
H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

February 17,Wednesday, 2021 20பக்கங்கள்வரு. 89 இல. 41

2021 பபப்ரவரி 17 புதன்கிழமை

30/-

06

06

06

06

06
06 06

06

06

06

06

'மன்னிப்பா, கபாத்துக் ககபாண்டிருக்கி-
ற�பாம் அடுத்்த ற்தர்தல் வரை', எண்கடபாரு  
அசரீரி கிழக்கில றகடட வண்்ணம் உள்-
ள்தபாம்.....

அட, ககபாம்்னி வீதியில நடந்த சம்்வத்-
துக்கு கிழக்கில எதிகைபாலிக்குது ற்பால? 

விக்கல் வீராச்ாமி

பதில் சு்காதா்ர அமைச்ச்ரா்க ்ராஜாங்க அமைச்சர் ்சன்்ன பஜயசுை்ன நியமிக்கபபட்டுள்்ார். ஜ்னாதிபதி க்காட் -
டாபய ்ராஜபக ஷ  முன்னிமலயில் அவர் ்சத்தியப பி்ரைாணம் ப்சய்து ப்காள்வமத ்காணலாம்.

கதசிய பலாத்தர் ்சமபயின் சீட்டிழுபபில் பவற்றியா்ர்்க்ா்க பதரிவுப்சய்யபபட்ட பவற்-
றியா்ர்்களுககு ்காக்சாமல்கம் வழஙகி மவககும் நி்கழ்வு பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜபக ஷ  
தமலமையில் அலரி ைாளிம்கயில் இடம்பபற்்றது. பவற்றியா்ர் ஒருவருககு பி்ரதைர் 
்காக்சாமல வழஙகுவமத படத்தில் ்காணலாம்.  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில நி�வும் சகோலரோனோ வ்வரஸ் சூழ்நிவ�வயக் கருத்-
திறசகோண்டு திருமண நிகழ்வுகள், மரண நிகழ்வுகள் மறறும் 
இரவு களியோட்்ட விடுதிகள் ச�ோ்டர்பில கட்டுப்ோடுகவை 
விதிப்�றகு தீர்மோனித்துள்ை�ோக இரோஜோஙக அவமசெர் சு�ர்-
ெனி ச்ர்னோண்ல்டோபுள்லை ச�ரிவித்துள்ைோர்.  

அ�றகிணஙக திருமண நிகழ்ச்வோன்றில 150 ல்ர் ்ஙகு்ற -
ற�ோம் என்ற நிவ� மோறறப்ட்டு �றல்ோது 50 ல்ர் மோத்தி -
ரலம ்ஙகு்றற முடியும் என்றும் அவமசெர் ச�ரிவித்துள்ைோர்.  

அல�ல்வவை மரண வீடுகளில இறுதிக் கிரிவயகவை 24 
மணித்தியோ�ஙகளுக்குள் ந்டத்தி முடிக்க ல்வண்டும் என்ற தீர்-
மோனத்வ� லமறசகோண்டுள்ை�ோக ச�ரிவித்துள்ை அ்வர் இரவு 
களியோட்்ட விடுதிகளுக்கும் சி� கட்டுப்ோடுகவை 
விதிப்�றகு தீர்மோனித்துள்ை�ோகவும்

திருமண, மரண, நிகழ்வுகளுக்கு   
மீண்டும் கட்டுப்பாடு விதிபபு  

ல�ோட்்ட மு��ோளிமோர் ெம்லம -
ைனத்திறகும், ச�ோழில ெஙகஙக-
ளுக்கும் இவ்டயில 2019 ஆம் 
ஆண்டு செய்துசகோள்ைப்ட்்ட 
கூட்டு உ்டன்்டிக்வக நிவற-
வுக்கு ்வந� பின்னலர, ல�ோட்்ட 

ச�ோழி�ோைர்களின் ெம்்ை 
அதிகரிபபு நவ்டமுவறப்டுத்-
�ப்டும் என்று அவமசெரவ்வ 
இவணப ல்செோைரும், அவமச-
ெருமோன உ�ய கம்மன்-
பி� ச�ரிவித்�ோர்.  

முதலாளிமார் சம்மளனம- − ததாழிறசங்கங்களுக்கிடையிலான  

ஷம்ஸ் ்ோஹிம்

சகோலரோனோ வ்வரஸி -
னோல உயிரிழந�்வர்களின் 
உ்டலகவை அ்டக்கம் செய்-
யல்வண்டுசமன்ற �னது  
விருப்த்வ�லய பிர�மர்  

்ோரோளுமன்றத்தில ச்வளிப-
்டுத்திய�ோக  இவண 
அவமசெரவ்வ ல்செோைர் 
அவமசெர்  உ�யகம்மன்பி� 
ச�ரிவித்துள்ைோர்.   

ச�ோழிலநுட்் 

ப்காக்ரா்னாவி்னால் இ்றபகபார் அடக்கம்;   

ஷம்ஸ் ்ோஹிம்  

்வ�நதி ச�ோ்டர்்ோக அரெோஙகத்தின் உத்திலயோகபூர்்வ 
கருத்வ� ச்வளியி்ட முடியோது என்று இவண அவமசெ-
ரவ்வ ல்செோைரும் அவமசெருமோன உ�ய கம்மன்பி� 
ச�ரிவித்�ோர். இ�ஙவக ்ோஜக கிவை ஆரம்-
பிக்க திட்்டமிட்டுள்ை�ோக இநதிய

அமித்ஷாவின் கூற்று உத்திகயா்கபூர்வைா்னதல்ல;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

சகோலரோனோ வ்வரஸ் ச�ோற-
றுக்கு உள்ைோகி சகோழும்பு ஐ.டீ.
எச. மருத்து்வமவனயில சிகிசவெ 
ச்றறு ்வந� சுகோ�ோர அவமசெர் 
்வித்ரோ ்வன்னியோரோசசி பூரணமோக 
குணமவ்டநதுள்ை�ோக அவமசசு 
்வட்்டோரஙகள் ச�ரிவித்�ன.   

சகோலரோனோ வ்வரஸ் ச�ோறறு உறுதியோனவமவய-
யடுத்து அவமசெர் ்வித்ரோ ்வன்னியோரோசசி 
ஐ.டீ.எச. மருத்து்வமவனயில க்டந� 

அமமச்சர் ்விதரபா 
நேற்று வீடு திரும்பினபார்

கிறிஸ்�்வ மக்கள் அனுஷ்டிக்-
கும் �்வக்கோ�ம் இன்று திருநீற-
றுப பு�னு்டன் ஆரம்்மோகிறது.

இலயசு கிறிஸ்துவின் 
்ோடுகவை தியோனிக்கும் 
்வவகயில 40 நோட்கள் இந� 
�்வக்கோ�ம் அனுஷ்டிக்கப்டு்வ-
து்டன் இன்வறய தினம் திருநீற-
றுபபு�ன் விலெ்ட திருப்லிகள் 
அவனத்து ஆ�யஙகளி-
லும் நவ்டச்றுகின்றன.

கிறிஸ்தவர்களின் ்தவக்கபாலம்
திருநீற்றுப பு்தனுடன் இன்று ஆரம்்ம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

ல�வ்வலயற்ட்்டோல சகோலரோனோ வ்வரஸ் �டுபபு ந்ட்வடிக் -
வககளில புதிய ெட்்டஙகவை நவ்டமுவறப்டுத்� லநர�ோம் 
என ஆரம்் சுகோ�ோர, சகோலரோனோ வ்வரஸ் �டுபபு மறறும் ச�ோற-
றுலநோய் �டுபபு இரோஜோஙக அவமசெர் சு�ர்ஷனி ச்ர்னோண் -
ல்டோபுள்லை ச�ரிவித்துள்ைோர். க்டந� கோ�ஙகளில 
சகோலரோனோ வ்வரஸ் கட்டுப்ோட்டு செயற்ோடுகள் 

்கடுமையா்ன ்சட்டங்கம் தவிர்க்க கவண்டுைா்னால்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

்ோரோளுமன்ற உறுபபினர்கள் மறறும் சிவறச-
ெோவ� அதிகோரிகளுக்கு சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
�டுபபூசி ்வழஙகும் ந்ட்வடிக்வக லநறறுக்-
கோவ� ஆரம்பிக்கப்ட்டுள்ைது.   

சகோழும்பு நோரலேன்பிட்டியில உள்ை 
இரோணு்வ மருத்து்வமவனயில லநறறு கோவ� 
8.30 மணி மு�ல மதியம் 12 மணி ்வவர ்ோரோ-
ளுமன்ற உறுபபினர்களுக்கு �டுபபூசி 
்வழஙகப்ட்்ட�ோக 

இரபாணுவ மருததுவமமனயில் 
நேற்று எம்.பிமபார்களுக்கு ்தடுபபூசி   

�ன்னி்டம் ்வோக்குமூ�ம் ச்றற ச்ோலிஸ் அதிகோரிகளி்டம், 
“ெட்்ட மோஅதி்ர் திவணக்கைத்தின் ஒத்�ோவெயு்டன், நீஙகள் 
நீதிமன்றஙகளுக்கு �்வறோன �க்வலகவை �நது, மரியோவ�க்-

குரிய நீதிமன்றங-
கவை �்வறோக ்வழி 
ந்டத்தி, அரெோஙகத்-
துக்கு ல�வ்வயோன 
�வ்டயுத்�ரவுகவை, 
அரெோஙகத்தின் லநோக்-
கஙகளுக்கு 
அவமய 

நீதிைன்்றங்களுககு தவ்றா்ன த்கவல்்கம் வழஙகுவதா்க 

ஷம்ஸ் ்ோஹிம் 

நோட்வ்ட முழுவமயோக மு்டக்கு்வ-
�றகு எவ்வி� தீர்மோனஙகளும் எடுக் -
கப்்டவிலவ� என அவமசெரவ்வ 
இவணப ல்செோைர், அவமசெர் உ�ய 
கம்மன்பி� ச�ரிவித்துள்ைோர்.   

அவமசெரவ்வ தீர்மோனஙகவை அறி-
விக்கும் ஊ்டகவிய�ோைர் ெநதிபபின் 
ல்ோல� அ்வர் இ�வன குறிபபிட்டுள்-
ைோர்.  ஊ்டகவிய�ோைர் ஒரு்வர் எழுப -

பிய லகள்விக்குப ்தி�ளித்� அ்வர் 
லமலும் கூறுவகயில,  

சகோலரோனோ �ோக்கத்தின் கோரணமோக 
நோட்டின் ச்ோருைோ�ோரத்தில ்ோரிய 
வீழ்சசி ஏற்ட்டுள்ைது அ்வ�ோனிக்கப-
்ட்டுள்ைது. இ�ட்ெக்கணக்கோன்வர்-
கள் ச�ோழில இழநதுள்ை�ோகவும் அ்வர் 
கூறினோர்.  

இ�ஙவக ல்ோன்று ்ோரியைவில 
க்டன் சுவமயோல நசுக்கப்ட்டுள்ை 

நோட்வ்ட, முழுவமயோக மு்டக்கு்வ�ோக 
இருந�ோல, அ�றகோன ச்ோருைோ�ோர 
்�ம் எம்மி்டம் இலவ�. 

மு ்ட க் கு ்வ � ற க ோ ன 
ல�வ்வ இருக்கின்ற 
ல்ோதிலும் அ�வன 
லமறசகோள்ை முடியோ� 
நிவ�யில இருக்கின்ற-
�ோக அவமசெர் 
குறிபபிட்்டோர்.  

நாட்டை முடைக்குவதற்ான   
எநதவித திடடைமும் இல்லை   

இலஙமகயில் BJP கட்சி 
அமமக்க திட்டமிட்டுள்ள்தபா?
வதநதி்களுககு அ்ரசு பதிலளிபபது மும்றயல்ல 

2019 கூட்டு ஒப்ந்தம் நிமைவுக்கு  
வந்த பின்னநர ரூ.1000 அதிகரிபபு  

இம்மபா்த ேடுப்குதியில் நிமைவுக்கு வருவ்தபாக ்தகவல்  

"மவரஸ ்தடுபபு ேடவடிக்மககளில்   
த்தபாடர்நதும் ஒததுமையுஙகள"   
இ்ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்ஷனி ைன்்றாட்டம்    

த்பாலிஸபார் மீது குற்ைம் 
சுமததி வபாக்குமூலம் அளித்த மநனபா

சிலர் தவிர்பபு; சிம்ற அதி்காரி்களுககும் ஊசி
பூ்ரண சு்கைமடநதுள்்தா்க அறிவிபபு 

்க.பபா.த ைாணவர்்களுககு

23 முதல் ரியூ்சன் வகுபபு்களுககு தமட   
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

க.ச்ோ.�. ெோ�ோரண�ரப ்ரீட்வெ எதிர்்வ-
ரும் மோர்ச மு��ோம் திகதி மு�ல 11ஆம் திகதி 
்வவர நவ்டச்றவுள்ை நிவ�யில ்ரீட்வெ -
யில ல�ோறறும் மோண்வர்களுக்கு இன்று மு�ல 
25ஆம் திகதி ்வவர கலவி விடுமுவற ்வழங -
கு்வ�றகு கலவி அவமசசு தீர்மோனித்-
துள்ைது. 

இன்று மு்தல் 25 வமர 
கல்வி விடுமுமை   

்தனது விருப்தம்தநே
பிர்தமர் முன்மவத்தபார்

ேமடமுமை
விதியில்
எவ்வி்த

மபாற்ைமுமில்மல

க�ொர�ொனொவொல் க�ொருளொதொ� வீழ்ச்சி, கதொழில் இல்்ொமல் ர�ொனரத உண்ம  

்பாரிே கடன் சுமமயில் ேபாடு; த்பாரு்ளபா்தபார ்லம் இல்மல  

படம்: விைல் ்கருணா்ரட்்ன

ப்காக்ரா்னா அசசுறுத்தல் கைலும் தீவி்ரம்;



பாரமபரிய கைத்தாழிலில் ஈடுபடுபவரைளுக்கு தஙைளின் 
உறபததிைகை விரிவாக்குவதறைாை ஒததுகைப்பு வைஙகும 
வகையில் விசேட ் பாருடைளின் ேநகதப்படுததலுக்ைான வேதி -
ைகை வைஙகுவதறைாை 2021 ஆம ஆண்டு வரவு ்ேலவுத திட-
டததின் மூலம 2,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்ைப்படடுளைது.

அதறைகைய பிரமபு, பிததகை, ைடபாண்டம, ைரததைபா-
டஙைள ைறறும கிராமியக் கைத்தாழில் ஊக்குவிப்பு இரா -
ஜாஙை அகைச்சு 2021/-2025 ஆம ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 
நிைழ்ச்சிததிடடஙைகை நகடமுகைப்படுததுவதறகுத திடட-
மிடடுளைது. குறிதத நிைழ்ச்சிததிடடததின் கீழ் அகைச்ோல் 
கீழ்க்ைாணும ைருததிடடஙைள அகடயாைங ைாணப்படடுளைது -
டன், குறிதத ைருததிடடஙைகை நகடமுகைப்படுததுவதறைாை 
கைத்தாழில் அகைச்ேர ேைரப்பிதத சயாேகனக்கு அகைச்ே-
ரகவ அஙகீைாரம வைஙகியுளைது.

கிராமியக் கைத்தாழிலுக்கு சதகவயான மூலப்்பாருட-
ைகை பயிரிடும நிைழ்ச்சித திடடம, சதசிய மூலப்்பாருள 
வஙகிகய தாபிததல், ஒரு கிராைததில் ஒரு ்தாழில் முயறசி -
யாைகர உருவாக்கும நிைழ்ச்சிததிடடம, ைரததிலான ஆக்ைங -
ைள ைறறும வடிவகைப்புக்ைளுக்ைான நிகலயதகத தாபிததல், 
கிராமிய ைறறும பாரமபரிய கைத்தாழில் கிராைஙைகை ஒன்று 
திரடடிய அபிவிருததி நிைழ்ச்சிததிடடம, கிராமிய கைத்தா-
ழிலுக்ைாை உளளூர ைறறும ்வளிநாடடு ேநகத ஊக்குவிப்பு 
நிைழ்ச்சிததிடடம சபான்ைனவாகும.

ஒரு சில நீதிைன்ைப் பிரிவுைளுக்கு 
நியமிக்ைப்படடுளை நீதவான் 
நீதிைன்ை நீதவான்ைளுக்கு ்பாலி-
ோரின் தடுப்புக் ைாவலில் கவக்-
ைப்படடுளை ேநசதை நபகர ைண்-
ைாணிப்பதறைாை குறிதத ்பாலிஸ் 
நிகலயததிறகு குகைநதது ைாதத-
திறகு ஒரு தடகவசயனும ேமூை-
ைளிப்பதறகு நீதவான் நீதிைன்ை 
நீதிபதிக்கு அதிைாரம வைஙகும 
வகையில் 1979 ஆம ஆண்டு 15 
ஆம இலக்ை குறைவியல் வைக்குச் 
ேடடக் சைாகவகய திருததம ்ேய்-
வதறகு அகைச்ேரகவ அஙகீைாரம 
வைஙகியுளைது.

ேடடவகரஞரைைால் ேடடமூலம 
தயாரிக்ைப்படடுளைதுடன், குறிதத 
ேடடமூலதகத அரோஙை வரதத-
ைானியில் ்வளியிடுவதறகும, 
பின்னர பாராளுைன்ைததிறகு ேைரப்-
பிப்பதறகும நீதி அகைச்ேர ேைரப்-
பிதத சயாேகனக்கு அகைச்ேரகவ 
அஙகீைாரம வைஙகியுளைது.
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மியான்ைரில் இராணுவ ஆட-
சிக்ைவிழ்ப்பு நடநத பின், அகத 
எதிரப்பவரைகை ஒடுக்ைத தயாரா-
கும விதததில், மியான்ைரின் பல 
நைரஙைளில், ஆயுதசைநதிய சபார 
வாைனஙைள வீதிைளில் ைாணப்-
படடன. உளளூர சநரப்படி, 
ைடநத 15, திஙைடகிைகை) நளளி-
ரவு ஒரு ைணி முதல் கிடடததடட 
நாடுமுழுவதும முழுகையாை 
இகணய சேகவ துண்டிக்ைப்-
படடு இருக்கிைது.

மியான்ைரின் வடக்குப் பகுதி-
யில் இருக்கும ைச்சின் என்கிை 
ைாைாணததில், ஒன்பதாவது 
நாைாை நடநது வநத ஆடசிக்ை-
விழ்ப்புக்கு எதிரான சபாராடடத-
தில் இராணுவததினர துப்பாக்க்-
கிச்சூடு நடததினர. 

மியான்ைர ைக்ைள மீது அநத நாடடு 
இராணுவம தாக்குதல் நடததுவதாை 
ஐ.நா ேகபயின் அதிைாரி ஒருவர குற-
ைமோடடியுளைார.

"இரவு சநரஙைளில் சோதகன 
்ேய்வது, ைக்ைளின் உரிகைைகைப் 
பறிப்பது, மீண்டும இகணயதகத 
முடக்கியது சபான்ைகவைள அடக்-
குமுகையின் அறிகுறிைசை. இது 
மியான்ைர ைக்ைள மீது இராணுவம 
சபார ்தாடுப்பது சபான்றுளைது. 
இராணுவ ்ஜனரல்ைள இதறகு 
்பாறுப்பாக்ைப்படுவாரைள" என 
ஐ.நா ேகபக்கு மியான்ைர விவைாரம 
்தாடரபாை அறிக்கைைகை ேைரபிக்-
கும டாம ஆண்டரூவ்ஸ் தன் டவிட-
டரில் கூறியுளைார. மியான்ைரில் 
இராணுவம ஆடசிக் ைவிழ்ப்பு நடவ-
டிக்கையில் ஈடுபடடதறகு எதிராைப் 
சபாராடுபவரைளுக்கு எதிராை, அநத 
நாடடு இராணுவம வன்முகையில் 
இைஙைக் கூடாது" என ஐசராப்பிய 
ஒன்றியம, அ்ைரிக்ைா, பிரிடடன் 
ஆகிய நாடுைள கை்யழுததிடடு 
அறிக்கைகய ்வளியிடடுளைன.

ேமீபததில், ஆங ோன் சூச்சியின் 
ஜனநாயை ரீதியிலான அரோஙைதகத, 

ஆடசிக் ைவிழ்ப்பு நடவடிக்கை 
மூலம இராணுவம அதிைாரதகதக் 
கைப்பறறியது. ைடநத ஆண்டு நவம-
பரில் நடநத சதரதலில், ஆங ோன் 
சூச்சியின் ஜனநாயைததுக்ைான சதசிய 
லீக் ைடசி ைணிேைான இடஙைளில் 
்வறறி ்பறறிருநதது. ஆனால் அநத 
சதரதலில் ்பரிய அைவில் சைாேடி 
நடநததாைக் கூறி வருகிைது அநத 
நாடடு இராணுவம.

தறசபாது ஆங ோன் சூச்சி வீடடுக் 
ைாவலில் கவக்ைப்படடிருக்கிைார. 
நூறறுக்ைணக்ைான ்ேயறபாடடாைர-
ைள, எதிரைடசித தகலவரைள தடுப்-
புக் ைாவலில் கவக்ைப்படடுளைனர.

மியான்ைர முழுவதும, ஒன்பதா-
வது நாைாை இராணுவ ஆடசிக்ை-
விழ்ப்புக்கு எதிராை சபாராடடஙைள 
நடநது வருகின்ைன.

ைச்சின் ைாைாணததில், மிதகினா 
என்கிை நைரததில், சபாராடடக்ைாரர-
ைள ைறறும பாதுைாப்புப் பகடயின-
ருக்கு இகடசய சைாதல் ஏறபடடது, 
அதில் துப்பாக்கிச் சூடு நடநத ேததம 
சைடடது. இதில் உண்கையான துப்-
பாக்கி குண்டுைள பயன்படுததப்-
படடதா அல்லது ரப்பர குண்டுைள 
பயன்படுததப்படடதா என்பதில் 

்தளிவில்கல. சைலும, ஐநது பததிரி-
கையாைரைள கைது ்ேய்யப்படடிருக்-
கிைாரைள.

மியான்ைரில் ஆடசிக்ைவிழ்ப்பு 
நடநத பின், முதல் முகையாை 
யஙகூன் நைர ோகலயில் ஆயுதசைந-
திய இராணுவ சபார வாைனஙைள 
ைாணப்படடன. உளளூர சநரப்படி 
நளளிரவு 1.00 ைணி முதல் ைாகல 
9.00 ைணி வகர, மியான்ைரின் 
இகணய சேகவைகைத துண்டிக்ை 
சவண்டும என தஙைளுக்கு அறிவு-
றுததப்படடிருப்பதாை ்தாகலத 
்தாடரபு நிறுவனஙைள கூறியுளைன.

மியான்ைரில் இநத இகணயத 
தகடக்குப் பிைகு, வைக்ைைாை 
இகணய சேகவகயப் பயன்படுதது-
வரைளின் எண்ணிக்கையில் ்வறும 
14% தான் இருப்பதாை, ்நடபிைாக் 
என்கிை ைண்ைாணிப்புக் குழு ஒன்று 
கூறுகிைது. 

இரவு சநரஙைளில் பாதுைாப்புப் 
பகடயினர சராநதுப் பணிைளில் 
ஈடுபடுவதாை தகலநைரான சநப்பி-
சயடசடாவில் ைருததுவராை பணிபுரி-
யும ஒருவர பிபிசியிடம கூறினார.

"இரவு 8 ைணி முதல் ைாகல 4 ைணி 
வகர ஊரடஙகு உததரவு சபாடப்-

படடுளைது எனக்கு ைவகலய-
ளிக்கிைது. இநத சநரததில் தான் 
ைாவலரைள ைறறும பாதுைாப்புப் 
பகடயினர என்கனப் சபான்ை-
வரைகைக் கைது ்ேய்வாரைள" 
என்கிைார ஒரு ைருததுவர. பாது-
ைாப்பு ைருதி அநத ைருததுவர 
்பயர குறிப்பிடவில்கல.

யஙகூனில் இருக்கும அ்ை-
ரிக்ை தூதரைம, ஊரடஙகு ேை-
யததில் தஙைைது (அ்ைரிக்ை) 
நாடடு நாடடு ைக்ைகை ்வளிசய 
வர சவண்டாம எனக் சைடடுக் 
்ைாண்டுளைது.

ஏழு முக்கிய எதிரைடசி தகல-
வரைளுக்கு பிடியாகண ்ைாடுக்-
ைப்படடிருப்பதாை ைடநத 
ேனிக்கிைகையன்று மியான்ைர 

பாதுைாப்புப் பகட ்தரிவிததிருந-
தது. சைலும, அவரைகை பாது-
ைாக்கும நடவடிக்கையில் ஈடுபட 
சவண்டாம என ்பாது ைக்ைளுக்கு 
எச்ேரிக்கை விடுததுளைது.

பாதுைாப்புப் பகடயினர இரவு 
சநரததில் சைற்ைாளளும சராநதுப் 
பணிைளின் சபாது தஙைள அக்ைம 
பக்ைததில் வசிப்பவரைகை எச்ேரிக்ை, 
ைக்ைள தஙைள பாததிர பண்டங-
ைகை அடிதது ஒலி எழுப்புவகத ஒரு 
ைா்ணாளி ைாடடுகிைது.

24 ைணி சநரததுக்கு சைல் ஒருவகர 
தடுப்புக் ைாவலில் கவக்ை சவண்டும 
என்ைாசலா, தனியாருக்குச் ்ோநத-
ைான இடஙைளில் சதடுதல் நடதத 
சவண்டு்ைன்ைாசலா நீதிைன்ை உத-
தரவு அவசியம என்கிை ேடடஙைகை 
ைடநத ேனிக்கிைகை, மியான்ைர 
இராணுவம ரதது ்ேய்ததும குறிப்-
பிடததக்ைது. அடுதத ஓராண்டுக்கு 
இராணுவம அவேர நிகலகய அறி-
விததிருக்கிைது. 2020ஆம ஆண்டு 
நவமபரில் நடநத சதரதலில் சைாேடி 
நடநதிருப்பதாைக் குறைமோடடி, 
தன் இராணுவ ஆடசிக்ைவிழ்ப்கப 
நியாயப்படுததிக் ்ைாண்டிருக்கிைது 
மியான்ைர இராணுவம.

உலகம் முழுவதும் ககொர�ொனொ
பொதிப்பு 10.96 ரகொடியை தொண்டிைது

கண்்ொடி, பிளொஸ்டிக்கில் ககொர�ொனொ 
யவ�ஸ் நீண்்ட நொள் வொழும்

மியான்மரில் வீதிகளை சூழ்ந்த ஆயு்தம்ம்நதிய ம�ார்
வாகனஙகள்: மீண்டும் இளைய மேளவ முடககம்

உலைம முழுவதும ்ைாசரா-
னாவால் பாதிப்பு அகடந-
சதார எண்ணிக்கை 10.96 
சைாடிகயக் ைடநதுளைது.

சீனாவின் வுஹான் நைரில் 
்வளிப்படட ்ைாசரானா 
கவரஸ் உலை நாடுைகை 
உலுக்கி வருகிைது. கவரஸ் 
்தாறறு பரவி ஏைததாை 12 
ைாதஙைள ைடநது விடடாலும 
இதன் வீரியம குகைநதபாடில்கல.

்ைாசரானா பாதிப்பு அதிைமுளை 
நாடுைளின் படடியலில் அ்ைரிக்ைா, 
இநதியா, பிசரசில், ரஷயா, பிரிததா-
னியா ஆகியகவ முதல் 5 இடஙைளில் 
உளைன.

இநநிகலயில், உலைம முழுவதும 
்ைாசரானாவால் பாதிப்பு அகடந-
சதார எண்ணிக்கை 10.96 சைாடிகயக் 
ைடநதுளைது.

்ைாசரானா பாதிப்பில் இருநது 

இதுவகர 8.41 சைாடிக்கும அதிைைா-
சனார குணைகடநதுளைனர.

சைலும கவரஸ் தாக்குதலுக்கு 
இதுவகர 24.18 இலடேததுக்கும சைற-
படசடார உயிரிைநதுளைனர.

கவரஸ் பரவியவரைளில் 2.29 
சைாடிக்கும அதிைைாசனார சிகிச்கே 
்பறறு வருகின்ைனர. சிகிச்கே ்பறு-
பவரைளில் 97 ஆயிரதது 500-க்கு சைற-
படசடாரின் நிகலகை ைவகலக்கிட-
ைாை உளைது.

சபப்பர, துணிைகை விட 
ைண்ணாடி, பிைாஸ்டிக் 
ைறறும இருமபு சைறப-
ரப்பில் 7 நாடைள வகர 
்ைாசரானா கவரஸ் உயிர-
வாழ்வதாை ைண்டறியப்பட-
டுளைது.

உலகை ்தாடரநது அச்-
சுறுததி வரும ்ைாசரானா 
கவரஸ் பறறிய ஆய்வுைள நீண்டு 
்ைாண்சட ்ேல்கின்ைன. அநதவ-
கையில் பல்சவறு ்பாருடைளில் 
இநத கவரசின் ஆயுடைாலம குறிதது 
முமகப ஐ.ஐ.டி. ஆய்வாைரைள ஆய்வு 
்ேய்துளைனர. குறிப்பாை சபப்பர, 
துணி சபான்ை நுண்ணிய சைறபரப்-
புைளிலும, ைண்ணாடி, பிைாஸ்டிக் 
சபான்ை ைடினைான சைறபரப்புைளி-
லும கவரசின் ஆயுடைாலம குறிதது 
ஆய்வு சைற்ைாளைப்படடது.

்ைாசரானா கவரஸ் சுவாே நீரததுளி-
ைள மூலம பரவுகிைது. இநத கவரஸ் 
அடஙகிய நீரததுளிைள கவரஸ் தாஙகி-
ைைாைவும, ்தாறறு பரப்பும ோதனங-
ைைாைவும இருக்கின்ைன. இநத நீரதது-
ளிைள சபப்பர, துணி சபான்ைவறறில் 

படடவுடன் விகரவில் உலரநது 
விடுகின்ைன. இதனால் அதில் 

உளை கவரசின் ஆயுட-
ைாலமும குகைவாைசவ 
இருக்கிைது. அசதசநரம 
ைண்ணாடி, பிைாஸ்டிக், 

இருமபு சபான்ை ்பாருட-
ைளில் நீரததுளி நீண்ட சநரம 

உலராைல் இருப்பது சபாலசவ, 
கவரசின் ஆயுளும நீைைாைசவ இருக்-
கிைது. அநதவகையில் சபப்பர ைறறும 
துணியில் முகைசய 3 ைணி சநரம 
ைறறும 2 நாடைள ைடடுசை கவரஸ் 
உயிரவாழ்கிைது. ஆனால் ைண்ணா-
டியில் 4 நாடைள வகரயும, பிைாஸ்-
டிக் ைறறும இருமபு சைறபரப்பில் 7 
நாடைள வகரயும கவரஸ் உயிரவாழ்-
வதாை ைண்டறியப்படடுளைது.

இதன் மூலம அலுவலைஙைள, கவத-
தியோகலைள சபான்ை இடஙைளில் 
ைண்ணாடி, இருமபு, பிைாஸ்டிக், ைரத-
தினால் ஆன ்பாருடைகை துணியால் 
மூடி கவக்குைாறு ஆய்வாைரைள 
பரிநதுகரததுளைனர. இதன் மூலம 
கவரஸ் அச்சுறுததல் குகையும வாய்ப்-
புளைதாைவும அவரைள கூறியுளைனர.

ஆய்வில்
கண்டுபிடிபபு

நாடடில் வீதி விபத -
துக்ைளினால் நாள ஒன் -
றுக்கு 10 – 11 சபர 
வகர ைரணிக்கின்ை -
னர. 40 சபர வகரயில் 
ை ா ய ை க ட கின் ை ன ர 
என ்பாலிஸ் ஊடைப் 
சபச்ோைர பிரதி 
்பாலிஸ் ைாஅதிபர 
அஜித சராஹண ்தரி -
விததார.

சைலும கூறியதாவது, வீதி விபத -
துக்ைளினால் நாள ஒன்றுக்கு 10 
– 11 சபர வகர உயிரிைப்பதானது 
ோதாரண நிகலகை கிகடயாது. 
இநநிகலயில் சநறறு முன்தினம 
ைாகல ஆறு ைணியுடன் நிகைவ-
கடநத 24 ைணிததியாலயததுக் -
குள வாைன விபததுைளினால் 11 

சபர உயிரிைநதுளைனர. 
சைலும 40 சபர ைாயை -
கடநதுளைனர.

உயிரிைநத 11 சபரில் 9 
சபர ஞாயிறறுக்கிைகை 
இடம்பறை வீதி விபத-
துைளினால் உயிரிைந-
துளைதுடன் ைறகைய 
இருவரும ஏறைனசவ 

இடம்பறை விபததுக்ைளில் ைாயை-
கடநது சிகிச்கே ்பறறு வநதவரை -
ைாவர.

அதறைகைய, 5 சைாடடார 
கேக்கிள ஓடடுனரைள, 4 பாதோரி 
ைள, பயணி ைறறும ோரதி ஒருவ-
ருசை உயிரிைநதுளைனர. இநநி-
கலயில், நாடடில் நாள ஒன்றுக்கு 

120 வீதி விபததுைள பதிவு ்ேய்யப் -
படடு வருகின்ைன.

இசதசவகை, அதி கூடிய 
சவைம, ைதுசபாகதயில் வாைனம 
்ேலுததுதல், வீதி ேமிக்கஞைகை 
பின்பறைாகை ைறறும ைவனக் 
குகைபாபடடின் ைாரணைாைசவ 
வாைன விபததுைளைள இடம-
்பறறு வருகின்ைன.

அதனால் இவறகை தவிரததுக் 
்ைாளவதறைாை ைக்ைள சைலும 
அக்ைகை ்ேலுதத சவண்டும. 
வாைன ைறறும வீதி விபததுைளி -
னால் ஏறபடும ்நருக்ைடிைகை 
ைடடுப்படுததிக் ்ைாளவதறைாை 
்பாது ைக்ைள சைலும அக்ைகையு-
டன் ்ேயறபட சவண்டும என்ைார.

வீதி வி�த்துககைால் நாளைானறுககு
10 ள்தாடககம் 11 ம�ர் வளை ்மைைம்

சூரிை மின் உறபத்தி நியலைம்
அயைக்க அயைச்ச�யவ அனுைதி

'சுபீடேததின் சநாக்கு' ்ைாளகைப் 
பிரைடனததிறைகைய ்ேயறபடடு 
2030 ஆண்டாகும சபாது ்ைாதத 
மின்ோரத சதகவயில் அதிைைகவ 
மீளபிைப்பாக்கி எரிேக்தி மூலஙைளி -
லிருநது ் பறறுக்்ைாளவதறகுத திட-
டமிடப்படடுளைது. 

குறிதத மீளபிைப்பாக்கி எரிேக்தி 
ைருததிடடம ் பருமபாலும தனியார 
துகையினரின் முதலீடடின் கீழ் 
நகடமுகைப்படுததுவதறகு எதிர-
பாரக்ைப்படுகின்ைது. அதறைகைய, 
இலஙகை மின்ோர ேகப ைறறும 
இலஙகை மின்ோர தனியார ைமப-
னிக்கு ்ோநதைான 7000 விநிசயாை 
மின்ைாறறிைளுக்ைாை (டரான்ஸ்-
சபாைர) சூரிய மின் நிகலயததுடன் 
இகணப்புச் ்ேய்து மீளபிைப்பாக்ை 
மின்னுறபததிகய சைற்ைாளளும 
ைருததிடடதகத சைற்ைாளவதற-
குத திடடமிடப்படடுளைது. 

இக் ைருததிடடததின் கீழ் அகட -
யாைங ைாணப்படட ஒரு மின்-
ைாறறிக்கு ஒரு சூரியமின் உறபததி 

ைருததிடடம என்ை வகையில் நகட-
முகைப்படுததவும, அதறகு ஏறபு-
கடய பிரசதேததின் பிரசதே ்ேய-
லைஙைளில் வியாபாரப் படடியலில் 
பதிவு ்ேய்யப்படடுளை நபரைள 
ைறறும நிறுவனஙைளுக்கு சபாட-
டிததன்கையின் அடிப்பகடயில் 
விகலைனு சைாரப்படடு முதலீடடா-
ைரைகைத ்தரிவு ்ேய்வதறகு எதிர-
பாரக்ைப்படுகின்ைது. 

ஒரு சூரிய மின் உறபததி நிகல-
யதகத அகைப்பதறகு 12 மில்லி-
யன்ைள முதலிடப்பட சவண்டியுள-
ைதுடன், குறிதத மின்ைாறறிைளுக்கு 
அண்கையில் அகைநதுளை 40 
சபரச்ேஸ் ைாணியில் சூரிய மின் 
உறபததி நிகலயம அகைக்ைப்பட 
சவண்டும. 

அதறைகைய, மின்ேக்தி அகைச்-
ேர ேைரப்பிதத முன்்ைாழியப்பட-
டுளை ைருததிடடம 18 ைாதஙைளில் 
ந க ட மு க ை ப் ப டு த து வ த ற ை ா ை 
அகைச்ேரகவ அஙகீைாரம வைஙகி-
யுளைது.

பொ�ம்பரிை யகத்கதொழில் உறபத்திகயள
விரிவொக்குவதறகு ஒத்துயைப்பு

ககொழும்பு பல்கயலக்கைகம்
பொகிஸ்தொன் கபொருளொதொ�
நிறுவனத்து்டன் ஒப்பநதம்

்ைாழுமபு பல்ைகலக்ைைைம ைறறும பாகிஸ்தான் 
லாஹூர ்பாருைாதார நிறுவனததிறகும இகடயில் புரிந -
துணரவு ஒப்பநதம கை்யழுததிடப்படவுளைது. இரு 
தரப்புக்கும பயன்ைள கிகடக்கும வகையில் இநத ஒப்பந-
தததில் விடயஙைள உளைடக்ைப்படடுளைதாை ்தரிவிக் -
ைப்படடுளைது. அதறைகைய ஆராய்ச்சிப் ்பாருடைள, 
்வளியீடுைள ைறறும தைவல் பரிைாறைம ்ேய்தல், இரு 
நிறுவனஙைளும கூடடாை ைறறும தனிப்படட ஆய்வுக் 
ைருததிடடஙைகை ஊக்குவிததல், திைன்ைள ைறறும இய-
லுகைைளுடன் கூடிய ைாணவர பரிைாறறு நிைழ்ச்சித திட -
டஙைள மூலம அனுபவஙைகைப் ்பறறுக்்ைாளவதறகு 
ேநதரப்பதகத ஏறபடுததிக் ் ைாடுததல் சபான்ை சநாக்ைஙை-
ளுக்ைாை ்ைாழுமபு பல்ைகலக்ைைைம ைறறும பாகிஸ்தான் 
லாஹூர ்பாருைாதார நிறுவனம என்பன புரிநதுணரவு 
ஒப்பநததகத சைற்ைாளவதறகு சயாேகன ்தரிவிக்ைப்-
படடுளைது.

முன்்ைாழியப்படடுளை புரிநதுணரவு ஒப்பநதம 
்தாடரபாை ைல்வியியலாைர குழு ஆராய்நது பரிநது-
கரைகை ேைரப்பிக்ைப்படடுளைதுடன், ்வளிவிவைார 
அகைச்சு ைறறும ேடடைா அதிபர திகணக்ைைததின் உடன் -
பாடும கிகடக்ைப்்பறறுளைது. அதறைகைய, குறிதத 
புரிநதுணரவு உடன்படிக்கையில் கைச்ோததிடுவதறைாை 
ைல்வி அகைச்ேர ேைரப்பிதத சயாேகனக்கு அகைச்ேரகவ 
அஙகீைாரம வைஙகியுளைது.

குற்றவிைல் வைக்கு
்சட்ட ரகொயவயை
திருத்த முடிவு

ப�ொலிஸ் ஊடகப்  ப�ச்ொளர்

ஜப்பான் அரசினால் அன்-
பளிப்பாை வைஙைப்படட 31 
ஜீப் வண்டிைள, 4 சபருநதுைள 
ைறறும 10 சிறறுாரதிைள என்-
பனவறகை ைாவல் திகணக்ை-
ைததின் பாவகனக்ைாை உததி-
சயாைபூரவைாை கையளிக்கும 
நிைழ்வு ஜனாதிபதி சைாடடா-
பய ராஜபக் ஷ தகலகையில் 
ஜனாதிபதி அலுவலைததில் 
நகட்பறைது.

இலஙகைக்ைான ஜப்பான் 
துாதுவர அகிர சுகியாைாவி-

னால் இவ்வாைனஙைள கையளிக்ைப்படடதாை 
ஜனாதிபதி ஊடைப் பிரிவு ்தரிவிததுளைது. 
ஜப்பான் அரசினால் முழு நன்்ைாகடயாை 
1,250 மில்லியன் ரூபா வைஙைப்படவுளைது.

அதன் முதறைடடைாை 775 மில்லியன் ரூபா 
்பறுைதியான 45 வாைனஙைள இவ்வாறு ைாவல் 
திகணக்ைைததிறகு வைஙைப்படடுளைன. ைாவல் 
துகையினரால் சைற்ைாளைப்படடு வரும விோ-
ரகணைகை இலகுபடுததும சநாக்கில் ஜப்பான் 
அரசு இவறகை அன்பளிப்பு ்ேய்துளைது.

கபொலிஸ் நியலைஙகளுக்கு ஜப்பொன் 
அ�்சொஙகம் 45 வொகனஙகள் யகைளிப்பு



க�ொவிட்19 க�ொற்று பொது�ொப்பு �ருதி 
வீட்டில் முடங்கியுள்ள மொணவர�ளின் 
நலன் �ருதி தின�ரன் கவளியிடுகின்்ற, 
�ரம்- 5 புலமமப் பரிசில் பரீட்மசைக�ொன 
வழி�ொட்டி மொதிரி வினொத�ொள�ள.

  க�ொழும்பு இந்துக �ல்லூரி ஆசிரிய-
ரும், �ரம்- 5 புலமமப் பரிசில் பரீட்மசைக�ொன �ற்பித�லில் அனுபவம் வொய்ந்-
�வருமொன எஸ்.ஏ.சைந்திரபவன் (B.A, Dip.in teach, PGDE) அவர�்ளொல் 
விசசைடமொ�த �யொரிக�ப்பட்ட மொதிரி வினொத�ொள�ளும், அ�ற்�ொன விமட-
�ளும் உங்�ள தின�ரனில் எதிரவரும் கவளளிககிழமம மு�ல் ஒவகவொரு 
வொரமும் கவளிவரப் சபொகின்்றன.  ‘புலமமக �திர’ என்்ற இந்� இலவசை 
இமணப்பொனது �ரம் -5 புலமமப் பரிசில் பரீட்மசைககுத ச�ொற்்றவிருககும் 
மொணவர�ளுககு மிகுந்� பயன் �ருவ�ொ� அமமயும். எதிரவரும் 19.02.2021 
மு�ல் தின�ரனில் எதிரபொருங்�ள. உங்�ள பிரதி�ளுககு  இன்ச்ற பதிவு 
கசைய்யுங்�ள.

(ஆசிரியர: எஸ்.ஏ.சைந்திரபவன், க�ொமலசபசி: 0773013062)
arumugamchandrabavan@gmail.com

விமான நிலையங்களுக்கு  
சர்வதேச விமானங்கலை ்க்வர  
விதசட சலுல்க ஏற்ாடு்கள்

சுற்றுலொததும்ற அமமச்சு 
மற்றும் இலங்ம� சிவில் 
விமொன சசைமவ�ள அதி�ொர 
சைமபயொல் �யொரிக�ப்பட்டுள்ள 
விசசைட சநர அட்டவமணக-
�மமய நமடமும்றப்படுத-
�ப்படும் சைரவச�சை வொடம� 
விமொனப் பயண நடவடிகம�-
�ம்ள ஊககுவிககும் வம�யில் 
மத�்ள ரொஜபக ஷ சைரவச�சை 
விமொன நிமலயம் மற்றும் 
க�ொழும்பு, இரதமலொமன சைர-
வச�சை விமொன நிமலயததில் 
இ்றக�ம் மற்றும் விமொனங்�-
ம்ளத �ரிதது மவப்ப�ற்�ொன 
�ட்டணங்�ளிலிருந்து விடுவிப்-
ப�ற்�ொ� 2020 ஆம் ஆண்டு 
டிசைம்பர மொ�ம் 21 ஆம் தி�தி 
இடம்கபற்்ற அமமச்சைரமவக 
கூட்டததில் அங்கீ�ொரம் கிமடக-
�ப்கபற்றுள்ளது. குறித� 
சைலும�க �ொலதம� சமலும் 
2021 ஆம் ஆண்டு யூமல 
மொ�ம் 19 தி�தி வமர நீடிப்ப-
�ற்�ொ� சுற்றுலொததும்ற அமமச்-
சைர சைமரப்பித� சயொசைமனககு 
அமமச்சைரமவ அங்கீ�ொரம் 
வழங்கியுள்ளது.  

அலனத்து ்ாடசாலை்களிலும்
ப்ாது உறச்வங்களுக்குத் ேலட
சலொரன்ஸ் கசைல்வநொய�ம்

நொட்ளொவிய ரீதியில் உள்ள 
அமனதது பொடசைொமல�ளிலும் 
உற்சைவங்�ம்ள நடததுவது மறு 
அறிவித�ல் வமர�மட கசைய்-
யப்பட்டுள்ளது.

அது க�ொடரபில் அமனதது 
மொ�ொண, வலய க�ொகுதி 
�ல்விப் பணிப்பொ்ளர�ளுககும் 
பொடசைொமல அதிபர�ள மற்றும் 
பிரிகவனொக�ளின் கபொறுப்-
பொ்ளர�ளுககும் �டி�ம் மூலம் 
உததிசயொ�பூரவமொ� அறிவித-
துள்ள�ொ� �ல்வியமமச்சு க�ரி-
விததுள்ளது.

அது சபொன்்ற நி�ழ்வு�ள ஏற்-
�னசவ ஒழுங்கு கசைய்யப்பட்-
டிருந்�ொலும் அவற்ம்ற மறு 
அறிவித�ல் வமர பின்சபொடு-
மொறும் �ல்வியமமச்சின் கசைய-
லொ்ளர �பில கபசரரொ க�ரிவித-
துள்ளொர.

நொட்டில் நிலவும் க�ொசரொனொ 
மவரஸ் சூழ்நிமலயிலும் சில 
பொடசைொமல�ளில் அதுசபொன்்ற 
நி�ழ்வு�ள ஏற்பொடு கசைய்யப்-
பட்டுள்ள�ொ� �ல்வியமமச்-
சுககு ��வல்�ள கிமடததுள-
்ளன. பொடசைொமல மொணவர�ள 
உட்பட பொடசைொமல சைமூ�ததின் 
பொது�ொப்மப �ருததிற்க�ொண்டு 
கசையற்படுமொறும் �ல்வியமமச்-
சின் கசையலொ்ளர சைம்பந்�ப்பட்ட 
�ரப்பினருககு அறிவுறுததி 
யுள்ளொர.(ஸ)

சு்காோர நலடமுலை்கலை 
அைட்சியம் பசயோல்
ப்காதரானா மூனைாம் 
அலைலய ேவிரக்்க முடியாது 
(சலொரன்ஸ் கசைல்வநொய�ம்)

சவ�மொ� பரவககூடிய புதிய 
வம� மவரஸ் க�ொற்்றொ்ளர-
�ள இருவர க�ொழும்பு மொந�ர 
சைமப எல்மலககுள  இனங்-
�ொணப்பட்டுள்ள நிமலயில் 
மக�ள சு�ொ�ொர வழிமும்ற-
�ம்ள மும்றயொ� பின்பற்று-
வம� அலட்சியப்படுததி-
னொல் க�ொசரொனொ மூன்்றொவது 
அமலமய எதிரக�ொளவது 
�விரக� முடியொ��ொகிவிடும் 
என மொந�ரசைமபயின் பிர�ம 
மருததுவ அதி�ொரி க�ரிவித-
துள்ளொர.

சமற்படி க�ொற்்றொ்ளர�ள இரு-
வரும் ஸ்ரீ ஜயவர�னபுர பல்�-
மலக�ழ�ததில் சமற்க�ொள்ளப்-
பட்ட பரிசசைொ�மனயின்சபொச� 
இனங்�ொணப்பட்டுள்ளனர.

அ�மனதக�ொடரந்து அவர�-
ச்ளொடு கநருக�மொன க�ொடர-
பு�ம்ள க�ொண்டவர�ளுககும்   
பரிசசைொ�மன�ள சமற்க�ொள-
்ளப்பட்டு வருகின்்றன.

மக�ள கூடும் இடதம� 
�விரததுக க�ொளளுமொறும் 
அச�சபொன்று சுற்றுலொ ப்பய-
ணி�ள க�ொடரபில் அவ�ொன-
மொ� கசையற்படுமொறும் அவர 
மக�ளிடம் ச�ட்டுகக�ொண்-
டுள்ளொர.

01 முதல் 06 வரை

தினகைன் விளம்பைம
0112429367

விற்பரன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 ப்பபைவரி 17 புதன்கிழரை

 திதி: --சஷ்டி

ைாகுகாலம :  காரல :  3.00 - 04.30வரை
சு்பநேைம : காரல : 7.30 - 8.00வரை

 ேடசத்திைம: அஷ்வினி ்பகல் 11.49

சாரவரி வருடம ைாசி 05

இன்ரறைய சு்பதினம

நயாகம: சித்தநயாகம

பதாழுரக 
நேைம 3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல152.03 158.06

யூர�ொ
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல234.57 240.72

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல1.8307 1.8803

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல146.14 150.29

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல269.71 276.56

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல215.93 223.96

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல193.25 197.97

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
விரல

விற்பரன
விரல150.59 155.32

குறித்த
விரல

குறித்த
விரலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 514.51

குவைத் டினொர் 641.18

ஓெொன் ரியொல் 503.83

கட�ொர் ரியொல் 53.26

சவூதி ரியொல் 51.71

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 52.80

நாணய
மாற்று

06

சு்பஹ்  - 05.11
லுஹர  - 12.26
அஸர  - 03.47
ைஃரிப  - 06.22
இஷா  - 07.33

13 முதல் 17 வரை

புதிய ைாகாண சர்பகள் உள்ளூைாடசி இைாஜாங்க அரைசசைாக பைாசான் ைணசிங்க 
நேறறு ஜனாதி்பதி நகாடடா்பய ைாஜ்பக் ஷ முன்னிரலயில் சத்தியபபிைைாணம பசயத 
ந்பாது.

உயிரத்ே ஞாயிறு ோக்குேல் அறிக்ல்க;

உயிரத� ஞொயிறு �ொககு�ல் சைம்பவ 
விசைொரமண அறிகம� பிரதி�ள �யொ-
ரிக�ப்பட்ட பின்னர உடனடியொ� 
விசசைட அமமச்சைரமவ கூட்டம் நடத-
�ப்பட இருப்ப�ொ� அமமச்சைரமவ 
இமணப் சபச்சைொ்ளரும் அமமச்சைரு-
மொன உ�ய �ம்மன்பில க�ரிவித�ொர.   

 அரசைொங்� ��வல் திமணக�்ளத-
தில் இடம்கபற்்ற அமமச்சைரமவ 

தீரமொனங்�ம்ள அறிவிககும் கசைய்தி-
யொ்ளர சைந்திப்பில் இது க�ொடரபொ� 
ஊட�வியலொ்ளர ச�ட்ட ச�ளவிககு 
பதிலளித� அமமச்சைர, அமமச்சைரமவ 
கூட்டததில் விமல் வீரவன்சை ஜனொதிப-
தியிடம் ச�ட்ட�ொ�வும் கூறினொர.   

இ�ன்சபொது இந்� அறிகம�யின் 
பிரதி�ள �யொரிக�ப்பட்ட பின்னர 
விசசைட அமமச்சைரமவ கூட்டதம� 

நடததுவ�ற்கு ஒழுங்கு�ள சமற்-
க�ொள்ளப்படும் என்று அமமச்சைர 
விமல் வீரவன்சைவிடம் ஜனொதிபதி 
கூறிய�ொ�வும் அவர க�ரிவித�ொர.  �ர-
தினொல் கமல்�ம் ரஞ்சித ஆண்டம� 
மற்றும் சைட்ட மொஅதிபருககு உயிரத� 
ஞொயிறு �ொககு�ல் அறிகம�யின் பிரதி-
�ள வழங்�ப்படும் என்றும் அமமச்சைர 
கூறினொர.  

சட்ட மாஅதிபர், ரஞ்சித் ஆண்டகை 
இருவருக்கும் பிரதிைள் வழஙைபபடும் 
அலமசசரல்வ இலைபத்சசாைர அறிவிபபு 

ப்வளிநாட்டலமசசின பசயைாைர ப்காைம்்த்க பேரிவிபபு 

யுத்தததின் ப�ோது நிறுத்தப�டோ்த அபிவிருததி 

யுத�ததின் சபொது நொட்டின் அபிவி-
ருததி நடவடிகம��ள �மடயின்றி 
க�ொடரந்�ம�ப் சபொலசவ க�ொவிட் 
க�ொற்றுசநொமயயும் எதிரக�ொண்டு 
நொட்டின் அபிவிருததி நடவடிகம��ள 
�மடயின்றி க�ொடரும் என்று க�ௌரவ 
பிர�மர மஹிந்� ரொஜபக ஷ சநற்று (16) 
நம்பிகம� கவளியிட்டொர.  

வடசமல் மொ�ொண �ொல்வொய் ('மஹ 
எல') திட்டததின் மஹகிததுலொ மற்றும் 
மஹகிருல நீரதச�க�ங்�ளின் �ட்டுமொ-
னப் பணி�ம்ள யொபஹுவ இருக�னி-

யொய, க�ொன்�ஹ சைந்தியில் ஆரம்பிதது 
மவதது உமரயொற்றும�யிசலசய பிர�-
மர இவவொறு குறிப்பிட்டொர.  

மஹொகவலி நீமர வடசமற்கிற்கு 
க�ொண்டு வரும் இந்� பொரிய நீரப்பொசைன 
திட்டததின் நிமனவு பலம� க�ௌரவ 
பிர�மரினொல் தி்றந்து மவக�ப்பட்டது.  

வடசமல் மொ�ொண �ொல்வொய் திட்டத-
தின் கீழ், 90 கி.மீ நீ்ளமுள்ள �ொல்வொய், 
25 மீட்டர உயரமொன அமணயுடனொன 
மஹகிருல மற்றும் மஹகிதுல 
இரண்டு நீரதச�க�ங்�ள, 

தமறகு முலனயத்லே அபிவிருத்திக்கு
முேலிடும் நிறு்வனங்கள்  

(சலொரன்ஸ் கசைல்வநொய�ம்)   

க�ொழும்பு தும்றமு� சமற்கு 
முமனயதம� அபிவிருததி கசைய்வ-
�ற்�ொ� மு�லீட்டு நிறுவனங்�ம்ள 
கபயர குறிககுமொறு ச�ொரி இந்தி-
யொவுககும் ஜப்பொனுககும் அறிவித-
�ல் விடுப்ப�ற்கு அரசைொங்�ம் நடவ-
டிகம� எடுததுள்ளது.   

சமற்படி விடயம் க�ொடரபில் 
சபச்சுவொரதம� நடததுவ�ற்�ொ� 
அரசைொங்�ததினொல் நியமிக�ப்பட்ட 
விசசைட குழுசவ அ�ற்�ொன தீரமொ-
னதம� சமற்க�ொண்டுள்ளது.   

சமற்படி குழுவின் �மலவரொ� 
தும்றமு� அபிவிருததி அமமச்சின் 
கசையலொ்ளர யூ.டி.சி. கஜயலொல் 

அது க�ொடரபில் க�ரிவிகம�யில்,   
சமற்படி குழு மு�ல் �டமவயொ� 
சநற்று முன்தினம் கூடி குறித� தீரமொ-
னதம� எடுத��ொ� க�ரிவித�ொர.   

அச�சவம்ள, சமற்படி தீரமொ-
னதம� இலங்ம�யிலுள்ள இந்தியத 
தூ�ர�ம் மற்றும் ஜப்பொன் தூதுவரொ-
லயததிற்கும் உததிசயொ�பூரவமொ� 
அறிவிப்ப�ற்கும் நடவடிகம� எடுக-
�ப்பட்டுள்ள�ொ� க�ரிவிததுள்ளொர.   

சமற்படி குழு எதிரவரும் கவள-
ளிககிழமம மீண்டும் கூடவுள்ள 
நிமலயில் ஏழு அங்�ததினமரக-
க�ொண்ட சமற்படி குழுவின் அறிகம� 
விமரவில் அமமச்சைரமவககு சைமரப்-
பிக�ப்படவுள்ள�ொ�வும் அவர 
சமலும் க�ரிவித�ொர. (ஸ)    

சோர்ள்ஸ் MPயின் ப�ோரிக்ை�க்கு சோ்த� நிைை; 

�மிழ் நொட்டில் உள்ள 
மு�ொம்�ளில் இருககும் 
50,000ற்கும் அதி�மொன பு�-
லிடக ச�ொரிகம�யொ்ளர�ளில் 
�ணிசைமொனவர�ம்ள மீண்டும் 
இலங்ம�ககு அமழதது வரு-
வ�ற்கு நடவடிகம� எடுக�ப்-
பட்டிருப்ப�ொ� கவளிநொட்டு 

அலுவல்�ள அமமச்சின் 
கசையலொ்ளர அட்மிரல் சபரொ-
சிரியர ஜயநொத க�ொலம்பச� 
க�ரிவித�ொர.   

இந்தியொவில் உள்ள 
இலங்ம� அ�தி�ள க�ொடர-
பில் �டந்� கூட்டததில் பொரொ-
ளுமன்்ற உறுப்பினர சைொரளஸ் 

நிரமலநொ�ன் முன்மவத� 
விடயம் குறிதது �ருததுத 
க�ரிவித� கவளிநொட்டு அலு-
வல்�ள அமமச்சின் கசையலொ-
்ளர அட்மிரல் சபரொசிரியர 
ஜயநொத க�ொலம்பச�, பு�லி-
டம் ச�ொரியவர�ளுக-
�ொ� இந்தியொவில்

க�ொவிட் க�ொற்று 
பரவலொல் நிறுத�பபடொது

எமது ஆடசியில் எந்த நாடடுக்கும்   
நாம் அடிபணியவில்கலை  
சலொரன்ஸ் கசைல்வநொய�ம்  

�மது ஆட்சிக �ொலததின்சபொது 
எந்� ஒரு நொட்டுககும் �ொம் அடிப-
ணியவில்மல என முன்னொள ஜனொ-
திபதி சைந்திரிக�ொ பண்டொரநொயக� 
குமொரதுங்� க�ரிவிததுள்ளொர.  

அச�சவம்ள, �ம் உயிமரப் 
பணயம் மவதது �ட்டிகயழுப்பிய 
ஸ்ரீலங்�ொ சு�ந்திரக �ட்சி �ற்சபொது 
சைரிமவ எதிரசநொககி உள்ள�ொ�வும் 
அவர க�ரிவிததுள்ளொர.  

�னது �ணவர விஜய குமொரதுங்-
�வின் நிமனவு தின நி�ழ்மவ 
க�ொடரந்து ஊட�வியலொ்ளர�ளுககு 

�ருதது க�ரி-
விககும் சபொச� 
அவர இவவொறு 
க�ரிவித�ொர.  

இது க�ொடர-
பில் அவர 
சமலும் க�ரிவிகம�யில்;  

இந்தியொவுககு கிழககு முமன-
யதம� வழங்குவ�ற்கு எதிரப்புதக�-
ரிவித�வர�ள �ற்சபொது சீனொவுககு 
அமனதம�யும் வழங்� முயற்சிக-
ம�யில் எதிரப்பு க�ரிவிக�ொது 
கமௌனம் �ொககின்்றனர.  

எமது ஆட்சியின் சபொது 
நொம் சை�ல நொடு�ளுடனும் 

்தமிழைத்திலுள்்ள இலைஙகையகர 
அகழத்துவர அரசு ந்டவடிக்கை

பபாதுப பபாக்குவரத்து பசகவக்கு 
முறபைாடுபபனவு பரிவர்த்்தகன அடக்ட அறிமுைம்   

இலங்ம�யில் கபொதுப் சபொககு-
வரதது தும்றயில் நொணய அலகு 
�ட்டண அ்றவீட்டு மும்ற நமடமு-
ம்றயில் இருககி்றது.

அ�னொல் ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்-
�ம்ளத �விரததுக க�ொளளும் 
சநொககில் கபொதுப் சபொககுவரதது 
பஸ் மற்றும் பும�யிர�ப் பொவ-
மனக�ொ� முற்க�ொடுப்பனவு பரி-
வரத�மன அட்மடமய அறிமு�ம் 
கசைய்வ�ற்�ொன �ருததிட்டதம� 
நமடமும்றப்படுத� முன்னர 

திட்டமிடப்பட்டது. இ�ற்�ொ� 
அமனதது நிறுவனங்�ளின் பிரதி-
நிதி�ளுடன் கூடிய கசையற்பொட்டுக 
குழுகவொன்ம்ற நியமிப்ப�ற்�ொ� 
2018 ஒகசரொபரில் இடம்கபற்்ற 
அமமச்சைரமவக கூட்டததில் 
முடிவு கசைய்யப்பட்டது.  

இலங்ம� மததிய வங்கியின் 
அனுமதியுடன் அ�ன் கீழுள்ள 
உளளூர �ம்பனியொன லங்�ொ 
கிலியர �னியொர நிறுவனம் முன்-
கமொழியப்பட்டுள்ள முற்க�ொடுப்-

பனவு பரிவரத�மன அட்மட 
�ருததிட்ட சயொசைமன சைமரப்-
பிததுள்ளது. குறித� �ருததிட்ட 
சயொசைமனயின் அடிப்பமடயில், 
சபொககுவரததுத தும்றக�ொன 
முற்க�ொடுப்பனவு பரிவரத�மன 
அட்மடமய நொட்ளொவிய ரீதியில் 
பயன்படுததுவ�ற்குத ச�மவயொன 
நடவடிகம��ம்ள சமற்க�ொளவ-
�ற்�ொ� சபொககுவரதது அமமச்சைர 
சைமரப்பித� சயொசைமனககு அமமச்சை-
ரமவ அங்கீ�ொரம் வழங்கியுள்ளது.  

்தனியார் பஸ் உரிகமயா்ளர்ைளுக்கு மூன்று 
இலைடசம் ரூபா ை்டன் - பசயறதிட்டம் ஆரம்பம்
சலொரன்ஸ் கசைல்வநொய�ம்  

க�ொசரொனொ மவரஸ் 
க�ொற்று சூழ்நிமல �ொரண-
மொ� பல்சவறு சைவொல்�ம்ள 
எதிரசநொககியுள்ள கபொது 
சபொககுவரதது சசைமவமய 
மீ்ள �ட்டிகயழுப்பும் 
சநொககில் �னியொர பஸ் உரி-
மமயொ்ளர�ளுககு விசசைட �டன் 
திட்டம் ஒன்ம்ற சபொககுவரதது 
அமமச்சு அறிமு�ப்படுத�வுள்ளது.  

அ�ற்கிணங்� அகசைௌ-
�ரியங்�ளுககு உட்பட்-
டுள்ள �னியொர பஸ் உரி-
மமயொ்ளர�ளுககு மூன்று 
இலட்சைம் ரூபொ �டன் 
வழங்குவ�ற்கும் டிகக�ட் 
இயந்திரம் ஒன்ம்ற க�ொள-
வனவு கசைய்வ�ற்�ொ� 
50,000 ரூபொ �டன் ஒன்-

ம்றயும் கபற்றுக க�ொடுப்ப�ற்கு 
தீரமொனிததுள்ள�ொ� சபொககுவரதது 
அமமச்சைர �ொமினி கலொககுச� க�ரி-

விததுள்ளொர.   �னியொர பஸ் உரிமம-
யொ்ளர�ள அரசைொங்�ததிடம் விடுத� 
சவண்டுச�ொளுககிணங்� சபொககு-
வரதது அமமச்சு, ச�சிய சபொககுவ-
ரதது ஆமணககுழு, சபொககுவரதது 
அதி�ொர சைமப ஆகியன இமணந்து 
அரசை வங்கி�ள ஊடொ� இந்� �டன் 
திட்டதம� நமடமும்றப்படுதது-
வ�ற்கு தீரமொனிததுள்ள�ொ�வும் 
அமமச்சைர க�ரிவிததுள்ளொர. அ�ன் 
மு�ற்�ட்டமொ� 27 பஸ் உரி-
மமயொ்ளர�ளுககு 

விபரஙைக்ள வழஙகுமாறு இநதியா,  
ஜபபானுக்கும் அறிவிக்ை ந்டவடிக்கை  

 வெள்ளி ப்தோறும் 
மோணெர் �ரங�ளில்
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புலமைப பரிசில் பரீட்மசை
ைொதிரி வினொத�ொள�ள



அய�ோத்தி இரோமர் ய�ோயிலுக்கு 
நன்�ோடை ்�ோடுப்பவர் -
�ளின வீடு�டை தனி�ோ� 

ஆர்.எஸ்.எஸ் அடமபபு குறித்து டவப -
்பதோ�வும், ்ெர்மனியின நோசி �ட்சி பின-
்பற்றி� அயத ்போணிட� ஆர்.எஸ்.எஸ் 
அடமபபு பின்பற்றுவதோ�வும், �ர்நோ -
ை� முன்ோள் முதலவரும், மதசோர்்பற்்ற 
ெ்தோ தைம் �ட்சித் தடைவருமோ் எச்.
டி. குமோரசோமி ்்பரும் குற்்றச்சோட்டை 
முனடவத்துள்ைோர்.

அய�ோத்தியில இரோமர் ய�ோயில 
�ட்ை உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்-
கி� நிடையில, அதன அடிக்�ல நோட்டு 
விழோ, சிை மோதங்�ள் முனபு பிரதமர் 
நயரந்திர யமோடி முனனிடையில நடை -
்்பற்்றது.

இடத�டுத்து, நோடு முழுக்� இரோமர் 

ய�ோயில �ட்டுவதற்கு நிதி திரட்டும் ்பணி -
�ளில இந்து அடமபபு�ள் ஈடு்பட்டு வரு-
கின்ற். �ட்ைோ�ம் நிதி�ளிக்� வணி�ர் -
�ள் மற்றும் ்்போதுமக்�ளிைம் அவர்�ள் 
வலியுறுத்துவதோ� சமூ� வடைத்தைங்-
�ளில விமர்ச்ங்�ள் எழுவடத ்போர்க்� 
முடிகி்றது.

இந்த நிடையிலதோன, குமோரசோமி 
டுவிட்ைர் ்பதிவில ஆர்.எஸ்.எஸ் 
அடமபபின மீது ்பகிரங்� குற்்றச்சோட்டு-
�டை முனடவத்துள்ைோர். 

இரோமர் ய�ோயில �ட்டுவதற்கு 
்பணம் அளிப்பவர்�ள் வீடு�ளில 
ஒரு மோதிரியும், ்�ோடுக்�ோதவர் -
�ள் வீடு�ளில யவறு மோதிரியும் 
ஆர்.எஸ்.எஸ் அடமபபின நிர் -
வோகி�ள் குறிபபு எழுதி டவத்து 
விட்டுச் ்சலகி்றோர்�ள்.

்ெர்மனியில நோசிக் �ட்சியி்ர் இயத 
ய்போைத்தோன ஹிட்ைர் ்பதவிக் �ோைத் -
தின ய்போது ்சயத்ர். ஹிட்ைர் ்பதவிக் 
�ோைத்தில இைட்சக்�ணக்�ோ் மக்�ள் 
தங்�ள் உயிடரப ்பறி ்�ோடுத்த்ர். 
அயதய்போன்ற நடைமுட்றட� ஆர்.எஸ்.
எஸ் பின்பற்றுவடத ்போர்க்கும் ய்போது 
நமது நோடு எடத யநோக்கி ்சலகி்றது 
என்ற அச்சம் எழுகி்றது.

்ெர்மனியின நோசி �ட்சி எபய்போது 
்தோைங்கி�யதோ, அயத �ோை�ட்ைத் -
திலதோன இந்தி�ோவில ஆர்.எஸ்.எஸ் 
அடமபபு பி்றந்தது. நோசி �ட்சி எந்த 
மோதிரி திட்ைங்�டை ட�யில எடுத்தயதோ 
அயதய்போன்ற திட்ைங்�டை ஆர்.எஸ்.
எஸ் ்ச�ல்படுத்தி்ோல என் நைக்கும் 
என்பது �வடை�ளிக்கி்றது. நோட்டில 
மக்�ளின அடிப்படை உரிடம�ள் நசுக்-
�ப்படுவடத ்போர்க்கும் ய்போது இந்த சந்-
யத�ம் அதி�ரிக்கி்றது.

தற்ய்போது நமது நோட்டில அறிவிக்�ப -
்பைோத அவசர�ோை நிடை பிர�ை்ப்ப-
டுத்தப்பட்டுள்ைது. மக்�ள் தங்�ைது 
�ருத்து�டை சுதந்திரமோ� ்சோலவதற்கு 
முடி�விலடை. ஊை�ங்�ளின சுதந்திரத் 
தனடம வருங் �ோைங்�ளில முழுடம -
�ோ� ்பறி ய்போகும் நிடைடம உருவோகி-
யுள்ைது. அரசு ்சோலலும் ்சயதி�டை 
மட்டுயம ஊை�ங்�ள் ்தரிவித்தோல 
நிடைடம என் ஆகும் எனறு நீங்�யை 
நிட்த்துப ்போருங்�ள்.

தற்ய்போது உள்ை நி டைவரத்டத ்போர்த்-
தோல, நோட்டி ல என் யவண்டுமோ்ோ -
லும் நைக்கும் என்ற அச்சம் இருக்கி்றது. 

இவவோறு குமோரசோமி த்து ட்விட்ைர் 
்பதிவில ்தரிவித்திருந்தோர். 

இது்பற்றி ஆர்.எஸ்.எஸ் அடமபபின 
ஊை�ப ்்போறுப்போைர் பிரதீபிைம், 
நிரு்பர்�ள் ய�ட்ைய்போது, "குமோரசோமி -
யின இந்த �ருத்துக்�ளுக்கு எந்த மதிப-
பும் கிடை�ோது என்பதோல, ்பதிைளிக்� 
விரும்்பவிலடை" எனறு ்தரிவித்து 
விட்ைோர்.editor.tkn@lakehouse.lk

விரிவுபடுத்தபபடும் க�ொவிட்19
்தடுபபூசி ஏற்றும் நடவடிக்�

இலங்கையில் ககைொவிட்19 க�ொற்றின் �ொக்-
கைத்திற்கு எதிரொகைத் �டுப்பூசி வழஙகும் 
திட்்டம் ஆரம்பிக்கைப்்பட்டு இற்்றைக்கு 15 

நொட்கைள் கை்டந்துள்்ளன. ஜனவரி மொ�ம் 29 ஆம் திகைதி 
மு�ல் க்பப்ரவரி மொ�ம் 15 ஆம் திகைதி வ்ரயும்  
ஒரு இலட்்சத்து 92 ஆயிரத்து 938 ப்பருக்கு இத்�-
டுப்பூசி ஏற்றைப்்பட்டுள்்ளது. 

இத்க�ொற்றின் �ொக்கைத்்�க் கைட்டுப்்படுத்தும் 
பநொக்கில் முன்னுரி்ம அடிப்்ப்்டயில் உலகின் 
்பல்பவறு நொடுகைளிலும் வழஙகைப்்பட்டு வருவது 
ப்பொன்று இந்நொட்டிலும் ககைொவிட்19 க�ொற்றைொ்ளரகை -
ளு்டன் பநரடியொகைத் க�ொ்டரபு்படும் ்வத்தியரகைள், 
�ொதியரகைள் உள்ளிட்்ட சுகைொ�ொரத் து்றையினருக்கும், 
க்பொலிஸொர உள்ளிட்்ட ்பொதுகைொப்புத் �ரப்பினருக்கும் 
இத்�டுப்பூசி ஆரம்்பம் மு�ல் வழஙகைப்்படுகின்றைது. 

ஒக்்ப்பொரட் ்பல்கை்லக்கைழகைம் அ்ட்ரொ க்சனகைொ 
என்றை நிறுவனத்து்டன் இ்ைந்து �யொரித்துள்்ள 
இத்�டுப்பு மருந்து இந்தியொவின் ப்சரம் நிறுவனத்-
தில் உற்்பத்தி க்சயயப்்படுகின்றைது. அத்�டுப்பு மருந்-
தில் ஐந்து இலட்்சம் �டுப்பு மருந்்� இந்தியொ 
இலங்கைக்கு மு�ற் �்ட்வயொகை அன்்பளிப்்பொகை 
வழஙகியது. அத்�டுப்பு மருந்து �ற்ப்பொது வழஙகைப்-
்பட்டு வருகின்றைது. 

இற்்றை வ்ரயும் இத்�டுப்பு மருந்்�ப் க்பற்றுக் 
ககைொண்டவரகைளுக்கு குறிப்பி்டக் கூடிய ்பக்கைவி்்ள -
வுகைப்ளொ, ஒவவொ்மகைப்ளொ ஏற்்பட்்ட�ொகைப் ்பதிவொகை -
வில்்ல. க்பொதுவொகைத் �டுப்பூசிகை்்ளப் க்பற்றுக் 
ககைொள்ளும் ப்பொது ஏற்்ப்டக் கூடிய ்சொ�ொரை ்பக்கைவி -
்்ளவுகைப்ள ஏற்்படுவ�ொகை சுகைொ�ொரத் து்றைத் �கைவல் -
கைள் க�ரிவித்திருக்கின்றைன. 

இவவொறைொன நி்லயில் ஜனொதி்பதி பகைொட்்டொ -
்பய ரொஜ்பக் ஷ இத்�டுப்பூசி வழஙகும் திட்்டத்்� 
பமலும் விரிவு்படுத்�த் ப�்வயொன அறிவுறுத் -
�ல்கை்்ள வழஙகியுள்்ளொர. இத்திட்்டத்தின் கீழ் இத்-
�டுப்பூசி வழஙகைப்்ப்ட பவணடிய முன்னுரி்மப் 
்பட்டியலில் அடுத்� இ்டத்தில் இருப்்பவரகைளுக்கு 
�டுப்பூசி வழஙகை ந்டவடிக்்கை எடுக்கைப்்பட்டுள்்ளது.  
இ�ற்பகைற்்ப இத்க�ொற்றின் அச்சுறுத்�்ல எதிர-
ககைொணடிருப்்பவரகைளுக்கு இத்�டுப்பூசி்ய வழஙகும் 
ந்டவடிக்்கை பநற்றுமுன்தினம் மு�ல் பமல் மொகைொ-
ைத்தில் ஆரம்பிக்கைப்்பட்டிருக்கின்றைது. 

இப�பவ்்ள, ்பொரொளுமன்றை உறுப்பினரகைளுக்கு 
இரொணுவ ்வத்திய்சொ்லயின் ஊ்டொகை பநற்று 
மு�ல் இத்�டுப்பூசி்ய வழஙகை ்சகைல ஏற்்பொடுகைளும் 
க்சயயப்்பட்டிருந்��ொகை ்பொரொளுமன்றை ்ப்்டக்கைல 
ப்சவி�ர அலுவலம் க�ரிவித்திருந்�து. 

இ்வ இவவொறிருக்கை, �னியொர ்வத்திய்சொ்ல -
கைளில் கை்ட்மயொற்றும் மருத்துவரகைள், �ொதியர 
உள்ளிட்்ட சுகைொ�ொரத் து்றை ஊழியரகைளுக்கு இத்�-
டுப்பு மருந்து இன்று மு�ல் வழஙகை ந்டவடிக்்கை 
எடுக்கைப்்பட்டுள்்ள�ொகை ஆரம்்ப சுகைொ�ொர ப்ச்வகைள் 
மற்றும் ககைொவிட்19 க�ொற்று கைட்டுப்்பொட்டுக்கைொன 
அ்மச்சின் க்சயலொ்ளரொன க்டொக்்டர அமல் ஹரஷ 
டி சில்வொ க�ரிவித்துள்்ளொர. 

இவவொறு இந்நொட்டில் ககைொவிட்19 க�ொற்றின் 
�ொக்கைத்்�க் கைட்டுப்்படுத்துவ�ற்கைொன �டுப்பூசி 
ஏற்றும் ந்டவடிக்்கை  கைட்்டம் கைட்்டமொகை விரிவு்படுத்�ப் -
்பட்டு வருகின்றைது. அப�பநரம் மொரச் மு�ல் வொரம் 
சிபரஷ்ட பிர்ஜகைள் உள்ளிட்்ட முன்னுரி்மப் ்பட் -
டியலில் இ்டம்க்பற்றிருப்்பவரகைளுக்கும் இத்�டுப்பூ-
சி்ய வழஙகை ஏற்கைனபவ திட்்டமி்டப்்பட்டிருக்கின்றைது. 

இந்தியொ ஏற்கைனபவ வழஙகியுள்்ள ஐந்து இலட்-
்சம் �டுப்பு மருந்துகைள் �ற்ப்பொது வழஙகைப்்பட்டு 
வருகின்றை  ப்பொதிலும், பமலும் ஒன்்பது மில்லியன் 
�டுப்பு  மருந்துகை்்ளக் ககைொள்வனவு க்சயவ�ற்கு 
இல ங்கை  ந்டவடிக்்கை எடுத்துள்்ளது. இ�ற்பகைற்்ப 
மு� ற்கைட்்டமொகை ஐந்து இலட்்சம் �டுப்பு மருந்து 
அடுத்� வொரம் இலங்கை்ய வந்�்்டயவுள்்ளது. 
இத்�டுப்பு மருந்து கி்்டக்கைப் க்பற்றைதும் க�ொ்டரந் -
தும் �டுப்பு மருந்து வழஙகும் ந்டவடிக்்கை முன் -
கனடுக்கைப்்படும் என்று ககைொவிட்19 க�ொற்று �விரப் -
புக்கைொன ப�சிய க்சயற்்பொட்டு க்சயலணியின் 
�்லவரும் இரொணுவத் �்ள்பதியமொன கஜனரல் 
ஷபவந்திர சில்வொ க�ரிவித்திருக்கின்றைொர. 

அபநபநரம் ககைொவிட்19 �விரப்புக்கைொன �டுப்பு 
மருந்்� வழஙகைகவன இலங்கை முன்கனடுக்கும் 
ந்டவடிக்்கைகை்்ளப் ்பொரொட்டியுள்்ள உலகை சுகைொ�ொர 
்�ொ்பனம், இலங்கைக்கு ஏற்கைனபவ இலவ்சமொகை 
வழஙகுவ�ொகைக் குறிப்பிட்டிருந்� ்சனத்க�ொ்கையில் 
20 வீ�த்தினருக்கைொன �டுப்பு மருந்்� 27 வீ�ம் 
வ்ர அதிகைரித்து க்பற்றுத் �ருவ�ொகை உறுதியளித்-
துள்்ளது என்றும் அவர குறிப்பிட்டுள்்ளொர. 

இ�ன்்படி நொட்டில் ககைொவிட்19 க�ொற்றின் �ொக்கைத் -
்�க் கைட்டுப்்படுத்தும்  �டுப்பூசி்ய நொட்டில் க்பரும் 
்பகுதி மக்கைள் கவகுவி்ரவில் க்பற்றுக் ககைொள்வர 
என உறுதி்ப்டக் கூறைலொம். இத்�டுப்பூசி ககைொவிட்19 
க�ொற்றின் க�ொ்ட்ரத் துணடிக்கைக் கூடிய�ல்ல. 
அது இத்க�ொற்றின் �ொக்கைத்திற்கு எதிரொகை உ்டலில் 
பநொகயதிரப்பு ்சக்தி்ய வலுப்்படுத்�க் கூடிய�ொகும். 

ஆகைபவ இத்�டுப்பூசி்யப் க்பற்றுக் ககைொண்டொ-
லும் கூ்ட இத்க�ொற்்றைத் �விரத்துக் ககைொள்வ�ற்கைொகை 
சுகைொ�ொரத் �ரப்பினர ஏற்கைனபவ வழஙகியுள்்ள வழி -
கைொட்்டல்கை்்ளத் க�ொ்டரந்தும் குறிக்கைப்்பட்்ட கைொலம் 
கை்்டப்பிடிக்கை பவணடும். அப்ப்பொது�ொன் இத்க�ொற்-
றின் க�ொ்ட்ரத் துணடித்து அ�ன் ்பரவு�ல் அச்சு -
றுத்�்லக் கைட்டுப்்படுத்�க்கூடிய�ொகை இருக்கும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர�ன மொவத்்�, ககைொழும்பு- - 10

�்பொல் க்பட்டி இலக்கைம் : 834
க�ொ்லப்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

க்பக்் : 2429270, 2429329, வி்ளம்்பர முகைொ்மயொ்ளர : 2429321
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ஒருவர் யநரில இலைோதது �ண்டு ்பழிச் ் சோல
கூறுயவோனுடை� உைல ்போரத்டத, இவட்யும் சுமப்பயத 
எ்க்கு அ்றம் எனறு �ருதி நிைம் சுமக்கின்றயதோ?

அறைன்பநொக்கி ஆற்றுஙககைொல் ்வயம் புறைன்பநொக்கிப்
புன்க்சொல் உ்ரப்்பொன் க்பொ்றை வத்திக்�ோன வோ்்ோலிட� ்சவிமடுப்பது, 

இவவுைட� த்க்குத் தி்றக்கும் ென்ைோ� 
இருப்பதோ�வும், தன இட்றயவண்ைல வோழ்-

வுக்கு அது உதவுவதோ�வும் ்தரிவித்துள்ைோர் 117 வ�து 
�த்யதோலிக்� அருள்சய�ோதரி அனய்ற (Andre).  

உைகின து்றவ்றத்தோருள் மி�வும் வ�து முதிர்ந்த-
வரும், மனிதகுைத்தின வ�து முதிர்ந்யதோரில இரண்-
ைோவது இைத்தில இருப்பவருமோ் 117 வ�து �த்-
யதோலிக்� அருட்சய�ோதரி�ோ் அவர், 90 வருைங்�டை 
பூர்த்தி ் சயதுள்ை வத்திக்�ோன வோ்்ோலிக்கு வோழ்த்துச் 
்சயதி ஒனட்ற அனுபபியுள்ைோர்.  

1904ம் ஆண்டு ்்பபரவரி மோதம் 11ம் தி�தி, லூர்து 
அனட் திருவிழோவனறு பிரோனஸ் நோட்டில பி்றந்த 
அருட்சய�ோதரி Andre அவர்�ள், 1931ம் ஆண்டு ்்பபர-
வரி 12ம் தி�தி ் தோைங்�ப்பட்ை வத்திக்�ோன வோ்்ோலி-
யின தி்சரி ஒலி்பரபபுக்�டை இனறும் ய�ட்டு ஆறுதல 
அடை்பவரோ� உள்ைோர்.  

்்பபரவரி 12 தன 90வது பி்றந்த நோடை ் �ோண்ைோடி� 
வத்திக்�ோன வோ்்ோலிக்கு தன வோழ்த்து�டை அனுபபி-
யுள்ை இந்த அருட்சய�ோதரி, "வத்திக்�ோன வோ்்ோலி 
90 வ�டத அடைந்தோலும், இனனும் இைடம�ோ�யவ 
உள்ைது" எனறும் வோழ்த்தியுள்ைோர்.  

�ண்்போர்டவட� இழந்த நிடையில, சக்�ர நோற்�ோ -
லியில அமர்ந்த்படிய� இ�ங்கி வரும், அருள்சய�ோதரி 
Andre அவர்�ள், வத்திக்�ோன வோ்்ோலிட� ்சவி-
மடுப்பது, இவவுைட� த்க்கு தி்றக்கும் ென்ைோ� 
இருப்பதோ�வும், தன இட்றயவண்ைல வோழ்வுக்கு அது 
உதவுவதோ�வும் ்தரிவித்துள்ைோர்.  

இரண்டு உை�ப ய்போர் மற்றும், ்பத்து திருத்தந்டத-
�ர்�ளின �ோைத்டத தன வோழ்நோளில �ைந்து வந்துள்ை 
இந்த பிரோனஸ் நோட்டு அருட்சய�ோதரி, பி்ற கிறிஸ்தவ 
சட்பயில பி்றந்து தன 19வது வ�தில �த்யதோலிக்� 
மட்றட�த் தழுவி, 40வது வ�தில புனித வின்சனட் 
யத ய்போல பி்றரனபின புதலவி�ர் து்றவு சட்பயில 
இடணந்து அருட்சய�ோதரி�ோ்ோர்.  

து்றவி�ோ� 77 ஆண்டு�டை ்சைவிட்டுள்ை 
அருட்ய�ோதரி Andre அவர்�ள், முதிய�ோர், மற்றும், 
ட�விைப்பட்யைோரின இடைய� 28 ஆண்டு�ள் 
்தோைர்நது யசடவ�ோற்றியுள்ைோர். ்�ோவிட்-19 ்்பருந் -
்தோற்றி்ோல ்போதிக்�ப்பட்ை அருட்சய�ோதரி Andre 

அண்டமயில இந்யநோயிலிருந்து 
விடுதடை ்்பற்்ற மி� அதி� வ�-
துடை�வர் என்பதுைன, ஐயரோப-
பி� நோடு�ளில மி� அதி� வ�து -
டை�வர் இவர்தோன என்பதும் 
குறிபபிைத்தக்�து.  

ெப்போன நோட்டில இந்த 
ஆண்டு ெ்வரி 2ம் தி�தி, Kane 
Tanaka என்பவர், தன 118ம் 
வ�டத நிட்றவு ்சயதுள்ைடதத் 
்தோைர்ந்து, உைகில அதி� வ�து 
முதி�ர்ந்தவர்�ளுள் இரண்ைோவது 

இைத்தில அருட்சய�ோதரி Andre அவர்�ள் உள்ைோர்.  
உை்�ங்கும் திருத்தந்டதயின குரடை ்பரபபுவதில 90 

ஆண்டு�டை நிட்றவு ்சயதுள்ை வத்திக்�ோன வோ்்ோ -
லிக்கும், அந்த வோ்்ோலியில இத்தட் ஆண்டு�ள் 
்பணி�ோற்றியுள்ை மற்றும் ்பணி�ோற்றி வரும் அட்வ-
ருக்�ோவும் இட்றவனுக்கு நனறி ்சோலவதோ� திருபபீை 
்ச�ைர் �ர்தி்ோல பி்�த்யரோ ்பயரோலின அவர்�ள் 
கூறி்ோர்.  

்்பபரவரி12, வத்திக்�ோனின புனித ய்பதுரு ்்பருங் -
ய�ோவிலில வத்திக்�ோன வோ்்ோலியின 90வது ஆண்டு 
நிட்றடவ்�ோட்டி அதன ்பணி�ோைர்�ளுைன 
இடணந்து நனறி திருப்பலி நிட்றயவற்றி மட்றயு-
டர�ோற்றி�, �ர்தி்ோல ்பயரோலின, எக்�ோைத்டதயும் 
விை இக்�ோைத்தில சமூ�த் ்தோைர்பு சூழலில நனடம 
தரும் ்சயதி�டை வழங்� யவண்டி� யதடவ அதி�ம் 
உள்ைது எனறு கூறி்ோர்.  

�ோது ய�ைோதவர் நைம் ்்பறுதல ்பற்றி� இந்நோ -
டை� திருப்பலியின நற்்சயதி வோச�த்டத டம�ப்ப -
டுத்தி மட்றயுடர�ோற்றி� �ர்தி்ோல ்பயரோலின, இந்த 
வோச�ம் சமூ�த் ்தோைர்புப ்பணி�ோற்றும் வோ்்ோ -

லிய�ோடு ஒத்துச் ்சலவதோ� அடமந்துள்ைது எனறு 
கூறி்ோர்.  

மோர்க்ய�ோனியின �ண்டுபிடிபபு, ்தோழிலநுட்்பத்தில 
புதுடமட� ஏற்்படுத்தி�து. இனறு, �ோைத்தின யதடவ-
�ளுக்கு ஏற்்றோல ய்போல யதடவ�ோ் யுக்தி�டை மட்டு -
மலைோமல, நம்பிக்ட�ட� உருவோக்� யவண்டி� அவசி -
�ம் ஏற்்பட்டுள்ைது எனறு கூறி� �ர்தி்ோல ்பயரோலின, 
வத்திக்�ோன வோ்்ோலியின உை�ைோவி� தனடம ்பற்றி-
யும் எடுத்துடரத்தோர்  

இனட்ற� நற்்சயதி ்தோைர்பு ்பற்றியும் ய்பசுகி்றது 
எனறு கூறி� அவர், இரண்ைோம் உை�ப ய்போரின ய்போது 
மக்�ளுக்கிடைய� ்தோைர்பு�டை ஏற்்படுத்த இவவோ-
்்ோலி ம�த்தோ் ்பணி�ோற்றியுள்ைது எனறும், வோ்்ோ-
லியின ்பணி�ோைர்�ள் ஒவ்வோரு நோளும் ஆற்றி 
வருகின்ற உடழபட்ப, ஆண்ைவயரோடு ்�ோள்ளும் ஒளி -
வுமட்றவற்்ற உ்றவின அடிப்படையில யமற்்�ோள்ளு-
மோறும் ஊக்�ப்படுத்தி்ோர்.

ஸ்ரீைங்�ோ ்ரலி்�ோம் 
குழுமம், 2020 நிதி-
�ோண்டை சி்றந்த நிதிப 

்்பறுய்பறு�ளுைன நிட்றவு ்சய-
துள்ைது. ்�ோவிட்-19 ்தோற்றுப ்பர-
வைோல ்்பருமைவு சவோல�ளுக்கு 
மு�ம் ் �ோடுத்த நிடையிலும், வரிக்கு 
பிந்தி� இைோ்பம் முனட்� ஆண்டு-
ைன ஒபபிடுட�யில 25வீத வைர்ச்சி-
ட�ப ்்பற்று ரூ. 7.9 பிலலி�்ோ� 
்பதிவோகியிருந்தது.  

குழுமத்தின வருமோ்ம் ரூ. 91.1 
பிலலி�்ோ� அதி�ரித்திருந்தது-
ைன, �ைந்தோண்டுைன ஒபபிடுட�-
யில இது 6வீத வைர்ச்சி�ோகும். 
இதில புயரோட்்போனட் பிரிவினூைோ� 
கிடைத்த வருமோ்ம் உ�ர்ந்தைவு 
்பங்�ளிபட்ப வழங்கியிருந்தது.  

ஸ்ரீைங்�ோ ்ரலி்�ோம் குழுமம் வரு-
மோ்ம் முனட்� ஆண்டுைன ஒபபிடு -
ட�யில 16 வீத்த்தி்ோல அதி�ரித்து ரூ. 
34.7 பிலலி�்ோ� ்பதிவு ்சயதிருந்தது.   

2020 நோன�ோம் �ோைோண்டின குழுமத்-
தின வருமோ்ம் முனட்� �ோைோண் -
டுைன ஒபபிடுட�யில 4 வீதத்தி்ோல 

அதி�ரித்து ரூ. 24.0 பிலலி�்ோ� 
்பதிவோகியிருந்தது. 2020 நிதி�ோண்-
டில உ�ர் �ோைோண்டு வருமோ்த்டத 
்பதிவு ்சயதிருந்தது. குறித்த �ோைோண்-
டுக்�ோ் ்ச�ற்்போட்டு இைோ்பம் 
முனட்� ஆண்டின இயத �ோைோண்-
டுப ்பகுதியுைன ஒபபிடுட�யில 
27வீதத்தி்ோல அதி�ரித்து ரூ. 1.9 பில-
லி�்ோ� ்பதிவோகியிருந்தது. �ோைோண் -
டுக்�ோ் குழுமத்தின வரிக்கு பிந்தி� 
இைோ்பம் ரூ. 1.1 பிலலி�்ோ� ்பதி-
வோகியிருந்தது. உ�ர் ்ச�ற்்போட்டு 
்சைவு�ள் மற்றும் ்வளிநோட்டு 
நோண�ங்�ளின அசோதோரண ்்பறுமதி 
ஏற்்றத்தோழ்வு�ள் ய்போன்ற் இதில 
்பங்�ளிபபு வழங்கியிருந்த்.  

ஸ்ரீைங்�ோ ்ரலி்�ோம் குழும தவி -
சோைர் ்ரோஹோன ்்பர்்ோனயைோ 
�ருத்துத் ்தரிவிக்ட�யில, “எமது 
2020 நிதிப ்்பறுய்பறு�ளினூைோ�, 
்�ோவிட் ்தோற்றுப ்பரவலுைன 

எழுந்த ்நருக்�டி�ோ் சூழ்நிடை�ளின 
ய்போதும், நோட்டின ்தோடைத் ்தோைர் -

்போைல யசடவ�ள் மற்றும் சமூ�த்துக்கு 
ஸ்ரீைங்�ோ ்ரலி்�ோம் குழுமத்தி்ோல 
வழங்�ப்பட்டிருந்த மீண்்ைழல மற்றும் 
்வற்றி�ரமோ் ்ச�ற்்போடு ய்போன்ற் 
்வளிப்படுத்தப்பட்டிருந்த்” என்றோர்.  

 “இந்த சவோல�ள் நிட்றந்த �ோைப ்பகு -
தியிலும், நோட்டுக்கு தைங்�லிலைோத 
யசடவ�டை வழங்� ்பங்�ளிப்போற்றி� 
எமது முனனிடைச் ்ச�ற்்போட்ைோைர் -
�ள் மற்றும் ஊழி�ர்�ளுக்கு நனறிட� 
்தரிவிக்கினய்றன. அரசோங்�த்தி்ோல 
வழங்�ப்பட்ை உறுதி�ோ் உதவி�டை 
்போரோட்டுவதுைன, யதசத்தின டிஜிட்ைல 
ம�மோக்கும் ்ச�ற்்போடு�ளுக்கு அரசோங் -
�த்துைன ்நருக்�மோ� இடணந்து ்ச� -
ைோற்்றவும் எதிர்்போர்க்கினய்றன. 2021 
ஆம் ஆண்டில, எமது யசடவ�ளின 
தரத்டத யமம்்படுத்துவது ்தோைர்பில 
நோம் �வ்ம் ்சலுத்துவதுைன, எமது 
வோடிக்ட��ோைர்�ளின யதடவ�டை 
நிவர்த்தி ்சயயும் யுத்தி�டை வலி-
டமப்படுத்துவதிலும் �வ்ம் ்சலுத்து -
யவோம்” என்றோர் அவர்.  

ஸ்ரீலங்கா ரெலிர்காம் 2020 நகான்காம் ்காலகாண்டு  
ரெயற்காட்டு இலகா்ம் 27 வீதததகால் அதி்ரிப்பு

உலக்த திறக்கும் ஜன்னலகா் ்ணி புரிவதகா்  
117 வயது நிகறநத அருட்ெக்காதரி அனகற வகாழ்தது

எல். க்சல்வொ...?

வததிக்்கான வகார்னகாலி  
ஆெம்பிக்்ப்்ட்டு
90 வருடங்ள் நிகறவு

ஹிட்லரின நகாசி ர்காள்க்கய
பின்றறும் ஆர்.எஸ்.எஸ்!

்ர்நகாட் முன்னகாள் முதல்வர் 
குமகாெெகாமி ரவளியிட்ட அசெம்!
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இப்போதைக்கு போ.ம.க, போ.ஜ.க, 
ை.மோ.கோ, புதிய ைமிழகம், ்ை.மு.
தி.க ்போன்ற கட்சிகள் அ.தி.மு.க 
கூட்்டணியின கீழ் வரும் எனறு தைரி-
கி்றது. அைோவது, அ்ை கூட்்டணி 

இநை முத்றயும் தைோ்டரவைோக 
அதமயும். ஆனோல், இழுபறி நீடிக்-
கின்றது. 

எல்்ோரு்ம ஆசனம் நித்றய 
்கட்டு ைத்தமக்கு தெருக்-
கம் ைநது வருகி்றோரகள். இதில் 
போ.ஜ.க, போ.ம.க கட்சிகள் அ.தி.
மு.கவுக்கு மிக முக்கியமோனதவ. 

போ.ஜ.கவின ஆைரவு இல்்ோமல், 
பதகத்து தகோண்டு அ.தி.மு.கவோல் 
ஆட்சிதய ெ்டத்ை முடியோது. அ்ை -
சமயம், அவரகள் ்கட்கும் 60 ஆச -
னஙகள் எனபதும் ெ்டக்கோை கோரியம். 

இதைத் ைவிர அ.தி.மு.கவுக்கு 
தவற்றி வோய்பபுள்்ள முக்கியமோன 
தைோகுதிகத்ள்ய அவரகளும் ்கட்-

பைோகத் தைரிகி்றது. 
என்வ ஆசனஙக-
ளின எண்ணிக்தக, 
தைோகுதி ஒதுக்கீடு 
்போன்றவற்றினோல் -
ைோன இழுபறி 
நீடித்து வருகி்றது. 
அநை வதகயில், 
போ.ஜ.கவுக்கு 20 ஆசனஙகள் 
ைர்ோம் எனறு முடிவோகி உள்்ளைோக 
தைரிகி்றது. ஆனோல், 20 ஆசனஙகள் 
எனபதை போ.ஜ.க ஏற்குமோ எனறு 
தைரியவில்த். இநை 20 ஆசனங-
கள் எனபது கூ்ட, மத்திய அரதச 
பதகத்து தகோள்்ளக் கூ்டோது எனப -
ைற்கோகத்ைோன. ைமிழகத்தில் ஆட்சி 
அதமக்க போ.ம.கவின ையவு அ.தி.
மு.கவுக்கு ் ைதவபபடுகி்றது. இைற்-
குக் கோரணமும் உள்்ளது.

தி.மு.கதவ தபோறுத்ை வதர 
வ்ட மோவட்்டஙகளில் தசோநை 
தசல்வோக்தக தபற்றுள்்ளது.  அை -
னோல்ைோன போ.ம.க ்ைதவயில்த் 
என்ற முடிவிற்கும் தி.மு.கவோல் 
தைரியமோக வர முடிநைது. ஆனோல், 
அ.தி.மு.கவுக்கு இநை ப்ம் 
இல்த். என்வ போ.ம.கவின 
ஆைரவு ்ைதவபபடுகி்றது. இைற்கு 
இனதனோரு கோரணமும் உள்்ளது.

 அ.தி.மு.க ைரபபில் சி் தினஙக -
ளுக்கு முனபு ஒரு கணிபபீடு எடுக்-
கபபட்்டது. அதில் தவற்றி வோய்ப -
புள்்ள தைோகுதிகள் எனறு சுமோர 
80, 100 தைோகுதிகள் பட்டியல் 
எடுக்கபபட்டுள்்ளன. இநை தைோகு-
திகள் தபரும்போலும் கிருஷணகிரி 
முைல் கரூர வதரயி்ோன தைோகுதி-
கள். அைோவது வனனியர ஆைரவு 
நித்றநைது. என்வைோன, போ.ம.க 
இவவ்ளவு பிடிவோைம் கோட்டியும் 
அவரகளி்டம் தபோறுதமயோகவும், 
ஜோக்கிரதையோகவும் கோய்ெகரத்தி 
கூட்்டணிக்குள் இழுத்து ்போடும் 
முயற்சியில் அ.தி.மு.க இ்றஙகி வரு-
கி்றது. என்வ போ.ம.கவுக்கு 25 ஆச-
னஙகள் ைரபப்ட்ோம் எனகி்றோரகள். 

்ை.மு.தி.கதவ தபோறுத்ை வதர 
இநை முத்ற பிடிவோைம் அதிகமோ-
க்வ உள்்ளது. 41-இ்்்ய உறு-
தியோக இருக்கி்றோர பி்ரம்ைோ. 

அைற்கு கீழ் தகோஞசமும் இ்றஙக -
வில்த்.அைனோ்்்ய அ.தி.மு.க 
்பச்சுவோரத்தைக்கு கூ்ட அதழக்-
கோை நித்தம உள்்ளது. இருநைோ-
லும் அநைக் கட்சிக்கு 10 ஆசனஙகள் 
வதர ஒதுக்கபப்ட்ோம் எனகி்றோர -
கள். மற்்றபபடி ை.மோ.கோவுக்கு 5 
முைல் 7 வதரயும், புதிய ைமிழகம் 
கட்சிக்கு 2 ஆசனஙகளும் வழஙகப-
ப்ட்ோம் எனறு தைரிகி்றது.

 இது்போ்்வைோன தி.மு.கவும் 
திட்்டமிட்டு வருகி்றது. 170-இல் 
நின்றோல், 130 என்ற தபரும்போன-
தமதய தபற்று வி்ட்ோம் எனப்ை 
இரு கட்சிகளின எண்ணமோக இருக் -
கி்றது. அபபடி எல்்ோம் தககூடி 
வநைோல், எதிரவரும் 21ம் திகதி்ய 
போ.ஜ.கவு்டனும், மற்்ற கட்சிகளு -
்டன வரும் 24ம் திகதியும் கூட்்டணி 
ஒபபநைம் தகதயழுத்ைோகும் எனறு 
எதிரபோரக்கபபடுகி்றது.

கே: அரசாஙேத்துக்குளகளே 
பெரும் பிரச்சினைேள              

உருவாகியுளளேதாே எதிர்க்                                    
ேட்சியிைர் கூறுகிறார்ேகளே?

பதில்: எதிரக் கட்சியினர எமக்கு பிரச் -
சிதன உள்்ளதைனக் கூறுவதை வி்ட அவரகள் 
ைஙகளுக்குள் உள்்ள பிரச்சிதனகத்ள தீரத்துக் 
தகோண்்டோல் ெல்்து. எதிரக் கட்சித் ைத்வர 
சஜித் பி்ரமைோசவுக்கு எதிரோன ப்ர ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியில் இருக்கி்றோரகள். வி்ச-
்டமோக அவரகளு்டன இதணநதுள்்ள கட் -
சிகளித்ட்ய ்மோைல் உருவோகியுள்்ளது. 
எதிரக் கட்சித் ைத்வரோக வருவைற்கு ்வறு 
சி்ரும் முயற்சி தசய்கி்றோரகள். எதிரக் கட் -
சியினர அரசு புதிய திட்்டம், புதிய கருத்தை 
முனதவக்கும் ்போது எதிரபபுத் தைரிவிக்கி -
்றோரகள். ெல்்து தகட்்டது இரண்டுக்கு்ம 
எதிரபபுத் தைரிவிக்கி்றோரகள். அைனோல்ைோன 
ஆரம்பத்தி்்்ய பிரச்சிதன இருபபது அர -
சோஙகத்தி்ல்் எதிரக் கட்சியில்ைோன எனறு 
கூறி்னன.

கே: அனைச்சர் விைல் வீரவனச-
வுடன பைாட்டுக் ேட்சி முரண்-

ொடு போண்டுளளேதாே ஊடேஙேள 
பசய்திேனளே பவளியிடுகினறை. 
நீஙேள இவர்ேளில் யார் ெக்ேம்?

பதில்: உண்தமயில் அரசோஙகப பிரதிநிதி-
கள் என்ற ரீதியில் எம்மித்ட்ய பிரிவில்த். 
ெோம் ெோட்டின வ்ளரச்சிதய ்மம்படுத்தும் 
ைரபதப சோரநைவரகள். எமது அரசு ஜனெோ-
யக ரீதியில் தசயற்படும் அரசோகும். இனனு -
தமோரு வி்டயம் அதமச்சர விமல் வீரவனச 
உள்ளிட்்ட ெோட்த்ட ்ெசிக்கும் ப் கட்சிகள் 

தபரும் ஒத்துதழபதப ஜனோதிபதித் ்ைரை -
லின ்போது வழஙகின. உண்தமயில் கட்சி 
அரசியலுக்கு அபபோல் மக்கள் ெம்பிக்தக 
எமக்குண்டு. இநெோட்டின 69 இ்ட்சம் 

மக்கள் எம்தம ெம்பி எமக்கு வோக்களித்-
துள்்ளோரகள். ெோம் அதனவரும் இதணநது 
போரிய அரசியல் ெ்டவடிக்தகயில் ஈடுபட்-
்்டோம். ெோம் அதனவரும் ஒ்ர வீட்டின அங-

கத்ைவரகள். வீட்டிற்குள் பிரச்சிதன எற்-
பட்்டோல் வீட்டிற்குள்்்ள்ய அைதன 
தீரத்துக் தகோள்்வோம்.

கே: ‘கோட்டா ஃபெயில்’ எை 
எதிர்க் ேட்சியிைர் கூறுகி-

றார்ேள. உண்னை எனை?
பதில்: ஜனோதிபதி ்கோட்்டோய ரோஜபக்ஷ 

‘ஃதபயில்’ எனக் கூறுபவரகள் ‘போஸோ’ 

எனறு முைலில் ்கட்க விரும்புகி்்றன. இந-
ெோட்டு மக்கள் அதனவதரயும் ்ைோல்விய-
த்டயச் தசயைவரக்்ள எதிரக் கட்சியில் உள் -
்ளவரகள். ெோட்டின போதுகோபபு, மக்களின 
போதுகோபபு, ெோட்டின தபோரு்ளோைோரம், சமூக 
க்ோசோரம் என எல்்ோ வதகயிலும் அழிவுக்கு 
இட்டுச் தசன்றவரகள் இனறு எம் மீது குற்்றம் 
சுமத்துகி்றோரகள். சுமோர ஐநது வரு்ட கோ்மோக 
ைமது அரசோஙகத்தை கயிறு இழுபபுச் தசய்து, 
மக்களுக்கு ப்விைத்திலும் துனபத்தை 
அழித்து, அபபோவி மக்களின உயிரகத்ள நூற் -
றுக்கணக்கில் பயஙகரவோைத்துக்கு பலியிட்டு 
ஆட்சி ெ்டத்தியவரகள் எனனி்டமும் ‘நீஙகள்  
ஃதபயில்ைோ்ன’ எனறு  ்கட்கி்றோரகள். 
ஜனோதிபதி மிகவும் சி்றபபோக ைனது தி்றதம -
கத்ள  நிரூபித்து வரும் ைருணம் இதுவோகும். 
69 இ்ட்சம் மக்கள் அவர மீது தவத்ை ெம்-
பிக்தக ்மலும் அதிகரித்து வருகின்றது. ஒரு 
வரு்டத்தை்ய  இநை அரசோஙகம் க்டநதுள் -
்ளது. இநை ஒரு வரு்டத்துக்குள் ப் திட்்டங-
கத்ள அவர நித்ற்வற்றியுள்்ளோர. ைற்்போ-
தைய தைோற்று நித்தமயிலும் ெோம் மிகவும் 
ப்த்து்டன முன்னறி வருகின்்றோம்.

கே: அரசாஙேம் அனைக்ேப்-
ெட்டு ஆறு ைாதஙேள ேடந்து 

விட்டை.  அனைச்சர் எனற ரீதியில் 
திருப்தி அனடயக் கூடிய வனேயில் 
ஏகதனும் பசய்துளளீர்ேளோ?

பதில்: ெோம் இநை அரசோஙகத்தை தபோறுப -
்பற்கும் ்போது ெல்்ோட்சி அரசோஙகம் 
ெோட்த்ட அழிவுப போதைக்கு இட்டுச் தசன -
றிருநைது. ெோட்த்ட கட்டிதயழுபபும் சவோல் 
எம் முன்ன கோணபபட்்டது. ெோம் அதனவ-
ரும் இதணநது ஒவதவோன்றோக மக்களின 
்ைதவகத்ள நித்ற்வற்றி வருகின்்றோம். 
்வறு எநை ஒரு அரசோஙகத்துக்கும் இல்்ோை  
போரிய பிரச்சிதன எமக்குண்டு. அது 
தகோவிட்19  தைோற்்றோகும். இனறு ெோட்டின 
தபரும்ளவு நிதிதய மக்களின உயிதர போது-
கோக்க்வ அரசோஙகம் தச்விட்டு வருகி்றது.

கே: போவிட்-19  இரண்டாவது 
அனைனய அரசாஙேத்தால்  

ஏன ேட்டுப்ெடுத்த முடியவில்னை?
பதில்: தகோவிட்-19 தைோற்றுக்கு ெோடு முகம் 

தகோடுக்கும் முத்ற தவற்றிகரமோனது அல்் 
என யோரோலும் கூ்ற முடியோது. ஒரு ெோ்டோக 
ெோம் அைற்கு முகம் தகோடுத்து வருகின்்றோம். 
முை்ோவது அத்தய ெோம் மிக ென்றோக 
கட்டுபபோட்டுக்குள் தகோண்டு வந்ைோம். 
ஆனோல் இரண்்டோவது அத்தய கட்டுபப-
டுத்ை ைவறி விட்்்டோம் எனறு எதிரக் கட்சிகள் 
என மீது குற்்றம் சுமத்ை முடியோது. உ்கில் பிர-
ப்மோன  ெோடுகளில் கூ்ட ஆயிரக்கணக்கில் 
மக்கள் மரணமத்டகி்றோரகள். இ்ட்சக்கணக்-
கில் ்ெோய்த் தைோற்றுக்கு உள்்ளோகி்றோரகள். 
சி் ெோடுகளில் மக்கள் உண்ண உணவினறித் 
ைவிக்கி்றோரகள். ஒரு ெோ்டோக எமக்கு அவவோ-
்றோன நித்தம ஏற்ப்டவில்த். எமது மக்-
களுக்கு அரசு எல்்ோ வசதிகத்ளயும் தசய்து 
தகோடுத்துள்்ளது.

எதிரக் கட்சியினர தகோவிட்-19 ஐ கோரணம் 
கோட்டி ஆட்சிதயக் கவிழ்க்க முயற்சி தசய்-
கி்றோரகள். அண்தமயில் துத்றமுக கிழக்கு 
இதணயத்தை விற்கப ்போவைோக கூறி அர-
சோஙகத்தின மீது குற்்றம் சோட்டினோரகள். 
ெோட்டின வ்ளஙகத்ள  விற்கப ்போவைோக 
தபோய்க் குற்்றச்சோட்டுகத்ள  சுமத்துகி்றோரகள். 
்ெோய்த் தைோற்று பரவல் அதிகரித்ைோல் அதை 
கட்டுபபடுத்துவது மிகவும் சிரமமோகும். 
ஆனோல் ெோம் இைதன மிக விதரவில் முடிவுக்-
குக் தகோண்டு வரு்வோம். 90 இ்ட்சம் ைடுப-
பூசி மருநதுகத்ள இ்ஙதகக்கு தகோண்டு வர 
ஜனோதிபதி ெ்டவடிக்தக எடுத்து வருகின்றோர. 
ஏற்கன்வ தகோவிட்-19 ைடுபபூசி இ்ட்சக்க-
ணக்கோ்னோருக்கு வழஙகபபட்டுள்்ளது.

“ஏ்றக்குத்றய ஏழு ஆண்டுக்ளோக ைமிழ -
கத்தை வஞசித்துக் தகோண்டிருக்கும் ்மோடி 
அரசோஙகம், ைமிழகத்தில் ்ைரைல் தெருங-
கிக் தகோண்டிருக்கும் இநை ்ெரத்தி்ோவது 
ைன கத்டக்கண் போரதவதயத் ைமிழகத்தின 
பக்கம் திருபபும் என நிதனத்்ைோம். ஆனோல் 
ைமிழகத்திற்குக் கித்டத்ைதைல்்ோம் ஒ்ர 
ஒரு திருக்கு்றள் மட்டும்ைோன. ஒரு இ்ட் -
சத்து 3 ஆயிரம் ்கோடி 
மதிபபீட்டில் சோத் வசதி 
தசய்வைோகச் தசோல்லியிருக் -
கிறீரகள். ெனறி. ஆனோல் 
மதுதரயில் ஒ்ர ஒரு தசங -
கல்த் ெட்டு விட்டு, 
அதுைோன எய்ம்ஸ் மருத்து-

வமதன எனறு ஒட்டுதமோத்ை ைமிழகத்திற்கு 
இதுவதர கதை தசோல்லிக் தகோண்டிருக்கிறீர -
கள். அது்போல்ைோன இதுவும். இதைதயல்-
்ோம் ெம்புவைற்குத் ைமிழரகள் முட்்டோள்-
கள் அல்். இதுவதர தசோனன எதைத்ைோன 
நீஙகள் தசய்திருக்கிறீரகள், உஙகத்ள 
ெோஙகள் ெம்புவைற்கு" என்றோர ்ஜோதிமணி.

  "ஒரு வரு்டத்திற்கு 2 ்கோடி ்வத் -
வோய்பபுகள் உருவோக்கு்வோம் எனறு 
தசோனனீரகள். தசய்தீரக்ளோ? விவசோயி-
களின வருமோனத்தை இரண்டு ம்டங-
கோக்கு்வோம் எனறு தசோனனீரகள். 
தசய்தீரக்ளோ? தபண்கத்ள அதிகோரப -
படுத்து்வோம், போதுகோப்போம் எனறு 
முழஙகினீரகள். தசய்தீரக்ளோ? அைற்-
குப பதி்ோக எனன தசய்திருக்கிறீரகள் 

எனறு போருஙகள். 45 ஆண்டு கோ்ம் இல்்ோை 
்வத்வோய்பபினதமதய உருவோக்கியிருக்-
கிறீரகள். ஒவதவோரு கிரோமத்திலும் ெகரத்தி -
லும் இ்ளம்தபண்களும், இத்ளஞரகளும் 
படித்து விட்டு இருண்டு கி்டக்கும் எதிரகோ-
்த்தைப பயத்்ைோடு போரத்துக் தகோண்டி -

ருக்கி்றோரகள். அவரகளுக்கு இநை நிதிநித் 
அறிக்தகயில் எனன தகோடுத்திருக்கிறீரகள்? 

 விவசோயிகள், இநை ெோட்டின 130 ்கோடி 
மக்களுக்கோக உதழத்து, க்டனபட்டு, க்டன 
சுதமயோல் ைற்தகோத் தசய்துதகோள்கி்றோர-
கள். அவரக்ளது விவசோயக் க்டனகத்ளத் ைள் -
ளுபடி தசய்ய உஙகளுக்கு மனம் இல்த். 

அைற்குப பதி்ோக கறுபபுச் சட்்டங-
கத்ள அவரகள் மீது திணிக்கிறீரகள். 
அவரகத்ள அடிதமயோக்கத் துடிக்கி-
றீரகள். ஆனோல் உஙகள் ெண்பரக்ளோன 
அைோனி, அம்போனி வதகய்றோக்களுக்கு 
ஒரு இ்ட்சத்து 50 ஆயிரம் ்கோடிதய 
வரிச்சலுதகயோகக் தகோட்டிக் தகோடுக்-
கிறீரகள்.

 தெோடிக்கு தெோடி போலியல் வன -
தகோடுதமக்கு ஆ்ளோக்கபபடும் தபண் -
கத்ளப போதுகோக்க, நீதி வழஙக, 
விதரவு நீதிமன்றஙகத்ள அதமக்க 
நிதி ஒதுக்கீடு தசய்திருக்கிறீரக்ளோ? 
ைமிழக அரசின க்டன சுதம 4,56,660 
்கோடியோக உயரநதுள்்ளது. இது உங-
களுக்குக் தககட்டி ்சவகம் தசய்யும் 

எ்டபபோடி பழனிசோமி அரசின சோைதன. 
இநைச் சுதமதயக் குத்றக்க எனன தசய்வீர -
கள்? எஙகள் உதழபபிலும் வியரதவயிலும் 
உருவோன ஜி.எஸ்.டி வரியில் கூ்ட ைமிழ்ெோட் -
டிற்கு உரிய பஙகோன 15,475 ்கோடி ரூபோதய 
இனறுவதர ைர மறுக்கிறீரகள். இதைதயல்-
்ோம் ைட்டிக் ்கட்க ்வண்டிய ைமிழக முை -
்தமச்சர எ்டபபோடி பழனிசோமி உஙகளுக்கு 
அடிபணிநது கி்டக்கி்றோர. ைமிழகத்தை உஙக-
ளுக்கு அடிதமயோக்கத் துடிக்கி்றோர. ஆனோல் 
ைமிழக மக்கள் ஒரு்போதும் அதை அனும -
திக்க மோட்்டோரகள். உஙக்்ளோடு ்சரநது 
அ.தி.மு.க அரசும் அரியதணயில் இருநது 
அகற்்றபபடும். அ.தி.மு.க அரசு உஙகளுக்கு 
அஞசி ெடுஙக்ோம். ைமிழகத்தின உரிதம-
கத்ள, ெோ்டோளுமன்ற உறுபபினரக்ளோன 
ெோஙகள் உரத்ைக் குரலில் ஒலிப்போம்" எனறு 
்பசினோர ்ஜோதிமணி.

 ்ஜோதிமணி ்பசும்்போது அதவயில் 
இருநை அதனத்துக் கட்சி உறுபபினரகளும் 
அவரது ்பச்தச உற்று கவனித்ைனர. எதிரக் -
கட்சி உறுபபினரகள் அவரது உதரதய 
போரோட்டினர.

அரசாஙேம் மீது வீண் குறறம்
சுைத்தும் எதிர்க் ேட்சியிைர்!

தமிழ்நாடு சட்டசமெத்
ததரதலில் தெநாடடியிடுவது 
பதநா்டரெநாக அ.தி.மு.க 

கூட்டணி ெற்றி எநதத் தகவலுதை 
வ்ரநாத நிமையில், அனுைநானைநாக 
ஒரு விஷயம் கசிநது வருகிறது. 
தி.மு.க கூட்டணி எபெடி
இழுெறியில் உள்ளததநா, அது 
தெநாைதவதநான் அ.தி.மு.க
கூட்டணியும் உள்ளது. இன்னும் 
ஒரு முடிவுக்கு யநாரும் வ்ரவில்மை. 
கூட்டணிமய அறிவிக்கவும் 
இல்மை.

‘எதிரக் கடசியிலுள்ளவரகள
அ்ரசநாஙகம் மீது வீண் குற்றம் 
சுைத்துகின்றநாரகள’ என்று

கூறுகின்றநார ைகளிர, சிறுவர அபிவிருத்தி, 
முன்ெளளி ைற்றும் ஆ்ரம்ெக் கல்வி, 
அறப்றி ெநா்டசநாமை கல்விச் தசமவகள, 
ெநா்டசநாமை உடகட்டமைபபு இ்ரநாஜநாஙக 
அமைச்சர பியல் நிஷநாநத டி சில்வநா.

இநதிய ்நா்டநாளுைன்றத்தில்
ைத்திய நிதிநிமை அறிக்மக
(2021-2022) மீதநான

விவநாதத்தின் தெநாது, கநாஙகி்ரஸ் கடசிமயச் 
தசரநத கரூர ்நா்டநாளுைன்ற உறுபபினர 
தஜநாதிைணி, ஐநது நிமி்டம் தெச அனுைதி 
தகட்டநார. அபதெநாது அமவமய ்்டத்திய 
ெநா.ஜ.கவின் மீனநாடசி தைகி, எல்தைநாருக்கும் 
இ்ரண்டு நிமி்டஙகள ைடடுதை அனுைதிக்கப-
ெடுகிறது. உஙகளுக்கு தவண்டுைநானநால் 
மூன்று நிமி்டஙகள தருவதநாகத் பதரிவித்-
தநார. இமதயடுத்து தனது ்நான்கு நிமி்ட 
உம்ரயநால் அமவமயத் பதறிக்க விட்டநார 
தஜநாதிைணி.

கதர்தல் கூட்டணி  
ெட்டியல் தயாராகிறது

தமிழர்கள் முட்டாள்்கள் அல்ல!

‘ஐக்கிய ைக்ேள சக்தியின உளகளேதான
சிக்ேல்ேள ஏராளேம்’ எனகிறார் இராஜாஙே
அனைச்சர் பியல் நிஷாந்த டி சில்வா

இந்திய நாடாளுைனறத்தில் 
முழஙகிய கஜாதிைணி

ெக்தி ததசபபிரிய 
பைன்டிஸ்...?

(தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்)
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எைது
ஆட்சியில்...

(03 ஆம் ெக்கத் பதொடர்) 
எல்லாவற்றுக்கும் இணங் -

கவில்். அத்த்கய 
ககலாள்க்யயய க்ைப்பி -
டிதய்தலாம். அததுைன் எந்த 
ஒரு நலாட்டுக்கும் ்தலாம்அ -
டிபணியவில்் என்றும் 
அவர் யேலும் க்தரிவிததுள -
ளலார்.                            (ஸ)   

தனியொர் ெஸ்
உரிமையொளர்...
(03 ஆம் ெக்கத் பதொடர்)

யேற்படி கைன்க்ள கபற்-
றுக்ககலாளவ்தற்கலான ஆவ-
ணங்கள ்கயளிப்பு ய்தசிய 
யபலாக்குவரதது ஆ்ணக்கு-
ழுவின் யகட்யபலார் கூைத-
தில அ்ேச்சர் கலாமினி 
க்லாக்குயக ்த்்்ேயில 
இைம்கபற்றுளளது.      (ஸ)

சு்கொதொ்ர
நமடமுமை...

(03 ஆம் ெக்கத் பதொடர்)

ககலாழும்பு ேலாநகர ்ச்ப 
எல்்க்குள ேக்கள கூடும் 
நிகழ்வுக்ள ேட்டுப்படுதது-
வ்தற்கும் நைவடிக்்க எடுக்-
கப்படும் எனவும் அவர் க்தரி-
விததுளளலார்.(ஸ)

திருைண, ை்ரண, நி்கழ்வு்களுககு...   
க்தரிவிததுளளலார்.  சுகலா்தலாரத-

து்ை முக்கியஸ்தர்களுைன் யேற்-
ககலாளளப்பட்ை யபசசுவலார்த்்த்ய 
யடுதய்த யேற்படி தீர்ேலானம் எடுக் -
கப்பட்டுளள்தலாக அவர் க்தரிவித-
்தலார். கைந்த சி் தினங்களலாக பதிவலா -
கியுளள ககலாயரலானலா ் வரஸ க்தலாற்று 
யநலாயலாளிகளின் அதிகரிப்்ப கருத -

திற்ககலாணயை ்தளர்த்தப்பட்டிருந்த 
யேற்படி ந்ைமு்ைக்ள மீணடும் 
கடு்ேயலாக்கு வ்தற்கு தீர்ேலானிததுள-
ள்தலாகவும் அவர் க்தரிவிததுளளலார்.  

அதுக்தலாைர்பலான சுகலா்தலாரத 
து்ையின் வழிகலாட்ைல யநற்று 
கவளியிட்ைப்பட்டுளள்தலாகவும் 
அவர் யேலும் க்தரிவிததுளளலார்.(ஸ) 

இன்று முதல் 25 வம்ர ்கல்வி விடுமுமை...   
அது க்தலாைர்பில கலவிய்ேச -

சின் க்சய்லாளர் யபரலாசிரியர் கபி் 
கபயரரலா ேலாகலாண, வ்ய, க்தலாகுதி 
கலவி பணிப்பலாளர்கள அதிகலாரிகள 
ேற்றும் பலாை்சலா்் அதிபர்களுக்கும் 
பணிப்பு்ர விடுததுளளலார்.   

அய்தயவ்ள எதிர்வரும் 23ஆம் 
திகதி நளளிரவு மு்தல அ்னதது 
டியூஷன் வகுப்புகள, கருத்தரங்கு -
கள, க்சய்ேர்வு களும் ்த்ை க்சய்-

யப்பட்டுளள்தலாகவும் பரீட்்்சகள 
தி்ணக்களம் க்தரிவிததுளளது   

எவவலாகைனினும் பரீட்்்சயில 
ய்தலாற்ைவுளள ேலாணவர்களுக்கு 
பரீட்்்ச அனுேதிப்பததிரத்்த 
வழங்கும்யபலாது கலவி விடுமு்ை 
க்தலாைர்பில ்த்ைக்ள ஏற்படுத்தக் 
கூைலாது எனவும் கலவிய்ேசசின் 
க்சய்லாளர் யகட்டுக் ககலாணடுள -
ளலார்.(ஸ  

நொட்மட முடககுவதற்கொன...  
நலாட்்ை முைக்கலாேல, திைநது 

்வதது இந்த பிரசசி்னக்கு தீர்வு 
வழங்கயவ முயற்சிப்ப்தலாகவும் 
ககலாயரலானலா ்வரஸுைன் வலாழ 
யவணடிய ்சவலாய் ்தற்யபலாது உள -

ள்தலாகவும் ஆ்கயலால இயலுேலா-
னவ்ர நலாட்்ை திைநது ்வதது, 
நைவடிக்்கக்ள முன்கனடுக்க 
யவணடி உளள்தலாக அ்ேச்சர் உ்தய 
கம்ேன்பி் க்தரிவிததுளளலார். 

தனது விருபெத்மதயய பி்ரதைர்...
குழுவின் பரிநது்ரகளின் அடிப் -

ப்ையிய்யய ககலாயரலானலா ்வர -
சினலால உயிரிழந்தவர்களின் உைல -
க்ள அைக்குவ்தலாக பு்்தப்ப்தலா 
என்பது  குறித்த இறுதி முடிகவடுக் -
கப்படும் எனவும்  அ்ேச்சர் உ்தய -
கம்ேன்பி் க்தரிவிததுளளலார். 

ககலாயரலானலா ேரணங்கள க்தலாைர் -
பலான வர்த்தேலானி அறிவிப்பு 2020 
ேலார்ச ேலா்தம் கவௌியிைப்பட் -
ைது. அ்த்ன ேலாற்றுவ்தலாக இருந -
்தலால  க்தலாழிலநுட்ப குழுவினலால 
சுகலா்தலார ய்ச்வ பணிப்பலாளருக்கு 
பரிநது்ர முன்்வக்க யவணடும்.

ககலாயரலானலா ்வரசினலால உயி -
ரிழந்தவர்களின் உைலக்ள 

அைக்கம் க்சய்வது குறித்த ்தனது   
விருப்பததி்னயய பிர்தேர் 
கவளிப்படுததினலார் என க்தரி -
வித்த அவர், எனினும் இது ஏற்க -
னயவ இருக்கும்  ந்ைமு்ைகளில 
ேலாற்ைம் கி்ையலாது  என்றும் அவர்  
குறிப்பிட்டுளளலார்.   

சுகலா்தலார ய்ச்வகள பணிப்பலா -
ளரின் முடிவில மூன்ைலாம் நபர்கள 
அல்து அரசியலவலாதிகள ்த்் -
யிைமுடியலாது என குறிப்பிட்டுளள 
அ்ேச்சர், புதிய வர்த்தேலானி 
அறிவித்தல கவளியலாகும் வ்ர 
்தற்யபலாது கலாணப்படும் ந்ைமு்ை 
க்தலாைர்நதும் பின்பற்ைப்படும் என 
குறிப்பிட்டுளளலார்.

2019 கூட்டு ஒபெநதம் நிமைவுககு...  
அர்சலாங்க ்தகவல தி்ணக் -

களததில யநற்று இைம்கபற்ை 
அ்ேச்சர்வ தீர்ேலானங்க்ள 
அறிவிக்கும் க்சய்தியலாளர் ்சநதிப் -
பில, ய்தலாட்ை க்தலாழி்லாளர்க -
ளுக்கு ்சம்பள நிர்ணய ்ச்பயின் 
ஊைலாக அதிகரிக்கப்பட்ை 
நலாளலாந்த 1000 ரூபலா ்சம்பள அதி -
கரிப்பு எப்யபலாது ந்ைமு்ைக்கு 
வரும்? என்று ஊைகவிய்லாளர் 

யகட்ை யகளவிக்கு அ்ேச்சர் 
இவவலாறு பதி்ளித்தலார்.  2019 
ஆம் ஆணடு க்சய்துககலாளளப் -
பட்ை இந்த கூட்டு உைன்படிக்்க 
இம்ேலா்தம் நடுப்பகுதியில நி்ை -
வ்ைகின்ைது.

இ்த்ன க்தலாைர்நது க்தலாழில 
அ்ேச்சரினலால ்சம்பளம் க்தலாைர் -
பி்லான நைவடிக்்க முன்கனடுக் -
கப்படும் என்றும் அவர் கூறினலார்.

"மவ்ரஸ் தடுபபு நடவடிகம்க்களில்...   
க்தலாைர்பில ேக்கள வழங்கிய 

ஒதது்ழப்்ப க்தலாைர்சசியலாக 
வழங்குேலாறு ்தலான் இரு கரம் 
கூப்பி ேக்க்ள யகட்டுக்ககலாளவ -
்தலாகவும் அவர் க்தரிவிததுளளலார்.   

சுகலா்தலார அ்ேச்சலானது 
இதுவ்ர யேற்ககலாணை கவற்றி -
கரேலான நைவடிக்்ககளில ேக்க -
ளின் பூரண ஆ்தரவு கி்ைததுளள -
க்தன க்தரிவிததுளள இரலாஜலாங்க 
அ்ேச்சர் க்தலாைர்நதும் அந்த ஒத -
து்ழப்்ப கபற்றுத்தருேலாறும் 
நலாட்டு ேக்களிைம் கும்பிட்டுக் 
யகட்டுக்ககலாளவ்தலாகவும் க்தரி -
விததுளளலார்.   

பிரிட்ைனில இனங்கலாணப்பட்ை 
புதிய வ்க ்வரஸ ்தற்யபலாது 80 
நலாடுகளில பரவியுளள நி்்யில 
எேது நலாட்டில ககலாழும்பு,அவி்சலா -
வ்ள, பியகே யபலான்ை பகுதிக -
ளில புதிய வ்க ்வரஸ க்தலாற்று 

யநலாயலாளர்கள இனங்கலாணப்பட் -
டுளளனர்.   

அவர்களில கபரும்பலா்லாயனலார் 
ேததிய கிழக்கு நலாடுகளிலிருநது 
நலாடு திரும்பியவர்களலாவர்.   

அ வி ்ச லா வ ் ள யி லி ருந து ம் 
ஹங்கவல் பிரய்த்சததிலிருந -
தும் இனம் கலாணப்பட்டுளளவர் -
களுக்கு புதிய வ்க ்வரஸ 
எவவலாறு க்தலாற்றியது என்பது 
பற்றி க்தலாைர்நது ஆரலாயப்பட்டு 
வருகின்ைது. 

யேற்படி ்வரஸ கவகு 
யவகேலாக பரவக்கூடியது என்ப -
துைன் ஒரு க்தலாற்ைலாளரிலிருநது 
கபரும்பலா்லாயனலாருக்குத க்தலாற்ை 
கூடியக்தன்றும் க்தரிவிததுளள 
அ்ேச்சர் ேக்கள சுகலா்தலார வழி -
மு்ைக்ள மு்ையலாக பின்பற்று -
வது மிக அவசியேலானக்தன்றும் 
யேலும் க்தரிவிததுளளலார்.   (ஸ)    

கிறிஸ்தவர்்களின் தவக்கொலம்...
உ்களலாவிய கிறிஸ்தவர்கள 

யநலான்பு, க்சப, ்தப வழிபலாடுகள 
ேற்றும் சிலு்வப்பலா்்த திருயலாத -
தி்ரகள  மூ்ம் இக்கலா்ங்க்ள 

அனுஷ்டிக்கின்ைனர். இக்கலா்ங்க-
ளில விய்சை திருப்பலி பூ்்சகள 
ேற்றும் வழிபலாடுகள இைம்கபறு-
கின்ை்ே குறிப்பிைத்தக்கது. (ஸ)

இ்ரொணுவ ைருத்துவைமனயில்... 
பலாரலாளுேன்ை சியரஷ்ை 

அதிகலாரி ஒருவர் க்தரிவித்தலார். 
அய்தயவ்ள சி் அ்ேச்சர் -
கள பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர்கள 
ககலாயரலானலா ்வரஸ ்தடுப்பூசி 
கபற்றுக் ககலாளவ்்த நிரலாகரித -
துளளனர்.   

முன்னுரி்ே வழங்கி ்தடுப்பூசி -
க்ள கபற்றுக் ககலாடுக்க யவண -
டியவர்களுக்கு மு்தலில அ்த்னப் 
கபற்றுக் ககலாடுக்குேலாறும் பின்னர் 
்தலாம் ்தடுப்பூசி்ய கபற்றுக் -
ககலாளள முடியும் என்றும் அவர்கள 
க்தரிவிததுளளனர். 

அ்ேச்சர் ேஹிந்தலானந்த அளுத -
கேயக, பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர்க -
ளலான ேனுஷ நலாணயக்கலார, ஹரின் 
கபர்னலாணயைலா உளளிட்ை சி்யர 
இவவலாறு யநற்று ்தடுப்பூசி்ய 
நிரலாகரிததுளளனர்.   

 பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர் என்ை 

சிைப்புரி்ேக்கிணங்க ்தேக்கு 
்தடுப்பூசி அவசியமில்் என 
ேனு்ச நலாணயக்கலார எம்.பி.க்தரி 
விததுளளலார். 

10 இ்ட்்சம் யபருக்கு ்தடுப்பூசி 
வழங்கிய பின்னயர ்தலான் ்தடுப்பூசி 
கபறுவ்தலாக ஹரீன் கபர்ணலாநது 
கூறியுளளலார்.   

யநற்று அ்ேச்சர்கள சி்ரும் 
பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர்களும் 
இரலாணுவ ேருததுவே்னக்கு 
வரு்க ்தநது ்தடுப்பூசி்யப் கபற் -
றுக்ககலாணடுளளனர். 

அய்தயவ்ள சி்ைச்சலா்் அதி -
கலாரிகளுக்கும் ்தடுப்பூசி வழங்கும் 
நைவடிக்்ககள யநற்று ஆரம்பிக் -
கப்பட்டு ளளதுைன் சுேலார் 5100 
அதிகலாரிகளுக்கு யேற்படி ்தடுப்பூ -
சிக்ள வழங்க நைவடிக்்க எடுத -
துளள்தலாக சி்ைச்சலா்் அதிகலாரி 
ஒருவர் க்தரிவித்தலார்.(ஸ)  

அமைச்சர் ெவித்்ரொ யநறறு...
இருபது தினங்கள சிகிச்்ச கபற்று 

வநதுளளலார். அவருக்கு ககலாயரலானலா 
்வரஸ க்தலாற்று ஏற்பட்டுளள்தலாக 
கைந்த ஜனவரி 23ஆம் திகதி யேற்-
ககலாளளப்பட்ை பி.சி.ஆர்.பரிய்சலா்த-
்னயின்யபலாது உறுதியலானது.   

்வரஸ க்தலாற்று உறுதிப்படுத்தப்-
பட்ை்்தயடுதது அவர் கைந்த ஜனவரி 
23ஆம் திகதி ஹிக்கடு்வ பிரய்த்சததி-
லுளள ககலாயரலானலா ்வரஸ சிகிச்்ச 
ேததிய நி்்யததில அனுேதிக்கப்-
பட்ைலார். அங்கிருநது பின்னர் ஐடிஎச 
ேருததுவே்னக்கு ேலாற்ைப்பட்டு 

அங்கு சிகிச்்ச கபற்று வந்த நி்்யி-
ய்யய அவர் யநற்று பூரணேலாக குண-
ே்ைநது ஆஸபததிரியில இருநது 
கவளியயறியுளள்தலாக ஆஸபததிரி 
வட்ைலாரங்கள க்தரிவித்தன.   

அய்தயவ்ள, பலாரலாளுேன்ைததில 
அ்ேச்சர் வலாசுய்தவ நலாணயக்கலார, 
ரலாஜலாங்க அ்ேச்சர் ்தயலாசிறி ஜய-
ய்சகர, பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர் 
ரவூப் ஹக்கீம் உளளிட்ை சி்ருக்கும் 
கயரலானலா ்வரஸ க்தலாற்று உறுதிப்ப-
டுத்தப்பட்டு அவர்கள குணே்ைந-
துளள்ே குறிப்பிைத்தக்கது.(ஸ) இலஙம்கயில் BJP ்கட்சி... 

உளது்ை அ்ேச்சர் அமித ஷலா க்தரிவிததுளள 
கருதது க்தலாைர்பலாக எழுப்பிய யகளவிக்கு பதி -்
ளிக்கும் யபலாய்த அ்ேச்சர் இவவலாறு கூறினலார்.   

 அ்ேச்சர்வ முடிவுக்ள அறிவிக்கும் க்சய்தி -
யலாளர் ்சநதிப்பில அவர் இதுபற்றி குறிப்பிட்ைலார்.   

 இ்ங்்கயிலும் பலாஜக கி்ள அ்ேக்கும் திட்-
ைங்கள இருப்ப்தலாக இநதிய உளது்ை அ்ேச-
்சர் அமித ஷலா எந்த கருததும் கவளியிைவில்் 
என்று கூறிய அ்ேச்சர் இநதிய அரசு ்சலார்பில 
கூறியிருந்தலால ேட்டுயே இந்த விவகலாரததில அர -

்சலாங்கம் அதிகலாரபூர்வ அறிக்்க்ய கவளியிை 
முடியும் என்றும் குறிப்பிட்ைலார்.   

இருப்பினும், இந்த நலாட்டின் ய்த்சபற்றுளள 
ேக்கள இந்த நலாட்டில அரசியல அதிகலாரத்்த 
்கப்பற்ை ஒரு கவளிநலாட்டு அரசியல கட்சி-
களுக்கு அனுேதிப்பலார்கள என்று ்தலான் நம்ப -
வில்் என்றும் அ்ேச்சர் கூறினலார்.  

புதிய அரசிய்்ேப் கபலான்்ை உருவலாக்கும் 
க்சயற்பலாடு மிக யவகேலாக முன்கனடுக்கப்படுகி-
ைது. ஜனலாதிபதி ்சட்ைத்தரணி யரலாயேஷ் டி சிலவலா 

்த்்்ேயி்லான புதிய அரசிய்்ேப்பு வ்ரவுக் 
குழு ்தற்யபலாது அரசியல கட்சிக்ள ்சநதிதது அவர் -
களின் கருததுக்க்ள கபற்று வருகிைது என்றும் 
அ்ேச்சர் க்தரிவித்தலார்.   

 புதிய அரசிய்்ேப்பில இரட்்ை பிரஜலா 
உரி்ே இருப்பவர்களுக்கு அரசியல க்சய்யும் 
உரி்ே ரதது க்சய்யப்படும் என என்று கைந்த 
க்சப்ைம்பர் ேலா்தம் 10 அரசியல கட்சிகளுக்கு ஜனலா -
திபதி யகலாட்ைலாபய ரலாஜபக்ஷ உறுதியளித்த்தலாகவும் 
அ்ேச்சர் கூறினலார்.

ப்கொவிட் பதொறறு... (03 ஆம் ெக்கத் பதொடர்)

ஐநது சுரங்கவழி நீர் ேலார்க்கங்கள ஊைலாக 
கய்கவ், கபலாலபிதிகே, ேஹவ ேற்றும் 
எகஹடுகவௌ ஆகிய பிரய்த்ச க்சய்லாளர் பிரி்வ 
அணமித்த்தலாக ஏழு கபரிய குளங்களுக்கும், 
350 சிறிய குளங்களுக்கும் இரு பருவங்களிலும் 
்சலாகுபடி க்சய்வ்தற்கு ய்த்வயலான நீ்ர 2024ஆம் 
ஆணைளவில கபற்றுக் ககலாடுக்க எதிர்பலார்க்கப்ப-
டுகிைது.  

அங்கு உ்ரயலாற்றிய ககௌரவ பிர்தேரின் முழு-
்ேயலான உ்ர வருேலாறு,  

ஆரம்ப ேகலாகவலி திட்ைததில வையேல ேலாகலா -
ணததிற்கு நீர் வழங்குவ்தற்கலான திட்ைங்கள இைம்-
கபைவில்். இன்று இந்த ேலாகலாண ேக்களின் 
யகலாரிக்்கக்ளயும், குருநலாக்்யும் அபிவி-
ருததி க்சய்வ்தற்கலான அரசியல ்த்்்ே்யயும் 
வழங்க முடிவு க்சய்துளயளலாம்.  

2019 ஜனலாதிபதித ய்தர்்தல ேற்றும் 2020 கபலாதுத 
ய்தர்்தலின் யபலாது, நலாடு முழுவதும் கூட்ைங்க -
ளுக்குச க்சலலும்யபலாது ேக்களின் மிகப்கபரிய 
யகலாரிக்்க, குறிப்பலாக குடிநீர் பிரசசி்னக்கு தீர்வு 
கலாண யவணடும் என்ப்தலாகயவ இருந்தது. எங்கள 

அர்சலாங்கததின் கீழ் இந்த நலாட்டு ேக்களின் குடிநீர் 
பிரசசி்னக்கு தீர்வுக்ள வழங்க நலாங்கள திட்ை-
மிட்டுளயளலாம்.  

உ்கின் மிக யேலா்சேலான பயங்கரவலா்தததிற்கு 
எதிரலாக நலாங்கள யபலாரலாடிய யபலாதிலும், நலாட்டின் 
அபிவிருததி்ய ஒரு கணம் கூை நலாங்கள ்கவிை-
வில்்.  

யுத்தததின் யபலாது கூை நலாங்கள நலாட்்ை அபி-
விருததி க்சய்ய்தலாம், கிழக்்க கலாப்பலாற்றி இரலா-
ணுவத்்த வைக்யக வழிநைததும் யபலாது கிழக்கு 
ேலாகலாணம் யவகேலாக அபிவிருததி க்சய்யப் -
பட்ைது. 

வைக்கில யுத்தத்்த நி்ைவுக்சய்்த அந்த யபலார் -
வீரர்கள அபிவிருததி க்சய்யப்பட்ை ேலாகலாணங்கள 
வழியலாக க்தற்கிற்கு வந்தனர்.  

யுத்தததின் யபலாது ்தலான் ககலாழும்பு – ேலாத்த்ை 
அதியவக கநடுஞ்சலா்்்ய அ்ேக்க நைவ-
டிக்்க எடுதய்தலாம். யுத்தததின் யபலாது ்தலான் 
நலாங்கள ஹம்பலாநய்தலாட்்ை து்ைமுகத்்த 
அ்ேக்க யவ்்ததிட்ைங்க்ள முன்கனடுத -
ய்தலாம். யுத்தததின் யபலாது்தலான் ேத்தள விேலான நி்் -

யத்்த உருவலாக்க நலாங்கள பணியலாற்றியனலாம். யுத-
்தததின் யபலாது்தலான் நலாங்கள நு்ரசய்சலா்் மின் 
நி்்யத்்த உருவலாக்கத க்தலாைங்கியனலாம்.  

நலாங்கள யுத்தத்்த கவற்றி ககலாணை்தன் 
பின்னர், இந்த பணிக்ள க்சய்ய விரும்பியிருந -
்தலால நலாங்கள எ்்தயும் க்சய்ய முடியலாது. எனயவ 
ககலாவிட் க்தலாற்றுயநலாய்க்க ேததியிலும் அபிவிருத -
திக்ள நிறுத்த ேலாட்யைலாம் என்று கூை யவணடும். 
யநலாய்வலாய்ப்பட்ை உ்கததின் ேததியில ஆயரலாக் -
கியேலான அபிவிருததிய்ைந்த நலாட்்ை உருவலாக்-
குவய்த எங்கள நம்பிக்்க.  

முந்்தய நல்லாட்சி அர்சலாங்கம் ஏ்தலாவது பிரச-
சி்ன ஏற்பட்ைலால அப்பிரசசி்ன்ய சுட்டிக்-
கலாட்டி நலாட்டின் அபிவிருததி்ய ்கவிட்ைது. 
நலாட்டு ேக்களின் வலாழ்க்்கத ்தரத்்த கட்ை-
்ேக்கும் பணி பலாதியிய்யய ்கவிைப்பட்ைது. 
ககலாவிட் க்தலாற்றுயநலாய் ஏற்பட்ையபலாது எதிர்க்கட்-
சியில ப்ர் பலாரலாளுேன்ைத்்த கூட்ைக்கூைலாது, 
ய்தர்்த்் நைத்த கூைலாது என்று கூறினர். ஆனலால 
நலாங்கள நலாைலாளுேன்ைத்்தயும் கூட்டியனலாம். 
ய்தர்்த்்யும் நைததியனலாம். '

பெொலிஸொர் மீது குறைம்...
வலாங்குகிறீர்கள” என்று கபலாலிஸ மீது குற்-

ைம்்சலாட்டி வலாக்குமூ்ம் அளித்த்தலாக ககலாழும்பு 
ேலாவட்ை பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினரும், ஜனநலா -
யக ேக்கள முன்னணி ்த்்வரும், முன்னலாள 
ய்தசிய ஒரு்ேப்பலாடு, அர்சகருே கேலாழிகள, 
்சமூக யேம்பலாடு, இநது க்லாச்சலார அ்ேச்சருேலான 
ேயனலா கயண்சன் எம்.பி க்தரிவிததுளளலார்.   

ேயனலா எம்பி இதுபற்றி யேலும் கூறியுளள்தலா -
வது,  

ேலாங்குளம் கபலாலிஸ, முல்்ததீவு நீதிேன்ைத-
தில கபற்ை்தலாக கூைப்படும் ்த்ையுத்தர்வ நலான் 
கபப்.6ம் திகதி மீறியனன் என்பய்த குற்ைச்சலாட்டு.   

ேலாங்குளம் கபலாலிஸ அறிவிதது, ககலாகுவ்ள 
நி்்ய அதிகலாரிகள விடுத்த யகலாரிக்்க்ய 
அடுதது வீட்டுக்கு வநது வலாக்குமூ்த்்த கபறும்-
படி நலான் கூறியிருநய்தன்.   

எட்டு (08) விஷயங்க்ள உளளைக்கி, எழுதது 
மூ்ேலாக ஆங்கி் கேலாழியில, இ்ங்்க 
கபலாலி்்ச ய்சர்ந்த பிர்தே ஆய்வலாளர் பரணகே, 
கலான்ஸைபிள நிஷங்க ஆகியயலாருக்கு நலான் வழங்-
கிய வலாக்குமூ்ததின் விபரங்கள பின்வருேலாறு:  

(1) எனக்கு ஒருயபலாதும் எந்தவி்த ்த்ை உத -
்தரவும் யநரடியலாக ஒருயபலாதும் வழங்கப்பை-
வில்்.   

(2) அப்படியலான ஒரு உத்தரவு ஒலிபரப்ப பட்டி-
ருந்தலாலும், யபரணியின் யபலாது இ்ரச்சல கலாரண -
ேலாக, நலான் அ்்த க்சவிேடுததிருக்கவில்்.   

(3) எவவலாைலாயினும் நலான் யகலாவிட்19 சுகலா்தலார 
வழிமு்ைக்ள எனக்கலாகவும், பிைருக்கலாகவும் 
எப்யபலாதும் க்ைபிடிதது வருகியைன்.  

(4) இத்த்கய ஆர்ப்பலாட்ைங்க்ள, யபரணி -
க்ள, ஊர்வ்ங்க்ள, கூட்ைங்க்ள நலான், 
ககலாழும்பு ேலாநகரின் கபலாது இைங்களில, ்சலா்்க -
ளில, நலாட்டின் ஏ்னய இைங்களில தின்சரி கலாண-
கியைன். அன்றும், அ்தற்கு முன்னும், பின்னும் 
இன்றும், 

இப்யபலாதும் இ்வ ந்ைகபறுகின்ைன. 
ஆகயவ ஒயர ேலாதிரியலான ்சம்பவங்களுக்கு, 
இரணடு அல்து அ்தற்கு யேற்பட்ை கவவயவறு 
்சட்ைங்கள இநநலாட்டில இருக்கின்ைன என நம்-
புவ்தற்கு எனக்கு எந்தவி்த கலாரணமும் இருக்க-
வில்்.   

(5) நலான் ஒரு க்தரிவு க்சய்யப்பட்ை நலாைலாளு-
ேன்ை உறுப்பினர். கட்சி ்த்்வர். கூட்ைணி 
்த்்வர். ்சமீபத்்தய முன்னலாள அ்ேச்சர்வ 
அ்ேச்சர். நலான் ்சட்ைம், ஒழுங்்க ேதிப்ப -
வன். நீதிேன்ைங்க்ள ேதிப்பவன். ஆனலாலும், 
இப்யபலாது ்சட்ைேலாஅதிபர் தி்ணக்களததின் ஒத-
்தலா்்சயுைன், ேரியலா்்தக்குரிய நீதிேன்ைகளுக்கு 
்தவைலான ்தகவலக்ள ்தநது, அர்சலாங்கததின் யநலாக் -
கங்களுக்கு அ்ேய ்த்ையுத்தரவுக்ள இ்ங்்க 
கபலாலிஸ வலாங்குகின்ைது என நலான் கவ்், ்சநய்த-
கம் ககலாளகியைன்.   

(6) யேற்கணை எதிர்ப்பு யபரணி, அர்சலாங்கத்்த 

எதிர்தது நைத்தபட்ைய்த ்தவிர, அது நலாட்்ை 
எதிர்தது ந்ைகபைவில்். அர்சலாங்கம் என்ப-
்தற்கும், நலாடு என்ப்தற்கு இ்ைப்பட்ை யவறுபலாடு 
பற்றிய அரசியல அறிவு எனக்கு க்தளிவலாக இருக் -
கின்ைது. ஆகயவ இந்த அர்சலாங்க எதிர்ப்பு யபரணி-
யிலிருநது பின்வலாங்க எனக்கு எந்தவி்த கலாரணமும் 
இருக்கவில்்.   

(7) யேற்கணை எதிர்ப்பு யபரணி, எேது நலாட்டின் 
அரசிய்்ேப்பில க்சலால்ப்பட்டுளள ஜனநலா -
யக ந்ைமு்ைக்ள பின்பற்றி நைத்தப்பட்ை-
்தலால, இந்த அர்சலாங்க எதிர்ப்பு யபரணியிலிருநது 
பின்வலாங்க எனக்கு எந்தவி்த கலாரணமும் இருக்க-
வில்்.  

(8) யேற்கணை எதிர்ப்பு யபரணி, பலலின, 
பன்ே்த, பன்கேலாழி நலாைலான இ்ங்்க ேக்களின் 
கபலாதுவலான, ்தமிழ் யபசும் ேக்களின் குறிப்பலான 
ஜனநலாயக எதிர்பலார்ப்புகளலான, நீணைகலா்ேலாக 
சி்ையில இருக்கும் அரசியல ்கதிகளின் பிரச -
சி்ன, கலாணலாேல யபலாயனலார் பிரசசி்ன, ஜனலா்சலா 
நல்ைக்க பிரசசி்ன, ய்தலாட்ை க்தலாழி்லாளர்க-
ளின் யவ்தன பிரசசி்ன, ்தமிழ் கபளத்த, இநது 
புரலா்தன சின்னங்கள க்தலாைர்பி்லான அகழ்வலா -
ரலாய்சசி தி்ணக்கள பிரசசி்ன ஆகிய்வ உள-
ளிட்ை யகலாரிக்்கக்ள முன்்வத்த்தலால, இந்த 
அர்சலாங்க எதிர்ப்பு யபரணியிலிருநது பின்வலாங்க 
எனக்கு எந்தவி்த கலாரணமும் இருக்கவில்் 
என்ைலார்.

தமிழ்கத்திலுளள... (03 ஆம் ெக்கத் பதொடர்)

ப் முகலாம்கள இருப்ப்தலாகவும் ்தமிழ் நலாட்டில 
உளள முகலாம்களில 50,000ற்கும் அதிகேலான புக-
லிைக் யகலாரிக்்கயலாளர்கள இருப்ப்தலாகவும் குறிப்-
பிட்ைலார். இ்த்னவிை முகலாம்களுக்கு கவளியய-
யும் ப்ர் இருப்பதுைன், கணி்சேலானவர்க்ள 
மீணடும் இ்ங்்கக்கு அ்ழதது வருவ்தற்கு நை-
வடிக்்க எடுக்கப்பட்டிருப்ப்தலாகவும் அவர் க்தரி-
வித்தலார்.   

பலாரலாளுேன்ைததில ந்ைகபற்ை கவளிநலாட்டு 
அலுவலகள அ்ேசசு க்தலாைர்பலான ஆய்லா்ச -
்னக் குழுக் கூட்ைததில கருததுத க்தரிவிக்கும்-
யபலாய்த அவர் இவவலாறு குறிப்பிட்ைலார்.   

முகலாம்களில உளள அகதிகளுக்கு உணவு, ்தங்கு -
மிைம், ேருததுவ வ்சதிகள, கலவி, அடிப்ப்ைத 
ய்த்வகள ேற்றும் ந்ன்புரி என்பன வழங்கப்ப-
டுவதுைன், க்சன்்னயில உளள இ்ங்்கக்கலான 
பிரதி உயர்ஸ்தலானிகரலால இ்வ கணகலாணிக்கப்-
படுவ்தலாகவும் இங்கு சுட்டிக்கலாட்ைப்பட்ைது. 
ககலாவிட்-19 சூழ்நி்்க்கு ேததியிலும் கவளி -
நலாட்டு அலுவலகள அ்ேசசு முன்னுரி்ே அடிப்-
ப்ையில க்சயற்படுகிைது. அ்ேசசின் இந்த 
முயற்சிகளுக்கு பலாரலாளுேன்ை உறுப்பினர் க்லாநிதி 
சுயரன் ரலாகவன் நன்றி க்தரிவித்தலார்.   

நலாட்டின் கவளியுைவுக் ககலாள்க க்தலாைர் -
பில விவலா்தங்கள இருந்தலாலும் ்சர்வய்த்ச 
ரீதியில நலாட்்ை பிரதிநிதிததுவம் க்சய்யும் -
யபலாது அ்னவரும் ஒயர குரலில ஒன்றி்ணய 
யவணடும் என கவளிநலாட்டு அலுவலகள 
அ்ேச்சர் தியனஷ் குணவர்த்தன க்தரிவித்தலார்.   

உளநலாட்டில பலயவறு யவறுபலாடுகள கலாணப் -
பட்ைலாலும் ்சர்வய்த்ச ்தளங்களில எேது அயல 
நலாைலான இநதியலா உளளிட்ை ப் நலாடுகள ஒயர 
குரலிய்யய ்தேது நலாட்்ைப் பிரதிநிதிததுவப் -
படுததுகின்ைன என்றும் அ்ேச்சர் குறிப்பிட் -
ைலார்.   

 ்சர்வய்த்ச ரீதியில இ்ங்்கயின் கவளியுைவுக் 
ககலாள்க்யப் பிரதிநிதிததுவம் க்சய்யும் -
யபலாது அ்னததுக் கட்சிகளும் ஒன்றுபடுவலார்கள 
எனவும் அ்ேச்சர் நம்பிக்்க கவளியிட்ைலார்.   

 அ்ேசசினலால முன்்வக்கப்பட்ை பரிநது -
்ரக்கு அ்ேய ஸகபயின் ேற்றும் கரயேனியலா 
ஆகிய நலாடுகளில தூ்தரகங்க்ள அ்ேப்ப -
்தற்கு அனுேதி கி்ைததிருப்ப்தலாக அ்ேச்சர் 
தியனஷ் குணவர்த்தன இங்கு அறிவித்தலார். 

ேைகஸகலாரில தூ்தரக அலுவ்ககேலான்்ை 
அ்ேப்ப்தற்கும், லீக்கின்ஸ்ைன் நலாட்டுைன் 

இரலாஜ்தநதிர உைவுக்ள ஏற்படுததுவ்தற்கும் 
அனுேதி வழங்கப்பட்டுளளது.   

 இநதிய மீன்பிடிப் பைகுகள இ்ங்்க கைற் -
பரப்புக்குள வருவ்்தக் கட்டுப்படுததுவது 
ேற்றும் இ்தனலால உளநலாட்டு மீனவர்களுக்கு ஏற் -
பட்டுளள பலாதிப்புக் குறித்த விையததின் முன் -
யனற்ைம் க்தலாைர்பில இங்கு வினப்பட்ைது. 

இப்பிரசசி்ன்யத தீர்ப்ப்தற்கு இநதிய 
உயர்ஸ்தலானிகரலா்யததுைன் விய்சை க்நது்ர -
யலாைலகள க்தலாைர்வ்தலாக அ்ேச்சர் குறிப்பிட் -
ைலார்.   

 அ்ேச்சர் தியனஷ் குணவர்த்தன ்த்்்ே -
யில ந்ைகபற்ை கவளிநலாட்டு அலுவலகள 
அ்ேசசு்சலார் ஆய்லா்ச்னக் குழுக் கூட்ைததில 
இரலாஜங்க அ்ேச்சர் ்தலாரக பலா்சூரிய, பலாரலா -
ளுேன்ை உறுப்பினர்களலான ஹர்ஷ டி.சிலவலா, 
டி்லான் கபயரரலா, க்லாநிதி சுயரன் ரலாகவன், 
்சநதிே வீரக்ககலாடி, கலாமினி வய்கபலாை, 
ய்தலாமினி குணவர்்தன, ்சலார்ளஸ நிர்ே்நலா்தன், 
சிவஞலானம் சிறி்தரன், ையலானலா கேயக, ்சலாணக் -
கியன் இரலா்சேலாணிக்கம் ேற்றும் கவளிநலாட்டு 
அ்ேசசின் அதிகலாரிகள ப்ரும் க்நதுககலாண -
ைனர்.

அகி் இ்ங்்க கிரலாமிய க்் ஒன்றி-
யம் வருைலாந்தம் நைததும் "கபப்ரயப லீகல 
2021" கேன்பநது கிரிக்ககட் சுற்றுப்யபலாட்டி 
எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி ்சனிக்கிழ்ே 
கலா்் 8 ேணி மு்தல எட்டியலாநய்தலாட்்ை 
வின்்சன்ட் வி்ளயலாட்டு ்ே்தலானததில 
ந்ைகபைவுளளது. ்சங்கவி பிலிம்ஸ நிறுவ-
னம் இ்தற்கு அனு்சர்ண வழங்கவுளள்தலாக 
அ்தன் பணிப்பலாளர் து்ரரலா்சலா சுயரஸ க்தரி-
வித்தலார். 

அணிக்கு ஏழு யபர் ககலாணை இந்த கேன்-
பநது கிரிக்ககட் யபலாட்டியில 32 அணிக-
ளுக்கு பங்குபற்ை வலாய்ப்பு வழங்கப்பை-
வுளளது.

இதில மு்த்லாம் இைத்்தப் கபற்று 

கவற்றி கபறும் அணிக்கு கவற்றிக் கிண-
ணமும் 20 ஆயிரம் ரூபலா பணமும் கேைல-
களும் ்சலான்றி்தழ்களும் வழங்கப்படும். 
அய்தயபலால இரணைலாம், மூன்ைலாம் இைங்க-
்ளப் கபறும் அணிகளுக்கும் கிணணமும் 
ரூபலா பணப்பரிசுகளும் கேைலகளும் ்சலான்-
றி்தழ்களும் வழங்கப்படும். இய்தயபலான்று 
ஏ்னய இைங்க்ளப் கபறும் சி் வீரர்-
களுக்கும் அணிகளுக்கும் கவற்றிக் கிண-
ணங்களும் ப்தக்கங்களும் ்சலான்றி்தழ்களும் 
வழங்கப்படும். சிைந்த துடுப்பலாட்ை வீரர், 
சிைந்த பநது வீச்சலாளர், சிைந்த களத்தடுப்பலா-
ளர், சிைந்த ஆட்ைக்கலாரர் ஆகியயலாருக்கும் 
பரிசிலகளும் ்சலான்றி்தழ்களும் வழங்கப்ப-
டும். அகி் இ்ங்்க கிரலாமிய க்் ஒன்றி-

யம் எட்ைலாவது ஆணைலாக இப்யபலாட்டி்ய 
நைலாததுகிைது. அகி் இ்ங்்க கிரலாமிய 
க்் ஒன்றியததின் யககலா்் பிரிவு இப்-
யபலாட்டி்ய ஏற்பலாடு க்சய்துளளது.இப்-
யபலாட்டியில பங்குபற்ை விரும்புகின்ைவர்கள 
அகி் இ்ங்்க கிரலாமிய க்் ஒன்றியத-
துைன் க்தலாைர்பு ககலாளளுேலாறு யகட்கப்பட்-
டுளளது. இப்யபலாட்டியில பங்குபற்ை விரும்-
புகின்ை அகி் இ்ங்்க கிரலாமிய க்் 
ஒன்றியததில அங்கததுவம் கபற்ை க்்ஞர்-
கள 0771736240, 0770469110, 0775933919 
ஆகிய க்தலா்்யபசி இ்க்கங்களூைலாக 
க்தலாைர்பு ககலாளளுேலாறு அகி் இ்ங்்க 
கிரலாமிய க்் ஒன்றியததின் ்த்்வர் 
வியஜயரலாஜ் க்தரிவித்தலார்.   

சங்கவி பிலிம்ஸ் அனுசரணையில் கிரிக்்கட் ப�ோட்டி

ய்லாரன்ஸ க்சலவநலாயகம்
   
பிரிட்ைனில பரவிவரும் புதிய வ்க 

்வரஸ யநலாயலாளர்கள இ்ங்்கயில 
எதிர்பலார்த்த்்தவிை அதிகேலான எண-
ணிக்்கயில இருக்க்லாம் என அர்சலாங்க 
ேருததுவ அதிகலாரிகள ்சங்கம் எச்சரிக்்க 
விடுததுளளது. கைந்த சி் தினங்களலா-
கப் கபற்றுக்ககலாளளப்பட்ை புளளி-
விபரங்களின் அடிப்ப்ையில அந்த 
்சநய்தகம் எழுநதுளள்தலாக அந்த ்சங்கத-
தின் இ்ணசக்சய்லாளர் ைலாக்ைர்ஹரி்த 

அளுதயக க்தரிவிததுளளலார். எவவலா-
கைனினும் இந்த ேலா்த இறுதி வலாரததில 
நலாட்டில ககலாயரலானலா ்வரஸ மூ்ேலான 
ேரணங்கள அதிகரிக்க்லாம் என்றும் 
அவர் க்தரிவிததுளளலார். கைந்த ஜனவரி 
ேலா்தததில ேலாததிரம் 20 ஆயிரததுக்கும் 
யேற்பட்ை ககலாயரலானலா ் வரஸ க்தலாற்ைலா-
ளர்கள புதி்தலாக இனம் கலாணப்பட்டுளள 
நி்்யில அது யேலும் அதிகரிக்க்லாம் 
என்றும் அவர் க்தரிவிததுளளலார். ஜனவரி 
ேலா்தததிலிருநது கபப்ரவரி நடுப்பகுதி 
வ்ர நலாட்டின் பலயவறு பகுதிகளிலும் 

கபைப்பட்டுளள 92 ேலாதிரிகளில ஆய்வு 
நைததிய பின்பு யேற்படி புளளிவிபரம் 
க்தரியவநதுளள்தலாக க்தரிவித்த அவர் , 
92 ேலாதிரிகளின் அறிக்்கக் கிணங்க 16 
யபர் யநலாயலாளிகள இணங் கலாணப்பட்-
டுளள நி்்யில அ்தன் பலாதிப்பு கவளிப்-
படுவ்தலாகவும் அவர் க்தரிவிததுளளலார். 
92 யபருக்கு 16 என்ைலால 20 ஆயிரம் 
யபரில எத்த்ன யபருக்கு ்வரஸ 
க்தலாற்று இருக்கும் என்ப்்த எம்ேலால 
ஊகிததுக்ககலாளள முடியும் என்றும் 
அவர் க்தரிவிததுளளலார்.                        (ஸ)

புதுவண்க ணவரஸினோல்

எதிர்பார்த்தத்தவிட அதிக த்தபாற்பாளர
மருத்துவ அதி்கோரி்கள் சங்கம் எசசரிகண்க
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பெொலிஸொர் மீதொன குற்றச்ொட்டு

முறைப்பாடுகறை விசபாரிகக   
விசசட குழு நியமனம்

ப�ொலிஸ் பிரிவுகளில் இடமப�றும 
குற்றசபசெயல்கள் ப�ொடர்பில் கிடடக் -
கும முட்றப�ொடுகடை விசெொரடை 
பசெய்வ�றகு, விசசெட குழுப்வொனட்ற 
ஈடு�டுத�வுள்ை�ொக ப�ொதுமக்கள் �ொது -
கொபபு அடமசசெர் ரியர் அட்மிரல் செரத வீர -
சசெகர கூறியுள்ைொர்.   

சில ப�ொலிஸ் உததிசயொகத�ர்களின 
�்வ்றொன பசெயற�ொடுகள் ப�ொடர்பில் மக் -
களிடமிருந்து முட்றப�ொடுகள் கிடடத -
துள்ை�ொக அடமசசெர் குறிபபிட்டுள்ைொர்.   

விசசெடமொக ப�ொலிஸ் பிரிவுகளில் 
இடமப�றும சில செட்டவிசரொ� பசெயற -
�ொடுகடை கட்டுப�டுதது்வ�றகு 

ப�ொலிஸ் உததிசயொகத�ர்கள் நட்வ -
டிக்டக எடுக்கொடம குறிதது கிடடத� 
முட்றப�ொடுகள் ப�ொடர்பிசலசய 
மு�லில் க்வனம பசெலுத�ப�டவுள்ை -
�ொக ப�ொதுமக்கள் �ொதுகொபபு அடமச -
செர் ரியர் அட்மிரல் செரத வீரசசெகர  சமலும 
ப�ரிவிததுள்ைொர்.   

அமைச்சர் ்சரத் வீரச்சகர தெரிவிப்பு   

�குப�ொயவு திடைக்கைததினூ -
டொக சமறபகொள்ைப�டும �ரிசசெொ -
�டனகள் 104% மொக அதிகரிததுள் -
ை�ொக நீதி அடமசசெர் அலி செபரி 
ப�ரிவித�ொர்.   

நீர்ப�ொசெனததுட்ற, உள்நொட்டலு -
்வல்கள், அனர்த� முகொடமதது்வ 
அடமசசெர் மறறும உள்ைக �ொது -
கொபபு இரொஜொஙக அடமசசெர் செமல் 
ரொஜ�க்ஷவின அடைபபின ச�ரில் 
ஹம�ொந்ச�ொட்டட மொ்வட்ட நீதி -
மன்றஙகளின ச�ட்வகடை ஆரொய 
சமற�ொர்ட்வ விஜயபமொனட்ற நீதி -
யடமசசெர் சமறபகொணடொர்.   

நீதியடமசசெர் ஜனொதி�தி செட் -

டத�ரணி அலி செபரி 
திஸ்்ஸமஹொரொம, ஹம -
�ொந்ச�ொட்டட மறறும 
�ஙகொடல நீதிமன்ற 
கட்டட ப�ொகுதிகளின 
எதிர்கொல அபிவிருததி 
ச்வடலத திட்டஙகள் 
ப�ொடர்�ொக சமற�ொர்ட்வ 
பசெய�ொர். இஙகு கருததுத 
ப�ரிவித� அ்வர்,   

இரசெொயன �குப�ொயவு திடைக் -
கை நட்வடிக்டககடை தி்றடம -
யொக நிட்றச்வறறும சநொக்கததில் 
அ�ன தி்றடன அதிகரிதது ஊழியர் -
களின எணணிக்டகயும அதிகரிதது 

2021 ஜன்வரி மொ�த -
தில் நூறறுக்கு 104 வீ� 
அதிகரிபட� கொட்டு்வ -
�றகு அரசெ �குப�ொயவு 
திடைக்கைத�ொல் முடிந் -
துள்ை�ொக குறிபபிட்டொர்.   

இவ்வருடம ஜன்வரி 
மொ�ததில் மொததிரம 
4828 �ரிசசெொ�டனகடை 
சமறபகொணடு 5060 �ரி -

சசெொ�டனகடை நிட்றவு பசெயதுள் -
ை�ொக கூறி அ்வர், குட்றந்��ட்செம 
ஒரு மொ�ததிறகு அறிக்டககடை 
ப�றறுக்பகொடுக்கும மட்டததில் 
இரசெொயன �குப�ொயவு திடைக்க -

ைதட� சமம�டுத�வுள்ை�ொகவும 
ப�ரிவித�ொர்.   

நீதியடமசசின ஆசலொசெடனக் -
கடமய இரசெொயன �குப�ொயவு 
திடைக்கைத�ொல் �யொரிக்கப�ட்ட 
விசசெட நிகழ்சசித திட்டததின கீழ் 
அவ அதிகொரிகள் �மது கடடம 
சநரததுக்கு சமலதிகமொக இரவு 
ஏழு மணி்வடர இல்வசெமொக �ணி -
புரியவும, சில நொட்களில் இரவு 
�தது மணி ்வடர சமலதிக �ணி -
யொற்றவும நட்வடிக்டக எடுத��ன 
�லனொக இந்� இலக்டக எட்டக் -
கூடிய�ொக இருந்��ொக அடமசசெர் 
ப�ரிவித�ொர்.

்குப்பாய்வு ்ணிகளில்  
104% வீத முனசனறைம்

இைநத நிறையில் 
ககபாம்்ன யபாறன மீட்பு

புத�ைம தினகரன நிரு�ர்   

புத�ைம கரு்வலகஸ்ப்வ்வ 
பிரச�செ பசெயலக பிரிவுக்குட்�ட்ட 
ரம�ொப்வ்வ கிரொம சசெட்வயொ-
ைர் பிரிவில் இ்றந்� நிடலயில் 
பகொம�ன யொடனயின செடலம 
ஒனறு கணடுபிடிக்கப�ட்டுள்ைது.   

இபபிரச�செததில் பகொம�ன 
யொடன ஒனறு இ்றந்� நிடலயில் 
கொைப�டு்வ�ொக ்வனஜீ்வரொசிகள் 
திடைக்கைததுக்கு ப�ொதுமக்கள் 
�க்வல் ்வைஙகியட�யடுதது அதி-
கொரிகள் பசெனறு இ்றந்� நிடலயில் 
கொைப�ட்ட யொடனடய மீட்ட -
னர்.   

இ�னச�ொது அதிகொரிகள் 
யொடனயின �ந்�ஙகடை ்வன ஜீ்வ-
ரொசிகள் கொரியொலயததுக்கு எடுதது 
பசெனறுள்ைனர்.   

இ்றந்� பகொம�ன யொடனயின 
உடறகூறறு மரை �ரிசசெொ�டனகள் 

நிக்வரட்டிய மிருக ட்வததியசெொடல-
யில் இடமப�்ற உள்ை�ொகவும ்வன 
ஜீ்வரொசிகள் திடைக்கை அதிகொரி 
ஒரு்வர் ப�ரிவித�ொர்.   

கிண்ணியொ குறிஞ்ொக்கேணி ைகேளிர் ைகேொ வித்தியொலயத்தில் ஓய்வுபெறறுச ப்ல்லும் இரு ஆசிரிமயகேமை பகேௌ்ரவிககும் நிகேழ்வு ்ேறறு (16) ெொட்ொமல அதிெர் எஸ்.டீ. ேஜீம் 
தமலமையில் இடம்பெற்றது. திருைதி ்்ரொபதீன் ்பறுநி்ொ, திருைதி ெொரூக இல்முநி்ொ ஆகி்யொர் இதன் ்ெொது அதிெர் ைறறும் ்கே ஆசிரியர், ஆசிரிமயகேைொல் பகேௌ்ரவிககேபெட்ட-
னர்.                      (ெடம்:- திருைமல ைொவட்ட வி்்ட நிருெர்)

சுத்தைொன குடிநீம்ர ைொணவர்கேளுககு வழங்கும் ்ேொககில், ேொசசியொதீவு முஸ்லிம் ைகேொ 
வித்தியொலயத்தில் பெொருத்தபெட்ட நீர் சுத்திகேரிககும் இயந்தி்ர பதொகுதிமய தி்றபெமன 
பி்ர்த் ்மெ உறுபபினர் அன்வர் ்தொத் (ெஸ்மி) தி்றந்து மவபெமதயும், அருகில் வித்தி-
யொலய அதிெர் ஆர்.எப.எஸ்.்ரசூல் உட்ெட ஆசிரியர்கேள் இருபெமதயும் ெடத்தில் கேொணலொம்.

அநுரபாதபுரம் மபாவட்டம்:  
கபாணி உறுதிகள் வழஙக ஏற்பாடு
தி்றப�டன தினகரன நிரு�ர்   

அநுரொ�புரம மொ்வட்டததில் ்வசிக்-
கும கொணி உறுதிப�ததிரம இல்லொ� 
குடும�ஙகடை சசெர்ந்�்வர்களுக்கு 
கொணி உறுதிப�ததிரஙகடை ்வைங-
கு்வ�றகொன ச்வடலததிட்டம ஒனறு 
முனபனடுக்கப�ட்டுள்ைது. இமமொ-
�ம 17ம திகதி அநுரொ�புர மொ்வட்ட 
பநொசசியொகம, விலசசிய ஆகிய 
குறிபபிட்ட பிரச�செ பசெயலொைர் பிரி-
வுகளில் ட்வதது இ்வர்களுக்கொன 
கொணி உறுதிப�ததிரஙகள் ்வைஙகி 

ட்வக்கப�டுபமன ப�ரிவிக்கப�ட்-
டுள்ைது. குறிபபிட்ட இபபிரச�செ 
பசெயலகஙகளில் ட்வதது இ்வறட்ற 
்வைஙகு்வ�றகொன ஏற�ொடுகள் பசெய-
யப�ட்டுள்ைன. இஙகு சுமொர் 500 
க்கும சமற�ட்ட உறுதிப�ததிரஙகள் 
்வைஙகி ட்வக்கப�டவுள்ைன.

கொணி அடமசசெர் எஸ்.எம. செந்தி-
ரசசெனவின �டலடமயில் இடம 
ப�றும இந் நிகழ்வு �ொரொளுமன்ற 
உறுபபினர் சக.பி.எஸ்.குமொரசிரி-
யின �ஙகு�ற்றலுடன ப�்றவுள்-
ைடம குறிபபிடத�க்கது.   
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,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR

Nghf;Ftuj;J mikr;R/ ,yq;if Gifapuj Nritfs;

nfhOk;G Gwefh; Gifapuj tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk; (CSREIP)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpfjp   : 17.02.2021

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G  : ADB  Loan No.: SRI P3806
xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G :  REIP/ADB/ICB/G/09
         Design, Manufacture, Supply, Installation, Commissioning and  Hand over of Train Simulator, Trainer 

Control Console  and 08 Nos. of Trainee Desks for German Railway Technical Training Centre of Sri 
Lanka Railways.

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjpj; jpfjp   : 2021.04.05 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F (,yq;if epakkhf;fg;gl;l Neuk;)

1.  Gifapuj tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;l (REIP) MF nrytpw;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J flndhd;wpw;fhf 

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ tpz;zg;gpj;Js;sJ. ,f;fldpd; gFjpnahd;W NkNy ngah; Fwpg;gpl;Ls;s 

xg;ge;jj;jpw;fhd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopf;fg;gLk;. 

2.  gpd;tUk; xg;ge;jg; nghjpf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Nghf;Ftuj;J mikr;R/ ,yq;if Gifapuj Nritfs; 

(~~njhopy; toq;Feh;||) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpdwJ.

tp.miog;G ,y.            xg;ge;j jiyg;G miktplk;
fhyg;gFjp 

(khjq;fspy;)

REIP/ADB/
ICB/G/09

Design, Manufacture, Supply, Installation, Commissioning and Hand over of 
Train Simulator, Trainer Control Console and 08 Nos. of Trainee Desks for 
German Railway Technical Training Center of Sri Lanka Railways.

,uj;kyhid> 

,yq;if.
12

3.  gpd;jifikfSld; M.m. tq;fpapd; jdp - ciw ,U - jghYiwfs; tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fikthf rh;tNjr Nghl;b 

hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

4.  jFjpAs;s tpiykDjhuh; gpd;tUk; jfTj;jpwid g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

(i)  tpiykDjhuhpd; Njwpa ngWkjpapd; 50% ,w;F Nkyhd njhifia KbTwh tof;Ffs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(ii) fle;j 3 tUlq;fspy; tpiykDjhuhpd; Njwpa ngWkjpahdJ rhjfkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(iii)  fle;j %d;W (3) tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ epiwNtw;wg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;j nfhLg;gdTfshf fzf;fplg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j tUlhe;j 

ruhrhp epjpg;Gus;T 6 kpy;ypad; m.I. nlhyh;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(iv)  gpujhd nraw;ghLfshd (i) epfuhd xg;ge;j hPjpapyhd mDgtk; (ii) njhopy;El;g mDgtk; Mfpatw;wpy; mDgtkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

  ,t;tpsk;guj;jpd; NkNyAs;s jfTj;jpwd; (iv) ,y; midj;J tpguq;fisAk; ehk; Fwpg;gpltpy;iy. https.//csrp.lk/procurement  
vd;w nraw;wpl;lj;jpd; ,izajsj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;. cq;fSf;F VNjDk; njspTWj;jy;fs; Njitg;gbd;> 

jaT nra;J 0094-112056240-41 (ePbg;G 301-302) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;. 

5.    Nkyjpf jftiy ngWtjw;fhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpg;gjw;fhfTk; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

gpd;tUk; egUld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

 nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>

 nfhOk;G Gwefh; Gifapuj nraw;wpl;lk;>

 ,y.: 217> nfhl;lh tPjp> nfhOk;G-08> ,yq;if.

 njhiyNgrp: 0094-112056240-41.

 njhiyefy;: 0094-112674354.

 kpd;dQ;ry;: pd@csrp.lk my;yJ palitha.rail@yahoo.com
 ,izajsk;: www.csro.lk
6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Mq;fpyj;jpy; nfhs;tdT nra;tjw;fhf> jFjpAs;s tpiykDjhuh; gpd;tUtdtw;iw g+h;j;jp 

nra;jy; Ntz;Lk;. 

(i)  xg;ge;j nghjp ,y. REIP/ADB/ICB/G/9 vd;gjw;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf NkNyAs;s 

Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpf;fTk;. 

(ii)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;fhf gj;juKy;y ,yq;if tq;fpapd; 0007040317 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ~~Gifapuj 

Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;|| vd;w ngahpy; kPsspf;fg;glhj 60>000 &ghit my;yJ 330 m.I. nlhyiu (ngNrt 

mlq;fyhdJ) my;yJ nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ tq;fp tiuthf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2021.02.17 Mk; jpfjpapypUe;J tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp jpfjpf;F Kd;duhf 

NkNyAs;s 6 ,d; fPNoAs;s Kfthpapy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

toq;fg;gLk;. 

7.   tpiykDjhuh; mth;fspd; tpiykDf;fis 

(i)  fPNoAs;s Kfthpf;F ,Wjpj; jpdkhd 2021 Vg;uy; 05 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 jiyth;>

 mikr;R ngWiff; FO>

 gzpg;ghsh; ngWif Nk/ gh.>
 Nghf;Ftuj;J mikr;R>

 7 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> 

 II  Mk; fl;lk;>

 gj;juKy;y> ,yq;if.

(ii)  mj;Jld;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,yFthf khw;wf;$ba ehzaj;jpd; epfuhd njhiff;fhf Njitg;gLk; tpiykDg; gpizahdJ 

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpdj;jpw;F 28 ehl;fs; Kd;duhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l 

tpw;gidf;fhd ghpth;jid tpfpjkhdJ gpuNahfpf;fg;gLk;.

8.    gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> II  Mk; fl;l> 7 Mk; khbapd; Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; Nfl;Nghh;$lj;jpy; 2021 khh;r; 03 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

9.    njhopy;El;g tpiykDf;fs; ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dh; cldbahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDjhuh; mtuJ tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; njhlh;ghd midj;J MFnryTfisAk; 

nghWg;Ngw;gJld; njhopy; toq;Feuhdth; tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; elhj;jy; my;yJ ngWNgW Mfpatw;iw fUj;jpy; 

nfhs;shky; mt;thwhd MFnryTfSf;fhd nghWg;ig my;yJ flg;ghl;il Vw;Wf; nfhs;s khl;lhh;.

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

gzpg;ghsh;-ngWif Nk/gh.>
Nghf;Ftuj;J mikr;R>

7 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha”||> II Mk; fl;lk;>

gj;juKy;y> ,yq;if.

Nfs;tpNfhuy; mwptpj;jy;
fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy; kw;Wk; 

Kl;il rhh;e;j ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjd; nghUl;L  nghUj;jkhd kw;Wk; 

jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpla 

,y
tplak;

tpiykD 

ghJfhg;G 

njhif 

(&gh)

tpiykD kPsg; 

ngwKbahj 

fl;lzk; (&gh)

tpiykD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiykD 

jpwf;Fk; 

jpfjp 

kw;Wk; 

Neuk;

1 nraw;if Kiwrpidg; 

gLj;jy; cgfuzq;fs; 

- 2021
368,000/-

xU 

Mtzj;jpw;F 

2>500.00

2021.02.17 

Kjy; 

2021.03.09 

tiu

2021.03.10 

K.g.11.00

01.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsh; 

gzpkidapy; ,Ue;J mYtyf Neuj;jpy; (K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 kzptiu) 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpjhuh; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tplaj;jpd; ngaiu njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dh; 

,j;jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; (epjp) gzpkidapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,lyhk; my;yJ gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp 

itf;fyhk;.

03.  Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ,izaj;jsj;ij 

ghh;itaplTk; (www.daph.gov.lk)
gzpg;ghsh; ehafk;/jiyth; (jp.ngh.nfh.F)

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

,yf;fk; 1020> j.ng.,yf;fk; - 13

nfl;lk;Ng> 

Nguhjid

njhiyNgrp ,y : 081-2388197/081-2385227
   081-2388120/081-2388189/
   0812385701

   ePbg;G - 290/291

ngWif mwptpj;jy;

khtl;l nghJ itj;jparhiy - Etnuypah

fl;blg;guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpTnra;Jnfhs;tJ njhlh;ghd miog;G

Etnuypah khtl;l nghJ itj;jparhiy gpuNjr ngWiff;FOj; jiythpdhy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sthwhd ,yq;if eph;khzpg;G gapw;rp mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (ICTAD) 
gjpitf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021.02.17 Kjy; 2021.03.10 md;W K.g.12.30 kzp tiu 

tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLtJ Kbtile;jTld; cldbahf NkNyAs;s KfthpapYs;s 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mJ njhlh;ghf tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

tpiykDjhuhpd; mjpfhuKs;s gpujpepjpnahUtUf;F fye;J nfhs;syhk;.

02.  Etnuypah nghJ itj;jparhiyapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J 2021.02.17 Kjy; 2021.03.19 

tiuahd Ntiy ehl;fspy;> K.g.9.00 kw;Wk; gp.g.3.00 ,ilNaahd fhyj;jpDs; tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; vt;tpj fl;lzKkpd;wp tpiykD Mtzq;fis 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDjhuh;fs; jkJ 

jifikfis cWjpg;gLj;Jk; rhl;rpaq;fs; kw;Wk; tpiykDf; fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjw;fhf 

itj;jparhiy fzf;fhshpdhy; toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

njhlhp 

yf;fk;
Nfhit ,yf;fk; cUg;gb jifik

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk;

01
GH/NEL/e/

nfh.g/01/01/2021

2021Mk; tUlj;jpw;F Etnuypah nghJ 

itj;jparhiyf;F fl;bl guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisAk; gjpTnra;J 

nfhs;sy; (300>000.00 ,w;F Nkw;gLk; 

xg;ge;jq;fSf;fhdJ)

M 10 

my;yJ 

mjw;F 

Nkw;gl;lJ.

&.1500.00

02
GH/NEL/e/

nfh.g/01/02/2021

2021Mk; tUlj;jpw;F Etnuypah nghJ 

itj;jparhiyapy; foptiwf;fopT 

njhFjpiag; guhkhpg ;gjw;fhf  

xg;ge;jf;fhuh;fisAk; gjpT nra;jy; 

(300>000.00 ,w;F Nkw;glhj 

xg;ge;je;jpw;fhdJ)

M 10 

my;yJ 

mjw;F 

Nkw;gl;lJ.

&.1500.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F gpujhd mYtyfj;ij mioAq;fs;. ve;jnthU tpiykDitAk; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; FOtpw;FhpajhFk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

Etnuypah

njhiyNgrp ,yf;fk; : 052 - 2224307/052-2224308

tpiykDjhuh;fSf;fhd miog;G

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j 

ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (CRIWMP) 
ePh;g;ghrd mikr;R

ngWif mwptpj;jy;

CRIWMP ,w;fhd fl;Gyd;/ nrtpg;Gyd; Nritfspd; ngWif

1.  xU tUl fhyg;gFjpf;F tpfpj xg;ge;j mbg;gilapy; fl;Gyd;/ nrtpg;Gyd; ngWiff;fhf ,yq;ifapy; 

jpiug;gl/ fhnzhsp (tPbNah) jahhpf;Fk; fk;gdpfspypUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 12 Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; 

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

ngWif FOtpd;; rhh;ghf nraw;wp;l;l gzpg;ghsh; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

2.  fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lkhdJ mjdJ 

nraw;ghl;il mDuhjGuk;> tTdpah> Gj;jsk;> FUehfy;> jpUNfhzkiy> kd;dhh; kw;Wk;; nghyd;dWt 

khtl;lq;fspy; mKy; elhj;jpAs;sJ. ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; cg-mYtyfkhdJ mDuhjGu efhpy; 

jhgpf;fg;gl;lJld; mjdJ jiyikafkhdJ nfhOk;G-10 ,y; mike;Js;s ePh;g;ghrd mikr;rpyhFk;. 

cs;@h; kw;Wk; rh;tNjr rKfq;fSf;fpilNa tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf xU tUl fhyg;gFjpf;F 

tpfpj xg;ge;j mbg;gilapy; nraw;wpl;l nraw;ghLfspd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf fl;Gyd;/ nrtpg;Gyd; 

Nritfspd; ngWifia ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf nraw;wpl;lkhdJ cj;Njrpf;fpd;wJ. 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa kl;l Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; %ykhf 

elhj;jg;gLk;. tpiykDjhuuhdth; jpiug;gl/ fl;Gyd; cw;gj;jp nra;Ak; fk;gdpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 011-2672223 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhf nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 12 Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; 

fhyepiy khw;wj;jpd jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

gzpg;ghshplkpUe;J ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.  

4.  2021.02.17 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.09 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; xt;nthU Mtzj; njhFjpf;Fk; 1>000 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> xg;ge;jf;fhuhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 

nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 12 Mk; khbapd; ePh;g;ghrd mikr;rpd; 

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l mYtyfj;jpypUe;J 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5.  50>000 &gh ngWkjpahdJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpd; 

%ykhf my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;Jk; Mizf;FOtpdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l mt;thwhd 

tpiykD cj;juthjq;fis toq;Ftjw;fhf ,yq;ifapy; gjpT ngw;w fhg;GWjp fk;gdpnahd;wpd;; 

%ykhf ~~,yFthf khw;wf;$baJk;|| ~~epge;jidaw;wJkhd|| tq;fp cj;juthjnkhd;Wld; midj;J 

tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp cj;juthjj;jpw;fhd cUkhjphpahdJ ~~A|| 
vd;w ,izg;ghf ,izf;fg;gl;Ls;sJ. midj;J tpiykD cj;juthjq;fSk; tpiykDf;fspd; 

nry;YgbahFk; fhyg;gFjpf;F Mff; Fiwe;jJ 28 ehl;fs; mjpfkhf nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjkhf fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.03.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s ehd;fhk; (04) ge;jpapy; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s ~~Nfs;tpg; ngl;bapy;|| Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jghYiwapd;; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of Audio/Visual Services for CRIWMP 
– CRIWMP/PMU/PROC/2021/SER/02” vd jaT nra;J Fwpg;gplTk;. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; 

jpfjpapypUe;J 90 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. chpa Kiwapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l midj;J 

tpiykDf;fSk; mitfis %Ltjw;fhf epUzapf;fg;gl;l Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt mNj 

,lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fs; rKfkspf;fyhk;. 2021.03.02 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F NkNyAs;s 

ehd;fhk;; (04) ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

midj;J MHtKs;s tpiykDjhuh;fSk; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

 jiythpd; rhh;ghf>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

 nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

 ePh;g;ghrd mikr;R>

 12 Mk; khb> 500> T.B. [hah khtj;ij>

 nfhOk;G-10.



ஹற்றன் சுழறசி நிருபர், ந�ோட்டன் பிரிடஜ்  நிருபர்

ஹற்றன் பகுதியிலுள்ள பிரதோன  சர்்வநதச 
போ்டசோலையில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்்கள 
இரு்வருக்கு க்கோநரோனோ ல்வரஸ் கதோறறு 
உறுதிபபடுததபபடடுள்ளது. இதனோல் அபபோ-
்டசோலை ந�றறு (16.02.2021) முதல் மறுஅறி-
விததல் விடுக்்கபபடும் ்வலர தற்கோலி்கமோ்க 
மூ்டபபடடுள்ளது.

போ்டசோலை முழு்வதும் கதோறறுநீக்கி 
கதளிதது, கதோறறு நீக்்கம் கசய்யும் �்ட்வடிக் -
ல்கலய முன்கனடுபபதற்கோ்கந்வ போ்டசோலை 
இவ்வோறு தற்கோலி்கமோ்க மூ்டபபடடுள்ளதோ்க  
சு்கோதோர அதி்கோரி்கள கதரிவிததனர்.

போ்டசோலை ஆசிரியர் ஒரு்வருக்கும் அ்வரின் 
்கோதைருக்கும் திடீர் சு்கயீனம் ஏறபடடுள்ளது. 
இதலனயடுதது இரு்வரும் சிகிசலசக்்கோ்க 
டிக்ந்கோயோ ல்வததியசோலைக்கு கசன்றுள்ள-
னர். இங்கு நமறக்கோள்ளபபட்ட பரிநசோத-
லனயில் அ்வர்்களுக்கு க்கோநரோனோ ல்வரஸ் 
கதோறறு உறுதிபபடுததபபடடுள்ளது. இரு்வ-
ரும் க்கோநரோனோ சிகிசலச நிலையங்்களுக்கு 
அனுபபி ல்வக்்கபபடடுள்ளனர்.

அ்வர் அணலமயில் போ்டசோலைக்கும் கசன்-
றுள்ளோர். தரம் 6 மறறும் 11 ஆம் ்வகுபபு்க -
ளுக்கு ்கறபிததல் �்ட்வடிக்ல்கயில் ஈடுபட-
டுள்ளோர். இபபோ்டசோலையில் சுமோர் ஆயிரம் 
மோண்வர்்கள ்வலர ்கல்வி ்கறகின்்றனர். அதிபர் 
உடப்ட 40 ஆசிரியர்்களும் இருக்கின்்றலம 
குறிபபி்டததக்்கது.

இநதந்வல்ள கபோ்க்வநதைோ்வ க்கர்க்்கஸ்-
ந்வோல்ட பகுதியில் ஆசிரியர்,  மோணவி உடப்ட 
�ோல்்வருக்கு க்கோநரோனோ கதோறறு உறுதியோன -

லதயடுதது   இது்வலரயிலும் கபோ்க்வநதைோ்வ 
கபோதுசு்கோதோர பிரிவில் 105 க்கோநரோனோ கதோற -
்றோ்ளர்்கள அல்டயோ்ளம் ்கோணபபடடுள்ளனர்..

கபோ்க்வநதைோ்வ க்கர்க்்கஸ்ந்வோல்ட நதோட-
்டபபகுதியில் நமலும் �ோன்கு நபருக்கு 
க்கோநரோனோ கதோறறு உறுதி கசய்யபபடடுள்ள -
தோ்க கபோ்க்வநதைோ்வ கபோது சு்கோதோர

அதி்கோரி்கள கதரிவிததனர். ந�றறு கசவ-
்வோய்க்கிழலம க்வளியோன பி.சீ.ஆர். அறிக்-
ல்கயின்படி �ோல்்வருக்கு கதோறறு இருபபதோ்க 
உறுதி கசய்யபபடடுள்ளது. இதில் கபோ்க்வநத -
ைோ்வ க்கர்க்்கஸ்ந்வோல்ட மததிய பிரிவு நதோட -
்டபபகுதியில் 54,  65 ்வயதுல்டய இரணடு 
கபண்களும் கபோ்க்வநதைோ்வ க்கர்க்்கஸ்-
ந்வோல்ட நமறபிரிவு நதோட்டபபகுதியில் ஒரு 
போ்டசோலை மோணவியும் ்வோன்கோடு நதோட -
்டபகுதியில்  ஒரு ஆசிரியர் உடப்ட  �ோன்கு 
நபருக்கு கதோறறு உறுதி கசய்யபபடடுள்ளது. 
கபோ்க்வநதைோ்வ கபோது சு்கோதோர பிரிவுக்-
குடபட்ட பகுதியில் மோததிரம் இது்வலரயி-
லும் 105 க்கோநரோனோ கதோற்றோ்ளர்்கள இனங் 
்கோணபடடுள்ளதோ்க கபோ்க்வநதைோ்வ கபோது 
சு்கோதோர அதி்கோரி்கள நமலும் கதரிவிததனர்.

க்கர்க்்கஸ்ந்வோல்ட இை. 02 தமிழ் விததியோ-
ையததில் கதோறறு உறுதி கசய்யபபட்ட ஆசிரி-
யநரோடு கதோ்டர்பிலன நபணி ்வநத ஆசிரியர்-
்கள மறறும் தரம்.06,07,08,09,10,11, ஆகிய 
்வகுபபு்கல்ள நசர்நத மோண்வர்்கள அலன்வ -
ருக்கும் பி.சி.ஆர். பரிநசோதலன நமறக்கோள -
்ளபபடடு மோதிரி்கள அனுபபி ல்வக்்கப்ட -
வுள்ளநதோடு கதோற்றோ்ளர்்கள �ோன்கு நபரும் 
க்கோநரோனோ  சிகிசலச நிலையததிறகு அனுபபி 
ல்வக்்கபப்டவுள்ளலம குறிபபி்டதக்்கது.

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

�ோ்வைபபிடடி கபோலிஸ் 
பிரிவுக்குடபட்ட பகுதியில் 
முசசக்்கர்வணடி ஒன்று 
வீதிலய விடடு விைகி 
வி ப த து க் கு ள ்ள ோ ன தி ல் 
ஒரு்வர் உயிரிழநதுள்ளது-
்டன், மறறுகமோரு்வர் படும்-
்கோயமல்டநதுள்ளோர்.

�ோ்வைபபிடடி ஹரங்-
்கை பகுதியிலிருநது 
க்கோதமலை பகுதிக்கு கசன் -
றுக்க்கோணடிருநத முசசக்-
்கர ்வணடி ந�றறு மோலை 
ஹரங்்கை - க்கோதமலை 
நீர்நதக்்க பிரதோன வீதியில் 
ரதமிைபிடடிய பகுதியில் 
வீதிலய விடடு விைகி 
இவ்வோறு விபததுக்குள்ளோகியுள-
்ளது.

முசசக்்கர்வணடி சோரதிக்கு ்வோ்க -
னததின் ந்வ்கதலத ்கடடுபபடுதத 
முடியோததன் ்கோரணமோ்கந்வ இவவி-
பதது ந�ர்நதுள்ளதோ்க  கபோலிஸோர் 
கதரிவிததனர்.

இவ்வோறு உயிரிழநத்வர் ஹரங் -
்கை பகுதிலய நசர்நத ஆர்.எம்.புத-
திக்்க (்வயது - 30) என அல்டயோ்ளம் 
்கோணபபடடுள்ளோர். உயிரிழநத்வ-
ரின் ச்டைம் �ோ்வைபபிடடி ல்வத-

தியசோலையின் பிநரத அல்றயில் 
ல்வக்்கபபடடுள்ளது்டன், பிநரத 
பரிநசோதலன்களின் பின் ச்டைம் உ்ற -
வினர்்களி்டம் ஒபபல்டக்்கபப்டவுள-
்ளதோ்க கதரிவிக்்கபபடுகின்்றது.

படுங்்கோயமல்டநத மற்ற்வர் �ோ்வ -
ைபபிடடி ஆதோர ல்வததியசோலை-
யில் நசர்க்்கபபடடு சிகிசலச கபறறு 
்வருகின்்றோர்.

இவவிபதது கதோ்டர்பிைோன 
நமைதி்க விசோரலண்கல்ள �ோ்வைப-
பிடடி கபோலிஸோர் நமறக்கோணடு 
்வருகின்்றனர்.

மததிய மோ்கோண ல்கதகதோழில் 
அலமசசினோல் �்டோததபபட்ட 2020 
ஆம் ஆணடின் சி்றநத கதோழில் 
முயறசியோ்ளர் தரபபடுததல் ்வரி-
லசயில் �டுததர பரிமோண உறபத-
தித துல்றயில் ்கம்பல்ள FOODCO 
LANKA INDUSTRIES நிறு்வனத-
திறகு �டசததிர விருது கில்டக்்கப-
கபறறுள்ளது .

இநநி்கழ்வு்கள மததிய மோ்கோண 
ஆளு�ர் ைலித யூ ்கமந்க தலைலம -
யில்  'கிநரன் ்கணடியன்' நஹோட்ட-
லில்  அணலமயில் (12)�ல்டகபற-
்றது.

நமலும் குறிதத நிறு்வனம், ்க்டநத 
2017 , 2018 , 2019 ஆம் ஆணடு்களில் 
மததிய மோ்கோண சிறிய பரிமோண உற-
பததித துல்றயில் �டசததிர விருது 
கபறறுக் க்கோணடுள்ளலம

குறிபபி்டததக்்கது. குறிதத நிறு -
்வனததின் மு்கோலமதது்வபபணிப-
போ்ளர்்களில் ஒரு்வரோன  நே.எம்.

ருல்வஸ் விருது்களு்டன் ்கோணபபடு-
்வலத ப்டததில்  ்கோணைோம்.

(எம்.ஏ. அமீனுல்ைோ)
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இ்ரத்தினபுரி ைாவட்டத்தில்

்கோ்வதலத தின்கரன் விநச்ட நிருபர்

இரததினபுரி மோ்வட்டததில் 
க்கோநரோனோ புதிய கதோறல்ற ்கடடுப-
படுதது்வதறகு மோ்வட்ட க்கோநரோனோ 
தடுபபு குழு பை தீர்மோனங்்கல்ள 
எடுததுள்ளது.

இரததினபுரி மோ்வட்ட க்கோநரோனோ 
தடுபபு கசயைணியின் கூட்டம் சப-
ர்கமு்வ மோ்கோண ஆளு�ர் டிக்கிரி 
க்கோபநப்கடு்வ தலைலமயில் 
ந�றறு (15) மோ்வட்ட கசயை்கததில் 
அ்வசரமோ்க கூடிய நபோநத இநத இத-
தீர்மோனங்்கள எடுக்்கபபட்டது.

க்கோநரோனோ புதிய கதோறறு எஹ-
லியக்கோல்ட பிரநதசததில் அல்ட -
யோ்ளம் ்கோணபபடடுள்ளலதயடுதது 
அலத ்கடடுபபடுதது்வதறகு இரததி -
னபுரி மோ்வட்ட க்கோநரோனோ தடுபபு 
கசயைணி பை தீர்மோனங்்கல்ள எடுத -
துள்ளது. இதன்படி திருமண நி்கழ்வு  
வீடடில் �ல்டகபறுமோனோல் அதில் 
25 நபர் மோததிரநம ்கைநது க்கோள்ள 
முடியும். திருமண மண்டபங்்களில் 
�ல்டகபறும் திருமண நி்கழ்வில் 50 
நபர் மோததிரநம ்கைநது க்கோள்ள 
முடியும்.

மரண ச்டங்கு இறுதி கிரிலய்கள 
24 மணிததியோையததிறகுள �்டோத-
தபப்ட ந்வணடும். மரண வீடு்களில் 
ஒநர ந�ரததில் 25 நபர் மோததிரநம 
்கைநது க்கோள்ள முடியும். மரண வீடு -
்களில் இறுதி அஞசலி கசலுதத ்வரு-
ந்வோருக்கு உணவு மறறும் போனங் -
்கள ்வழங்கு்வலத தவிர்தது க்கோள்ள 
ந்வணடும். கிரிலய நி்கழ்வு்களில் 
25 நபர் மோததிரநம ்கைநது க்கோள்ள 
முடியும். நதல்வயற்ற முல்றயில் 
மக்்கல்ள ஒரு இ்டததிறகு குழு்வோ்க 
அலழபபதறகு தல்ட விதிக்்கபபட -
டுள்ளது. 

மு்க ்க்வசங்்கள அணியோத்வர்்கள 
மறறும் மு்க ்க்வசங்்கல்ள முல்றயோ்க 
அணியோத்வர்்களுக்கு எதிரோ்க 
சட்ட �்ட்வடிக்ல்க எடுக்்கபபடும். 
இவ்வோறு எடுக்்கபபட்ட தீர்மோனங்-
்கள  �ல்டமுல்றபடுதது்வது குறிதது 
்கண்கோணிபபதறகு சம்பநதபபட்ட 
கிரோமங்்களில் உள்ள கிரோமிய குழு -
வுக்கு அதி்கோரம் ்வழங்கு்வதறகு தீர்-
மோனம் எடுக்்கபபட்டது.

நமறபடி கிரோமிய குழுவில் கிரோம 
நச்வ்கர் மறறும் அபிவிருததி உததி -
நயோ்கததர், சமுர்ததி அபிவிருததி 

உததிநயோ்கததர்்கள, கபோது சு்கோதோர 
பரிநசோத்கர். 

வி்வசோய உததிநயோ்கததர், கபோலி 
ஸோர் ஆகிநயோர் உள்ள்டக்்கபபட-
டுள்ளனர். நமறபடி சட்டதலத மீறி 
கசயறபடுந்வோருக்கு எதிரோ்க ்கடு-
லமயோன �்ட்வடிக்ல்க எடுபபதற -
கும் தீர்மோனம் எடுக்்கபபட்டது.

இதன்நபோது ்கருதது கதரிவிதத 
இரததினபுரி மோ்வட்ட கசயைோ்ளர் 
மோைணி கைோக்குநபோததோ்கம இரத-
தினபுரி மோ்வட்டததில் ந�றறு(15) 
மோலை ்வலர 2297 நபர் க்கோநரோனோ 
கதோறறினோல் அல்டயோ்ளம் ்கோணப-
படடுள்ளனர். அதில்  1959  நபர் 
குணமல்டநதுள்ளது்டன் 338 நபர் 
தனிலமபபடுததல் நிலையங்்களில் 
சிகிசலச கபறறு ்வருகின்்றனர்.

எஹலியக்கோல்ட பிரநதசததில் 
718 நபர் க்கோநரோனோ கதோற்றோ்ளர்்க-
்ளோ்க அல்டயோ்ளம் ்கோணபபடடுள்ள-
து்டன் அதில் 610 நபர் குணமல்டந -
துள்ளனர். குருவிட்ட பிரநதசததில் 
468 நபர் க்கோநரோனோ கதோற்றோ்ளர்-
்க்ளோ்க அல்டயோ்ளம் ்கோணபபட-
டுள்ளது்டன் அதில் 420 நபர் குண-
மல்டநதுள்ளனர். இரததினபுரி 

பிரநதசததில் 346 நபர் க்கோநரோனோ 
கதோற்றோ்ளர்்க்ளோ்க அல்டயோ்ளம் 
்கோணபபடடுள்ளது்டன் அதில் 
293 நபர் குணமல்டநதுள்ளனர். 
ஏலனநயோர் மோ்வட்டததில் ஏலனய 
பகுதி்களில் அல்டயோ்ளம் ்கோணப-
படடுள்ள்வர்்க்ளோ்வர். இரததினபுரி 
மோ்வட்டததில் தனிலமபபடுததலை 
நில்றவு கசய்த மறறும் தனிலமபப -
டுததபபடடுள்ள 2863 குடும்பங்்க-
ளுக்கு 10000 ரூபோ கபறுமதியோன 
உணவு கபோருட்கள அரசோங்்கததின் 
மூைம் கபறறு க்கோடுபபடடுள்ளது. 
இதறக்கன 28.63 மில்லியன் ரூபோ 
கசைவு கசய்யபபடடுள்ளது. அத -
து்டன் தனிலமபபடுததபபடடுள்ள 
குடும்பங்்களுக்கு உணவு கபோருட-
்கல்ள கபறறு க்கோடுபபதறகு 12 
மில்லியன் ந்கோரபபடடுள்ளதோ்க-
வும் இரததினபுரி மோ்வட்ட கசயைோ-
்ளர் மோைணி கைோக்குநபோததோ்கம 
நமலும் கதரிவிததோர். இதன்நபோது 
சபர்கமு்வ மோ்கோண ஆளு�ர் டிக்கிரி 
க்கோபகப்கடு்வ மறறும் சு்கோதோர அதி -
்கோரி்கள, போது்கோபபு அதி்கோரி்கள 
உடப்ட அரச அதி்கோரி்கள ஆகிநயோர் 
்கைநது க்கோண்டனர்.

புதிய வகை கைொர�ொனொ க�ொறகறை
ைட்டுப்படுத� முக்கிய தீர்ொனஙைள்

24 ைணித்தியாலயத்திற்குள் ை்ரணச்டங்கு இறுதி கிரிமயகள்

திருைண நிகழ்வுகளில் 50 பெர் ெங்பகற்பு

குழுவாக ஒன்றுகூ்ட தம்ட

முக கவசங்கள் அணியாதவர்கள் மீது சட்டந்டவடிகமக

முதலாம் த்ரத்திற்கு ைாணவர்கமை உள்வாங்கும் நிகழ்வு கண்டி தலாத்துஓயா தமிழ் 
ைகா வித்தியாலயத்தில் இ்டம்பெற்்றது, இதன்பொது இ்டம்பெற்்ற நிகழ்வுகமை ெ்டத்தில் 
காணலாம்.         ெ்டம்: நாவலபபிடடி சுழற்சி நிருெர்

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் க�ொற்றினொல் 
�ம்பவையில் ஒருைர் ்பலி
்கம்பல்ள நிருபர்

க்கோநரோனோ ல்வரஸ் கதோறறு 
்கோரணமோ்க ்கம்பல்ள, கீரபபலன 
பகுதிலயச நசர்நத 69 ்வயதுல்டய 
ஆகணோரு்வர் ந�றறு (15) உயிரி -
ழநதுள்ளோர்.

்கடும் ்கோய்சசல் ்கோரணமோ்க அ்வர் 
்க்டநத 8 ஆம் தி்கதி ்கம்பல்ள 

ல்வததியசோலையில் அனுமதிக் -
்கபபட்டோர். எனினும், சிகிசலச 
பைனின்றி உயிரிழநதோர். பிசிஆர் 
பரிநசோதலன முடிவு்களின் பிர்கோ -
ரம் அ்வருக்கு க்கோநரோனோ ல்வரஸ் 
கதோறறு உறுதிபபடுததபபடடுள -
்ளது.

ச்டைம் ்கம்பல்ள ஆதோர ல்வததி -
யசோலையில் ல்வக்்கபபடடுள்ளது.

க�ொழிலொைர் ர�சிய முனனணி அ�சியல்
உயர் பீடத்தில் இருந்து கெந்தூ�ன நீக�ம
பூணடுநைோயோ நிருபர்

கதோழிைோ்ளர் நதசிய முன்னணி-
யிலிருநது என்லன நீக்கி முன்னோள 
எம்,பி திை்கரோஜின் படடியலில் 
என்லனச நசர்தததற்கோ்க கபருலமப-
படுகிந்றன்  என கதோழிைோ்ளர் நதசிய 
முன்னணி அரசியல் உயர்பீ்ட உறுப-
பினர் பதவியில் இருநது நீக்்கம் கசய்-
யபபட்ட ரோமன் கசநதூரன் கதரி-
விதது உள்ளோர்.

கதோழிைோ்ளர் நதசிய முன்னணி 
யின் உயர்பீ்ட உறுபபினரோ்க தோம் 
்வகிதத பதவியில் இருநது நீக்்கப-
பட்டலம குறிதது அ்வர் ஊ்ட்கங்்க-
ளுக்கு விடுததிருக்கும் அறிக்ல்கயி-
நைநய நமற்கண்ட்வோறு கதரிவிதது 
உள்ளோர். அ்வரின் அறிக்ல்கயில் 
நமலும் குறிபபி்டபபடடுள்ளதோ்வது,

எனது குடும்ப பின்னணி அரசி-
யல் பின்புைமும் ்கலை ஈடுபோடும் 
க்கோண்டது. எனது சந்கோதரர்்கள 

மலைய்க அரசியல் எழுச-
சிக்்கோ்க சில்ற்வோசம் அனு-
பவிதத்வர்்கள. எனந்வ 
சிறு ்வயது முதல் �ோ்ட்கத-
துல்றயிலும் அரசியலிலும் 
ஆர்்வம் உள்ள்வன் �ோன். 
அததல்கய ஆர்்வததினோல்  
ஹற்றன் ்றோநயல் ்கல்விநி-
லைய ்கோைததில் இருநநத 
�ணபர் திை்கரோஜ் உ்டன் 
கதோ்டர்பில் இருபப்வன். எனது 
சந்கோதரர்்களுக்கு ஏறபட்ட அரசியல் 
சிக்்கல்்களினோல் �ோன் அரசியலில் 
ஆர்்வமறறு இருநதோலும் திை்கரோஜ் 
அ்வர்்களின் அரசியல் பிரந்வசித-
தின் பின்னர் அதில் ஈடுபோடு ்கோடடி-
நனன்.  

2009 ஆம் ஆணடு மோ்கோண சலப 
நதர்தலில் கதோழிைோ்ளர் நதசிய சங்-
்கததின் ஹங்குரங்்கதலத கதோகுதி 
அலமபபோ்ளரோ்க கசயறபடடு சங்்கத-
லதயும் ்கடசிலயயும் அங்கு மீ்ள ்கட-

்டலமக்கும் கபோறுபலப 
கபோதுச கசயைோ்ளர் எனக்கு 
்வழங்கினோர். அதலன தி்றம்-
ப்ட கசய்ததோல் அரசியல் 
உயர் பீ்டததுக்கும் ்கடசி-
யின் க்கோட்ட்கலை பிரநதச 
சலப பகுதி அலமபபோ-
்ளரோ்கவும் மோ�ோடடில் 
கதரிவு கசய்யபபடந்டன். 
நதோட்டத

கதோழிைோ்ளர்்கள அல்ைோத சமூ்க 
குழுமங்்கல்ள ்கடசிக்குள இலணக்-
கும் கபோறுபலப கபோதுச கசயைோ-
்ளர் எனக்கு ்வழங்கி இருநதோர். அநத 
அடிபபல்டயில் நதோட்ட நசல்வயோ-
்ளர்்கள, ஆசிரிய சமூ்கததினர், அரச 
ஊழியர்்கள, ்வர்தத்கர்்கள நபோன்்ற்வ-
்வர்்கள  இல்டநய எமது சமூ்க அர-
சியல் ந்வலைததிட்டங்்கள கதோ்டர்-
போன விழிபபுணர்வு வி்டயங்்கல்ள 
ஒழுங்கு கசய்நதன். ஆசிரிய பயிறசி 
்கைோசோலை்களில் பை கசயைமர்வு-

்கல்ள ஒழுங்கு கசய்நதன். க்கோட-
்ட்கலையில் பை ்கருததரங்கு கசய-
ைமர்வு்கல்ள ஒழுங்கு கசய்நதன். 
போ்டசோலை்கள பை்வறறுக்கு உதவி-
்கல்ளப கபறறுக் க்கோடுததது்டன் 
மோண்வர்்களுக்்கோன ஊக்குவிபபு 
நி்கழ்சசி்கல்ளயும் ஒழுங்கு கசய்து�-
்டோததி ்வநநதன்.

ஒநர த்டல்வ போரோளுமன்்ற உறுபபி-
னரோ்கத கதரி்வோகி மலைய்க மக்்கள 
பிரதிநிதி ஒரு்வர் எவ்வோறு கசயற-
ப்ட ந்வணடும் என கசயறபடடுக் 
்கோடடிய சோதலனயோ்ளர் முன்னோள 
போரோளுமன்்ற உறுபபினரின் ஆள 
எனும் படடியலில் என்லனச நசர்த-
தது எனக்கு மி்கப கபருமிதமோன 
வி்டயமோ்க ்கருதுகிந்றன். என்லன 
அ்வர்்கள நீக்கினோர்்கள என்பலதவி்ட 
என்லன அ்வர்்கள நசர்தத இ்டம் 
சி்றநதது என்பதோல் அநத முடில்வ 
்வரந்வறகின்ந்றன் எனவும் கதரிவித-
துள்ளோர்.

முசெக��ைண்டி வீதிவய 
விட்டு விலகி வி்பத்து

ஹற்்றனில் ஆசிரியர்
இருைருககு க�ொர�ொனொ
ொ்டசாமல ைறுஅறிவித்தல் வம்ர மூ்டல்

ஒருவர் ெலி, ைற்றுபைாருவர் ெடுகாயம்

FOODCO LANKA INDUSTRIES
நிறுைனத்திற்கு நட்ெத்தி� விருது

எடடியாநபதாடம்ட ஸ்ரீ இ்ராைகிருஷணா ஆ்ரம்ெ ொ்டசாமலயில் முதலாம் த்ரத்திற்கு புதிய 
ைாணவர்கமை உள்வாங்கும் நிகழ்வு கால்பகாள்விழா அதிெர் என்.கபணநதி்ரா தமல-
மையில் பநற்று முன்தினம் (15ஆம் திகதி) இ்டம்பெற்்றது. இதன்பொது இ்டம்பெற்்ற 
நிகழ்வுகமை ெ்டங்களில் காணலாம்.                           (ெ்டம்- அவிசாவமை நிருெர்)

சு�ொ�ொ� ைழிமுவ்ற�வை
பின்பற்்றொ� ரேலதி�
ைகுப்பு�ள் �வடகெயயப்்படும

ஆளுநர் லலித் யூ கமகக
எம்.ஏ.அமீனுல்ைோ 

்கணடி �்கரில் சு்கோதோர ்வழிமுல்ற்கல்ள பின்பற-
்றோமல் �ல்டகபறும் நமைதி்க ்வகுபபு்கல்ள  தல்ட 
கசய்யுமோறு  மததிய மோ்கோண ஆளு�ர் ைலித யூ ்கமந்க 
கபோலிஸோர் மறறும் இரோணு்வததினருக்கு அறிவுறுததி -
யுள்ளோர்.  

நமைதி்க ்வகுபபு்களுக்்கோன மோண்வர்்கல்ள இலணத-
துக்க்கோளளும் எணணிக்ல்க மறறும் சு்கோதோர ்வழிமு-
ல்ற்கள  என்பன உரிய முல்றயில் பின்பற்றபப்டோலம 
குறிதது, ஆளு�ருக்கு கில்டதத முல்றபபோடு்களுக்கு 
அலமய   ஆளு�ர்  �்ட்வடிக்ல்க எடுததுள்ளோர். 

மததிய  மோ்கோணததில் க்கோவிட 19  பரவு்வலதக் ்கட -
டுபபடுததும் மு்கமோ்க   மததியமோ்கோண   க்கோநரோனோ 
நிர்்வோ்க பணிக்குழுவின் பிரதிநிதி்களு்டன்  ந�றறு (16) 
ஆளு�ர் அலு்வை்க ந்கடநபோர் கூ்டததில் �ல்டகபற்ற 
்கைநதுலரயோ்டலின் பின்னர் ஊ்ட்கங்்களுக்கு  ்கருதது 
கதரிவிக்ல்கயிநைநய ஆளு�ர் நமறபடி வி்டயதலத 
கதரிவிததோர்.

�ோடடில் க�ருக்்கடி நிலைலம இருநதநபோதிலும், 
சு்கோதோர ஆநைோசலனலய ்கருததிற க்கோணடு  நமைதி்க  
்வகுபபு்கல்ள �்டததும் ஆசிரியர்்களுக்கு எதிரோ்க சட -
்டதலத ்கடுலமயோ்க அமுல்படுதத ந்வணடும் என்று 
அ்வர் கூறினோர்.

்க.கபோ.த. சோதோரண தர பரீடலச  மோர்ச 10 முதல் 
�ல்டகபறும் என்றும், அ்வர்்களுக்்கோ்க �்டததபப-
டும்  நமைதி்க   ்வகுபபு்களில் சு்கோதோர  ்வழிமுல்ற்கள 
எதுவும் பின்பற்றவில்லை  என பை முல்றபபோடு்கள 
தமக்கு கில்டததுள்ளதோ்கவும் அ்வர் கதரிவிததோர்.    
அததல்கய ்வகுபபு்களில்  சு்கோதோர ்வழிமுல்ற்கல்ள 
பின்பற்றோமல்   யோநரனும்  �்டநதுக்க்கோண்டோல் அது 
்க.கபோ.த. சோதோரண தர பரீடலச்கல்ள போதிக்கும் 
என்றும் அ்வர் கதரிவிததோர்.
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'கலையாத கலை எஙகள் கலையய! - எவர் கலைத்திட நிலைத்-
தாலும் மறுத்தாலும், எதிர்த்தாலும் கலையாத கலை எஙகள் 
கலையய...!!' என்று எழுதிைார் பட்டுகயகாட்லட கலயாணசுநதரம் 
அவர்கள்.

கலைகள் மனிதலை வாழ்விபபலவ. அநதவலகயில ஐநது வயதில 
இருநயத பரதநாட்டியம் கற்றுக்காணயடன்.  ்பாழுதுயபாககுககு 
மட்டுயம திலரபபடம் பார்த்துக ்காணடு இருநத நான் 2016 ஆம் 
ஆணடு 'யகாமாளி கிஙஸ்' திலரபபட இயககுநலர சநதித்தயபாது 
தான் திலரபபடத்துலையில இருநத ஆர்வம் எைககுள் தலை்யடுகக 
ஆரம்பித்தது.

ஒரு ்பணணாக இத்தமிழ் திலரபபடத்தின் தயாரிபபு குழுவில 
இருநதலத உணலமயில ்பருலமயாக கருதுகியைன்.  அயதயவலை 
சநலதபபடுத்தலில சவாலகலை எதிர்்காள்ை யவணடிய அவசி-
யம் ஏற்பட்டது. ஏ்ைனில இைஙலகலய ்பாறுத்தமட்டில தமிழ் 
சினிமாத்துலையில மககளின் ஆர்வம் ்பரும்பாலும் குலைவாகயவ 
இருககிைது.

இதுயவ எைககு மிகப ்பரிய சவால தான். இதற்காக முன்்ை-
டுககபபட்ட முயற்சிகளில மிக முககியமாை ஒன்று திலரபபடத்-
தில யதான்றிய கதாபாத்திரஙகலை தலைநகரின் பிரமாணடமாை 
(40 அடி) சுவரில சித்திரமாக வலரநது புதிய சநலதபபடுத்தல நுட்-
பஙகலை முதல முலையாக அறிமுகபபடுத்தியது, மககலை திரும்பி 
பார்கக லவத்தது.

ஒரு கலைஞனுககு லகத்தட்டலைவிடப ்பரிய பரிசு என்ை 
இருகக முடியும்? அதற்கு ஓர் பாைமாக திகழ்நதது எைககு ்பரு-
லமககுரிய விடயமாகயவ உள்ைது. இஙகு தான், நான் மறுபடியும் 
கணகலை திைநது கைவு காண ஆரம்பித்யதன்.

எநத ஒரு விடயத்லதச் ்சயவது குறித்து ஒரு தீர்ககமாை பார்லவ 
யவணடும். அது பற்றிய ஒரு யதடல யவணடும். எடுத்துக்காணட 
விடயத்தில ஒரு ் தளிவும் புரிதலும் இருநதால ் வற்றி்பை முடியும்.

்தன்னிநதிய பிரபை திலரபபட நட்சத்திரஙகளின் பின்புைம் 
இைஙலகயராக இருககும் பட்சத்தில நாம் நமது கலைஞர்களின் திை-
லமகலை குலைத்து மதிபபிட கூடாது. 

எையவ தான் நம் நாட்டில இலைமலை காயகைாய இருககும்  
கலைஞர்கலை ஒன்று யசர்நது அவர்களுககு ஓர் வழிகாட்டியாக 
இருகக யவணடும் என்ை என் கைவின் முதல கட்டம்  ceynema.com 
இலணயத்தைமும் தஙகள் திைலமலய வைர்த்துக ்காள்ை, அரங-
யகற்ை Back to Ceylon என்னும் அலமபலபயும் ஆரம்பித்துள்யைன்.

நமது கைாசாரத்திற்கு ஒரு முகவரி இருககிைது. அது எஙகள் 
்பருலம, அது நம் அலடயாைம், அது குறித்து நமது வைரும் கலை-
ஞர்கள் ்பருலம ்காள்ை யவணடும். 

எம் அலடயாைத்லத எதற்காகவும் யாருககாகவும் விட்டுக்கா-
டுகக கூடாது.  இன்லைககு ஒரு கலைஞலை உயர்த்துவது அவனின் 
உலைபபும் பலடபபும் தான். பிைபபு அலை.

'நம்முலடய ்பயலரக யகட்கும்  மகிழ்லவ விட யவ்ைநத 
ஒலியும் நமது காதுகளுககு இனிலமயாக இருபபது இலலை' என்று 
யடலகார்னிக ்சாலலியிருபபது எத்தலை உணலம...!! 

உஙகள் கைவுகள் சிைகு விரிகக கணகலை திைநது கைவு காணுங-
கள்...

பவதாரணி ராஜசிங்கம்

சுகாதார அமைச்ால் வடக்கிற்கு
50 ைருத்துவர் புதிதாக நியைனம்
பருத்தித்துலை வியசட நிருபர், ஐ.சிவ-
சாநதன்

மத்திய சுகாதார அலமச்சிைால 
வடமாகாணத்திலுள்ை லவத்திய-
சாலைகளுககு 50 மருத்துவ அதிகா-
ரிகள் புதிதாக நியமிககபபட்டுள்-
ைைர் எை வடமாகாண சுகாதார 
யசலவகள் பணிபபாைர், மருத்துவர் 
ஆ.யகதீஸ்வரன் ்தரிவித்தார்.

இது ் தாடர்பாக அவர் ் வ ளியிட்-

டுள்ை ்சயதிக குறிபபில குறிபபி-
டபபட்டுள்ைதாவது,

யநற்று முன்திைம் நலடமுலைககு 
வரும் வலகயில அவர்கள் நிய-
மிககபபட்டுள்ைைர். இவர்களில 
யாழ்பபாணம் மாவட்டத்திற்கு 13 
யபரும் கிளி்நாச்சி மாவட்டத்திற்கு 
9 யபரும் வவுனியா மாவட்டத்திற்கு 
11 யபரும் மன்ைார் மாவட்டத்திற்கு 
9 யபரும் முலலைத்தீவு மாவட்டத்-
திற்கு 8 யபரும் நியமிககபபட்டுள்ை-

ைர். இவர்கள் அலைவரும் யநற்று 
முன்திைமம் தமது கடலமகலை 
்பாறுபயபற்று ்காணடைர். இந 
நியமைத்தில வடமாகாணத்தின் 
கஸ்ட பிரயதசஙகளிலுள்ை சிை 
லவத்தியசாலைகளுககும் மருத்து-
வர்கள் நியமிககபபட்டுள்ைைர்.

அநத அடிபபலடயில யாழ்ப-
பாணம் மாவட்டத்தில ஊர்கா-
வற்றுலை, அைலைதீவு லவத்-
தியசாலைகளுககும், வவுனியா 

மாவட்டத்தில ்சட்டிககுைம், 
்நடுஙயகணி லவத்தியசாலைக-
ளுககும் மன்ைார் மாவட்டத்தில 
தலைமன்ைார் சிைாவத்துலை, 
வஙகாலை லவத்தியசாலைகளுக-
கும் முலலைத்தீவு மாவட்டத்தில 
மலைாவி, புதுககுடியிருபபு, அைம்-
பில, சம்பத்நுவர ஆகிய லவத்தி-
யசாலைகளுககும் மருத்துவ அதி-
காரிகள் நியமிககபபட்டுள்ைைர் 
என்ைார்.

யாழ்.பல்கலை க்கார�ானா க�ாற்று
மாணவிக்கு சிகிசலசை கூடத்தில பரீடலசை

யகாபபாய குறூப நிருபர்

்காயராைாத் ்தாற்று உறுதிபப-
டுத்தபபட்ட நிலையில, யாழ்பபா-
ணம் யகாபபாய கலவியியல கலலூ-
ரியில அலமககபபட்டுள்ை ்காவிட் 
19 சிகிச்லச நிலையத்தில சிகிச்லச 
்பற்றுவரும் யாழ். பலகலைககைக 
கலைப பீட மாணவி தைது ஆணடு 
இறுதிப பரீட்லசககுத் யதாற்றுவதற்-
காை வியசட ஏற்பாடுகலைப பலக-
லைககைக நிர்வாகம் யமற்்காண-
டுள்ைது.

பதுலைலயச் யசர்நத கலைபபீட 
மாணவி ஒருவர் ்காயராைாத் ்தாற்-
றுககு உள்ைாகிய நிலையில, கடநத 
வாரம் அலடயாைபபட்டிருநதார். 
அதலையடுத்து அவர், யகாபபாய கல-
வியியல கலலூரியில அலமககபபட்-
டுள்ை ்காவிட் 19 சிகிச்லச நிலையத்-

தில அனுமதிககபபட்டு அவருககுச் 
சிகிச்லச வைஙகபபட்டு வருகின்ைது.

ஏற்கையவ அறிவிககபபட்ட படி 
பலகலைககைகத்தின் ஆணடு இறுதிப 
பரீட்லச அவருககு யநற்று முதல ஆரம்-
பமாகவுள்ைது. அநத மாணவியின் சக 
மாணவர்கள் பரீட்லசககுத் யதாற்றும் 
அயத யநரத்தில, சிகிச்லச நிலையத்தில 
குறித்த மாணவியும் பரீட்லச எழுதுவ-
தற்காை ஏற்பாடுகலைப பலகலைகக-
ைக நிர்வாகம் யமற்்காணடிருககிைது. 

பலகலைககைகத் துலணயவநதரின் 
அறிவுறுத்தலுககு அலமய, கலைப 
பீடாதிபதி இதற்காை நடவடிகலக-
கலை யமற்்காணடுள்ைார். மாணவி-
யின் பரீட்லசககுத் யதலவயாை சகை 
ஏற்பாடுகலையும் சிகிச்லச நிலையத்தி-
னுள் யமற்்காள்வதற்கு யாழ்பபாணம் 
்காவிட் 19 சிகிச்லச நிலைய நிர்வா-
கம் ஒத்துலைபலப வைஙகியுள்ைது.    

கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்
ைது ப�ோமையில் �ஙபகேற்பு

பருத்தித்துலை வியசட நிருபர்

யாழ்.மாநகர சலப உறுபபிைர் ப.தர்-
சாைந மதுபாைம் அருநதிவிட்டு சலப 
அமர்பில கைநது ் காணடுள்ைதாக குற்-
ைச்சாட்டு முன்லவககபபட்டுள்ைது. 
இக குற்ைச்சாட்லட ஏற்றுக்காள்ைாத 
ப.தர்சாைந சலபயில இருநது ்வளிந-
டபபு ் சயதுள்ைார்.

யாழ்.மாநகர சலபயின் மாதாநத 
அமர்பு யநற்று மாநகர சலப முதல-
வர் சட்டத்தரணி வி.மணிவணணன் 
தலைலமயில நலட்பற்ைது. இதன் 
யபாயத இக குற்ைச்சாட்டு முன்லவக-
கபபட்டுள்ைது.

யாழ்.மாநகர சலப உறுபபிைர் ப.தர்-
சாைந மதுபாைம் அருநதிவிட்டு சலப 
அமர்பில கைநது்காணடுள்ைதாக ஈை 
மககள் ஜைநாயக கட்சியின் உறுபபிை-
ரால சலபயில குற்ைச்சாட்டு முன்லவக-
கபபட்டுள்ைது.

தன் மீது தவைாை குற்ைச்சாட்டு முன்-
லவககபபட்டுள்ைதால மருத்துவ 
பரியசாதலைககு தான் தயாராக இருப-
பதாக ப.தர்சாைந ்தரிவித்தார். இது 
்தாடர்பில யாழ்.மாநகர சலபயின் 
சுகாதார லவத்திய அதிகாரி கருத்து ் தரி-
விகலகயில, பரியசாதலையிலை சட்ட 
லவத்திய அதிகாரியால தான் பரியசா-
திகக முடியும். அதற்காக தான் எழுத்து 
மூைமாக எழுதி அவலர அனுபபுவ-
தாக ்தரிவித்தார். ்தாடர்நது உறுபபி-
ைர் தர்சாைந விரும்பியதால  பரியசாத-
லைககு ் சலலுமாறு  மாநகர முதலவர் 
சட்டத்தரணி வி.மணிவணணன் அவரி-
டம் குறிபபிட்டார்.

அதலை ்தாடர்நது தான் பரியசாத-
லைககு ்சலைாது, சலப அமர்வில 
கைநது்காள்ை விரும்பவிலலை எை 
்தரிவித்து தர்சாைந ்வளிநடபபு 
்சயதார்.

துமைவவநதர் நடவடிகமகை
ஈ.பி.டி.பி குற்றச்சாட்டு

யசாழ்.ைசாநகை்ர அைர்வு

�மக்கு ரேலைோய்ப்பு ேழங்க ர்காரி சித்� 
லேத்திய மாணேர்கள் ்கேனயீரப்பு ரபா�ாடடம்
சாவகச்யசரி வியசட நிருபர் 

யவலையற்ை அலைத்து சித்த 
லவத்திய பட்டதாரிகளுககும் உடை-
டியாக யவலைவாயபபிலை வைங-
கக யகாரி பட்டதாரிகள் கவையீர்பபு 
யபாராட்டத்தில ஈடுபட்டைர்.

யநற்று மதியம் லகதடியில 
அலமநதுள்ை யாழ்பபாண பல-
கலைககைக சித்த மருத்துவ அை-
கிற்கு முன்பாக யவலையற்ை சித்த 
பட்டதாரிகள் சஙகம் இக கவை-
யீர்பபு யபாராட்டத்லத யமற்்காண-
டிருநதது.

'அலைத்து யவலையற்ை சித்த 
லவத்திய பட்டதாரிகளுககும் உட-
ைடியாக யவலைவாயபபு வைஙக-
வும், யதர்தல வாககுறுதி ்வறும் 
யபச்சில மட்டுமா?, இன்னும் 
எத்தலை காைம் தான் இழுத்த-

டிபபு?, எலைா துலைகளுககும் 
யவலை வைஙகும் அரயச எம்லம 
நிராகரிபபயதன்? கைவுகயைாடு 

காத்திருககும் எமககு அரசின் பதில 
என்ை? பட்டதாரிகளின் பட்டம் 
வீட்டியையய முடககபபடுமா?, 

சுயதச மருத்துவம் நாட்டிற்கு 
யதலவயிலலையா?, ஆறு வருட 
படிபபு நடுத்்தருவில நிற்கவா?'  
யபான்ை சுயைாகஙகள் அடஙகிய 
பதாலககலை ஏநதியவாறு யபாராட்-
டத்தில ஈடுபட்டிருநதைர். 

யபாராட்டத்தில சித்த மருத்துவ 
யவலைவாயபலப எதிர்பார்த்திருக-
கும் சித்த லவத்திய பட்டதாரிகள், 
சித்த லவத்திய உள்ைக பயிற்சி 
மாணவர்கள், உள்ைக பயிற்சிககு 
காத்திருககும் மாணவர்கள் மற்றும் 
சித்த மருத்துவ அைகு மாணவர்கள் 
கைநது ்காணடிருநதைர். நாட்டில 
சித்த மருத்துவ துலையில ்வற்-
றிடஙகள் நிைவுகின்ை யபாதிலும் 
கடநத 2016ஆம் ஆணடிற்கு பின் 
சித்த மருத்துவத் துலையிைருககு 
எநதவிதமாை யவலைவாயபபும் 
வைஙகபபடவிலலை எை இவர்கள் 
குறிபபிட்டைர்.

திருகபகேதீஸ்வர சி்வரோத்திரி விழோ;
வ்வளி ைோ்வட்ட �கைர்கேளுககு ைம்ட
மன்ைார் குறூப நிருபர்

மன்ைார் திருகயகதீஸ்வர மஹா 
சிவராத்திரி விைாவில இம் முலை 
்காயராைா ்தாற்று காரணமாக 
்வளி மாவட்டத்தவலர தவிர்த்து 
மன்ைார் மாவட்டத்தில உள்ை மக-
களின் பஙகளிபபுடன் விைாலவ 
்காணடாட ஏற்பாடுகள் முன்்ை-
டுககபபட்டுள்ைை.

மன்ைார் மாவட்டச் ்சயைகத்-
தில யநற்று முன்திைம் மாலை 
மாவட்ட அரசாஙக அதிபர்  ஏ.ஸ்-
ரான்லி டி யமல தலைலமயில   
தலைலமயில நலட்பற்ை கூட்-
டத்தின் யபாயத இத் தீர்மாைம் 
எடுககபபட்டுள்ைது. ்வளி 
மாவட்டத்தில இருநது வருலக தரு-

கின்ைவர்கலை தவிர்த்து மன்ைார் 
மாவட்டத்தில உள்ை மககளின் 
பஙகளிபபுடன் மஹா சிவராத்திரி 
விைாலவ ்காணடாட ஏற்பாடுகள் 
முன்்ைடுககபபட்டுள்ைை.

குறிபபாக ்காயராைா ்தாற்றில 
இருநது மககலை பாதுகாத்துக 

்காள்ளும் வலகயில ஆைய பகு-
திகளில மககள் நடநது ்காள்ை 
யவணடிய அறிவுறுத்தலகள் 
்தாடர்பாகவும் ஆராயபபட்-
டுள்ைது.

்வளி மாவட்டத்தில இருநது 
இம்முலை வருலக தரவுள்ை மககள் 

தமது மாவட்டஙகளியை சிவராத்-
திரி நிகழ்லவ அனுஸ்டிககுமாறு 
யகாரிகலக முன் லவககபபட்டது.

்காயராைா ்தாற்றின் பரவலை 
தடுககும் வலகயில திருகயகதீஸ்வர 
மஹா சிவராத்திரி விைாவின் யபாது 
பாைாவி தீர்த்தககாவடி நிறுத்தபபட்-
டுள்ைது. எையவ திருகயகதீஸ்வ-
ரத்திற்கு வருகின்ைவர்கள் சுகாதார 
நலடமுலைகலை உரிய வலகயில 
பின்பற்றிக்காள்ை யவணடும் 
ஆகிய தீர்மாைஙகள் எடுககபபட்-
டுள்ைை. இக கைநதுலரயாடலின் 
யபாது திலணககை தலைவர்கள், 
திருகயகதீஸ்வர ஆைய பிரதம குருக-
கள், ஆைய நிர்வாக சலபயிைர், 
்பாலிசார், சுகாதார துலரயிைர் 
ஆகியயார் கைநது்காணடைர்.

அளவுக்்கதி்கமான கபாருட க்காள்ேனவு
வில�ந்து ஆ�ாயுமாறு மு�லேர பணிப்பு
ஐ.சிவசாநதன்

யாழ்பபாண மாநகர சலபககுத் 
யதலவயாை ்பாருட்கலைக ்காள்-
வைவு ்சயயும் யபாது, யதலவககு 
அதிகமாக - காைாவதித் திகதிலய 
அணமித்த ்பாருட்கள் ்காள்வ-
ைவு ்சயயபபட்டலம ்தாடர்பில 
பிரஸ்தாபிககபபட்டுள்ைது.

யாழ்.மாநகர சலபயின் கைஞ்சி-
யத்திலும், யவலைத் தைத்திலும் 
காணபபடும் ்பாருட் யசார்வு்தா-
டர்பில ஆராயபபட்ட யபாயத இநத 
விடயம் விவாதிககபபட்டுள்ைது.

யாழ்பபாணம் மாநகர சலபயின் 
மாசி மாதத்துககாை கூட்டம் யநற்று 

காலை மாநகர முதலவர் வி. மணி-
வணணன் தலைலமயில நலட்பற்-
ைது. இதன்யபாது, ்பாருட் யசார்வு 
்தாடர்பாக, யதலவககு அதிகமாை 
முலையில, காைாவதித் திகதி அண-
மித்த ்பாருட்கள் ்காள்வைவு 
்சயயபபட்டலம ்தாடர்பில உட-
ைடியாக ஆராயநது அறிகலகயிடு-
மாறு யாழ். மாநகர பிரதம ்பாறி-
யியைாைருககு முதலவர் கட்டலை 
வைஙகியதுடன், வர்ணத் தீநலத 
யபான்ை காைாவதித் திகதி ்நருங-
கும் ்பாருட்கலை முடியுமாை அை-
வுககு விலரநது பயன்படுத்துமாறும் 
முதலவரால அறிவுறுத்தபபட்டது.    

ரூ 137 மி. கசைைவில ஒடடுசுடடானில
�ானிய ்களஞ்சிய ்கடடடம் அலமப்பு

மாஙகுைம் குறூப நிருபர்

வடமாகாண காைநிலைககு சீரலம-
வாை நீர்பாசை விவசாயத் திட்டத்தின் 
கீழ் உைக வஙகியின் நிதி உதவியுடன் 
ஒட்டுசுட்டான் கூைாமுறிபபு பகுதியில 
137 மிலலியன் ரூபா ்சைவில தானிய 
கைஞ்சியம் அலமககபபடவுள்ைது.

இதற்காை அடிககல நாட்டும் நிகழ்வு 
யநற்று வட மாகாண ஆளுநர் பி.எஸ்.
எம். சார்ள்ஸ் தலைலமயில நலட்பற்-
ைது. இதன்யபாது முதைாவது அடிக 
கலலை ஆளுநர் நாட்டி லவத்தார்.

்தாடர்நது இத் திட்டத்தின் ்சய-
ைாைர் சிவபாைசுநதரன், வடமாகாண 
விவசாயப பணிபபாைர் எஸ்.சிவகு-
மார், வடமாகாண நீர்பாசை பணிபபா-
ைர் வீ.பியைம்குமார், முலலைத்தீவு 

மாவட்ட அரசாஙக அதிபர் க.விமைநா-
தன், ஒட்டுசுட்டான் பிரயதச ் சயைாைர் 
த.அகிைன் உள்ளிட்யடார் நாட்டிலவத்-
தைர். இப பகுதியில தானியக கைஞ்-
சியமும் அதயைாடு இலணநது ்நல 
உைரவிடும் தைம் என்பை அலமககப-
படவுள்ைை. விவசாயிகள் அவசரப-
பட்டு குலைநத விலைககு ்பாருட்-
கலை விற்பலை ்சயயாது உஙகள் 
உற்பத்தி ்பாருளுககு விலைலய தீர்-
மானிபபவர்கைாக நீஙகள் மாையவண-
டும் எை விவசாய அலமபபுககளின் 
பிரதிநிதிகள், விவசாயிகளிடம் ஆளுநர் 
யகாரிகலக விடுத்தார். யமலும், அர-
சாஙகம் இைககுமதிலய தலட்சயவது 
உள்ளூர் உற்பத்திப ்பாருட்களுககு 
நியாய விலைலய ்பற்றுக்காடுக-
கயவ எைவும்  குறிபபிட்டார்.



(அக்கரைப்பற்று மேற்கு தின்கைன் 
நிரு்பர்)  

 உல்க யூனானி தினதரதைய�ாட்டி 
இலஙர்க யூனானி ேருததுவ சங்கம் 
ஏற்்பாடு யசயதை  ய்கௌைவ விழா, அக -
்கரைப்பற்று ோந்கை சர்ப ஹலலாஜ் 
வள நிரல�ததில ்கடநதை ஞாயிற்-
றுககிழரே (14) நரடய்பற்்றது.

்கலமுரன பிைாநதி� சு்காதைாை 

மசரவ ்பணிேரனயின் ஆயுளமவதை 
பிரிவு இரைப்பாளர் யடாகடர் 
எம்.ஏ.நபீல தைரலரேயில 
இவ்விழா இடம் ய்பற்்றது.  

பிைதைே அதிதி�ா்க யதைன்கிழககு 
்பல்கரலக்கழ்க உ்ப மவநதைர் ம்பைாசி -
ரி�ர் எம்.எம்.எம்.நாஜிம், ய்கௌைவ 
அதிதி�ா்க கிழககு ோ்காை ஆயுள-
மவதை ஆரை�ாளர் யடாகடர் 
திருேதி ஆர்.ஸ்ரீதைர் ஆகிம�ார் 

்கலநது ய்காணடனர். இதைன்ம்பாது 
இலஙர்க யூனானி ேருததுவ சங்க 
இலச்சிரனர�, யூனானி ேருத -
துவ துர்ற தைரலவர் ம்பைாசிரி�ர் 
எம்.எஸ்.எம். சி்பா யவளியீட்டு 
ரவததைார்.  

இநநி்கழ்வில யூனானி ேருததுவ 
துர்றயில ்பல வருடங்கள ்பணி�ாற் -
றி� சிமைஷட ரவததி�ர்்கள, ேருத -
துவைா்க இருநது நீதி்பதி�ா்க ்பதைவி 

உ�ர்வு ய்பற்்ற அட்டாரளச்மசரன 
எஸ்.எம்.சம்சுததீன், யூனானி ேருத -
துவததுர்றயில ்பலர் ேருததுவ 
்பட்டம் ய்பறுவதைற்கு உரழதது  
ம்பைாசிரி�ர்்களா்க நி�ேனம் ய்பற்்ற 
எம்.எஸ்.எம்.சி்பா (யூனானி ேருத -
துவ துர்ற தைரலவர்), பி.எம்.நஜீப, 
எம்.யூ.இசட், என்.்பர்சானா, எம்.ஐ.
ேனுஹா, என்.்பஹ்மி ஆகிம�ாரும் 
ய்கௌைவிக்கப்பட்டனர்.

(ய்பரி�ம்பாரைதீவு தின்கைன் நிரு்பர்)

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிைஸு-
டன் யசயது ய்காணட மதைசி�ப 
்பட்டி�ல ஒப்பநதைதரதை உதைாசீனம் 
யசயது துமைா்கம் இரழததை ஐககி� 
ேக்கள சகதிககுப பின்னால, முஸ்-
லிம்்கரள அணிதிைளச் யசயவது 
இனிமேல சாததி�ப்படாயதைன ேட்-
டக்களபபு ோவட்ட ்பாைாளுேன்்ற 
உறுபபினர் ஹாபிஸ் நஸீர் யதைரிவித-
துளளார்.   

இதுகுறிதது யசவ்வாயகி-
ழரே(16) அவர் யவளியிட்டுளள 
அறிகர்கயிமலம� அவர் இவ்வாறு 
குறிபபிட்டுளளார். அதில அவர் 
மேலும் யதைரிவிததுளளதைாவது,  

சிறு்பான்ரே சமூ்கங்களின் 
(தைமிழ், முஸ்லிம்) சுோர் 12 இலட்சம் 
வாககு்கரளப ய்பற்றுக ய்காணட 
சஜிதபிமைேதைாச தைரலரேயிலான 
ஐககி� ேக்கள சகதி, ஒரு மதைசி�ப-

்பட்டி�ரலம�னும் வழங்காேல 
தைமிழ், முஸ்லிம் சமூ்கங்களுககுப 
்பாரி� துமைா்கம் இரழததுளளதைா்க-
வும் அவர் குறிபபிட்டுளளார்.  

இரு்பதைாவது திருததைதரதை ஆதை-
ரிததை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிைஸ் 
எம்பிக்கரள விேர்சிததை ேரிக்கார் 
எம்பிககுப ்பதிலளிககும் வர்கயில, 
அவர் யவளியிட்டுளள அறிகர்க-
யிமல இவ்வாறு யதைரிவிததுளளார். 
இது ்பற்றி ஹாபிஸ் நஸீர் எம்பி யதைரி-
விததைதைாவது:  

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிைஸ் எம்-
பிக்கள ்பற்றி விேர்சிககுேளவிற்கு, 
சூனி� அைசி�ல யசயயும் எநதைவிதை 
அைசி�ல ஞானமுேற்்ற, ேரிக்கார் 
எம்பிககு அறிவு இருககுயேன நான் 
நிரனக்கவிலரல.   

தைனிததுவ ்கட்சியின் இைாஜதைந-
திைங்கரள யதைரிநது ய்காளளும் 
அறிவும் ேரிக்காருககு இலரல. 
யவறும் அபிவிருததி அைசி�ல 

ம்காஷம் யசயயும் ேரிக்கார் எம்பி, 
உரிரே அைசி�லுககுள மூகர்க 
நுரழக்கக கூடாது.  

வடககு கிழககின் மேயச்சல 
தைரை்கள ்பறிம்பாவது ்பற்றியும் இவ-
ருககுத யதைரி�ாது. திட்டமிட்டவாறு 

்காணி்கள ்பறிம்பாவதைால, ஏரழ 
விவசாயி்கள ்படும் அவஸ்ரதையும் 
ேரிக்காருககுப புரி�ாது. அைச உ�ர் 
்பதைவி்களில சிறு்பான்ரே இனததை-
வரை உளவாஙகுவதைற்்கா்க, நாங்கள 
எதிர் நீச்சலடிப்பதும் இநதை எம்பிககு 
விளங்காது. நவீன குளி�லர்றயில 
குளிககும் ேரிக்கார், வாயக்கால, 
வைபபு, நீர்ப்பாயச்சல, விவசா�ம் 
்பற்றி எதுவும் யதைரி�ாதைவர்.  

ம்பரினவாதைததுககு ேட்டும் 
சாேைம் வீசும் ேரிக்கார் எம்பி, 
சிறு்பான்ரே அைசி�லின் அபிலா-
ரஷ்கள ்பற்றி நன்கு ்படிததைால, 
அவருககு ஏற்்பட்டுளள குழப்பம் 
தீர்நதுவிடும். சிறு்பான்ரே சமூ்கங-
்களின் அபிலாரஷ்கரளப பு்றநதைள-
ளும் இலட்சைததில உளள ்கட்-
சியில இருககும் ேரிக்கார் எம்பி, 
எவ்வாறு முஸ்லிம் சமூ்கததின் அபி-
லாரஷ்கரளப புரிநது ய்காளவார்.  
இரு்பரதை ஆதைரிததைதைன் மநாக்கததுக-

குப பின்னால சமூ்கங்களுடனான 
இைக்கப்பாடு உளளது. இரதை, 
ேரிக்கார் புரிநது ய்காளளல அவசி-
�ம்.

ஏரன� சமூ்கங்களிடமிருநது 
முஸ்லிம்்கள தைனிரேப்படுதைல 
ேற்றும் அநநி�ப்படும் நிரலரே-
்கரள இலலாேல யசயயும் சிநதை-
ரன்களும் இநதை ஆதைைவில உளளன. 
அததுடன் முஸ்லிம்்களின் ்பாது-
்காபபு, இருபபுக்கான உததைைவாதைம், 
ஜனாசாக்கரள அடககுதைல ஆகி�-
ரவயும் இதில தைஙகியுளளன. 

அதுோததிைேன்றி இழநதும்பான 
முஸ்லிம் சமூ்கததின் ம்பைம்ம்பசல 
சகதிர� மவறு வர்கயில நிரூபிக-
கும் இைாஜதைநதிைங்களும் இதில 
உளளன.  ேரிக்கார் எம்பி இவற்ர்றப 
புரிநது ய்காளள மவணடும் இல-
லாவிடின் புரியும் வரை வாயமூடி 
இருக்க மவணடும் என்றும் ஹாபிஸ் 
நஸீர் யதைரிவிததுளளார்.  
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சஜித் தலைலையிைான ஐக்கிய ைக்்கள் சக்தியில் 
முஸ்லிம்கலை அணிதிரட்டுவது சாத்தியப்படாது 

குபல்ப கூைங்கலை  
க்காட்ட வவணடாகைன  
ைக்்கள் வ்காரிக்ல்க 
(மதைாபபூர் குறூப நிரு்பர்)  

மூதூர் பிைமதைச சர்பககுட்்பட்ட 
மூதூர் பிைதைான ய்பாழுதும்பாககு 
பூங்காவிற்கு முன்்பகுதியில, 
குபர்ப கூளங்கள ய்காட்டப்பட் -
டுளளதைால துர்நாற்்றம் வீசுவமதைாடு, 
இப்பகுதி அலஙம்காலோ்கவும் 
்காட்சி�ளிககின்்றது.  

வீட்டுக்கழிவு்கள, சிறுவர்்கள 
ேற்றும் ய்பண்கள ்ப�ன்்படுததும் 
ய்பாருட்்களின் ்கழிவு்கமள, இப்ப -
குதியில அதி்கோ்கக ய்காட்டப்பட் -
டுளளன. 

வீதிம�ாைங்களில இை்கசி�ோன 
முர்றயில இவற்ர்ற சிலர், வீசி 
விட்டுச் யசலகின்்றனர்.  

இதைனால, இப்பகுதியிலுளள 
்கணடல தைாவைங்கள அழிவரடயும் 
அ்பா�மும் ஏற்்பட்டுளளது. இவ்வி -
டததில, குபர்ப கூளங்கரள வீச 
மவணடாயேன மூதூர் பிைமதைச சர்ப 
ேற்றும் மூதூர் ய்பாலிஸ் நிரல�ம் 
என்்பன, ்பதைாரதை்கரளத யதைாங்க -
விட்டுளள நிரலயிலும் இவ்வாறு 
ய்காட்டப்படுகின்்றன. 

எனமவ, உரி� அதி்காரி்கள இவ் -
விட�ததில  கூடுதைல ்கவனம் எடுக்க 
மவணடுயேன்றும் ய்பாதுேக்கள 
ம்காரிகர்க விடுககின்்றனர்.    

(மதைாபபூர் குறூப நிரு்பர்)  

மதைாபபூர் முப்பது வீட்டுததிட்-
டம் கிைாேததிற்குள மநற்று (16) 
அதி்காரல நுரழநதை ்காட்டு 
�ாரன்கள ேைவளளித மதைாட்-
டதரதை அழிததுச் மசதைப்படுததி 
உளளன.

இது குறிதது ்பயிர்ச்யசயர்க-
�ாளர்்கள ்கவரல யதைரிவிததுள-
ளனர். ்காட்டு �ாரன்களால 
மதைாட்டங்கள அழிக்கப்பட்டுள-
ளதைால ய்பரும் ய்பாருளாதைாை 
நஷடதரதை எதிர் ய்காணடுளளதைா்க-
வும் இவர்்கள யதைரிவிததுளளனர்.

இவ்விட�ததில உரி� அதி்காரி-
்கள நடவடிகர்க மேற்ய்காணடு, 
கிைாேததிற்்கான வீதி மின்விளக-
கு்கரளயும், �ாரன மவலியும் 

அரேததுததைருோறும் ம்காரிகர்க 
விடுககின்்றனர். மேலும் ஏற்்பட்ட 
அழிவு்களுககு நஷடஈடு ய்பற்றுததை-
ருோறும் ்பாதிக்கப்பட்ட மதைாபபூர் 
முப்பது வீட்டுததிட்ட ேக்கள 
ம்காரிகர்க விடுககின்்றனர்.

்காட்டு யாலன்கைால்
வதாட்டங்கள் வசதம சிவவேசதுலர சந்திர்காந்தன் எம.பி

கவல்ைாகவளி பிரவதசத்துக்கு விஜயம
(புதி� ்காததைான்குடி தின்கைன் நிரு்பர்)

   
ேட்டக்களபபு ோவட்ட ்பாைாளு-

ேன்்ற உறுபபினரும் ோவட்ட ஒருஙகி-
ரைபபு தைரலவருோன சிவமநசதுரை 
சநதிை்காநதைன் ம்பாைதீவு ்பற்று யவலலா-
யவளி பிைமதைச யச�லாளர் பிரிவுககு 
உட்்பட்ட கிைாேங்களுககு மநற்று முன்-
தினம் (15) விஜ�ம் யசயதைார்.   

இதைன் ம்பாது அஙகுளள நிரலரே-
்கரள அவதைானிததைதுடன், அஙகுளள 
ேக்களின் குர்ற்கரளயும் அவர் ம்கட்-
டறிநதுய்காணடார்.   

இஙகு உரை�ாற்றி� அவர்: இபபி-
ைமதைச ேக்களின் பிைச்சிரன்கள நீண-
ட்காலோ்க தீர்க்கப்படாதுளளது. 
இவற்ர்ற உடனடி�ா்கத தீர்தது ரவக்க 
மவணடும். எனினும் ய்காமைானா 

நிரலரே ்காைைோ்க அபிவிருததி 
திட்டங்கரள அவசைோ்க மேற்-
ய்காளள முடி�ாதுளளது.

இஙகு ்காைப்படும் பிைச்சிரன்கள, 
மதைரவ்கரள இனம் ்கணடு, குறுகி� 
்காலததிற்குள தீர்க்கக கூடி� பிைச்சி-
ரன்கள அவசைோ்கத தீர்தது ரவக்கப-
்படும். 

மேலும் இஙகுளள ்பாடசாரல-
்கள, ரேதைானங்கள, வைக்கஸ்தைலங-
்கள ம்பான்்ற ய்பாது இடங்களுககும் 
விஜ�ம் யசயது நிரலரே்கரளக 
ம்கட்டறிநது ய்காணடார். அததுடன் 
தைமிழ் ேக்கள விடுதைரல புலி்கள ்கட்-
சிக்கான பிைமதைச ்காரி�ால�ம் ஒன்றும் 
யவலலாயவளி பிைமதைசததில நாடாளு-
ேன்்ற உறுபபினர் சிவமநசதுரை சநதி-
ை்காநதைனால தி்றநது ரவக்கப்பட்டது.   

(்கநதைளாய தின்கைன் நிரு்பர்)
   
்கநதைளாய அகைம்பாதி மதைசி� 

்பாடசாரலயின் ரேதைானம் புனை -
ரேக்கப்பட்டுளளது.   

்கநதைளாய அகைம்பாதி மதைசி� ்பாட-
சாரலயின் ரேதைானதரதை புனை -
ரேதது தைருோறு, திரும்காைேரல 
ோவட்ட ்பாைாளுேன்்ற உறுபபினர் 
்கபில அததுகம்காைலவிடம் விடுததை 
மவணடும்காளுககிைங்க,இம்ரே -

தைானததில புனைரேபபு ்பணி்கள 
இடம்ய்பற்று வருகின்்றன. இதைற்-
்கான நிதிர� ்பாைாளுேன்்ற உறுபபி-
னர் ஒதுககியுளளார்.   

புனைரேபபு ்பணி்கரள ்கண்கா -
னிக்க ்பாைாளுேன்்ற உறுபபினர் 
மநற்ர்ற� தினம் (16) யசன்று ்பார்-
ரவயிட்டார்.   

்பாடசாரல அதி்பர் ேற்றும் சிவில 
்பாது்காபபு ்பரடயினரும் ்கலநது 
ய்காணடனர்.  

அக்ரவ்பாதி வதசிய ்பாடசாலை   
லைதானம புனரலைபபு ஆறு்கலைப ்பாது்காக்கும வதசிய

சுற்ாடல் வவலைத் திட்டம
(ேட்டக்களபபு விமசட நிரு்பர்)  

ஜனாதி்பதி ம்காட்டா்ப� ைாஜ்பக ஷ-
வின் தைரலரேயிலான அைசாங்கத-
தின் சுபீட்சததின் மநாககு ய்காளர்கப 
பிை்கடனததின்கீழ் “சுைகிமு ்கங்கா” 
ஆறு்கரளக ்காபம்பாம் மதைசி� சுற்்றா-
டல மவரலததிட்டததிற்கு இைங்க, 
கிழககு ோ்காைததில ்கலமலா�ாத 
திட்டம் ஆைம்பிக்கப்படவுளளது.  

இதைனடிப்பரடயில ேட்டக்களபபு 
ோவட்டததில இததிட்டதரதை நரட-
முர்றப்படுததுவதைற்்கான குழுக-
கூட்டம் ோவட்ட யச�லாளரும் 
அைசாங்க அதி்பருோன ்கை்பதிப-
பிளரள ்கருைா்கைன் தைரலரேயில 
மநற்று (16) ோவட்ட யச�ல்கததில 
இடம்ய்பற்்றது.  

சுற்்றாடல அரேச்சினால முன்யன-
டுக்கப்படும் இதமதைசி� மவரலத-
திட்டோனது,  சுற்்றாடல அரேச்சின் 
யச�லாளர் தைரலரேயில அரேச்சுக-
்களுககிரடயிலான மதைசி� முன்யன-
டுபபுக குழுவினால முன்யனடுக்கப 
்பட்டு வருகின்்றது. இததிட்டதரதை 
ம்பணதைகு ேற்றும் நீணட்காலத 
நி்கழ்ச்சிததிட்டோ்க நரடமுர்றப்ப-
டுததும் ய்பாறுபபு, ேததி� சுற்்றாடல 
அதி்காை சர்பயிடம் ர்க�ளிக்கப்பட்-
டுளளது. இதைன்கீழ் ோவட்ட ரீதியில 
இததிட்டதரதை நரடமுர்றப்படுததை 
ோவட்ட யச�லாளர் தைரலரேயி-
லான குழு அரேக்கப்பட்டுளளது.  

இதைன்ம்பாது ஆறு்கரளக 
்காபம்பாம் மதைசி� நி்கழ்ச்சித திட்டம் 
யதைாடர்்பா்கவும், கிழககு ோ்கா-

ைததிற்்கான ்கலமலா�ாத திட்டம் 
்பற்றியும் அரேச்சுக்கள, திரைக்க-
ளங்களின் பிைதிநிதி்களுககு கிழககு 
ோ்காை ேததி� சுற்்றாடல அதி்காை 
சர்ப ்பணிப்பாளர் எம். சிவகுோர் 
யதைளிவூட்டியுளளார்.

ோவட்ட திட்டமிடல ்பணிப-
்பாளர் திருேதி. சசி்கலா புணணி�-
மூர்ததி, ேததி� சுற்்றாடல அதி்காை 
சர்ப உதைவிப ்பணிப்பாளர் எஸ். 
ம்காகுலன், பிைமதைச யச�லாளர்்கள, 
உளளுைாட்சி, விவசா�ம், ்காலநரட, 
சமுர்ததி, நீர்ப்பாசனம், மதைசி� நீர் 
வழங்கள, ்காணிப்ப�ன்்பாடு, சு்கா-
தைாைம், ்கலவி, ய்பாலிஸ், அனர்ததை 
மு்காரேததுவம், சிவில ்பாது்காபபு 
ம்பான்்ற பிரிவு்களின் பிைதிநிதி்கள 
்பலரும் இதில ்கலநது ய்காணடனர்.

்பஸ்தரிபபிட 
நிழறகுலட 
தி்ந்து லவபபு
(ஹஸ்்பர் ஏ ஹலீம்)

தைம்்பல்காேம் கிணணி�ா பிைதைான 
வீதியில ்பஸ்தைரிபபிடததுக்கான 
நிழற் குரட தி்றநது ரவக்கப்பட்-
டது. இநநி்கழ்வானது தைம்்பல்கா-
ேம் பிைமதைச சர்பயின் உறுபபினர் 
வி.குோர் தைரலரேயில மநற்று (16) 
இடம் ய்பற்்றது. தைம்்பல்காேம் ்பட்டி-
மேடு எனும் இடதரதைச் மசர்நதை சின்-
னததுரை சிவைாசாவின் நிரனவா்க 
இநதை நிழற்குரட அரேதது தி்றநது 
ரவக்கப்பட்டது.

பிைமதைச சர்ப உறுபபினர் குோரின்  
அ�ைாதை மு�ற்சியினால இது தி்றநது 
ரவக்கப்பட்டது.  தைனது குடும்்ப 
உறுபபினர்்கள இதில ்பஙம்கற்்றது-
டன், சுோர் 50 குடும்்பங்களுக்கான 
உலர் உைவுப ய்பாதி்களும் இதைன் 
ம்பாது வழங்கப்பட்டன.

யூனானி லவத்திய துல் சாதலனயாைர்களுக்கு க்கௌரவம
(புதி� ்காததைான்குடி தின்கைன் 
நிரு்பர்)

்காததைான்குடி பிைமதைச 
யச�லப பிரிவிலுளள சமுர்ததி 
அபிவிருததி உததிம�ா்கததைர்-
்களுககு  ய்ப�ர்ப ்பலர்க்கள 
மநற்று(16) வழங்கப்பட்டன.

சமுர்ததி வஙகி வல� அலுவ-
ல்க வளா்கததில ரவதது, இவர்-
்களிடம் இநதை ய்ப�ர்ப்பலர்க்கள 
ர்க�ளிக்கப்பட்டன.

புதி� ்காததைான்குடி சமுர்ததி 
வல� உததிம�ா்கததைர் எம்.எச்.எம்.
அன்வர் தைரலரேயில நரடய்பற்்ற 
இநநி்கழ்வில, ்காததைான்குடி பிைமதைச 
யச�லாளர் யு.உதை� சிறீதைர், ்காததைான்-
குடி பிைமதைச யச�ல்க நிருவா்க உததி-
ம�ா்கததைர் திருேதி ஜாயிதைா ஜலால-
தீன், ்காததைான்குடி பிைமதைச யச�ல்க 
சமுர்ததி தைரலரே�்க மு்காரே�ா-
ளர் திருேதி ்பதோ யஜ�ைாஜ், வல� 
மு்காரே�ாளர்்களான ஏ.எல.இசட் 

்பஹ்மி, எம்.முசம்மில மு்காரே�ா-
ளர் எம். ேஜீட் உட்்பட வல� உதைவி-
�ாளர்்கள, சமுர்ததி அபிவிருததி உத-
திம�ா்கததைர்்கள எனப ்பலர் ்கலநது 
ய்காணடனர்.

்காததைான்குடி பிைமதைச யச�ல்கம் 
மேற் ய்காணடு வரும் உற்்பததி தி்றன் 
மேம்்பாட்டு திட்டததின் கீழ், ்காத-
தைான்குடி பிைமதைச யச�ல்கப பிரிவின் 
யவளிக்களபபிரிவில ்கடரே�ாற்-
றும் பிரிவினர் ேற்்றம் சமுர்ததி அபிவி-
ருததி உததிம�ா்கததைர்்களுககு இதைன் 
ம்பாது ய்ப�ர்ப்பலர்க்கள வழஙகி 
ரவக்கப்பட்டன.

சமுரத்தி உத்திவயா்கத்தர்களுக்கு
க்பயரப்பைல்க்கள் வழங்கல்
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புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

வவுனியா வடக்கு கீரிசுடடான் பகுதி-
யில் 3 அடி நீளம் க�ாணட யானைத்தந்-
்தங�னள ேடடவிச�ா்தமாை முனையில் 
விறபனை கேயய முயன்ை இருவன� 

முல்னலைததீவு மாவடட வைஜீவ�ா -
சி�ள் தினைக்�ளததிைர் ன�து கேய-
துள்ளார்�ள். வவுனியா �றகுளததினை 
சேர்ந்்த 45,46 அ�னவயுனட இரு 
குடும்பஸ்தர்�ள் 3 அடி 3 இஞ்சி நீளம் 
க�ாணட இ�ணடு யானைத்தந்்தங-

�னள விறபனைக்�ா� கெடுஙச�ணி 
கீரிசுடடான் பகுதியில் க�ாணடுவந்்த 
சவனள ன�து கேயயப்படடுள்ளை.

இவர்�ளிடம் இருந்து இ�ணடு 
யானைத்தந்்தங�ளும் மீட�ப்படடுள்-
ளதுடன் இவர்�ளிடம் வைஜீவ�ாசி�ள் 

தினைக்�ளததிைர் விோ�னை�னள 
சமறக�ாணடு வருவதுடன் ேடட ெடவ-
டிக்ன�க்கு உடபடுத்தவும் ெடவடிக்ன� 
சமறக�ாணடு வருவ்தா� முல்னலைத-
தீவு மாவடட வைஜீவ�ாசி�ள் தினைக்-
�ளததிைர் க்தரிவிததுள்ளார்�ள்.

சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு நதசிய நவமைத்திட்டத்தின் 'புதிய �ோடடுக்கு புதிய ைருந்து' என்்ற பதோனிப -
பெோருளின் கீழ் அ்ர்ச ைருந்தோக்்கட கூடடுத்தோெனத்தினோல் உறெத்தி ப்சயயபெடடுள்ள நிநைோடி -
மென் - 300மி.கி ைருந்து பெோருள, ெதில் சு்கோதோ்ர அமைச்சரும், ைருந்துபபெோருள உறெத்தி, 
விநிநயோ்கம் ைறறும் ஒழுங்குெடுத்தல் இ்ரோஜோங்்க அமைச்சருைோன நெ்ரோசிரியர் ்சன்ன சுைனவி -
னோல் ந�றறு உத்திநயோ்கபூர்வைோ்க ்சந்மதக்கு அறிமு்கபெடுத்தபெட்ட நெோது பிடிக்்கபெட்ட ெ்டம். 

வட பகுதியில் உள்ள 3 தீவு�னள 
சீைாவுக்கு வழஙகும் திடடததில் 
எவ்வி்த மாறைமும் சமறக�ாள்ளப்-
படவில்னலை எை அனமசே�னவ 
இனைப் சபசோளர், அனமசேர் உ்தய 
�ம்மன்பிலை க்தரிவிததுள்ளார்.  

அனமசே�னவ முடிவு�னள அறி-
விக்கும் ஊட� ேந்திப்பின் சபாது 
�ருததுத க்தரிவித்த அவர்,  

வினலைமனு ச�ா�லின் அடிப்பனட-
யில் சீை நிறுவைததிறகு அ்தனை 
வழஙகுவ்தறகு அமசே�னவ அனுமதி 
வழஙகியுள்ள்தா� கூறிைார்.  

அந்்த அனமசே�னவ தீர்மாைதன்த 
்தாம்தப்படுததுவ்தா�சவா அல்லைது 
இ�ததுச கேயவ்தா�சவா மின்ேக்தி 

அனமசேர் அனமசே�னவக்கு அறி-
விக்�ா்தனமயால் அந்்த தீர்மாைம் 
க்தாடர்ந்தும் வலுவில் உள்ளது எை 
நினைப்ப்தா� அவர் சமலும் குறிப்-
பிடடார்.  

ச�ள்வி – ஹம்பாந்ச்தாடனட 
துனைமு�ததில் சீைாவின் �டடுப்-
பாடடில் இருக்கும் �டறபனட 
மு�ானம அ�றை சவணடும் என்ை 
ச�ாரிக்ன� முன்னவக்�ப்பட-
டுள்ள்தா?  

அனமசேர் �ம்மன்பிலை – பாது-
�ாப்னப அவ்வாசை சபணுமாறு 
ஜைாதிபதி கூறியிருக்கின்ைனமயால் 
இது ஒரு பி�சசினையா� மாறைமனட-
யாது என்ைார்.  

சீனாவுக்கு வழங்கும் திட்டத்தில்  
இதுவரை எந்த மாற்றமும் இல்ரலை  

வ்டக்கிலுள்ள மூன்று தீவு்கள

யாரனத் ்தந்தங்்களு்டன் இருவர் ர்கது; வவுனியா வ்டக்கில் சம்்பவம்  

kf;fs; tq;fp
1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; 

,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29(<) gpuptpd; fPohd Kd;nkhopT Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhFk;.

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1961k; Mz;bd; 29Mk; 

,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29tJ (<) gpuptpd; fPo; 29.01.2021Mk; jpfjp elj;jg;gl;l 

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig $l;lj;jpy; gpd;tUk; Kd;nkhopT Vfkdjhf 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ vd;gJ ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;ngdpfs; rl;lj;jpd; fPo; xOq;fhff; $l;bizf;fg;gl;l> 

PV 5757 vd;w gjpT ,yf;fKila nfhOk;G 10> [ae;j tPuNrfu khtj;ij> 29Mk; 

,yf;fKila ,lj;jpy; mike;Js;s fk;ngdpahd N[.vd;.,d;uPau;]; (gpiuNtl;) 

ypkpl;ll; vd;w fk;ngdp> nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhup]; B.v];.k`tj;j mtu;fshy; vOjp 

rhd;Wg;gLj;jg;gl;l 2019 brk;gu; 2Mk; jpfjpapl;l 1157Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; kPJk;> 

2018 xf;Nuhgu; 1Mk; jpfjpapl;l 965Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; kPJk;> 2018 xf;Nuhgu; 1Mk; 

jpfjpapl;l 964Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; kPJk; mwtpLtjw;Fs;s nfhLg;gdTfisr; 

nrYj;jj; jtwpAs;sjhy; &gh Ik;gJ kpy;ypad; ,UE}w;W mWgj;Njhuhapuj;J IE}w;W 

ehw;gj;njhd;gJ rjk; ,UgJ (&.50>261>549.20) gzj; njhif tl;bAld; Nkw;gb kf;fs; 

tq;fpf;F jw;nghOJ mwtpLtjw;F epYitahfTk; fpilf;f Ntz;bajhfTk; cs;sJ.

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig 1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; 

jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; %yk; mtu;fSf;F 

toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspd; fPo; nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhup]; B.v];.k`tj;j 

mtu;fshy; vOjp rhd;Wg;gLj;jg;gl;l 2019 brk;gu; 2Mk; jpfjpapl;l 1157Mk; ,yf;f 

<l;LKwpapd; kPJk;> 2018 xf;Nuhgu; 1Mk; jpfjpapl;l 965Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; kPJk;> 

2018 xf;Nuhgu; 1Mk; jpfjpapl;l 964Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; %yk; Nkw;gb tq;fpf;F 

<Litj;j ,jd; fPOs;s ml;ltizapy; kpfTk; tpgukhf tpgupf;fg;gl;Ls;s MjdKk; 

tsTk; &gh Ik;gJ kpy;ypad; ,UE}w;W mWgj;Njhuhapuj;J IE}w;W ehw;gj;njhd;gJ 

rjk; ,UgJ (&.50>261>549.20) Nkw;Fwpg;gl;l gzj; njhifAk; 2021 rdtup 15Mk; jpfjp 

Kjy; tpw;gid nra;Ak; jpfjp tiu &gh ehw;gj;jhW kpy;ypad; E}w;W ehw;gjhapuk; 

(&.46>140>000.00) gzj; njhifapd; kPJ tUlhe;jk; gjpdhW jrk; Ie;J (tU.16.5%) 

tPjk; Nkyjpf tl;bAk; kw;Wk;/my;yJ Fwpj;j kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29(V) gpuptpd; fPo; 

mwtpl;Lf; nfhs;sf;$ba fl;lzq;fSlDk; gzj;JlDk;> mjd; gpd;du; VNjDk; xU 

njhif fpilj;jpUe;jhy; mijf; fopj;J mwtpl;Lf;nfhs;Sk; nghUl;L nfhOk;G 8> 

ngahu;gPy;l; G+q;fh> ,yf;fk; 6 V vd;w ,lj;jpy; tjpfpd;w mjpfhuk; ngw;w Vy 

tpw;gidahsu;fshd jpUthsu;fs; n\hf;kd; kw;Wk; rkutpf;fpuk %yk; tpw;gjw;F 

,j;jhy; Kd;nkhope;J Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

kj;jpa khfhzj;jpy; fz;b khtl;lj;jpy; ghj;jN`thn`l;l fq;fgl Nfhwis fltj; 

rju kw;Wk; fq;fgl Nfhwis gpuNjr nrayf gpuptpy; fq;fgl gpuNjr rigapy; 

mk;gpl;ba fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; mk;gpl;ba gy;Nyfktpy; mike;Js;s 'bf;fpup 

khypNftj;j" vd;w fhzpf;F mjpfhuk; ngw;w epy msitahsu; B.vk;.[auj;d 

mtu;fshy; jahupf;fg;gl;l 2018 rdtup 7Mk; jpfjpapl;l ,yf;fk; 1054 nfhz;l 

khjpupg;glj;jpy; 'nyhl; 1" vd Fwpf;fg;gl;L gpupj;J xJf;fg;gl;l KOikahd fhzpg; 

gFjpf;F vy;iy tlf;fpw;F : gpuNjr rig ghij kw;Wk; ePNuhil> fpof;fpw;F: ePNuhil 

kw;Wk; kjpg;gPl;L tup ,yf;fk; VC 226 mk;gpl;ba ghij nfhz;l tsT kw;Wk; rhiy 

(neLQ;rhiy)Ak;> Nkw;fpw;F : rhiy (neLQ;rhiy) kw;Wk; gpuNjr rig ghij Mfpa 

vy;iyfspy; mike;Js;s W}l; xd;W> gu;r;r]; gjpdhW jrk; %d;W irgu; (V.0 W}.1 

gu;.16.30) msitf; nfhz;Ls;s KOikahd fhzpg; gFjp ,yf;fk; VC 226 nfhz;l 

tPLk;> njhl;bAk;> fpzW kw;Wk; 'mk;gpl;ba xNlhnfahu;' vd;w tpahghu epiyaKk; 

mjd; kPJ mike;Js;s midj;J nghUl;fisAk; nfhz;Ls;sNjhL ,J fz;b fhzp 

gjpT mYtyfj;jpy; A 654/130,d; fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) 

kf;fs; tq;fp> mwtPLfs; jpizf;fsk;>

10Mk; khb> jiyik mYtyf fl;blk;>

,y:75> =kj; rpw;wk;gyk; V.fhbdu; khtj;j> 

nfhOk;G 02

2021 rdtup khjk; 20Mk; jpfjp

ngWif mwptpj;jy;
Nghjdh itj;jparhiy - FUehfy;

,t;itj;jparhiyapd; ,uz;lhk; ,uj;j khw;Wg;gFg;gha;T 

myfpd; jiukhbia eph;khzpf;Fk; xg;ge;jj;jpw;fhf> 

mur epjp Rw;wwpf;if ,y.03/2020 ,d; gpufhuk; ICTAD/
CIDA nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s C7 Kjy; C5 
tiuahd juj;jpy; jifikfisg; g+uzg;gLj;jpAs;s 

eph;khzj;Jiw xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021.03.03 md;W 

K.g.10.00 tiu tpiykDf;Nfhug;gLtJld;;> 

tpiykDjpwj;jy; md;iwa jpdk; mNj Neuj;jpy; 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. mr;rkaj;jpy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

2021.03.01 md;W gp.g.3.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J 

nfhs;syhnkd;gJld;> md;iwa jpdk; mNj Neuk; 

tiu> gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;J> gpujhd 

mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

01.  gzpg;ghsh;> Nghjdh itj;jparhiy FUehfy; ,w;F 

rkh;g;gpf;fg;gLk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;W.

02.  cUg;gb xd;Wf;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 2500 

,w;fhd njhifnahd;W itj;jparhiyapd; 

fhrhsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr; 

rPl;L.

03.  ICTAD/CIDA gjpTr;rhd;wpjopd; %yg;gpujp kw;Wk; 

mjd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W.

04.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; gpufhuk; 

fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gjpTr;rhd;wpjo; 

(tpiykDg;gbtq;fis toq;Ftjw;fhf khj;jpuk; 

rhd;wpjOf;fhff; fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;L Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.)

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; cUg;gbapd; ngah; njspthff; 

Fwpg;gplg;gl;l cq;fis tpiykDf;fs;> 'jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff;FO> Nghjdh  itj;jparhiy> 

FUehfy;" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gtjw;F 

my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjw;F KbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd;> 037-2233906 %yk; 

,y.2800 I mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;> gpuhe;jpag; ngWiff;FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

FUehfy;.

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig
,uj;kyhd/ nkhwl;Lt fopTePh; mfw;wy; nraw;wpl;lj;jpd; 2 Mk; fl;lk; - 1 Mk; gbepiy

gjtp ntw;wplk;
(nraw;wpl;l xg;ge;j mbg;gilapy;)

,uj;kyhd/ nkhwl;Lt fopTePh; mfw;wy; nraw;wpl;l 2 Mk; fl;lk; - 1 Mk; gbepiyapYs;s gpd;tUk; gjtp 

ntw;wplj;jpw;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

rpNu\;l rKftpayhsh; gjtp (01 
gjtp ntw;wplk;)

rk;gs nra;tpjp : gpv]; 3

nraw;wpl;l tFjp :  100 kpy;ypad; m.I. 

nlhyUf;F NkNyAk; 

kw;Wk; 250 kpy;ypad; m.I.  

nlhyUf;F FiwthfTk;. 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

gy;fiyf;fofkhdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rKftpaypy; ngw;w fiykhzp 

(tpN\l gl;ljhhpg; gl;lk;)

my;yJ

chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;F 

epfuhd jifiknahd;nwd gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jifiknahd;W.

my;yJ

chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngw;w ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/epfuhd njhopy;rhh; 

jifiknahd;W.

mj;Jld;

ePh; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Jiwapy; rpNu\;l 

kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk;. 

cl;fl;likg;G nraw;wpl;lq;fSf;fhf tbfhyikg;G 

nraw;wpl;lq;fs;/ rKf mzpjpul;ly; Mfpatw;wpy; 

mDgtKs;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

nghJthd epge;jidfs;:

tanjy;iy:

tpz;zg;gq;fis %Lk; jpfjpapy; 64 tajpw;F 

FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

Nritf;fhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

,e;j epakdkhdJ Muk;gj;jpy; xU tUl 

fhyg;gFjpf;F xg;ge;j mbg;gilapy; miktJld; 

jpUg;jpfukhd nraw;ghl;L juq;fzpj;jYf;F 

cl;gl;ljhf tUle;NjhWk; GJg;gpf;fg;gLk;. 

,e;j epakdk; njhlh;ghf 01/2019 vd;w 

,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;if 

gpuNahfg;gLj;jg;gLk;.

njhpT nra;Ak; Kiwik:

jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; 

tpz;zg;gjhhpfs; njhpT nra;ag;gl;L 

Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gl;L  

Neh;Kfg;ghPl;irapy; fhl;rpg;gLj;Jk; nraw;ghl;bd; 

mbg;gilapy; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

KOikahd RajuT mj;Jld; fy;tprhh; kw;Wk; 

njhopy;rhh; jifikfs;> fle;j fhy mDgtk; 

Nghd;;wdtw;wpd; gpujpfSldhd tpz;zg;gq;fs; 

2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ePq;fs; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. murhq;f/ $l;LU Jiw mikg;Gf;fspd; 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis 

chpj;jhd mikg;Gf;fspd; jiyika+lhfNt 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

,uj;kyhd / nkhwl;Lt fopTePh; mfw;wy; 

nraw;wpl;l 2 Mk; fl;lk; - 1 Mk; gbepiy>

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig>

,y. 213V> nuk;gpsh;]; ghij> fy;fpir.

jpfjp: 15.02.2021

,yq;if ePjpgjpfs; epWtfk;

gjtp ntw;wplk;
'Kfhik cjtpahsh;" - (njhopy;El;gk; 

rhh;e;j) Nritj;njhFjp - E}yfh; gjtpf;fhf 
Ml;Nrh;g;Gf;fhd tpz;zg;gk; Nfhuy;

,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpd; 'Kfhik cjtpahsh;" - 

(njhopy;El;gk; rhh;e;j) Nritj;njhFjp - E}yfh; gjtp (01) 

,w;fhf Ml;Nrh;g;G nra;jjw;fhf ,yq;if gpuirfsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkyjpf tpguq;fSf;F www.judesinstitute.lk ,izaj;jsj;ij 

mZfTk;.

tpz;zg;gq;fs; 2021.03.25 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

gjpTj;jghypy; khj;jpuk; fPo;f;Fwpg;gplg;gLfpd;w Kfthpf;F 

mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; 

,yq;if ePjpgjpfs; epWtfk;>

,y.80> mjpfuz khtj>

nfhOk;G - 12

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@u; 

mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;)rl;lj;jpd; 

fPohd $l;l mwptpj;jy;.

fpof;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa ehfuhrh 

kzptz;zd; Mfpa vd;dhy; 2021 [dtup khjk; 29 Mk; jpfjp 

2212/55 Mk; ,yf;f ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; 

(mjp tpNr\k;) tu;j;jkhdp kw;Wk; 2021.02.02 Mk; jpfjp jpdfud;> 

jpdkpd kw;Wk; nla;ypepA+]; Mfpa gj;jpupiffspy; gpuRupf;fg;gl;l> 

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpYs;s kz;Kid gpuNjr rigapd; 

Gjpa jtprhsu; njupTf;fhf 2021.02.11 kjpak; 2.30 kzpf;F 

xOq;F nra;ag;gl;l $l;lkhdJ fpof;F khfhz kl;lf;fsg;G 

cau; ePjpkd;wj;jpd; HCB/WRIT/635/21 Mk; ,yf;f ,ilf;fhy 

jil cj;jutpw;F mikthf eilngwhJ vd;gjid ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; ,t; tplak; njhlu;ghd mwptpj;jy; 

vd;dhy; 2215/5Mk; ,yf;f 2021.02.15 Mk; jpfjpa ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; tu;j;jkhd gj;jpupifapy; (mjp 

tpNrlk;) tpLf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

eh. kzptz;zd;> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;> 

fpof;F khfhzk;.
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Nky; ePjpkd;wk; - fy;Kid 
Nfs;tp mwptpj;jy;

fy;Kid Nky; ePjpkd;w 

tyaj;jpw;Fl;gl;l 07 ePjpkd;w 

tshfq;fspy ; 2021 /2022 
tUlj;jpw;fhf 02 njhFjpfshf 

Rj;jpfhpg;G gzpfis Nkw; 

nfhs;tjw;fhf Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jFjp tha;e;j epWtdq;fsplkpUe;J 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

vdNt Rj;jpfhpg;G gzpfis xg;ge;j 

mbg;gilapy; Nkw;nfhs;s 

tpUk;GNthh; chpa tpz;zg;gg; 

gbtq;fisAk; Nkyjpf 

tpguq;fisAk; fy;Kid Nky; 

ePjpkd;w fzf;fhshplk; xt;nthU 

njhFjpf;Fk; jyh kPsspf;f 

Kbahj  100/= &ghTk;> kPsspf;ff; 
$ba itg;ghf 10>000/= &ghitAk; 

nrYj;jp 01.03.2021 Mk; jpfjp 

jpq;fl;fpoik gp.g.12.00 kzptiu 

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

01.03.2021 gp.g.2.00 kzptiu Vw;Wf; 

nfhs;tJld; gp.g.3.00 kzpf;F 

tpiykDf;fs; Nfs;tpjhuh; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

Nky; ePjpkd;w ePjpgjp>

Nky; ePjpkd;wk; 

fy;Kid

nghJ mwptpj;jy;
cq;fs; ,];yhkpf; hpyP/g; (gjptpyf;fk; 

FL97514) mf;fiug;gw;W - 02> gpujhd tPjp> 

,y.240/1 ,ypUe;J> mf;fiug;gw;W - 02> 

gpujhd tPjp> ,yf;fk; 218 ,w;F  ,lkhw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;sJ. ,J nghJ kf;fSf;fhd 

mwptpj;jyhFk;.

eph;thf mYtyh; 

,];yhkpf; hpyP/g; 

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

,yf;fk; 181/2> 
kp`pe;J khtj;ij> 

jSgpl;ba> k`u> 

fltj;ijapy; trpf; 

Fk;> [hJq;f fkNf 

jk;gu NuZfh Mfpa 

ehd;> vd;dhy; 

gpuhd;rp]; fq;fhdk;Nf 

a+uhd; jPf ;\d 

vd;gtUf;F toq;fg; 

gl;l> 806/6-9-2016 
,yf;fKila tpN\l 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;fpd;Nwd;

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 

Ntz;LNfhs;
xU tpsk;gu epWtdj;jpd; xg;ge;jk;

,yq;ifapy; Nfhtpl; - 19 jLg;G+rp Vw;Wk; cj;jpNahfg+h;t nraw;ghl;bw;F Mjuthf xU Njrpa 

ntF[d Clf gpurhuj;ij cUthf;fp nray;gLj;j jFjp tha;e;j tpsk;gu epWtdq;fspypUe;J 

Mh;t ntspg;ghl;il (EOI) miof;f Adpnrg;> ,yq;if ehl;L mYtyfk; tpUk;GfpwJ.

fPNo cs;s Njitfis G+u;j;jp nra;Ak; Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; 

msTNfhy;fspd;gb jq;fsJ jFjpia ep&gpf;f Jiz Mtzq;fs; / rhd;Wfs; toq;fy; 
cs;spl;l Mh;t ntspg;ghl;il (EOI) rku;g;gpf;fTk;.

1) ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; th;j;jf gjpT rhd;wpjopd; gpujp (01 gf;fk;)

2) nghJ Rfhjhuk; kw;Wk; kUj;Jt guhkupg;G> fy;tp> ePu; toq;fy; kw;Wk; Rfhjhuk; 

kw;Wk; / my;yJ Njrpa mstpy; Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; cs;spl;l ve;jnthU r%fj; 

JiwfSf;Fk; jfty; njhlu;G gpurhuq;fis cUthf;Ftjpy; 5-10 tUl mDgtj;ij 

ep&gpg;gjw;fhd Mtzq;fs;. (05 Kjy; 10 gf;fq;fs; tiu)

3) fle;j 5 Kjy; 10 Mz;LfSf;Fs; (01 gf;fk;) Kfth; epWtdkhdJ (Agency) cyfshtpa 

Kfth; tiyaikg;Gld;  ,izf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjw;fhd rhd;Wfs;

4) Ef e tpUJfs;> Epica tpUJfs;> The Chilies and Cannes cs;spl;l ve;jnthU rpwe;j 

Kjy;ju tpsk;gu Kfth; tpUJfis ntd;W ghuhl;Lfisg; ngw;wjw;fhd rhd;Wfs; (02 

gf;fq;fs;)

5) r%fj; Jiw / I.eh kw;Wk; / my;yJ muR rhuh JiwAld; Kd;du; nra;ag;gl;l xj;j 

Nritfspd; rhd;Wfs;. (02 gf;fq;fs;)

Mh;t ntspg;ghl;il (EOI) 2021 ngg;utup 23Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

toq;fy; mjpfhup

‘EOI - ,yq;ifapy; Nfhtpl; - 19 jLg;G+rp Vw;Wk; cj;jpNahfg+h;t nraw;ghl;bw;F Mjuthf 

xU Njrpa ntF[d Clf gpurhuj;ij cUthf;fp nray;gLj;j xU tpsk;gu epWtdj;ij 

epakpj;jy;. nghUs; tupapy; $wg;gl Ntz;Lk;.

kpd;dQ;ry; topahf: srilankasupplybids@unicef.org

jaTnra;J ftdpf;fTk;:

•  ,e;j fl;lj;jpy; vq;fSf;F tpiyfs; Njitapy;iy> NkYk; tpiyf;Nfhuypy; gq;Nfw;gjpy; 

cq;fs; Mu;t ntspg;ghl;il vjph;ghh;f;fpd;Nwhk;.

•  Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd ,e;j Ntz;LNfhSf;F xU gjpyhf jhdhfNt 

Kd;nkhopTf;fhd Nfhupf;iff;F ePq;fs; Nju;e;njLf;fg;gLtPu;fs; vd;gij cWjpg;gLj;jhJ. 

tpsk;gu Kftu; toq;fpa rhd;Wfs; / Mtzq;fs; FWfpa gl;bay; epWtdq;fSf;F 

gad;gLj;jg;gLk;> mitfspd; msTNfhy; Njitg;ghLfspd; G+u;j;jp nra;jy;> Mjhuq;fis 

ftdkhf guprPypj;j gpd; KiwNa tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G mDg;gg;gLk;> vdNt 

jaTnra;J midj;J njhlu;Gila Mtzq;fisAk; Mh;t ntspg;ghl;Lld; (EOI)  
rku;g;gpf;fTk; .

•  ve;jnthU njspTgLj;jYf;Fk;> ePq;fs; mYtyf Neuq;fspy; tpepNahf gpupT> Adpnrg; 

mYtyfj;ij njhlu;G nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 0773-710645 (jpU. fhQ;rd) / 
0772-512910 (nry;tp yPdh)

khfhz tPjp mgptpUj;jp> fpuhkpa cl;fl;likg;G 

trjpfs;> Rw;Wyh> tpisahl;L kw;Wk; ,isQh; 

tptfhu mikr;R 

rgufKt khfhz rig

murpd; nfhs;ifg; gpuRukhd. ' ehl;il cUthf;Fk; 
nrsghf;fpaj;jpd; Nehf;F" ,y; tpNrlkhf jug;gl;Ls;s 

100>000 fpNyhkPw;wh; nfhz;l khw;Wg; ghij mikg;ig nraw;gLj;Jjy;

ngUe;njUf;fs; mikr;R rhh;ghf rgufKt tPjp mgptpUj;jp 

mikr;rpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; Nffhiy kw;Wk; 

,uj;jpdGhp Mfpa ,U khtl;lq;fspYk; mike;Js;s khfhz 

tPjpfs; 200 fp.kP ,w;fhd ePs thl;L kw;Wk; FWf;F thl;L 

tiuglq;fis jahhpg;gjw;fhf xU epiwNtw;W nghwpapayhsh; 

gphptpw;F 25 fp.kP tPjk; cs;sf xg;ge;j ngf;Nf[; 08 ,d; fPo; 

jifikAs;s gl;ljhhp epy msitahsh;fsplkpUe;J my;yJ 

fhzp msit rigapd; gjpT mDkjpg;gj;jpuk; nfhz;l epy 

msitahshplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkyjpf tpguq;fis www.sg.gov.lk ,izajsj;jpy; cs;s 

epWtdq;fSf;Fr; nrd;W mq;Fs;s khfhz tPjp mgptpUj;jp 

mikr;R ,izaj;js gf;fj;jpy; my;yJ https://f.ls/wNDba Link 
,w;Fs; gpuNtrpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

mikr;Rg;ngWiff;FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mikr;R

rgufKt khfhz rig

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

045-2223154

2021 ngg;uthp 17k; jpfjp

Nfs;tp Nfhuy;
CP-CAX-6579- DAA-

NKE165-AXIO - கார் 
- 2017 - பவளமளை 
அதியுயர் விமைககா-
னது. CBC பினான்ஸ் 
லிமிடபடெட,  187,  கடடு-
கஸ்பதாடடெ வீதி,  கண்டி. 
பதாமைபெ சி - 0 812-
200272 012561

முன்னனி பொககுவ -
்ரத்து நிறுவனபைா-

ன்றிற்கு 10 wheel 
fully body சா்ரதிைார் 
பசர்த்துகபகாளளைபெடு -
கின்்றனர். கீபழ குறிபபி -
டெபெடடுளளை முகவரிககு 
அலைது பதாமைபெசி 
இைககத்திற்கு வா்ர 
நாடகளில அமழத்து 
சா்ரதி அனுைதிபெத்தி-
்ரத்துடென் வாருஙகள. 
டெசைார்க பைாஜிஸ்டிக,  
இை. 20,  அவிஸ்்ா-
வமளை வீதி ,  கடுவமை. 
ப த ா ம ை ப ெ சி 
0777771 0 74
 012014
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Nky; ePjpkd;wk; 
fy;Kid 

Nfs;tp 
mwptpj;jy; 

fy;Kid Nky; ePjpkd;w 
tyaj;jpw;Fl;gl;l 07 ePjp kd;w 

tshfq;fspy; 2021/ 2022 tUlj;jpw;fhf 
02 njhFjpfshf Rj;jpfhpg;G gzpfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jFjp tha;e;j epWtdq;fsplkpUe;J 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

vdNt Rj;jpfhpg;G gzpfis xg;ge;j 

mbg;gilapy; Nkw;nfhs;s tpUk;GNthH 

chpa tpz;zg;gg;gbtq;fisAk; Nkyjpf 

tpguq;fisAk; fy;Kid Nky; ePjpkd;w 

fzf;fhshplk; xt;nthU njhFjpf;Fk; 

jyh kPsspf;f Kbahj 100/- &ghTk;> 

kPsspf;ff;$ba itg;ghd 10>000/- 
&ghitAk; nrYj;jp 01.03.2021k; jpfjp 

jpq;fl;fpoik gp.g. 12.00 kzp tiu 

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

01.03.2021 gp.g. 2.00 kzp tiu 

Vw;Wf;nfhs;tJld; gp.g. 3.00 kzpf;F 

tpiykDf;fs; Nfs;tpjhuH Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. 

Nky; ePjpkd;w ePjpgjp 

Nky; ePjpkd;wk;> 

fy;Kid. 

njq;F> fpj;Jy; kw;Wk; gid tsHg;G Nkk;ghL 

kw;Wk; rhHe;j ifj;njhopw; nghUl;fs; 

cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp gy; tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tp ,y. - CDA/1/2021

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig rhHghf njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Ma;T$lq;fSf;Fj; 

Njitahd fPo;f;fhZk; Ma;T$l cgfuzq;fis toq;fp> nghUj;jp> nraw;ghl;L 

epiyikf;F nfhz;L tUk; Kfkhf jifikAs;s epWtdq;fspy; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 Item Qty

01. Magnetic Stirrer (With Hot Plate) 02

02. pH Meter 02

03. Autoclave 01

04. IR Thermometer 02

05. Electric Conductivity Meter 01

Nfs;tpfs;> kPsspf;fg;glhj &. 1>000.00 njhifiar; nrYj;jp> gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l khjphpg; gbtj;jpd; %yk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld;> mt; 

khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; cs;slq;fpa Mq;fpy nkhopapyhd Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fis 2021.02.17 Kjy; 2021.03.15 tiu gp.g. 3.00 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; gzpg;ghsH (epHthfk;) ,. c. ,lk; vOj;J %y Ntz;Ljiyr; rkHg;gpj;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.03.16 gp.g. 2.00 ,w;F KbtiltJld;> cldbahf 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F ,t;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

03.  efy; gpujpAldhd nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs;> gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J ,jw;fhf ,t; mjpfhu rigapd; epHthfg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ,y. 06 Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; 

cs;slq;fpa fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'CDA 1/2021 Ma;T$l 

cgfuzq;fis toq;fp nghUj;jp nraw;ghl;L epiyikf;F nfhz;Ltuy; ,w;fhd 

tpiykDf; Nfhuy;|| vd;W Fwpg;gpLq;fs;. 

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; njq;F mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpw;F chpaJld;> ,f; Nfs;tp gw;wp 

Vw;gLk; rfy tplaq;fs; gw;wpAk; ,f; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; jPHkhdk; 

,Wjpj;jPHkhdk; MFk;. 

05. Nfs;tp mDg;g Ntz;ba Kfthp gpd;tUkhW. 

jiytH> 

jpizf;fs ngWiff; FO>

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 54> ehty tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G-05.

2021.02.16 

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigf;fhd Ma;T$l 
cgfuzq;fis toq;fp> nghUj;jp> nraw;ghl;L 
epiyikia Vw;gLj;Jtjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig (SLTDA)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
Providing Network Administra  on & Hardware 

Support for SLTDA
Contract No.: SLTDA/ICT/NCB/NW ADMIN & HW SUPPORT /2021/05

1.  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigf;fhf Providing Network 
Administra  on & Hardware Support vd;gjw;fhf Nrit toq;FdnuhUtiu thliff;F 

mkh;j;Jtjw;fhf ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfis NfhUfpd;whh;.  

2.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

tpahghugjpTld; epfuhd Ntiyapy; Ie;J (5) tUl mDgtj;ijAk; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

3.  2021 ngg;Uthp 24 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F zoom nraw;ghL topahf 
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; ngWiff;fhf cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W – (njhlh;gpyf;fk; 
0112426800 (ePbg;G: 305>277) kpd;dQ;ry; Kfthp: amilam@srilanka.travel), h  p://
sltda.gov.lk/tender  vd;w ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

,zajsj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 ngg;Uthp 17 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 10 Mk; jpfjp tiuAk; h  p://
sltda.gov.lk/tender vd;w ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

,zajsj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; gjptpwf;fk; 

nra;ag;glyhk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 5>000 &ghtpw;fhd gzf;nfhLg;gdthdJ 

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ngahpy; ,yq;if tq;fp 

$l;LU fpisapy; 7119413 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(Fwpg;G: itg;ghshpd; tpguq;fs; kw;Wk; tuT itg;gjw;fhd Nehf;fk; Mfpatw;iw 

tuTj; Jz;by; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| vd jaT nra;J g+h;j;;jp 

nra;tJld; tpiykDTld; Nkw;$wg;gl;Ls;s nuhf;fg;gz tuTj; Jz;il 

rkh;g;gpg;gpj;jy; fl;lhakhdjhFk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; NtNwjhtJ Kiwikapy; nrYj;jg;gLk; gzkhdJ 

mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. 

6.  2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 80 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> jpizf;fs ngWiff; FOj;; 

jiythplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

”Providing Network Administra  on & Hardware Support for SLTDA”  vd Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

7.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh; nfhOk;G-03> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 4 Mk; 

khbapd; ngWifg; gphptpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fs; mitfspd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J ,Ugj;njl;L (28) 

ehl;fSf;F Fiwahj fhyj;jpw;F nry;YgbahFk; jd;ikapy; xU ,yl;rj;J 

Kg;gj;ijahapuk; ,yq;if &gh (135>000 ,yq;if &gh) ngWkjpAs;s tpiykD 

cj;juthjnkhd;Wld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpd; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fSf;fikthf ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gl;l gjpT rhd;wpjo; kw;Wk; mjd; gpd;duhd th;j;jkhdp mwptpj;jy;fSld; 

(gprpV-3 gbtk;) ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

11.  Rw;Wyhj;Jiw kw;Wk; rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwjhtJ 

epWtdj;Jld; neUq;fpa FLk;g cwitf; nfhz;Ls;s CopanuhUth; my;yJ 

fk;gdpnahd;W kw;Wk;/ my;yJ jdpegnuhUtUf;F xg;ge;jk; toq;fg;gl khl;lhJ. 

12.  jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. NkYk;> ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ve;jnthU fhuzj;ijAk; 

Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ 

epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf;; nfhz;Ls;sJld; tpiykDf;fis jahhpj;jy; my;yJ 

xg;gilj;jy; Mfpatw;wp;w;F tsKs;s tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU 

MFnryTfs; my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

  jiyth;>

  jpizf;fs ngWiff; FO>

  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>

  ,y. 80> fhyp tPjp>

  nfhOk;G-03. 



14 2021> ngg;utup 17 Gjd;;fpoik 17-02-2021

fl;blf; fiyQu; epWtfj;jpd; 

jiytupd; tho;j;J

fl;blf; fiyQu;fs; epWtfj;jpd; 

Jizj;jiytupd; tho;j;J

fz;fhl;rpf; FOtpd; Jiz jiytu; kw;Wk; 

jiytupd; nra;jp 

 ,yq;if fl;blf; fiyQu; epWtfj;jpd;

nrayhsupd; tho;j;Jr; nra;jp 

,yq;if 

fl;blf; 

fiyQu;fspd; 

epWtdj;jpd; 

tUlhe;j 

mku;TfSf;fhd 

Neuk; kPz;Lk; 

te;Js;sJ!

Mdhy; ,J 

ntWkNd 

,d;ndhU 

tUlk; 

kl;Lky;y> 

fle;j Mz;L 

vd;gJ fpl;lj;jl;l xU E}w;whz;L 

njhiytpy; cs;sJ Nghd;w czu;T 

Vw;gLfpd;wJ.  fz;Zf;F njupahj itu]; 

vq;fs; trjpahd  tho;f;ifapy; ngUk; 

FoWgbia Vw;gLj;jpAs;sJ> ehq;fs; 

,d;Dk; vq;fs; rkepiyia 

kPl;nlLf;ftpy;iy. ,e;j itu]; Vw;fdNt 

nra;Js;s Nrjj;ij mstpLtJ $l 

,d;Dk; rhj;jpakpy;iy. mJ njhlu;e;J 

Nrjq;fis Vw;gLj;jp tUfpd;wJ.

Gjpa kw;Wk; ,ay;G epiyf;fhd topfspy; 

xd;whf ,Ug;gJ fyg;gpd jPu;TfshFk;. 

,it Jujpu\;ltrkhf gw;whf;Fiw 

epfo;Tfis tpistpf;fpd;wd kw;Wk; xU 

mbg;gil cz;ikia Kw;wpYk; 

Gwf;fzpf;fpd;wd. cz;ikapy; kdpjd; 

vd;gtd; xU kfj;jhd tpyq;fhthd;. 

,j;jpirapy; ehk; ve;j mstpw;F Kd;Ndw 

KbAk;? ,jw;F fhyNk gjpy; nrhy;Yk;.

,e;j rpukkhd fhyfl;lj;jpy;> tUlhe;j 

mku;Tfs; cl;gl;l epfo;Tfis ntw;wpfukhf 

khw;w ghLgl;L cioj;j midtiuAk; ehd; 

cskhw ghuhl;LfpNwd;. rpy epfo;Tfs; 

mj;jpahtrpakhdit vd;W Nfhbl;Lf; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ vd;gJ cz;ikNa 

MdhYk; fbdkhd KbTfis vLf;f 

epiwa Jzpr;ry; Njitg;gl;lJ tof;fkhd 

eilKiwfis kpQ;Rk; rpy Gjpa jPu;Tfis 

mtu;fs; nfhz;L te;jhu;fs;.

midj;J FOf;fSf;Fk; mtw;wpd; 

cWg;gpdu;fSf;Fk; - xU ngupa ed;wp!

epfo;Tfs; Kd;ndg;NghijAk; tpl 

ntw;wpfukhf ,Uf;fl;Lk;!

fl;blf; fiyQu; ntuQ;rd; FUFy#upa>
FIA (SL) - B.Sc. (Built Environment); M.Sc. 

(Architecture), FITP (SL)
President, Sri Lanka Institute of Architects

rpukkhd 

xU fhyg; 

gFjpapYk; 

,r;nra;jpia 

toq;FtJ 

vdf;F 

kpFe;j 

kfpo;r;rp 

mspf;fpd;wJ. 

,f;fhy 

fl;lj;ij 

ntw;wpfukhf 

vjpu; 

nfhs;Sk; 

xU rkpf;iQahf> 'Gjpa rhjhuz 

R+o;epiyfapy;" mj;jpahtrpa tUlhe;j 

epfo;Tfis gy;tifg;gl;ljhf ,izak; 

Clhf Nkw;nfhz;l tz;zk; njhlu;e;J 

Kd;Ndwpr;nry;y ekJ ,yq;if fl;blf; 

fiyQu;fs; epWtdk; KbT nra;Js;sJ.

vdNt> vq;fs; njhlf;f tpohit kpfg; 

gpuk;khz;lkhd gy;tifg;gl;l Kiwapy; 

ehk; Nkw;nfhs;s vz;zpAs;Nshk;. kpf 

Kf;fpakhf> gq;Fjhuu;fspd; ngupa 

mzpnahd;W ,k;Kiw tpohtpy; 

gq;Nfw;fTs;sJ. ,t;tpohtpd; Kf;fpa 

mk;rkhf fl;blf; fiyQu;  Nlhdp 

Nthq;fpd;; gpujhd ciu mikAk;. 

mj;Jld;> fl;blf; fiyQu;  jdh 

rpuhgpthl; 'epu;khzpj;j #oiy ,ize;J 

fz;Lgpbj;jy" vd;w jiyg;gpy; Mu;fhrpah 

nfhtpl; -19 topfhl;Ljy;fis 

toq;fTs;shu;. 

'Gjpa toikf;F" gjpyhf ',ay;G 

epiyf;Fj; jpUk;GtJ" njhlu;ghd ghupa 

vjpu;ghu;g;GfisAk;> 'r%f ,ilntspf;F" 

gjpyhf mjpfsT 'r%f 

njhlu;ghliyAk;" tpUk;gpa tz;zk; 

,yq;if fl;blf; fiyQu;fspd; epWtdk; 

Nkw;gb tpohit Nfhyhfykhf elhj;j 

vjpu;ghu;f;fpd;wJ.  NkYk; murhq;fj;jpd; 

Gjpa Nehf;F kw;Wk; mjd; rhjfkhd 

topfhl;lypd; fPo; ek; ehl;by;> 

epu;khzpf;fg;gl;l #oy; Gj;Japu;  ngw;W> 

fl;blf; fiyQu;fSf;F gy Gjpa 

tha;g;Gf;fisj; jUk; vdTk; ekJ 

epWtdk; vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 

fl;blf; fiyQu; u]y; jj;njdpa
FIA (SL), RIBA, Int.Asso.AIA

Vicw President, 
Sri Lanka Institute of Architects

,yq;if fl;blf; fiyQu;fspd; 

epWtdj;jpd; kpfTk; ntw;wpfukhd 

Mu;fpnlf;l; 2020 fz;fhl;rpapd; gpd;du;> 

,yq;ifapy; kpfTk; goikahd 

kw;Wk; mjpfk; Nguhy; ghu;itaplg;gLk;> 

fl;Lkhdj;Jiw njhlu;ghd 

fz;fhl;rpahd Mfpnlf;l;- 2021 If; 

elhj;Jtjw;fhd midj;J 

Vw;ghLfsAk; ekJ epWtdk; 

Nkw;nfhz;L te;jJ. ,J ekJ 

epWtdj;jpd; 39 tJ njhlu;r;rpahd 

fz;fhl;rpahFk;. ,jd; NghJ fl;blj; 

Jiwapd; tu;j;jfk; kw;Wk; 

fl;blf;fiy Jiwfis rhu;e;j 

midtUk; fz;fhl;rpf; fyhrhuj;ij  xUq;fpize;J Nkk;gLj;Jk; 

tifapy;  xU Nkilapy; xd;wpiizthu;fs;.  

Mfpnlf;l; - 2021 vd;gJ re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp Jiwrhu; 

fz;fhl;rpapd; xg;gw;w mDgtkhFk;. ,jd; NghJ tu;j;jf kw;Wk; 

fl;blf; fiyQu;fs; mtu;fSila Ngdy;fs; kw;Wk; fl;blq;fspd; 

khjpupfs;> etPd jahupg;Gf;fs; kw;Wk; Nritfis fhl;rpgLj;Jtu;. 

,J ,yq;if fl;blf;fiy epWtd cWg;gpdu;fshy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l jpl;lq;fspd; rpf;fyhd tbtikg;Gfisg; gw;wpa 

Ez;zwpit toq;Ffpd;wJ. 

fl;Lkhdk; Fwpj;j md;whl gpur;rpidfSf;F jPu;TfSf;fhd xU 

nghJ kd;wkhfj; jpfOk; Mu;fpnlf;l; fz;fhl;rp> fl;blf; 

fiyQu;fspd; mDgtj;ijg; gfpu;e;J nfhs;sTk;; njhopy;Jiwapy; 

jw;Nghija gpur;rpidfs; Fwpj;J tpthjpf;fTk; kw;Wk; jPu;T 

fhzTk; ,yq;ifapd; epGzj;Jt rq;fq;fspd; mikg;Gld; xU 

fl;Lkhd ty;Yeu;fs; kd;wkhf jpfo;fpd;wJ. 

,t;tUl mku;tpd; fUg;nghUs; 'fl;blf; fiyQupd; r%f 

nghWg;G" vd KbT nra;ag;gl;lNjhL ,J fl;blf; fiyQu; 2021 

fz;fhl;rpf;F kpfg; nghUj;jkhd xU fUg;nghUshfTk; cs;sJ. 

,Ug;gpDk;> Rfhjhu mjpfhupfspd;; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; fl;Lg;ghL 

Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; fz;fhl;rp jpl;lkpl;lgb elj;jg;glhJ 

gpw;;Nghlg;gLk; Njit Vw;gl;lJ. ,ij toik Nghy elhj;j> xU 

ghJfhg;ghd fhyk; kw;Wk; Rfhjhu mjpfhurigapd; mDkjpf;fhf 

ehk; fhj;jpUf;fpd;Nwhk;. 

mJ tiu Nkw;gb Fiwghl;il rkhspf;f ekJ epWtdkhdJ> 

Mu;fpnlf;l;l 2021 fz;fhl;rpia xU b[pl;ly; jPu;thf 

Kd;itg;gjpy; ngUkpjk; nfhs;fpwJ> ,J ,yq;ifapy; cq;fs; 

jahupg;GfisAk; NritfisAk; nghJ kf;fSf;F jfty;fSld; 

fhl;rpg;gLj;jTk; re;ijg;gLj;Jk; trjp nra;J jUk; xU Kjd;ik 

Kd;ndLg;ghFk;. cq;fs; cw;gj;jpfisf; fhl;rpg; gLj;j trjp 

nra;J jUk; ,g;GJikahfd Kaw;rpia tpiuthff; 

fskpwf;Ftjw;fhd  KbT Jupjkhf vLf;fg;gl;lJld; ,J gpg;utup 

19 Mk; jpfjp BMICH khehl;L kz;lgj;jpy; fz;fhl;rp 

eilngwtpUe;j mNj ehspy; Muk;gkhFk;. ,e;j ,iza 

mbg;gil Kd;ndLg;gpd; gyd;fis mWtil nra;a cq;fis 

md;Gld; miof;fpd;Nwhk;.  

fl;blf; fiyQu; Nuhfz gz;lhu N`uj; 
FIA (SL), FIIM (HK), FCPM, IAIA (USA), AP (GBCSL),M.Sc. (Arch.), B.Sc. (BE) 

ehk;; ,d;W ekJ ehl;bd; xU jPu;f;fkhd 

fhy fl;lj;jpy; ,Uf;fpd;Nwhk;. Rkhu; gj;J 

tUlq;fSf;F Kd;du;> KO ehl;ilAk; 

rkhjhdj;ij Nerpf;Fk; midtiuAk; 

Jd;GWj;jpa tz;zk;> 30 Mz;Lfhyk; 

eilngw;W te;jnjhU Nkhrkhd MAj 

Nkhjiy ehk; Kbtpw;F nfhz;L te;Njhk;;. 

MapDk;$l> mikjpf;F gq;fk; Vw;gLj;jpa 

gb gy;NtW tbtq;fspy;  td;Kiwfs; 

njhlu;e;Jk; jiyJ}f;fpa tz;zNk 

cs;sd. vt;thwhapDk;> midj;J 

cs;ehl;L Nkhjy;fisAk; ciwepiyf;Fj; 

js;spAs;s> kw;nwhU ,aw;if NguopT 

njhw;WNeha; tbtj;jpy; te;Js;sJ. ,e;j 

mdu;j;jkhdJ> ,yq;if fl;blf; fiyQu;fspd; ,Wjp tUlhe;j  

mku;Tf;Fg; gpd;du; jiyJ}f;fp jw;NghJ KO ehl;ilAk; 

Mf;fpukpj;Js;sJ. ,J ,t;thz;L ekJ epWtdj;jpd; 39 tJ Mz;L 

mku;tpd; KOikahd elhj;jTk; jilia cz;Lgz;zpAs;sJ.  

,Ug;gpDk;> fl;blf;fiy xU jPu;T jUk; xU Jiwahf ,Ug;gjhy;> 

fl;blf; fiyQu;fshfpa ehk; njhw;WNehia xU 'GJikahd ,ay;G 

topapy;" vjpu;nfhz;L epu;tfpj;J tUfpd;Nwhk;.

fl;blf;fiy vd;gJ fw;gidahy; kl;LNk ce;jg;gl;l xU Jiway;y 

vd;gij tuyhW cWjpg;gLj;Jfpd;wJ. fl;blf; fiyQu;fs; xU 

fl;blj;ij tbtikg;gij tpl mjpfkhf VjhtJ nra;jhf Ntz;Lk;. 

fl;blf; fiyQu;fspd; r%fg; nghWg;ghdJ> jk;khy; rpwe;j ,lq;fis 

cUthf;f KbAk;> fl;blf;fiy r%fj;ij jhf;fk; nrYj;jf; 

$bajhFk;> NkYk; mJ xU r%fj;ij rpwg;ghf thof;$bajhf 

khw;Wtjpy; xU gq;iff; nfhz;bUf;fpd;wJ vd;W jpl;lkhf 

ek;GtjpypNyNa jq;fpAs;sJ. vdNt> fl;blf; fiyQu;fSf;F rKjhak; 

kw;Wk; Rw;Wr;R+oYy; njhlu;gpy; ghupa nghWg;Gfs; cs;sd. ,J kdpj 

r%fk; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; mikg;Gld; neUq;fpa gpizg;Gs;snjhU 

JiwahFk;. NkYk;> fl;blf;fiy vd;gJ ntWkNd fl;blq;fis 

tbtikg;gJ kl;Lky;y. khwhf> FbapUg;ghsu;fs;> tho;f;if Kiw> 

r%f nghUshjhu fl;likg;G> Ez;zpa kw;Wk; ghupa R+oy; 

Mfpatw;wpw;F kpfg;nghUj;jkhd kw;Wk; cfe;j tbtikg;igf; 

nfhz;LtUtjw;fhd rpe;jid nray;Kiw gw;wpajhFk;. mNj Ntis> 

kdjpw;F ,dpikahdjhfTk; mJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  ,t;tbg;gilapy;> 

cl;Gw fhyepiy> ,aw;if mdu;j;jqfs; kw;Wk; kdpjdhy; 

cUthf;fg;gl;l Mgj;JfspypUe;J ghJfhg;G kw;Wk; mutizg;G jUtJ 

vd;gjd; mbg;gilapy; FbapUg;ghsu;fspd; ey;tho;Tf;F cfe;j ,lj;ij 

cUthf;Fk; xU ghupa nghWg;ig fl;blf; fiyQu;fs; nfhz;Ls;sdu;. 

Rdhkp Nghd;w ,aw;if NguopTfs; kw;Wk; njhw;WNeha;fs; 

njhlu;ghd fl;blf;fiy jPu;Tfs; ,d;W ntspte;jd. mNj Neuj;jpy;> 

kdpjdhy; cUthf;fg;gl;l MAj Nkhjy;fs; kw;Wk; r%fq;fis 

myl;rpak; nra;jy; Nghd;wit ,e;j tplaj;jpy; Kf;fpaj;Jtk; 

ngWfpd;wd. r%fj;jpy; ,JNghd;w gpur;rpidfs; cUthf;Fk; 

NjitfSf;F fl;blf; fiyQu;fs; jPu;;Tfis toq;fp tUfpd;wdu;. ,jd; 

%yk; ,JNghd;w R+o;epiyfisf; fl;Lg;gLj;Jk; mNj Ntisapy; 

mtu;fs; xU Gjpa rpe;jid topia mwpKfg;gLj;jp  tUfpd;whu;fs;.

fl;blf; fiyQu; uQ;rd RutPu> FIA (SL) 
M.Sc. (Arch.), B.Sc.(BE)
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,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf; `T]py; 2021 ngg;utup khjk; 17k; jpfjp Gjd;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ

',yq;ifapy; xU fl;blf; fiyQuhtjw;F Fiwe;jgl;rk; 
,uz;L tUl gapw;rpAk; mDgtKk; Njit"

,e;j Mz;bd; SLIA njhdpg;nghUs; : “fl;blf; fiyQupd; ngUepWtd r%fg; nghWg;G” vd;gjhFk;

,yq;if fl;blf;fiy epWtdk; (v];.

vy;.I.V) jq;fs; tUlhe;j khehL> Gjpa 

cWg;gpdu;fisj; njupTnra;tJ vd;gdtw;;iw 

ngg;utup 18 Kjy; 20 tiu nfhOk;gpd; 

fpq;];gup N`hl;lypy; elj;jTs;sJ. v];.

vy;.I.V ehl;fhl;bapy; me;j Kf;fpakhd 

epfo;itf; fUj;jpy; nfhz;L> gl;la fl;blf; 

fiyQu;> gl;la efu jpl;lkplyhsu;; kw;Wk; 

rpl;b ];$y; Mg; Mu;f;fpnlf;rupd; jiytu; 

ntuQ;rd; FUFyR+upaTld; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

ciuahly;...

Nf. ,yq;if fl;blf;fiy epWtdk; 
vt;thW Muk;gkhdJ?

g. ,yq;if kw;Wk; Mrpa gpuhe;jpaj;jpy; 

cs;s Kd;dzp njhopy;Kiw mikg;Gfspy; 

xd;W ,yq;if fl;blf;fiy epWtdk;. 

,e;epWtdk; ehl;by; fl;blf;fiy njhlu;ghd 

njhopy;Kiw eilKiwfs; kw;Wk; 

fy;tp Mfpait njlu;ghfr; nray;gl;L 

tUfpwJ> ehq;fs; njhopy;Jiwapy; 

epiwa Kd;Ndw;wq;fisf; fz;Ls;Nshk;> 

fl;blf;fiy tsu;r;rpf;F gq;fspg;gjpYk; 

ehl;by; mjd; juj;ij cau;j;JtjpYk; ngUk; 

gq;if Mw;Wfpd;Nwhk;; vd;gjpy; ngUkpjk; 

nfhs;fpNwhk;.

rpNyhd; ,d;];bbA+l; Mg; Mu;fpnlf;l;]; 

(rpIV) 1956 Mk; Mz;by; ntspehl;L jFjp 

tha;e;j fl;blf; fiyQu;fshy; epWtg;gl;lJ. 

,e;j mry; FOtpy; Nuhay; ,d;];bbA+l; Mg; 

gpupl;b\; Mu;fpnlf;l;]; (upgh) cWg;gpdUk; 

,Ue;jhu;. ,e;j epWtdj;jpd; njhlf;ff; 

$l;lk; nrg;lk;gu; 11> 1957 md;W nfhOk;G 

Nfhl;ilapy; gpupd;]; njUtpy; cs;s 

Njapiy gpur;rhu rigapy; gd;dpuz;L fl;blf; 

fiyQu;fspd; gq;Nfw;Gld; eilngw;wJ.

gpupl;b\; ,d;];bbA+l; Mg; Mu;fpnlf;l; 

murpayikg;G uPjpahf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

gpd;du;> rpIVtpd; Nehf;fk; RIBATld; 
,ize;j r%f me;j];;ijg; ngWtjhFk;. 

1960Mk; Mz;by; mtu;fs; me;epiyia 

mile;jdu;> me;j Neuj;jpy; jp rpNyhd; 

,d;];bbA+l; Mg; Mu;fpnlf;l;]; cWg;gpdu; 

vz;zpf;if 30 Mf cau;e;jJ.

1976Mk; Mz;by;> mg;Nghija 

tPl;Ltrjpfs; kw;Wk; epu;kh z mikr;ru; 

gPl;lu;nfdkdpd;  jdpahu; cWg;gpdupd; 

gpNuuiz %yk; nfhz;Ltug;gl;l 1976Mk; 

Mz;bd; Kjyhk; ,yf;f ,yq;if fl;blf; 

fiyQu;fspd; rl;lj;jpd;; %yk;;; ,yq;if 

fl;blf; fiyQu;fspd; epWtdk; ,yq;if 

fl;blf;fiy epWtdkhf (v];.vy;.I.V) 

gjpTnra;ag;gl;lJ.

Nf. ,yq;if fl;blf;fiy 
epWtdj;ij epWTtjd; 
Nehf;fq;fs; vd;d?

g. fl;blf;fiy kw;Wk; mjDld; 

njhlu;ghd ghlq;fs; kw;Wk; mjDld; 

,izf;fg;gl;l fiy kw;Wk; tpQ;Qhdq;fs; 

Fwpj;j Muha;r;rp> Ma;T kw;Wk; eilKiw> 

gad;ghl;il Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; 

Nkk;gLj;Jjy;> fl;blf; fiyQu;fshf jFjp 

ngw tpUk;GNthiu cs;sPu;j;jy; kw;Wk; 

njhopy;Kiw fy;tp kw;Wk; gapw;rpapid 

xOq;fikj;jy;> Nkw;ghu;it nra;jy; 

kw;Wk; fl;Lg;gLj;Jjy;> epWtdj;jpd; 

cWg;gpdUf;fhd jFjpj; Nju;T fw;iffis 

gupe;Jiuj;jy; my;yJ xg;Gjy; mspj;jy; 

kw;Wk; mj;jifa fw;iffis  elj;Jtjw;F 

kw;Wk; Nju;Tfis elj;j epWtdj;jpd; 

cWg;gpdu;fSf;Fk;> epWtdj;jpy; 

cWg;gpdu;fshf my;yhj fl;blf; fiyQu;fs; 

kw;Wk; fl;llf;fiy cupkjhuu;fSf;Fk;> 

epWtdj;jpd; cWg;gpdu;fSf;fhd 

njhopy;Kiw elj;ijapd; juepiyfs; kw;Wk; 

mjd; guhkupg;igg; ngWtjw;fhd jFjpfs; 

kw;Wk; jFjpePf;fq;fis gupe;Jiuj;jy;; 

,yq;ifapy; fl;blf;fiyj; njhopypd; 

Mu;tk;> me;j];J> eyd;Gup> cupikfs; 

kw;Wk; rYiffs; kw;Wk; njhopy; njhlu;ghf 

nghJkf;fspd; eyd;fisg; ghJfhj;jy; 

kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy;> kw;Wk; fl;blf; 

fiyQu;fshf jFjp ngw tpUk;Gk; egu;fs; 

vd;gdtw;iw epWTjy;> xOq;FgLj;Jjy; 

kw;Wk; guhkupj;jy.; epWtdj;jpd; 

cWg;gpdu;fs;> mjpfhupfs; kw;Wk; Copau;fs; 

kw;Wk; mtu;fs; rhu;e;jpUg;gtu;fSf;fhd 

E}yfq;fs;> Xa;T+jpak; kw;Wk; tUq;fhy 

itg;G epjp ed;ikaspf;Fk; jpl;lq;fs; 

khztu;fSf;F epjp my;yJ NtW 

cjtpfis toq;Fjy;vd;gd cs;slq;Fk;.

Nf. ,yq;ifapy; gl;la fl;blf; 
fiyQuhf khw tpUk;Gk; 
xUtUf;F SLIA gjpT vt;tsT 
Kf;fpakhdJ?

g. ,yq;ifapy; xU gl;la fl;blf; 

fiyQuhf khw tpUk;Gk; xUtUf;F ,J 

kpfTk; Kf;fpakhdJ. ,yq;ifapy; xU 

fl;blf; fiyQuhfj; jFjp ngw> xU 

khztu; Fiwe;jgl;rk; Ie;J Mz;LfSf;F 

xU gy;fiyf;fofj;jpy; my;yJ njhlu;Gila 

epWtdj;jpy; fl;blf;fiyiaf; fw;f 

Ntz;Lk;. gpd;du;> mtu;fs; SLIA My; 

gupe;Jiuf;fg;gl;l xU fl;blf; fiyQupd; fPo; 

,uz;L Mz;L cs;sfg;gapw;rpia Kbf;f 

Ntz;Lk;. ,e;j tifapy;> ,yq;ifapy; 

KOikahd  jFjp tha;e;j fl;blf; 

fiyQuhf khw VO Mz;Lfs; MFk;. SLIA 
,y; gjpT nra;tJ ,yq;ifapy; xU fl;blf; 

fiyQuhfg; gapw;rp ngw  mtrpakhdjhFk;. 

ghuhSkd;wj;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 1976Mk; 

Mz;bd; Kjyhk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; ,J mtrpakhdJ. ehq;fs; 

Mz;LNjhWk; vq;fs; cWg;gpdu;fSf;fhd 

nghJf; $l;lj;ij elj;JfpNwhk;. 1982 Mk; 

Mz;L Kjy;> tUlhe;j nghJf;$l;lk;; jtpu>; 

Mz;L mku;Tfs;> Njrpa khehL kw;Wk; 

fz;fhl;rp Mfpatw;iw elj;jp tUfpNwhk;. 

rpy tUlq;fspy;;> ehq;fs; Njrpa khehl;il 

,uz;L ehl;fs; elj;jpAs;Nshk;. ,e;j 

Mz;L> COVID 19 njhw;WNeha; fhuzkhf> 

cWg;gpdu;fspd; gzpfs; njhlu;ghd  

fz;fhl;rpia ehq;fs; elj;jtpy;iy. AGM 
Njrpa khehL> ‘xU fl;blf; fiyQupd; 

ngUepWtd r%f nghWg;Gzu;T” kw;Wk; 
SLIA f;F Gjpa cWg;gpdu;fisr; Nru;g;gJ 

Mfpait Md;iydpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;;. 

,e;j Mz;L ekJ gpujk tpUe;jpdu; gpujku; 

k`pe;j uh[gf;\Tk; Md;iydpNyNa 

jdJ ciuia epfo;j;Jthu;. ,e;j Mz;bd; 

Kf;fpa Ngr;rhsu;fs;> jha;yhe;ijr; Nru;e;j; 

jhdh rpuhgptj; kw;Wk;;. rpq;fg;G+iur; 

Nru;e;j Nlhdp Nthq; MfpNahu; jkJ 

ciuia Md;iydpy; epfo;j;jTs;shu;. 

mtu;fs; “13 V.rp.[p” njhlu;gpy; NgRthu;fs;; 
njhw;WNeha; fhyj;jpy; kf;fs; thoTk;> 

Ntiy nra;aTk;> tpisahlTk; cjTk; 

tifapy; 13 cyfshtpa topfhl;Ljy;fs; 

gpd;gw;wg;gl Ntz;Lk;. ,e;j epfo;tpy; 

tho;ehs; rhjidahsu; tpUJfs; toq;fy; 

kw;Wk; 2020 Mk; Mz;bw;fhd Gjpa ,iz 

cWg;gpdu;fs; kw;Wk; rf cWg;gpdu;fSf;F 

cWg;Gupik toq;fy;; Mfpait mlq;Fk;. 

,e;j epfo;tpy; SLIA tbtikg;G tpUJfs;. 

2020-2021f;fhd tz;z tpUJfs; kw;Wk; 

Muha;r;rp tpUJfSk; ,lk;ngWk;.

Nf. SLIA My; ,Jtiu 
ifahsg;gl;l r%f 
nghWg;Gzu;T jpl;lq;fs; 
ahit?

g. aho;g;ghzj;jpy; cs;s xU 

ghlrhiyapd; 100 Mz;LfSf;Fk; Nkyhd 

xU fl;blj;ij ehq;fs; Kw;wpYkhf 

GJg;gpj;J> me;j fl;blj;ij kPz;Lk; 

ghlrhiyf;F toq;fpNdhk;. me;j Neuj;jpy; 

r[pj; gpNukjhr tPl;Ltrjp kw;Wk; fl;Lkhd 

mikr;ruhf ,Ue;jhu;; SLIA xU r%f 

kz;lgj;ij fl;b r%fj;jpw;F toq;fpaJ. 

,aw;if NguopTfspd; fhyq;fspy; ,JNghd;w 

epyr;rupTfshy; tPlw;wtu;fshf khw;wg;gl;l 

kf;fSf;F rpwpa fopg;giwfis toq;fpNdhk;. 

mfjp Kfhk;fspd; Rfhjhu trjpfs; kpfTk; 

Nkhrkhdit> mfjpfs; Rfhjhu trjpfisg; 

gad;gLj;Jtijf; jtpug;gjw;fhf jkf;F 

toq;fg;gl;l czit cz;Ztijj; 

jtpu;j;jdu;.

rpy Neuq;fspy; mDuhjGuj;jpy; 

Nghrd; jpUtpoh Nghd;w kj kw;Wk; gpw 

gz;biffspy; KOikahf nghUj;jg;gl;l 

rpwpa fopg;giwfis mikj;Njhk;. 

ehq;fs; mehkNjakhf ahj;uPfu;fspd; 

fUj;Jf;fisf; Nfl;Lf;nfhz;bUe;Njhk;> 

mtu;fs; me;j rpwpa fopg;giwfspd; 

ngauplg;glhj ed;nfhilahsu;fisg; 

Gfo;e;J ghuhl;Lfpwhu;fs;. ,aw;if NguopT 

fhyq;fspy;> fl;Lkhdj; jpl;lq;fs; my;yJ 

epjpg; gq;fspg;G %yk; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F 

epthuzk; toq;f ehq;fs; gzpahw;WfpNwhk;. 

fl;blf; fiyQu;fspd; gpuhe;jpa fTd;rpy; 

Mrpah (Mu;fhrpah) f;fhd nfhtpl; 

njhlu;ghd fl;Lkhd topfhl;Ljy;fis 

ehq;fs; jahupj;Njhk;. ,d;lu;Ne\

dy; mNrhrpNa\d; M/g; Mu;fpnlf;l;]; 

(AIV) vd;gJ cyf Gfo;ngw;w fl;blf; 

fiyQu;fspd; mikg;ghFk;. fl;Lkhdk; 

kw;Wk; fl;blf;fiy njhlu;ghd gy;NtW 

jpl;lq;fis me;j mikg;gpd; %yk; 

elj;JfpNwhk;. SAARCH kw;Wk; CAA 
Nghd;w mikg;Gfspd; %yk; ,yq;ifapy; 

fl;blf;fiy kw;Wk; fl;Lkhdj; Jiwia 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd gy jpl;lq;fisAk; 

ehq;fs; Nkw;nfhs;fpNwhk;.

Nf. cq;fs; ghu;itapy;> COVID 
19 f;Fg; gpd;du; ,yq;ifapy; 
fl;Lkhdj;jpd; vjpu;fhyk; 
vd;dthf ,Uf;Fk;?

g. ,yq;if njhlu;e;J tsu;r;rpailAk;. 

njhw;WNeha;; fhyj;jpy; gy fz;Lgpbg;Gfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  fl;Lkhdj;jpw;fhd 

jug;gLj;jg;gl;l v/F kw;Wk; mYkpdpa 

jahupg;Gfs; gw;wpa fUJNfhis ehq;fs; 

Kd;itj;Js;Nshk;. ,J fopTfis 

kpr;rg;gLj;Jk; kw;Wk; ciog;igf; 

Fiwf;Fk;> NkYk; ,e;j jahupg;Gfs; kw;Wk; 

njhopw;rhiyfspy; jahupf;fg;gLtjhy;> 

fl;Lkhdj; njhopyhsu;fspd; 

MNuhf;fpaj;jpw;F Mgj;J ,Uf;fhJ. 

,e;j njhw;WNeha; fl;Lkhdk; kw;Wk; 

gpw njhlu;Gila njhopyhsu;fspd; 

MNuhf;fpaj;ijAk; ntspr;rj;jpw;F nfhz;L 

te;jJ. ,J 100% jpUg;jpfukhf ,y;iy 

vd;whYk;> ,yq;if kf;fSk; Md;iydpy; 

Ntiy nra;ag; gofpdu;. mJjhd; ,Uz;l 

COVID njhw;WNehapYs;s xspf;fPw;W.

(v];.vy;.I.V jiytu; NtuQ;rd; 
FUFyR+upahit Neu;fhzy; nra;jjd; 
%yKk; v];.vy;.I.V tiyj;jsj;jpd; 
juTfSlDk; jahupf;fg;gl;l Mf;fk;)

gl;la fl;blf; fiyQu;> gl;la 
efu jpl;lkplyhsu;; kw;Wk; rpl;b 

];$y; Mg; Mu;f;fpnlf;rupd; jiytu; 
ntuQ;rd; FUFyR+upa

“fl;blf; fiyQd;;” vd;gjd; 
tiutpyf;fzkhdJ> ,j;Jiw 

MrPu;tjpf;fg;gl;Ls;s jdpj;Jtkhd 

jpwd;fs;> mwpT kw;Wk; epGzj;Jtk; 

Mfpatw;wpw;;fhd gy nghWg;Gfis 

nfhz;Ls;sJ vd;gjhFk;. 

xU fl;blf;fiyQd; vjpu;nfhs;Sk; 

jhu;kPf-r%f flikfshdit 

njhopy;Kiw> r%f uPjpahf  Njrpa 

kw;Wk; cyfshtpa mstPLfs;> 

r%fj;jpd; rpwe;j ed;ikf;fhd 

"jtpu;f;f Kbahj flikapd;" xU 

mq;fkhff; nfhs;sg;gl KbAk; 

fl;blf;fiy gapw;rp kw;Wk; 

fy;tp %yk; ngwg;gl;l mjptpNrl 

jpwd;fspd; xUq;fpize;j 

gFjpahfNt xU fl;blf; fiyQd; 

mj;jifa r%fg; nghWg;Gfis 

Vw;Wf; nfhs;fpd;whd;.

kdpj r%jhaj;jpw;F Nrit 

nra;tjw;fhf ‘r%f ek;gpf;if’ 
nfhz;l xU epGzupd; ‘Gdpjkhd 
flik’ ,JNtahFk;. ,t;tifapy;> 

khwp tUk; Njitfs; kpFe;j jw;fhy 

etPd rKjhaj;jpd; gd;Kfq;nfhz;l 

nghWg;Gf;fshtd> fl;blf; 

fiyQu;fSf;fhd tiutyf;fzj;ij 

,iltplhJ khw;wp tUfpd;wJ.

“ghupa gyj;Jld; 

ghupa nghWg;Gf;fSk; 

$lNt tUfpd;wd”
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ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu mikr;R

02 tUl fhyj;jpw;F nghJr;Rfhjhu epWtdq;fSf;fhd 

E-Rfhjhu tiyaikg;ig (E-Health Net work) 
tbtikj;jy;> toq;Fjy;> epWTjy;

xg;ge;j ,y - HP/HI/H/01/2020

01.  02 tUl fhyj;jpw;F nghJr; Rfhjhu epWtdq;fSf;fhd 

E-Rfhjhu tiyaikg;ig tbtikj;jy;> toq;Fjy;> 

epWTtjw;F jifikiaAk; jFjpAKs;s tpiykD 

jhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu 

mikr;rpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff;FOtpd; 'C2" (mpc) 
jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;

02.  Njrpa Nghl;b tpiykD (NCB) Clhf tpiykDf;fs; 

elj;jg;gLk; gfpuq;f ngWif Kiwikapd; ,uz;L fbj 

ciw Kiw eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F> ntw;wpfukhd 

kDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; 

2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; 

kDjhuh; $l;bizf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk; Xh; 

gjpTngw;w xg;ge;jf;fhuuhf PCA3 rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

04.  Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh.12>500.00 nrYj;Jtjd; 

Nghpy kw;Wk; Xh; vOj;J %y Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; 2021.02.17 Kjy; 2021.03.02 ,w;fpilapy; K.g.9.30 Kjy; 

gp.g.2.00 tiu Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf nrayhsh; (ngWif) 

,lkpUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fSf;F Mq;fpy 

nkhopapyhd Xh; njhFjp Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;. Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; fzf;F 

,y - 7040244 ,w;F ,yq;if tq;fp jg;ungd; fpisapy; Xh; 

kPPsspf;fg;gLk; tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. mj;Jld; fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhd 

cWjpg;gLj;jYf;fhf gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw tpiykDTld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05. tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghprPypf;fyhk;.

06.  njhopy;El;g Kd;nkhopT kw;Wk; epjp Kd;nkhopT (tpiykD 

rkh;g;gpj;jy; gbtk; kw;Wk; tpiyr;Rl;L Mfpait ntt;NtW 

fbj ciwfspy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. rk;ge;jg;gl;l fbj  

ciwfspy; 'njhopy;El;g Kd;nkhopT" kw;Wk; 'epjp Kd; 

nkhopT" vd njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. gfpuq;f 

ngWif Kiwikapd; ,ul;il fbj ciw Kiw 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpwJ) Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

njhopy;El;g kw;Wk; epjp Kd;nkhopTfisAk; rk;ge;jg;gl;l 

,U nghwpaplg;gl;l ciwfspYk; ,l;L 'mry;" kw;Wk; 'efy;" 

vd;W Fwpg;gpl;L> ,t; ,U ciwfisAk; nghwpaplg;gl;l xU 

ciwapy; ,l;L ntt;Ntwhd ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> '(ngWifapd; ngah;) ,d; ngWiff;fhd tpiykD" 

vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ> 2021.03.03 

K.g.10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; nfhOk;G -10> = 

rq;fuh[ khtj;ij> ,y.26> 2Mk; khb> Rfhjhu mikr;R 

(nkb `T]; fl;blk;) ,d; ngWifg;gphpT> $l;l miw vd;w 

KfthpapYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplyhk;. jhkjkhd 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpTnra;ag;gl;l> 

,yq;ifapYs;s Xh; th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

,yq;if &gh 665>000.00 nfhz;l Xh; tpiykDg;gpizia 

vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

08.  nfhOk;G -10 tz.gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;j> 

,y.385> Rtrphpgha> Rfhjhu mikr;R> jpl;lkply; gphpT> 

gzpg;ghsh; (Rfhjhu jfty;fs;) mYtyfj;jpy; 2021.02.25Mk; 

jpfjp K.g.10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 

eilngWk;.

09.  Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 Kjy; gp.g 2.00 tiu - nfhOk;G 

-10> = rq;fuh[ khtj;j> ,y.26> 2Mk; khb> (njh.Ng 011-

2112713/0112112717)> Nkyjpf nrayhsh; (ngWif) ,lkpUe;J 

Nkyjpf jfty;fis Mh;tKs;s jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fSf;F ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 NkNy jug;gl;Ls;s KfthpahdJ : 

jiyth;>

mikr;R ngWiff;FO 'C2">
Rfhjhu mikr;R (nkb `T]; fl;blk;)

2Mk; khb> ,y.26>

= rq;fuh[ khtj;j>

nfhOk;G - 10.

Nghjdh itj;jparhiy - FUzhfy;
1.  FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapd; cztfj;ij 2021/ 2022 

Mz;by; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> toq;FenuhUtiuj; 

NjHe;njLg;gjw;fhf> chpj;jhd Jiwapy; jifikfisg; 

ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2.  ,jw;fhf MHtKs;s toq;FeHfsplkpUe;J> 2021.03.03 

md;W K.g. 10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykDj;jpwj;jy; md;iwa jpdk; mNj Neuk; gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpy; eilngWk;. mr;rkaj;jpy; tpiykDjhuH 

my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; mspf;fg; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

3.  2021.03.01 md;W gp.g. 3.00 tiu &gh 2500.00 ,w;fhd njhifia> 

itj;jparhiyapd; fhrhsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J gpujhd mYtyfj;jpy;> ,jw;fhd 

tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L> Kj;jpiuapl;L> ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~itj;jparhiyapd; cztfj;ij 

eilKiwg;gLj;jy; 2021/2022| vd;W njspthff; Fwpg;gpl;L> 

~jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> Nghjdh itj;jparhiy> 

FUehfy;| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F 

my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;.

5.  mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; 

gLj;jg;gl;l egHfs; kw;Wk; eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiyfis 

eilKiwg;gLj;Jifapy; murpw;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba 

nfhLg;gdTfisr; nrYj;jhj egHfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fis 

kPwpAs;s egHfSf;F kw;Wk; mtHfspd; gpujpepjpfSf;F 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.

6.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ KOikahfg; g+uzg;gLj;jg;glhj 

tpiykDf;fis epuhfhpf;Fk; chpik> FUehfy; Nghjdh 

itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiytUf;F chpj;jhFk;.

7.  fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; midj;Jk; ghprPyidf; 

FOnthd;wpdhy;> ghprPyidf;F cl;gLj;jg;gl;ljd; gpd;dH> 

NjHe;njLf;fg;gLk; Nrit toq;FeH> itj;jparhiyAld; 

guhkhpg;G xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

8.  Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; njhiyNgrp ,yf;fk; 037-

2233906I mioj;J ePbg;G ,y 2800 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

ngWiff; FO

Nghjdh itj;jpahriy>

FUehfy;.

ngWif mwptpj;jy;
itj;jparhiyapd; cztfj;ij 
eilKiwg;gLj;jy; - 2021/2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j 

ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (CRIWMP) 
ePh;g;ghrd mikr;R

IFB No.: CRIWMP/PMU/PROC/2021/SER/01/A

ngWif mwptpj;jy; – thfdq;fis thliff;F 
mkh;j;Jjy;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW ,U tUl fhyg;gFjpf;F thfdq;fis thliff;F mkh;;j;Jtjw;fhf ,yq;ifapYs;s 

thfdq;fis thliff;F toq;Fk; fk;gdpfsplkpUe;J my;yJ thfd chpikahsh;fsplkpUe;J nfhOk;G-10> 

T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk;; ,yf;fj;jpd;; 12 Mk; khbapYs;s ePh;g;ghrd mikr;rpd; fhykhw;wj;jpid 

jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; rhh;ghf nraw;wp;l;l 

gzpg;ghsh; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

2.  fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lkhdJ mjdJ 

nraw;ghl;il mDuhjGuk;> tTdpah> Gj;jsk;> FUehfy;> jpUNfhzkiy> kd;dhh; kw;Wk; nghyd;dWt Mfpa 

khtl;lq;fspy; mKy; elhj;Jfpd;wJ. ,r;nraw;wpl;lj;jpd; jiyikafkhdJ nfhOk;gpy; mike;jpUg;gJld;> 

cg-mYtyfkhdJ mDuhjGuj;jpy; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. nraw;wpl;lkhdJ thfdq;fis vhpnghUs;. midj;J 

guhkhpg;G> rhujpfs; kw;Wk; midj;J nrytpdq;fSk; chpikahshpdhNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk; 

vd;w mbg;gilapNyNa gpd;tUkhW thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

 (m)  njhFjp ,y. 01 – lgps; nfg;]; 4 WD nfhOk;G/ mDuhjGuk; mYtyfj;jpypUe;J 

  Vida khtl;lq;fSf;fhdJ – 06 x Nos.

 (M)  njhFjp ,y. 02 – xd;gJ (09) Mrdq;fSila ,ul;il Fsp&l;ly; thd; nfhOk;G/ mDuhjGuk; 

mYtyfj;jpypUe;J Vida khtl;lq;fSf;fhdJ – 01 x No.

3.  tpiykDjhuuhdth; thfdnkhd;wpd; chpikahsuhf my;yJ thfdq;fis thliff;F toq;Fk; 

fk;gdpahftpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh; mth;fspd; tpiykDf;fis ,izf;fg;gl;Ls;s A-1 kw;Wk; 
A-2 Mfpa gbtq;fspy; Fwpg;gpl;Ls;sthW nkhj;j mstpw;Fk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 01 Mk; ,yf;f 

njhFjpf;fhf xU gFjpf;F khj;jpuk; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;; nfhs;sg;glhky; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs;;; njhFjp thhpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. xU njhFjpf;F Nkyjpfkhf tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gbd;> fPNoAs;s VohtJ (07) ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;sthW xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd 

tpiykDgpizia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; jdpj;jdpahf gl;bayplg;gl;l xt;nthU njhFjpf;Fkhd 

jifik/ jFjpj;jd;ikia gpuj;jpNafkhf mlf;Fjy; Ntz;Lk;. kjpg;gPl;L nrad;Kiwapd; NghJ mt;thwhd 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Vida njhFjpfSf;F mth;fspd; xl;Lnkhj;jkhd nfhs;ssT 

kw;Wk; kPjpahfTs;s jifik/ jFjpj;jd;ik Nghd;wdtw;wpd; mbg;gilapy; kjpg;gPL nra;ag;gLk;. 

4.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa kl;l Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

h  p://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174939/Procurementmanual2006 20060817 with Sup8.
pdf/5d0563ed-05b1-4629-9937-db8e160aac29. Reference Guideline 3.2.

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk;; 

,yf;fj;jpd;; 12 Mk; khbapYs;s ePh;g;ghrd mikr;rpd; fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j 

ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 4 kzp tiuAk; 011 2672223 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. kpd;dQ;ry;: 

tendercriwmp@gmail.com    

6.  2021.02.17 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.09 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

xt;nthU njhFjp Mtzj;jpw;Fk; 4>000 ,yq;if &ghit (02 njhFjpfis mlf;fpAs;sJ) kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> xg;ge;jf;fhuhpd; tpahghu jiyg;Gf;fbjj;jpy; nraw;wpl;l gzpg;ghsh; CRIWMP 
vd Kfthpaplg;gl;l vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-10> T.B. [hah 
khtj;ij> 500 Mk;; ,yf;fj;jpd;; 12 Mk; khbapYs;s ePh;g;ghrd mikr;rpd; fhyepiy khw;wj;jpid 

jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l mYtyfj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  tpiykDf;fs; 91 ehl;fSf;F (tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 119 ehl;fs;) 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; ~~,yFthf nuhf;fg; 

gzj;jpy; khw;wf; $baJk; epge;jidaw;wJkhdJk;|| ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP nraw;wpl;l 

gzpg;ghshpd; ngahpy; KiwNa 01 Mk; ,yf;f njhFjpf;fhf 200>000 &ghtpw;fhdJk; 02 Mk; ,yf;f 

njhFjpf;fhf 40>000 &ghtpw;fhdJkhd njhifapy; (,U njhFjpfSf;Fkhd nkhj;jk; 240>000 &gh) 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpd; %ykhf my;yJ mt;thwhd 

tpiykD cj;juthjq;fis toq;Ftjw;fhf ,yq;if fhg;GWjp xOq;FKiwahf;fy; Mizf;FOtpdhy; 

mjpfhukspf;fg;gl;l ,yq;ifapy; gjpT ngw;w fhg;GWjpf; fk;gdpnahd;wpdhy; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD cj;juthj cUkhjphpahdJ tpiykD Mtzj;Jld; ~~A|| vd;w ,izg;Gld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykD cj;juthjkhf fhNrhiyfs; Vw;Wf;; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

8.  2021.03.10 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s ~~Nfs;tpg; ngl;bapy;|| 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “ Hiring of Vehicles for the CRIWMP – 
CRIWMP/PMU/PROC/2021/SER/01/A”  vd jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

nraw;wpl;l ngWiff;; FO>

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePh;g;ghrd mikr;R>

12 Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10.

9.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. chpa Kiwapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fs; mNj 

,lj;jpy; ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;s %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fs; rKfkspf;fyhk;.  

 jiythpd; rhh;ghf>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

 nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

 ePh;g;ghrd mikr;R>

 12 Mk; khb> 500> T.B. [hah khtj;ij>

 nfhOk;G-10.

Calling Quotations for
A Distribution System Covering 
Purchasing & Delivery Method

We are a leading Government owned commercial organization 
dealing with uplifting of local Handicrafts & the intention of 
creating market opportunities & sale of handicrafts locally & 
catering to foreign market requirements.

Quotations are called from reputed software developing 
companies  and experienced individuals who are 
authorized by the relevant principals.

A Pre-bid meeting will be held on Monday, 22nd Feb 
2021 at 10.30 a.m. at the below mentioned address prior 
to submitting quotations. Interested parties are requested to 
participate in a pre-bid meeting which will be mandatory 
when submitting quotations.

Key Requirements will be discussed in the pre-bid meeting & 
based on the outcome sealed quotations could be submitted 
by interested parties by post or hand delivered  on or before 
03rd March 2021 at 2.30 p.m. addressed to:

The Chairman (Procurement) Sri Lanka Handicrafts 
Board - Laksala  No. 215, Bauddhaloka Mawatha, 
Thummulla, Colombo 07.

The Tender Board of Sri Lanka Handicrafts Board has the right 
to accept or reject any Quotations. Further information can 
be obtained from the Head of IT Department 070-3453970.

State Ministry of Batik, Handloom 
Fabrics and Local Apparel Products

Sri Lanka Handicrafts Board – 
LAKSALA

rPj;jhtf;f gpuNjr rig - `q;nty;y

Nfs;tp mwptpj;jy; kw;Wk; ml;ltiz
rPj;jhtf;f gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd nrhj;Jf;fis 2021.03.02 Kjy; 2021.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

2021.01.08Mk; jpfjpa jpdkpd kw;Wk; jpdfud; gj;jphpiffspy; gpuRukhd epge;jidfs; kw;Wk; tpjpfSf;F mikthf 

fPo;f;fhZk; nrhj;Jf;fSf;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
tpahghuj;jpd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif &gh

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; &gh

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp;j; 

njhif 

01 ghJf;f Gjpa re;ij  kPd; fil ,y - 01

(epge;jid: kPd; fopTfs; Fj;jifjhuuhy; mfw;wpf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. ePh; kw;Wk; kpd; fl;lzq;fs; - Fj;jiff;fhuuhy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. Fj;jifjhuuhy; fopTg;nghUl;fs; 

mfw;Wtjw;fhf fopTg; nghUs; cs;spLk; ghj;jpuj;ij 

rPj;jhtf;f gpuNjr rigapd; kjpg;gPl;bd; fPo; jahhpj;J elj;jpr; 

nry;yy; Ntz;Lk;.)

15,000.00 500.00 66,350.00

02 ghJf;f gd;wpapiwr;rpf; fil

(epge;jid: Fj;jifjhuuhy; ePh; kw;Wk; kpd;rhu fl;lzq;fis 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fj;jifjhuuhy; fopTg;nghUs; 

mfw;Wtjw;fhf  fopTg; nghUs; ,Lk; 'fyp" nahd;iw rPj;jhtf;f 

gpuNjr rigapd; kjpg;gPl;bd; fPo; jahhpj;J elj;jpr; nry;yy; 

Ntz;Lk;. tpw;f Kbahky; vQ;Rfpd;w ,iwr;rpfis kWehs; 

tpw;gid nra;af; $lhJ

100,000.00 1,500.00 743,300.00

Nfs;tpg;gj;jpuk; tpepNahfpj;jy; - 2021-02-25 gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021-03-01 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs;; jpwj;jy; -  2021-03-01Mk;; jpfjp Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 

Kbtile;jTld; eilngWk;

[P. [ae;j Nuh`d>

jiyth;> rPj;jhtf;f gpuNjr rig> 

2021.02.12 Mk; jpfjp

jiyikafj;jpy;

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

Nfhl;Nl> kpTd; tPjp> ,y. 18Ir; NrHe;j (jw;NghJ 

245Mk; Nyd; ,uj;kyhidapy; trpf;Fk;) RutPu 

ntd;lNghdh (Nj.m.,y. 330400587V) Mfpa ehd;> 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;tjhtJ> nge;Njhl;il> 

NtuN`zitr; NrHe;j jHktHjd nfhNyhdpw;F 

(Nj.m.,. 570551370V) vd;dhy; toq;fg;gl;l> 

mw;Nwhzp kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhp]; rprpu 

vjphprpq;ftpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> 2017.08.06 

jpfjpaplg;gl;l> 2272 ,yf;f mw;Nwhzp jj;Jtk;> 

2021.02.17 Kjw;nfhz;L nray;tYg; ngWk; 

tifapy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;ljhfTk; Nkw;gb 

eguhy; Nkw;nfhs;sg;gLk vt;tpj nfhLf;fy; 

thq;fy;fSf;Fk; jhd; nghWg;gpy;iy vd;gjhFk;.

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb jpUj;jg;gl;l 

thwhd fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 

460) fhzp vLj;jw; 

rl;lk; 7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y:- ƒzˆ/3/2/1/55

xU gfpuq;fj; Njitf;fhf fPo;f;fhZk; 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpia 

vLj;Jf;nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ. 

,f; fhzp njhlu;ghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 9 Mk; gpuptpd; fPohd cupik 

Nfhuy; tprhuizfs; 2021/03/03 Mk; jpfjp 

`y;Jk;Ky;iy gpuNjr nrayfj;jpy; 

elhj;jg;glTs;sJ vd;gij nghJkf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f;fhzpf;F 

cupj;Jf; NfhUNthu; el;l<L tprhuizapd; 

NghJ rKfkspj;jy; Ntz;Lk;. ,J 

njhlu;ghf 7 Mk; gpuptpd; fPohd 

mwptpj;jnyhd;W ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurpd; 2021/02/08 Mk; 

jpfjp 2214/09 Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ.

ml;ltiz

khfhzk;  - Cth

khtl;lk;  - gJis

gpuNjr nrayhsu; gpupT - ̀ y;Jk; Ky;iy 

rpW gpupT  - fe;jgy;y NfhuNs

fpuhk Nrtfu; gpupT  -  ctj;njd;dh - 158 

rp

fpuhkk;   - ntNyfk

Muk;g tiugl (M.t) ,yf;fk;

   -  tiugl ,y 287> 

gpw;Nru;f;if ,y 

13> jhs; ,y 15

fhzp nkhj;j tp];jPuzk; -  - 0.4047 n`f;

tP.gp. Rndj; [pnde;j;unrd 

gpuNjr nrayhsu;> 

`y;Jk;Ky;iy.

2021/02/11 
gpuNjr nrayhsu; mYtyfk;> `y;Jk;Ky;iy 

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy; 

ePjpkd;wj;jpy; itg;gpyplg;gl;l e\;l<L

vdJ ,y: t/18/71/2005

fk;g`h khtl;lj;jpy; tj;jis gpuNjr 

nrayhsu; gp.B.b.rp.uh[pfh Mfpa ehd; 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 

33Mk; gpuptpd; fPo; fhZk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpf;Fupa e\;l 

<lhf Mapuk; &gh (&.1000/-) gzj;ij 

,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F fk;g`h khtl;l 

ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,y: 945/LA fPo; 

gw;W itf;fg;gl;Ls;snjd;gij ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 2019 

ngg;utup 27 Mk; jpfjp 2112/24 Mk; ,yf;f 

murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

gp.B.b.rp.uh[pfh 

gpuNjr nrayhsu;

tj;jis

2021.01. 16>

ml;ltiz

miktplk; :  Nky; khfhzk; fk;g`h 

khtl;lj;jpy; tj;jis 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; 

khl;lhnfhl fpuhkk;

fhzpapd; ngau; :  fz;Lgpbf;f Kbatpy;iy

tiugl ,y :  M.t.,y.fk; 3768

Jz;L ,y : 80

tp];jPuzk; : 0.0188 n`f;Nlau;

fk;g`h Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; 

itg;Gr;nra;ag;gl;l fzf;F ,y : 10037-

07-045018

md;ghh;e;j thbf;ifahsh;fNs...
vq;fsJ ghze;Jiw fpisahdJ 2020 

ngg;uthp khjk; 24Mk; jpfjp Kjy; ,y.383/1> 
fhyp tPjp> ghze;Jiw vDk; ,lj;jpw;F  

(ghze;Jiw efu rigf;F vjph;g;gf;fj;jpy;) 

,lkhw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

njhlh;GfSf;F - 0342243990
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Nky; khfhz rig
nghwpapay; epWtdk;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthwhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis> chpj;jhd gphpT nghwpapayhshpd; ngWiff; FOj; jiytH jw;NghJ miof;fpd;whH.

2.  I.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; (NCB) rigahy; tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. nghJ epjpapay; Rw;W epUg ,y 04/2016(ii) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhf> ,e;j ngWifapd; nkhj;j MFnryT kjpg;gPL 50 

kpy;ypad; &ghtpw;Fk; Fiwthdjhy;> gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; rPlh ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

 II.  ,e;j ngWiff;F nghJ epjpapay; Rw;WepUg ,y: 03/2020(i) chpj;jhtJld;> ~murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd epWtdq;fs; (SOE) ,jw;fhf tpiykDf;$Wfisr; rkHg;gpg;gjhapd;> Ie;J (5%) Kd;Dhpik toq;fg;gLk;|.

3.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;glj; jFjp ngWtjw;F ntw;wpahsuhd tpiykDjhuH> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;glhjhfNth my;yJ xg;gilf;fg;gl;l xg;ge;jk; Fwpf;Nfhs;fis epiwNtw;wj; jtwpajhfNth my;yJ 

tpiykDjhuhpdhy; fl;Lg;gLj;jg;gl Kbahky; Fwpj;j Neuj;jpy; Kbf;fg;glhkNyh my;yJ miuFiwahf Kbf;fg;gl;Nlh ,Uj;jyhfhJ vd;gJld; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+Hj;jp nra;a Ntz;baJld; nry;YgbahFk; 

rPlh gjpitAk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

(1)

njhlh; 

,yf;fk;

(2)

xg;ge;j ,yf;fk;

(3)

Ntiy tpguk;

(4)

nghJ xg;ge;jr; 

rl;l ,yf;fk; 

03 ,d; Njitg; 

ghLfs;

(5)

rPlh Njitg; 

ghLfs;

(6)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&)

(7)

tpiykDg; gpiz/ nry;Ygbf; fhyk;

(8)

tpiykDf; NfhUk; 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk; 

kw;Wk; xg;gilf;fg;gLk; 

,lk; kw;Wk; njhlHG 

nfhs;sNtz;ba 

njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP/DB/CON/21/62 tj;Jg;gpl;bty Mjhu itj;jparhiyapy; CLgFg;G gphptpw;fhd Gjpa 

eilghijapd; epHkhzpg;G kw;Wk; NthHl; ,y. 12I etPdkag;gLj;jy;

Mk; rP5 kw;Wk; rP6 3>000.00 tpiykDg; gpiz - 200>000.00 (105 

ehl;fs;)

gpuNjr nghwpapayhsH 

mYtyfk;> fk;g`h 

ePjpkd;w tPjp> fk;g`h.

njh.Ng. - 033-2222515
2 WP/DB/CON/21/63 fk;g`htpYs;s njf;fl;ld gj;khtj;jp k. k tpj;jpahyj;jpYs;s 120'x20' 

fl;blj;ijg; gOJghHj;jy;.

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 2>000.00 nuhf;fg;gz itg;G - 25>000.00 my;yJ 

tpiykDg; gpiz 50>000.00 (63 ehl;fs;)

3 WP/DB/CON/21/64 khf;nfhy mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;l ghlrhiyapYs;s ghHitahsH 

$lj;jpd; kpFjp Ntiy (ed;dlj;ijg; gphpT) - (Nk.kh)

Mk; rP7 kw;Wk; rP6 2>000.00 nuhf;fg;gz itg;G - 50>000.00 my;yJ 

tpiykDg; gpiz - 100>000.00 (105 

ehl;fs;)

gpuNjr nghwpapayhsH 

mYtyfk;> gpafk 

cLg;gpy tPjp> khf;nfhy> 

gpafk. njh.Ng. 

0112-963524
4 WP/DB/CON/21/65 gpafk js itj;jparhiyapy; RMO/MIIC tpLjpiag; Gduikj;jy; Mk; rP7 kw;Wk; rP6 2>000.00 nuhf;fg;gz itg;G - 50>000.00 my;yJ 

tpiykDg; gpiz - 100>000.00 (105 

ehl;fs;)

5 WP/DB/CON/21/66 ePHnfhOk;G gpuNjr nghwpapayhsH mYtyfj;jpd; kpFjp Ntiyapd; 

epHkhzpg;G (gbepiy 3)

Mk; rP6 kw;Wk; rP5 3>000.00 tpiykDg; gpiz - 250>000.00 (105 

ehl;fs;)

ePHnfhOk;G gpuNjr 

nghwpapayhsH mYtyfk; 

,y. 75> Y}tp]; gpNs];> 

ePHnfhOk;G. njh.Ng. 

0312-232357

6 WP/DB/CON/21/67 nfhNuj;njhl;l = Nrhkhde;j tpj;jpahyaj;jpy; Gjpa foptiwg; gphpit 

epHkhzpj;jy;

,y;iy rP9 kw;Wk; rP8 1>000.00 nuhf;fg; gzitg;G - 10>000.00 gpuNjr nghwpapayhsH 

mYtyfk;> gj;juKy;y> 

njghzk> gd;dpg;gpl;b. 

njh.Ng. 011-2844354

7 WP/DB/CON/21/68 N`hkhfk ghJf;f = gpauj;jd k. k. tpj;jpahyaj;jpy; 90’x25’ %d;W 

khb fl;likg;gpd; kpFjp Ntiy> fl;blj;ijg; gOJghHj;jy; (gbepiy 1)

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 2>000.00 nuhf;fg; gzitg;G - 25>000.00 N`hkhfk gpuNjr 

nghwpapayhsH mYtyfk; 

ePjpkd;w tPjp> N`hkhfk. 

njh.Ng. 0112-855719
8 WP/DB/CON/21/69 N`hkfktpYs;s khahJd;id kfh tpj;jpahyaj;jpd; 90’x25’ %d;W 

khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiy. (jiu khbiag; g+Hj;jp nra;jy;)

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 2>000.00 nuhf;fg; gzitg;G - 25>000.00

9 WP/DB/CON/21/70 kPnfhil MAHNtj itj;jparhiyapy; Vw;fdNtAs;s (32'x81') msT 

rikayiwiag; Gduikj;jy;

Mk; rP5 kw;Wk; rP6 3>000.00 tpiykDg; gpiz - 200>000.00 (77 

ehl;fs;)

10 WP/DB/CON/21/71 N`hkhfk gyfk = nguFk; K tpj;jpahyaj;jpYs;s jdp khbf; fl;bl 

(60'x20') $iuiag; gOJghHj;jy;

Mk; rP7 kw;Wk; rP8 1>000.00 nuhf;fg; gzitg;G - 10>000.00

11 WP/DB/CON/21/72 nj`ptis ngsj;j ghypf;fh tpj;jpahyaj;jpYs;s foptiwiag; 

gOJghHj;jy;

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 2>000.00 nuhf;fg; gz itg;G - 25>000.00 ,uj;kyhid gpuNjr 

nghwpapayhsH 

mYtyfk;> ,y. 

25> kspfht tPjp> 

,uj;kyhid. njh.Ng. 

0112-622517

12 WP/DB/CON/21/73 gpypae;jy Nrhk tPu re;jpurpwp tpj;jpahyaj;jpYs;s 90'x25' %d;W khbf; 

fl;blj;ijg; (gbepiy 2) Gduikj;jy;

,y;iy rP9 kw;Wk; rP8 1>000.00 nuhf;fg;gz itg;G - 5>000.00

13 WP/DB/CON/21/74 fSj;Jiw tyj;ju K tpj;jpahyaj;jpy; 80'x20' fl;blf; $iuapd; 

mtrugOJ ghHj;jy;

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 1>000.00 nuhf;fg; gzitg;G - 10>000.00 fSj;Jiw gpuNjr 

nghwpapayhsH 

mYtyfk;> Rkzfy tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F. njh.

Ng. 034-2237349

14 WP/DB/CON/21/75 khtj;jfk gpuNjr nghwpapayhsH mYtyfj;jpYs;s kpFjp Ntiyfspd; 

epHkhzpg;G (gb epiy 3)

Mk; rP5 kw;Wk; rP6 3>000.00 tpiykDg; gpiz - 250>000.00 (77 

ehl;fs;)

kj;Jfk gpuNjr 

nghwpapayhsH 

mYtyfk;> Mde;j 

rh\;jfya> kj;Jfk. 

njh.Ng. 034-2247617

15 WP/DB/CON/21/76 kj;Jfk `e;jfphpfe;j tpj;jpahyaj;jpYs;s 40'x20' tFg;giwf; 

fl;blj;jpd; epHkhzpg;G

,y;iy rP7 kw;Wk; rP8 2>000.00 nuhf;fg;gz itg;G - 25>000.00 my;yJ 

tpiykDg; gpiz - 50>000.00 (63 

ehl;fs;)

16 WP/DB/CON/21/77 ghze;Jiw gpuNjr nghwpapayhsH mYtyfj;jpd; kpFjp Ntiyfspd; 

epHkhzpg;G (gbepiy 2)

Mk; rP5 kw;Wk; rP6 3>000.00 tpiykDg; gpiz - 200>000.00 (77 

ehl;fs;)

ghze;Jiw gpuNjr 

nghwpapayhsH 

mYtyfk;. = k`h 

tp`hiu tPjp> ghze;Jiw 

njh.Ng. 038-2243078

4.  tpiykDf; NfhUk; Mtzj;jpYs;s jifikfs; g+Hj;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

5.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuUf;F> toq;fg;gl;Ls;s ml;ltizapYs;s chpj;jhd gpuNjr nghwpapayhsH mYtyfq;fspypUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mYtyf Neuq;fspy; mNj Kfthpapy; 

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fisg; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

6.  Nky; khfhz rigapd; chpj;jhd gpuNjr nghwpapayhshpw;F (ml;ltizapd; ,y. 09 epuypy; cs;sthW) vOj;JUtpyhd Ntz;Ljnyhd;iwr; rkHg;gpj;J> xU kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; %yk;> 2021.02.15 

Kjy; 2021.03.08 tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk;> 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu> cj;Njr tpiykDjhuH my;yJ mthpd; ju mq;fPfhuk; ngw;w Kftuhy;> xU KOikg; gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;ssT nra;J nfhs;syhk;. nfhLg;gdthdJ nuhf;fg;gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

7.   gpujpfspyhd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ntt;Ntwhd jghYiwfspy; NrHf;fg;gl;L> nraw;wpl;lj;jpd; ngaH jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl;L> 2021.03.09 md;W K.g. 10.30 kzp my;yJ 

mjw;F Kd;djhf chpj;jhd gpuNjr nghwpapayhsH mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapYs;sthwhdJ) Kfthpaplg;gl;L mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDj;jpwg;gpy; fye;Jnfhs;s Kd;tUk; tpiykDjhuH my;yJ 

tpiykDjhuhpd; gpujp Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;ljd; gpd;dH mit cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; xU tpiykDg; gpiz my;yJ nuhf;fg;gz itg;igf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapYs;sthwhdJ>)

9.  Fwpj;j tpiykDjhuHf;F> 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jj;jpd; fPohf gjpT nra;ag;gl Ntz;bJld; Fwpj;j gjpTr;rhd;wpjo; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (ml;ltizapy; ,y. 04 epuypy; cs;sthwdJ.)

jiytH>

ngWifg; gphpT>

nghwpapay; epWtdk; (Nk.kh)

5Mk; khb

# 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.

2021.02.15

njh.Ng - 0112-092504

ngf;]; - 0112-092505

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if n`hf;fp rk;Nksdk;> ,yq;if fuk; rk;Nksdk;> ,yq;if N`d;l; Nghy; rk;Nksdk; kw;Wk; 
,yq;if Nfhy;g; rk;Nksdj;jpd; epiwNtw;Wf;FO mjpfhhpfis Njh;e;njLg;gjw;fhd thf;nfLg;ig 
elj;JtJld; ,ize;j epakpf;fg;gl;l thf;nfLg;Gf; FOit mwpKfQ; nra;jy; kw;Wk; kfh rigf; $l;lk;.

tpisahl;L mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F 2021 ngg;uthp 10Mk; jpfjp tpepNahfpf;fg;gl;l 

,y-2214/47 th;j;jkhdp mwptpj;jypy; mjpfhuj;ij xg;gilj;Js;s rq;fq;fs;/rk;Nksdq;fspd; thf;nfLg;Gf; 

fkpl;bia mwpKfQ; nra;jy; kw;Wk; jfty;fis toq;Ftjw;fhf elj;jg;gLk; tpNrl kfh rigf;$l;lk; 2021 

khh;r; 02Mk; jpfjp

01. ,yq;if n`hf;fp rk;Nksdk;   - K.g.9.30

02. ,yq;if fuk; rk;Nksdk;   - K.g.11.00 

03. ,yq;if N`d;l; Nghy; rk;Nksdk; - gp.g.1.00

04. ,yq;if Nfhy;g; rk;Nksdk;  - gp.g.2.30

,y.9 gpypg; Fzth;jd khtj;j> nfhOk;G - 07 ,y; mike;Js;s tpisahl;L mikr;rpd; 4Mk; khbapy; 

mike;Js;s ld;fd;itl; Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

,jw;fhf ,yq;if n`hf;fp rk;Nksdk;> ,yq;if fuk; rk;Nksdk;> ,yq;if N`d;l;Nghy; rk;Nksdk; kw;Wk; 

,yq;if Nfhy;g; rk;Nksdj;jpd; kw;Wk; Nkw;gb rk;Nksdj;jpd; ahg;gpd; gpufhuk; ,ize;j tpisahl;L fofk;> 

epWtdq;fs;> rq;fq;fs; ,Ug;gpd; mjNdhL ,ize;j epWtdq;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; gpujpepjpnahUtUf;F 

Nkw;gb jpdk; me;j Neuj;jpNyNa jkJ tpisahl;L fofj;jpd; Msilahsj;ij cWjp nra;Ak; Mtzq;fSld; 

,t;tpNrl kfh rigf; $l;lj;jpw;F rKfkspf;FkhW jaTld; mwptpf;fpNwd;.

gzpg;ghsh; ehafk;

tpisahl;L mgptpUj;jp jpizf;fsk;.

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irfSf;fhd mDkjp ml;ilfSk; Neu#rpfSk; chpa 

tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F 

mQ;ryplg;gl;Ls;sdntd ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ.

ghPl;ir

ghPl;ir 

eilngWk; 

jpfjpfs;

ghPl;ir 

eilngWk; 

efuk;

01

fpuhk mYtyh; Nritapd; IIIMk; tFg;gpd; 

mYtyh;fSf;fhd fzpdp mwpit Nrhjpg;gjw;fhd 

vOj;Jg; ghPl;ir kw;Wk; tpidj;jpwd;fhz; jilj;jhz;ly; 

ghPl;ir - 2019 (II) (2021)

2021 

ngg;uthp 20

ehL 

KOtJk;

02
fj;Njhypf;f kiwg; ghlrhiy ,Wjpr; rhd;wpjo;g; ghPl;ir 

- 2019 (2021)

2021 ngg;uthp 

20>21

ehL 

KOtJk;

mDkjp ml;il fpilf;fg;ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLk; 

tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg;ngah;> KfthpfSld; ,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk;rhh; 

ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis> fpisiaj; njhlh;G nfhs;f. ,g;ghPl;irfSf;Fhpa mDkjp 

ml;ilfis www.slexams.com ,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp  : 011-2785230/0112786150
njhiyefy;  : 011-2784232

gP.rdj; g+[pj

ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;.
5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhh; ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis>

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij> gj;juKy;iy.

2021 ngg;uthp 17 Mk; jpfjp.
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ePu; toq;fy; mikr;R

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

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)

Njit 

ahd 

tpiy 

kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg;gLk;

nryT 

(&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;

01 mDuhjGuk;> WBQ 17,  IIMk; gbepiyiar; Rw;wp njhlh; Ntyp 

kw;Wk; vy;iyr; Rtiu eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y. RH/NC/DGM/ANT/WBQ-17/2021/039

2,000/-+VAT &gh 

36,000/-
fl;bl epu;khzj; Jiwapy; C8 my;yJ C7 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

2.4 kpy;ypad; gpxep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> 

mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

02 nkhud;njhl;l ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;fhd Filter Mediait 

toq;Fjy; kw;Wk; nfhz;L itj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(SAB)/AGM(KEG)/REH/ KEGALLE/
CIVIL/2020/167

2,000/-+VAT &gh 

9,300/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C9 
my;yJ C8 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT 

0.9 kpy;ypad; gpxep (rgufKt)> NjePttr> Gjpa 

efuk;> ,uj;jpdGhp;.  
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

03 mk;gyhq;nfhl gpuhe;jpaj;jpw;fhd Gjpa ,izg;Gfis toq;Ftjw;F 

mfopfis mfo;jy;> kPs; epug;Gjy; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 

nghUj;jpfSld; ePH; khdpfis nghUj;Jjy; 

xg;ge;j ,y. RSC(S)/P&C/NEW SERVICE/AMBALANGODA/
O&M/2020-166

6,000/-+VAT
**

&gh 

135,000/-
Gjpa Nrit ,izg;Gfis toq;Ftjpy; 

tpiykDjhuh;fSf;F ,Uf;f Ntz;ba jFjp 

kw;Wk; jifikfs; kw;Wk; ,uz;L tUl fhyk; 

Nritfs; toq;Ftjpy; mDgtk; kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

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

8.93 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

Kdpjhr khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.

Tele:041-2229792  Fax  041-2224769

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

04 nghyd;dWit gioa ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpapy; Micro 
Strainer f;fhd rptpy; kw;Wk; M&E NtiyfSf;fhd  tbtikg;G 

kw;Wk; eph;khz xg;ge;jq;fs; 

xg;ge;j ,y. CB/NC/DGM/T&C/M&E/2020/296

12,500/-+VAT
**

&gh 

210,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; - gpxep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> 

mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609
nghyd;dWitapy;;;; 2021-02-24Mk; 

jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

05 <r;rpyk;gw;W ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s cg;g+uy; gpuNjrj;jpy; PVC/
DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs;> DI thy;Tfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis ,izj;jy; kw;Wk; gjpj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC(E)/DGM/RECH/LAY-PVC/ EACH/
TRINCO/2021/03

2,000/-+VAT &gh 

21,250/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C9 
my;yJ C8 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT

1.2 kpy;ypad; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 

(fpof;F)> NjePttr> ,y. 48A/1,  
fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    Fax: 026-2225225

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

06 Nffhiy ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; nkhud;njhl;l cs;sPh;g;gpy; 

nghWg;ghsh; miwia eph;khzpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(SAB)/AGM(KEG)/REH/ KEGALLE/
CIVIL/2020/140

2,000/-+VAT &gh 

12,000/-
fl;bl epu;khzj; Jiwapy; C9 my;yJ C8 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

1.0 kpy;ypad; gpxep (rgufKt)> NjePttr> Gjpa 

efuk;> ,uj;jpdGhp;.  
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

07 nfhyd;dht nghwpapayhsh; mYtyfg; gpuNjrj;jpw;fhd gFjp 

gphpg;Gfs; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y. WC/M(K)/KOLONNAWA/2021/02-RH

4,000/-+VAT &gh 

73,500/-
fl;bl epu;khzj; Jiwapy; C8 my;yJ C7 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

4.90 
kpy;ypad;

gpxep  (W-C),  ,y. 175A,  fYnjhl;l 

fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856420-3

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

08 fsdp gpuhe;jpaj;jpYs;s (fsdp) gpuNjr nghwpapayhsh; 

gpuNjrj;jpw;F Gjpa ,izg;Gfis toq;Fjy;. 

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/SC/KEL(O&M)/2020/57

12,500/-+VAT
**

&gh 

224,500/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

22.45 
kpy;ypad;

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

tPjp> fltj;ij. 

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

09 Kfhikahsh; (fsdp) gpuhe;jpak; gbepiy III,d; (gpafk) gpuNjr 
nghwpapayhsh; gpuNjrj;jpw;F 63kpkp Kjy; 225 kpkp tiuahd 

tpl;lKs;s Foha;fs; PE  kw;Wk; uPVC Foha;fis gjpg;gjw;F 

Foha; mfopfis mfo;jy; kw;Wk; kPs;epug;Gtjw;fhd tpiyfis 

mioj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/LAYING/KEL(RH)/2021/06

12,500/-+VAT
**

&gh 

343,500/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

22.9 
kpy;ypad;

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

tPjp> fltj;ij. 

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

10 nfhl;Lnfhl Kjy; gl;lnghy tiuapy; cj;Njr gpujhd gk;gpf;F 

uPVC/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs;> DI/CI thy;Tfs; 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fisg; gjpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/LAYING/UDUGAMPOLA/
GAM(RH)/2021/32

12,500/-+VAT
**

&gh 

300,400/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

20.03 
kpy;ypad;

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

tPjp> fltj;ij. 

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

11 gz;lhutis ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; g+dhfy re;jp Kjy; 

jh;kghy jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fk; tiu DI/HDPE Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;jpfis gjpj;jy; kw;Wk; ,izj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
BANDARAWELA/2020/13

12,500/-+VAT
**

&gh 

273,250/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

18.2 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

12 k`paq;fid ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; cs;sPH;g;G Foha; topia 

Nkk;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
MAHIYANGANAYA/2020/240

4,000/-+VAT &gh 

55,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C8 
my;yJ C7 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT

3.5 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

13 80 cum nfhs;ssTila ngNuh rPnke;J jhq;fpia eph;khzpj;jy;> 

gjpj;jy; kw;Wk; DI Foha;fis ,izj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
DIVITHOTAWELA/2020/219

6,000/-+VAT
**

&gh 

86,500/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.75 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

14 gz;lhutis Ntiyj; jsj;jpw;F gliy> ngah;g; gyif kw;Wk; 

Ntypaply;

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
BANDARAWELA/2020/229

4,000/-+VAT &gh 

58,500/-
fl;bl epu;khzj; Jiwapy; C8 my;yJ C7 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

3.9 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

15 ckd;fe;Ju gpuNjrj;jpy; cs;s tpepNahfq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf 

DI/HDPE Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jpfis gjpj;jy; kw;Wk; 

,izj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
DIYATHALAWA/2021/19

12,500/-+VAT
**

&gh 

220,750/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

14.7 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

16 jpaj;jyhtapy; cs;s tpLKiw gq;fshtpy; Fspayiwfis 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; Xa;T miwia eph;khzpj;jy;. 

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
DIYATHALAWA/2020/260

4,000/-+VAT &gh 

67,500/-
fl;bl epu;khzj; Jiwapy; C8 my;yJ C7 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

4.5 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa 

tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

17 mk;gyhd;Njhl;l ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpapd; cdp`h 

nghwpj;njhFjpapd; Filter Mediait Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; gpujpaPL 

nra;jy;. 

xg;ge;j ,y. RSC(S)/P&C/C/FILTER MEDIA/AMBALANTOTA/
RECHARGEABLE/2020-62R

2,000/-+VAT &gh 

25,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C9 
my;yJ C8 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

1.46 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (njw;F)> 395> FkhuJq;f 

Kdpjhr khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.

Tele:041-2229792  Fax  041-2224769

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

18 al;bEtu gk;gp ,y;yj;jpy; cj;Njr kpd; gpwg;ghf;fp miw kw;Wk; 

vhpnghUs; jhq;fpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. KNPIWSP/WORK/PC-1/2020-89

4,000/-+VAT &gh 

45,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiw my;yJ 

fl;bl eph;khzj; Jiwapy; C8 my;yJ C7 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT

- fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; 

toq;fy; jpl;lk;> NjePttr> g`y 

nfhz;lnjdpa> fl;Lf];njhl;l.

Tele : 081-2492287 Fax : 081-2492286

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

19 ghhpa khj;jis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; fPOs;s 

nraypog;GfSf;fhd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; ,izg;G 

,lkhw;wq;fs;. 

xg;ge;j ,y. RSC-C/GMWSP/PL/CB/MATALE/2020/01 R

6,000/-+VAT
**

&gh 

132,500/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C7 
my;yJ C6 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

8.9 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

20 g+[hgpl;ba ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; tUkhdkw;w ePh; toq;fiyf; 

Fiwj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC/KN/O&M/PUJA/2020/254 R

6,000/-+VAT
**

&gh 

75,100/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C7 
my;yJ C6 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

6.3 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

21 nghy;nfhy;y ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpapypUe;J cad;tj;j 

ePH;j;Njf;fk; tiu gpujhd ghpkhw;wq;fisg; gjpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC-C/P&D/PL/KNPIWSP/POLGOLLA/2020/323

12,500/-+VAT
**

&gh 

250,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C6 
my;yJ C5 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

24.5 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
AGM mYtyfj;jpy;; 2021-02-22Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

M&E Nfs;tpfs;
22 fl;Lehaf;fhtpYs;s BOI gk;gp epiyaj;jpw;F Jizg;ghfq;fSld; 

$ba rj;jkw;w outdoor  Type 700kVA  Stand by  kpd; gpwg;ghf;fpnahd;iw 

toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;.

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/M&E/GAM(RH)/2020/61

12,500/-+VAT  
**

&gh 

316,760/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

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

Tele:0112922129 Fax:0112922146
fl;Lehaf;f BIO Ntiyj; jsj;jpy; 2021-02-24Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

23 uj;njhYfk gioa ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F 

Jizg;ghfq;fSld; $ba ,uz;L vz;zpf;ifahd Rz;zhk;G N;lh]

pq; gk;gpfis toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;.

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/M&E/GAM(RH)/2020/62

4,000/-+VAT  &gh 

20,400/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

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

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

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

Tele:0112922129 Fax:0112922146
uj;njhYfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpapy;;; 

2021-02-25Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

24 ngj;Njfk - fynfju gpujhd ghpkhw;wq;fSf;F epiyf;Fj;jhf 

nghUj;Jk;  gk;gpj; njhFjpfs; in Line Booster kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y. RSC(S)/M&E/S/BOOSTER PUMPS/BADDEGAMA-
GALAGODA/RH/2020-01

12,500/-+VAT  
**

&gh 

135,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gp.x.ep. (njw;F)> 395> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw.

Tele:041-2229792  Fax  041-2224769

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp
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25 mYj;nty cs;sPh;g;Gf;F Sludge Type Submersible gk;gpj; njhFjpfs; 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;.

xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/BADULLA/2021/21

6,000/-+VAT  
**

&gh 

130,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

26 2021-01-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. khu];]d ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; nfhs;ssit mjpfhpj;jy; kw;Wk; nghpjhf;Fjy; xg;ge;j ,y.  RSC-C/M&E/S&I/M&E/CAP/ MARASSANA/2020/30 -  ,e;jf; 
Nfs;tpf;fhd jFjpj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd. ~~cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT|| kw;Wk; ,e;jf; Nfs;tpf;fhd KbTWj;jy; jpfjp 2021-03-10Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-02-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

27 2021-01-27Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gynfhy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; nfhs;ssit mjpfhpj;jy; kw;Wk; nghpjhf;Fjy; - xg;ge;j ,y. RSC-C/M&E/S&I/M&E/CAP/BALAGOLLA/2020/28 - ,e;jf; 
Nfs;tpf;fhd jFjpj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd. ~~cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT|| kw;Wk; ,e;jf; Nfs;tpf;fhd KbTWj;jy; jpfjp 2021-03-10Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-02-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

SUPPLY TENDERS

28 mDuhjGuk; gpuhe;jpaj;jpw;F Nghh;N`hy; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;. (20KW Fiwe;j)

xg;ge;j ,y. RH/NC/DGM/ANP/2021/032

4,000/-+VAT  &gh 

43,800/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

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

gpxep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

29 mDuhjGuk; gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F 46 vz;zpf;ifahd 2Kw 
Air Cooled, Engine Driven, Portable kpd; gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y.  RH/NC/DGM/GEN/SUP/2021/029

4,000/-+VAT  &gh 

59,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

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

gpxep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

30 mk;gj;jiy Gjpa ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F  ikaePf;fp 

gk;gpfis (Alum & Lime Transfer Pumps) toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y. RPC/WP/G/AMB/M&E/RH/2019/60R

4,000/-+VAT  &gh 

22,500/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

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

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  Fax:0112549199

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

31 50>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2”) Gunmetal Ferrules
fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y. SUP&MM/GF-01/2020/12R

20,000/-+VAT  
**

&gh

1,160,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

10/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

32 (nfhOk;G tlf;F) gpuhe;jpa KfhikahsUf;F Stainless Steel Repair 
Clamps toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y. WC/SS/M(C-N)/R.CLAMP/2020/214-O&M

2,000/-+VAT  &gh 

25,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

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

gpxep  (W-C),  ,y. 175A,  fYnjhl;l fl;blk;> ehty 

tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856420-3

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

33 Multi-Angle Workshop Hydraulic Heat Fusion HDPE Pipe Tube Elbow 
Tee Cross- Tee Fittings Fabricating Butt Welding ,ae;jpuk; vd;gtw;iw 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y. NWSDB/M&E/HDPE MULTI ANGLE BWM/
EUQIPM/01

2,000/-+VAT  &gh 

25,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

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

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

10/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

34 fsdp gpuhe;jpaj;jpd; Jhpjg;gLj;jg;gl;l Gjpa ,izg;G jpl;lj;jpw;F 

Polyproperlyne (PP) Clamp Saddles fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/SS/PP/KEL(RH)/2021/04

12,500/-+VAT  
**

&gh 

342,200/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

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

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

,ae;jpuq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

35 gpxep (W/N) mYtyfj;jpd; eph;khzg; gphptpw;F bg;gh; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

Contract  No: RSC(W/N)/SS/HIRING/ CONS.(REC)/2021/01

2,000/-+VAT  &gh 

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

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

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

36 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F bg;gh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2020/120RR
2,000/-+VAT  &gh 

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

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

Tele:0112922129 Fax:0112922146

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

37 fsdp gpuhe;jpaj;jpd; ([h-vy) gpuNjr nghwpapayhsUf;F gf;Nfh 

Nyhlh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2021/30

4,000/-+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

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

thfd Nrit Nfs;tpfs;

38 (tlf;F kj;jpa) gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpd; fPOs;s thfd 

nraw;ghLfSf;fhd Nritfs;

xg;ge;j ,y. RSC/NC/DGM/VEHICLE/2021/019

4,000/-+VAT  &gh 

67,600/-
Vehicle Services providers gpxep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

fl;blk; thliff;fkh;j;Jjy;

39 nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F (jpk;gphpf];aha) fl;blnkhd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MCS/276/2020/R1

4,000/-+VAT  &gh 

50,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

10/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

40 jythf;fiy nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F fl;blnkhd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CE/SER/O&M/THALAWAKELE/2020/255 R

2,000/-+VAT  - Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

Nritf; Nfs;tpfs;

41 fynfju ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F guhkhpg;G NtiyfSf;fhd 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CN/SER/O&M/GALAGEDARA/2020/320

6,000/-+VAT  
**

&gh 

60,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
Kfhikahsh;; (Central N) mYtyfj;jpy;; 2021-

03-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

42 ehtyg;gpl;ba ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

guhkhpg;G Nritfs; 

xg;ge;j ,y. RSC-C/CS/SER/O&M/NAWALAPITIYA/2021/18

2,000/-+VAT  &gh 

15,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

43 tyg;gid ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s gk;gpf;fhd Rj;jpfhpg;G 

guhkhpg;G kw;Wk; nraw;ghLfs; Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CE/SER/O&M/ WALAPANE/2020/49

4,000/-+VAT  &gh 

51,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
nghwpapayhsh; (Etnuypah) mYtyfj;jpy;; 2021-

03-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

44 ghj;jJk;gu ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F guhkhpg;G NtiyfSf;fhd 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CN/SER/O&M/PATHADUMBARA/2020/309

6,000/-+VAT  
**

&gh 

80,500/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
Kfhikahsh;; (CN) mYtyfj;jpy;; 2021-03-08Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

45 nkjJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; uq;fy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpapd; nkjJk;gu kw;Wk; nfhl;lfy cs;sPh;g;Gf;fhd Rj;jpfhpg;G 

kw;Wk; guhkhpg;G xg;ge;j Nritfs;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CE/SER/O&M/MEDADUMBARA/2021/22

4,000/-+VAT  &gh 

58,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
Kfhikahsh;; (CE) mYtyfj;jpy;; 2021-03-08Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

46 nghWg;gjpfhhp mYtyfk; (`hhp];gj;Jt) kw;Wk; Kfhikahsh; 

kj;jpa tlf;F (O&M) mYtyfj;jpw;fhd guhkhpg;G NtiyfSf;fhd 

xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CN/SER/O&M/CN/2021/17

6,000/-+VAT  
**

&gh 

93,530/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
Kfhikahsh;; (CN) mYtyfj;jpy;; 2021-03-08Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

n[dpl;Nlhhpay; Nritf; Nfs;tpfs;

47 ENfnfhl> ehty tPjp> 175A, fYnjhl;l fl;blk;> (Nkw;F kj;jpa) 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. WC/P&D/JANITORIAL/RSC(WC)/2020/03

6,000/-+VAT  
**

&gh 

80,000/-
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; 

Fiwe;jgl;rk; %d;W (03) tUl fhy mDgtk; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

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

gpufhuk; gjpT

gp.x.ep.  (W-C),  ,y. 175A,  fYnjhl;l fl;blk;> 

ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856420-3

03/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

48 fhyp gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC(S)/P&C/J/GALLE AE/O&M/2020-172

6,000/-+VAT  
**

&gh 

133,000/-
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; 

Fiwe;jgl;rk; %d;W (03) tUl fhy mDgtk; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

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

gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (njw;F)> 395> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw.

Tele:041-2229792  Fax  041-2224769

03/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

 jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s www.drc.gov.lk ,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.



லாகூரில் நடைபெற்ற 3-வது 
மறறும் கடைசி ரி 20 பொட்-
டியில் பென்ஆபிரிககாடவ 4 
விகபகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 
ொகிஸொன் 2-1 எனத் பொைடை 
பவன்்றது.

ொகிஸொன் - பென்ஆபிரிகக 
அணிகளுககு இடையில் மூன்று 
பொட்டிகள் பகாணை ரி 20 கிரிக-
பகட் பொைர் லாகூரில் நடை-
பெற்றது. முெல் ஆட்ைத்தில் 
ொகிஸொனும், 2-வது பொட்டி-
யில் பென்ஆபிரிககாவும் பவறறி 
பெற்றன.

பொைடை டகபெறறுவெறகான 
பவறறிடய தீர்மானிககும் 3-வது 
மறறும் கடைசி பொட்டி லாகூரில் 
கைநெ 14 ம் திகதி நடைபெற்றது. 
முெலில் துடுபபெடுத்ொடிய பென்-
ஆபிரிககா 20 ஓவரில் 8 விகபகட் 
இழபபிறகு 164 ஓட்ைஙகள் பசர்த்-
ெது. பைவிட் மில்லர் அதிகெட்ச-
மாக 45 ெநதில் 5 ெவுணைரி, 7 சிகச-
ருைன் 85 ஓட்ைஙகள் விளாசினார்.

பின்னர் 165 ஓட்ைஙகள் அடித்-
ொல் பவறறி என்்ற இலககுைன் 
ொகிஸொன் களம் இ்றஙகியது. 

பொைகக வீைர் முகமது ரிஸவான் 
30 ெநதில் 42 ஓட்ைஙகள் அடித்-
ொர். 3-வது வீைைாக களம் இ்றஙகிய 
ொெர் அசாம் 30 ெநதில் 44 ஓட்ைங-
கள் பசர்த்ொர்.

ஹசன் அலி ஆட்ைமிழககாமல் 
7 ெநதில் 20 ஓட்ைஙகள் விளாச, 
ொகிஸொன் 18.4 ஓவரில் 6 
விகபகட் இழபபிறகு 169 ஓட்ைங-
கள் எடுத்து 4 விகபகட் வித்தியாசத்-
தில் அொை பவறறி பெற்றது. இநெ 

பவறறியின் மூலம் டி20 பொைடை 
2-1 என ொகிஸொன் டகபெறறி-
யுள்ளது. பென்ஆபிரிககா சுழற-
ெநது வீசசாளர் ெபடைஸ ஷாம்சி 4 
ஓவரில் 25 ஓட்ைஙகள் விட்டுக-
பகாடுத்து 4 விகபகட் வீழ்த்தியும் 
ெயனில்லாமல் பொனது .

முகமது நவாஸ ஆட்ை நாயகன் 
விருடெயும், முகமது ரிஸவான் 
பொைர் நாயகன் விருடெயும் 
பவன்்றனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 க்பபரவரி மா்தம 17ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலஙடக வம்சாவளி வீைாஙகடன-
யான கிபைககத்டெச பசர்நெ எலனி 
களவுதியா பொலாக, கிபைககத்தில் 
கைநெ வாைம் (13) நடைபெற்ற பென் 
பஹலனிக உள்ளக பமயவல்லுநர் சம்-
பியன்ஷிப பொைரில் பெணகளுககான 
பகாலூன்றிப ொயெலில் முெலிைத்-
டெப பெறறு அசத்தினார்.  

குறித்ெ பொட்டியில் 4.71 மீற்றர் 
உயைத்டெத் ொவிய அவர், ெனது ெனிப-
ெட்ை அதிசி்றநெ உயைத்டெப ெதிவு-
பசயது ஒலிம்பிக விடளயாட்டு விழா-
வுககான அடைவு மட்ைத்டெப பூர்த்தி 
பசயொர்.

இதில் சி்றபெம்சம் என்னபவனில், 
2016 றிபயா ஒலிம்பிககில் பகாலூன்-
றிப ொயெலில் ெஙகப ெெககம் பவன்்ற 
கிபைககத்டெச பசர்நெ பகெரினா ஸபை-
ொனிடிடய அவர் வீழ்த்தியிருநெடம 
குறிபபிைத்ெககது. 

இநெ நிடலயில், பொட்டியின் பி்றகு 
எலனி கள்வுதியா  வழஙகிய பசவ்வி-
யில்,

”உணடமயில் இநெ பவறறியானது 
கனவாக உள்ளது. ஒலிம்பிக சம்பி-
யன் ஸபைொனியுைன் பொட்டியிட்டு 
பவறறி பெ்ற முடியும் என்று நான் 
நிடனககவில்டல. எனது ெயிறசியா-
ளரும் இபெ நிடலபொடுைன் ொன் 
இருநொர். ஆனால், 4.80 மீற்றர் உய-
ைத்டெத் ொவுவெறகான நம்பிகடக 
எனககு உணடு. எதிர்காலத்தில் சி்றநெ 
முட்றயில் ெயிறசிகடள பமறபகாணடு 
இன்னும் இன்னும் சாெடன ெடைகக 
எதிர்ொர்த்துள்பளன்” என அவர் பெரி-
வித்துள்ளார். 

24 வயொன பஹலன் களவுதியா, 

பிைான்ஸில் கைநெ வாைம் நடை-
பெற்ற உலக உள்ளக பமயவல்-
லுநர் சம்பியன்ஷிப பொைரில் 
பெணகளுககான பகாலூன்றிப 
ொயெலில் ஆ்றாவது இைத்டெப 
பெறறுக பகாணைார்.

பகாலூன்றிப ொயெலில் 
உலகின் முன்னணி வீைாஙக-
டனகள் ெஙகுபகாணை குறித்ெ 
பொட்டியில் 4.50 மீற்றர் உய-
ைத்டெ அவர் ொவியிருநெடம 
மறறுபமாரு சி்றபெம்சமா-
கும். இநெப பொட்டியில் 
பிரித்ொனியாடவச பசர்நெ 
பஹாலி பபைட்பஷா, 4.73 
மீற்றர் உயைத்டெத் ொவியி-
ருநொர். 

முன்னொக, கைநெ 
7ஆம் திகதி பிைான்ஸின் 
பைாவனில் நடைபெற்ற 
உள்ளக பமயவல்லுநர் 
சம்பியன்ஷிப பொைரில் 
ெஙகுபகாணை எலனி கள-
வுதியா, 4.62 மீற்றர் உயைத்-
டெத் ொயநது மூன்்றாவது இைத்டெப 
பெறறுக பகாணைார்.

பகாலூன்றிப ொயெலில் உலகின் 
முன்னணி வீைாஙகடனகள் மாத்தி-
ைம் ெஙகுபகாணை இநெப பொட்டித் 
பொைரில் ஆணகள் மறறும் பெணக-
ளுககான பொட்டிகள் ஒபை பநைத்தில் 
நடைபெறறிருநெடம குறிபபிைத்-
ெககது.

பெணகளுககான பகாலூன்றிப ொய-
ெலில் உலக ெைவரிடசயில் 26ஆவது 
இைத்டெப பெறறுகபகாணடுள்ள 
எலனி களவுதியாவின் ொயார் இலங-

டகயின் பஹாைடைடயப பி்றபபிை 
மாகக பகாணைவர். பொலஸம் என்-
்றடழபெடுகின்்ற அவைது ொயார், 
பொலநது நாட்டைச பசர்நெ ஒருவடை 
திருமைம் முடித்துள்ளார். 

சிறு வயதில் இருநது ஜிம்னாஸடிக 
விடளயாட்டில் அதீெ தி்றடமகடள 
பவளிபெடுத்தி வநெ எலனி களவு-
தியா, பிறகாலத்தில் அநநாட்டின் பமய-
வல்லுநர் ெயிறசியாளர்களின் அவொ-
னத்டெப பெறறு பகாலூன்றிப ொயெல் 
விடளயாட்டில் அணடமககாலமாக 
தி்றடமகடள பவளிபெடுத்தி வருகின்-
்றடம குறிபபிைத்ெககது.

இளைஞர் கழகஙகளின் சம்மேைனம புனரளமேப்பு
ஒலுவில் கிழககு தினகைன் நிருெர்

பெசிய இடளஞர் பசடவகள் மன்-
்றத்தின் அட்ைாடளசபசடன இடளஞர் 
கழகஙகளின் சம்பமளன நிர்வாக 
சடெத் பெரிவுக கூட்ைம் அட்ைாடளச-
பசடன பிைபெச பசயலக இடளஞர் 
பசடவ உத்திபயாகத்ெர் பீ.எம்.றியாத் 
ெடலடமயில் பிைபெச பசயலக கூட்-
ைமணைெத்தில் கைநெ பசவ்வாயககி-
ழடம (19) நடைபெற்றது. 

இநநிகழ்வுககு அட்ைாடளசபசடன 
பிைபெச பசயலக உெவி பிைபெச பசய-
லாளர் எம்.ஏ.சீ.ஏ.நசீல், கல்முடன 
பிைாநதிய ஆயுள்பவெ இடைபொள-
ரும், நிநெவூர் மாவட்ை ஆயுள்பவெ 
டவத்தியசாடலயின் டவத்திய அத்தி-
யட்சகருமான எம்.ஏ.நபீல் பிைெம அதி-
திகளாகவும் திருகபகாவில் ஆயுர்பவெ 
டவத்தியசாடல டவத்திய பொறுப-
ெதிகாரி ஏ.எல்.அபதுல் டஹ மறறும் 
ஸ்ரீ லஙகா பொதுஜன பெைமுன கட்-
சியின் கல்முடன பொகுதி அடமப-
ொளரும்,இைாஜாஙக அடமசசர் விம-
லவீை திஸாநாயககவின் அம்ொட்ற 
மாவட்ை இடைபொளருமான 
றிஸலி முஸெொ,அம்ொட்ற பெசிய 
இடளஞர் பசடவகள் மன்்றத்தின் 
மாவட்ை உெவிப ெணிபொளர் கஙகா 
சாதுரீகக விபசை அதிதிகளாகவும் 
அம்ொட்ற மாவட்ை இடளஞர் பசடவ 
உத்திபயாகத்ெர் அலியார் முொைக 
அலி, அம்ொட்ற பெசிய இடளஞர் 

பசடவகள் மன்்றத்தின் பநஸகபகா 
பொது முகாடமயாளர் சிரிவர்த்ென,-
என்.எஸ என்ஜினீரிங நிறுவனத்தின் 
முகாடமத்துவ ெணிபொளர் பொறியி-
யலாளர் எம்.யூ.எம்.நியாஸ உள்ளிட்ை 
ெலர் அதிதிகளாகக கலநது பகாணை-
னர். 

இென் பொது 2021 ஆம் ஆண-
டுககு பசயறெடும்வணைம் 21 பெர் 
பகாணை நிர்வாகம் பெரிவு பசயயப-
ெட்ைதுைன் அட்ைாடளசபசடன பிை 
பெச சம்பமளனத் ெடலவைாக ஏ.எல்.
எம்.சீத் பெரிவு பசயயபெட்ைார்.

இந நிகழ்வில் கலநது பகாணை 
அடனத்து இடளஞர் கழக பசயற-
குழு உறுபபினர்களுககும் பகாபைானா 
பொறறு ொககத்திலிருநது ொதுகாபபு 

பெறும் பநாககில் பநாய எதிர்பபு சகதி 
அதிகரிபெெறகான ொனம் பொதிகள் 
இென்பொது கல்முடன பிைாநதிய 
ஆயுள்பவெ இடைபொளரும், நிநெ-
வூர் மாவட்ை ஆயுர்பவெ டவத்தியசா-
டலயின் டவத்திய அத்தியட்சகருமான 
எம்.ஏ.நபீலினால்  உத்திபயாகபூர்வ-
மாக அம்ொட்ற பெசிய இடளஞர் 
பசடவகள் மன்்றத்தின் மாவட்ை 
உெவிப ெணிபொளர் கஙகா சாதுரீக-
கவிைம் வழஙகி டவககபெட்ைடம 
குறிபபிைத்ெககது.

இநநிகழ்வில் ஒலுவில்,ொலமுடன,-
அட்ைாடளசபசடன பிைபெசஙகளில் 
ெதிவு பசயயபெட்ை 30 பமறெட்ை 
இடளஞர் கழகஙகளில் ெெவிவழி உத்-
திபயாகத்ெர்கள் கலநது பகாணைனர்.

அவுஸதிபைலிய ெகிைஙக பைன்னிஸ 
பொட்டியில் ைபெல் நைால், ஆஷ்லி 
ொர்ட்டி ஆகிபயார் காலிறுதிககு முன்-
பனறினார்கள்.

கிைாணட்ஸலம் பொட்டிகளில் 
ஒன்்றான அவுஸதிபைலிய ெகிைஙக 
பைன்னிஸ பொட்டி பமல்பொர்னில் 
நைநது வருகி்றது. இதில் 8-வது நாளான 
பநறறுமமுன்தினம் நைநெ ஆணகள் 
ஒறட்றயர் பிரிவு 4-வது சுறறு ஆட்ைம் 
ஒன்றில் 20 கிைாணட்ஸலம் ெட்ைம் 
பவன்்றவரும், உலக ெைவரிடசயில் 
2-வது இைத்தில் இருபெவருமான 
ஸபெயின் வீைர் ைபெல் நைால், 17-ம் 
நிடல வீைைான இத்ொலியின் ொபிபயா 
பொகனினிடய எதிர்பகாணைார்.

2 மணி 16 நிமிைம் நைநெ இநெ ஆட்-
ைத்தில் ைபெல் நைால் 6-3, 6-4, 6-2 
என்்ற பநர்பசட்டில் பொகனினிடய 
விைட்டியடித்து 13-வது முட்றயாக கால்-
இறுதிககு முன்பனறினார். மறப்றாரு 

ஆட்ைத்தில் ெைவரிடசயில் 6-வது 
இைத்தில் இருககும் கிபைகக வீைர் 
சிட்சிொஸடச சநதிகக இருநெ 
10-ம் நிடல வீைைான இத்ொலியின் 
பெபைட்டினி முநடெய சுறறு 
ஆட்ைத்தின் பொது வயிறறுபெ-
குதியில் ஏறெட்ை ெடசபபிடிபபு 
காயம் குைமடையாெொல் 
பொட்டியில் இருநது விலகி-
னார். இெனால் சிட்சிொஸ 4-வது 
சுறறில் ஆைாமபலபய 2-வது 
முட்றயாக கால்இறுதிககுள் நுடழந-
ொர். காலிறுதியில் ைபெல் நைால்-சிட்சி-
ொஸ பமாதுகி்றார்கள்.

ெைவரிடசயில் 4-வது இைத்தில் 
இருககும் ைஷ்ய வீைர் பைனில் பமட்வி-
பைவ் 6-4, 6-2, 6-3 என்்ற பநர்பசட்டில் 
அபமரிககாவின் பமகபைானால்டை 
பொறகடித்து முெல்முட்றயாக காலிறு-
திககுள் கால் ெதித்ொர். பமட்விபைவ் 
பொைர்சசியாக பெற்ற 18-வது பவறறி 

இதுவாகும். இநெ பவறறிடய 
பெ்ற அவருககு 1 மணி 29 நிமிைம் 
பெடவபெட்ைது. இன்பனாரு ஆட்-
ைத்தில் ெைவரிடசயில் 7-வது இைத்-
தில் இருககும் ைஷ்ய வீைர் ஆநத்பை 
ரூபபலவ் 6-2, 7-6 (7-3) என்்ற கைக-
கில் முன்னிடலயில் இருககும் 
பொது அவடை எதிர்த்து ஆடிய 28-
ம் நிடல வீைைான காஸபெர் ரூட் 
(பநார்பவ) வயிறறு ெகுதியில் 
ஏறெட்ை காயத்ொல் பொட்டியில் 
இருநது ொதியில் விலகினார். 
இெனால் ஆநத்பை ரூபபலவ் பவறறி 
பெறறு முெல்முட்றயாக கால்இறு-
திககு ெகுதி பெற்றார். காலிறுதியில் 
பமட்விபைவ்-ஆநத்பை ரூபபலவ் 
ெலபெரீட்டச நைத்துகி்றார்கள்.

பெணகள் ஒறட்றயர் பிரிவில் 
4-வது சுறறு ஆட்ைம் ஒன்றில் 
உலகின் முெனிடல வீைாஙகடன-

யான ஆஷ்லி ொர்ட்டி (அவுஸதிபை-
லியா) 6-3, 6-4 என்்ற பநர்பசட்டில் 
57-ம் நிடல வீைாஙகடனயான பசல்பி 
பைாஜர்டச (அபமரிககா) விைட்டிய-
டித்து பொைர்நது 3-வது முட்றயாக 
காலிறுதிககு முன்பனறினார்.

ெைவரிடசயில் 27-வது இைத்தில் 
இருககும் பசககுடியைசு வீைாஙகடன 
கபைாலினா முபசாவா 7-6, 7-5, 7-5 
என்்ற பநர்பசட்டில் 16-வது இைத்தில் 
உள்ள எலிசி பமர்பைன்சுககு (பெல்-
ஜியம்) அதிர்சசி அளித்து முெல்மு-
ட்றயாக காலிறுதிககுள் அடிபயடுத்து 
டவத்ொர். காலிறுதியில் கபைாலினா 
முபசாவா, ஆஷ்லி ொர்ட்டிடய எதிர்-
பகாள்கி்றார்.

இபெபொல் 61-ம் நிடல வீைாஙகடன-
யான பஜசிகா பெகுலா (அபமரிககா) 
6-4, 3-6, 6-3 என்்ற பசட் கைககில் 
ெைவரிடசயில் 5-வது இைத்தில் உள்ள 
எலினா ஸவிபைாலினாடவ (உகடைன்) 
வீழ்த்தி முெல்முட்றயாக காலிறுதிக-
குள் நுடழநொர். இன்பனாரு ஆட்ைத்-
தில் அபமரிகக வீைாஙகடன பஜனிெர் 
பிைாடி 6-1, 7-5 என்்ற பநர்பசட்டில் 
குபைாஷியாவின் பைானா பவகிசடச 
பவளிபயறறி முெல்முட்றயாக காலி-
றுதிககு ெகுதி கணைார். காலிறுதியில் 
பஜனிெர் பிைாடி- பஜசிகா பெகுலா 
ெலபெரீட்டச நைத்துகி்றார்கள்.

20க்கு20 கிரிக்்கட்:

்ென்ஆபிரிக்ககாளை வீழ்த்தி
்ெகாடளர ்ைன்்றது பகாகிஸெகான்

்ககாலூன்றிப் பகாயெலில்

அவுஸ்திேரலிே ்பகிரஙை க்டன்னிஸ்:

ஒலிம்பிக் சம்பியனை
வீழ்த்திய இலஙனகை
வம்சசாவளி வீரசாஙகைனை

திரு்ககாணமேளை உளெபநெகாட்ட
லீக்கின் ைைர்ச்சியில் ்ெகாயவு நிளை

திருபகாைமடல குறூப நிருெர்

கபெல்களில் திருபகாைமடல துட்றமு-
கத்துககு சமுகமளித்ெ பிரித்ொனியர் மறறும் 
பிரித்ொனிய ெடையினர் பவள்டளயர்கள் 
பொழுதுபொககுககாக ெஙகளுககிடைபய-
யும் திருபகாைமடல இடளஞர்களுைனும் 
விடளயாடியென் மூலம் திருபகாைமடல-
யில் உடெெநொட்ைம் பிைெல்யமடைநெது. 
இவ்விடளயாட்டினால் ஈர்ககபெட்ை அககா-
லத்து திருபகாைமடல இடளஞர்களினால் 
1920 களில்  சிறுசிறு உடெபெநொட்ைக கழ-
கஙகடள உருவாககி விடளயாடிக  பகாணடி-
ருநெ நிடலயில் 1930 இல் திருபகாைமடல 
விடளயாட்டுச சஙகம்   என்்ற பெயரில்  உரு-
வாககபெட்ை அடமபொனது 1950 இல்  திரு-
பகாைமடல உடெெநொட்ைச சஙகம் என 
பெயர் மாற்றம் பசயது மீணடும் 1960 இல் 
திருபகாைமடல உடெெநொட்ை லீக என 
ென்டன பெயர் மாற்றம் பசயது இலஙடக 
உடெெநொட்ைச சம்பமளனத்தின் ஓர் அங-
கீகரிககபெட்ை அஙகத்துவ அடமபொக  
ென்டன வளர்த்துக பகாணைது.

இநெ லீககில் ஒலிம்பிக ஸ, பசன். அநெ-

னீஸ, சன் டைஸ, யுடனட்ைட், ட்றிஙபகா 
யுத், ஈஸைன் ஈகிள், ட்றிஙபகா ையமன்ட்ஸ, 
நியூ ஒலிம்பிகஸ, இலஙடக கைறெடை சிவி-
லியன், இலஙடக சீனி கூட்டுத்ொெனம், 
புனிெ சூடசயபெர் கல்லூரி, ‘ஆர்.பக. எம். 
இநதுக கல்லூரி’, ‘சிஙகள மகா வித்தியால-
யம்’, ‘இலஙடக வான் ெடை’, ‘இலஙடக 
பொலிஸ’, ஆகிய ெதிடனநது அணிகள் 
அஙகம் வகித்து வநதுள்ளன.

2000ஆம் ஆணடு வடை பிரிவு 1, பிரிவு 2, 
பிரிவு 3, பிரிவு 4 என நான்கு பிரிவுகளுககான 
லீக முட்றயிலான பொட்டிகளும், விலகல் 
முட்றயிலான பொட்டிகளும் 22 வயதின் 
கீழ் யுத் பொட்டிகளும்  பொைர்சசியாக 
நடைபெறறு வநதுள்ளன.. ‘சட்ைத்ெைணிகள் 
சவால் கிணைம்’, ‘திருபகாைமடல லீக 
கிணைம்’ ‘மாணிககைாஜா சவால் கிணைம’ 
‘லான்க கிணைம்’ ‘ஜீவைட்ைம் பவறறிக 
கிணைம்’ ‘சிவசுபைமணியம் கிணைம்’ 
என்்ற பெயரில் உடெெநொட்ைச சுறறுப-
பொட்டிகள் நடைபெறறுள்ளன. பொஙகல் 

தின உடெெநொட்ைச  சுறறுப பொட்டிகள்’ 
‘ பவள்ளிககிணைம்,’ 50 ஆணடு நிட்றடவ-
பயாட்டி 1989 இல் ‘பகால்ைன் ‘ஜுபிலி’ 
(பொன்  விழா) பகாணைாட்ை கிணைம் 
ஆகிய  பொட்டிகளும் நடைபெறறுள்ளன. 
நாட்டில் நிலவிய யுத்ெச சூழ்நிடல காைை-
மாக நிர்வாகத்தினால் சில வருைஙகள் இப-
பொட்டிகடள நைாத்ெ இயலாமல் பொயிறறு. 
பமலும், இலஙடகயின் ெல ொகஙகளி-
னாலும் நைாத்ெபெட்டுள்ள அடழபபுப  
பொட்டிகளிலும் திருபகாைமடல சார்ொக 
அணிகள் கலநது பகாணடுள்ளன. 1980 
முெல் 1983 வடை பொைர்சசியாக திருபகா-
ைமடல லீககினால் நைாத்ெபெட்ை அடழப-
புச சுறறுபபொட்டியில் இலஙடகயின் 
முபெடைடயச பசர்நெ அணிகள் கலநது 
பகாணடுள்ளடமயானது திருபகாைமடல 
உடெெநொட்ைத்தின் சி்றபடெ எடுத்தியம்பு-
கின்்றது. 1981இல் பொட்டிகள் மின்பனாளி-
யில் இைம்பெறறுள்ளது.

இென் காைைமாக மாகாை ரீதியாகவும் 

பெசிய ரீதியாகவும் தி்றடமயான ெல வீைர்-
கடள உருவாககி  இலஙடகககு அறிமுகம் 
பசயது டவத்ெ பெருடமடய திருபகாை-
மடல உடெபெநொட்ை லீக  ென்னகத்பெ 
பகாணடுள்ளது. திருபகாைமடலயில் மிகச 
சி்றநெ வீர்ர்கபளன பொற்றபெட்டு, உடெப-
ெநொட்ை இைசிகர்களின் அபிமானத்டெப 
பெற்ற ெல வீைர்கள் ெறபொது பவளிநாடுக-
ளில் வாழ்நது வருவதுைன் திருபகாைமடல-
யின் உடெெநொட்ை வளர்சசிககு ெல வழிக-
ளிலும் ெஙகளது ஒத்துடழபடெ வழஙகிக 
பகாணடிருககின்்றார்கள்.

லிபயா பகாைபனாலிஸ, நூர், ைாஜா இமா-
னுபவல், சுமதிொல, சணமுகம் (குழநடெ), 
பஜான்பிள்டள, என்ைனி, பயாகைாஜா 
(இட்றெெமயதியவர்), பசௌஜா, பஹைல்ட் 
அநெனி, வின்சன் பலாகநாென், ைாஜசிஙகம், 
கிளபமன்ட் டீ சில்வா,  ொபலநதிைன், மத்-
தியூஸ ஆகிபயார்   திருபகாைமடலயில் 
உருவாகி பெசிய அணியில் இைம் பிடித்து 
சாெடன ெடைத்ெ வீர்ர்களாவர். கிளபமன்ட் 

டீ சில்வா 1970 முெல் 1984 வடை இலஙடக 
பெசிய அணிககாக விடளயாடியுள்ளதுைன் 
1973 முெல் 1979 வடை பெசிய அணியின் 
ெடலவாைாக விடளயாடியுள்ளார். இவர் 
இலஙடக சிபைஷ்ை பெசிய அணியின் 
ெடலவாைக விடளயாடிய அபெ காலபெ-
குதியில் அவைது சபகாெைர் நிமல் சில்வா 
இலஙடக கனிஷ்ை பெசிய அணியின் ெடல-
வைாக விடளயாடியுள்ளார். இவ்வாறு ஒபை 
குடும்ெத்டெச பசர்நெ இரு சபகாெைர்கள். 
இலஙடக சிபைஷ்ை, கனிஷ்ை அணிகளில் 
ெடலவர்களாக விடளயாடிள்ளடமயானது 
இலஙடக உடெெநொட்ை வைலாறறில் 
இைம்பெறறுள்ள ஒபைபயாரு சநெர்பெமாக 
இன்று வடை திகழ்கின்்றது.

(மிகுதி நாடள பொைரும்)

புதி்தாை க்தரிவாகும நிர்வாைத்தினால் ஏறுமுைம ைாணுமா?

ர்பல் நடகால், ஆஷ்லி பகார்ட்டி 
ககாலிறுதிக்கு முன்்னற்றம
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