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"இலங்கை பட்டய ஊ்டகை 
த�ொழில்ொண்மையொளர் நிறு்னம்"   
ஸ்தாபிக்க அமைச்சரமை அனுைதி ைழங்கியது

இலங்கையின் 75 
ஆவது சுதந்திர தின 
விழா நடவடிக்கைகை்ை 
ஒழுஙகுபடுத்துவதறகைா -
கைவும் வழிநடாத்துவதற-
கைாகைவும் அ்ைச்சர்வ 
உபகுழுவவான்்றை நியமிபபதறகைாகை வபாது 
நிருவாகை, உளநாடடலுவலகைள, 
ைாகைாண ்ச்பகைள ைறறும் 

விழொ ஏறபொடுகைளுக்கு
அ்மைச்சர்் உபகுழு

75 ஆவது சுதந்திர தின விழா:

மின்்ாரத்தில் இயஙகும் முச்-
்க்கர வண்டி  நேற்று  க்காழும்பில் அறிமு்கம் க்யயபபட்்டது. அமைச்்ர் ்கஞ்ன விநேந்க-
்கர ைற்றும் அகைரிக்க தூதுவர் ேூலி ்ஙக ஆகிநயார் நி்கழ்வில் ்கலந்துக்காண்்டனர். இதற்-

்சர்்த�்சம் ஏறறுக்தகைொணடுளள
தகைொள்கைக்கு அ்மையத் �்்டநீக்கைம்
அவர்்களது முதலீடு்கமள எதிர்பார்த்து அல்ல  - அமைச்்ர் பந்துல 

லலாரன்ஸ் வ்சலவநாயகைம்  

்சரவலத்சத்தினால ஏறறுகவகைாளைப-
படடுளை வகைாள்கைகைளுககு இணங-
கைலவ அர்சாஙகைம் சில புலம்வபயர 
அ்ைபபுகைள மீதான த்ட்ய நீககியுள-
ைதாகை வதரிவித்துளை அ்ைச்சர்வப 
லபச்சாைர அ்ைச்சர பந்துல குண-
வரதன வவளிநாடடு முதலீடுகை்ை 
எதிரபாரத்து அர்சாஙகைம்   புலம்வபயர 

அ்ைபபுகைள மீதான த்ட்ய 
நீககைவில்ல என்றும் வதரி-
வித்துளைார.

அ்ைச்சர்வ முடிவுகை்ை 
அறிவிககும் வ்சய்தியாைர 
ைாநாடு லநற்றைய தினம் 
தகைவல தி்ணககைைத்தில 
இடம்வபறறைது. 

அதன் லபாது ஊடகைவியலாைர ஒருவர 
எழுபபிய லகைளவிவயான்றுககுப பதி-

லளிககும் லபாலத அ்ைச்சர 
இவவாறு வதரிவித்தார.  ்சரவ-
லத்ச முதலீடுகை்ை எதிரபாரத்து 
புலம்வபயர தமிழ் அ்ைப-
புகைள மீதான த்ட்ய அர-
்சாஙகைம் நீககியதா  என அந்த 
ஊடகைவியலாைர லகைளவி 

எழுபபினார.  அதறகு பதிலளித்த 
அ்ைச்சர, முதலீடுகை்ை 
வபறறுக வகைாளவதறகைாகை

சிறு்ர் அபிவிருத்தி நி்லயஙகைளுக்கைொன 
த�சிய ்ழிகைொட்டல, கு்ைந�பட்ச �ரநி்ல

எதிர்்கால சிறுவர்்களுக்கான தரைான ந்மவ்கமள வழங்க

  ஜனாதிபதி ரணில் சமர்ப்பித்த ய�ாசனனக்கு அனமசசரனை அங்கீகாரம்

லலாரன்ஸ் வ்சலவநாயகைம்  

கைண்டி, கைதிரகைாைம், அனுராதபு-
ரம் உளளிடட பல ைாவடடஙகை்ை 
உளைடககிய அதி வ்சாகுசு உலலா -
்சப பிரயாண ரயில ல்ச்வ்ய வார 
இறுதி நாடகைளில நடத்துவதறகு தீர-
ைானித்துளைதாகை அ்ைச்சர்வப 
லபச்சாைர அ்ைச்சர பந்துல குணவர-

தன வதரிவித்துளைார.   இந்த வ்சயற 
திடடத்திறகைாகை தனியார து்றை ைறறும் 
இலங்கை லபாககுவரத்து ்ச்பயின் 
ஒத்து்ழப்பயும் வபறறுக வகைாள -
ைவுளைதாகை அ்ைச்சர வதரிவித்துள -
ைார.  

அ்ைச்சர்வ முடிவுகை்ை அறி -
விககும் ஊடகைவியலாைர ்சந்திபபு 
லநற்றைய தினம் அர்சாஙகை தகைவல 

தி்ணககைைத்தில ந்டவபறறை லபாலத 
அ்ைச்சர இவவாறு வதரிவித்தார.  

லைறபடி வ்சாகுசு ரயிலகைளில உல-

ல ா ்ச ப பி ர ய ா ணி கை -
ளுககு லத்வயான 
சி ற று ண் டி ச ்ச ா ் ல 

ைறறும் கைழிவ்றை வ்ச-
திகை்ை ஏறபடுத்திக 

வகைாடுபபதறகைாகை தனியார து்றை-
யினரின் பஙகைளிப்பயும் வபறறுக 
வகைாளவதறகு லபசசுவாரத்்த 
நடத்தபபட உளைதாகைவும் 

உள்ளூர், வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கெரும் ெளகயில்

 அர்ச கூடடுத்தாபனஙகைள, ்ச்பகைள 
ைறறும் அர்ச நிறுவனஙகைளின் 
த்லவர ைறறும் பணிபபாைர பதவி -
கைளில புதிய நியைனஙகைள அலலது 
ைாறறைஙகைளுககைாகை முன் அனுைதி வபறு-
வதறகு ஜனாதிபதி ரணில விககிரைசிஙகை குழுவவான்்றை நிய-
மித்துளைார.    ஜனாதிபதியின் வ்சயலாைர ்சைன் ஏககைநாயககை 
த்ல்ையிலான குழுவின் ஏ்னய உறுபபினரகை-
ைாகை பிரதைரின் வ்சயலாைர அனுர திஸாநாயககை, 

அர்ச நிறு்னஙகைளுக்கு புதிய
�்ல்ர்கைள நியமைனம்

விந்்ட குழுவின் அனுைதி கபற்்ற பின்நப

ேனாதிபதியின் க்யலாளர் 
தமலமையில் புதிய குழு

நாடடுககு லத்வயான 
ைருந்து வ்கைகைளில 
40% ஐ உளளூரிலலலய 
உறபத்தி வ்சய்யும் நட-
வடிக்கை தறலபாது 
வ்சயலபடுத்தபபடடு 
வருகின்றைது. அதில 20 
வீத இலக்கை 
தறலபாது 

புதிய மூன்று ்்கை மைருநதுகைள  
SPC ஊ்டொகை ்சந்�க்கு அறிமுகைம்

Levothyroxion, Omeprazlo, Mefenamic Acid

லபாராடடகைாரரகைள நான்கு ைாதஙகைளுககு 
லைல பயன்படுத்திய கைாலிமுகைத் திட்ல எதிரகைா-
லத்தில நகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ்ச்பயின் அனு -
ைதியுடன் ைடடுலை வபாது ்வபவஙகைளுககு 
பயன்படுத்த முடியும் என அந்த அதிகைார ்ச்ப 
வதரிவித்துளைது.  

முன்னாள ஜனாதிபதி லகைாடடாபய ராஜபக ஷ -
வபாது எதிரபபு ஆரபபாடடஙகைளுககைாகை ஒதுக-
கிய “ஆரபபாடட இடம்” இனிவரும் கைாலஙகை -
ளில அஙகு இருககைாது எனவும் நகைர அபிவிருத்தி 
அதிகைார ்ச்ப கூறியுளைது. இனிவரும் 
கைாலஙகைளில அந்த இடத்தில

கைொலிமுகைத்தி்டலில இனி  
ஆர்்பபொட்டம் ந்டத்� முடியொது
ே்கர அபிவிருத்தி அதி்கார ்மப  

ோட்டின் தற்நபாமதய முன்நனற்்றம் குறித்து

லலாரன்ஸ் வ்சலவநாயகைம்  

நீர கைடடணத்்த எதிரவரும் 
வ்சபடம்பர முதலாம் திகைதி 
முதல அதிகைரிபபதறகு தீரைா-
னிககைபபடடுளைதாகைவும் அதற-
கைான அ்ைச்சர்வ அனுைதி 
கி்டககைபவபறறுளைதாகைவும் நீர வழஙகைல வடிகைா-
ல்ைபபுச ்ச்பயின் உயரைடட அதிகைாரிவயாருவர 
வதரிவித்துளைார.   

நீர கைடடண அதிகைரிபபு வதாடரபான வரத்தைானி 
இவவாரத்திறகுள வவளியிடபபட உளை -
தாகை வதரிவித்துளை அவர, புதிய நீர கைடடண

த்ச்ப்டம்பர் மைொ�ம் மு�ல
நீர்க்கைட்டணம் அதிகைரிக்கிைது
60 முதல் 70 வீதைா்க அதி்கரிக்கலாம்

லலாரன்ஸ் வ்சலவநாயகைம்  

கைாலிமுகைத்திடல ஆரபபாடடத்துககு 
ஒத்து்ழபபு வழஙகிய குறறைச ்சாடடில 
பிரிடடன் யுவதி வகைலிக பலரஷர தம்்ை 
இலங்கையிலிருந்து வவளிலயறறுவதறகைாகை 
குடிவரவு, குடியகைலவு தி்ணககைைம் லைற -
வகைாண்டுளை தீரைானத்்த வ்சலலுபடியறறை -
தாககை உத்தரவு பிறைபபிககுைாறு லகைாரி லைன் 
மு்றையீடடு நீதிைன்றைத்தில தாககைல வ்சய்தி -
ருந்த ரிட ைனு வி்சார்ணயின்றி நீதிைன்றைத் -
தினால நிராகைரிககைபபடடது.  

லைன்மு்றையீடடு நீதிைன்றை 
நீதிபதி லஷாபித ராஜகைருணா 

பிரித்�ொனிய யு்தியின்
ரிட மைனு நிரொகைரி்பபு

ோட்டிலிருந்து கவளிநய்றக ந்காரிய

ஹம்பாந்லதாட்ட 
குறூப நிருபர 

சீனாவின் "யுவான் 
லவஙக 5" ஆய்வுக கைபபல 
லநறறு (16) கைா்ல ஹம்-
பாந்லதாட்ட ்சரவலத்ச 
து்றைமுகைத்்த வந்த-
்டந்தது. கைபப்ல 
வரலவறகும் நிகைழ்வில 
அ்ைச்சரகைள, பாராளுைன்றை உறுபபினரகைள உடபட  பலரும் 
கைலந்துவகைாண்டனர.

எண்வணய் ைறறும் ல்ச்வகை்ைவபறறுக 

ஹம்பொநத�ொட்்ட து்ைமுகைத்துள  
பிரத்சித்�து சீன ஆய்வுக் கை்பபல 
22  வமர ேஙகூரமிட்டிருககும் என அறிவிபபு

த்ளிநொடடு இரொஜ�நதிரிகைளுக்கு
அ்மைச்சர் அலி ்ச்பரி விளக்கைம்

வஜனிவா  ைனித உரி்ைகைள 
லபர்வயின் 51 ஆவது கூடடத்-
வதாடருககு முன்னதாகை தறலபா-
்தய நாடடின் அபிவிருத்திகைள 
வதாடரபில வகைாழும்பிலுளை 

வவளிநாடடு தூதுவரகைள ைறறும் 
உயரஸ்தானிகைரகை்ை ்சந்தித்து  
வவளிவிவகைார அ்ைச்சர அலி 
்சபரி விைககைைளித்தார. 
அ்ைச்சர அலி ்சபரி, 

நொ்ல்பபிடடி அல்ஷபொ ஆரம்ப
பொ்ட்சொ்லக்கு ரயிலத் கைொணி
அமைச்்ர்்கள் பந்துல, சுசில் இமைந்து கபற்றுகக்காடுபபு

1000 பா்ட்ாமல்கள் ைறுசீரமைபபு நவமலத்திட்்டத்தின் கீழ்

லலாரன்ஸ்           
வ்சலவநாயகைம்  

நாவலபபிடடி, 
அலஷபா ஆரம்ப 
ப ா ட ்ச ா ் ல க கு 
ரயிலலவ தி்ணக-
கைைத்துககுச வ்சாந்த-
ைான கைாணி்ய வழஙகுவதறகு அ்ைச-
்சர்வ அஙகீகைாரம் வழஙகியுளைது.  

கைலவி அ்ைச்சர சுசில பிலரைஜயந்த 

ைறறும் லபாககுவரத்து 
வநடுஞ்சா்லகைள 
அ ை்ச்சர பந்துல குண-
வரதன ஆகிலயார   
இ்ணந்து ்சைரப -
பித்துளை அ்ைச-
்சர்வப பத்தி-

ரத்துககு அ்ைச்சர்வ அஙகீகைாரம் 
வழஙகியுளைது.  அர்சாஙகைத்-
தின் 1,000 பாட்சா்லகைள 

இலங்கையிலுளை சிறுவர அபிவிருத்தி 
நி்லயஙகைளுககு லதசிய வழிகைாடடுதல 
ைறறும் கு்றைந்தபட்ச நியைஙகை்ை அறிமுகைப-
படுத்துவது குறித்து ஜனாதிபதி ரணில விககிர-
ைசிஙகை கைவனம் வ்சலுத்தியுளைார.   

 இது வதாடரபான அ்ைச்சர்வப பத்தி -
ரம் ஜனாதிபதி ரணில விககிரைசிஙகைவினால 
அ்ைச்சர்வயில ்சைரபபிககைபபடடுளைது-

டன் அதறகு அ்ைச்சர்வ அஙகீகைாரம் வபறைப-
படடுளைது.   

 எதிரகைால சிறுவரகைளுககைான தரைான 
ல்ச்வகை்ை வழஙகுவதறகைாகை சிறுவர அபிவி-
ருத்தி நி்லயஙகைளுககு, ைாகைாண ைடடத்தில 
உருவாககைபபடட வழிகைாடடுதலகைள ைறறும் 
வகைாள்கைகைள ஏறகைனலவ ந்டமு-
்றைபபடுத்தபபடடு வருகின்றைன. 
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இலககில் 20 ்தவீத கவற்றி என  
அமைச்்ர் க்ககெலிய கதரிவிபபு

பிரதான நகரஙகளுககு
ச�ாகுசு ரயில் ப�வைகள்

கண்டி, கதிரககாமம், அனுரகாதபுரம் ஆகிய 
இடஙகளை  உளைடக்கி  அதிச�காகுசு ச�ளை 

பதுளை, யாழ்பபாணத்துக்ான
 விசேட சோகுசு ரயில் 

சேளை்ள்  ஏற்னசை ஆரமபம
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இந்தியாவின் 75 ஆவது ஆண்டு நிகழமவ முன்னிட்டு யாழ. இந்திய துமைத் தூதரகத்தினால் நேற்று காமை பைாலியில் அமைந்துள்ள இந்திய அமைதி காக்கும் பமையினரி நிமனவிைத்தில் பல்நவறு நிகழவுகள ஏற்பாடு செயயபபட்டிருந்தன.  யாழ. இந்தியத் துமைத் 
தூதுவர் ராநகஷ் ேட்ராஜ், யாழபபாைப பாதுகாபபு பமைகளின் கட்ைம்ளத் த்ளபதி ொர்பில் நைஜர் சஜனரல் வி ஜயசுந்தர இமைந்து ைைரஞெலி செலுத்தினர். நிகழவின் சதாைர்ச்சியாக, யாழ. இந்தியத் துமைத்தூதரக வ்ளாகத்தில், இந்தியத் துமைத் தூதுவர், இந்திய நதசியக் 
சகாடிமய ஏற்றி மவத்து, இந்தியக் குடியரசுத் தமைவரின் செயதிமய வாசித்தார். இந்நிகழவில் துமைத் தூதரக அதிகாரிகள ைற்றும் அவர்களுமைய குடும்பத்தினர், பாரதத்தின் குடிைக்கள, இந்திய வம்ொ வழியினர், பாரத நதெத்தின் ேண்பர்கள, ைற்றும் ஊைகவியைா்ளர்கள 
உட்பை 90 இற்கும் நைற்பட்ைவர்கள கைந்து சகாண்ைனர்.

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொட்டுக்கு தீர்வு க�ொரி 
முல்லைத்தீவில �வனயீர்பபு க�ொரொட்்டம்

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொட்டுக்கு 
தீர்வு க�ொரியும் இந்திய மீனவர்� -
ளின் அத்துமீறிய மீன்பிடி நடவடிக் -
க�கய �ட்டுப�டுத்தக் க�ொரியும் 
முலகலைத்தீவு மீனவர்�ள் �வன -
யீர்பபு க�ொரொட்டத்தில ஈடு�ட்ட -
னர். 

முலகலைத்தீவு மொவட்ட மீன -
வர்�ளுக்கு தகடயின்றி மொனிய 
விகலையில மணபணெணபணெய் 
வழங� கவணடும், இந்திய 
இழுகவப �டகு�ளின் வருக� -
யிகன தகட பெய்ய கவணடும், 3 
மொதத்திற�ொன இழபபீடு வழங� 
கவணடும், ெட்டவிகரொத மீன்பிடி 
பதொழில�ள் அகனத்தும்  தகட -
பெய்ய கவணடும் உள்ளிட்ட 
க�ொரிக்க��கை முன்கவத்து முல -
கலைத்தீவு ந�ரில மொப�ரும் �வன -
யீர்பபு  க�ொரொட்டபமொன்றிகன 
முன்பனடுத்தனர்.

முலகலைத்தீவு மீனவ ெம்கம -
ைனத்தினொல கநறகறைய தினம் 
�ொகலை 10.00 மணிக்கு முலகலைத் -
தீவு ந�ரப�குதியிலுள்ை புனித 

இரொஜப�ர் ஆலையத்துக்கு அருகில 
ஆரம்�மொன  மொப�ரும் �வன -
யீர்பபு ஆர்ப�ொட்டமொனது முல -
கலைத்தீவு ந�ரின் ஊடொ�  மொவட்ட 
பெயலை�த்கத வந்தகடந்தது.  

க�ரணியொ� பென்றை மீனவர்�ள் 
முலகலைத்தீவு மொவட்ட  கமலைதி� 
அரெொங� அதி�ர் �.�னக�ஸவரன் 
(நிர்வொ�ம்)  கமலைதி� அரெொங� 
அதி�ர் எஸ. குணெ�ொலைன் (�ொணி) 
மறறும் நிர்வொ� உத்திகயொ�த்தர் 
ஆகிகயொரிடம் தமது க�ொரிக்க� -
�ள் அடஙகிய ம�ஜகர க�யளித் -
தனர்.

ஜனொதி�தி, பிரதமர், �டறபறைொ -
ழில அகமசெர்  மறறும் எரிெக்தி 
அகமசெர் ஆகிகயொருக்கு அனுபபி 
கவக்�ப�தற�ொ� க�யளிக்�ப -
�ட்ட ம�ஜர்�கை தங�ைது குறிப -
புக்�கையும் உள்ைடக்கி உரிய 
தரபபினர்�ளுக்கு அனுபபி கவப -
�தொ� முலகலைத்தீவு மொவட்ட  
கமலைதி� அரெொங� அதி�ர் �.�ன -
க�ஸவரன் (நிர்வொ�ம்) மீனவர்� -
ளுக்கு பதரிவித்தொர்.

முல்லைத்தீவு கடலில ஒளிபாச்சி மீன்பிடி 
நடவடிக்கயில ஈடுபடட 8 மீனவரகள் ்கது
(புதுக்குடியிருபபு விகெட நிரு�ர்)

முலகலைத்தீவு �டலில ஒளி�ொசசி 
மீன்பிடி நடவடிக்க�யில ஈடு�ட்ட 
8 மீனவர்�ள்  க�துபெய்யப�ட்-
டுள்ைனர். 

முலகலைத்தீவு  மொவட்ட �டற�ரப-
பில ெட்டவிகரொத �டறபதொழில நட-

வடிக்க�யில மீனவர்�ள்  ஈடு�ட்டு 
வருவதொ� கிகடத்த த�வலின் அடிப-
�கடயில  அதகன �ட்டுப�டுத்-
தும்  நடவடிக்க�யில முலகலைத்தீவு 
மொவட்ட �டறபதொழில நீரியலவைத்-
திகணெக்�ை  அதி�ொரி�ள் கநறறுமுன்-
தினம் ஈடு�ட்டுள்ைனர். 

இதன்க�ொகத இவர்�ள்  க�து-

பெய்யப�ட்டுள்ைனர். முலகலைத்தீவு 
�டலில தகடபெய்யப�ட்ட �டற-
பதொழில  நடவடிக்க�யில ஒன்றைொன �ட-
லுக்குள் ஒளி�ொசசி மீன்பிடித்த குறறைச-
ெொட்டில  ப�ொக்கிைொய் �டற�ரபபில 
மூன்று �டகு�ளும்,மொத்தைன் �டற�-
ரபபில ஒரு  �டகும்,வகலைஞர்மடம் 
�டற�குதியில இரணடு �டகு�ளும் 

என பமொத்தமொ� 6  �டகு�ளுடன் 
8 மீனவர்�ள் க�துபெய்யப�ட்டுள்-
ைனர்.  க�துபெய்யப�ட்ட  ந�ர்�-
கையும் ெொன்று ப�ொருட்�கையும் 
முலகலைத்தீவு மொவட்ட நீதவொன் 
நீதிமன்றில  ஆஜர்�டுத்தும் நடவடிக்-
க�யில �டறபதொழில நீரியலவைத்தி-
கணெக்�ைம்  ஈடு�ட்டுள்ைது. 

�ல�்லைக்�ழ� மொணவி�ளுக்கு 
பதொ்லைக�சியில �ொலியல பதொல்லை
யொழ்.விகெட நிரு�ர் 

யொழ்ப�ொணெ �ல�கலைக்�ழ� 
மொணெவி�ளின் பதொகலைக�சி�ளுக்கு 
அகழபப�டுக்கும் மர்ம ந�ர் பதொடர்-
பில க�ொப�ொய் ப�ொலிஸ நிகலையத்-
தில முகறைப�ொடு �திவு பெய்யப�ட்-
டுள்ைது 

மொணெவி�ளின் பதொகலைக�சி�-
ளுக்கு இரவு கவகை�ளில அகழப-
ப�டுக்கும் ந�ர் ஆ�ொெமொ� க�சி 
வந்துள்ைொர். அவரின் பதொகலைக�சி 
இலைக்�த்திலிருந்து அகழபபு வரொ-
தவொறு தடுத்தொலும் (பைக்) கவறு 
இலைக்�ங�ளிலிருந்து அகழபப�-
டுத்து மொணெவி�கை இம்கெக்குள்-
ைொக்கி உைவியல ரீதியொ� �ொதிக்-

கும் வக�யில பெயற�ட்டுள்ைொர்.  
இது பதொடர்பில மொணெவி�ைொல 
�ல�கலைக்�ழ� நிர்வொ�த்திறகு 
அறிவித்த க�ொதிலும், நிர்வொ�ம் 
உரிய முகறையில நடவடிக்க� எடுக்-
�விலகலை என  �ொதிக்�ப�ட்ட 
மொணெவி�ள் குறறைம்ெொட்டியுள்ைனர். 
எனகவ தமக்கு பதொகலைக�சியில 
பதொலகலை தரும் மர்ம ந�ர் பதொடர்-
பில ப�ொலிஸ நிகலையத்தில முகறைப-
�ொடு �திவு பெய்துள்ைனர். 

முகறைப�ொட்டில ந�ரின் 
பதொகலைக�சி இலைக்�த்திகன மொணெ-
வி�ள் வழஙகியுள்ைனர். அதன் அடிப-
�கடயில ப�ொலிஸொர் விெொரகணெ-
�கை முன்பனடுத்துள்ைனர்.  

ஆசிரியரின் ந்டவடிக்்��ளுக்கு
எதிரொ� ப�றகறொர் �வனயீர்பபு க�ொரொட்்டம் 
(புதுக்குடியிருபபு விகெட நிரூ�ர்)

புதுக்குடியிருபபு மந்துவில அர -
ெரத்தினம் வித்தியொலையத்தில ஆசி -
ரியர் ஒருவரின் �றபித்தல பெயற -
�ொடு�ளுக்கு எதிர்பபு பதரிவித்து 
மொணெவர்�ள், ப�றகறைொர் கநறறு 
�வனயீர்பபு ஆர்ப�ொட்டத்தில 
ஈடு�ட்டனர். 

கமலும் தரம் 5 புலைகம �ரிசில 
�ரீட்கெ எழுதும் மொணெவர்� -
ளுக்கு �லவி�றறுவந்த ஆசிரிய -
ரின் இடமொறறைத்கத �ணடித்தும் 
�வனயீர்பபு ஆர்ப�ொட்டத்தில 

ஈடு�ட்டனர்.  மொணெவர்�கை 
அடித்து துன்புறுத்துவது,  தனது 
�ொதல �கதயிகன �றபிப�து என 
ஆசிரியரின் பெயற�ொடு இருந்த -
தொ� மொணெவர்�ள், ப�றகறைொர்�ள் 
இதன்க�ொது பதரிவித்தனர். 

கமலும் இப�ொடெொகலையில 
தரம் 5 புலைகமப�ரிசில �ரீட்கெ 
எழுதும் மொணெவர்�ளுக்கு �லவி 
�றபித்த ஆசிரியர் ஒருவகர இடம் -
மொறறைம் பெய்தகமயிகன �ண -
டித்தும் ஆசிரியகர மீை �ணிக்கு 
அமர்த்த க�ொரியும் �வனயீர்பபு 
க�ொரொட்டத்தில ஈடு�ட்டுள்ைனர். 

நாய் க�ாடூர க�ாலை
சந்தே�நபர் கபாலிஸில் சரண் 
யொழ்.விகெட நிரு�ர் 

புஙகுடுதீவில நொய் ஒன்கறை க�க்-
க�ொடொரியினொல ப�ொகலை பெய்த ெந்கத� 
ந�ர் ப�ொலிஸ நிகலையத்தில ெரணெ-
கடந்துள்ைொர். இதகனயடுத்து ெந்கத-
�ந�ர் ஊர்�ொவறறுகறை நீதிமன்றைத்தில 
ஆஜர்�டுத்தப�ட்டு. 

நீதிமன்றை உத்தரவின்க�ரில எதிர்வ-
ரும் 29ஆம் தி�திவகர விைக்�மறிய-
லில கவக்�ப�ட்டுள்ைொர். 

�டந்த சிலை வொரங�ளுக்கு முன்னர் 
நொய் ஒன்கறை க�க்க�ொடொரியினொல 
பவட்டி ப�ொடூரமொ�க் ப�ொகலை 
பெய்யும் �ொட்சி ெமூ� ஊட�ங�ளில 
பவளியொகியுள்ைது. 

புஙகுடுதீவு 9ஆம் வட்டொரத்தில 

இடம்ப�றறைதொ� விெொரகணெ�ளில 
பதரிவிக்�ப�ட்டது. அது பதொடர்-
பில விெொரகணெ�கை முன்பனடுத்த 
ப�ொலிஸொர்  புஙகுடுதீவு 9ஆம் வட்-
டொரத்கதச கெர்ந்த 21 மறறும் 35 வயது-
கடய இருவகர க�து பெய்தனர். 

நொகய பவட்டிக் ப�ொலலைப �யன்�-
டுத்திய க�க்க�ொடொரி மறறும் அதகன 
�ொபணெொளி எடுத்த பதொகலைக�சி என்�-
னவும் ப�ொலிஸொரினொல க�ப�றறைப-
�ட்டன.

ெந்கத�ந�ர் க�ொகதபப�ொருளுக்கு 
அடியொனவர் என்றும் ஊரில திருட்-
டு�ளில ஈடு�டு�வர் என்றும் பதரி-
யவந்துள்ைது. எனகவ தம்கமக் 
�ணடவுடன் நொய் குகரத்து �ொட்டிக்-
ப�ொடுத்துவிடும் என்�தொல நொகய 

ப�ொடூரமொ� ப�ொகலைபெய்ததொ� பதரி-
யவருகின்றைது.  அந்தக் �ொபணெொளி 
தவறுதலைொ� ரிக்பரொக்கில �திகவறறைப-
�ட்டுவிட்டது" என்று �ொபணெொளிகய 
�திபவடுத்தவர் ப�ொலிஸொரிடம் வொக்-
குமூலைம் வழஙகியிருந்தொர்.

ெந்கத� ந�ர்�கை ெட்ட மருத்து-
வரின் �ரிகெொதகனக்குட்�டுத்தி 
அறிக்க� ப�றறை பின்னர் விைக்�மறி-
யலில கவக்குமொறு நீதிமன்றைம் உத்தர-
விட்டுள்ைது. 

அவர் மிரு�வகதச ெட்டத்தின் 
கீழ் நீதிமன்றில ஆஜர்�டுத்தப�ட்ட  
க�ொது பிகணெ வழங� மறுத்த நீதிமன்-
றைம் 14 நொட்�ளுக்கு ெந்கத� ந�கர 
விைக்�மறியலில கவக்� உத்தரவிட்-
டது. 

லிறகறொ எரிவொயு சிலிண்டர்�்ை அதி�ரிக்�
மொவட்்ட பெயலை�ம் ந்டவடிக்்�
க�ொப�ொய் குறூப நிரு�ர்

யொழ் மொவட்டத்திறகு விநிகயொ -
கிக்�ப�டும் லிறகறைொ எரிவொயு 
சிலிணடர்�ளின் அைகவ அதி� -
ரிப�தறகு எரிவொயு நிறுவனத்திடம் 
க�ொரிக்க� முன்கவக்� கவண -
டுபமன யொழ் மொவட்ட லிறகறைொ 
எரிவொயு விநிகயொ� நிறுவனம் 
கவணடுக�ொள் விடுத்துள்ைது.

ப�ொழும்பில லிறகறைொ எரிவொயு 
சிலிணடர்�கை ெொதொரணெமொ� 
ப�றை முடிந்த க�ொதிலும் ஏன்? யொழ் 
மொவட்டத்தில அவவொறு ப�றை 
முடியவிலகலைபயன நிறுவனத்தி -
டம் பதொடர்பு ப�ொணட க�ொகத 
இவவொறு பதரிவிக்�ப�ட்டது.  

கமலும் பதரிவிக்க�யில 

நொட்டில லிறகறைொ எரிவொயு தட்டுப -
�ொடு நிலைவிய க�ொது எரிவொயு விநி -
கயொகிப�தறகு யொழ் மொவட்டத் -
தில சிலை �குதி�ள் எரிவொயு அதி�ம் 
கதகவப�டும் �குதி�ைொ� அகட -
யொைப�டுத்தப�ட்டன.  

இவவொறு அகடயொைப�டுத் -
தப�ட்ட நிகலையில  அதறக�றறை 
எரிவொயு சிலிணடர்�கை  தறக�ொது 
வகர யொழ் மொவட்டத்திறகு  விநி -
கயொகிக்�ப�ட்டு வருகிறைது.

நலலூர் ப�ருந்திருவிழொ இடம் 
ப�றறுக் ப�ொணடிருக்கின்றை 
நிகலையில நலலூர் பிரகதெ பெய -
லைொைருக்கு உட்�ட்ட �குதி�ளில 
முன்பு �யன்�டுத்தப�ட்ட எரிவொயு 
அைவிலும் �ொர்க்� இரட்டிபபு 
மடஙகிலைொன எரிவொயு கதகவப� -

டுகிறைது.  கமலும் யொழ் மொவட்டத் -
திறகு அதி�ைவிலைொன சுறறுலைொப 
�யணி�ள் வந்திருக்கின்றைகமயொல 
எரிவொயுவின் கதகவப�ொடு அதி� -
மொ� உணெரப�டுகிறைது. இதனொல 
பவறறு சிலிணடர்�ளின் க�ள்வி -
யும் அதி�ரித்துள்ைது.

ஆ�கவ யொழ் மொவட்டத்திறகு 
லிறகறைொ எரிவொயுவின் கதகவப -
�ொடு முன்பு இருந்தகத விட அதி -
�மொ� �ொணெப�டுகின்றைகமயொல 
கதகவப�ொடு�ள் பதொடர்பில 
யொழ் மொவட்ட பெயலை�ம் லிறகறைொ 
எரிவொயு நிறுவனத்திடம் க�ொரிக்க� 
முன்கவக்கும் �ட்ெத்தில அதகன 
அதி�ரித்து ப�றறுக் ப�ொள்ை 
முடியும் என்று பதரிவிக்�ப�ட் -
டுள்ைது.

யாழபபாைத்தில் தமிழர் காைாொர நிகழவுகளில் நகர்ள ேைனநிகழவுகளும் இைம்சபறு-
வமத பைத்தில் காைைாம். 

அதி� வி்லைக்கு தணணீர் க�ொத்தல விற�்ன
உணவ�த்திறகு எதிரொ� ெட்்டந்டவடிக்்�
யொழ்.விகெட நிரு�ர் 

தணணீர் க�ொத்தகலை அதி� 
விகலைக்கு விற�கன பெய்த குற -
றைசெொட்டில பநலலியடியிலுள்ை 
உணெவ�ம் ஒன்றுக்கு எதிரொ� 
யொழ்.மொவட்ட �ொவகனயொைர் 
அலுவல�ள் அதி�ொரெக�யி -
னொல நடவடிக்க� எடுக்�ப�ட் -
டுள்ைது.  

பநலலியடியிலுள்ை உணெவ -
�ம் ஒன்றில 35 ரூ�ொய் விற�கன 
விகலையொ� ப�ொறிக்�ப�ட்ட 
தணணீர் க�ொத்தகலை 70 ரூ�ொய்க்கு 

விற�கன பெய்வதொ� �ொவகன -
யொைர் அலுவல�ள் அதி�ொரெ -
க�க்கு கிகடக்�பப�றறை முகறைப -
�ொட்டின் அடிப�கடயில, 
விெொரகணெ�கை முன்பனடுத்த 
க�ொகத இவவொறு நடவடிக்க� 
எடுத்துள்ைனர்.  அகதகவகை 
தணணீர் க�ொத்தகலை ெொன்று 
ப�ொருட்�ைொ� க�ப�றறியுள்ை -
னர். அவறகறை நீதிமன்றில ஒப� -
கடத்து, உணெவ� உரிகமயொை -
ருக்கு எதிரொ� ெட்ட நடவடிக்க� 
எடுக்�ப�டவுள்ைதொ� பதரிவிக் -
�ப�டுகிறைது.

யாழபபாைம் நீர்நவலி அருளமிகு கந்த-
சுவாமி நதவஸ்தானத்தில் வாராந்தச் சிறப-
புச்சொற்சபாழிவு ஆைய ெண்முக விைாெ 
ைண்ைபத்தில் எதிர்வரும் 19.08.2022 
ைாமை 5.00 ைணிக்கு ேமைசபறும். ெைய-
நஜாதி கதிர்காைன் நிஜலிஙகத்தின் ஒழுஙக-
மைபபில் ேமைசபறும் இந்நிகழவில் ஆை-
யத்தின் பிரதைகுரு சிவஸ்ரீ இராநஜந்திர 
சுவாமிோதக்குருக்களின் ஆசியுமரயிமன 
சதாைர்ந்து பரிபாைன ெமபத் தமைவர் 
த.நொதிலிஙகம்  தமைமையுமர ஆற்று-
வார். மெவபபுைவர் ெ.முகுந்தன் 'கார்த்தி-
மகயும் கார்த்திநகயனும்' என்னும் விை-
யபசபாருளில் சொற்சபாழிவாற்றுவார்.

ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமுகோவைர் சபருைான் 
ஆண்டிநை (2022) இ்ளம் இந்துச் சிறார்-
களிமைநய ோவைர் சபருைான் பற்றிய 
விழிபபுைர்மவ ஏற்படுத்தும்முகைாக 
யாழ.ைாவட்ை இந்து ெைய அறசேறிப பாை-

ொமைகளில் 'வாராந்தச் சொற்சபாழிவும்  
ைாதந்நதாறும் ோயன்ைார் குருபூமஜ 
நிகழவும்' ேமைசபறுகின்றன. நிகழச்சித் 
சதாைர் வரிமெயிநை 34 ஆவது சொற்சபா-
ழிவு நிகழவு உடுபபிட்டி மெவத்திருசதாண்-
ைர் அறசேறிப பாைொமை ைண்ைபத்தில் 
19.08.2022  ைாமை 03.30 ைணிக்கு 
இந்து கைாொர உத்திநயாகத்தர் திருைதி 
சஜயச்செல்வி ெசிகுைார் தமைமையில் 
இைம்சபறவுள்ளது.   ோவைர் குருபூமஜ 
ைற்றும் தமைமையுமர நிகழவுகம்ளத் 
சதாைர்ந்து 'ோவைர் சபருைானின் மெவ 
வாழவு' எனுந் சதானிபசபாருளில் மெவப-
புைவர் செ.த.குைரனின் சிறபபுச் சொற்-
சபாழிவு நிகழவு ேமைசபறும். அதமனத் 
சதாைர்ந்து சொற்சபாழிவிலிருந்து வினாக்-
கள சதாடுக்கபபட்டு ைாைவர்களுக்கான 
பாராட்டுப பரிசில்கள வழஙகபபைவுள்ளன. 

 (அ.கனகசூரியர்)

நீர்கவலியில பவள்ளியன்று சிறபபுச் பெொறப�ொழிவு



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
  
நோட்டில மீண்டும் 

சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
ச�ோற்று லநோயோளிக-
ளின் எண்ணிகவக 
அதிகரித்து ்வரும் 
நிவ�யில லநற்று முன் 
தினம் 6 சகோலரோனோ 
வ்வரஸ் மரணஙகள் 
இடம் செற்றுள்்ள�ோக சுகோ�ோர 
அவமச்சு ச�ரிவித்துள்்ளது.  

அது ச�ோடர்பில சுகோ�ோர 
லெவ்வகள் ெணிபெோ்ளர் நோயகம் 
அலெ� குண்வர்�ன ச�ரிவிகவக-

யில, மரணமவடந�்வர்கள் 
60 ்வயதுககும் லமற்-

ெட்ட்வர்கள் என்றும் 
ஆண்கள் மூ்வரும் 
செண்கள் மூ்வரும் 
அதில உள்்ளடஙகு்வ -
�ோகவும் அ்வர் ச�ரி-
வித்துள்்ளோர்.   
லநற்று முன் தினம் 

இடம் செற்றுள்்ள மர-
ணஙகல்ளோடு இது்வவர 

நோட்டில சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
ச�ோற்று கோரணமோக உயிரிழந�்வர்-
களின் எண்ணிகவக 16, 630 ஆகும் 
என்றும் அ்வர் ச�ரிவித்துள்்ளோர். 

ச க ோ ழு ம் பு த் 
�மிழ்ச் ெஙகத்தின் 
முன்னோள் துவணக-
க ோ ப ெ ோ ்ள ர ோ ன 
லெரோசிரியர் ம.மு-
கம்மது உவ்வஸின் 
பு � வ ம ப ெ கி ர் வு 
நிகழ்வு  20ம் திகதி 
ெ னி க கி ழ வ ம 
பி.ெ.4.00 மணிககு 
ச க ோ ழு ம் பு த் 
�மிழ்ச் ெஙக இ�ககியககுழுச் 
செய�ோ்ளர்  ச�.மதுசூ�னன் 
�வ�வமயில விலநோ�ன் 
மண்டெத்தில நவடசெறவுள்-
்ளது.  

“இஸ்�ோமிய �மிழ் இ�க-
கியபபு�த்தில லெரோசிரியர் 
ம.மு.உவ்வஸ்” என்னும் 

� வ � ப பி ல 
சகோழும்புத் �மிழ்ச் 
ெஙக துவணககோப-
ெோ்ளர் க�ோநிதி 
க . இ ர கு ெ ரன் , 
“லெரோசிரியர் ம.மு.
உவ்வஸ் அ்வர்க-
ளின் �மிழ்பெணி” 
என்னும் �வ�ப -
பில இ�ஙவக ஜமோ -
அத்ல� இஸ்�ோமி 

அவமபபின் உ�விப செோதுச்-
செய�ோ்ளர் எம்.எச்.எம்.
ஹஸன் ஆகிலயோர் சிறப-
புவரயோற்றவுள்்ளனர் என 
சகோழும்பு �மிழ்ச்ெஙகம் 
ச்வளியிட்டுள்்ள செய்திக-
குறிபபில குறிபபிடபெட்-
டுள்்ளது.  

யோழ்ல�வி ரயிலின் கண்ணோடி-
கவ்ள அடித்து சநோறுககி குழபெம் 
விவ்ளவித்� 04 லெர் வகது செய்-
யபெட்டுள்்ளனர். இ்வர்கள் ரயிலுக-
குள் குழபெம் விவ்ளவித்�வ�ய-
டுத்து ெயணிகள் அ்வெர நிவ�வம 
ெஙகிலிவய இழுத்து ரயிவ� 
நிறுத்தியவ�யடுத்ல� இ்வர்கள் 04 
லெரும் வகது செய்யபெட்டுள்்ள-
னர்.   

மஹ்வ ரயில நிவ�யத்திலி-
ருநது ரயிலில ஏறிய இந� நோல்வர் 
மதுலெோவ�யில ்வன்முவறயில 
ஈடுெட்ட�ன் கோரணமோக கோஙலக-
ென்துவறயிலிருநது கலகிவஸ 
லநோககி ெயணித்� யோழ் ல�வி 
ரயில சுமோர் ஒரு மணிலநரம் �ோம� -
மோக சகோழும்பு லகோட்வடவய ்வந-
�வடந�து.   

இந� ரயில ஞோயிற்றுககிழவம 
(15) மோவ� 4.10 மணிய்ளவில 
மஹ்வ ரயில நிவ�யத்திலிருநது 
ெயணத்வ� ஆரம்பித்�லெோது 
இந� நோல்வரும் ரயிலுககுள் குழப-
ெத்தில ஈடுெட்டுள்்ளனர். இ�வன-
யடுத்து ெயணிகள் அ்வெரகோ� 
ெஙகிலிவய இழுத்து ரயிவ� நிறுத்-
தினர்.   

ரயிலிலிருநது இறஙகி நோல்வரும் 
கட்வடக்ளோல ரயிவ�த் 
�ோககியுள்்ளனர். இ�னோல 

ஸ்ரீெோ� கலவியியற்  
கலலூரியில ல�ோட்-
டபபுற மோண்வர்கள் 
உள்்வோஙகபெடும் ெ�-
வீ�ம் குவறநதுள்்ளவம 
ச�ோடர்பில கலவி 
அவமச்சின் க்வனத்-
துககு சகோண்டு்வநதுள்்ள 
இ.ச�ோ.கோ. �வ�்வர் 
செநதில ச�ோண்டமோன்,  
ல�ோட்டபபுற மோண்வர்கவ்ள அதி -
கமோக உள்்வோஙகும் செோறிமுவற-
சயோன்றின் அ்வசியம் குறித்தும்  
்வலியுறுத்தியுள்்ளோர்.  

அமரர் செௌமியமூர்த்தி ச�ோண் -

டமோனின் முயற்சியோல 
1992ஆம் ஆண்டு ஆரம்-
பிககபெட்ட ஸ்ரீெோ� கல-
வியியற் கலலூரியில 
கடந� 30 ்வருடஙகளுககு 
முன்னர் ல�ோட்டத் ச�ோழி-
�ோ்ளர்க்ளது பிள்வ்ள -
கவ்ள மோத்திரலம லெர்கக 
முடியுசமன்ற நிவ�வம 
கோணபெட்டது. ஆனோல 

�ற்லெோது ல�ோட்டஙகளில ெணிபபு-
ரிெ்வர்களின் எண்ணிகவக வீழ்ச்சி -
யவடநதுவிட்டது. லமலும் ல�ோட் -
டத்தில 'அவுட்குலரோ்வர்' முவறவம 
புதி�ோக அறிமுகபெடுத்�பெட்ட 

கோரணத்�ோல ல�ோட்டத் ச�ோழி-
�ோ்ளர்களுககு ஊழியர் லெம�ோெ 
மற்றும் ஊழியர் நம்பிகவக நிதிகள் 
அறவிடபெடு்வதிலவ�. இ�னோல 
ல�ோட்டபபுறஙகளில உள்்ள பிள் -
வ்ளகள் ஸ்ரீெோ� கலவியியற் கல-
லூரிககு உள்்வோஙகபெடும் எண் -
ணிகவக குவற்வவடநதுவிட்டது.  

இககலலூரிககு மோண்வர்கவ்ள 
உள்்வோஙகும் செோறிமுவறவய 
கோ�த்துககு ஏற்றோலலெோல மோற்றி-
யவமகக ல்வண்டியுள்்ளது. �ற்லெோ -
வ�ய சூழ்நிவ�யில இககலலூரிக-
கோன அனுமதிவய செற 
�ோய் அல�து �நவ�யின் 06
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திதி: --சூன்ய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  1.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 9.00  -  10.30வனர

சு்பகிருது வருடம - ஆவணி  1

இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தெலவு

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: ைரண-சிதத நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல274.90 288.06

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.54 376.57

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.6693 2.7772

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.84 269.03

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல428.61 446.10

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல375.23 393.05

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.37 368.68

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.31 261.39

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.45

குவைத் டினொர் 1,176.53

ஓெொன் ரியொல் 937.58

கட�ொர் ரியொல் 98.08

சவூதி ரியொல் 96.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.27

நாணய
மாற்று

15 முதல் 19 வனர

சுபஹ்  - 04.46
லுஹர்  - 12.16
அஸர்  - 03.31
மஃரிப்  - 06.26
இஷா  - 07.38

நாட்டில் மேலும் 06
க�ாம�ானா ே�ணங�ள்

�ல்முனனயில் ம�ானைவஸ்து
னவத்திருநை ஒருவர் ன�து

சஹலரோயின் மற்றும் லெோலி நோண -
யத்�ோள்கவ்ள �ம்்வெம் வ்வத்திருந-
�ோர் என்ற குற்றச்ெோட்டில ஒரு்வவர 
கலமுவனயில விலெட அதிரடிபெ-
வடயினர் வகது செய்துள்்ளனர்.  

 கலமுவன விலெட அதிரடிபெவட 
முகோமுககு கிவடககபசெற்ற இரக -
சிய �க்வல ஒன்வறயடுத்து திஙகட்-
கிழவம (15) நள்ளிரவு கலமுவன 
கோஸிம் வீதியில வ்வத்து ெநல�க நெர் 
விலெட அதிரடிபெவடயினர் லமற்-
சகோண்ட ல�டு�லில வக�ோனோர்.  

இவ்வோறு வக�ோன நெர் 39 
்வயது மதிககத்�கக்வர் என்ெதுடன் 

ெநல�க நெரிடமிருநது 5, 000 லெோலி 
லநோட்டுகள் மற்றும் சஹலரோயின் 
லெோவ�பசெோருள் 3 கிரோம் 100 மில -
லிகிரோம் என்ென விலெட அதிரடிப-
ெவடயினரோல வகபெற்றபெட்டுள்-
்ளன.  

 விலெட அதிரடிபெவடயின் 
கட்டவ்ள அதிகோரி பிரதிப செோலிஸ் 
மோ அதிெர் ்வருண சஜயசுந�ரவின் 
ெணிபபுவரககவமய அம்ெோவற 
்வ�யககட்டவ்ள அதிகோரி சிலரஸ்ட 
செோலிஸ் அத்தியட்ெகர் சிலச்வஸ்-
டர் விலஜசிஙகவின் அறிவுறுத்�-
லுககவமய  இநநட்வடிகவகவய 

முன்சனடுத்து ெநல�க நெவர வகது 
செய்�னர்.  

நெர் ெோன்று செோருட்களுடன் 
கலமுவன செோலிஸோரிடம் விலெட 
அதிரடிபெவடயினர் ெோரபெடுத்தி-
யவம குறிபபிடத்�ககது.  

இலஙன�க�ான உைவி�னை 
ஈ�ான் கைாடர்நது வழஙகும்

இ�ஙவகககு ஈரோன் குடியரசின் ச�ோடர்ச்சியோன 
உ�விகள் ்வழஙகபெடுசமன ஈரோன் தூது்வர் ஹலேம் 
அஷஜெோல� உறுதியளித்துள்்ளோர்.   

ச்வளிநோட்டவமச்ெர் அலி ெபரிவய ஈரோன் தூது்வர் 
ஹலேம் அஷஜெோல� (15) ச்வளிநோட்டவமச்சில ெந-
தித்�ோர். இ�ன்லெோல� அ்வர் இவ்வோறு உறுதியளித்-
துள்்ளோர்.   

இரு நோடுகளுககுமிவடயி�ோன நீண்ட கோ�ம் நீடித்� 
சுமுகமோன உறவுகள் குறித்து குறிபபிட்ட ச்வளிநோட்-
டவமச்ெர், இ�ஙவக �ற்லெோது எதிர்லநோககி ்வரும் 
செோரு்ளோ�ோர வீழ்ச்சி மற்றும் நிவ�வமவய ஸ்திரப-
ெடுத்து்வ�ற்கோக அரெோஙகம் இது்வவர முன்சனடுத்-
துள்்ள உறுதியோன நட்வடிகவககள் குறித்து தூது்வ-
ருககு வி்ளககினோர்.   

இ�ஙவக -- ஈரோன் இரு�ரபபு உறவின் முககியத்து-
்வத்வ� ்வலியுறுத்திய தூது்வர் ஹலேம் அஷஜெோல�, 
இ�ஙவகககோன ஈரோன் குடியரசின் ச�ோடர்ச்சியோன 
உ�விகவ்ள உறுதி  செய்�ோர்.

ஸ்ரீ்பாத கல்லூரிககு  

மைாட்டப்புற ோணவர்�ளின் அனுேதி 
எண்ணிகன� அதி�ரிக�ப்�ட மவண்டும் அமைச்சர் அலி ்சப்ரியிடம் ஈரான் தூதுவர் உறுதி

-கல்வி அமைசசிடம் இ.த�ா.கா �மைவர் த்சந்தில் த�ாணடைான் வலியுறுத்து-  

ைாேன�க ம�ாபு�ம் கெயற�ாடு
அடுத்ை ோைம் 15 முைல் ஆ�ம்�ம்

ச�ற்கோசியோவின் மிக உயரமோன 
லகோபுரமோக கரு�பெடுகின்ற �ோமவரக 
லகோபுரம் அடுத்� மோ�ம் 15 ஆம் திகதி 
மு�ல திறககபெடவுள்்ளது.  

்வர்த்�க நன்வமகவ்ள செற்றுக-
சகோள்ளும் லநோககில மு�லீட்டு ்வோய்ப-
புகளுககோக இந� 300 மீற்றர் உயர 
லகோபுரத்வ� திறகக சகோழும்பு �ோமவர 
லகோபுர முகோவமத்து்வ �னியோர் நிறு்வ-
னம் தீர்மோனித்துள்்ளது.  

இ�ன்ெடி, �ோமவர லகோபுரத்தில 
்வர்த்�க நிவ�யஙகள், கோட்சியவற-
கள், மோநோட்டு மண்டெஙகள் மற்றும் 
பிரத்திலயகமோன கவடகளுககோன 
அலு்வ�க ்வெதிகவ்ளப செற்றுக-
சகோள்்ள மு�லீட்டோ்ளர்களுககு ்வோய்பபு 
்வழஙகபெட்டுள்்ளது.   

ெர்்வல�ெ அ்ளவி�ோன நிகழ்வுகள், 
இவெ நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்கோட்சி-
கவ்ள ஏற்ெோடு செய்்வ�ற்கோன ்வோய்ப-
பும் கிவடககும் என எதிர்ெோர்ககபெடு-
கிறது.  

�ோமவரக லகோபுரத்தில 50 ச�ோவ�க-
கோட்சி நிவ�யஙகள், 35 ்வோசனோலி 

நிவ�யஙகளுககோன ச�ோவ�ச�ோ-
டர்பு ்வெதிகள், மு�ல மோடியில ்வர்த்-
�க கவடத்ச�ோகுதிசயோன்றும் மூன்-
றோ்வது மற்றும் நோன்கோ்வது மோடிகள் 
வ்வெ்வஙகள் நடத்து்வ�ற்கோன 
மண்டெஙகளும் ஆறோ்வது மோடியில 
அவமககபெட்டுள்்ள உண்வகமோனது, 
சுழலும் ்வவகயில நிர்மோணிககபெட்-
டுள்்ளது.   

இஙகு 400 லெர் அமரககூடிய 
மோநோட்டு மண்டெம், ஆடம்-
ெர அவறகள், லஹோட்டலகள், 
ச�ோவ�த்ச�ோடர்ெோடல அருஙகோட்சி-
யகம் என ெ� ்வெதிகள் சகோண்ட�ோக 
அவமககபெட்டுள்்ள�ோக என கூறபெ-
டுகிறது.   

"இலஙன� �ட்டய ஊட� 
கைாழில்வாண்னேயாைர் நிறுவனம்"   

'இ�ஙவக ெட்டயம் 
செற்ற ஊடகவிய�ோ்ளர் 
நிறு்வனம்' எனும் செயருக -
குப ெதி�ோக முன்சமோழி -
யபெட்டுள்்ள நிறு்வனத்தின் 
செயர் "இ�ஙவக ெட்டய 
ஊடக ச�ோழில்வோண்வம -
யோ்ளர்கள் நிறு்வனம்" எனத் திருத் -
�ம் செய்்வ�ற்கோக ச்வகுென ஊடக 
அவமச்ெர் ெமர்பபித்� லயோெவனககு 
அவமச்ெரவ்வ அஙகீகோரம் ்வழஙகி-
யுள்்ளது.  

ஊடகத் துவறயில ெணிபுரி -
கின்ற ஊடகவிய�ோ்ளர்களின் 
ச�ோழில்வோண்வமவய அதிகரிக-
கும் லநோககில 'இ�ஙவக ெட்டயம் 
செற்ற ஊடகவிய�ோ்ளர்களின் நிறு்வ-
னம்' இவனத் �ோபிபெ�ற்கோக கடந� 
்வருடம் ஒகலடோெர் 5ம் திகதி இடம் -
செற்ற அவமச்ெரவ்வக கூட்டத்தில 
அஙகீகோரம் ்வழஙகபெட்டிருந�து.   

 அ�ற்கவமய, அந� நட்வடிகவக-

கவ்ள லமற்சகோள்்வ�ற்கோக 
ச்வகுென ஊடக அவமச்-
சின் செய�ோ்ளர் �வ�வம -
யில நியமிககபெட்டுள்்ள 
்வழிநடோத்�ல குழு்வோல 
அந� நிறு்வனத்வ�த் 
�ோபிபெ�ற்கு ஏற்புவடய 

்வவகயில �யோரிககபெட்டுள்்ள ெட்-
டமூ�த்தின் அடிபெவடயில ெட்ட 
்வவரஞர் திவணகக்ளத்தின் மூ�ம் 
ெட்டமூ�சமோன்வறத் �யோரிபெ�ற்-
கும், இ�ற்கு முன்னர் முன்சமோழி-
யபெட்டுள்்ள 'இ�ஙவக ெட்டயம் 
செற்ற ஊடகவிய�ோ்ளர் நிறு்வனம்' 
எனும் செயருககுப ெதி�ோக முன்-
சமோழியபெட்டுள்்ள நிறு்வனத்தின் 
செயர் "இ�ஙவக ெட்டய ஊடக 
ச�ோழில்வோண்வமயோ்ளர்கள் நிறு்வ-
னம்" எனத் திருத்�ம் செய்்வ�ற்கோக 
ச்வகுென ஊடக அவமச்ெர் ெமர்ப-
பித்� லயோெவனககு அவமச்ெரவ்வ 
அஙகீகோரம் ்வழஙகியுள்்ளது.  

கணணாடிகனள அடிதது தோறுககி

யாழமைவிககுள் குழப்�ம்   
வினைவித்ை நால்வர் ன�து
ந்பானதயில் ்பயணிகள் மீதும தாககுதல்

ஸ்தாபிகக அனைச்ெரனவ அனுைதி வழங்கியது  

மின்ொ� முசெக�� வண்டி  
மநறறு க�ாழும்பில் அறிமு�ம்  
ல�ோரன்ஸ் செல்வ-
நோயகம் 

 
நோட்டில மு�ல 

�டவ்வயோக மின் -
ெோரத்தில இயங-
கும் முச்ெககர 
்வண்டி லநற்று 
அறிமுகபெடுத்�ப -
ெட்டுள்்ளது.  

ந ோ ட் டின் 
பிர�ோன முச்ெக -
கர ்வண்டி விநி -
லயோகஸ்�ர்க்ளோன 
லடவிட் பீரிஸ் 
லமோட்டோர் நிறு -
்வனம் லமற்ெடி 
மின்ெோர முச்ெககர ்வண்டிவய அறிமுகபெடுத்-
தியுள்்ளது.  

இந� திட்டத்திற்கோக அசமரிகக ெர்்வல�ெ 
அபிவிருத்தி முகோவமத்து்வ நிறு்வனம் மற்றும் 
லடவிட் பீரிஸ் லமோட்டோர் நிறு்வனம் ஆகிய-

்வற்றுக கிவடயில லநற்று புரிநதுணர்வு ஒபெந -
�சமோன்று வகச்ெோத்திடபெட்டது.  

இந� உத்திலயோகபூர்்வ நிகழ்வில மின்ெகதி 
எரிெகதி அவமச்ெர் கஞென விலஜலெககர இ�ங -
வகககோன அசமரிககத் தூது்வர் மற்றும் முககிய 
அதிகோரிகள் ெ�ரும் க�நது சகோண்டுள்்ளனர்.  

இறககுேதியாகும் அரிசி 
05 ரூ�ாவால் குனறப்பு  

ல�ோரன்ஸ்                         
செல்வநோயகம்  

இறககுமதி செய்-
யபெட்டுள்்ள அரிசி 
்வவககவ்ள ஐநது 
ரூெோ்வோல விவ�ககு-
வறபபு செய்்வ�ற்கு 
தீர்மோனித்துள்்ள�ோக 
்வர்த்�க அவமச்ெர் நளின் செர்-
னோண்லடோ ச�ரிவித்துள்்ளோர்.  

சநல ெநவ�பெடுத்தும் ெவெ 
மூ�ம் விநிலயோகிககபெடும் 
அவனத்து ்வவக அரிசி ்வவக-
களின் விவ�களும் இவ்வோறு 
ஐநது ரூெோ்வோல குவறககப -
ெட்டுள்்ளதுடன் அதுச�ோடர்-
பில ெச�ோெ மற்றும் கூட்டுறவு 
நிவ�யஙகளுககும் அறிவித் -
�ல ்வழஙகபெட்டுள்்ள�ோகவும் 
அவமச்ெர் ச�ரிவித்�ோர்.  

புதிய விவ�யின் 
ெடி ஒரு கில�ோ ெம்ெோ 
அரிசி 225 ரூெோவுக-
கும் கீரி ெம்ெோ ஒரு 
கில�ோ 245 ரூெோ-
வுககும் ச்வள்வ்ள 
மற்றும் ெச்வெ அரிசி -
கள் 205 ரூெோ்வோகவும் 
ச்வள்வ்ள மற்றும் 

சி்வபபு நோட்டரிசி ்வவககள் 
215 ரூெோ்வோகவும் லநற்று 
மு�ல விற்ெவன செய்யபெடு-
்வ�ோக அவமச்ெர் ச�ரிவித்துள் -
்ளோர்.  

சிறுலெோகத்தில அறு்வவட 
செய்யும் சநலவ� சகோள்்வ -
னவு செய்்வ�ற்கோன நட்வடிக-
வககள் �ற்லெோது சநல ெந -
வ�பெடுத்தும் ெவெயினோல 
ஆரம்பிககபெட்டுள்்ள�ோகவும் 
அ்வர் ச�ரிவித்துள்்ளோர்.   

தகாழுமபு தமிழ்ச் ெங்கததில்

அனைச்ெர ேளின் த்பரனாணநடா ததரிவிப்பு

ம��ாசிரியர் ே.மு�ம்ேது 
உனவஸ் புலனேப்�கிர்வு  

ந்பாலி ோணயததாள்களும மீட்பு
தைாதத ைரண எணணிகனக 16,630



editor.tkn@lakehouse.lk

க�ொவிட் க�ொற்று தீவிரமடைவ�ொல்
மக�ள் மத்தியில் அலட்சியம் கூைொது!
நொட்டில் க�ொவிட் க�ொற்று படிபபடியொ� அதி�-

ரித்துச் கெல்வ�ொ� மருத்துவ அறிகட��ள் 
க�ரிவிககின்றன. �ைந� சில வொரங�ளில் க�ொவிட் 
க�ொற்றுககுள்்ொனனொரில் பலர் மரணமடைநதுள் -்
னர். அன�னநரம் க�ொவிட் க�ொற்றுககுள்்ொனனொர் 
பலர் ெமீப நொட்�்ொ� அடையொ்ம் �ொணபபட்டுள் -்
னர். இந� நிடலடம ஆனரொககியமொன�ல்ல.

எமது நொட்டில் க�ொவிட் க�ொற்று பல அடல� -
ட்க �ைநது வநதுள்்து. ஆயிரக�ணக�ொன 
உயிர்�ட் எமது நொடு பறிக�ொடுத்தும் உள்்து. 
க�ொவிட் க�ொற்று �ொரணமொ� எமது நொட்டின கபொரு -
்ொ�ொரத்துககு ஏற்பட்ை வீழ்ச்சியும் அதி�ம். அந� 
வீழ்ச்சியொனது இலஙட�யின அரசியலிலும் கபரும் 
�ொக�த்ட�ச் கெலுத்தியது. க�ொவிட் க�ொற்றினொல் 
உணைொன கபொரு்ொ�ொர பினனடைவில் இருநது 
எமது நொடு இனனுனம மீணகைழவில்டல.

 இநநிடலயில் மீணடும் க�ொவிட் க�ொற்று பரவத் 
க�ொைஙகியுள்்து. நொம் எவவொ்றொவது இத்க�ொற்-
ட்றக �ட்டுபபொட்டுககுள் க�ொணடு வர னவணடி -
யது அவசியம். இல்டலனயல் எமது நொடு மீணடும் 
கபரும் துனபத்துககு மு�ம் க�ொடுக� னவணடிய 
நிடலடம ஏற்பைலொம். இந� விையத்தில் மக�ள் 
அலட்சியமொ� நைநது க�ொள்வது நல்ல�ல்ல.

க�ொவிட் க�ொற்று முனனர் �ணிவடைந� 
னவட்யில், இலஙட� மக�ள் மு�க�வெம் 
அணிவட� நிறுத்திக க�ொணைடம �வக்றனறு 
மருத்துவ நிபுணர்�ள் கூறுகின்றனர். க�ொவிட் 
க�ொற்று மீணடும் �டலதூககுகமனறும், மு�க�-
வெம் அணிவட�யும், அடிபபடை சு�ொ�ொரப பழக-
�வழக�ங�ட்யும் ட�விைொமல் க�ொைருமொறும் 
மருத்துவ நிபுணர்�ள் முனனனர எச்ெரிகட� விடுத்-
திருந�டம நிடனவிருக�லொம். எனினும் மக�ளில் 
பலர் அ�டன அலட்சியம் கெய்து விட்ைனர்.

  க�ொவிட் க�ொற்று உலட� விட்டு முற்்றொ� நீங�-
வில்டலகயனபதும், மு�க�வெம் உட்பை அடனத்து 
சு�ொ�ொர நடைமுட்ற�ட்யும் மக�ள் க�ொைர்நது 
�டைபபிடிக� னவணடுகமனபதும் இபனபொது அடன-
வருககும் நனகு புரிகின்றது. அன�ெமயம் நொன�ொ-
வது �டுபபூசியில் மக�ள் �வனம் கெலுத்� னவணடி -
யதும் அவசியமொகின்றது.

க�ொவிட் க�ொற்று ஏற்படும் னபொது பொது�ொபபுப 
கபறுவ�ற்கு �டுபபூசி எனபன� ஆயு�கமனபட� 
மக�ள் ம்றநது விைலொ�ொது. க�ொவிட் பொதிபபினொல் 
உயிரிழபபு ஏற்படுவட� �டுபபூசி கபரும்வில் 
�டுககின்றது. இலஙட�யில் மொத்திரமனறி உல� 
நொடு�ள் அடனத்திலும் க�ொவிட் க�ொற்றினொல் ஏற்-
பட்ை உயிரிழபபு�ள் வீழ்ச்சி நிடலடமககுக க�ொணடு 
வரபபட்ை�ற்கு �டுபபூசினய துடணபுரிந�க�னபட� 
ம்றநது விைலொ�ொது.

நொட்டில் �ற்னபொது க�ொனரொனொவுககு எதிரொன நொன-
�ொவது �டுபபூசி மக�ளுககு ஏற்்றபபட்டுக க�ொணடி-
ருககின்றது. இந� நொன�ொவது �டுபபூசிடய ஏற்றிக 
க�ொள்வதில் மக�ள் மத்தியில் ஆர்வம் குட்றவொ-
�னவ �ொணபபடுவ�ொ� ��வல்�ள் கவளிவநதுள்-
்ன. மு�லொவது �டுபபூசிடயயும் இரணைொவது 
�டுபபூசிடயயும் ஏற்றிக க�ொள்வதில் மக�ள் �ொண-
பித்� அக�ட்ற மூன்றொவ�ொன ‘பூஸைர்’ �டுபபூசி 
மீது �ொணபிக�பபைவில்டல.

 �ற்னபொது கெலுத்�பபட்டுக க�ொணடிருபபது நொன-
�ொவது ‘னைொஸ’ �டுபபூசி ஆகும். மருத்துவ நிபுணர்-
�ள் பரிநதுடரககின்ற அத்�டன �டுபபூசி�ட்யும் 
�ட்ைொயம் ஏற்றிக க�ொள்்னவ னவணடும். அ�டனத் 
�வ்ற விடுகின்ற னபொது வீணொன ஆபத்து�ட் 
எதிர்க�ொள்் னவணடி ஏற்பைலொம். எனனவ நொன�ொ-
வது �டுபபூசிடய ஏற்றிக க�ொள்வதில் மக�ள் அலட்-
சியம் �ொணபிக�க கூைொது.

  க�ொவிட் �டுபபூசி க�ொைர்பொ� மக�ளில் ஒரு �ரப-
பினரிைம் �வ்றொன நம்பிகட��ள் நிலவுகின்றன. 
க�ொவிட் �டுபபூசி ஏற்றிக க�ொள்வ�ொல் எதிர்�ொலத் -
தில் உைலில் பொரதூரமொன பொதிபபு�ள் ஏற்படுகமன 
அவர்�ள் �வ்றொன நம்பிகட� க�ொணடுள்்னர். 
இ�ன �ொரணமொ� எமது நொட்டில் மு�லொவது �டுபபூ -
சிடய ஏற்றிக க�ொள்்ொ�வர்�ன் பலர் உள்்னர். 
கிரொமப பகுதி�ளில்�ொன அதி�மொனனொர் இவவொறு 
உள்்னர்.

 பலர் ஒனரகயொரு �டுபபூசியுைன நிறுத்திக க�ொண-
டுள்்னர். இட�விை இரணடு �டுபபூசி�ட் மொத்-
திரம் கபற்றுக க�ொணடு ‘பூஸைர்’ �டுபபூசிடயப 
கபற்றுக க�ொள்்ொமல் உள்ன்ொரும் பலர் உள் -்
னர். ெமூ� ஊை�ங�ளிலும், மக�ள் மத்தியிலும் நில -
வுகின்ற ஆ�ொரமற்்ற வீணொன வ�நதி�ன் இ�ற்குக 
�ொரணமொகும். ெொ�ொரணமொ�னவ மக�ளுககு ஏற்ப-
டுகின்ற வழடமயொன உபொட��ளுககும் �டுபபூசிக-
கும் முடிச்சுப னபொட்ைவொறு அச்ெம் பரபபபபடுவ�ொ -
னலனய இநநிடலடம ஏற்படுகின்றது.

 இந� அச்ெத்தில் அர்த்�மில்டல. க�ொவிட் �டுப-
பூசியொனது ெர்வன�ெத்தின பு�ழ் கபற்்ற நிறுவனங�-
ளின மருத்துவ நிபுணர்�்ொல் நனகு பரீட்சிக�பபட்ை 
பினனனர மக�ள் மத்தியில் பொவடனககு விைபபட்-
டுள்்து. �டுபபூசி ஏற்றிக க�ொணைதும் ஓரிரு நொட் -
�ளுககு ஏற்படுகின்ற சிறு உபொட��ள் வழடமயொ-
ன�ொகும். ஆனொல் க�ொவிட் பொதிபபுககு எதிரொன 
உறுதியொன நிர்பபீைனத்ட� �டுபபூசி வழஙகுகின்ற-
க�னபட� ம்றநது விைலொ�ொது.
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

தனக்கு அழிவே தருேதாக இருநதாலும், அதத எண்ணிப் 
பயநது விடாமல் உறுதியுடன் கடதமயாற்றுகின்்றேவன 
தன்னுதடய ததைேனுக்கு நம்பிக்தகயான தூதனாோன்.

இறுதி பயப்பினும் எஞ்ாது இ்ைவற்கு
உறுதி பயப்ப்தாம் தூது

குறள் தரும் சிநதனை

நாட்டை நநருக்கடியிலிருந்து மீட்க
புலமநபெயர் தமிழர்்கள் உதவ தயார்!
'தற்பபா்்தய கெருக�டியிலிருந்து 

ொட்்டை மீட்ப்தற்கு புலம்கபயர் ்தமி-
ழர்�ள் உ்தவத  ்தயாரா� உள்ளனர். 

அ்தற்�ான உதபவ�த்்த அதி�ாரப் பகிர்வு 
அளிககும்' என்று மட்டைக�ளப்பு மாவட்டை 
்தமிழ்த ப்தசியக கூட்டை்மப்பின் பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர் இரா்மாணிக�ம் ்ாணக-
கியன் க்தரிவித்தார். 

ஜனாதிபதி முன்்வக�க கூடிய ப்தசிய 
க�ாள்்�த திட்டைததின் அடிப்ப்டையிபலபய 
்தமிழ்த ப்தசியக கூட்டை்மப்பு ்ர்வ�ட்சி 
அர்ாங�ததுககு ஒதது்ழப்பு வழஙகும் 
எனவும் அவர் க்தரிவித்தார்.  

 ொட்டின் ்தற்பபா்்தய அரசியல் நி 
்லவரம் க்தாடைர்பில் எமது பததிரி்� நிறு-
வனததுககு வழஙகிய பபட்டியிபலபய அவர் 
இவவாறு க்தரிவித்தார்.  

 ப�ள்வி: புதிய ஜனாதிபதி மற்றும் பிர்த-
ம்ர பாராளுமன்ைம் க்தரிவு க்ய்துள்ள 
நி்லயில், இ்டைக�ால ்ர்வ�ட்சி நிர்வா�ம் 
க்தாடைர்பில் உங�ள் �ட்சியின் நி்லப்பாடு 
என்ன?

 பதில்: கபாதுஜன கபரமுன மற்றும் 
சு்தந்திரக �ட்சியிலிருந்து சுயாதீனமான 
உறுப்பினர்�ளுடைன் இ்ணந்து எமது �ட்சி-
யான ்தமிழ்த ப்தசியக கூட்டை்மப்பு ஜனா-
திபதி்யத க்தரிவு க்ய்யும் வாகக�டுப்-
பில் டைலஸ் அழ�ப்கபருமவுககு ஆ்தரவா� 
வாக�ளிததிருந்்தது. ்ர்வ�ட்சி ஆட்சி்ய 
உருவாககுவ்்த பொக�ா�க க�ாணபடை 
இததீர்மானத்்த எடுததிருந்ப்தாம். கபாரு-
ளா்தாரத்்த மீணடும் ்ரியான பா்்தயில் 
க�ாணடு க்ல்வ்தற்கும் மக�்ள ஒன்றி-
்ணப்ப்தற்கு ்ர்வ�ட்சி இ்டைக�ால அர-
்ாங�ம் அ்மப்பப்த ஒபரகயாரு வழியா� 
இருந்்தது. இ்தனால்்தான் டைலஸ் அழ�ப்-
கபருமவுககு ஆ்தரவு க்தரிவிக� ொம் முடி-
கவடுதப்தாம்.    காதுஜன கபரமுனவின் 
வாககு�ளால் ரணில் விககிரமசிங� ஜனா-
திபதியா� க்தரிவு க்ய்யப்பட்டை பபாது,   அக-
�ட்சிககு கவளியில் இருந்து ஒருவர் பிர்தம-
ரா� நியமிக�ப்படுவார் என எதிர்பார்தப்தன் 
ஆனால் அது நி�ழவில்்ல. ்தற்பபா்்தய 
அ்மச்ர்வ்யப் பார்த்தால் முன்்னய 
அர்ாங� �ாலத்்தப் பபான்பை �ாணப்படு-

கிைது. பாரிய மாற்ைங�ள் எதுவும் க்தன்படை-
வில்்ல.  

 ப�ள்வி: இருந்்தாலும் பபராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் கவளிவிவ�ார அ்மசசுப் ப்தவியி-
லிருந்து நீக�ப்பட்டிருந்்தார். இது மாற்ைம் 
இல்்லயா?  

பதில்: ஆம், அவர்�ள் மனுஷ ொணயக-
�ார மற்றும் ஹரின் கபர்னாணபடைா ஆகி-
பயா்ரயும் அ்மச்ர்�ளா� நியமித்தனர்; 
இல்்லகயனில் ப்ழய அ்மச்ர்வ 
பபான்ை்தா�பவ இருககும். இ்தனால் இது 
்ர்வ�ட்சி அர்ாங�ததின் பணபு�்ளக 
க�ாணடிருக�வில்்ல. உ்தாரணமா� ்தற்-
பபா்்தய அ்மச்ர்வயில் உள்ள சில 
அ்மச்ர்�ள் பல்பவறு குற்ைச்ாட்டு�்ள 
எதிர்பொககி வருகின்ைனர். 

  அண்மயில் ொம் ஜனாதிபதி்யச 
்ந்திதது ்தமிழ் மக�ளின் பிரசசி்ன�ள் 
பற்றிய விடையங�்ள எடுததுக கூறியிருந்-
ப்தாம். ொம் அ்னவரும் ஏற்றுக க�ாள்ளக 
கூடிய ப்தசியக க�ாள்்�த திட்டைததின் அடிப்-
ப்டையில் அ்னததுக �ட்சி அர்ாங�த்்த 
ஆ்தரிக�த ்தயாரா� இருப்ப்தா�வும் அவருக-
குத க்தரிவிதப்தாம்.  

ப�ள்வி: நீங�ளும் உங�ள் அரசியல் �ட்-

சியும் எந்்த நி்லயில் ்ர்வ�ட்சி அர்ாங�த-
தில் ப்ர உதப்தசிததுள்ளீர்�ள்?  

 பதில்: அது ப்தசிய க�ாள்்�த திட்டைத-
தின் அடிப்ப்டையில் தீர்மானிக�ப்படும். 
அந்்த அர்ாங�ததின் அ்மசசுப் ப்தவி�ள் 
மற்றும் நி்லயங�்ள ஏற்றுக க�ாள்வ்தா 

என்பது க�ாள்்�்ய 

மீளாய்வு க்ய்்த பின்னர் 
சிந்திக� பவணடிய விடைய-
மாகும். அ்தன் அடிப்ப்டை-
யிபலபய ொம் எவவாறு 
ஆ்தர்வ வழஙகுபவாம் 
என்பது அ்மயும்.  

ப�ள்வி: ொட்டின் 
கடைாலர் கெருக�டி்யத 

தீர்ப்ப்தற்கு புலம்கபயர் ்தமிழர்�ளின் உ்தவி-
்யப் கபை முடியும் என ்தமிழ்த ப்தசியக 
கூட்டை்மப்பு க்தரிவிததுள்ளது அல்லவா?

பதில்: ஜனாதிபதிககு க�ாள்்�்ய 
க�ாணடு வருவ்தற்கு ொங�ள் ஆ்தரவ-
ளிக� ்தயாரா� உள்பளாம். அ்தன் அடிப்-
ப்டையில் ஆ்தரவு ்தருவ்தா பவணடைாமா 
என்ப்்த முடிவு க்ய்பவாம்.  

ப�ள்வி: இலங்�யின் ்தற்பபா்்தய 
கபாருளா்தார கெருக�டியில் இருந்து 
மீணடு வருவ்தற்கு புலம்கபயர் ்தமிழ் 
மக�ள் ஆர்வமா� இருப்ப்தா� நீங�ள் கூறு-
கிறீர்�ளா?  

பதில்: ஆம், ்தற்பபா்்தய கெருக�டியி-
லிருந்து ொட்்டை மீள்வ்தற்கு புலம்கபயர் 
்தமிழர்�ள் உ்தவத ்தயாரா� உள்ளனர். அதி-
�ாரப் பகிர்வு அ்தற்குத ப்த்வயான உதபவ-
�த்்த அளிககும்.  

ப�ள்வி: ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங� 

பபாராட்டைக�ாரர்�்ள நியாயமா� ெடைததுகி-
ைாரா?  

பதில்: முன்னாள் ஜனாதிபதி ப�ாட்டைாபய 
ராஜபக்ஷ மக�ளுககு உ�ந்்த்்தச க்ய்யா்த 
�ாரணததினால் பபாரட்டைங�ள் மூலம் அழுத-
்தம் க�ாடுக�ப்பட்டைது. ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரமசிங� பபாராட்டைக�ாரர்�ளுககு ்ரி-

யான்்தச க்ய்ய பவணடும். அவர்�ளின் 
ப�ாரிக்��்ள நிவர்ததி க்ய்ய முற்படை 
பவணடும். பபாராட்டைக�ாரர்�ளின் முககிய 
ப�ாரிக்��ளில் ஒன்று கபாறுப்புககூைல் 
ஆகும். 

  ொட்டின் கவளிொட்டுக ் �யிருப்பு 7 பில்லி-
யன் கடைாலர்�ளில் இருந்து பூசசியததிற்கு எப்ப-
டிச ்ரிந்்தது? இந்்த நி்ல்மககுச க்ல்லும் 
அளவுககு முடிவு�்ள எடுத்தவர்�ள் யார்? 
இ்தற்கு யார் கபாறுப்பு என்ப்்த ஆராய்வ்தற்கு 
ஜனாதிபதி குழுகவான்்ை நியமிக�லாம். உர 
ஊழல், சீனி ஊழல், ஈஸ்டைர் ்தாககு்தல் ஆகியவற்-
றுககு யார் �ாரணம் என்று அவர் வி்ாரிக�லாம். 
கபாறுப்புககூைல் க்தாடைர்பான முககியமான விடை-
யங�ளில் ஜனாதிபதி �வனம் க்லுததுவார் என 
எதிர்பார்க�ப்படுகிைது. பபாராட்டைததில் ஈடுபட்டை 
்த்லவர்�்ளப் பின்க்தாடைர்வதில் எந்்தப் 
பயனும் இல்்ல.  

 ்தற்பபா்்தய ஜனாதிபதிககு கவற்றிய்டை-
யும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஒவகவாரு ொளும் 
இந்்த ொட்டின் ஜனாதிபதி�்ள மாற்ை 
முடியாது. எங�ளுககு கபாருளா்தார ஸ்திரத-
்தன்்ம ப்த்வ. அ்தற்கு அரசியல் ஸ்திரத-
்தன்்ம பவணடும்.

ன்்மததுவம் மற்றும் இனங�ளுககி-
்டையிலான ெல்லிணக�த்்த ்தனிம-
னி்தன் ஒவகவாருவனும்  பெசிப்ப-

்தன் மூலம் ொட்டில் நி்லயான 
்மா்தானத்்தயும் அபிவிருததி்யயும்  �ட்-
டிகயழுப்ப முடியும் என்ை ஆழமான ெம்-
பிக்� எமககுணடு என �ல்குடைா மீடியா 
பபாரததின் பணிப்பாளரும், ஊடை�வியலாள-
ருமான எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ் மட்டைக�ளப்பு 
மாவட்டைததில் ்தமிழ், முஸ்லிம் ஊடை�வியலா-
ளர்�ளுக�ான ெலன்புரி விபஷடை பவ்லத-
திட்டை நி�ழ்வில் ்த்ல்மயு்ரயாற்றும் 
பபாது க்தரிவித்தார்.  

 தியாகி அைகக�ா்டை நிதியததின் ஸ்்தா-
ப�த ்த்லவரும், ்மூ� க்யற்பாட்டைாள-
ருமான வாமப்தவன் தியாப�ந்திரனிடைம் 
�ல்குடைா மீடியா பபாரம் விடுத்த பவணடு-
ப�ாளுககிணங� மட்டைக�ளப்பு மாவட்டைத-
தில் மு்தன்மு்ையா� �ளப்பணியாற்றும் 
க்தரிவு க்ய்யப்பட்டை 30 ்தமிழ்,முஸ்லிம் 
ஊடை�வியலாளர்�ளுககு மு்தல் �ட்டைமா� 
ஊககுவிப்புத க்தா்� வழஙகி ்வக�ப்பட்-
டைது. இநி�ழ்வு �ல்குடைா மீடியா பபாரததின் 
ஏற்பாட்டில் ஏைாவூர் ெ�ர் பிரப்த் க்யல� 
மாொட்டு மணடைபததில் அ்தன் பணிப்பாள-
ரான ஊடை�வியலாளர் எம்.எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ் 

்த ் ல ் ம யி ல் 
ெ்டைகபற்ைது. 

பமற்படி நி�ழ்-
வில் உ்ரயாற்றிய 
அவர் க்தரிவித்த்தா-
வது:

"ஊடை�வியலாளர்�ள் என்பவர்�ள் அ்னதது 
இன மக�ளுககும் கபாதுவானவர்�ள். அவர்-
�ள் ெலிவுற்ை, ெசுக�ப்பட்டை மக�ளின் வார்த-

்்த�ளா� ஜனொ-
ய�ததின் குரலா� 
என்றுபம உ்ழத-
துக க�ாணடிருப்ப-
வர்�ள்.  

 மக�ள் எதிர்-
பொககுகின்ை எவ-
வி்தமான ென்்ம 
மற்றும் தீ்மயான 
� ா ரி ய ங � ள ா � 
இ ருந் ்த ா லு ம் 
முன்நின்று �ளப்-

பணியாற்றுபவர்�ள் ஊடை�வியலாளர்�ள் 
என்ப்்த எவரும் மறுக� முடியாது.  

 ஒரு ஊடை�வியலாளன் ்தான் வாழுகின்ை 
்மூ�ததில் பாரிய மாற்ைத்்த ஏற்படுத்த 
முடியும். இன மற்றும் ம்தவா்த,பிரப்த்வா்த 
�ருதது�ள் எம்மததியில் பரந்து விரிந்து 
�ாணப்படுகின்ைன. இவற்்ை இலகுவா� 
அ்டையாளம் �ணடை சிலர், முரணபாடு�-
்ளத ப்தாற்றுவிதது ஒருவருககு ஒருவர் 
குழப்பத்்த ஏற்படுததுவ்தற்கு முற்படுகின்-
ைனர். ்மூ�ங�்ளத துணடைாடும் அள-
வுககு இனங�ளுககி்டையிலான முரண-
பாடு�்ள ப்தாற்றுவிதது ்தமது இலக்� 
அ்டைந்து க�ாள்வ்தற்�ான நி�ழ்சசி நிரபல 
எமது ொட்டில் பரவலா� அரஙப�ற்ைப்பட்டு 
க�ாணடிருககிைது.  

  இ்வ அ்னததுககும் முற்றுப்புள்ளி 
்வப்ப்தாயின் குறுகிய எணணங�பளாடு 
எமது பணியி்னத க்தாடைராமல் எமது 
ொடு, ெம் ொட்டு மக�ள் என்ை ப்தசிய 
ஒரு்மப்பாட்படைாடு ெடுநி்லயா� எமது 
பணியி்ன க்தாடைர பவணடும். அ்தன் 
மூலபம உண்மயான ெல்லிணக�த்்த-
யும் பன்்மததுவத்்தயும் அ்தன் அ்டை-
யாளங�்ளயும் பாது�ாதது நி்லயான 
்மா்தானத்்த எம்மால் �ட்டிகயழுப்ப 
முடியும். அந்்த மாற்ைததிற்�ான ஆரம்-
பப் புள்ளிபய இந்்த மட்டைக�ளப்பு மாவட்டை 
்தமிழ்,முஸ்லிம் ஊடை�வியலாளர்�ளின் 
ெலன்புரி பவ்லததிட்டை சிபெ�பூர்வ ஒன்றி-
்ணவாகும்."

 இவவாறு அவர் குறிப்பிட்டைார்.     
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-பி. ஹர்ஷன்
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வா்ழசப்்ன பிரப்த்ததி-
லுள்ள பபத்தா்ழ கபாது-
நூல�ம் பிரதி கபளர்ணமி 

தினமும் விபுலானந்்தர் வா்�ர் வட்-
டைததுடைன் இ்ணந்து ெடைததும் 'நிலா 
முற்ைம்’ எனும் இலககிய ஒன்றுகூ-
டைலானது இம்மா்தம் 11ஆம் தி�தி 
17 ஆவது ஒன்றுகூடைலா� இடைம்கபற்-
ைது. வவுனியா்வச ப்ர்ந்்த 
எழுத்தாளர் திருமதி ்மதிலி 
்தயாபரனின் ‘விஞசிடுபமா 
விஞ்ானம்’ எனும் �வி்்த 
நூல் மற்றும் வா்ழசப்்ன 
எழுத்தாளர் ஏ.எல்.எம்.
இர்ஷாத எழுதிய ‘ஒளி பூககும் 
இரவு’ எனும் ்�ககூ �வி்்த 
நூல் ஆகியவற்றின் வாசிப்பு 
அனுபவமா� இம்மு்ை நிலா 
முற்ைம் வழ்ம பபான்று 
zoom க்யலியின் ஊடைா� 
ெ்டைகபற்ைது.   

 நூல�ததின் கபாறுப்பாளர் 
மர�்தம் பிர�ாஷின் கெறி-
யாள்்�யுடைன் ஆரம்பமான 
இந்நி�ழ்வில் உ்ரயாளரா� 
இ்ணந்து க�ாணடை மாணவி ரவீந்திரன் 
அபிராமி்ய வா்�ர் வட்டை உறுப்பினரும் 
ஆசிரி்யயுமான விஜி்தா முரு�பவள் அறி-
மு�ம் க்ய்திருந்்தார். அ்த்னத க்தாடைர்ந்து 
இலங்� மின்்ார ்்பயின் வவுனியா 
பிரப்த் பிர்தம மின்கபாறியியலாளரும் 
எழுத்தாளருமான ்மதிலி ்தயாபரன் க்தாடைர்-
பான அறிமு�த்்த ர.அபிராமி வழஙகினார்.   

 எழுத்தாளரின் குடும்ப விபரங�ள், அவர் 
கபற்ை விருது�ள், பாராட்டுக�ள் பற்றிய 
விடையங�ள் விரிவா�க கூைப்பட்டைதுடைன், 
ஐந்து ொவல்�ள், ொன்கு �வி்்த நூல்�ள், 

இரணடு �ட்டு்ர நூல்�ள், ஒரு சிறு�்்த 
நூல் என பன்னிரு ப்டைப்பு�்ள வழங-
கியிருககும் எழுத்தாளரினால் பமலும் பல 
ப்டைப்புக�ள் கவளிவர பவணடும் என 
எமது வா்�ர் வட்டைம் எதிர்பார்ப்ப்தா�வும் 
ரவீந்திரன் அபிராமி குறிப்பிட்டிருந்்தார்.   

 அ்த்னத க்தாடைர்ந்து ‘விஞசிடுபமா விஞ-
்ானம்’ எனும் �வி்்த நூல் மீ்தான ்தனது 
வாசிப்பு அனுபவததி்ன வா்�ர் வட்டை 
உறுப்பினர் பனிச்்யூர் சிந்துஜா பகிர்ந்-
திருந்்தார். இந்நூலில் ்தன்்ன கவகுவா� 
ஈர்த்த ’ஆபணாடு ஆணா�’, மற்றும் ’இருப-
்தாம் நூற்ைாணடில் அ�லி்�’ ஆகிய இரு 

�வி்்த�ள் க்தாடைர்பில் ஆழமா� 
்தனது வாசிப்பு அனுபவத்்த 
அவர் பகிர்ந்திருந்்தார்.    ஆசிரி-
யரும், எழுத்தாளருமான ஏ.எல்.
எம்.இர்ஷாத க்தாடைர்பான அறி-
மு�த்்த மாணவியும், வா்�ர் 
வட்டை உறுப்பினருமான தியா-
�ராஜா ஜதுர்ஷி�ா வழஙகியி-
ருந்்தார். அ்த்னத க்தாடைர்ந்து 
அவரது ‘ஒளி பூககும் இரவு’ எனும் 
்�ககூ �வி்்த நூல் க்தாடைர்பான 
்தனது வாசிப்பு அனுபவத்்த ஆசி-
ரி்யயும் வா்�ர் வட்டை உறுப்பின-
ருமான பாரதி ்ாஜஹான் பகிர்ந்தி-
ருந்்தார்.    

அ்த்னத க்தாடைர்ந்து உ்ரயாளர்-
�ள் மற்றும் நிலாமுற்ை உைவு�ளுடைன் ்தனது 
�ருததுக�்ளயும், ஆபலா்்ன�்ளயும் 
பகிர்ந்து க�ாணடை எழுத்தாளர் ்மதிலி ்தயாப-
ரன், இந்்த நி�ழ்வில் உ்ரயாளர்�ள் உச்ரிக-
கும் ்தமிழ் ்தன்்ன கவகுவா� �வர்ந்து விட்டை-
்தா�வும், அதப்தாடு ்தற்�ாலததில் இ்ளபயார் 
மட்டைததில் வாசிப்பின் ஆர்வம் அருகி வரு-
கின்ைது என பலரும் கு்ைகூறிக க�ாணடி-
ருககும் பவ்ளயில் இவர்�்ளப் பபான்ை 
இ்ளபயார், குறித்த குற்ைச்ாட்டுக�்ள 
எல்லாம் புரட்டிப்பபாடும் வணணம் இவவா-
ைான நி�ழ்வு�்ள ெடைாததுவது உண்மயி-

பலபய மகிழ்வளிககின்ைது. இவவாைான 
நி�ழ்வு�்ள க்தாடைசசியா� ெடைாததிவ-
ரும் பபத்தா்ழ கபாது நூல�த்தாருககு 
எனது மனமார்ந்்த ென்றி�ளும், பாராட்-
டுக�ளும் என ்தனது ென்றி �லந்்த 
வாழ்ததுக�்ளக கூறியிருந்்தார்.   

 எழுத்தாளர் ஏ.எல்.எம்.இர்ஷாத 
அவர்�ள் �ருததுத க்தரிவிக்�யில் 
“்�ககூக �வி்்த�்ள கபாறுத்த-

ளவில் வா்�ர்�ளும் கூட்டுப் ப்டைப்பாளி-
�பள! அந்்த வ்�யில் ொன் பார்ததிரா்த 
புதுவி்தமான பார்்வயி்ன உ்ரயாளரது 
அனுபவப் பகிர்வின் மூலம் �ாணக கூடிய-
்தா� இருந்்தது மகிழ்சசியளிககிைது. இவவா-
ரான நி�ழ்வு�ள் மூலம் என்்னப் பபான்-
ைவர்�ளுககு பமலும் உற்்ா�ம் அளிககும் 
பபத்தா்ழப் கபாது நூல�ததின் வா்�ர் வட்-
டைததினருககு மனமார்ந்்த ென்றி�ள்” எனத 
க்தரிவித்தார்.    

இ்த்னத க்தாடைர்ந்து ஆசிரியரும், வா்�ர் 
வட்டை உறுப்பினருமான எ.கஜயரஞசித, எழுத-
்தாளர் ்மதிலி ்தயாபரனுககும் வா்ழச-
ப்்ன பிரப்த்ததிற்கும் இ்டையிலான 
க்தாடைர்பு பற்றிக கூறியப்தாடு, எழுத்தாளர் 
ஏ.எல்.எம்.இர்ஷாத அவர்�ளின் ்தமிழ் 
மீ்தான ஆர்வம் க்தாடைர்பிலும் ்தனது �ருத-
தி்ன பதிவு க்ய்திருந்்தார்.   

அ்த்னத க்தாடைர்ந்து ஆசிரியரும் 
வா்�ர் வட்டை உறுப்பினருமான ்த.்ர்மி-
்தன் மற்றும் வா்கி இம்ைானா ஆகிபயா-
ரின் �ருதது்ர�ளுடைன் நி்ைவு கபற்ை 
பபத்தா்ழ கபாதுநூல�ததின் 17 ஆவது 
நிலாமுற்ைம் மீணடும் அடுத்த கபளர்ணமி-
யில் பிர�ாசிககும்.     

பபெததா்ழ நபொதுநூல்க 
பெதிபேழாவது நிலாமுற்றம

மர�்தம் பிர�ாஷ்... 

 ப்தசிய க�ாள்்�த திட்டைததின் அடிப்ப்டையிபலபய 
்தமிழ்த ப்தசியக கூட்டை்மப்பு ்ர்வ�ட்சி 

அர்ாங�ததுககு ஒதது்ழப்பு வழஙகும் 
அ்தற்�ான உதபவ�த்்த அதி�ாரப் பகிர்வு 

அளிககும்' என்கிைார்  பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
இரா்மாணிக�ம் ்ாணககியன்

மடடைக்களப்பு தமிழ், முஸ்லிம ஊடை்கவியலாளர்்களி்டைபய
நல்லிணக்கத்த ்கடடிநயழுப்பும விபேடை  பவ்லததிடடைம
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ககள்வி: இன்றைய ப�ொருளொதொர பெருக்கடி-
யொன ்கொல ்கட்டத்தில் ப�ொது மக்களுககு ஊட்டச் சத்-
திமிக்க ஆரரொககியமொன உணவு்க்ள வழங்குவதில் 
உங்்களு்்டய �ங்்களிப்பு எனன?

பதில்: நாற்று  விமத வங்கி என்்ற விடயதமத 
நாங்கள் யாழ்பபாணததில் அறிமுகம் செய்து ெந்-
மத்பபடுததி வருகின்க்றாம். சவளிநாட்டில் இருந்து 
வருமக தரக் கூடிய இரொயன விமதகளுக்கு  
ைா்றாக,  கெதன்ப பெமையின் மூலம் உள்ளூரில்  உற்-
பததி செய்யும் விமதகமை நட்டு அந்த விமதகமைச் 
கெகரிதது விமத வங்கிகமைத தி்றந்து வருகின்-
க்றாம். இந்த விமத வங்கியின்  தமலமை அலுவல-
கம் யாழ்பபாணம்  சுழிபுரததில் தி்றக்க்பபட்டுள்ைது. 

ககள்வி: இதன மூலம் எவவொறைொன ரவ்லத் 
திட்டங்்க்ள ரமற் ப்கொண்டு வருகினறீர்கள்?

பதில்: ஒரு கவமைக்கு உணவு என்்ற செயற் 
திட்டததின் கீழ  யார் யாசரல்லாம் கதாட்டச் செய்மக-
யில் ஈடுபடுகின்்றார்ககைா அமவகளுக்கு அதற்குரிய 
கதமவயான நிதி உதவிகள் செய்து வருகிக்றாம்.  
கதாட்டச் செய்மகயில் ஈடுபடும் குடும்பங்களில்  
ஐந்து கபருக்கு கும்றவானைவு எண்ணிக்மகமய 
சகாண்டிருந்தால்  ரூபாய் 4000 வழங்க்பபடும். 
ஐந்து கபருக்கு அதிகைாக  இரு்பபார்கைாயின்  
ரூபாய் 7500 வழங்க்பபடும்.  அவர்கள் தங்களுக்-
குத கதமவயான விரும்பிய சபாருட்கமை  கமடக-
ளில்   வாங்க முடியும். 

இந்த திட்டம் ஆறு ைாதம் கைற்சகாள்ை்பபடுகி்றது. 
கதாட்டச் செய்மகயில் ஈடுபடும் குடும்பங்களுமடய 
கதாட்டங்கமை கநரில் சென்று பார்மவயிடுகவாம். 
அவர்கள் சி்றந்த மும்றயில் கதாட்டச் செய்மகயில் 
ஈடுபட்டால் அவர்கள் நிதிமய்ப சபற்றுக் சகாள்வதற்-
கான தகுதியுமடயவராகின்்றார்கள். அவர்கள் எவ்-

வா்றான கவமலத திட்டங்கமை செய்துள்ைார்கள் 
என்பமத அவதானிதது  அவர்கமை ஊக்குவிக்கும் 
வமகயில் இந்த நிதி உதவிகள் வழங்கி வருகிக்றாம். 

ககள்வி: மக்க்ள வறிய நி்லயில் இருந்-
தும் அரதரவ்ளயில் ர�ொசொக்கற்றை உண்வ உட-
ப்கொள்வதில் இருந்து தடுப்�தற்்கொன ரவ்லத் திட-
்டங்்க்ள முனபனடுககும் நீங்்கள் வீடடுத் ரதொட்டச் 
பசய்்கயொளர்களுககு எத்த்்கய வழி்க்ளக ்கொடடி 
வருகினறீர்கள்?

பதில்: கதாட்டததில் இரொயன்ப பெமைக்கு 
பதிலாக கெதமன்ப பெமையின் மூலம் கதாட்டச் 
செய்மக பண்ண்பபடுகி்றது.  அதன் மூலம் சி்றந்த 
அறுவமடகமை்ப சபற்றுக் சகாண்டிருக்கி்றார்கள் 
எனில் அவர்களுக்கு அந்த நிதி வழங்குவதற்கு தகு-
தியுமடயவராகி்றார்கள். இயற்மக உரைான கெதன்ப 
பெமை செய்வதற்கும் நிதி உதவிகள் செய்து வரு-
கின்க்றாம். கெதன்ப பெமையில் ஈடுபாடு உமடயவர்க-
ளுக்கு அதற்கான வழிகமைக் காட்டிக் சகாடு்பபகதாடு 
அதற்குத கதமவயான மூல்ப சபாருட்கமையும் 
வாங்கி சகாடுதது வருகிக்றாம். 

ெமையலம்ற கழிவு சபாருட்கமைக் சகாண்டு  
எவ்வாறு உரம் செய்யலாம் என்்ற அடி்பபமடயிலும் 
பயிற்சிகள் வழங்க்பபட்டு வருகின்்றன. அவற்ம்றத 
தான் தங்களுமடய வீட்டுத கதாட்டச் செய்மகயிலும் 
அவர்கள் பயன்படுதத கவண்டும். அதனால் காய் 
கறிகள் ஆகராக்கியமிக்கதாகவும் வீரியமிக்கதாக-
வும் வைர்கின்்றன. கதாட்டச் செய்மகயாைர்களுக்கு 
நாங்கள் நிதி உதவிகள் செய்வதற்கான காரணம் 
என்னசவன்்றால் இந்த சபாருைாதார சநருக்கடி-
யான காலததில் நிவாரணம் உதவி செய்தல் என்்ற 
அடி்பபமடயில் தான் ஏமனய ெமூக அமை்பபுக்கள் 
ஊக்குவிதது வருகின்்றன. ஆனால் 'நிவாரணம் வழங்-
குதல்' எனும் கபாது எல்கலாருக்கு ஒகர அைவிலான 
உலருணவு்ப சபாதிகள் வழங்க்பபடும். ஆனால் எங்-
களுமடய மும்றசயன்னசவன்்றால் நாங்கள் பண 
உதவிமயச் செய்து வருகிக்றாம். அவர்களுக்குத 
கதமவயான அைவுக்கு சபாருட்கமைகயா அல்லது 
விவொயத தும்றக்குத கதமவயான சபாருட்கமைகயா 
சபற்றுக் சகாள்ை முடியும். 

யாழ்பபாணதமத்ப சபாறுததவமரயில் அமடயா-
ைம் காண்பபட்ட 92 வீட்டுதகதாட்ட விவொய குடும்பங்-
களுக்கு இந்த நிதி உதவிகள் தற்கபாது வழங்க்பபட்டு 
வருகின்்றன.  குறி்பபாக மூைாய், சுழிபுரம், சபரிய-
பிகலா, சதால்புரம், அராலி முதலிய பிரகதெங்களில் 
இந்த கவமலத திட்டம்  முன்சனடுக்க்பபட்டு வருகி்றது. 
அதகதாடு 25 வணக்கததிற்குரிய பிதாக்களுக்கும் 
அதன் ெமபகளுக்கும் இந்த கவமலத திட்டம் முன்-
சனடுக்க்பபடுகி்றது. ஏமனய ெையத தமலவர்களுக்-
கும் இததிட்டதமத அறிமுக்பபடுததி நாங்கள் ஊக்கு-
வி்பபதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்க்றாம். 
இததமகய ெையத தமலவர்கள்  கதாட்டச் செய்மக-
யில் ஈடுபடும் பட்ெததில் சபாது ைக்களும் தானாககவ 
கதாட்டச் செய்மக பண்ணுவதற்கான தூண்டுதல்க-
ளில்   அதிகம் வாய்்பபுக்கள் ஏற்படலாம் என நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்க்றாம்.

சபாதுவான வங்கிகள் இருந்த கபாதிலும் விமதக-
ளுக்கான வங்கி மும்ற இருக்க வில்மல. அதமன 
முதன் முதலாக இலங்மகயில் அறிமுக்பபடுததிய 
அமை்பபு கிளிசநாச்சிக் காகவரிக் கலா ைன்்றம் தான்  
ஆகும். அதாவது 'நாற்று விமத வங்கி' மும்றமய 
அறிமுக்பபடுததி கதாட்ட விவொயத தும்றமய ஊக்கு 
விதது வருகி்றது. இததிட்டம் யாழ்பபாணம், ைட்டக்க-
ை்பபு, வவுனியா, ைன்னார், கிளிசநாச்சி,  அநுராதபு-
ரம், இரததினபுரி ஆகிய ஏழு ைாவட்டங்களில் இந்த 
கவமலத திட்டம் சி்ற்பபான மும்றயில் முன்சன-
டுததுச் செல்ல்பபடுகின்்றது. ைாவட்ட ைட்டததில் ஒரு 
பிரதான விமத வங்கியும், பிரகதெ ைட்டததில் கிமை 
விமத வங்கிகள் எனத தி்றந்து வருகிக்றாம். 

இந்த விமத வங்கியில்  விமதகள்   ஊக்குவி்பபுக்-
காக நிதி உதவிகள் செய்கின்்ற கதாட்டச் செய்மகயா-
ைர்களிடமிருந்து சபற்றுக் சகாள்ை்பபடும். அவர்கள் 
குறிதத விமதகமை விமத வங்கிக்கு சகாடுததுதவ 
கவண்டும். அவர்களுமடய ஊக்குவி்பபினுமடய 
பிரதி உபகாரைாக அவர்கள் நட்டு அறுவமட செய்த  
விமதகமை விமத வங்கிக்கு சகாண்டு வந்து 
சகாடுததல் கவண்டும். அவர்களுக்காக  ைாதாந்-
தம்  சபாதுக் கூட்டம் நடதத்பபடும். அக் கூட்டததிற்கு 
வருமக தருபவர்கள் அவர்களினால் உற்பததி செய்-
ய்பபட்டு அறுவமட செய்ய்பபட்ட விமதகமை எடுதது 
வர கவண்டும். 

ககள்வி: நீங்்கள் விவசொயி்கள் மத்தியில் சீடடு 
மு்றைபயொன்றை அறிமு்கப்�டுத்தி விவசொய ஊககு-
விப்பு �ணி முனபனடுத்து வருகினறீர்கள். அது �ற்றி 
கூறுவீர்களொ?

பதில்: இந்த நிகழச்சித திட்டதகதாடு விவாசி-
யிகள் ைததியில்  சீட்டு மும்ற ஒன்றும் அறிமுகம்  
செய்ய்பபட்டு இருக்கி்றது. இது ஒரு முக்கியைான  
விடயம். அதாவது வீட்டுத கதாட்டச் செய்மக பண்ணிக் 
சகாண்டு கபாகும் கபாது சில சிறிய கதமவகள் ஏற்பட-
லாம். எ்பசபாழுதும்  விவொயிகள்  அறுவமட முடிந்த  
பின்னர்தான் அதன் இலாபதமதயும் முதமலயும் 
சபற்றுக் சகாள்வார்கள். இமடயில் பயிர்ச் செய்மக-
யில் ஈடுபட்டுக் சகாண்டிருக்கும் கபாது  அதமன்ப 
சபற்றுக் சகாள்ை இயலாது. 

60 கபர் சகாண்ட விவொயிகள்  இரு்பபார்கைா-
யின் 10 கபர் ஒரு சகாண்ட குழு ஒரு பிரிவாக 
இயங்கும். அதாவது குறிதத  கிராைததில் 10 கபர் 

இரு்பபார்கைாயின் ைாதம் ஒரு மும்ற ஒவ்சவாரு 
கூட்டம் நமடசபறும். அதில் விவாெயம் சதாடர்பான 
கும்ற நிம்றகள் அலசி ஆராய்பபடும். குறிதத கூட்டம் 
நமடசபறும் இடததிற்கு ஏமனய ஒன்பது அங்கத-
தவர்களும் ெமுகைளிததல் கவண்டும். அவருமடய 
வீட்டுத கதாட்டச் செய்மகமய பார்மவயிட கவண்டும். 
அங்கு ஒரு கபச்சு்ப கபாட்டி நமடசபறும். அவர்களு-
மடய கதாட்டம் பற்றி கபெ கவண்டும். அந்த்ப பதது்ப 
கபரில் தி்றன்பட்ப கபசிய இருவருக்கு பரிசில்களும் 
வழங்க்பபடும். அவ்வாறு கபச்சு்ப கபாட்டியில் முதல், 
இரண்டாம் இடம்சபறுபவர்களுக்கு்ப பண்ப பரிசில்-
கள் வழங்க்பபடும். அவர்கள் அ்பபணதமதயும் விவ-
ொயச் செய்மகக்கு பயன்படுதத முடியும். 

இதில் விகெட அம்ெைாக சீட்டு என்்ற விவொய ஊக்-
குவி்பபு அறிமுக்பபடுதத்பபடுகி்றது.  குறிதத 10 கபர் 
வாரம் ஒரு தடமவ 250 ரூபாய் கட்டணம் செலுதத 
கவண்டும்.  அ்பபடியாயின் 2500 ரூபா வரும். அந்த 
2500 ரூபாகயாடு காகவரிக் கலா ைன்்றம் கைலும் 
ரூபாய் 2500 அன்பளி்பபாக வழங்கும். சைாததம் 
5000 ரூபாய் வரும். 

குறிதத 5000 ரூபாய் பணதமத்ப சபற்றுக் சகாள்-
வதற்காக 10 கபர் அங்கததவர்களுமடய சபயமர 
எழுதி குலுக்க்பபடும்.  அதில் யாருக்கு சீட்டுக் கிமடக்-
கின்்றகதா  அந்த இடததில்  மவதது அந்த 5000 ரூபா 
வழங்க்பபடும். இந்த கூட்டததிற்கு ெமுகைளி்பபவர்கள் 
6000 ரூபா உமழததுக் சகாண்டு வீடு செல்லலாம். 
இந்த மும்றயின் மூலமும் வீட்டுத கதாட்டச் செய்மக-
யாைர்களுக்கு ஊக்குவி்பபுத திட்டதமத முன்சனடுதது 
வருகின்க்றாம். இ்பபணதமத்ப பயன்படுததி கதாட்டத-
திற்கு தண்ணீர் கைாட்டருக்கு ைண்சணண்சணய் அவ-
சியகை அமத அவர்கள் வாங்கலாம்.

இ்பபடி இந்த சீட்டு மும்ற திட்டம் எங்ககயும் 
இல்மல. அந்தக் கலந்துமரயாடலுக்கு்ப கபாய் ைற்-
்றவர்களுமடய கதாட்டதமத்ப பார்தது தானும் செய்ய 
கவண்டும் என்்ற   அதிக ஆர்வதமத தூண்டுவதற்கா-
கத தான் இந்த செயற் திட்டதமத அறிமுக்பபடுததி 
கைற்சகாண்டு வருகின்க்றாம். 

இலங்மகயின் சபாருைாதார சநருக்கடியில் 
உள்ளுர் உற்பததிகள் இன்ம்றக்கு மிக அததியவசிய-
ைானதாக இருக்கி்றது. இ்பபடி ைக்கமை சபாருைாதார 
சநருக்கடியில் இருந்து பாதுகா்பபதற்காகத தான் 
நாற்று விமத வங்கி, சீட்டு மும்ற , புதிய உணவு 
வடிவம் கபான்்ற முக்கியைான கதமலத திட்டங்கள் 
முன்சனடுக்க்பபட்டு வருகின்்றன.

இதில் சுமவ அமவ என்்றால் பாரம்பரிய உண-
வுகமை மீட்சடடுததல் ைற்ம்றயது செலவிமனக் 
கும்றதது எ்பபடி ஆகராக்கியைான உணவுகமை உண்-
ணலாம் என்பதாகும்.  கொறு, ஒரு கறி என்்ற அடி்ப-
பமடயில் உண்ணுதல் ஆகும். அதாவது நிம்றயக் 
கீமர வமககமை ஒன்று கெர்தது உண்ணுதல் ஆகும். 
அந்த கொற்றில் பல்கவறுபட்ட கீமர வமககள் இருத-
தல் கவண்டும். கிராை ைட்டங்களிலும் இந்த சுமவ 
அமவ நிகழச்சிகமை நடததி வருகின்க்றாம்.  

ககள்வி: நீங்்கள் ரசதனப் �ச்ள பசயமு-
்றை்ய ஊககுவித்து வருகினறீர்கள் அ்வ �ற்றிக 
கூறுவீர்களொ?

பதில்: ஆம் நிச்ெயைாக.கெதன பெமைமய தயா-
ரிக்கும் மும்ற சதாடர்பில் விரிவான விைக்கங்கமை 
விவொயிகளுக்கு வழங்கி ஊக்குவி்பபும் வழங்குகின்-
க்றாம். தயாரிக்க்பபட்ட கெதன பெமை விற்பமனயும் 
செய்ய்பபடுகின்்றது.  இரு கிகலா கெதமன்ப பெமை 
100 ரூபாவுக்கு விற்பமன செய்ய்பபடுகின்்றன. 

இது இந்தியாவில் ைாட்டு முட்மட 25 ரூபாவும் 
ைாட்டுச் ொணம் 100 லீட்டருக்கும் விற்பமன செய்-
கி்றார்கள். இலங்மக நாட்டில் இதற்கு்ப சபறுைதி 
இல்மல. 

இததமகய கவமலத திட்டதமத முன்சனடுததுச் 
செல்வதற்கு ஆரம்பததில் காகவரிக் கலா ைன்்றம் 
தண்ணீர் வெதிகமை ஏற்படுததிக் சகாடுததுள்ைது.  
தண்ணீர் இன்றி எமவயும் செய்ய முடியாது. இந்த 
சகாம்பஸ்  கெதன கவமலத திட்டதமத முன்சன-
டுக்க காகவரிக் கலா ைன்்றம் சதாடர்ந்து ஒததுமழ்பபு 
வழங்குகின்்றது. 

வீட்டுத கதாட்டச் செய்மகயாைர்கள்  10 கபமரத 
சதரிவு செய்து  விமதகமை வழங்கி ஊக்கு விதது 
வருவது கபான்று  கெதன்ப பெமைகமை செய்மக 
பண்ணுபவர்கமை ஊக்குவிக்கும் பணிகளிலும் 
காகவரிக் கலா ைன்்றம் ஈடுபட்டு வருகின்்றது.  கெதன 
பயிற்சி மும்றயில் நீண்ட காலம் அனுபவங்கமை்ப 
சபற்்ற விவொயிகமை  ஈடுபடுததி இததிட்டதமத தி்றன்-
பட காகவரிக் கலா ைன்்றம் செய்து வருகின்்றது.

கெதன்ப பெமையின் மூலம் செய்மக பண்ண்ப-
படும்  ஒரு பிடி முமைக் கீமரமய 100 ரூபாவுக்கு 
விற்பமன செய்யலாம். ஏமனய கீமர வமககள் 50 
ரூபாவுக்குத தான் விற்பமன செய்யலாம். இந்தக் 
கீமரமய ெந்மதக்கு சகாண்டு கபானால் வியாபா-
ரிகள் நல்ல விமல சகாடுதது வாங்கி விற்பமன 
செய்து வருகி்றார்கள். ஏமனய கீமர வமககள் வியா-
பாரிகள்  மிகக் கும்றவாகத தான் வாங்குவார்கள். 
இதன் தண்டு நன்்றாக வைர்ந்திருக்கும் மிக உயரைா-
கவும் இருக்கும். ைற்ம்றயவர்களுமடய கீமர அ்பபடி 
வைர்ந்து இருக்காது.  கெதன்ப பெமையின் மூலம் 
உற்பததி செய்ய்பபடும் தண்டு நன்கு உமடயும்.  பிஞ்-
ொககவ இருக்கும். பயிற்ம்ற. கததரி சகாட்டவமர, 
சவண்டி, மூக்குததி அவமர என்ப பாரம்பரிய உணவு-
கள் உற்பததி செய்ய்பபட்டு வருகின்்றன. 

இந்த விமதகமை விற்பமன செய்வதற்கு இராக்-
மககள் நிர்ைாணிததுக் சகாடுதது விற்பமன செய்-
வதற்கான ஒழுங்குகமை காகவரிக் கலா ைன்்றம் 
ஏற்பாடு செய்து வருகின்்றது.  

யாழ் மாவட்ட கள 
இணைப்ாளர் 
அ. இன்ராசா

இலங்கையின் ப�ொருளொதொர பெருககைடியில் 
உள்ளூர் உற�த்திகைள் இன்்றைககு மிகை 
அத்தியவசியமொனதொகை இருககிறைது....

இலங்மகயின் சபாருைாதார 
சநருக்கடியில் உள்ளூர் உற்பத-
திகள் இன்ம்றக்கு மிக அததி-

யாவசியைானதாக இருக்கி்றது.
ைக்கமை சபாருைாதார சநருக்-

கடியில் இருந்து பாதுகா்பப-
தற்காகத தான் நாற்று விமத 

வங்கி, சீட்டு மும்ற, புதிய உணவு 
வடிவம், பாரம்பரிய உணவின் 
சுமவ கபான்்ற முக்கியைான 

புது்ப புது்ப சபயர்களுடன் கிளி-
சநாச்சிக் காகவரிக் கலாைன்்றம் 
பாரிய கவமலத திட்டங்கமை 
முன்சனடுதது வருகின்்றது.

அ. இன்பராொ, யாழ ைாவட்டத-
தினுமடய கை இமண்பபாைர் 
காகவரிக் கலாைன்்றம் ைற்றும் 
கெதன்ப பெமை உற்பததியில் 
அதிக ஈடுபாடு சகாண்ட கிளி-
சநாச்சி ைமலயாைபுரததில் 
வசிக்கும் அவர் தினகரன் 
பததிரிமகக்கு வழங்கிய 

கநர்காணல்

கநர்காணல் 

இக்பால் அலி

உணவுப் பாதுகாப்புக்கு நாற்று 
விதைகளின் பஙகளிப்பு

இன்ம்றய சபாருைாதார சநருக்கடிக்கு;
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விழா ஏற்ாடுகளுக்கு அமைச்சரமை...
உள்ளூராட்சி அமைச்சராக பிரதைர் 

்சைர்ப்பிதத ய�ா்சமைக்கு அமைச்ச-
ரமை அங்கீகாரம் ைழங்கியுள்்ளது.  

 ஜைாதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்க, 
-  பிரதைர் தியைஷ் குணைர்ததை-,  
கடற்றாழில் அமைச்சர் டக்்ளஸ் 
யதைாைநதா,கல்வி அமைச்சர் 
சுசில் பியரைஜ�நத, யபாக்குைரதது 

ைறறும் ்ெடுஞ்சாமைகள் அமைச்சர் 
பநதுை குணைர்தை, ்ைளிவிைகார 
அமைச்சர் அலி ்சப்ரி, - புதத்சா்சை, 
்சை� ைறறும் கைாச்சார விைகாரங்கள் 
அமைச்சர் விதுர விக்கிரைொ�க்க,

மின்சாரம் ைறறும் எரி்சக்தி அமைச-
்சர்  கஞ்சை வியஜய்சகர, ் பாதுைக்கள் 
பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான அைஸ். -

்சரைதத்சம் ஏறறுக்்காண்டுள்ள...
புைம்்ப�ர் தமிழ் அமைப்பு -

கள் மீதாை தமட நீக்கப்பட்டதாக 
கூறுைது சிைரது தனிப்பட்ட கருத -
தாகும் எனறும் ்தரிவிததார்.  

அது ்தாடர்பில் அமைச்சர் 
யைலும் ்தளிவுபடுததுமகயில்:  

1968 ஆம் ஆண்டின 45 ஆம் 
இைக்க ஐக்கி� ொடுகள் ்சட்ட விதி -
களுக்கு அமை�யை பாதுகாப்பு 
அமைசசிைால் இநத அமைப்புகள் 
மீதாை தமட நீக்கம் யைற்காள் -

்ளப்படுகினறது.   அதறகமை�யை 
06 புைம்்ப�ர் தமிழ் அமைப்புக -
ளின மீதாை தமட நீக்கப்பட்டது. 
அததுடன அண்மைக்காைைாக 
யைறபடி அமைப்புகளின ்்ச�ல் -
பாடுகள் ்தாடர்பில் ்தாடர்சசி -
�ாக தீவிர கண்காணிப்பு யைற -
்காள்்ளப்பட்ட பினையர இநத 
தமட நீக்கம் யைற்காள்்ளப்பட் -
டுள்்ளது எனறும் அைர் ்தரிவித -
துள்்ளார்.

நாைலப்பிட்டி அல்ஷ்ா ஆரம்்...
ைறுசீரமைப்பு யைமைததிட்டத -

தின கீழ் ொைைப்பிட்டி அல்்ஷபா 
விததி�ாை�ததின ஆரம்ப 
பாட்சாமை கட்டட நிர்ைாண பணி-
களுக்காக யைறபடி காணி ரயில்யை 
திமணக்க்ளததிைால் ைழங்கப்பட்-
டுள்்ளது.  

ரயில்யை திமணக்க்ளததிறகு 
்்சாநதைாை ொைைப்பிட்டி ரயில் 
நிமை�ததின க்ளஞசி�்சாமை 
அமைநதுள்்ள காணியிலிருநது 

இரண்டு ஏக்கர் காணி யைறபடி பாட-
்சாமைகளுக்காக ைழங்கப்பட்டுள்-
்ளது. பாட்சாமையின ைாணைர்க-
ளின எண்ணிக்மக அதிகரிததுைரும் 
நிமையில் கட்டடங்கள் பறறாக்கு-
மறம� நிைர்ததி்்சய்யும் ைமகயி-
யைய� கட்டட நிர்ைாணததிறகாக 
முமறப்படி அநதக் காணி விடுவிக் -
கப்பட்டுள்்ளதாகவும் அமைச்சர-
மைப் யபச்சா்ளர் அமைச்சர் பநதுை 
குணைர்தை ்தரிவிததுள்்ளார்.  

்்சப்்டம்்ர ைாதம் முதல...
அதிகரிப்பினபடி வீடுகளுக்காை 

நீர் கட்டணம் நூறறுக்கு 60 வீதத -
திலிருநது 70 வீதம் ைமர அதிகரிக் -
கும் எனறும்  ்தரிவிததுள்்ளார்.  

அதறகிணங்க ைர்ததக நிறுை -
ைங்களுக்காை நீர் கட்டணம் அதி -
கரிக்கப்படவுள்்ளதாகவும் அயத 
யைம்ள ைர்ததக நிறுைைங்களுக் -
காக தறயபாது அறவிடப்படும் 
ய்சமைக் கட்டணதமத 50 ரூபா 
முதல் 300 ரூபா ைமர அதிகரிக்க 

தீர்ைானிததுள்்ளதாகவும் அைர் 
்தரிவிததுள்்ளார்.

 நீர் கட்டணைாைது இறுதி�ாக 
கடநத 2012 ஆம் ஆண்டியைய� 
அதிகரிக்கப்பட்டது.கடநத பதது 
ைருடங்களில் உறபததிச ்்சைவு-
கள் ்ைகுைாக அதிகரிததுள்்ளை. 
அதமைக் கைைததில் ்காண்யட நீர் 
கட்டணததில் திருததங்கள் யைற-
்காள்்ளப்படவுள்்ளை எனறும் அைர் 
யைலும் ்தரிவிததுள்்ளார்.

ஹம்்ாநததாட்ம்ட துமைமுகத்துள...
்காள்ைதறகாகயை உைகப் பிர-

சிததி ்பறற இநதக் கப்பல் ஹம்-
பாநயதாட்மட ்சர்ையத்ச துமற-
முகதமத ைநதமடநதுள்்ளதாக 
அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. எதிர்ைரும் 
22 ஆம் திகதிைமர இநதக் கப்ப-
லுக்கு ஹம்பாநயதாட்மட ்சர்ையத்ச 
துமறமுகததில் ெங்கூரமிட்டு ய்சமை-
கம்ளப் ்பறறுக்்காள்ைதறகு 
அனுைதி ைழங்கப்பட்டுள்்ளது.   

 இநதக் கப்பல் கடநத 11 ஆம் 
திகதி ்தாடக்கம் 17 ஆம் திகதி 
ைமரயிைாை காைப் பகுதியில்   
ஹம்பாநயதாட்மட   துமறமுகத-
துக்கு ைருமக தர திட்டமிடப்பட்டி-
ருநதது. எனினும் ஒருசிை   ொடுகள் 
எதிர்ப்மப ்தரிவிததமத ்தாடர்நது 
இதன ைருமக தாைதைமடநதது.   
இைங்மக அர்சாங்கம் இநதக் கப்-
பலுக்கு  அனுைதி ைழங்கி�மத 
்தாடர்நது ்சர்சம்ச முடிவுக்கு 
்காண்டுைரப்பட்டு கப்பல் துமறமு-
கதமத ைநதமடநதது.

  2017 ஆம் ஆண்டு நிர்ைாணிக்கப்-

பட்ட 222 மீறறர்நீ்ளமும் 25.2 மீற-
றர்அகைமும் ்காண்ட இநதக் கப்ப-
லில் 2,000 இறகும் யைறபட்யடார் 
கடமையில் ஈடுபட்டுள்்ளைர். இதன 
்காள்்ள்ளவு 11000 ்தான எை 
ைதிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. அதி ெவீை 
்தாழிநுட்பை்சதிகளுடன ்தாமை-
யொக்கி ைறறும் ஏவுகமணகம்ள -
யும் ்காண்டு இநத ஆய்வுக் கப்பல் 
காணப்படுகினறது. யைறகததி� 
ொடுகள் இநத கப்பமை சீைாவின 
உ்ளவுக் கப்பல் எை ைர்ணிப்பயதாடு 
்சமுததிரததின ஆழம் ைறறும் நீர் 
மூழ்கிக் கப்பல்களின ்்ச�றபாடு-
கள் எனபைைறமற அைதானிதது 
அைறறிறகு எதிராக ்்ச�றபடமுடி-
யும் எை ெம்பப்படுகிறது.  

ஆைாலும் இநதகப்பலுக்கு ஹம்-
பாநயதாட்மட  துமறமுகததில் தங் -
கியிருக்கும் காைப்பகுதியில் இப் 
பிரயத்சததிலும் அ�ல் பிரயத்சங்களி-
லும் எவ்வித ஆய்வு ெடைடிக்மகக-
ளில் ஈடுபடுைதறகு  அனுைதி ைறுக்-
கப்பட்டுள்்ளது.  

பிரித்தானிய யுைதியின்...
யெறறு இநத உததரமைப் பிறப்பித-

துள்்ளார்.  
பிரிட்டன யுைதி ைருததுை 

யதமைக்காக வி்சா ்பறறுக்-
்காண்டு இைங்மகயில் தங்கியுள் -
்ளா்ரை ்தரிவிததிருநத குடிைரவு 
குடி�கல்வு திமணக்க்ளம் 15 ஆம் 
திகதிக்குள் அைர் ொட்மடவிட்டு 
்ைளிய�றயைண்டு்ைை காைஅை-
கா்சம் ைழங்கியிருநதது. அநதததீர்-

ைாைதமத ்்சல்லுபடி�றறதாக்கக் 
யகாரிய� பிரிட்டன யுைதி நீதிைன-
றததில் ைனு்ைானமற தாக்கல் 
்்சய்திருநதார். அநத ைனு நீதிைனறத-
திைால் யெறறு நிராகரிக்கப்பட்டுள்-
்ளது.   காலிமுகததிடல் ஆர்ப்பாட்ட 
்சம்பைங்கம்ள ்சமூக ைமைதத்ளம் 
மூைம் பிர்சாரப்படுததிைா்ரனற 
குறறச்சாட்டு அைர் மீது சுைததப்பட்-
டிருநதமை குறிப்பிடததக்கது.  

சிறுைர அபிவிருத்தி நிமலயஙகளுக்கான...
ஆைால், யதசி� அ்ளவில் அங்கீக -

ரிக்கப்பட்ட ைழிகாட்டுதல் ்தாடர் -
பில் குமறபாடுகள் நிைவுைது குறித -
தும் கண்டறி�ப்பட்டுள்்ளது.   

 யதசி� சிறுைர் பாதுகாப்பு அதிகார 
்சமபயிைால் முனமைக்கப்பட் -
டுள்்ள இநத யதசி� ைழிகாட்டல்கள் 
ொடு முழுைதிலும் உள்்ள அமைதது 
சிறுைர் அபிவிருததி நிமை�ங்களி-
லும் ெமடமுமறப்படுததத திட்ட-
மிடப்பட்டுள்்ளது. சிறுைர் பராை-
ரிப்பு துமறயுடன ்தாடர்புமட� 
அமைதது தரப்பிைர்கம்ளயும் பிர -
திநிதிததுைப்படுததும் ைமகயில் 
குறிதத துமற்சார் நிபுணர்களின யைற-

பார்மை ைறறும் ைழிகாட்டுதலின 
கீழ் இநத யதசி� ைழிகாட்டுதல்கள் 
ைறறும் குமறநதபட்்ச தரநிமைகம்ள 
அறிமுகப்படுதத ெடைடிக்மக எடுக்-
கப்பட்டுள்்ளது.   

 சிறுைர் யைம்பாட்டு மை�ங்க -
ளுக்காை யதசி� ைழிகாட்டுதல்கள் 
ைறறும் குமறநதபட்்ச தரநிமைக -
ளின ஆரம்ப ைமரவு த�ாரிக்கும் 
பணி 2013 இல் ஆரம்பிக்கப்பட் -
டது. இது ்சர்ையத்ச அ்ளவில் இருக் -
கும் குமறநதபட்்ச தரநிமைகம்ள 
ஆய்வு ்்சய்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட -
துடன, அதன பினைர், பை கட்டங் -
க்ளாக சிறுைர் யைம்பாடு, ்சட்டம், 

சுகாதாரம், சிறுைர் பாதுகாப்பு உள் -
ளிட்ட ைழிகாட்டுதல்கள் ைறறும் 
தரநிமைகள் த�ாரிக்கப்பட்டுள் -
்ளை.   

 இநத யதசி� ைழிகாட்டுதல்கள் 
ைறறும் தரநிமைகள், இததுமறயில் 
உள்்ள ைல்லுெர்கள் ைறறும் சிறுைர் 
யைம்பாட்டு மை�ங்களில் பணிபு -
ரியும் அதிகாரிகள் ைறறும் பணி�ா -
்ளர்களின பங்களிப்புடன த�ாரிக் -
கப்பட்டுள்்ளை. சிறுைர் பராைரிப்பு 
்தாடர்பாை ஆறு முக்கி� அம் -
்சங்கள் யதசி� ைழிகாட்டுதல்கள் 
ைறறும் தரநிமைகளின கீழ் உள்்ள -
டக்கப்பட்டுள்்ளை.   

 சிறுைர் யைம்பாட்டு மை�ங் -
கம்ள நிறுவுதல் ைறறும் பதிவு 
்்சய்தல், சிறுைர் யைம்பாட்டு 
மை�ங்களின பணி�ா்ளர்கள், 
நிறுைைை�ைாக்கல் ைறறும் சிறு -
ைர்கம்ள மீண்டும் ்சமூக ை�ப் -
படுததல், சுறறுசசூழல் ைறறும் 
பாதுகாப்பு தர நி�ைங்கள், சிறுைர் 
ஆயராக்கி�ம், ெைனபுரி ைறறும் 
முமறப்பாடுகம்ளக் மக�ாளுதல், 
மை�ங்கம்ள ய்சாதமையிடல் 
ைறறும் கண்காணிததல் ஆகி� -
ைறமற இநத தரநிமைகளின அடிப் -
பமடயில் பரிசீலிக்க யைண்டும் 
எை பரிநதுமரக்கப்பட்டுள்்ளது. 

அர்ச நிறுைனஙகளுக்கு புதிய...
அமைச்சரமை ்்ச�ைா -

்ளர் டபிள்யூ.எம்.டி.யஜ. ்பர் -
ைாண்யடா ஆகிய�ார் ்்ச�றபடு -
ைார்கள்.   

 இநதக் குழுவின ்்ச�ைா்ளராக 
ஜைாதிபதியின யைைதிக ்்ச�ைா -
்ளர் ்சமிநத குைரதை நி�மிக்கப்பட் -
டுள்்ளார்.   

 அர்ச கூட்டுததாபைங்கள், 
்சமபகள் ைறறும் அர்ச நிறுைைங் -

களின தமைைர் ைறறும் பணிப்பா -
்ளர்கள் பதவிகளில் ைாறறம் ்்சய்� 
யைண்டுைாயின, நி�ா�ைாை கார -
ணங்களுடன இநதக் குழுவிடம் 
பரிநதுமரகம்ளச ்சைர்ப்பிதது முன 
அனுைதி ்பறுைது கட்டா�ைாக்கப் -
பட்டுள்்ளது.   

 முன உடனபாடுகளினறி, அர்ச 
கூட்டுததாபைங்கள், ்சமபகள் 
ைறறும் அர்ச நிறுைைங்களின 

தமைைர் ைறறும் பணிப்பா்ளர் 
பதவிகளில் ைாறறம் ்்சய்யுைாறு 
ஜைாதிபதியிடம் அவ்ைப்யபாது 
விடுக்கப்பட்ட எழுதது மூைைாை 
யகாரிக்மககள் ைறறும் சிை 
முமற்சாரா நி�ைைங்கள் ்தாடர் -
பில் அைதாைம் ்்சலுததி இநதக் 
குழு நி�மிக்கப்பட்டுள்்ளது.   

 இது ்தாடர்பாக ஜைாதிபதி 
்்ச�ைா்ளரின மக்�ாப்பததுடன 

அமைதது அமைசசுகளின ்்ச� -
ைா்ளர்களுக்கும் யெரடி�ாக கடிதம் 
அனுப்பப்பட்டுள்்ளதுடன, அது 
்தாடர்பில் ெடைடிக்மககம்ள 
யைற்காள்ைதறகாக பிரதைரின 
்்ச�ைா்ளர் ைறறும் நிதி, ்பாரு்ளா -
தார ஸ்திரப்படுததல் ைறறும் யதசி� 
்காள்மக அமைசசுக்கும் இக்கடி -
தததின பிரதிகள் அனுப்பி மைக்கப் -
பட்டுள்்ளை.  

புதிய மூன்று ைமக ைருநதுகள...
நிமறயைறறிக் ்காள்்ள முடிந -

துள்்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் 
கைாநிதி ்க்ஹலி� ரம்புக் -
்ைல்ை சுட்டிக்காட்டிைார்.   

இதன காரணைாக ைருநதுகம்ள 
இறக்குைதி ்்சய்ைதறகு ்்சைவி -
டப்படும் ்பருை்ளவு பணதமத 
ய்சமிக்க முடியு்ைைவும் ்டாைர் 
பிரசசிமைக்கு இதன மூைம் தீர்வு 
கிமடக்கு்ைை எதிர்பார்ப்பதாக -
வும் அைர் ்தரிவிததார்.   

அர்ச ைருநதாக்கல் கூட்டுததாப -
ைததிைால் உறபததி ்்சய்�ப்பட்ட 
மூனறு ைருநது ைமககம்ள ்சந -
மதக்கு ்ைளியிடும் நிகழ்வு இரத -
ைைாமையிலுள்்ள கூட்டுததாபை 

ை்ளாகததில் ெமட்பறற யபாயத 
அமைச்சர் இதமை ்தரிவிததார்.   

மத்ராட்சின குமறப்பாட்டுக் -
காக ்பறறுக் ்காடுக்கப்படும் 
Levothyroxion 50 mg, இமரப்மப 
அமிைததனமைம� தடுக்க 
உதவும் Omeprazlo 20mg, ைலி 
நிைாரணி�ாக ப�னபடுததப்ப -
டும் Mefenamic Acid 50mg ஆகி� 
ைருநது ைமககய்ள ்சநமதக்கு உத -
திய�ாகபூர்ைைாக ்ைளியிடப்பட் -
டுள்்ளை. இவ் ைருநது ைமககள் 
அர்ச மைததி�்சாமைகள் ைறறும் 
தனி�ார் பிரிவிைருக்கு ைழங் -
கப்படுையதாடு இது இநொட் -
டின ைருநது உறபததித துமறக்கு 

கிமடதத உ�ர் ்ைறறி�ாகு்ைை 
அர்ச ைருநதாக்கல் கூட்டுததாபைம் 
்தரிவிக்கினறது.   

ொட்டுக்குத யதமை�ாை 
அமைதது ைருநது ைமககம்ளயும் 
யதசி� ரீதி�ாக உறபததி ்்சய்� 
இ�லுைாைால் அது ்ைறறி�ா -
கும் எைவும் அதறகாக அர்ச ைருந -
தாக்கல் கூட்டுததாபைததுக்குரி� 
்பாறுப்பு முதனமை�ாை்தை -
வும் அமைச்சர் அங்கு சுட்டிக்காட் -
டிைார்.   

அர்ச ைருநதாக்கல் கூட்டுததாபை 
தமைைர் ்டாக்டர் உதபைா இநதி -
ரைங்்ச தைது கருதமத ்தரிவிக்மக -
யில்,   

தறயபாது இநொட்டில் ைருடத -
துக்கு யதமை�ாை ைாததிமரகள் 
ைறறும் ்கப்ஸ்யூல்கள் 3,040 மில் -
லி�ன அர்ச ைருநதாக்கல் கூட்டுத -
தாபைம் உறபததி ்்சய்ைதாகவும் 
அைறமற விய்சடைாக அர்ச மைத -
தி�்சாமைகள் ஊடாக யொ�ாளிக -
ளுக்கு ்பறறுத தருைதாகவும் ்தரி -
விததார். எதிர்காைததில் யைலும் 
50 ைமக�ாை ைருநது ைமககம்ள 
உறபததி ்்சய்ைமத இைக்காகக் 
்காண்டுள்்ளதாகவும் அைர் ்தரி -
விததார்.    இநநிகழ்வில் சுகாதார 
அமைசசின ்்ச�ைா்ளர் ஜைக ஸ்ரீ 
்சநதிரகுப்த உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் 
பைரும் கைநது ்காண்டார்கள்.  

காலிமுகத்தி்டலில இனி...
ஆர்ப்பாட்டங்கம்ள ெடதத 

முடி�ாது எை ெகர அபிவிருததி 
அதிகார ்சமபயின பணிப்பா்ளர் 
ொ�கம் பிர்சாத ரணவீர கூறியுள் -
்ளார்.  

“  காலிமுகததிடலில் அமைந -

துள்்ள ெகர அபிவிருததி அதிகார 
்சமப ைறறும் அரசுக்கு ்்சாநத -
ைாை பகுதியில் ொங்கள் புறகம்ள 
ை்ளர்ததிருநயதாம். ஆர்ப்பாட்ட 
ெடைடிக்மக�ால் அமை முறறாக 
ய ்ச த ை ம டந து ள் ்ள ை . த ற ய ப ா து 

அதமை மீண்டும் அமைக்க யைண் -
டியுள்்ளது. காலிமுகததிடலுடன 
இமணக்கப்பட்டுள்்ள புறதமர�ாக 
பராைரிததுச ்்சல்ையை ொங்கள் 
எதிர்பார்ததுள்ய்ளாம்” எை பிர்சாத 
ரணவீர ்தரிவிததுள்்ளார்.

யைலும் எதிர்காைததில் இநத 
பகுதிம� எநத தரப்பிறகு குதத -
மதக்கு ைழங்கயைா, முதலீடுக -
ளுக்காக ஒதுக்கயைா திட்டங்கள் 
இல்மை எைவும் அைர் யைலும் 
கூறியுள்்ளார்.  

நாட்டின் தறத்ாமதய முன்தனறைஙகள;...
்ைளிவிைகார அமைசசில்  (15)  

தூதுைர்கள் ைறறும் உ�ர்ஸ்தானிகர் -
கம்ள ்சநதிதத யபாயத இவ்ைாறு 
வி்ளக்கைளிததார்.

்சட்டைா அதிபர் ்சஞ்சய் ராஜரத -
திைம், அமைசசின ்்ச�ைா்ளர் 
அருணி வியஜைர்ததை ைறறும் நிதிச 
்்ச�ைா்ளர் ைஹிநத சிறிைர்தை ஆகி -
ய�ாரும் வி்ளக்கைளிக்க பங்களிதத -
ைர்.  

அரசி�ைமைப்புக்கமைைாக பத -
விகம்ள ஜைொ�க ரீதி�ாக ைாறறு-
ைது உட்பட இைங்மகயின தறயபா -
மத� அபிவிருததிகம்ள அமைச்சர் 
்சப்ரி யகாடிட்டுக் காட்டிைார். ைக்க-
ளுக்காை அதிக ஸ்திரததனமைக்கு 
ைழிைகுதத சிை உடைடி ்சைால்-
கம்ள எதிர்்காள்ைதில் ஏறகையை 
காணக்கூடி� முனயைறறததின பை 
பகுதிகம்ள அைர் சுட்டிக் காட்டி -
ைார்.   

அரசி�ல் முனைணியில், ்சர்ை -
கட்சி அர்சாங்கதமத அமைப்ப -
தறகாை ெடைடிக்மககள் குறிதது 
அமைச்சர் வி்ளக்கிைார். 19 ஆைது 

திருதததமத திறம்பட மீட்்டடுக்-
கும் அரசி�ைமைப்பின 22 ஆைது 
திருததம் ைர்ததைானியில் ்ைளி-
யிடப்பட்டு பாராளுைனறததிலுள்-
்ளமதயும் அைர் நிமைவு கூர்நதார். 
இநத ெடைடிக்மக பாராளுைனற 
ஜைொ�கதமத ைலுப்படுததுைதற-
கும், அர்சாங்கததின நிர்ைாகக் கிம்ள-
களின யைறபார்மைக்கும் ைறறும் 
முக்கி� நிறுைைங்களின சுதநதிரத-
துக்கும் பங்களிக்கும். ப�ங்கரைாத 
தமடச ்சட்டததின விரிைாை ைறு-
ஆய்வுக்காக ்தாடங்கப்பட்டுள்்ள 
முனயைறறதமதயும் அைர் வி்ளக்-
கிைார். ைக்களின ்பாரு்ளாதார 
ைறறும் ்சமூக உரிமைகம்ள உறுதி 
்்சய்ைதறகும், யைலும் ஏறறததாழ்வு-
கம்ளத தடுப்பதறகும், தறயபாமத� 
்பாரு்ளாதார சூழ்நிமையின பாதக-
ைாை தாக்கதமத ைக்கள் ் தாமகயின 
பாதிக்கப்படக்கூடி� பிரிவுகம்ளத 
தணிக்க அர்சாங்கம் கைைம் ்்சலுத-
தும் ெடைடிக்மககம்ள யைற-
்காண்டு ைருகிறது. அண்மை� 
ஆண்டுகளில் ொட்டில் முன்ைப்-

யபாதும் இல்ைாத சூழ்நிமை நிைவி� 
யபாதிலும், யகாவிட்19 ்தாறறு-
யொய்க்குப் பினைர், உள்ொட்டு 
்்ச�ல்முமறகள் மூைம் ைனித 
உரிமைகள் ைறறும் ெல்லிணக்கத 
துமறயில் முனயைறறங்கள் ஏறபட்-
டுள்்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்-
டார். ைனித உரிமைகள், நீதி ைறறும் 
்சைததுைம் ்தாடர்பாை வி்ஷ�ங்-
களில் யைலும் முனயைறறைமட-
யும் ைமகயில் ஒருமிதத கருதமத 
உருைாக்கும் பணியில் அர்சாங்கம் 
ஈடுபட்டுள்்ளது. ்ஜனீைாவில் எதிர்-
ைரும் 51 ஆைது கூட்டத்தாடரில் 
ைனித உரிமைகள் யபரமையுட-
ைாை ஆக்கபூர்ைைாை ஈடுபாட்மட 
இைங்மக ்தாடரு்ைை ்ைளிவிை-
கார அமைச்சர் ைலியுறுததிைார்.  

நிதிச ்்ச�ைா்ளர் சிறிைர்ததை, 
பாதகைாை தாக்கங்கம்ளத தணிக்-
கும் யொக்கில், பாதிப்புக்குள்்ளாை 
குழுக்களுக்கு அர்சாங்கம் யைற-
்காண்டுள்்ள ்சமூகப் பாதுகாப்பு 
ெடைடிக்மககள் குறிதது கைைம் 
்்சலுததி, தறயபாமத� ்பாரு்ளா-

தார நிமைமை குறிதது வி்ளக்கைளித-
தார். 

அண்மையில் இடம்்பறற 
யபாராட்டங்கள் ைறறும் அை்சர-
காைச ்சட்டம் அமுல்படுததப்பட்-
டமை ்தாடர்பாை அர்சாங்கததின 
பதிைளிப்பு ்தாடர்பாை ்சட்ட கட்-
டமைப்மப ்சட்ட ைாஅதிபர் வி்ளக் -
கிைார். ஐக்கி� ொடுகளின ைனித 
உரிமைகள் கட்டமைப்பின பை 
ெமடமுமறகள் ைறறும் ்்ச�ல்மு-
மறகளுடன இைங்மகயின ்தாடர்ச-
சி�ாை ைறறும் விரிைாை ஈடு-
பாட்மட ்ைளிவிைகார ்்ச�ைா்ளர் 
வியஜைர்ததை எடுததுமரததார்.  

வி்ளக்கக்காட்சிகம்ளத ்தாடர்நது 
ெமட்பறற கைநதுமர�ாடலின 
யபாது,   ஐக்கி� ொடுகள் ்சமபயின 
ைதிவிட ஒருங்கிமணப்பா்ளர் ஹைா 
சிங்க ர்-ஹம்டி, ்சைால்கம்ள எதிர் -
்காள்ைதிலும், பாதிக்கப்படக்கூடி� 
குழுக்களின ்சமூகப் பாதுகாப்பு 
ைமைம� விரிவுபடுததுைதிலும் அர -
்சாங்கததின ்தாடர்சசி�ாை மு�றசி -
களுக்குப் பாராட்டு ்தரிவிததார். 

ததாட்்டப்புை ைாணைரகளின்... 03ஆம் பக்கத ்தாடர் 
ஊழி�ர் ய்சைைாப நிதி ைறறும் 

ஊழி�ர் ெம்பிக்மக நிதி� விபரம் 
அைசி�ைாகிறது. அமத ைாறறி 
அமைதது தைது மூதாமதயிைர் 
யதாட்டங்களில் பணிப்புரிநதிருந -
தால் அைர்களுமட� குடும்பதமத 
ய்சர்நதைர்களுக்கு கட்டா�ம் அனு -
ைதிம� ைழங்க யைண்டும். அயத 
யபானறு யதாட்டப் பாட்சாமைக -

ளில் ைாணைர் ஒருைர் கல்வி கறறி -
ருப்பதறகாை அததாட்சிம� உறு -
திப்படுததிைால் ஸ்ரீபாத கல்வி�ற 
கல்லூரியில் கல்வி கறபதறகாை 
ைாய்ப்மப ைழங்க யைண்டும் எனற 
யகாரிக்மகம� கல்வி அமைசசி -
டம் இ.்தா.கா. தமைைர் ்்சநதில் 
்தாண்டைான   முனமைததுள் -
்ளார்.  

யாழ். ததவிக்குள... 03ஆம் பக்கத ்தாடர் 
ரயில் ்பட்டியின கண்ணாடி-

கள் ய்சதைமடநதை. உடைடி�ாக 
்்ச�றபட்ட ரயில்யை பாதுகாப்பு 
உததிய�ாகததர்கள், அைர்கம்ளக் 
மகது ்்சய்து யைைதிக வி்சாரமணக-
ளுக்காக ்பாலிஸாரிடம் ஒப்பமடத-
தைர்.    ொல்ைரும் ப�ணிகம்ள 

ஆ்சைங்களிலிருநது எழும்புைாறு 
ைறபுறுததி இருக்மககம்ள யகாரி-
�தால் யைாதல் ஏறபட்டுள்்ளதாக 
பாதுகாப்பு தரப்பிைர் ்தரிவிததைர். 
இதனயபாயத அைர்கள் ப�ணிகளு-
டன யைாதலில் ஈடுபட்டதாகவும் 
்தரி� ைநதுள்்ளது.  

இலஞ்சம் பெற்றாரபரன் குற்ச்சறாட்டு:

அமைச்சர் நிைல் த�ொடர்்ொக  இலஞ்ச,
ஊழல் ஆமைக்குழு வி்சொரமை ஆரம்ம   
யைாரனஸ் ் ்சல்ைொ�கம்   

அமைச்சர் நிைல் சிறிபாை டி சில்ைா-
வுக்கு எதிராை குறறச்சாட்டு ்தாடர்-
பில் இைஞ்ச, ஊழல் வி்சாரமண 
ஆமணக்குழு யெறறு வி்சாரமண-
கம்ள ஆரம்பிததுள்்ளது.   ஊழலுக்கு 
எதிராை முனைணியிைர் யைறபடி 
ஆமணக்குழுவுக்கு ்சைர்ப்பிததுள்்ள 
முமறப்பாட்டுக்கமை�யை யெறறு 
அது்தாடர்பாை வி்சாரமணகள் ஆரம்-
பிக்கப்பட்டுள்்ளதாக ஆமணக்குழு-
வின யபச்சா்ளர் ் தரிவிததுள்்ளார்.   

 அமைச்சர் நிைல் சிறிபாை டி சில்-
ைாவிடம் ைாக்குமூை்ைானமற 
பதிவு்்சய்ைதறகாக அைர் விமரவில் 

ஆமணக்குழுவுக்கு அமழக்கப்பட-
வுள்்ளதாகவும் அைர் ் தரிவிததுள்்ளார்.   

கட்டுொ�க்க விைாை நிமை� நிர்ைா-
ணப் பணிகம்ள யைற்காள்ளும் ஜப்-
பானின தாய்ய்ச நிறுைைததிடமிருநது 
இைஞ்சம் ்பறறுக்்காண்டுள்்ளார் 
எைத ்தரிவிக்கும் ்சம்பைம் ்தாடர்-
பில் யைறபடி முமறப்பாடு முனமைக்-
கப்பட்டுள்்ளது. அநத விட�ம் ்தாடர்-
பில் இந நிறுைைததின பிரதிநிதிகள் 
ைறறும் இைங்மகயிலுள்்ள ஜப்பானி� 
தூதுைர் காரி�ாை� அதிகாரிகளிடமும் 
விட�ங்கம்ளப் ்பறறுக்்காள்ைதறகு 
இைஞ்ச ஊழல் ஆமணக்குழு எதிர்-
பார்ததுள்்ளதாகவும் அநத அதிகாரி 
்தரிவிததுள்்ளார்.   

3,120 தை.த�ொன் லொப் ககஸுடன்   
கப்்ல் கேற்று ேொட்டுக்கு வருமக  
யைாரனஸ் ்்சல்ைொ�கம்  

்சமை�ல் எரிைாயு 3,120 ்ைறறிக் 
்தான  ் தாமகயுடன கப்ப்ைானறு 
யெறறு ஹம்பாநயதாட்மட துமறமு-
கதமத ைநதமடநதுள்்ளதாக ைாப் 
யகஸ் நிறுைைம் ்தரிவிததுள்்ளது.  

யெறறு முறபகல் யைறபடி கப்பல் 
ஹம்பாநயதாட்மட துமறமுகதமத 
ைநதமடநதுள்்ளதுடன கப்பலிலி -
ருநது ்சமை�ல் எரிைாயுமை இறக் -
கும் பணிகள் உடைடி�ாக ஆரம்-
பிக்கப்பட்டுள்்ளதாகவும் அநத 
நிறுைைம் ்தரிவிததது.  

ைழமை�ாை ெடைடிக்மககள் 
நிமறவு ்பறறதும் மிக விமரைாக 
அதமை ்சநமதக்கு விநிய�ாகிக்கும் 
ெடைடிக்மககள் யைற்காள்்ளப்ப-
டும் எனறும் அநத நிறுைைம் ்தரி-
விததுள்்ளது.  

ொட்டில் கடநத ஒரு ைாதததுக்கு 
யைைாக ைாப் யகஸுக்காை  

தட்டுப்பாடு நிைவி ைருகினறது.
இநத நிமையில் ைாப் யகஸ் பாை-
மை�ா்ளர்கள் ்பரும் எதிர்பார்ப்பு -
டன காததிருநத இச்சநதர்ப்பததில் 
யெறறு யைறபடி கப்பல் ொட்மட 
ைநதமடநதுள்்ளது. (ஸ)  

விநிதயாக ந்டைடிக்மககள விமரவில  

்லகமலக்கழகஙகள ைானிய ஆமணக்குழு எதிர்ாரப்பு

இநதியாவிலிருநது தைலும்

21,000 தை.த�ொன் உரம ஓரிரு 
தினஙகளில் ேொட்டுக்கு வருகிறது
யைாரனஸ் ் ்சல்ைொ�கம்   

இநதி� கடன திட்டததின கீழ் இைங்-
மகக்கு ைழங்கப்படவுள்்ள யூரி�ா 
உரததின 21,000 ்ைறறிக் ்தான உரத-
துடைாை இரண்டாைது கப்பல் ஓரிரு 
திைங்களில் ்காழும்பு துமறமுகதமத 
ைநதமடயு்ைை விை்சா� அமைச்சர் 
ைஹிநத அைரவீர ் தரிவிததுள்்ளார்.   

இநதி�ாவிடமிருநது கிமடக்கும் 
உரததுடன தறயபாது ்பரும்யபா-
கததுக்காக பகிர்நதளிக்கப்பட்டு மீத-
ைமடநதுள்்ள யூரி�ா உரதமதயும் 
ய்சர்தது ்ெல், ய்சா்ளம், யதயிமை 
ைறறும் கிழங்கு பயிர்ச்்சய்மக விை்சா-
யிகளுக்கு அதமைப்்பறறுக் ் காடுக்க 
தீர்ைானிததுள்்ளதாகவும் அமைச்சர் 
்தரிவிததுள்்ளார். இநதி� கடன திட்-

டததின கீழ் இைங்மகக்கு 65,000 
்ைறறிக் ்தான உரதமத ைழங்குை-
தறகு இநதி�ா ெடைடிக்மக்�டுததுள்-
்ளது. அதன முதல் ்தாமக�ாக 44,000 
்ைறறிக் ்தான ஏறகையை ொட்டுக்கு 
கிமடததுள்்ளதாகவும் யைலும் 21,000 
்ைறறிக் ்தான உரம் இரண்்டாரு 
திைங்களில் ொட்டுக்கு கிமடக்கு்ைன-
றும் அமைச்சர் யைலும் ்தரிவிததுள்-
்ளார்.   

்சகல ் ல்கமலக்கழகஙகளும
விமரவில் மீள ஆரம்ம

ொட்ளாவி� ரீதியிலுள்்ள 
அமைதது பல்கமைக்கழ-
கங்கம்ளயும் விமரவில் 
மீ்ள ஆரம்பிப்பதறகு பல்-
கமைக்கழக ைானி�ங்கள் 
ஆமணக்குழு எதிர்பார்த-
துள்்ளது.  

இது ்தாடர்பில் தீர்ைா-
னிப்பதறகாக எதிர்ைரும் 
திங்கட்கிழமை அமைதது 
உப யைநதர்களும் அமழக்கப்பட்டுள்-
்ளதாக, பல்கமைக்கழக ைானி�ங்கள் 
ஆமணக்குழுவின தமைைர், யபராசி-
ரி�ர் ்சம்பத அைரதுங்க ்தரிவிததுள்-
்ளார்.  

இநத கைநதுமர�ாடலின பினைர் 
பல்கமைக்கழகங்கம்ள மீ்ள ஆரம்-

பிப்பது பறறி தீர்ைானிக்கப்-
படும் எைவும் அைர் குறிப்-
பிட்டுள்்ளார்.   அததுடன 
ைருததுை ைறறும் இமண 
சுகாதார பீடங்களின ்்ச�ற-
பாடுகள் தறயபாதும் இடம்-
்பறுைதாகவும் அைர் கூறி-
யுள்்ளார்.  

ஏமை� பீடங்கம்ள 
ய்சர்நத சிை ைாணைர்கள் 

பல்கமைக்கழகங்களியைய� தங்கியி-
ருநதும், யைலும் சிைர் வீடுகளுக்குச 
்்சனறும் கறறல் ்்ச�றபாடுகம்ள 
முன்ைடுததுள்்ளதாக பல்கமைக்க-
ழக ைானி�ங்கள் ஆமணக்குழுவின 
தமைைர், யபராசிரி�ர் ்சம்பத அைர-
துங்க சுட்டிக்காட்டியுள்்ளார்.  

பிரதான நகரஙகளுக்கு...
்தரிவிததுள்்ளார்.   அது ்தாடர்பில் 

யைலும் ் தரிவிததுள்்ள அமைச்சர்,  
பதும்ள ைமரயிைாை ைார இறுதி 

அதி்்சாகுசு ரயில் ய்சமைக்கு தறயபாது 
்பரும் யகள்வி நிைவுகிறது. எதிர்ை-
ரும் இரண்டு ைாரங்களுக்காை ஆ்சை 
ஒதுக்கீடு தறயபாது நிமறவு ்பறறுள்-
்ளது.  

யைலும் ரயில் ய்சமைகம்ள ெடததுை-
தைால் எஞசின ைறறும் ரயில் ் பட்டிக-
ளுக்காை யதமை காணப்படுகிறது.  

தனிப்பட்ட யபாக்குைரததுகளுக்காக 
்பருை்ளவு ்்சைவுகம்ள ஏறறுக்-
்காள்்ள யெர்ைதால் உல்ைா்சப் பிர�ாை 
விய்சட ரயில் ய்சமைகம்ள ைார இறு-
தியில் ெடததுைாறு ரயில்யை திமணக்-
க்ள அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுததப்பட்-
டுள்்ளது.  

எல்ை அதி விய்சட ்்சாகுசு ரயில் 
்ைள்ளிக்கிழமை இரவு ்காழும்பி-
லிருநது புறப்பட்டு ்சனிக்கிழமை, 
ஞாயிறறுக்கிழமையின பினைர் திங்-
கட்கிழமை மீண்டும் ்காழும்புக்கு 
ப�ணிக்கும் ைமகயில் ஈடுபடுததப்பட்-

டுள்்ளது. அநத ரயிலில் தறயபாது ் பரு-
ை்ளவு பிர�ாணிகள் ப�ணிப்பதால் 
ஆ்சைங்கள் ஒதுக்குைதிலும் ்ெருக்கடி-
கள் யதானறியுள்்ளை.  

அதறகிணங்க விமரவில் கதிர்கா-
ைததிறகு ப�ணிக்கும் ைமகயில் 
்காழும்பிலிருநது ்பலி�தமதக்கு 
விய்சட ரயில் ய்சமைம� ெடதத தீர்-
ைானிக்கப்பட்டுள்்ளது. அநத ரயிலில் 
ப�ணிப்பைர்கள் ்பலி�தமதயிலி-
ருநது கதிர்காைததிறகு ப�ணிப்பதறகு 
விய்சட அர்சாங்க ைறறும் தனி�ார் பஸ் 
இமணநத ய்சமைகம்ள ெடததவும் தீர்-
ைானிக்கப்பட்டுள்்ளது.  

அயதயபானறு அனுராதபுரததிறகும் 
கண்டிக்குைாை ைார இறுதி விய்சட 
ரயில் ய்சமைகம்ள ெடததுைதறகு தீர்-
ைானிக்கப்பட்டுள்்ளது எனறும் அைர் 
யைலும் ் தரிவிததுள்்ளார்.  

அமத யைம்ள ஏறகையை பதும்ளக்-
கும் �ாழ்ப்பாணததிறகுைாை விய்சட 
்்சாகுசு ரயில் ய்சமைகள் ஈடுபடுத-
தப்பட்டு ைருகினறமை குறிப்பிடத-
தக்கது. 



ஹற்றன் விசேட, ச�ோடடன் 
பிரிடஜ் நிருபர்கள்  

ஹற்றன் பபோலிஸ் பிரிவிற-
குடபடட எபசபோடஸிலி 
ச�ோடட ்கமுகுவத்� பிரிவில் 
ச�றறுக் ்கோ்ை ஏறபடட தீவி-
பததில் ஆறு வீடு்கள் சே�ம-
்டந்துள்்ளன. 

இதில் ஒரு வீடு முற்றோ்க 
ச ே � ம ் டந் து ள் ்ள � ோ ்க வு ம் 
ஏ்னய வீடு்கள் பகுதிய்ள-
வில் சே�ம்டந்துள்்ள�ோ்க-
வும் பபோலிஸோர ப�ரிவிததுள் -
்ளனர. ்கோ்ை சவ்்ளயில் 
இந்� ப�ோடர குடியிருபபுக்்க-
ளில் உள்்ளவர்கள் சவ்ைக் -
குச் பேன்றிருந்�்மயினோல் 
உயிரோபததுக்்கள் ஏச�னும் ஏறபடவில்்ை. எனினும் குறித� பகு -
தியில் உள்்ள மக்்கள் மறறும் தீய்ைபபு பிரிவினர இ்ைந்து 
தீ்யக் ்கடடபபோடடுக்குள் ப்கோண்டு வந்துள்்ளனர.   

24 இருபக்்க குடியிருபபுக்்க்்ளக் ப்கோண்ட ையன் குடியிருபபி -
சைசய இச்ேம்பவம் இடம்பபறறுள்்ளது. குறித� வீடு்களில் எற-
படட சே�ததினோல் பபரும் எண்ணிக்்்கயிைோன சபோருட சே�ங்-
்கள் ஏறபடடள்்ள�ோ்கவும் இ�ன்சபோது போதிக்்கபபடட மக்்க்்ள 
�ற்கோலி்க இடங்்களில் �ங்்க ்வபப�றகு ஏறபோடு பேயயபபட -
டுள்்ளது.  

ஹற்றன் விசேட நிருபர 
 
ப்கோழும்பு - பது்்ள பிர�ோன 

பு்்கயிர� போ்�யில் ஹற்றன் 
மல்லியபபூ ேந்தி பகுதியில் பு்்க-
யிர�ததில் சமோதுண்டு �பர ஒருவர 
உயிரிழந்துள்்ள�ோ்க பபோலிஸோர 
ப�ரிவித�னர.  

இச் ேம்பவம் ஹற்றன் மல்லி -
்யபபூ ேந்தி பகுதியில் ச�றறு (16) 
்கோ்ை 11.45 மணிய்ளவில் இடம் -
பபறறுள்்ளது.  

ப்கோழும்பிலிருந்து ச�றறு 
அதி்கோ்ை பது்்ள ச�ோக்கி 
பு்றபபடடு வந்� பு்்கயிரததில் 
சமோதுண்சட குறித� �பர உயிரி-
ழந்துள்்ளோர. இச் ேம்பவததில் உயி-

ரிழந்�வர மஸ்ப்கலியோ அபச்கோட 
பகுதி்யச் சேரந்� சிவனு ்கண்ணி-
யபபன் வயது 40 என அ்டயோ-
்ளம் ்கோைபபடடுள்்ளோர.  

இ்றந்�வரின் ேடைம் பிசர� பரி -
சேோ�்னக்்கோ்க டிக்ச்கோயோ கி்ளங்-
்கன் ஆ�ோர ்வததியேோ்ைக்கு 
அனுபபி ்வக்்கபபடடுள்்ளது.   

இந்�பர �ண்டவோ்ளததில் 
�்ையி்ன ்வதது �றப்கோ்ை 
பேயது ப்கோண்டிருக்்கைோம் என 
பபோலிஸோர ேந்ச�்கம் ப�ரிவிக் -
கின்்றனர.  

ேம்பவம் ப�ோடரபோன சமைதி்க 
விேோர்ை்க்்ள ஹற்றன் 
பபோலிஸோர சமறப்கோண்டு வரு -
கின்்றனர.    

அவிேோவ்்ள நிருபர
  
ச�சியக் ்கல்வியற ்கல்லூரி விண்-

ைபபம் ச்கோரலில் ேபர்கமுவ 
மோ்கோை மோைவர்களுக்கு அநீதி 
இ்ழக்்கபபடடுள்்ள்ம ப�ோடர-
பில் பேந்தில் ப�ோண்டமோன் இபபி-
ரச்சி்ன்ய ்கல்வி அ்மச்ேர சுசில் 
பிசரம பெயந்�வின் ்கவனததிறகு 
ப்கோண்டுவந்�்�யடுதது ேோ�்க-
மோன முடிவு்கள் எடடபபடட�ோ்க 
பேந்தில் ப�ோண்டமோன் ப�ரிவித-
�ோர.   

ச�சிய டிபச்ளோமோ போடப�றி-
்யப பயில்வ�ற்கோ்க 2019ஆம் 
ஆண்டு மறறும் 2020ஆம் ஆண்டு 
்க.பபோ.� உயர�ர பபறுசபறறின் 
அடிபப்டயில் பயிலுனர்களின் 
இரு ப�ோகுதியின்ர ஒசர �ட்வ-
யில் ச�சியக் ்கல்வியற ்கல்லூரி்க-
ளுக்கு உள்வோங்கும் வரத�மோனி 
அறிவித�லில் ேபர்கமுவ மோ்கோை 
மோைவர்களுக்கு அநீதி இ்ழக்்கப-
படடுள்்ம ப�ோடரபோ்க, ச்க்கோ்ை 
மறறும் இரததினபுரி மோவடடங்-

்க்்ள சேரந்� �மிழபமோழி மூை போட-
ேோ்ை்களின் அதிபர்கள் இ.ப�ோ.்கோ 
உபபேயைோ்ளர ரூபன் பபருமோளி-
டம் ச்கோரிக்்்க முன்்வத�திறகு 
அ்மய ரூபன் பபருமோள் இ.ப�ோ.
்கோ �்ைவர பேந்தில் ப�ோண்டமோ-
னின் ்கவனததிறகு ப்கோண்டுவந்�-
்�யடுதது இபபிரச்சி்னக்கு தீரவு 
கி்டக்்க பபறறுள்்ளது.  

அ�ற்க்மய ச�றறு ்கல்வி்யச்ே-
ரின் பிரததிசய்க பேயைோ்ளர மறறும் 
்கல்வி அ்மச்சின் ஆசிரியக் ்கல்விக்-

்கோன ஆ்ையோ்ளர, பபருந்ச�ோட-
டப போடேோ்ை்களின் அபிவிருத-
திப பிரிவின் பணிபபோ்ளர மறறும் 
இைங்்்க ப�ோழிைோ்ளர ்கோங்கிரசின் 
�்ைவர பேந்தில் ப�ோண்டமோன், 
உப பேயைோ்ளர ரூபன் பபருமோள், 
ேபர்கமுவ �மிழப போடேோ்ை்களின் 
அதிபர்களுக்கி்டயிைோன விசேட 
்கைந்து்ரயோடல் ்கல்வி அ்மச்சில் 
இடம்பபற்றது.  

வரத�மோனி பிர்கோரம் ஸ்ரீபோ� 
ச�சிய ்கல்வியற ்கல்லூரிக்்கோன 

விசேட நிபந்�்னயின் அடிபப்ட-
யில் �மிழபமோழி மூைம் 295சபரும் 
சிங்்க்ள பமோழியில் 120 சபரும் 
ஆங்கிை பமோழிமூைம் 20சபரும் 
உள்்ளடங்குகின்்றனர. இ�ன் 
அடிபப்டயில் இவ்விண்ைபபக் 
ச்கோரலில் ேபர்கமுவ மோ்கோைத்� 
சேரந்� இரததினபபுரி, ச்க்கோ்ை 
ஆகிய மோவடட மோைவர்கள் 56 
சபருக்கு மோததிரசம வோயபபு 
உள்்ளது அநீதியோகும். அடுத��ோ்க 
�ோட்ளோவிய ரீதியில் ஸ்ரீபோ� ்கல்லூரி 
அல்ைோ� ஏ்னய ்கல்வியற ்கல்லூ-
ரி்களுக்கு ச்கோரபபடடுள்்ள 1630 
சபரில் ச்க்கோ்ைக்கு 3 சபருக்கும், 
இரததினபுரிக்கு 21சபருக்கும் மோத-
திரசம வோயபபு உள்்ளது. இ�ன் 
அடிபப்டயில் ஏ்னய மோ்கோைங்-
்களுடன் ஒபபிடும்சபோது ேபர்கமுவ 
மோ்கோை மோைவர்களுக்கு போரிய 
அநீதி இ்ழக்்கபபடடுள்்ளது.
அ�னோல் 10 வீ� அதி்கரிபபோன 45 
விண்ைபப�ோரி்களுக்கு வோயபபு 
வழங்குவ�ோ்க உறுதியளிக்்கபபட-
டுள்்ளது.    
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ததசியக் கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பம் தகோரல்

சப்ரகமுவ மாகாண மாணவரகளுககான   
அநீதிககு சசந்தில் ச�ாண்டமானால் தீரவு  

ஹற்றன் மல்லியபபூ பகுதியில்   
்ரயில் மமாதி ஒருவர ம்ரணம்  

நவீன உலகில் கணனி கல்வி   
அத்தியாவசியமான�ாகும்  

மோவத�்கம தின்கரன் 
நிருபர

  
்கைனி ்கல்வி மி்கவும் 

அததியோவசியமோன ஒன்-
்றோகும். அ�ன் மூைம் 
மோைவர ேமூ்கம் உச்ே 
பய்ன அ்டந்து 
ப்கோள்்ள சவண்டும் 
என்று அபூ�ோலிப ஸ�்கோ 
அ்மபபின் பபோதுச் 
பேயைோ்ளர ஏ. எச். எம். 
ஆரிப ப�ரிவித�ோர.  

'ப�ல்ப�னிய தி்கன 
ஹிஜ்ரோபுர ம்கோ விததி-
யோையததின் முதது' எனும் ப�ோனிப 
பபோருளில் 30 ஆவது ஆண்டு 
நி்்றவு விழோவும் அபூ�ோலிப ஸ�்கோ 
அ்மபபினோல் வழங்்கபபடட 
்கைனி ஆயவு கூடத தி்றபபு நி்கழ -
வும் போடேோ்ை அதிபர எம். ஐ. எம். 
இஸ்லியோஸ் �்ை்மயில் இடம் -
பபற்றது. இந்நி்கழவில் சி்றபபு அதி-

தியோ்கக் ்கைந்து ப்கோண்ட அபூ�ோலிப 
ஸ�்கோ அ்மபபின் பபோதுச் பேய-
ைோ்ளர ஏ. எச். எம். ஆரிப இவ்வோறு 
ப�ரிவித�ோர.  

அவர ப�ோடரந்து ்கருதது ப�ரிவிக் -
்்கயில்,  

எங்்கள் குடும்ப உ்றவினர்களின் 
மூைம் சே்கரிக்்கபபடட நிதி்க்்ளக் 

ப்கோண்சட மனி�ோபிமோன 
உவி்க்்ளச் பேயது வருகின் -
ச்றோம். அ�றப்கன �ோங்்கள் 
ஒரு அ்மபபபோன்்்ற உரு -
வோக்கி பேயறபடடு வரு-
கின்ச்றோம். அந்� வ்்கயில் 
�ோன் இந்�க் ்கைனி இயந்தி-
ரங்்க்்ள இபபோடேோ்ைக் -
குப பபறறுக் ப்கோடுக்்க 
முடிந்�து. குடும்பங்்கள் ஒன்-
றி்ைந்து முன்பனடுக்கும் 
பேயறபோடு்கள் யோவும் பை-
மிக்்க�ோகும். இந்�க் ்கைனி 
இயந்திரங்்க்்ள வழங்கி 
்வபபது அதில் ஒரு அம்ே-

மோகும்.  
குடும்பங்்கள் ஒன்று படடோல் 

சவண்டிய உ�வி்க்்ளச் பேயய 
முடியும். இன, ேமய சப�ங்்கள் 
அவசியமில்்ை. மக்்களு்டய 
ச�்வ்க்்ளக் ்கருததிற ப்கோண்டு 
மனி�ோபிமோன உ�வி்கள் பேயது வரு -
கின்ச்றோம் என்்றோர.    

அபூதோலிப ஸதகோ அமைபபின் ப்போதுச் பெயலோளர்  

்பதிமைந்து வருடஙகளோக

எம்.ஏ. அமீனுல்ைோ  

�னது வீடடுக்கு சுமோர 15 வருடங்்க-
்ளோ்க திருடடுத�னமோ்க மின்ேோரத்� 
பபறறுவந்துள்்ள�ோ்கக் கூறும் �ைதது-
ஓயோ என்டசர்கம, வஹி்கல்ப�னிய 
என்்ற பிரச�ேத்�க் சேரந்� பபண்-
பைோருவர  மின்ேோர ே்பயின் புை-
னோயவுப பிரிவின் அதி்கோரி்கள் குழு-
வினோல் ்்கது பேயயபபடடுள்்ளோர.  

மின்ேோர ே்பயின் புைனோயவுப 
பிரிவினருக்குக் கி்டத� �்கவலின்-
படி பபோலிஸோரின் உ�வியுடன் ் ்கது 
பேயயபபடடுள்்ளோர,  

குறித� பபண் வசிக்கும் வீட்டச் 
சேோ�்னயிடட சபோது, அவர, 
மின்ேோர மீடடர இயங்குவ்�த 
�டுதது, சமோேடியோ்க மின்ேோரம் 
பபற்ற்ம உறுதி பேயயபபடடுள்-
்ளது.  

ேந்ச�்கததின் சபரில் ்்கது பேய-
யபபடட பபண் பைோத�ர விறப்ன 
பேயபவர என்பதுடன், அவர வீடடுக் 
்கடடைங்்க்்ளச் ேரிபோரத� சபோது 
மோ�ோந்�ம் மி்கக் கு்்றவோன அைகு்க-
்்ளசய பேைவிடடுள்்ள�ோ்க ப�ரிய-
வந்துள்்ளது.    

மின்சா்ர திருட்டில்   
ஈடுபட்்ட சபண ககது  

ஹற்்றன் எபத்போட்ஸிலி   

கமுகுவத்க� ம�ாட்்ட 
குடியிருபபில் தீ

கலாநிதி என்.எம்.சபம்ர்ராவின்   
43ஆவது நிகனவு தினம்  

புைதப்கோஹுபிடடிய குறூப நிருபர
  
முன்னோள் நிதிய்மச்ேரும் 

இைங்்்க ேமேமோெ ்கடசியின் 
ஸ்�ோப்க உறுபபினருமோன ்கைோநிதி 
என்.எம்.பபசரரோவின் 43ஆவது 
நி்னவு தின ்வபவங்்கள் ஞோயிற-
றுக்கிழ்ம ருவன்பவல்ைவில் 
�்டபபற்றது.  

அன்்்றய தினம் ்கோ்ை ருவன் -
பவல்ைவிலுள்்ள என்.எம்.பபசர-
ரோவின் திருவுருவச் சி்ைக்கு ்கடசி 
ப�ோண்டர்களினோல் மைர மோ்ை 
அணிவிக்்கபபடடு அஞேலியும் 
பேலுத�பபடடது. அதச�ோடு ருவன்-
பவல்ை பமோரவத்� முதிசயோர 
இல்ைததிலுள்்ள முதிசயோர்களுக்கு 
்கோ்ை உைவும் மதிய உைவும் 
வழங்்கபபடடது. 

இ�ன்சபோது,   ஸ்ரீைங்்கோ ேமேமோெக் 
்கடசியின் உறுபபினரும், முன்னோள் 

விவேோய  பிரதி அ்மச்ேரும், என்.
எம். பபசரரோ நி்னவுக் குழுவின் 
�்ைவ ருமோன ்வ.ஜி. பதமசிறி-
உ ள்ளிடட ்கடசி உறுபபினர்களும் 
்கைந்து ப்கோண்டனர.    

கலசக�்ர நியஙசகா்ட ககத்�றி சநசவு 
நிகலயம் மத்திய மாகாண சகபககு ககயளிபபு 
அக்கு்ற்ை குறூப நிருபர 

 
இைங்்்க ேலுேை நிறுவனத -

திறகுச் பேோந்�மோனதும் ்கடந்� 
6 வருடங்்க்ளோ்க ்்கவிடப -
படட நி்ையில் இருந்� ்கை -
ப்க�ர நியங்ப்கோட ்்கத�றி 
ப�ேவு நி்ையம் மறறும் 
அ�றகு பேோந்�மோன 1.5 ஏக்்கர 
்கோணி என்பவற்்ற மததிய 

மோ்கோை ே்பக்கு ்்கயளிக் -
கும் ்வபவம் ஒன்று மததிய 
மோ்கோை ஆளு�ர ்கோரியோையத -
தில் இடம்பபற்றது.  

ேலுேை நிறுவனததில் 
�்ைவர படன்சில் இந்ர -
ஜித பபசரோ மறறும் மததிய 
ம்கோை ஆளு�ர ைலித யூ ்கமச்க 
ஆகிசயோர இதில் பங்கு ப்கோண் -
டனர.   

மீமும்ர புஸமஸே கால்வாயில் பாட்டியும் 
மப்ரனும் நீரில் மூழ்கி ம்ரணம்

எம்.ஏ.அமீனுல்ைோ

மீமுசர புஸ்சஸ ்கோல்வோயில்  
நீரோடச் பேன்்ற எடடு வயது சிறுவன் 
�னது போடடியுடன் நீரில் மூழகி 
உயிரிழந்துள்்ள�ோ்க உடுதும்பர 
பபோலிஸோர ப�ரிவிததுள்்ளனர.

ப்கமுனு புரகுடோ  ஓயோ்வச் 
சேரந்� இந்�ச் சிறுவன் ்கடந்� 12 �ோட-
்களுக்கு முன்னர �னது போடடி்யப 
போரபப�ற்கோ்க �னது �ந்்�யுடன் 
மீமுசரக்கு  பேன்றுள்்ளோர. அன்்்றய 

தினம் மோ்ை, போடடியுடன் ்கோல்வோ-
யில் நீந்திக் ப்கோண்டிருந்� சபோது, 
சிறுவன் போ்்றயில் �வறி விழுந்து 
அடிததுச் பேல்ைபபடடோன்.

அபசபோது, குழந்்�்ய ்கோப-
போற்ற போடடி முயன்்றசபோது, 
அவரும் அடிததுச் பேல்ைபபடடோர.

ஏ.ஆரியவதி (வயது 59) மறறும் 
அவரது சபரன் ப�னு்கோ ேதேர மிஹி-
ரங்்க (08) ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்-
துள்்ள�ோ்க பபோலிஸோர ப�ரிவிக்கின்-
்றனர.
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( காரைதீவு குறூப் நிருபர்) 

மூவின மககளும் சஙகமிககின்ற 
ஐககிய  புனித பூமியான கதிர்கா-
மம் ஆடிவேல் விழாரே முன -
னிட்டு நரைபபறும் புனித 
பாதயாத்திரைரய அஙகீகரித்து, 
ேர்த்தமானி பேளியிை வேண் -
டுபமன,காரைதீவு பிைவதச 
சரபயில்

தீர்மானம் நிர்றவேற்றப்பட் -
டுள்ளது.காரைதீவு பிைவதச 
சரபயின 54 ஆேது மாதாநத 
அமர்வில் நிர்றவேற்றப்பட்ை 
இ த் தீ ர் ம ா ன த் து க கு , மு ஸ் லி ம் 
உறுப்பினர்கள உட்பை சரபயின 
சகல உறுப்பினர்களும் ஆதைேளித்-
தனர்.

பிைவதச சரப தவிசா்ளர் கிருஷ் -
ணபிளர்ள பெயசிறில் தரலரம-
யில் நரைபபற்ற அமர்விவல, 

இம்முககிய தீர்மானம் நிர்றவேற-
்றப்பட்ைது. இசசமயம் வமறபடி 
தீர்மானத்திறகான பிவைைரணரய 
தவிசா்ளர் கிருஷ்ணபிளர்ள பெய -
சிறில் முனபமாழிநதார். 

மாளிரகககாடு சுவயசரச உறுப்-
பினர் ஏ.ஆர்.எம். பஸ்மீர் இதரன 
ேழிபமாழிநதார். ஏரனய 
அரனத்து உறுப்பினர்களும் 
இதறகு ஆதைவு பதரிவித்தனர்.

இப்பிவைைண,  ெனாதிபதி, பிை-
தமர், அரமசசர்கள மறறும் கட்சி 
தரலேர்கள ஆகிவயாருககும் 
அனுப்பிரேககப்பைவுள்ளன.

பிவைைரணரய முனரேத்து 
வபசிய தவிசா்ளர் கூறியதாேது,

ேைலாறறு பிைசித்தி பபற்ற 
கதிர்காமம் கநதன ஆலயத்தின 
ஆடிவேல் விழாரே ஒட்டிய 
பாதயாத்திரை இம்முர்ற பலத்த 
வசாதரனகளுககு உள்ளாகி இருந-

தது. அது மட்டுமல்ல இநத பாத-
யாத்திரை அதன புனிதத்துேத்ரத 
இழநதுவிட்ைவதா எனறு நிரனக-
கும் அ்ளவிறகு பல அசாதாைண 
சம்பேஙகளும், அனர்த்தஙகளும் 
இைம்பபறறிருககின்றன . 

இப்பாதயாத்திரை முர்றயாக 
சீைரமககப்பை வேண்டும். புனி -
தத்துேமாக மாறறி அரமககப்பை 
வேண்டும். 

இதன கலாசாைம், பாைம்பரி -
யம், பண்பாடுகள வபணப்பை 
வேண்டும் எனறு அடியார்கள 
பலர் ஆணித்தைமாக கருத்துக -
கர்ள எனனிைம்  பதரிவித்துள -
்ளனர். இம்முர்ற, ேைலாறறில் 
எனறுமில்லாத அ்ளவில், யால சை -
ணாலய பகுதி   வியாழ ஆறறிவல 
திடீபைன ஐநது அடிககு காட்டு 
பேள்ளம் ேநது பபரும் அனர்த் -
தத்ரத அடியார்களுககு ஏறபடுத் -

தியது.  இது ஒரு தறபசயலான 
பசயல் அல்ல. 

இது முருகனின வசாதரன. 
புனித பயணத்ரத மாசுபடுத் -
துபேர்களுககு கறபிககப்பட்ை 
பாைம் எனப்றல்லாம் பல அடி -
யார்களும் பல கருத்துககர்ள 
கூறினர்.

ஏரனய சமய யாத்திரை மறறும் 
விைதஙகள வபானறு, இதறகும் 
அத்தரன சலுரககளும்  ேழங -
கப்பைல் அேசியம். 

அது மாத்திைமல்ல பாதயாத் -
திரை பசல்வோரின ேயது 
கட்டுப்பாடுகள, நரைமுர்ற 
விதிகள எனபன முர்றப்படி கட் -
ைரமககப்பை வேண்டும். 

இது விையத்தில் சம்பநதப்பட் -
ைேர் கட்ைாயம் கேனம் பசலுத் -
துேது அேசியம் எனறும் அேர் 
பதரிவித்தார்.

காரைதீவு பிைதேச சரையில் 
ஏகமனோக தீரமானம்!

கதிரககாை பகாதயகாத்திமைமய வரத்தைகானியில் பிைகடனம் செயய வவண்டுசைன

( காரைதீவு குறூப் நிருபர் )

சம்மாநதுர்ற ேலயககல்விப் 
பணிப்பா்ளைாக நியமிககப்பட்ை 
எஸ்.எம்.எம்.அமீர் வநறறு (16) 
பசவோய்ககிழரம கல்வி சார் 
உத்திவயாகத்தர்க்ளால் ேைவேறகப்-
பட்ைார். 

புதிய ேலயககல்விப் பணிப்பா்ளர் 
அமீருககு வகாட்ைக கல்வி பணிப்-
பா்ளர் எம்.ஏ.சபூர்தம்பி, உதவி கல்வி 
பணிப்பா்ளர் வி ரி.சகாவதேைாொ 
ஆகிவயார் மாரல சூட்டி ேைவேற-
்றனர். 

இதில்,ஏரனய கல்வி சார் உத்திவயா-

கத்தர்களும்  கலநதுபகாண்ைனர். இதன 
பினனர் கல்வி அபிவிருத்தி கூட்ைமும் 
நரைபபற்றது.

 (மண்டூர் தினகைன நிருபர்)

மட்ைகக்ளப்பு த ரலரமயக பபாலிஸ்பிரிவிறகுட்பட்ை பலாயிஸ் அே-
னியூர் வீதியில்  உயிரிழநத நிரலயில் ஆபணாருேர் சைலமாக மீட்கப்பட்-
டிருநதார்.

கைநத (11)இல்,இசசம்பேம் இைம்பபற்றது.
பபரியவபாைதீவு முரனத்தீரேசவசர்நத மூனறு பிளர்ளகளின தநரத-

யான (53) ேயதுரைய ேல்லிபுைம் அனபழகன எனபேவை சைலமாக மீட் -
கப்பட்டிருநதார்.

இநநிரலயில், வநறறு முனதினம் (15) மட்ைகக்ளப்பு வபாதனா ரேத்தி-
யசாரல சட்ை ரேத்திய நிபுணர் ஏ.இ்ளஙவகாேன தரலரமயிலான சட்ை 
ரேத்திய அதிகாரிகள பிவைத பரிவசாதரன வமறபகாண்ைனர்.

தரலப்பகுதி பலமாக தாககப்பட்ைதால் மைணம் சம்பவித்ததாக,பிவைத 
பரிவசாதரனயில் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது.

வீதியில் பபாருத்தப்பட்டிருநத சிசிரிவி கமைாரே பரிசீலித்த பபாலிஸார், 
வமாட்ைார் ரசககிளில் ேநத இருேர் பபால்லால் அடித்து தாககும் காட்-
சிகள பதிோகியிருநதன. இதரனயடுத்து சம்பேத்துைன பதாைர்புரைய 
இருேர் ரகதாகினர். நீதிோன நீதிமன்றத்தில் ஆெர் படுத்தப்பட்ை இேர்-
கள,வி்ளககமறியலில் ரேககப்பட்டுள்ளனர்.சம்பேம் பறறிய வமலதிக 
விசாைரணகர்ள மட்ைகக்ளப்பு தலரமயகப்பபாலிஸார் வமறபகாண்டு 
ேருகின்றனர்.

(பாண்டிருப்பு தினகைன நிருபர்)

பாண்டிருப்பு பிைவதசத்தில் மட்பாண்ை ரகத் -
பதாழிலில்  ஈடுபடுவோரின 
ோழோதாைத்ரத உயர்த்துே-
தறகு உதவுமாறு வகாரிகரக 
விடுககப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின தறவபாரதய 
பபாரு்ளாதாை பநருககடி,இந -
தத் பதாழிலா்ளர்களின ோழ -
ோதாைத்ரதயும் பாதித்துள்ள -
தாக பலரும் பதரிவிககின்றனர்.

இதனால், தஙக்ளது குடும்ப-
ஜீவியத்ரத நகர்த்த முடியாது இத்பதாழிலா்ளர்-
கள ேறுரமயில் ோடுேதாகவும் கேரல பதரி-
விககப்படுகி்றது.

கல்முரன ேைககு பிைவதச பசயலகப் பிரிவிற -
குட்பட்ை பாண்டிருப்பு கிைாமத்தில் பாைம்பரிய 
ரீதியாக மட்பாண்ை ரகத்பதாழிலில் பலர் ஈடு -
பட்டுேநதனர். தறவபாது இத்பதாழிலில் 55 
குடும்பஙகவ்ள ஈடுபட்டுேருகின்றன. நிலவும் 
பபாரு்ளாதாை பிைசசிரனயால், மட்பாண்ைத்-

திறகுரிய மூலப்பபாருட்க்ளான களிமண், பட்-
டுமண், உரிமட்ரை, ரேகவகால் உளளிட்ை 

பபாருட்கர்ள பபறறுகபகாள-
ேதில் இேர்கள சிைமஙகர்ள 
எதிர்வநாககுேதுைன,  இப் -
பபாருட்களின விரலவயற்றத்-
தால் மட்பாண்ை பதாழிரல 
ரகவிடும் நிரலயும் ஏறபட்-
டுள்ளது.

பாைம்பரியமாக மட்பாண்ை 
பதாழிரலவய தமது ோழ -
ோதாைமாக பசய்துேரும் 

குடும்பஙகள, பபாருட்களின விரலவயற்றம் 
காைணமாக  வேறு பதாழிலுககும் பசல்ல முடி-
யாதுள்ளனர். அைசாஙகம் இவோ்றான குடிரசக 
ரகத்பதாழிலில் ஈடுபடும் மககளின ோழ-
ோதாைத்திறகு உதவுேதுைன, இத்பதாழிரல 
வமம்படுத்த பல்வேறு நலத்திட்ைஙகர்ள நரை-
முர்றப்படுத்த வேண்டும் என மட்பாண்ை 
ரகத்பதாழிலா்ளர்கள வகாரிகரக விடுக-
கின்றனர்.

(அனபுேழிபுைம் தினகைன   
நிருபர் ) 

கிழககுமாகாண பண்பாட்ை-
லுேல்கள திரணகக்ளத்தின 
நூலுருோககத்திட்ைத்தின கீழ, 
அசசிைப்பட்ை நானகு எழுத்தா-
்ளர்களின நூல்கள அண்ரமயில் 
(14) பேளியிட்டு ரேககப்பட்-
ைன.

திருவகாணமரல மாேட்ை 
நூலாசிரியர்க்ளான 1.கலாபூஷ -
ணம் பி.கனகைத்தினம் (பஷல்-
லிதாசன) எழுதிய அம்மாவுககு 
பிடித்த கனி-(சிறுேர்பாைல்)

2.ரேத்திய கலாநிதி.த.ஜீே-
ைாஜின பகாட்டியாைப்பறறு ேன -
னிபஙகள – (ேைலாறறுககட்டு-
ரைகள)

3.கவிசசுைர்.திருமதி.சிேைமணியின 
நவீன சீரத-(சிறுகரத)

4.ெனாப்.ஏ.எம்.முரகதீன (மூதூர் 
முரகடீன) கைவலாைப்பாரத – (சிறுகரத)

ஆகிய  நூல்கவ்ள திருவகாணமரல நகை-

சரப மண்ைபத்தில் பேளியிைப்பட்ைன. 
கிழககு மாகாண பண்பாட்ைலுேல்கள 
திரணகக்ளத்தின மாகாணப்பணிப்பா்ளர் 
திருமதி.சைண்யா சுதர்சனினால் இநநூல்-
கள ேழஙகி ரேககப்பட்ைன.

நிகழவின, விருநதினர்க்ளாக கிழககு 
மாகாண பிைதிப்பிைதம பசயலா்ளர் (திட் -

ைமிைல்) பிைதி திட்ைமிைல் பணிப்பா்ளர்-
ஆ,யு .முனாஸீர் ஆகிவயார் பஙகுபறறி-
னர். 

திருவகாணமரல மாேட்ைத்தின அைச 
உயர் அதிகாரிகள மறறும் இலககியோ-
திகள எனப்பலரும் இதில்,பஙவகறறி-
ருநதனர்.

(நறபிட்டிமுரன விவஷை நிருபர் )

புனித ஆஷூ்றாஃ தினத்தில் கர் -
பலாஃ நிரனோக பரிசுத்த அஹ்லுல்-
ரபத் மனாகிப் நிகழவு, கல்முரன  
தாறுஸ்ஸபா அரமயத்தின ஏறபாட்-
டில் தாறுஸ்ஸபா தரலரமயகத்தில் 
(ஹிஜ்ரி 1444 முஹர்ைம் 10 மிக சி்றப்-
பாக இைம்பபற்றது.

தாறுஸ்ஸபா அரமயத்தின தரலேர் 
பமௌலவி ஏ.ஆர். சபா முஹம்மட் 
(நொஹி) தரலரமயில் உலமாககள, 
மார்கக அறிஞர்கள கலநதுபகாண்டு 
ஆஷூ்றாஃ தினத்தின சி்றப்புககள 
மறறும் கர்பலாஃ நிரனோன பரிசுத்த 
அஹ்லுல்ரபத் மணாகிப் மஜ்லிரஸ 
நைத்தினர். இதனவபாது இஸ்லாமிய 
ேைலாறறு நிகழவுகள பதாைர்பிலான 
சி்றப்புரைகளும் நிகழத்தப்பட்ைன.

இநநிகழவில், சமாதான கறரக-
கள நிரலய பணிப்பா்ளர் வபைாசிரி-

யர் எஸ்.எல். றியாஸ், பார்ட்னர்ஸ் 
வபா வசனஜ் இனபைர்னசனலின 
சிவைஷ்ை நிகழசசித்திட்ை பணிப்பா-
்ளர் றிசாத் பசரீப், கல்முரன மாநகை 
சரப முனனாள உறுப்பினர் சட்ைத்த-
ைணி ஏ.எல்.எம். றிபாஸ், கிழககின 

வகையம் அரமப்-
பின பபாதுச 
ப ச ய ல ா ்ள ரு ம் , 
அல்- மீஸான 
பபௌண்வைஷன 
ஸ்ரீ ல ங க ா வின 
தவிசா்ளருமான 
யூ . எ ல் . என . 
ஹுதா, கல்மு-
ர ன ய ான ஸ் 
வபாைம் பசயற -
பாட்ைா்ளர் எம்.
எச. முபாரிஸ், 
பபாது அரமப்-
புககள பலேறறி-

னது முககிய நிர்ோகிகள, அைசியல் 
கட்சிகளின முககியஸ்தர்கள, கல்வி-
மானகள, கல்முரன  தாறுஸ்ஸபா 
அரமய நிர்ோகிகள, உறுப்பினர்கள, 
பபாதுமககள எனப்பலரும் கலநது 
பகாண்ைனர். 

பெளத்த சக�ோ்தரர�ளுக்கு
உலருணவு விநிக�ோ�ம்

(மணல்வசரன நிருபர்)

அம்பார்ற வீைபகட்டிய திஸ்ஸபுை பிைவதசத்தில் ேறுரம 
வகாட்டுககு கீழ ேசிககும் பபரும்பானரம இன சவகாதைர்களுககு 
உலருணவுகள ேழஙகப்பட்ைன.'பைவலா சர்ேவதச அரமப்பின நமககாக 
நாம்' வேரலத்திட்ைத்தின கீழ,வீைபகட்டிய திஸ்ஸபுை ஸ்ரீ சுதர்சநானாைாம 
விகாரையில் ரேத்து இரே ேழஙகப்பட்ைன. இநநிகழவு,

பசஞவசாரலயில் பகாரலபசய்யப்பட்ை மாணேர்களின நிரனோக 
கைநத (14) நரைபபற்றது.கல்முரன மாநகை சரப உறுப்பினர் 
சமூகவசேகர் சநதிைவசகைம் ைாெனின ஏறபாட்டிலும் தரலரமயிலும் 
இது, நரைபபற்றது.

(கிண்ணியா தினகைன நிருபர்)

தி /கிண்ணியா அல்ஹிைா முஸ்லிம் 
மகளிர் மஹாவித்தியாலத்தின உயர்-
தை மாணேர்களுககான 
பதாழில் ேழிகாட்ைல் 
,உ்ளே்ளத்துரணபசயற -
பாடுகள மறறும் நஞசற்ற 
விேசாயத்தின மூலம் 
உைல் ஆவைாககியம் 
வபணல் ேழிகாட்ைல் 
நிகழசிகள எனபன பசவ-
ோய்ககிழரம (16) நரை -
பபற்றன.

பாைசாரல அதிபர் 
எம்.எஸ்.நசூர்தீன தரல -
ரமயில் நரைபபற்ற இந-
நிகழரே, ேழிகாட்ைல் 
ஆவலாசரன பிரிவின 
பபாறுப்பா்ளர் அ.ே.மு.கியாஸ் ஆசிரி -
யர் பநறிப்படுத்தினார். 

இநநிகழவிறகு, ே்ளோ்ளர்க்ளாக 

கிண்ணியா பிைவதச பசயலகத்தின மனி -
தே்ள அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் ஏ.ஏ. 
பஹிமா வபகம்,உ்ளே்ளத்துரண உத்-
திவயாகத்தர்  எஸ்.எப்.சகனா,விேசாய 

அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் டீ.தானிஸ், -
எம்.சில்மியா,ஏ. எம் முர்மிசா ஆகிவயார் 
கலநதுபகாண்டு சி்றப்பித்தனர்.

( காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

முத்தமிழ வித்தகர் சுோமி 
விபுலானநத அடிக்ளாரின 
மறறுபமாரு சிரல,  அேர் 
அேதரித்த காரைதீவு பிைதான 
வீதியில் தி்றநது ரேககப்பட் -
ைது.

விபுலாநநதர் ஞாபகார்த்-
தப் பணி மன்றத்தினரின 
ஏறபாட்டில், இநது சமய, 
கலாசாை அலுேல்கள திரணக -
க்ளத்தின அனுசைரணவயாடு 
கண்ணரக அம்மன ஆலய முசசநதியில் நிறுேப்பட்ை 
அடிக்ளாரின மார்ப்ளவிலான சிரலவய தி்றநது  ரேக-
கப்பட்ைது.

இநநிகழவில்,மட்ைகக்ளப்பு இைாமகிருஷ்ண மிஷன 
உதவிப் பபாது முகாரமயா்ளர் ஸ்ரீமத் சுோமி நீலமாத-
ோனநதஜீ மஹைாஜ் திருமுனனிரல அதிதியாக கலநது 
பகாண்ைதுைன, தரலேர் பே.பெயநாதன தரலரம 
ேகிகக, சுபவேர்ளயில் இசசிரல தி்றககப்பட்ைது.

சுோமிகளின "பேளர்ள நி்ற மல்லிரகவயா.. " என்ற 

பாைல் இரசகக ,அதிதி-
க்ளால் சுோமிகளின திரு-
வுருேச சிரலககு மலர் 
மாரல  அணிவிககப்-
பட்ைது.

சுோமி பி்றநத காரைதீவு 
மண்ணில் நிறுேப்படும் 
ஐநதாேது சிரல இது-
பேனபது குறிப்பிைத்தக-
கது.இசசிரலரய இநதுச-
மய கலாசாை அலுேல்கள 
திரணகக்ள பணிப்பா்ளர் 

அரு்ளானநதம் உமாமவகஸ்ேைன ேழஙகி இருநதார்.
நிகழவில் அம்பார்ற மாேட்ை வமலதிக அைசாஙக 

அதிபர்  வேதநாயகம்பெகதீஸன, காரைதீவு பிைவதச 
சரப தவிசா்ளர் கிருஷ்ணபிளர்ள பெயசிறில் ,பிைவதச 
பசயலா்ளர் சிே.பெகைாென ,, திருகவகாவில் ேலய 
பிைதி கல்வி பணிப்பா்ளர் வசா.ஸுைநுதன, சம்மாநதுர்ற 
ேலய உதவி கல்வி பணிப்பா்ளர் வி.ரி.சகாவதேைாொ 
ஆகிவயாருளளிட்ை பல பிைமுகர்கள  கலநது சி்றப்பித் -
தனர்.  

குருநாகல் மாநகரைசரப எல்ரலக-
குட்பட்ை பிைவதசஙகளில் மாடு அறுப் -
பதறகு மீண்டும் அனுமதி ேழஙகப்பட்-
டுள்ளது.மாநைசரப அமர்வில் இநத 
தீர்மானம் அண்ரமயில் நிர்றவேற்றப்-
பட்ைது.மாநகை முதல்ேர் துஷாைசன-
ஜீே தரலரமயில் நைநத அமர்வில், -
இத்தீர்மானம் நிர்றவேற்றப்பட்ைது.
இநத அமர்வில்,மாநகை சரபயிலுள்ள 
21 உறுப்பினர்களில் 18 வபர் சமுகமளித்-
திருநதரம குறிப்பிைத்தககது.மாநகை 

சரப உறுப்பினர் அஸார்தீனபமாய்தீன 
இதறகான பிவைைரணரய பகாண்டு 
ேநதார்.பிைவதசத்தில் ோழும் முஸ்லிம் -
களின நலன கருதி, மாடு அறுப்பதறகு 
அனுமதிகக வேண்டுபமன்ற கருத் -
ரதயும் சரப அமர்வினவபாது அேர், 
பதளிவுபடுத்தினார்.கைநத நானகாண்-
டுகளுககு முனனர்,இனோத வநாககி்ல் 
மாைறுப்பதறகு இப்பிைவதசத்தில் 
தரைவிதிப்பட்டிருநதரம குறிப்பிைத்-
தககது.

புதி� வல�க்�ல்விப் ெணிப்ெோளர 
அமீருக்கு வரகவற்பு

மோடு அறுப்ெ்தற்கு மீண்டும் அனுமதி
குருநோ�ல் மோந�ரசபெயில் தீரமோனம்

மடெோண்்ட ப�தப்தோழிலோளர�ளின்
வோழவோ்தோரததிற்கு உ்தவ க�ோரிக்ப�

திருக�ோணமபலயில் நோன்கு நூல்�ள் பவளியீடு

ஆபணோருவர அடிததுக்ப�ோபல 
மட்டக்�ளப்பில் சம்ெவம்

உளவளததுபண,உ்டல் ஆகரோக்கி�ம்
கெணும் �ருத்தரங்கு நி�ழவு�ள்

�ோபரதீவு பிர்தோன வீதியில் சுவோமி 
விபுலோனந்தரின் சிபல திறநது பவப்பு

ஆஷூறோதின �ரெலோபவ நிபனவுகூரும்
புனி்த அஹ்லுல்பெத மனோகிப் மஜ்லிஸ்
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தென் மாகாணத்தில்; 
முட்டை, இ்ைச்சி 
வ்ககளின் வி்ை
அதிகரிப்பு
(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

வென் மாகாண பகுதியில் 
இறைச்சி, முடறடை, ககாழி 
இறைச்சி, மீன் ஆகியெற்றின் 
விறைகள் அதிகரித்துள்்ளொக 
வபாதுமககள் கெறை வெரிவிககின்-
ைனர். 

முடறடை ஒன்றின் விறை ெற்கபாது  
ரூ. 60ககும்  கமல்  விற்பறன வெய்-
யபபடடு ெருகின்ைன. கமலும் மீன் 
ஒரு கிகைா  2400 ரூபா ெறர  விற்கப-
படுகிைது. ககாழி இறைச்சி, மாடடி -
றைச்சி விறைகளும் பாரிய அ்ளவில் 
உயந்துள்்ளன.

மின்ொர கடடைணஙகளும் அதிக-
ரிககபபடடுள்்ள நிறையில் ொடிக-
றகயா்ளர்கள் வபரும் அவெௌக-
ரியஙகளுககு முகம்வகாடுத்து 
ெருகின்ைனர். மரககறி ெறககள் 
மற்றும் அத்தியாெசிய வபாருட-
களின் விறைகளும் அதிகரித்துள்-
்ளன. மிக விறரவில் கமற்குறிப-
பிடடை வபாருடகளின் விறைகற்ள 
குறைகக துறைொர் அதிகாரிகள் 
கூடிய கெனம் வெலுத்ெ கெண்டு-
வமன ொடிகறகயா்ளர்கள் எதிர்-
பார்ககின்ைனர்.

(மாத்ெறை தினகரன் நிருபர்)

எமது நாடு எதிர்கநாக-
கியுள்்ள வபாரு்ளாொர 
வநருககடிககு தீர்வு கண்டு 
நாடடின் எதிர்காை ெந் -
ெதியினர் சுபீடெமாக 
ொழெெற்கான துரிெ நடை-
ெடிகறககற்ள எடுத்து 
ெரும்  ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரமசிஙகவுககு பூரண 
ஒத்துறைபபு ெைஙகவும் 
கடசி கபெமின்றி ெகைரும் 
ஆெரவு வெரிவிகக கெண்டும் என்ை 
பிகரரறணவயான்று வெவிநுெர 
பிரகெெ ெறபயில் (15)  ஏகமனொக 
நிறைகெறியது. 

வபாதுஜன ஐககிய முன்னணியின் 
ஆடசி அதிகாரத்திலுள்்ள வெவிநு-
ெர பிரகெெ ெறபயின் எதிர்ககடசித் 
ெறைெரும் ஐககிய கெசிய கடசி-

யின் உறுபபினருமான 
ையனல் வகாடிகார இப-
பிகரரறணறய ெறபயில் 
முன்வமாழிந்ொர். இென்-
கபாது அெர் பிகரரறணறய 
முன்வமாழிந்து உறரயாற்று -
றகயில்,    நாடு வநருககடி -
யானவொரு ெந்ெர்பபத்தில் 
குறுகிய கநாககஙகற்ளக 
வகாண்டு வெயற்படைாது 
நாடடின் எதிர்காை நன்றம 
கருதி அறனெரும் ஒன்றி-
றணந்து  ஆெரவு வெரிவிகக 

கெண்டுவமன்று வெரிவித்ொர். 
வெவிநுெர பிரகெெெறபத் 

ெறைெர் எஸ். வெெககயும் இென் -
கபாது உறரயாற்றினார். 

கண்டி மாவட்ட சில பகுதிகளில் 
14 மணிநேர நீர்வடடு அமுல்
(கபருெற்ள பி.எம். முகொர்)

கெசிய நீர் ெைஙகல் ெடிகாை -
றமபபு ெறபயின் கண்டி ெடைககு 
ஒன்றிறணந்ெ நீர் ெைஙகல் திடடைத்-
தின் நெயாைவென்ன முற்ெந்தி பிர -
கெெத்துககு குைாய்நீர் இறணபபு 
ெைஙகபபடைவுள்்ளொல் நாற்ள 
18ஆம் திகதி  வியாைககிைறம பி.ப. 
5 மணி முெல் மறுநாள் 19ஆம் திகதி 
வெள்ளிககிைறம மு.ப. 7 மணி 
ெறரயிைான 14 மணிகநர நீர் விநி -
கயாகத்ெறடை பின்ெரும் பகுதிகளில் 
அமுைாகும் என கெசிய நீர் ெைஙகல் 
ெடிகாைறமபபு ெறப அறிவித்துள்-
்ளது.

உடைெைவின்ன, ெத்கெவக -

ெர, கஙகா மாெத்றெ, நெயா-
ைவென்ன, ெரெவி மாெத்றெ, 
கைவெனிய, இந்திரா மாெத்றெ, பல் -
கைெைவின்ன, உஸ்ஸியாவகாடை, ெத்-
ெ்ளெத்றெ மற்றும் வபால்வகால்ை 
ஆகிய பகுதிகள் நீர் விநிகயாத் ெறடை-
யினால் பாதிககபபடும். இெனால் 
பாெறனயா்ளர்களுககு ஏற்படும் 
அவெ்ளகரியஙகளுககு கெசிய நீர் 
ெைஙகல் ெடிகாைறமபபு ெறப 
கெறை வெரிவிபபகொடு, நீறர 
முன்கூடடிகய கெமித்து றெத்து 
சிககனமாக பயன்படுத்துமாறு ககட -
டுகவகாண்டுள்்ளது. இதுபற்றிய 
கமைதிக விபரஙகளுககு 1939 என்ை 
இைககத்துடைன் வொடைர்புவகாள்்ள 
முடியும். 

கண்்்டய்னர ்படடிக்குள் 
இருந்து ச்டலம் மீடபு

கற்பிடடி தினகரன் 
விகேடை நிருபர்

புத்ெ்ளம் - மஹ -
கு ம் பு க க டை ெ ை 
கெயன்கு்ளம் பகு -
தியில் உள்்ள கொட-
டைவமான்றில் கடைந்ெ 
ஞாயிற்றுககிைறம 
(14)  ெடைைவமான்று 
மீ ட க ப ப ட டு ள் ்ள -
ொக வபாலிஸார் 
வெரிவித்ெனர்.

குறித்ெ பகுதியில் உள்்ள 33 
ஏககர் பரபப்ளவில் உள்்ள மாமரத் 
கொடடைம் ஒன்றின் கண்வடைய்னர் 
வபடடிககுள் இருந்து கமற்படி 
ெடைைம் மீடகபபடடுள்்ளொக மஹ -
கும்புககடைெை வபாலிஸார் வெரிவித்-
ெனர்.

கமற்படி மாமரத் கொடடைத்தில் 
பணிபுரிந்ெ மஹெ பகுதிறயச் 
கெர்ந்ெ 56 ெயதுறடைய நபர் ஒருெகர 
இவொறு ெடைைமாக மீடகபபட -
டுள்்ளார்.

இவொறு மீடகபபடடை ெடை -
ைத்தின் ெறைபபகுதியில் அடி 
காயஙகள் காணபபடுெொகவும் 

வபாலிஸார் குறிபபிடடைனர். குறித்ெ 
கொடடைத்தின் கண்வடைய்னர் வபட-
டிககுள் ெடைைவமான்று கிடைபபொக 
கிறடைத்ெ ெகெல் ஒன்றின் அடிபப -
றடையில் ெம்பெ இடைத்திற்கு வென்ை 
வபாலிஸார் விொரறணகற்ள ஆரம் -
பித்ெனர்.

கமற்படி மாமரத் கொடடைத்தில் 
கெறை வெய்யும் மூெர் ெனிககி-
ைறம (13) குறித்ெ கண்வடைய்னர் 
வபடடிககுள் இருந்துவகாண்டு மது 
அருந்தியொகவும், அென் பின்னர் 
அெர்களிறடைகய கடும் ொககுொ-
ெம் ஏற்படடுள்்ளொகவும் கமற்-
வகாள்்ளபபடடை முெற்கடடை விொர-
றணயில் வெரியெந்துள்்ளது என 
வபாலிஸார் வெரிவித்ெனர்.

கட்சி பேதமின்றி 

ஜனாதிபதியின் திட்டங்களுக்கு பூரண
ஆதரவு வழங்க அனனவரும் தீர்ானம்
தெவிநுவர பிரதெச ச்ையில் பிதரர்ண ஏகமனொக நி்ைதவறைம்

புததளம் ைஹகும்புககடவல ேகுதியில் சம்ேவம்

அமைசசர் கஞசனவுககு ைககள் ோராட்டு  

போலிஸ் கான்ஸ்டபிள் பசமவயிலிருந்து இமடநிறுததம் 

எரிதைாருள் விநித�ாகத்தில் 
QR முறை நீண்்ட கியூ
வரிறசக்கு முற்றுப்புள்ளி

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

எரிவபாருள் விநிகயாகத்தில் QR 
முறை அறிமுகபபடுத்தியென் காரண-
மாக   எரிவபாருள் நிறையஙகளில்  
காணபபடடை நீண்டை கியூ ெரிறெ 
மற்றும் வநரிெல்கள் குறைந்து ெரு-
கின்ைன. இெனால் எரிவபாருள் 
நிறைய ஊழியர்களும் சுைபமான 
முறையில் எரிவபாருள்கற்ள ொக-
னஙகளுககு வெலுத்தி ெருகின்ைனர். 

குறிபபாக வெலிகம நகரத்தில் 
இரண்டு எரிவபாருள் நிறையஙகளி-
லும் இெற்குமுன்னர் காணபபடடை 

நீண்டை கியூ ெரிறெகள் ெற்கபாது 
குறைந்துள்்ளன. இெற்கு முன்னர் 
இபபகுதியில் வீதிகள் முற்ைாக 
கபாககுெரத்துத் ெறடைபபடடிருந்-
ெது. இெனால் பல்கெறு அவெௌகரி-
யஙகளுககு மககள் முகம்வகாடுத்து 
ெந்ெனர். எரிவபாருள் நிறையங-
களில் முறுகல் நிறைறமகளும் 
காணபபடடைன. இந்ெ QR முறைறய 
அறிமுகபபடுத்தி கியூ ெரிறெககு 
முடிவுகடடிய அறமச்ெர் கஞென 
விகஜகெககரவுககு மககள் நன்றிக-
ற்ளயும் பாராடடுகற்ளயும்  வெரி-
வித்துள்்ளனர். 

பகாழும்பு ைாநகர சமேயினால் சுைார் 325 லட்சம் பசலவில் ைட்டககுளியில் நிர்ைா -
ணிககபேட்ட ேல்வமக பசயல்ோட்டு கட்டடதமத ைாநகர பையர் பராஸி பசனாநாயகக 
நாடாமவ பவட்டி திறந்து மவபேமதப ேடததில் காணலாம். ைாநகர சமே  உறுபபினர் 
பராய் போகஹவததவின் பவண்டுபகாளின் பேரில் இந்த பவமலததிட்டம் பைறபகாள்-
ளபேட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் பிரதி பையர் எம்.ரீ.எம்.இகோல் உள்ளிட்ட உறுபபினர்கள் 
ேலரும் கலந்துபகாண்டுள்ளமத ேடததில் காணலாம்.
 (ேடம்:ோணந்துமற ைததிய குறூப நிருேர்)

நாமல் உ�னவில் சுறறித்திரிநெ �ா்ன்�
மின்சாரம் ைாய்ச்சி தகா்ை தசய்ெ குறைச்சாடடு

அநுராெபுரம் கமற்கு தின-
கரன் நிருபர்

கைாவெெ, நாமல் 
உயன மற்றும் அெறனச் 
சூைவுள்்ள பிரகெெஙக-
ளில் பை ஆண்டுக்ளாக 
சுற்றித்திரிந்ெ 'பரனா'  
என் ை ற ை க க ப ப டு ம் 
யாறனறய  மின்ொ-
ரம் பாச்சி வகாறை 
வெய்ெ குற்ைச்ொடடின் 
கபரில் றகது வெய் -
யபபடடு பிறணயில் 
விடுெறை வெய்யபபட-
டிருந்ெ  ெந்கெக நபரான  
வபாலிஸ் கான்ஸ்டை-
பிற்ள  உடைனடியாக அமுலுககு 
ெரும் ெறகயில்  கடைந்ெ (10)  
கெறெயில் இருந்து   நிறுத்ெபபட -
டுள்்ளொக பிரகெெத்திற்கு வபாறுப-

பான உெவி வபாலிஸ்  கண்காணிப-
பா்ளர்  நாமல் வபகரரா வெரிவித்ொர்.

கல்கிரியாகம வபாலிஸ் நிறையத் -
தில் கடைறமயாற்றி ெந்ெ   ஜயசுந் -
ெர கஹரத் முதியன்ெைாகக  அஜித் 

குமார ஜயசுந்ெர ( 51622 ) என்ை 
ெந்கெக நபர் கடைந்ெ 06 ஆம் திகதி 
கல்கிரியாகம ெனவிைஙகு அலு -
ெைகத்தில்  ெரணறடைந்ெ பின்பு 
றகது வெய்யபபடடு நீதிமன் -
றில் ஆஜர்படுத்ெபபடடை கபாது 
பிறணயில் விடுெறை வெய்யப-
படடுள்்ளார்.

மின்ொரம்  ொககியெனால்  
ஏற்படடை ொககத்தினாகைகய  
பரனா உயிரிைந்துள்்ளொக 
யாறனயின் மரண பரிகொ -
ெறன நடைத்திய ெனவிைஙகு 
றெத்தியர் இசுரு கஹச்ெககாட-
டைகக முடிவு வெய்துள்்ளார்.

30 ெயதுறடைய 9 அடி உயரம் 
உறடைய  4 அடி  நீ்ளமுறடைய 

இரு ெந்ெஙகற்ள வகாண்டை  பரனா 
என்ைறைககபபடும் யாறனகய உயி -
ரிைந்துள்்ளொக றெத்தியர் வெரிவித் -
துள்்ளார்.

சீனன்பகாட்மட ோஸிய்யா ஜும்ஆப ேள்ளிவாசலின் உள்ளக தமரககு கிரமனட் ேதிக-
கும் நிகழ்வு பநறறு முன்தினம்  (15)  ேள்ளிச சஙகத தமலவர் அல்ஹாஜ் முகதார் 
அவர்களின் தமலமையில் ஆரம்பிதது மவககபேட்டது. இந்நிகழ்வில் ேள்ளிச சஙக 
பசயலாளர் அல்ஹாஜ் சிஹாப, ேள்ளிச சஙக உறுபபினர்கள், ஊர் பஜைாஅததார்கள், 
ஏறோட்டாளர்களும் கலந்து சிறபபிததனர்.   ேடம் பேருவமள விபசட நிருேர் 

ெனி�ார் ைஸ்ஸுடைன் 
தமா.்சக்கிள் தமாதி
விைத்து; இ்ைஞன் ைலி
ஹம்பாந்கொடறடை குறூப நிருபர்

ஹம்பாந்கொடறடை பிரகெெ 
கடுென, வகாமடிய, அலுவபாத் -
வெனிய வீதியில் ெனியார் கபாக -
குெரத்து பஸ் ெண்டிவயான் -
றுடைன் கமாடடைார் றெககிள்  
கநருககு கநர் கமாதி ஏற்படடை 
விபத்தில் கமாடடைார் றெககி -
ளில் ெருறக ெந்து வகாண்டி -
ருந்ெ இற்ளஞர் ஸ்ெைத்திகைகய 
உயிரிைந்துள்்ளொக கடுென (13)  
வபாலிஸார் வெரிவித்ெனர். 

கடுென, ஹிகுரகந்ெறெ 
ெசிபபிடைமாகக வகாண்டை 25 
ெயது விொகமாகாெ இற்ளஞர் 
ஒருெகர இவவிபத்தில் உயிரிைந் -
துள்்ளார். 

ெனியார் கபாககுெரத்து பஸ் 
ெண்டிறயயும் ொரதிறயயும் 
றகது வெய்ெ வபாலிஸார் விொ -
ரறணகற்ள முன்வனடுத்து ெரு -
கின்ைனர்.

 இராஜகிரிய, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர இந்து விததியால ைாணவர்களின் வாசிபபுததிறமன பைம்ேடுததவும் விஞ்ான அறிமவ வளர்ககுமுகைாகவும் நூலக கண்காட்சி ைறறும் விஞ்ான கண்காட்சி என்ேன புதன்கிழமை 
(10.08.2022 ) ோடசாமலயில் நமடபேறறன. விததியாலய அதிேர் த.பேரின்ே ராஜா தமலமையில் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டலில் இடம்பேறற இககண்காட்சியின் போது எடுககபேட்ட ேடஙகமள காணலாம்.  

கைாபூஷணம் ்க்கி�ா ஸித்திக் ைரீடின் 'நமது வரைாறறு ஆளு்மகள்' (ைகுதி -1) நூல் தவளியீடு  
(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)  

பிரபை எழுத்ொ்ளரும், பன்னூைா -
சிரியரும், ஓய்வுவபற்ை ஆசிரிறயயு -
மான கைாபூேணம் ஸககியா ஸித்திக 
பரீட எழுதிய 'நமது ெரைாற்று ஆளு -
றமகள்' (பகுதி -1) எனும் நூலின் 
வெளியீடடு விைா எதிர்ெரும் 
20 ஆம் திகதி காறை 9 மணிககு 
வகாழும்பு - 10, ெபால் ெறைறம 
ககடகபார் கூடைத்தில் இடைம் வபை -

வுள்்ளது.   முஸ்லிம் கவுன்சில் ஒப ஸ்ரீ -
ைஙகாவின் ெறைெர் என்.எம் அமீன் 
ெறைறமயில் நறடைவபறும் இவவி -
ைாவுககு பாராளுமன்ை உறுபபின -
ரும் ஸ்ரீைஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸின் 
ெறைெருமான ரவூப ஹககீம் பிரெம 
அதிதியாகக கைந்து வகாள்ொர்.  

பாராளுமன்ை உறுபபினர்க்ளான 
றிொத் பதியுதீன், கபீர் ஹாசிம், 
முஜிபுர் ரஹமான், இம்தியாஸ் பாககீர் 
மாககார், எஸ்.எம்.மரிககார், அபதுல் 

ஹலீம் மற்றும் முன்னாள் பாராளு -
மன்ை உறுபபினர் ெபீக ரஜாபடீன், 
முன்னாள் கமல் மாகாண ஆளுநர் 
அொத் ொலி ஆகிகயார் வகௌரெ அதி -
திக்ளாகவும் கெசிய எல்றை நிர்ணய 
ஆறணககுழுவின் உறுபபினர் 
ஏ.எம். நஹியா, முஸ்லிம் ெமய பண் -
பாடடைலுெல்கள் திறணகக்ளத்தின் 
கைாொரப பணிபபா்ளர் இபராஹீம் 
அன்ஸார், மாத்ெற்ள ொஹிராக கல் -
லூரியின் முன்னாள் அதிபர் புொஜி 

ஆகிகயார் விகெடை அதிதிக்ளாகவும் 
கைந்து வகாள்ெர்.  நூல் பற்றிய ஆய் -
வுறரறய டைாகடைர் அஷவேய்க ரவூப 
வேய்ன் (நளீமி) நிகழத்துெகொடு, 
நூலின் முெல் பிரதிறய மூோன் இன் -
டைர்வநேனலின் ெறைெர் முஸ்லிம் 
ெைாஹுடீன் வபற்றுக வகாள்ொர்.  

நிகழறெ ெெந்ெம் வொறைக -
காடசியின் வபாது முகாறமயா்ளர் 
முஹம்மட இர்பான் வொகுத்து 
ெைஙகுொர்.  

புத்ெ்ளம் வென்கமரிஸ் ெமிழ மகா 
வித்தியாைய கணனி அறைககு 40 
ஆயிரம் ரூபாய் வெைவில் 25 பி்ளாஸ் -
டிக கதிறரகள் வபற்றுகவகாடுககப-
படடுள்்ளன. ஆசிரியரும், ெமூக ஆர்-
ெ்ளருமான எஸ். ஆர். எம். முஹஸி 
கமற்வகாண்டை முயற்சியின் பைனாக 
இந்ெ கதிறரகள் (16)  ெைஙகி றெக-
கபபடடைன. அதிபர் அருடெககாெரி 
வஜனட கராடரிககாவிடைம் ெமூக ஆர்-
ெைர் எஸ்.ஆர்.எம்.முஹஸி றகய-
ளிபபறெ படைத்தில் காணைாம்.

படைம்: புத்ெ்ளம் தினகரன் நிருபர்



நிபுன வணி-
கசிஙக உயர் 
நீ தி மன ்ற 
ச ட ்ட த ்த ர -
ணியாக சத-
தியப் பிரமா-
ணம் சசய்து 
சகாண்டார்.  
ஓ க ஸ் ட 
ம ா ்த ம் 
எ ட ்ட ா ம் 
திகதி குறித்த 
ச த தி ய ப் பி ர -
மாண நிகழ்வு 
உ ய ர் நீ தி மன -
்றததில் இ்டம்சபெற்றிருந்தது. 

சசர் ச�ான சகாத்தலாவல பொதுகாப்பு 
பெல்கலலககழகததில் சட்டததுல்ற 
கற்லக செறியிலன பூர்ததி சசய்்த நிபுன 
வணிகசிஙக, ்தனது ஆரம்பெக கல்விலய 
மாத்தல்ற ராகுல கல்லூரியில் கற்றிருந-
்தார்.  

சட்டத்தரணி நிபுன வணிகசிஙக கிழககு 
மாகாண பிர்தம சசயலாளர் துசித்த பீ 
வணிகசிஙக மற்றும் அசசாககா ொணயக-
கார ்தம்பெதியரின பு்தல்வர் எனபெது குறிப்-
பி்டத்தககது. 

பிர்தம சசயலாளர் துசித்த பீ வணிகசிங-
கவின மூத்த பு்தல்வி ெதுணி வணிகசிஙக 
சகாழும்பு பெல்கலலககழகததில் சட-
்டத்தரணியாக சவளிசயறி, அச்த பீ்டத -
தில் விரிவுலரயாளராக க்டலமயாற்றி 
்தற்சபொது இலஙலக நிருவாக சசலவ 
அதிகாரியாக க்டலமயாற்றுகின்றலம  
குறிப்பி்டத்தககது. 

துசித்த பீ வணிகசிஙக அம்பொல்ற 
மாவட்ட அரசாஙக அதிபெராக இருநது 
பெல்சவறு அர்ப்பெணிப்பு மிகுந்த 
சசலவலய வழஙகி, கிழககு மாகாண 
பிர்தம சசயலாளராக மூவின மகக-
ளுககும் சி்றப்பொன முல்றயில் ்தனது 
சசலவலய வழஙகி வருகின்றார். அவரது 
சசலவகள் குறிதது மககள் பெலரும் 
பொராடடுத ச்தரிவிககின்றனர்.

உகலரனில் செசபொரிஷியா 
அணுமின நிலலய வளாகததுககு 
அணமித்த்தாக ்தாககு்தல்கலள 
சமற்சகாள்ள சவண்டாம் என சம்பெந -
்தப்பெட்ட இரு ொடுகலளயும் இநதியா 
சகடடுக சகாணடுள்ளது.  

ஐ.ொ.பொதுகாப்பு சலபெயில் 
உலரயாற்றிய இநதியாவின ஐ.ொ.
வுககான நிரந்தர பிரதிநிதியான 
ருசிரா காம்சபொஜ், அந்த அணுமின 
நிலலயததின உபெசயாகிககப்பெட்ட 
எரிசபொருள் களஞ்சியததுககு அண -
லமயில் செல்வீச்சு ெல்டசபெற்்ற -
்தாக கில்டத்த ்தகவல் ச்தா்டர்பொக 
இநதியா கரிசலன சகாணடிருப்பெ -
்தாகவும் அணுஉலல ஒனறின பொது -
காப்புககு குந்தகமான ெ்டவடிகலக -
கலள சமற்சகாள்ள சவண்டாசமனக 
சகடடுக சகாள்வ்தாகவும் ச்தரிவித -
்தார். இந்த அணுமின நிலலயததின 
மீது ரஷயா செல் ்தாககு்தல் ெ்டதது -
வ்தாக உகலரன குற்்றஞ்சாடடியல்தய -
டுதச்த இவ்வி்டயம் சவளிசய ச்தரிய -
வந்தது.  

ரஷய – உகலரன சமா்தல் ஆரம் -
பெமானதிலிருநது யுத்ததல்த நிறுததி -

விடடு சபெச்சுவார்தல்தககு திரும்புமா -
றும் இநதியா சகடடு வருவ்தாகவும் 
இரா�்தநதிர ரீதியாக பிரச்சிலனககு 
முடிவு காணும் முயற்சிகளுககு 
இநதியா ஆ்தரவாக இருககும் எனறும் 
்தமது உலரயில் கம்சபொஜ் சமலும் 
ச்தரிவிததிருந்தார்.  

உணவு ்தானியஙகலள அபிவி -
ருததி அல்டயும் ொடுகள் சபெற்றுக 
சகாள்வ்தற்கான க்தவுகள் தி்றககப் -
பெ்ட சவணடும், ்தானியஙகள் மற்றும் 
எரிசபொருடகலள விநிசயாகிப்பெதில் 
்தல்டகள் ஏற்பெ்டககூ்டாது எனறு ச்தரி -
வித்த இநதிய நிரந்தர பிரதிநிதி, கருங -
க்டல் வழியாக உகலரன ்தானிய ஏற் -
றுமதியில் ஈடுபெ்டவும் பெசலள மற்றும் 
உணவுப் பெண்டஙகலள ரஷயா ஏற்று -
மதி சசய்யவும் வழிவகுககும்.    
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மூன்்றமை ைாத காலத்தில் அறுவமை

ஹம்பொநச்தாடல்ட குறூப் நிருபெர்

அம்பெலாநச்தாடல்ட அரச செல் ஆராய்ச்சி 
நிலலயததில் AD 378 எனும் புதிய சவள்லள 
அரிசி (ொடு) வலக செல் கணடுபிடிககப்பெடடு 
விவசாயிகளுககு வழஙகுவ்தற்கு ெ்டவடிகலக 
எடுககப்பெடடுள்ளது. 

மூன்றலர மா்த காலததில் அறுவல்ட சசய்யக 
கூடிய்தாக இந்த புதிய வலக செல் காணப்பெ-
டுகி்றது. ஒரு ஏககருககு 180 புசல் செல்லல 

அறுவல்டயாக சபெ்ற முடியும் எனவும் ெம்பெப்-
பெடுகி்றது. ஒரு புசல் செல்லின எல்ட 21 கிசலா 
கிராமிற்கு அணமிதது காணப்பெடுகி்றது. 

13 வரு்டஙகளாக சமற்சகாள்ளப்பெட்ட 
ஆராய்ச்சியின பெயனாக நீண்ட காலததிற்கு 
பி்றகு இவ் புதிய வலக செல் கணடுபிடிககப்-
பெடடுள்ளது. ஹம்பொநச்தாடல்ட, சபொலனன-
றுலவ, அநுரா்தபுரம், மாத்தல்ற, காலி மற்றும் 
இரததினபுரி ஆகிய மாவட்டஙகளில் இது பெயி-
ரி்டப்பெ்டவுள்ளது.

AD 378 புதிய வகை நெல் ைண்டுபிடிப்பு; 
விவசாயிைளுக்கு வழஙைவும் ெடவடிக்கை  

உகமைன் அணுமின் உமல மீது தாககுதல் வவணைாம்  

பாதுைாப்பு சகபயில்   
இந்தியா வவண்டுவைாள்

அவுஸ்திவைலிய வ�ார்ப் �யிற்சியில் பிரைஞ்சு விைானஙகள்

அவுஸ்திசரலியாவுககு அருசக 
அலமநதுள்ள நியூ கலச்டானியா 
சொககிய செடிய விமான பெயணத-
தின ஒரு கட்டமாக பிசரஞ்சு சபொர் 
விமானஙகள் க்டந்த 10ம் திகதி 
்தமிழக சூளுர் விமான பெல்டத்தளத-
தில் ்தலரயி்றஙகின. இவற்றில் மூனறு 
விமானஙகள ரஃசபெல் யுத்த விமா-
னஙகளாகும். பிரானசில் இருநது 
கலச்டானியாவுககு இல்டவி்டாமல் 
பெ்றநது 72 மணிததியாலததில் 16,600 
கி.மீ. தூரதல்தக க்டககும் பிசரஞ்சு 
விமானப்பெல்டயின ஒரு முயற்சியா-
கசவ இப்பெயணம் சமற்சகாள்ளப்-
பெட்ட்தாகவும் எரிசபொருள் நிரப்பும் 
சபொருடச்ட இலவ சூளுரில் ்தலரயி-
்றஙகிய்தாகவும் டில்லி பிசரஞ்சு தூ்தர-
கம் ச்தரிவிததுள்ளது.

ஓகடஸ் 10 மு்தல் சசப்்டம்பெர் 18 
வலரயில் பிசரஞ்சு விமானப்பெல்ட 
இநச்தா – பெசுபிக சொககிய நீண்டதூர 
விமானப் பெயணஙகலள 'சபெகசஸ் 
22' என்ற சபெயரில் சமற்சகாள்ள-
வுள்ளது.  இம்மா்தம் 17ம் திகதி 
மு்தல் சசப்ச்டம்பெர் 10ம் திகதிவலர 
அவுஸ்திசரலியாவில் ெல்டசபெ்ற-
வுள்ள 'காரிருள்' என்ற சபெயரிலான 

பெனனாடடு விமானப் பெல்டகளின 
கூடடுப் பெயிற்சியில் அவுஸ்திசரலிய, 
�ப்பொனிய, இநதிய, அசமரிகக, 
இநச்தாசனசிய, சிஙகப்பூர், இஙகி-
லாநது, ச்தனசகாரிய மற்றும் ச�ர்ம-
னிய விமானப்பெல்ட விமானஙகளு-
்டன பிசரஞ்சு விமானஙகளும் கலநது 
சகாள்கின்றன எனபெது குறிப்பி்டத்தக-
கது.

இநச்தா – பெசுபிக பிராநதியததில் 
சீன பிரசனனதல்த எதிர்சகாள்ளும் 
வலகயில் அசமரிகக, இநதிய மற்றும் 
ஐசராப்பிய ொடுகள் ்தமது பிரசன-
னதல்த இப்பிராநதியததில் விரிவு-
பெடுததுமுகமாகசவ இக கூடடுப் 
பெயிற்சி ெ்டத்தப்பெடுவ்தாக அரசியல 
அவ்தானிகள் கருதுகின்றனர்.

தமிழொடு சூளுரில் 
தகையிறஙகி நசனறன

அககைப்�த்தமன உட்ரலக வதாட்ை

ஹற்்றன சுழற்சி நிருபெர் 
 
அககரப்பெத்தலன பிரச்தச சலபெககு 

உடபெட்ட உடசலக ச்தாட்டததிற்கு 
சசல்லும் பிர்தான பொலம் ஆபெத்தான 
நிலலயில் இருப்பெ்தாக ச்தாட்ட மககள் 
விசனம் ச்தரிவிககின்றனர்.  

குறித்த பொலதல்த, 800ககும் சமற் -
பெட்டவர்கள் பெயனபெடுததி வருகின்ற-
னர்.92 ஆம் ஆணடுககு முனனர் இஙகு 
பெலலககளால் ஆன பொலதல்தசய பிர-
ச்தசவாசிகள் பெயனபெடுததி வந்த நிலலயில், 
நுவசரலியா மாவட்ட பொராளுமன்ற உறுப் -
பினர் ஒருவரால் இரும்பினால் இரண்டலர 
அடி அகலமும் 30 அடி நீளமும் சகாண்ட 
பொலம் நிர்மாணிதது சகாடுககப்பெட்டது..  

எனினும், கடும் மலழயின சபொது பொலம் 
சவள்ளததில் மூழ்குவது்டன, மலழக 
காலஙகளில் பொலதல்த க்டகக முடியா்த -

வாறு பொலம் பெழு்தல்டநது காணப்பெடுவ்தாக 
சுடடிககாட்டப்பெடடுள்ளது.  

இந்த பொலதல்த புனரலமதது ்தருமாறு, 
மலலயக அரசியல்வாதிகளி்டம் பெலமுல்ற 
சகாரிகலக விடுத்த சபொதிலும் இதுவலர 
எவரும் இ்தலன புனரலமதது சகாடுகக 
முனவரவில்லல என மககள் ச்தரிவிககின -
்றனர்.    

கிழக்கு பிைதம நசயலாளரின 
புதல்வர் சடடததைணியாை 
சததியப் பிைமாணம்

மக்ைள் பயணிக்கும் 
பாலததின அவல நிகல

jpUNfhzkiy tshfk;

,yq;if fpof;fpyq;if gy;fiyf;fofk;

bg;Nshkh fw;ifnewpfSf;fhf 
tpz;zg;gq;fis mioj;jy; - 2022

fPNoAs;s fw;ifnewpfis gapYtjw;fhf 

nghUj;jkhd tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

kdpjts Kfhikj;Jt bg;Nshkh (DHRM) - II 
Mk; cl;Nrh;g;G

fzpdp mbg;gilapyike;j fzf;fply; bg;Nshkh 

(DCBA)

,f;fw;ifnewpahdJ ,yq;if> fpof;fpyq;if 

gy;fiyf;fof> jpUNfhzkiy tshfj;jpd; 

njhlh;ghly; kw;Wk; th;j;jf fw;ifnewpfs; gPlj;jpd; 

ntspthhp fw;ifnewpfs; myfpdhy; elhj;jg;gLfpd;wJ.

 nkhop%yk; - Mq;fpyk;

  fhyg;gFjp - 12 khjq;fs;

 thu ,Wjpfspy; tFg;Gf;fs; eilngWk;. 

tpz;zg;gq;fis %Lk; jpfjpahdJ 2022 xf;Nuhgh; 15 

Mk; ehshFk;.

Nkyjpf tpguq;fs;:

kdpjts Kfhikj;Jt bg;Nshkh (DHRM) 
  njhlh;ngz;  - 0766503294

  kpd;dQ;ry; - Coordinator_dhrm@esn.ac.lk
  njhlh;G  - http://www.tc.esn.ac.lk/DHRM/

fzpdp mbg;gilapyike;j fzf;fply; (DCBA)
  njhlh;ngz;  - 0775241170

  kpd;dQ;ry; - Coordinator_dcba@esn.ac.lk
  njhlh;G  -  http://www.tc.esn.ac.lk/DCBA/

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; Gjpa ntspNehahsH 

gphptpw;F cgfuzq;fis toq;Fjy;.

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; Njitg;ghl;bw;fhf 

fPo;f;fhZk; cUg;gbfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

    tpguk; njhlH ,yf;fk;

 1. mYtyf cgfuzq;fs; SI/16/2021

Nkw;gb toq;fYf;fhf jifikAs;s epWtdq;fs; kw;Wk; 

jdp egHfSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;f 

KbtJld; mYtyf cgfuzq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj 

&. 12500.00 itg;ig ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 

fhrhsH gphptpw;F nrYj;jpa gpd;G 2022.08.18k; jpfjp Kjy; 

2022.09.05 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 

tiuahd fhyj;jpw;Fs; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 

toq;fy;fs; gphptpy; Fwpj;j Nfs;tp epge;jidfSldhd 

tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022.09.06 K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsH gzpkidapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

kUj;JtH. lgps;a+.Nf. tpf;ukrpq;`

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - 

nfhOk;G 10

1964 ,yf;fk; 28d; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 

RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l fhzp RtPfhpj;jy; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- kPup/gp.nr/fh/3/146

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 4-3/7/2020/vr;lg;spt;/146

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 01.08.2022 

Mk; jpfjpa 2291/10 ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : kPupfik

M.t. 

,yf;fk;/ 
flj;jpuy; 

,yf;fk;

Jz;L 

,y.

tp];jPuzk; 

(n`f;l 

ahH)

fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510302/04/7 01 0.0009 `f;FUFk;Gu ,y. 7> 

`f;FUFk;Gu

510302/06/5 03 0.0148 `f;FUFk;Gu ,y. 7> 

`f;FUFk;Gu

510302/02/6 04 0.0523 `f;FUFk;Gu ,y. 7> 

`f;FUFk;Gu

510302/05/12 25 0.3766 `f;FUFk;Gu ,y. 7> 

`f;FUFk;Gu

510302/06/12 12 0.1687 `f;FUFk;Gu ,y. 7> 

`f;FUFk;Gu

lg;spt;.gp. gpurhj; ,e;jpf

gpuNjr nrayhsH>

kPhpfik.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

kPupfik.

2022.08.16

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhr;rpf;fil> kdNthpa> ,y. 52/4 Ir; NrHe;j tHzFy#hpa neYk; 

yf;\pfh tpy\hdp ngHdhd;Nlh Mfpa vd;dhy; nfhr;rpf;fil> 

kdNthpa> ,y. 52/4Ir; NrHe;j gPl;lH]; [{l; yhy; ,dhy; toq;fg;gl;l> 

ePHnfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR n[`hd; F&]; Gs;Nsapdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2015.09.03k; jpfjpa ml;NlhHzp jj;Jt ,y. 

1337I ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf Nrhrypr 

FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;. vd; 

rhHghf nrhy;yg;gl;l gPl;lH]; [{l; yhy; ,dhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j 

nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; nghWg;ghf khl;Nld;.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

fpof;F khfhzk;

eha;fis kylhf;Fk; jpl;lj;jpd; ngWif
fpof;F khfhzk;> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> mk;ghiw> fy;Kid> kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy 

gpuhe;jpaq;fspd; eha;fis kylhf;Fk; jpl;lj;jpid elj;Jtjw;fhf jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ngWiff;FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;

tpiykD 

FwpaPl;L ,y
ngWifapd; jiyg;G

eha;fspd; 

vz;zpf;if

tpiykD 

gpizj; 

njhif

tpiykD 

gpizf; 

fhyk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

EP/PD/Dog Ste/
Tri/2022 EP/

mk;ghiw gpuhe;jpaj;jpw;fhd eha;fis 

kylhf;Fjy;
1176 180>000.00 21.09.2022 2000/-

EP/PD/Dog Ste/
Bat/2022

kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpw;fhd eha;fis 

kylhf;Fjy;
1486 180>000.00 21.09.2022 2000/-

EP/PD/Dog Ste/
Kal/2022

fy;Kid gpuhe;jpaj;jpw;fhd eha;fis 

kylhf;Fjy;
1176 180>000.00 21.09.2022 2000/-

PD/Dog Ste/
Amp/2022

jpUNfhzkiy gpuhe;jpaj;jpw;fhd eha;fis 

kylhf;Fjy; 
3378 180>000.00 21.09.2022 2000/-

 Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB) Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;.

02.  jpUNfhzkiy> fpof;F khfhzk;> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fs mYtyfj;jpd; fzf;Ff; fpisf;F 

xt;Nthh; cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpyhd gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpahghu gjpTr; 

rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujp> vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; khfhz Rfhjhu Nritfs; 

jpizf;fsk;> ngWifg;gphptpypUe;J 2022.08.17 Kjy; 2022.08.30 tiu mYtyf Neuq;fspy; Mq;fpy nkhopapyhd 

Xh; KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

03.  tpiykDf;fs; tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 60 ehl;fs; fhy vy;iyf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb 

ml;ltizapy; tpiykDg; gpizapd; ngWkjp jug;gl;Ls;sJ cq;fsJ tpiykDr;nra;Ak; cUg;gbapd; KO 

tpiykDg; gpizj;njhifia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  xt;nthU ngWiff;Fk; ntt;Ntwhf tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;Fk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; jiyg;G kw;Wk; tpiykD FwpaPl;L ,yf;fk; njspthf 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy;fSld; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

jpUNfhzkiy> ePjpkd;w tPjp> 120> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> jpizf;fs ngWiff;FO jiytUf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 2022.08.31 K.g.10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G ngWifg;gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpypl KbAk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;> 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; %lg;gl;l gpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

06.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ xU gFjpia my;yJ rfyijAk; epuhfhpj;jy; my;yJ ,e;j Nfs;tpia 

toq;Ftjpy; ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf ,Uf;Fk;.

07.  Nkyjpf jfty;fis jpUNfhzkiy - khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhshplk; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

(njh.Ng - 026-2227438)

jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsk;

fpof;F khfhzk;.

1964 ,yf;fk; 28d; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 

RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l fhzp RtPfhpj;jy; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :- kPup/gp.nr/fh/3/2021/10

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 4-3/7/2020/vr;lg;spt;/213

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 01.08.2022 

Mk; jpfjpa 2291/09 ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : kPupfik

M.t. 

,yf;fk;/ 
flj;jpuy; 

,yf;fk;

Jz;L 

,y.

tp];jPuzk; 

(n`f;l 

ahH)

fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510248/01/8 01 0.0962 nfhl;ly ,y. 338V> 

fy;fKt Nkw;F

510282/02/8 19 0.3349 te;Jut ,y. 337> te;Jut

510282/03/12 48 0.9020 te;Jut ,y. 337> te;Jut

510282/02/4 01 0.0173 te;Jut ,y. 337> te;Jut

510282/02/3 01 0.0253 te;Jut ,y. 337> te;Jut

510282/03/4 01 0.0018 te;Jut ,y. 337> te;Jut

lg;spt;.gp. gpurhj; ,e;jpf

gpuNjr nrayhsH>

kPhpfik.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

kPupfik.

2022.08.16



112022 ஓகஸ்ட் 17 புதன்கிழமை 17–08–2022

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

toq;fy; Nfs;tpfs;

01 mEuhjGuk; gpuhe;jpaj;jpw;F ePh;f; fl;lz gw;Wr;rPl;Lfis 

(rhjhuzk; kw;Wk; rptg;G) mr;rpLjy;> toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpg;gjw;fhd xg;ge;jk;.

xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/BILL PRINTING/ RSA/2022/106

4000/-+ 
VAT

&gh 

36,000/-
gjpT nra;ag;gl;l mr;rply; Nrit toq;Feh;fs; - gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele: 025-2222296, Fax: 025-2225609

31/08/2022
gp.g. 2.00

02 Portable Type Ultrasonic Flow kPw;wh;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y:  WC/SS/M(NRW)FLOW METERS/ 2021/182-RH-R

6,000/-+ 
VAT
**

&gh  
180,000/-

Portable Type Ultrasonic Flow kPw;wh;fs;   toq;Ftjw;fhd 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 
175A,  fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> 

ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420-2

31/08/2022
K.g. 10.00

03 khj;jiw gpuhe;jpa Ntiyj;jsj;jpYs;s thfdq;fs; fOTk; 

Kw;wntspf;F kpd;rhuj;jpdhy; ,aq;Fk; ,uz;L fk;g cah;j;jp 

xd;iw toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y: RSC/S/P&C/S/HOIST/WORKSHOP/RH/2021-55R

2,000/-+ 
VAT

&gh 

15,000/-
,uz;L fk;gq;fs; nfhz;l kpd;rhu cah;j;jp 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ ,uz;L fk;g kpd;rhu 

cah;j;jpfis toq;Ftjw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cs;ehl;L Kfth;fs;

0.72
kpy;ypad; 

gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele:041-2222105, Fax 041-2221329

07/09/2022
gp.g. 2.00

04 khypk;gl ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpf;F kpd;dy; kw;Wk; ,b 

ghJfhg;G Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/LPS&SPS/ MALIMBADA/RH/2022-02

6,000/-+ 
VAT

&gh 

120,000/-
kpd;dy; kw;Wk; ,b ghJfhg;G Kiwikia    

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

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

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

8.00
kpy;ypad; 

gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

07/09/2022
gp.g. 2.00

05 fsdp gpuhe;jpaj;jpYs;s NtiyfSf;F Aggregate Base  Course  
(ABC)  kw;Wk; fw; Jfs;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y:  RSC(W/N)/SS/ABC/KEL(O&M)/2022/53  

4,000/- +  
VAT

&gh  
52,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; 3.47
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> 

fltj;ij. 

Tele: 0112922129, Fax: 0112922146

31/08/2022
K.g. 10.00

M & E Nfs;tpfs;
06 Gj;jsk; khtl;lj;jpy; ghlrhiy epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F Bore 

Hole type Submersible (gbepiy II) ePh;g; gk;gpj; njhFjpfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;. (20 kWf;Ff; Fiwthdit )  
xg;ge;j ,y:  RSC(NW)/M(PUT)/P/RC(SCH/PRO)/PUT DIS/2022/43

4,000/-+ 
VAT

&gh  
60,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

4.0 kpy;ypad; gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086

07/09/2022
gp.g. 2.00

Nritf; Nfs;tpfs;

07 gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

guhkhpg;G Nritfs;

xg;ge;j ,y :  DPC/WP/S/BIY/CIVIL/O&M/2022/06

12,500/-  + 
VAT

&gh 

300,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePtr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328, Fax: 011-2635885

07/09/2022
K.g. 10.00

08 nghy;gpj;jpfk> khN`h ePh; toq;fy; jpl;lq;fs; kw;Wk; 

njJUXah ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpfSf;F njhopyhsh; 

Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y :  RSC(NW)/M-KURU/SER/O&M/POLPI/2022/49

12,500/-  + 
VAT

&gh  
165,000/-

Njh;r;rpaw;w kw;Wk; Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; 

Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 

mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 

gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

r%f mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ 

tpahghug; gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

16.43 
kpy;ypad; 

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-29Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F FUehfy; 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

31/08/2022
gp.g. 2.00

09 ehuk;ky kw;Wk; fphpcy;y ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F 

njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y:  RSC(NW)/M-KURU/SER/O&M/NARA-GIRI/2022/52

12,500/-  + 
VAT
**

&gh  
131,000/-

Njh;r;rpaw;w kw;Wk; Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; 

Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 

mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 

gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

r%f mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ 

tpahghug; gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

13.05 
kpy;ypad; 

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-29Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Gj;jsk; 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

31/08/2022
gp.g. 2.00

10 gpxep tlf;F fl;blk; kw;Wk; ,lg;gug;Gf;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/JANITORIAL-RSC(N) /2022/008

4,000/-+ 
VAT

&gh  
48,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; 4.87 kpy;ypad; gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 

aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.

Tele:024-2227313/  
024-2225719/ 
024-2227340
Fax:024-2225088/
024-2227341
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-30Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F aho;g;ghzk; tPjp> 

tTdpah NjePtt rigapy;; ,lk;ngWk;.

07/09/2022
K.g. 10.00

11 ujk;gy ePh; toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; gpuTd;];`py; epyj;jb 

ePh;j;Njf;f ,lg;gug;Gf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/J/RADAMPALA & BROWNSHILL/
O&M/2022-81

4,000/-+ 
VAT

&gh 

37,500/-
%d;W tUlq;fs; my;yJ mjw;F Nky; 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfspy; mDgtk; tha;e;j 

tpahghu gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;l epWtdk;

2.5
kpy;ypad;

gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele:041-2222105, Fax 041-2221329

31/08/2022
    gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

12 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F gf;Nfh Nyhlh; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2022/50 

6,000/-+ 
VAT

&gh 

6,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129  Fax: 0112922146

31/08/2022
K.g. 10.00

2022-08-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Njitaw;w thfdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpw;gid nra;jy; xg;ge;j ,y: DGM/M&E/REDUNDANT VEHICLES & EQUIOMENT/2022/01 - ,e;jf; Nfs;tpf;fhd Mtzq;fs; 

gpd;tUk; mYtyfq;fspy; toq;fg;gLk; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;;.

Nfs;tp kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT NjePttr jiyik mYtyfk; kw;Wk; rfy gpuhe;jpaq;fspd; gpxep (Nk/t)> gpxep (Nk/nj)> gpxep (Nk/k)> gpxep (Cth)> gpxep (rg;ufKt)> gpxep (t/k)> gpxep (fpof;F)> gpxep (njw;F)> gpnghK 

(fp/nj)> gpxep (t/Nk)> gpxep (tlf;F)> gpxep (kj;jpa)> gpxep (Nkw;F cw;gj;jpfs;)

2022-08-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. `pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ HIKKADUWA/O&M/2021-191R - ,e;jf; 
Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-24Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

2022-08-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ntypfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jp;w;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/WELIGAMA/O&M/2022-107 - ,e;jf; Nfs;tpapd; 
KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-24Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk;je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

ePH toq;fy; mikr;R 

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

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

,Wjp jPu;khd nghJ mwptpj;jy;
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; 

fPohd mwptpj;jy;

cj;Njrpf;fg;gl;l kPjktpypUe;J mk;ghiw tiuahd 

132 fp. t kpd; flj;Jk; fk;gp kPsikj;jy; 

nraw;jpl;lj;jpw;fhd Muk;g Rw;whly; guprPyid 

(M.R.g.) mwpf;if

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; guprPyid gpw;Nru;f;if (M.R.g.) 

mwpf;ifia Ma;T nra;jjd; gpd;du; kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhurigahdJ 22 etk;gu; 2000 k; jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 

1159/22 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 

1993 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f; Njrpa Rw;whly; rl;l 

(fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 

9(1) ,w;fikthf ,y. 50> Nru; rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;j> 

nfhOk;G-02 vDk; Kftupapy; mike;Js;s ,yq;if kpd;rhu 

rigf;F Nkw;$wg;gl;l nraw;jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 

mq;fPfhuj;jpid Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl 

tpjpfSf;fikthf toq;f jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; 

nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. 2000 Mk; Mz;bd; 

53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; 

nghJ Mtzkhf Nkw;$wg;gl;l M.R.g. mwpf;ifahdJ kj;jpa 

Rw;whly; mjpfhurigapd; E}yfj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsu; ehafk; 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 'guprugpar'> 

,y.104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

jpUj;j mwptpj;jy;
2022.08.18 Mk; jpfjp jpwf;fg;gltpUe;j> rpNyhd; nlapypepa+];> jpdkpd> jpdfud; 

gj;jphpiffspy; 2022 [{iy 28 kw;Wk; 29k; jpfjpfspy; Muk;gj;jpy; gpuRukhd 

fPo;f;fhZk; Nfs;tpapd; %lg;gLk; jpfjp ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; 

rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; jpUj;jg;gLfpwJ.

Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd; ngah;
Fwpg;gplg;gl;lthW 

%lg;gLk; jpfjp

Gjpa %lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/04/021

nubkpf;];l; 

nfhq;wPl; - 30G
18.08.2022 13.30 

kzp

26.08.2022 13.30 

kzp

Vida epge;jidfs; khw;wkpd;wp ,Uf;Fk; 

toq;fy;fs; gphpT

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

,y.45> nyapld; ng];jpad; tPjp> 

nfhOk;G - 01

njh.Ng ,yf;fq;fs;  : 2482231>2483338>2482832>2482409

ngf;]; ,yf;fq;fs;  : 2381652> 2470443
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghPl;irfs; jpizf;fsk;

fhfpjhjpfspd; toq;fYf;fhd ngWif
2022.08.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2023.07.31 Mk; jpfjp tiuapyhd xUtUl 

fhy vy;iyf;fhdJ)

Contract No.: EX/SB/04/04/2022
2022.08.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2023.07.31 Mk; jpfjp tiuapyhd xUtUl fhy 

vy;iyf;F fhfpjhjpfspd; toq;fYf;fhd ngWiff;fhf  tpjpf;fg;gl;l Mff; Fiwe;j 

mDgtj;ijAila jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghPl;irfs; 

jpizf;fs ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiyth; ,g;NghJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. KOikahd 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;j jFjpiag; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fhfpjhjpfis toq;Ftjpy; %d;W tUl 

mDgtj;ijAKilatuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ghPl;irfs; jpizf;fs> 

3 Mk; khbapd; toq;fy; fpisapypUe;J (njhiyNgrp : 011-2786200 my;yJ 011-

2785219) ngw;W 2022.09.06 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiu tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

5.  xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 7000 &ghitr; nrYj;jpa 

gpd;dh; 2022.09.06  Mk; jpfjp gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf tpahghu 

gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpAld; 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; toq;fy; gphptpypUe;J nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdT nuhf;fg;gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

6.  tpiykDf;fs; mtw;iw jpwf;Fk; ehspypUe;J 90 ehl;fSf;F (2022.12.06 Mk; jpfjp 

tiuAk;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW mike;Js;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; : ,yq;ifapy; nraw;gLk; Gfo; tha;e;j th;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjj;JlDk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjphpapy; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk;;; ,Wjpj; 

jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F (2023.01.05 Mk; jpfjp tiuAk;) nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;sJkhd  tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
   

tpiykDtpd; ngWkjp tpiykDg;gpiz

500>000 &gh tiuapyhdJ 5>000 &.

500>001 &ghtpypUe;J 1>000>000 tiuapyhdJ 10>000 &.

1>000>000 &ghtpw;F Nkw;gl;lJ 15>000 &.

8.  tpiykDf;fs; 2022.09.07 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; jpizf;fs> 3 Mk; 

khbapd; toq;fy; fpisapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;glhky; jpUg;gp mDg;gg;gLk;. tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> NkNyAs;s 

Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; mitfs; jpwf;fg;gLk;.

9.  chpa Kiwapy; g+uzg;gLj;jg;gl;lJld; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of Supplying Stationery”,  
Contract No. EX/SB/04/04/2022 vd Fwpg;gplg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

10.  ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; epuhfhpg;gjw;Fk; tpiykDf;Nfhuy; 

nrad;Kiwia xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;duhf ve;j Neuj;jpYk; 

tpiykD Kd;ndLj;jiy ,y;yhnjhopg;gjw;fhfTk; ,jd; topahf ghjpg;gile;j 

tp;iykDjhuUf;F my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F vt;tpj nghWg;igAk; 

toq;fhkypUg;gjw;Fk; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; eltbf;iffSf;fhd 

fhuzj;ijAk; ghjpg;gile;j tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F vt;tpj 

flg;ghl;ilAk; fhuzj;ijAk; Rkj;jhkypUg;gjw;fhd chpikia jpizf;fs 

ngWif FOthdJ nfhz;Ls;sJ.

ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;>

ghPl;irfs; jpizf;fsk;>

ngytj;j> gj;juKy;y.

17.08.2022

fhzpfisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 
nraw;wpl;l Kd;nkhopTfisf; Nfhuy;

khefu rig - Etnuypah

Etnuypah khefu rigf;F chpj;jhd `hthvspa clG];]yht tPjpapYs;s 02 &l; 

34.8 Ngh;r; fhzpapyike;Js;s epue;ju fl;blj;Jld; $ba fhzpapy; fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; 

nraw;wpl;lq;fspd; jFjp tha;e;j nraw;wpl;lnkhd;iw eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf khefu 

Mizahshpdhy; Kd;nkhopTfs; Nfhug;gLfpd;wd.

 jdpahh; kUj;Jkidnahd;iw eilKiwg;gLj;jy;

 fhl;rpf;$lnkhd;iw eilKiwg;gLj;jy;

 Milj;njhopw;rhiynahd;iw eilKiwg;gLj;jy;

 Njrpa nghUshjhuj;jpw;F me;epa nrythzpia ngw;Wf;nfhs;sf;$ba Vida 

jFjpahd Kd;nkhopTfs;

,jw;fhd> epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtj;ij> itg;Gj;njhif kw;Wk; 

gbtf;fl;lzj;ijr; nrYj;jp Etnuypah khefu rigapd; fhzpg; gphptpy; 2022.08.24 Kjy; 

2022.09.07 md;W gp.g.03.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. gbtf;fl;lzk; &gh 5000/- kw;Wk; 
muR mDkjpj;j thpfSk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

Kd;nkhopTfis cs;slf;Fk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'nraw;wpl;lj;jpw;fhd 

Kd;nkhopTfis rkh;g;gpj;jy;" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lnkd;gJld; '%yg;gpujp" kw;Wk; 

'efy;gpujp" vdj; njspthf Fwpg;gpl;L jdpj;jdpahf Kj;jpiuapl;L khefu Mizahsh;> 

khefu rig> Etnuypah vd;w Kfthpf;F ,uz;L jghYiwfspy; 2022.09.08 md;W 10.30 

kzpf;F Kd;dh; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Nkw;nfhs;sy;  

Ntz;Lk;. Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L 

itf;fg;gl;Ls;s 'fhzp Fj;jiff;F tpLjy;" vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; 

Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

2022 nrg;lk;gh; 08 md;W K.g.10.30 ,w;F tpiykD jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

nraw;wpl;l Kd;nkhopthsh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; nraw;wpl;l Kd;nkhopTfs; epuhfhpf;fg;gLtJld; rkh;g;gpf;fg;gLk; 

Kd;nkhopTfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd mjpfhuk; Etnuypah 

khefu rigf;F chpj;jhFk;.

njhlh; 

,yf;fk;
tpguk;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg; 

gLk; itg;Gj; 

njhif &gh

01

`hthvspa clG];]yht tPjpapyike;Js;s 

02 &l; 34.8 Ngh;r; msthd fhzpapyike;Js;s 

epue;juf; fl;blj;Jld; $ba fhzpiaf; 

Fj;jiff;F tply;

5>000.00 20>000.00

v];.gp.Nf.Nghjpkhd;d

gjpy; khefu Mizahsh;

khefurig> Etnuypah

tprhuizfs; : - 052-2222275

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa itj;jparhiy fz;b 

Rfhjhu mikr;R

01.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; Nritfisf; 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2022-09-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Procurement of Firewall, UPS and Ink Tank Printer for National Hospital Kandy

Item Description Qty
1 Firewall 01

2 6 kVA Online Uninterrupted Power Supply System 02

3 Existing 10 kVA Uninterrupted Power Supply System Battery 
Replacement

32

4 Ink tank Printer with tone and other accessories 20

02.  2022 Mf];l; khjk; 18Mk; jpfjp Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; khjk; 08Mk; jpfjp tiu K.g. 

8.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; fz;b Njrpa itj;jparhiyf;F 

2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; khjphpg; gbtq;fspy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; 

K.g. 10.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhug+h;t gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;tjw;F 

,lkspf;fg;gLk;.

03.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis gjpTj; jghy; %yk; gpd;tUk; Kfthpf;F 

mDg;gp my;yJ fz;b Njrpa itj;jparhiy gpujhd fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L xg;gilf;fyhk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ePq;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntiyiaj; njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  vt;thwhapDk; tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; kw;Wk; jpfjpf;Fg; gpd;dh; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;. tpiykD 

Mtzq;fis fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

05.  05 kpy;ypad; &ghTf;Fk; Nkw;gl;l tpiykDf;fSf;F ,yq;if fk;gdpfs; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; (PCA3) ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Per bid meeting) 2022-08-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; ,lk;ngWk;.

07.  Nghl;b hPjpapyhd Kiwapd; fPo; tpiyf;Nfhuy; ,lk;ngWk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;b.

kPl;fg;glhj mlF jq;f Mguz Vytpw;gid
kf;fs; tq;fpapd; Nffhiy gpuhe;jpaj;Jf;F cl;gl;l fPo;fhZk; fpisfspYk; 

Nrit epiyaq;fspYk; 31.12.2020 k; jpfjp tiu mlF itf;fg;gl;Ls;s 23 

nrg;lk;gu; 2022 jpfjp tiu kPl;fg;glhj mlF jq;f Mguzq;fs; fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s jpfjpfspy; fPo;f;fhZk; ,lq;fspy; K.g.9.00 kzp Kjy; Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk;.

Vytpw;gid 

jpfjp

2022 nrg;lk;gu; 24 (rdp jpdk;)

2022 nrg;lk;gu; 25 (QhapW jpdk;)

Vytpw;gid 

,lk;

Nffhiy fpis 

tshfk;

Utd;nty;y 

fpis tshfk;

khtdy;iy 

fpis tshfk;

tuf;fhnghy 

fpis tshfk;

mlF 

itf;fg; 

gl;Ls;s 

fpis

Nffhiy> 

Nffhiy fil 

tPjp> Gyj; 

nfh{`gpl;ba>

nfhl;bahFk;Gu

Utd;nty;y> 

vl;bahe; 

Njhl;il> 

njuzpafy> 

nj`pXtpl;l> 

Nfhdfy;njdpa

khtdy;iy> 

,wk;Gf;fid> 

n`k;khj;jfk> 

muehaf;f

tuf;fhnghy> 

Jy;`pupa> 

fypfKt

mlF  

itf;fg; 

gl;Ls;s 

Nrit 

epiyaq;fs;

nkhnuhd; 

njhl;l> 

Njthyfk 

futdy;iy 

fpj;Jy;fy> 

mkpj;jpupfy

khtdy;iy> 

mYj;Etu>

gj;jk;gpl;ba

my;fk> 

fyg;gpl;lkl> 

n`huf]; kq;fl> 

neYe;njdpa

Nkw;Fwpg;gpl;l gpufhuk; eilngwTs;s ,e;j Vytpw;gid kWmwptpj;jy; VJkpd;wp 

tq;fpapd; tpUg;gj;jpw;F Vw;g ,uj;Jr; nra;jy;> xj;jp itj;jy; my;yJ 

xd;wpizj;J elhj;jy;> Vytpw;gid eilngWk; ,lj;ij khw;wpaikj;jy; Nghd;w 

ve;j eltbf;ifiaAk; vLf;Fk; mjpfhuk; tq;fpf;F cs;sJ

gpuhe;jpa Kfhikahsu; 

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyikf; fhupahyak; 

,y.14> tpd;];ld; tpf;ukrpq;f khtj;ij> Nffhiy

njhiyNgrp ,y:  035-2222300 

  035-2222396

FUehfy; gpuNjr rigf;F chpj;jhd fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; fhzg;gLk; 

Mjdq;fis 2022.10.01 Kjy; 2025.10.01 tiuahd fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhff; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  ngWifg;gbtq;fis toq;fy; 2022.08.17 Kjy; 2022.09.14 tiu Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2.  2022.09.14 md;W gp.g. 03.00 tiu khj;jpuk; Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> 

2022.09.15 md;W K.g. 10.00 tiu khj;jpuk; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> 

md;iwajpdk; K.g. 10.30 ,w;F ngWif jpwf;fg;gLk;.

3.  chpj;jhd ngWiff;fhd gpizj; njhif> tpiykDg; gpiz kw;Wk; gbtf;fl;lzk; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ngWifg; gbtq;fisg; g+uzg;gLj;jp> ~nrayhsH> 

FUehfy; gpuNjr rig> cljpfz> rhufk| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; 

Nkw;nfhs;syhk;.

4.  ePq;fs; thp nrYj;Jk; midj;J Mjdq;fspw;Fk;> muR mt;tg;NghJ tpjpf;Fk; 

thpfs; kw;Wk; fl;lzq;fisr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

jiytH>

FUehfy; gpuNjr rig

cljpfz - rhufk.

ml;ltiz 01

2022Mk; Mz;by; Fj;jiff;F tplg;gLk; Mjdq;fs;

njhlH 

,yf; 

fk;

2022Mk; Mz;by; 

Fj;jiff;F tplg;gLk; 

Mjdq;fs;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh. r

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpizj; 

njhif 

&gh. r.

2022k; Mz;bw;fhd 

Mff;Fiwe;j 

Nfs;tp

&gh.r.

1 gpujhd mYtyf 

rpw;Wz;br;rhiy

250.00 25>500.00 510>000.00

2 gpujhd mYtyf cly; 

tYt+l;ly; epiyak;

250.00 19>200.00 384>000.00

FUehfy; gpuNjr rig jiytH

cljpfz - rhufk FUehfy; gpuNjr rig

2022.08.17 

ngWif mwptpj;jy;

FUehfy; gpuNjr rig

,yf;fk; 693V> 

ePh;nfhOk;G tPjp> 

khNghy> tj;jis 

,y; cs;s 

C.R.ngNuuh 
mlF epiyak; 

2022.08.31 Kjy; 
%lg;gLk; vd 

mwptpf;fg; 
gLfpd;wJ.

chpikahsh;

njhiyNgrp 

,y : 

0112940140

0723464367

vdJ ,y. 3/2/1/142
gpuNjr nrayfk;

kpDtq;nfhil

2022.08.08

fhzp RtPfhpg;G rl;l %yk; 
(mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

,q;F fPNo cg ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gLk; fhzpia murhq;fk; RtPfhpf;f 

cj;Njrpj;Js;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2022.05.09 jpfjp ,yf;fk; 2279/08 cila 

mur mjptpNrl tHj;jkhdp gj;jphpifapd; 

gFjp III I ghHf;fTk;.
cg ml;ltiz

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayfg; gphpT : kpDtq;nfhil

fpuhk NrtfH gphpT :  ,y. 125/5 
kpDtq;nfhil 

tlf;F

Chpd; ngaH : nklKy;iy

fhzpapd; ngaH :  Nfhd; f`tj;ij 

my;yJ Nfhd; 

f`tj;Nj nfgy;y

fhzpg; gphpj;njLg;G ,y : K.gp.fk; 4289

fhzpj;Jz;L ,y : 01

gug;gsT : 0.1012 n`f;lahH

A.lg;spt;.hp.A. uh[fUz

gpuNjr nrayhsH

kpDtq;nfhil.

nfhOk;G khtl;lj;jpd; = [atHjdGu 

Nfhl;Nl gpuNjr nrayhsH gphptpd; 514 

ntypf;fl fpof;F fpuhk mYtyH gphptpd;> 

,yf;fk; 216> uh[fphpa tPjp> uh[fphpa vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk;> [ayj; Nrdhuj;dNf 

tUzgphpa Nrdhuj;d Mfpa ehd;> ,jd; 

gpd;dH> [ayj; Nrdhuj;dNf tUz 

[ayj; vd cgNahfpg;Ngd; vd ,yq;if 

Fbaurpw;Fk; midj;J ,yq;ifg; 

gpuirfspw;Fk; kpfTk; nfsutkhf 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

J.S. tUz [ayj;

61-1477 Mitsubishi 
L300,  1991,  Bus 
கூடிய விமைக் ககோரி-
க்மகக்கு.  வெலிபல் 
பி னோன் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  கோலி வீதி,  
வகோழும்பு-03.  வதோ.கப 
0714 5 42 958 .
 047401

WP AAV-7596 Bajaj,  
2014,  WP  ABE-
4203 b ajaj,  2015,  
Threew heel கூடிய 
விமைக்  ககோரி-
க்மகக்கு. வெலிபல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  கோலி வீதி,  
வகோழும்பு-03.  வதோ.கப 
0711 2 10 810 .
 047398
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mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jnra;jy;

,y:147 U];fpd; mtdpA> ,yz;ld; E12 
6PP> If;fpa ,uhr;rpak; ,lj;jpy; 

kapy;thfdk; kfhNjtd; my;yJ 

,uhkhrhkp kapy;thfdk; kfhNjtd; 

Mfpa vd;dhy; fiythzp Nfhghyuj;jpdk; 

,yz;ld; kd;whbahu; ehafj;jpdhy; 

cWjpg;gLj;jg; gl;l 2017Mk; Mz;L 

xf;Nlhgu; khjk; 23Me; jpfjpa mw;Nwhzpj; 

jj;Jt gjptpyf;fk; 34 gf;fj;jpy; 7 Mk; 

gpuptpy; 2280 jpdg;Gj;jfj;jpy; 2017Mk; 

Mz;L xf;Nlhgu; khjk; 23 Me; jpfjpa 

mw;Nwhzp mDkjpg;gj;jpuk; %yk; nfhOk;G 

-101/3A> nrd;.ngdbf; tPjp> nfhOk;G-13 

,lj;jpy; trpf;Fk; ikjpyp kapy;thfdk; 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg;gj;jpuk; ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag; 

gl;L nry;Yg; gbaw;wjhf;fg;gLfpwJ.

jpfjp: 17.08.2022

kapy;thfdk; kfhNjtd; my;yJ 

,uhkhrhkp kapy;thfdk; kfhNjtd;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
Nfs;tp mwptpj;jy;

jpUNfhzkiyapy; rPdf; FlhtpYs;s  

12 vz;zpf;ifahd vz;nza; fsQ;rpa 

jhq;fpfspd; ,ae;jputpay; Rj;jpfhpg;Gfs;

B/44/2022
jpUj;jk;

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; ,e;jg; gj;jphpifapy; 

gpuRukhd tpsk;guj;jpd; gpufhuk; Vw;fdNt Fwpj;j 

tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s 

kw;Wk;  ,e;j tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfspy; 

gq;Fgw;w Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

ftdj;jpw; nfhs;SkhW  ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpiyf;Nfhuypd; 

Nehf;fj;jpd; cg gphpT 3.1 ,t;thW thrpf;fg;gl 

Ntz;Lk; vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;.

gpd;tUk; gphpTfspy; NkYk; tpghpf;fg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk;> ~~nghUj;jkhd xg;ge;jf;fhuiu epakpj;J> 

gd;dpnuz;L (12) vz;zpf;ifahd vz;nza; 

fsQ;rpa jhq;fpfis (jhq;fpfs; 38-41> 61> 64> 

73-76) ,ae;jputpay; Rj;jpfhpg;G nra;tNj ,e;jg; 

gzpapd; Nehf;fkhFk;.||

,jw;Fg; gjpyhf

~~gd;dpnuz;L (12) vz;zpf;ifahd vz;nza; 

fsQ;rpa jhq;fpfSf;F (jhq;fpfs; 38-41> 61> 64> 

73-76) ghpNrhjid Nritfis toq;Ftjw;F 

nghUj;jkhd xg;ge;jf;fhuiu epakpg;gNj 

,e;jg; gzpapd; Nehf;fkhFk;. xg;ge;jf;fhuh;fs; 

ghpNrhjid gzpfis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; 

kw;Wk; jhq;fpfspd; gad;ghLfs; gw;wpa 

mwpf;ifia toq;Fjy; Ntz;Lk;. kPs; kjpg;gPL> 

jpUj;jNtiyfs; my;yJ kPsikg;G NtiyfSf;F 

ghpe;Jiufis toq;Fjy; Ntz;Lk;.||

VNjDk; rpukj;jpw;F ,ngh$ tUj;jj;ijj; 

njhptpf;fpd;wJ.

jiyth;>

jpizf;fsg;  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

1Mk; khb> ,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij>nfhOk;G-09

njhiyNgrp: 011-5455335 

njhiyefy;: 011-5455424

fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; jug; guPl;ir - 2021(2022) 

nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;w Kbahky; Nghd guPl;rhu;j;jpfSf;fhf 

kPz;Lk; nra;Kiwg; guPl;iria elhj;Jjy;

,g;guPl;irapd; vOj;Jg; guPl;irf;Fj; Njhw;wp nra;Kiwg; ghlq;fspd; nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;w 

Kbahky; Nghdjw;fhf vq;fsplk; Ntz;LNfhs; tpLj;j guPl;rhu;j;jpfspd; nra;Kiwg; guPl;ir fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjpfspy; gpd;tUk; epiyaq;fspy; elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

ghl 

vz;

ghlk; nra;Kiwg; guPl;ir eilngwTs;s guPl;ir 

epiyak;

guPl;ir 

eilngWk; 

jpfjp

52 eldk; (Njrpa) k`ufk k.k.tp> k`ufk - kz;lg ,y 01> 02 2022.08.20

53 eldk; (gujk;) ,uhkehjd; ,e;J kfspu; fy;Y}up> nfhOk;G-04 2022.08.20

28 kidg;nghUspay; mEyh tpj;jpahyak;> ENfnfhl.

nrd; me;Njhdp kfspu; tpj;jpahyak;> nfhOk;G-03

2022.08.20

54 rq;fPjk; (fPioj;Nja) nrd; N[hd; k.tp> ENfnfhl. 2022.08.20

55 rq;fPjk; (fu;ehlfk;) ,uhkehjd; ,e;J kfspu; fy;Y}up> nfhOk;G-04 2022.08.20

56 rq;fPjk; (Nkiyj;Nja) ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;> ngytj;ij> 

gj;juKy;y.

2022.08.19

57 ehlfKk; muq;fpaYk; 

(rpq;fsk;)

[dhjpgjp tpj;jpahyak;> k`ufk - kz;lg ,y 01> 

02

2022.08.20

58 ehlfKk; muq;fpaYk; (jkpo;) ,e;Jf; fy;Y}up> nfhOk;G-04 2022.08.20

65 nghwpKiw njhopy;El;gtpay; nfhl;lhQ;Nrid k.k.tp> nfhOk;G-13 

G\;gjhd kfspu; k.tp > fz;b

tTdpah jkpo; k.k.tp> tTdpah

2022.08.21

66 capu;Kiwikfs; 

njhopy;El;gtpay;

k`ufk k.k.tp > k`ufk 2022.08.21

02.  Nkw;gb nra;Kiwg; guPl;irf;fhd cupa mDkjpg;gj;jpuk; ,Jtiuapy; jq;fSf;F jghy; %yk; 

mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJ.

,J njhlu;ghf VNjDk; tprhuizfs; ,Ug;gpd; gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf njhlu;G nfhs;sTk;.

tprhuiz :

njhiyNgrp ,yf;fk; 011- 2784208> 2784537> 2786616 

njhiyefy; ,yf;fk; 011 - 2784422 

jghy; Kftup :  guPl;ir Mizahsu; ehafk;> ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;G> ngWNgw;Wf; 

fpis> j.ng.,y. 1503> nfhOk;G.

vy;.vk;.B . ju;kNrd 

guPl;ir Mizahsu; ehafk;

6/3/NOTICE 
ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;G> ngWNgw;Wf; fpis> 

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk; 

ngytj;ij> gj;juKy;y 

2022.08.17Mk; jpfjp

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;

tpiykDf;;;;;;;fSf;fhd miog;G
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (PRDA) (Nky; khfhzk;)

khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jfk;> tPlikg;G kw;Wk;

eph;khzk;> ngUe;Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp(Nky; khfhzk;)

01.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s neLQ;rhiy/ghyq;fspd; eph;khzj;jpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Nky; khfhzj;jpd; khfhz tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; rhh;ghf> ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

02.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; vjpuhf $wg;gl;Ls;s CIDA (ICTAD) gjpT 
Njitg;ghl;il g+h;j;jp nra;gtuhfTk; kw;Wk; fk;gdpg; gjpthdJ Nky; khfhz epUthf vy;iyapDs; mike;jpUj;jYk; Ntz;Lk;.

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf xt;nthU tpiykDtpw;Fk; Nfs;tpaplf;$ba njhifahdJ 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gbd; tpiykDjhuuhdth; 1987 Mk; Mz;bd 03 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-12> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> 59 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Nky; khfhzj;jpw;fhd khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

2 Mk; khbapYs;s ngWif mYtyfj;jpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-5107010) 2022 Xf];l; 17  Mk; jpfjpad;W Muk;gkhFk; tifapy; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

NkNyAs;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

05.  nfhOk;G-12> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> 59 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Nky; khfhzj;jpd; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> ngWif mYtyhpd; mYtyfj;jpypUe;J 2022 Xf];l; 17  

Mk; jpfjpapypUe;J 2022 xf];l; 31 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.45 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngWif 

mYtyhpd; mYtyfj;jpypUe;J nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy;  Ntz;Lk;. 

06.  xt;nthU nghjpf;Fkhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd jdpj;jdpahf milahskplg;gl;L jdpj;jdpahd jghYiwfspy; mlf;fg;gl;L> jiyth;> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)> ,y. 59> nrapd;w; nrg];jpad; NkL> nfhOk;G-12 vd Kfthpaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~nraw;wpl;lg; 

ngah;|| Fwpg;gplg;gl;L ngWif mYtyh;> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)|| vd Kfthpaplg;gl;L 2022 nrg;lk;gh; 1 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; %ykhf mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

07.  tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpdj;jd;W tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; kw;Wk;/ my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

08.  midj;J tpiykDf;fSk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;LnkdTk; 2022 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fSf;fhd cj;juthjk; tq;fp cj;juthjk;/ fhg;GWjp gpizak; my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

toq;fpAs;sthwhd jukhf;fg;gl;l gbtj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  ngw;Wf; nfhz;l ve;jnthU tpiykDf;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd my;yJ mjw;fhd fhuzq;fis Kd;itf;fhky; Kd;ndLj;jiy xopg;gjw;Fk; 

xg;ge;jf;fhuh;fspd; vz;zpf;ifNa nghUj;jkhdJ vd fUjg;gbd; mth;fis tiuaWf;fg;gLtjw;Fkhd chpikia ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nky; khfhzk;)>

,y. 59> nrapd;w; nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G-12.

tpiykD ml;ltiz – 2022

njh.

,y.

ep.ngh. ,d; 

gphpT kw;Wk; 

gp.nr. ,d; 

gphpT

Nfs;tp ,y. tPjpapd; ngah;
nraw;wp;l;l 

tpguq;fs;

ngNrt ePq;fyhf 

Nfs;tpaplf; 

$ba njhif 

(kpy;ypadpy;)

Mff;Fiwe;j 

ICTAD  juk;

nraw;wp;l;l 

fhyk; 

(khjq; 

fspy;)

jLg;Gf; 

fhyk;

12% ngNrt 
cldhd 

kPsspf;fg; glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykD cj;juthjg; ngWkjp

nuhf;fg; 

gzj;jpy;

tq;fp cj;ju 

thjk; my;yJ 

fhg;GWjp; 

gpizak;;;

1.
mfytj;j 

(kj;Jfk)

PE/2022/
AG//04

fy;kj;j gy;Nynfhl  

upl;bnfl;ba tPjp

jLg;Gr;Rthpd; 

eph;khzk;
2.43

neLQ; 

rhiyfSf;fhd rp-07 

my;yJ rp-08

3 12 2>240.00 18>225.00 36>450.00

2
mfytj;j 

(ghype;jEtu)

PE/2022/
AG//05

ngy;yd 

ahf;Fgpl;ba tPjp

1/9  Mk; 

ghyj;ij 

mfykhf;fy;

3.13
neLQ; 

rhiyfSf;fhd rp-07 

my;yJ rp-08

3 12 2>240.00 23>475.00 46>950.00

3
mfytj;j 

(ghype;jEtu)

PE/2022/
AG//06

nghy;fk;gs FUgpl;l 

tPjp

ghyj;ij 

mfykhf;fy; 

5/3
2.72

neLQ; 

rhiyfSf;fhd rp-07 

my;yJ rp-08

3 12 2>240.00 20>400.00 40>800.00

4
mfytj;j 

(ghype;jEtu)

PE/2022/
AG//07

N`nt];] 

gk;gutd njhlh;G 

tPjp

[f;fl; Rthpd; 

eph;khzk;
2.65

neLQ; 

rhiyfSf;fhd rp-07 

my;yJ rp-08

3 12 2>240.00 19>900.00 39>800.00

5
mfytj;j 

(ghype;jEtu)

PE/2022/
AG//08

,q;FUjYt 

fpuhkj;jpy; khFW 

Mw;wpd; FWf;fhf 

njhq;F ghyj;jpd; 

eph;khzk; (2 Mk; 

fl;lk;)

ghyj;jpd; J}

z;fis 

eph;khzpj;jy;

10.7
ghyq;fSf;fhd rp-05 

my;yJ rp-06
4 12 3>920.00 -------------- 161>000.00

ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

Cth khfhz rig

Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; OFID epjpapd; fPo; nraw;gLk; fPo;f;fhZk; 

Ntiyfis epiwNtw;Wtjw;fhf eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpTld; 

jifikAs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022.08.17 Kjy; 2022.09.12 tiu nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. Njrpa Nfs;tpNfhuy; Kiwapd; %yk; Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld; xg;ge;jf;fhuh;fspd; khfhz 

Kd;Dhpik kw;Wk; eph;khz mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpTj;ju Kd;Dhpik> Nfs;tp kjpg;gPl;bd; NghJ 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 

,yf;fk;

Ntiy 

,yf;fk;

ifj; 

njhopypd; 

ngah;

rptpy; 

Ntiyfspd; 

ngWkjp 

kpy;ypad;

Njitg; 

gLk; 

Fiwe;j 

gl;r ,f;lhl; 

juk; kw;Wk; 

Jiw

eph;khz 

fhyk; 

khjq;fs;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif &

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; &.

01
UP/

ED/01/202

ngh/xg;Ngnfhl 
k.tp %d;W 

khb 

njhopy;El;g 

trjpfSldhd  

fl;blj;ij 

mikj;jy;

65.93 C4 08 660>000.00 6>000.00

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Fiwe;jgl;r rPlh (CIDA) gjpTld; kw;Wk; mgfPh;;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

,lk;ngwhj ntw;wpfukhd> jifikAila Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tp toq;fYf;fhf jifik ngWth;.

03.  Nfs;tp kjpg;gPl;bd; NghJ fPo;f;fhZk; jifikfs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

 I.  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ifj;njhopiy epiwNtw;wp ,Uj;jy; 

my;yJ mf;ifj;njhopypd; ngWkjpapy; 60% ,w;F Nky; $Ljyhd ngWkjpAila mjw;F rkkhd 

fl;blnkhd;iw epiwNtw;wpa mDgtk;

 II.  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; xU tUlj;jpw;F &.50  kpy;ypad; tUkhdj;ij elj;jp nrd;wpUj;jy;

 III.  Nfs;tpjhuh;fs; jw;NghJ eph;khz  tplaq;fis elj;jpr; nry;fpd;w  ifj;njhopy;fspd; ngWkjp kw;Wk; 

mf;ifj;njhopy;fspd; ngsjPf Kd;Ndw;wk;

 IV.  Ntiyj;jsj;jpw;fhf KONeu my;yJ  gFjpNeu jifikAila nghwpapayhsh; kw;Wk; njhopy;El;g 

mjpfhhp xUtiu ,izj;jy;

04.  rptpy; Ntiyg; ngWkjp &.5kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l NtiyfSf;F 1987 ,y 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; 

gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ,y.400> b.Mh;.tpN[th;jd khtj;j> nfhOk;G - 10) gjpTr;rhd;wpjio 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ngWif khjphpg; gj;jpuq;fis 2022.08.17 Kjy; 2022.09.09 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu mYtyf 

Neuq;fspy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW mf;ifj;njhopYf;F chpa kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg;gpiz 

itg;G kw;Wk; Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij Cth khfhz fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngahpy; jpizf;fsj;jpd; 

fhrhshplk; nrYj;jp ngWif khjphpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thW ,y;iynadpy; 

Nfs;tpg;gpiz rhh;ghf mg;ngWkjpapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l 90 ehl;fs; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpizKwpnahd;iw Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpg; gpizia fhrhf nrYj;Jtjhapd; mj;njhifia 2022.09.12 gp.g.1.00 ,w;F Kd; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

06.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; Fwpj;j ngWiff;FOtpw;F 2022.09.12 gp.g.2.00 ,w;F 

Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd;W Fwpg;gpl;L 

NtWNtwhf ,U ciwfspy; ,l;L ,t; ciwfs; ,uz;ilAk; xU fbj ciwapy; ,l;L> mk; %d;W 

ciwfspYk; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j ifj;njhopypd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L> jiyth;> 

ngWiff;FO> Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> ntynfju tPjp> gJis vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ mt; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

Nkyjpf tpguq;fis> Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ghlrhiy fl;blg;gphpT (njh.Ng ,yf;fk; 055-

2229635) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07. efy;gpujp> %yg;gpujpapd; rfy gf;fq;fSk; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg;gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08. Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk; 2022.12.12 tiuahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.09.07 K.g.9.00 ,w;F Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; eilngWk;.

10.  2022.09.12 gp.g.2.00 ,w;F gJis> Cth khfhz fy;tpj;jpizf;fsg; gzpkidapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; 

mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

11.  fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; jifikahd Nfs;tpg; gj;jpuj;ij Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ g+h;j;jpaw;W 

rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fis epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJld;> 

ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdk; MFk;.

b.vk;.uj;ehaf;f

ngWiff;FOtpd; jiyth;

Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

gJis

2022.08.17  



14 2022 ஓகஸ்ட் 17 புதன்கிழமை17–08–2022

fhyp khefu rig - Nfs;tp mwptpj;jy;
1.  fhyp khefu rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fhyp 

jHkghy g+q;fhtpd; A cztfj;ij 5 tUl fhy vy;iyf;fhf> Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  rpwe;j mDgtKs;s> Ngf;fup cw;gj;jp kw;Wk; Vida czTg; nghUl;fs; tpw;gid 

nra;ag;gLk; epWtdq;fspy; ,Ue;J khj;jpuk; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

3.  2022.08.18 Kjy; 2022.09.07 gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp epge;jidfSld; Nfs;tp 

khjphpg; gj;jpuq;fis fhyp khefu rigapd; khefu fzf;fhsH (mwtply;) 

,lk; fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; Nfs;tp khjphpg; gj;jpu fl;lzk; kw;Wk; 

Nfs;tpg; gpiz itg;Gj; njhifiar; nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(Nfs;tp tpz;zg;gq;fis  ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ tpahghu gjpTr; rhd;wpjio 

rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;.)

4.  2022.09.08 K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLtJld;> md;Nw K.g. 10.30 ,w;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfSf;F kw;Wk; mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F ,t;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.

5.  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. %yg; gpujp xU 

ciwapYk;> efy; gpujp kw;nwhU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L rPy; 

,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~jHkghy g+q;fhtpd; A cztfj;ij 

Fj;jiff;F tply; 2022| vd;W Fwpg;gpl;L Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdkhd 

2022.09.08 K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW fhyp khefu MizahsUf;F 

gjpTj; jghypy; my;yJ efu rigapd; khefu MizahsH mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. rfy Nfs;tpAlDk; 

Nfs;tp epge;jidiaAk; ifnahg;gkpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuUf;F mtuJ tpiykDf;fs; mq;fPfhpf;fg;gl;ljhf 

mwptpj;J 14 ehl;fSf;F 03 khj Fj;jiff;Fr; rkkhd Fj;jif njhifia 

fhyp khefu rigapy; itg;Gr; nra;J Kiwahd cld;gbf;if xd;wpw;F tuy; 

Ntz;Lk;. (murpdhy; tpjpf;fg;gLk; Fj;jif njhifAk; nghUe;Jk;)

7.  rkHg;gpf;Fk; Nfs;tp gw;wp Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ,Ue;J NtWghLfs; 

Vw;gLk; ,lj;J my;yJ ,q;F epge;jidfSf;F mg;ghy; Nfs;tpia ghjpf;Fk; 

tplaq;fs; rk;ge;jkhf Nfs;tpr; rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. Fwpj;j 

Neuj;jpd; gpd;dH rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

ml;ltiz

njhlH 

,y.
tpguk;

Nfs;tp 

khjphpg; 

gj;jpuf; 

fl;lzk; 

(&)

Nfs;tpg; 

gpiz 

itg;Gj; 

njhif 

(&)

Fiwe;j 

gl;r 

khjhe;j 

thlif 

(&)

ePH kw;Wk; 

kpd; gpiz 

itg;G (&)

01 fhyp jHkghy g+q;fh A 
cztfk;

&. 5000.00 &. 

100>000.00

&. 

200>000.00

&. 75>000.00

b.tp. jpypdp Rkhyp

khefu MizahsH (m.ngh)

fhyp khefu rig

2022.08.12k; jpfjp

fhyp khefu rig mYtyfj;jpy;

fhyp khefu rig - Nfs;tp mwptpj;jy;
01.  fhyp khefu rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; jh;kghy g+q;fhtpd; 

B cztfj;ij 30 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  rh;tNjr juj;jpw;F mikthf rh;tNjr ngah; ehkj;jpd; fPo; njhopy;El;g czTg; ghd 

tiffs; kw;Wk; Vida czT tpw;gid tplaq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w> 

Fiwe;jgl;rk; 20 tUl mDgtj;Jld;> ,yq;ifapy; jw;NghJ tpw;gid epiya 

tiyaikg;ig elj;jpr; nry;fpd;w fk;gdpfs;/,yq;ifapd; mjpfhuKila Kfth; 

epWtdq;fspypUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

03.  2022.08.18 Kjy; 2022.09.07 gp.g.3.00 tiu Nfs;tp epge;jidfSld; Nfs;tp 

khjphpg;gj;jpuq;fis fhyp khefu rigapd; khefu fzf;fhsh; (mwtply;) ,lkpUe;J 

fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tp khjphpg; gj;jpu fl;lzq;fs; kw;Wk; Nfs;tp 

itg;Gj;njhifia nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 

ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpahghu gjpTr;rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;)

04.  ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuuhy; ,t; cztf fl;blj;jpy; fhzg;gLk; gOJghh;j;jy; 

tplaq;fs; khefu nghwpapayhsh; (rptpy;) ,d; kjpg;gPl;bd; fPo; Fj;jifjhuhpd; 

nrytpy; ,lk;ngw Ntz;baJld;> gOJghh;j;jy; tplaq;fSf;fhf Vw;gLk; nryTfs; 

mur kjpg;gPl;L jpizf;fsj;jpw;F rkh;g;gpj;J mur kjpg;gPl;L jpizf;fsj;jpdhy; 

toq;fg;gLk; Gjpa kjpg;gPl;Lld; rk;ge;jg;gl;l Fj;jif njhifapy; VNjDk; 

rYifnahd;W toq;fg;gbd; - mf;Fj;jif rYifia toq;Ftjw;F Kjyhk; 

jug;gpdh;  ,zq;fp ,Ug;gh;.

05.  mt;thW gOJghh;j;jy; NtiyfSf;F cld;gbf;if Muk;gpf;Fk; jpdk; Kjy; 06 khj 

fhyj;jpw;F Fj;jif rYiff;fhyk; chpj;jhtJld;> mjd; Kjy; 06 khj fhyj;jpw;F 

thpj;njhif mwtply; ,lk;ngWtJ mj;Jld;> Nkw;gb Fj;jif rYif fhyj;jpw;Fs;Sk; 

,uz;lhk; jug;gpduhy; ,t; cztfj;jpd; th;j;jf tplaq;fs; Muk;gpf;fg;gbd;> 

md;iwa jpdk; Kjy;  Fj;jif njhifia ,uz;lhk; jug;gpduhy; Kjyhk; 

jug;gpdUf;F nrYj;j Ntz;baJld;> gOJghh;j;jy; tplaq;fs; KbtilahtpbDk; 

NkNy Fwpg;gplg;gLk; Fj;jifia tpLtpj;J toq;fg;gLk; 06 khjj;jpw;F gpd;dh; 

Kjyhk; jug;gpdUf;F ,uz;lhk; jug;gpduhy; Fwpj;j Fj;jif njhifia Fwpj;jthW 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  2022.09.08 K.g.10.00 tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLtJld;> md;Nw K.g.10.30 ,w;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fSf;F kw;Wk; mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F ,t;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.

07.  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp xU 

ciwapy;> efy;gpujp NtW ciw xd;wpYk; ,lg;gl;L rPy; ,lg;gl;L %yg;gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnad Fwpg;gplg;gl;L mt; ciwapy; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L 

nghwpapl;L ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'jh;kghy g+q;fhtpd; B cztfj;ij 

Fj;jiff;F tply; - 2022" vd;W Fwpg;gpl;L Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjpahfpa 

2022.09.08 K.g.10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW fhyp khefu MizahsUf;F 

gjpTj;jghypy; my;yJ fhyp efu rigapd; khefu Mizahsh; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. rfy Nfs;tpf;Fk; Nfs;tp 

epge;jidiaAk; ifnahg;gkpl;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  rpj;jpfukhd Nfs;tpia ngw;Wf;nfhz;l epWtdj;jpd; tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpj;J 14 ehl;fSf;Fs;> Nfs;tp tpz;zg;gj;jpy; 

Fwpg;gplg;gLk; Nrh;e;j njhifia khefu rigf;F nrYj;jp kw;Wk; 03 khj Fj;jifj; 

njhifif;F rkkhd Fj;jif njhifia ghJfhg;G gpiz itg;ghf kw;Wk; ePh;kpd; 

gpiz itg;ghf &.75000.00 (vOgj;ijahapuk;) njhifia gJis khefu rigapy; 

itg;G nra;J Kiwahd cld;gbf;if xd;Wf;F tuy; Ntz;Lk;. (murpdhy; 

tpjpf;fg;gLk; Fj;jifj; njhifAk; nghUe;Jk;;)

09.  rkh;g;gpj;j Nfs;tp gw;wp Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fUj;J Ntw;Wik Vw;gLkplj;J 

my;yJ ,jd; epge;jidfSf;F ntspapy; Nfs;tpia ghjpf;Fk; tplak; rk;ge;jkhf 

Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dh; rkh;g;gpf;Fk; 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

ml;ltiz

njhlh; 

,yf;fk;
tpguk;

Nfs;tp 

khjphpg; 

gj;jpuf; 

fl;lzk; 

(&)

Nfs;tpg; 

gpiz 

itg;Gj; 

njhif 

(&)

ePh; kw;Wk; 

kpd; 

gpiz 

itg;G 

(&)

khjhe;j 

thlif 

(&)

Fiwe;j 

gl;r Nrh;e;j 

njhif 

(&)

01

fhyp 

jh;kghy 

g+q;fh B 
cztfk;

5000.00 300>000.00 75000.00 125>000.00 12>500>000.00

2022.08.12Mk; jpfjp

fhyp khefu rig mYtyfj;jpy; 

b.tp.jpypdp Rkhyp

khefu Mizahsh; (m.ngh)

fhyp khefu rig

kf;fs; tq;fp
kPl;fg;glhj mlF  eiffs; 

gfpuq;f Vy tpw;gid
31.12.2020k; jpfjp tiu td;dpg; gpuhe;jpaj;jpy; cs;s kf;fs; tq;fpapd; 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpisfs; kw;Wk; Nrit epiyaq;fspy; mlF 

itf;fg;gl;L 19.09.2022 jpfjp tiu kPl;fg;glhj eiffs; fPNo nfhLf;fg;gl;l 

jpfjp kw;Wk; ,lj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

xt;nthU ehSk; Kw;gfy; 9.00 kzpKjy; Vy tpw;gid eilngWk;.

Vytpw;gid jpfjp 20.09.2022 kw;Wk; 21.09.2022

Vy tpw;gid ,lk; gpuhe;jpa fhhpahyak;> td;dp> tTdpah

mlF itf;fg;gl;l 

fpis

Ky;iyj;jPT> tTdpah> kd;dhh;> fpspnehr;rp> 

gue;jd;> khq;Fsk;> KUq;fd;> nrl;bf;Fsk;

Nrit epiyaq;fs;

GJf;FbapUg;G> xl;LRl;lhd;> tTdpah efuk;> 

neLq;Nfhzp> Ngrhiy> fpspnehr;rp efuk;> 

gis> ky;yhtp> fdfuhad;Fsk;> ehdhl;lhd;> 

rpyhtj;Jiw.

Nkw;gb Vy tpw;gidia Kd;dwptpj;jypd;wp uj;Jr; nra;aNth> xd;W 

Nrh;f;fNth my;yJ gpw;NghlNth tq;fpf;F rfy mjpfhuKk; cz;L.

gpuhe;jpa Kfhikahsh;>

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyikr; nrayfk;>

td;dp.

njhiyNgrp ,y: 024-2225054/024-2222972
 
 

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa itj;jparhiy - fz;b

Rfhjhu mikr;R

01.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

fPo;f;fhZk; Nritfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2022.09.09 K.g.10.00 tiu 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

  Procurement of Maintenance of Health Information and Management System 
(HIMS) at National Hosppital Kandy 2022/2023

02.  2022 Xf];l; 18 Kjy; 2022 nrg;lk;gh; 08k; jpfjp tiu K.g.8.30 Kjy; gp.g.3.00 

tiuahd fhyj;jpw;Fs; fz;b Njrpa itj;jparhiyapypUe;J &.2000/- 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp Ntz;Ljypd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

khjphpg;gj;jpuj;jpd; %yk; Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapy; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j gpd;dh; K.g.10.30 

,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhhpfSf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

rKfkspg;gjw;F tha;g;gspf;fg;gLk;.

03.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; xg;gilj;jy; gjpTj;jghypy; fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpujk 

fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ePq;fs; tpiykDf;fis 

rkh;;g;gpf;Fk; Nritapd; ngaiuj; njspthf Fwpg;gpLq;fs;

04.  vt;thnwdpDk; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjpf;F kw;Wk; Neuj;jpd; 

gpd;dh; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;ggg;gLk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ghPl;rpj;jy; fl;lzq;fs; ,d;wpNa 

fz;b Njjpa itj;jparhiyapy; Nkw;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y 081-

2222261 %yk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

05.  05 kpy;ypaDf;F Nkw;gLk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fSf;F ,yq;if fk;gdpfs; 

gjpthsh; jpizf;fsj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; (PCA 03) ,Uj;jy Ntz;Lk;)

06.  Nfs;tpf;F Kd;duhd fye;Jiuahly; (Prebid Meeting) 2022.08.30 K.g.11.00 

,w;F fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; eilngWk;.

07. jpwe;j Nghl;b Kiwikapd; fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;

jiyth;

gpuNjr ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy

fz;b

fSj;Jiw efu rig

nyg;nlhg; fzdpf;fhd ngWif mwptpj;jy;
rigf;Fj; Njitahd nyg;nlhg; fzdpfs; 12I toq;ff;$ba cw;gj;jpahsh;fsplk; 

my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfsplkpUe;J ngWifg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif gbtq;fs; tpepNahfpj;jy;   -  2022.08.17 gp.g.3.00 tiu

ngWifg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;  - 2022.08.31 K.g.10.00tiu

ngWifg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; ngWif gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

epge;jidfs;

01.  ngWifg;gbtf; fl;lzkhf &.1000/- njhifia ,t; mYtyfj;jpw;F fhrhf nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; khjphpg; gj;jpuj;jpd; %yk; ngWiffis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(Njrpa milahs ml;iliar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;) ngWifg; gj;jpuj;Jld; 

toq;fg;gLk; ngWif epge;jidfSf;F mikthf ngWifg;gj;jpuq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

02.  Kiwahf g+h;j;jp nra;J nghwpaplg;gl;l ngWifg; gj;jpuq;fis Nkw;gb Fwpj;j 

Neuj;jpw;F Kd;> 'jiyth;> fSj;Jiw efurig" ,w;F fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;G fpilf;Fk; ngWifg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  Nkw;gb cUg;gbia toq;Ftjw;F Mh;tk; fhl;Lfpd;w epWtdq;fSf;F mYtyf 

Neuq;fspy; fSj;Jiw efu rigf;F tUifje;J my;yJ 034-2222273/75 %yk; 

jfty;fis njhpe;J nfhs;s KbAk;.

04.  ve;jg; ngWifia my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpik fSj;Jiw efurigf;F chpaJ.

05.  toq;fg;gLfpd;w khjphpfspd; fPo; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f KbtJ> xU nkhlYf;F 

xU ngWifg; gbtk; %ykhFk;. xU epWtdj;jpdhy; gy nkhly;fSf;F 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjhapd; kw;Wk; Fwpj;j khjphpiaAk; khw;Wtjhapd; kw;Wk;> 

Fwpj;j khjphpAk; khw;wkiltjhapd; khj;jpuk; Ntwhf ngWifg; gbtnkhd;iw 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld;> mjw;fhf Nkw;gb fl;lzj;jpy; 50% njhifia 

Nkyjpf ngWifg; gbtj;jpw;fhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

fyhepjp> rhk=> Njrrf;jp> 

my;`h[; nkh`kl; mkPh; erPh;

2022.08.17

fSj;Jiw efurig tshfj;jpy;

jiyth;

fSj;Jiw efurig
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kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

 Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;if 

cj;Njrpf;fg;gl;l fsdp gs;sj;jhf;F Gifapujj;jl 

Nkk;gLj;jy; nray;j;jpl;lk; fl;lk; 1 kUjhidapypUe;J 

mq;fk;gpl;ba tiu (38 + 380 fp.kP.) njhlu;ghd ,Wjp 
jPu;khd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa Rw;whly; rl;lk; gpupT 23t (4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;ifia Ma;T 

nra;jjd; gpd;du; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993 Mk; Mz;bd; 

1 Mk; ,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 13 ,w;fikthf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 

epge;jidfs; tpNrl tpjpfSf;fikthf Nkw;$wg;gl;l nraw;wpl;lj;jpid 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid 7k; khb> fl;lk; II 
nrj;rpwpghatpy; mike;Js;s Nghf;Ftuj;J mikr;rpw;F toq;f 

jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; 

mwpaj;jUfpNwd;.

gzpg;ghsu; ehafk; 

kj;jpaRw;whly; mjpfhurig 

'guprugpar "> 

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nghJ epUthfk;> cs;ehl;L mYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; mikr;R

cs;@uhl;rp mgptpUj;jp Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk; - 

nraw;wpl;lk; ID:P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

01.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J cs;@uhl;rp mgptpUj;jp Nkk;gLj;Jk; 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s ml;ltizapy; 

toq;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhd  gzf;nfhLg;gdtpw;fhf nryT nra;tjw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  fPNoAs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;lthwhd gzpfSf;fhd chpj;jhd fpz;zpah efu rigapd; rhh;ghf 

cs;@uhl;rp mjpfhurigapd; ngWiff; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

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

04.  xg;ge;jj;ij epiwNtw;Wk; jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juk; kw;Wk; tpN\lj;Jtj;ij eph;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

06.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;s chpj;jhd cs;@uhl;rp 

mjpfhurigapd; jiyth; / nrayhshplkpUe;J ngw;W mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

07.  2022.08.17 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.08.31 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

cs;;@uhl;rp mjpfhurigf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

08.  2022.09.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW jiyth;> cs;@uhl;rp mjpfhurig ngWiff; FO> chpj;jhd cs;;@h; 

mjpfhurigfs; vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs;> mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

09.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftYf;fikthf tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  2022 Xf];l; 25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F chpj;jhd cs;;@h; mjpfhurigapy; tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lnkhd;W eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ,f;$l;lj;jpy; mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa gq;F 

ngwyhk;. 

cs;@h; 

mjpfhu 

rigapd; 

ngah;

gzpfspd; 

tpsf;fk; 

kw;Wk; 

xg;ge;j 

,y.

ngNrt 

ePq;f 

yhf 

Nfs;tp 

aplf; 

$ba 

tpiy 

kDj; 

njhif 

(kpy;yp 

adpy;)

xg;ge; 

jf; 

fhy 

vy;iy

Njitg; 

gLk; 

juk; 

kw;Wk; 

tpN\lj; 

Jtk;

nfhs; 

tdT 

nra;Ak; 

epWt 

dj;jpd; 

ngah;

tpiy 

kDf; 

Nfhuy; 

Mtz 

j;ij 

nfhs; 

tdT 

nra;Ak; 

,lk; 

kw;Wk; 

njhiy 

Ngrp ,y.

tpiy 

kD 

Mtz 

j;jpd; 

tpiy 

(&gh 

tpy;)

Njitg; gLk; 

tpiy kDg; 

gpiz tpiy 

kD 

nry;Y 

gb 

ahFk; 

fhyk; 

– tiu 

Ak;

tpiy 

kDg; 

gpizj; 

njhif

nry;Y 

gb 

ahFk; 

fhy 

vy;iy

fpz; 

zpah 

efu 

rig

fpz;zpah 

efu rig 

mYtyf 

fl;bl 

Gdh; 

eph;khzk; 

(31.00 kP x 
17.00 kP. 

LDS p.PT1, 
2nd (50%) 

– 2022 
Kinniya UC

6.24
60 

ehl;fs;

fl;blk; 

kw;Wk; 

eph;kh 

zj;jpy; 

rp-6 

kw;Wk; 

rp-7.

efu 

rig> 

fpz; 

zpah

efu rig> 

fpz;zpah

0262236231/
0262236232

2>500.00 63>000.00

2022. 

12.13 

Mk; 

jpfjp 

tiu 

Ak;

2022. 

11.16 

Mk; 

jpfjp 

tiu 

Ak;

jiyth;> cs;@uhl;rp mjpfhurig ngWiff; FO>

fpz;zpah efu rig>

fpz;zpah.

15.08.2022 

nghyd;dWit khefu rig

2023 Mk; Mz;bw;fhd tuTnryT 

mwpf;ifia jahhpg;gjw;fhf nghJ kf;fspd; 

Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

nghyd;dWit khefu rigahdJ> 2023Mk; Mz;bw;fhd tuT 

nryT mwpf;ifiaj; jahhpg;gjw;fhf> khefu mjpfhug;gphptpw;fhd> 

Gjpa tUkhdj;jpw;fhd topKiwfs;> rPtNdhgha mgptpUj;jp 

kw;Wk; tptrha kw;Wk; njhopy;El;gk; my;yhj Ranjhopy; 

ifj;njhopy; njhlh;ghf Kd;Dhpik mspf;fg;gLtJld;> mjw;fhf 

nghJ kf;fspd; MNyhridfs; kw;Wk; Kd;nkhopTfisg; 

ngw;Wf;nfhs;s vjph;g;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.

,jw;fhf Mh;tKs;s jug;gpdh; 2022.08.23 ,w;F Kd;dh; jk; 

Kd;nkhopTfis khefu Mizahsh;> khefu rig> 

nghyd;dWit vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ 

Neubahf xg;gilf;fyhk; vd mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

vy;.[P.rhdf rpjj; uzrpq;`> khefu Kjy;th;

nghyd;dWit khefu rig

tprhuizfspw;F : 0272222275

 mcpolonnaruwa @gmail.com
 polonnaruwa Municipal Council
 www.mcpolonnaruwa.lk

njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsk; 

njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsk; nghUl;L 45>000 vz;zpf;ifapyhd igfspd; ngWif
1.  njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsk; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FO jtprhsh; gpd;tUk; tplaj;ij jpizf;fsj;jpw;F 

toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpkDjhuu;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis jw;NghJ 

NfhUfpd;whu;.

xg;ge;j 

,yf;fk;

01

xg;ge;jj;jpd; 

ngau; kw;Wk; 

tpguk;

02

tpiykD 

ghJfhg;GKwp 

njhif 

(,.&gh)

03

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,.&gh)

04

tpiykD 

Mtzq;fis 

toq;Fjy;

05

tpiy 

kDf;fis 

rku;g;gpg;gjw;F 

Kd;duhd 

$l;lk;

06

tpiy 

kDf;fis 

rku;g;gpf;Fk; 

,Wjpj; jpfjp

07

tpiy 

kDf;fis 

jpwj;jy;

08

DCS/AC/ 
CENPRO 

/08-10)

45>000 

vz;zpf;if 

apyhd 

igfspd; 

ngWif

562>500.00 

tpiykD 

ghJfhg;GKwp 

,yq;if 

kj;jpa 

tq;fpapd; fPo; 

,yq;ifapy; 

nraw;gLk; 

tu;j;jf tq;fp 

nahd;wpdhy; 

toq;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

13>000.00

2022.08.17k; 

jpfjp Kjy; 

2022.09.06k; 

jpfjp tiu 

K.g.9.00 kzp 

Kjy; gp.g.3.00 

kzp tiu 

thu ehl;fspy; 

2k; khb 

ngWiff; 

fpis njhif 

kjpg;G  Gs;sp 

tpguj; 

jpizf;fsk;> 

rq;fpahd 

ke;jpua> 

,y.306/71> 
nghy;J}t 

tPjp> 

gj;juKy;iy

2022.08.29k; 

jpfjp K.g.10.00 

kzpf;F 

khehl;L 

kz;lgk; 4 Mk; 

khb njhif 

kjpg;G  Gs;sp 

tpguj; 

jpizf;fsk;> 

rq;fpahd 

ke;jpua> 

,y.306/71> 
nghy;J}t tPjp> 

gj;juKy;iy

2022.09.07k; 

jpfjp gp.g.2.00 

kzpf;F 

khehl;L 

kz;lgk; 4 Mk; 

khb njhif 

kjpg;G  Gs;sp 

tpguj; 

jpizf;fsk;> 

rq;fpahd 

ke;jpua> 

,y.306/71> 
nghy;J}t tPjp> 

gj;juKy;iy

2022.09.07k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzpf;F 

khehl;L 

kz;lgk; 4 Mk; 

khb njhif 

kjpg;G  Gs;sp 

tpguj; 

jpizf;fsk;> 

rq;fpahd 

ke;jpua> 

,y.306/71> 
nghy;J}t tPjp> 

gj;juKy;iy

2. tpiy$wy; eltbf;ifahdJ Njrpa Nghl;babg;gilapyhd tpiy$wy; eilKiw (Nj.Ngh.tp.) Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  mf;fiwAs;s jFjpahd Nfs;tpkDjhuu;fs; 011-2147007 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; Clhf Nkyjpf jfty;fis ngw 

KbAk; vd;gJld; mtu;fs; NkNy ml;ltizapd; 04k; epuypy; Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  rpwhg;gUf;F 

nrYj;Jtjd; Nky;> fzf;fhsu; (epjp 1)> 2k; khb. njhifkjpg;G. Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> ,y.306/71> nghy;J}t tPjp> 
gj;juKy;iy vDk; Kftupf;F vOj;jpyhd tpz;zg;gnkhd;iw rku;g;gpg;gjd; %yk; tpiykD Mtzq;fis KOikahd 

njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. nfhLg;gdT Kiw nuhf;fg; gzkhf kl;LNk MFk;.

4.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; fPNo jug;gl;Ls;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj 

Kftupapy; jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gpuptpYs;s Nfs;tpkDg; ngl;bapDs; ,Ljy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. rfy tpiykDf;fSk; NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthwhd ghJfhg;GKwp 

xd;Wld; Nru;j;J rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jtprhsu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

njhifkjpg;G> 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> 

,y.306/71> nghy;J}t tPjp> 

gj;juKy;iy 

2022.08.17

Nfs;tpkDf;Nfhuy;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;Nfhuy;

mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpy; fltj;j Kjy; 
nfhlfk tiuahd gFjpapy; kpd; guhkhpg;G tplaq;fSf;fhf jifikAs;s 

njhopyhsHfis xg;ge;j mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;
01.   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 kpd; 

njhopyhsh;fspd; 

njhif

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjk;)

tpiy 

kDg; 

gpiz (&)

RDA/EOM&M/
GOSL/ELE/MNT/

STDP&OCH 
/2022/33

mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gphptpy; fltj;j Kjy; nfhlfk 

tiuahd gFjpapy; kpd; guhkhpg;G tplaq;fs; 

rhHghf jifikAs;s njhopyhsHfis 

toq;Fjy;

07 12 100>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; (2022.12.13) 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;. (2023.01.10) 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;> 2022.09.05 md;W K.g. 11.30 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;." ,jw;F rKfkspj;jy; fl;lhakhtJld;> 

mt;thW ,y;iynadpy; me;epWtdj;jpd; Nfs;tp ,uj;jhtjw;F my;yJ toq;fYf;F jifikaw;wtuhtjw;F 

VJthFk;.

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 &. 4,000.00 + 480.00 (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; 2022.08.17 Kjy; 2022.09.12 md;W K.g.9.00 kzp Kjy; gp.g.13.15 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;. 2022.09.13 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> 2022.09.13 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;fk> 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; 'mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> 

guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpy; fltj;j Kjy; nfhlfk tiuahd gFjpapy; kpd; guhkhpg;G tplaq;fs; 

rhHghf jifikAs;s njhopyhsHfis toq;Fjy;" 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; 

 i. nghwpapay; (kpd;  - m.kh.nk.e kw;Wk; f gphpT) tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

  njh.Ng. ,yf;fk;  - 011-3047824> 0774777687

 ii. nghwpapay; (epHkhdk;  - 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

 tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

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

 gz;lhufk.
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அர்ஜுனவிடம் இழப்பீடு க�ோர  
இலங்� கிரிக்�ட் முடிவு

தேசிய கிரிக்கெட் சபையின் ேறதைோபேய ேபைவரும் 
முன்்ோள் கிரிக்கெட் அணித் ேபைவருமோ் அர்ஜு் 
ரணதுஙகெவிடம் இரண்டு பில்லியன் ரூைோ இழப்பீடு 
தகெட்ைேறகு இைஙபகெ கிரிக்கெட் சபையின் நிபைதவற-
றுக குழு தீரமோனித்துள்்ளது.   

அர்ஜு் ரணதுஙகெ இைஙபகெ கிரிக்கெட் சபை மறறும் 
இைஙபகெ கிரிக்கெட் நிபைதவறறுக குழு உறுப்பி்ரகெ -
ளின் நற்ையருககு கெ்ளஙகெம் விப்ளவுககும் வபகெயில் 
கெருத்து ்வளியிட்டிருப்ைேோகெ இைஙபகெ கிரிக்கெட் 
நிபைதவறறுக குழு தீரமோனித்திருப்ைேோகெவும் அேன்ைடி 
ரணதுஙகெவுககு எதிரோகெ சட்ட நடவடிகபகெ எடுப்ைேறகு 
தீரமோனித்ேேோகெவும் இைஙபகெ கிரிக்கெட் சபையின் உயர 
அதிகெோரி ஒருவர ்ேரிவித்துள்்ளோர.   

்ேோபைககெோட்சி நிகெழ்ச்சி ஒன்றில் ைஙதகெறை ரண-
துஙகெ, இைஙபகெ கிரிக்கெட் நிபைதவறறுக குழுவுககு 
எதிரோகெ ேவைோ் மறறும் அவதூறு குறைச்சோட்டுகெப்ள 
சுமத்தியேோகெ இைஙபகெ கிரிக்கெட் சபை ்வளியிட்ட 
அறிவிப்பு ஒன்றில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்்ளது.   

டி20 லீக்கை வென்றது 
குசலின வெட்ஸ் அணி

இைஙபகெ கிரிக்கெட் சபையோல் 
நடத்ேப்ைட்ட அபழப்பு டி20 லீக 
்ேோடரின் இறுதிப் தைோட்டியில் 
குசல் ்மண்டிஸின் அபரச்சேத்தின் 
மூைம் புளூஸ் அணிபய ்ரட்ஸ் 
அணி ஏழு விக்கெட்டுகெ்ளோல் 
வீழ்த்தி சம்பிய்ோ்து.

்ைோரு்ளோேோர ்நருககெடியோல் 
ைஙகெோ பிரீமியர லீகபகெ ஒத்தி-
பவத்ே நிபையில் ஆசிய கிண்-
ணத்திறகெோ் வீரரகெப்ள தேரவு 
்சயவேறகு உேவியோகெ அபமயும் 
வபகெயிதைதய இநே அபழப்புக 
கிண்ணம் ஏறைோடு ்சயயப்ைட்டி-
ருநேது.

கெடநே திஙகெட்கிழபம (15) நபட்ைறை 
இேன் இறுதிப் தைோட்டியில் நோணய சுழற -
சியில் ்வன்று முேலில் துடுப்்ைடுத்ேோ -
டிய ே்ஞசய டி சில்வோ ேபைபமயிைோ் 
புளூஸ் அணி 20 ஓவரகெளுககும் 6 விக-
்கெட்டுகெப்ள இழநது 136 ஓட்டஙகெப்ள 
்ைறைது. அதேன் ைண்டோர ஆட்டமிழக-
கெோது 40 ஓட்டஙகெப்ள குவித்ேோர. 

்ேோடரநது ைதி்ைடுத்ேோடிய ்ரட்ஸ் 
அணிககு ஆரம்ை வீரரோகெ வநே அணித்ேபை -
வர குசல் ்மண்டிஸ் சிைப்ைோகெ ஆடி்ோர. 
கெபடசிவபர கெ்ளத்தில் இருநே அவர ஆட்ட-
மிழககெோது 45 ைநதுகெளில் 56 ஓட்டஙகெப்ள 
்ைறைதேோடு அவருடன் தசரநே வனிநது 
ஹசரஙகெ ஆட்டமிழககெோது 14 ைநதுகெளில் 
24 ஓட்டஙகெப்ள குவித்ேோர. 

இேன்மூைம் ்ரட்ஸ் அணி 16.5 ஓவரகெளி -

தைதய 3 விக்கெட்டுகெப்ள இழநது ்வறறி 
இைகபகெ அபடநேது. இநேத் ்ேோடரில் 
4 தைோட்டிகெளில் ்மோத்ேம் 10 விக்கெட்டு -
கெப்ள வீழ்த்திய அசித்ே ்ைர்ோண்தடோ 
்ேோடர நோயகென் விருபே ்வன்ைதேோடு 
சிைநே துடுப்ைோட்ட வீரர மறறும் இறுதிப் 
தைோட்டியின் ஆட்ட நோயகென் விருபே குசல் 
்மண்டிஸ் ்ைறைோர. சிைநே ைநதுவீச்சோ்ள-
ரோகெ பிரவீன் ்யவிககிரம விருது ்வன்ைோர. 

்ேன்்ோபிரிககெோவில் அடுத்ே 
ஆண்டு ஆரம்ைமோகெவுள்்ள கிரிக-
்கெட் லீக ்ேோடரின், ்்ோஹன்-
்ஸ்தைரக சுைர கிஙஸ் அணியில் 
இைஙபகெ வீரர மஹீஷ் தீக்ஷ் 
ஒப்ைநேம் ்சயயப்ைட்டுள்்ளோர.  

இநதியோவின் ஐ.பி.எல் 
்ேோடரின் ்சன்ப் சுைர 
கிஙஸ் அணி உரிபமயோ்ளரகெள், 
்்ோஹன்்ஸ்தைரக சுைர கிஙஸ் 
அணிபய வோஙகியுள்்ள்ர. இநே 
நிபையில் வீரரகெள் ஏைத்துககு 
முன்்ர தநரடி ஒப்ைநேஙகெப்ள 
ஒவ்வோரு அணிகெளும் அறி-
வித்து வருகின்ை்.  

அேன்ைடி ேஙகெளுபடய 
5 தநரடி ஒப்ைநே வீரரகெப்ள 
்்ோஹன்்ஸ்தைரக சுைர கிஙஸ் 
அணி கெடநே திஙகெட்கிழபம 
(15) அறிவித்ேது. ்சன்ப் சுைர 
கிஙஸ் அணியின் முன்்ோள் வீரர 
்ைப் டு பி்்ளசிஸ் ் ்ோஹன்்ஸ்-
தைரக சுைர கிஙஸ் அணிககெோகெ 
தநரடியோகெ ஒப்ைநேம் ்சயயப்-
ைட்டுள்்ளோர. எ்தவ, சுைர கிஙஸ் 
அணியின் ேபைவரோகெ ்ைப் டு 
பி்்ளசிஸ் ்சயறைடுவோர என்று 
்ேரிகிைது.  

இைஙபகெ வீரர மஹீஷ் தீக்ஷ், 
இஙகிைோநதின் ்மோயீன் அலி, 
தம.தீவுகெளின் ்ரோமோரிதயோ 
்ேப்ைரட் மறறும் ்ேன்்ோபி-
ரிககெோவின் புதுமுகெ தவகெப்ைந-
துவீச்சோ்ளர ்்ரோல்ட் தகெோட்ஸி 
ஆகிதயோர தநரடியோகெ ஒப்ைநேம் 
்சயயப்ைட்டுள்்ள்ர.    

சுபர கிஙஸில்  
மஹீஷ் தீக்ஷன

இப்பத்திரிமக அேஸாஸிேேட்்டட் நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட் கம்பனிேரால் ககாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன ைாவத்மதயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஓகஸ்ட் ைாதம 17ம திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப பிரசுரிக்கப்பட்்டது.

புதிய ்�ோவிட் தடுப்பூசிககு  
ஒப்புதல் அளிததது பிரிட்டன்

பிரிட்டன் புதிய ்கெோவிட்–
19 ேடுப்பூசிககு ஒப்புேல் 
வழஙகியுள்்ளது.  

இது ்கெோதரோ்ோ மூைக 
கிருமி அேன்பின் வநே 
ஒமிகதரோன் பிரிவுகெள் ஆகி-
யவறபைக குறிபவககும் 
ேடுப்பூசியோகும். ்மோடர்ோ 
நிறுவ்ம் இநேப் புதிய ேடுப் -
பூசிபயத் ேயோரித்துள்்ளது.   

பிரிட்டனில் ்ைரியவரகெளுககு இநேத் ேடுப்பூசிபயச் 
்சலுத்ே ஒப்புேல் ேரப்ைட்டுள்்ளது.   

்கெோதரோ்ோ மூைக கிருமி அேன்பின் வநே பவரஸ் 
வபகெகெள் இரண்டுககுதம புதிய ேடுப்பூசி நல்ை ைைப்த் 
ேருவது ்ேரிய வநதிருப்ைேோகெ பிரிட்டிஷ் ்மோடர்ோ நிறுவ -
்த்தின் ்ைோது நிரவோகி தடரியஸ் ஹகஸ் ்ேரிவித்ேோர.  

புதிய வபகெ பவரஸ்கெள் வரவர, அவறறுகதகெறைத் ேடுப்பூ -
சிபய ்மோடர்ோ நிறுவ்ம் மோறறியபமத்துக ்கெோண்தட 
வரும் என்று அவர கூறி்ோர.    

சீனோவின் திட்டங�ளின்  
கதோல்வியோல் ்ெருக�டி

சீ்ோவோல் முன்்்டுககெப்ைடும் 
்ைல்ட் அண்ட் தரோட் முன்முயறசி 
ேவைோ் நிரவோகெத்தின் கெோரணமோகெ 
ேறதைோது ஒரு முககியமோ் கெட்-
டத்தில் உள்்ளது. அேன் குபடயின் 
கீழ் உள்்ள ைை முககிய திட்டஙகெள் 
்சயறைடத் ேவறியது அல்ைது 
தமோசமோ் முடிவுகெப்ள ்வளிப்ை-
டுத்தியுள்்ள்.   

இே்ோல், உைகெ ஆதிககெத்பேப் 
்ைறும் சீ்ோவின் எதிரைோரப்புககு 
்ைரும் ைோதிப்பை ஏறைடுத்தியுள்-
்ளது.   

2013இல் சீ் ் ்ோதிைதி ஷி ஜின்பிங உபர  ஒன்றில் “ைட்டுப் ைோபே” முயற-
சியோகெதவ இநேத் திட்டம் அறிவிககெப்ைட்டது. 2015 ஏப்ரலில் சீ்–ைோகிஸ்-
ேோன் ்ைோரு்ளோேோர ேோழ்வோர திட்டம் அறிவிககெப்ைட்டேன் மூைம் இது அமு -
லுககு வநேது.   

எனினும் ைை முன்்ணி திட்டஙகெள் ்சயறைடத் ேவறியது அல்ைது சோேகெ-
மோ் முடிபவத் ேர ேவறியுள்்ள்.   

்்யலோனி கதசிய போடசோ்ல கதசிய மட்ட கபோட்டிககு தகுதி

ைைோங்கெோபட தி்கெரன் நிருைர

சப்ரகெமுவ மோகெோணத்தின் இரத்தி்புரி–
தகெகெோபை ஆகிய இரு மோவட்டஙகெளிலுள்்ள 
ைோடசோபைகெளின் 16 வயதுககு உட்ைட்ட உபே-
ைநேோட்ட சுறறுதைோட்டியில் ைைோங்கெோபட 
்்யைோனி தேசிய ைோடசோபை சம்பியன் ைட்டம் 
்வன்று தேசிய மட்டப் தைோட்டிககு ேகுதி ்ைற -
றுள்்ளது.  

கெடநே ஞோயிறறுககிழபம நபட்ைறை ஓப்-

ை்ோயககெ வித்தியோகெர மகெோ வித்தியோையத்துட-
்ோ் இறுதிப் தைோட்டியில் ்்யைோனி தேசிய 
ைோடசோபை ்ை்ோல்டி முபையில் 3–0 என்ை 
தகெோல் கெணககில் ்வறறி ்ைறைது. 

இநே சுறறுப்தைோட்டிககு இரு மோவட்டஙகெ-
ளிலும் இருநது 24 அணிகெள் ேகுதி ்ைறறிருநே 
தைோதிலும் 17 ைோடசோபை அணிகெள் மட்டுதம 
ைஙகு ைறறி். தைோட்டிகெள் இரத்தி்புரி சீவலி 
மறறும் முத்துவ பமேோ்ஙகெளில் நபட்ைற -
ை்.   

்�ன்ய ்னோதிபதியோ� வில்லியம் ரூகடோ ்ெற்றி
்கென்ய ்்ோதிைதி தேரேலில் உை ்்ோ-

திைதி வில்லியம் ரூதடோ ்வறறிபய அறி -
வித்துள்்ளோர.   

கெடநே ஓகெஸ்ட் 9 ஆம் திகெதி நபட-
்ைறை தேரேலில் 50.5 வீே வோககுகெப்ள 
்வன்ை அவர, எதிரத்துப் தைோட்டியிட்ட 
பரைோ ஒடிஙகெோபவ குறுகிய வோககு வித்-
தியோசத்தில் தேோறகெடித்திருப்ைேோகெ உத்தி -
தயோகெபூரவ தேரேல் முடிவில் குறிப்பிடப் -
ைட்டுள்்ளது.   

எனினும் தேரேல் தமோசடி ைறறி 
ஒடிஙகெோ பிரசோரம் நடத்தியேோல் முடிவு -
கெள் ்வளியோவதில் ேோமேம் ஏறைட்டது.   

எனினும் தேரேல் ஆபணயத்தின் ஏழு 
உறுப்பி்ரகெளில் நோல்வர இநே முடிபவ 
ஏறகெ மறுத்திருப்ைதேோடு, முடிவு ்வளிப் -
ைபடயோ்ேோகெ இல்பை என்று குறிப்பிட்-
டுள்்ள்ர.   

தேரேல் முடிபவ எதிரத்து நோட்டின் ைை 
இடஙகெளில் வன்முபை ்வடித்துள்்ளது.   

உை ்்ோதிைதியோகெ இருநே ரூதடோ 
்்ோதிைதியோகெ அறிவிககெப்ைட்டேறகு 
எதிரப்பு ்ேரிவித்து, ஒடிஙகெோவின் ஆேர -
வோ்ளரகெள் ேபைநகெர பநதரோபியில் உள்்ள 
தகெதைரோ ைகுதியில் வன்முபையில் ஈடு-
ைட்ட்ர.  

ைோகிஸ்ேோனில் எண்்ணய தடஙகெ -
ருடன் தமோதிய ைஸ் வண்டி ஒன்று தீப் -
ைறறியதில் குபைநேது 20 தைர உயிரிழந -
துள்்ள்ர.   

ைை மணி தநரம் ையணித்ே ைஸ் 
வண்டி மத்திய நகெரோ் முல்ேோனின் 
புைநகெர ைகுதியில் பவத்து தநறறு ்சவ -
வோயககிழபம விைத்துககுள்்ளோ்து. 
தடஙகெரின் பின் ைகுதியில் தமோதிய ைஸ் 

தீயில் கெருகி இருப்ைபே அஙகிருநது 
எடுககெப்ைட்ட ைடஙகெள் கெோட்டுகின்ை். 
இதில் தமலும் மூவர கெோயமபடநதுள்்ள-
்ர.  தமோசமோ் வீதிகெள், வோகெ்ஙகெளில் 
தமோசமோ் ைரோமரிப்பு மறறும் ்ைோறுப்-
ைறை முபையில் வோகெ்த்பே ஓட்டுவது 
தைோன்ை கெோரணஙகெ்ளோல் ைோகிஸ்ேோனில் 
வோகெ் விைத்துகெள் அடிககெடி நிகெழும் 
ஒன்ைோகெ மோறியுள்்ளது.     

போக. பஸ் விபததில் 20 கபர உயிரிழப்பு
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