk; xU NfhbNa gjpNdO ,yl;rj;J vz;gj;jp Vohapuk; (&gh.11>787>000/-) 
gzj;njhiff;fhf 17.09.2021 k; jpfjpapypUe;J Vyk; nra;ag;gLk; jpfjp tiu 18% 
tUlhe;j tl;bAlDk; jw;NghJ xU NfhbNa Kg;gj;jp ,uz;L ,yl;rj;J Mwhapuj;J 

Kd;D}w;wp vOgj;jp ehd;F &gha; Ik;gj;jp xU rjk; (&gh 13>206>374.51) gzj;njhif 

jw;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahf tuNtz;bAs;sJ. NkYk; kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 

'29L" gpuptpd; gpufhuk; mwtplg;glNtz;ba gzq;fSk;> fl;lzq;fSk; NkYk; VjhtJ 

nfhLg;gdTfs; ngwg;gl;L ,Ug;gpd; mit ePq;fyhf Fwpg;gpl;l xU NfhbNa Kg;gj;jp 

,uz;L ,yl;rj;J Mwhapuj;J Kd;D}w;wp vOgj;jp ehd;F &gha; Ik;gj;jp xU rjk; (&gh 

13>206>374.51) gzKk; me;jg; gzj;jpw;fhd tl;bj;njhifAk;> fl;lzq;fSk; NkYk; 

VjhtJ nfhLg;gdTfs; ngwg;gl;L ,Ug;gpd; mit ePq;fyhf Fwpg;gpl;l gzj;njhiffis 

mwtpLtjw;F 3277 <l;L Kwpapd; gpufhuk; Fwpg;gpl;l tq;fpf;F <Litf;fg;gl;Ls;s 

MjdKk; tsTfSk; nfhOk;G cj;juT ngw;w Vyjhuu; nrhf;kd; kw;Wk; rkutpf;uk 

vd;gtu;fspdhy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk; vd kf;fs; tq;fpg; 

gzpg;ghsu; rig 1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; mjw;Fwpj;jhf;fg;gl;l 

jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jhy; mjw;Fupj;jhf;fg;gl;l 

jj;Jtq;fspd; fPo; ,j;jhy; jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ.

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tptuzk;

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> mjpfhup gj;Jt rpaNd Nfhuis fsdpa gpuNjr 

nrayhsu; gpuptpy; fsdpa gpuNjr rig vy;iyf;Fs; ,yf;fk; 266 nfhz;l 

jytj;JN`d;gpl;l njw;F fpuhk Nritg; gpuptpy; jytj;JN`d;gpl;l fpuhkj;jpy; tup 

kjpg;gPl;byf;fk; 392y; mike;Js;s 'kpy;yf`tj;ij" vDk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy 

msitahsu; Nf.B.lg;spA+.B.ngNuuh mtu;fshy; 23.06.1996 k; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l 

,yf;fk; 81/1996 vDk; tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; 3B vdg;gLk; gpupf;fg;gl;l 

fhzpj;Jz;bd; vy;iyfshf tlf;fpy; khnfhiy ghijAk; fpof;fpy; ghijAk; njw;fpy; 

khnfhy njw;fpy; cs;s tup kjpg;gPl;byf;fk; 1/4 nfhz;l tshfKk; kw;Wk; Nkw;fpy; 3A 
nfhz;l fhzpj;Jz;Lk; vy;iyfshf mike;j vl;L Ngu;r;r]; (00V.00W}.08Ng) tprhykhd 

fhzpAk; mjw;Fw;gl;l kuq;fs;> gapu;r; nra;iffs;> fl;blq;fs; midj;JkhFk;. ,e;jf; 

fhzp nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; ,yf;fk; G81/132 d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ghij xJf;fPLk;

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb 

gpuhe;jpa Kfhikahsu; - fk;g`h

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; fk;g`h 

131>fz;b tPjp ngYk;k`u KJd;nfhil

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR vr;.[P.vd;.gpufjp mtu;fshy; 27.11.2019 k; jpfjp mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l 3277 <l;L Kwpapd; gpufhuk;> <l;L Kwpfspy; cs;s cg ml;ltizAld; ,e;j 

Vy tpw;gidAld; njhlu;Gila cg ml;ltiz rupghu;f;fg;gl;l gpd;du; rupnad 

cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; fk;g`h 

131>fz;b tPjp> ngYk;k`u KJd;nfhil

         rl;l mYtyu;

1. Draft Sri Lanka Standard Specifi cation for Energy Effi ciency Rating 
for LED Modules - General Lighting

Nkw;gb tiuT njhlh;ghf nghJkf;fs; kw;Wk; Vida MHtKs;s 

jug;gpdhplkpUe;J fUj;Jf;fis ,yq;if fl;lisfs; epWtdkhdJ 

miof;fpd;wJ.

tiuT njhlh;ghd KbTfs; Nkw;nfhs;sg;gl Kd;dh; fpilf;fg; 

ngw;w fUj;Jf;fs; ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; chpj;jhd 

FOtpdhy; MNyhridf;F cl;gLj;jg;gLk;.

Nkw;gb fl;lis tiuTfspd; gpujpfis ,yq;if fl;lisfs; 

gzpafj;jpd; Mtzg;gLj;jy; kw;Wk; jfty; gphptpy; ngw;Wf; 

nfhs;shk;. vd;gJld; www.slsi.lk,y; gjptpuf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;.

2022.03.28 md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; fUj;Jf;fs; gzpg;ghsh; 

ehafj;jpw;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; gzpafk;>

,yf;fk; 17>  tpf;Nlhhpah gpNs];>

vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G 08.

njh. Ng. 011-2671567-72>

kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk
,izak;: www.slsi.lk

nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fSf;fhd 
fl;lisfspd; tiuT

,yq;if fl;lisfs; gzpafk;>

b[pl;ly; njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy; Kaw;rp 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf 

mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/PT/6262(MP) 52 Nos. Main Hoist Wire Ropes for SHI RTG Cranes 
at ECT

63,000.00 1,000.00 24-02-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6263(EL) 06 Nos. Geared Torque Motors for Transfer Cranes 
at JCT and ECT 

30,000.00 1,000.00 24-02-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/PT/6265(EL) 1000 Nos. Carbon Brushes for Hoist Motors and 
Main Generators of Transfer Cranes 

120,000.00 3,500.00 03-03-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6266(EL) 25 Nos. Mul   Speed Relays for JCT Transfer Cranes 38,000.00 1,000.00 03-03-2022

K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; 

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  

xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> 

cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [dthp 

28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; 

tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/13/061 Trolley Wheel Side Roller for ZPMC RTG 
at JCT – 32 Nos

32,000.00 1,000.00 17-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/09/062 02 Nos. Rotary Actuator for RAM 
Spreaders at JCT

20,000.00 1,000.00 17-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/16/057 Engine Spares for Terberg Terminal 
Tractors 

80,000.00 1,000.00 18-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/10/062 Spare Parts for UD Nissan PF6/PF6TA 
Engines 

30,000.00 1,000.00 18-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/16/058 Assembly Injector for Cummins NTA 
855 Engine 

16,000.00 1,000.00 21-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/07/056 18060 Liters Hydro Oil 68 Lanka 53,000.00 1,000.00 21-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/08/056 Spares for UD Nissan Engine Fi  ed with 
UD Nissan Prime Movers 

80,000.00 1,000.00 22-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/09/055 05 Nos. Radiators for Cummins NTA 855 
Engines 

20,000.00 1,000.00 22-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/07/057 UD Nissan Engine Fi  ed with UD Nissan 
Prime Movers 

55,000.00 1,000.00 22-02-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; 

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; 

nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; 

xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; 

ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb 

Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [dthp 

28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; 

ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443
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ngWif mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L  ,uh[hq;f mikr;R

murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; - nfhnyhd;dht

Supply, Operator Training, and Handing Over of a Brand New 35MT City Mobile  
Crane, Rehabilitation of Electrical Installations (Laying of New Low Voltage  

Underground Cables, Installation of New Outdoor and Indoor Main Distribution  
Panel Cabinets with Accessories for each Workshops from the Substation at the 

Department of Government Factory, Kolonnawa.) 
  

ngWif ,y. 3/1/4/22 Q/CE/14/FA/791, kw;Wk;  3/1/3/18/TN/011.

1.  murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO jtprhsuhy; Gj;jk; Gjpa 35 nkl;hpf; 

njhd; elkhLk; efu ghue;J}f;fpia toq;fp> ,af;Feh;fSf;Fg; gapw;rpaspj;J xg;gilj;jy; kw;Wk; kpd;rhu 

epWty;fis kWrPuikj;jy; (murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; Gjpa Fiwe;j kpd;dOj;jKila 

epyf;fPo; Nfgs;fis gjpj;jy;> kw;Wk; Ntiyj; jsq;fSf;F Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Gjpa gpujhd cs;sf 

kw;Wk; ntspaf tpepNahf ngdy; nfgpdl;il epWTjy;) vd;gtw;Wf;fhf jifik tha;e;j kw;Wk; fPh;j;jp 

tha;e;j toq;Feh;;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. toq;fy; 

nra;tjw;fhd fhyk; fl;lis toq;fg;gl;ljd; gpd; 01 thuq;fshFk;.

2. ehlshtpa hPjpapy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.

3.  mgfPh;j;jpahsh; (gpnsf; yp];ll;) gl;bay;gLj;jg;gl;l toq;Feh;fs; tpiykDf;fis toq;Ftjw;F 

jFjpaw;wth;fshth;.

4.  tpguf;Fwpg;G> toq;fy; fhy vy;iy kw;Wk; tiuG kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; 

jug;gl;Ls;sd. 

5.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

gzpg;ghsh; (nghwpapay; Ntiy toq;fy;) / toq;fy; ,ae;jpug; nghwpapayhsh; (njhiyNgrp: (011)2534579/ 
(011)2572351/2 ePbg;G 150 njhiyefy; (011) 2532278) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yhtpby; mur 

Ntiy ehl;fspy; 2022-01-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-21Mk; jpfjp tiu   K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 04.00 

kzp tiuapy; murhq;fj; njhopw;rhiyf;F rKfk; je;J tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

6.  2022-01-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-21Mk; jpfjp tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

1000.00 &gh gzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp Mq;fpy nkhopapy; mr;rbf;fg;gl;l tpiykD Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  ,U efy;fspyhd tpiykDf;fis 2022-02-22Mk;; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;;> gpujhd 

ngWiff; FO> 3tJ khb> njhopw;rhiy nghwpapay; mYtyfk;> murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> 

nfhnyhd;dhit vDk; Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j 

cldLj;J tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs;; epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  tpiykDjhuhpdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;NfhuYf;F ,yq;ifapy; nraw;gLk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l th;;j;jf tq;fpnahd;wpy; Fwpj;j gbtj;jpd; gpufhuk; elkhLk; efu ghue;J}f;fpf;F 490>000.00 

&gh ngWkjpf;Fk; kw;Wk; kpd;rhu epWty;fis kWrPuikg;gjw;F 260>000.00 &gh ngWkjpf;Fkhd  tpiykDg; 

gpiz Kwp  / tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ mg;ngWkjpf;F murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

fhrhsUf;F gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; nrYj;jg;gl;l gz itg;Gf;fhd gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mg;gpiz Kwpfs; / tq;fpg; gpiz Kwpfs; Mff;Fiwe;jJ 2022-06-07Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  Nfs;tpapd; ngWkjp 5>000>000.00 &ghit tpQ;Rk; gl;rj;jpy; ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; cs;ehl;L 

Kfth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;J nfhz;l 

gbtj;ij tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fs; rkh;g;gpg;gjw;fhd Kd;Ndhb njspTgLj;jy; 2022-02-11Mk;; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F murhq;fj; 

njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 3k; khbapYs;s gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

,y. ngWif ,y. nghUl;fspd; tpguk;

tpiykDg;; 

gpiz 

Kwpapd; 

msT

tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp

01 3/1/4/22 Q/CE/14/FA/791

Gj;jk; Gjpa 35 nkl;hpf; njhd; elkhLk; efu 

ghue;J}f;fpia toq;fp> ,af;Feh;fSf;Fg; 

gapw;rpaspj;J xg;gilj;jy;; (Supply, Operator 
Training, and Handing Over of a Brand New 35MT City 
Mobile Crane.)

490>000.00 22-02-2022

02 3/1/3/18/TN/011

kpd;rhu epWty;fis kWrPuikj;jy; (murhq;fj; 

njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; Gjpa Fiwe;j 

kpd;dOj;jKila epyf;fPo; Nfgs;fis gjpj;jy;> 

kw;Wk; Ntiyj; jsq;fSf;F Jizg;ghfq;fs; 

rfpjk; Gjpa gpujhd cs;sf kw;Wk; ntspaf 

tpepNahf ngdy; nfgpdl;il epWTjy;)

Rehabilitation of Electrical Installations
(Laying of New Low Voltage Underground Cables, 
Installation of New Outdoor and Indoor Main 
Distribution Panel Cabinets with Accessories for each 
Workshops from the Substation at the Department of 
Government Factory, Kolonnawa.)

260>000.00 22-02-2022

jiyth;;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; ehafk; mYtyfk;>

murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;>

nfhnyhd;dhit.

2022-01-28

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy; 
cl;gl ghJfhg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; fhLfspy; kPs; gaph;r; nra;if 

kw;Wk; td ts mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

tpiykD mioj;jy;
01.  tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; fUkq;fspw;fhf KOikahd 

jifikfisg; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD 

,yf;fk;

ngWif 

,yf;fk;

fUkq;fspd; 

ngah;fs;

tl;bapd;wp 

cj;Njr 

nrytpdk; 

&gh kpy;

CIDA juk; kPsspf;fg;

glhj gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

&gh

01 WL/02/20
T-01-2022

tpy;gj;J Njrpa 

g+q;fhtpy; gS 

,yq;jf`ntt 

Gzh; eph;khzk; 

nra;jy;

8.3 C5/C6/C7
(ePHg;ghrdk;)

3>000.00 125>000/- 
2022.06.05 tiu 

nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;

02 WL/02/20
T-02-2022

tpy;gj;J Njrpa 

g+q;fhtpy; fuk;gntt 

Gzh; eph;khzk; 

nra;jy;

12.4 C5/C6
(ePHg;ghrdk;)

4>000.00 186>000/- 
2022.06.05 tiu 

nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;

02. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapdbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;;fs; 2022.02.18 tiu thuNtiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 

gj;juKy;y tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; ,ytrkhf tpiykDg;gbtq;fisg; 

ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

04.  Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;gbtq;fis K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 2022.02.18 tiu td 

rPtuhrpfs; gzpg;ghsh; ehafk;> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; vd;w ngahpy; Fwpj;j  epWtdj;jpd; fbjj; 

jiyg;gpy; vOj;JUt tpz;zg;gk; kw;Wk; CIDA gjpTg; Gj;jfj;jpd; %yg;gpujp> kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia 

jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

05.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> chpj;jhd nraw;wpl;lf; fsg;ghprPyid Nkw;nfhz;l gpd;dh; tpiykDf;fisr; 

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

06.  Nkw;gb tpiykDg;gpizaj;ij tq;fpnahd;wpd; %yk; rkh;g;gpg;gjhdhy; Fwpj;j njhif Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjp tiu 

nry;YgbahFk; tz;zk; mur mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjid 

nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;Jtjhdhy; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; 

gpujpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizak; ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 5 kpy;ypad;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

xg;ge;jq;fspw;fhf fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l PCA 03 rhd;wpjo; tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mt;thwpy;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad jdpj;jdp jghYiwfspy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L 

kPz;Lk; XUiwapypl;L Kj;jpiuapl;L mt;ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; chpj;jhd xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; 

,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;L 2022.02.21 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ 

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; KbAk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDj; jpwj;jy; md;iwa jpdk; (2022.02.21) 

gp.g. 2.30 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld; mt;Ntisapy; ePq;fs; my;yJ cq;fs; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

08.  tpiykDj; njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 0112-871537 vd;w njhiyNgrp %yk; jpizf;fsj;jpd; gpujpg; 

gzpg;ghsh; (epjp)I mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDj; njhlh;ghd jPHkhdnkLf;Fk; chpik jpizf;fsg; 

ngWiff; FOTf;F chpj;jhFk;. ,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; jPHkhdnkLf;Fk; chpik tdrPtuhrpfs; 

ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F chpj;jhFk;.

09.  tpiykDf;fisj; jahhpj;jy; njhlh;ghf Vw;gLk; VNjDk; nrytpdk; njhlh;ghf jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; 

jiyth; nghWg;Ngw;fkhl;lhh;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

,yf;fk; 811/V> [ae;jpGu tPjp>
gj;juKy;y.

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (SLTB)
Supply of Asbestos Free Brake Liners

Procurement No.: SLTB/TS/GEN/02/2020

1.  2022.02.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzp tiuAk; Asbestos Free Brake Liners ,d; toq;fYf;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOj; 

jiyth; miof;fpd;whh;. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 2022.01.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.18 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;>fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,.Ngh.r. 

ngWiff; FOtpd; nrayhshplkpUe;J Mq;fpynkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 
 

                   tpsf;;;;;;;;fk; tpiykDg;gpiz

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigf;F xU tUlj;jpw;F 90 ehl;fs; fld; mbg;gilapy; 

m];ng];nlh]; g;hP gpNuf; iyNdh;fis toq;fy;

1.5 kpy;. &gh

2.  ,e;j tpiykDtpw;fhf gpNuf; iyNdh;fis ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakpf;fg;gl;l cs;@h; 

gpujpepjpfs;/jumq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; khj;jpuNk Kd;itg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;. 

3.  chpj;jhd ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; mjpfhuk; kw;Wk; rhd;W ,y;yhky; Neubahf ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

my;yJ cs;@h; cw;gj;jpahsh;fis nghWj;jtiuapy; gjptpy;yhky; my;yJ Mtzr; rhd;W ,y;yhky; 

Kd;itf;fg;gl;L gpNuf; iyNdh;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; njhopy;El;gj;jpw;fhd gpujp nghJ 

Kfhikahshpdhy; ghPl;rpf;fg;gl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l gpNuf; iyNdh;fs; ghprPyid nra;ag;glkhl;lhJ. 

4. (m)  ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; 

Fwpg;gpl;ltuhf my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;djhf 

,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; 

rhd;wpjopd; %yg;gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwhd %yg;gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; 

jtWk; mt;thwhd tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; 

jk;ik tpiykDf;fis rkh;g;gpj;j gpd;dh; cldbahfTk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; 

tpiykDf;fis tpiykDjhuh;fs; gjpTnra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJ 

xg;ge;jq;fspd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjio mt;thwhd tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;> ngWifahdJ 

ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

5.  tpiykDf;fs; 2022.05.22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> 

xg;ge;jj;ij toq;fpa gpd;dh; xU (01) tUl fhyg;gFjpf;F Kd;itf;fg;gl;l tpiyfs; epiyahftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; khw;w KbahjJk; epge;jidaw;wJk; ,yq;if Nghf;Ftuj;J 

rigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vOj;J %ykhd KjyhtJ Nfhhpf;ifapd; mbg;gilapy; nuhf;fg; gzkhf 

khw;wf;$baJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gjpT ngw;w th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy;; 

my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpdhy; gjpT nra;ag;gl;l fhg;GWjp Kftuhd;ikapdhy; 

toq;fg;gl;lJkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

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

7.  tpiykD Mtzj;jpd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ ,yr;rpid 

gjpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2022.02.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; 

mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; 

jghypy; mDg;gg;;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “Supply of Asbestos Free Brake Liners”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fis mitfis %ba gpd;dh;> cldbahfNt nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;> 

,Nghr ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT>

200> fpUs tPjp> nfhOk;G-05.

tprhuizfs;:  nrayhsh;> ,Nghr ngWiff; FO

          njhiyNgrp: 011 7706110> 0771056110. njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

1. tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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