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நோட்டில தறலபோது நி�வும் சீசெந்து தட்டுப்-
போடு எதிர்வரும் 03 ்வோரஙகளுக்கு சதோடருசெனத் சதரி -
வித்துள்ள இரோஜோஙக அமெசெர �ெந்த அழகிய்வண்ண, 

ப�ோரோட்டத்தைக் ்ைவிடடு   
விவசோயததில் ஈடு�டுஙைள்   

விவசாயிகளுக்கு அமைசசர்- ைஹிந்ானந் அமைப்பு  
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     1932 - 2021

ஞானசார தேரர் ேலைலையிை ஜனா-
திபதி சசயைணி அலைசசேற்கு ேமிழ் 
கூட்டலைப்பு கடும் எதிர்ப்பாதை....  

அவஙக எதுக்குதோன் எதிர்ப்பு சேரி-
விக்கை, அவஙக எதிர்ப்பு சேரிவிக்கிற 
விஷயஙகசெலைாதை நலைாதோன் 
ந்டக்குது...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

20 க்கு 20
உலைக் 

கிண்்ணம

பி.ப.3.30 மணிக்கு
தைற்கிந்திய தீவுகள் - பஙகொதேஷ்

இலங்கை ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன அ்னதது 

அ்லவரி்ைகைளிலும் நேரடி ஒலிபரப்பு
இன்று 

இரவு 7.30 மணிக்கு
பாகிஸ்ான் - ஆப்ானிஸ்ான்

03

ஐந்து விமான நிறுவனங்கள்
சேவவவை ஆரம்பிக்கின்றன

03

இத்ாலிக்குள் பிரசவசிக்கும்
இலஙவ்கைருக்்கான ்வை நீக்்கம்

இத்ாலிய அதி்ாரி்ள் அறிவிபபு
03

ஞானோர ச்ரர் நிைமனம்
ஜனாதிபதியின நிவலபபாடு
என்்ால் ்ருததுக்கூற முடியாது

துமைசார் அலுவலகளுக்குத் ்்மவயான அம்பியூலன்ஸ் வண்டிகள், ்ண்ணீர் பவுசர்கள், டபள் வகப் ரக வாக-
னஙகள்  உள்ளிடட 164 வாகஙகமை, உரிய அமைசசுகள் ைற்றும் அரச நிறுவனஙகளுக்கு ஜனாதிபதி ்காட-
டாபய ராஜபக் ஷ ஒப்பமடத்்ார்.  ஜனாதிபதி அலுவலகத்தின் ்ேற்று (28) இநநிகழ்வு ேமடவபற்ை ்பாது.

இந்நோட்டின் சபோரு்ளோதோர ெறுெ -
�ரசசிக்கு சீனோவிடமிருந்து கிமடக் -
கும் சதோடரசசியோன ஒத்துமழப்பு 
சதோடரபில இ�ஙமகக்கோன சீன 
தூது்வர சீ.சென்சஹோனின் முன்னி -
ம�யில பிரதெர ெஹிந்த ரோஜபக் ெ 
தனது போரோட்மட சதரிவித்தோர.  

 பிரதெர ெஹிந்த ரோஜபக் ெம்வ 
சீன தூது்வர சீ.சென்சஹோன்  அ�ரி 
ெோளிமகயில (27) ெந்தித்தலபோலத பிர-
தெர இவ்வோறு குறிப்பிட்டோர.

சகோவிட்-19 சதோறறு நிம�மெமய கட்டுப்படுத்தல 
ெறறும் தடுப்பூசி ்வழஙகும் ல்வம�த்திட்டத்மத ச்வறறி-
கரெோக நிமைவுசெய்வதறகு இ�ஙமகக்கு ்வழஙகும் ஒத்து -
மழப்பு சதோடரபில சீன அரெோஙகத்திறகு நன்றிகம்ள சதரி-
வித்துக் சகோள்வதோகவும் பிரதெர குறிப்பிட்டோர.  

இ�ஙமகயின் தடுப்பூசி ஏறறும் ல்வம�த்திட்டத்மத 
ச்வறறிகரெோக நிமைவுசெய்வதறகு ்வோழ்த்து சதரிவித்த சீன 
தூது்வர சீ.சென்சஹோன், அதறகு சீன அரெோஙகத்-
தின் ஒத்துமழப்பு சதோடரந்து இ�ஙமகக்கு 

சீனாவின ஒததுவைபபுக்கு 
பிர்மர் நனறி த்ரிவிபபு

பூரண அரச ைரியாம்யுடன் இறுதிக்கிரிமய
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க்ளனி பலகம�க்கழகத்-
தின் உபல்வந்தரும் சகோழும்பு 
ெறறும் சி�ோபம் ெோ்வட்ட 
நீதிென்ைஙகளின் ெஙகெமபத் 
தம�்வரும், லபலியசகோட 
வித்தியோ�ஙகோர பிரிச்வனோ-
வின் தம�்வரும், அக்கெஹோ பணடி-
தர க�ோநிதி அதி. ்வ்ணக்கத்துக்குரிய 

ச்வலிமிட்டியோல்வ குெ�தம்ெ 
லதரர தனது 84 ஆ்வது ்வயதில 
லநறறு கோ�ெோனோர.

லதரரின் இறுதிக்கிரிமயகள 
பூர்ண அரெ ெரியோமதயுடன் 
சுதந்திர ெதுக்கத்தில நமடசப -
ைவுள்ளதோக புத்தெோென,ெெய 
ெறறும் க�ோெோர அலு்வலகள 

அமெசசு சதரிவித்தது. புத்த -
ெோென அமெசசில லநறறு

்கலாநிதி தவலிமிட்டிைாசவ  
குேல்ம்ம ச்ரர் மவ்றவு 

வகாவிட நிமலமையால ்சமவயில ஈடுபடாதிருந்

சகோவிட் சதோறறு கோர்ணெோக 
முன்சனடுக்கப்படோெலிருந்த 
தனியோர பஸ் லெம்வகம்ள 
மீணடும் ஆரம்பிக்க, பஸ் 
உரிமெயோ்ளரகளுக்கு நி்வோர-
்ணஙகம்ள ்வழஙகுெோறு லபோக்-
கு்வரத்து அமெசெர பவித்ரோ 
்வன்னியோரோசசி லதசிய லபோக்கு-
்வரத்து ஆம்ணக்குழுவுக்கு பணிப்புமர-
விடுத்துள்ளோர.  

தனியோர பஸ் உரிமெயோ்ளரகளுடன் 

லபோக்கு்வரத்து அமெசசில 
லநறறு (28) நமடசபறை 
க�ந்துமரயோடம�யடுத்து 

லெறபடி பணிப்புமரமய அமெசெர 
்வழஙகியுள்ளோர.  இக்க�ந்து-
மரயோடலின் லபோது

்னிைார் பஸ் உரிவமைாளர்்களுக்கு  
நிவாரணம் வைங்க பணிபபுவர  

இந்தியோவில லபோமதப்-
சபோருள ்வழக்கில மகது செய-
யப்பட்டு வி்ளக்கெறியலில 
ம்வக்கப்பட்டிருந்த நடிகர 
ெோருக்கோனின் ெகன், ஆரயன் 
கோன் பிம்ணயில விடுதம� 
செயயப்பட்டுள்ளோர.  23 ்வயதோன ஆரயன் கோன் கடந்த 3ஆம் திகதி செோகுசு 
கப்பலில லபோமதப்சபோருள பயன்படுத்திய குறைசெோட்டில லபோமதப்-
சபோருள ஒழிப்பு பிரிவினரோல மகது செயயப்பட்டு வி்ளக்கெறியலில 
ம்வக்கப்பட்டோர.   இதமனத் சதோடரந்து இ்வரது ்வழக்கு லநறறு (28) 
மும்மப லெல நீதிென்றில விெோரம்ணக்கு எடுத்துக்சகோள்ளப்பட்ட 
லபோலத, ஆரயன் கோன் பிம்ணயில விடுவிக்கப்பட்டுள்ளோர.  

்பாம்ப்வபாருள் பாவித்் குற்ைசசாடடு
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ெோகோ்ணஙகளுக்கிமடயி�ோன 
ரயில லெம்வகம்ள மீணடும் 
ஆரம்பிப்பது சதோடரபில இன்று 
ஜனோதிபதி லகோட்டோபய ரோஜ-
பக் ெவின் தம�மெயில நமட-
சபறும் சகோலரோனோ ம்வரஸ் 
ஒழிப்பு சதோடரபோன ஜனோதிபதி 
செய�ணிக் குழுவில தீரெோனம் லெறசகோள்ளப்படும் என ரயிலல்வ 
சபோது முகோமெயோ்ளர தம்மிக்க ஜயசுந்தர சதரிவித்துள -
்ளோர.  இது்வமர ெோகோ்ணஙகளுக்கு இமடயில 

மா்காணங்களுக்கிவையில்
ரயில் சேவவ எபசபாது?
ஜனாதிபதி வசயலணி கூடடத்தில இன்று முடிவு

நோட்மட அண-
மித்த ்வளிெணட�த்-
தில ஏறபட்டுள்ள 
தோழமுக்கத்தினோல 
ப� பிரலதெஙகளில 
ப�த்த ெமழவீழ்சசி 
பதி்வோகக்கூடுசென 
்வளிெணட�வியல 
திம்ணக்க்ளம் எதிர-
வுகூறியுள்ளது.  

ெோம� அல�து இரவு ல்வம்ளயில சி� பகுதிகளில 
100 மிலலிமீட்டர ்வமரயோன கடும் ெமழ 

்காற்று, மவையுைனான
்காலநிவல த்ாைரும்  
வளிைண்டலவியல திமணக்கைம் எதிர்வுகூைல

மூனறு வாரங்களுக்குள் சீதமந்து   
்ட்டுபபாடுக்கு தீர்வு வரும்
அ்ைசைர் லைந் அழகியவண்ண உறுதியளிப்பு  

   

இ�ஙமகக்கு எதிரோக 
ெர்வலதெ குறைவியல நீதி-
ென்ைத்தில ்வழக்கு தோக்கல 
செயய ப் ப ட் -
டுள்ளது. 

ேர்வச்ே குற்்றவிைல்   
நீதிமனறில் வைக்கு   

உ�க சுகோதோர ஸ்தோபனத்-
தின் சகோவிட்-19 சதோடரபோன 
சதோழிலநுட்ப ஆல�ோெ-
மனக் குழுவின் 
உறுப்பினரோக

 WHOவின் ஆ்லாசமன

இ�ஙமகயில  சகோலரோனோ ம்வரஸ் சதோறறு உறுதி செய-
யப்பட்ட்வரகளின் செோத்த எணணிக்மக 05 இ�ட்ெத்து 38 
ஆயிரத்து 320 ஆக அதிகரித்துள்ள  அலதல்வம்ள, 
இ்வரகளில 05 இ�ட்ெத்து 04 ஆயிரத்து 376 லபர 

த்காசரானாவிலிருந்து
குணமவைந்ச்ார் 5,04,376 சபர்

20,270 ்பர் வ்ாடர்நதும் சிகிசமச
நோ்ளோந்தம் அமடயோ்ளம் கோ்ணப்படும் சகோவிட்-19 லநோயோ-

்ளரகள ெறறும் இைப்புகளின் எணணிக்மகயில குமைவு ஏறபட்-
டோலும், ஆபத்து குமையவிலம�சயன இரோஜோஙக 
அமெசெரோன சுதரஷினி சபரனோணலடோபுளல்ள 

நாட்டில் த்காவிட் அபாைம் 
இனனமும் குவ்றைவில்வல
பிைழ்வு நுமையும் வாய்ப்பும் உள்ைது

கைனி பலகமலக்கைக ்வந்ர்   

்்சிய ்பாக்குவரத்து 
ஆமணக்குழுவுக்கு 
பவித்ரா உத்்ரவு

குழு உறுபபினரா்க 
Dr.நீலி்கா மளவிச்க  

இலஙமகக்கு எதிராக

காலஞவசன்ை கைனி பலகமலக்கைக ்வந்ர் கலாநிதி வவலமிடடியா்வ குசல ்ம்ை 
்்ரருக்கு பிக்குகள் இறுதி ைரியாம் வசலுத்திய்பாது...        (படம்: கயான் புஷ்பிக்க)
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நலனோ- மநட்ரஜன் திர்வ உரத்மத பயன்படுத்தி 
குமை்வோன விம்ளசெம� சபறும் வி்வெோயிக -
ளுக்கு நட்டஈடு ்வழஙகும் சுறைறிக்மக எதிர்வரும் 
்வோரம் ச்வளியிடப்படும். சபரும்லபோக வி்வெோய 
நட்வடிக்மககளுக்கு லதம்வயோன உரம் வி்வெோயிக -
ளுக்கு முழுமெயோக ்வழஙகப்பட்டுள்ளன. ஆகல்வ 

வி்வெோயிகள லபோரோட்டத்மத மகவிட்டு வி்வெோய நட-
்வடிக்மககளில ஈடுபட ல்வணடும் என வி்வெோயத்துமை 
அமெசெர ெஹிந்தோனந்த அளுத்கெலக சதரிவித்தோர.  

ஜனோதிபதி ஊடகப்பிரிவு ெத்திய நிம�யத்தில லநறறு 
இடம்சபறை இம்ணய்வழி முமைமெ ஊடோக ஊடகவிய-
�ோ்ளர ெந்திப்பில க�ந்து சகோணடு கருத்துமரக்-
மகயில அ்வர லெறகணட்வோறு குறிப்பிட்டோர.   

ேநனதா திரவ உரத்் பயனபடுததி 
கு்ைவதான வி்ைசை்ல பபறும்
விவைதாயிகைளுக்கு ேட்்டஈடு வழஙகும்

சுறைறிக்்கை அடுத் வதாரம் பவளியீடு

பபரும்நபதாகை விவைதாய 
ே்டவடிக்்கைகைளுக்கு
ந்்வயதான உரம் 
விவைதாயிகைளுக்கு 
முழு்ையதாகை வழஙகைப்படும்

நடி்கர் ஷாருக்்கானின ம்கன 
பிவணயில் விடு்வல

 வருட இறுதிக்குள் இலங்்க்கு மமலும்

22 22

இலஙமக ைக்கள் சார்பாக, நுவவரலியா சீம்யம்ைன் ஆலய வைாகத்திலிருநது 
வைஙகப்படட புனி் சின்னத்ம் இநதியாவிற்கான இலஙமக உயர்ஸ்்ானிகர் 
மிலிந் வைாரவகாட ்ேற்று (28) ராம் ஜன்ை பூமி ஆலய பிர்ை குரு சுவாமி சத்-
்யநதிரா ்ாஸிடம் மகயளித்்ார். ஆலய அைஙகாவலர் சமபயின் வசயலாைர் ஸ்ரீ 
சம்பத் ராயும் அருகில காணப்படுகிைார்.    
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அணமையில் அலரி ைோளிமையில் நமடவபற்ற மிலோதுன் நபி விழோவின் ்போது  இலங்-
மைகைோன போகிஸ்ோனின் பிரதித் தூதுெர் ்ன்வீர் அஹைடமட பிர்ைரின் சைய விெைோ-
ரங்ைளுகைோன இமைபபோளர்ைளோன ைஷ்சியபப ெைகைத்துககுரிய ்்ரர், ரோைசசந்திர-
குருகைள் போபுசர்ைோ, அருட்ந்ம் குருகுலசூரிய ைறறும் ஹசன் வைௌலோனோ ஆகி்யோர்  
சந்தித்்்போது எடுகைபபடட படம்.  

முன்னணி வ்ோழில்நுடப தீர்வுைள் 
ெழங்குநரோன Huawei, புதி்ோை ்ைம்-
படுத்்பபடட Huawei MateBook X Pro 
2021 ஐ இலங்மையில் முழு அளவி -
லோன ்ைம்படட அம்சங்ைளுடன் அறிமு-
ைபபடுத்தியுள்ளது. இந்் ்நர்த்தியோன 
்்ோற்றமுமடய, உன்ன்ைோன ைடிகை-
ணினி சி்றந்் வசயல்தி்றன், அமனத்து 
சூழ்நிமல நுணைறிவு ைறறும் சி்றந்் 
பயனர் அனுபெத்ம் ெழங்கும் 
ெமையில் ெடிெமைகைபபடடுள்ளது.  

புதிய MateBook X Proவின் முககிய 
பணபுைள் திமைபபூடடும் FullView 
display,பிரமிகை மெககும் ்்ோற்றம், 
ultra-portabilityைறறும் நோள் முழுெ -
துைோன வபடடரி ஆயுள். இது 13.9 
inches FullView display, 3K உயர் 
ெமரயம்ற படத் ்ரத்துடன் அதி்ெை -
ைோை போர்ககும் அனுபெத்ம் ெழங்குகி-
்றது. 1.33 கி்லோகிரோம் ைறறும் 14.6 
மி.மீ ைனதி வைோணட MateBook X 
Proஎன்பது ஒவவெோரு வ்ோழில் ெல்லு-
னரும் ்்டும் ைடிகைணினியோகும்.  

வசயல்தி்றமனப வபோறுத்்ெமர, 
அ்ன் 11 ஆெது Gen Intel Core 
வசயலி ைறறும் 16 GB LPDDR4x 

வைைரி ஆகியமெ சி்றந்் வசயல்தி-
்றமன ெழங்குகின்்றன, இது தினசரி 
்நோகைங்ைளுகைோை, ்ைமிங் அல்லது 
வீடி்யோ எடிடடிங் ்போன்்ற வ்ோழில்-
மும்ற பணிைளுகைோை இருகைலோம். 
Huawei Free Touch –ஒவவெோரு 
வ்ோடு்லுடனும் வைன்மையோன பின் -
னூடடங்ைமள ெழங்கும் டச ்பட, 
மசமைைளுடன் கூடிய உயர் துல்லிய 
ைல்டி-போயிணட டச ஸகிரீன், dual edge 
microphones ைறறும் quad ஸபீகைர்-
ைள் ்போன்்றன வ்ோழில்நுடப ஆர்ெலர்-
ைளின் ைெனத்ம் ஈர்ககும்.  

Huawei யின் இலங்மைகைோன 
்மலெர் பீடடர் லியு கூறுமையில், 
“ைடந்் சில ெருடங்ைளோை ைடிகைணினி 
பிரிவில் Huawei முன்்னறிச வசன்-
றுள்ளதுடன்்ைம்படட அம்சங்ைளுடன் 
வ்ோழில்மும்ற நிமல ைடிகைணினி-
ைமள ெழங்குகி்றது. MateBook வ்ோட-
ரோனது ைடிகைணினி பிரிவில் வபரும்போ-
லோன வெறறிைமளக வைோணடுள்ளது, 
அ்் ்போன்று ஏரோளைோன பயனர்ைள் 
ஏறைன்ெ MateBook வ்ோடமர ஏற -
றுகவைோணடனர். Huawei MateBook 
X Pro 2021 பதிபபு அ்ன் அமனத்து 

அம்சங்ைளிலும் குறிபபிடத்-
்கை முன்்னற்றத்ம்க 
ைோணகி்றது. நீங்ைள் 
்நர்த்தியோன ைறறும் 
ைசசி்ைோன இன்னும் 
சகதிெோயந்் ைடிகை-
ணினிமய ்்டும் ஒரு 
வ்ோழில்மும்ற நிபுை-
ரோை இருந்்ோல், 2021 
ஆம் ஆணடிறைோன இந்் 
ெணிை மு்ன்மை அறிமுைத்-
திறைோை ைோத்திருங்ைள்.  

Huawei MateBook X Pro 
ஆனது 56Wh ்படடரி ைறறும் 
Huawei இன் சி்றந்் சகதி ் ைலோணமை 
அமைபபுடன் நீடித்் வசயல்தி்றமன 
ெழங்குகி்றது. ்னியுரிமை ைறறும் 
போதுைோபபின் அடிபபமடயில், இது ஒரு 
மை்ரமை ஆற்றல் வபோத்்ோமனக 
வைோணடுள்ளதுடன் போெமனயோளர்-
ைமள இலகுெோன மும்றயில் இயககி 
்நோடபுககில் உள்நுமழய அனுைதிககி-
்றது.  

Huawei்ேர் என்பது Huawei 
MateBook X Pro பயனர்ைளின் அனுப-
ெத்ம் ்ைம்படுத்தும் ஒரு குறிபபிடத்-

்கை அம்சைோகும். இது பயனோளிைமள 
ைடிகைணினி ைறறும் ஸைோர்ட்போமன 
்மடயின்றி இமைகைவும் அதிை அள-

விலோன நுணைறிமெ அனுப-
விகைவும் அ்்்போன்று மிைவும் 
சுெோரஸயைோன அனுபெங்-
ைமள உருெோகைவும் அனுைதிககி-
்றது. Huawei்ேரில் உள்ள ைல்டி 
ஸகிரீன் ஒத்துமழபபு அம்சம் 
பயனமர ைடிகைணினியில் ஸ-
ைோர்ட்போன் திமர பிரதிபலிகை-

வும் ஒ்ர ்நரத்தில் ்ெமல 
வசயயவும் உ்வுகி்றது. 

பயனர் ஸைோர்ட்போன் 
ைறறும் ைடிகைணி-

னி ம ய ஒ்ர கிளிககில் 
இமைகை முடியும்.  

புதிய Huawei MateBook X Pro, 
Emerald Green நி்றத்தில் விமரவில் 
அறிமுைபபடுத்்பபடவுள்ளது, இது 
இலங்மையில் அமனத்து Huawei 
மையங்ைள், சிங்ைர் ைோடசியம்றைள், 
அங்கீைரிகைபபடட ைறு விறபமனயோ -
ளர்ைள், Daraz.lk ைறறும் Singer.lk 
்போன்்ற இ-ைோைர்ஸ ்ளங்ைளில் அறிமு -
ைபபடுத்்பபடும்.  

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷவினால் 
அரச நிறுவனங�ளுக்கு 164 வா�னங�ள் க�யளிப்பு

அரச நிறுவனங்களுக்குத் தேவவயான 164 வா்கனங்கள்  தேற்று  
ஜனாதிபதி அலுவல்கத்தில் வவத்து ஜனாதிபதி  த்காட்ாபய ராஜபக் ஷ-
வினால்   வ்கயளிக்்கபபட்து. அம்பியூலன் வண்டி்கள் 50, ேண்ணீர் 
பவுசர்்கள் 52, ்பள் க்கப ர்க வா்கனங்கள் 62 உள்ளிட் 164வா்க -
னங்கள் இவவாறு வ்கயளிக்்கபபட்ன.

Huawei பவர்ஹவுஸ் MateBook X Pro 2021 அறிமு�ம்

நீதி அமைச்சின் கீழ் அமைந்-
துள்ள இலஙமகை சர்வதேச நடுதீரப்பு 
மையம் ககைொழும்புத் துமைமுகை 
நகைரில் ்வணிகைப் பிணக்குகைம்ளத் 
தீரத்து ம்வக்கும் மையைொகை அபிவி-
ருத்தி கசய்வேறகைொன புரிந்துணரவு 
ஒப்்பந்ேகைொன்று நீதி அமைச்சருக்-
கும், ககைொழும்புத் துமைமுகை நகைரப் 
க்பொரு்ளொேொர ஆமணக்குழுவுக்-
கும் இமைதய நீதி அமைச்சரும் 
ஜனொதி்பதி சடைத்ேரணியுைொன  
எம். யூ. எம். அலி சப்ரியின் ேமல-
மையில் நீதி அமைச்சில் தநறறு 
மகைச்சொத்திைப்்படைது. நீதி அமைச்-
சின் கீழ் அமைந்துள்ள இலஙமகை 
சர்வதேச நடுதீரப்பு  மையத்மே 

பிரொந்திய நடுதீரப்பு மையைொகை 
தைம்்படுத்து்வதும், ககைொழும்புத் 
துமைமுகை நகைரின் ்வணிகைப் பிணக்-
குகைம்ளத் தீரத்து ம்வப்்பேன் மூலம் 
அந்நியச் கசல்வொணிமய இலங-
மகைக்குக் ககைொண்டு ்வரு்வதும் 
இேன் முக்கிய தநொக்கைைொகை அமை-
கிைது. நீதி அமைச்சின் சொரபில் 
அமைச்சின் கசயலொ்ளர  எம். எம். 
பீ. தகை ைொயொதுன்கனவும், ககைொழும்-
புத் துமைமுகை நகைரப் க்பொரு்ளொேொர 
ஆமணக்குழுவின் சொரபில் அவ் 
ஆமணக்குழுவின் ்பணிப்்பொ்ளர 
நொயகைம்   சொலிய விக்கிரைசூரியவும் 
இப் புரிந்துணரவு ஒப்்பந்ேத்தில் 
மகைச்சொத்திடைனர.

க�ாழும்புத் துகைமு� ந�ரில் 
சரவகேச நடுதீரப்பு கையம்  

 ஓைோன் சுல்்ோ்னறறுககு விஜயம் வசய் இமளஞர் ைறறும் விமளயோடடு அமைச -
சர் நோைல் ரோஜபக்ஷ ஓைோன் சுல்்ோ்னறறுகைோன இலங்மைத் தூதுெர் அமீர் அஜெத் 
அமைசசருடன் இமைந்து வ்ோடகை விழோவில் ைலந்து வைோணடோர்.  பின் ஓைோன் சுல்்ோ-
்னறறின் வெளிநோடடு அமைசசர் மசயத் பத்ர் அல்புமசதி, ஓைோன் ைத்திய ெங்கியின் 
ஆளுநர் குழுவின் ்மலெர் மசயத் ம்மூர் பின் அசோத் பின் ்ோரிக அல் மசயத், இரோ-
ஜோங்ை அமைசசரும் ைஸைட ஆளுநருைோன மசயத் சவுத் பின் ஹிலோல் அல் புமசதி 
ைறறும் சர்ெ்்ச கிரிகைட சமபயின் ்மலெர் சவுரவ ைங்குலி ஆகி்யோமரயும் சந்தித்து 
உமரயோடினோர்.

வைோழும்பு தும்றமுை நைரில் அமைகைபபடடுள்ள ைைல் செோரி போம்மய விமள-
யோடடுத்தும்ற அமைசசர் நோைல் ரோஜபக்ஷ ்நறறு தி்றந்து மெத்்ோர். இ்மன 
தி்றந்து மெத்் அமைசசர் நோைல் ரோஜபக ே இதில் இலகுெோை வசலுத்்ககூடிய 
"வஹோல் வடரன்"  என்்ற இலகுரை மூன்று சகைர ெோைனத்தில் செோரி வசயெம் 
படத்தில் ைோைலோம். அமைசசர் பிரசன்ன ரனதுங்ைவும் இதில் ைலந்து வைோணடோர்.

க�ொழும்பு துறைமு� ந�ரில் 
மணல் சவொரி பொறை



இலங்ைகத் தாய்த்�ரு-
நாட்�ன் இன, மத ஒற்-
றுைமக்காக அர்ப்ப�ப்-
புக்கேளாடு உைழத்து 
வந்த கள� பல்கைலக்-
கழகத்�ன் ேவந்தரும், 
ெகாழும்பு - �லாபம் ��-
வுக்கான �ரதான சங்க 
நாயக்கருமான அ� வணக்-
கத்�ற்கு�ய கலா�� 
ெவல�ட்�யாேவ குசல 
தம்ம மகா நாயக்க ேதர�ன் 
��ர் மைறவு �குந்த கவைலக்கும் 
ேவதைனக்குமு�யதாக அைமந்-
�ருப்பதாக புத்தசாசன, சமய 
மற்றும் கலாசார �வகாரங்களுக்கு 
ெபாறுப்பான அைமச்சரான �ரதம-
�ன் மத �வகாரங்களுக்கு ெபாறுப்-
பான இைணப்பாளர்களான சர்-
வமதத் தைலவர்கள் அ� வண. 
கலா�� கஸ்ஸப நாயக்க ேதரர், 
கலா�� �வ� பாபு சர்மா குருக்-
கள், அல் ஹாஜ் அஸ் ெஸய்யது 

கலா�� ஹஸன் ெமௗலானா 
அல் கா�� மற்றும் அருட் தந்ைத 
கலா�� �க்ஸ்டஸ் குருகுலசூ�ய 
ஆ�ேயார் கூட்டாக �டுத்துள்ள 
அனுதாப அ�க்ைக�ல் ெத��த்-
துள்ளனர்.   

இன, மத ஒற்றுைமக்காக உைழத்-
துவரும் இந்த சர்வமதத் தைலவர்-
கள் �டுத்துள்ள அ�க்ைக�ல் 
ேமலும் கு�ப்�டப்பட்�ருப்ப-
தாவது, அ� வணக்கத்�ற்கு�ய 

மைறந்த குசல தம்ம மகாநாயக்க 
ேதரர் இலங்ைக�ல் மாத்�ரமல்-
லாமல் உலக மக்கள் மத்��லும் 
சாந்�, சமாதானத்ைத �ைல �றுத்-
துவதற்காக �கவும் ெபாறுப்புடன் 
தம் ெசயற்பாடுகைள �குந்த ஒத்து-
ைழப்புக்கேளாடு முன்ெனடுத்துள்-
ளார்.   

கள� பல்கைலக்கழகத்�ல் 
ேவந்தராக இருந்து ேசைவயாற்-
�ய காலகட்டத்�ல் தம்முடன் 

ேசைவயாற்�ய ேபரா�� 
யர்கள், கலா��கள் 
மற்றும் பட்டப்ப�ப்பு 
மாணவ, மாண�களுடன் 
அன்பாகவும் பண்பாகவும் 
ெநருங்�ப் ப�யாற்�ய 
மகாநாயக்க ேதரர் இன, 
மத மற்றும் ேத�ய ஒற்று-
ைமக்கு உச்ச ம�ப்ைபயும் 
ெகௗரவத்ைதயும் வழங்� 
ெசயற்பட்டார். அவரது 
ெகௗரவமான ெசயற்பாடு-

க�ன் ஊடாக புத்தர் ெபருமா�ன் 
உய�ய பண்புகைளக் காணக்கூ�ய-
தாக இருந்தது.   

இலங்ைக�ன் முக்�யத்து-
வம்�க்க ேதரர்க�ல் ஒருவராக 
இருந்து ேசைவயாற்� வந்த மகா-
நாயக்க ேதரர், இந்நாட்�ல் இன, 
மத ஒற்றுைமையப் பா�க்கக்கூ�ய 
�க்கல்கள் உருவான சந்தர்ப்பங்க-
�ல் எல்லாம் முன்வந்து 
இன, மத 

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk
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ராகுகாலம் :  காைல :  10.30  -  12.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 09.00  -   10.30வைர

�லவ வருடம் ஐப்ப� 12

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - ெவற்�

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெசலவு

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - சுகம்

ேயாகம்: மரண ேயாகம்

3

இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல159.10 165.32

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல229.44 237.95

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல1.7316 1.8007

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல146.93 151.83

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல271.83 280.62

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல214.10 222.07

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல198.50 202.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல147.24 153.61

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 538.46

குைவத் �னார் 673.07

ஓமான் �யால் 527.28

கட்டார் �யால் 55.45

சவூ� �யால் 54.12

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 55.26

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 05.53
இஷா  - 07.04

உர ெநருக்க� ெதாடர்�ல் 
�டயங்கைள ெத�வுபடுத்� 
கலந்துைரயாடுவதற்கான சந்தர்ப்-
பத்ைத வழங்குமாறு, பல்கைலக்-
கழக �வசாய �டங்க�ன் ேபரா-
��யர்கள் �லர், ஜனா�ப�க்கு 

க�தம் எழு�யுள்ளனர். �வசாய 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் �ேரஷ்ட 
ேபரா��யர் உ�த் ேக. ஜய�ங்க 
ஊடாக ஜனா�ப�க்கு அனுப்-
பப்பட்டுள்ள கு�த்த க�தத்�ல் 
141 கலா��களும் ேபரா��யர்க-

ளும் ைகெயாப்ப�ட்டுள்ளனர். 
நாடு எ�ர்ேநாக்�யுள்ள �வசாய 
துைறசார் ெநருக்க�களுக்கான 
�ர்வு, தற்ேபாைதய அரசாங்கத்�-
னால் அமுல்படுத்த எ�ர்-
பார்க்கப்படும் 

விவசாய ெநருக்கடி ெதாடர்பில்

ஜனாதிபதியுடன் கலந்துைரயாட
விரும்பும் நிபுணர்கள் குழு
சந்தர்ப்பம் ெபற்றுத்தருவதாக ெசயலாளர் வாக்குறுதி

கள� பல்கைலக்கழகத்�ன் உபேவந்தரும் ேப�யெகாட �த்�யாலங்கார ��ெவனா�ன் தைலவருமான மைறந்த கலா�� அ�. வணக்கத்துக்கு�ய ெவ��ட்�யாேவ குசலதம்ம ேதர�ன் பூதவுடல் ேநற்று ெகாழும்பு ஜயரத்ன 
மலர்சாைல�ல் ைவக்கப்பட்�ருப்பைதயும்  �ன்னர்  ேப�யெகாட �த்�யாலங்கார ��ெவனா�ற்கு  வாகன ேபர��ல் எடுத்துச்ெசல்லப்படுவைதயும் படங்க�ல் காணலாம்.                          (படங்கள்: கயான் புஷ்�க்க)

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷைவ �ன தூதுவர் �.ெஷன்ெஹான் அல� மா�ைக�ல் (27) சந்�த்தேபாது, இலங்ைக�ன் ெபாருளா-
தார மறுமலர்ச்�க்கு �னா�ட�ருந்து �ைடக்கும் ெதாடர்ச்�யான ஒத்துைழப்புக்கு �ன தூதுவ�டம் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ தனது 
நன்�ைய ெத��த்தார்.

�சம்பர் மாதத்துக்குள் ஐந்து 
�மான �றுவனங்கள் இலங்ைகக்-
கான �மான ேசைவைய ஆரம்-
�க்கவுள்ளதாக சுற்றுலாத்துைற 
அைமச்சு அ��த்துள்ளது.  

�ரான்ஸ், இத்தா� மற்றும் 
ரஷ்யா ஆ�ய நாடுக�ன் �மான 
ேசைவகள் இந்த வருட இறு�க்-
குள் இலங்ைகக்கான ேசைவகைள 
ஆரம்�க்க �ட்ட�டப்பட்டுள்ள-
தாக சுற்றுலாத்துைற அைமச்சர் 
�ரசன்ன ரணதுங்க ெத��த்துள்-
ளார்.  

அதன்ப� சு�ஸ் ஓய்வு பயண 
�மான �றுவனமான Edelweiss 
நவம்பர் மாதம் முதல் இலங்ைகக்-

கான �மான ேசைவைய ஆரம்-
�க்கவுள்ளது.  

ரஷ்யா�ன் ஏேராஃப்ேளாட் �று-
வனமும் நவம்ப�ல் இலங்ைகக்-
கான �மான ேசைவைய 
�ண்டும் 

இத்தாலிக்குள் பிரேவசிக்கும்
இலங்ைகயருக்கான தைட நீக்கம்

கட்டுநாயக்க �மான �ைலயம்

அடுத்த ஏப்ரலுக்குள்
டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்படும்

ஐந்து விமான நிறுவனங்கள்
ேசைவைய ஆரம்பிக்கின்றன

ஞானசார ேதரர் நியமனம்;
ஜனாதிபதியின் நிைலப்பாடு

இத்தா�ய அ�கா�கள் அ��ப்பு
என்னால் கருத்து கூற மு�யாது

இராஜாங்க அைமச்சர் �.� சானக்க ெத��ப்பு

வருட இறு�க்குள் இலங்ைகக்கு ேமலும்

இலங்ைக உள்-
�ட்ட நாடுக��-
ருந்து அத்�யாவ�ய 
ே த ை வ க ளு க் க ா க 
இத்தா�க்கு வருப-
வர்களுக்கான  தைட 
�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
இத்தா�ய அ�கா�-
கள் அ��த்துள்ள-
னர்.  

அதன்ப�, பு�ய 
��க�ன் அ�ப்பைட�ல், ஒக்-
ேடாபர் 26 முதல், �ேர�ல், இந்�யா, 
பங்களாேதஷ் மற்றும் இலங்ைக 
ஆ�ய நாடுக��ருந்து இத்தா�ைய 
அைடயும் பய�கள் நாட்�ற்குள் 
�ரேவ�க்க சுகாதார அைமச்சகத்-
�ன் அங்�காரம் வழங்கத் ேதைவ-

�ல்ைலெயன அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.  

எவ்வாறா�னும், 
ேவைல, உடல்ந-
லம் மற்றும் ப�ப்பு 
ெதாடர்பான கார-
ணங்களுக்காக இத்-
தா�க்குச் ெசல்லத் 
�ட்ட�டுபவர்கள் 
மட்டுேம நாட்�ற்-
குள் நுைழய தகு�யு-

ைடயவர்கள் என்று அ��க்கப்பட்-
டுள்ளது  

கூடுதலாக, ஏைனய அத்�யாவ-
�ய ேதைவகளுக்காக இத்தா�க்குள் 
நுைழய ேவண்�யவர்களும் அனும-
�க்கப்படுவார்கெளன அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனா�ப��ன் �ைலப்-
பாட்ைட என்னால் 
�மர்�க்க மு�யாது என்-
னுைடய �ைலப்பாடு 
அரசாங்கத்துடன் ேசர்ந்து 
மக்களுக்கான �யாயத்து-
டன் ேசைவ ெசய்வேத 
என மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் �வேனச-
துைர சந்�ரகாந்தன் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

'ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்' என்ற ெசய-
ல�க்கு ஜனா�ப�யால் ஞானசார 
ேதரர் �ய�க்கப்பட்டைம ெதாடர்-
பாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் �வேனசதுைர 

சந்�ரகாந்த�டம் ஊட-
க�யலாளர்கள் எழுப்-
�ய ேகள்�க்ேக அவர் 
இவ்வாறு ப�ல�த்துள்-
ளார்.  

அர�யல் ��யான 
கருத்துக்கைள அ�க-
மாக கைதக்க �ரும்ப-
�ல்ைல. அவர் ஜனா-
�ப��ன் மு��ன் 
ெபய�ேலேய �ய�க்கப்-

பட்டுள்ளார். ஒேர நாடு ஒேர சட்டம் 
என்�ன்ற உட்ெபாருைள நான் 
ஊடகங்கள் வா�லாக �மர்�க்க 
மு�யாது அதனுைடய ேநாக்கம் 
என்னெவன்று உங்களுக்கு 
ெத�யும் தாேன.  

கலாநிதி குசலதம்ம மகா நாயக்க ேதரரின்
மைறவுக்கு சர்வமதத் தைலவர்கள் அனுதாபம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

கட்டுநாயக்க �மான �ைலயத்-
�ற்கு வருைக தரும் �மானப் பய-
�கள் அங்�ருந்து 20 �னா�க�ல் 
ெவ�ேயறும் வைக�ல் �ேசட 
ஒன்ைலன் முைறைம அ�முகப்ப-
டுத்தப்பட்டுள்ளதாக ��ல் �மான 
ேசைவகள் மற்றும் ஏற்றும� வலய 
அ��ருத்� இராஜாங்க அைமச்சர் 
�.� சானக ெத��த்துள்ளார்.  

ேநற்று முன்�னம் முதல் அந்த 
பு�ய ெசயன்முைற அ�முகப்படுத்-
தப்பட்டுள்ளதாக ெத��த்துள்ள 
அவர், �மான �ைலயத்�ற்கு 
வருைகதரும் �மானப் பய�கள் 
அங்கு கடதா� அல்லது ேவறு உபக-
ரணங்கைள உபேயாகப்படுத்தாமல் 
ஒன்ைலன் முைறைம மூலம் தமது 
ஆவணங்கைள சமர்ப்�க்கவும் 
சுகாதார சான்�தழ்கைள சமர்ப்�க்-
கவும் பு�ய முைறைம மூலம் வ� 

வகுக்கப்பட்டுள்ளதா கவும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள,அடுத்த வருடம் 
ஏப்ரல் மாதத்�ற்குள் கட்டுநாயக்க 
�மான�ைலயம் முழுைமயான 
��ட்டல் மயப்படுத்தப்படும் 
என்றும் இராஜாங்க அைமச்சர் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

உலகம் முழுவதும் ெகாேரானா 
ைவரஸ் பர�யுள்ள தற்ேபாைதய 
சூழ்�ைல�ல் கட்டுநாயக்க �மான 
�ைலயத்�ற்கு வரும் பய�கள் 
அங்கு சுங்கம் மற்றும் கு�வரவு கு�-
யகல்வு அலுவலகத்�ல் தமது ஆவ-
ணங்கைள சமர்ப்�த்தல் மற்றும் 
சுகாதார அ�கா�கைள சந்�த்து உ�ய 
அ�க்ைககைள சமர்ப்�க்க ேவண்�-
யுள்ளது. அதனால் �மானப் பய�-
கள் ேமல�கமாக 2 ��டங்கைள 
அங்கு ெசல�ட ேவண்�யுள்ளது.  

அதைன த�ர்த்துக் 
ெகாள்ளும் வைக�ல் 
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ஒலுவில் துறைமுகம் மீன்பிடிச் செயற்-
பாடுகளுககாக விறைவில் திைககபப-
டும் என்று செரிவித்துள்ள அறைச்ெர் 

டக்ளஸ் தெவானநொ, கிழககு ைாகாணத்தில் 
தைற்சகாள்ளபபடுகின்ை அறனத்து ெடடவி-
தைாெ மீன்பிடித் சொழில் முறைகளுககும் 
முடிவு கடடபபடும் எனவும் செரிவித்ொர்.

அம்பாறைககு உத்திதயாகபூர்வ விஜயம் 

தைற்சகாணட கடற்சைாழில் அறைச்ெர் 
டக்ளஸ் தெவானநொ ெறைறையில், 
கல்முறன கடற்சைாழில் திறணகக்ளத்தில் 
கைநதுறையாடல் நறடசபற்ைது. அங்கு 

றவத்தெ அறைச்ெர் தைற்கணடவாறு 
செரிவித்ொர். அம்பாறை ைாவடட பாைாளு -
ைன்ை உறுபபினர் ஹரீஸ் ைற்றும் கடற் -
சைாழிைா்ளர் அறைபபுககள, கடற்சைாழில் 

திறணகக்ள அதிகாரிகள கைநது சகாணட 
குறித்ெ கைநதுறையாடலில் ைாவடட கடற் -
சைாழிைா்ளர்கள எதிர்சகாளளும் பிைச்சிறன-
கள ைற்றும் எதிர்பார்பபுககள சொடர்பாக 

விரிவாக ஆைாயபபடடது.
கடற்சைாழிைா்ளர் பிைதிநிதிகளி-

னால் முன்றவககபபடட விடயங்-
கள சொடர்பாக கருத்து செரிவித்ெ 
அறைச்ெர் டக்ளஸ் தெவானநொ, 
"ஜனாதிபதி தகாடடாபய ைாஜ-
பக்ஷ ைற்றும் பிைெைர் ைஹிநெ 
ைாஜபக்ஷ ஆகிதயாரின் தெர்ெல் 
வாககுறுதிககு அறைய ஒலுவில் 
மீன்பிடித் துறைமுகத்தின் செயற்-
பாடுகள விறைவில் ஆைம்பிக-
கபபடும். ைணணரிபபு தபான்ை 
காைணங்களினால் ஒலுவில் 
துறைமுகத்தின் செயபாடுகற்ள 
விரும்பாெ ைககளின் நியாயைான 
காைணங்களுககு பரிகாைங்கற்ள 
வழங்குவென் மூைம் அறனவரு-
றடய ெம்ைெத்துடன் ஒலுவில் மீன்-
பிடித் துறைமுகம் ஆைம்பிககபப-
டும்" எனவும் செரிவித்ொர்.

(20ஆம் பககம் பார்கக)

editor.tkn@lakehouse.lk

நாடடின் விவொயச் செயறகயில் இைொ-
யன பெற்ளப பாவறனறய முடிவுககுக 
சகாணடு வநது இயற்றகப பெற்ளப 

பாவறனறய ஊககுவிககும் திடடத்துககு எதிைாக ெமீப 
காைைாக ஆங்காங்தக தபாைாடடங்கள நடத்ெபபடடுக 
சகாணடிருககின்ைன. விவொயிகளின் இபதபாைாடடத்-
தின் பின்னணியில் அைசுககு எதிைான அைசியல் ெகதிகள 
செயற்படுவது நன்ைாகதவ செரிகின்ைது. எதிைணி அைசி -
யல்வாதிகள பைர் இநெ விடயத்றெ ெற்தபாது ெைககான 
அைசியல் துரும்பாகதவ எடுத்துக சகாணடுள்ளனர்.

அவர்கள விவொயிகளுககு ஆெைவாக குைல் சகாடுப-
பொக கூறிக சகாணடு சவளியிடுகின்ை கருத்துகற்ளப 
பார்ககின்ை தபாது, ைனிெனின் உடல் ஆதைாககியத்துககு 
விவொயச் செயறகயில் இைொயன நச்சு உைங்கற்ளப 
பயன்படுத்துவதுொன் சிைநெது என்ை தொற்ைபபாடறட 
உருவாகக முற்படுவொகத் செரிகின்ைது. அொவது இை -
ொயனப பெற்ள இைககுைதி ெறட செயயபபடடொல் 
விவொயம் பாதிககபபடடுள்ளொகவும், இைொயனப பெ-
ற்ளகத்ள விவொயத்துககு மிகவும் சபாருத்ெைானசென -
வும் எதிைணியினர் ைககளுககுக கூறுகின்ைனர்.

இநெ விடயத்தில் எைது விவொயிகற்ளக குறை சொல்-
வெனால் பயனில்றை. விவொயிகற்ளப சபாறுத்ெவறை 
அவர்களொன் நாடடுகதக உணவளிபபவர்க்ளாவர். விவ-
ொயத் சொழிைானது புனிெைான சொழிைாகப தபாற்ைப -
படக கூடியொகும். அதெெையம் விவொயிகளில் சபரும் -
பாைாதனார் கல்வியறிவற்ை பாைை ைககச்ளன்பறெயும் 
நாம் ஒபபுக சகாள்ளதவ தவணடும். கல்வியறிவற்ை 
விவொயிகத்ள எைகசகல்ைாம் உணறவ வழங்குகின்ை 
புனிெைான சொழிறை தைற்சகாணடு வருகின்ைனர்.

இவவாைான அதிமுககியைான சொழிறைச் செய -
கின்ை விவொயிகற்ளப தபாற்றிப பாதுகாபபது அறன-
வரினதும் கடறையாகும். அவர்கள ைத்தியில் அைசியல் 
ஆொயங்களுககாக ெவைான விடயங்கற்ள வலிநது 
புகுத்தி, அவர்கற்ள தபாைாடுைாறு தூணடி விடுவது 
நீதியல்ை. அைொங்கத்துககு சநருககடிறய உருவாகக 
தவணடுசைன்பெற்காக விவொயிகற்ள பகறடககாயா-
கப பயன்படுத்துவது பாவச் செயைாகும். நாடடில் ெமீப 
காைைாக விவொயிகளின் தபைால் முன்சனடுககபபடு-
கின்ை ஆர்பபாடடங்களின் ஏற்பாடடா்ளர்க்ளாக எதிைணி -
யினதை உள்ளனசைன்பது சவளிபபறடயானது.

விவொயிகளின் தபைால் நடத்ெபபடுகின்ை தபாைாடடங் -
களின் விெத்றெப பார்ககின்ை தபாது அங்தக எதிைணி 
ெகதிகளின் பங்களிபபு நன்ைாகதவ உள்ளது செரிகின் -
ைது. இைொயன உைம் தகாரி ஆர்பபாடடம் நடத்ெபபடு -
கின்ைொ அல்ைது அைசியல் நிகழ்ச்சித் திடடத்தின் கீழ் 
ஆர்பபாடடம் நடத்ெபபடுகின்ைொ என்ை ெநதெகதை 
தொன்றுகின்ைது. சகாடும்பாவிகள எரிபபதும், உருவப 
சபாம்றைகற்ளத் ொககுவதுைாக அைசியல் தபாைாடடைா -
கதவ அறவ சென்படுகின்ைன.

எைது நாடு விவொய பாைம்பரியம் சகாணட நாடாகும். 
இயற்றகப பெற்ளறயப பயன்படுத்திதய எைது 
முன்தனார் சநற்செயறக உடபட அறனத்து விவொயச் 
செயறகறயயும் தைற்சகாணடனர். விவொயச் செய-
றகககு கால்நறடகளும் துறண புரிநென. ைாடசட -
ருதவ அககாைத்தில் பிைொன பெற்ளயாக இருநெது. 
பசுநொள பெற்ளகற்ளயும் எைது முன்தனார் பயன்ப-
டுத்தினர்.

ஆனால் கடநெ அறை நூற்ைாணடு காைைாக எைது 
விவொயத்றெ நச்சு இைொயனங்கள ஆககிைமித்துக 
சகாணடன. இைொயன உைங்கள என்பென் தபரில் விெம் -
விெைான நச்சு இைொயனங்கள நாடடுககுள வநது தெைத் 
சொடங்கின. அறவ உடனடியான பைறனத் ெநென. 
சநற்செயறகயில் அதிக விற்ளச்ெலும் கிறடத்ெது. 
யூரியா உைம் என்பது விவொயத்தில் ெவிர்கக முடியாெ -
ொகிப தபானது. இைொயனப பெற்ள இன்தைல் விவொ -
யதை இல்றைசயன்ை நிறைறை உருவாகிப தபானது.

ஆனால் இைொயன உைங்கள ைனிெ ஆதைாககியத்தில் 
ஏற்படுத்துகின்ை பாைதூைைான பின்விற்ளவுகள சொடர் -
பாக அன்றைய ஆடசியா்ளர்கள எவருதை கவனத்தில் 
சகாள்ளவில்றை. அதெெையம் இைொயனப பெற்ள 
இைககுைதியில் பாரிய நிறுவனங்களும் செல்வாககுச் 
செலுத்ெத் சொடங்கின. இைொயன உைங்களில் விவொயி -
கற்ள அடிறையாககும் விெத்தில் பாரிய நிறுவனங்கள 
ைாபியாவாகிப தபாய விடடன. எைது விவொயிகளும் 
காைபதபாககில் நச்சு உைப பாவறனககு அடிறையாகிப 
தபானார்கள.

இைொயப பெற்ளயின் பாவறன ஒருபுைத்தில் 
சொடர்நது சகாணடிருகறகயில், ைறுபுைத்தில் ைகக -
ளின் ஆதைாககியத்தில் பாதிபபுகளும் படிபபடியாக ஏற்ப -
டத் சொடங்கின. சிறுநீைக செயலிழபபு, புற்றுதநாயகள, 
ஈைல் அழற்சி ைற்றும் பைவிெைான சொற்ைாதநாயகள 
என்சைல்ைாம் ைககற்ள ஆககிைமிககத் சொடங்கின. 
இவற்றில் பிைொனைான வியாதிகள புற்றுதநாயகளும், 
சிறுநீைக செயலிழபபும் ஆகும். சிறுநீைக சிகிச்றெகளுக-
சகன நாடடில் அதிக்ளவான றவத்தியொறைகற்ள 
நிறுவ தவணடிய தெறவயும் ஏற்படடது.

சகாடிய சொற்ைாதநாயகள ைககள ைத்தியில் அதிக-
ரிபபெற்கு நச்சு இைொயனங்கத்ள காைணசைன்று எைது 
ைருத்துவ நிபுணர்கள ஆொைங்களுடன் சொடர்ச்சியாகக 
கூறி வருகின்ைனர். எனதவ எைது உணவுப சபாருடக -
ளில் நச்சுப பொர்த்ெங்களின் பாவறன நிறுத்ெபபட 
தவணடும் என்பது ைருத்துவ நிபுணர்களின் கருத்ொக 
உள்ளது.

இநநிறையில் இைொய உைப பாவறனயானது நிறுத் -
ெபபட தவணடுசைன்ை எணணம் கடநெ காை ஆடசி -
யா்ளர்களிடம் இருநெ தபாதிலும், அவர்கள அெற்கான 
திடடத்றெ ஆைம்பிககவில்றை. அத்திடடத்றெ முென்மு-
ெலில் ஆைம்பித்ெ ஆடசித் ெறைவர் ஜனாதிபதி தகாட -
டாபய ைாஜபக்ஷ ஆவார். நாடடு ைககளின் எதிர்காை 
ஆதைாககியம் கருதிய சிைநெ திடடம் அதுவாகும். இநெ 
விடயத்றெ ெற்தபாது எதிைணியினர் ெைககான அைசியல் 
ஆயுெைாகப பயன்படுத்துவறெ விவொயிகள நன்கு 
புரிநது சகாளவது அவசியம்.
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ெபால் சபடடி இைககம் : 834
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குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ைபீஉனில் அவவல் பிறை 22
பிைவ வருடம் ஐபபசி ைாெம் 12ம் நாள   சவளளிககிழறை

எதிரணியின் மறைமுகத் திட்டத்றதை
விவசாயிகள் புரிந்து ககாள்்ளடடும்!

உயர்ந்தோர வழியில் உலகம் எவவதோறு
நடைபெறுகின்றந்தோ அ்றநகறெ நை்து 
பகதோளவந் அறிவதோகும்.

எவவ துறைவது உைகம் உைகத்தொடு
அவவ துறைவ ெறிவு

சுற்றுச்சூழலை சமநிலைப்படுத்த வேண்டிய்தன்
அேசியதல்த இைஙலகை புரிந்து ககைொண்டுள்ளது

ஒலுவில் துலைமுகைம் மூைம் 
அம்்பொலை மீனேரகைளுக்கு
ே்ளமொன எதிரகைொைம்

த்ெ சபருைானின் தபாெறனககறைய 
ஒழுங்கறைநதுள்ள முன்ைாதிரி உரி-
றைகற்ளக சகாணட இைங்றக, 

ைானுடத் தெறவகளுடன் சுற்றுச்சூழறைச் 
ெைநிறைபபடுத்துவென் அவசியத்றெயும் 
நன்ைாகப புரிநது சகாணடுள்ளொக ஜனாதி-
பதி தகாடடாபய ைாஜபக்ஷ செரிவித்ொர்.

ஐககிய நாடுகள ெறபயின் 76ஆவது கூட-
டத்சொடரின் ெறைவர் அபதுல்ைா ொஹீட 
(Abdulla Shahid) இனால் ஏற்பாடு செய-
யபபடடிருநெ 'ைனிென், பூமி ைற்றும் சுபீட-
ெத்துககான காைநிறைச் செயற்பாடுகற்ள 
விருத்தி செயெல்' என்ை ெறைபபிைான அைெ 
ெறைவர்கள கைநதுறையாடலில், வீடிதயா 
சொழில்நுடபத்தின் மூைம் தநற்றுமுன்தினம் 
(27) பங்குபற்றி உறையாற்றும் தபாதெ, 
ஜனாதிபதி இவவாறு குறிபபிடடார்.

அசைரிககாவின் நியூதயார்க நகரில் 
அறைநதுள்ள ஐககிய நாடுகள ெறைறை-
யகத்தில், ஐ.நா சபாதுச் செயைா்ளர் அன்-
தடானிதயா குடடசைஸ் ெறைறையில் ஆைம்-
பிககபபடட இநெக கைநதுறையாடலில், 
ஐககிய நாடுகள ெறபயில் அங்கம் வகிககும் 
நாடுகளின் அைெ ெறைவர்கள ைற்றும் பிைதி-
நிதிகள, வீடிதயா சொழில்நுடபத்தினூடாகக 
கைநது சகாணடிருநெனர்.

காைநிறைககு முககியத்துவைளிபபெற்காக 
நாடுகளுககுள்ள இயலுறைறய சகாவிட-
19 சொற்றுப பைவல் தகளவிககுள்ளாகி-
யுள்ள நிறைறையில் காணபபடும் அவெைத் 
தெறவறயக கருத்திற் சகாணடு, 'ைனிென், 
பூமி  ைற்றும் சுபீடெத்றெ தைம்படுத்துவ-
ெற்கான காைநிறை செயற்பாடடுத் திடடம்' 
என்பறெ முன்றவபபெற்காகதவ, இம்முறை 
கூடடத்சொடர் ெறைவைால் இநெ உயர்ைடடக 
கைநதுறையாடல் ஏற்பாடு செயயபபடடிருந-
ெது.

இென் தபாது உறையாற்றிய ஜனாதிபதி 
தகாடடாபய ைாஜபக்ஷ, அபிவிருத்தி அறடந-
துள்ள நாடுகள இநெப பூமிறய வலுபப-
டுத்துவெற்காக அர்பபணிபபுடன் செயற்பட 
தவணடுசைன்று குறிபபிடடதொடு, அபிவி-
ருத்தி அறடநதுவரும் நாடுகளில் ஏற்படும் 
இயற்றக அனர்த்ெங்கற்ளத்  ெணித்ெல் 

ைற்றும் அவற்றுககாக முன்னிறையாெல் 
தபான்ை நடவடிகறககற்ள தைற்சகாளவெற்-
காக, சிைநெ பைெைபபு ைற்றும் இருெைபபு ஒத்-
துறழபபு அவசியசைன்று எடுத்துறைத்ொர்.

“நாம் இன்று வாழ்நது சகாணடிருபபது, 
ைானுட வைைாற்றில் மிகவும் தீர்ைானமிகக 
காைகடடத்தில் ஆகும். அெனால், காைநிறை 
ைாற்ைங்களுககு உடனடியானதும் தீர்ைா-
னமிககதுைான அவொனத்றெச் செலுத்-
தித் தீர்வுகற்ளத் தெட தவணடும். ெர்வதெெ 
ரீதியிைான நிைககரியற்ை புதிய ெகதி வலு 
ைாநாடடின் இறணத் ெறைவைாக இருபப-
றெயிடடு இைங்றக சபருறையறடகிைது. 
ஐககிய நாடுகள ெறபயின் உத்திதயாகபூர்வ 
பிைகடனத்தின் கீழ், ெதுபபு நிைச் சுற்ைாடல் 
கடடறைபபு ைற்றும் ஜீவதனாபாயம் சொடர்-
பான செயற்பாடடுக குழுவுககும் இைங்றக 
ெறைறை வகிககின்ைது” எனவும் ஜனாதிபதி 
இென் தபாது குறிபபிடடார்.

பசுறை றநெைென் முகாறைத்துவம் 
சொடர்பான சகாழும்பு அறிகறகயின் பிைகா -
ைம், றநெைென் வாயு சவளியீடடின் அ்ளறவ 

2030 ஆம் ஆணடாகும் தபாது அறைவாசி -
யாகக குறைபபெற்கு இைங்றக முயற்சி 
எடுத்துள்ளது. இைங்றகயின் உளநாடடுக 
சகாளறகயின் வறையறை, தைைாணறை 
பற்றி அவொனம் செலுத்தி உள்ளறெத் 
ொன் உறுதிபபடுத்துவொகத் செரிவித்ெ 
ஜனாதிபதி, இெறன நறடமுறைபபடுத்து-
வெற்காக, அதிக்ளவு செயற்றக உைத்றெப 
பயன்படுத்துவறெக கடடுபபடுத்துவெற்கு 
இைங்றக நடவடிகறக எடுத்துள்ளதொடு, 

அென் மூைம் சுகாொைப பிைச்சிறனகற்ளத் 
தீர்பபதுடன், றநெைென் கழிவுகற்ள குறைத் -
துக சகாள்ளவும் முடியுசைன்று குறிப -
பிடடார்.

இைங்றகயில் காபன் அ்ளறவ 
2050ஆம் ஆணடாகும் தபாது பூச்சியைாக -
கிக சகாள்ள எதிர்பார்த்துள்ளதொடு, 2030 
ஆம் ஆணடாகும் தபாது இநநாடடின் ெகதி 
வலுத் தெறவயில் 70 ெெவீெத்றெ மீளபி -
ைபபாககச் ெகதி மூைங்கள மூைம் நிறைவு 
செயது சகாளளும் இைகறக அறடநது 
சகாளவெற்காக இைங்றக பயணித்துக 
சகாணடிருககிைது. இநெச் சிைபபான தநாக -
கத்றெ அறடநது சகாளவெற்காக, எைது 
அபிவிருத்திச் செயற்றிடடங்களுககாகத் 
சொழில்நுடபப பரிைாற்ைம், திைன் அபிவி -
ருத்தி, முெலீடு ைற்றும் நிதி நன்சகாறட 
தபான்ை துறைகளில் இைங்றகககு வழங்கி 
வரும் ஒத்துறழபறபத் ொம் ைகிழ்ச்சிதயாடு 

ஏற்றுக சகாளவொகவும் ஜனாதிபதி குறிப -
பிடடார்.

ெற்தபாது நிைவி வருகின்ை ைற்றும் அவ-
சியைான சொழில்நுடபத் திைன் ைற்றும் நிதி 
இயலுறைகளுககிறடயிலுள்ள இறடசவளி 
பற்றி இநெக கைநதுறையாடலின் தபாது 
அவொனம் செலுத்ெபபடடதொடு, அநெ 
இறடசவளிறய எவவாறு பூர்த்தி செயது 
சகாளவசென்பது சொடர்பாகவும் விரிவாக 
ஆைாயபபடடறை குறிபபிடத்ெககது.

உைகத்தில் கல்விறயப சபற்றுக 
சகாடுபபதில் பல்தவறு வழிமு-
றைகள இருநெ தபாதிலும், அநெ 

கல்விப தபாெறனயில்   ஏற்படும்  தபாடடி 
நிறை அதிகரிபபுக்ளால்ொன்    கல்வி சொடர்-
பில் பிளற்ளகள கவைபபடுவதுடன்  கல்வியின் 
ெைமும் தைம்படுகின்ைது. தைலும் ெனது நாட-
டிதைதய ெர்வதெெ ைடடத்திைான கல்விறயப 
சபற்றுகசகாளளும் வாயபபும் உருவாகின்ைது. 
இெறன நாம் பல்தவறு பிரிவுகளில் பிளற்ளக-
ளுககு சபற்றுக சகாடுககிதைாம் என்று திைன் 
அபிவிருத்தி சொழில் சொழில் கல்வி  ைற்றும் 
புத்ொகக  இைாஜாங்க அறைச்ெர்  டாகடர் சீொ 
அைம்தபசபாை செரிவித்ொர். 

சகாழும்பு ைாவடடத்தின் தஹாைாகை பிடடி-
பனவில் நவீன வெதிகளுடன் அறைநதுள்ள 
என்.எஸ்.பீ.எம்.பசுறைப பல்கறைககழகத்தின் 
(NSBM Green University) ஐநொவது ஆணடு 
நிறைவு இைாஜாங்க அறைச்ெர் சடாகடர் சீொ 
அைம்தபசபாை ெறைறையில் பல்கறைககழ-
கத்தில் இடம்சபற்ைது. இைாஜாங்க அறைச்சின் 
செயைா்ளர் தீபா லியனதக, பல்கறைககழக 
உபதவநெர் தபைாசிரியர் ஜீ.ஏ.வீைசிங்க உள-
ளிடட பிைமுகர்கள பைரும் 
நிகழ்வில் கைநது சகாணடனர்.

ப ல் க ற ை க க ழ க த் தின் 
இைணடாம் கடட அபிவிருத்திப 
பணிகற்ள உபதவநெர் ெகிெம் 
பார்றவயிடட அறைச்ெர், 
இைணடாம் கடட அபிவிருத்தி 
ைற்றும் பல்கறைககழகத்தின் 
முழுறையான அபிவிருத்தி 
சொடர்பிலும் விபைம் அறிநது 
சகாணடார். பல்கறைககழகத்-
தின் இைணடாம் கடட அபிவி-
ருத்தித் திடடத்தின் கீழ் புதிொக 
அறைககபபடட விற்ளயாடடு 
றைொனத்தின் சபயர்பபை-

றகறய திறைநீககம் செயது றவத்ெ அவர், 
அெறன பல்கறைககழக ைாணவர் ெமூகத்தின் 
பயன்பாடடுககாகத் திைநது றவத்ொர். 

அைெ ைற்றும் ெனியார் முகாறைத்துவத்தில்  
பசுறைப பல்கறைககழகம் 

முன்தனாககிப பயணிபபொகவும்,ஆயிைகக-
ணககான பிளற்ளக்ளது உயர் கல்வி சொடர்-
பான கனவு நனவாககபபடடுள்ளொகவும் இைா-
ஜாங்க அறைச்ெர் தைலும் செரிவித்ொர். 

இபபல்கறைககழகத்தின் 'பசுறை தநாககு' 
(Green Concept) திடடத்தின் பிைகாைம் பிைெை 
அதிதியாக கைநது சகாணட அறைச்ெர் 
சடாகடர் சீொ அைம்தபசபாை ெறைறையில் 
ைைநடுறக நிகழ்வு இடம்சபற்ைது. இநெ பல் -

கறைககழகத்தின் இைணடாம் 
கடட அபிவிருத்தித் திடடங்கள 
பல்கறைக கழக வ்ளவில் 
அறைநதுள்ள தைலும் பதி-
றனநது ஏககர் நிைத்தில் 
தைற்சகாள்ளப படடு வரு-
கின்ைன. நவீன சொழில்-
நுடப வெதிகள சகாணடொக 
இது செற்காசியாவில் நிர்-
ைாணிககபபடட முெைாவது 
பசுறைப பல்கறைககழகைா-

கும். இென் நிர்ைாணப பணிகள 2012 இல் 
ஆைம்பிககபபடடு 2016 இல் முன்னாள 
ஜனாதிபதி றைத்திரிபாை சிறிதெனவினால் 
திைநது றவககபபடடது. பல்கறைககழக 
நகைம் என்ை எணணககருவின்  கீழ் பல்க -
றைககழகம் அறைககபபடடுள்ளறை குறிப-
பிடத்ெககது.

பு

எம்.எஸ்.எம்.முன்ெஸிர்...?
(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

ஐ.நா ப�ாதுச் சப�யின் தபைவரால் 
ஏற�ாடு பசய்யப�ட்டிருநத காைநிபை 
மாற்றம் பதாடர�ான அரச தபைவரகளின் 
கைநதுபர்யாடலில் ஜனாதி�தி
ககாட்டா�்ய ராஜ�க்ஷ பதரிவிபபு

கநரில் பசன்று ஆயவு பசயத அபமச்சர டக்ளஸ் பதரிவிபபு

வ�ொமொகைமவில் நவீன ேசதிகைள 
ககைொண்்ட ்பசுலமப ்பல்கைலைக்கைழகைம்
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க�ொழும்பின் பிரபல சட்டத்தரணியொ� 
விளங்கிய கபரியொர் கசல்வரொஜொ மற்றும் 
ஆசிரியயயொன திருமதி ்வசஸபதி கசல -
்வரொஜொ ்தம்பதியருக்கு ம�ளொ�ப் பிறந்த 
ஸ்ரீநிதி, ்தனது ஆரம்பக் �லவியய மமொ்தயர    
ஹம்்ொ முஸலிம் �லலூரியில கபற்றுக் 
க�ொண்டொர். இங்கு அ்வரது ்தொயொர் ஒரு ஆசி -
ரியயயொ� �்டயமயொற்றினொர். அப்பொ்டசொ-
யலயில ்தரம் 5 ்வயர �லவி �ற்று ்தொயின் 
இ்டமொற்றதய்த அடுதது மமொ்தயர �தீடறல 
ம�ளிர் பொ்டசொயலயில பயின்றொர். பின்பு  
இரதமலொயன இநதுக் �லலூரியில உயர்்தரம் 
்வயர �லவி �ற்று க�ொழும்பு பல�யலக்�-

ழ� சட்டபீ்டததிற்கு க்தரி்வொனொர்.
1983ஆம் ஆணடு பல�யலக்�ழ�ம் 

நுயழந்த இ்வர், சட்டமொணியொ� பட்டம் 
கபற்று சட்டத்தரணியொ� 1992 ஆம் ஆணடு 
சததியப்பிரமொணம் கசய்து க�ொண்டொர். 

ஸ்ரீநிதி அ்வர்�ள் க�ொழும்புப் பல�யலக்�ழ-
�ததில சர்்வம்தச ்வணி�ச் சட்டம், சர்்வம்தச 
நடுததீர்ப்புச் சட்டம், ்வங்கியியல மற்றும் நிதி 
நிறு்வனங்�ள் க்தொ்டர்பிலொன சட்ட முதுமொணி 
பட்டதய்தயும் கபற்றுள்ளொர். சட்டத்தரணி-
யொ� சததியப் பிரமொணம் கசய்்த பின்னர் இநதி-
யன் ஓ்வர்சீஸ ்வங்கியின் சட்ட ஆமலொச�ரொ� 
பல ்வரு்டம் �்டயம புரிந்தொர். இலங்ய�யின் 
்வங்கி ஊழியர்�ள் சங்�ததின் ஒரு அங்�த்த்வ-
ரொ� இருந்த அ்வர், சிங்�ப்பூர் நொடடில நய்ட-
கபற்ற ்வங்கி ஊழியர்�ளுக்�ொன சர்்வம்தச 
மொநொடடில இலங்ய�யய பிரதிநிதிதது்வப்ப-
டுததி �லநது க�ொண்டயம குறிப்பி்டத்தக்�து.

்வங்கிததுயறயில சுமொர் பதது ்வரு்டங்�ள் 

�்டயமயொற்றிய அ்வர், 2002.10.15 ஆம் 
தி�தி நீதிததுயறயில �ொலடி ய்வத்தொர். மு்த -
லொ்வது நியமனமொ� ்வவுனியொ நீதிமன்றத-
தில மொ்வட்ட நீதிபதியொ�வும் நீ்த்வொனொ�வும் 
�்டயமயொற்றினொர். அ்தன் பின்னர் �ொங்ம� -

சன்துயற, யொழப்பொணம், க�ொழும்பு, பருத -
திததுயற, சொ்வ�ச்மசரி ஆகிய நீதிமன்றங்� -
ளில நீதிபதியொ� �்டயமயொற்றினொர். யுத்த 
�ொலததில ்வ்டமொ�ொணததில மி�வும் சிரமங்-
�ளுக்கு மததியில �்டயமயொற்றினொர்.

2018ஆம் ஆணடு மமலநீதிமன்ற நீதிப-
தியொ� ப்தவி உயர்த்தப்படடு, �லமுயன 
மமலநீதிமன்ற நீதிபதியொ� நியமிக்�ப்-
பட்டொர். �லமுயன, கபொததுவில, அக்-
�யரப்பற்று மற்றும் சம்மொநதுயறயய 
உள்ள்டக்கியுள்ள �லமுயன மமலநீதி-
மன்ற ்வலயததின் குடியியல மமன்மு -
யறயீடடு நீதிபதியொ�வும் கசயற்பட்ட 
இ்வர், இப்பிரம்தசததில 
நீதி நிர்்வொ�தய்த கசயலப -
டுதது்வதில �ணடிப்பு்டன் 
பணியொற்றினொர். அ்தயன 
என்றும் இப்பிரம்தச 
மக்�ள் நியனவு கூரு்வர்.

இரக்� குணமும் ்தயொள 
சிந்தயனயும் க�ொண்ட 
ஸ்ரீநிதி நந்தமச�ரன், 
நீதியய நியலநொடடு்வ-
தில என்றும் அர்ப்பணிப்-
பு்டன் கசயலொற்றினொர். 
நீதிபதியொ� பணியொற்றிய 
�ொலததில நியூசிலொநது, 
இநதியொ, மநபொளம் 

மபொன்ற நொடு�ளில இ்டம்கபற்ற பயிற்சி 
கநறி�ளில பங்குபற்றியுள்ளொர்.

சநய்தப்படுத்தல துயறயில பணியொற்-
றிய இரொயமயொ நந்தமச�ரயன 1996 இல 
மணம் முடித்த அ்வர் மூன்று பிள்யள�ளின் 

்தொயொ்வொர். இ்வர்�ளுள் இரணடு ஆண பிள்-
யள�ள் பல�யலக்�ழ� இறுதியொணடில 
�லவி பயில்வது்டன் ம�ள் ்தற்மபொது உயர்்த -
ரததில �லவி பயிலகின்றொர்.

இ்வரது துணிச்சலொன பணி�யளப் 
பொரொடடி அகமரிக்� அரசொங்�த்தொல 
'2009ஆம் ஆணடின் துணிச்சலொன கபண' 
எனும் விருது ்வழங்கி க�ௌரவிக்�ப்பட்டொர். 

�லமுயனயில பணியொற்றிய 
�ொலததில சட்டத்தரணி�-
ளுக்கு சிறந்த ஆமலொச�ரொ� -
வும் நலலம்தொர் ்வழி�ொடடியொ -
�வும்  இ்வர் தி�ழநதுள்ளொர். 
ஓய்வின் பின்னர் ்தனது 
மசய்வ�யள நொடி ்வருப்வர் -
�ளுக்கு உ்த்வ எணணியுள்ள 
ஸ்ரீநிதி நந்தமச�ரன், ்தனது ஓய் -
வுக்�ொலதய்த குடும்ப சகி்தம் 
ஆமரொக்கியதது்டன் மகிழச்சி-
யொ� �ழிக்� பலரும் ்வொழத -
துத க்தரிவிததுள்ளனர்.

கல்முமை ்ைல்நீதிைன்ற நீதிபதி 
ஸ்ரீநிதி நந்த்ேகரனுககோை 
்ேமெ நலன போரோட்டு விழோ 

நோமை (30.10.2021) கல்முமையில் 
நமடவப்றவுள்ைது. கல்முமையில் கடந்த 
மூனறு ெருடஙகள் ்ைல்நீதிைன்ற நீதிபதி-
யோக கடமையோற்றிய ஸ்ரீநிதி நந்த்ேகரன, 
்தைது 20 ெருட கோல நீதிச்
்ேமெயிலிருநது 01.11.2021 அனறு 
ஓய்வு வபறுகின்றோர். அெமரப் போரோட்டி 
வகௌரவிககும் விழோ கல்முமை
ேட்டத்தரணிகள் ேஙகததின ஏற்போட்டில் 
நோமை கல்முமையில் நமடவபறுகி்றது.

பூஞ்ச் ந�ரில ்தனது முஸலிம் மக்�ளொல, 
மஹொரொஜொ ஹரி சிங் எழுச்சியய எதிர்க�ொண-
்டொர். மமலும் ்தனது இரொச்சியததின் மமற்கு 
மொ்வட்டங்�ளின் �டடுப்பொடய்ட இழந்தொர். 
22 ஒக்ம்டொபர் 1947 அன்று, பொகிஸ்தொனின் 
பஷ்தூன் மக்�ள்  எலயலயய �்டநது ஜம்மு 
�ொஷ்மீரில புகுந்தனர். பஷ்தூன் மக்�ள் மற்றும் 
பொகிஸ்தொன் பய்டயினர் ஸ்ரீந�யர ்தங்�ள் �ட-
டுப்பொடடில எடுததுக் க�ொண்டனர். ஆனொல 
அ்வர்�ள் பொரமுலலொய்வ அய்டந்த மபொது மக்-
�ளின் கசல்வங்�யள க�ொள்யளயடித்தனர். 
எனம்வ உ்தவிக்�ொ� மஹொரொஜொ ஹரி சிங் இந-
தியொவுக்கு ம்வணடும�ொள் விடுத்தொர், இநதியொ-
வும் உ்தவி ்வழங்கியது.

மபொரின் மு்தல மமொ்தல 3-4 ஒக்ம்டொபரில 
ம்தொரொர் எனும் இ்டததில ஏற்பட்டது. ஒக்-
ம்டொபர் 22 அன்று முசொஃபொபொததில மற்கறொரு 
்தொக்கு்தல ந்டத்தப்பட்டது. முசொஃபரொபொத 
மற்றும் ம்டொம்யலச் சுற்றியுள்ள எலயலப் பகு-
தி�ளில நியலநிறுத்தப்பட்ட அரசுப் பய்ட�ள் 
வியரவில பழங்குடியினப் பய்ட�ளொல ம்தொற்�-
டிக்�ப்பட்டன. அ்வர்�ளில பல பொகிஸ்தொனிய 
இரொணு்வ வீரர்�ள் பழங்குடி மக்�யளப் மபொல 
இருந்தனர். 

ஸ்ரீந�யர மநொக்கி முன்மனறு்வ்தற்குப் பதிலொ�, 
எலயலப் பகுதியில உள்ள ய�ப்பற்றப்பட்ட ந�-
ரங்�ளில   மக்�ளி்டம் சூயறயொ்டல�யளயும் 
மபொன்ற ந்ட்வடிக்ய��ளில ஈடுபட்டனர். 

இநநியலயில இநதியொ ்தன் பய்ட�யளயும் 
ஆயு்தங்�ளியும் ரஞ்சித ரொயின் ்தயலயமயில 
ஸ்ரீந�ர் அனுப்பியது. அங்ம� அ்வர்�ள் சும்தச 
அரசியலயமப்யப ்வலுப்படுததி, பொது�ொப்பு 
எலயலயய நிறுவி, ந�ரின் புறந�ர்ப் பகுதி-
யில பழங்குடிப் பய்ட�யள ம்தொற்�டித்தனர். 
இதும்வ உணயம ்வரலொறு ஆகும்.

பொகிஸ்தொன் 1947 இல இநதியொவில இருநது 
பிரிந்தது. பிரிடடிஷ் அரசொங்�ம் இநதியொவுக்கு 
சு்தநதிரம் ்வழங்கிய மபொது பொகிஸ்தொன் என்ற 
நொடய்ட உரு்வொக்கி விடடுத்தொன் சு்தநதிரம் 
்வழங்கியது. அச்சமயததில �ொஷ்மீர் ஒரு ்தனி 
சமஸ்தொனம். பல சு்தநதிர சமஸ்தொனங்�ள் 
இநதிய நொடடு்டன் இயணநது க�ொண்டன. 

அப்படிமய ஒரு இநது அரசனின் கீழ இருந்த 
�ொஷ்மீரும் இநதியொவு்டன் இயணநது 
க�ொள்ள விரும்பி,  இநதியொவின் ஒரு பகுதி-
யொனது.

புதிய பொகிஸ்தொன் அரசு அய்த விரும்ப-
விலயல. அதி� எணணிக்ய�யில இஸலொ-
மியர் ்வொழும் அப்பிரம்தசம் ்தனக்குக் கீழ ்வர 
ம்வணடும் என பொகிஸ்தொன் விரும்பியது. 
�ொஷ்மீர் பழங்குடியினயர தூணடி விட்டது 
பொகிஸ்தொன். இதும்வ மபொரின் ஆரம்பம்.

அந்தப் பழங்குடியினரின் ்தொக்கு்தயல 
பொகிஸ்தொன் பின்னணியில நின்று ந்டததிய 
்தக்கு்தல என இநதியொ கூறி ்வருகின்றது. 
1947 ஒக்ம்டொபர் 27 ஆம் தி�திமய �ொஷ்மீருக்-
குள் இநதியப் பய்ட�ள் நுயழந்தன. பழங்-
குடி பய்ட�யளத ்தொக்கி விரடடியடித்தது 
இநதியப்பய்ட. ஆனொல அது சட்டபூர்்வமொ-
ன்தலல என்று �ருதும் பொகிஸ்தொன் ஒக்ம்டொ-

பர் 27 ஆம் தி�தியய �றுப்பு நொளொ� அனுஷ்டிக்-
கிறது. 

�ொஷ்மீர் முன்னர் அயமதிப் பூங்�ொ்வொ�த 
தி�ழந்த பிரம்தசம். இங்ம� முஸலிம், இநது 
மற்றும் சீக்கியர்�ள் ஒரு ்தொய் மக்�ள் மபொல 
்வொழநது ்வந்தனர். எலலொம் இத்தொக்கு்தல நய்ட-
கபறும் ்வயர்தொன். அ்தன் பின்னமர அங்கு ப்தற்-
றம் உருக்வடுத்தது. 

1947 இல ந்டந்த யுத்தம் க்தொ்டர்பொ� அறிய 
முடி்வது என்னக்வன்றொல, பொகிஸ்தொன் அரசின் 
உநது்தலிலும், திட்டங்�ளின்படியுமம பழங்-
குடி�ள் �ொஷ்மீருக்குள் நுயழநது க�ொடூரமொன 
்தொக்கு்தல�யள ந்டததினொர்�ள் என்பது்தொன். 

அந்த யுத்தம் பொகிஸ்தொன் அரசுக்கு க்தரியொமல 
நய்டகபற்ற ஒன்றலல என்பம்த உணயமயொ-
கும்.

அய்வகயலலொம் என்மறொ ஒரு �ொலததில 
இ்டம்கபற்று முடிந்த சம்ப்வங்�ள் ஆகும். 
உல� ்வரலொற்யறப் கபொறுத்த ்வயர இவ்வொ-
றொன சம்ப்வங்�ள் ஏரொளமொ� மறக்�ப்படடு 
விட்டன. பரம எதிரி�ளொ�விருநது யுத்தம் 
புரிந்த நொடு�மள இன்று ய�ம�ொர்தது இயணநது 
கசயற்படுகின்றன.

அவ்வொறிருக்ய�யில என்மறொ ந்டநது முடிந்த 
துன்பியல சம்ப்வங்�யள 74 ்வரு்டங்�ள் �்டந்த 
பின்னரும் நியனவு கூர்நது அனுஷ்டிப்பது 

முயறயலல. இனங்�ளுக்கிய்டயில குமரொ்தங்-
�யள விய்தக்�ம்வ இந்த நியனவு கூரல�ள் 
்வழி்வகுக்கும் என்று சர்்வம்தச அரசியல மநொக்-
�ர்�ள் மற்றும் புததிஜீவி�ள் பலரும் �ருததுத 
க்தரிவிக்கின்றனர். 

�ொஷ்மீர் மக்�ள் அப்பிரம்தசததில அயமதி 
நிலவு்வய்தமய விரும்புகின்றனர். அங்கு 
ப்தற்றதய்த எப்மபொதும் ய்வததிருக்� முயற்சி 
மமற்க�ொள்ளப்படு்வது மக்�ளின் நிம்மதியயக் 
குயலக்�ம்வ ்வழி கசய்்வ்தொ� அயமயுகமன-
வும் அ்வர்�ள் கூறுகின்றனர்.

இவ்வொறொன நியலயில இலங்ய�யில உள்ள 
பொகிஸ்தொன் இஸலொமியக் குடியரசின் உயர் ஸ-
்தொனி�ரொலயம் 2021 ஆம் ஆணடு ஒக்ம்டொபர் 27 
ஆம் தி�தி(மநற்றுமுன்தினம்)  ‘�ொஷ்மீர் �றுப்பு 
தினம்’ என்ப்தன் மபரில �ருத்தரங்கு ஒன்யற 
ஏற்பொடு கசய்திருந்தது.

மொயலதீவு அரசொங்�ததின் முன்னொள் ஆமலொ-
ச�ரும் சிங்�ப்பூர் ஆசிய பசுபிக் எயலட 
க்தொழிலமுயனம்வொர் சங்�ததின் ஆமலொச�ரு-
மொன �லொநிதி அமசல விக்கிரமசிங்�, இலங்ய� 
பொகிஸ்தொன் நடபுறவு சங்�ததின் ்தயல்வர் 
இப்தி�ொர் அஸீஸ, அரசியல கசயற்பொட்டொ-

ளரும், பிர்தமர் மஹிந்த ரொஜபக்ஷவின் 
முஸலிம் வி்வ�ொர ம்தசிய ஒருங்கியணப்பொ-
ளரொன ஷிரொஸ யூனுஸ, திருமதி சூரிய ரிஸவி 
ஆகிமயொர் இக்�ருத்தரங்கில உயர நி�ழத-
தினர்.

ஜம்மு �ொஷ்மீர் மொநிலததில இநதியப் 
பய்ட�ளொல �ொஷ்மீர் மக்�ள் மனி்தொபிமொன-
மற்ற முயறயில ந்டத்தப்படு்வ்தொ� இ்வர்�ள் 
்தமது உயர�ளில சுடடிக்�ொடடினர்.

பொகிஸ்தொனின் பதில உயர் ஸ்தொனி�ர் 
்தன்வீர் அஹமது உயரயொற்றுய�யில, மபச்-
சொளர்�ள் மற்றும் பங்ம�ற்பொளர்�ளுக்கு 
நன்றி க்தரிவித்தம்தொடு ,இநதிய ந்ட்வடிக்ய-
��ளுக்கு எதிரொ� �ொஷ்மீரி�ளின் சுயநிர்ணய 
உரியமக்�ொன நியொயமொன மபொரொட்டததில 
பொகிஸ்தொன் ்தனது அர்ப்பணிப்யபயும் ஆ்தர-
ய்வயும் க்தொ்டர்நதும் ்வழங்கும் எனக் குறிப்-
பிட்டொர்.

�ொஷ்மீர் மக்�ளின் நிரந்தரத துயரங்�யள 
மநொக்கி உல� நொடு�ளின் �்வனதய்த ஈர்ப்ப-
்தற்�ொ�வும், �ொஷ்மீர் மக்�ளின் அபிலொயை�-

ளுக்கு ஏற்ப �ொஷ்மீர் பிரச்சயனக்கு ஐக்கிய நொடு-
�ளின் தீர்மொனங்�ளின் அடிப்பய்டயில   தீர்வு 
�ொணபய்த  ்வலியுறுதது்வ்தற்�ொ�வும் இக்�ருத-
்தரங்கு ஏற்பொடு கசய்யப்பட்ட்தொ� அ்வர் குறிப்-
பிட்டொர்.

�ொஷ்மீர் மக்�ளின் விருப்பததிற்கு ஏற்ப 
�ொஷ்மீரில ஐக்கிய நொடு�ள் சயபயின் ஆ்தரவு-
்டன் கபொது ்வொக்க�டுப்பு ந்டத்தப்படு்வய்த 
உறுதி கசய்ய உல� நொடு�ளும்  �்டயமப்பட-
டுள்ளது  என அ்வர் குறிப்பிட்டொர். �ொஷ்மீர் 
பிரச்சியனயய மு்தலில ஐ.நொ.வி்டம் இநதியொ 
க�ொணடு கசன்றய்த  நியனவு கூர்ந்த அ்வர், 
இருப்பினும், �்டந்த 72 ஆணடு�ளொ� ஐ.நொ 
தீர்மொனங்�யள கசயலபடுதது்வதில இநதியொ 
்தயக்�ம் �ொடடி ்வரு்வ்தொ�வும்  குறிப்பிட்டர்.

இறுதியொ�, இநதியொவின் ந்ட்வடிக்ய��யள 
ரதது கசய்ய ்வலியுறுததி விரி்வொன �லநதுயர-
யொ்டல ஒன்றும் நய்டகபற்றது. இக்�ருத்தரங்-
கில க்வளிநொடடு தூது்வர்�ள், க்தொழில ்வலலு-
நர்�ள், பததிரிய�யொளர்�ள், எழுத்தொளர்�ள், 
�ொஷ்மீரின் இலங்ய� ்வொழ ஆ்தொர்வொளர்�ள் 
மற்றும் பொகிஸ்தொன் சமூ�ததினர் என பலம்வறு 
்தரப்பு மக்�ளும் �லநது க�ொண்டனர்.

இநதியோ_-போகிஸ்தோன ்போர் 
அல்லது மு்தலோம் கோஷ்மீர் ்போர் 
1947-_1948 இற்கு இமடப்-

பட்ட கோலப்பகுதியில் இடம்வபற்்றது. புதி்தோக 
சு்தநதிரம் வபற்்ற இரு நோடுகளுககும் 
இமடயிலோை நோனகு இநதிய_-போகிஸ்தோன 
்போர்களுள் மு்தலோெது ்போர் இது்தோன. 
கோஷ்மீமர மகப்பற்றுெ்தற்கோை முயற்-
சியில் இ்றஙகிய போகிஸ்தோன, பழஙகுடி 
பஷ்தூன ைககள் மூலம் ்போமரத
தூண்டியது.

இவ்வொறு முன்னொள் அயமச்சரும் பொரொ-
ளுமன்ற உறுப்பினருமொன மபரசிரியர் திஸ-
்வி்தொரன க்தரிவித்தொர்.

“மமற்படி பசயள நிறு்வனம் ஊ்டொ�  
எமது நொடடுக்கு மடடுமலல க்தற்�ொசிய 
நொடு�ளுக்கும் கபொருத்தமொன யநடர-
ஜன் பசயளயய உள்ளூரிமலமய உற்பததி 
கசய்ய முடியும் என்ப்தயன  நொன் உறுதிப்-
படுததிமனன். அதது்டன் எமது நொடடில  40 
வீ்தம் யநடரஜன் அ்டங்கிய  இரசொயனப் 
பசயளயய உற்பததி கசய்ய முடியும். இந -
நியலயில 4 வீ்தம்  யநடரஜயன மடடுமம 
க�ொண்ட  கபருநக்தொய� பசயள இநதி -
யொவில இருநது இறக்குமதி கசய்யப்படு-
கின்றது. இவவி்டயததில எமது உள்ளூர் 
பசயள உற்பததியய அபிவிருததி கசய்ய 
ம்வணடும்” எனவும் மபரொசிரியர் திஸ் வித -
்தொரன க்தரிவித்தொர். க�ொழும்பு க�ொம்பனி 

வீதியில உள்ள லங்�ொ சமசமொஜ �டசியின் 
்தயலயமய�ததில நய்டகபற்ற ஊ்ட�விய-
லளொர் மொநொடடிமலமய அ்வர் மமற்�ண்ட-
்வொறு க்தரிவித்தொர்.

2010 இல இநநிறு்வனம் அபிவிருததி 
கசய்யப்பட்டது. மபரொசிரியொ் நில்வலொ 
ம�ொ்தொக�ொ்ட நமனொ க்தொழிலநுடப வி்ட -
யததில இநநிறு்வனததிற்கு பங்�ளிப்பு 

கசய்்தொர். இலங்ய�யில உற்பததி கசய் -
யப்படும் அரிசி மற்றும் ம்தயியலக்கும் 
அ்வசியமொன 40 வீ்தமொன யநடயஜயனக் 
க�ொண்ட பசயளயய உரு்வொக்� முடியும்.  
இ்தயன  அ்வொ்�ள் ஆரொய்ச்சி கசய்து நல -
லக்தொரு முடிவுக்கு ்வந்தொர்�ள்.

யொல வி்வசொய மபொ�ததுக்கு 5 கமற்றிக்  
க்தொன் அரிசி உற்பததிக்கு 50 கிமலொ 
க�ொண்ட யநடரஜன் மபொதுமொன்தொ� 
இருந்தது. இநதியொவில உற்பததி கசய் -
யப்படும் யநடரஜன் ்தொ்வர இயல�ள் 
மடடுமம ்வளர்்வ்தற்கு சிறந்தது. ஆனொல 
எமது பசயள சிறந்த வியளச்சலுக்கு ஏற்ற -
்தொகும். இததுயறயய மீளக்�டடிகயழுப் -
பு்வ்தற்�ொன எமது நொடடு விஞ்்ொனி�ள், 
மபரொசிரியர்�ள் அகமரிக்� பல�யலக்� -
ழ�ங்�ளில உள்ளனர். அ்வர்�யள இலங் -

ய�க்கு அயழதது எமது 
சிலின் க்டக் நிறு்வனதய்த  
அபிவிருததி கசய்ய முடியும். 
அ்தனு்டொ� 12 ஆயிரததிற் -
கும் அதி�மொன சிறு நடுத்தர 

வி்வசொயி�ளுக்கு பயிற்சியளிக்� முடியும். 
ஏற்�னம்வ எனது அயமச்சுக் �ொலததில 
12 ஆயிரததிற்கும் அதி�மொன நடுத்தர 
வி்வசொயி�ளுக்கு பயிற்சி�ள் ்வழங்�ப்பட -
்டன.

மபரொசிரியர் ம�ொ்தொக�ொ்டய்வ 
அயழதது 3 ்வொரததிற்குள் இநநிறு்வனத -
தியன ஆரம்பிப்ப்தற்கு  உள்ளூர் வி்வ -
சொயி�ளுக்கு இரசொயனப் பசயளயய 
்வழங்� முடியும்” என்று அ்வர் மமலும் 
க்தரிவித்தொர்.

இவய்வப்வததில ஊ்வொ மொ�ொணததிற் -
�ொன லங்�ொ சமசமொஜ �டசியின் புதிய 
அயமப்பொளரொ� சர்மொ சு்வொமி இக்�டசி -
யில இயணநது  க�ொண்டொர்.

நோன முனைர் விஞ்ோை 
வ்தோழில்நுட்ப அமைச்ேரோக 
இருந்த கோலததில் பேமை 

உற்பததிகோக சிலினவடக எனும் நிறுெ-
ைதம்த ்�ோைோகைவில் உருெோககி்ைன. 
அநநிறுெைததிமை ைஹிந்த ரோஜபக்ஷ 
அெோ்கள் ஜைோதிபதியோக ப்தவி ெகித்த 
கோலததில் இருெரும் இமைநது தி்றநது 
மெத்்தோம். ஆைோல் அரேோஙகம் மிகக 
கும்றந்த மநட்ரஜன வகோண்ட பேமைமய 
இநதியோவிடம் இருநது இ்றககுைதி வேய்ெ்த-
மையிட்டு நோன மிகவும் கெமலயமடகின-
்்றன.

நீதியை நியைநாட்டுவதில் அர்ப்பணி்பபுடன்
செைற்பட்டவர நீதி்பதி ஸ்ரீநிதி நந்தசெகரன்

இநதிை-்பாக். மு்தைாவது யுத்ததய்த இன்றும்  நியைவு
கூருவது நல்லிணக்கததுக்கு வழிவகுக்க ச்பாவதில்யை!

உளநாட்டு ்பெயை உற்பததியை
அபிவிருததி செயை சவண்டும்

கல்முயை சேல்நீதிேன்்ற நீதி்பதிக்கு 
நாயை செயவநைன் ்பாராட்டு விழா

ேட்டத்தரணி
ஆரிகோ கோரியப்பர்...?

(செயலாளர், கல்முனை
ெட்டத்தரணிகள் ெஙகம்)

ச்பராசிரிைர திஸ்ஸவி்தாரை

(-வ்தஹிெமை- கல்கிமே வி்ேட நிருபர்)

உைக வரைாறறில் முன்ைர ்பரேயவரிகைாக
செைற்பட்டு வந்த ்பை நாடுகள, இன்று யகசகாரதது 
செைற்படுயகயில், கய்ற்படிந்த முன்யைை
வரைாறுகயை புது்பபி்ப்பது உசி்தேல்ை என்கின்்றைர 
ெரவச்தெ அரசிைல் சநாக்கரகள
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உயிர்்த்த ஞோயிறு குண்டு்த ்தோககு்தல்களில போதிக்கபபடடெர்்களுககு ்ேற்று புதிய வீடு்கள் ம்கயளிக்கபபடடன. பிர்தைர் ைஹிந்த ரோஜபக ஷ வ்கோழும்பு, வ்கோடடோஞ்சேமன புனி்த லூசியோஸ் ்்தெோலய்ததில மெ்தது இவ் வீடு்களுக்கோன திறபபு்கமையும் ஆெணங்கமையும் ெழங -
கினோர்.

ெக்கீல் பாத்திரத்தில் பல 
நடிகரகள் பல படங்-
களில் நடித்திருந்ா-

லும் "ககௌரவம்"படத்தில் நடிப்-
பின் நாயகன் ஏற்ற "கபரிஸடர 
ரஜினிகாநத்"  பாத்திரம் பபால் இன்-
றுவரர எந்க் கரலஞரகளும் பரி -
மளிக்கவில்ரல, அந் நடிப்பு ஓர 
சா்ரை என்ப்ற கூ்றபவண்டும். 

இப்படத்தில் சிவாஜி கபேச-
னின் கம்பீரமாை நரட,உரட,பா -
வரை, ரபப் பிடிக்கும் ஸரடல், 
பீர க்்ாரச ரகயில் ஏநதியபடி ஆங்-
கிலத்தில் கரஜிக்கும் மிடுக்கு, சில 
காட்சிகளில் உ்ட்ரடப் பிதுக்கி 
கசய்யும் உடல்கமாழி நடிப்பு 
பபான்்றை சிவாஜி என்்ற மனி்ரின் 
பமன்ரம நிர்றந் நடிப்புக் கரலத் -
துவம் அலாதியாைது என்பர் 

்மிழ் சினிமாவுக்கு மீண்டும் எடுத்து 
காட்டியுள்்து. நரகச்சுரவ நடிகர 
ரவ.ஜி.மபகநதிரனின் ்நர்யாை 
பாரத்்சாரதியின் "கண்ேன் வந-
்ான்"என்்ற பமரட நாடகம் மக்க -
ளிரடபய அபமாக வரபவறபுடன் 
பல ்டரவகள் பமரடபயறியது.
இநநாடகத்ர் பல ்டரவகள் 
கண்ணுற்ற நடிகர திலகம் சிவாஜி 
கபேசன், அதில் வரும் "கபரிஸ-
டர ரஜினிகாநத் "பாத்திரத்ர் நன்கு 
உள்வாங்கிக் ககாண்டு, இநநாட-
கத்ர் திரரப்படமாக எடுக்கும் 
முயறசியில் இ்றங்கபவ, அதுபவ 
பின் "ககௌரவம்" படமாைது. 
ககௌரவம் என்பது கசய்யும் க்ாழி -
லிபல்ான் இருக்க பவண்டும் எை 
இப்படத்தின் நாயகன் "கபரிஸடர 
ரஜினிகாநத்"தின் ககாள்ரகயாக 
இருக்கும். சிவாஜி கபேசன் இப் -
படத்தில் இரண்டு பவடங்களில் 
நடித்்ார. ஒரு பாத்திரம் வக்கீல் 
ரஜினிகாநத், மறர்றயது வ்ரப்பு 
மகைாக வரும் கண்ேன் பவடம், 
அவரும் ஓர வக்கீல். கண்ேன் பாத் -
திரம் கபரிஸடர ரஜினிகாநத் பாத்தி -
ரத்திறகு பநகரதிராைது. 

கண்ேன் பாத்திரம் ஆத்திகம் 
நிர்றந்்ாகவும், வக்கீல் பாத்தி -
ரம் நாத்திகம் ககாண்ட்ாகவும் 
இருபவறு குேங்களில் அரமநதி-
ருக்கும். ஒபர சிவாஜி இருபவறு 
பவடங்களில் ஒன்றுக்ககான்று 
நிர்றந் வித்யாசமாை நடிப்பிலும், 

உடல்கமாழியிலும் ்ைது 
அபாரம் நிர்றந் நடிப்ரப கவளிப் -
படுத்தி அசத்தியிருப்பார. 

இப்படத்தின் சில காட்சிகள் 
நடிகர திலகம் சிவாஜி கபேச-
னின் இல்லத்தில் படமாக்கப்பட்-
டது. ்ைக்கு கிரடக்க பவண்டிய 
நீதிபதி ப்வி ஓர சா்ாரே வக்கீ-
லுக்கு கிரடத்்்ால் கவகுண்கட -
ழுந் நாயகன் "கபரிஸடர ரஜினி -
காநத்",்ன் தி்றரமரய காட்டி 
்ான் யாகரை இச்சமூகம் உேர-

பவண்டும் என்்ற பநாக்கில் ஒரு 
தூக்குத் ்ண்டரை விதிக்கப்பட்ட 
பமாகன்்ாஸ(பமஜர சுந்ரராஜன்) 
என்்ற ககாரலக் குற்ற ரகதிரய 
்ன் வா்த்தி்றரமயால் காப்பாறறி 
விடு்ரல அளிக்கின்்றார. நீதிமன்-
்றத்தில் "கபரிஸடர ரஜினிகாநத்"வா-
்ாடும் ஸரடபல படத்தின் கவற -
றிக்கு வலு பசரத்து நிறகின்்றது.
இப் பமாகன்்ாஸ மீண்டும் ஓர 
ககாரல வழக்ரக சநதிக்க பநரகின் -
்றது. அவவழக்கில் குற்றவாளிக்கு 
எதிராக அரசு ்ரப்பு வக்கீலாக ்ன் 
வ்ரப்பு மகன் கண்ேன் ்விரக்க 
முடியா் ஒரு சூழ்நிரலயில் ஆஜரா-
கபவ,ககௌரவம் திரரப்படம் விறு -

விறுப்பு அரடய ஆரம்பிக்கின்்றது.
கபரியப்பா எை அன்புடன் அரழக்-
கும் கண்ேன் பாத்திரம் அவருக்கக-
திராக க்ாழிலில் பமாதும் பபாது 
கர்யின் சுவாரஸயம் கமருபகற -
கின்்றது. 

இப்படத்தின் சூழ்நிரலக்பகற-
்றவாறு கவியரசு கண்ே்ாசன் 
பாடல் வரிகளில் ஒரு ராஜாங்கபம 
நடாத்தியிருப்பார. வ்ரத்் மகன் 
கண்ேன் வீட்ரட விட்டு கவளி -
பயறும் பபாது,"கிளிக்கு க்றக்க 
முர்த்துடுத்து ஆத்்விட்டு ப்றந் 
பபாயுடுத்து" எை பிராமே வட்டார 
கமாழியில் ்ன் மரைவி கசல்-
லம்மாரவ (பண்டரிபாய்) பாரத்து 

கூறிவிட்டு "பாலூட்டி வ்ரத்் கிளி 
"பாடல் பாடும் கட்டத்தில் சிவா-
ஜியின் நடிப்பு, கசௌந்ரராஜனின் 
வசீகரக் குரல், எம்.எஸ.விஸவநா -்
னின் இரசஜாலம் பபான்்றை திரர-
யரங்ரக மிரட்டி விடுகின்்றை. 

இப்பபால் "நீயும் நானுமா 
"பாடலில் சிவாஜி,கவியரசு,டி.எம்.
எஸ,எம்.எஸ.வி கூட்டணி புரியும் 
அட்டகாசம் ரசிகரகளின் கநஞசங் -
களில் என்றும் ்ஞசம் காணும் 
வி்த்தில் அரமநதுள்்து. இப்பா-
டல் காட்சியில் சதுரங்க பமரடய -
ரமத்து வய்ாை, இ்ரமயாை 
இரு பஜாரஜ் மன்ைரகள் பமாதும் 
வி்த்தில் "மன்ைனின் ககௌரவம் சது-

ரங்க நடுவிபல மறிக்-
கின்்ற பசரைபயா 

பிள்ர்யின் வடிவிபல"எை இரு 
சிவாஜிகளும் ப்ான்றும் பபாது 
உண்ரமயாை பஜாரஜ் மன்ைரகர் 
பநரில் கண்ட அனுபவம் நமக்கு ஏற-
படுகின்்றது.சிவாஜிக்கு இப்படத்தில் 
இவபவடங்களில் ஒப்பரை கசய்் 
சிவாஜியின் ஆஸ்ாை ஒப்பரையா-
்ர ரங்கசாமி பாராட்டுக்குரியவர.
பமலும் இப்பாடலில் "அறிரவக்-
ககாடுத்்ப்ா துபராேரின் ககௌரவம்,-
அவரபமல் க்ாடுத்்ப் அரஜஜுைன் 
ககௌரவம் " எை வரும் கவியரசின் 
வரிகள் ரவர வரிக்ாக அரமநதி-
ருக்கும். 

உச்சக்காட்சியில் ்ன் மரைவி 
க ச ல் ல ா வி ட ம் ( ப ண் ட ரி ப ா ய் )

்ான் வா்ாடி கஜயித்் ஒவகவாரு 
வழக்கு பகாரவகர்யும் எடுத்துக் 
காட்டி ்ன் ஆளுரமரய கவளிப் -
படுத்தும் கட்டத்திலும்,சம்பந்ப்-
பட்ட வழக்கின் தீரப்பு ்ைக்கக -
திராக வழங்கப்பட்டர் ்ாங்கிக் 
ககாள்் முடியா் "கபரிஸடர ரஜி-
னிகாநத்"உயிரர விடும் காட்சியும், 
கபரிஸடர ரஜினிகாநத்"துக்கு, 

நீதிபதி ப்வி (ஜஸடிஸ பபாஸட்) 
கிரடக்கப்கபற்ற மகிழ்ச்சி நிர்றந் 
கசய்திரய கண்ேன், ்ன் கபரியப்-
பாவிடம் கூ்ற வரும் ்ருேத்தில் 
கபரிஸடர இ்றநது கிடக்கும் காட்சி -
யில் கண்ேன் சிவாஜியின் நடிப்பும் 
"ககௌரவம்" படத்திறகு பமலும் 
ககௌரவம் கசய்யப்பட்டது பபால் 
அரமநதுள்்து. 

நாபகஷின் நரகச்சுரவயும் வர -
பவறபுக்குரியது. மைநிரல பாதிக்-
கப்பட்ட "கா்ம்பரி"பவடபமற்ற 
ரமாபிரபாவின் நடிப்பு அருரம.
கபரிஸடர ரஜினிகாநத்துக்கு மரை -
வியாக வரும் கசல்லம்மா(பண்டரி -
பாய்) பாத்திரம் கமன்ரம நிர்றந -
்து.....! க்ன்ைகத்தில் "ககௌரவம்" 
திரரயிடப்பட்ட அரைத்து திரர-
யரங்குகளிலும் இமாலய கவறறியு -
டன் ஓடியது. இலங்ரக ககாழும் -
பிலும்,யாழிலும் அபமாக கவறறி 
கண்டது "ககௌரவம் ". 

இது பபான்்ற படங்கர் நாம் 
காேலாபம ்விர இக்கணிணியுகத் -
தில் மீண்டும் உருவாக்க முடியாது 
எை சவால் விட்டு கூ்றலாம். சிவாஜி 
கபேசன் இல்லத்தின் மாடிப்படி -
பயறும் சுவரில் "ககௌரவம்"படத்-
தில் சிவாஜி ஏற்ற பஜாரஜ் மன்ைர 
படம் மாட்டப்பட்டிருக்கும்."ககௌ-
ரவம்" பட சாயலில் பின்ைாளில் 
ரஹமான், நாஸர நடித்்"கறுப்பு 
கவள்ர்"படம் கவளியாைது. 

நடிகர் திலகம் 
சிவாஜி கணேசனின்   
165 வது படம்

"க�ௌரவம்"

எஸ்.்க்ணசேன் 
ஆசசேோரி சேதீஷ் 

்கம்பமை

ஞோனசேோர ்்தரர் நியைனம்... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

நானும் வரத்்மானி மூலம் ஜைாதி-
பதியின் முடிரவ பாரத்திருநப்ன். 
அவர எந் பநாக்கத்திறகாக இவரர 
நியமித்்ாகரன்பர் கபாறுத்திருந-
து்ான் பாரக்க பவண்டும்.  

ஜைாதிபதியின் நிரலப்பாட்ரட 
என்ைால் விமரசிக்க முடியாது. என் -
னுரடய நிரலப்பாடு அரசாங்கத்து-
டன் பசரநது மக்களுக்காை நியாயத்-
துடன் பசரவ கசய்வது.  

ஒபர நாடு ஒபர சட்டம் என்பர் 
பறறி கர்ப்ப்ாக இருந்ால் 
விரிவாக கர்க்க பவண்டும். இது 
பல விமரசைங்கர் ககாண்டு 
வரலாம் அ்ைால் நான் கர்க்க 
விரும்பவில்ரல.ஞாைசார ப்ரர 
பறறி என்ரைவிட ஊடகவியலா்ர 
உங்களுக்கு க்ரியும். இதில் என்ை 
இருக்கின்்றக்ை அவர பமலும் 
க்ரிவித்துள்்ார.

ஐநது விைோன நிறுெனங்கள்... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

க்ாடங்கவுள்்்ாக அவர க்ரி -
வித்துள்்ார. எயார பிரான்ஸ 
நவம்பரிலிருநது இலங்ரகக்காை 
விமாை பசரவரய ஆரம்பிக்கும் 
அப்பவர், ரஷயா மறறும் இத் -
்ாலியிலிருநது இயங்கும் இரண்டு 
விமாைங்கள் டிசம்பரில் இலங்-
ரகக்கு விமாை பசரவரய ஆரம்-
பிக்குகமன்றும் அரமச்சர கூறியுள்-
்ார.  

இப்பநரம், பிரான்ஸ, பிரிட்டன், 
பஜரமனி, இநதியா மறறும் ரஷயா 

ஆகிய நாடுகளின் சுறறுலாப் பயணி -
கர் கவரும் வரகயில் வி்ம்ப-
ரங்கர் பமறககாள்ளுமாறு இந் 
வார க்ாடக்கத்தில் பிரசன்ை ரே-
துங்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தி-
யுள்்ார.  

அத்ப்ாடு, கசகஸ்ான், உக்ரரன் 
மறறும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 
வி்ம்பரங்கர் துரி்ப்படுத்துமா-
றும் சுறறுலா பமம்பாட்டு பணிய-
கத்திறகு அரமச்சர அறிவுறுத்தியுள்-
்ார.

்கலோநிதி குசேல்தம்ை ை்கோ... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

ஒறறுரமரயப் பாதுகாக்கவும் 
இைங்களுக்கிரடயில் சபகா்ரத்து-
வத்ர் பமம்படுத்்வும் ககௌரவ-
மாை பல்பவறு பசரவகர் முன்-
கைடுத்துள்்ார.   அதி வே. குசல 
்ம்ம மகாநாயக்க ப்ரர பபான்று 
நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் அ்ப்பரிய 
பசரவகள் ஆற்றக்கூடிய உயரிய பண்-
புகள் ககாண்ட ப்ரரகள் ஆயிரக்க-

ேக்கில் நாட்டில் உருவாக பவண்டும் 
என்று நாம் பிராரத்திக்கின்ப்றாம். 
அவரது மர்றவு இலங்ரக மக்களுக்கு 
மாத்திரமல்லாமல் உலகில் அரமதி, 
சமா்ாை்ர் விரும்பும் சகல இை, 
ம் மக்களுக்கும் பாரிய இழப்பும் 
மிகுந் பசாகம் நிர்றந் நிகழ்வுபம-
யாகும் என்றும் அவரகள் அந்அறிக்-
ரகயில் குறிப்பிட்டுள்்ைர.  

அடு்த்த ஏபரலுககுள்... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

பயணிகளின் நலன் கருதி 20 விைா-
டிகளில் அவரகள் ஒன்ரலன் மூலம் 
அவறர்ற சமரப்பிப்ப்றகு புதிய 
முர்றரம மூலம் வழி வகுக்கப்-
பட்டுள்்து.  அ்றகிேங்க இலங்-
ரகக்கு வரும் விமாைப் பயணிகள் 
உரிய நாட்டில் இருநப்ா அல்லது 
விமாைத்தில் ரவத்ப்ா கட்டுநா-
யக்க விமாை நிரலயத்திறகு வருரக 
்ந் பின்ைபரா       www.airport.lk 
என்்ற இரேயத்்் முகவரி மூலம் 

www. airport.lk/health - declaration/
index மூலம் ்கவல்கர் சமரப்பிக்க 
முடியும்.  அ்றகிேங்க ்டுப்பூசி 
கபறறுக்ககாண்ட அட்ரட மறறும் 
இலங்ரகக்கு வருரக ்ருவ்றகு 72 
மணித்தியாலங்களுக்கு முன் கப்றப்-
பட்ட பிசிஆர பரிபசா்ரையின் 
அறிக்ரக ஆகியவறர்ற பமறபடி 
முர்றரம மூலம் சமரப்பிக்க முடியும் 
என்று இராஜாங்க அரமச்சர பமலும் 
க்ரிவித்துள்்ார.(ஸ) 

இ்த்தோலிககுள் பிர்ெசிககும்... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

 இத்்ாலிய சுகா்ார அரமச்சகம் 
வழங்கிய ்ரவுகளின்படி, கடந  ் 14 
நாட்களில் நான்கு நாடுகளில் ஒன்றில் 
்ங்கியிருந்ாபலா அல்லது பயணித்் 
பின்ைாபலா இத்்ாலிக்குத் திரும்பும் 
நபரகள், அங்கு நுரழவ்றகு 72 மணி 
பநரத்திறகுள் பமறககாள்்ப்பட்ட 
எதிரமர்றயாை ககாவிட்-19 பசா்ரை 

அறிக்ரகரய சமரப்பிக்க பவண்டு-
கமைவும் அறிவுறுத்்ப்பட்டுள்்து.   
இந்ப் பகுதிகர்ச் பசரந  ் பயணி-
கள் டிஜிட்டல் பயணிகள் இருப்பிடப் 
படிவத்ர்ப் பூரத்தி கசய்து, அவரகள் 
வருரக குறித்து சுகா்ார அதிகாரிகளுக்-
குத் க்ரிவிக்க பவண்டுகமை அறிவிக்-
கப்பட்டுள்்து.

ஜனோதிபதியுடன்... (03ஆம் பக்கத் க்ாடர)

பசுரம விவசாய திட்டத்ர  ் நரட-
முர்றப்படுத்துவ்றகுரிய கசயறறிட்-
டம் உள்ளிட்ட விடயங்கள் க்ாடரபில் 
அரசாங்கத்திறகு சில பயாசரைகர் 
சமரப்பிப்ப்றகு ்ாம் ஆவலாக உள் -்
்ாக ஜைாதிபதிக்கு அனுப்பி ரவக்கப்-

பட்டுள்  ் கடி்த்தில் குறிப்பிடப்பட்-
டுள்்து.  ஜைாதிபதியிடம் கடி்த்ர் 
சமரப்பித்்்ன் பின்ைர கலநதுரரயா-
டலுக்காை பநரம் ஒதுக்கப்படும் எை 
விவசாய அரமச்சின் கசயலா்ர க்ரி-
வித்துள்்ார. 

உயிர்்த்த ஞாயிறு குண்டு்த ்தாக்கு்தலகளில பாதிக்கபபடடவர்களுக்கு வீடுகள்
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1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 
1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gphpT 

29D ,d; fPohd tpw;gid

kf;fs; tq;fp
fNynty fpis

ngWkjpkpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
kj;jpa khfhzk;> khj;jis khtl;lk;> khj;jis tlf;F> gy;Nyrpa gw;W> 

fNynty gpuNjr nrayhsu; gpupT> fNynty gpuNjr rig vy;iyfSf;F 

cl;gl;l> Nydnty fpuhk Nrit cj;jpNahfj;ju; gpuT> Nydntyapy; 

mike;Js;s> gpupf;fg;gl;l 'mk;gf`Fk;GNu N`d|| vd miof;fg;gLk;> 

mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsu; Mu;.vk;.[aRe;ju mtu;fshy; 

tiuag;gl;l> 2013 khu;r; 31 Mk; jpfjpaplg;gl;l 4924 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Jz;L 04 vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk;> tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk; : V-00 : &-01 : g-16

mjpYs;s fl;llq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; mlq;fyhf> 

khj;jis khtl;l fhzp gjptfj;jpy; M22/134 vd;w 
fhzpf;F nry;tjw;fhd top: 

fNynty - khj;jis tPjpapy; (khjpnghy Clhf) Rkhu; 05 fpNyh kPw;wu; 

tiu gazk; nra;J> t`Nfhl;iliar; nrd;wilaTk;. mq;fpUe;J Rkhu; 

02 fpNyh kPw;wu;fs; tiu> mjhtJ 7k; fl;il tiu gazk; nra;J> 

tPjpapd; ,lJ gf;fkhfTs;s tpfhiuiaf; fle;J Rkhu; 250 kPw;wu; tiu 

nrd;wJk; Fwpj;j fhzp mike;Js;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;gb

2021 Mk; Mz;L etk;gu; khjk; 17 Mk; jpfjp 
Gjd;fpoik

kf;fs; tq;fpapd; fNynty fpis tshfj;jpy; K.g 11.00 
kzpf;F vk;khy; gfpuq;f Vytpw;gidf;F tplg;gLk;.

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F 

mika COVID-19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vytpw;gid 

eilngWk;.

jPHkhd mwptpj;jYf;F

jPu;khd mwptpj;jYf;F> jaT nra;J 2021.06.30 Mk; jpfjpa mur 

tu;j;jkhdg; gj;jpupifiaAk; kw;Wk; nlapyp epA+];> jpdkpd> jpdfud; 

Mfpa nra;jpg; gj;jpupiffisAk; ghu;itaplTk;. 

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:

Vytpw;gidapy; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsu;> tpw;gidapd; Kbtpy; 

gpd;tUk; njhiffis nuhf;fg; gzkhf jdpj;jdpahf KOikahfr; 

nrYj;j Ntz;Lk;. 

(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 
(2)  cs;@H mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thp - 

tpw;gid tpiyapy; 1% (xU rjtPjk;)
(3)  tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2½% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; 

mtw;Wf;fhf tpjpf;fg;gLk; rfy thpfSk;

(4) vOJtpidQh; kw;Wk; Vyk; $WNthH fl;lzk; &.1>500/-
(5) tpw;gidr; nryTfs; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mitAk; 

(6)  tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu thp

nfhs;Kjy; tpiyapd; kPjp 90% (njhz;Z}W rjtPjk;) tpw;gidapd; gpd;dh; 

30 ehl;fSf;Fs; KfhikahsH kf;fs; tq;fp> fNynty vd;w Kftupapy; 

nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

njhiyNgrp 066-2288300

Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glh 

tpl;lhy;> Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij 

gwpKjy; nra;tjw;Fk;> cilikia kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd chpik 

tq;fpf;F cz;L.

fhzp cWjpapd; gpujpfisAk;> Vida tpguq;fisAk; Nkw;$wg;gl;l 

tpyhrj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

'Kd;dwptpj;jypd;wp Vytpw;gidia epWj;Jk; / ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; tq;fpf;Fs;sJ"

n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk
xNu Njrk;> xNu Vytpw;gidahsh; 
129 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

jiyik mYtyfKk; fhl;rpaiwAk;  efu mYtyfk;

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b  6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;> nfhOk;G-8

njhiyNgrp: 081-2227593  njhiyNgrp: 011-2671465> 011-2671468

njhiy/ gf;];: 081-2224371  njhiy/ gf;];: 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com
,izajsk; : www.sandslanka.com

SINCE 1892

,yq;if Gifapuj Nritfs;

ngWif mwptpj;jy;

Procurement for the supply 
of 100 Nos. 5 Ton capacity 
Track Jacks (Ratchet type) 

to Sri Lanka Railways
01. ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if 

Gifapuj Nritfs;> jpizf;fs ngWiff; FOj; (cah; 
kl;lk;) jiyth; cw;gj;jpahsh;fs;/toq;Feh;fsplkpUe;J 100 
vz;zpf;ifahd 5 njhd; msTs;s Track Jacks (Ratchet type) 
I ,yq;if Gifapuj NritfSf;F rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;Nfhuy; mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.

02. tpiykDf;fs; 2021.11.24 Mk; jpfjpad;W ,yq;if Neuk; 
gp.g. 2 kzpf;F %lg;gLk;. 

03. tpiykDf;fs; ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> 
,yq;if Gifapuj Nritfs; ngWiff;fhd gpujp 
nghJ Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J my;yJ 
ntspehLfspYs;s ,yq;if J}Jtuhyaq;fspypUe;J 
ngwf;$ba gbtq;fspNyNa rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lnkd;gJld; 2021.11.23 Mk; jpfjpad;W ,yq;if 
Neuk; gp.g. 3 kzp tiuAk; 5>500 &ghit my;yJ ,yFtpy; 
khw;wf;$ba epfuhd njhifia khj;jpuk; kPsspf;fg;glhj 
Mtzf; fl;lzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

04. tpiykDjhuh; 180>000 &ghit my;yJ ,yFtpy; 
khw;wf;$ba gzj;ij mth;fspd; tpiykDtpd; tpiykD 
gpizahf toq;fy; Ntz;Lk;. 

05. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 
,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if Gifapuj 
Nritfs;> ngWiff;fhd gpujp nghJ Kfhikahshpd; 
mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 
Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

06. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; my;yJ 
NeubahfNt gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

  jiyth;>

  jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

  ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

  ngWiff;fhd gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfk;>
  xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

07. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ngWiff;fhd gpujp nghJ 
Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk; 
vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J fPo; tUgtUld; 
njhlh;G nfhs;sTk;. 

gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

ngWif cgjpizf;fsk;>

,yq;if Gifapuj Nritfs;>

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs; : 94(11)2438078 my;yJ 94(11)2436818

njhiyefy; ,yf;fk; : 94(11)2432044

kpd;dQ;ry; :  tender2@railway.gov.lk
,izajsk; : www.railway.gov.lk

       
 jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>
,yq;if Gifapuj Nritfs;

Ref. No.: SRS/F.7773  

kpy;ydpa gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;Jnfhs;sy;

kpy;ydpa gpuNjr rigf;F 2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

toq;FeHfs;> cw;gj;jpahsHfs;> tHj;jf epWtdq;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf 

2021.11.30 tiu vd;dhy; tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ. 

Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs;> tpahghug; ngaHg;GjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W kw;Wk; gjpTf; 

fl;lzj;Jld; 'jiytH> kpy;ydpa gpuNjr rig> kpy;ydpa" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; NrHj;jy; 

my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. fbjj;jpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

'toq;FeHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy; - 2022" vd;W Fwpg;gplTk;. NkYk;> Njit Vw;gbd; khjphpfisr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;> gjpTf;fl;lzkhdJ> xt;nthU cUg;gbf;Fkhf jdpj;jdpahf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf; fl;lisfs;> 'jiytH kpy;ydpa gpuNjr rig" vd;w ngahpy; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> Nehpy; mYtyfj;jpy; rKfkspj;Jk; nrYj;jg;glyhk;. 

njhlH 
,yf;fk;

gz;lq;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy;fspw;fhd fl;lzk;> xt;nthU 
cUg;gbf;Fk; &gh 1>000/- MFk;

1 midj;J tifahd vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 

2 midj;J tifahd mr;R Ntiyfs; kw;Wk; mr;rbf;fg;gl;l vOJ fUtfs;

3 Rfhjhuk;/ Rfhjhug; ghJfhg;Gg; gjhHj;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

4 fl;blg; nghUl;fs; (,Uk;Gf; Foha;fs;> tHzg;g+r;Rf;fs; kw;Wk; tiujy; nghUl;fs;> 

nfhq;fphPl; rhHe;j fy;tiffs;> kzy;> rPnke;J> ePHf;Foha; Jiz cWg;Gf;fs;> fUtpfs; 

kw;Wk; cgfuzq;fs;> Nghd;wit.

5 thfdq;fspw;fhd laH. bAg;> ngw;whpfs;

6 jfdr;rhiyfspw;F Nf]; (GAS) toq;fy;

7 gjhiffs;> Ngh];lH fl;lTl;Lfs;> b[pl;ly; mr;R Ntiyfs;> ];bf;fH mr;rbj;jy;> 

nghypkH Kj;jpiufs;/ epidTg; gyiffs; 

8 fzdp mr;R ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; epow;glg; gpujp ,ae;jpuq;fspw;fhd NlhdH> hpgd;> 

fhl;hp[; Nghd;wit.

9 Fg;igj; njhl;bfs; kw;Wk; nfhk;ngh];l; njhl;bfs; 

10 Kd;gs;sp cgfuzq;fs;> tpisahl;L gz;lq;fs; rpWtH g+q;fhf;fspw;fhd Jiz 

cWg;Gf;fs;> cgfuzq;fs;. 

11 fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (tPl;Lj; Njhl;lk; kw;Wk; tPjpg; guhkhpg;Gfspw;fhdit)

12 tPjp tpsf;F njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;/ kpd;Fkpo;fs;

13 rPUilfs;/ rPUilj;Jzpfs;/ ghJfhg;G mq;fpfs; 

14 fzdpfs;/ epow;glg; gpujp nghwpfs;> mr;Rg; nghwpfs;

15 tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;fy;

16 jhH> Nfhyh];> Kd; fyit

17 thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfis rHtpR gz;Zjy;

18 fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; rHtpR nra;jy;

19 thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfs;/ GJg;gpj;jy; thfdq;fs; jfL Ntiyfs; kw;Wk; tHzk; 

g+Rjy;

20 epy msitahsH Nritfs; 

21 rl;lj;juzpfspd; Nritfs; 

22 tpohf;fSf;fhd $lhuq;fs;> fjpiufis toq;fy; cUf;fp xl;Ljy; kw;Wk; ,izg;G 

Ntiyfs;

23 cuha;T ePf;fpfs;> fphP]; toq;fy; 

24 rikj;j czT> rpw;Wz;b tiffs;> FbePH Nghj;jy;fs; toq;fy;

25 mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wjy; 

26 ts;sq;fs; kw;Wk; ts;sq;fspd; ,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy; 

27 mYtyf cgfuzq;fs; (Nkirfs;> fjpiufs;> fgl;fs; Nghd;wtw;iw) toq;fy;. 

28 ,yFuf thfdq;fs;/ fduf thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfis thlif mbg;gilapy; 

toq;fy; (Kr;rf;fu tz;bfs;> Ntd;fs;> JCB> D4D> fy; cUisfs; D2D ];nfl;lH> 

bg;gH> ePHg;gk;Gfs;> nfhq;fphPl; fyit ,ae;jpuq;fs;)

29 tpohf;fspw;fhd $lhuq;fs;> fjpiufs;> xyp ngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> Nkilfis thlif 

mbg;gilapy; toq;fy;.

30 E}yfq;fspw;F ehspjo;fs; kw;Wk; rQ;rpiffis toq;fy; 

31 Nrjdg;gris nghjpaply; ciwfis toq;fy; 

32 nrbtiffs; kw;Wk; g+q;fh myq;fhpg;Gg; gjhHj;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy; 

33 jPaizg;Gf; fUtpfs; kw;Wk; Jiz cWg;Gfis toq;fy; 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; 

njhlH 
,yf;fk;

fl;lzq;fs;
gjpTf; fl;lzk; 

&gh

1 &gh 100>000.00 tiu 1>000.00

2 &gh 100>000.00 250>000 tiu 1>500.00

3 &gh 2>500>000.00 Kjy; 500>000 tiu 2>000.00

4 &gh 500>000.00 Kjy; 1>000>0000.00 tiu 2>500.00

5 &gh 1>0000>000.00 Kjy; &gh 10 kpy;ypad; tiu ICTAD 
epWtdj;jpd; C7 my;yJ mjw;F Nky; gjpTld; 

3>000.00

nghJ epge;jidfs; 

1.  gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLtJld;> re;jHg;gj;jpw;Nfw;wthW 
mjw;Fg; Gwk;ghf gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; chpik rigf;F 
chpj;jhFk;. 

2.  Kd;dwptpj;jypd;wp chpj;jhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fj;jtWk; kw;Wk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tpiyfspw;F kw;Wk; Njitahd juj;jpw;F mikthf gz;lq;fis toq;fj; jtWk; midj;J 
toq;FeHfspdJk; gjpTfs; ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. (gjpTf; fll;zk; kPsspf;fg;gl khl;lhJ.)

3.  midj;J toq;fy;fspw;fhfTk; Fiwe;jgl;rk; 60 ehl;fspw;F> rigf;F fld; trjpfis 
toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

4.  ,q;F Fwpg;gplg;glhj epge;jidfis tpLg;gjw;F kw;Wk; tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;F 
my;yJ epuhfhpg;gjw;F KOikahd chpik rigf;F chpj;jhtJld;> kpy;ydpa gpuNjr 
rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj;jPHkhdkhf mikAk;. 

5.  Nkyjpf tprhuizfs;> nrayhsH> kpy;ydpa gpuNjr rig> kpy;ydpa> njhiyNgrp ,y:- 034-

2252170.

2021 xf;NlhgH  rQ;[Pt Fyjpyf> 
27Mk; jpfjp  jiytH>
    kpy;ydpa gpuNjr rig> 
    kpy;ydpa> 

ngWif mwptpj;jy;
fk;gdpfs; ngUe;Njhl;l kPsikj;jy;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Njhl;lk; 

rhu;e;j gapH nra;if kw;Wk; ifj;njhopw;rhiyfs; etPdkag;gLj;jy; 

kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

rpW Njapiyj; Njhl;lq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig 
08 nfhs;fyd;fis ( Container Boxes ) nfhs;tdT nra;jy;

rpW Njapiyj; Njhl;l mgptpUj;jp mjpfhurig rhu;ghf> ngWiff;FO (gpujhd) 
jiytupdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; nfhs;fyd;fis toq;Ftjw;fhf 
jifikAk; jpwd;fSk; nfhz;l tpiy kDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wd.

1) Outside Length - 5.91m 2) Internal Height - 2.35m
3) Outside Height  - 2.38m 4) Internal Width - 2.39m
5) Outside Width  - 2.34m 6) Door Width - 2.34m
7) Internal Length - 5.89m 8) Door Height - 2.30m

tpiykDf;fis rkHg;gpf;ifapy; gpd;tUk; tplaq;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

1.  Gjpa nfhs;fsd;fs; my;yJ ghtidf;F cl;gLj;jg;gl;l caH juj;jpyhd 
nfhs;fsd;fs; njhlHghfTk; jdpj;jdpahd tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  ,uj;jpdGhp/ Nffhiy/ fhyp/ khj;jiu/ kj;Jfk/ gz;lhunts/ fz;b/ Etnuspah 
Nghd;w gpuhe;jpa mYtyfq;fspw;F mit Vw;wp ,wf;fg;gl Ntz;b ,Ug;gjdhy; 
mjw;fhfTk; tpiyfs;> tpiykDf;fspy; Fwpg;gplg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

3.  nfhs;fsd;fspd; Kg;ghpkhz epow;glg; gpujp xd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  toq;fy; Nkw;nfhs;sg;glf; $ba fhyk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

5.  nghWg;Gf;$Wq;fhyk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

Rakhfj; jahhpf;fg;gl;L gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.10.29 Kjy; 
2021.11.11 md;W gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf mNj Kfthpapd; Kjyhk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 
ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjd; %yk; fpilf;fr; nra;ayhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 2021.11.11 md;W 
gp.g. 2.30 ,w;F mit jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH - ngWiff;FO (gpujhd)
rpW Njapiyj; Njhl;l mgptpUj;jp mjpfhu rig
,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> 
ngytj;j> 
gj;juKy;y.

jpfjp: 2021.10.29

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

29D ,d; fPohd tpw;gid

kf;fs; tq;fp
($l;bize;j tq;fpg; gpupT)

ngWkjpkpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
Nky; khfhzk;> fSj;Jiw khtl;lk;> fSj;Jiw> njhl;lKNd> mSj;fk 

ngj;japy;> NgUtis gpuNjr rig vy;iyfSf;F cl;gl;l> NgUtis 

gpuNjr nrayhsH gpuptpy;> fpuhk cj;jpNahfj;jH gpupT ,y. 760 nkhwfy;y 

,y; mike;Js;s> fSthNkhju> fytpyapy; mike;Js;s 'fytpy;tj;j" 

vd miof;fg;gLk;> mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsh; vd;. 

Fyuj;d mth;fshy; 2008 etk;gH 03 Mk; jpfjp tiuag;gl;l> 2587C Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; Jz;L ‘D’ vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk;> 
tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk; : V-02 : &-01 : g-28.50

mjpYs;s fl;llq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; cs;slq;fyhf

fSj;Jiw fhzpg; gjptfj;jpy; D/130/125 vd;w ,yf;fj;jpd; fPo; 
(2587C vd;w tiuglk;) gjpT nra;ag;gl;lJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;gb

2021 etk;gH 16Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik

kf;fs; tq;fpapd; fSj;Jiw fpisapd; Nfl;NghH $lj;jpy;

K.g 11.00 kzpf;F vk;khy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F 

mika COVID 19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vytpw;gid 

eilngWk;.

tiuaWf;fg;gl;l lg;spa+.vk;. nkd;b]; md;l; fk;gdpapdhy;

kf;fs; tq;fpapy; mlF itf;fg;gl;;l nrhj;J

jPHkhd mwptpj;jYf;F

jPh;khd mwptpj;jYf;F> jaT nra;J 2021 ngg;utup 12 Mk; jpfjpa murhq;f 

tHj;jkhdpiaAk;> 2021 ngg;utup 05 Mk; jpfjpa nlapyp epa+];> jpdkpd 

kw;Wk; jpdfud; nra;jpg; gj;jpupiffisAk; ghh;itaplTk;.

fhzpiar; nrd;wiltjw;fhd top: 

mSj;fk efupypUe;J fhyp tPjp topahf RkhH 100 kPw;wH tiu nry;Yk; 

NghJ> ,y. 50 fhyp tPjp> nkhwnfhy;y vd;w Kftupiaf; nfhz;l 

nrhj;J ghijapd; ,lJ gf;fkhf mike;Js;sJ. fhzpapd; Jz;L D ,jpy; 
Kd;Gwkhf fhzg;gLfpd;wJ. 

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:

Vytpw;gidapy; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsh;> tpw;gidapd; Kbtpy; 

gpd;tUk; njhiffis nuhf;fg; gzkhf jdpj;jdpahf KOikahfr; 

nrYj;j Ntz;Lk;.

(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 
(2)  cs;@H mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thp - 

tpw;gid tpiyapy; 1% (xU rjtPjk;)
(3) tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2½% (,uz;liu rjtPjk;)

(4) vOJtpidQh; kw;Wk; Vyk; $WNthH fl;lzk; &.1>500/-
(5) tpw;gidr; nryTfs; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mitAk; 

(6)  Kj;jpiuf; fl;lzk; kw;Wk; tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd nehj;jhup]; 

fl;lzk;

nfhs;Kjy; tpiyapd; kPjp 90% (njhz;Z}W rjtPjk;) tpw;gidapd; gpd;dh; 

30 ehl;fSf;Fs; cjtpg; nghJ KfhikahsH - mwtPLfs;> kf;fs; tq;fp> 

jiyik mYtyfk;> 10tJ khb> ,y. 75> NrH rpw;wk;gyk; V fhHbdH 

khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;w Kftupapy; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

njhiyNgrp 011-2 334 281> 011-2 481 613

fhzp cWjpapd; gpujpfisAk;> Vida tpguq;fisAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

Kftupapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glh 

tpl;lhy;> Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij 

gwpKjy; nra;tjw;Fk;> cilikia kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd chpik 

tq;fpf;F cz;L.

'Kd;dwptpj;jypd;wp Vytpw;gidia epWj;Jk; / ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; tq;fpf;Fs;sJ"

n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk
xNu Njrk;> xNu Vytpw;gidahsh; 
129 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

jiyik mYtyfk;   efu mYtyfk;

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b  6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;> nfhOk;G-8

njhiyNgrp: 081-2227593  njhiyNgrp: 011-2671467> 011-2671468

njhiy//gf;];: 081-2224371  njhiy//gf;];: 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com
,izajsk; : www.sandslanka.com

SINCE 1892
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SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA
Accelerating Higher Education Expansion and Development Operation (AHEAD)

 INVITATION FOR BIDS (IFB)

Supply, Installation and Maintenance of 
Desktop Computers and Accessories 

at Faculty of Arts and Culture under IT for 
Humanities Project 

(SEU/AHEAD/RA2/IT/FAC/GOODS/NCB/2021/27)

1.  The Chairman, Project Procurement Committee of the South Eastern University of Sri 
Lanka invites sealed bids from eligible and qualified bidders for procurement of the 
following equipment.

Item 
No. Description Quantity Bid Security 

Amount

01 Personal Computers 100

Rs. 300,000/-
02 UPS 10KVA 02

03 Multimedia Wireless Projector 02

04 External Hard Disk 02

05 Flash Drives 10

2. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) method.

3.  Interested eligible bidders may obtain further information from Deputy Director / 
Procurement, OTS, AHEAD Operation, South Eastern University of Sri Lanka, University 
Park, Oluvil # 32360  (Telephone : 067 22 55177 / 067 22 55189) from 9.00 a.m. to 2.30 pm 
on week days.

4.  A Bid Security obtained from a Central Bank approved commercial bank to the value as 
stated above to be valid until 25th March 2022 should be submitted along with the bid.

5.  A complete set of bidding documents in English Language may be purchased by interested 
bidders on the submission of a written application and upon payment of non-refundable 
fee of LKR 5,000/= from 09.00 am to 03.00 pm up to 24.11.2021. The mode of payment 
shall be either by cash payable at Shroff of the University or bank draft in favour of “Bursar, 
South Eastern University of Sri Lanka”.

  The bidding documents can also be requested by email till 24.11.2021 – 03.00 pm by 
emailing the request letter to dradmin@seu.ac.lk with the scanned copy of the receipt of 
payment of the non-refundable fee to the University Collection Account Number 228 1001 
9000 1704 at People's Bank, Addalaichenai from any branch of People's Bank.

6.  Sealed Bids should be marked “Supply, Installation and Maintenance of Desktop 
Computers and Accessories at Faculty of Arts and Culture under IT for Humanities 
Project (SEU/AHEAD/RA2/IT/FAC/GOODS/NCB/2021/27) and placed in the tender box 
kept in the OTS office, AHEAD Operation, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil 
or sent under registered cover to be received before 02.00 p.m. on 26.11.2021 at the 
following address. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who 
choose to attend in person at 02.15 p.m. on the same day at OTS office, AHEAD Operation, 
South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil. Late bids will be rejected.

 Chairman
 Project Procurement Committee 
 South Eastern University of Sri Lanka

 29.10.2021

gyhq;nfhil gpuNjr rig 

2022 Mk; Mz;bw;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nrit 
toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fspd; tpsk;gu gjpT
2022 Mk; Mz;bw;fhd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs;> xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT 

nra;a 2021.12.31k; jpfjp tiu gyhq;nfhl gpuNjr rigapd; jiytuhd vd;dhy; miof;fg;gLfpwJ. 

Nrit toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuuhf gjpT nra;ag;gLtJ gpd;tUk; fl;lzq;fs; tR+ypf;fg;gLk;> 

NkYk; njhlu;Gila fl;lzj;ij nrYj;jp NkYk; rpy nghUl;fspd; fPo; gjpT nra;ayhk;.

,y. tif
gjpT 

fl;lzk; 

01 mYtyf Nfhg;Gfs;> Efu;Nthu; nghUl;fs; Rfhjhu nghUl;fs; 1500.00

02 mYtyf ,ae;jpuq;fs;> gpujpapLk; ,ae;jpuk;. Neu gjpT ,ae;jpuk; mr;rpLk; 

,ae;jpuq;fs;

1000.00

03 mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; jfu nghUl;fs; 1500.00

04 fzdp ,ae;jpuk;> fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; mr;rpLk; ik> Nlhdu;. fhu;l;up[;> upg;gd;. 1500.00

05 njhopy;Jiw nghUl;fs; (rPnke;J. ,Uk;G> ngapz;l;> XLfs;) Nghd;wit. 1500.00

06 fl;Lkhd nghUl;fs; (fy;> fUq;fy;> kzy;> nrl;lypd;) Nghd;wit. 1500.00

07 ug;gu; rPy;. jpfjp rPy;> Nfhg;ig> gpsh];bf; fz;zhb ngau;g;gyiffs; 750.00

08 Mtzq;fs; kw;Wk; gpy;fs;> mr;rpLk; nghUs;> ngw;Wnfhs;sy; kw;Wk; mr;rpLjy; 1500.00

09 b[ply; ngdu;> mr;rpLjy; kw;Wk; ];bf;fu; mr;rpLjy; 1500.00

10 Jzp my;yJ jl;Lfspy; fOj;Jf;fs; my;yJ Xtpaq;fis cUthf;Fjy; 750.00

11 kpd; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; (kpd;Fkpo;fs; cl;gl midj;J kpd; rhjdq;fSk;) 1500.00

12 E}yf Gj;jfq;fs; 750.00

13 jfd epiyaj;ij gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; 750.00

14 lau;. bAg;> Ngl;lup> njhlu;Gila Nritfs; 1500.00

15 nkhopngau;g;G Nritfs; 750.00

16 thfd cjpupg; ghfq;fs; buhf;lu;> N[.rp.gp.> fg;> gTru; 1500.00

17 thfdk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; epwg;G+r;R 750.00

18 thfd Nritfs; 750.00

19 mYtyfk; ,ae;jpuq;fs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nritfs; njhiyefy;. fzdpfs;> 

(gpujpapLk; ,ae;jpuk;) 

1500.00

20 Mgj;jhd kuq;fs;> mYtyf Nehf;fq;fSf;fhf ntl;Ljy;> Jz;lhf;Fjy; 750.00

21 NkNy Fwpg;gplg;glhj gpw nghUl;fisf; Fwpg;gpLq;fs; 1000.00

fl;Lkhd xg;ge;jq;fs; 

22 &gh 500>000.00 f;F Fiwthd xg;ge;jq;fs; 1000.00

23 &gh 500.001.00 ,Ue;J &.1>000>000.00 tiuahd xg;ge;jq;fs; 1500.00

24 &gh 1000>001.00 ,Ue;J &gh.2>000>000.00 tiuahd xg;ge;jq;fs; 2000.00

25 &gh 2>000>001.00 f;F Nkyhd xg;ge;jq;fs; 2500.00

26 mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l rq;fq;fs; khj;jpuk; gjpTf;F 1000.00

epge;jidfs;

1.    Nrit toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fshf gjpT nra;a tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuu;fs; mYtyfj;jpd; 

tiyjsj;jpy; cs;s khjpup tpz;zg;gg; gbtk; my;yJ ,NjNghy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij 

2021.12.31 mjw;F Kd; gjpT mQ;ry; / mQ;ry; %ykhfNth my;yJ ifapNyh> gyhq;nfhil gpuNjr 

rig nrayhsUf;F rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

2.  gjpTf; fl;lzkhf xt;nthU nghUSf;Fk; Fwpg;gpl;Ls;s njhif nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

3.  ,e;j nfhLg;gdTfis gyhq;nfhl gpuNj rigapd; ngaupy; fhNrhiy my;yJ gz Miz %yk; 

2021.12.31k; jpfjpf;F Kd; gyhq;nfhl gpuNjr rigf;F nrYj;j Ntz;Lk;. 

4.    tpz;zg;gg;gbtj;jpd; ciwapy; tyJ gf;fj;jpy; NkNy 2021 Mk; Mz;bw;fhd Nrit toq;Feu; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuu; gjpT nra;jy; vd Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. 

5.  xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy; fl;bl gapw;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L epWtdj;jpy; ICTAD gjpT nra;J 
rhd;wpjo; my;yJ murhq;f rl;l uPjpahd thupaq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l ntw;wpfukhd xg;ge;jf;fhuu;fs; 

khj;jpuk;. gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J ntspg;Gw NtiyfSf;F nlz;lu;fis miof;Fk; 

cupik rigf;F cz;L. 

6. jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

7.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; rigapd; Njitf;Nfw;g tpiyg;gl;bay; miof;fg;gLk; kw;Wk; 

Njitf;Nfw;g nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; ntspg;Gwkhf ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik rigf;F cz;L. 

8.  Nkyjpf tpguq;fs; mYtyf Neuq;fspy; 045-2287276 I miog;gjd; %yKk; tpz;zg;gg; gbtj;ij              

www.balangoda.ps.gov.lk mYtyfj;jpd; tiyjsj;ijg; ghu;itapLtjd; %yKk; my;yJ mYtyfj;jpw;F 

te;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.10.29Mk; jpfjp          vk;.vk;. Rdpy; Ngkrpup 

gyhq;nfhil gpuNjr rigapy;                               jiytu;

           gyhq;nfhil gpuNjr rig

epf;ftul;ba gpuNjrrig
2022 tUlj;jpw;fhf epf;ftul;ba gpuNjr rigf;F toq;FeHfs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;Jnfhs;sy;.
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpTnra;Jnfhs;s tpUk;Gk;> 

jFjpAs;s> toq;Fh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gq;fs; Nrh;f;fg;gLk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> '2022 tUlj;jpw;fhf 

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpTnra;J nfhs;sy;" vdf; Fwpg;gpl;L 2021.12.31 gp.g. 3.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; ~nrayhsH> gpuNjr rig> epf;ftul;ba| vd;w Kfthpf;F ifapYk; 

xg;gilf;fyhk;.

gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs;

01) kpd;rhu rhjdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

02) fhfpjhjpfis toq;fy;

3) mr;rpLk; Ntiyfs;

04)  jl;lr;R/NuhzpNah gpujpgz;Zk; ,ae;jpuk;/tspr;rPuhf;fpfisg; gOJghh;j;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

05)  mYtyf cgfuzq;fis toq;fy; (Nghl;Nlhf;nfhg;gp ,ae;jpuk;/NuhzpNah/ngf;];/tspr;rPuhf;fp)
06) mYtyf kuj;jsghlq;fis toq;fy;

07)  fzdp/CCTV/fkuh kw;Wk; JizAWg;Gf;fis toq;fy;> gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;.

08)  cNyhf gapy; nfgpdw;/fgh;l;/fjpiu kw;Wk; ngl;lfq;fis toq;fy; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;.

09) nehj;jhhp]; kw;Wk; rl;lj;juzp Nritfis toq;fy;.

10) ,wg;gh; rPy;fis jahhpj;J toq;fy;

11) rPUilfis ijj;J toq;fy;

12) fhzp msj;jy; kw;Wk; kjpg;gPl;L Nritfis toq;fy;

13)  Rfhjhu cgfuzq;fs;(ifAiw/Kff;ftrk;/Fg;ig tz;b/Jk;Gj;jb/$l;LkhW/gpuk;Gf;$il/
tPy;gNuh/foptiw J}hpif)

14) thfdk; gOJ ghh;j;jy;

15) thfdk; GJg;gpj;jy;

16)  lah; kw;Wk; ba+g; toq;fy;/lah;fis kPs; epug;gy;/thfdq;fSf;fhd gw;whpfis toq;fy;

17) Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fis toq;fy;

18) thfd rPl; F\d; gz;zy;

19)  gPtPrP Foha;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fis toq;fy;/ePh;f;Foha;fis GJg;gpj;jy;

20)   ,ae;jpu cgfuzq;fis thlif mbg;gilapy; toq;fy;(Nlh]h;> N[.rP.gP/Nkhl;lhh; fpNwk;/
ghijia jl;Lk; cgfuzq;fs;/nfhq;fpwPl; fyit)

21)  Nghf;Ftuj;J Nritia toq;fy; (Nkhl;lhh; tz;b/nyhwp/l;uf;lh;/Ntd;/j;hPtPy;)
22) xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis toq;fy;

23) jfdrhiy eph;khzpg;G kw;Wk; gOJghh;j;jy;

24)  ntw;Wnguy;/gioa gj;jphpiffs;/rpijtile;j nghUl;fs;/gpsh];bf;/fljhrp/nghypj;jpidf; 

nfhs;tdT nra;jy;.

25)  kuk; ntl;Lgth;fs; kw;Wk; ghijfspy; kuq;fis ntl;Lk; Nritiia toq;Fgth;fs;

26) milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

27) eph;khzpg;G njhlh;ghd xg;ge;jf;fhuh;fs;

28)  jfL `l;/nfzgp `l; Nghd;wtw;iw jahhpj;jy; kw;Wk; nfzgp Jzpia jahh; nra;jy;.

29) jhh; kw;Wk; Nfhyh]; toq;fy;

30) Nty;bd; Ntiyfs;

31) FbePiu toq;fy;

32) nubkpf;]; (nfhq;fpwPl;)

33) \l;lhpd; gyiffis toq;fy;

34) gl;liw Ntiyfs;

35) cuk; ciwfs;/Jk;G fapW
36) jfdrhiyfSf;F fh]; toq;fy;

37) nkhopngaHg;Gr; Nrit toq;Fjy;

38) Gy;ntl;Lk; nkrPd;> fj;jp> Ks;S cl;gl cgfuzq;fis gOJghHj;jy;.

39) rpWtH g+q;fh cgfuzq;fis toq;Fjy;

40) czTtif toq;Fjy;

epge;jidfs;

01.  tpz;zg;gq;fs; NfhUk; ,Wjpj; jpdj;jpd; gpd;duhd XH ehspy; fhR nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;L my;yJ fhRf; fl;lisapd; mbg;gilapy; Nkw;nfhs;Sk; Ntz;Ljy; epuhfhpf;fg;gLk;.

02.  Nkw;gb xt;nthU tiff;Fk; NtW Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpg;gJld; mjw;fhf 

NtWNtwhf fl;lzq;fis nrYj;j Ntz;Lk;.

03.  gjpT nra;tjw;fhf rkHg;gpf;Fk; rfy tpz;zg;gj;JlDk; gjpTf; fl;lzkhf &. 1000.00 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; mj;Jld; mj; njhifia mYtyf ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu ,t; mytyfj;jpw;F nrYj;jp gw;Wr;rPl;ilg; ngw;Wf;nfhz;L my;yJ ~nrayhsH> gpuNjr 

rig> epf;ftul;ba| vd;w ngahpy; fhNrhiy my;yJ fhRf;fllisia mDg;gp nfhLg;gdTfis 

Nkw;nfhs;syhk;.

04.  2022Mk; Mz;bw;Fs; gjpT nra;Js;stoq;FeHfspkpUe;J rhjhuzkhf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLtJld;> rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Fiwe;jgl;rk; MWkhjk; (06) fhyj;jpw;Fs; 

khw;wk; nra;J epiyahd epiyikapy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. Njitg;gLk; Ntisapy; gjpT 

nra;ag;gl;l toq;FeHfSf;F mg;ghy; NtW toq;FeHfsplkpUe;Jk; nghUl;fs; kw;Wk; 

NritfSf;fhf tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;Sk; chpik gpuNjr rigf;FhpaJ. NkYk; 

toq;FeHfs; 30 ehl;fSf;fhd fld; gw;Wr;rPl;bd; mbg;gilapy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

05.  ,jw;fhf rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s khjphpg; gj;jpuj;jpw;F mikthf cq;fsJ tpz;zg;gq;fisr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

epf;ftul;ba gpuNjr rigf;Fg; gjpT nra;fpd;w toq;FeHfSf;F ,Uf;f Ntz;ba jfTj;jpwd;fs;

01.  $l;Lj;jhgdk; Mapd; $l;Lj;jhgdkhf rl;lhPjpahf;fg;gl;likf;fhd rhd;wpjo;

02.  jdpegH tpahghukhapd; gjpTr; rhd;wpjo;

03.  fk;gdpahapd; fk;gdp rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

04.  ,jw;F Kd; Ie;J mur epWtdq;fSf;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fpapUj;jy;

05.  thfd gOJghHj;jy; rk;ge;jkhf tlNky; khfhz rigapd; mDkjpngw;w Nkhl;lhH fuh[; Mf 

,Uj;jy; tpNrl jifikahFk; mur epWtdq;fs; Ie;jpyhtJ Nfs;tpia toq;fpAs;s 

mDgtKs;s epWtdkhf ,Uj;jy;

06.  cj;juthj fhyKs;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F cj;juthj fhyj;ijf; Fwpg;gply; 

Ntz;Lk;.

07.  tpz;zg;gpf;Fk; NghJ tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fhj kw;Wk; fl;lisfs; toq;fg;gLk;NghJ 

nghUl;fis toq;fj;jtWk; toq;Feh;fspdJk; Fwpj;j juj;jpw;fikthf nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;fhj toq;Feh;fspdJk; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gl;L mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;bay;gLj;jg;gLk; 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

xg;ge;jf;fhuHfs; epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA/ ICTAD) fl;blq;fs; 

kw;Wk; tPjp mgptpUj;jp Jiwapy; gjpT nra;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

xg;ge;j epWtdj;Jld; rk;ge;jg;gl;l gjpT kw;Wk; jifik gw;wpa rhd;wpjo;fspd; cWjp nra;ag;gl;l 

gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Njitg;gLk; NghJ %yg; gpujpia 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

vk;.gp.vk;. gjpud> jiyth;> 

epf;ftul;ba gpuNjr rig

2021 xf;NlhgH 15k; jpfjp

epf;ftul;ba gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

njhlHGfs;: 037-2260275/ 0372260125

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

epf;ftul;ba gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpTnra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gk;

01. toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fspd; ngah; : ............................................................................
   (mtrpakw;w nrhw;fis 
    mfw;wpf;nfhs;Sq;fs;)

02. Kfthp: .......................................................................................................................................

03. njhiyNgrp ,yf;fk;: ..............................................................................................................

04. kpd;mQ;ry; ,yf;fk;: ...............................................................................................................
05.  rPlh gjptpyf;fk;/milahs ml;il ,yf;fk;: .....................................................................
06. gjpTf;fl;lzk;: .........................................................................................................................

07. gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;: .  .............................................................................................................

08. fhNrhiy ,yf;fk;/fhRf;fl;lis ,yf;fk;: ........................................................................

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahditnadTk;> chpj;jhd gjpTr;rhd;wpjio 
,jDld; ,izj;Js;sjhfTk;> ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;. NkYk; toq;Feh;fs; 
xg;ge;jf;fhuh;fis gjpTnra;J nfhs;tJ njhlh;ghd epge;jidfSf;Fk; cld;gLfpd;Nwd;.

...................................                 ............................................       
    jpfjp                               ifnahg;gk;

This has reference to the paper advertisement published on 27th 
October 2021 by the Chairperson - RPC Divisional Secretariat, 
Eravur Town on Page No. 26 of Thinakaran for the subject 
relating to “Supply of Sewing Machine” the date has been 
changed as below, consider this while applying for bidding. “05. 
Bids shall be submitted as original to the address below at 
or before 10.15 a.m. on 17th November 2021 by registered 
post or directly in to bid box kept at Divisional Secretariat, 
Eravur Town along with the duplicate copy”.

Ms. Nihara Moujood,
Chairperson - RPC,
Divisional Secretariat,
Eravur Town.

Correction of Advertisement 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)Mk; gphptpd; fPOk; 

8Mk; gphptpd; gpufhuKk; gpd;tUk; 
fk;gdpapd; ngaH khw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 
gP vz;l; vd; n[nlf;]; /Gy; 

/gpy;kd;l; rHtpr]; (gpiutl;) ypkpl;ll;   
gjptpyf;fk;: PV 131950

ngaH khw;wj; jpfjp : 2021.09.14
gjpT Kfthp : 55> yf;ky; ,lk; 
nry;ld; [arpq;` khtj;ij> 

ntypru> uhfk.  
fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

N[nlf;]; /Gy; /gpy;kd;l; 

rHtpr]; (gpiutl;) ypkpl;ll; 
RNH N`hy;bq;]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;. RNH `Kt"
,y. 622B> Nfhl;Nl tPjp> Nfhl;Nl.
jpfjp 2021 xf;NlhgH 4Mk; jpfjp 

mwptpj;jy;nghJ mwptpj;jy;

mw;Nwhdpj;jj;Jtg; 
gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrhryprf; FbauRf;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ 12k; jpfjp Gul;lhjp 

khjk; 2013k; Mz;L jpfjpaplg;gl;L fdlhitr; Ir; 

Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR thzp `upre;jpud; nre;J}ud; 

Kfjhtpy; epiwNtw;wg;gl;L aho;g;ghzk; cjtp gjpthsu; 

ehafj; jpizf;fsj;jpd; mYtyfj;jpy; 76/65 mj;jpahak; 

gf;fj;jpy; ehl;Gj;jf ,y. 293,y; 2014.02.07k; jpfjp 

vOj;J %y mjpfhu gjptpy; cupa Kiwapy; gjpag;gl;l 

tpNrl mw;Nwhdpj;jj;Jt gj;jpukhdJ> gpujhd tPjp> 

neLq;Nfzp> ,yq;ifiar; Nru;e;j G.T. ypq;fehjd; 

(Nj.m.m.,y. 610242596V) vd;gtupd; ngaupy; jw;NghJ 
31 Cedarwood Crest, Brampton, ON, L6X 4G9, 
Canaday; trpf;Fk; nry;yk;kh gukehjd; Mfpa 

vd;dhy; epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwhdpj;jj;Jtg;gj;jpuk; 29k; 

jpfjp Ig;grp khjk; 2021k; Mz;L Kjy; kPsg;ngWtNjhL 

,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. ,d;W Kjy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

mw;Nwhdpj; jj;Jtfhuuhy; Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhdpj;jj;Jt 

gj;jpuj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

eltbf;iff;Fk; ehd; nghWg;ghf khl;Nld;.

nry;yk;kh gukehjd;

fltj;ij kPf`tj;ij 

nghyp]; epiyaj;jpw;F 

mUfpy; cLg;gpy KFgpyd 

Njhl;lj;jpy; 11 NgHr;r]; 

kw;Wk; 10 NgHr;r];; fhzp 

gpiuk;Nyz;l; 

epWtdj;jplkpUe;J nfhs;tdT 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

njhiyNgrp : 0766427951

gpio  jpUj;jk;
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@h; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; 

- Project ID: P163305
fpof;F khfhzk;> mk;ghiw

Nkw;gb jiyg;gpy; fle;j 2021 

xf;Nlhgh; 26 jpdfud; ehspjo; 

08Mk; gf;fj;jpy; gpuRukhd 

tpsk;guj;jpy;

nj`paj;jfz;ba gpuNjr rig cs;@h; 

eph;thfj;jpd; nj`paj;jfz;ba 

thuhe;jr; re;ij Nkk;ghL gzp 

tpguj;Jld; rk;ge;jg;gl;l tpiykD 

itg;G kw;Wk; jpwf;fg;gLk; ,lk; 

ACLG mYtyfk; - mk;ghiw vdj; 

jpUj;jp thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpsk;guj;jpd; Vida tplaq;fspy; 

khw;wq;fs; ,y;iy.

cjtpj; jpl;lg; gzpg;ghsh;>

cs;@h; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; 

(LDSP)
mk;ghiw khtl;lk;.

ைர ்ெமை போஸ் உடன் 
்ேமெ. திறமை அடி -
பபமடயில் 2, 000/ - 
முேல் அேற்கு ்ைற்படட 
சமபளம - கமபஹோ 
077344832 7 ,  
071141181 6
 065082

்ஹோைோகை,  பனோவகோட,  
templebur g 
மகதவேோழி ல் 
்படமடயின் உற்பததிப 
பிரிவிற்கு 18-32 ெயது 
பயிற்றபபடட/  பயிற்ற-
பபடோே பணியோடகள் 
்ேமெ. கூடிய சமபளம 
ைற்றும  ஏமனய அநு -
கூைஙகள். அமழகக-
வும - 0778869803
 065380
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(திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்)

ப்பொலன்ைறுனை மொைட்டத்-
தில் தற்சமயம் ஏற்படடுள்ள 
குடிநீர் பிரச்சினைனய தீர்த்து-
னைகக கடுனமயொை வைனல திட-
்டஙகன்ள முன்பைடுத்துள்ளதொக,  
ரொஜொஙக அனமச்்சர் பரொ்சொன் ரண-
சிஙக பதரிவித்துள்ளொர்.

இதறகொக குடி நீர் பிரச்சினை ஏற-
்படடுள்ள பிரவத்சஙகன்ள னமயப-
்படுத்தி முன்பைடுககப்படடுள்ள 
வைனல திட்டஙகன்ள வினரவு 
்படுத்துமொறு, உரிய அதிகொரிக-
ளுககு ஆவலொ்சனை ைழஙகியுள்ள-

தொகவும் அைர் பதரிவித்துள்ளொர். 
மொைட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்சினை 
ஏற்படடுள்ள பிரவத்சஙகள இைங 
கொணப்படடுள்ளவதொடு, அதற-
கொை வைனல திட்டஙகளும் தயொ-
ரிககப்படடுள்ளை. 

இதன்கீழ், எதிர் கொலத்தில் 
ப்பொது மககளுககு சுத்தமொை குடி 
நீனர ப்பறறுக பகொடுப்பவத இதன் 
பிரதொை வ�ொககமொகும் எைவும் 
அைர பதரிவித்துள்ளொர்.     இது 
்சம்்பநதமொக நீர்ப்பொ்சை அனமச்-
்சரு்டன் கலநதுனரயொ்டப்படடு 
வைனலத் திட்டஙகளும் ஆரம்பிக-
கப்படடுள்ளை.

குடிநீர் பிரச்சினைனை தீர்்க்க

மு்ககிை வேனைத் திட்டங்கள்

(அநுரொதபுரம் வமறகு திைகரன் நிரு்பர்)
 

 ஜைொதி்பதி வகொட்டொ்பய ரொஜ்பக ஷவின் 
சுபிட்சத்தின் வ�ொககு பகொளனகப பிரக்டைத்-
தில் குறிபபிடடுள்ள 'ைறுனமயறற இலஙனக ' 
எனும் எணணககருவிறகு அனமய, ்சமூகத்தில் 

குனறநத ைருமொைம் ப்பறும் குடும்்பஙகளிலி-
ருநது பதரிவு ப்சயயப்பட்ட இன்ளஞர்களுககு 
பதொழில்ைொயபபுககள ைழஙகும் திட்டத்தின் 
இரண்டொம் கட்டம் ஆரம்பிககப்படடுள்ளது. 
இதன் இரண்டொம் கட்டமொக அநுரொதபுரம் 
மொைட்டத்தில் பதரிவு ப்சயயப்பட்ட ்பயிலு-

�ர்களுககொை நியமைக கடிதஙகள ைழஙகும் 
நிகழ்வு அநுரொதபுரம் கிழககு நுைரகம் பிரவத்ச 
ப்சயலக மண்ட்பத்தில் இ்டம்ப்பறறது. 
  இதன் வ்பொது ்பயிலு�ர்களுககொை நியமைக 
கடிதஙகன்ள இரொஜொஙக அனமச்்சர் ப்சஹொன் 
வ்சமசிஙக ைழஙகி னைத்தொர். 

ஒரு இைட்சம் த�ொழிலேொய்ப்பு்க்களின் இரண்டொம் ்கட்ட நிைமைங்கள்

(பரொட்டபைை குறூப நிரு்பர்)

திருவகொணமனல வ்சருநுைர 
ப்பொலிஸ் பிரிவுககுட்பட்ட 
மகொைலி ை்டககு கொடடுப்ப -
குதியில் புனதயல் வதொணடிய 
குறறச்்சொடடின் வ்பரில் இரணடு 
்சநவதக �்பர்கன்ள புதன்கிழனம  
(27) னகது ப்சயதுள்ளதொக 
ப்பொலிஸொர் பதரிவித்தைர்.

சூரியபுர விவஷ்ட ப்பொலிஸ் 
அ தி ர டி ப ்ப ன ்ட யி ை ரு க கு 
கின்டககபப்பறற தகைனல-
யடுத்து குறித்த இரு ்சநவதக 

�்பர்கன்ளயும் னகது ப்சயதுள -
்ளதொகவும், இைர்களி்டமிருநது 
ஸ்வகைர் இயநதிரம் மறறும் 
மணபைடடி னகப்பறறப்பட்ட-
தொகவும் ப்பொலிஸொர் பதரிவித்-
தைர்.

இவைொறு னகது ப்சயயப்பட -
்டைர்கள வககொனல பகொடடி -
யொகும்புர ்பகுதினயச் வ்சர்நத 
ஆர்.ஏ. மவைொஜ் (41ையது) 
மறறும் கநத்ளொய-யுனிட 02 ்பகு-
தினயச் வ்சர்நத எம்.்டபிளயூ.
டீ.்சன்ஜய (42 ையது) எைவும் 
ப்பொலி்சொர் பதரிவித்தைர்.

புன�ைல வ�ொணடிை 
இருேர் ன்கது

ைவுனியொ விவ்ச்ட நிரு்பர்

கைகரொயன்கு்ளம்  ்பகுதியில் பிரவத்ச 
்சன்பயின் கழிைகறறும் உழவு இயநதிரமும், 
ஹயஸ் ரக ைொகைமும்  வமொதி வி்பத்துககுள-
்ளொைதில் 4 வ்பர் கொயமன்டநதுள்ளதொக கைரொ -
யன்கு்ளம் ப்பொலி்சொர்  பதரிவித்தைர்.

வ�றறு முன்திைம் (27.10) இ்டம்ப்பறற இவ 
வி்பத்து குறித்து வமலும் பதரியைருைதொைது,

ைவுனியொ  ை்டககு பிரவத்ச ்சன்பககு ப்சொந -
தமொை கழிைகறறும் உழவு இயநதிரம் கழிவு -
கன்ள  ஏறறிகபகொணடு ஏ9 வீதியில் புளியஙகு -
்ளம் வ�ொககி ்பயணித்து பகொணடிருநத வ்பொது  
அவத வீதி ைழியொக ைநத ஹயஸ் ரக ைொகைம் 
கைரொயன்கு்ளம் ்பகுதியில் னைத்து  கழிைகற-
றும் உழவு இயநதிரத்து்டன் வமொதி வி்பத்துக-
குள்ளொைது.

வி்பத்னதயடுத்து  ஹயஸ் ரக ைொகைம் 
வீதினய விடடு விலகி த்டம் புரண்டது்டன், 
கழிைகறறும் உழவு  இயநதிரமும் கடும் 
வ்சதத்திறகு உள்ளொகியது. குறித்த வி்பத்தில் 
இரு  ைொகைஙகளிலும் ்பயணித்த 4 வ்பர் கொய-
மன்டநது னைத்திய்சொனலயில்  அனுமதிககப-
்படடுள்ளைர். அதில் ஒருைர் ைவுனியொ னைத் -
திய்சொனலயின் அை்சர  சிகிச்ன்சப பிரிவில் 
அனுமதிககப்படடுள்ளொர்.  

்கழிே்கற்றும் உழவு இைந்திரம்  
ஹைஸ் ர்க ேொ்கைம் வமொதி விபத்து

கனகரோயன்குளத்தில்

்சொைகச்வ்சரி விவ்ச்ட நிரு்பர்

்சொைகச்வ்சரி  சுகொதொர னைத்திய அதிகொரி 
்பணிமனை பிரிவுககுட்பட்ட பதன்மரொட-
சிப  பிரவத்சத்தில் திஙகடகிழனம ைனர 37 
பகொவரொைொ மரணஙகள  ்பதிைொகியிருப்பது-
்டன் 1842 பதொறறொ்ளர்களும் அன்டயொ்ளம் 
கொணப்படடிருப்பதொக  ்சொைகச்வ்சரி சுகொதொ-
ரப பிரிவிைர் சுடடிககொடடியுள்ளைர்.இது 
பதொ்டர்்பொக  ்சொைகச்வ்சரி சுகொதொரப பிரிவிைர் 
கருத்து பதரிவிகனகயில்; பகொவரொைொ  தடுப -
பூசியின் முதல் வ்டொஸீனை 30ையதிறகு வமற-
்பட்ட 70்சதவீதமொை பதன்மரொடசி  மககள 
ப்பறறுள்ள அவத்சமயம் இரண்டொைது தடுப -
பூசினய முதல் தடுபபூசி  ப்பறறைர்களில் 
77்சதவீதமொைைர்கள ப்பறறுகபகொணடுள்ள -
ைர். அவத்சமயம்  பதன்மரொடசிப பிரவத்ச 
்பொ்ட்சொனல மொணைர்களுகபகை முதறகட்ட -
மொக 5000வ்டொஸ் ன்ப்சர்  தடுபபூசிகள கின்டக-
கபப்பறறுள்ள நினலயில் இதுைனர பதன்ம-
ரொடசியில்  864்பொ்ட்சொனல மொணைர்களுககு 
ன்ப்சர் தடுபபூசியின் முதல் வ்டொஸ்  ப்சலுத்தப-
்படடுள்ளது. தறவ்பொது 2001.-10-.22 பதொ்டககம் 
2005-.10.-21 இன்டப்பட்ட  கொலப்பகுதியில் 
பிறநதைர்களுககு ன்ப்சர் தடுபபூசி ைழஙகப  
்பரிநதுனரககப்படடுள்ளது. அநத ைனகயில் 
16ையதுககும்- 19ையதுககும்  இன்டப்பட்ட 
்பொ்ட்சொனல மொணைர்களுககு ன்ப்சர் தடுபபூசி 
ப்சலுத்தப்படடு ைரும்  நினலயில் ்பொ்ட்சொ -
னலனய விடடு விலகிய குறித்த ையதுப பிரிவி -
ைரும் ்சொைகச்வ்சரி  சுகொதொர னைத்திய அதிகொரி 
்பணிமனையில் ்பதிவு ப்சயது ன்ப்சர் தடுப-
பூசினய  ப்பறறுகபகொள்ள முடியும் எைவும் 
வமலும் அைர்கள பதரிவித்துள்ளைர்.

1842 த�ொற்ொளர்கள் அடையொளம்

த�ன்மரொடசியில 
இதுேனர 37 த்கொவரொைொ 
மரணங்கள்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghhpa nfhOk;G efu Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jjy;

Nghf;Ftuj;J mikr;R

khFk;Gu gyNehf;F Nghf;Ftuj;J epiyaj;jpDs; 
guhkhpg;G Ntiyfis Nkw;nfhs;sy;

ngWif ,yf;fk;: MT/TDC/3K/MMC-K/FM/LS-2022

1.  Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; rhh;gpy; ghhpa nfhOk;G efu Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig 
Nkk;gLj;Jjy; nraw;wpl;l ngWiff;FOj; jiyth;> khFk;Gu gyNehf;F Nghf;Ftuj;J 
epiyaj;jpDs; guhkhpg;G Ntiyfis Nkw;nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j Ntiy 
toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 tplaj;jpd; Nehf;fk;

  khFk;Gu gyNehf;F Nghf;Ftuj;J epiyaj;jpy; ehshe;j guhkhpg;G kw;Wk; jtiz 
guhkhpg;G Ntiyfspy; cs;slq;FtjhdJ gyNehf;F Nghf;Ftuj;J epiyaj;jpd; kpd;rhuk; 
kw;Wk; nghwpKiw mk;rkhd kpd;Dah;j;jp kw;Wk; efUk; gbf;fl;L (Elevator & Escalator),Sky 
lift, High pressure gun, Water Pumps and Pressure Pumps, Fire Protection and Detection system, 
Lightening system, kpd;gpwg;ghf;fp (Generators)> fopTePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp (Sewerage 
treatment plant), tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;> juT tiyaikg;G Kiwik kw;Wk; ,yj;jpudpay; 
mk;rq;fs; (Data Network and Electronic items),  xypngUf;fp Kiwik (public address system-
PA System),  nghJ jfty; fhl;rp Kiwik> (Public information display system-PIDS), IP/ 
PABX and SIP trunk and IP Phones, CCTV surveillance, fzdp kw;Wk; Vida cgfuzq;fisg; 
(Computer and other equipment) ghPl;rpj;jy;> #hpa rf;jp Kiwik (Solar panel system), 
fz;zhbf; $iu kw;Wk; cUf;Ff; fl;likg;G (Glass roof, Steel structure & Glass Partition, 
Tensile fabric roof) > cs;sf fhy;tha; top> epyr;rPuhf;f Ntiyfs;> cs;sf fopTePh; 
Kiwik> jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtk; cl;gl Vida Rj;jpfhpg;G Ntiyfs; kw;Wk; 
guhkhg;G Ntiyfs; Nghd;witahFk;.

2. Njrpa  Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F ntw;wpfukhd 
tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy;; cs;slq;fhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F jifikj; 
Njitg;ghLfspd; cs;slq;Fgitfs;>

•  fle;j 3 tUlq;fspDs; nra;Js;s ,jw;Fr; rkkhd Ntiyfspd; rhjhuz tUlhe;j 
ngWkjp Fiwe;jgl;rk; 30>000>000.00 &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. (fzf;fha;T 
nra;ag;gl;l fzf;F mwpf;if my;yJ cWjp nra;af;$ba NtW Mtzq;fs;)

•  Mff; Fiwe;j gzpahl; njhFjpapdh; 100 egh;fSf;Ff; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fhyj;jpw;fhd gjpT nra;ag;gl;l epWtdkhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

•  nghJ ,lq;fs; kw;Wk; fl;bl tsTfis guhkhpj;jypy; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  ,iaGila tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; 
tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;> ghhpa nfhOk;G efu 
Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;> efu mgptpUj;jp Jizg;ghfk;> 
GB-01, jiu khb> nrj;rpwpgha 11Mk; fl;lk;> gj;juKy;y vDk; ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk;: 
0112186094 njiyefy; ,yf;fk;: 0112186096

6.  2021 xf;Nlhgh; 29Mk; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 17Mk; jpfjp tiuapy; gzpg;ghsh;> 
ghhpa nfhOk;G efu Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;> efu 
mgptpUj;jp Jizg;ghfk;> GB-01, jiu khb> nrj;rpwpgha 11Mk; fl;lk;> gj;juKy;y vDk; 
,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu xg;gilf;fg;gLk; 
vOj;J %ykhd tpz;zg;gq;fSf;F rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd 
tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf kPsspf;fg;glhj 3>000.00 
,yq;if &gh itg;nghd;W mwtplg;gLk;. nfhLg;gdit nuhf;fg; gzj;jpy; kl;LNk 
Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

7.  fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~guhkhpg;G Ntiyfs;|| vdf; Fwpg;gpl;L 
Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; 
cs;splyhk; my;yJ gzpg;ghsh;> ghhpa nfhOk;G efu Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig 
Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;> efu mgptpUj;jp Jizg;ghfk;> GB-01, jiu khb> nrj;rpwpgha 
11Mk; fl;lk;> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. tpiykDf;fis 
Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 etk;gh; 19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F epiwTWk;. jhkjkhff; 
fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld; mit clNd 
tpiykDjhuUf;F jpUg;gpaDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j 
cldLj;J mt;tplj;jpNyNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ 
mthpd; mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; jw;NghJ ehl;by; epyTk; Rfhjhu ghJfhg;G 
topfhl;ly;fSf;fika fye;Jnfhs;syhk;.

8. tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp khjk; 19Mk; jpfjp tiu  nry;YgbahFk;.

9.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; kPsspf;fg;gLk; 500>000.00 ,yq;if &gh njhifia itg;Gr; 
nra;jy; Ntz;Lk;.

10.  rfy tpiykDf;fSlDk; 300>000.00 ,yq;if &ghTf;fhd tpiykDg; gpiz 
Kwpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mg;gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpapd; Clhf toq;Fjy; Ntz;Lk;. 
,e;jg; gpiz KwpahdJ 2022 khh;r; 19Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiyth;> 
nraw;wpl;lg; ngWiff; FO>

ghhpa nfhOk;G efu Nghf;Ftuj;J tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>
efu mgptpUj;jp Jizg;ghfk;>

Nghf;Ftuj;J mikr;R.

epjp mikr;R
fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;

$l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;F 
tpLf;fg;gLk; vr;rhpf;if

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; $l;bizf;fg;gl;l 
fk;gdpfspy; rpy tUlhe;jk; rkHg;gpf;f Ntz;ba tUlhe;j 
mwpf;if (,y 15/15A khjphpg; gj;jpuk;) rkHg;gpf;fyhk; ,Ug;gjhf 
mtjhdpf;fg;glLs;sJ.

$l;bizf;fg;gl;l rfy fk;gdpfSk; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 133(1) 
gphptpd; fPo; tUlhe;j kfh rigf; $l;lj;ij elj;jp tUlhe;j 
mwpf;ifia (,y. 15/15 A khjphpg; gj;jpuj;jpd; %yk;) 30 
Ntiy ehl;fSf;Fs; fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpw;F Fwpj;j 
fl;lzj;ijr; nrYj;jp xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tUlhe;j $l;lk; 
elj;jg;gltpy;iyahapd; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 144(3) gphptpd; 
gpufhuk; nraw;gl;L 30 Ntiy ehl;fSf;Fs; tUlhe;j mwpf;ifia 
fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpw;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 133(1) gphptpd; gpufhuk; nraw;gLk; rfy 
fk;gdpfs; rhHghfTk; rl;lj;jpd; 133(6) gphptpd; gpufhuKk; & 
100>000/- ,w;F Nkw;glhj jz;lj; njhifAk;> jtWjy; rk;ge;jkhf 
mt;thwhd fk;gdpapd; rfy mjpfhhpfSk; (gzpg;ghsHfs;) &. 
50>000/- ,w;F Nkw;glhj jz;lj; njhiff;F cl;gLtH.

vdNt> fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;Ls;s 
rfy fk;gdpfspdJk; gzpg;ghsHfSf;F> nrayhsHfSf;F> 
Nkk;ghl;lhsHfSf;F kw;Wk; MHtk; fhl;Lfpd;w Vida 
jug;gpdUf;F Fwpj;j fhyj;jpw;Fs; tUlhe;j mwpf;ifia 
rkHg;gpg;gjw;F nghWg;Gld; nraw;gLkhW ,j;jhy; vr;rhpf;if 
tpLf;fg;gLtJld; jtWfpd;w rfyUf;F vjpuhfTk;. ePjpkd;w 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy; jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ 
vdTk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

rQ;rPt jp]hehaf;f
fk;gdpfs; gjpthsH ehafk;.

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;.
cLgj;jht gpuNjr rig

2022 Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; / 
xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy;

2022Mk; tUlj;jpy; ,e;j rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F 

cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy; 2021-12-31Mk; jpfjp tiu 

,lk;ngWk;. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf fPNo jug;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; gbtj;ij (A4 mstpy;) jahhpj;J 

gad;gLj;jpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.

toq;Fehpdhy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk; kPsspf;fg;glhj 750.00 &gh njhif gjpTf; 

fl;lzkhf mwtplg;gLk;. ,j;njhifia nuhf;fg; gzkhf my;yJ gpuNjr rig epjpak; - cLgj;jht vDk; 

ngahpy; tiuag;gl;l fhNrhiy %ykhfr; nrYj;jyhk;.

tpz;zg;gg; gbtj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 

2022|| vdf; Fwpg;gpl;L 2021-12-31Mk; jpfjp; my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~nrayhsh;> cLgj;jht gpuNjr 

rig> cLgj;jht|| vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. mYtyf Neuj;jpDs; gp.g. 2.30 kzp tiu 

nuhf;fg; gzkhf gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;jyhk;.

nghUl;fs; toq;fy;
1. mYtyf cgfuzq;fs; (cUf;F> kuk; kw;Wk; 

gpsh];jpf;)

2. fhfpjhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

3. Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritf;Fj; Njitahd nghUl;fs; 

kw;Wk; cgfuzq;fs;

4. tPjp eph;khzg; nghUl;fs;

5. jhh; kw;Wk; Nfhyh];

6. fl;bl eph;khzg; nghUl;fs;

7. ePh;f; Foha; Jizg;ghfq;fs;

8. `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;

9. mYtyf NtiyfSf;Fj; Njitahd ,ae;jpuhjpfs;

10. mr;Rg; nghwpfSf;Fj; Njitahd Nlhdh;fs; kw;Wk; 

ikfs;

11.  thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSf;Fj; Njitahd 

lah;fs;> ba+g;fs;> ngl;lwpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

12. eha;fSf;fhd fOj;Jg; gl;b

13. kpjptz;b mDkjpg;gj;jpu jfLfs;

14.  Fg;igfis mg;Gwg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd 

nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (nghypj;jPd; 

ciwfs;> Fg;igj; njhl;bfs;> Nrjdg; grisj; 

njhl;bfs;)

15.  Njhl;l myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; 

(g+f; fd;Wfs;> g+r;rhbfs; Nghd;wit)

16.  rpWth; g+q;fhtpw;Fj; Njitahd tpisahl;L 

cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;Lg; nghUl;fs;

17. jz;zPh;; Nghj;jy;fs;

18. kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

19. vhpnghUs; kw;Wk; vhp thA

20. jpiur;rPiyfs;> nfhbfs; kw;Wk; rPUilfs;

21. xypngUf;fp cgfuzq;fs;

22. tPjp guhkhpg;G cgfuzq;fs;

23. b[pl;ly; Nghh;l;fs; kw;Wk; gjhiffisj; jahhpj;jy;

24.  tPjp tpsf;Ffs; jpUj;jNtiyfs; njhlh;ghd 

cgfuzq;fs; (kpd;Fkpo; cl;gl Vida 

Jizg;ghfq;fs;)

Nrit toq;fy;
1. thfd jpUj;jNtiyfs;

2. mr;R Ntiyfs; (ngah;g; gyiffs; kw;Wk; gjhiffs;)

3.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;R nghwp;fs;> Gifg;glg; 

gpujp ,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 

mJrhh;e;j cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis 

Nrh;tp]; nra;jy;

4. nehj;jhhp]; kw;Wk; rl;lj;juzp Nritfs;

5. epy msitahsh; Nritfs;

6. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs;

7. tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs; (thfdk; kw;Wk; 

mYtyfk;)

8. fpUkpehrpdpg; nghUl;fs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; 

Nritfs;

9. nfhz;lhl;lq;fSf;fhd nghUl;fs; kw;Wk; xypngUf;fp 

,ae;jpuq;fis thlf;iff;fkh;j;Jjy;

10. ePh;g; gk;gpj; jpUj;jNtiyfs;

11. Foha; fpzWfis eph;khzpj;jy;

12. ifj;njhopy; nghUl;fis toq;Fjy;

13. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wjy; kw;Wk; 

fpzWfis ,iwj;jy;

14. midj;J tifahd thfdq;fs; kw;Wk; 

,ae;jpuhjpfis Nrh;tp]; nra;jy;

15. tpNrl NtiyfSf;fhd czT ghdq;fis toq;Fjy;

16. Nkrd; kw;Wk; jr;R Ntiyfs;

eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;

xg;ge;jf;fhuh;fs;
gjpTf; fl;lzkhf nrYj;j 
Ntz;ba njhif &gh

&gh 100000.00 (,f;lhl; gjpT rfpjkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;) &gh  800.00

&gh 100000.00 Kjy; &gh 250000.00 tiu

(,f;lhl; gjpT rfpjkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

&gh 1000.00

&gh 250000.00 Kjy; &gh 500000.00 tiu

(,f;lhl; gjpT rfpjkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

&gh 1300.00

&gh 500000.00 Kjy; &gh 1000000.00 tiu

(,f;lhl; gjpT rfpjkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

&gh 1700.00

&gh 1000000.00 f;F Nky; &gh 2000.00

epge;jidfs;
1.  gytpjkhd toq;Feh;fisj; njhpT nra;ifapy; epuhfhpg;gjw;fhd fhuzk; fhl;lhky; toq;Feh;fisj; 

njhpT nra;Ak; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

2.  Nfhhpf;if tpLf;fg;gl;lJk; tpiyfisr; rkHg;gpf;fhjth;fs; kw;Wk; chpa juj;jpw;fikthf nghUs; kw;Wk; 

Nritfis toq;fhj toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

3.  toq;Feh;fspd; tpahghuj;jpd; nghUl;L  tpahghug; ngah;g; gjpT my;yJ mDkjpg;gj;jpuk; ngw;wpUj;jy; 

fl;lhakhFk;. 

4.  rkh;g;gpf;Fk; tpiyfs; 06 khj fhyj;jpw;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Nghf;Ftuj;jpy; Vw;gLk; 

Nrjq;fSf;F rig nghWg;Gf; $whJ.

5.  toq;fy; eltbf;ifapd; NghJ gpuNjr rig rl;lk;> epjp xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; murhq;fj;jpdhy; 

mt;tg;NghJ tpLf;fg;gLk; Rw;WepUg mwpTiufs; kw;Wk; epge;jidfSf;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;.

6. ntl; thp rhd;wpjo; cila toq;Feh;fs; ntl; thpr; rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk;.

7. Kj;jpiuf; fl;lz tpLtpg;Gila toq;Feh;fs; rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk;.

8.  toq;fy; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhf nghJthf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Nj 

tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; NjitNaw;gLk; Ntisfspy; ntspahh;fsplkpUe;Jk; tpiyfisf; NfhUk; 

chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

9.  ,J njhlh;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitahapd; 037-2286577 / 037-4947089 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fspd; Clhf tprhhpj;jwpayhk;.
    H.M. uh[; rprpu Fkhu>
    jiyth;;>
2021-10-26Mk; jpfjp> cLgj;jht gpuNjr rig.
cLgj;jht gpuNjr rigapy;.

cLgj;jht gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk; - 2022

1. toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuhpd; ngah; :  ...........................................................................

2. Kfthp  :  ...........................................................................

3. njhiyNgrp ,yf;fk; :  ...........................................................................

4. toq;Fk; Nrit / nghUs; :  ...........................................................................

5. ,f;lhl; gjptpyf;fk;/ tpahghu gjptpyf;fk; :  ...........................................................................

6. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; :  ...........................................................................

7. gjpTf; fl;lzk; &gh :  ..............................................................
8. fhNrhiy ,yf;fk; :  ...........................................................................

Nkw;gb jfty;fs; rhpahdit vdTk; chpa gjpTf; fl;lzk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ vdTk; ,j;jhy; rhd;W 

gfh;fpd;Nwd;. toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;Fhpj;jhd mwptpj;jy; epge;jidfSf;F ,zq;FfpNwd;.

jpfjp:……………………………                                                        ...........................................................
                                               ifnahg;gk;:
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அமெரிக்கா, ஹைப்பர்சகானிக ஆயுதங்-
்ள் எனும் அதி்ே் நவீன ஆயுதங்்ஹைத் 
தயகாரிககும் மதகாழில்நுட்பத்ஹதத் மதகாட-
ரப்்பகாேதகா்த் மதரிவித்துள்ைது.

அணஹெயில், சீனகா இரணடு முஹை 
அ்த்்பகானை மதகாழில்நுட்பத்ஹதச் 
்சகாதித்துப ்பகாரத்தது. அது மி்வும் அக-

்ஹைககுரியது எனறு அமெரிக் மூத்த 
இரகாணுே அதி்காரி ஒருேர கூறினகார.

அமெரிக் ஏவு்ஹை ்பகாது்காபபு முஹை-
யிலிருந்து தபபிககும் மதகாழில்நுட்பத்ஹதச் 
சீனகா ்பரி்சகாதிககிைது என்பஹத அது எடுத்-
துக்காடடுேதகா்வும் அேர குறிபபிடடகார.

அமெரிக்காவின, அதிநவீன ஆயுதச் 

்சகாதஹன ்டந்த ேகாரம் ்தகால்வியஹடந்த-
தகா்த் த்ேல் மேளியகானது.

சீனகாவும், ரஷயகாவும் ஆயுதப ்்பகாடடி-
யில் முஹனப்பகாயிருககும் ்ேஹையில், 
அமெரிக்காவுககு அது பினனஹடேகா்க 
்ருதப்படுகிைது.  

இம்ெகாத ஆரம்்பத்தில் சீனகாவின 

ஏவு்ஹை ்சகாதஹன அமெரிக் இரகா-
ணுேத்ஹத ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ைதகா் 
பினகானஷியல் ஹடம்ஸ் மதரிவித்திருந்தது.

ஆனகால் தகாங்்ள் எந்த ஏவு்ஹை ்சகாத-
ஹனஹயயும் நடத்தவில்ஹலை, அது விண -்
லைப ்பரி்சகாதஹன என்ை சீனகா மதரிவித்-
துள்ைது.

ஆககிரமிக்ப்படட ்ெற்குக 
்ஹரயில் உள்ை யூதக குடி்யற்ைங்-
்ளில் 3,100ககும் அதி்ெகான புதிய 
வீடு்ஹை அஹெககும் ்ெம்்படட 
திடடம் ஒனஹை இஸ்்ரல் அரசு 
மேளியிடடுள்ைது. 

1,800 வீடடு அலைகு்ளுககு இறுதி 
ஒபபுதல் ேழங்கி இருககும் திடடக 
குழு ஒனறு ்ெலும் 1,344 வீடு் -
ளுககு ஆரம்்ப ஒபபுதஹலை அளித்-
துள்ைது.

இஸ்்ரல் ம்காள்ஹ் மதகாடரபில் 
அமெரிக் ஜனகாதி்பதி ்ஜகா ஹ்படன 
நிரேகா்ம் ்பகிரங்்ெகா் ்ணடித்த 
நிஹலையில் இந்த அறிவிபபு மேளி -
யகாகியுள்ைது.     

இஸ்்ரல் ெற்றும் ்பலைஸ்தீனத்-
திற்கு இஹட்ய எதிர்பகாரக்ப்படும் 
அஹெதிககு ்பகாதிபஹ்ப ஏற்்படுத்துே-
தன ்காரைெகா் குடி்யற்ை விரிேகாக -
்த்ஹத ்டுஹெயகா் ்ணடிப்பதகா் 
அமெரிக்கா கூறியிருந்தது. 

1967 ெத்திய கிழககு ்்பகாரில் 

ஆககிரமிக்ப்படட ்ெற்குக ்ஹர 
ெற்றும் கிழககு மஜரூசலைத்தில் 
இஸ்்ரலின 145 குடி்யற்ைங்்ளில் 
600,000ககும் அதி்ெகான யூதர்ள் 
ேகாழ்கினைனர. ம்பரும்்பகாலைகான சர -
ே்தச சமூ்ம் இந்த குறி்யற்ைங்-
்ள் சடடவி்ரகாதெகானது எனறு ்ரு -

துகினைனர. எதிர்காலை சுதந்திர நகாடு 
ஒனறின நிலைம் எனறு தகாம் உரிஹெ 
்்காரும் ்பகுதியில் குடி்யற்ை நிர-
ெகாைங்்ள் மூலைெகான இஸ்்ரலின 
ஆககிரமிபஹ்ப உலை்ம் எதிரக் 
்ேணடும் எனறு ்பலைஸ்தீனர்ள் 
அஹழபபு விடுத்துள்ைனர.

இந்த புதிய வீடு்ளின அதி்ப 
ம்பரும்்பகாலைகானஹே ்ெற்குக 
்ஹரயில் ஆழெகா் ஊடுருவி 
இருககும் குடி்யற்ைங்்ளில் ்ட -
டப்படுேதகா்வும் சிலை தனிஹெப -
்படுத்தப்படட குடி்யற்ைங்்ள் 
்பகாரிய அைவில் விரிவு்படுத்தப -
்படுேதகா்வும் இஸ்்ரலிய குடி -
்யற்ைத்திற்கு எதிரகான ்ண்கா -
ணிபபுக குழு மதரிவித்துள்ைது.    

முனனதகா் ஏற்்ன்ே இறுதி 
ஒபபுதல் அளிக்ப்படட 1,355 
குடி்யற்ை வீடு்ளுககு ்்ள் -
விெனுக்கான அஹழபபு ்டந்த 
ஞகாயிற்றுககிழஹெ இஸ்்ரல் 
நிரேகா்த்தகால் விடுக்ப்பட -
டிருந்தது. 

இஸ்்ரலின இந்தத் திடடம் 
ம்பரும் ்ேஹலை அளிப்பதகா் 
உள்ைது எனறு அமெரிக் இரகா -
ஜகாங்்த் திஹைக்ை ்்பச்சகாைர 
மநட பிஹரஸ் ்டந்த மசவேகாய்க -
கிழஹெ கூறியிருந்தகார.

சூடகானில் சிவில் 
அரசுககு எதிரகா் 
இரகாணுேம் ்ெற் -
ம்காணட ஆடசிக 
் வி ழ் ப ஹ ்ப 
அடுத்து அந்நகாட-
டுக்கான உதவி-
்ஹை உலை் ேங்கி 
இஹடநிறுத்தியுள் -
ைது. 

்டந்த திங்்ட-
கிழஹெ அரசியல் 
தஹலைேர்ள் ஹ்து 
மசய்யப்படடது நகாடடில் ம்பரும் ஆரப -
்பகாடடங்்ஹைத் தூணடிய்தகாடு சரே-
்தச ் ணடனங்்ளுககும் ் காரைெகானது. 

இந்நிஹலையில் சடடவி்ரகாதெகா் 
ஆடசிஹய ஹ்ப்பற்றியதற்கு ஆபிரிக் 
ஒனறியம் சூடகாஹன அந்த அஹெபபில் 
இருந்து இஹடநிறுத்தியுள்ைது. அமெ-
ரிக்கா சூடகானுக்கான 700 மில்லியன 
மடகாலைர உதவிஹய முடககியது.

்டந்த இரணடு ஆணடு்ைகா் அதி -
்காரப ்பகிரவு உடன்படிகஹ்யின கீழ் 
ஆடசியில் இருந்த சிவில் ெற்றும் இரகா-
ணுேத் தஹலைேர்ளுககு இஹட்ய 

மதகாடரந்து முறு்ல் நிஹலை இருந்து 
ேந்தது.

இந்நிஹலையில் ம்பகாருைகாதகார மநருககிடி-
யில் இருந்து மீணடு ேர ஆரம்பித்த விஹர-
வி்லை்ய சூடகானுக்கான உதவி்ள் நிறுத்-
தப்படடிருப்பது அந்த நகாடடுககு ்ெலும் 
மநருக்டிஹய ஏற்்படுத்துேதகா் இருககும்.    

ெகாரச் ெகாதத்தில், சூடகான தனது 
நிலுஹேத் மதகாஹ்ஹய சரிமசய்த பினனர, 
கிடடத்தடட 30 ஆணடு்ளில் முதல் 
முஹையகா் உலை் ேங்கியிடமிருந்து பில்லி-
யன ்ைக்கான மடகாலைர்ஹை ெகானியெகா் 
அணு் முடிந்தஹெ குறிபபிடத்தக்து.

ஐ்ரகாபபிய ஒனறியத்தில் 
இருந்து பிரிடடன விலைகிய-
தற்கு பினனரகான மீனபிடி 
உரிஹெ மதகாடர்பகான பிரச்-
சிஹனககு ெத்தியில் பிரிட-
டனின இழுஹேப ்படகு 
ஒனஹை ஹ்ப்பற்றி இருக -
கும் பிரகானஸ் ெற்மைகாரு 
்படகின மீது அ்பரகாதம் 
விதித்துள்ைது. 

்லை ைவ்ரவில் இரவில் 
இடம்ம்பற்ை ்சகாதஹன-
யின்்பகாது இந்த ்படகு-
்ள் எச்சரிக்ப்படடதகா் 
பிரகானஸ் ்டல்சகார அஹெச் -
சர அனனிக கிரகாரடி குறிப-
பிடடுள்ைகார. 

முதலில் உத்தரவுககு உடன ்டடுப்ப -
டவில்ஹலை என்ப்தகாடு இரணடகாேது 
பிரகானஸ் ்டல் ்பகுதியில் மீனபிடிக் அனு -
ெதிக் முடியகாது என்பதகால் இந்த நடே-
டிகஹ் எடுக்ப்படடது எனறு அேர குறிப-
பிடடகார. 

துஹைமு்ங்்ளில் பிரிடடன ்படகு்ஹை 
முடககுேதகா் பிரகானஸ் விடுத்த எச்ச-
ரிகஹ் ஏெகாற்ைம் தருேதகா் பிரிடடனின 
பிமரகசிட அஹெச்சர ்லைகாரட பமரகாஸ்ட 

்டந்த புதனகிழஹெ கூறியிருந்தகார. 
முஹையகான உரிெம் ம்பைகாது சீன கூடகாவில் 
மீனபிடித்துகம்காணடிருந்த்்பகாது பிரிட -
டன இழிஹேப்படகு சிககியதகா் கிரகாரடி 
டவிடடரில் குறிபபிடடுள்ைகார. 

அந்தப ்படகு ்லை ைவ்ர துஹைமு -
்த்திற்கு அனுப்பப்படடு நீதித்துஹை நிர-
ேகா்த்தகால் ஹ்ப்பற்ைப்படடது எனறு 
குறிபபிடட அேர, பிடிக்ப்படட மீன்ள் 
்பறிமுதல் மசய்யப்படடு ஹேபபுத் 
மதகாஹ்ஹய மசலுத்தும் ேஹர ்படகு 

தடுத்து ஹேக்ப்படும் 
எனைகார. 

அந்த ்படகின தஹலைஹெ 
ெகாலுமி அ்பரகாதம் ெற்றும் 
தஹடககு மு்ம்ம்காடுக் 
ேகாய்பபு உள்ைது. 

ெறுபுைம் ்சகாதஹன 
்ெற்ம்காள்ேதற்கு எதிரபபு 
மேளியிடட ெற்மைகாரு 
்படகு மீது அ்பரகாதம் விதிக-
்ப்படடதகா் கிரகாரடி 
்ெலும் மதரிவித்தகார.

பிமரகசிடடுககு பினன-
ரகான பிரச்சிஹனயகா் உள்ை 
மீனபிடி உரிெம் ேழங்கும் 
விே்காரத்திற்கு நேம்்பர 

2 இற்குள் தீரவு கிஹடக்காவிடடகால் சிலை 
துஹைமு்ங்்ளில் பிரிடடன ்படகு்ஹை 
முடககுேதகா்வும் பிரிடடன ்படகு்ள் 
ெற்றும் டிரககு்ளுக்கான ்சகாதஹன்ஹை 
தீவிரப்படுத்துேதகா்வும் பிரகானஸ் எச்சரித்-
துள்ைது. 

பிரகானஸின இந்த எச்சரிகஹ் ஏற்ைத்-
தகாழ்வு உஹடயது எனறும் சரே்தச சடடம் 
ெற்றும் ேரத்த் உடன்படிகஹ்்ஹை மீறு-
ேதகா் இருப்பதகா்வும் பிரிடடன குற்ைம்-
சகாடடியுள்ைது.

அமெரிக்காவின மெரக ெருந்துத் 
தயகாரிபபு நிறுேனம் புதிய உடன-
்பகாடடில் ஹ்மயழுத்திடடுள்ைது. 
ம்காவிட-19 ்நகாய்த்மதகாற்றுககுச் சிகிச்-
ஹசயளிககும் ெகாத்திஹர்ஹை ஏஹழ 
நகாடு்ளுககுப ்பரேலைகா் விநி்யகா்ம் 
மசய்ய அது ேழியஹெககும்.

ஹேரஸ் ்பரேல் ஆரம்பித்ததில் 
இருந்து முதனமுஹையகா், நடுத்தர, 
குஹைந்த ேருெகானம் ம்காணட 105 
நகாடு்ள், ்ெகால்னுபிரவீர ெகாத்திஹர-
்ஹை விஹரவில் ம்பைவிருககினைன.

இ்லைசகானது முதல் மிதெகானது 
ேஹர ம்காவிட-19 அறிகுறியுடன, 
ெருத்துேெஹனயில் ்சரக்ப்படகாத-

ேர்ளுககு அந்த ெகாத்திஹர மூலைம் 
சிகிச்ஹசயளிக்லைகாம். அேர்ள் 
முதுஹெ அல்லைது நீரிழிவு ்்பகானைேற்-
ைகால் அதி் அ்பகாயத்ஹத எதிர்நகாக்க-
கூடி்யகாரகா்வும் இருக்லைகாம்.

அமெரிக், ஐ்ரகாபபிய ஒனறியக 
்டடுப்பகாடடு ஆஹைய அதி்காரி-
்ள் ்ெகால்னுபிரவீர ெகாத்திஹர்ஹை 
ஆரகாய்ந்து ேருகினைனர.

ம்காவிட-19 ்நகாய், சரே்தச 
ம்பகாதுச் சு்காதகார மநருக்டியகா் 
ேஹ்ப்படுத்தப்படுேது மதகாடரந்-
தகால், புதிய உடன்பகாடடின்படி, மெரக 
நிறுேனத்துககு விற்்பஹனக்கான ்காப-
புரிெத் மதகாஹ் கிஹடக்காது. 

ம்பனின நடடில் 
இருந்து 1892 ஆம் 
ஆணடு பிரகானஸ் 
துருபபு்ைகால் திரு -
டப்படட 26 ்ஹலைப 
ம ்ப கா ரு ட ் ஹ ை 
அந்த நகாடடுக்் 
திருபபி அளிப-
்பதகா் பிரகானஸ் 
ஜனகாதி்பதி எெகானு -
்ேல் மெக்ரகான 
அ றி வி த் து ள் ை கா ர . 
இந்தப ம்பகாருட்ள் 
அ்்பகாமி அரச ெகாளி -
ஹ்யில் இருந்து திரு -
டப்படடஹேயகாகும். 

்பகாரிஸில் உள்ை குேகாய் பிரகானலி 
அருங்்காடசிய்த்தில் இருககும் 
இந்தக ்ஹலைபம்பகாருட்ஹை ்பகார-
ஹேயிடட பினன்ர மெக்ரகான 
இந்த அறிவிபஹ்ப மேளியிடடகார. 
தெது ேரலைகாற்ஹை அணுகுேதற்கு 
ஆபிரிக் இஹைஞர்ள் ெறுக்ப்ப-
டககூடகாது எனறு அேர கூறினகார.  

இந்த அருங்்காடசிய் ஹே்பேத் -
தில் ம்பனின மேளியுைவு அஹெச்சர 
அேரலின அகம்பமனகானசியும் ்பங்-

்்ற்றிருந்தகார. இரு நகாடடு உைவில் 
புதிய அத்தியகாயம் திருப்பப்படுே -
தகா் அேர குறிபபிடடகார.  

முனனதகா் ்டந்த புதனகிழஹெ 
தற்்்பகாது ஹநஜீரியகாவின எ்டகா ெகாநி-
லைெகா் இருககும் ம்பனின இரகாச்சி-
யத்தில் இருந்து ்காலைனித்துே ்காலைத்-
தில் திருடப்படட மேண்லை ்சேல் 
ஒனறின சிஹலைஹய பிரிடடன ஹநஜீ-
ரியகாவிடம் திருபபிக ம்காடுத்தஹெ 
குறிபபிடத்தக்து. 

ம ் கா ் ர கா ன கா 
்பரேஹலை ்ட-
டு ப ்ப டு த் து ம் 
முயற்சியகா் சீனகா 
மூனைகாேது ந்ர 
ஒனறிலும் ்நற்று 
வியகாழககிழஹெ 
ம்பகாது முடக-
்த்ஹத அமுல்்ப-
டுத்தியது. 

வி ஹ ர வி ல் 
குளிர்காலை ஒலிம்பிக ் ்பகாடடி ஆரம்-
்பெகா்விருககும் நிஹலையில் சீனகா 
ம்கா்ரகானகா ்பரேஹலை முற்ைகா் ்ட-
டுப்படுத்தும் முயற்சியில் தீவிரம் 
்காடடியுள்ைது. 

சீனகாவில் குஹைந்தது ்பதிமனகாரு 
ெகா்காைங்்ளில் புதிய மதகாற்று சம்-
்பேங்்ள் ்பதிேகான்்பகாதும் ம்பரும்-
்பகாலைகான நகாடு்ளுடன ஒபபிடுஹ -்
யில் மதகாற்று எணணிகஹ் மி்க 
குஹைேகா்்ே உள்ைது. எனினும் 
நகானகு மில்லியனுககு அதி்ெகான 
ெக்ள் மதகாஹ் ம்காணட லைகானசூ 
ந்ர ெற்றும் எனஜின பிரகாந்தியங் -்

ளில் இந்த ேகார ஆரம்்பத்தில் ம்பகாது 
முடக்த்ஹத சீனகா அறிவித்தது. 

இந்நிஹலையில் புதிய மதகாற்று 
சம்்பேங்்ள் உறுதி மசய்யப்படட 
நிஹலையில் மைய்மலைகாங்ஜியகா 
ெகா்காைத்தில் சுெகார ஆறு மில்லி-
யன ெக்ள் ேசிககும் மைய்்ை 
ந்ரில் ெக்ள் வீடு்ளில் இருக் 
்டடுப்பகாடு விதிக்ப்படடுள்ைது.  

சீனகாவில் ்நற்று 23 புதிய 
மதகாற்று சம்்பேங்்ள் ்பதிேகான-
்தகாடு அது முந்ஹதய தினத்துடன 
ஒபபிடுஹ்யில் ்பகாதி எணணிகஹ -்
யகாகும்.

சீனகாவில் உள்ை ்பலை ம்பட்ரகால் 
நிஹலையங்்ள் டீசஹலை குறிபபிடட அை-
வி்லை்ய ெக்ளுககு விற்்பஹன மசய்து 
ேருகினைன.

குஹைந்த டீசல் விநி்யகா்ம் ெற்றும் 
அதி்ரித்து ேரும் விஹலை உயரேகால் இந்த 
நடேடிகஹ் எடுக்ப்படடு ேருகிைது.

சிலை டரக ஓடடுநர்ள் டீசல் நிரப்ப 
நகாள் முழுேதும் ்காத்திருக் ்ேணடிய 
சூழல் ஏற்்படுேதகா் சீனகாவின சமூ் 
ேஹலைத்தைெகான மேய்்்பகாவில் ்ெற்-
ம்காள்ைப்படடுள்ை ஒரு ்பதிவில் கூைப-
்படடிருந்தது.

சீனகாவில் தற்்்பகாது நிலைக்ரி ெற்றும் 
இயற்ஹ் எரிேகாயுவிற்கு தடடுப்பகாடு நிலைவுகி-
ைது. இதனகால் அங்கு ்டும் மின தடடுப்பகாடு 
ஏற்்படடுள்ைது. மதகாழிற்சகாஹலை்ள் ெற்றும் 
வீடு்ளில் மினசகாரம் இல்லைகாத நிஹலை ஏற்்பட-
டுள்ைது.

ஏற்்ன்ே அடிேகாங்கியிருககும் சரே்தச 
விநி்யகா் சங்கிலி இந்த சமீ்பத்திய தடடுப்பகா-
டகால் ்ெலும் அதி்ரிககும்.

தற்்்பகாது ஏற்்படடுள்ை இந்த டீசல் தடடுப-
்பகாடு, நீணடதூர ேரத்த்த்ஹத ம்பரிதும் ்பகாதிக-
கிைது. குறிப்பகா் சீனகாவுககு மேளியில் உள்ை 
சந்ஹத்ளுககு மசல்லும் ேரத்த்த்ஹத இது 
்டுஹெயகா் ்பகாதிககிைது என ம்பகாருைகாதகார 
புலைனகாய்வு பிரிவின சீன ்பணிப்பகாைர ்ெடடி 
ம்பங்கிங் மதரிவித்துள்ைகார.

ம்கா்ரகானகா மதகாற்ைகால் முடங்கியிருந்த ்பலை 
ேரத்த்ங்்ள் மீணடும் மசயல்்பட ஆரம்பித்-
ததகால் சரே்தச அைவில் விநி்யகா் சங்கிலி 
ம்பரிதும் ்பகாதிக்ப்படடது.

சீனகாவில் தற்்்பகாது டிரககு்ள் மேறும் 100 
லீற்ைர டீசல்்ஹை ெடடு்ெ நிரபபி ம்காள்ை 
்ேணடும். அது அேர்ளின மெகாத்த அைவில் 
மேறும் 10 வீத்ெ ஆகும்.

சிலை ்பகுதி்ளில் ஓடடுநர்ள் மேறும் 25 லீற்-
ைர்ள் ெடடு்ெ நிரப்ப அனுெதிக்ப்படுே-
தகா் மதரிவிக்ப்படடுள்ைது.

“சிலை ம்பட்ரகால் நிஹலையங்்ளுககு மசனறு 
்பகாரத்்தன. அங்கு டீசல் இல்ஹலை. விஹலை 
மதகாடரந்து அதி்ரித்து ம்காண்ட ேருகிைது. 
ம்பரிய டரககு்ளுககு எரிம்பகாருள் கிஹடப்பது 
சிரெம்” எனறு மேய்்்பகா ்பயனர ஒருேர மதரி-
வித்துள்ைகார.

சூடானுக்ான உதவியை 
நிறுத்திைது உல் வங்கி

பிரெகசிட் சர்சயச: பிரிட்டனின்
படய் ய்பபற்றிைது பிொன்ஸ்

ஏயை நாடு்ளுககு ர்ாவிட்-19
மாத்தியெ வைங்் உடன்பாடு

திருடிை ்யலப ரபாருட்்யை
திருபபிகர்ாடுககும் பிொன்ஸ்

சீனாவில் 3ஆவது ந்ரிலும்
ரபாது முடக்நியல அமுல்

சீனாவில் டீசலுககு தட்டுபபாடு

மேற்குக் கரையில் 3,100 புதிய குடிமயற்்ற
வீடுகரை அரேப்பதற்கு இஸமைல் திட்டம்

சீன ஏவு்யை்ச சசாதயன:
அரமரிக்ா ரபரும் ்வயல
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(பெரியநீலாவணை விசேட ,                                       
நற்பிட்டிமுணை திைகரன் நிருெரகள்)

அமொணை  மாவட்ட மீைவரகள் எதிர-
சநாக்கும பிரச்சிணைகள் ப�ாடரபில் சகட்ட -
றிந்து பகாள்வ�ற்காக கடற்பைாழில்   அணமச்-
ேர டக்்ளஸ் ச�வாைந்�ா பு�ன்கிழணம  (27) 
அமொணை மாவட்டத்திற்கு விஜயம சமற்-
பகாணடார.

இ�ன்சொது கல்முணை மீன்பிடி மற்றும 
நீரியல் வ்ளஙகள் திணைக்க்ளத்தில் இடம-
பெற்ை கூட்டத்தில் அணமச்ேர கலந்து 
பகாணடு உணரயாற்றிைார. இஙகு உணரயாற்-
றும சொச� ஒலுவில் மீன்பிடித் துணைமு -
கத்ண� அஙகு வாழும மக்களுக்கு பிரச்சிணை 
இல்லா� வணகயில் விணரவில் மீ்ள திைபெ-
�ற்கு நடவடிக்ணககள் எடுக்கபெடும எை 
ப�ரிவித்�ார. அவர ப�ாடரந்தும  உணரயாற்-
றுணகயில்,

அமொணை மாவட்ட மீைவரகள் எதிரசநாக்-
கும பிரச்சிணைகள் ப�ாடரபில் இஙகுள்்ள 
மீைவ அணமபபுகள், ேஙகஙகள், மீைவரகள் 
எை ெலரும கருத்துக்கண்ள ப�ரிவித்து இருக் -
கின்றீரகள். 

உஙகளுணடய பிரச்சிணைகளுக்கு 
விணரவில் தீரவு வழஙகபெடும.  வடக்கு, 
கிழக்கில் இருக்கின்ை மீைவரகள் எதிரசநாக்-
கும பிரச்சிணைகள் தீரக்கபெட சவணடும 
என்ெ�ற்காக மீன்பிடித்துணை அணமச்சு என்-
னிடம ஒபெணடக்கபெட்டது. எைசவ மீை-
வரகளின் பிரச்சிணைகண்ள தீரக்க நான் நடவ -
டிக்ணக எடுபசென்.

ஒலுவில் பிரச�ேத்ண� பொறுத்�்ளவில் 
மீன்பிடி துணைமுகம சவணடும எைக்கூறி 
ைாலும, மீன்பிடித் துணைமுகம அணமக்கப-
ெடுவ�ால் கடல் அரிபபு ஏற்ெடுகிைது எை 
அஙகிருக்கின்ை மக்கள் அச்ேம ப�ரிவிக்கின் -
ைைர.

எைசவ இரு�ரபபிைருக்கும ொதிபபில்-
லா� வணகயில் அவரகளுக்காை மாற்று 
நடவடிக்ணக விணரவில் ஆரமபிக்கபெட 
சவணடும. அஙகு வசிபெவரகளுக்கு பிரச்-
சிணைகள் இல்லா� வணகயில் விணரவில் 
மீன்பிடித் துணைமுகத்ண� திைபெ�ற்கு நடவ -
டிக்ணக எடுக்கபெடும. இக் கூட்டத்தில் திகா-
மடுல்ல மாவட்ட ொராளுமன்ை உறுபபிைர 
எச்.எம.எம ஹரிஸ், கடற்பைாழில் நீரியல் 
வ்ளஙகள் திணைக்க்ளத்தின் கல்முணை 
மாவட்ட காரியாலய உ�வி ெணிபொ்ளர 
நடராஜா சிறிரஜஜன், திணைக்க்ளத்தின் 
ெயிற்சி மற்றும விோரணை பிரிவு ெணிபொ -
்ளர என்.ஜி.என். பஜயக்பகாடி, கல்முணை 
பொலிஸ் நிணலய பொறுபெதிகாரி சக.எச்.
சுஜித் பிரியந்�, கடற்ெணட அதிகாரிகள், 
கணரசயாரம செைல் திணைக்க்ளத்தின் அதி -
காரிகள், பொறியியலா்ளரகள் உள்ளிட்ட 
அதிகாரிகளும கலந்துபகாணடைர.

ஒலுவில் மீன்பிடி துறைமுகம்
விறைவில் மீள திைககப்படும்

கல்முமையில் அமைச்சர் டக்ளஸ் ்ேெோைநேோ வேரிவிப்பு

(பவல்லாபவளி திைகரன் நிருெர)

மட்டக்க்ளபபு மாவட்டத்தில் �ற்சொது 
பெய்துவரும மணழ காரைமாக படஙகு 
உருவாகக்கூடிய  நிணலணமணய கருத் -
திற்பகாணடு ொடோணலகளில் சுகா�ரப 
பிரிவிைரகளிைால் தீவிர ெரிசோ�ணை 
சமற்பகாள்்ளபெடுகின்ைது. 

குறிபொக ொடோணலகளின் பவளிப -
புைச் சூழல், நீர ச�ஙகி நிற்கும இடங -
கள், மலேலகூடஙகள், பீலிகள், 
வாணழமரத்�டிகள், ெயமெடுத்�ா� கிை -
றுகள்,�ணணீர �ாஙகிகள் சொன்ைணவ 
சுகா�ாரப பிரிவிைரால் மிகக்கடுணம -
யாக ெரிசோ�ணைக்குட்ெடுத்�பெட்டு, 
குடமபிகள் அணடயா்ளபெடுத்�பெட்டு 
அணவ அழிக்கபெடுகின்ைது. 

�ற்சொது ொடோணலகள் ஆரமபிக்கப -
ெட்டுள்்ள�ால் படஙகுத்ப�ாற்ணை  கட் -
டுபெடுத்தும சநாக்கில் ொடோணலகள் 
ச�ாறும  திடீர ெரிசோ�ணைகள் சமற் -
பகாள்்ளபெடுகின்ைது.

மட்டக்க்ளபபு, மட்டக்க்ளபபு மத் -
தி,மட்டக்க்ளபபு சமற்கு, கல்குடா 
மற்றும ெட்டிருபபு கல்வி வலயஙகளில் 
உள்்ள ொடோணலகச்ள இவவாறு ெரி -
சோ�ணைக்குட்ெடுத்�பெட்டு வருகின் -

ைண� அவ�ானிக்க கூடிய�ாகவுள்்ளது.
பகாவிட் ப�ாற்றிலிருந்து பொதுமக் -
கண்ள ொதுகாபெதுசொன்று படஙகு 
ப�ாற்றிலிருந்து மாைவரகண்ளயும,ொ -
டோணல நிருவாகத்ண�யும ொதுகாப -
ெச� சுகா�ாரத் துணையிைரின் பேயற்ொ -
டாக இருக்கின்ைது எை மட்டக்க்ளபபு 
மாவட்ட பிராந்திய சுகா�ார திணைக்க்ள 
ெணிமணையின் உயர அதிகாரி ப�ரிவித் -
�ார.

மட்டக்க்ளபபு மாவட்டத்தில் 
�ற்சொது பெய்துவரும அணடமணழ 
காரைமாக படஙகு குடமபிகளின் உற் -
ெத்தி அதிகரித்துள்்ள�ால் பொதுமக்க -
ளின் இருபபிடஙகண்ளயும, திணைக்க -
்ளஙகளின் சுற்றுச்சூழணலயும துபெரவாக 
ணவத்திருக்குமாறு பொதுமக்களிைால் 
கழிவகற்ைபெடும கழிவுபபொருட்கண்ள 
�ரமபிரித்து பொறுபொை உள்ளுராட்சி -
மன்ைஙகளின் திணமக்கழிவு சேகரிபபு 
வாகைத்திடம ஒபெணடத்து  குழந்ண�க -
ண்ளயும,ொடோணல மாைவரகண்ளயும, 
வசயாதிெரகண்ளயும படஙகிலிருந்து ொது -
காக்குமாறு சுகா�ார ணவத்திய அதிகாரி 
ெணிமணை ஒலிபெருக்கி மூலம அறிவித்து 
விழிபபூட்டும நடவடக்ணகயில் ஈடுெட்-
டுள்்ளது.

(பெரியசொரதீவு திைகரன் நிருெர)   

 மட்டக்க்ளபபு சொரதீவுப ெற்றுப பிரச�ேத்திலுள்்ள திக்சகா -
ணடக் கிராமத்தினுள் பேவவாய்கிழணம (26) நள்ளிரவு புகுந்� 
காட்டுயாணைக்கூட்டம  அஙகிருந்�  வாணழத் ச�ாட்டஙகண்ள 
அழித்துள்்ள�ாக கிராம மக்கள் கவணல ப�ரிவிக்கின்ைைர.

மட்டக்க்ளபபு மாவட்டத்தில் ெடுவாஙகணரப ெகுதியில் 
அணமந்துள்்ள சொரதீவுபெற்றுப பிரச�ேத்தில் அணமந்துள்்ள 
திக்சகாணட, �மெஙசகணி, களுமுந்�ன்பவளி, துமெஙசகணி, 
நவகிரி நகர, கணைபுரம, காணலயடிவட்ணட உள்ளிட்ட ெல 
எல்ணலப புைக்கிராமஙகளில் ப�ாடரந்து காட்டு யாணைகளின் 
அட்டகாேஙகளும, ப�ால்ணலகளும அதிகரித்� வணைமுள் -
்ளை. இ�ைால் அபெகுதி மக்களின் வாழவா�ாரம முற்ைாக 
ொதிக்கபெட்டு வருவச�ாடு, ெயன்�ரும ெயிரிைஙகண்ளயும, 
வீடுகண்ளயும, அழித்து வருவ�ாக அபெகுதி மக்கள் அஙக-
லாய்க்கின்ைைர.

எல்ணலப புைஙகண்ள ணமயமாக ணவத்து யாணைபொது-
காபபு சவலி அணமத்துத் �ரசவணடும என்ெதுசவ அபெகுதி 
மக்களின் சகாரிக்ணகயாகவுள்்ளது.      

வாச்சிக்குடா விசேட நிருெர

அமொணை மாவட்ட 
பெணகள் வணலயணமபபிைால் 
ஆணலயடிசவமபு பிரச�ே பேய-
லகத்திற்குட்ெட்ட சுயப�ாழில் 
முயற்சியில் ஈடுெடும மூன்று 
பெணகளுக்காை உ�வித்-
ப�ாணக  வழஙகி ணவக்கபெட்-
டது.

ஆணலயடிசவமபு வாச்சிக்-
குடா பிரிவில் வாழும மட்-
ொணட ப�ாழிலில் ஈடுெடும  
மூவருக்சக கூட்டுத்ப�ாழில் 
முயற்சிக்காை உ�வித்ப�ாணக-
யாக 30 ஆயிரம ரூொ வழஙகி 
ணவக்கபெட்டது.

அமொணை மாவட்ட 
பெணகள் வணலயணமபபின் 
க்ள உத்திசயாகத்�ர சக.விதுரேைாவின் ஏற்ொட்டில் 
இடமபெற்ை நிகழவில், பிரச�ே பேயலக சிறுவர 
மகளிர பிரிணவச் சேரந்� மகளிர அபிவிருத்தி உத்தி -
சயாகத்�ர ஏ.எல்.முஸ்பிைா, சிறுவர சமமொட்டு 

அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்�ர எச்.எல்.இஸ்ொைா, 
மகளிர அபிவிருத்தி க்ள உ�வியா்ளர எஸ்.எ.எம.
எஸ்.ெரஹாைா, உ்ளவ்ளத்துணை உத்திசயாகத்�ர 
எ.எம.ேபரிைா உள்ளிட்டவரகள் கலந்து பகாணடு 
காசோணலணய வழஙகி ணவத்�ைர.

புதிய காத்�ான்குடி திைகரன் நிருெர

 காத்�ான்குடி பிர�ாை வீதியில் வியா-
ழக்கிழணம (28) அதிகாணல இடமபெற்ை 
வாகை விெத்தில் காத்�ான்குடிணயச் 
சேரந்� இண்ளஞன் ஒருவர உயிரிழந்துள் -
்ளதுடன், மற்றுபமாரு இண்ளஞன் ெடுகா-
யமணடந்துள்்ளார.

களுவாஞ்சிகுடியிலி -
ருந்து மட்டக்க்ளபபு 
சநாக்கி ெயணித் -
துக் பகாணடிருந்� 
கார ஒன்று முன்சை 
பேன்ை சமாட்டார 
ணேக்கிண்ள சமாதி -
யதில் இவ விெத்து 
இடமபெற்றுள்்ளது.

க ா த் � ான் கு டி 
பிர�ாை வீதி குட்வின் 
ேந்தியில் இவ விெத்து 
இடமபெற்றுள்்ளது.

விெத்தில் காத்�ான்-
குடி பமத்ண� ெள்ளிவாேல் வீதிணயச் 
சேரந்� 20 வயதுணடய ஏ.அமஹர என்ை 
இண்ளஞசை உயிரிழந்துள்்ளார. மற்ைய 
இண்ளஞர ெடுகாயமணடந்� நிணலயில் 
மட்டக்க்ளபபு சொ�ைா ணவத்தியோணல-
யில் அனுமதிக்கபெட்டுள்்ளார

 காணர பேலுத்தி வந்�வர ெத்�ரமுல்-
ணலணயச் சேரந்� ஒரு ணவத்தியர எைவும, 

இவர மட்டக்க்ளபபு மாவட்டத்திலுள்்ள 
ணவத்தியோணல ஒன்றில் ணவத்தியராக 
கடணமயாற்றுவ�ாகவும ஆரமெக்கட்ட 
விோரணைகளிலிருந்து ப�ரியவரு-
கின்ைது.

ேமெவ இடத்துக்குச் பேன்ை காத்�ான்-
குடி சொக்குவரத்து பொலிஸ் பொறுப-

ெதிகாரி ஐ.பி ப�ன்ைசகான் �ணல-
ணமயிலாை பொலிோர ஆரமெக்கட்ட 
விோரணைகண்ள சமற்பகாணடதுடன், 
குறித்� காரின் ோரதியாை ணவத்தியணர 
ணகதுபேய்துள்்ளைர.

ேமெவம ப�ாடரொக காத்�ான்குடி 
பொலிஸார ப�ாடரந்து விோரணைகண்ள 
நடத்தி வருகின்ைைர.

(பராட்டபவவ குறூப நிருெர)

திருசகாைமணல சேருநுவர பொலிஸ் 
பிரிவுக்குட்ெட்ட மகாவலி வடக்கு 
காட்டுபெகுதியில் புண�யல் ச�ாணடிய 
குற்ைச்ோட்டின் செரில் இரணடு ேந்ச�க 
நெரகண்ள பு�ன்கிழணம  (27) ணகது 
பேய்துள்்ள�ாக பொலிஸார ப�ரிவித்�ைர.

சூரியபுர விசேட பொலிஸ் 
அதிரடிபெணடயிைருக்கு கிணடக்கபபெற்ை 
�கவணலயடுத்து குறித்� இரு ேந்ச�க 

நெரகண்ளயும ணகது பேய்துள்்ள�ாகவும, 
இவரகளிடமிருந்து ஸ்சகைர 
இயந்திரம மற்றும மணபவட்டி 
ணகபெற்ைபெட்ட�ாகவும பொலிஸார 
ப�ரிவித்�ைர.

இவவாறு ணகது பேய்யபெட்டவரகள் 
சககாணல பகாட்டியாகுமபுர ெகுதிணயச் 
சேரந்� ஆர.ஏ. மசைாஜ (41வயது) மற்றும 
கந்�்ளாய்-யுனிட் 02 ெகுதிணயச் சேரந்� எம.
டபிள்யூ.டீ.ேன்ஜய (42 வயது) எைவும 
பொலிோர ப�ரிவித்�ைர.

பாடசாலைகளில் டடங்கு
பரிசசாதலை தீவிரம் 

புலதயல் சதாண்டிய இருவர் லகது

அம்பாலை மாவடட டபண்கள் 
வலையலமப்பிைால் உதவி டதாலக

காததான்குடி பிரதாை வீதியில்
வாகை விபதது; இலைஞன் பலி

(ஒலுவில் விசேட நிருெர)

பகாசராைா ணவரஸ் �ாக்கம காரைமாக கிளினிக் 
சநாயா்ளரகளுக்கு அஞ்ேல் திணைக்க்ளத்தின் உத்தி -
சயாகத்�ரக்ளால் விநிசயாகிக்கபெட்டு வந்� மருந்து 
ெக்கட்கள் நாண்ள ேனிக்கிழணம (30) மு�ல் இணடநி -
றுத்�பெடவுள்்ள�ாக, பிரதி அஞ்ேல் மா அதிெர ராஜி� 
ரைசிஙக அறிவித்துள்்ளார.

சுகா�ார சேணவகள் ெணிபொ்ளர நாயகத்தின் அறி -
வித்�லுக்கணமய எதிரவரும 31ம திகதிக்கு பின்ைர 
மருந்துப பொருள் ெக்கட்டுகள் விநிசயாகத்திணை 
நிறுத்துவ�ற்கு தீரமானிக்கபெட்டுள்்ள�ாக அறிவித் -
துள்்ளார.இது ப�ாடரொக ேகல பிரதி அஞ்ேல் 
மா அதிெரகள், அஞ்ேல் அத்தியட்ேகரகள் உட்ெட 
அஞ்ேல் திணைக்க்ளத்தின் அதிகாரிகளுக்கு அறிவிக் -
கபெட்டுள்்ளது.

பகாசராைா ணவரஸ் �ாக்கம காரைமாக ஏற்ெட்ட 
அோ�ாரை சூழநிணலணய அடுத்து ொதிக்கபெட் -
டிருந்� கிளினிக் சநாயா்ளரகளுக்கு கடந்� 03 மா� 
காலமாக அஞ்ேல் திணைக்க்ளத்தின் உத்திசயாகத் -
�ரக்ளால் கிரமமாை முணையில் மருந்து விநிசயாகம 
நணடபெற்ைது.

�ற்சொது பகாசராைாத் �ாக்கம குணைவணடந்து 
மக்கள் ோ�ாரை நிணலக்கு திருமபியுள்்ள�ால் அஞ்ேல் 
திணைக்க்ளத்தின் உத்திசயாகத்�ரக்ளால் விநிசயா -
கிக்பெட்டு வந்� மருந்துப ெக்கட்கள் இணடநிறுத்�ப -
ெட்டுள்்ளது.

(அமொணை சுழற்சி நிருெர)

அட்டாண்ளச்சேணை பிரச�ே பேயல-
கத்தில் ேமுரத்தி அபிவிருத்தி உத்திசயா-
கத்�ரக்ளாக 25 வருட காலம சேணவ-
யாற்றி ஓய்வு பெற்றுச் பேன்றுள்்ள 
எஸ்.எல்.எம. இபைாஹிம மற்றும 
எஸ்.எல். ஐன்பியா ஆகிசயாருக்காை 
பிரியாவிணட ணவெவம அட்டாண்ளச்-
சேணையில் பேவவாய்க்கிழணம (26)  
இடமபெற்ைது.

இந்நிகழவில் பிர�ம அதிதியாக அட் -
டாண்ளச்சேணை பிரச�ே பேயலா்ளர 
எம.ஏ.சி. அகமட் ஸாபீர கலந்து சிைப-
பித்�ார.

நிகழவில் அட்டாண்ளச்சேணை 
பிரச�ே பேயலக நிருவாக உத்திசயா-

கத்�ர ஆர.எம.நழீல் பகௗரவ அதிதி-
யாக கலந்து பகாணடதுடன், ேமுரத்தி 
�ணலணமப பீட முகாணமயா்ளர எம.
சஜ.எம.நிஹமத்துல்லா, கருத்திட்ட முகா-
ணமயா்ளர என்.ரீ. மசூர, முகாணமத்துவப 
ெணிபொ்ளர ஐ.ஓ. நபீோ, ேமுரத்தி வஙகி 
முகாணமயா்ளரக்ளாை எம.ஏ.இமாமுதீன், 
எம.எல்.ஜாபீர மற்றும ேமுரத்தி அபிவி -
ருத்தி உத்திசயாகத்�ரகள் கலந்து பகாண -
டைர.

இந்நிகழவில், ஓய்வு பெற்றுச் பேன்-
றுள்்ள உத்சயாகத்�ரகளுக்கு பிர�ம 
அதிதியிைால் பொன்ைாணட சொரத்தி 
நிணைவுப ெரிசில்களும வழஙகி 
பகௗரவம அளிக்கபெட்டதுடன், மரை-
மணடந்� ேமுரத்தி அபிவிருத்தி உத்திசயா -
கத்�ரகளுக்காக பிராரத்�ணையும இ�ன் 
சொது இடமபெற்ைது

அஞசல் மூைம் விநிசயாகிககப்படட 
கிளினிக மருந்துகள் இலடநிறுததம்
பிரதி அஞ்சல் ைோஅதிபர் அறிவிப்பு

காடடு யாலைகைால்
வாலைசதாடடம் துவசம்சம்

அடடாலைசசசலை பிரசதச 
டசயைகததில் பிரியாவிலட நிகழ்வு

மூதூர்  கிராம 
வீதிகளுக்கு
மின் விளக்கு
(மூதூர திைகரன் நிருெர)

இருள் சூழந்� வீதிக்ளாக 
சொக்குவரத்ண� சமற்பகாணட 
மூதூர சமற்கு நாைல்சேணை 
மீள் குடிசயற்ை கிராமத்திற்கு -
ரிய வீதியில் புதிய மின் வி்ளக் -
குகள் பு�ன்கிழணம (27) மூதூர 
பிரச�ே ேணெயிைால் பொருத் -
�பெட்டுள்்ளது.

சமலும இக்கிராம சூழலில் 
வசிக்கும குடியிருபொ்ளரகள், 
ச�ாட்டச் பேய்ணகயா்ளரகள், 
கால்நணட வ்ளரபெவரகள் எை 
இரவில் கிராமத்திற்குள் பிரசவ -
சிக்கும நிணலயில் யாணைகள் 
மற்றும ொமபுகளிைால் அச்ேப -
ெட்டு இரவில் நாைல்சேணை 
வீதி வழியாக ெயைம பேய்து 
வந்�ைர.

இந்நிணலயில் மூதூர பிரச�ே 
ேணெ உறுபபிைர ஏ.எம.ஹரீ-
ஸிடம  மக்கள் விடுத்து வந்� 
சவணடுசகாளின் செரில், மூதூர 
பிரச�ே ேணெ �விோ்ளர எம.எம.
ஏ.அரூஸின் அனுேரணையில், 
இவவீதிகளுக்கு மின் வி்ளக்கு-
கள் பொருத்�பெட்டுள்்ளணம-
யிட்டு இக்கிராம மக்கள்  நன்றி 
ப�ரிவித்துள்்ளைர.
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தடுப்பூசி வெலுத்தும் இடத்தில் 

ஹற்றன் சுழறசி,  
தலவாக்கலல நிருபர்கள்)   

தலவாக்கலலயில் பாடசாலல 
மாணவர்களுககு க்காவிட் 19 
தடுப்பு மருந்தறறும் நடவடிகல்க-
்கள் ்நறறு முன்கனெடுக்கப்பட்டது. 
இதன்்பாது   கபரும் சலசலப்பு ஏற-
பட்டது. 

இறுதியில் அரசியல் தலலயீட்டுக -
கும் அது வழிவகுததது. சுமார ஒரு 
மணி்நர ஸதம்பிதததின் பின்னெ்ர 
தடுப்பு மருந்தறறும் நடவடிகல்க-
்கள் ஆரம்பமானெது.   

தலவாக்கலல தமிழ்த ்தசியக 
்கல்லூரி, தலவாக்கலல சுமனெ 
்தசியக ்கல்லூரி, பாரதி தமிழ் ம்கா 
விததியாலயம், வட்டக்காலட தமிழ் 
ம்கா விததியாலயம், வட்டக்காலட 
சிங்கள ம்கா விததியாலயம், கசன்-

கிளயார தமிழ் ம்கா விததியாலயம், 
கி்ரட்கவஸடன் தமிழ் ம்கா விததி -
யாலயம் ஆகிய பாடசாலல்கலள 

்சரநத 16-–18 வயது பிரிவு மாணவர-
்களுககு ்நறறு சுமனெ ்தசிய ்கல்லூ -
ரியில் 'லபசர' தடுப்பு மருந்தற்றப்-
படும் எனெ அறிவிக்கப்பட்டிருநதது.   

பாடசாலலலய விட்டு இலடவி-
லகிய, சாதாரண தரப்பரீட்லசககு 
்தாறறியவர்கள் உட்பட சுமார ஆயி -
ரதது 500 ்பருககு தடுப்பூசி ஏறறுவ -

தற்கானெ ஏறபாடு்கள் கசயயப்பட்டி-
ருநதனெ.    தடுப்பூசிலய கபறுவதறகு 
மாணவர்கள் கபற்்றார்கள் சகிதம் 

வநதிருநதனெர. சீருலட மறறும் 
வரண ஆலட்களிலும் மாணவர-
்கள் வநதிருநதனெர.    இதன்்பாது 
சீருலட அணிநது வநத மாணவர்க -
ளுககு மட்டு்ம தடுப்பூசி வழங்கப் -
படும் எனெ க்காட்ட்கலல சு்காதார 
பிரிவுககுட்பட்ட சு்காதார லவததிய 
அதி்காரி குறிப்பிட்டுள்ளார. இத -

லனெயடுதது அஙகு வரண ஆலட -
்களில் வநத மாணவர்கள், அவர்க-
ளின் கபற்்றார மறறும் சு்காதார 

அதி்காரி்களுககிலடயில் வாயததரக-
்கம் ஏறபட்டது.    இது கதாடரபில் 
தலவாக்கலல, லிநதுலல ந்கர சலப 
தலலவருககு கதரியப்படுததப்-
பட்டது. அவரும், க்காட்ட்கலல 
பிர்தச சலபயின் உறுப்பினெர்கள் 
சிலரும் சம்பவ இடததுககு வநது 
்பச்சு நடததினெர. எனினும், தடுப் -
பூசி ஏற்றப்படவில்லல.   

இறுதியில் இ.கதா.்காவின் ்மல் 
மட்டததுககு அறிவிக்கப்பட்டலத-
யடுதது சம்பவ இடததுககு வநத 
இராஜாங்க அலமச்சர ஜீவன் கதாண்-
டமான், மததிய மா்காண சு்காதார 

பணிப்பாளருடன் கதாலல்பசி 
ஊடா்க கதாடரபுக்காண்டு அனுமதி 
கபறறுகக்காடுததார.   

மாணவர்களின் வரண 
ஆடை்களால் சர்சடச  

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் 
த�ாண்டைானின் �மையீட்டால் தீர்வு   

இரத்தினபுரி ைோெடடத்தில் 
சீரற்ற கோலநிமல; ெோகன 
ெோரதிகள் அெதோனம் 
(இரததினெபுரி சுழறசி நிருபர)

இரததினெபுரி மாவட்டததில்  சீரற்ற 
்காலநிலல நிலவுவதால் மக்களின் 
இயல்பு வாழ்கல்க பாதிக்கப்பட்டுள்-
ளது. ்கடும் குளிருடன் ்காறறும் வீசுவ -
தால் மக்கள் வீடு்களி்ல்ய முடஙகி-
்பாயுள்ளனெர.   பதுலள க்காழும்பு 
வீதியில் எல்கலகபால முதல் ஹல் -
தும்முல்ல கபர்கல வலரயிலானெ 
பகுதி்களில் இரவு ்வலள்களில் 
பனி மூட்டம் ்காணப்படுவதா்கவும் 
இதனொல் வா்கனெசாரதி்கள் அவதா -
னெமா்க வா்கனெங்கலள ஓட்டுமாறும் 
கபாலிசார அறிவுறுததியுள்ளனெர. 
இநநிலலயில் வீதி்யாரங்களில் 
்கற்கள் மறறும் சிறு மண்திட்டுக்கள் 
சரியும் அவதானெம் நிலவுவதா்கவும் 
பிர்தச மக்கள் கதரிவிககின்்றனெர.

கத்திகுத்துககு இலககோகி 
முதியெர் பலி 

க்காதமலல கபாலிஸ பிரிவுககுட் -
பட்ட ்கட்டுகிததுள கவவஹின்னெ 
கிராமததில் ்கததிகுததுககு இலக-
்காகி முதியவர ஒருவர உயிரிழநதுள்-
ளார. 61வயதுலடய நபர ஒருவ்ர 
இவவாறு உயிரிழநதுள்ளார.  ்கட்டு-
கிததுள கவவஹின்னெ கிராமததில் 
61 வயதுலடய நபர ஒருவலர 21 
வயதுலடய இலளஞன் ்கததியால் 
கவட்டி படுக்காலல கசயதுள்ளார.

்நறறுமுன்தினெம்இரவு எட்டு 
மணியளவில் இகக்காலல சம்ப-
வம் இடம்கபற்றதா்க விசாரலண-
்கலள கசயது வரும் க்காதமலல 
கபாலிசார கதரிவிததனெர.  இச்சம் -
பவததில் எம்.ஜி.விககிரமசிங்க 
(வயது 61) என்பவர படுக்காலல 
கசயயப்பட்டுள்ளார. அடுததடுதத 
வீடு்களில் வசிதது வநதுள்ள உ்ற-
வினெர்களுககு இலடயில் ஏறபட்ட 
குடும்ப த்கராறு ்காரணமா்க்வ இச்-
சம்பவம் இடம்கபறறுள்ளது. இச் -
சம்பவததில் ்கததிகுததுககு இலக -
்கானெ நபலர அயலவர்கள் ்கம்பலள 
லவததியசாலலககு க்காண்டு 
கசன்்ற ்பாது அவர உயிரிழநததா்க 
கபாலிஸ விசாரலணயில் கதரியவந-
துள்ளது.

இறக்குவாடை ரஜவத்த ்தமிழ் 
பாைசாடையில் மணசரிவு அபாயம்
பலாஙக்காலட தினெ்கரன் நிருபர)

இ்றககுவாலனெ ரஜவதத தமிழ் 
பாடசாலலயில் மண்சரிவு அபாயம் 
நிலவுவதால் ்கல்வி நடவடிகல்க -
்கலள ஆரம்பிக்க முடியாத நிலல 
்காணப்படுவதா்க ஆசிரியர்கள் கதரி-
விககின்்றனெர. 

பாடசாலல வளவின் ஒரு பகுதி -
யில் மண்சரிவு அபாயம் ்காணப்ப-
டுவதுடன் அடுதத பகுதி ்காணியில் 
இரததினெக்கல் அ்கழ்வுக்கா்க 
குழி்கலள ்தாண்டியுள்ளனெர. 
இதனொல் பாடசாலல ்காணிககு 
பாதிப்பு ஏறபட்டுள்ளதா்க கதரிவிக-
கின்்றனெர. 

இரததினெபுரி மாவட்ட ்கலவானெ 

்கல்விப் பணிப்பாளர ்காரியாலயத-
தின் கீழ் நிவிததி்கல வலய ்கல்வி ்காரி-
யாலயததின் மூலம் இப்பாடசாலல 
நடததப்பட்டு வருகி்றது.

இதுகதாடரபில் இ்றககுவாலனெ ரஜ-
வதத பாடசாலல அதிபர ஐ. ராம்குமா-
ரிடம் வினெவிய்பாது 

இப்பாடசாலல மண்சரிவு ஏறபடக-
கூடிய ்காணி நிலததில் அலமநதுள்-
ளதா்க ்கட்டட ஆராயச்சி நிறுவனெம் 
கதரிவிததுள்ளது. இதன்்காரணமா்க 

்கடநத ்காலங்களில் பாடசாலலயில் 
பல இடங்களில் மண்சரிவு அனெரததம் 
ஏறபட்டுள்ளது.  க்கா்ரானொ லவரஸ 
்காரணமா்க பாடசாலல மூடப்பட்டி-
ருநத ்கால்கட்டததில் சட்டவி்ராத-
மா்க பாடசாலல வளவினுள் இரத-
தினெக்கல் அ்கழ்வுக்கா்க குழி்கலள 
்தாண்டியுள்ளனெர. இதனொல் 
பாடசாலல ்காணி நிலததிறகு பாதிப்பு 
ஏறபட்டுள்ளது. இதுகதாடரபில் சப்ர-
்கமுவ மா்காண ்கல்வி அலமச்சுககும் 

அதி்காரி்களுககும் வலய ்கல்வி அதி-
்காரி்களுககும் பலமுல்ற எழுததுமூ-
லம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பின்னெர சப்ர்கமுவ மா்காண 
்கல்வி அலமச்சின் அதி்காரி்கள் 
்கலவானெ வலயக்கல்விப் பணிப்பா-
ளர நிவிததி்கல வலய பணிப்பாளர 
்கட்டட ஆராயச்சி நிலலய அதி்காரி-
்கள் டிப்டின் ் தாட்ட நிரவா்க அதி்காரி 
மறறும் கபற்்றார்கள் ஆகி்யாருககு 
இலடயில்  ்கலநதுலரயாடகலான்று 
இடம்கபற்றது. இதன்்பாது இப்-
பாடசாலல ்கட்டடங்கலள  ்வறு  
இடததில்  அலமதது ்கல்வி நடவடிக-
ல்க்கலள ஆரம்பிக்க தீரமானிக்கப்-
பட்டுள்ளதா்க அஙகு கதரிவிக்கப்-
பட்டது.

்சட்டவிரரா�  இரத்தினக்கல் அ்கழ்வினால் 
்காணி நிைத்துககு பாதிப்பு 

இயறம்க அனர்த்�ங்களால் பாதிக்கப்பட்ட
பா்ட்சாமை்களுககு புதிய ்காணி்கள் 

பதுலள மாவட்டததில் 
இயறல்க அனெரததங்க-
ளால் பாதிக்கப்பட்ட 
பாடசாலல்களின் நலன் 
்கருதி  புதிய ்காணி்கலள 
கபறறுகக்காடுக்க இலங-
ல்கத கதாழிலாளர ்காங-
கிரஸின் உபத தலலவரும் 
கபருந்தாட்டப் பிராநதி-
யங்களுக்கானெ பிரதமரின் 
இலணப்பு கசயலாளரு-
மானெ கசநதில் கதாண்ட-
மான் நடவடிகல்க எடுததுள்ளார.

 கசநதில் கதாண்டமானின் ஏற -
பாட்டில் இயறல்க அனெரததததினொல் 
பாதிக்கப்பட்ட பாடசாலல்களுககு 
்காணி ஒதுககீடு கசயவதற்கானெ 
நடவடிகல்க்கள் முன்கனெடுக்கப்-
பட்டுள்ளனெ.

கிளனென்பின் தியனொ்கல தமிழ் 
விததியாலயம், ்கனெவகரல்ல தமிழ் 
விததியாலயம், மீறியபதத தமிழ் 
விததியாலயம், லியங்காவல தமிழ் 
விததியாலயம், மவுசா்கல தமிழ் வித-
தியாலயம், தம்்பததனெ தமிழ் விததி-
யாலயம், மாக்கநத தமிழ் விததியால-
யம், ஸபிரிஙகவலி ்மமலல தமிழ் 
விததியாலயம்

ஆகிய பாடசாலல்கலள ்கட்டுவ -
தற்கானெ மாறறு இடங்கள் வழங்கப் -
பட்டுள்ளனெ. கிளனென்பின் தியனெ்கல 
தமிழ் விததியாலயம், ஸப்ரிஙகவலி 
்மமலல தமிழ் விததியாலயம்,மாக-
்கநத தமிழ் விததியாலயம் ஆகிய 
பாடசாலல்களுககு இதற்கானெ உததி-
்யா்கபூரவ  ்கடிதங்களும் வழங்கப்-
பட்டுள்ளனெ.

லி ய ங ்க ா வ ல 
பாடசாலல அஙகுள்ள 
கதாழிறசாலலலய மாற -
றியலமதது மாணவர்கள் 
்கல்வி பயில்வதறகு ஏற்ற 
வல்கயில் ்கட்டுவதற -
்கானெ ஏறபாடு்கள் கசய -
யப்பட்டுள்ளனெ. 

அததுடன், ்கனெவ -
கரல்ல, மீரியபதத ஆகிய 
பாடசாலலககு உததி -
்யா்கபூரவ ்கடிதம் வழங -

்கப்படவும் உள்ளது.
்மலும் இநத  6 பாடசாலல்க -

ளுககு 50 மில்லியன் நிதி ஒதுக -
கீட்டின் கீழ் புதிய ்கட்டடங்க -
ளும் அலமக்கப்படவுள்ளனெ. 
இ்த்வலள, ்மறபடி அலனெதது 
பாடசாலல்களிலும் 500 றகும் 
அதி்களவானெ மாணவர்கள் ்கல்வி 
பயின்று வருகின்்றனெர. இயறல்க 
அனெரததம் ்காரணமா்க இப்பாடசா -
லல்களின் ்கட்டடங்களுககு ்சதம் 
ஏறபட கூடிய வாயப்பு ்காணப்படு -
வதால் மாணவர்களுககு பாது்காப்பு 
அச்ச்சுறுததல் ஏறபட்டது. இதனொல் 
்கல்விலய கதாடர முடியாத நிலல 
்காணப்பட்டது.

இநத விடயம் கசநதில் கதாண்ட -
மானின் ்கவனெததுககு க்காண்டுவ -
ரப்பட்டலத கதடரநது மாணவர்க -
ளின் நலன்்கருதி  அவர உடனெடியா்க 
அப்பாடசாலல்களுககு புதிய ்கட் -
டடங்கலள அலமப்பதற்கானெ 
்காணி்கள் விலரவா்க கபறறுகக்கா -
டுக்கப்பட்டுள்ளலம குறிப்பிடததக -
்கது. 

ைாத்�மள ைாவட்ட பா்ட்சாமை 
ைாணவர்்களுககு மப்சர் �டுப்பூசி
(மாததலள சுழறசி நிருபர)

மாததலள மாவட்ட பாடசாலல 
மாணவர்களுககு க்காவிட்-19 தடுப்பூ-
சி்கள் கசலுததும் பணி்கள் கதாடரச் -
சியா்க முன்கனெடுக்கப்பட்டு வரு-
கின்்றனெ. இதற்கலமய மாததலள 
்கல்வி வலயததுககுட்பட்ட  தமிழ், 
முஸலிம், சிங்கள பாடசாலல்க -
லளச் ்சரநத 2300றகும் அதி்க -
மானெ மாணவர்களுககு (28) ்நறறு 
வலர ஃலபசர முதலாவது தடுப்பூசி 
கசலுததப்பட்டுள்ளதா்க மாததலள 
மாந்கர சலப பிரதானெ கபாது 
சு்காதார பரி்சாத்கர எம். அப்்கர 
கதரிவிததார. 

பாடசாலல்களில் தரம் 12, 13 
ஆகிய வகுப்பு்களில் ்கல்வி பயிலும் 

16 வயதுககு ் மறபட்ட 19 வயதுககு 
குல்றநத மாணவர்களுக்்க இத 
தடுப்பூசி கசலுததப்பட்டுள்ளது

மாததலள ்கல்வி வலயததிலுள்ள 
மாததலள சாஹிரா ்தசிய ்கல்லூரி, 
ஆமினொ ம்களிர ்தசிய ்கல்லுரி, 
இநது ்தசிய ்கல்லூரி, வி்ஜபால 
ம்காவிததியாலயம், கசன் ்தாமஸ 
்தசிய ்கல்லூரி, விஜய ்தசிய 
்கல்லூரி, சுஜாதா ம்காவிததியாலயம், 
்கன்கவண்ட் ம்களிர ்கல்லூரி, பாக-
கியம் ்தசியக ்கல்லூரி உள்ளிட்ட 
12 பாடசாலலலய ்சரநத 2300 
றகு ்மறபட்ட மாணவர்களுககு 
இதுவலர க்காவிட்-19 தடுப்பூசி ஏற -
்றப்பட்டுள்ளதா்க கபாது பரி்சாத்கர 
எம். அப்்கர ்மலும் கதரிவிததுள்-
ளார. 

்கால்்களால் ்சாதிக்க துடிககும் 
ைமைய்க சிறுவன்
்கம்பலளநிருபர

ஹஙகுராநக்கதத பிர்தச கசயலாளர பிரிவுக-
குட்பட்ட ்ஹவாகஹட்ட ரூகவூட் ்தாட்ட-
மானெது, ்ஹாவாகஹட்ட ந்கரிலிருநது சுமார 
7 கி.மீ. கதாலலவிலுள்ள மலல உச்சியில் 
அலமநதுள்ளது.

இத்தாட்டமானெது முதலாம், இரண்டாம், 
மூன்்றாம் பிரிவு எனெ மூன்று பிரிவு்கலள உள்ள-
டககியது. மூன்்றாம் இலக்க லயன் குடியிருப்பு 
கதாகுதியி்ல்ய வி்சட ்தலவயுலடய சஞ்-
ஞீவன் என்்ற சிறுவன் வசிததுவருகின்்றார. 
பி்றப்பின்்பா்த அவர 
ஊனெமுறறிருநதார. இரு 
ல்க்களும் இல்லல. 
அப்படி இருநதும் அவர 
முடஙகிவிடவில்லல. 
இரு ்கால்்கலளக-
க்காண்டு தனெககுள்ள 
தி்றலமலய கவளிப்ப-
டுததிவருகின்்றார.

கோெத்மத ஸ்ரீ கிருஷ்ோ தமிழ் ைகோ வித்தியோலய ைோ்ெர்களுககு மபெர் தடுப்பூசி 
்ேறம்றய தினம்(28) வெலுத்தப்படடது.  
 (படம் கோெத்மத தினகரன் வி்ெட நிருபர்)

தலெோககமல கடடுககமல 
்தோடடத்தில் ெோழும் 119 
குடும்பஙகளுககு ென்னி-
்�ோப் நிறுெனத்தின் ஒழுஙக-
மைப்பில் ைமலயக ெமூக அபி-
விருத்தி ்பரமெயோல்   உலர் 
உ்வுப் வபோருடகள் ்ேறறு 
வியோழககிழமை ெழஙகி மெக-
கப்படடன.  இந்நிகழ்வில் அபி-
விருத்தி உத்தி்யோகத்தர்கள், 
ஆசிரியர்கள்  ைறறும் பலர்  
கலந்துகவகோணடனர்.
படம் தலெோககமல குறூப் 
நிருபர்

்�ோப் ்தோடட போலத்மத 
புனரமைககுைோறு ்கோரிகமக 
்கம்பலள நிருபர

நுவகரலியா   ஹஙகுராஙக்கதத பிர்தச கசயல்கததுககுட்பட்ட 
்ஹவாகஹட்ட, ்ஹாப் ்தாட்டததுககு கசல்லும் சிறிய பாலம் ்சத-
மலடநதுள்ளதால் ்பாககுவரதது நடவடிகல்க்கள் ஸதம்பிதமலடந-
துள்ளனெ.    ்கடநத சில நாட்்களா்க ்கடும் மலழ கபயது வருவதால் 
இப்பாலம் பகுதியளவு ்சதமலடநதுள்ளது. அதலனெ உடனெடியா்க புனெர-
லமக்காவிட்டால் பாலம் முழுலமயா்க ்சதமலடயும் அபாயம் இருப்ப-
தா்க பிர்தச மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்்றனெர. 
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பங்களாேத�ல் இந்துக்களுக்கு எ�ராக 
ெதாடர்ச்�யாக நடத்தப்பட்டுவரும் வன்முைற-
கைள உடன�யாக �றுத்துவதற்கு அந்நாட்டு 
�ரதமர் ேஷக் ஹ�னா நடவ�க்ைககைள எடுக்க 
ேவண்டுெமன ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ன் இரத்�-
னபு� மாவட்ட அைமப்பாளர் எஸ்.ஆனந்தகுமார் 
ெத��த்துள்ளார்.  

இஸ்லா�யர்க�ன் பு�த நூலான குராைன அவம�க்கும் வைக-
�லான புைகப்படம் ேபஸ்புக்�ல் பர�யைதத் ெதாடர்ந்து இந்துக்-
களுக்கு எ�ரான வன்முைற ெவ�த்தன. துர்கா பூைஜ�ன்ேபாது 
ஏராளமான இந்து ேகா�ல்கள் உைடக்கப்பட்டன. இந்துக்கள் பலர் 
தாக்கப்பட்டனர். இந்த வன்முைறகள் நாட்�ன் பல்ேவறு பகு�-
களுக்கு பர�யதால், கலவரத்ைதக் கட்டுப்படுத்த எல்ைல பாது-
காப்புப் பைட�னர் மற்றும் அ��ைரவு பட்டா�யன் பைட�னர் 
(ஆர்ஏ�) கள�றக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

வன்முைற�ல் ஈடுபட்டவர்கள், வன்முைறக்கு காரணமானவர்கள்  
என சுமார் 600 ேபைர ெபா�ஸார் இதுவைர ைகது ெசய்துள்ளனர். 
உடன�யாக அைம�யான சூழ்�ைலைய ஏற்படுத்� இந்துக்க�ன் 
பாதுகாப்ைப உறு� ெசய்ய �ரதமர் ேஷக் ஹ�னா நடவ�க்ைகெய-
டுக்க ேவண்டும்.  

பங்களாேத�ல் இடம்ெபற்றுவரும் வன்முைறகள் கு�த்து ஐ.ேத.
க�ன் தைலவர் மற்றும் �ர�த் தைலவர் ருவான் �ேஜவர்தன ஆ�-
ேயா�ன் கவனத்துக்கு ெகாண்டுெசல்ல நடவ�க்ைககக்கள் எடுக்கப்-
பட்டுள்ளன.  

அஜ்வாத் பா� 

இலங்ைக முஸ்�ம் சமூகத்�ன் கல்-
�த்துைற�ல் மாத்�ரமன்� மா�க்க 
வர்த்தகத்துைற�லும் நாட்�ற்கு 
பா�ய பங்க�ப்பு ெசய்த மர்ஹ�ம் 
எம். ஐ. எம். ந�ம் ஹா�யாருக்கு 
�ைனவு முத்�ைர ெவ��டுவ-
தன் அவ�யம் ெதாடர்�ல் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷவுடன் கலந்துைர-
யா� �ைர�ல் அதைன ெவ��ட 
நடவ�க்ைகெயடுப்பதாக பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் மர்ஜான் ப�ல் ெத�-
�த்தார். 

மர்ஹ�ம் ந�ம் ஹா�யார் ஞாப-
கார்த்த ேபருைர மன்றத்தைலவர் 
சட்டத்தர� அஷ்ெஷய்க் எம். �ப்� 
தைலைம�லான உறுப்�னர்கள் (24) 
பாராளுமன்ற உறுப்�னைர அவரது 
ேபருவைள இல்லத்�ல் சந்�த்தனர். 
இதன்ேபாது மர்ஹ�ம் ந�ம் ஹா�-
யாருக்கு �ைனவு முத்�ைர ெவ�-
�டப்பட ேவண்�யதன் அவ�யம் 

ெதாடர்�ல் ேமற்ப� சங்க உறுப்�-
னர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்�ன�ன் 
கவனத்�ற்குக் ெகாண்டு வந்தேதாடு 
ேகா�க்ைக க�தத்ைதயும் பாராளு-
மன்ற உறுப்�ன�டம் ைகய�த்தனர். 

இதைன ஏற்றுக்ெகாண்ட மர்ஜான் 

ப�ல் எம்.� இங்கு கருத்துத்ெத�-
�க்கும்ேபாது, ஜா�யா ந��ய்யா 
கலா�டம், இக்ரா ெதா�ல்நுட்பக்-
கல்லூ� ஆ�யவற்ைற எமது ேபரு-
வைள�ல் உருவாக்� எமது சமூகத்-
�ன் கல்�க்கண்கைள �றந்த ெபரும் 

சமூகத்தைலவராக மர்ஹ�ம் ந�ம் 
ஹா�யாைர நான் பார்க்�ன்ேறன். 
அேதேபால் மா�க்க வர்த்தகத்�லும் 
பா�ய பங்க�ப்ைப ெசய்த அவ�ன் 
உத�யால் பல பள்�வாசல்கள், மத்-
ரஸாக்கள் மற்றும் பாடசாைலகளும் 
எமது நாட்�ன் பல ஊர்க�ல் �ர்மா-
�க்கப்பட்டைத நான் அ��ேறன். 
அவ�ன் நற்ப�கைள வல்ல நாயன் 
கபூல் ெசய்ய ேவண்டும். 

அேதேபால், எனது அர�யல் பய-
ணத்�ற்கும் பல புத்�ம�கைளயும் 
ெசால்�த்தந்தைத இன்றும் ஒன்�ல் 
�ைனவுகூர்ந்து ெசயற்படு�ேறன். 

அத்தைகய ஒருவ�ன் ெபய�னால் 
�ைனவு முத்�ைர ெவ��டப்பட 
ேவண்�யது காலத்�ன் ேதைவயா-
கும். 

இது ெதாடர்�ல் �ரதம�ன் ேநர� 
கவனத்�ற்கு ெகாண்டு வந்து உ�ய 
நடவ�க்ைகெயடுப்பதாகவும் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் மர்ஜான் ப�ல் 
இதன்ேபாது ெத��த்தார்.

ெகாழும்பு காட்டு மா� அம்மன் ஆலயத்�ன் வருடாந்த அலங்கார உற்சவ பூைஜகைள �வ� ராமச்சந்�ர குருக்கள் பாபு சர்மா �கழ்த்துவதைதயும், என்.�வேனச சர்மா, எம். �ருஷ்ணா சர்மா, சர்வ சாதகாச் சா�யார் தர்ஷக சர்மா, ஆலய தர்மகர்த்தா மேகஸ்வ� அம்ைமயா-
ைரயும் படங்க�ல் காணலாம்.

மர்ஹூம் நளீம் ஹாஜியாருக்கு 
விைரவில் நிைனவு முத்திைர  
�ரதமருடன் கலந்துைரயா� நடவ�க்ைக என்�றார் மர்ஜான் ப�ல் எம்.�

பங்களாேதஷில் இந்துக்களுக்கு 
எதிராக வன்முைறகள்
ஆனந்தகுமார் கண்டனம்! 

அ.�.மு.க �ன் 50வது ஆண்டு �ழா அ�ல இலங்ைக MGR ர�கர் மன்றத்�ன் 
தைலவர் இ���ன் ஏற்பாட்�ல் ெகாழும்பு மாநகர சைப உறுப்�னர் ேஜாசப் ெபர்-
னாண்ேடா�ன் தைலைம�ல் எ�ர்வரும் 31ஆம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம மாைல 
4:00 ம�க்கு ெகாழும்பு சங்க�த்த மாவத்ைத�லுள்ள சங்க� ��ம்ஸ் �றுவனத்-
�ன் ப�ப்பாளர் துைரராசா சுேர�ன் இல்லத்�ல் நைடெபறவுள்ளது. இந்த �கழ்�ல் 
கைலஞர்களான கைலச்ெசல்வன், ெசல்வராஜ், ெமா�வாணன், ராதா ேமதா, ஷண்மு, 
இம்ரான் ைநனார், துைரராசா சுேரஷ், சரவணன், கேணசன், மு�வர், �ஜய் ராஜ், 
�ஜய் ஆனந்த், தனம் ஆ�ேயார் கலந்து ெகாள்ளவுள்ளனர். இந் �கழ்ச்�ைய ேக. ஈஸ்-
வர�ங்கம் ெதாகுத்து வழங்குவார். இந்�கழ்ச்� அ�ல இலங்ைக மக்கள் �லகம் கைல 
கலாச்சார சமூகேசைவ சங்கத்�ன் தைலவர் � பாலன் கைல��ன் அனுசரைண�ல் 
நைடெபறவுள்ளது.

தைலநக�ல்  41 ஆண்டுகளாக இயங்�-
வரும் பு�ய அைல கைல வட்டம் இவ் 
வாண்�ல் எேவாட்ஸ் கைல, கலாசாரப் 
ேபாட்�கைள நடத்� வரு�றது. 

கடந்த  ஜ�ைலமாதம் இைணயவ�யாக  
நடத்தப்பட்ட கட்டுைரப்ேபாட்��ல் முதலா-
�டத்ைத ெதல்ெதாட்ைடச் ேசர்ந்த  �ஸ்�யா 
ஹ�ட்டும் இரண்டாம் இடத்ைத பாமன்க-
ைடைய ேசர்ந்த ேயா.செஜ�யும்  மூன்றா�-
டத்ைத மட்டக்களப்ைபச் ேசர்ந்த ேயா.ேமாக-
னதாஸனும் ெபற்�ருந்தனர். இவர்களுக்கான  

ப�ச�ப்பு�னம் கடந்த ஓகஸ்ட் மாதத்�ல் 
அ��க்கப்பட்ட �ைல�ல் ெகாேரானா  பர-
வலால் ஏற்பட்ட முடக்கம் காரணமாக இந்த 
�கழ்வு ஒத்�ைவக்கப்பட்டது.  இந்�ைல-
�ல் தற்ேபாது இதைன வழங்குவ தற்கான 
ஏற்பாடுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.

எ�ர்வரும்  6.11.2021 அன்று ெகாழும்பு-13, 
க�ேரசன்���ல் அைமந்துள்ள � க�ேர-
சன்  மண்டபத்�ல் இந்�கழ்வு நைடெபற-
வுள்ளது. 

இந்�கழ்��ல் புரவலர் புத்தகப்  பூங்கா-

�ன் �றுவனர் ஹா�ம் உமர் �ரதம அ��யா-
கக் கலந்து ெகாண்டு மூன்று  பணப்ப��ல்க-
ைளயும் வழங்கவுள்ளார். 

�றப்பு அ��யாக ெகாழும்பு-13 �  க�ர்ேவ-
லாயுத சுவா� �ருக்ேகா�ல் அறங்காவலர் 
கனக. ரகுநாதன்(அப்பன்) கலந்து  �றப்�க்க-
வுள்ளார்,�ழா தைலைமைய  பு�ய அைல 
கைல வட்டத்�ன்  ஸ்தாபகரும், �ேரஷ்ட 
ஊடக�யலாளருமான ராதாேமத்தா ஏற்�றார் 
என்ற தகவைல பு�ய  அைல கைல வட்ட �ர்-
வாகம் ெவ��ட்�ருக்�றது.

அ.தி.மு.க வின் 50வது ஆண்டு விழா ெகாழும்பில்

எேவாட்ஸ்-2021 பரிசளிப்பு விழா

முல்ைலத்�வு குறூப் �ருபர்    

வவு�யா  ெநடுங்ேக� மக்கள் யாைனக�னால் பா�க்கப்பட்-
டுள்ளனர். வவு�யா  மாவட்டத்�ன் உப நகரமாக ெநடுங்ேக� 
�ளங்கு�ன்றது.  யாைனகள் நகரச் சூழ�ல்  வருைக தரும் �கழ்வு-
கள் �கழ்�ன்றன.  வவு�யா வடக்கு �ரேதச ெசயலகம்,  ெநடுங்-
ேக� �ரேதச ைவத்�யசாைல என்பவற்�ற்கு அரு�ல் யாைனகள் 
வந்து  ெசன்றுள்ளன. இைவ கு��ருக்கும் மக்களுக்கு அச்சத்�ைன 
ஏற்படுத்� உள்ளன.  இரவு ேவைளக�ல் வருைக தரும் யாைனகள் 
மக்க�ன் பயன்தரும் மரங்கைள அ�த்து  வருவதுடன் ஏைனய 
ப�ர்ச் ெசய்ைக முயற்�கைளயும் நாசம் ெசய்து வரு�ன்றன.  யாைன-
கைளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு முக்�ய இடங்க�ல் யாைன ேவ� 
அைமக்கப்பட  ேவண்டும் என்பது ெபாது மக்க�ன் ேகா�க்ைகயா-
கும். �ரேதச ெசயலகம், கமநல ேசைவ  �ைலயம் என்பனவற்�ல் 
நைடெபறும் கூட்டங்க�ல் கலந்து ெகாள்ளும் மக்கள்  யாைனக-
�ைனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அ�கா�கள் நடவ�க்ைக எடுக்க 
ேவண்டும் என  ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளனர். ெநடுங்ேக� நகரத்�-
ைனச் சூழ ��ய குளங்களும்  ப�ர்ச் ெசய்ைக �லங்களும் காணப்ப-
டுவதனால் காடுக�ல் இருந்து யாைனகள்  வருவதாக �வசா�கள் 
ெத��க்�ன்றனர்.

ெநடுங்ேகணியில் யாைனகளின் ெதால்ைல

2021 etk;gH 02Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 66>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

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

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

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

Iv];Ivd;* LKA09122B041** LKA18222E067** LKA3642K043**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
15,000 20,000 31,000 66,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 etk;gH 02

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 etk;gH 05

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 etk;gH 05

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2021 etk;gH; 02> nrt;tha;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

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

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

 tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; Kjph;r;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrhp cz;bay; 

Kjph;r;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw Vw;GilajhFk;. mjhtJ 2022 

,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk;> nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J 

tUfpd;w mYty; ehsd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA

INVITATION FOR BIDS
1.  The Chairman, Department Procurement Committee, on behalf of the South Eastern 

University of Sri Lanka invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the 
following work.

Description of  Work
Estimated 

Cost 
(Rs. Mn)

Contract 
Period No. 
of Calendar 

Months 

Minimum 
Required 

ICTAD 
Grade 

Required Bid 
Security 
Amount

Extension work to the Administrative 
Secretariat Building at South Eastern 
University of Sri Lanka, Oluvil.

(SEU/CWP/2021/IFB/15)

38.90 06
C-5

 (Building)
Rs. 400,000.00

2. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) Procedure.

3.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted 
and shall meet a valid (CIDA) grade as indicated in the above table.

4. Qualification requirements to qualify for contract award include;

 Experience as prime contractor in the construction of at least one project in the similar 
nature and complexity in last ten years.

 Average annual volume of construction performed in the last five years shall be at 
least LKR 50 Mn.

 The minimum amount of liquid assets shall be not less than LKR 10 Mn.

 Documentary evidence to support bidders experience and track record shall be 
provided with the bid.

5.  Interested bidders may obtain further information from the Works Engineer, South 
Eastern University of Sri Lanka, Oluvil and inspect the bidding documents at the same 
address on any working day from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. Contact numbers are 067-
2255147/ 067-2255356.The bidding documents are also available on the University 
website (www.seu.ac.lk) only for inspection purposes.

6.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by 
interested bidders on submission of a written application to the Deputy Registrar / 
Capital Works & Planning South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil from 
29.10.2021 until 19.11.2021 from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. upon payment of a non-
refundable fee of Rupees Seven Thousand (7,000/-) by cash to the Shroff counter or to 
the People’s Bank, Addalaichenai Branch, A/C No: 228 1001 9000 1704, South Eastern 
University of Sri Lanka. The original of the Bank deposit slip should be produced with 
application.  

  The bidding documents can also be obtained via email till 18.11.2021 - 3.00 p.m. by 
sending a request letter to drcapitalworks@seu.ac.lk with the scanned copy of the 
original of the bank deposit slip for the non-refundable fee.    

7.  Sealed Bids in duplicate shall be deposited in the tender box kept in the office of the 
Registrar or sent by registered post to the Chairman, Department Procurement 
Committee of South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil to reach him before 12.30 
p.m. on 30.11.2021. Bids will be opened immediately thereafter in the Board Room of the 
South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil  in the presence of the bidders’ 
representatives who choose to attend.

8. Bids shall be valid for a period of 91 days from 30.11.2021 to 28.02.2022.

9.  All Bids shall be accompanied by a Bid Security of Sri Lankan Rupees Four Hundred 
Thousand (LKR 400,000.00) obtained from a commercial bank operating in Sri Lanka 
approved by the Central Bank of Sri Lanka in the form of an unconditional and on 
demand bond and shall be valid for a period of 119 days from 30.11.2021 to 28.03.2022. 
Beneficiary of the bid security shall be Vice Chancellor, South Eastern University of Sri 
Lanka, Oluvil.

10.  A Pre Bid meeting will be held at the Board Room of the South Eastern University of Sri 
Lanka, Oluvil on 22.11.2021 at 11.00 a.m.

 Chairman 
 Department Procurement Committee
 South Eastern University of Sri Lanka
 Oluvil

fk;g`h gpuNjr rig

fhyk; ePbg;Gr; nra;jy;

toq;Feh;fisg; gjpT 
nra;J nfhs;sy; - 2022

Fwpj;j tplak; njhlh;ghf 2021.10.07Mk; jpfjp 'jpdfud;" 
gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j mwptpj;jypd; 
gpufhuk; ,Wjpj; jpdkhdJ> 2021.11.15Mk; jpfjp tiu 
ePbf;fg;gl;Ls;sJ  vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

lg;spa+.V. uQ;rpj; Fzth;jd

jiyth;>

fk;g`h gpuNjr rig.

2021.10.28Mk; jpfjp

fk;g`h gpuNjr rigapy;

njiyNgrp ,y: 033 2222020
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Nrjd cu cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; xOq;FgLj;jy; 

kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpak;> Nrjd czT> kuf;fwp> goq;fs;> 

kpsfha;> ntq;fhak;> fpoq;F cw;gj;jp Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp 

kw;Wk; caH njhopy;El;g tptrha - ,uh[hq;f mikr;R.

fkey mgptpUj;jp jpizf;fsk; 

Nfs;tpf;fhd miog;G
Cwzpa Fsk;>fy; gpa];] Fsk; kw;Wk; 

ENf Fsk; GdH epHkhzk;

`k;ghe;Njhl;il khtl;lk; 
1.  fkey mgptpUj;jp jpizf;fsk; rhHghf jpizf;fs ngWiff;FO jiytuhy; 

`k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpy; mike;Js;s ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gLk; Fsk; kPs; 
epHkhzpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2. kjpg;gplg;gl;l xg;ge;j fhyk; 90 ehl;fshFk;. 

3.  Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; %yk; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,g; 

ngWiff;fhd KO kjpg;gplg;gl;l nryT &. 50 kpy;ypaDf;F Fiwthf ,Ug;gjhy; 

,y. 04/2016(11) vDk; mur epjp Rw;W epUgj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW gpuNjr 
Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik nghUe;Jk;. 

4.  xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhf jifik ngWtjw;F> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuH 

mgfPHj;jpahNdhH gl;bayplg;glhJ ,Ug;gJld;> Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 

jpdk; tiu nry;YgbahFkhW epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

(CIDA) ePHg;ghrdk; kw;Wk; ePH tbfhyikg;G (Irrigation and Drainage Canals) Jiwapy; 
,izg;gpy; Fwpg;gplg;gLk; Jiwapd; fPo; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; 

mg;gjpT xg;ge;jq;fs; toq;fg;gLk; jpdk; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

5.  ,J gw;wpa MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nkyjpf tpguq;fis fkey 

mgptpUj;jp khtl;l gzpkidapd; cjtp MizahsH ,lk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbtJld; mk;KfthpapNyNa 2021.11.01 Kjy; 2021.11.12 tiu ve;j flik 

ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F ,ilapy; Nfs;tp Mtzq;fis 
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

6.  kPsspf;fg;glhj &. 3>500.00 nrYj;jpajd; gpd;dH 2021.11.01 Kjy; 2021.11.12 tiu 

K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilapy; `k;ghe;Njhl;il fkey mgptpUj;jp 

khtl;l mYtyfj;jpy; cjtp Mizahshplk; vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;J 

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l 

Nfs;tp Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7.  Nfs;tpfs; efy; gpujpAld; %yg; gpujpia> 2021.11.15k; jpfjp K.g. 10.00 my;yJ 
mjw;F Kd; fpilf;FkhW. cjtp MizahsH> fkj;njhopy; mgptpUj;jp khtl;l 

mYtyfk;> `k;ghe;Njhl;l vd;w Kfthpf;F nfhz;Lte;J xg;gilf;fyhk; my;yJ 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
N;fs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt;Ntisapy; rKfkspj;Js;s 

Nfs;tpjhuH my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nkw;gb Kfthpapy; 
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

8.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s ,Wjpj; jpfjpapy; ,Ue;J 

my;yJ ePbf;fg;gLk; jpdj;jpy; ,Ue;J 90 ehl;fs; tiu Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;. 

9. rfy Nfs;tpfSk;> Nfs;tpg; gpizAld; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; mJ. 

  Nfs;tpfs; Mtzj;jpd; 09Mk; gphptpy; cl;gLj;jg;gl;Ls;s khjphpf;F mikthf.

  fkj;njhopy; mgptpUj;jp cjtp MizahsH> `k;ghe;Njhl;il ngahpy; 

  ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpg; ngWkjpapy;

  2022.02.15k; jpfjp tiu nry;YgbahFk;. 

   Nfs;tpj; juTfspy; 16.0 ge;jpapy; Fwpg;gplg;gLk;. KftH epiyaq;fspdhy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; gpiz.

  my;yJ

   ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpapy; kPsspf;fg;gLk; itg;ig `k;ghe;Njhl;il 
fkey mgptpUj;jp khtl;l mYtyfj;jpw;F fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 
gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia Nfs;tpAld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

,izg;G - Cwzpa Fsk; fy; gpa];] Fsk; kw;Wk; ENf Fsj;jpd; kPs; epHkhzk;.

n
j
h
l
H
 

,
y
f
;f
k
;

nraw;wpl;l ngaH khtl;lk; 
CIDA 
juk;

Nfs;tpg; gpiz

tq;fpg; 
gpizahf 

(&)

fhR 
itg;ghf 

(&)

01 Cwzpa Fsk; kPs; 
epHkhzk; ge;jfphpa 
fkj;njhopy; Nrit 
mjpfhug; gpuNjrk;

`k;ghe;Njhl;il
C6 

kw;Wk; 

C5
240>000.00 120>000.00

02 fy;gpa];y Fsk; kPs; 
epHkhzk; tPutpy fkey 
Nrit mjpfhug; gpuNjrk; 

`k;ghe;Njhl;il
C6 

kw;Wk; 

C5
200>000.00 100>000.00

03 ENfntt kPs; epHkhzk; 
tPutpy fkey Nrit 
mjpfhug; gpuNjrk;

`k;ghe;Njhl;il
C6 

kw;Wk; 

C5
230>000.00 115>000.00

 

fkey mgptpUj;jp MizahsH ehafk;> 

fkey mgptpUj;jp jpizf;fsk;> 

,y. 42> =kj; khHf]; ngHdhz;Nlh khtj;j> 

nfhOk;G-07.

2021.10.28

mwptpj;jy;
gz;lhutis khefu rig 

2022 Mk; Mz;Lf;fhd tuT nryT jpl;l 
Kd;nkhoptpid gpurpj;jg;gLj;jy;

252 Mk; mj;jpaha khefu rigfs; fl;lis rl;l %yj;jpd; 

212 Mk; ruj;jpdhy; tpjpf;fg;gl;Ls;sthW vd;dhy; gz;lhutis 

kh efu rigapd; 2022 Mk; Mz;bw;fhf jahupf;fg;gl;l tuT 

nryT jpl;l Kd;nkhopthdJ nghJkf;fspd; ftdj;jpw;fhfTk; 

guprPyidf;fhfTk; 2021.10.29 Mk; jpfjp Kjy; ,k; khefu rig 

mYtyfj;jpy;> nghJ Ehyfj;jpy; kw;Wk; tu;j;jf kj;jpa 

epiyaj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij khefu rig fl;lis 

rl;l %yj;jpd; 212 (M) Mk; ruj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

2021.10.22
gz;lhutis khefu rig mYtyfk;

jpU. [df eprhe;j uj;ehaf
efu gpjh>

khefu rig gz;lhutis

Njrpa fz; itj;jparhiy - nfhOk;G-10

2022Mk; Mz;bw;F toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;;> gjpT 
nra;ag;gl;l $l;LwT rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; cs;spl;l murhq;f epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
th;j;jf epWtdq;fsplk; ,Ue;Jk;> jdp egh;fsplkpUe;Jk; ,e;j itj;jparhiyapy; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rfy tpz;zg;gq;fSk; gzpg;ghsh;> Njrpa fz; itj;jparhiy> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; Mz;bw;F  
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

(m) nghUl;fis toq;Fjy;

 01. fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitg;ghLfs;

 02. Toner
 03. jsghlq;fs;> tPl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

 04.  Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; fye;j Jk;G nkj;ijfs;> gUj;jpg; gQ;Rj; jiyaizfs;> 
fhy;Jilg;gk; kw;Wk; Jk;Gj;jb kw;Wk; J}hpif tiffs;

 05.  itj;jparhiy fl;by;fs;> l;nuhypfs;> czT l;nuhypfs;> rf;fu ehw;fhypfs;> Nriyd; kw;Wk; 
xl;rprd; ];lhd;Lfs; cl;gl itj;jparhiy cgfuzq;fs;

 06. mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; nghUl;fs;> mYkpdpak; Nfj;jy;

 07. kpd; cgfuzq;fs;> kpd; nfhjpfyd;fs;> kpd; Nfj;jy;> Fsph;rhjdg; ngl;b> kpd; tprpwpfs;

 08.  fzdpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfisf; 
nfhs;tdT nra;jy;

 09. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;> gl;lwp kw;Wk; bAg;

 10. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;

 11. fz; rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

 12. Efh;tw;w rj;jpurpfpr;ir cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

 13. kUe;Jfs; kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir fl;Lj;Jzpfs;

 14. fz; tpy;iy (Lens) tiffs;

 15. %f;Ff; fz;zhb jahhpg;gjw;F Njitahd Lenses, Frame, Boxes, Cleaning Cloths
 16. Fg;igfisg; NghLk;; nghypj;jPd; ciwfs; toq;fy;

 17. fl;blg; nghUl;fs;

 18. Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; (rth;f;fhu tiffs;> ryitj; J}s;> Rj;jpfhpg;Gj; J}s; kw;Wk; jput tiffs;)

 19. CCTV fkuh 
 20. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;

 21. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;. ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;

 22. rfy tifahd rPUilfs;> jpiur; rPiyfs; kw;Wk; ypdd;

 23. kUj;Jt thAf;fis toq;Fjy;

(M) Nritfs; toq;fy;

 01.  tspr;rPuhf;fpfs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> ryit ,ae;jpuk; kw;Wk; cyh;j;Jk; ,ae;jpuq;fspd; 
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G

 02.  kpd;rhu Nkhl;lhh;> buhd;];Nghh;kh;> kpd; tprpwpfs;> fh]; mLg;Gfs; kw;Wk; Jizf; fUtpfs;> ePh; 
Nkhl;lhh;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> kpd;rhu nfhjpfyd;fs; vd;gdtw;wpd; jpUj;jNtiyfs;;

 03. thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (,ae;jpuk;> jfuNtiy> epwg;g+r;R)

 04. lah;fis toq;fp nghUj;Jjy;

 05. thfd tspr;rPuhf;f Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

 06. itj;jparhiy rikayiw cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

 07. itj;jparhiy ,Uk;Gf; fl;by;fs; kw;Wk; rf;fu ehw;fhyp guhkhpg;ghsh;fs;

 08. F\d; ,ly;; (thfd ,Uf;iffs;; kw;Wk; F\d; fjpiufs; vd;gd)

 09.  fzdpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fspd; 
jpUj;jNtiyfs;

 10. mYtyf milahs ml;ilfis jahhpj;jy;

 11. CCTV fkuhf;fisf; nfhs;tdT nra;jy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 12. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 13. njhiyNgrp Kiwikfisg; guhkhpj;jy;

 14. mtru Ntisfspy; Ma;T$l ghpNrhjidfisr; nra;jy;

 15. mg;Gwg;gLj;jg;gl;l nkj;ijfs;> ypdd;> jiyaizfs; vd;gtw;iw mopj;JtpLjy;

 16. %l;ilg; g+r;rpfisf; fl;Lg;gLj;Jjy;
 17. rpwpa guhkhpg;G Ntiyfs;

(,) nfhs;tdT nra;jy;

 01.  ntw;W gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> Nfd;fs;> rpul;il> kuj; jsghlq;fs;> ,Uk;G> mYkpdpak; 

toq;Feh;fshf Njrpa fz; itj;jparhiyapy;

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

 01. th;j;jfg; ngaUk; KfthpAk;:

 02. tpahghug; gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:

 03. njhiyNgrp ,yf;fk;:

 04. njhiyefy; ,yf;fk;;:

 05. Email address:

 06. gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; toq;fy; / Nritapd; ,yf;fk; kw;Wk; ngah;:

 07. ngWkjp Nrh; thp (VAT) gjptpyf;fk;:

 08. gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

                                  …………………………………
 jpfjp:............................                 tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

NkYk; kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhf 1000.00 &ghtpid ntt;Ntwhf xt;nthU nghUs; my;yJ 
Nritf;fhfTk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb nfhLg;gdTfis ,e;j mYtyfj;jpy; fhrhfr; nrYj;jp 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bid tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

 02.  toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; nghUl;L gjpT nra;ag;gl;l gjpNtl;bYs;s toq;Feh;;fsplk; 
tpiykDf;fis NfhUtjw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLfpd;w NghjpYk; gjpT nra;ag;glhj  Vida 
mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplk; ,Ue;Jk; tpiykDf;fis  NfhUk; chpik ,e;j itj;jparhiyapd; 
gzpg;ghsUf;F cz;L. chpa juj;jpw;Fk;> khjphpfSf;Fk; Vw;g nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
toq;fhj toq;Feh;fspd;; ngah;fis mgfPHj;jpahsh; gl;baypy; Nrh;g;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

 03.  Covid-19 njhw;W Neha; epiyikapdhy; tUif je;J gzk; nrYj;j Kbahj toq;Feh;fs; 
gzpg;ghshpd; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; hP[d;l; tPjp fpisapy; Ngzg;gLk; 7040210 vDk; 
fzf;fpyf;fj;jpw;F gzj;ij tuT itj;J ,iaGila urPij tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 
rkh;g;gpf;fyhk;.

 04.  rfy tpz;zg;gq;fSk; 2021.11.26Mk; jpfjp tiuapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. mjd; gpd;dh; 
fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

 04.  vt;tpj fhuzKk; fhl;lhJ ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ/ epuhfhpf;Fk; 
mjpfhuk; nfhOk;G-10> Njrpa fz; itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F cz;L vd;gijf; ftdj;jpy; 
nfhs;sTk;.

gzpg;ghsh;>
Njrpa fz; itj;jparhiy>
nfhOk;G-10.
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ஏ. ஸீ. எம். ஹனீபோ,  ைஸ்ஸல

இஸ்லாத்தின் இறுதித்தூதர் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்்கள் கூறி-
யதலா்க முஆவியலா(ரலி) அவர்்கள் 

இவவலாறு அறிவித்துள்்லார்்கள். 'உ்்க 
்மக்களில் நீங்கள் 70வது சமுதலாய்மலா்க 
இருககிறீர்்கள். அநத 70 சமுதலாயங்க-
ளில் நீங்கள் தலான் சிறநத சமுதலாயம 
ஆவீர்்கள். வல்்ம்மயும ்மலாண்பும 
மிக்க அல்்லாஹ்விடம ்மதிப்பு மிக்க 
சமுதலாயமும ஆவீர்்கள்.' (ஆதலாரம: 
திர்மிதி)

இத்தம்கய சிறப்மபைப் பபைற்றுள்் 
இநத சமுதலாயம பவற்றி வலாம்க சூடிய-
தற்கு இசசமுதலாயத்தின் இமறத்தூதரலா்க 
நபி (ஸல்) அவர்்கள் இருப்பைதத ்கலாரண-
்மலாகும. நபி (ஸல்) அவர்்கள் அல்்லாஹ் -
வின் பைமடப்பு்களில் மி்கவும  சிறநத-
வர்்க்லாவலார். அல்்லாஹ்விடம மிகுநத 
்மதிப்பு பபைற்றுள்் இமறத்தூதர் (ஸல்) 
அவர்்களுககு ்ம்கத்தலானதும நிமறவலா-
னது்மலான இமறவழி்கலாடடம் அவன் 
அருளியுள்்லான். அது உ்்கம இருககும 
வமரயும பிறககும ஒவபவலாருவருக்கலா-
்கவும அல்்லாஹ்விடம அஙகீ்கரிக்கப் -
பைடடிருககும வலாழகம்க பநறியலாகும. 

அல்்லாஹுதஆ்லா தன் அருள்்மமற-
யில், '்மனிதர்்களுக்கலா்க ததலாற்றுவிக்கப்-
பைடட (சமுதலாயத்தலார்்களிப்ல்்லாம) 
மிக்க த்மன்ம்மயலான சமுதலாய்மலா்க 
நீங்கள் இருககிறீர்்கள். (ஏபனனில்) 
நன்ம்மமய ஏவுகிறீர்்கள், தீம்மமய 
தடுககிறீர்்கள்,  அல்்லாஹ்மவ நமபு-
கிறீர்்கள். (அல் குர்ஆன் 3:110) என்று 
குறிப்பிடடிருககின்றலான்.

அதனலால் அல்்லாஹ்மவ முதலில் 
ஈ்மலான் ப்கலாள்் தவண்டும. ஒரு 
தடமவ நபி (ஸல்) அவர்்களிடம 
“அ்மல்்களித்தய சிறநதது எது?” 
என்று வினவப்பைடட தபைலாது “அல் -
்லாஹ்மவயும அவனது தூதமரயும 
நமபிகம்க ப்கலாள்வது' என்றலார்்கள். 
(ஆதலாரம: பு்கலாரி)

ஆ்கதவ ஈ்மலான் இல்்லா்மல் பசய்-
கின்ற எநத அ்மலும (பசயலும) பையன் 
தரலாது. ஈ்மலான் (இமற நமபிகம்க) 
கூடிய நல் அ்மத் ்மறும்மயில் சிறநத 
கூலிமய பபைற்றுத்தரும. அல்்லாஹ் -
விடம கிமடக்க இருககும கூலிமய 
எதிர்பைலார்த்தவர்்க்லா்க நல்்்மல்்க -
ம்ச பசய்ய தவண்டும.

நன்ம்மமய ஏவித் தீம்மமயத் 
தடுப்பைது என்பைது இரடமட பிள் -
ம்்கம்ப் தபைலான்றதலாகும. இரண் -
டும தசர்நதத ஒருவரிடம இருக்க 
தவண்டும. ஓரிடத்தில் ஹ்லாம் 
வலியுறுத்தும தபைலாது ஹரலாம்மயும 
தடுக்க தவண்டும.

“உங்களில் நல்்தின் பைக்கம 
அமைககின்ற, நல்்மத ஏவுகின்ற, 

தீயமத விடடும தடுககின்றவர்்கள் 
இருக்கடடும, இவர்்கள் தலாம பவற்றி -
யலா்ர்்கள்”. (அல் குர்ஆன் 3:104)

ஒரு இமற நமபிகம்கயலா்ன், ்மற்ற -
வர்்கள் பசய்கின்ற தவமறக ்கண்டும 
்கலாணலா்மல் இருக்க முடியலாது. தவமற -
யும பிமைமயயும அைகிய முமறயில் 
எடுத்துச பசலால்வததலாடு நன்ம்ம பசய் -
யவும தூண்ட தவண்டும. நன்ம்மயின் 
பைக்கம அமைக்க தவண்டும.  அதனலால் 
தலான் நபி (ஸல்) அவர்்கள் ஒரு தடமவ, 
'உங்களில் ஒருவர் ஒரு தீம்மமயக 

்கண்டலால் அமதத் தன் ம்கயலால்  
தடுக்கடடும, அதற்கு இய்லாவிடடலால் 
தன் நலாவலால் தடுக்கடடும. அதற்கும 
இய்லாவிடடலால் தன் இதயத்தலால் 
(பவறுக்கடடும). இது இமற நமபிக -
ம்கயில் மி்க பை்வீன்மலான நிம்யலா -
கும' என்றலார்்கள். (ஆதலாரம: முஸலிம)

்மற்பறலாரு சநதர்ப்பைத்தில் நபி (ஸல்) 
அவர்்களிடம, '்மக்களில் சிறநதவர் 
யலார்?' என்று வினவப்பைடடதற்கு, அல் 
குர்ஆமன நன்கு ்கற்றறிநதவரும, அல் -
்லாஹ்மவ அதி்கம அஞ்சுபைவரும, 
நன்ம்மமய ஏவி, தீம்மமய அதி்கம 
தடுப்பைவரும, உறமவ தபைணி வலாழவ -
தில் அதி்கம ்கவனம பசலுத்துபைவருத்ம 
்மக்களில் சிறநதவர் ஆவலார்' என்றலார்-
்கள். 

     (ஆதலாரம: முஸனத் அஹ்்மத்)
ஆ்க சிறநத சமுதலாயம என்பைதற்-

கும, ்மக்களில் சிறநதவர் என்பைதற்கும 
இ்க்கண்மலா்கத் தி்கை ஒவபவலாருவ-
ரும நன்ம்மமய ஏவி, தீம்மமய தடுக -
கும பைண்மபைக ப்கலாண்டவரலா்க இருக்க 
தவண்டும.

'சனிககிைம்ம மீன் பிடிக்கக கூடலாது' 
என்ற அல்்லாஹ்வின் ்கடடம்மய 
மீறி மீன் பிடித்த பைனூ இஸரதவ்ர் -
்கம் அல்்லாஹ்தஆ்லா பைன்றி்க்லா்க -
வும, குறஙகு்க்லா்கவும ்மலாற்றினலான். 

அது பதலாடர் -
பில் அல்்லாஹுத -
ஆ்லா தன் அருள்்மமறயில் 
குறிப்பிடும தபைலாது, 'கூறப்பைடட அறி -
வுமரமய அவர்்கள் ்மறநத தபைலாது 
தீம்மமய தடுத்ததலாமர (்மடடும) 
்கலாப்பைலாற்றிதனலாம. அநீதி இமைத் -
ததலாமர அவர்்கள் குற்றம புரிநது வநத -
தலால் ்கடும்மயலா்க தண்டித்ததலாம' என்று 
கூறுகின்றலான். 

(அல் குர்ஆன் 07:165)
ஆ்கதவ நன்ம்மமய ஏவுவதும 

தீம்ம்கள் பதலாடர்பில் அைகிய 
முமறயில் எடுத்துககூறித் தடுப்பைதும 
ஒவபவலாருவரதும பபைலாறுப்பைலாகும. 
இது தனிதய ஒரு சி்ருக்கலான பைணி-
யல்். இதமனப் புரிநது ப்கலாள்வது 
அவசியம. தீம்மமய பசய்ததற்்கலா்க அல்-
்லாஹ்வின் தண்டமன இறஙகுமதபைலாது, 
தீம்மமயத் தடுத்தவர்்களின் மீது அல்-
்லாஹ்வின் அருள் நிசசயம கிமடக்கப்-
பபைறும. அதமனதய த்மற்பைடி வசனம 
எடுத்துக்கலாடடுகின்றது. அதனலால் அல் -
்லாஹ்வினலால் சிறநத சமுதலாயம என்று 
பு்கைப்பைடுவமத ப்மய்பிக்க கூடியவர்-
்க்லா்க  ஒவபவலாருவரும தம வலாழமவ 
அம்மத்துக ப்கலாள்வது இன்றியம்ம -
யலாததலாகும. 

இஸ்லாத்தில் 
சிறந்த சமு்தலாயம்

அருள் ்மமறயலாம அல் குர்ஆன் முதன் 
முதலில் எநதச சமுதலாயத்துடன் தனது 
உமரயலாடல்்கம் ஆரமபித்தததலா அநத 

சமுதலாயம அதன் பதளிவலான வழி்கலாடடல்்கம் -
யும தபைலாதமன்கம்யும வலாழவின் ஒவதவலார் அமச -
விலும பின்பைற்றி ஓர் ஓப்புவம்மயற்ற சமுதலாய்மலா்க 
்மலாற்ற்மமடநதது. அவவலாறலானபதலாரு சமுதலாயம 
வர்லாற்றில் இன்னும உருவலா்கவில்ம். அவர்்க-
்து வலாழவு ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைடுவதற்கும பூமியில் 
அவர்்கள் பவற்றி்கம் ஈடடிகப்கலாள்வதற்கும 
பிரிக்க முடியலாதவலாறு அவர்்கள் அல் குர்ஆனுடன் 
பிமணநது இருநதம்மதய அதற்்கலான ்கலாரண்மலா -
கும.

அன்மன ஆயிஷலா(ரலி) அவர்்களிடம நபி (ஸல்) 
அவர்்க்து பைண்பு்கள் குறித்து வினவப்பைடட 
தபைலாது, அவர்்க்து பைண்பு்கள் அல் குர்ஆனலா்கதவ 
அம்மநதிருநதன (ஆதலாரம: நஸலாயி) என்று 
பைதி்ளித்தலார்்கள். அன்னலாரது ஸஹலாபைலாக்களும 
அவவலாதற குர்ஆனிய ்மனிதர்்க்லா்க வி்ஙகினர்.

ஒவபவலாருவரும ்கலாய்தல் உவத்தலின்றி அல் 
குர்ஆமன அணுகும தபைலாது அதன் உண்ம்மத்தன் -
ம்மமயயும அதன் தபைலாதமன்கம்யும பதளிவலா -
்கதவ புரிநது ப்கலாள்வர். அதன் ஊடலா்க அவர்்கள் 
தம வலாழமவ இமம்மககும ்மறும்மககும ஏற்பை 
அம்மத்துக ப்கலாள்வர். ஈரு்கிலும பவற்றியும 
பபைறுவர்.

அல் குர்ஆன் அரு்ப்பைட ஆரமபை்மலான ்கலா்ப்பை-
குதியில் அரபு ்மக்கள் ்மத்தியில் உதரலா்ம, பைலாரசீ்க, 
இநதிய பைண்பைலாடு்களும யூத, கிறிஸதவ ்மத சிந -
தமன்களும ்கலாணப்பைடடன. இருநத தபைலாதிலும 
அநத ்மக்கள் ்கலாய்தல் உவத்தலின்றி அல் குர்ஆமன 
அணுகினர்.

ஒரு தடமவ நபி (ஸல்) அவர்்களிடம உ்மர் (ரழி) 
அவர்்கள் பதௌரலாத் தவதத்திலிருநது சி் வரி்கம் 
எடுத்துக்கலாடடிய தபைலாது, 'இமறவனின் பபையரலால் 
மூஸலா (அம்) அவர்்கள் உங்கத்லாடு இருநதிருந-
தலாலும அவரும என்மனப் பின்பைற்றுவமதத் தவிர 
தவறுவழி இருநதிருக்கலாது' என்று எடுத்துககூறி-
னலார்்கள்.

அல்குர்ஆன் ்மனித வலாழவில் தலாக்கம ஏற்பைடுத்த 
தவண்டு்மலாயின் அதன் வசனங்கம் பவறு்மதன 
வலாசிப்பைதும உசசரிப்பைதும ்மலாத்திரம தபைலாது்மலா -
்கலாது. ்மலாறலா்க அதன் தூமதயும ்கருத்துக்கம்யும 
உரிய ஒழுஙகில் வி்ஙகிடும முயற்சியில் ஈடுபைட 

தவண்டும. அதலாவது இஸ்லாமிய அறிஞபரலாருவர் 
குறிப்பிடுவது தபைலான்று, ' த்பைதியின் ்கடடம்்க-
ளுக்கலா்கக ்கலாத்திருககும சிப்பைலாய்்கம்ப் தபைலான்று 
அல் குர்ஆனின் ்கடடம்்கம் அணு்க தவண்டும. 
இவவலாறு தலான் ஆரமபை ்கலா் ்மக்கள் அல் குர்ஆமன 
அணுகினர். அது அவர்்களுககு ஒரு சும்மயலா்க 
இருக்கவில்ம். அதன் பையனலா்க உ்்கம இருககும 
வமரயும முன்னுதலாரணம மிக்க சமுதலாய்மலா்க அவர்-
்கள் தி்கழுகின்றனர்.

அன்மறய ்மக்கள் அல் குர்ஆமன அணுகிய 
தபைலாது அறியலாம்மக ்கலா் வலாழவின் தவறு்கம்யும 
பிமை்கம்யும பதளிவலா்கக ்கண்டு ப்கலாண்டனர். 
அறியலாம்மக ்கலா் வலாழவு தமம்ம நர்க பநருப்-
புக கிடஙகினுள் தலான் ப்கலாண்டு தபைலாய் தசர்ககும 
என்பைமத அவர்்கள் புரிநது ப்கலாண்டனர். அதனலால் 
அல் குர்ஆன் ஊடலா்க வித்மலாசனத்மதயும சுபீடசத்-
மதயும அவர்்கள் பவளிப்பைமடயலா்க எதிர்பைலார்த்த -
னர். அதமன அவர்்கள் அமடநது ப்கலாண்டனர்.

அவவலாறலான ்மனப்பைலான்ம்மயுடன் அல் 
குர்ஆமன அணுகும தபைலாது இன்மறய ்மக்க்லாலும 
அவவலாறலான பிரதிபை்ன்்கம் அமடநது ப்கலாள்் 
முடியும.

அதனலால் தலான் இருபைதலாம நூற்றலாண்டின் இஸ-
்லாமிய சிநதமனயலா்ர் ஒருவர் இவவலாறு குறிப் -
பிடடிருககின்றலார். '்மனிதர்்கள் இருள் சூழநத 
அமறபயலான்றில் அமடக்கப்பைடடிருககிறலார்்கள். 
பவளிசசமின்ம்மயலால் அவர்்கள் அநத அமறயி-
னுள் ்கலாணப்பைடும த்பைலாடங்களிலும ஏமனய 
பபைலாருட்களிலும முடடி த்மலாதிகப்கலாள்கின்றலார் -
்கள். அதன் விம்வலா்க ஆபைத்தலான நிம்்களுககும 
அவர்்கள் உள்்லாகின்றலார்்கள். அநத அமறயினுள் 
்கலாணப்பைடும வி்கம்க யலாரலாவது எரியச பசய்வலாரலா -
யின் எல்த்லாரும ஆபைத்திலிருநது பைலாது்கலாக்கப்பைடு -
வலார்்கள். அநத வி்கம்க எரியச பசய்ய அவர்்களில் 
எவரும ஏன் முற்பைடுகிறலார்்கள் இல்ம்?.

ஆ்கதவ பூமியில் தடடுத்தடு்மலாறி வலாழும ்மனித 
இனம, அல்குர்ஆன் என்ற ஒளி வி்கம்கக ம்கயி -
ப்டுககு்மலாயின் ச்க் ஆபைத்துக்களிலிருநதும 
தமம்மப் பைலாது்கலாத்துகப்கலாள்் வழிபிறககும.

அப்துலலோஹ்...

வ�ோகுப்பு:

வைோஹம்ைட் ்ஸஃப்ெோன்...
சீனன்்கோட்மட, ்பருெமை

வாழ்வில்
ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள்
அல்குர்ஆன்

'நல்ப்லாழுக்கத்மதப் பைரிபூரண -
்மலாககுவதற்த்க நலான் அனுப் -
பைப்பைடதடன்' என்று நபி (ஸல்) 

அவர்்கள் இவவு்்கத்திற்கு அனுப்பைப்-
பைடடதன் தநலாக்கத்மதக கூறும தபைலாது, 
குறிப்பிடடுள்்லார்்கள்.

(ஆதலாரம: அல் முவத்தலா)
அதததநரம 'அல்்லாஹ்வின் அடி -

யலார்்களில் யலார், அல்்லாஹ்வுககு 
மி்கவும பநருக்க்மலானவர்்கள்' என்று 
சி்ர் வினவ 'சிறநத ஒழுக்கமுள்் -
வர்்கள்' என்று நபி (ஸல்) அவர்்கள் 
குறிப்பிடடலார்்கள். (ஆதலாரம: இப்னு 
ஹிப்பைலான்)

்மற்பறலாரு நபிப்மலாழி இவவலாறு கூறு-
கின்றது. '்மனிதர்்களுககுத் தரப்பைடட 
மி்கவும சிறநத பபைலாருள் எது? என வின-
வியதற்கு நபி (ஸல்) அவர்்கள், 'யலாரிடம 
சிறநத ஒழுக்கப்பைண்பைலாடு்கள் ்கலாணப்பைடு-
கின்றததலா அதுதவயலாகும' என்றலார்்கள். 
(ஆதலாரம: திர்மிதி)

'த்மலுப்மலாரு சநதர்ப்பைத்தில், 'எநத 
முஸலிமின் நமபிகம்க முழும்மயலானது 

என வினவியதற்கு, எவரிடம ஒழுக்கப்-
பைண்பைலாடு்கள் இருககின்றததலா அவர்்க-
்து நமபிகம்கதய முழும்மயலானது' என 
நபி (ஸல்) அவர்்கள் பைதி்ளித்துள்்லார்-

்கள். (ஆதலாரம: தப்ரலானி)
அல்்லாஹ்மவ விசுவலாசம ப்கலாண்-

டவர்்கள் அவமன ஈ்மலான் ப்கலாள்் 
தவண்டும. ஈ்மலான் ப்கலாள்்வில்ம் 
என்றலால் நமபிகம்க வ்ரலாது. ஈ்மலான் 
உறுதியலானலால் நல்ப்லாழுக்கம வ்ரும 
எனவும நபி்கள் (ஸல்) அவர்்கள் கூறியுள்-
்லார்்கள். 

நல்ப்லாழுக்கம இல்ம் என்றலால் 
நமபிகம்க என்பைதத இல்ம் என்பைதத 
அர்த்த்மலாகும. அல்்லாஹ்வின் மீதும 
்மறும்ம நலாள் மீதும நமபிகம்க ப்கலாண்ட 

்மனிதன், நல்்தத தபைச தவண்டும. 
இல்ம்தயல் ப்மௌன்மலாய் இருநதிட 
தவண்டும என்றும நபி (ஸல்) அவர்்கள் 
கூறியுள்்லார்்கள். (ஆதலாரம: பு்கலாரி)

இநத நபிப்மலாழி்களின் பைடி நல்-
ப்லாழுக்கம ஒவபவலாருவருககும எவ-
வ்வு தூரம முககிய்மலானது என்பைது 
பதளிவலாகின்றது. அப்பைடி இருநதும 
கூட இவற்மற அறியலாதவர்்கள் தபைலான்று 
நடநது ப்கலாள்பைவர்்கம் ்மக்கள் ்மத்தி-
யில் பைரவ்லா்க அவதலானிக்க முடிகின்-
றது. சி்ர் அறிநதிருநதும ்கவனயீன-
்மலா்கவும அசிரத்மததயலாடும 

நடநது ப்கலாள்கின்றனர். இசபசயற்பைலாடலா-
னது அவர்்கள் அவர்்களுகத்க இமைத்-
துகப்கலாள்ளும தீங்கலா்கதவ அம்மயும. 

தலாம முஸலிம என்கிற சி்மர எடுத்துப் 
பைலாரத்தலால் அவர்்களிடம சிறநத ஒழுக்கப் 
பைண்பைலாடு்கம  ்்கலாண முடியலாது. அதனலால் 
தலான் நபி (ஸல்) அவர்்கள், 'வலாய்வில் 
நலாம முஸலிம' என்றும 'சிறந-
தவர்' என்றும கூறிக-
ப்கலாள்பைவர்்கம்ப் 
பபைரிதும ்கண்-
டித்துள்்லார்-
்கள்.  

நபி (ஸல்) அவர்்கள் ்மனிதப் புனிதரலா-
்கவும ்மக்கள் தபைலாற்றும ்மலாநபியலா்கவும 
ஒழுக்க சீ்ரலா்கவும தி்கழநதலார்்கள். அவர்-
்கள் ்கமடபிடித்த ஒழுக்கத்மததய தபைலாதித் -
தலார்்கள். ஆம்கயினலால் ஸஹலாபைலாப் 
பபைரு்மக்களும நபி்கள் நலாய்கம (ஸல்) 
அவர்்களின் தபைலாதமன்கம் ஏற்றுத் 
நடநதலார்்கள்.எனதவ நலாமும இமறத்தூ-
தர் (ஸல்) அவர்்களின் தபைலாதமன்கம -்
யும ஒழுக்கத்மதயும ்கமடப்பைடித்து 
நடநது நல்ப்லாழுக்கம நிமறநதவர்-
்க்லா்க வலாழமவ அம்மத்துகப்கலாள்் 

முயற்சிப்தபைலாம. 

நேசம் – அன்பு 
என்பது உணர்வுப் -
பூர்ெைோனது. அது 

இலலோைல இவ்வுலகம் இலமல எனலோம். இவ் -
வுலகத்தின் இயகக்ை உயிர்கள் �ஙகளுககிமடயில 
பரஸபரம் பரிைோறிக வகோள்ளும் ்ேசத்�ோல �ோன் நிர்-
ணயிககப்படுகிறது. இவ்வுலகில பிறந� ஒவ்வெோருெ-
ரும் ஏ்�ோ ஒரு ெமகயில �ஙகளுககு பிரியைோனெர் -
களுககிமடயில ்ேசத்�ோல கட்டுண்டு கிடககின்றனர்.

பிறந� நிமிடம் போசத்�ோல �ன் �ோ்யோடு பிமணயும் 
ைனி�ன், இறககும் ெமர அந� போசத்திற்குக கட்டுப்-
பட்டு அ�்னோடு பின்னிப் பிமணநது ெோழ்நது ைடி-
கின்றோன். அென் ைற்றெர்கள் மீது கோட்டும் ்ேசத்தின் 
அைவுககு �குந�து ்போல அென் இறந� பின்னும் 
இவ்வுலகில நிமனவு கூரப்படுகின்றோன். அந� 
ெமகயில ைனி�ர்கள் �ைது ெோழ்வில �ோம் சநதிக-
கும் பலரில சிலமரயோெது உைப்பூர்ெைோகவும் உண்-
மையோகவும் ்ேசிககின்றனர். அந� ்ேசம் சிலரது 
ெோழ்வில �ைது 
உயிமரத் துச்-
சைோக ைதித்து 
இழப்பது ெமரயில 
வகோண்டு வசன்று 
நிறுத்தி விடுகின்றது.

பமடத்� இமறெ -
னுககு அடிபணிந� ஒரு முஸலிமை வபோறுத்�ெமர 
்ேசம் என்பதும் ைற்றெமர உைப்பூர்ெைோக ்ேசிகக 
்ெண்டும் என்பதும் ைோர்ககத்்�ோடு வ�ோடர்புமடய 
மிக முககியைோன ஒன்றோகும். ைோர்ககத்ம� முழு-
மையோக அறியோ� ஒரு முஸலிமை ்ேோககி, “ஒரு 
முஸலிமின் முழுமையோன ்ேசத்திற்கு உரித்�ெரோக 
யோர் இருகக ்ெண்டும்? யோரின் மீது ஒரு முஸலிம் 
உண்மையோன ்ேசம் வகோள்ை ்ெண்டும்? முஸலிம்-
கள் �ைது உயிரினும் ்ைலோன ்ேசத்திற்குரியெரோக 
யோமர ஆககிக வகோள்ை ்ெண்டும்?' என்று வினவி-
னோல, அெர் எவ்வி� �யககமும் இன்றி, 'அலலோஹ்-
வின் தூ�ர் (்ஸல) அெர்கள்' என்று வசோலெோர்.

'உஙகளில ஒருெர் முஃமின் ஆக முடியோது. எதுெ -
மரயில என்றோல �ன் உயிமரயும் �ன் பிள்மைகமை-
யும், வபற்்றோமரயும், எலலோ ைககமை விடவும் ேோன் 
அெனுககு பிரியத்திற்குள்ைெனோக ஆகும் 
ெமரயில' என்று ேபி(்ஸல) அெர்கள் கூறி-
னோர்கள்.

இஸலோத்தின் அடிேோ�்ை இது�ோன். 
ஒருெர் இஸலோத்ம� �ைது ெோழ்கமக 
வேறியோக ஏற்றுக வகோள்கின்றோர் என்றோல அ�ன் 
அர்த்�ம், அெர் முஹம்ைத் (்ஸல) அெர்கள் கூறிய 
அமனத்ம�யும் உண்மை என்று ஒப்புக வகோண்டோர் 
என்றும் அ�மன �ைது ெோழ்வியல வேறியோக கமடபி -
டிகக ெோககு வகோடுககின்றோர் என்பதும் ஆகும்.

இன்று உலகின் மூன்றில ஒரு பஙகு ைககள் 
வ�ோமகமயக வகோண்ட முஸலிம்கள், �ைது ெோழ்வி-
யல வேறியோக இஸலோத்ம� ஏற்றுகவகோண்டுள்ைனர். 
அ�மன, �ைது ெோழ்மெ அர்ப்பணித்து இவ்வுலகிற்கு 
வெளிச்சமிட்டு கோட்டிய முஹம்ைத் (்ஸல) அெர்களின் 
ெோழ்மெ ் போன்று �ைது ெோழ்மெ அமைத்துக வகோள் -
ெ�ோக ைனதில உறுதி வகோண்ட முஸலிம்களில பலர் 
இன்று அவ்ெோறு �ோன் ெோழ்கின்றோர்கைோ என்றோல, 
இலமல என்று�ோன் கூற ்ெண்டும்.

ஒருெமர உைப்பூர்ெைோக ்ேசித்�ல என்பது 

வெறுை்ன 'ேோன் இன்னோமர 
்ேசிககின்்றன்' என்று கூறுெ�-
னோ்லோ, அெமரப் பலெோறோகப் புகழ்ெ�-
னோ்லோ முழுமை வபற்று விடோது. உைப்பூர்ெைோன 
்ேசத்தின் வெளிப்போடு என்பது அெமர அப்படி்ய 
அடிவயோற்றி ெோழ்ெ�ன் மூலமும், அெரது வகோள்-
மககமையும், கருத்துககமையும் �ஙகைது ெோழ்வில 
வெளிப்படுத்துெ�ன் மூலமு்ை பூரணைமடயும்.

அலலோஹ்மெயும், ர்ஸூமலயும் ்ேசிப்பது 
என்பது ஒவ்வெோருெரும் �ைது ெோழ்வில ர்ஸூல 
(்ஸல) அெர்கள் கோட்டிய ெழிமுமறப்படி, ெோழ்ெதில 
வெளிப்பட ்ெண்டும். ேபி முஹம்ைத் (்ஸல) அெர்க-
ளின் ெழிகோட்டு�மல முழுமையோக �ைது ெோழ்கமக-
யில கமடபிடிப்ப்� அெர்கமை ்ேசிப்பது என்ப�ன் 
முழுமையோன அர்த்�ைோகும். அலலோஹ் �ன் அருள் -
ைமறயில, (ேபி்ய!) நீர் கூறுவீரோக! “நீஙகள் அல-
லோஹ்மெ ்ேசிப்பெர்கைோக இருந�ோல என்மனப் 
பின்பற்றுஙகள். அலலோஹ் உஙகமை ்ேசிப்போன். 
உஙகளுககோக உஙகள் போெஙகமை ைன்னிககவும் 
வசயெோன். அலலோஹ் மிகுதியோக ைன்னிப்பெனும் 
மிகுந� கருமணயோைனும் ஆெோன்.' (அல குர்ஆன் 
3:31) 

ேபி(்ஸல) அெர்கமை ்ேசிககும் விஷயத்தில 
்ஸஹோபோககள் முஸலிம்களுககு ேலல்�ோர் முன்ைோ-
திரிகைோெர். அெர்கள் ேபி(்ஸல) அெர்கமை ்ேசிப்-

பதிலும், தீமன ெோழ்கமகயில ேமடமுமறபடுத்து-
ெதிலும், வெறும் ்பச்்சோடு நிறுத்திக வகோள்ைோைல 
முழுமையோக �ஙகள் வசயலில வெளிப்படுத்தினர். 

குமபப் (ரலி) அெர்கள் மு�ல ேபி(்ஸல) அெர்க -
ளின் கோலத்திற்குப் பின்னர் இப்னு உைர்(ரலி) ெமர 
்ஸஹோபோககள் ேபி(்ஸல) அெர்களின் மீது ்ேசத்ம� 
உண்மைப்படுத்திய வி�த்திற்கு ெரலோற்றில நிமறய்ெ 
உ�ோரணஙகள் உள்ைன.  

அ�ோெது ேபி(்ஸல) அெர்களின் கூற்று ஒவ்வெோன்-
மறயும் �ைது ெோழ்கமக ஆணி்ெரோக வகோண்டு முஸ-
லிம்கள் �ம் ெோழ்மெ அமைத்துக வகோள்ை ்ெண்டும். 
அது்ெ உண்மையோன ்ேசத்தின் வெளிப்போடோகும்.

ஒரு �டமெ ேபி (்ஸல) அெர்கள், 'மூன்று விஷ-
யஙகள் ஒருெரிடத்தில இருப்பின் அென் ஈைோனின் 
சுமெமயக கண்டு வகோள்ெோன். அெற்றில ஒன்று 

ஏமனய அமனத்ம�யும் விட, அல-
லோஹ்வும் அெனது தூ�ரும் அெ -
னிடத்தில உெப்பிற்குரியெர்கைோக 
இருகக ்ெண்டும். இரண்டு ஒரு 
ைனி�மர ்ேசிப்ப�ோயின், அெமர 

அலலோஹ்வுககோக்ெ ்ேசிகக ்ெண்டும். மூன்று 
ேரக வேருப்பில ்போடப்படுெம� ஒருென் எந�ைவு 
வெறுப்போ்னோ, அந�ைவு மீண்டும் இமறநிரோகரிப்-
புககு திரும்புெம� வெறுகக ்ெண்டும் என்றோர்கள். 
(ஆ�ோரம்: புகோரி, முஸலிம்).

ஆக்ெ ஒரு முஃமின் இவ்விடயஙகமைக 
மகவகோண்டு ேடப்போ்னயோனோல, அென் குணத்தி-
லும் ேற்பண்புகளிலும் அழகோனெனோக மிளிர்ெோன். 
ேபி(்ஸல) அெர்களின் சுன்னத் ஒவ்வெோன்மறயும் 
பின்பற்றுெதில அதிக அககமர எடுத்துகவகோள்ெோன். 
ேபி(்ஸல) அெர்கமை ்ேசிப்ப�ன் �ோககம், ேபிவைோ -
ழிகமை கண்ைணிகைோக ்போற்றி ெோழ்வில சீரோக 
ேமடமுமறபடுத்துெதில பிரதிபலிகக ்ெண்டும். 
அது்ெ உண்மையோக ேபி(்ஸல) அெர்கமை ்ேசிப் -
ப�ன் அர்த்�ைோகும். 

இதயபூர்வமான நேசம்

அபூ முஷீரோ...

நல்்லாழுக்்கததின் சி்றப்பு
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இணைந்த கல்விச் சேணை 30.10.2021
புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைோதிரி வினோத்்ோள் - 01 - --

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

திருமதி.பதமமா ேநதிரசமமாகன்
புனி்த அநச்தமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13
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1 njhlf;fk; 40 tiuAs;s tpdhf;fSf;Fupa rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 

 
1. 
 
 
 
 

i. 18   ii. 24   iii. 20 
 

2. ntw;wplj;jpw;Fupa nghUj;jkhd tpiliaj; njupT nra;f. 

 3 6 9 

 6 9 12 

 12 15 …… 

 i. 9   ii. 18    iii. 15 
 

3. fPNo jug;gl;Ls;s vz;zpd; xU Nfhyk; cz;lhtjw;F ePf;fg;gl Ntz;ba vz; vJ? 
 6> 8> 10> 11> 12> 14 

 i. 8   ii. 11    iii. 12 
 
4. vkJ ehl;bd; Njrg;glj;jpy; Gifapujg; ghijia Fwpg;gpLk; epwk; ahJ? 

 i. gr;ir  ii. ePyk;   iii. fWg;G 
 
5. 2020k; Mz;L [dtup Kjyhk; jpfjp jpq;fl; fpoik vdpy; 2021k; Mz;L brk;gu; 31k; 

jpfjp vd;d fpoik? 

 i. jpq;fl; fpoik ii. nrt;tha;f; fpoik  iii. Gjd; fpoik 
 

6. 7 4 
    2 
 3 9 

 
NkNy fhl;lg;gl;l ngl;bapDs; cs;s ,yf;fq;fspy; kpfg;ngupa ,yf;fj;ij kpfr;rpwpa 
,yf;fj;jhy; ngUf;fp tUfpd;w tpilia %d;why; tFj;jhy; ngwg;gLk; ,yf;fk; 
ahJ? 

i. 4   ii. 3    iii. 6 
 

7. gpd;tUtdtw;Ws; njhw;W Neha; my;yhjJ? 

 i. khuilg;G  ii. nfhNuhdh   iii. mk;ikNeha; 
 
8. ahidapd; ,isaJ Nghjfk; vdpy; fPupapd; ,isaJ 

 i. gps;is   ii. Fl;b   iii. FQ;R 

4 

2 

8 16 
5 

3 
15 16 

6 

2 
12  

9. khJisf;F Kj;J Nghy ney;Yf;F 

 i. murp   ii. kzp   iii. Kj;J 
 
 njhlu;ig mtjhdpj;J 10 Mk; 11 Mk; tpdhf;fSf;F tpil jUf. 

        +            =  55 

            +            = 60 

   +     +     = 90 

10.           ,d; ngWkjp ahJ? 
  i. 25   ii. 40    iii. 35 
 

11.   +     ngWkjp ahJ? 
  i. 70   ii. 65    iii. 55 
 
12. jug;gl;Ls;s glj;jpid ehd;fhf kbj;J Jisapl;L tpupj;J ghu;j;j NghJ njupAk; 

cUtpd; fPo; NfhbLf. 
 
 
 
 
 
 
13. thdtpy;ypd; tbtk; vd;d? 

 i. miu tl;lk;  ii. KOtl;lk;   iii. ePs; tl;lk; 
 
14. 2011k; Mz;L [dtup khjk; Kjyhk; jpfjp gpwe;j Xu; khztd; 2021k; Mz;L [dtup 

khjk; Kjyhk; jpfjp tiu vj;jid jlit #upaid Rw;wpapUg;ghd; 

 i. 4   ii. 10    iii. 22 
 
15. fbfhuk; xd;wpy; kzpj;jpahy Ks;Sk; epkpl Ks;Sk; xd;wpd; Nky; xd;W mikAk; 

re;ju;g;gk; ve;j Neuj;jpy; tUk; 

 i. gp.g. 12.   ii. K.g. 4.20   iii. Nkw;Fwpg;gpl;l ahTk; rup 
 
16. mWgj;J ehd;fhapuj;J VOE}w;W ,Ugj;jhW vDk; vz;zpYs;s ,yf;fq;fis 

gpd;dhy; ,Ue;J Kd;dhy; vOJk; NghJ fpilf;Fk; vz; ahJ? 

 i. 62748   ii. 64726   iii. 62746 
 
17. rJuKfpia cUthf;ff; $ba cU ahJ? 

 i.       ii.      iii. 

18. “thdpypUe;J tpOk; xU ePu;j;JspNaDk; gad;gLj;jhky; fliyr; nrd;wila 

tplkhl;Nld;” vdf; $wpa kd;dd; ahu;?  

 i. kfh guhf;fpuk ghF  ii. kfhNrdd;  iii. Jl;lifKD 
 
19. xU FLk;gj;jpy; ,uz;L mk;khkhu;fs; ,uz;L kfs;fs; xU ghl;b kw;Wk; xU Ngu;j;jp 

vdpy;> me;j FLk;gj;jpYs;s nkhj;j mq;fj;jtu;fs; vj;jid Ngu;? 

 i. 4    ii. 6   iii. 3   
 
20. xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; $l;Lk; NghJ fpilg;gJ 

 i. ,ul;il vz;   ii. xw;iw vz; iii. $wKbahJ 
 
21. 8 khLfs; 8 rhf;Fg; Gy;iy 8 ehl;fspy; jpd;W Kbf;Fkhapd; xU khL 6 

rhf;Fg;Gy;iy vj;jid ehl;fspy; jpd;W Kbf;Fk; 

 i. 8 ehl;fs;   ii. 48 ehl;fs;  iii. 6 ehl;;fs; 
 
22. re;jpud; thdpy; kpfg;ngupjhf Njhd;Wk; ehs; 

 i. ngsu;zkpf;F Kjy; ehs; 

 ii. ngsu;zkp md;W 

 iii. ngsu;zkpf;F mLj;j ehs; 
 
23. cilapy; gl;l jhu;f;fiwia mfw;Wtjw;F kpf cfe;j nghUs; 

 i. kz;nzz;nza;  ii. rtu;f;fhuk;  iii. vYkpr;rQ;rhW 
 
24. ePy epwj;ijAk; kQ;rs; epwj;ijAk; Nru;f;Fk; NghJ cz;lhFk; epwk; ahJ? 

 i. Cjh    ii. fgpyk;   iii. gr;ir 
 
25. ,e;j cUtpYs;s Kf;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 
      

i. 10 
     ii. 5 
     iii. 8 
 
   
26. xU Gifapujk; 25MtJ fpNyhkPw;wu; fy;ypypUe;J 30 MtJ fy;iy flg;gjw;F 5 

epkplk; vLj;jJ. Gifapujk; mNj fjpapy; nrd;why; 60 MtJ fpNyhkPw;wu; fy;iy 
flg;gjw;F NkYk; vt;tsT epkplq;fs; vLf;Fk; 

 i. 10   ii. 30    iii. 60 
 

 cUtpYs;s jfty;fis kl;Lk; gad;gLj;jp tpiliaj; njupT nra;f. 

   

8 

  2  6  5   9 

       7 

18. “thdpypUe;J tpOk; xU ePu;j;JspNaDk; gad;gLj;jhky; fliyr; nrd;wila 

tplkhl;Nld;” vdf; $wpa kd;dd; ahu;?  

 i. kfh guhf;fpuk ghF  ii. kfhNrdd;  iii. Jl;lifKD 
 
19. xU FLk;gj;jpy; ,uz;L mk;khkhu;fs; ,uz;L kfs;fs; xU ghl;b kw;Wk; xU Ngu;j;jp 

vdpy;> me;j FLk;gj;jpYs;s nkhj;j mq;fj;jtu;fs; vj;jid Ngu;? 

 i. 4    ii. 6   iii. 3   
 
20. xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; $l;Lk; NghJ fpilg;gJ 

 i. ,ul;il vz;   ii. xw;iw vz; iii. $wKbahJ 
 
21. 8 khLfs; 8 rhf;Fg; Gy;iy 8 ehl;fspy; jpd;W Kbf;Fkhapd; xU khL 6 

rhf;Fg;Gy;iy vj;jid ehl;fspy; jpd;W Kbf;Fk; 

 i. 8 ehl;fs;   ii. 48 ehl;fs;  iii. 6 ehl;;fs; 
 
22. re;jpud; thdpy; kpfg;ngupjhf Njhd;Wk; ehs; 

 i. ngsu;zkpf;F Kjy; ehs; 

 ii. ngsu;zkp md;W 

 iii. ngsu;zkpf;F mLj;j ehs; 
 
23. cilapy; gl;l jhu;f;fiwia mfw;Wtjw;F kpf cfe;j nghUs; 

 i. kz;nzz;nza;  ii. rtu;f;fhuk;  iii. vYkpr;rQ;rhW 
 
24. ePy epwj;ijAk; kQ;rs; epwj;ijAk; Nru;f;Fk; NghJ cz;lhFk; epwk; ahJ? 

 i. Cjh    ii. fgpyk;   iii. gr;ir 
 
25. ,e;j cUtpYs;s Kf;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 
      

i. 10 
     ii. 5 
     iii. 8 
 
   
26. xU Gifapujk; 25MtJ fpNyhkPw;wu; fy;ypypUe;J 30 MtJ fy;iy flg;gjw;F 5 

epkplk; vLj;jJ. Gifapujk; mNj fjpapy; nrd;why; 60 MtJ fpNyhkPw;wu; fy;iy 
flg;gjw;F NkYk; vt;tsT epkplq;fs; vLf;Fk; 

 i. 10   ii. 30    iii. 60 
 

 cUtpYs;s jfty;fis kl;Lk; gad;gLj;jp tpiliaj; njupT nra;f. 

   

8 

  2  6  5   9 

       7 

27. tl;lk;> rJuk;> Kf;Nfhzk; %d;Wf;Fk; nghJthd ,yf;fk; 

 i. 5   ii. 7    iii. 6 
 
28. tl;lj;jpw;F kl;Lk; cupj;jhd ,yf;fk; 

 i. 8   ii. 7    iii.5 
 
29. ,iyfs; %yk; Gjpa jhtuj;ij cUthf;Fk; jhtu tif 

 i. ty;yhiu  ii. rijf;fiur;rhd;  iii. fw;whis 
 

30. flYzTfspy; mjpfsT fhzg;gLk; capu;r;rj;J 

 i. fy;rpak;  ii. ,Uk;G   iii. mabd; 
 
31. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;fpd;w NghJ vt;tpj khw;wKk; ,d;wp Njhd;Wk; 

vOj;Jf;fis nfhz;l njhFjp vJ? 

 i. A O H T   ii. A O N T   iii. A H Q T 
 
32. #oy; Neakhd Nghf;Ftuj;Jr; rhjdk; my;yhjJ 

 i. Gifapujk;  ii. Jtpr;rf;fu tz;b  iii. Fjpiu tz;b 
 
33. xU tpisahl;Lg; Nghl;b 90 epkplq;fs; eilngw;wJ. mJ gp.g. 7.30f;F 

Kbtile;jnjdpy; tpisahl;Lg; Nghl;b njhlq;fpa Neuk; vd;d? 

 i. K.g. 6.00  ii. gp.g. 6.30   iii. gp.g. 6.00 
 
34. xU ngl;bapy; 5 kQ;rs; ngd;rpy;fSk; 3 gr;ir ngd;rpy;fSk; 6 ePy ngd;rpy;fSk; 

,Uf;fpd;wd. utp fz;fis %bf; nfhz;L ePy epwg; ngd;rpiy Fiwe;jgl;rk; 
vj;jidahk; jlitapy; vLg;ghd;? 

 i. 8   ii. 9    iii. 6 
 
35. ,uT Ntisapy; ghijapy; gazk; nra;Nthu; mzpa Ntz;ba epwkhdJ 

 i. nts;is  ii. rptg;G   iii. ePyk; 
 
36. ,yq;iff;Nf cupj;jhd KiyA+l;b vJ? 

 i. fhl;;Lf;Nfhop  ii. Gyp    iii. fUq;Fuq;F 
 
37. ,U Nrhb rkr;rPu; mr;Rf;fis kl;Lk;nfhz;l jstbtk; 

 i.       ii.    iii.  
 
 
 
38. $l;lhf Ntiy nra;Ak; NghJ jtpu;f;f Ntz;ba ,ay;G ahJ? 

 i. kw;wtu;fspd; fUj;Jf;fSf;F kjpg;gspj;jy; 

 ii. Neu Kfhikj;Jtj;ij gpd;gw;Wjy; 

 iii. jkf;F tpUk;gpathW nraw;gLjy; 
 

39. ehzaj;jhs; xd;wpy; fhzg;gLk; ,uz;L ifnahg;gq;fSf;F cupatu;fs; 

 i. epjpaikr;ru;> kj;jpa tq;fp MSdu; 

 ii. epjpaikr;ru;> gpujku; 

 iii. [dhjpgjp> epjpaikr;ru; 
 

40. ‘ehk;Gt’ gad;gLj;jg;gLk; njhopy; 
 i. kPd;gpbj; njhopy;  ii. khzpf;ff; fy; mfo;jy; 

 iii. jr;R Ntiy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 2021 ஒக்டோபர் 29 வெள்ளிககிழமை29–10–2021

இணைந்த கல்விச் சேணை

(19ஆம் பக்கம் போர்க்க)

-  பகுதி- -1 ்ேரம் : 1 ைணித்தியோலம்புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைோதிரி வினோத்்ோள் --(00ஆம் பக்கத் வ்ோடர்)

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

3. 1. kUj;Jtd; vd;gjd; vjpu;g;ghw; nrhy;iy vOJf. 

  ……………………………………………………………………………………………… 

2. Nj.f.ep. vd;w RUf;ff; FwpaPl;bid tpupj;J vOJf. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

(2 Gs;spfs;) 
 

4. 1. ntl;bf;nfhs;thd; MdhYk; xl;bf; nfhs;thd; mtd; ahu;? 

  …………………………………………………………………………………………….. 

 2. ‘,d;unew;’ vd;w gpwnkhopr; nrhy;Yf;Fupa jkpo;r; nrhy;iy vOJf. 

  …………………………………………………………………………………………….. 

 (2 Gs;spfs;) 
 
5. nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpakhf vOJf. 
 

1.  midtUk; / ehk; / ehl;bd; / vkJ / ghJfhg;Nghk; / Ngzpg; / 
njhy;nghUs;fisg; 

………………………………………………………………………………………………….. 
(1 Gs;sp) 

 
6. rupahd nrhy;iyj; njupe;J ,ilntspapy; vOJf. 
 

 1. Gtdh epWtd ………………………… Ntiy epWj;jj;jpy; <Lgl;ldu;. 

  i. njhypshsu;fs;   ii. njhopyhsu;fs; 
 

 2. ehk; thOk; ……………………….. kpfTk; mofhdJ. 

  i. #oy;  ii. #sy;  iii. #yy; 
(2 Gs;spfs;) 

 
7. njhlu;nkhopf;Fupa fUj;jpid vOJf. 
 

 1. kw;wtu;fisg; gw;wp mf;fiw ,y;yhjtd; - …………………………………………….. 

 2. tPz; nryT nra;gtu; - ……………………………………………………………………... 
(2 Gs;spfs;) 

 
8. jpUf;Fws; mbapidg; G+u;j;jp nra;f. 
 

 1.  xWj;jhu;f;F xU ehs; ,d;gk; ……………………….. 

  nghd;Wk; …………………… Gfo;. 

 

 

 
 2.  gr;irf; fpsp fdpe;j goj;ijf; nfhj;jpaJ ,q;F ,lk;ngw;w milnkhopfs; vit? 

  ……………………………………………………………………………………………… 

(4 Gs;spfs;) 
 
9. gpd;tUk; Mq;fpyr; nrhw;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

i. Butter fly  - ……………………………………………………………………………. 

ii. Village  - ……………………………………………………………………………. 

iii. Animals - ……………………………………………………………………………. 
 
 rpq;fsr; nrhw;fSf;Fupa fUj;ij jkpopy; vOJf.  

 i. fpuPlh G+kpa - …………………………………………………………………………… 

 ii. trpf;fpypa - …………………………………………………………………………… 

(2x5 = 10 Gs;spfs;) 
 
10. 10 njhlf;fk; 24 tiuAs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 

10.  xd;gjhapuj;Jj; njhs;shapuj;Jj; njhz;Z}W vd;w vz;Zld; xd;iwf; $l;Lk; 

NghJ tUk; vz;iz vOJf. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

11. 1145> 1135> 1125> …………> 1105> …………. vd;w vz;Nfhyj;jpy; Nfhbl;l ,lj;jpy; 
tuNtz;ba vz;fis vOJf. 

 

12. mg;gps; xd;wpd; tpiy &gha; 35.00 vdpd; 7 mg;gps;fspd; tpiy ahJ? 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 
13.  XVII ,t; cNuhk vz;iz ,e;J muhgpa vz;zpy; vOJf. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

14.  3Kg 500g ,y; vj;jid 250g fs; cz;L? 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 

15.  3500g I Kg.g ,y; vOJf. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 2.  gr;irf; fpsp fdpe;j goj;ijf; nfhj;jpaJ ,q;F ,lk;ngw;w milnkhopfs; vit? 

  ……………………………………………………………………………………………… 

(4 Gs;spfs;) 
 
9. gpd;tUk; Mq;fpyr; nrhw;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

i. Butter fly  - ……………………………………………………………………………. 

ii. Village  - ……………………………………………………………………………. 

iii. Animals - ……………………………………………………………………………. 
 
 rpq;fsr; nrhw;fSf;Fupa fUj;ij jkpopy; vOJf.  

 i. fpuPlh G+kpa - …………………………………………………………………………… 

 ii. trpf;fpypa - …………………………………………………………………………… 

(2x5 = 10 Gs;spfs;) 
 
10. 10 njhlf;fk; 24 tiuAs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 

10.  xd;gjhapuj;Jj; njhs;shapuj;Jj; njhz;Z}W vd;w vz;Zld; xd;iwf; $l;Lk; 

NghJ tUk; vz;iz vOJf. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

11. 1145> 1135> 1125> …………> 1105> …………. vd;w vz;Nfhyj;jpy; Nfhbl;l ,lj;jpy; 
tuNtz;ba vz;fis vOJf. 

 

12. mg;gps; xd;wpd; tpiy &gha; 35.00 vdpd; 7 mg;gps;fspd; tpiy ahJ? 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 
13.  XVII ,t; cNuhk vz;iz ,e;J muhgpa vz;zpy; vOJf. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

14.  3Kg 500g ,y; vj;jid 250g fs; cz;L? 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 

15.  3500g I Kg.g ,y; vOJf. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Gyikg; guprpy; guPl;ir khjpup tpdhj;jhs;   -   gFjp 2 
   

1. gpd;tUk; ge;jpia thrpj;J tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 
njhiytpNy epd;w me;j khkuk; ryryntd;W rpypu;j;J Mbf; nfhz;bUe;jJ. mjd; 
fpisfspNy jq;f epw khk;goq;fs; mofhfj; njhq;fpf; nfhz;bUe;jd. Xu; 
mzpw;gps;isAk; xU fpspg;gps;isAk; me;j khkuj;ij neUq;fpd. mzpw;gps;is 
kuf;fpisfspy; jhtpj;jhtp tpisahbaJ. fpspg;gps;is ed;F fdpe;j goq;fisf;  
nfhwpj;Jj; jpd;wJ. ,UtUk; ,izgpupahj ez;gu;fs; Mfpdu;. 
 
1. ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l gpuhzp xd;iw vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ,ul;ilf; fpstpia vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. mUfpNy vd;gjd; vjpu;g;gjj;ij vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ryryntd;W Mbf;nfhz;bUe;jJ vJ? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. mLf;Fj;njhlu; xd;iw vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

6. jq;f epwj;jpy; fhzg;gl;lit vit? 

…………………………………………………………………………………………… 

7. giftu;fs; vd;gjd; vjpu;r;nrhy;iy vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

8. “fpspg;gps;is fdpe;j goq;fisf; nfhwpj;J jpd;wJ” ,t;thf;fpaj;jpy; cs;s 

gadpiy milnkhopia vOJf. 

…………………………………………………………………………………………… 

(8 Gs;spfs;) 
 
 

2. gpd;tUk; gonkhopfspd; fUj;ij vOJf. 
 

1. ,f;fiu khl;Lf;F mf;fiu gr;ir. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ,sq;fd;W gakwpahJ. 

…………………………………………………………………………………………….. 

(2 Gs;spfs;) 
 
 

 பகுதி--2புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைோதிரி வினோத்்ோள்  --

திருமதி.பதமமா ேநதிரசமமாகன்
புனி்த அநச்தமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

(17ஆம் பக்கத் வ்ோடர்)

16.   tupg;glj;jpy; cs;s ngd;rpypd; ePsk; ahJ? 

…………………………………………………………………………………………...…. 
 

17.  250g gUg;G &gha; 50.00 vdpd; 1kg 750g gUg;gpd; tpiy ahJ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

18.  xU Ftpaypy; cs;s khk;goq;fspy; 2/9 gq;F 30 khk;goq;fs; vdpd; me;jf; 
Ftpaypy; cs;s khk;goq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

19.  i. xU Gifapujg; ngl;bapy; 78 gazpfSk; ,d;ndhU Gifapug; ngl;bapy; 918 
gazpfSk; ,Ue;jdu;. ,uz;L ngl;bapYk; cs;s gazpfspd; nkhj;j vz;zpf;if 
ahJ? 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

 ii. ,uz;L ngl;bfspYk; cs;s gazpfSf;fpilapyhd tpj;jpahrk; ahJ? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

20.  xU gps;isf;F 9 nfhg;gpfs; tPjk; 149 gps;isfSf;Fj; Njitahd nfhg;gpfspd; 

vz;zpf;if ahJ? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

21.    vd;Dk; ,yf;fq;fisg; gad;gLj;jp 300 ,Yk; Fiwe;j Xu; vz;iz  
 

vOJf. 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

22.    Mfpa ,yf;fq;fisg; gad;gLj;jp 5000 ,Yk; $ba ,U  
 

vz;fis vOJf. 
 
 i. ………………………  ii. ……………………. 
 

23. 50kg muprp cs;s rhf;fpypUe;J 25kg 500g muprp tpw;fg;gl;lJ. muprpr; rhf;fpy; 
vQ;rpapUe;j muprpapd; msT ahJ? 

 

  ………..kg …………g 
 
 

7 2 4 

1 5 9 6 

19.

24. xU njhl;bapy; ,Ue;j ePupd; msT 200l 00ml mjpy; Kw;whf epug;Gtjw;F 15l 
200ml ePiu ,lNtz;Lk;. njhl;b nfhs;Sk; ePupd; nkhj;j msT  

 
…………..l  …………….ml 

(15x2 = 30 Gs;spfs;) 
 

25. njhlf;fk; 54 tiuAs;s tpdhf;fSs; rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
25. jpdKk; NghjpasT ePu; mUe;Jtjhy; fpilf;Fk; gad; 

 i. rpWePuf Neha; Vw;gLk; 
 ii. clypypUe;J fopTfs; rPuhf ntspNaWk; 

 iii. cly; vil mjpfupf;Fk; 
 
 

26.  ,t;TUtpy; cs;s nghyp]; mjpfhupapdhy; fhl;lg;gLk; rkpf;iQ 

i. Kd;dhy; tUk; thfdq;fs; khj;jpuk; epWj;;Jf. 

ii. Kd;dhy;> gpd;dhy; tUk; thfdq;fs; midj;Jk; epWj;Jf. 

iii. gpd;dhy; tUk; thfq;fs; khj;jpuk; epWj;Jf. 
 

27. ,yq;ifapd; gpujhd tpkhd epiyak; mike;Js;s ,lk;. 

  i. gyhyp  ii. fl;Lehaf;fh  iii. ,uj;kyhid 
 
28. tpgj;jpd; NghJ jdJ ghJfhg;gpw;fhf clk;gpYs;s Xl;Lf;Fs; Eioe;J nfhs;Sk; 

gpuhzp 

 i. kapu;nfhl;b ii. kuq;nfhj;jp  iii. ej;ij 
 
29. gpd;tUtdtw;Ws; fhy;fSk; nrl;ilfSk; ,y;yhjJ 

 i. kPd;   ii. kz;GO   iii. ez;L 
 
30. kuq;fisj; jwpj;jhy; nghe;Jfspy; thOk; ehKk; vkJ FQ;RfSk; mope;J 

tpLNthk;. vq;fshy; #oy; moF ngWk; vd Fwpg;gpLtJ. 

 i. fpsp   ii. tz;zj;Jg;G+r;rp  iii. Fapy; 
 
31. jdJ tho;f;if tl;lj;jpy; ehd;F gUtq;fisf; nfhz;lJ 

 i. gwitfs;  ii. tz;zj;Jg;G+r;rp  iii. GO 
 
32. ehs;NjhWk; Rj;jk; nra;a Ntz;bait 

 i. czTg; ghj;jpuq;fs;> Nfhg;igfs; 

 ii. fg;gp> ,ae;jpuk; 
 iii. jpiur;rPiy> Nkirtpupg;G 
 
 

26.
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இைணந்த கல்விச் ேசைவ
(18ஆம் பக்கத் ெதாடர்)  பகு�--2புலைமப் ப��ல் ப�ட்ைச மா�� �னாத்தாள் 

தமிழ் ேதசிய ேசைவயில்  
தரம் 5 புலைமப் பரிசில்

இலங்ைக ஒ�பரப்பு கூட்டுத்தாபனம்இலங்ைக ஒ�பரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

33. ehk; cz;Zk; cztpy; <w;Wzthff; fUjg;gLtJ 

 i. goq;fs;   ii. ghy;  iii. fPiutif 
 
34. kUj;Jtf; Fzk; nfhz;l ghdtif jahupf;fj; Njitahdit 

 i. ntuypf;fha;> nff;fup> ney;ypf;fha; 
 ii. ty;yhiu> nghd;dhq;fz;zp> Klf;nfhj;jhd; 

 iii. tpy;tk; G+> nghd;dhtuR> Njq;fha;g;G+ fPiu 
 
35. cztpd; Kf;fpaj;Jtk; my;yhjJ 

 i. cly; tsu;r;rp  ii. Neha; Vw;gLjy; iii. clYf;F rf;jp fpilj;jy; 
 
36. gpd;tUtdtw;Ws; #ow;fhuzpfshy; czT mRj;jkilAk; topfSs; xd;W 

 i. J}R gbjy;   ii. czit %lhJ itj;jy; 

 iii. fug;ghd; G+r;rp cztpy; tpOjy; 
 
37. czitj; jahu; nra;Ak; NghJ RaRj;jk;> cztpd; Rj;jk; NgZtjw;F mzpa 

Ntz;baJ 

 i. Vg;ud;  ii. fz;zhb mzpjy; iii. JilJz;L gad;gLj;jy; 
 
38. kue;jwpj;jy;> kiyg;gFjpapy; kz;ntl;Ltjhy; Vw;gLtJ 

 i. kz;rupT  ii. nts;sg;ngUf;F  iii. Rdhkp 
 
39. ghJfhg;gw;w re;ju;g;gq;fs; my;yhjJ 

i. glNfhl;lr; nry;yy;  ii. nts;sj;jpy; ePuhly; 
 iii. tOf;Fk; jd;ikAs;s ,lq;fs; 
 
40. ey;y tpj;Jf;fis eLtjw;F Kd; njupT nra;ag; gad;gLj;Jk; Kiw 

 i. tpj;Jf;fis ePupy; ,Ljy; 

 ii. tpj;Jf;fis kz;zpy; Gijj;jy; 

 iii. tpj;Jf;fis Fspu;rhjdg; ngl;bapy; itj;jy; 
 
41. thfdj;jpy; kQ;rs; epw tpsf;Ffs; xspu;tJ 

 i. thfdk; Kd;dhy; nry;Yk; NghJ 

 ii. thfdk; gpd;dhy; nry;Yk; NghJ 

 iii. thfdk; tyg;gf;fkhfNth ,lg;gf;fkhfNth jpUk;Gk; NghJ 
 
42.  jyjh khspif mike;Js;s ,lk; 

 i. fz;b   ii. Gj;jsk;   iii. khj;jiw 
 
43. nfhOk;G efuj;jpw;F mz;ikapy; flYld; fyf;Fk; ejp 

 i. kfhtyp fq;if  ii. tstfq;if  iii. fsdp fq;if 
 
44.  Ntfkhd Xlf;$ba gwitfspy; xd;W 

 i. jPf;Nfhop   ii. kapy;   iii. nfhf;F 

33. ehk; cz;Zk; cztpy; <w;Wzthff; fUjg;gLtJ 

 i. goq;fs;   ii. ghy;  iii. fPiutif 
 
34. kUj;Jtf; Fzk; nfhz;l ghdtif jahupf;fj; Njitahdit 

 i. ntuypf;fha;> nff;fup> ney;ypf;fha; 
 ii. ty;yhiu> nghd;dhq;fz;zp> Klf;nfhj;jhd; 

 iii. tpy;tk; G+> nghd;dhtuR> Njq;fha;g;G+ fPiu 
 
35. cztpd; Kf;fpaj;Jtk; my;yhjJ 

 i. cly; tsu;r;rp  ii. Neha; Vw;gLjy; iii. clYf;F rf;jp fpilj;jy; 
 
36. gpd;tUtdtw;Ws; #ow;fhuzpfshy; czT mRj;jkilAk; topfSs; xd;W 

 i. J}R gbjy;   ii. czit %lhJ itj;jy; 

 iii. fug;ghd; G+r;rp cztpy; tpOjy; 
 
37. czitj; jahu; nra;Ak; NghJ RaRj;jk;> cztpd; Rj;jk; NgZtjw;F mzpa 

Ntz;baJ 

 i. Vg;ud;  ii. fz;zhb mzpjy; iii. JilJz;L gad;gLj;jy; 
 
38. kue;jwpj;jy;> kiyg;gFjpapy; kz;ntl;Ltjhy; Vw;gLtJ 

 i. kz;rupT  ii. nts;sg;ngUf;F  iii. Rdhkp 
 
39. ghJfhg;gw;w re;ju;g;gq;fs; my;yhjJ 

i. glNfhl;lr; nry;yy;  ii. nts;sj;jpy; ePuhly; 
 iii. tOf;Fk; jd;ikAs;s ,lq;fs; 
 
40. ey;y tpj;Jf;fis eLtjw;F Kd; njupT nra;ag; gad;gLj;Jk; Kiw 

 i. tpj;Jf;fis ePupy; ,Ljy; 

 ii. tpj;Jf;fis kz;zpy; Gijj;jy; 

 iii. tpj;Jf;fis Fspu;rhjdg; ngl;bapy; itj;jy; 
 
41. thfdj;jpy; kQ;rs; epw tpsf;Ffs; xspu;tJ 

 i. thfdk; Kd;dhy; nry;Yk; NghJ 

 ii. thfdk; gpd;dhy; nry;Yk; NghJ 

 iii. thfdk; tyg;gf;fkhfNth ,lg;gf;fkhfNth jpUk;Gk; NghJ 
 
42.  jyjh khspif mike;Js;s ,lk; 

 i. fz;b   ii. Gj;jsk;   iii. khj;jiw 
 
43. nfhOk;G efuj;jpw;F mz;ikapy; flYld; fyf;Fk; ejp 

 i. kfhtyp fq;if  ii. tstfq;if  iii. fsdp fq;if 
 
44.  Ntfkhd Xlf;$ba gwitfspy; xd;W 

 i. jPf;Nfhop   ii. kapy;   iii. nfhf;F 

45. mtru re;ju;g;gnkhd;wpd; NghJ miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk; 

 i. 1929    ii. 119    iii. 991 
 
46. ,ytrf; fy;tpapd; je;ij vd miof;fg;gLtu; 

 i. fyhepjp C.W.W. fd;dq;fuh 

 ii. fyhepjp uP.gP. [hah 
 iii. tz.v];.kfpe;jNjuu; 
 
47. jpupgPlfk; vDk; E}y; vr;rkaj;jtUf;FupaJ  

 i. ngsj;j rkaj;jtUf;F    ii. ,];yhkpaUf;F  

 iii. ,e;J rkaj;jtUf;F 
 

48. ‘fug;G’ vDk; cgfuzk; gad;gLj;jg;gLtJ 

 i. kuNtiyapy;  ii. tptrhaj;jpw;F  iii. flw;nwhopYf;F 
 
49. ,Uk;gpdhy; nra;ag;gl;l mythq;F vDk; cgfuzk; 

 i. fy;nyhd;iwg; Gul;Ltjw;F gad;gLfpwJ 

 ii. kz;iz ntl;Ltjw;F gad;gLfpwJ 

 iii. Fg;igfisf; Ftpg;gjw;Fg; gad;gLfpwJ 
 
50. kuf;fpisfspypUe;J epyj;jpw;F Ntu;fs; nry;Yk; jhtuk; 

 i. ,wg;gu; kuk;  ii. Mykuk;  iii. ehfkuk; 
 
51. ehfku ,jo;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5   iii. 6 
 
52.  ghj;jpunkhd;wpy; cs;s cg;Gf;fiurypy; ,Ue;J cg;igg; gpupj;njLg;gjw;Fr; nra;a 

Ntz;baJ. 

 i. #lhf;Fjy;   ii. Fspuhf;Fjy; iii. tbj;jy; 
 
53. jdJ myfpdhy; kuj;jz;Lfspy; nghe;Jfis mikj;Jj; jdJ tPl;il 

mikf;Fk; gwit 

 i. nrz;gfk;   ii. kuq;nfhj;jp iii. Me;ij 
 
54.  tiyapy; kPd;fs; NrUk; ,lk; 

 i. euk;Gt   ii. fug;G  iii. kb 
(30x1 = 30 Gs;spfs;) 

 
55. fhl;by; Rl;nlupf;Fk; ntapy;. ehk; capu; tho;tjw;F ePu; mtrpak;. Mdhy; 

,g;nghOnjy;yhk; NghjpasT kio nga;tjpy;iy. ,jw;nfy;yhk; fhuzk; 

kdpju;fshy; ‘fhLfs; mopf;fg;gLtNj’. fhLfspd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaq;fSk; Ie;J nrhw;fSf;Ff; Fiwahky; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. vOtha;> gadpiy njhlu;GfSld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(3x2 = 6 Gs;spfs;) 

45. mtru re;ju;g;gnkhd;wpd; NghJ miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk; 

 i. 1929    ii. 119    iii. 991 
 
46. ,ytrf; fy;tpapd; je;ij vd miof;fg;gLtu; 

 i. fyhepjp C.W.W. fd;dq;fuh 

 ii. fyhepjp uP.gP. [hah 
 iii. tz.v];.kfpe;jNjuu; 
 
47. jpupgPlfk; vDk; E}y; vr;rkaj;jtUf;FupaJ  

 i. ngsj;j rkaj;jtUf;F    ii. ,];yhkpaUf;F  

 iii. ,e;J rkaj;jtUf;F 
 

48. ‘fug;G’ vDk; cgfuzk; gad;gLj;jg;gLtJ 

 i. kuNtiyapy;  ii. tptrhaj;jpw;F  iii. flw;nwhopYf;F 
 
49. ,Uk;gpdhy; nra;ag;gl;l mythq;F vDk; cgfuzk; 

 i. fy;nyhd;iwg; Gul;Ltjw;F gad;gLfpwJ 

 ii. kz;iz ntl;Ltjw;F gad;gLfpwJ 

 iii. Fg;igfisf; Ftpg;gjw;Fg; gad;gLfpwJ 
 
50. kuf;fpisfspypUe;J epyj;jpw;F Ntu;fs; nry;Yk; jhtuk; 

 i. ,wg;gu; kuk;  ii. Mykuk;  iii. ehfkuk; 
 
51. ehfku ,jo;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5   iii. 6 
 
52.  ghj;jpunkhd;wpy; cs;s cg;Gf;fiurypy; ,Ue;J cg;igg; gpupj;njLg;gjw;Fr; nra;a 

Ntz;baJ. 

 i. #lhf;Fjy;   ii. Fspuhf;Fjy; iii. tbj;jy; 
 
53. jdJ myfpdhy; kuj;jz;Lfspy; nghe;Jfis mikj;Jj; jdJ tPl;il 

mikf;Fk; gwit 

 i. nrz;gfk;   ii. kuq;nfhj;jp iii. Me;ij 
 
54.  tiyapy; kPd;fs; NrUk; ,lk; 

 i. euk;Gt   ii. fug;G  iii. kb 
(30x1 = 30 Gs;spfs;) 

 
55. fhl;by; Rl;nlupf;Fk; ntapy;. ehk; capu; tho;tjw;F ePu; mtrpak;. Mdhy; 

,g;nghOnjy;yhk; NghjpasT kio nga;tjpy;iy. ,jw;nfy;yhk; fhuzk; 

kdpju;fshy; ‘fhLfs; mopf;fg;gLtNj’. fhLfspd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaq;fSk; Ie;J nrhw;fSf;Ff; Fiwahky; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. vOtha;> gadpiy njhlu;GfSld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(3x2 = 6 Gs;spfs;) 

24. xU njhl;bapy; ,Ue;j ePupd; msT 200l 00ml mjpy; Kw;whf epug;Gtjw;F 15l 
200ml ePiu ,lNtz;Lk;. njhl;b nfhs;Sk; ePupd; nkhj;j msT  

 
…………..l  …………….ml 

(15x2 = 30 Gs;spfs;) 
 

25. njhlf;fk; 54 tiuAs;s tpdhf;fSs; rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
25. jpdKk; NghjpasT ePu; mUe;Jtjhy; fpilf;Fk; gad; 

 i. rpWePuf Neha; Vw;gLk; 
 ii. clypypUe;J fopTfs; rPuhf ntspNaWk; 

 iii. cly; vil mjpfupf;Fk; 
 
 

26.  ,t;TUtpy; cs;s nghyp]; mjpfhupapdhy; fhl;lg;gLk; rkpf;iQ 

i. Kd;dhy; tUk; thfdq;fs; khj;jpuk; epWj;;Jf. 

ii. Kd;dhy;> gpd;dhy; tUk; thfdq;fs; midj;Jk; epWj;Jf. 

iii. gpd;dhy; tUk; thfq;fs; khj;jpuk; epWj;Jf. 
 

27. ,yq;ifapd; gpujhd tpkhd epiyak; mike;Js;s ,lk;. 

  i. gyhyp  ii. fl;Lehaf;fh  iii. ,uj;kyhid 
 
28. tpgj;jpd; NghJ jdJ ghJfhg;gpw;fhf clk;gpYs;s Xl;Lf;Fs; Eioe;J nfhs;Sk; 

gpuhzp 

 i. kapu;nfhl;b ii. kuq;nfhj;jp  iii. ej;ij 
 
29. gpd;tUtdtw;Ws; fhy;fSk; nrl;ilfSk; ,y;yhjJ 

 i. kPd;   ii. kz;GO   iii. ez;L 
 
30. kuq;fisj; jwpj;jhy; nghe;Jfspy; thOk; ehKk; vkJ FQ;RfSk; mope;J 

tpLNthk;. vq;fshy; #oy; moF ngWk; vd Fwpg;gpLtJ. 

 i. fpsp   ii. tz;zj;Jg;G+r;rp  iii. Fapy; 
 
31. jdJ tho;f;if tl;lj;jpy; ehd;F gUtq;fisf; nfhz;lJ 

 i. gwitfs;  ii. tz;zj;Jg;G+r;rp  iii. GO 
 
32. ehs;NjhWk; Rj;jk; nra;a Ntz;bait 

 i. czTg; ghj;jpuq;fs;> Nfhg;igfs; 

 ii. fg;gp> ,ae;jpuk; 
 iii. jpiur;rPiy> Nkirtpupg;G 
 
 

மரபுப் ெபயர்கள்
* ஆடு ேமய்ப்பவன்- - - இைடயன்
* வாகனம் ெசலுத்துபவன்-  - சார�
* ேதர் ெசலுத்துபவன்-  - பாகன்
* �மானம் ெசலுத்துபவன்- வலவன் -  �மா�
* கட்டட ேவைல ெசய்பவன்-  - ெகாத்தன்
* கப்பல் ஓட்டுபவன்- மாலு� -  �காமன்
* யாைனைய பராம�ப்பவன்-  - பாகன்

ெவடித்தல் மூலம் பரவும் வித்துகள்

கா�த்தும்ைப அவைர கடுகு ெவண்�

திருமதி.பத்மா சந்திரேமாகன்
புனித அந்ேதானியார் கல்லூரி
ெகாழும்பு - 13

�ன்னுவெதல்லாம் ெபான்னல்ல.
 கவர்ச்�யானைவெயல்லாம் நல்லைவ அல்ல.
 சூடு கண்ட பூைன அடுப்பங்கைரைய நாடாது.
 அனுபவத்�ன் மூலம் ஆபத்து வராமல் தடுக்கலாம்.
 �ட்டாதா�ன் ெவட்ெடன மற.
 �ைடப்பதற்கு அ�தான ஒன்ைற மறப்பது நன்று.
 எ� வைளயானாலும் த�வைள ேவண்டும்.
 ��ெதன்றாலும் ெசாந்தமான இருப்�டம் ேதைவ.
 மண்கு�ைரைய நம்� ஆற்�ல் இறங்கலாமா?
 ேபா�ையக் கண்டு ஏமாறலாகாது.
 பணம் பாதாளம் வைர பாயும்.
 பணத்தால் எைதயும் சா�க்கலாம்.
 அஞ்�னவன் கண்ணுக்கு ஆகாயெமல்லாம் ேபய்.
 பயமுள்ளவைன எல்லாேம அச்சமூட்டும்.
 நாெமான்று �ைனக்க ெதய்வெமான்று �ைனக்கும்.

 நாம் எண்�யப� எதுவுேம நடந்து �டாது.
 இரக்கப் ேபானாலும் �றக்கப் ேபா.
 வறுைம�லும் ெசம்ைமயாக வாழ ேவண்டும்.
 முயற்�யுைடயார் இகழ்ச்� அைடயார்.
 �டாமுயற்�யுைடயவர் ெவற்� அைடவார்.
 ேபாதுெமன்ற மனேம ெபான் ெசய்யும் மருந்து.
  �ந்ைத�ன் �ைறேவ �றந்த ெசல்வமாகும்.
 எறும்பூர கல்லும் கு�யும்(ேதயும்)
 ெதாடர்ச்�யான முயற்� பலன் தரும்.
 �ைரக் கைடக்கும் எ�ர்க்கைட ேவண்டும்.
 எந்தெவாரு முன்ேனற்றத்துக்கும் ேபாட்� அவ�யம்.
 பழகப் பழகப் பாலும் பு�க்கும்.
 காலம் ெசல்லச் ெசல்ல எதுவும் ச�ப்ைபேய தரும்.
 ஏட்டுச் சுைரக்காய் க�க்கு உதவாது.
 அனுபவமற்ற புத்தகக் கல்� மட்டும் பயன் தராது.

பழெமாழிகள் உணர்த்தும் அர்த்தம்

ெவ�பலவன் கனகாம்பரம் ெபான்னாவரசு பட்டா�

* �ர் ேமல் எழுத்துப் ேபால
�ைலயற்ற தன்ைம
*சூ�யைனக் கண்ட ப� ேபால
மைறந்து ேபாவது
*நகமும் சைதயும் ேபால
ஒற்றுைம
*பசுமரத்தா� ேபால
�ைலத்�ருத்தல்
*பூவும் மணமும் ேபால
��யாமல் இருத்தல்
*உடும்புப் �� ேபால
�டாப்��யாக இருத்தல்
*அத்� பூத்தாற் ேபால
�க அ�தான �கழ்வு
*�ைல�ல் எழுத்துப் ேபால
�ைலயானது
*கல் ேமல் எழுத்துப் ேபால
�ைலத்�ருத்தல்
*��யும் பாம்பும் ேபால
என்றுேம பைக உணர்வு
*காட்�ல் எ�த்த �லா ேபால
பயனற்றது
*ெவந்த புண்�ல் ேவல் பாய்ந்தது ேபால
துன்பத்�ன் ேமல் துன்பம்

 உவைமத் ெதாடர்கள்  
உணர்த்தும் ெபாருள்
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ஒலுவில் துறைமுகதறதைப் பயனபடுததி 
ஆழகடல் மீனபிடித ததைொழிலில் ஈடுபட விரும் -
புகினைவரகளுக்கு ததைறவயொன பயிற்சிகறை 
வழங்குவதுடன, படகுகறை வொங்குவதைற்கு 
கடன வசதிகளும் ஏற்பொடு தசய்து தைருவதைொக 
உறுதியளிததை கடற்தைொழில் அறைசசர, கிழக்கு 
ைொகொணததில் நீரதவைொணறைக்கு தபொருததை-
ைொன இடங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அறடயொ-
ைப்படுததைப்பட்டு விரும்புகினைவரகளுக்கு 
அறவ வழங்கப்படும் எனவும் ததைரிவிததைொர.

அததுடன, படகு கணகொணிப்புக் கருவி-
கறை தபற்றுத தைருவதுடன ததைறலத ததைொடர-
புக் கருவிகளுக்கு வரிக் குறைப்புச தசய்வதைற்-
கும் நடவடிக்றக எடுப்பதைொக உறுதியளிததை 
அறைசசர டக்ைஸ் ததைவொனநதைொ, சட்டவித�ொதை 
ததைொழில் முறைகள் அறனததிற்கும் முடிவு கட்-
டப்படும் எனவும், ைொவட்ட மீனவரகள் விரும் -
பினொல் மூனறு அங்குலததுக்கு குறையொதை 
கணகறை உறடய வறலகறைப் பயனபடுததி 
சுருக்கு வறல ததைொழிலில் ஈடுபடுவதைற்கு 
அனுைதி வழங்குவதைொகவும் ததைரிவிததைொர.

அதைறனத ததைொடரநது, ஒலுவில் துறைமுகத -
திற்கு விஜயம் தைற்தகொணட கடற்தைொழில் 
அறைசசர, மீனபிடித துறைமுகதறதை ஆ�ம்-
பிப்பது ததைொடரபொக துறைசொரநதைவரகளுடன 
கலநதுற�யொடியதுடன, சுைொர 300 தபருக்கு 
உடனடி தவறலவொய்ப்பிறன வழங்கங் கூடிய 
குளிரூட்டல் தபொறிமுறைறய இயக்குவது 
ததைொடரபொகவும் சம்பநதைப்பட்டவரகளுடன 
கலநதுற�யொடினொர. 

பினனர, திருக்தகொவில் பி�ததைசததில் கட -
லரிப்பினொல் பி�ததைச ைக்கள் எதிரதகொள்ளும் 
அதசௌகரியங்கறை பொரறவயிட்ட கடற்தைொ-
ழில் அறைசசர, அறும்றப உட்பட பல்தவறு  
பி�ததைசங்களுக்கு கணகொணிப்பு விஜயம் 
தைற்தகொணடிருநதைறை குறிப்பிடததைக்கது.

ஒலுவில் துமைமுகம் மூலம்... 
(04ஆம் பககத் வ�ோடர்)

சர்ெ்�ச குறைவியல்...
பொதிக்கப்பட்ட 200க்கும் அதிகைொன தைமிழர-
கள் சொரபில் Global Rights Compliance LLP 
எனை அறைப்பினொல் இநதை வழக்கு தைொக்கல் 
தசய்யப்பட்டுள்ைது.   

ைனிதை குலததிற்கு எதி�ொன குற்ைங்களுக் -
கொக இலங்றகயின பல மூததை அதிகொரிகறை 
விசொ�றண தசய்து உரிய தந�ததில் றகது 
தசய்ய தைறலறை வழக்கறிஞருக்கு அறழப்பு 
விடுக்கும் வறகயில் இநதை வழக்கு தைொக்கல் 
தசய்யப்பட்டுள்ைது.   

தைற்தபொறதைய ஜனொதிபதி தகொட்டொபய �ொஜ -
பக்ஷ, பொதுகொப்புச தசயலொைர கைல் குண -
�ட்ண, முனனொள் இ�ொணுவத தைைபதி ஜகத 
ஜயசூரிய உட்பட பல சித�ஷட அதிகொரிகள், 
கடததைல்கள், சட்டவித�ொதை கொவலில் றவததைல் 
ைற்றும் சிததி�வறதை தபொனை ைனிதைகுலததுக்கு 
எதி�ொன குற்ைங்களுக்கு தபொறுப்பொனவரக-
தைன அநதை அறைப்பு ததைரிவிததுள்ைது.   

தைலும் பொதிக்கப்பட்டவரகள் எதிர -
தகொணட துனபுறுததைலின தீவி�ம் இலங்றகறய 
விட்டு தவளிதயறி இங்கிலொநதில் தைஞசம் 
அறடவறதைத தைவி� அவரகளுக்கு தவறு வழி -
யில்றலதயனறும் அநதை அறைப்பு சுட்டிக்கொட் -
டியுள்ைது.   

அதததைொடு, ஜனொதிபதி தகொட்டொபய �ொஜ -
பக்ஷ ைற்றும் பொதுகொப்புச தசயலொைர கைல் 
குண�ட்ண தைறலறையிலொன இலங்றக 
பொதுகொப்புப் பறடயினரின அசசுறுததைல்கள், 
சிததி�வறதைகள் ைற்றும் துனபுறுததைல்களின 
விறைவொக பொதிக்கப்பட்டவரகள் தைங்கள் வீடு-
களுக்குத திரும்புவதைற்கொன உரிறைறய இழந-
தைனத�னறும் அநதை அறைப்பு கூறியுள்ைது.   

இலங்றகயில் தைங்கியிருக்கும் தைங்கள் அன -
புக்குரியவரகளின துனபுறுததைல் ைற்றும் அச-
சுறுததைல்கைொலும், இங்கிலொநதில் தைங்கறை 
தநொக்கித ததைொடரும் கணகொணிப்பு ைற்றும் 
துனபுறுததைல்கைொலும் தைொம் ததைொடரநது அவ-
திப்படுவதைொகவும் அநதை அறைப்பு சுட்டிக்கொட் -
டியுள்ைது.   

இலங்றக ததைொடரபொக சரவததைச குற்ைவியல் 
நீதிைனறில் தைொக்கல் தசய்யப்படுகினை முதைலொ -
வது வழக்கு இதுதவனபது குறிப்பிடததைக்கது.

்போரோடடத்ம�க...
அவர தைலும் குறிப்பிடுறகயில்,   
இைக்குைதி தசய்யப்படும் உ�ைொனது, அவ -

சியம் என உறுதிப்படுததைப்பட்ட பயிரசதசய்-
றககளுக்கு ததைறவயொன உ�ம் ைற்றும் கிருமி-
நொசினிகறை மூனறு அறைசசுக்கள் ஊடொக 
இைக்குைதி தசய்ய விவசொயததுறை அறைசசு 
அனுைதி வழங்கியுள்ைது.   

அதைற்கறைய ததையிறல ைற்றும் ததைங்கு 
உட்பட தபருநததைொட்ட பயிரசதசய்றகக்கு 
ததைறவயொன உ�தறதை தபற்றுக் தகொள்வதைற்-
கொன அறிவுறுததைல் ைற்றும் அனுைதிபததி�ம் 
வழங்கும் தபொறுப்பு தபருநததைொட்ட அறைச -
சுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது.   

சுற்றுலொததுறை தசறவ றகதததைொழி-
லுக்கு அவசியைொன பூக்கள் உட்பட்ட அது -
னுடன ததைொடரபுறடய பயிரசதசய்றகக்கு 
ததைறவயொன அனுைதி பததி�தறதை விநிதயொ-
கிக்கும் அதிகொ�ம் சுற்றுலொததுறை அறைச-
சுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது.   

நீரமூலைொன பயிரசதசய்றக இறடதவ-
ளிறய அடிப்பறடயொகக் தகொணட பயிரச-
தசய்றக ஆகியவற்றுக்கு ததைறவயொன உ�ம் 
இைக்குைதிக்கொன அனுைதிப்பததி�ம் விவசொ-
யததுறை அறைசசின ஊடொக விநிதயொகிக்கப் -
படும்.   

தபரும்தபொகததிற்கு ததைறவயொன தசதைன 
பசறை உ�ம் ைற்றும் நதனொ றநட்�ஜன கிரு-
மிநொசினிகள் நொடு தைழுவிய ரீதியில் உள்ை 
அறனதது விவசொய திறணக்கைங்களுக்கும் 
பகிரநதைளிக்கப்பட்டுள்ைன.   

ஆகதவ விவசொயிகள் தபரும்தபொக விவசொய 
நடவடிக்றககளில் ஈடுப்படுவது அவசியைொ-
கும் எனைொர. 

கலோநிதி வெலிமிடடியோ்ெ...
நறடதபற்ை விதசட தசய்தியொைர ைொநொட்டின -

தபொது அறைசசின தைலதிக தசயலொைர தஜ.சி.
�தனபு� இதைறனத ததைரிவிததைொர.

இறுதிசசடங்குகள் ததைொடரபில் தநற்றைய தினம் 
விதசட தபசசுவொரதறதைதயொனறு நறடதபற்ைதைொக 
ததைரிவிததை அவர, ஜனொதிபதி தகொட்டொபய �ொஜபக்-
ஷவின பணிப்புற�க் கிணங்க ததை�ரின இறுதிக் 
கிரிறயகறை பூ�ண அ�ச ைரியொறதையுடன நடதது-

வதைற்கு தீரைொனிக்கப்பட்டுள்ைதைொகவும் அவர ததைரி-
விததைொர. 

ததை�ரின ைறைவு ததைொடரபில் தநற்று புததை -
சொசன அறைசசில் நறடதபற்ை விதசட தசய் -
தியொைர ைொநொட்டின தபொது சரவைதைத தைறல -
வரகள் தைைது அனுதைொபங்கறை ததைரிவிததுக் 
தகொணடதுடன இன நல்லிணக்கததிற்கும் 
கல்வித துறைக்கும் புததைசொசனததிற்கும் அவர 

அைப்பரிய தசறவயொற்றியுள்ைதைொகவும் ததைரி -
விததைனர.  

ச�வ ைதைத தைறலவரகைொன அக்�தெத� கஸ் -
ஸப்ப ததை�ர, பி�தைைர ைஹிநதை �ொஜபக்சவின ைதை 
அலுவல்களுக்கொன இறணப்புச தசயலொைரக-
ைொன பொபு சரைொ குருக்கள், ெஸன தைௌலவி 
ஆகிதயொரும் இதைனதபொது தைைது அனுதைொபங்கறை 
ததைரிவிததைனர.  (ஸ) 

�னியோர் பஸ் உரிமையோளர்களுககு...
வீதி அனுைதிக் கட்டணம் தசலுதது-
வதைற்கும் குததைறகக் கடன தைவறண-
கறை தசலுததுவதைற்கும் சலுறகக் 
கொல அவகொசம் வழங்குைொறு 
தைனியொர பஸ் உரிறையொைர சங்கப் 
பி�திநிதிகள் தகொரிக்றக விடுததுள் -
ைனர.  

வீதி அனுைதிப்பததி�மினறி, 

அலுவலக தசறவ எனை அடிப் -
பறடயில் தசறவயில் ஈடுபடும் 
பஸ்களுக்கு எதி�ொக சட்ட நடவ -
டிக்றக எடுப்பதைற்கொன தசயற்பொடு-
கறை முனதனடுக்கவும் அறைசசர 
பவித�ொ வனனியொ�ொசசி, அதிகொரி-
களுக்கு ஆதலொசறன வழங்கியுள் -
ைொர. 

fy;gpl;b gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
01.  2022Mk; tUlj;jpy; fy;gpl;b gpuNjr rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; jifik tha;e;j 
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  rfy tpz;zg;gq;fSk; nrayhsh;> fy;gpl;b gpuNjr rig> fy;gpl;b vDk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;  my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. 
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd;  ,lJgf;f Nky; %iyapy; 2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; vdf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

toq;fy;fs; - gjpTf; fl;lzk; (xU cUg;gbf;F &gh 1000.00)

 (i)  mYtyf cgfuzq;fs;/ jsghlq;fs;/ cUf;Fj; jsghlq;fs; kw;Wk; Vida 
cgfuzq;fs;

 (ii)  fhfpjhjpfs;;/ fhfpjq;fs;/ mg;gpahrg; Gj;jfq;fs;/ ghlrhiyg; igfs;/ 
jz;zPH Nghj;jy;fs; cl;gl Vida fhfpjhjpfs;;

 (iii)  kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F cgfuzq;fs;

 (iv)  nfhq;fphPl; fk;gpj; J}z;fs;> `pa+k; Foha;fs;/ nfhq;fphPl; fk;gpj; J}z;fs;/ 
Vida nfhq;fphPl; nghUl;fs;

 (v) laH> ba+g;> ngw;wupfis toq;Fjy; kw;Wk; kPs;epug;gy;

 (vi) thfdq;fs;> ,ae;jpuhjpfs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 (vii)  fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdp cgfuzq;fs; (mr;Rg;nghwp/ a+gpv]; / 
Nlhdh; / fhh;l;hpr; / hpgd; Nghd;wd)

 (viii)  ,yj;jpudpay; jl;lr;R ,ae;jpuk;/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;/ njhiyefy; 
,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;/ Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;/ tpuy; Nuif 
gjpT ,ae;jpuk;;/ fzpj;jy; nghwp  Vida Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;

 (ix)  tpisahl;Lg; nghUl;fs;/ Kd;gs;sp cgfuzq;fs;

 (x) rPUilfs;/ ghjzpfs;/ jpiur; rPiyfs;

 (xi) E}yfg; Gj;jfq;fs;/ rQ;rpiffs;/ nra;jpj; jhs;fs;
 (xii)  nfhq;fphPl; fw;fs;/ kzy;/ g;nshf; fw;fs;/ nghwpapayhsH nrq;fw;fs;/ 

gphpkpf;];/ fl;blq;fs; kw;Wk; tPjp epHkhzj;jpw;fhd nghUl;fis toq;Fjy;

 (xiii)  Rfhjhu/ Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (<h;f;fpy;> 
Jk;Gj;jbfs;> J}hpiffs;> rpwpa fhw;Wilg;gk;> iyNrhy;> fk;g+l;> Fg;igj; 
njhl;bfs;> ifAiwfs;> tha;f; ftrq;fs;> gpuk;Gf; $ilfs; kw;Wk; kio 
mq;fpfs;> `hHgpf;> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; Nghd;wd)

 (xiv) fd;W tiffs;

 (xv) jhH kw;Wk; Nfhyh];

 (xvi) eha;fSf;fhd fOj;Jg;gl;bfs;

 (xvii) epidTr; rpd;dq;fs;

 (xviii) gioa nra;jpj;jhs;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

 (xix) fputy; toq;FeHfs;

 (xx) jpfjp Kj;jpiufs; / ,wg;gh; Kj;jpiufs; toq;Fjy;

 (xxi) vhpnghUs;

 (xxii) vhpthA rpypz;lHfs;

 (xxiii)  rPnke;J> ,Uk;G> gpizr;ry;fs;;> fk;gp tiffs; g+r;R tiffs;> $iuj; 
jfLfs;> Mzp tiffs; kw;Wk; Vida eph;khzg; nghUl;fs;

 (xxiv)  tPjp;g; guhkhpg;G cgfuzq;fs; (kz;ntl;b/ rty;/ Nuf;iffs; / mhpths; / 
mhpths; kidfs;)

 (xxv) cj;jpNahfg+h;t milahs ml;ilfs; jahhpj;jy;

03. Nritfs; - gjpTf; fl;lzk; (xU cUg;gbf;F &gh 1000.00)

 (i) mr;R Nritfis toq;Fjy;

 (ii) thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

 (iii) thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy;

 (iv)  thfdq;fSf;fhd F\d; ,Ljy;> fhh;gl; ,Ljy;> nfd;t]; kiwg;Gfis 
toq;Fjy;

 (v)  thfdq;fSf;fhd tPy; viyd;nkd;l;> tPy; ngyd;]; kw;Wk; lah;fis 
khw;Wjy;

 (vi) thfdq;fSf;fhd jfu Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R Ntiyfs;

 (vii) thfdq;fSf;fhd tspr;rPuhf;f Ntiyfs;

 (viii) thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sy;

 (ix) nkhopngaHg;Gr; Nritfis toq;fy;

 (x) thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;fy;

 (xi) midj;J cUf;fpnahl;Lk; Ntiyfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

 (xii)  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah 
,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; gOJghHj;jy; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

 (xiii) laHfis kPs; epug;Gjy;

 (xiv) tspr; rPuhf;fp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; nghUj;Jjy; (fl;blk;)

 (xv)  tPr;Rf; fj;jp> fj;jpfs;> kz;ntl;bfs;> ntl;Lf; fj;jpfs;> rhf;filr; rty;fs; 
cl;gl tptrha kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

 (xvi)  fputy; Nghf;Ftuj;J nra;Nthh; (rigapd; mjpfhug; gphptpYs;s fpis 
tPjpfs; kw;Wk; Vida Njitg;ghLfSf;fhf)

 (xvii)  8 njhd;Df;F Nkw;gl;l tPjpfis mOj;Jk; cUis ,ae;jpuq;fs;> Nkhl;lhH 
fpNulHfs; kw;Wk; Vida ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy;

 (xviii)  tpohf;fSf;Fj; Njitahd Nkilfs;> xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd;ndhsp> 
gpsh];bf; fjpiufs;> $lhuq;fs; cl;gl Vida tpohg; nghUl;fis 
toq;Fjy;

 (xix)  tpohf;fspd; NghJ czT ghd tiffis toq;Fjy;

 (xx) mwptpj;jy; gyiffs;> fl;lTl;Lf;fs;/ ngdHfs;/ ];bf;fHfs;/ bd;ll; nra;jy;
 (xxi) epy msit Ntiyfs;

 (xxii)  ghtpj;j gioa nra;jpj;jhs;fs;> ntw;W Nghj;jy;fs;> gioa ,Uk;Gfisf; 
nfhs;tdT nra;jy;.

 (xxiii)  mghafukhd kuq;fis ntl;b tPo;j;Jk; Ntiyfs; kw;Wk; kuq;fis 
,Oj;Jr; nry;yy;

 (xxiv) rl;l eltbf;iffSf;fhd rl;l MNyhrfHfs; kw;Wk; nkhop ngaHg;ghsHfs;

 (xxv) mYtyf cgfuz jpUj;jNtiyfs; (fjpiu> Nkir kw;Wk; fgpndl;)

 (xxvi)  fzdp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; fzdp nkd;nghUs;fis mikj;Jg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

 (xxvii) kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; ePh; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;

 (xxviii) rigapd; Mjdq;fis fhg;GWjp nra;jy;

eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs; (tPjp eph;khzq;fs; kw;Wk; fl;bl eph;khzq;fs;)

  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; Vida rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; gpujpfisr; 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

 (ICTAD Or CIDA) – nray; epiyapYs;s xg;ge;jf;fhuh;fs;

tpiy tiuaiwfs; gjpTf; fl;lzk;

500>000.00 &ghTf;Ff; Fiwe;j Ntiyfs; - &gh 1000.00

1>000>000.00 &ghTf;Ff; Fiwe;j Ntiyfs; - &gh 2000.00

5>000>000.00 &ghTf;Ff; Fiwe;j Ntiyfs; - &gh 2500.00

5>000>000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l Ntiyfs; - &gh 3000.00

03. epge;jidfs;

 1.  tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2021-10-27Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-26Mk; jpfjp 
tiuahd mur Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp toq;fg;gLk;.

 2.  gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; gpuNjr rigapdhy; toq;fg;gLk; 
tpz;zg;gg; gbtj;jpd; %yk; my;yJ ,q;F jug;gl;Ls;s khjphpg; gbtj;jpd; 

gpufhuk; A4 mstpy; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
 3.  gjpTf; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf my;yJ fhNrhiy %ykhf kl;Lk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; fhNrhiyfis nrayhsh;> fy;gpl;b gpuNjr 
rig> fy;gpl;b vDk; ngahpy; vOJjy; Ntz;Lk;.

 4.  xt;nthU toq;fy; / Nritf;fhfTk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gg; gbtq;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ,iaGila toq;fy; kw;Wk; Nritapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

 5.  gjpT nra;ag;gl;Ls;s toq;FeHfSf;F Gwk;ghf NtW egHfsplkpUe;Jk; 

tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L nfhs;tdT chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

 6.  eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpy; tpiykDf;fis rkHg;gpf;fhj my;yJ 

eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpy; nghUl;fis toq;fhj my;yJ tpiykDf;fis 

rkHg;gpf;Fk; NghJ epge;jidfisg; gpd;gw;whj toq;FeHfspd; gjpT Kd; 

mwptpj;jypd;wp ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

 7.  tpahghug; gjpT nra;jy; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw gjpT nra;Ak; 

tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

 8.  VAT gjpT nra;J nfhz;Ls;sth;fs; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 9.  rfy tpz;zg;gq;fSk; 2021-11-26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu kl;LNk 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

 10.  tpiyfisf; NfhUifapy; %d;W Kiwf;F Nky; gjpyspf;fhtpl;lhy; cq;fs; 

gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

 11.  Nkhl;lhH thfd jpUj;jNtiyfs; nra;tjw;F Fwpj;j NrHtp]; epWtdj;ij 

gjpT nra;Ak; NghJ Nkhl;lhH thfd jpUj;jNtiyfs;> bd;fhpq; nra;jy;> 

ngapd;l; nra;jy;> NrHtp]; nra;tjw;fhf gpd;tUk;; tplaq;fs; gw;wp ghPl;rpj;Jg; 

ghh;j;J jifikAs;s epWtdq;fs; khj;jpuNk gjpT nra;ag;gLk;

jiyikafj;jpypUe;J Fiwe;j J}uj;jpypUj;jy;.

fuh[; xd;wpw;fhd ,lg;gug;G

fuh[;[pw;Fr; nrhe;jkhd fUtp kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;

fuh[;[pw;Fr; nrhe;jkhd cjphpg;ghfq;fis fsQ;rpag;gLj;Jk; trjpfs;

Ntiyahl;fs; (mDgtKs;stHfs; kw;Wk; jpwikAs;sth;fs;)

jpUj;jNtiyf;fhf mDg;gg;gLk; thfdq;fspd; ghJfhg;ig cWjp 
nra;jy;

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf Neuj;jpDs; toq;fy; cj;jpNahfj;jh; my;yJ gpujhd 
Kfhikj;Jt cjtpahshplk; tprhhpj;jwpayhk;.
     V.vk;. ,d;gh];>
     jiyth;>
     fy;gpl;b gpuNjr rig.
tprhuizfs;;: 032-2260274> 032-2260275

jpfjp: 2021-10-26

fy;gpl;ba gpuNjr rig
toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd khjphp tpz;zg;gg; gbtk;

01. gpuj;jpNaf tpguq;fs;

 a) tpz;zg;gjhuhpd; KOg; ngah; ..........................................................................................................

 b) Kfthp  ........................................................................................................................................................

 c) njhiyNgrp ,yf;fk;: epiyahdJ ............................... ifalf;fk;:- ...................................

 d) njhiyefy; ,y. ...................................................................................................................................

 e) kpd;dQ;ry; Kfthp .................................................................................................................................

 f) gjpT nra;tjw;F cj;Njrp;f;Fk; tplak; kw;Wk; ,yf;fk;: ...................................................

 g) tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk; : .....................................................................................

  (rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpia ,izf;fTk;)

 h) ntl; thp ,yf;fk; (Gifg;glg; gpujpia ,izf;fTk;):- ......................................................

 i) fld; mbg;gilapy; toq;f ,aYkhd mjpcr;r fhyvy;iy: ..........................................

 j) ,jw;F Kd; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fpapUe;jhy; mJgw;wpa tpguq;fs;

  1.  ........................................................................................................................................................

  2.  ........................................................................................................................................................

  3.  ........................................................................................................................................................

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; gpioaw;wit vd 

cWjpg;gLj;JfpNwd;. ,jw;fika vkJ epWtdj;ij 2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feuhfg; 

gjpT nra;J nfhs;SkhW ,j;jhy; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

jpfjp:.....................                                                     .........................................................................
                                                                            tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
                                                  (Kj;jpiu)

2) mYtyf gad;ghl;bw;F
   tpz;zg;g ,yf;fk;:...................................

 toq;FenuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;Sk;NghJ>

 njhif:......................................................  gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:..........................................

 jPh;khdk;:....................................................               ...............................................
toq;fy; cj;jpNahfj;jh;

 jpfjp: ............................................................
    nrayhsh;
    (cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

fy;gpl;ba gpuNjr rig
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 

khjphp tpz;zg;gg; gbtk;

02. gpuj;jpNaf tpguq;fs; :-

 a) tpz;zg;gjhuhpd; KOg; ngah;: .........................................................................................................

 b) Kfthp  ........................................................................................................................................................

 c) njhiyNgrp ,yf;fk;: epiyahdJ ............................... ifalf;fk;:......................................

 d) njhiyefy; ,y. ...................................................................................................................................

  e) kpd;dQ;ry; Kfthp ..................................................................................................................

  f) gjpT nra;tjw;F cj;Njrp;f;Fk; tplak; kw;Wk; ,yf;fk;:

       Jiw juk;;

  Building .................................................................................................................

  Highway .................................................................................................................

  Bridge  .................................................................................................................

 g)  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk;  (rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpia 

,izf;fTk;):- ........................................................................................................................................

 h) ntl; thp ,yf;fk; (rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpia ,izf;fTk;):- .............................

 (i) epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkjp (&gh):- ................................................................................

 j)  mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpf; fld; vy;iy :- ..................................................................................

 k)  fle;j 03 tUlq;fspDs; epiwT nra;Js;s 10 ,yl;rk; &ghTf;F Nkw;gl;l 

Ntiyfs; %d;iwf; Fwpg;gpLq;fs;.

  1. .....................................................................................................................................
  2 .....................................................................................................................................
  3. .....................................................................................................................................

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; gpioaw;wit vd cWjpg;gLj;JfpNwd;. 

,jw;fika vkJ epWtdj;ij 2022Mk; tUlj;jpy; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf gjpT nra;J 

nfhs;SkhW ,j;jhy; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

jpfjp:………………………                                                        .......................................................
                                                                                                      tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
                                               (Kj;jpiu)

3) mYtyf gad;ghl;bw;fhf

                                   tpz;zg;g ,yf;fk;:........................................

 xg;ge;jf;fhunuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;Sk;NghJ>

 njhif:......................................................    gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;: ...................................

 jPh;khdk;:....................................................          ........................................................
                                          toq;fy; cj;jpNahfj;jh;

 jpfjp:..................................................              ........................................................
                                                nrayhsh;
                                           (cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)



யாழ். விசேட நிருபர்

எல்லை தாண்டிய தமிழக மீன-
வர்கள் 23 சப்ையும் இைண்டு 
வாைஙகளுக்கு விளக்கமறியலில 
்வக்க பருத்தித்து்ை நீதிமனைம் 
சேற்றுஉத்தைவிடடது.

கடநத  14ஆம் திகதி தமிழகத்-
தில இருநது இலைங்க கடற்பைப்-
புக்குள் அத்துமீறி  மீனபிடிக்க வநத 
இைண்டு படகுக்ளயும் அதிலி-

ருநத 23 மீனவர்க்ளயும் ்கது  
சேயத கடற்ப்டயினர் கா்ைேகர் 
கடற்ப்ட முகாமில தஙக ்வத்தி-
ருநதனர். 

இது சதாடர்பான வழக்கு இனறு 
பருத்தித்து்ை நீதிமனைத்தில விோ-
ை்ைக்கு வநதசபாது வழக்்க 
விோரித்த நீதவான தமிழக மீன-
வர்க்ள இைண்டு வாைஙகளுக்கு 
விளக்கமறியலில ்வக்க உத்தை-
விடடார்.
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கிளிசோச்சி ஸகநதபுைம் கரும்புத் -
சதாடடக் காணியில ேடாத்தப்படட 
சகௌைவிப்பு நிகழ்வுக்கு வரு்கதநத 
அ்மச்ேர் டக்ளஸ சதவானநதாவின 
எளி்ம்யப் பார்த்த அநதப் பகுதி 
மக்கள், இப்படியும் ஒரு அ்மச்ேர் 
இருப்பாைா எனறு ஆச்ேரியம் சவளி-
யிடடனர். 

அக்கைாயனகுளம் கமேலைசே -
்வப் பிரிவுக்குடபடட கண்ை -
்கபுைம், ஸகநதபுைம், அக்கைாயன, 
ஆ்னவிழுநதான, வனசனரிக்கு -
ளம், சகாைாவில ஆகிய பிைசதேங -
க்ளச் சேர்நத 12 அ்மப்புக்களி -
டம் ஸகநதபுைம் கரும்புத்சதாடடக் 
காணி்யக் ்கயளித்து, அநதப் 
பகுதியிலுள்ள காணிகளற்ை மக்கள் 
இம்மு்ை சபரும்சபாகத்துக்கு 
சேற்சேய்கயில ஈடுபட தலைா ஒரு 
ஏக்கர் படி வழஙக ஏற்பாடு சேயத 
அ்மச்ேர் டக்ளஸ சதவானந -
தா்வ அநதப் பகுதி மக்கள் கரும் -
புத்சதாடடம் காணிப் பகுதிக்கு 
அ்ழத்து ேனறியுடன சகௌைவித்த -
னர். 

இநத நிகழ்வுக்கு வரு்கதநத 
அ்மச்ேரின எளி்ம்யப் பார்த்சத 
அநதப் பகுதி மக்கள் இவவாறு ஆச்ே -
ரியம் சவளியிடடனர். 

”ஒரு அ்மச்ேர் வருவதாக இருந -
தால சமாப்ப ோயகள் வரும். அதி-
ைடிப்ப்ட வரும். உடற் சோத -
்னகள் சேயவார்கள். அப்படி 
எதுவுமினறி ோதாைை ஒரு சபாதும-
கனசபால வரு்க தநது எம் மத்தி-

யில இருநது அவர் கலைநது்ையாடிய 
விதம் எம்்ம ஆச்ேரியத்துக்குள்-
ளாக்கியது” எனறு அநதப் பிைசதே 
மக்கள் சதரிவித்தனர். 

”அ்மச்ேர் டக்ளஸ சதவானநதா 
பற்றி இவவளவுகாலைமும் பலை தைப் -
புக்களும் சமற்சகாண்டுவநத பிைோ -
ைஙக்ளக் சகடடு அவ்ைப் பற்றி 
எம்மிடம் பி்ழயான அப்பிைாயங-
கசள இருநதன. 

ஆனால, அவ்ை இஙகு சேரில 
ேநதித்த பினனர், அநதப் பிைோ -
ைஙகசளலலைாம் சபாயயான்வ 
எனப்த ோம் கண்டுசகாண் -

சடாம்” எனறும் அவர்கள் சமலும் 
கூறினர். 

மிக நீண்ட காலைமாக சிலை தனிப்பட -
டவர்களின அத்துமீறிய ஆக்கிைமிப்-
பினகீழிருநத 196 ஏக்கர் அளவான 
கரும்புத்சதாடடக் காணி்ய மீடடு, 
அ்த அநதப் பகுதி மக்களுக்சக 
வழஙகி மீண்டும் பாரிய அளவில 
கரும்புத்சதாடடத்்த ஆைம்பித்து 
சீனி உற்பத்தியிலும் ஈடுபடுவ-
தற்கு, கிளிசோச்சி மாவடட ஒருங-
கி்ைப்புக்குழு இ்ைத்த்லைவ-
ரும், கடற்சைாழில அ்மச்ேருமான 
டக்ளஸ சதவானநதா ஏற்பாடு 

சேயது சகாடுத்திருநதார். 
இதுவ்ை பலை அைசியலவாதிக-

ளும், அைே அதிகாரிகளும் சதாடர்ச்-
சியாக தமது சகாரிக்்க்ய ஏற்-
றுக்சகாள்ளாமல ஏமாற்றிவநத 
நி்லையில, அ்மச்ேர் டக்ளஸ 
சதவானநதா தமது சகாரிக்்க்ய 
நி்ைசவற்றித் தநத்மக்கு ேனறி 
சதரிவிக்கும் சபாருடசட கரும் -
புத்சதாடடக் காணிப் பகுதியில 
அவருக்கு பிைசதே சபாது அ்மப்-
புக்கள் இ்ைநது சகௌைவிப்பு 
நிகழ்ச்சி்ய ேடாத்தியிருநத்ம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படியும் ஒரு அமைச்சர் இருப்பபாரபா?
ஆச்சரியப்பட்ட அக்கரபாயன் ைக்கள்!ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோடடில  இைோயன உைத்-
திற்கு த்ட விதிக்கப்படடி-
ருக்கும் நி்லையில சேதனப் 
பே்ள  உற்பத்தி்ய கிைாம 
மடடஙகளில ஊக்குவித்து 
உை உற்பத்தியில மாவட-
டத்்த  தனனி்ைவ்டயச் 
சேயய மாவடட அபிவிருத்தி ஒருங -
கி்ைப்புக் குழுத்த்லைவர்  அஙக -
ஜன இைாமோதனால ேடவடிக்்க 
எடுக்கப்படடுள்ளது.

அண்்மயில சதனமைாடசிப்  பிை -
சதேத்தில இடம்சபற்ை கிைாமத்து-
டனான உ்ையாடல நிகழ்ச்சித்திட -
டத்தின  சபாசத சேதனப் பே்ள 
உற்பத்திக்கு  அஙகஜன இைாமோத-
னால முனனுரி்ம  அளிக்கப்படடு 
கிைாமத்திற்கான 3மிலலியன நிதியில 
ஒரு பகுதி நிதியும்  கிைாமம் சதாறும் 
ஒதுக்கீடு சேயயப்படடுள்ளது. கழி -
வுக்ள  தூளாக்கும் இயநதிைஙக -
்ளப் சபற்றுக் சகாடுத்து அதன 
மூலைம் சேதனப் பே்ள  உற்பத்தி-

யில யாழ் மாவடடத்்தத் 
தனனி்ைவ்டயச் சேயய 
தான  எதிர்பார்த்திருப்பதாக 
அஙகஜன எம்.பி சதரிவித்-
திருநதார். இது சதாடர்பாக 
பாைாளுமனை உறுப்பினர் 
அஙகஜன கருத்து சதரிவிக்-
்கயில;சகாசைானா  சோய 
நி்லை்ம காைைமாக 

சபாருளாதாை ரீதியாக பலை தாக்கங-
க்ள எதிர்சகாண்டு  வருகிசைாம்.
இதன காைைமாக கிைாம மடடத்திலி-
ருநது வாழ்வாதாைத்்தக்  கடடிசய-
ழுப்ப சவண்டிய சத்வ ஏற்படடுள் -
ளது. தற்சபாது இைோயன உைமினறி  
விவோயிகள் சேதனப் பே்ள்யக் 
சகாண்டு விவோய உற்பத்தியில 
ஈடுபடடு  வருகினைனர்.இது விவ-
ோயிகளின முதல முயற்சி.எனசவ 
கிைாம மடடஙகளில சேதனப்  
பே்ள உற்பத்தியில சபருமளவில 
ஈடுபடடு; உை உற்பத்தியில தனனி -
்ைவ்டநது  ; விவோயத்்த கடடி -
சயழுப்ப சவண்டிய சத்வ ஏற்பட -
டுள்ளது.

சேதனப் பேளை 
உறபத்திளை ஊக்குவிக்்க 
அங்கஜன் எம்.பி முைறசி

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

புதுக்குடியிருப்பு  பிைசதே சேயலை -
கத்திற்கு முனனால அ்மநதுள்ள 
11 ஏக்கர் காணிகள் சேற்று  இைா-
ணுவத்திடம் இருநது மாவடட அை -
ோஙக அதிபரிடம் ஒப்ப்டக்கப்பட -
டுள்ளது.  

இவவாறு விடுவிக்கப்படட 
காணிக்ள அநத காணியில குடி -
யிருநதவர்களுக்கு  பகிர்நதளிக்கும் 
ேடட ேடவடிக்்கயில புதுக்குடியி-
ருப்பு பிைசதே சேயலைகம்  ஈடுபட -
டுள்ளது. அதுவ்ை இநத காணிகள் 
கிைாம சே்வயாளரின கண்காணிப்-
பில இருக்கும் எனறு பிைசதே சேய-
லைாளர் சதரிவித்துள்ளார்.

 காணியில குடியிருநதவர்்ள 
அ்ழத்த புதுக்குடியிருப்பு பிைசதே 
சேயலைாளர்  த்லை்மயிலைான காணி 

கி்ள அதிகாரிகள் கலைநது்ையா-
ட்லை சமற்சகாண்டுள்ளார்கள். 29 
சபரின 10 ஏக்கர் காணியும் ஒருவ-
ரின 1 ஏக்கர் காணியும் இவவாறு 
விடுவிக்கப்படடுள்ளன. 

தஙகள் வாழ் இடஙக்ள பார்்வ-

யிடட உரி்மயாளர்கள் ஊடகஙக-
ளுக்கு கருத்து சதரிவித்துள்ளார்கள்.

பிைசதே  சேயலைாளர் தஙகளிடம் 
சதரிவித்துள்ள கருத்தில, இநதக் 
காணி கடநத காலைத்தில  அைோங-
கத்தினால லீசிங அடிப்ப்டயில 

சகாடுக்கப்படட காணி லீசிங காலைம்  
முடிவ்டநதபடியால அது அைே 
காணியாகத்தான வரும். நீஙகள் 
வானபயிர்க்ள  ோடடியுள்ளீகள். 
வாழ்நதுள்ளீர்கள். நீஙகள் இருநத 
காணியி்ன தற்ேமயம்  பார்த்து எநத 
ஒரு அபிவிருத்தி ேடவடிக்்ககசளா 
சேயயக்கூடாது. இநத காணியி்ன  
ேடட ேவடிக்்க ஊடாக மக்களுக்கு 
வழஙகவுள்சளாம். 

ோஙகள்  2009 ஆம் ஆண்டிற்கு 
முனனர் இநதக் காணிகளில 
வீட்மநது வாழ்நது வநதுள்ள  
நி்லையில எஙகள் சோத்துக்கள் 
அ்னத்தும் சபாரின சபாது அழிக்-
கப்படடு விடடன.  ப்டயினைால 
கடடப்படட கடடடஙகசள இதில 
மிஞ்சியுள்ளன. சதா்லைத்சதாடர்பு  
சகாபுைம் ஒனறும் உள்ளது எனறும் 
அவர்கள் சதரிவித்துள்ளார்கள்.

புதுக்குடியிருப்பில் விடுவிக்்கப்பட்ட 
்காணி்களை பாரளவையிட்ட மக்்கள்!

முலமலைத்தீவு ைோெடடத்தின் புதுககுடியிருப்பு பிர்ேச வசயலைக பிரிவுககுடபடட புதுக -
குடியிருப்பு பிர்ேச வசயலைகத்துககு முன்போகவுள்்ள இதுெமர இரோணுெப்பயன்போட -
டில இருநே 11 ஏககர் கோணிகம்ள விடுவிப்பேற்குரிய ஆெணத்திமை முலமலைத்தீவு 
ைோெடட பமடக கடடம்ளத்ே்ளபதி ்ைஜர் வஜைரல சிசிற பிலைப்பிடடிய உத்தி்யோக பூர் -
ெைோக முலமலைத்தீவு ைோெடட அரசோஙக அதிபர் க.விைலைநோேனிடம் ்நற்று மகயளித் -
ேோர். புதுககுடியிருப்பு பிர்ேச வசயலைோ்ளர் எஸ். வஜயககோந ைற்றும் கோணிககிம்ள 
அதிகோரிகள்,கிரோை்சமெயோ்ளர் ைற்றும் 68 ஆெது பமட அதிகோரிகள் ஆகி்யர் 
கலைநது வகோணடோர்கள்.

வவுனியா விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு  மாவடடத்தில 18 
இ்ளஞர்களுக்கு பாைாளுமனை 
உறுப்பினர் கலைாநிதி சுசைன  ைாகவ-
னின சிபார்சின அடிப்ப்டயில 
சவ்லைவாயப்பு வழஙகப்படடுள்-
ளது.  

பலசோக்கு அபிவிருத்தி சேயலை-
ணியால குறித்த நியமனஙகள் சேற்று 
முனதினம் (27.10) புதுக்குடியிருப்பு 
பிைசதே சேயலைகத்தில ்வத்து 
பிைசதே சேயலைாளர்  சஜயகாநத், புதுக்-
குடியிருப்புப் பிைசதே ே்ப உறுப்பி-
னர் ேத்தியசுதர்ேன,  பாைாளுமனை 

உறுப்பினரின இ்ைப்புச் சேயலைா-
ளர் கதிைசவலு சேவசவள் ஆகிசயா-
ைால  வழஙகி ்வக்கப்படடுள்ளது.

வறு்ம ஒழிப்பு திடடத்தின 
கீழ்  ஜனாதிபதியின சுபீடேத்தின 
சோக்கி சகாள்்கப் பிைகடனத்திற்கு 
அ்மவாக  பாைாளுமனை உறுப்-
பினர் கலைாநிதி சுசைன ைாகவனின 
சிபார்சில  பலசோக்கி சேயலைணியில 
கீழ் இவ சவ்லை வாயப்பு வழஙகப்-
படடுள்ளது. தமது  வாழ்க்்கயில 
முதன முதலைாக அைே நியமனத்்தப் 
சபற்றுத் தநத்மக்கு குறித்த  இ்ள-
ஞர்கள் பாைாளுமனை உறுப்பினருக்கு 
ேனறி்யயும் சதரிவித்து உள்ளனர். 

சுரரன் ரபா்கவன் எம்பியின் சி்பபார்சில்
முல்மலைத்தீவில் 18 ர்பருககு ரவமலை  

கைசவடடி தினகைன நிருபர் 

பருத்தித்து்ை ஆதாை ்வத்தியோ-
்லையில உயிரிழநத சபண்சைாரு-
வருக்கு சமற்சகாள்ளப்படட அனடி-
ஜன பரிசோத்னயில சகாசைானா 
சதாற்று உறுதி சேயயப்படடுள்ளது.

துனனா்லை சதற்கு, கைசவடடி-
்யச் சேர்நத திருமதி சஜசிகலைா வேந-
தன (வயது- 45) எனபவர் கடநத சேவ-
வாயக்கிழ்ம (26) இைவு உடலேலைக் 
கு்ைவு காைைமாக பருத்தித்து்ை 
ஆதாை ்வத்தியோ்லையின அவேை 

சிகிச்்ே பிரிவில அனுமதிக்கப்படடு 
சிறிது சேைத்தில உயிரிழநதுள்ளார்.

இவருக்கு சமற்சகாள்ளப்படட 
அனடிஜன பரிசோத்னயில சதாற்று 
உறுதி சேயயப்படடுள்ளது. 

சேற்று முனதினம் புதனகி-
ழ்ம(27) பருத்தித்து்ை ஆதாை 
்வத்தியோ்லைக்குச் சேனை பருத்தித்-
து்ை மைை விோை்ை அதிகாரி ேதா-
னநதன சிவைாஜா விோை்ைக்ள 
சமற்சகாண்டு உடற்கூற்று பரிசோத-
்னக்கு உத்தைவிடடுள்ளார்.

யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ். ோவகச் சேரி - தனஙகிளப்புப் 
பகுதியில டிப்பர் வாகனமும் படடா 
ைக வாகனம் ஒனறும்  சேருக்கு சேர் 
சமாதி விபத்துக்குள்ளானதில 6 சபர் 
படுகாய ம்டநதுள்ளனர். குறித்த 
விபத்து சேற்று கா்லை இடம்சபற்-
ைது.

யாழ்ப்பாைத்திலிருநது  பூேகரி 
சோக்கி சேனறு சகாண்டிருநத 

படடா ைக வாகனமும்,  யாழ்ப்பா-
ைம் சோக்கி  வநது சகாண்டிருநத 
டிப்பர் வாகனமும் சேருக்கு சேர் 
சமாதி  விபத்துக்குள்ளாகியிருக்-
கினைன. ேம்பவத்தில 6 சபர் காயம -
்டநத நி்லையில, யாழ்.சபாதனா 
்வத்தியோ்லையில அனுமதிக்கப்-
படடுள்ளனர்.  

ேம்பவம் சதாடர்பில ோவகச்சேரி 
சபாலிஸார் விோை்ைக்ள முன-
சனடுத்துள்ளனர். 

தனஙகிைப்பில் டிப்பர பட்டா 
விபத்து ஆறுசபர படு்காைம்

்பருத்தித்துமையில் இைந்த ப்பண்ணுககு ப்தபாற்று

முல்லைத்தீவு  குறூப் நிருபர்    

முல்லைத்தீவில  மினனல 
தாக்கி மாைவன ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்ளார். இச்ேம்-
பவம் கடநத 26ஆம் திகதி 
முல்லைத்தீவு துணுக்காய 
சதைாஙகண்டல  கிைாமத்தில 
நிகழ்நதுள்ளது.  சதைாஙகண்-
டல அ.த.க பாடோ்லையின தைம் 09  

மாைவனான ேசிக்குமார் 
ஆதவன வயது 14 எனை 
மாைவசன உயிரிழநதுள்-
ளார்.  சதைாஙகண்டல குளப் 
பகுதியில இனசனாருவரு-
டன மாடு சமயத்துக் சகாண்-
டிருநத  சபாது மினனல 
தாக்கியதில மாைவன உயி-
ரிழதுள்ளார். கூடசவ இருநத-

வர் சிறு  காயம்டநதுள்ளார். 

மின்்னல் ்தபாககி ைபாணவன் உயிரிழபபு

23 தமிழ்க மீனவைர்கள் 
விைக்்கமறிைலில்

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

சகாடிகாமம்  சபாலிஸ பிரிவுக்குடபடட சகற்சபலிப் 
பகுதியில  புதனகிழ்ம சமாடடார்  குண்டு ஒனறு மீடகப்-
படடு சேயலிழக்கச் சேயயப்படடுள்ளது.சகற்சபலி  கடற்-
க்ைப் பகுதியில காைப்படட சமாடடார் குண்டு ஒனசை 
இவவாறு சகாடிகாமப்  சபாலிஸாருக்கு தகவல வழஙகப்-
படட நி்லையில விசேட அதிைடிப் ப்டயினைால  மீடகப்-
படடு சேயலிழக்கச் சேயயப்படடுள்ளது.

க்கறசபலியில் சமாட்டர குண்டு மீடபு



22 2021 ஒக்டோபர் 29 வெள்ளிககிழமை29–10–2021

ைோகோணஙகளுககிமடயில்...
மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட ரயில் சேவைசே 

இ்டம்்பற்று ைரும நிவையில் 
்�ொசரொனொ வைரஸ் ஒழிபபுக�ொன ஜனொ-
தி்பதி ்ேேைணியின் அனுமதி கிவ்டத்தவு -
்டன் மொ�ொணங�ளுககிவ்டயிைொன ரயில் 
சேவை�வை உ்டனடிேொ� ஆரமபிக� 
ந்டைடிகவ� எடுக�ப்படும என்றும அைர் 
்்தரிவித்தொர்.  

அ்தற்�ொன அனுமதி கிவ்டத்ததும உ்ட-
னடிேொ�சை �ண்டி, �ொலி, மொத்தவை, 
அனுரொ்தபுரம, புத்தைம, சிைொ்பம, ரமபுக-
�வன, ்்பலிேதவ்த ஆகிே பிரச்தேங�ளி -
லிருந்து ்�ொழுமபுககு ரயில் சேவை�வை 
ந்டததுை்தற்கு முன்சனற்்பொடு�ள் சமற் -
்�ொள்ைப்பட்டுள்ை்தொ�வும அைர் ் ்தரிவித-
துள்ைொர்.  

அச்தசைவை ்தற்ச்பொது ்தற்�ொலி�மொ� 
நிறுத்தப்பட்டுள்ை  ரயில்சை பிரசைே சீட்-
டுக�வை ைழஙகும ந்டைடிகவ��வை 
மீண்டும ஆரமபிப்ப்தற்கு இன்வைே 
தினம நவ்ட்்பறும சமற்்படி ஜனொதி்பதி 
்ேேைணிக குழுவில் தீர்மொனம சமற் -
்�ொள்ைப்ப்ட உள்ை்தொ�வும அைர் சமலும 
்்தரிவித்தொர். (ஸ) 

மூன்று ெோரஙகளுககுள்...
03 ைொரங�ளின் பின்னர் ேந்வ்தககு 

ச்தவைேொன சீ்மந்வ்த விநிசேொகிப்ப-
்தற்கு இைககுமதிேொைர்�ள் உறுதிேளித-
துள்ை்தொ�வும அைர் குறிபபிட்்டொர்.   

சீ்மந்து மற்றும சீனி இைககுமதிேொைர்-
�ளு்டன் அவமச்சில் நவ்ட்்பற்ை �ைந் -
துவரேொ்டலின் பின்னர் ஊ்ட�ங�ளுககு 
�ருதது ்ைளியிடும ச்பொச்த கூட்டுைவுச் 
சேவை�ள் ேந்வ்தப்படுத்தல் அபிவிருததி 
மற்றும நு�ர்சைொர் ்பொது�ொபபு இரொஜொங� 
அவமச்ேர் சமற்�ண்்டைொறு கூறினொர்.   

அது மொததிரமன்றி �்டந்்த தினங�ளில் 
230 ,- 240 ரூ்பொ ைவரயில் சீனியின் விவை 
உேர்ைவ்டந்்தது. எவைொறிருபபினும 
நு�ர்சைொர் அதி�ொரேவ்ப என்ை ரீதியில் 
�ட்டுப்பொட்டு விவைவே நிர்ணயிததுள்-
சைொம.   

எனசை கூட்டுைவு ேங�ங�ள் மற்றும 
ே்்தொே என்்பைற்றில் சிைபபு மற்றும 
்ைள்வை சீனி என்்பைற்வை �ட்டுப -
்பொட்டு விவையில் விநிசேொகிப்ப்தற்கு 
உ�ந்்த ந்டைடிகவ��ள் முன்்னடுக�ப-
்பட்டுள்ைன என்ைொர்.  

சீனோவின் ஒத்துமழப்புககு...
ைழங�ப்படு்மனவும நமபிகவ� 

்ைளியிட்்டொர்.  
சீன மக�ள் ைஙகி (PBOC) மற்றும 

இைஙவ� மததிே ைஙகி (CBSL) இவ்ட-
யிைொன 10 பில்லிேன் சீன யுைொன் 
மதிபபிைொன இரு்தரபபு நிதி ்பரிமொற்ை 
ஒப்பந்்தமொனது, உை�ைொவிே மு்தலீட்்டொ -
ைர்�ளின் உணர்வை ைலுப்படுத்தவும, 
இைஙவ�யின் ்்பொருைொ்தொரம மீ்தொன 
நமபிகவ�வே அதி�ரிப்ப்தற்கும உ்தவும 
என சீன தூதுைர் இ்தன்ச்பொது ைலியுறுத -
தினொர்.  

இரு நொடு�ளுககும இவ்டயிைொன இரொ-
ஜ்தந்திர உைவின் 65 ஆண்டு நிவைவு 
மற்றும இைப்பர், அரிசி ஒப்பந்்தம வ�ச் -
ேொததி்டப்பட்டு 70 ஆண்டு�ள் பூர்ததி-
ேொகின்ைவம ஆகிேைற்வை குறிககும 
2022ஆம ஆண்்டொனது, இைஙவ� – சீன 
இரு்தரபபு உைவின் மி� முககிேமொன 
ஆண்்டொ� விைஙகு்மன சீன தூதுைர் 
சீ.்ென்்ஹொன் நமபிகவ� ்்தரிவித்தொர்.

வகோ்ரோனோவிலிருந்து...
்்தொற்றிலிருந்து குணமவ்டந்துள்ைனர். 
்்தொற்றுககுள்ைொன 20 ஆயிரதது 270 ச்பர் 
்்தொ்டர்ந்தும சிகிச்வேப ்்பற்று ைருகின்ை -
னர்.

 ்�ொசரொனொ வைரஸ் ்்தொற்றினொல் 
சநற்று முன்தினம சமலும 20 ச்பர் உயிரி -
ழந்துள்ைனர். 

உயிரிழந்்தைர்�ளில் ஆண்�ள் 11 ச்பரும 
்்பண்�ள் 09 ச்பரும அ்டஙகுை்தொ�த 
்்தரிவிக�ப்படுகிைது.  

இ்தவனேடுதது, நொட்டில் ்பதிைொன 
்�ொசரொனொ மரணங�ளின் ்மொத்த எண் -
ணிகவ� 13 ஆயிரதது 674ஆ� அதி�ரித-
துள்ைவம குறிபபி்டத்தக�து. 

நோட்டில் வகோவிட்...
்்தரிவிததுள்ைொர்.  

்்டல்்டொ பிைஸ் பிைழ்வு நொட்டுககுள் 
நுவழயும அ்பொேமுள்ைது.ஐககிே இரொச்-
சிேம, அ்மரிக�ொ மற்றும இஸ்சரல் 
ஆகிே நொடு�ளில் ்தடுபபூசித திட்்டம 
்ைற்றி�ரமொ� சமற்்�ொள்ைப்பட்்டச்பொ -
தும, ்்டல்்டொ பிைஸ் பிைழ்ைொல் ஆ்பதது 
மீண்டும அதி�ரிததுள்ை்தொ�வும அைர் 
்்தரிவித்தொர்.

இைஙவ�யும அத்தவ�ே ஆ்பததி-
சைசே உள்ைது என அைர் ்்தரிவித்தொர். 

குழு உறுப்பினரோக...
ஸ்ரீ ஜேைர்்தனபுர ்பல்�வைக�ழ�ததின் 
ச்பரொசிரிேர் நீலி�ொ மைவிச� நிேமிக�ப-
்பட்டுள்ைொர்.   

்�ொசரொனொ வைரஸ் ்்தொற்று ்்தொ்டர்-
்பொன ்பரிசேொ்தவனவே முன்்னடுக -
கும 10 ச்பர் ்�ொண்்ட குழுவில் அைர் 
இவணததுக்�ொள்ைப்பட்டுள்ைொர்.   

இந்்தக குழு இரண்டு ைரு்டங�ளுககு 
்தமது ்ேேற்்பொடு�வை முன்்னடுககு -
்மன அறிவிக�ப்பட்டுள்ைது. 

கோற்று, ைமழயுடனோன...
்்பயேககூடு்மன அறிவிக�ப்பட்டுள்-
ைது.  
இடியு்டன் கூடிே மவழயின் ச்பொது ்பைத்த 
�ொற்று வீேககூடும என ைளிமண்்டைவி -
ேல் திவணக�ைம சமலும குறிபபிட் -
டுள்ைது. 

ஓைந்மதை வி்ேட நிருபர் 

ெவுனியோ கூைோஙகுளம் பகுதியில் வீட்டில் 
நிறுத்தி மெககப்பட்டிருந்தை இரண்டு ்ைோட்டோர் 
மைககிள்கள் தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளன. ்நற்று 
(28) வீட்டில் யோருமில்்ோதை நிம்யில் குறித்தை 
்ைோட்டோர் மைககிள்கள் தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. 

இதைமன அெதைோனித்தை அய்ெர்கள் வீட்டின் 
உரிமையோளருககு இது வதைோடர்போக தைகெல் வதைரி -
வித்திருந்தைனர். அதைன் பின்னர் தீ கட்டுபோட்டுககுள் 
வகோண்டுெரப்பட்டது. குறித்தை ைம்பெத்தில் ஒருெ -
ருககு வைோந்தைைோன இரு ்ைோட்டோர் மைககிள்க-
ளும் பகுதியளவில் எரிந்துள்ளன. 

 ்ைோட்டோர் மைககிள்கள் தீப்பிடிப்பு  

ngWif mwptpj;jy; 
mEuhjGuk; khefu rig

1) mEuhjGuk; khefu rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

thfdj;jhpg;gplq;fs; rpw;Wz;br;rhiyfs;> kPd; jl;Lf;fs; kw;Wk; foptiwfis 

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyg;gFjpf;Ff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

cUg;gb
kPsspf;fg;gLk; 
tpiykDj; 
njhif

gbtf; 
fl;lzk; 
&gh 

tUlhe;j 
Mff; 

Fiwe;j 
Nfs;tp &gh

nghJr; re;ij 375>000.00 1>000.00 7>500>000.00

thfdj;jhpg;gplq;fs;

QhapW re;ij mUfpy; cs;s 
thfdj;jhpg;gplk;

50>000.00 1>000.00 1>000>000.00

J}ghuhka mz;ikapy; thfdj;jhpg;gplk; 10>000.00 1>000.00 200>000.00

rkhjp rpiyf;fz;ikapy; cs;s 
thfdj;jhpg;gplk;

7>500.00 1>000.00 150>000.00

nghJ itj;jparhiyf;fz;ikapYs;s 
thfdj;jhpg;gplk;

150>000.00 1>000.00 3>000>000.00

rpw;Wz;br;rhiyfs;

`hp];re;jpugpl;ba rpw;Wz;br;rhiy 4>500.00 1>000.00 90>000.00

Rd`j Xa;T tpLjp rpw;Wz;br;rhiy 5>000.00 1>000.00 100>000.00

nghJf; foptiwfs;

mgafphpa mz;ikapYs;s 
nghJf;foptiw

3>000.00 500.00 60>000.00

nghJf; Fl;lk nghFd mz;ikapy; 
cs;s foptiw

1>200.00 500.00 24>000.00

thu re;ijapd; gpd;dhy; nghJf;foptiw 

(ADB)
4>260.00 500.00 85>200.00

mf;fu 08 nghJf;foptiw 1>800.00 500.00 36>000.00

FUzhfy; re;jp nghJf;foptiw 2>500.00 500.00 50>000.00

Gjpa g]; epiya nghJf; foptiw 20>000.00 1>000.00 400>000.00

rpWtH tpisahl;luq;F nghJf; 
foptiw

8>220.00 1>000.00 164>400.00

yq;fhuhka nghJf; foptiw 1>800.00 500.00 36>000.00

2) 2021.11.01 Kjy; 2021.11.24 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 03.00 tiu> 
mEuhjGuk;> khefu rigapd; Mizahshplk; ,jw;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jp 
tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3) kPsspf;fg;gLk; tpiykDj; njhifia> mEuhjGuk; khefu rigapd; Kjy;thpd; 
fzf;fpy;> NrUk; tifapy;> epjpj; jpizf;fsj;jpy; nrYj;jpg; gw;Wr;rPl;nlhd;iwg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

4) 2021.11.25 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk; cldbahf> 

mEuhjGuk; khefu rigapd; Nfl;NghH $lj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;. mt; 
Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 
rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

5) g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dH 
fpilf;ff;$bathW> 'khefu MizahsH> khefu rig> mEuhjGuk;" vd;w 
Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;. 

6) ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis> mEuhjGuk; khefu rigapd; khefu 

Mizahshplk;" ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. ,y. 025-2222275)

7) ,J njhlHghf> khefu riapd; ngWiff;FO Nkw;nfhs;Sk; jPHkhdkhdJ> 

,Wjpj;jPHkhdkhf mikAk;. 

lg;spA.vk;. Utd;. tpN[rpq;`> 

khefu MizahsH> 

2021 xf;NlhgH 29Mk; jpfjp

mEuhjGuk;> khefu rig mYtyfj;jpy;. 

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk; - 
rgufKt khfhz rig

tpyq;FzT toq;fy;
APH/SG/AC/01/AF

Nffhiy> ce;Jnfhl> tpyq;F tsh;g;G mgptpUj;jp gapw;rp epiyaj;jpw;F fPNo Fwpg;gpl;Ls;s 
mk;rq;fis toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis rgufKt khfhz rig tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; 
Rfhjhu jpizf;fs mYtyf ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

Type of Animal Feed Quan  ty (Metric Ton) 
[for 12 months]          Bid Bond

01. Dairy Cattle Pellets 150 180,000.00
02. Calf Starter     6   7,200.00
03. Pig Grower     3     3,600.00
04. Creep Feed     3     3,600.00
05. Sow Feed   15   18,000.00
06. Goat Feed     3     3,600.00
07. Layer Feed  100 120,000.00
08. Grower Feed    15   18,000.00
09.` Chick Starter    25   30,000.00
10. Quail Feed      3     3,600.00
11. Sea Shells      3     3,600.00

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

2.  Mh;tKk; jFjp;AKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy rgufKt khfhz 
rig> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;> khfhz gzpg;ghshplkpUe;J 
ngw;W (njhiyNgrp: 0452226927) 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.18 Mk;; jpfjp 
tiuAk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3500 &ghitr; 
nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
nrYj;Jtjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

4.  tpiykDjhuh;fs; cs;@h; my;yJ ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; jahhpg;ghsh;fs; 
my;yJ mjpfhuk; ngw;w Kfth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fs; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5.  2021 etk;gh; 19 Mk;; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 
fPNoAs;s Kfthpapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 
tpiuthfNt fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; Neubahf 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuk;>
rgufKt khfhz rig>
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngWif mwptpj;jy;
nkjJk;gu gpuNjr rig

,q;F gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nkjJk;gu gpuNjr rigf;Fr; 

nrhe;jkhd fil miwfs;> nghJr; re;ijfs;> thur; re;ijfspy; tpw;gid nra;Ak; 

chpik kw;Wk; nghJ kyry$lq;fisg; guhkhpj;J elhj;jpf;nfhz;L nry;tjw;fhf 

2022Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F toq;Ftjw;F ,U gpujpfspy; Kj;;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;L mDg;gg;gLk; Nfs;tpg;gbtq;fs; 2021-11-17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

01. Nfs;tpg; gbtq;fis 2021 etk;gh; khjk; 16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu 

mYtyf Neuj;jpDs; ,e;j mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02. Nfs;tpg; gbtq;fs; 2021 etk;gh; khjk; 17Mk; jpfjp gp.g. 2.15 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

03. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; jhk; 

tpz;zg;gpf;Fk; ml;ltizapYs;s ve;j fil miw> nghJr; re;ij> thur; re;ij 

vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J gjpTj; jghypy; ~~jiyth;>  

nkjJk;gu gpuNjr rig> njy;njdpa|| vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

my;yhtpby; ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;.

04. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff;Fiwe;j Nfs;tpf;Ff; Fiwthf 

Nfs;tpg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gl;lhy; Nfs;tpjhuhpd; Nfs;tp itg;Gj; njhif 

rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.

05. ve;jnthU fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ NtW tifapy; jPh;khdpf;Fk; chpikia nkjJk;gu 

gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

06. ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuUf;F Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik njhlh;ghf 

mwptpf;fg;gl;ljd; gpd; me;j mwptpg;G tpLf;fg;gl;l ehs; Kjy; xU thuj;jpw;Fs; 

,iaGila gpiz itg;Gj; njhifia nrYj;jp Kiwahd cld;gbf;if 

xd;iwr; nra;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;. cld;gbf;if nra;Jnfhs;tijj; jtph;f;Fk; 

re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tp itg;Gj; njhif kPsspf;fg;glhJ vd;gJld;> Nfs;tp ,uj;Jr; 

nra;ag;gLk;.

07. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;.

08. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; nkjJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng. 081-2374067

ml;ltiz

njh. 
,y.

rigf;Fhpj;jhd Mjdk;

2021Mk; 
tUlj;jpw;fhd 

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tpj; 
njhif

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk; 
&gh 

(kPsspf;fg; 
gLk;)

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk; 
&gh 

(kPsspf;fg; 
glhjJ)

1 njy;njdpa nghJr; re;ij 1,029,660.00 3,000.00  1,000.00

2 nkjk`Etu thur; re;ij 295,799.00 1,500.00      1,000.00

3 njy;njdpa khl;biwr;rpf; fil 165,020.00 1,500.00  1,000.00

4 njy;njdpa nghJ kyry$lk; 200,300.00  1,000.00         500.00

5 cb];gj;Jt fil miw ,y. 01 60,600.00 1,000.00      500.00

6 cb];gj;Jt fil miw ,y. 02 49,000.00 1,000.00 500.00

7 cb];gj;Jt fil miw ,y. 03 34,400.00 1,000.00      500.00

8 cb];gj;Jt fil miw ,y. 04 32,500.00 1,000.00      500.00

9 NtlUt fil miw ,y. 01 5,935.00  1,000.00 500.00

10 NtlUt fil miw ,y. 02 5,970.00 1,000.00       500.00

11 NtlUt fil miw ,y. 03 6,540.00 1,000.00      500.00

12 NtlUt fil miw ,y. 04 5,929.00 1,000.00         500.00

13 NtlUt fil miw ,y. 05 5,970.00 1,000.00       500.00

14 cb];gj;Jt thur; re;ij 162,000.00 1,000.00         500.00

15 cb];gj;Jt re;ijf; 
fl;blj;njhFjpapd; Nky; khb 
01Mk; ,yf;f miw

       
96,000.00 1,000.00     500.00

16 cb];gj;Jt re;ijf; 
fl;blj;njhFjpapd; Nky; khb 
02Mk; ,yf;f miw

96,000.00 1,000.00 500.00

2021-10-......
 mNrhf;f rkuNfhd;>
njy;njdpa jiyth;>
nkjJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy; nkjJk;gu gpuNjr rig.

Rfhjhu mikr;R 

Mjhu itj;jparhiy- mf;fiug;gw;W
rpw;Wz;br;rhiy elhj;Jtjw;fhd miog;G 

mf;fiug;gw;W Mjhu itj;jparhiyapd; ngWiff;FO> itj;jparhiy cj;jpNahfj;ju;fs;> 

NehahspfSf;fhd rpw;Wz;br;rhiyapid 01.01.2022 njhlf;fk; 31.12.2022k; jpfjp tiu xU tUl 

fhyj;jpw;F elhj;Jtjw;fhf mDgtk; tha;e;j $l;lhz;ik> epWtdq;fs;> jdpegu;fs; kw;Wk; gjpT 

nra;ag;gl;l rq;fq;fs; vd;gdtw;wplkpUe;J %lg;gl;l tpiykDtpid ,j;jhy; NfhUfpd;wJ.

nj. 

,
tpguk;

ngWif 

Mtzj;jpw;fhd 

gzk; (kPsg;ngw 

KbahjJ)

Nfs;tp gpiz 

(kPsg;ngw 

KbAkhdJ)

01 rpw;Wz;br;rhiy Nrit toq;fy; xU tUl fhyk; 

(2022)

1>500.00 25>000.00

Nky; Fwpg;gpl;l njhifapid itj;jparhiy fhrhsuplk; nrYj;jpa gpd;Ng ngWif Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk;. ngWif Mtzq;fs; 29.10.2021 njhlf;fk; 29.11.2021 tiu ngWifg;gpuptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

G+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykD ,uz;L gpujpapy; jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff;FO Mjhu itj;jparhiy> 

mf;fiug;gw;W vDk; Kftupf;F 2021.12.01k; jpfjp K.g.10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G 

fpilf;ff; $bajhf gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ fzf;Fg;gpuptpYs;s 

ngWifg;ngl;bapy; ,lTk;.

tpz;zg;gjhuu; ,J njhlu;gpy; mDgtk; ngw;wpUg;gNjhL gjpT nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk;. Nkyjpf 

jfty;fSf;F fzf;fhsiu 0672278213 vDk; ,yf;fj;jpy; njhlu;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykD mNjehs; 10.30 kzpf;F epu;thf fl;blj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 2021.12.01k; jpfjp K.g.10.00 

kzpf;Fg; gpd;G fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

itj;jpau; vk;.vr;.vk;. m]hj; 

jiytu; gpuhe;jpa ngWiff; FO 

Mjhu itj;jparhiy> 

mf;fiug;gw;W. 

29.10.2021
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ngWif mwptpj;jy;
2022k; Mz;Lf;fhd Rj;jpfhpg ;Gr; Nritf;fhd tpiykDf; Nfhuy;

ngWif ,y: NP/06/03/Cleaning Service/2022

jiyth;> khfhz mikr;Rg; ngWiff;FO mth;fspdhy; tlf;F khfhz kfspu; tptfhu
mikr;Rf;Fl;gl;l fhhpahyaq;fSf;fhd 2022 Mk; Mz;L [dtup njhlf;fk; 2022 Mk; 
Mz;L brk;gu; tiuahd fhyg;gFjpf;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritia (Cleaning Service) gpd;tUk; 
khtl;lq;fspy; toq;Ftjw;F jifikAs;s Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 
ngWif kDg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y Rj;jpfhpg;Gr; Nrit toq;fNtz;ba khtl;lk; vjpu;ghu;f;fg;gLk; / 
Njitahd Mszp 

vz;zpf;if

01 aho;g;ghzk; 13

02 tTdpah 04

03 fpspnehr;rp 02

04 kd;dhu; 03

05 Ky;iyj;jPT 02

nkhj;jk; 24

1)  Nrit toq;Feu;fs; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;FjYf;fhd tpahghug;gjpTila 
xU eguhfNth my;yJ xU epWtdkhfNth ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fiwe;jJ 
3 Mz;Lfs; ,r;Nritia toq;fpajw;fhd mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2)  Nrit toq;Feh;fspd; gjpT nra;ag;gl;l jiyikf; fhhpahyak; my;yJ gjpT 
nra;ag;gl;l fpisf; fhhpahyak; tlf;F khfhzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gJld; Nritia tlf;F khfhzj;jpd; Ie;J khtl;lq;fspYk; toq;ff; $bajhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3)  jFjp tha;e;j ngWifjhuh; fWg;Gg;gl;baypy; ,lg;gl;l xU Neit toq;Feuhf 
,Uj;jy; MfhJ.

4)  Nrit toq;Feu;fs; ngWiff;fhd Mq;fpyj;jpy; kl;Lk; cs;s ngWif Mtzq;fis 
,y 04> G&bNyd;> mhpahiy> aho;g;ghzj;jpy; mike;Js;s tlf;F khfhz kfspu; 
tptfhu mikr;R mYtyfj;jpy; 29.10.2021 njhlf;fk; 19.11.2021 Mk; jpfjp tiu 
mYtyf ehl;fspy; K.g 9.00 kzp Kjy; gp.g 3.00 kzptiu kPsspf;fg;glhj 
itg;Gg;gzkhf &gh 1000.00 I fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5)  ngWif Mtzq;fs; 22.11.2021 k; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; 
$bathW “jiytu;> khfhz mikr;R ngWiff; FO> kfspu; tptfhu mikr;R> 
tlf;F khfhzk;> ,y 04> G&b Nyd;> mhpahiy> aho;g;ghzk;|. vd;Dk; Kftupf;F 
gjpTj; jghypNyh my;yJ tlf;F khfhz kfspu; tptfhu mikr;R mYtyfj;jpYs;s 
ngWifg; ngl;bapDs; NeubahfNth ,lg;gly; Ntz;Lk;. ngWifg; gj;jpuq;fs; 
midj;Jk; ngWifNeu Kbtpy; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; ngWifjhuNuh 
my;yJ mtuhy; vOj;J%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtNuh fye;J 
nfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

6)  rfy Nfs;tpfSlDk; &gh 115>000/- ngWkjpahd Nfs;tpg;gpiz xd;W ,izf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

7)  fpilf;fg;ngw;w ngWiffis KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth epuhfupg;gjw;Fk; 
kPs; ngWif Nfhuiyf; NfhUtjw;Fk; ngWiff; FO jiytUf;F mjpfhuk; 
cs;sJ.

jpUkjp. &gpdp tujypq;fk;

jiyth;> khfhz mikr;R ngWiff;FO>

kfspu; tptfhu mikr;R> tlf;F khfhzk;>

04> G&b Nyd;

mhpahiy

aho;g;ghzk;. 

jpfjp : 29.10.2021

kfspu; tptfhuk;> Gdu;tho;tspj;jy;> r%fNritfs;> 
$l;LwT> czT toq;fYk; tpepNahfKk;> njhopw; 

JiwAk; njhopy; KidNthu; Nkk;ghLk; kw;Wk; 
tu;j;jfKk; thzpgKk; mikr;R

tlf;F khfhz rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
typfhkk; tlf;F gpuNjr rig

gpuNjr mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - fld; ,y –P163305 

Nrjdg;gris cw;gj;jp epiyak; mikj;jy; - rPuhtis (fl;lk; I)
LDSP/NP/JAF/ VNPS/2021/02

1 .   ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauR>cyf tq;fpaplkpUe;J gpuNjr mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpw;fhf 
flidg; ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; xU gFjp Nrjdg;gris cw;gj;jp epiyak; mikj;jy; - rPuhtis 
(fl;lk; I) nfhLg;gdTf;nfd gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

2 .   jiytu; cs;@uhl;rp kd;w ngWiff;FO typfhkk; tlf;F gpuNjr rig fhq;Nfrd;Jiw (nfhy;yq;fyl;b);  
aho;g;ghzk; tlkhfhzk;> jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis 
fPo;f;fhl;lg;gl;l ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fl;Lkhd NtiyfSf;fhf NfhUfpd;whu;.

3 .  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

4 .    Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; jiyth;> ngWiff;FO typfhkk; tlf;F gpuNjr rig> fhq;Nfrd;Jiw

   (nfhy;yq;fyl;b)> (njhiyNgrp: 021224 1130 fax :-0212243688> email:- vnpskks@yahoo.com) ,y; ,Ue;J Nkyjpf 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; Nkw;$wpa ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; fhiy 09.00 kzp Kjy; 
khiy 14.00 kzp tiu 25.11.2021 tiuahd fhyg;gFjpapy; Nfs;tp Mtzq;fis ghu;itaplyhk;.

5 .   Njitahd jifikfs;> Nfs;tp Mtzk; gFjp 4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf jfty;fs; ml;ltiz 
(Schedule) Nfs;tp Mtzk; gFjp 5 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

6 .   Nfs;tp ngw jFjpAilatuhtjw;F> ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; epjp mikr;R my;yJ cyf tq;fp> 
my;yJ Vw;Wf;nfhs;sf;$ba NtW ve;j epWtdq;fshYk; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List) Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;glhjtuhfTk;> kw;Wk; cs;ehl;L xg;ge;jjhuu;fs; fl;bl fl;Lkhdj;Jiwapy; fPNoAs;s ml;ltizapw; 
fhl;bagb nghUj;jkhd juj;jpw;fhd eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA). gjpTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7 .   Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; g+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw Mq;fpy nkhopapy; jiytu; ngWiff;FO 
typfhkk; tlf;F gpuNjr rig> fhq;Nfrd;Jiw (nfhy;yq;fyl;b) vDk; ,lj;jpy; 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 
2021.11.25 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; fhiy 09.00 kzpf;Fk; 14.00 kzpf;Fk; ,ilapy; kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf &gh. 2000/- nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhfr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

8 .   Nfs;tp ,U gpujpfspy; jahhpj;J jiytu;> ngWiff;FO typfhkk; tlf;F gpuNjr rig> fhq;Nfrd;Jiw 
(nfhy;yq;fyl;b); vDk; Kftupf;F 2021.11.26 Mk; jpfjp khiy 14.30 kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; $bajhf 
mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg;ngl;bapy; ,lg;gl Ntz;Lk;. 
gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ> Nfs;tp Neuk; Kbtile;j clNdNa tUif jUk; 
Nfs;tpjhuupd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

9 .   Nfs;tp Nfhuy; gw;wpa Kd;$l;ba $l;lk; 2021.11.10 jpfjp K.g 11:00 kzpf;F typfhkk; tlf;F gpuNjrrig 
jiyik mYtyfj;jpy; eilngWk;. Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; fye;J nfhs;syhk;. ,jw;F vJtpj 
nfhLg;gdTfSk; toq;fg;glkhl;lhJ.

,y
xg;ge;j 
,yf;fk;

Ntiy tpguk;

kjpg;gPl;Lj; 
njhif 
(kpy;yp 
adpy;)

xg;ge;j 
fhyk;

Ntz;lg; 
gLk; 
juk;

Nfs;tp 
rkh;g;gpf;fg; 
gLk; ,Wjpj;
jpfjpapy;
,Ue;J 
Nfs;tp

nry;Ygb 
ahFk; fhyk;

Ntz;lg;gLk; 
Nfs;tpg; gpiz

gpiz 
itg;G

nry;Y 
gbahFk; 
fhyk;

01 LDSP/NP/JAF/ 
VNPS/2021/02

Nrjdg;gris 
cw;gj;jp epiyak; 
mikj;jy; - 
rPuhtis (fl;lk; 
I)

9.207 90 
ehl;fs;

C7 or 
above

(fl;blk;)

77ehl;fs; 93000/= 11.03.2022

jiytu;>
cs;@u; mjpfhu rig ngWiff;FO typfhkk; tlf;F gpuNjr rig
tlf;F khfhzk;.

Tel – 0212241130 Fax-0212243688,
29.10.2021

k`t Nrhyu; (gpiuNtl;) ypkpl;nll;
gfpuq;f mwptpj;jy;

(PV 129373)
2007k; Mz;bd; 7k; ,yf;f fk;gdpr;rl;lj;jpd; 244k; gpuptpd; 

(3) (M) cg gpuptpd; epajpapd; fPo; tlf;F R+upa cjak; 

(gpiuNtl;) ypkpl;nll; (fk;gdp gjptpyf;fk;: PV 129378)> G+efup 
R+upa rf;jp (gpiuNtl;) ypkpnll; (fk;gdp gjptpyf;fk;: PV 
129372). kw;Wk; fpuhk xspa+l;ly; fk;gdp (gpiuNtl;) ypkpl;nll; 

(fk;gdp gjptpyf;fk;: PV129377) Mfpa fk;gdpfis Fwpj;j 

rl;lj;jpd; 242(1) k; gpuptpd; epajpfspd; fPo; k`t Nrhyu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll; (fk;gdp gjptpyf;fk; PV 129373) cld; 

cj;Njr xUq;fpizg;gpw;fhd gfpuq;f mwptpj;jy;

2021k; Mz;L Mf];l; khjk; 04e; jpfjp rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; 

Mq;fpyk; nkhopfspy; jpdrup gj;jpupiffs; kw;Wk; murhq;f 

tu;j;jkhdp Clhf> vq;fshy; mwptpj;jy; nra;ag;gl;Ls;s 

k`t Nrhyu; (gpiuNtl;) ypkpnll; fk;gdpia> tlf;F R+upa 

cjak; (gpiuNtl;) ypkpl;nll;> G+efup R+upa rf;jp (gpiuNtl;) 

ypkpnll; kw;Wk; fpuhk xspA+l;ly; fk;gdp (gpiuNtl;) ypkpl;nll; 

Mfpa fk;gdp ehd;fpidAk; xUq;fpizg;G mwptpj;jypd; 

gpufhuk;> Nkw;Fwpj;j fk;gdp ehd;fpidAk; xUq;fpizg;G 

nra;tjw;fhd nraw;ghLfs; KOikahf;fg;gl;Ls;sd. 2021k; 

Mz;L nrg;lk;gu; 06e; jpfjp Fwpj;j xUq;fpizg;G nra;Ak; 

nraw;ghLfis> eilKiwg;gLj;Jk; jpfjpahFk; nghOJ> 

xUq;fpizg;G nra;tjw;fhd nraw;ghLfis toq;Ftjw;F> 

xUq;fpizg;G rhd;wpjio Fwpj;j jpdj;jpy; my;yJ 

mj;jpdj;jpy; guprPypf;fg;gLk;.

nrayhsu; 

rigapd; fl;lisg;gb 

k`t Nrhyu; (gpiuNtl;) ypkpnll;

2021k; Mz;L xf;Nlhgu; khjk; 07e; jpfjp

xd;wpize;J mwptpj;jy;
2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3) gpupTf;F 

mikthf

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp 
kw;Wk; rd;i\d; vdu;[p (gpiuNtl;) 

ypkpll; Mfpa epWtdq;fis 
xd;wpizj;jy;

2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 242 (1) gpupTf;F Vw;g xd;wpizg;gjw;fhd 

jPu;khdk; xd;iw rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.

rp (fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPfpA+ 13) kw;Wk; rd;i\d; 

vdu;[p (gpiuNtl;) ypkpll; Mfpa epWtdq;fis 

xd;wpizj;J (fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPtp 118012) Mfpa 

epWtdq;fspd; gzpg;ghsu; rigfs; Nkw;nfhz;Ls;sJ 

vd;gNjhL mjd; %yk; rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.

rp kw;Wk; rd;i\d; vdu;[p (gpiuNtl;) ypkpll; xU 

jdp epWtdkhf xd;wpizf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; 

gpd;du; rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp vd;w ngaupy; 

fPo; njhlug;gLk;.

nrhy;yg;gl;l xd;wpizg;ghdJ fk;gdpfs; gjpthsu; 

jiyik mjpgjp mtu;fshy; xd;wpizj;jy; rhd;wpjo; 

toq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J mKy;gLj;Jtjw;F 

Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.

rigapd; fl;lisg;gb 

Nfhg;gNul; ru;tPr]; (gpiuNtl;) ypkpll; 

nrayhsu;fs; 

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp

rigapd; fl;lisg;gb 

gp];d]; ,d;lypn[d;]; (gpiuNtl;) ypkpll; 

nrayhsu;fs; 

rd;i\d; vdu;[p (gpiuNtl;) ypkpll;

 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G- 2022
fy;Kid khefu rigf;Fl;gl;l gpd;tUk; filfs;> thfdj; jupg;gplq;fSf;fhd 2022 Mk; Mz;bw;fhd 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tplak; ,lk; FwpaPl;L ,y

kPsspf;fg; 
glhjNfs; 
tpg;gbtf; 
fl;lzk;

Nfs;tp 
itg;G

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tpj; 
njhif

01. ,iwr;rpf; filfs;

I. khl;biwr;rpf; filfs;

khl;biwr;rpf; fil ,y- 01 fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/B/01 1,000.00 50,000.00 200,000.00
khl;biwr;rpf; fil ,y- 02 fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/B/02 1,000.00 50,000.00 200,000.00

khl;biwr;rpf; fil ,y- 04
gpujhdtPjp gs;spab 
(fy;Kidf;Fb)

KMC/Kal/B/04 1,000.00 12,000.00 150,000.00

khl;biwr;rpf; fil ,y- 05 ew;gpl;bKid nghJr; re;ij KMC/Nat/B/05 1,000.00 50,000.00 200,000.00
II.  Ml;biwr;rpf; filfs;

Ml;biwr;rpf; fil ,y- 01 fy;KidnghJr; re;ij KMC/Kal/M/01 1,000.00 10,000.00 120,000.00
Ml;biwr;rpf; fil ,y- 02 ew;gpl;bKidnghJr; re;ij KMC/Nat/M/02 1,000.00 5,000.00 12,000.00

III. Nfhop ,iwr;rpf; filfs;

Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-01 fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/C/01 500.00 4000.00 100,000.00
Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-02 fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/C/02 500.00 4000.00 100,000.00
Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-03 gpujhdtPjp gs;spab KMC/Kal/C/03 500.00 4000.00 20,000.00
Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-04 ew;gpl;bKid nghJr; re;ij KMC/Nat/C/04 500.00 4000.00 20,000.00
2. re;ijfs;

I. nghJr; re;ijfs;

fy;Kid nghJr; re;ij fy;Kid efH KMC/Kal/PM/01 3,000.00 500,000.00 4,100,000.00
ew;gpl;bKid nghJr; re;ij ew;gpl;bKid KMC/Nat/PM/01 3,000.00 30,000.00 260,000.00

II. kPd; re;ij

kPd; re;ij fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/FM/01 3,000.00 200,000.00 1,100,000.00
3. thfdj; jupg;gplq;fs;

thfdj; jupg;gplk; - 
Jtpr;rf;futz;b

fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/ 
VP/01 3,000.00 100,000.00 1,300,000.00

thfdj; jupg;gplk; - 
Jtpr;rf;futz;b jtpHe;j

fy;Kid nghJr; re;ij KMC/Kal/ 
VP/02 3,000.00 100,000.00 700,000.00

thfdj; jupg;gplk; - midj;J 
thfdq;fSk;

fy;Kid njw;F- (]h`pwh 
fy;Y}up tPjpapd; tlf;F- 
flw;fiug; gs;sp tPjpapd; 
njw;F)

KMC/Kal/ 
VP/03 3,000.00 100,000.00 750,000.00

thfdj; jupg;gplk; - 
flw;fiu jtpHe;j midj;J 
thfdq;fSk;

fy;Kid tlf;F- (jhstl;lhd; 
tPjpapd; tlf;F-
ngupaePyhtid tPjpapd; 
njw;F)

KMC/Mm/ 
VP/04 3,000.00 50,000.00 650,000.00

thfdj; jupg;gplk; - midj;J 
thfdq;fSk;

fy;KidefH If;fparJf;fk; KMC/Kal/ 
VP/05 3,000.00 30,000.00 300,000.00

thfdj; jupg;gplk;
rha;e;jkUJ (]h`pwh 
fy;Y}up tPjpapd; njw;F - 
itj;jparhiy tPjpapd; tlf;F);

KMC/Kal/VP/06 3,000.00 30,000.00 500,000.00

thfdj; jupg;gplk; 
(fy;Kid efu;. midj;J 
thfdq;fSk;)

jhstl;lhd; tPjpapd; njw;F 
- flw;fiug; gs;sp tPjpapd; 
tlf;F (fy;Kid nghJr; 
re;ij jtpu;e;j)

KMC/Kal/VP/07 3,000.00 30,000.00 1,000,000.00

1 .   tpz;zg;gg; gbtj;jpid thu ehl;fspy; 2021.10.29 Mk; jpfjp Kjy; 2021.11.12 Mk; jpfjp gp.g. 4.00 kzp tiu 
khefu rigapd; epjpg; gpuptpy; ngw;Wf; nfhs;tNjhL

>
 Nfs;tp itg;Gj; njhifapidAk; Fwpj;j fhyg;gFjpapy; 

epjpg;gpuptpy; Nkw;nfhs;syhk;.
2 .   Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; 2021.11.15 Mk; jpfjp gp.g 02.30 f;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; 

my;yJ Neubahf khefu rigapd; Kjy;th; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; NrHf;fyhk;. 
tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;.

3 .   Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jhq;fs; tpz;zg;gk; nra;Ak; tpiykDf;fspd; FwpaPl;L 
,yf;fj;jpid vOjTk;.

4 .   Njh;T nra;ag;gl;l Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tpj; njhifapy; 20% I fhrhfTk;
>
 80% I mq;fPfupf;fg;gl;l (mur/jdpahu;) 

tq;fpapd; cj;juthjf; fbjkhfTk; (Le  er of Guarantee) khefu rig rhh;ghf toq;Fjy; Ntz;Lk;.
5 .   Nkw;gb njhpT nra;ag;gLk; Nfhs;tpjhuh;fs; xU thu fhyj;jpDs; epge;jid 4,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaj;ij 

epiwNtw;wy; Ntz;Lk;. jtWk; gl;rj;jpy; mth;fspd; Nfs;tp epuhfhpf;fg;gLk;.
6 .  xt;nthU Fj;jiff;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
7 .   Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; khefurig Mizahshpd; 067-2229275 njhiyNgrp my;yJ fzf;fhsupd; 067-

2224588 njhiyNgrp %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

V.vk;.wfPg; LLB, JPUM
jiytH - khefu Kjy;tH ngWiff; FO
khefu rig> fy;Kid.

Yzˆv¨»p‰ vƒp[y ~u£{
fy;Kid khefu rig

KALMUNAI MUNICIPAL COUNCIL

ngWif mwptpj;jy;
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis 
eph;khzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G Ntiyfs;> tdq;fis kPs; 

gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;

hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F ,iyFiofis 
toq;Fjy; - 2021/2022

IFB No.: DNZG/A/07/21/108 

1. xU tUl fhyj;jpw;F hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F ,iyFiofis toq;Ftjw;fhf 
jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 
ngWiff; FOj;jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

 

,y. xg;ge;jj;jpd; ngah;

tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (&gh

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; (&gh)

1 hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F gyh 
,iyfis toq;Fjy;; 

40,000.00 2,000.00

2 hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F fyg;G 
,iyfis toq;Fjy;;

10,000.00 2,000.00

3 hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F njd;dk; 
Xiyfs; toq;Fjy;

20,000.00 2,000.00

4
hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F fpj;Js; 
Fw;wpfs; kw;Wk; fpj;Js; Xiyfs; 
toq;Fjy;

55,000.00 2,000.00

5 hpjpafk rghhp g+q;fhtpw;F Gy; tiffs; 
toq;Fjy;

90,000.00 2,000.00

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

3. Mh;tKs;s jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nj`ptis> mdfhhpf;f 
jh;kghy khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fs gpujhd fzf;fhshpd; 
mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 2896779> njhiyefy;: 2731851 
kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Nkw;gb Kfthpapy; 2021 xf;Nlhgh; 
29Mk; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 17Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 etk;gh; 17Mk; jpfjp tiuapy; Nkw;gb ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;l njhifia nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdit nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; 
Ntz;Lk;.

5. tpiykDf;fs; 2021 etk;gh; 19Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 
fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021 etk;gh; 19Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 
gpd;tUk; Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDg; 
gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;>
mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> nj`ptis. 
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; 
gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2021 etk;gH khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

fhyp
1 et. 11 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 = N`khde;j khtj;ij> gl;lfd;tpy tPjp> tf;nty;y tPjp (gFjp)> 
nfNyfd tPjp> Ntnty;ty tPjp> jyd;f`N`d tPjp> hpr;kz;l; `py; 
tPjp (gFjp)> tp];fk; tPjp> fy;nfl;ba> ntf;Fdhnfhl tPjp (gFjp)> 
rg;Gky; gpNs];> jh;kuh[ khtj;ij (gFjp)> Fk;gy;nty xOq;if 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 14 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 nff;fphpnghf;ftj;j> ntf;nty;y tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 26 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 = Njtkpj;u khtj;ij> fhkpdp khtj;ij> irdh fhh;ld;> kj;jpa tPjp> 
g]; epiyak; kw;Wk; fpis tPjpfs;

`pf;fLt
1 et. 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Ntty kpy;y tPjp> RJnty;y tPjp> Nrhju khtj;ij> eyf];njdpa> 
gj;Njfk tPjp (gFjp)> gd;dd;nfhl tPjp> tTyhnfhl tPjp> nfhltj;j> 
Ntty kpy;y tPjp> fhyp tPjpapy; nfhuy; fhh;ld;; N`hl;lypypUe;J 
Fkhufe;j re;jp tiu> ehpfk> tP.rP. tPjp> yPdtj;j> Ntty;nfhl tPjp> 
gd;dd;nfhl tPjp> kpy;y tPjp (gFjp)> nfh`_mk;Ng tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

2 et. 24 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 gj;Njfk tPjp Gifapujf; flitapypUe;J eyq;f];njdpa tiu> 
Nrhuj khtj;ij> kpy;y Ntty tPjp> [pdNrd khtj;ij> vnfhlnfhl 
tPjp> tLnfhl tPjp> N[hd; rpy;th khtj;ij> fpu`e;jpnfhl tPjp> 
N[hk`e;jpnfhl> k`tj;j tPjp> FUe;Jtj;j> RJnty;y tPjp> = 
Rkq;fs tPjp> nghy;tj;ij> fhyp tPjpapy; ̀ pf;fLt gPr; N`hl;lypypUe;J 
`pf;fLt re;jp tiu> mkuNrd khtj;ij (gFjp)> gj;Njfk tPjp 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl
1 et. 07> 28 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 nfukpdpa> nfukpdpa tPjp> gj;jpuh[ tPjp> nghf;Fz tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

2 et. 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vy;gpl;ba tPjp> Nghf`tj;j> nfGy;y tPjp> tpj;jpahya xOq;if> 
gl;lngj;jpnfjutj;j> 2k; FWf;F tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> gl;lngj;jpKy;y> 
nfe;nj tPjp> = epf;Nfj;juhk tPjp> rP.B.rP. gh;dhe;J khtj;ij> 
flw;fiu tPjp> Nkjhde;j tPjp> n`g;GKy;y tPjp> nkjnfhl tPjp> 
Rfj;jtj;j> ud;njhk;Ng> Mh;.<. b rpy;th khtj;ij> nfG vy tPjp 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 16 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 v];.[P.V. b rpy;th khtj;ij> gioa nghy;tj;j tPjp> jPnfhl tPjp> 
jk;khde;j khtj;ij> `Pfy;Ft tPjp> ntypnfhl> `Pdfy tPjp 
(gFjp)> J}t tPjp> kfh mk;gyhq;nfhl> kfh gd;ry tPjp> ngdpae;Jt 
tPjp> jk;k Fry tPjp> Ngha rPkht tPjp> nkdpKy;y> vd;NluKy;y> 
JLtKy;y> fNuhyp]; ntj khtj;ij> njy;Jt> Fl;nrl; tPjp> 
Rkzrhu khtj;ij> ,lk;njhl;l> Njtnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 23 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjp (gFjp)> xNyfk tPjp> nuhgh;l; nrha;rh khtj;ij> Mh;jh; 
nrha;rh khtj;ij> NguJLt> nts;stj;ij> nkhn`hl;btj;j> 
Fzhde;j khtj;j> cj;jkfhd khtj;ij> rphpNrd khtj;ij> Rq;f 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw
1 et. 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjpapy; thj;Jt re;jpapypUe;J jy;gpl;ba ghyk; tiu> Nrhgpj;j 
khtj;ij> jh;khuhr;rp khtj;ij> k`pe;jhuhk khtj;ij> Nrh;r; tPjp> 
tuhfk tPjp (gFjp)> my;gl; Fzjpyf;f khtj;ij> jyjhtj;j tPjp> 
jyjhtj;j xOq;if> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;> uj;ehaf;f tPjp> cghyp 
khtj;ij (gFjp)> kj;jpa tPjp (gFjp)> kj;jpa xOq;if> clf`gj;Jt 
tPjp> n`hypNl hpNrhl; tPjp> jpg;ngj;j tPjp> fhkpdp tPjp> nfhd;ntd;l; 
tPjp> tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 23 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vl;ltpy tPjp> muypa cad> ,RW cad> nfKD khtj;ij> J}t 
Nfhtpy; tPjp> my;tp]; gpNs];> `py; ];l;hPl;> khpf;fhh; tPjp> Nrhdf 
tPjp> tpf;fpukrpq;f gpNs];> khg+h; fpurd;l;> nrdtpuj;d gpNs]; kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

3 et. 30 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 mGU tPjp> kft];fLt> N`hl;ly; tPjp> flw;fiu tPjp> RKJfk> 
klk;f`tj;j> [ae;jp khtj;ij> t];fLt> Flht];fLt> ];Nlrd; 
tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp (gFjp)> et nef;Nuhjuhk tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

 gahfy
1 et. 04> 09 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Fk;GUnfhl> nrd; tpd;nrd;l; khtj;ij> Eff`ye;j kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

2 et. 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij (gFjp)> Nfhry khtj;ij> 
nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Kyl;bad> kNynfhl tPjp (gFjp)> Mrphp 
khtj;ij> Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 
6k;> 7k;> 8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y 
ntdpnty;nfl;ba tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty 
tPjp> nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 17 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjp (gFjp)> kfy;fe;j> [duh[Gu> mSj;N`d> GGytj;j> 
GGye;j Nyd;l; Nry;> mk;gyd;nghy> rhk khtj;ij> FUe;Jtj;j> 
kuf;fytj;j> N`d tPjp> nuhf;yd;l; tPjp> ngh;dhz;Nlh gpNs]; 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 19 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Kd;N`d tPjp> fpj;Js;N`d tPjp> tpd;nrd;l;fk> vl;tpd; tPurpq;f 
khtj;ij> Fkhufe;j> ngJu khtj;ij> nrd; tpd;nrd;l; N`hk; tPjp> 
yf;jpD fhh;ld;];> eph;kytj;j> mf;fuky tPjp> epy;thJy> ,`ynty 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 et. 24 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 `Pdl;bfy tPjp> vl;ltpy tPjp> gpufj;jp khtj;ij> mga khtj;ij> 
nfhr;rpnfhl;Lt> epk;nju mrg;Gt> RtNrth khtj;ij. kAu gpNs];> 
nghy;nfhl;Lt tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 et. 26 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nghk;Gnty tPjp> Gy;yh;ld; Njhl;lk;> rhktp`hu khtj;ij kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

mYj;fk
1 et. 08 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 kj;Jfk tPjp (gFjp)> khh;fl; tPjp> fbatj;j tPjp (gFjp)> FUe;Jtj;j 
tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 08 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fe;Njtpfhu tPjp> fe;Njtpfhu tPjp> =gj;jpa tPjp> Nyhl;l]; tPjp> Gjpa 
tPjp> ,];dGs;Ns tPjp. fUzhuj;d tPjp> fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> 
]h`puh tPjp> v];.vk;. tPjp> N\f; kjhuh tPjp> fbatj;j tPjp> 
ntypg;gpl;ba> rk;RjPd; khtj;ij> jh;fh efuk;> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 
kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j> Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> 
kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij> FUe;jtj;j tPjp> 
fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp> jh;fh efh;> n[k; 
tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp khtj;ij> khpf;fhh; 
tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 10 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 muhgp tPjp> uhrpf; khpf;fhh; tPjp> jf;fpah tPjp> mg+gf;fh; tPjp> 
kUjhid tPjp (gFjp)> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu khtj;ij> khpf;fhh; 
gpNs];> tj;Jk uh[Gu> `ythnfhl (gFjp)> fglhnfhlGu (gFjp) 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 15 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 
ghyk;> fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 
ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 
nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp)> 
itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> nuapy;Nt mtd;a+ kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

5 et. 29 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fhyp tPjpapy; fYthNkhju ghyj;jpypUe;J Fl;nrl; tPjp tiu> 
g+h;tdhuhk tPjp> rPyhde;j khtj;ij> rpukjhd khtj;ij> irkd; 
rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nkhul;Lt
1 et. 09; jpfjp gp.g 2;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Gjpa fhyp tPjp (gFjp)> nthl;rd; gPhp]; khtj;ij> ];Nlrd; tPjp> b 
nky; xOq;if> tPuGud;dg;G u[ khtj;ij> Nfhy;tp]; khtj;ij> 
c];tj;j 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> c];tj;j Nrh;fpAyh; tPjp> 
nkhul;Lnty;y> gpud;rp];Nfh xOq;if> nrg];jpad; khtj;ij> 
Kuhtj;j> gpNurh; khtj;ij> gh;dhe;J khtj;ij> njy;f`tj;j> nrd; 
gPl;lh;]; tPjp kw;Wk; xOq;if> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> gp.vk;. 
gh;dhe;J khtj;ij> gp.vk;. gh;dhe;J khtj;ij 2k;> 3k;> 4k;> 5k; kw;Wk; 
6k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 16 gp.g 2;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nkhy;Ng tPjp> tpy;Nyhutj;j> gk;gl;Lt tPjp> rPtsp khtj;ij> 
Nghjpuh[ khtj;ij> nkz;b]; xOq;if> rhh;s;]; xOq;if> 
jPg;ghde;j tPjp> ept;ld; I j rpy;th khtj;ij> fpj;jyd;jYt tPjp> 
nkz;b]; tPjp> [drpwp khtj;ij> Mde;jhuhk tPjp> Mhpatd;r 
khtj;ij> nrha;rh tPjp> njfrt; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 16 gp.g 3;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nghy;nfhl;Lt tPjp> Nfhk]; gpNs];> Mde;jhuhk tPjp> NghjpUf;fhuhk 
tPjp> uhtj;jhtj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 16 gp.g 3;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nkhul;LKy;y gpNs];> gpNukuj;d tPjp (gFjp)> Mde;jhuhk tPjp 
(gFjp)> [arphp khtj;ij> nrha;rh tPjp> N`dtj;j tPjp> Mhpatd;r 
khtj;ij (gFjp)> Nuhrky;nfhl;L tPjp> N[hd; b rpy;th tPjp> 
jg];dhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j
1 et. 10 gp.g 2;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 guhj;j tPjp> `p[;uh khtj;ij> B.gP. ngNuuh khtj;ij> fe;Njtpfhu 
tPjp> hptpnjtpfk> guhf;fpuk tPjp> nfKD khtj;ij> jpf;fy tPjp 
(gFjp) k`fpj;fk> njhNytj;j jpl;lk;> rhfNgh khtj;ij kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

2 et. 10

 ejPgl tj;j (nghy;tj;j)> njhNytj;j> Rw;Wtl;l tPjp> guhj;j tPjp 
(gFjp)> rhfNgh khtj;ij (gFjp)> Nghjpuh[ khtj;ij kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

3 et. 12 e.g 12;.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 re;jputf;f tPjp> njhl;Lnghy tPjp> Rfe;j xOq;if> rkfp khtj;ij> 
rhtpah tPjp> m[;kPh; khtj;ij> ghnry; khtj;ij> fhyp tPjpapy; 
gs;spKy;y re;jpapypUe;J rhpf;fKy;y re;jp tiu> Mjk; nghu];l; 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl
1 et. 05 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 gioa nfhl;lht tPjp> n[];nty; gpNs];> ngq;fphptj;j xOq;if> 
ngq;fphptj;j tPjp (gFjp)> Nrhkh jyfy tPjp (gFjp)> nfhl;lht 
xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vjphprpq;f tPjp> tpkyh Njhl;lk;> vNyhjpat tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 tdhj;j tPjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> nkj tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 12 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 re;jdk;gpl;ba tPjp> ];Nl\d; xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 et. 12 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ];Nld;yp jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> [_gpyp 
Ngh];l;> vf;tj;j tPjp> [akq;fs tPjp> ehftpfhu tPjp> u[ khtj;ij> 
Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 et. 16 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Mde;j ghypfh khtj;ij> ghnfhl tPjp> rpukjhd khtj;ij> 
ehftpfhu tPjp (gFjp)> cLKy;y ngNr[;> 1k;> 5k;> 6k; kw;Wk; 8k; 
xOq;iffs;> jh;kJ}j khtj;ij> [dkq;fs tPjp> Njthy tPjp> 
jpatd;dh fhh;ld;];> FNu khtj;ij (gFjp)> ngytj;j khtj;ij> 
];Nld;yp jpyfuj;d khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 et. 16 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Nfhl;Nl tPjp> #l; `TrpypUe;J rpwpnfhj;j tiu> jytj;Jnfhl tPjp 
(gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij> 
kp`pe;J khtj;ij> FaPd;];Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[ 
khtj;ij> vf;rj; khtj;ij> k`htj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

8 et. 19 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehty tPjpapy; ENfnfhl ehty re;jpapypUe;J rurtp fhh;ld;]; re;jp 
tiu> ee;jh khtj;ij> fe;jtj;j tPjp (gFjp)> fe;jtj;j xOq;if 
(gFjp)> fe;jtj;j nlu];> kfnrd; khtj;ij> &g;grpq;f khtj;ij 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

9 et. 23 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 Fthhp tPjp> Gtdfgh khtj;ij> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

k`ufk
1 et. 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> gKDt tPjp (gFjp)> 
kfnkfhtj;j> Ntunfl;b tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)> nuapy;Nt 
khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> tpNtfhuhk khtj;ij> gpypae;jiy tPjp> 
kq;fs khtj;ij> k`ufk nlk;gs; tPjp> jk;gN`d tPjp> fpu`k;gh;f; 
gpNs];> m]hh; gpNs];> nlk;gs; Nyd;> fe;jN`dtj;j kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

2 et. 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehf`tj;j tPjp> k`ufk ];Nl\d; tPjp kw;Wk; xOq;if> i`nyty; 
tPjp (gFjp)> ehtpd;d re;jp> k`ufk re;jp (gFjp)> vy;N`d tPjp> 
tpNtfhuhk tPjp> tj;Njnfju tPjp> Ruk;ah khtj;ij> tpy;ypak; 
my;tp]; khtj;ij> fpuhNkhjah tPjp> gioa tPjp> 1Mk; xOq;if 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuy];fKt
1 et. 02

 gphpntd tPjp> fpuhkrq;th;jd tPjp> vk;gpy;ytj;j tPjp> fl;Lthty tPjp 
1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> 10Mk;> 11Mk;> 12Mk;> 13Mk;> 
14Mk;> 15Mk; kw;Wk; 16Mk; xOq;iffs;> gnuhggu khtj;ij (gFjp)> 
rkfp khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 11 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfhOk;G tPjpapy; [P. vr;. ngNuuh khtj;ij> gioa nf];ght tPjp> 
uj;jpdgpl;ba tPjp (gFjp)> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> nfhtpfk; 
gpNs];> ngNuuh khtj;ij> jpTy;gpl;ba tPjp> nfk;g]; tPjp> 
uj;jdg;gpl;ba 1Mk; xOq;if> Nrhuj khtj;ij (gFjp)> = Ngkhde;j 
khtj;ij> nlk;gs; tPjp> nkj;nrtd> ,wg;gh;tj;j tPjp> 1Mk; kw;Wk; 
2Mk; xOq;iffs;> me;jphp]; khtj;ij> #hpaky;tj;j kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

3 et. 25 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> nj`ptis tPjp (gFjp)> 
tpgf;]huhk tPjp> tPuf;nfhb khtj;ij> tpj;ahfhu khtj;ij> 
ey;ytj;j tPjp> gpypae;jiy tPjp> kq;fs khtj;ij> \pNuhkpdp 
khtj;ij> Eff`h gpNs];> nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu 
tPjp> ePyk; k`u tPjp> a`k;gj; khtj;ij> RJ khtj;ij> [a 
khtj;ij> kPf`tj;j tPjp> Nyf; tPjp> itj;jparhiy tPjp> 

gl;lhlNghf`tj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij> j`k; 
khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;ytj;j> 
fl;Lthty tPjp> jg;Nghtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl / ntypf;fl / uh[fphpa
1 et. 03 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfh];tj;j tPjp> b nky; tj;j tPjp> Rth;zjprp gpNs];> nfh];tj;j 
2k; kw;Wk; 3k; xOq;iffs;> N`krpq;f khtj;ij> re;jpuh ntj;jrpq;f 
khtj;ij> 4k; xOq;if> 1k; xOq;if> jh;khdpf;fnjd;d nlk;gs; tPjp> 
c];tj;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 03> 25 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fy;nghj;j tPjp (gFjp)> nfh];tj;j re;jp> FzNrf;fu fhh;ld;]; 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 15 gp.2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ,uh[fphpa tPjp (gFjp)> nkhuf];Ky;y tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

4 et. 25 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehty tPjp (gFjp)> muypa fhh;ld;];> kpy;yf`tj;j> ehty 
ghlrhiy xOq;if> uj;dN[hjp khtj;ij> FzNrf;fu fhh;ld;]; 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhnyhd;dht / nty;yk;gpl;ba
1 et. 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fl;Lngy;nyy (gFjp)> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjpapy; fl;Lngy;nyy 
re;jpapypUe;J nfh`pytj;j re;jp tiu> gpuz;bahtj;j tPjp (gFjp). 
rj`k; khtj;ij> nlhdhy; ngNuuh khtj;ij> ntd;dtj;j (gFjp)> 
nfh`pytj;j (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjpapy; fl;Lngnyy;y re;jpapypUe;J 
`yKy;y tPjp re;jp tiu> c];tj;j tPjp> `y;Ky;y> fl;Lngnyy; 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 12 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 tp`hu khtj;ij> kPj;njhl;lKy;y> kPj;njhl;lKy;y tPjp> ehf`Ky;y 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 12

 mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J nty;yk;gpl;ba 
re;jp tiu> tp`hu khtj;ij (gFjp)> nfhyd;dht tPjp (gFjp)> 
ehf`tj;j> Gtf;f`tj;j (gFjp)> njh];jutj;j> fyd;#hpatj;j> 
nty;yk;gpl;ba re;jp> rq;fNghjp khtj;ij> Fkhujhr gpNs]; kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

5 et. 12

 nfhl;Ltpy tPjp> yd;rpahtj;j> rj`k; khtj;ij> Nfhj;jkp khtj;ij> 
[a khtj;ij> ntd;dtj;j (gFjp)> nghbky;ypNftj;j kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

6 et. 12

 kPj;njhl;lKy;y tPjp> ngNuuh khtj;ij> tLnfhltj;j> gd;ry;N`d 
(gFjp)> gd;ry;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpfhu khtj;ij (gFjp)> 
kPj;njhl;lKy;y re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 et. 12

 mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 
re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 
gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp> 
FUdpahtj;j> fk;gpnfhl;Ltj;j> ntn`unfhl tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

8 et. 12 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y 
tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp 
khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j 
(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.

9. et. 12> 23 - 12k; jpfjp gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jp Gj;fKt tiu> mk;gf`htj;j 
tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

10. et. 23

 mtprhtis tPjpapy; nfhl;bfhtj;ij re;jpapypUe;J Gj;fKt re;jp 
tiu> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhl;bfhtj;j
1 et. 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fsdpKy;y> fpj;rpwpNktd; tPjp> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjp (gFjp)> 
gpuz;bahtj;j> nfh`pytj;j> tPuky; khtj;ij> j`k;nty tPjp> 
gpajp];]p khtj;ij> k`Gj;fKt tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 23 

 mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> 
ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

3 et. 30

 Gj;fKt tPjp> nfKD khtj;ij> ntjNftj;j> ngNuuh khtj;ij 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl
1 et. 16 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 vthptj;j> gp\g; tPjp> `_Zg;gpl;b ];Nl\d; tPjp> fhe;jp khtj;ij> 
= [ae;jp khtj;ij> Flh vjd;l tPjp> uh[rpq;f tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

2 et. 16

 gioa ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> N[hd;Gs;sp tj;j> tpd;rd;l; N[hrg; 
khtj;ij> n`e;jiy re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 et. 10 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 rpnkhd; gpNs];> my;tp]; gpNs];> jYg;gpl;ba tPjp vd;NluKy;y 
kahdk; Kjy; jYg;gpl;ba re;jp tiu> itj;jparhiy tPjp (gFjp)> 
rpnkhd; gpNs];> my;tp]; gpNs];> `hp];re;jpu khtj;ij> ghgD}h; 
fhh;ld;];> uh[pj;j tPjp> mNrhf;fh gpNs];> kp`pe;J khtj;ij> 
rq;fuh[ khtj;ij> Ntty;J}t tPjp> Nfhl;lhga khtj;ij> 
gq;fstj;j> gz;lhuehaf;f khtj;ij> ghnry; khtj;ij> ehN`d> 
ghjpypaj;JLt - `_Zg;gpl;ba tPjp (gFjp)> jYg;gpl;ba tj;jis tPjp 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 16 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 jYgpl;ba tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> uh[rpq;f khtj;ij> = uhFy 
khtj;ij> nuapy;Nt tPlikg;Gj; jpl;lk;> mNyhf;fgpl;ba kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

fsdp
1 et. 16 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 jpg;gpl;bnfhl tPjpapy; fz;b tPjp re;jpapypUe;J [ae;jp k`hy; re;jp 
tiu> Rjh;kh tPjp> jpg;gpl;bnfhl 1Mk; FWf;F kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhid / ntypru
1 et. 10 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; fYJgpl;l tPjp re;jpapypUe;J mbtp];] re;jp 
tiu> FzNrf;fu khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> nrd; Nkhp]; 
tPjp> yq;fhkhjh khtj;ij> k`ghNf re;jp> k`ghNf - uhfk tPjp 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 17 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 etk; k`u tPjp> flw;gil Kfhk; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;



252021 ஒக்டோபர் 29 வெள்ளிககிழமை 29–10–2021

Nghjdh itj;jparhiy 

mEuhjGuk; 

gz;lq;fs; kw;Wk; Nrit toq;FeHfisg; 
gjpT nra;Jnfhs;sy; - 2022

gjpT nra;Jnfhs;Sk; fhyj;ij ePbj;jy; 
mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyf;Fg; gz;lq;fs; kw;Wk; 
Nrit toq;FeHfisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 2021.09.24md;W 
gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;guj;jpd; ,yf;fk; 02 kw;Wk; 05 ,d; 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;Fk; kw;Wk; 
Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyj;ij ePbg;Gr; nra;tjw;F mEuhjGuk;> 
Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH jPHkhdpj;Js;shH. mjd; 

gpufhuk; gj;jphpif tpsk;guj;jpd; Vida tplaq;fs; mt;thNw 
khw;wkpd;wp ,Uf;Fk; vd;gJld; tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;Fk; 
jpfjp 2021.11.15 vd;Wk; tpz;zg;gg;gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpdk; 2021.11.30 vd;Wk; jpUj;jg;gLfpd;wnjd 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

jiytH> 
gpuhe;jpag; ngWiff; FO> 
Nghjdh itj;jparhiy> 
mEuhjGuk;. 

rPJt
1 et. 05 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Eff`h re;jpapypUe;J nfhkh;\y; tq;fp tiu> 
mhprp Miy tPjp (gFjp)> lgps;A. V. b rpy;th khtj;ij (gFjp)> 
nuhl;hpNfh Jk;G Miy tPjp> nlk;gps; tPjp> TTI Fthh;lh;]; tPjp> 
Fjk;tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 05 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nrh;r; tPjp> ypadNfKy;y> njtl;lf`tj;j> 
fpuhNkhja khtj;ij> fe;Jy khtj;ij> Kfyd;fKt> GS lakd;l; 
tPjp> FNshgy; rpl;b kw;Wk; fpis tPjpfs;

ePh;nfhOk;G
1 et. 08 K.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nrd; Md;]; tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> N[hd; rpy;th khtj;ij> 
guhf;fpuk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2. et. 08 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 uj;d khtj;ij> uj;d xOq;if> tp[a tPjp> rkfp khtj;ij> = 
tpf;fpuk uh[rpq;f tPjp (gFjp)> nfhOk;G tPjpapy; tp[a tPjp 
re;jpapypUe;J rkfp khtj;ij re;jp tiu> uztpU khtj;ij> fhkpdp 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 08 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfhOk;G tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij> kq;fs tPjp> uh[rpq;f tPjp 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 09 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 fpk;Gshgpl;ba tPjp> nlk;gps; tPjp (gFjp)> nfhd;ntd;l; tPjp (gFjp)> 
nfhOk;G tPjp (njy;tj;j re;jpf;;F mUfhikapy; cs;s gFjp)> nrd; 
N[hrg; tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp (gFjp)> Fntd;bad; khtj;ij 
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;.

5 et. 09> 12 - 09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu> 12Mk; 
jpfjp gp.g. 4.00 Kjy; 5.00 tiu

 njy;Jt tPjp> Nghytyhd> nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nghg; Nghy; 
khtj;ij> FaPd; vyprngj; khtj;ij> ky;tj;jp tPjp (gFjp)> nrd; 
N[hrg; tPjp (gFjp)> kpDtq;nfhl tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

6. et. 12 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 nfhOk;G tPjp (gFjp)> [_l; gpNs]; (fNlhy;nfNy) jyJt tPjp 
(gFjp)> fpwp];Nlhgh; tPjp> nrd; Nghy;]; tPjp> ehuh tPjp> kpuh[; 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> epf;fy]; khh;f]; khtj;ij> mYj;tj;j> 4Mk; 
kw;Wk; 5Mk; xOq;iffs;> fpwp];l; j fpq; tPjp> N[hrg; th]; 
khtj;ij (gFjp)> gpNah khtj;ij> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> Gjpa g]; 
epiyak; kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 et. 16 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ngNuuh gpNs];> Ytp]; gpNs];> Nuhrwp tPjp> gPl;lh; nkz;b]; tPjp> 
Nyhh;l;]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 8.00 kzp 
Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; 
kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F ,yq;if kpd;rhu rig 
jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd 
thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

fhyp
1 et. 10

 ngypf`> `phpk;Gu FWf;F tPjp> njj;Jnfhl> aNrhjuhtj;j> 
fkNftj;j> N[hrg;tj;j> nghpNftj;j> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij 
(gFjp)> Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> yGJt> `phpk;Gu tPjp (gFjp)> 
fuhg;gpl;ba> ikjpNg 1k;> 2k; kw;Wk; 3k; xOq;iffs;> vr;. Nf. 
vl;kd;l; khtj;ij (gFjp)> ehf`htj;j gpNs];> k`tj;j> ky;jpNg 
3k; xOq;if> N`yp tPjp> vj;jpypnfhl tPjp> fGn`d;nghy> kpy;ypJt> 
rJ[d tPjp> nkhhp]; tPjp> nrk;rd; uh[gf;r tPjp> gpuTd;]; tPjp 
(gFjp)> yGJt kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 10

 jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp> [pg;hpah tPjp> ruzq;fu tPjp> ];By; tPjp> 
nrduj;fNl re;jp> fphpg;]; tPjp> ky;tj;j nlk;gy; tPjp> rkfptj;j> 
ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> bf;rd; tPjp (gFjp)> klghj;jy 
tPjp> Nkjhde;j khtj;ij> nlhdhy;;l; N[d;]; tPjp> tf;nty;y tPjp> 
`{nk]; tPjp> kpDtq;nfhl> vypal; tPjp (gFjp)> mygyht tPjp> 
fe;Njtj;j tPjp (gFjp)> Fzuj;d khtj;ij> Gd;frhu khtj;ij> 
n`t;nyhf; tPjp> irdh fhh;ld;> tpisahl;L ikjhd tPjp> fhkpdp 
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw
1 et. 14

 ,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j> ypd;ld;tj;j> 
vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> nfKD khtj;ij> J}t Njthya tPjp> 
hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j> muypa cad> RtNrth 
khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW cad 11> gyhnjhl;l tPjpapy; 
kzpf;$z;Lf; NfhGuj;jpypUe;J Gy;yh;ld; tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 22

 fhyp tPjpapy; k`t];fLtapypUe;J = Rkq;fs re;jp tiu> jPufe;j 
khtj;ij> ntypnfhl> fe;Nj gd;ry tPjp> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;> kahd 
tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> et nef;Nuhjuhk tPjp> nfhl;lk;g`tj;j> Rgrhjf 
khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> FkhuJq;f khtj;ij> 
Qhdtpyr khtj;ij> flw;fiu tPjp> nlk;gps; tPjp> tpN[khd khtj;ij> 

ny];yp ngNuuh khtj;ij> tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 26

 gphpntdh tPjp> k`tpfhu tPjp> ntynfju> rpj;Jk;nrtd> cltj;j tPjp> 
ehtpd;d – khty> `guyf`ye;j> kahd tPjp. thbatj;j> nkhud;JLt 
tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa tPjp> jpg;ngj;j 
tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp kw;Wk; xOq;if> 
fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp> my;tp]; ngh;dhz;Nlh 
khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> 
Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> 
nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> 
tp[a tPjp> kahd tPjp> Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> 
= yq;fhuhk tPjp> my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

4 et. 26

 fhyp tPjpapy; nkhy;ypnfhlapypUe;J = tpf;fuk tPjp re;jp tiu> 
fpukrq;th;jd tPjp> cghyp khtj;ij> jk;gpafk> flw;fiu tPjp> rdj; 
ngNuuh khtj;ij> = tpf;fpuk tPjp> tre;juhuhk tPjp> rKj;u 
khtj;ij> FNu tPjp> Nrh;r; tPjp> mf;d]; FNu khtj;ij> vk;.<.FNu 
khtj;ij> nrd;. ngl;hpf; khtj;ij> Nuh]; fhh;ld;> tp[l tPjp> 
];Nl\d; tPjp> ghypfh tpj;jpahya tPjp> nkhud;JLt tPjp (gFjp) 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 et. 26

 fhyp tPjpapy; thj;Jt re;jpapypUe;J jy;gpl;ba ghyk; tiu> Nrhgpj;j 
khtj;ij> jh;khuhr;rp khtj;ij> k`pe;jhuhk khtj;ij> Nrh;r; tPjp> 
tuhfk tPjp (gFjp)> my;gl; Fzjpyf;f khtj;ij> jyjhtj;j tPjp> 
jyjhtj;j xOq;if> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;> uj;ehaf;f tPjp> cghyp 
khtj;ij (gFjp)> kj;jpa tPjp (gFjp)> kj;jpa xOq;if> clf`gj;Jt 
tPjp> n`hypNl hpNrhl; tPjp> jpg;ngj;j tPjp> fhkpdp tPjp> nfhd;ntd;l; 
tPjp> tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk
1 et. 29

 fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld; 
N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp> 
k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 29

 n`l;bKy;y tPjp> ];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp> 
Ky;yg;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;> gioa tPjp> gioa tPjp> 
muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; tPjp> rkj; tPjp> Nrahh;kd; 
tPjp> N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; tPjp> rhtpah tPjp kw;Wk; 
xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu khtj;ij> 
kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk uh[Gu> `ythnfhl 
(gFjp)> fglhnfhlGu (gFjp)> mg;Jy; fhjh; khtj;ij> n`l;bahfe;j> 
uhrpf; khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}
t> ];N;l\d; tPjp> fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp> Ky;yg;gpl;ba tPjp> 
k`nfhl tPjp> nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp> 
rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> 
k`nfhl tPjp> fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij> 
fue;jnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 29

 jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 
khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 
mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg 
tPjp> njdpa – tyju kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 et. 29

 fhyp tPjp (gFjp)> gQ;Qhde;j tPjp> ky;y];] nlk;gs; tPjp> mQ;ry; 
mYtyf tPjp> rKj; khtj;ij> gs;spthry; tPjp> muhgp tPjp> jf;fpah 
tPjp> khpf;fhh; tPjp> gQ;Qhde;j khtj;ijapy; kh];]y re;jpapypUe;J 
mk;Nggpl;ba re;jp tiu> Mhpatd;r khtj;ij> fd;dd;nfhl> fNduhg 
tPjp> kq;fs tPjp> kUjhid gFjp> kUjhid tPjp (gFjp)> 
gz;lhutj;j> ey;yN`d tPjp> Rq;f ,y;y tPjp> guzfil> mQ;ry; 
mYtyf tPjp> =epthr tPjp> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 et. 29

 jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 
khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 
mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg 
tPjp> njdpa – tyju> NgUtis efuk;> Rq;f tPjp (gFjp)> 
rPdd;Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> nrd; Md;]; tPjp> fy;nghj;j tPjp> 
fd;dq;nfhl> fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw
1 et. 26

 fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J jy;gpl;ba 
ghyk; tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u 
khtj;ij> = nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp> 
fy;ntl;b Nkhju tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk 
tPjp> md;dhrpfl khtj;ij> nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp 
tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th 
khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp> ny];yp Fzth;jd khtj;ij> 
];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad; rpy;th khtj;ij> 
cNghrpj;jpuhk tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j> nkjgd;ry 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 30

 n`hud tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k; 
FWf;Fj; njU> [dg;gphpa khtj;ij> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;> 
Mhpauj;dhuhk tPjp> tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp> ngh;dhz;Nlh 
tPjp> nrhykd; khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> [dcjhdfk;khda> 
murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> 
[a[d khtj;ij> cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J 
khtj;ij> rhe;jp khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> 
nghf;Fz tPjp> g`d;fk> `hKNftj;j> Nfhd;f`tj;j> ll;yp 
Nrdhehaf;f khtj;ij> =ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> ngNuuh 
tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp (gFjp)> je;jphpKy;y tPjp> rpwpy; N[d;]; 
khtj;ij> ml;lghnfhl tPjp> kyKy;y tPjp> [ajpyf;f khtj;ij 
(gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp> Fzjpyf;f tPjp> tyhd gioa 
tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp (gFjp)> FyJq;f tPjp> tj;jy;nghy tPjp> 
ngNuuh khtj;ij> jk;khde;j khtj;ij> jp];] khtj;ij> nfKD 
khtj;ij> [{gpyp xOq;if> ngf;Nffk tPjp> mk;gye;Jt> fy;JNg> 
Nghf` tPjp> entl;ba tPjp> gPhp]; khtj;ij> nte;Njrptj;j> J}t 
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 30

 fhyp tPjpapy; ghze;Jiw g]; epiyak; Kjy; tyhd re;jp tiu> 
n`huz tPjp (gFjp)> gpujhd njU (gFjp)> fpNw]; gPhp]; khtj;ij> 
Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; 
khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = 
Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F 
tPjp> j nrha;rh tPjp (gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> [ajpyf;f 
khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp> jh;krhyht tPjp> rhfu khtj;ij> 
xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> Fzhde;j tPjp> nrha;rh 
tPjp (gFjp)> Nfhtpytj;j tPjp> ypNah ngh;dhz;Nlh khtj;ij> 
kfhehk tPjp> fq;fh khtj;ij> rke;j khtj;ij> tPurpq;f xOq;if> 
rpwpy; N[d;]; khtj;ij (gFjp)> Rre;j khtj;ij (gFjp)> NjrNrth 
khtj;ij> Mh;jh; tP la]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j
1 et. 30

 fhyp tPjpapy; gs;spKy;y re;jpapypUe;J tyhd re;jp tiu> tyhd 
=eptr khtj;ij> FzNrd khtj;ij> FkhuJq;f khtj;ij> [{gpyp 
tPjp> jk;khde;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 30

 gioa fhyp tPjp (gFjp)> = tpkyhuhk tPjp> QhdNrd khtj;ij> 
FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> n`d;wpf; gPhp]; khtj;ij> tp[a tPjp> 
nghJNrth khtj;ij> tj;jy;nghy tPjp> rq;fhde;jh tPjp> njhl;ltj;j 
tPjp> uhrpf; tPjp> ,g;wh`pk; tPjp> Nahdf khtj;ij> fpk;nghj;j tPjp> 
tj;jy;nghy ntj khtj;ij> tj;jy;nghy tpisahl;L ikjhdj;jpw;F 
mUfpy; cs;s tPjp> kPhpatj;j tPjp> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J 
khtj;ij> tp[a khtj;ij> fyPgh tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhbfhtj;j
1 et. 16> 24

 njhlq;f`N`d> gz;lhuehaf;fGu kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 24

 f[{f`tj;j> gl;lye;jN`d> nfhj;jLt kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 24

 nfhl;LNtnfhl> fygYtht tPjp> neYk; gpNs];> fygYtht 1k; 
xOq;if> kjpd;dhnfhl> vk;.b.vr;.[ath;jd khtj;ij> vy;N`d> 
gz;lhuehaf;fGu (gFjp)> kfhepau> fhhpatrk; gpNs]; kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

fe;jhid / ntypru

1 et. 20> 22

 uhfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nguil]; gpNs];> nrg];jpad; 
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 22

 Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 
Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 
tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 
khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b 
kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> 
nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz 
tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)> ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F> 
fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd 
tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

3 et. 22

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J hpyTy;y tiu> 
Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> ghj;jpkh 
tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X tPjp> 
Ithp fhh;ld;];> ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y 
tiu> Nrh;fpa+yh; tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy 
tPjp> neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> gpNah 
khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> `y;Ng 
khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp)> hpyTy;y re;jp> gd;jypad; 
khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz khtj;ij> ePH;nfhOk;G tPjpapy; 
epthr khtj;ij re;jpapypUe;J hpyTy;y re;jp tiu kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

4 et. 22

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 
Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 
khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 
vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h vy
1 et. 11

 gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij> 
t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 
khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[]; 
khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 
tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 
tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 
Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r tpyh> neYk;tpy tPjp> 
jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 
,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> 
nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> tdty 
kahd tPjp> Ntty Nrh;r; tPjp. Ntty kahd tPjp> nrd; N[hrg; tPjp> 
nfhd;td;l; tPjp> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp khtj;ij> nrd; jpNurh 
khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba tPjp> hPl;lh khtj;ij> 
k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> fyvypa> nrha;rh 
tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> vf;fKj;J 
khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh gpNs];> [a#hpa 
khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd khtj;ij> gpufj;jp 
khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J khtj;ij> 
neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh gpNs];> nfKD 
khtj;ij> fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; 
tPjp> tyhd kahd tPjp> RJnty;y tPjp; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 et. 11

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu> 
t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh 
khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 et. 11

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 
tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 
nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 
gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 
tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 
fpis tPjpfs;.

4 et. 15

 FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

ePh;nfhOk;G
1 et. 19

 kahd tPjp> nlhd; ngh];Nfh khtj;ij> ngNuuh ,lk;> ml;epa+]; 
tPjp> whkpd; khtj;ij> Gdpj me;NjhdpahH tPjp> khHf; tPjp> Gdpj 
nrg];jpad; ,lk;> Nkhpad; ,lk;> nkhrpwh xOq;if> Gdpj 
me;NjhdpahH 1Mk; xOq;if> gpu[h Nrth kz;ly tPjp (gFjp)> 
ghj;jpkh tPjp> rpyhgk; tPjpapy; ghj;jpkh tPjp re;jpapypUe;J yhrH]; 
tPjp re;jp tiu> yhruh tPjp (gFjp)> mNgrpq;NfGu> kd;rd; ,lk;> 
md;lHrd; tPjpapy; fdy; tPjpapypUe;J kahd tPjp tiu> Nwhrhp tPjp> 
gPw;wH nkd;z;b]; tPjp> nkhirwh xOq;if> Ytp]; gpNs];> Nuhrhp 
tPjp re;jpapypUe;J gpuTd;]; re;jp tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 
fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

MzkLt gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT tiuT 
Mtzj;ijg; ghprPyid nra;jy;.

2022Mk; Mz;bw;fhd> MzkLt gpuNjr rigapd; 

tuT nryT tiuT Mtzj;ijg; nghJ kf;fs; 

ghprPypj;Jg; ghHg;gjw;fhf xf;NlhgH 29 Kjy; etk;gH 

10Mk; jpfjp tiu MzkLt gpuNjr rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; mYtyf Neuq;fspy; re;jHg;gk; 

toq;fg;gl;Ls;snjd nghJ kf;fs; jaT nra;J 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

MH.vr;.vk;.gp.gP. uh[fUzh

jiytH>

gpuNjr rig>

MzkLt

njhiyNgrp ,y: 0322263275

mwptpj;jy;
epf;ftul;ba gpuNjr rig
2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 

mwpf;if fhl;rpg;gLj;jy;
tlNky; khfhz MSehpdhy; 2020.10.29Mk; jpfjp 
tpLf;fg;gl;l 2199/15 ,yf;f mjptpN\l tHj;jkhdpapd; 
tuT -  nryT mwpf;if jahhpj;jy; kw;Wk; rl;lthf;fy; 
tpjpfs; ,yf;fk; 10(2)M gphptpd; gpufhuk;> 2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd tuT - nryT mwpf;ifahdJ> nghJ 
kf;fspd; ghHitf;fhf gpuNjr rigapd; gpujhd 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJld; rdpf;fpoik> 
Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk; mur tpLKiw jpdq;fs; jtpHe;j 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg;ghHf;fyhnkd ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

vk;.gp.gp. gj;jpuz
jiytH>
epf;ftul;ba gpuNjr rig

2021 xf;NlhgH 04Mk; jpfjp
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kf;fs; tq;fp 
yf;fp gpshrh fpis

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> 

kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd jPu;khdk;

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> 

kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D gpuptpd;fPo; kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapdhy; 2021.08.31Me; jpfjp 

eilngw;w jkJ $l;lj;jpy; fPNo fhzg;gLk; jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

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

fk;ngdpnahd;whfTs;sJk;> PV 68824 vDk; gjptpyf;fj;jpd;fPo; gjpTnra;ag;gl;lJk;> ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurpy; ENfnfhl> fq;nfhltpy> i`nyty; tPjpapy; 635 Mk; ,yf;fj;jpy; mjdJ 

gjpTnra;ag;gl;l mYtyfj;ijf; nfhz;Ls;sJkhd rkpe;j F\d; Ntu;f;]; (gpiwNtl;) ypkpl;ll; 

(,jdfj;Jg;gpd;du; "flg;ghl;lhsu;" vdtiof;fg;gl;L Fwpg;gPL nra;ag;gLk; ,jd;fz; gad;gLj;jg;gl;lthwhd 

mg;gjk; my;yJ mr;nrhy;yikg;G> re;ju;g;gk; mt;thW Njitg;gLj;Jkplj;J> nrhy;yg;gl;l rkpe;j F\d; 

Ntu;f;]; (gpiwNtl;) ypkpl;ll;> mjd; mLj;JWeu;fSk; rhl;Ljw;fhuu;fSk; vd;W nghUshjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mtu;fisAk; cs;slf;FjYk; Ntz;Lk;) kw;Wk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpy; 

ENfnfhl> fq;nfhltpy> i`nyty; tPjpapy; 635 Mk; ,yf;fj;ijr; Nru;e;j Gsj;rpq;`yNf [pdNrhk 

gpupakq;fs FNu (,jdfj;Jg;gpd;du; "<Litg;gtu;" vdtiof;fg;gl;L Fwpg;gPL nra;ag;gLk; ,jd;fz; 

gad;gLj;jg;gl;lthwhd mg;gjk; my;yJ mr;nrhy;yikg;G> re;ju;g;gk; mt;thW Njitg;gLj;Jkplj;J> 

nrhy;yg;gl;l Gsj;rpq;`yNf [pdNrhk gpupakq;fs FNu> mtuJ kuGupikahsu;fSk;> kuzrhjd 

epiwNtw;Wdu;fSk;> epUthfpfSk;> rhl;Ljw;fhuu;fSk; vd;W nghUshjy; Ntz;Lnkd;gJld; 

mtu;fisAk; cs;slf;FjYk; Ntz;Lk;) vd;gtu;> nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR [P.I.f[jPu 

vd;gtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2018.10.30 Me; jpfjpa 28 Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJ tUkjpahfTs;s 

nfhLg;gdtpy; jtiz jtwpAs;shuhjyhy;> nrhy;yg;gl;l KwpkPJ gjpd;%d;W kpy;ypad; Ie;J ,yl;rj;J 

,Ugj;J %thapuj;J vOE}w;wp ,Ugj;J %d;W &gh vz;gj;J %d;W rjk; (&gh. 13>523>723.83) 

gzj;njhifnahd;W ,g;nghOJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahfTk; NruNtz;bAk; cs;sJ.

2021.07.09 Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjptiu MW kpy;ypad; vl;L ,yl;rj;J Kg;gj;J %thapuj;J        

ehD}w;W Ik;gj;jhW &gh njhz;Z}w;W %d;W rjj;ijf; (&gh. 6>833>456.93) nfhz;l gzj;njhifnahd;wpd; 

kPJ Mz;Lf;F 20.5% Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk;> mj;Jld; 2021.07.09 Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; 

jpfjptiu %d;W kpy;ypad; xU ,yl;rj;J mWgj;jhuhapuk; &ghitf; (&gh. 3>166>000.00) nfhz;l 

gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 20.5% Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk;> nrhy;yg;gl;l gjpd;%d;W 

kpy;ypad; Ie;J ,yl;rj;J ,Ugj;J %thapuj;J vOE}w;wp ,Ugj;J %d;W &gh vz;gj;J %d;W rjk; 

(&gh.13>523>723.83) nkhj;jg; gzj;njhifia> ngwg;gl;ljpypUe;jhd nfhLg;gdTfisf; fopj;J> 

nryTnjhiffs;> NtW tpw;gid tpjpg;gdTfs; kw;Wk; NtW tpjpg;gdTfSld; mwtpLtjw;fhf> 

nrhy;yg;gl;l 28Mk; ,yf;f <l;LKwpapdhy; nrhy;yg;gl;l tq;fpf;F <Litf;fg;gl;l MjdKk; tsTfSk; 

nfhOk;igr; Nru;e;j cupkk;ngw;w Vyjhuu; jpuptq;f kw;Wk; Nrdehaf;f vd;gtupdhy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;glNtz;Lnkd kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig> 1986Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; 

rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fp rl;lj;jpdhy; 

mtu;fSf;Fupj;jhf;fg;gl;l jj;Jtj;jpd;fPo; ,j;jhy; jPu;khdpf;fpd;wJ.

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tptuzk;

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; ry;gpl;b NfhwNsapd; gy;Ny gj;JtpYs;s i`nyty; tPjpapy; 

548 Mk; tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJk;> rpwP [atu;j;jdGu Nfhl;Nl khefu rig 

vy;iyfspDs;Sk;> rpwP [atu;j;jdGu Nfhl;Nl gpuNjr nrayfg; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w fq;nfhltpy 

fpuhk mYtyu; gpuptpYs;s fq;nfhltpyapy; mike;Js;sJk;> cupkk;ngw;w epymsitahsu; vd;. [P. 

B. tpN[uj;d vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 1964.03.09 Me; jpfjpa 134 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> "Eff`tj;j" kWngau; ntNytj;j (kpfr; rupahf) ngNytj;j kw;Wk; 

mk;gf`tj;j vdtiof;fg;gLtJk;> mjd;NkYs;s fl;blq;fs;> kuq;fs; kw;Wk; gapu;r;nra;iffSld; 

Nru;e;jJk;> gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;; nrhy;yg;gl;l fhzpj;Jz;L 

gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F : i`nyty; tPjp; fpof;F : i`nyty; tPjpapy; 552 Mk; 

tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;s jpUkjp. up. B. Jyhtjpapd; Mjdk;; njw;F : Nghf`tj;j> kWngau; 

gj;jpuNftj;j kw;Wk; Nkw;F : i`nyty; tPjpapy; 542 Mk; tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;s> jpUkjp. 

up. v];. jyhfy vd;gtUf;F cupj;jhfTs;s mNj Eff`tj;j fhzpapd; xU gFjp; gug;gstpy; ,J> 

gjpd;%d;W jrk; Ie;J Ngu;r;Rf;fisf; (00V. 00W.13.5Ng.) nfhz;Ls;sJld; njy;fe;j ENfnfhl fhzpg; 

gjptfj;jpy; A/471/120 ,y; gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.

nrhy;yg;gl;l fhzpahdJ gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;lJk; cupkk;ngw;w epymsitahsu; Nf.[P.[P.gpaNrd 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;lJkhd 2008.09.22 Me; jpfjpa 1774 Mk; ,yf;f tiuglj;jpdhy; kPs; 

epymsitaplg;gl;ljw;F mikthdJkhFk;:

rpwP [atu;j;jdGu Nfhl;Nl gpuNjr nrayfg; gpuptpDs;Sk;> fq;nfhltpy fpuhk mYtyu; gpuptpDs;Sk; 

tUfpd;w fq;nfhltpyapy; i`nyty; tPjpg; gf;fkhf mike;Js;sJk;> jw;NghJ i`nyty; tPjpapy; 

548 Mk; tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJk;> 'Eff`tj;j" kWngau; ntNytj;j (kpfr; rupahf) 

ngNytj;j kw;Wk; mk;gf`tj;j vdtiof;fg;gLtJk;> fhzpapd; 1774 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;L 'fhzpj;Jz;lk; A" vd milahskplg;gl;lJk;> gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;; nrhy;yg;gl;l 'fhzpj;Jz;lk; A" gpd;tUk; vy;iyfisf; nfhz;Ls;sJ - 

tlf;F : i`nyty; tPjp; fpof;F : i`nyty; tPjpapy; 552 Mk; tupkjpg;gPl;byf;f Mjdk;; njw;F : 

Nghf`tj;j> kWngau; gj;jpuNftj;j kw;Wk; Nkw;F : i`nyty; tPjpapy; 544 Mk; tupkjpg;gPl;byf;f 

Mjdk;; 1774 Mk; ,yf;f tiuglj;Jf;fpzq;f gug;gstpy; ,J> gjpd;%d;W jrk; Ie;J Ngu;r;Rf;fis 

(00V. W}.00. 13.5Ng.) my;yJ (0.03414 n`f;nlau;fisf;) nfhz;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb

gpuhe;jpa Kfhikahsu;>

nfhOk;G njw;F

tya jiyik mYtyfk; (Nkw;F tyak;-01) 

,y. 11> bA+f; tPjp> 

nfhOk;G

fhyp khefu rig
2021 tUl tuT -  nryT ml;ltiz
2021Mk; tUlj;jpw;fhd kjpg;gPl;L tUkhdKk; nryTfSk; 
cs;slf;fpa tuT - nryT ml;ltiz 2021.10.30Mk; 
jpfjp Kjy; 07 ehl;fs; fhyp khefu rig fhhpahyaj;jpy; 
kf;fs; ghHitf;fhf gfpuq;fkhf itj;Js;sij khefu 
rig fl;lisapd; (252 mjpfhuk;) 212 ~M| mjpfhuj;jpd; 
gb ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gphpad;j [p. r`ge;J
efugpjh

2021 xf;NlhgH khjk; 15Mk; jpfjp
fhyp khefu rig fhhpahyaj;jpy;.

mwptpj;jy;

fy;Kid khefu rig

khefu rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

gpupT 212 ,d; fPo;

cj;Njr tuT-nryTj; jpl;l mwpf;if-2022 

njhlu;ghd mwptpj;jy;

fy;Kid khefu rigapd; 2022Mk; Mz;Lf;fhd cj;Njr 
tuT nryTj; jpl;l mwpf;if fy;Kid nghJ E}yf 
tshfj;jpy; mike;Js;s khefu rigapd; gpujhd 
mYtyfj;jpy; nghJ kf;fs;  ghu;itf;fhf itf;fg;gl;Ls;sJ.

,jid 2021.11.08Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.15Mk; jpfjp 
tiu mYtyf Neuj;jpy; ghu;itapl KbAk; vd;gJld; jkJ 
fUj;Jf;fis 2021.11.22Mk; jpfjp tiu vOj;J %yk; 
rku;g;gpf;f KbAk; vd;gijAk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

rl;lj;juzp V.vk;.wfPg; LL.B, JPUM
khefu Kjy;tu;

fy;Kid khefu rig

2021.10.25

t/g KJq;nfhl rdr rq;fk; 
tpiykDf; Nfhuy;

Mjdq;fis tpw;gid nra;jy; - fk;g`h
fk;g`h xUnjhl;l gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf> fk;g`h gpuNjr rig 

mjpfhug; gphptpy; 59.51 NgHr; fhzp kw;Wk; mjd; 7000 r.mb nfhz;l 

,uz;L khbf; fl;blk; tpw;gid nra;ag;gLtjwf;hf tpiykDf; Nfhuy;

epge;jidfs;:

1.  2021.11.01 Kjy; 2021.11.30 tiu K.g. 9.00 Kjy; 3.00 tiu gpujhd 

mYtyfj;jpy; khj;jpuk; ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

2.  ,jw;fhf &gh 2500 ,w;fhd gbtf; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

3.  2021.11.30 md;W ez;gfy; 12.00 tiu khj;jpuk; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. Nehpy; my;yJ gjpTj; jghypy;> ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fhzp nfhs;tdtpw;fhd tpiykD| 

vd;W Fwpg;gpl;L> gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fis xg;gilf;Fk; NghJ> kPsspf;fg;gLk; &gh 25000 

,w;fhd njhifnahd;W itg;ghf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

5.  2021.11.30 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLnkd;gJld;> 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; epakdk; ngw;w 

mjpfhuKila gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

6.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

ngWiff;FOtpw;F chpj;jhtJld;>  Njitahd re;jHg;gq;fspy; 

kPz;Lk; tpiykDf;NfhUk; mjpfhuKk; rigf;F chpj;jhFk; NkYk; 

nfsut gzpg;ghsH rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jpHkhdkhf mikAk;.

7.  miktplg; ghprPyid kw;Wk; tpiykDg;gbtq;fspd; ghprPyid 

vd;gd xJf;fpf; nfhs;sg;gl;l jpdnkhd;wpy; mYtyf Neuq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gLtjw;fhf re;jHg;gk; toq;fg;gLk;.

8.  nfsut gzpg;ghsH rigapdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

tpz;zg;gg;gbtj;jpw;fhf> Fwpj;j tpiykDjhuH> 7 Ntiy 

ehl;fspw;Fs; nkhj;j tpw;gidj; njhifapd; 25% I nrYj;Jjy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> kpFjpj; njhif 2021.12.13Mk; jpfjpf;F Kd;dH 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

9.  vt;thwhapDk; Nkw;gb epge;jid ,yf;fk; 8Ig; g+uzg;gLj;jj; jtWk; 

gl;rj;jpy; itg;Gj; njhifahd &gh 25000/- kPsspf;fg;gl khl;lhJ.

tprhuizfs;- gpujhd mYtyfk; - 033-2232740 (thu ehl;fspy; K.g. 9.00 

Kjy; gpg. 3.00 tiu)

KfhikahsH - 072-5281481

jiytH>

198/4> KJq;nfhl> fk;g`h

2021.10.29

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
gr;ir Njapiyf; nfhOe;J Nfs;tp %yk; tpw;gid nra;jy;

Nfs;tp ,y. : SLSPC/PL/GREEN LEAF/T-159(RE)/2021

,y: SLSPC/PL/GREEN LEAF/T-150/2021 ,d; fPo; 2021.10.21Mk; 
jpfjp Nfs;tp Nfhug;gl;l Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l 02 

Njhl;lq;fspy; gr;ir Njapiyf; nfhOe;J mWtilia 
kPz;Lk; Nfs;tp Nfhuy;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fz;b khtl;lj;jpy; 
mike;Js;s `hfy kw;Wk; `{d;d];fphpa mur Njhl;lq;fspy; 2021.11.13 Kjy; 
2021.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Fwpj;j gr;ir Njapiyf; nfhOe;J mWtilia 
tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lj;jpd; ngah;
kPspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif
kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; njhif

`hfy mur ngUe;Njhl;lk; 5>000/= 100>000/=

`{d;d];fphpa mur ngUe;Njhl;lk; 5>000/= 100>000/=

,f;Nfs;tpf;fhf fPo;f;fhZk; epge;jidfs; kw;Wk; tpiykD rkh;g;gpg;gjw;fhd 
gbtq;fs;/ tpz;zg;gg; gbtq;fs; cs;slq;fpa Mtzq;fs; &gh 5>000/= njhifia 
nrYj;jp nfhOk;gpy; mike;Js;s vkJ jiyikafj;jpy; my;yJ fz;b fy;gp`py;ytpy; 
mike;Js;s vkJ gpuNjr mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpizahf itg;Gr; nra;a Ntz;ba njhif &gh xU ,yl;rk; (100>000/=) njhifia 
xU Njhl;lj;jpw;fhf NtWNtwhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,y. 046100240000933 ,d; fPo; 
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; kf;fs; tq;fpapy; KjyhtJ 
efuf; fpisapy; jpwe;j fzf;Fg; gphptpw;F fhR itg;Gr; nra;jy; my;yJ vkJ 
jiyikafj;jpd; fhrhsUf;F fhR nrYj;jp g+h;j;jp nra;ag;gl;l gbtk;/ tpz;zg;gk; 
kw;Wk; fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; Nghl;Nlh gpujpia ,izj;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

g+h;j;jp  nra;ag;gl;l gbtq;fis/ tpz;zg;gq;fis nghwpapl;L ,y. 21> gprprp 
tshfk;> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G-12 Kfthpapy; mike;Js;s vkJ $l;Lj;jhgd 
jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2021.11.12k; jpfjp gpw;gfy; 1.30 
,w;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;.

2021;.11.12  gpw;gfy; 2.00 ,w;F ,f;Nfs;tp jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 
tpiykDf;fis rkh;g;gpj;Js;s nfhs;tdthsUf;F my;yJ nfhs;tdthshpd; 
gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpy; fpilf;fhj kw;Wk; g+h;j;jpaw;w tpiykDf;fs; 
cs;slq;fpa gbtq;fs;/ tpz;zg;gq;fs;  gw;wp ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 
$l;Lj;jhgdk; nghWg;Gf;$wkhl;lhJ. mj;Jld; ngWif rigapd; jPHkhdk;  ,Wjpj; 
jPHkhdkhFk;.

jiyth;> ngWiff;FO>
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 21> gp.rp.rp. tshfk;>
kPuhdpah tPjp> nfhOk;G-12.
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nfhOk;G khefu rig
2021.09.17 Mk; ,yf;fKk; 2245/30 vd;w ,yf;fKila mjptpN\l th;j;jkhdp mwptpj;jypy; 

gpuRhpf;fg;gl;lJk; nfhOk;G khefu rigapd; epakkhf;fg;gl;l Jizr; rl;lq;fspd; gpufhukhdJ

[  cs;@uhl;rp rigfs; (epakkhf;fg;gl;l Jizr; rl;lq;fs;) 1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; 
,yf;frl;lk; - 541/17 vd;w ,yf;fKk;;;;; 1989.01.20 Mk; jpfjpiaA KilaJ Jizr; rl;lj;jpd;

V Mk; gphptpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tp/ tpiykDtpw;fhd miog;G
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfspd; toq;fYf;fhf nfhOk;G 
khefu rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;. 

njh. 
,y.

Nfs;tp 
,yf;fk;

tpsf;fk;
kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk;

tpiykDg; gpiz/ 
cj;juthj njhif

Nfs;;tpjhuh;/ 
tpiykD jhuh;fspd; 

jFjpj;jd;ik

01. ME/ME/
ML/
160/2020

tp`huk`hNjtp g+q;fhtpy; 
kpdp Gifapuj tz;br; 
Nritia nraw;gLj;jy; 
kw;Wk; guhkhpj;jy;

5>400 2 tUlq;fSf;F 
fzf;fPL nra;ag;gl;l 
ngWkjpapd; 2%  
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$baJ.

tpahghu gjpTld; 
xg;ge;jf;fhuh;fs; 
,t;tifahd 
Ntiyapy; 
Fwpg;gplj;jf;f 
mDgtk;.

02. ME/ME/DN
/235/2021

nfhOk;G-10 khspfhtj;j 
gpNsrpy; cj;Njrpf;fg;gl;l 
tha;f;fhy; Kiwik

5>400 105>000.00 - 
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;s$baJ.

CIDA rp-07 kw;Wk;; rp08 
Mfpatw;iw Nrh;e;j 
kio ePh; kw;Wk; fopT 
ePH xg;ge;jf;fhuh;fs;

03. ME/ME/DN
221/2020

Nfhk]; ghj;jpypUe;J 
t[pughij tiu kioePh; 
Kiwikia eph;khzpj;jy;

5>400 48>000.00 - 
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$baJ.

CIDA  rp-5 kw;Wk; rp-
06 chpj;jhd kioePh; 
kw;Wk;; fopTePh; 
xg;ge;jf;fhuh;fs;

04 ME/CP/BN/
248/2021

nghuis vhpnghUs; 
epiyaj;jpy; jiufPo; 
Bry; jhq;fpia toq;fy;> 
epWTjy; kw;Wk; 
nraw;glitj;jy;

5>400 43>000.00 - 
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$baJ.

CIDA  rp-07 kw;Wk; 
rp-08 ,w;fhd fl;bl 
xg;ge;jf;fhuh;fs;.

05 ME/ME/DR
88/2021

03 khtl;l gpuNjrj;jpYs;s 
ePh; fhy;tha;fspYs;s 
tz;ly; kz;iz mfw;wy;

5>400 65>000.00 - 
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$baJ.

CIDA rp-07 kw;Wk;; 
rp08 Mfpatw;iw 
Nrh;e;j kioePh; 
kw;Wk; fopTePH 
xg;ge;jf;fhuh;fs;

06. ME/SR/BN
249/2021`

jdpahh;- mur gq;Flikapd; 
fPo; cj;Njrpf;fg;gl;l 
nfhl;lhg+q;fh Nkk;gLj;jy; 
Kd;nkhopT

5>400 nfhOk;G khefu 
rigapy; 100>000 
&ghit gpiz 
tuthf my;yJ 
epge;jidaw;w 
cld;; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$bajhdJ

epfuhd jd;ikAila 
nraw;wpl;lq;fspy; 
mDgtKs;s 
xg;ge;jf;fhuh;fs;

07 ME/ME/DR
102/2021

nfhOk;G-05> fphpkz;ly 
khtj;ijapYs;s kio ePh; 
tbfhy; (mNguhk tbfhy;) 
,w;fhd Nkk;gLj;jy;

5>400 18>000.00 – 
epge;jidaw;w kw;Wk; 
cld; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$baJ

CIDA  ,d; rp-09 
kw;Wk; rp-08 juj;jpw;F 
chpikahd kioePh; 
kw;Wk; tbfhyikG 
xg;ge;jf;fhuh;fs;

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kiwik-01 –  nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk    vd;w ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; 
nra;jy;. 

I.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; 
nrYj;jyhk;. 

 m)  167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;F ,yf;fj;ij nfhz;Ls;s efu kz;lg fpisf;F tuT itf;FkhW ve;j 
kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

 M)  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;Fs; khefu 
,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.

  khtl;l mYtyfk; 4   tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT
  ,y. 147> i`nyty; tPjp   khspfhfe;j
  fpUsg;nghd    nfhOk;G-10.
  nfhOk;G-06.

II.  %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 
fl;lhakhdjhFk;.

Kiwik 02 – efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

m)  2021.11.18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; 
efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/tpiykDf;NfhuYf;Fk; 
Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> 
khefu nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ 
tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2021.11.18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy; 
fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJ/ toq;fg;gl khl;lhJ. 

M.  Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fSf;F epge;jidaw;w 
cldbahf ngwf;$ba tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2022.06.17 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDthdJ 2022.05.18 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; Vw;Wf;; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

,.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 
efy;gpujpAld; 2021.11.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
nfhOk;G-07> khefu kz;lgk;> khefu rig nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

<.  Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2021.11.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; 
gpd;dh; ngwg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; 
gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwahf gpufldg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/
tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh;fs; my;yJ 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-692403 vd;w 
njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nraw;wpl;lq;fSf;fhd nghwpapay; gzpg;ghshplkpUe;J njspTWj;jy;fis 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

c.  Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; Mfpatw;wpd; tpgukhd miog;ghdJ Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; 
toq;fg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s fk;gdpfspd; gjpthsh; 
jpizf;fsj;jpd; gprpV/13278 ,yf;fKila Rw;wwpf;ifia jaT nra;J ghh;f;fTk;. 

nuh\hdp jprhehaf;f – rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

mwptpj;jy; 
vy;y gpuNjr rig

vy;y gpuNjr rigapd; 2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 
mwpf;ifahdJ> nghJ kf;fspd; ghHitf;fhf> 2021.11.01 Kjy; 
gpd;tUk; miktplq;fspy; itf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

1. vy;y gpuNjr rig mYtyfk;

2. vy;y nghJ E}yfk;

3. njNkhju gy;fhhpaf; fl;blk; - E}yfk;

jiytH> 

vy;y gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT mwpf;if 
nghJ kf;fspw;fhff; fhl;rpg;gLj;jy; 

ml;Nlhu;zpj; jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

vtd;Nly; ,yf;fk; 13 ehDXa tPjp 

Etnuypatpy; trpf;Fk; K`k;kj; ga;]Pd; yjPg; 

Mfpa ehd; vdJ ml;Nlhu;zpahf ,yf;fk; 13 

ehDXa tPjp Etnuypatpy; trpf;Fk; mg;Jy; 

u`Pk; yjPg; vd;gtUf;F gpurpj;jp ngw;w 

nehj;jhupR Nf. jhAkhdtd; vd;gtuhy; 

,yf;fk; 12487 nfhz;l 01.02.2005 Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jp cWjp nra;jJkhd 

ml;Nlhu;zpj; jj;Jtk; ,d;W (10.10.2021) Kjy; 

nrayw;wjhf ,uj;Jr; nra;ag;gLfpwJ vd;gij 

nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; 

Nkw;gb jpfjp Kjy; vd; ngaupNyh vd; 

epkpj;jNkh mtu; nrayhw;Wjy; fUkk; nra;jy; 

Kw;whfj; jLf;fg;gl;Ls;sJld; mt;thW mtu; 

nra;Ak; nray; fUkq;fSf;F ehd; nghWg;Gjhup 

my;y vd;gijAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

29.10.2021       K`k;kJ ga;]Pd; yjPg;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khtl;lr; nrayfk; - gJis

01.  gJis khtl;lr; nrayfj;jpdhy; gpd;tUk; Ntiyfis epiwNtw;Wtjw;fhf eph;khzg; gapw;rp; kw;Wk; 
mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (ICTAD) gjpT nra;J nfhz;Ls;s jifik tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 
,y.

Ntiyapd; ngah;

Njitahd 
Mff; 

Fiwe;j 
,f;lhl; 
juk;

xg;ge;jj; 
njhif 
(tl; 
,d;wp)
&. kpy;.

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif 
(&gh)

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif 
(tpiykDg; gpiz) gzkhf/ 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpapd; gpiz Kwp %yk;

gzkhf (&.)
tq;fp Kwpahf 

(&)

1

ntypkl gpuNjr nrayhsh; 
gphptpd; Gud;nty> ftuk;khd 
kw;Wk; vugj;j vDk; fpuhk 
Nritahsh; gphpTfspy; 500 rJu 
mbfisf; nfhz;l 44 gRik 
,y;yq;fis eph;khzpj;jy;

C 6, C5 10.7 2>500.00 55>000.00 110>000.00

2

ntypkl gpuNjr nrayhsh; gphptpd; 
tq;fpaFk;Gu> mytj;Jnfhl> 
n`yay; Fk;Gu> Nghf`Fk;Gu 
kw;Wk; fe;Nj G`{y;nghy vDk; 
fpuhk Nritahsh; gphpTfspy; 
500 rJu mbfisf; nfhz;l 78 
gRik ,y;yq;fis eph;khzpj;jy;

C 6, C5 18.9 2>500.00 190>000.00 380>000.00

02. tpiyNfhuy; Njrpa Nghl;b tpiy$wy; Kiwapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk;.

03.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NtiyfSf;Fhpj;jhd tpiykD Mtzq;fis 2021-10-27Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-
10Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpDs; mYtyf Neuj;jpDs; kPsspf;fg;glhj tpiykD itg;ig khtl;lr; 
nrayfj;jpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; ehsJtiu juNtw;wk; nra;ag;gl;l ,yq;if 
eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; Gj;jfj;ij gJis 
khtl;lr; nrayff; fl;blj;njhFjpapd; 3tJ khbapy; cs;s epjp Kfhikj;Jtg; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;Jg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  xt;nthU Ntiyf;fhfTk; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gbtq;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; 
~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L ntt;NtW fbj ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; 
,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Ntiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiu nghwpj;J ~~jtprhsh;> 
ngWiff; FO> khtl;lr; nrayfk;> gJis|| vDk; Kfthpf;F 2021-11-10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; 
fpilf;Fk; tifapy; mDg;gyhk; my;yJ gJis khtl;lr; nrayf 3tJ khbapy; mike;Js;s epjpg; gphptpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;.

05.  jghypy; Vw;gLk; jhkjk; njhlh;gpy; ngWiff; FO vt;tpj nghWg;Gk; $wkhl;lhJ vd;gJld; jhkjkhfpf; 
fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  2021-11-10Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F gJis khtl;lr; nrayff; fl;blj;njhFjpapd; 5tJ khbapy; 
mike;Js;s khtl;lr; nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 
,jd;nghUl;L ePq;fNsh my;yJ cq;fsJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUtNuh fye;J nfhs;syhk;.

07.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Fwpj;j Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiykDg; 
gpiznahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;F jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh; 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;bUj;jy; $lhJ.

09. Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) vz;zpf;ifahd gRik ,y;yq;fSf;fhf Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

10.  Nfs;tpfis kjpg;gPL nra;ifapy; ntypkl gpuNjr nrayhsh; gphptpw;F mz;ikapy; tjptplj;ijf; 
nfhz;lth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

11. Nkyjpf tpguq;fis 055-2222048 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; mwpe;Jnfhs;syhk;.

jtprhsh;>
ngWiff; FO>
khtl;lr; nrayfk;> gJis.
2021-10-27.

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy; 
kf;fs; tq;fp - $l;bize;j tq;fpg; gpupT 

ngWkjp kpf;f ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd 
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd 

Ref. Description Serial No. Current Location

01 BG 15#1051 - Base Machine 1051 NSBM - Homagama

02 MS Casing 
1020 mm*10mm*10m 48 Nos of MS Casing

PMMSC PR00091 Madaptha Yard

03 Boring Tools
Desander RMT 250

Rock Augur - 1800 mm dia
Core Barrel - 1800 mm dia
Boring Bucket - 1800 mm dia and 1134

Madapatha Yard / 
Mayura Place

04 Rock Auger, Boring Buckets, Roller Core 
Barrel, Rock Auger, Boller Core Barrel, Boring 
Buckets

Rock Augur - 1800 mm dia - RA - HC2
Boring Buckets - 1800 mm dia - RB - HK2
Roller Core Berrel - 1800 mm dia - CR - HB
Rock Auger 2000 mm dia - RA - CH2
Roller Core Barrel - 2000 mm dia - CR - HB
Boring Buckets - 2000 mm dia - RB - HK2

05 MS Csing 1020mm*10mm*6m PMMSC PR00091 Madapatha Yard

06 Rock Augur, Core Barrel, Rock Bucket Rock Augur - 800mm dia - RA - HC2
Core Barrel - 800mm dia - CRHB
Rock Bucket - 800mm dia - RBHK1

Madapatha Yard / 
Mayura Place

07 Desander with capacity of 250M3/H ZH 200 - 250 & ZX 200 - 250 Kinniya

08 SANY Crawler Crane Serial No - 14CC00500263
Engine No - 78052911
Chassis No - 141055EDZ007

Matara

09 Kelly Bar BK 40/394/3/39 along with standard accessories Mayura Place

10 One unit Bauer BG 28 On BS80 along with standard accessories NSBM - Homagama

1.  nfhOk;G 02> Nru; rpw;wk;gyk; V fhbdu; khtj;ij> ,yf;fk; 75> kf;fs; tq;fp jiyik mYtyfk;> 10tJ khb> mwtPl;L jpizf;fsk;> 

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) mtu;fshy; Nkw; Fwpg;gpl;l ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; njhlu;ghf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  xU Nfs;tpg;gj;jpu tpz;zg;gj;jpw;F kPsr; nrYj;jg;glhj &gh 3>000/- fl;lznkhd;iwr; nrYj;jp Nfs;tpg;gj;jpu tpz;zg;gj;ij 

epge;jidfs; kw;Wk; epajpfSld; mwtPl;L jpizf;fsk;> cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) mtu;fsplk; 2021.11.11Mk; jpfjp 

tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mj;Jld; Fwpg;gpl;l mg; gbtq;fspd; %yk; 

khj;jpuNk tpiy tpguq;fisr; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

3.  kPsr; nrYj;jg;gLk; &gh 100>000/- itg;Gj; njhifnahd;iw kf;fs; tq;fpapd; tpN\l nrhj;Jf;fs; myfpd; (Special Assets Unit) 
Nrfupf;Fk; fzf;fpy; itg;Gr; nra;J Fwpj;j gw;Wr; rPl;bd; %yg; gpujpnahd;iw Nfs;tpg;gj;jpuj;Jld; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;. ,g; 

gzk; Nfs;tpg;gj;jpuk; jPu;khdpf;fg;gl;ljd; gpd;du; jFjpaw;w Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fSf;F kPsr; nrYj;jg;gLk;. njupTnra;ag;gl;l 

Nfs;tpg;gj;jpufhuu; jkJ Nfs;tpg;gj;jpu ngWkjpapy; 25% Md njhifia Nfs;tpg;gj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l 

fbjj;jpd; jpfjpapypUe;J 10 ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;a Ntz;Lk;. mj;Jld;> kpFjp KOj; njhifia Nfs;tpg;gj;jpuk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l fbjj;jpd; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;a Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; njhlu;ghd 

midj;J nfhLg;gdTfisAk; tpN\l nrhj;Jf;fs; myfpd; (Special Assets Unit) Nrfupf;Fk; fzf;F ,yf;fk; 204-1001-23451131 ,w;F 

ve;jnthU kf;fs; tq;fp fpisapd; %yKk; itg;Gr; nra;a KbAk;. 

4.   xOq;fhfg; G+u;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis Kj;jpiuaplg;gl;l ciwapy;  ,l;L me;j ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

',ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhd tpiy tpguq;fs;" vdf; Fwpg;gpl;L nfhOk;G 02> Nru; rpw;wk;gyk; V fhbdu; khtj;ij> ,yf;fk; 

75> kf;fs; tq;fp jiyik mYtyfk;> 10tJ khb> mwtPl;L jpizf;fsk;> cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) vd;w Kftupf;F 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. 2021.11.16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;du; Neubahf xg;gilg;gjhf ,Ue;jhy; 

Nkw; Fwpg;gpl;l kf;fs; tq;fp jiyik mYtyfj;jpy; 10tJ khbapy; mwtPl;L jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;gj;jpu ngl;bapy; 

,l KbAk;.

5.  ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhf ntt;Ntwhf Nfs;tpg;gj;jpu tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

6.   2021.11.16 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F nfhOk;G 02> Nru; rpw;wk;gyk; V fhbdu; khtj;ij > ,yf;fk; 75> kf;fs; tq;fp jiyik 

mYtyfk;> 10tJ khb> mwtPl;L jpizf;fsj;jpy; kf;fs; tq;fpapd; gpujk epiwNtw;W mjpfhup / nghJ Kfhikahsu; mtu;fshy; ngau; 

Fwpg;gplg;gl;l kjpg;gPl;L rigapd; vjpupy; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; me;j re;ju;g;gj;jpy; fye;Jnfhs;s KbAk;. 

7.   rfy ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; mtw;wpd; jw;Nghija epiyapNyNa tpw;gid nra;ag;gLk;. rfy Nfs;tpg;gj;jpufhuHfSk; tpiy 

tpguq;fisr; rku;g;gpg;gjw;F Kd;du; cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) mtu;fsplkpUe;J Kw;$l;bNa Neuj;ij xJf;fpf; nfhz;L 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; guPl;rpj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

8.   ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) mtu;fis njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 011-2481613/ 
011-2481546 %yk; njhlu;G nfhz;L mwpe;J nfhs;syhk;. 

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;) 

mwtPLfs; jpizf;fsk; - 10tJ khb kf;fs; tq;fp - jiyik mYtyfk; 

,yf;fk; 75> Nru; rpw;wk;gyk; V fhbdu; khtj;ij> nfhOk;G-02. 

njhiyNgrp  : 011-2481613/2481546/ 2481680 
njhiyefy; : 011-2436947
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Fz;lrhiy gpuNjr rig - nkdpf;`pd;d
gpio jpUj;jk;

Fz;lrhiy gpuNjr rigapy; rpf;fdj; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj; njhFjpnahd;iw 
epHkhzpg;gjwf;hf njhopy;El;g nraw;wpl;lk; Nfhuy; njhlHghf 2021.10.15 md;W 
jpdkpd kw;Wk; jpdfud; ehspjo;fspy; tpiykDjhuHfsplkpUe;j MNyhridfs; 
Nfhug;gl;ld.

01.  mjd; gpufhuk;> mjd; 09Mk; gphpT mfw;wg;gl;L> Vidda midj;Jg; gphpTfSk; 
mt;thNw mikAk; NkYk; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
jifikfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> jpd;kf;fopT kw;Wk; fopTePH Kfhikj;jtj; 
njhFjpfis epHkhzpj;jy; gzpfspy; mDgtk; ngw;W mj;Jiwapd; C5 juk; 
(CIDA) ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDg;gpizak; tpguk; gpd;tUkhW:-

nraw;wpl;l 
,yf;fk;

nraw;jpl;lk;
cj;Njr 
nrytpdk;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif

tpiykDg; 
gpizak;

epHkhzpg;Gf; 
fhyk;

01

rpf;fdj; 
jpz;kf; fopT 
Kfhikj;Jtj; 
njhFjpnahd;iw 
epHkhzpj;jy;

50>000>000.00 500>000.00 2>500>000.00
04 

khjq;fs;

03.  mjd; gpufhuk;> tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy; 2021.11.02 ,w;F 
KbTWj;jg;gl ,Ue;j NghjpYk;> mJ 2021.11.11 tiu ePbf;fg;gLtJld;> 
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjp 2021.11.12 md;W K.g. 10.30 tiuAk; 
ePbf;fg;gLfpd;wJ. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit> mt;Ntisapy; 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. NkYk; ,r;rigapdhy; mwptpf;fg;gLk; 
jpdnkhd;wpy;> cq;fsJ nraw;wpl;l MNyhridfs; njhopy;El;gf; FO 
Kd;dpiyapy; rkHg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fSld;> mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; 
tpiykDg;gpizakhdJ> Fz;lrhiyg; gpuNjr rigapd; nrayhshpd; 
ngahpy;> mjd; nry;Ygbf;fhyk; 2021.12.15 tiu mike;J ,Ug;gJld;> 
mJ tpiykD tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. NkYk; 
tpiykDg;gpizaj;jpd; nry;Ygbf;fhyk; 2022.04.15 tiuahf mike;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

vr;.gP.v];. uq;[u mf;kPkd
jiytH - Fz;lrhiy
gpuNjr rig
nkdpf;`pd;d.

tpiykD mwptpj;jy;

tpiykDf; Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 
tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;: 024/T/2021
,uj;kyhid> ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; Vw;wplj;jpid tp];jupj;jy; 

kw;Wk; jPaizf;Fk; gpuptpd; tPjpapid epu;khzpj;jy;. (EXTENSION TO APRON & 
CONSTRUCTION OF FIRE ROAD AT COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT RATHMALANA)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> 
jtprhsuhy;> ,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> Vw;wplj;jpid tp];jupj;jy; 
kw;Wk; jPaizf;Fk; gpuptpd; tPjpapid epu;khzpf;Fk; nghUl;L. Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tpfs;> jifikg;ngw;w kw;Wk; jFjpAila tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J 
,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd.

Vw;wplj;jpid tp];jupj;jy; (fpl;lj;jl;l 1400 rJu kPl;lu; epyg;gug;gstpy;) kw;Wk; jPaizf;Fk; 
gpuptpd; tPjpapid epu;khzpj;jy; (ePsk; 120 kPl;lu;> mfyk; 4 kPl;lu;) Mfpad ,t; 
Ntiyg;gFjpfSf;Fs; cs;slq;fg;gLk;. mt; midj;J fl;Lkhdq;fSf;Fj; Njitg;gLfpd;w 
fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; njhopw;gil toq;fp> tptuf;Fwpg;gPl;by; cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; 
kw;Wk; tiug;glq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; cupa nghwpapay; jpl;lkplYf;fika fl;Lkhdq;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

fl;Lkhd xg;ge;jj;jpw;Fupa fhy vy;iy - 180 ehl;fshFk;.

,e;j fUj;jpl;lk; ,uj;kyhid> ,uj;kyhid ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; mike;Js;sJ.

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfs;tp; eltbf;if KiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; 
,lk;ngWk;.

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> 
,e;j epWtdj;jpy; ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l ngau; gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj 
xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk; ,e;j tpiyf;$Weu;fs; fl;bl epu;khzpg;G 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) (,jw;F Kd;du; ICTAD vd;w Ngupy; miof;fg;gl;l)> 
C3 kw;Wk; C4 juj;jpy; (mjpNtf neLQ;rhiyfis epu;khzp;g;gjw;fhf) gjpTnra;ag;gl;l> Fwpj;j 
tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd mDgtKs;s xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2021.11.01 Kjy; 2021.11.23 Mk; 
jpfjp tiuapy; VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; 
,ilg;gl;l fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> 
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; 
Kfhikj;Jt gpuptpd;> toq;fy;njhlu; jiytUf;F jpUg;gp jug;glhj &gh gd;dpuz;lhapuj;J 
Ie;EhW (&gh. 12,500/-) khj;jpuk; fhrhfr; nrYj;Jtjd; %yk; kw;Wk; vOj;jhyhd 
tpz;zg;ggbtk; rku;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l G+u;j;jpnra;ag;gl;l 
tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;Jnfhs;s KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp 
Mtzq;fs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzkpd;wp ghu;itapl KbAk;. toq;fg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU 
tpiyf;Nfs;tpf;fhf &gh VO ,yl;rk; khj;jpuk; (&gh. 700,000) gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp 
jfty; ml;ltizapy; 05 Mk; gFjpapy; 16.2 tpiyf;Nfs;tp gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
jhgdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp gpizKwpAld; 
Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpapid rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.tpiyf;Nfs;tpfs; miof;Fk; ,Wjpj; jpfjp 
Kjy; 150 ehl;fs; tpiyf;Nfs;tp gpizKwp nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

2021.11.11 Mk; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F ,uj;kyhidapy; mike;Js;s ,ukj;kyhid 
tpkhdepiyaj;jpd; gpujhd tpkhdepiya Kfhikj;Jt mYtyfj;jpy; fye;JiuahLk; 
miwapy; eilg;ngWk; Muk;g tpiyf;Nfs;tp njhlu;ghd $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;SkhW> 
midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Fk; kw;Wk; mtu;fspd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpfSf;Fk; 
,j;Jld; miog;G tpLf;fpd;Nwd;.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 2021.11.24 Me; jpfjp gp.g 02.00 
kzpf;F Kd;du;> jtprhsu; ,yf;fk; 1> ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 
tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> 
fl;Lehaf;f vd;w tpyhrj;jpw;F Neubahf rKfkspj;J my;yJ gjpTj; jghy; %yk; 
fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs; 
epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; 
Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhu g+u;tkhd gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; jpwe;J itf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyaj;jpy;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if)
(jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; 
jiytu; %yk; 011-2263500-3503 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf my;yJ 
njhiyefy; ,yf;fk; 011-2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;> ,yf;fk; 1> ngWiff; FO> 
toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdp>

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f

epjp> jpl;lkply;> ePjp kw;Wk; rkhjhd> fy;tp> cs;@uhl;rp> 
fhzp> kpd;rhuk; kw;Wk; vuprf;jp> fl;Lkhdk;> fpuhkpa 

cl;fl;likg;G trjpfs; mikr;R

Cth khfhz rig

2022 Mk; Mz;Lf;fhf 
toq;Feu;fs; gjpTnra;jy;

Cth khfhz epjp> jpl;lkply;> ePjp kw;Wk; rkhjhd> fy;tp> cs;@uhl;rp> fhzp> kpd;rhuk; 
kw;Wk; vuprf;jp> fl;Lkhdk;> fpuhkpa cl;fl;likg;G trjpfs; mikr;Rf;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l 
toq;fy; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l muRld; ,izf;fg;gl;l 
tu;j;jf epWtdq;fs;> mur jpizf;fsq;fs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs;> Njrpa mjpfhuk; ngw;w 
Kftu; epWtdq;fs;> $l;LwT rq;fq;fs;> cw;gj;jp epWtd xg;ge;jjhuu;fs; toq;Feu; tu;j;jf 
epWtdq;fspy; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpz;zg;gg; gbtq;fs;> epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; ‘fzf;fhsu;> Cth khfhz 
rig fy;tp mikr;R> Cth khfhz rig> gJis’ vd;w Kftupf;F 9x4 mstpyhd Kftup 
cs;s Kj;jpiu cldhd fbj ciw xd;iw mDg;Gtjd; %yk;> ,e;j epWtdj;jpw;F 
tUtjd; %yk; my;yJ www.edumin.up.gov.lk vd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; 
Tender Notice %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

epge;jidfs;:

01.  xU gpupTf;F nrhe;jkhd nghUl;fs; toq;fy; my;yJ Nrit toq;fYf;fhd gjpTf; 
fl;lzk; gpd;tUkhW nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

c. 
,y.

gpupT fl;lzk;

1
gpupT ,yf;fk; 01 - (nghUl;fs; toq;fy;) - 
kur;rhkhd;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

500.00 &gh

2 gpupT ,yf;fk; 02 - (nghUl;fs; toq;fy;) - cgfuzq;fs; 500.00 &gh

3
gpupT ,yf;fk; 03 - (nghUl;fs; toq;fy;) - 
thfd cjpupg;ghfq;fs;

500.00 &gh

4
gpupT ,yf;fk; 04 - (nghUl;fs; toq;fy;) - 
fy;tp JiwAld; rhu;e;j nghUl;fs;

500.00 &gh

5
gpupT ,yf;fk; 05 - (Nritfs; toq;fy;) - 
thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; guhkupg;G kw;Wk; gOJghu;j;jy;

500.00 &gh

6 gpupT ,yf;fk; 06 - (Nritfs; toq;fy;) - Vida Nritfs; 500.00 &gh

7
gphpT ,yf;fk; 07 - (Nritfs; toq;fy;) - 
mr;rfj;jpw;F Njitahd Nritfis toq;Fjy;

500.00 &gh

    
02. ePq;fs; toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w nghUl;fis toq;f my;yJ Nrit toq;f 

tpguq;fs; mlq;fpa tpz;zg;gg; gbtk; xd;iw Cth khfhz fy;tp mikr;rpd; %yk; 
jUk;gb my;yJ ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s khjpupf;F mika rku;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjw;fhf ePq;fs; toq;f vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; nghUs; toq;fy; 
my;yJ Nrit toq;fy; gpupTfSf;F njhlu;Gila fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf Cth 
khfhz fy;tp mikr;rpd; fzf;fhsuplk; nrYj;j Ntz;Lk;. mt;thwpy;iynadpy; Cth 
khfhz fy;tp mikr;R nrayhsupd; kf;fs; tq;fpapd; (Kjpaq;fd fpis) fzf;F 
,yf;fk; 269100128440483 nfhz;l fzf;fpw;F itg;ghFk; tifapy; gzj;ij nrYj;jp 
me;j tq;fpg; gw;Wr;rPl;il (epow;gpujp Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ) tpz;zg;gj;Jld; 
,izj;J gjpTj; jghypd; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

03. midj;J tpz;zg;gjhuu;fSk; tu;j;jfg; gjpTr; rhd;wpjo; my;yJ khfhz rig 
epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; epow;gpujp xd;Wld; tpz;zg;gg; gbtq;fis rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

04. gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik Cth khfhz 
fy;tp mikr;rpd; nrayhsu; trkhdJ.

05. Njitahd Neuq;fspy; gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; $Wtpiy Nfhug;gLtNjhL> 
ve;j xU re;ju;g;gj;jpYk; jpwe;j tpiykDf; NfhUk; cupik Cth khfhz fy;tp 
mikr;rpd; nrayhsu; trkhdjhFk;. 

06. nghUl;fis mikr;Rf;F xg;gilg;gjw;F Kd;du; gzk; nrYj;Jk;gb NfhUk; 
tpz;zg;gjhuu;fs; kw;Wk; toq;fy; my;yJ NritfSf;fhf Kw;gzk; xd;iw jUk;gb 
NfhUfpd;w tpz;zg;gjhuu;fs; gjpT nra;tjw;fhf fUj;jpy;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 
tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLtJ 2021 ek;gH 30 Mk; jpfjp tiu khj;jpukhFk;. 
g+u;j;jpnra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2021 brk;gH 17Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 
nrayhsu;> “Cth khfhz fy;tp mikr;R> Cth khfhz rig> gJis” vd;w 
Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J Nru;j;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fs; gjpT nra;jy; - 2022” vd;W Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk; . cq;fSf;F Njitahd Nkyjpf jfty;fs; 

055-2222814 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

nghUl;fs; toq;fy;/ Nrit toq;fy; gpupT

gpupT ,yf;fk; 01 - (nghUl;fs; toq;fy;) - kur; rhkhd;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs;

1.1 mYtyf cgfuzq;fs;> ghlrhiy kur;rhkhd; nghUl;fs; (gyif) 

1.2 mYtyf cgfuzq;fs;> ghlrhiy tFg;G miw cgfuzq;fs; (cUf;F)

1.3 mYtyf cgfuzq;fs;> ghlrhiy tFg;G miw cgfuzq;fs; (MDF/ nkyikd;)

gpupT ,yf;fk; 02 - (nghUl;fs; toq;fy;) - cgfuzq;fs;

2.1 fzpg;ghd;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;> NuhdpNah ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;

2.2  fzpdp mr;Rg;nghwp ,ae;jpuk;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;> NuhdpNah ,ae;jpuq;fSf;fhd 
Nlhdu;

2.3 njhiyNgrp kw;Wk; cs;sf njhiyNgrp fl;likg;G

2.4 kpd; nghUl;fs; kw;Wk; njhiyj;njhlu;G nghUl;fs;

2.5 fzpdp kw;Wk; fzpdpr; rhjdq;fs;

2.6 vOJ nghUl;fs;

2.7 cUf;Fj; jfL

2.8 gpsh];bf; ePu;j; njhl;b/ ePu; tbfl;b/ ePu; Rj;jpfupg;G ,ae;jpuk; 
2.9  mr;Rj; Jiwf;F Njitahd fhfpj tiffs;> ml;il tiffs; kw;Wk; g+r;R tiffs; 

(Xg;nrl;)

gpupT ,yf;fk; 03 - (nghUl;fs; toq;fy;) - thfd cjpupg;ghfq;fs;

3.1 lau; kw;Wk; ba+g;

3.2 kpd; fyd;fs;

3.3 thfd cjpupg;ghfq;fs; (midj;J tifahd thfdq;fSf;fhf)

gpupT ,yf;fk; 04 - (nghUl;fs; toq;fy;) - fy;tp JiwAld; rhu;e;j nghUl;fs;

4.1 fy;tp Gj;jfq;fs;> rQ;rpif kw;Wk; ghlrhiy igfs;

4.2 Ma;T$lj;jpw;F Njitahd ,urhad nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

4.3 tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L Milfs;

4.4 kidapay;> njhopy;El;gk;> tptrhak; kw;Wk; moFf;fiy ghlq;fis fw;gpg;gjw;F 
Njitahd cgfuzq;fs;

gpupT ,yf;fk; 05 - (nghUl;fs; toq;fy;) - thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; guhkupg;G 
kw;Wk; gOJghu;j;jy;

5.1 tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Fspu;rhjdg; ngl;b

5.2 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;

5.3 kpd; cgfuzq;fs;

a) fzpdp kw;Wk; rhjdq;fs;

b) epow;gpujp ,ae;jpuk;

c) njhiyefy; ,ae;jpuk;

d) fzpg;ghd;

e) jl;lr;R (kpd; kw;Wk; Vida nraw;ghLfs;)

f) mr;R ,ae;jpuk;

g) nfkuh kw;Wk; rhjdq;fs;

5.4 mYtyf kur; rhkhd;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

5.5 Nkhl;lhu; thfdk; (ngl;Nuhy; kw;Wk; Bry;)

a) gOJghu;j;jy;fs; kw;Wk; tz;zg; g+r;R

b) Nrit toq;fy;

c) vQ;rpd; gOJghu;j;jypd;NghJ ,ae;jpu cjtpAld; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
Nritfs; 

5.6 fzpdp nkd;nghUs; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;

gpupT ,yf;fk; 06 - (nghUl;fs; toq;fy;) - Vida Nritfs;

01. ghlrhiy fhzp mstPL

02. kpd; fl;likg;ig gupNrhjpj;jy;> GJg;gpj;jy; kw;Wk; fk;gp ,Ljy;

03. fzpdp tiyaikg;ig GJg;gpj;jy; kw;Wk; jahupj;jy;   

04. mYkpdpak; ghl;brd;

gpupT ,yf;fk; 07 - mr;rfj;jpw;F Njitahd Nrit toq;Fjy;

7.1 Offset, Paper Cutting, Plate Maker ,ae;jpuq;fisg; gOJghHj;jy;

7.2 Offset CTP Plate jahhpj;jy;
7.3 fy;tpg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;> gj;jphpiffs;. 

toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf ,e;j mikr;rpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w khjpupg; gbtk; 
my;yJ www.edumin.up.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy; gpuNtrpj;J Tender Notice %yk; 
ngw;Wf;nfhs;fpd;w khjpupg; gbtj;jpw;F mika rku;g;gpf;fg;gLfpd;w tpz;zg;gg; gbtq;fs; 
khj;jpuk; gjpTf;fhf fUj;jpy; nfhs;sg;gLk; vd;gNjhL> NtW fbjq;fs; %yk; 
rku;g;gpf;fg;gLfpd;w Nfhuy;fs; gjpTf;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

[p.V.vk;.v];.gP. mgd;ty
nrayhsu;
epjp> jpl;lkply;> ePjp kw;Wk; rkhjhd> fy;tp> cs;@uhl;rp> fhzp> kpd;rhuk; kw;Wk; 
vuprf;jp> fl;Lkhdk;> fpuhkpa cl;fl;likg;G trjpfs; mikr;R

2021.10.29             

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y. 28 ,d; 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: ,/,/07/31/12(VI)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 4-3/6/2018/

HW/37

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 
2021.10.05Mk; jpfjpa 2248/18 ,yf;f 
murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsH gphpT : ,q;fphpa

fpuhk NrtfH gphpT :  ,y. 619 
CUfy fpof;F> 
,y. 620rP 
,q;fphpa tlf;F

fpuhkq;fspd; ngaH :  gLfk;nghiy> 
,q;fphpa

rpW gphpT :  cLf`gj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  f. 4833

tp];jPuzk; :  7.1509 
n`f;lahH];

Jz;L ,yf;fk; :  1 njhlf;fk; 163 
tiu (Jz;Lfs; 
163)

gpuNjr nrayhsH>
,q;fphpa

gpuNjr nrayhsH mYtyfk;>
,q;fphpa.
2021.10.26

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y. 28 ,d; 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: ,/,/07/31/12(IX)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 4-3/6/2018/

HW/150

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 
2021.10.05Mk; jpfjpa 2248/18 ,yf;f 
murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsH gphpT : ,q;fphpa

fpuhk NrtfH gphpT :  ,y. 620B 
epkyfk

fpuhkq;fspd; ngaH :  gLfk;nghiy> 
,q;fphpa

rpW gphpT :  cLf`gj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  nf.rP. 530426

tp];jPuzk; :  0.8079 
n`f;lahH];

Jz;L ,yf;fk; :  150 njhlf;fk; 
191 tiu 
(Jz;Lfs; 41)

gpuNjr nrayhsH>
,q;fphpa

gpuNjr nrayhsH mYtyfk;>
,q;fphpa.

2021.10.22

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y. 28 ,d; 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: ,/,/07/31/12(IX)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 4-3/6/2018/

HW/150

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 
2021.10.05Mk; jpfjpa 2248/18 ,yf;f 
murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsH gphpT : ,q;fphpa

fpuhk NrtfH gphpT :  ,y. 620B 
epkyfk

fpuhkq;fspd; ngaH :  gLfk;nghiy> 
,q;fphpa

rpW gphpT :  cLf`gj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  f. 4831

tp];jPuzk; :  10.8032 
n`f;lahH];

Jz;L ,yf;fk; :  1 njhlf;fk; 133 
tiu (Jz;Lfs; 
133)

gpuNjr nrayhsH>
,q;fphpa

gpuNjr nrayhsH mYtyfk;>
,q;fphpa.
2021.10.22
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flw;nwhopy; mikr;R

kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjp - Ngypanfhl
Procurement No. CFMC/MT/Admin/2021/C&PC SERVICE

Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; gPilfisf; fl;Lg;gLj;Jk; Nritfis 
toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy; - 2021

flw;nwhopy; mikr;rpd; fPo; Kfhikj;Jtg; nghWg;gpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; Ngypanfhlapy; mike;Js;s kj;jpa 
kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpf;F xU tUl fhyj;jpw;F Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; gPilfisf; fl;Lg;gLj;Jk; Nritfis 
toq;Ftjw;fhf gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J kl;Lk; Ngypanfhl kj;jpa kPd; 
re;ijf; fl;blj;njhFjp Kfhikj;Jt nghWg;gpd; jiythpdhy; 2021-11-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapy; (NCB) ,e;j tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.Rj;jpfhpj;jy; 
kw;Wk; gPilfisf; fl;Lg;gLj;Jk; Nritfis toq;Fk; epWtdk;:

2.  ,yq;if tpahghu ngah; gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  mur Jiw> $l;Lj;jhgdk; / epajpfs; rl;lr;rig epWtdq;fspy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdq;fspy; 
Fiwe;jgl;rk; 03 tUl fhy Nrit mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fis ,y. 83/1, kPf`tj;j tPjp> Ngypanfhl vDk; Kfthpapy; mike;Js;s Ngypanfhl kj;jpa kPd; 
re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; eph;thf mYtyfj;jpypUe;J 2021-10-29Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-17Mk; jpfjp tiu K.g. 
9.00 Kjy; 3.00 kzp tiuapy; tpiykDjhuuhy; jkJ fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %y Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J 
ngw;Wf;nfhz;l khjphpg; gbtq;fspy; kl;LNk rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpiykDg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kd; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; fl;lzj;ij Ngypanfhl 
kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; Kfhikj;Jt nghWg;gpdhy; ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 71446342Mk; 
fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J ,iaGila gw;Wr;rPl;il Ngypanfhl kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; 
eph;thf mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;J gzg; gw;Wr;rPl;ilg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  ,jw;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-11-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Ngypanfhl kj;jpa 
kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; gpujhd Nfl;Nghh;$lj;jpy; ,lk;ngWk;.

7.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 90 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFk; 
(mjhtJ 2022 ngg;uthp 19Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s khjphpf;fikthf> 
,yq;ifapy; nraw;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l fPh;j;jp tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l epge;jidaw;w 
tq;fpg; gpiznahd;whf ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; &gh (250>000.00) ngWkjpahd tpiyf;Nfhuy; 
cj;juthjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; me;jg; ngWkjpf;Fr; rkkhd njhifia Ngypanfhl 
kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; Kfhikj;Jt nghWg;gpdhy; ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 71446342Mk; 
fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J ,iaGila gw;Wr;rPl;il Ngypanfhl kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; 
eph;thff; mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;J me;jg; gphptpy; toq;fg;gLk; gzg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; 
gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

8.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gbtq;fis 2021-11-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 
tifapy;>

 jiyth;>
 Ngypanfhl kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; Kfhikj;Jt nghWg;G>
 flw;nwhopy; mikr;R>
 Gjpa nrayff; fl;blk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G-10.

  vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ flw;nwhopy; mikr;rpd; ,uz;lhk; khb> epjpg; gphptpy; 
itf;fg;gl;L tpiykDg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

9.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuhy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; 
fye;Jnfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gLk;. 2021-11-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; epiwtile;j 
cldLj;J fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; flw;nwhopy; mikr;rpd; ,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s gpujhd 
fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

10.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis Ngypanfhl kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; eph;thf mYtyfj;jpd; 

011-3301707 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>
Ngypanfhl kj;jpa kPd; re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; Kfhikj;Jt nghWg;G>
flw;nwhopy; mikr;R>
Gjpa nrayff; fl;blk;> khspfhtj;ij>
nfhOk;G-10.
2021-10-29.

POINT PEDRO PRADESHIYA SABHA
INVITATION FOR BIDS (IFB - III)

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT - CREDIT NUMBER P-163305

Construction of Shopping Complex at Kiramakkodu Junction (Stage I) 
(LDSP/NP/JAF/PPS/2021/02)

1.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received credit from the World Bank towards the cost of Local 
Development Support Project, and intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract 
for  Construction of Shopping Complex at Kiramakkodu Junction (Stage I).

2.  The Chairman Local Authority Procurement Committee on behalf of the Point Pedro Pradeshiya Sabha, Jaffna 
Northern Province, now invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for the Building work as described 
in the table below.

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding Procedure.

4.  Interested bidders may obtain further information from the Chairman, Point Pedro Pradeshiya Sabha, Puloly. 
(T.No: 021-2263276/ Fax: 0212263276 / E-mail: pointpedrops@gmail.com) on any working day from 09:00 
hrs. to 14:00 hrs. from 29th October  2021 until 25th November 2021. 

5.  Qualifi cation requirements are indicated in section 4 of the Bidding document. Additional details are provided in the 
Schedule (Section 5) of the bidding document.

6.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted by Ministry of Finance or 
World Bank or any other acceptable institution and Domestic Contractors shall have been registered in the fi eld 
of Building Construction for grade mentioned in the table below with the Construction Industry Development 
Authority (CIDA).

7.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on submission 
of a written application to the address below from 29th October  2021 until 25th  November 2021 from 09:00 hrs. to 
14:00 hrs. on working days upon payment of a non-refundable fee of Rs.2000.00 The method of payment should be 
by cash.

8.  Bids (Original & copy) shall be delivered or sent by registered post to the address below at or before 14:00 hrs. 
on 26th November 2021. Late Bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the presence of the 
Bidders’ representatives who choose to attend. Bids must be accompanied by a Bid security as per the information 
given in the table below.

9.  Pre-bid meeting will be held at 09.:30hrs on 11th November 2021 in the address below.  Interested bidders may attend 
the pre-bid meeting at their own expenses.

No. Contract 
No.

Description of             
Work

Estimated
Civil Cost

Rs
(Million)

Contract
Period

Required
Grade

Validity Period 
of bid from the 
last date of bid 

submission

Required Bid Security

Security 
Amount 

(Rs)

Validity
Period

01 LDSP/NP/
JAF/PPS/ 
2021/02

Construction of 
Shopping Complex 
at Kiramakkodu 
Junction (Stage I)

8.98 150 
Days

C7 or above 
(Building)

77 Days 90,000.00 11.03.2022

Chairman, Local Authority Procurement Committee,
Point Pedro Pradeshiya Sabha,
Puloly.
29.10.2021

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 
,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; 

(VAT + NBT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

%lg;gLk; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/03/PT/6245(EL) 1000 Nos. Carbon Bruch for Container Cranes at 
JCT Stage III & IV 

150,000.00 3,500.00 30/11/2021
10.00kzp

CES/FP/05/PT/6178(MW) Supply, Installation, Testing & Commissioning of 
Manual Vertical Turning & Boring Machine 

800,000.00 12,500.00 30/11/2021
10.00kzp

CES/FP/04/PT/6246(MP) Spares for Caterpillar C -15 Engines of RTG 
Cranes at JCT

120,000.00 3,500.00 30/11/2021
10.00kzp

CMS/LP/21/PT/04/015 Finger Touching Digital Screen 01 No. 35,000.00 1,000.00 17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/20/021 01 Lot Fuel Management System with Flow 
Meters, Valves (MOV) for the Fuel Tank in Pilot 
Station 

70,000.00 1,000.00 17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/13/023 Scanners – 20 Nos. 20,000.00 1,000.00 17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/08/005 Movable Racking System – 40 Nos. 30,000.00 1,000.00 19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/17/011 01 No. of Fibre Glass Hydrographic Survey Boat 150,000.00 3,500.00 19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/14/027 25 Nos. VHF Base Stations & 50 Nos. VHF Hand 
Sets 

90,000.00 1,000.00 19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/10/057 120,000 Nos. Carbolic Soap ( 100 Grams ) 48,000.00 1,000.00 22/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/09/053 Spares for 15 Ton Mitsubishi FD 150 AN/ ANMI 
Heavy Forklift Trucks 

90,000.00 1,000.00 22/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/17/056 04 Nos. Desmi Pump for the Launches Pilot 11,12 
& 13

93,000.00 1,000.00 22/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/04/055 Trouser Black , Blue & White – 1700 Nos. 30,000.00 1,000.00 23/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/08/051 05 Nos. Radiators Assembly of Caterpillar C -15 
Engines

17,500.00 1,000.00 23/11/2021
13.30kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU 
gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ 
toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff;Fiwe;jJ 
%d;W (3) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;W tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpf;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2021 xf;NlhgH 29Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F %Lk; Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482638> 2482652

njhiyefy; ,y.  : 2381652> 2370443

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;

tlkj;jpa khfhzk;

tl kj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; cUg;gbfisf; nfhs;tdT 

nratjw;fhf jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J tlkj;jpa khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 
,y.

cUg;gbapd; tpguk; 
Njitahd 

msT

kPsspf;fg;glhj 
tpiyf;Nfhuy; 
fl;lzk; (&gh)

rkHg;gpf;fg;gl 
Ntz;ba 
tpiykDg; 
gpiz (&gh)

tpiykDg; 
gpiz Kwpfspd; 

nry;Ygbf; 
fhyk; 

01 1/4 Vf;fu; nrhl;L ePu; 
toq;fy; Kiwik 

(25mx40m) (ngupa 
ntq;fhar; nra;iff;F)

37 3>500.00 114>000.00 105 ehl;fs; 

02 ClWj;Jg; ghu;f;ff;$ba 

nghypj;jPd; (Nf[; 300> 

xU kPw;wu; mfyk;)

7000 fpNyh  
fpuhk;

1>500.00 49>000.00 91 ehl;fs; 

02.  2021-11-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp 

Kjy; gp.g. 4.15 kzp tiuahd fhyj;jpDs; tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;F tUif 

je;J tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis 025-2222189 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlu;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpiyf;Nfhuy; fl;lzj;ijr; nrYj;jp khfhz 

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;Fr; nrYj;Jtjd; Ngupy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2021-

11-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykD Mtzq;fis '%yg; gpujp' kw;Wk; 'efy; gpujp' vd ntt;Ntwhd 

ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mt;tpU ciwfisAk; jdpnahU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J mt;Tiwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ,iaGila nfhs;tditf; Fwpg;gpl;L> 

2021-11-23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; khfhz tptrhag; gzpg;ghsupd; cj;jpNahfG+u;t miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ khfhz tptrhag; gzpg;ghsu; / 
jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk; 

vDk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2021-

11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuu; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtu; fye;J nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fSld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fpnahd;wpy; epu;zapf;fg;gl;l jpdk; tiuapy; nry;Ygbahff;$ba tifapy; 

tlkj;jpa khfhz> khfhz tptrhag; gzpg;ghsupd; ngaupy; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; gpiz 

Kwpnahd;iwr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  ,e;j ngWif njhlu;gpy; tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jPu;khdNk 

,Wjpj; jPu;khdkhFk;.

khfhz tptrhag; gzpg;ghsu;/ jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> 

tlkj;jpa khfhzk;> 

mDuhjGuk;.
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kf;fs; tq;fp 

fy;eht (179)  fpis
1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fp 
rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; gpNuuiz Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; 
tq;fp rl;lj;jpd; 29D gpuptpd;fPo; kf;fs; tq;fp gzpg;ghsu; rigapdhy; 30.06.2021Me; jpfjpapd; fPo; eilngw;w 
Fwpg;gplg;gl;l gpNuuizfs; jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

mDuhjGu khtl;lj;jpd; gpurpj;j nehj;jhupR nry;tp.G.D.A.cjaFkhu; vd;gtuhy; epiwNtw;wg;gl;l 27.03.2019 
- Mk; jpfjpa ,yf;fk; 684 nfhz;l <Litj;jy; gpufhuk; D.P tpahghu epiyak;> fy;nkbaht> ehfk;g` 
vd;w tpyhrj;jpy; trpf;Fk; jpU. tpIaRe;ju fUdhaf;f Kjpad;NryhNf rQ;rPt re;jpf tp[aRe;ju kw;Wk; 
jpU.tpIaRe;ju fUdhaf;f Kjpad;NryhNf bq;fpup gz;lh vd;gtu;fshy; ,jd; fPo; Mjd ml;ltizapy; 
tpgupf;fg;gl;Ls;s Mjdj;jpid kf;fs; tq;fpapy; gpizahf itj;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld; njhifapid 
nrYj;j jtwpAs;sikapdhYk; Fwpj;j mlfpd; %yk; toq;fg;gl;l gzkhfpa &gh.7>500>000/= gzj;jpw;fhf 
23.04.2021 Mk; jpfjp tiuapy; &gh.7>776>565.73 KOj;njhifapidAk; kw;Wk; 23.04.2021 - Mk; jpfjp 
njhlf;fk; &gh.6>595>000/= gzj;jpw;F tUlhe;jk; E}w;Wf;F 20% mbg;gilapy; Vyj;jpy; tpw;gid nra;Ak; 
jpfjp tiuapyhd tl;b kw;Wk; kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29L gpuptpd; fPo; mwtplg;gl Ntz;ba njhif 
kw;Wk; nfhLg;gdTfs; cld; VNjDk; nfhLg;gdTfs; fpilf;fg;ngw Ntz;b ,Ug;gpd; mtw;wpidAk; 
fopj;J KO gzj;jpidAk; mwtpLtjw;fhf Flhgj;fKt> mq;nfhl mDkjpg; ngw;w E.S.uhkdhaf;f Vy 
tpw;gid fk;ngdpapdhy; 27.03.2019 - Mk; Mz;bd; 684 - Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; gpufhuk; tq;fpapy; <L 
itj;Js;s Mjdk; kw;Wk; mjNdhL ,ize;jtw;iw gfpuq;f Vy tpw;gidapy; tpw;gid nra;a Ntz;Lk; 
vd;W 1986-Mk; Mz;bd; 32 - Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 1961 - Mk; Mz;bd; kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D 
gpuptpd; fPo; kf;fs; tq;fp gzpg;ghsu; rigapdhy; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 

mlF itf;fg;gl;Ls;s Mjdk; njhlu;gpyhd tpguk;
tlkj;jpa khfhzk;> mDuhjGu khtl;lk;> ehfk;g` NfhuNy> fy;eht gpuNjr nrayf gpuptpy; fy;eht 
gpuNjr rig vy;iyf;Fs; ,yf;fk; - 473> K];eht> fpuhk mYtyu; gpuptpy; 956 fy;nkbaht vd;w 
fpuhkj;jpy; mike;Js;s epy msitahsu; ehafj;jplk; cs;s tiuglj;jpd; ,yf;fk; - 60 nfhz;l 
fhzpj;Jz;L vd fhl;lg;gl;Ls;s mur fhzpf;Fupa vy;iyfs;

tlf;F - ,y-59 nfhz;l fhzpj;Jz;L> 

fpof;F - ,y-71 nfhz;l fhzpj;Jz;L> 

njw;F - ,y-61 nfhz;l fhzpj;Jz;L> 

Nkw;F - ,y-69 nfhz;l fhzpj;Jz;L> 

Mfpa vy;iyf;Fs; mike;Js;s n`f;lau; 0.544 tprhyk; nfhz;l fhzpAk; mjw;Fupa fl;blq;fs;> kuk;> 
nfhbfs;> goq;fs; Mfpaitfs; mlq;fyhf

NkNy Fwpg;gplg;gl;l Mjdk; njhlu;gpy; mDkjp ngw;w epy msitahsu; G.M.K.njd;dNfhd; mtu;fshy; 
01.02.2014 - Mk; jpfjp kPz;Lk; mse;J jahupf;fg;gl;l ,y - 2014/54 nfhz;l tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L 
,y - 01 -f;Fupa vy;iyfs;

tlf;F - F.V.G.956 ,yf;f fhzpj;Jz;L ,yf;fk; - 59 

fpof;F - F.V.G.956 ,yf;f fhzpj;Jz;L ,yf;fk; - 71 

njw;F - F.V.G.956 ,yf;f fhzpj;Jz;L ,yf;fk; - 61 

Nkw;F - F.V.G.956 ,yf;f fhzpj;Jz;L ,yf;fk; - 69 

Mfpa vy;iyfSf;Fs; mike;Js;s 1 Vf;fu; &l; 15 Ngu;r;r]; my;yJ 0.544 n`f;lahu; tprhyKila 
fhzpAk; mjw;Fupa fl;blq;fs;> kuk;> nfhbfs;> goq;fs; Mfpaitfs; mlq;fyhf. ,t;thjdk; mDuhjGuk; 
fhzp gjptfj;jpd; ,y. LDO/Q/18/27 kw;Wk; LDO.Q/20/92 ,yf;fk; nfhz;l tuyhw;Wj; jhspy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb
kf;fs; tq;fp. 
gpuhe;jpa gpujhd fhupahyak; 
mDuhjGuk;

gpuhe;jpa Kfhikahsu;. 
mDuhjGuk;

tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

ngWif mwptpj;jy;
mikr;R kw;Wk; mikr;R mYtyff; fl;blk; / ,lg;gug;ig thlif 

my;yJ Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;
tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; mikr;R mYtyfq;fis 
epWTtjw;fhf gpd;tUk; epge;jidfspd; mbg;gilapy; mYtyff; fl;blk; my;yJ ,lg;gug;ig 03 tUl fhyj;jpw;F 
thlif my;yJ Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jifik tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. vjph;ghh;f;fg;gLk; fl;blk; / ,lg;gug;G nfhOk;G khefu rig mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; my;yJ gj;juKy;y 
gpuNjrj;jpy; my;yJ mjw;F mz;ikapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

02. tpz;zg;gq;fis ,iaGila Mjdj;jpd; chpikahsh; my;yJ mtuJ ml;Nlhh;zp mjpfhuk; toq;fg;gl;lth; 
kl;LNk rkh;g;gpf;fyhk;. jufh;fsplkpUe;J fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

03. mYtyfj;jpw;F Mff;Fiwe;jJ 7>500 rJu mbfs; chpj;jhjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,iaGila 
,lg;gug;gpDs; nghJ ,ltrjpfs;> Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs; (7>500 r.mbf;Fg; Gwk;ghf) ,Uf;f Ntz;Lk;.

04. Fiwe;jgl;rk; 20 thfdq;fs; tiuapy; epWj;jp itf;ff;$ba trjp mYtyf ,lg;gug;gpw;F mz;ikapy; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

05. Njitahd Vida trjpfs;:

• xt;nthU gpujhd mYtyf miwfSf;Fk; ,ize;j Rj;jpfhpg;G trjpfs; rfpjk; xU Rj;jpfhpg;G miw 
(Attached Bathroom) tPjk; Mff; Fiwe;jJ 06 miwahtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

• 75 vz;zpf;ifahd Mz; / ngz; mYtyf mjpfhhpfSf;Fg; NghJkhd nghJ Jg;GuNtw;ghl;L 
trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (Mz; kw;Wk; ngz;fSf;F ntt;Ntwhf)

• mYtyf ,lg;gug;G khbf; fl;blkhdhy; gpuNtrpg;gjw;fhf kpd;Dah;j;jp> gbf;fl;Lfs; kw;Wk; mtru 
ntspNaw;w trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

• mikr;R mYtyfk; jpl;l tiuglj;jpw;F mikthf mYtyf miwfis mikf;ff;$ba tifapy; 

fl;blj;jpy; / ,lg;gug;gpy; trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

06. ePh; trjpfs;> Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs;> kpd;rhuk;> njhiyNgrp> NghJkhd nfhs;ssTld; $ba kpd; 
gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;> tspr;rPuhf;f Kiwik kw;Wk; jPg; ghJfhg;G KiwikAldhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

07. ,iaGila ,lg;gug;gpd; jiu nluhN]h my;yJ mjw;Fr; rkkhd KbTWj;jypy; jiuNahL gjpf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

08. #oy; el;Gwthf mike;jpUj;jy; kw;Wk; tpNrl Njitg;ghLfSila egh;fs; gpuNtrpg;gjw;F Vw;w tifapy; 
mikf;fg;gl;bUj;jy; Nkyjpf trjpahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

09. cq;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpapypUe;J 
ngw;Wf;nfhz;l 2022-02-23Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; ghJfhg;G gpiz Kwpnahd;iwr; 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10. kPsspf;fg;glhj 12>000.00 &gh njhifia tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya mgptpUj;jp ,uh[hq;f 
mikr;rpw;Fr;  nrYj;jp tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2021-11-01Mk; jpfjp Kjy; 
2021-11-22Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykDf;fs; 
toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gg; gbtq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Mh;tk; fhl;Lgth;fs; mikr;rpd; Nkyjpfr; nrayhsh; (eph;thfk;) 
my;yJ eph;thf mjpfhhpaplkpUe;J 0112337629 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhz;L Nkyjpf 
jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,iaGila tpz;zg;gg; gbtq;fis tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya 
mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R> 30Mk; khb> Nkw;Ff; NfhGuk;> cyf th;j;jf ikak;> nfhOk;G - 01 vDk; 
Kfthpf;F te;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021-11-23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. mikr;rpYs;s tpiykDf;fis 
,Lk; ngl;;bapy; cs;spl;L my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gtjd; %yk; tpiykDf;fis xg;gilf;fyhk;. 
2021-11-23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Nkw;gb KfthpapYs;s tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya mgptpUj;jp 
,uh[hq;f mikr;rpd; $l;l kz;lgj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ 
mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; fl;blk; / ,lg;gug;ig ngw;Wf;nfhs;sy; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO>
tpkhd Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tya mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R>
30tJ khb> Nkw;Ff; NfhGuk;>
cyf th;j;jf ikak;>
nfhOk;G 01.

2021-10-27.

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPNo tpjpf;fg;gl;lthwhd Nritapd; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; 
FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

Tender No. Name of the Procurement Method of 
Bidding

Bid Security 
Amount

Document 
Fee (Inclusive 

of VAT)

Closing Date and 
Time

EW/08/
PT/235/A/2021/
MP

Transferring of Seven (07) 
numbers Ships to Shore(STS) 
Gantry Cranes between Unity 
Container Terminal and Jaya 
Container Terminal within the Port 
of Colombo by sea transportation 
on a Heavy Load Carrier (STS 
Crane Carrier) Vessel

Single stage 
two envelopes 
method 
through 
International 
Competitive 
Bidding (ICB)

LKR 6.50 Million 
or equivalent 
amount valid for 
120 days from 
the bid closing 
date.

LKR 60,000 1400 hrs on 10th 
December 2021

tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs;:

1. Ie;J kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (5.0 kpy;ypad;) Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 
,yf;f rl;l nghJ xg;ge;jq;fspd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;. ,jw;fikthf> NkNy $wg;gl;Ls;s 
Nfs;tpapy; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf;; fhyk; KOtjpYk; rl;lj;jpw;F mike;njhOFkhW 
fz;bg;ghf Njitg;gLj;jg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> 
gpujpepjpnahUtuhf ntspehl;L jahhpg;ghsh; my;yJ toq;Fehpd; gpujpepjpahf my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 
ntspehl;ltUf;F ngah; Fwpg;gpl;ltuhf ,Ug;;gjw;F tpUk;gpd;> mth; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; 
jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gprpV3 gjpT rhd;wpjio tpiykD Mtzq;fSld; 
,izj;jy; Ntz;Lk;. 

2. The bidder shall have experience in sea transportations of Ship to Shore Gantry Cranes using heavy load carrier (STS 
Crane Carrier) Vessels during the last Five years in global for successfully transportation of at least 50 Nos. Ship to 
Shore (STS) Gantry Cranes having the weight of each ship to shore(STS) Gantry crane not less than 650 MT.

3 Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 
JiwKfq;fs; mjpfhu rig> nghwpapay; gphpT njhopy;El;g gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 
+94 11 24822003/ njhiyefy;: +94 11 2440754/ kpd;dQ;ry;: ravindra@slpa.lk) mNj Kfthpapy; 2021.10.29 
Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 2021.11.12 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F nfhOk;G-01> 
Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; kj;jpa E}
yfj;jpy; or by Zoom Conferencing in consideration of Covid-19 pandemic situation, if prevailed. 

4. 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Nfs;tpfis %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd 
jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Mtzf; 
fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpf;F njhopy;El;g gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5. Sealed bids of Technical Bid and Financial Bid enclosed in Master envelope marked as Reference: Transferring 
of 07 Nos. STD Gantry Cranes between UCT and JCT by Sea Transportation – EW/08/PT/235/A/2021 at the top 
left hand corner shall be delivered to Chairman, Cabinet Appointed Procurement Committee, Ministry of Ports and 
Shipping at No. 19, Chaithya Road, Colombo-01 by not later than bid closing at 1400 hrs on 10.12.2021. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %baTlNdNa cldbahfNt 
fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDit jpwf;Fk; epfo;tpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpdhy; 
ngah; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDjhuhpd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakdk; nra;ag;gl;l ngWiff; FO>
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gy; Nritfs; mikr;R>
,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01.
jpfjp: 27.10.2021

nghyd;dWit khefu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  nghyd;dWit khefu rigapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; nghyd;dWit khefu rig rhh;ghf 

gpd;tUk;  nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjp kw;Wk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;R epjp 

%yk; nraw;gLj;jg;gLk;)

xg;ge;j 

,y.

xg;ge;jf;fhupd; 

ngah;

kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; 

&gh. kpy;.

Mff; 

Fiwe;j 

CIDA 
juk;

xg;ge;jf; 

fhyk;

kPsspf;fg; 

glhj tpiyf; 

Nfhuy; 

Mtzf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg; 

gLk; tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp &gh

gpiz 

Kwp 

nry;Y 

gbf; 

fhyk;

NCP/PL/
MC/

JOHLKA 
SOU/ 

2021/01

fJUnty g]; 
epiyaj;jpy; 
jpd;kf;fopT 

kw;Wk; fopT ePH 
Kfhikj;Jtj; 

jpw;fhd kPs; Row;rp 
n[hfhG ([g;ghd; 

mikg;ig epWTjy;)

14 C6 or C5
210 

ehl;fs;
5>000.00 250>000.00

2021.11.23 

Kjy; 

2022.02.08

NCP/PL/
MC/

JOHLKA/ 
SOU/ 

2021/02

nghyd;dWt efhpy; 
re;ij tstpy; jp-
d;kf; fopT kw;Wk; 
fopT ePH Kfhikj; 
Jtj;jpw;fhd kPs; 
Row;rp n[hfhG 

([g;ghd; mikg;ig 
epWTjy; 

6.7 C7 or C6
210 

ehl;fs;
3>500.00 130>000.00

2021.11.23 

Kjy; 

2022.02.08

1. ,e;j tpiyf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F tpiykDjhuh; eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) fl;blq;fSf;fhd tpNrlj;Jtj;jpd; fPo; C7, C6, C5 juj;jpy; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; khefu fzf;fhsH> nghyd;dWit khefu rig> njhiyNgrp :- 0272222275/ 
0272057052 mYtyfj;jpypUe;J Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf Neuj;jpDs; 

,ytrkhf tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

4.   Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

2021-11-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-22Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapyhd 

fhyj;jpy; nghyd;dWit Gjpa efuj;jpy; mike;Js;s nghyd;dWit khefu rigapd; fzf;fply; gphptpw;F 

tUif je;J vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 

KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj;  njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gzj; njhifapd; gpufhuk; 2022-03-08Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; tifapy; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpiznahd;iw> tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpahfr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; 2021-11-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> 

ngWiff; FO> nghyd;dWit khefu rig> Gjpa efuk;> nghyd;dWit vDk; Kfthpf;F jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ me;j Kfthpapy; khefu fzf;fhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. (nghyd;dWit khefu rig Nfl;Nghh;$lj;jpy;) 

7. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022-02-08Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  Nfs;tpjhuH fopT ePH Rj;jpfhpg;G kw;Wk; rhHe;j Nritfs; rk;ge;jkhf tpNrlj;Jt/ MNyhrfuhf ,yq;if 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapy; (CEA) gjpT nra;jpUg;gJld;> Fwpj;j epiyepWj;jy; CEA topfhl;ly; 
kw;Wk; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; Vida Njitg;gLk; jifikfSf;F Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 

tifapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

nghyd;dWit khefu rig>

Gjpa efuk;> 

nghyd;dWit.

2021.10.29
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fy;fKt gpuNjr rig 

2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feu;fisAk; 
xg;ge;jf;fhuu;fisAk; gjpT nra;jy;

2022 Mk; Mz;bw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;Jf; 

nfhs;tjw;F Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l jahupg;ghsu;fs;> toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplj;jpy; tpz;zg;gg; 

gbtk; Nfhug;gLfpd;wJ. 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gbtj;jpw;F ,zq;f xOq;fikf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtk; 2021.12.31 Me; jpfjpf;F 

Kd; “jiytu;> fy;fKt gpuNjr rig> fy;fKt” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Neupy; nfhz;L 

te;J nghWg;gilf;fyhk;.  tpz;zg;gg; gbtk; ,lg;gLfpd;w fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“2022 Mk; Mz;bw;F toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vd;W Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.  Fwpj;j jpfjpf;F gpd;G 

fpilf;fpd;w tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

nghUl;fs; / %yg;nghUl;fs;

01. vy;yh mYtyf vOJ fUtpfs; (Ngid> ngd;rpy;> fljhrp tiffs;> igy;> fhy;FNylu; cl;gl 

Vidaitfs;)

02. fzdp ,ae;jpuk;

03. fzdp cjpupg;ghfq;fs;. (gpupd;lu;> a+.gp.v];.> Nlhdu;> upgd; vd;gd)

04.  Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuj;jpw;fhd Nkyjpf cjpupg;ghfq;fs;

05.  tPjp ntspr;rj;jpw;fF Njitahd tPjp tpsf;F cl;gl vy;yh kpd;rhu cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;.

06.  vy;yh thfdq;fSf;fhfTk; lau;> bAg;> gl;lup vd;gd.

07. thfd Nkyjpf cjpupg;ghfq;fs; (Nkhl;lhu; fpNul;lu;> JCB ,ae;jpuk;> Bobcat thfdk;> nfg; thfdk;> buf;lu;> 
Kr;rf;fu tz;b> buk; buf;)

08. `hl;ntahu; nghUl;fs;. (rpnke;J> kz; ntl;b> rty; vd;gd)

09. MNuhf;fpak; kw;Wk; Rfhjhu nghUl;fs; (rtu;f;fhuk;> tpk;> ily; fpsPdu;> fpUkpehrpdp nghUl;fs; Nghd;wd).

10.  mYtyf tPl;L cgfuzk; toq;Fjy;. (kuk; / ,Uk;G ehw;fhyp> Nkir vd;gd) 

11.  ifj;njhopy; nghUl;fs; (fUq;fy;> rpg;]; fy;> fy; J}s;> kzy;> kz;> jpupthdh nfuty; (nghuY)> ABC 
fyitfs; vd;gd)

12. rpnke;jpapdhyhd jahupg;Gf;fs; (`pAkp Foha;fs;> mr;Rf; fy;> g+r;rhb vd;gd) 
13. Kd; fyit nfhd;fpwPl;.

14. jhu;

15. gyif

16. gz;bif nghUl;fs;. (nfdgp> jfL `l;> Nkil> %Lif vd;gd)

17. rq;fPj nghUl;fs;> Kd; gs;sp cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L nghUl;fs;.

18. gpsh];bf; Fg;ig nfhs;fyd;> gpsh];bf; ePu; jhq;fp> Nrjdg;gris fyd;> Foha; kw;Wk; ePu; Foha; 

cjpupg;ghfq;fs; vd;gd.

19. E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpif kw;Wk; gj;jpupif.

20. vupthA rpypd;lu;.

21. jhtuq;fspd; tiffs;. (g+f; fd;W tiffs; kw;Wk; Vida fd;W tiffs;)

Nritfs;

01.  mr;rf eltbf;if (Mtzq;fis xOq;fikj;jy;> Jz;L gpuRuk;> rhd;W gj;jpuq;fs;> gpy; vd;gd)

02. ngau; gyif> gjhif vd;gd kw;Wk; xOq;fikj;jy;.

03. mYtyf mjpfhug+u;t milahs ml;il xOq;fikj;jy;.

04. gjtp Kj;jpiu xOq;fikj;jy;.

05. mYtyf cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;. (Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuq;fs;> tpuy; 

milahs ,ae;jpuk; vd;gd)

06.   fzdp ,ae;jpuk; kw;Wk; fzdp cjpupg;ghfq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;. 
07. thfd gOJghu;g;G kw;Wk; Nritfs; nra;jy;. (Nkhl;lu; fpNul;lu;> buk; buf;> JCB ,ae;jpuk;> nfg; thfdk;> 

nyhup> Kr;rf;fu tz;b> buf;lu; vd;gd).

08. jfd $lj;ij gOJghu;f;Fk; eltbf;if

09. epy msitr; Nrit.

10. gioa gj;jpupif> ntw;W Nghj;jy;> gioa ,Uk;G> vupahj bAg; gy;g; kw;Wk; CFL gy;g; vd;gtw;iw 

tpiyf;F vLj;jy;.

11. Fspu;gjdhf;fp mikg;ig gOJghu;j;jy;.

12. ePu; Foha; mikg;G / ePu; gpy;lu; gOJghu;g;G.

13. &. 2,000,000/= ngWkjpf;F Nkw;gl;l rptpy; nghwpapay; nraw;jpl;lj;jpw;fhf MNyhrid Nrit toq;Fjy;

14. &. 2,000,000/= Nkw;gl;l xg;ge;jjhuu;fs;. 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; / %yg; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf xU tplaj;jpw;F gjpTf; 

fl;lzk; &. 1000/- vd;gJld;> xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;fhf &. 5000/- fl;lzk; mwtplg;gLk;. 

fy;fKt gpuNjr rig  

2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feu;fis kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis 

gjpT nra;Ak; khjpupg; gbtk;

tpz;zg;gjhupapd; ngau;  :- …………………………………………………………………………………………....................................

tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup :- …………………………………………………………………………………………....................................

tpahghuj;jpd; jd;ik  :- …………………………………………………………………………………………....................................

tpahghuk; / ICTAD gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp (gpujp xd;wpid ,izf;fTk;  : ……………………….……..………..........

gjpT nra;Jf; nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w cUg;gbapd; ,yf;fk; :- ……………………………….................................

gjpT nra;Jf; nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w cUg;gbfs;  :- ……………………………………………….................

njhiyNgrp ,yf;fk; :- …………………………. mYtyfk; :- ………………………. ifalf;f :- …………………….……………..............

ngf;]; ,yf;fk; :- …………………………………………………………………………………………....................................................................

ntl; tup gjpT ,yf;fk;  :- …………………………………………………………………………………………....................................

,yf;fk; ……………………………………… fhd &. '…………………………… ngWkjp cila fhNrhiy ,j;Jld; mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

2022 Mk; Mz;bw;fhf jahupg;ghsu; / toq;Feu; / xg;ge;jf;fhuu; xUtuhf gjpT nra;J nfhs;SkhW jaTld; 

Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

……………………………                   …………………………...............................………………
jpfjp          tpz;zg;gjhupapd; / Kfhikahsupd; ifnahg;gk; 

         kw;Wk; gjtp Kj;jpiu

nghJ tpjp Kiwfs;

01.  tpz;zg;gg; gbtj;Jld; tpahghu ngau; gjpT nra;ag;gl;ljw;fhd xU gpujp kw;Wk; ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; 

gpujp xd;wpidAk; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;. 

02.  fy;fKt gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUifj; je;J nrYj;j ,aYkhdJld;> jghy; %yk; 

tpz;zg;gpg;gjhapd; “nrayhsu;> fy;fKt gpuNjr rig” vd;w ngaUf;F vOjpa fhNrhiyapid khj;jpuk; 

nrYj;j Ntz;Lk;.  jghy; fl;lis nghWg;Ngw;fg;gl khl;lhJ.

03. vy;yh toq;fYf;fhfTk; 30 ehs; fhy vy;iyf;F rigf;F fld; trjp toq;f Ntz;Lk;. 

,J gw;wp Nkyjpf tpguk; fy;fKt gpuNjr rigapd; njhiyNgrp ,yf;fk; 037-2254081 %yk; flik Neuj;jpDs; 

mioj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

vr;.Nf. tpkyNrd>
jiytu;>
gpuNjr rig - fy;fKt

SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA

Applications are invited for the Registration of Construction Contractors for Civil and 
Electrical works to be undertaken at South Eastern University of Sri Lanka during the 
year 2022.

Application shall be sent by Registered post addressed to Deputy Registrar, Capital Works 
and Planning, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil to reach him on or before 
30.11.2021. Late applications will be rejected. The words “Registration of Construction 
Contractors” should be marked on top left hand corner of the envelope.

Contractors presently registered as Main Construction Contractors under the Scheme 
of National Registration and Grading of Construction Contractors developed by the 
Construction Industry Development Authority (CIDA) for C9 & above, EM5 & above and 
SP5 & above will be eligible to apply for the registration.

There is no specifi c form of application for the above registration. However, prospective 
contractors are requested to submit their applications by giving all the relevant details 
along with photocopies of the relevant documents. A Cheque for Rs. 5,000.00 drawn in 
favour of Bursar, South Eastern University of Sri Lanka, as registration fee, should be 
sent along with the application.

Any particulars related to this registration can be obtained from the Deputy Registrar / 
Capital Works & Planning of the South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil on working 
days during offi ce hours (Telephone 0672255147).

Registrar
South Eastern University of Sri Lanka
Oluvil

REGISTRATION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS - 2022

kf;fs; tq;fp 
nj`ptis fpis

1986 Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; 
tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd jPu;khdk;.

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;fr; 
rl;lj;jpd; 29< (29D) gpuptpd; fPo;> 2021.08.31 Mk; jpfjp eilngw;w kf;fs; tq;fp gzpg;ghsu; rig $l;lj;jpy; 
gpd;tUk; jPu;khdk; kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rigahy; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;lJ vd ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. kf;fs; tq;fp rhu;gpy;> nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupRk; kw;Wk; rl;lj;juzpAkhd 
jpUkjp vy;.vk;.ehuq;nfhl mtu;fshy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2019.12.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l 6699k; 
,yf;fj;ijAila <l;L Kwpapd; kPJ tUkjpahd nfhLg;gdtpy; ,y. 50/1A> Gjpa fz;b tPjp> fLnty 
vd;w Kftupapy; gjpT nra;ag;gl;l mYtyfj;ijf; nfhz;lJk; kw;Wk; fk;gdpfs; gjpthsu; mYtyfj;jpdhy; 
toq;fg;gl;l 2014.02.06Mk; jpfjpAila 13Mk; ,yf;f gbtj;Jf;F Vw;g> ,y.81B> mtp];]hnty;y tPjp> 
etfKt> uzhy vd;w Kftupapy; mike;Js;s 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; 
Kiwahff; $l;bizg;Gr; nra;ag;gl;l fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPtp 3347If; nfhz;l epWtdkhd vd; vd;l; V 
vQ;rpdpaupq; ru;tpr]; (gpiuNtl;) ypkpnll; epWtdk; jtiz jtwpAs;sjdhy;> NkYk; nrhy;yg;gl;l vd; 
vd;l; V vQ;rpdpaupq; ru;tpr]; (gpiuNtl;) ypkpnll; epWtdk; fPNo ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l Mjdk; 
kw;Wk; tsT vd;gtw;Wf;fhd mjd; ,iwapyp cupik cupj;J kw;Wk; mf;fiw vd;gtw;iw NkNy 
nrhy;yg;gl;l 6699Mk; ,yf;f <l;L Kwpapd; fPo; kw;Wk; akd;Nf epky; gpNukrpup mtu;fshy; fPNo 
Fwpg;gplg;gLfpd;w Mjdq;fspd; mtupd; ,iwapyp cupik cupj;J kw;Wk; mf;fiw vd;gtw;iw nrhy;yg;gl;l 
6699Mk; ,yf;f <l;L Kwpapd; fPo; tq;fpf;F <Litj;jpUg;gjhYk;>

nrhy;yg;gl;l <l;L Kwp kPJ gjpd;%d;W NfhbNa ehw;gj;NjO ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; (&.134>750>000.00) 
njhif - kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahf ,Uf;fpd;wJ vd;gNjhL> 2020.05.29Mk; jpfjp Kjy; 17% tl;b 
tPjj;jpy; gjpd;%d;W NfhbNa ehw;gj;NjO ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; (&.134>750>000.00) njhiff;F tpw;gidj; 
jpfjp tiu Nkyjpf tl;bAk;> tpw;gidf; fpuak; kw;Wk; kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gpupT 29L ,d; fPo; kPl;Lf; 
nfhs;sg;glf;$ba njhifiaAk;> nfhLg;gdTfs; (VNjDk;) ngwg;gl;bUg;gpd; mtw;iwf; fopj;J> gjpd;%d;W 
NfhbNa ehw;gj;NjO ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; (&.134>750>000.00) njhifia kPl;Lf; nfhs;tjw;fhf nfhOk;igr; 
Nru;e;j cj;juT ngw;w Vy tpw;gidahsu; jpU. Vu;tpd; ngNuuh mtu;fspdhy; nrhy;yg;gl;l 6699 Mk; ,yf;f 
<l;L Kwpapd; fPo; nrhy;yg;gl;l tq;fpf;F <L itf;fg;gl;Ls;s Mjdq;fs; kw;Wk; tsTfis gfpuq;f 
Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lnkd kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rig 1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; 
,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;llthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; gzpg;ghsu; 
rigf;F toq;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; fPo; ,j;jhy; jPu;khdpf;fpd;wJ.

<L itf;fg;gl;l Mjdq;fs; kw;Wk; tsTfspd; tpguk; 
1.  Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lk;> N`thfk; Nfhuis> gs;Ns gw;W fLnty gpuNjr rig 

vy;iyfSf;Fs;> fLnty gpuNjr nrayfg; gpuptpy;> gj;juKy;y> nfhunjhl ,y.472B-> Nky; Nghkpupa 
fpuhk Nrtfu; gpuptpy;> Nky; Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s 'gpypghdfdj;j tj;j" vd 
miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V. [auj;d mtu;fshy; mse;J 
jahupf;fg;gl;l 1997.01.11Mk; jpfjpAila 1501Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; 
gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; 7 vd milahskplg;gl;l fhzpf;F vy;iyfs; gpd;tUkhW

 tlf;F : gpajhr kw;Wk; khydp vd;gtu;fSf;F nrhe;jkhd fhzp
 fpof;F : Jz;lk; 08>
 njw;F : Jz;lk; R kw;Wk; 
 Nkw;F : Jz;lk; 06

  ,jd; tp];jPuzk; gj;J jrk; vl;L VO gu;r;fs; (V:0> W} :0 Ng:10.87) kw;Wk; ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> 
kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; ,jDld; ,ize;j clikfisAk; nfhz;Ls;sJ.

  fPNo Fwpg;gplg;gl;l fhzpia nghJthf ghijahfg; gad;gLj;jf; $ba ghij cupj;ijAk; cs;slf;fpaJ.

  NkNy nrhy;yg;gl;lthW> Nky; Nghkpupatpy; mike;Js;s 'gpypghdfdj;j tj;j" vd miof;fg;gLfpd;w 
fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V.[auj;d mtu;fshy; mse;J jahupf;fg;gl;l 1997.1.11Mk; 
jpfjpAila 1501Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; R vd 
milahskplg;gl;l fhzpf;F vy;iyfs; gpd;tUkhW

 tlf;F : Jz;lk; 04 - 09 
 fpof;F : Jz;lk; 09 kw;Wk; 03 
 njw;F : gpNuktu;jd> jpyfuj;d kw;Wk; MupaNrd vd;gtu;fSf;F nrhe;jkhd fhzp 
 Nkw;F : Jz;lk; 01 kw;Wk; 02

 ,jd; tp];jPuzk; ,Ugj;J ehd;F jrk; G+r;rpak; Ie;J gu;r;fs; (V:0> W} :0 Ng:24.05).

  NkNy nrhy;yg;gl;l 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 7 vd;w fhzp 2004.03.05Mk; jpfjp cj;juT 
ngw;w epy msitahsu; vk;.V. [auj;d mtu;fshy; kPs; mstPL nra;J mZF topf;fhf xJf;fg;gl;l 
05 mb mfy fhzp (Jz;lk; 07 vd;w fhzp 05 mb mfykhf NkNy nrhy;yg;gl;l Jz;lk; R vd;w 
fhzp 20mb mfykhFkhW kPs; mstPL nra;J jahupf;fg;gl;lJ) NkNy nrhy;yg;gl;l 1501 Mk; ,yf;f 
tiuglj;jpy; Jz;l 7A vd milahskplg;gl;l fPNo ml;ltizapy; ed;F tpgupf;fg;gl;l fhzpj;Jz;L.

  NkNy nrhy;yg;gl;lthW> Nky; Nghkpupatpy; mike;Js;s 'gpypghdfdj;j tj;j" vd miof;fg;gLfpd;w 
fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V.[auj;d mtu;fshy; mse;J jahupf;fg;gl;l 
1997.01.11Mk; jpfjpAila 1501Mk; ,yf;fj;ijAk; nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; gpupj;njhJf;fg;gl;L 
Jz;lk; 7 vd milahskplg;gl;l fhzpf;F vy;iyfs; gpd;tUkhW

 tlf;F :  gpajhr kw;Wk; khydp vd;gtu;fSf;F nrhe;jkhd fhzp  
 fpof;F : Jz;lk; 08> 
 njw;F : Jz;lk; 07 
 Nkw;F : Jz;lk; 06

,jd; tp];jPuzk; gj;J jrk; G+r;rpak; ehd;F gu;r;fs; (V:0> W}:00- Ng:10.04) ,e;j <L N`hkhfk fhzpg; 
gjptfj;jpy; B58/105 kw;Wk; 106 gpupT/,Ukbapyf;fq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;lJ.

2.  NkNy nrhy;yg;gl;lthW> fPo; Nghkpupatpy; mike;Js;s 'vln`uypaf`ye;j - kw;Wk; etfKNt tj;j 
jw;NghJ ,A];nldd; v];Nll;' vd miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; 
gP.vy;.gP. ehzaf;fhu mtu;fshy; mse;J jahupf;fg;gl;l 1992.12.20Mk; jpfjpAila 11027Mk; 
,yf;fj;ijAk; nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; 64 vd milahskplg;gl;l 
fhzpf;F vy;iyfs; gpd;tUkhW

 tlf;F : Jz;lk; 88
 fpof;F : Jz;lk; 109
 njw;F : Jz;lk; 63
 Nkw;F : Jz;lk; 65

  ,jd; tp];jPuzk; gj;J gu;r;fs; (V:0> W} :0- Ng:10). ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; 
,jDld; ,ize;j clikfisAk; nfhz;Ls;sJ.

  ,e;j <L N`hkhfk fhzpg; gjptfj;jpy; B58/107 gpupT/,Ukbapyf;fq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;lJ.

3.  NkNy nrhy;yg;gl;lthW> fPo; Nghkpupatpy; mike;Js;s 'vln`uypaf`ye;j kw;Wk; etfKNt tj;j 
jw;NghJ ,A];nldd; v];Nll;" vd miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; 
gP.vy;.gP. ehzaf;fhu mtu;fshy; mse;J jahupf;fg;gl;l 1992.12.20Mk; jpfjpAila 11027Mk; ,yf;fj;ij 
nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; 65 vd milahskplg;gl;l fhzpf;F 
vy;iyfs; gpd;tUkhW 

 tlf;F : Jz;lk; 88
 fpof;F  : Jz;lk; 64
 njw;F : Jz;lk; 66
 Nkw;F : Jz;lk; 108

  ,jd; tp];jPuzk; gj;J gu;r;f s; (V:0> W}:0 Ng:10). ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; 
,jDld; ,ize;j clikfisAk; nfhz;Ls;sJ.

  ,e;j <L N`hkhfk fhzpg; gjptfj;jpy; B58/108 gpupT/,Ukbapyf;fq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;lJ.

4.  Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lk;> N`thfk; Nfhuis> gs;Ns gw;W. fLnty gpuNjr rig 
vy;iyfSf;Fs; fLnty gpuNjr nrayfg; gpuptpy;> ,y.472-> fPo; Nghkpupa fpuhk Nrtfu; gpuptpy;> fPo; 
Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s 'nty,d;njhl;" vd miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w 
epy msitahsu; yf;\;kd; FzNrfu mtu;fshy; mse;J jahupf;fg;gl;l 2007.05.06Mk; jpfjpAila 
3311Mk; ,yf;fj;ij nfhz;l tiuglj;jpy; rfyJk; gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; A vd milahskplg;gl;l 
fhzpf;F vy;iyfs; gpd;tUkhW

 tlf;F :  fhy;tha;> tzf;fj;Jf;Fupa NghkpupNa Rkdjp];] gpf;F mtu;fSf;F nrhe;jkhd 
fhzp> nfhOk;G-mtp];]hnty;y ghijf;F nry;fpd;w 12 mbg;ghij> cghyp 
vd;gtUf;F nrhe;jkhd fhzp

 fpof;F : cghyp kw;Wk; gP.v];. FNu vd;gtu;fSf;F nrhe;jkhd fhzp
 njw;F : gP.v];. FNu vd;gtu;fSf;F nrhe;jkhd fhzp kw;Wk; fhy;tha;
 Nkw;F : fhy;tha;

  ,jd; tp];jPuzk; ,uz;L Vf;fu;fs; kw;Wk; ,Ugj;njhd;W jrk; xd;W xd;gJ gu;r;fs; (V:2> W}:0  Ng:21.19) 
kw;Wk; ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; ,jDld; ,ize;j clikfisAk; 
nfhz;Ls;sJ.

  NkNy nrhy;yg;gl;l 12 mb mfyg; ghij mZFtopahfg; gad;gLj;jf; $ba ghijapd; cupj;ijAk; 
cs;slf;fpaJ.

   ,e;j <L N`hkhfk fhzpg; gjptfj;jpy; B376/82 gpupT/,Ukbapyf;fq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;lJ.

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu;fs; rigapd; 
fl;lisg;gb 
ifnahg;gkplg;gl;lJ 
gpuhe;jpa Kfhikahsu;
(nfhOk;G ntspg;gpuhe;jpak;)

kf;fs; tq;fp
gpuhe;jpa jiyikf; fhupahyak;
nfhOk;G ntspg;gpuhe;jpak;
,y: 177A> `a;nyty; tPjp> ENfnfhl.
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2021 ஒக்ே்டா்பர் 29 கவளளிக்கிழகம

ஸ்கொட்ொந்து அணிக்கதிரொன ரி 
20 உ்கக கிண்ண சுபர் 12 சுற்று லீக 
பபொடடியில் நமீபியொ அணி 4 விக்கட 
வித்தியொசத்தில் அபொர ்ெற்றி 
்பற்்றது.

ரி 20 உ்கக கிண்ண சுபர் 12 சுற்றில் 
குழு 2இல் இடம்பற்றுள்ள நமீபியொ 
அணி, தமது முதல் பபொடடியில் ஸ-
்கொட்ொந்்த எதிர்்கொணடது.

அபுதொபியில் கடந்த  (27ம திகதி 
) ந்ட்பற்்ற இந்தப் பபொடடியில் 
நொ்ணயச் சுழற்சியில் ்ென்ற நமீபியொ 
அணி முதலில் க்ளத்தடுப்்ப பதர்வு 
்சயதது.

அதனபடி க்ளமி்றங்கிய ஸ்கொட-
்ொந்து அணி ஆரமபம முதப  ் விக-
்கடடுகக்்ள இழந்து தடுமொறியது. 
அதிலும  அந்த அணியின ஆரமப 
வீரரொன ப�ொர்ஜ் முனசி, ்க்ம ்மக-
்்ொயட மற்றும அணித்த்்ெர் ரிச்சி 
்பர்ரிங்டன ஆகிய மூனறு வீரர்களும, 
ரூபன டிரம்பல்்மன வீசிய முதல் 
ஓெரின முதல் மூனறு பந்துகளிலும 
டகஅவுட ஆகி ஏமொற்்றமளித்தனர்.

இதனமூ்ம ரி 20 உ்கக கிண்ண 
கிரிக்கட ெர்ொற்றில் பபொடடியின 

முதல் ஓெரில் மூனறு விக்கடடுக-
்்ளக ்கப்பற்றிய முதல் வீரரொக 23 
ெயது பெகப்பந்துவீச்சொ்ளரொன ரூபன 
டிரம்பல்்மன சொத்ன ப்டத்தொர்.

 6ஆெது விக்கடடுககு ப�ொடி 
பசர்ந்த கிறிஸ கிரீவ்ஸ – ்மககல் 
லீஸக ஆகிய இருெரும அதிரடியொக 
வி்்ளயொடி அணிககு ெலுச்பசர்த்தனர். 
இதில் ்மககல் லீஸக 44 ஓடடங்க-
ளில் ஆடடமிழந்து அ்ரச்சதம அடிக-
கும ெொயப்்ப தெ்றவிடடொர்.

இதனமூ்ம ஸ்கொட்ொந்து அணி 
20 ஓெர்கள நி்்றவில் 8 விக்கடடுக-
க்்ள இழந்து 109 ஓடடங்க்்ள மொத்தி-
ரம ் பற்றுக்கொணடது.

நமீபியொ அணியின பந்துவீச்சில் 
ரூபன டிரம்பல்்மன 17 ஓட;டங்க-
ளுககு 3 விக்கடடுகக்்ளயும, �ொன 
ப்்ரலினக 10 ஓடடங்களுககு 2 விக-
்கடடுகக்்ளயும ் கப்பற்றினர்.

இ்தயடுத்து எளிய இ்க்க துரத்-
திய நமீபியொ அணிககு கி்ரக வில்லி-
யமஸ – ் மககல் ெொன லிங்கன ப�ொடி 
சி்றப்பொன ஆரமபத்்தக ்கொடுத்தது. 
இதில் ்மககல் 18 ஓடடங்களுடன 
ஆடடமிழகக, அடுத்து ெந்த ஸொன 

கிரீன (9), ்கஹொர்ட எரொஸமஸ (4) 
ஆகிய இருெரும ்சொற்ப ஓடடங்களு-
டன ் ெளிபயறினர்.

அதனபின 23 ஓடடங்க்்ள எடுத்தி-
ருந்த கி்ரக வில்லியமஸஸும ஆடடமி-
ழந்து ் பவிலியன திருமபினொர்.

அ்தத்்தொடர்ந்து க்ளமி்றங்-
கிய படவிட வீஸி – ்�ொஹொனஸ 
ஸமித் ஆகிய இருெரும அதிரடியொக 
வி்்ளயொடி அணி்ய ்ெற்றிப் 
பொ்தககு அ்ழத்துச் ் சன்றனர்.

இதனமூ்ம நமீபியொ அணி 19.1 
ஓெர்களிப்பய ்ெற்றியி்க்க 
அ்டந்து, 4 விக்கட வித்தியொசத்தில் 
ஸகொட்ொந்து அணி்ய வீழ்த்தியது.

ரி 20 உ்கக கிண்ணத் ்தொடரில் 
முதல் தட்ெயொக பங்குபற்றியுள்ள 
நமீபியொ, முதல் தட்ெயொக சுபர் 12 
சுற்றுககுத் ்தரிெொகி, அதில் வி்்ளயொ-
டிய முதல் பபொடடியிப்பய ்ெற்றி-
யீடடி சொத்ன ப்டத்தது.

அத்துடன, இந்த ்ெற்றியின மூ்ம 
நமீபியொ அணி 2 புளளிகள ் பற்று குழு 
2இல் இந்தியொ மற்றும நியூசி்ொந்து 
ஆகிய அணிக்்ள பினதளளி 3ஆெது 
இடத்தில் உள்ளது.

ரூபனின் சாதனைப் பந்துவீச்சில்
நமீபியாவுக்கு முதல் வெற்றி

ஸ்கொட்ொந்து 
அணிக்கதிரொன 
ப�ொடடியில்

சர்ெபதச கிரிக்கட ெொரியம  ்ெளியிட-
டுள்ள புதிய ரி 20 அணிகளுககொன தரெரி்ச 
மற்றும வீரர்களுககொன தரெரி்ச எனபெற்-
றில் இ்ங்்க கிரிக்கட அணி மற்றும 
இ்ங்்க வீரர்கள முனபனற்்றம கொணபித்தி-
ருககின்றனர்.

 புதிய ரி 20 அணிகளுககொன தரெரி்ச-
யில் ஏற்கனபெ 10ஆெது இடத்தில் கொ்ணப்-
படட இ்ங்்க கிரிக்கட அணி தற்பபொது 
09ஆெது இடத்திற்கு 233 புளளிகளுடன 
முனபனறியிருககின்றது. இபதபநரம ரி 20 
அணிகள தரெரி்சயில் முத்ொம இடத்தில் 
இங்கி்ொந்து கிரிக்கட அணி 278 புளளி-
களுடனும இரணடொம, மூன்றொம இடங்க-
ளில் மு்்றபய இந்தியொ மற்றும பொகிஸதொன 
அணிகள 264 புளளிகளுடனும கொ்ணப்படு-
கின்றன.

 நியூசி்ொந்து மற்றும ்தனனொபிரிககொ 
ஆகிய இரணடு அணிகளும மு்்றபய 255 
மற்றும 249 புளளிகளுடன 4ஆம, 5ஆம 
இடங்களில் உள்ளன.

 புதிதொக ் ெளியிடப்படடுள்ள ரி 20 அணிக-
ளின சக்து்்ற வீரர்களுககொன தரெரி்சயில் 
இ்ங்்கயின ெனிந்து ஹஸரங்க (139 புள-
ளிகளுடன) 08ஆம இடத்திற்கு முனபனறியி-
ருககின்றொர்.

தற்பபொது ந்ட்பற்று ெருகின்ற ரி 20 
உ்கக கிண்ணத்தில் அயர்்ொந்து அணிககு 
எதிரொன பமொதலில் துடுப்பொடட வீரரொக சி்றப்-
பொடடத்தி்ன ்ெளிப்படுத்திய ெனிந்து 
ஹஸரங்க 08ஆெது இடத்திற்கு ெந்திருப்ப-
தன மூ்ம ரி 20 சக்து்்றவீரர்கள ெரி்ச-
யில் முதல் தட்ெயொக பத்து இடங்களுககுள 
முனபனறியிருககின்ற்ம குறிப்பிடத்தககது.

ரி 20 சக்து்்ற வீரர்கள தரெரி்சயில் பங்-
க்ளொபதஷின சகீப் அல் ஹசன (275 புளளிக-
ளுடன) ்தொடர்ந்தும முதலிடத்தில் நீடிககின-
்ற்ம குறிப்பிடத்தககது.

ரி 20 சக்து்்ற வீரர்கள தரெரி்ச ஒருபக-

கமிருகக ெனிந்து ஹஸரங்க ரி 20 பந்து-
வீச்சொ்ளர்கள தரெரி்சயில் 726 புளளிகளு-
டன ்தொடர்ந்தும இரணடொம இடத்தில் 
கொ்ணப்பட, ரி 20 பந்துவீச்சொ்ளர்கள தரெ-
ரி்சயில் தப்்ரஸ சமஷி 750 புளளிகளு-
டன முதலிடத்தில் கொ்ணப்படுகின்றொர்.

புதிய ரி 20 துடுப்பொடடவீரர்கள தரெ-
ரி்சயி்ன பநொககும பபொது இங்கி்ொந்-
தின படவிட ம்ொன (831 புளளிகளுடன) 
முதலிடத்தில் கொ்ணப்பட, பொகிஸதொனின 
பொபர் அசொம (896 புளளிகளுடன) இரண-
டொம இடத்தில் கொ்ணப்படுகின்றொர். இபத-
பநரம மூன்றொம இடத்தில் ் தனனொபிரிகக 
அணியின எயடன மொர்கரமும, நொனகொம 
ஐந்தொம இடங்களில் மு்்றபய பொகிஸதொ-
னின ்மொஹமட ரிஸெொன மற்றும இந்தி-
யொவின விரொட பகொலி ஆகிபயொர் கொ்ணப்ப-
டுகின்ற்ம குறிப்பிடத்தககது.

20க்கு20 புதிய தரவரிசையில் 
இலஙசகை வீரரகைள் முன்னேற்றம்

இன்கறைே ே்பாடடிைள:

பங்க்ளொபதஷ்-பமற்கிந்திய தீவுகள
இடம:சொர்�ொ
ஆப்கொனிஸதொன-பொகிஸதொன
இடம:டுபொய 

நாக்ளே ே்பாடடிைள 
இ்ங்்க-்தனனொபிரிககொ
இடம:சொர்�ொ
இங்கி்ொந்து-அவுஸதிபரலியொ 

இ்ங்்க ஒலிபரப்பு கூடடுத்தொபனத்தின
 விசன FM ஊடொக பநரடியொக ஒலிபரப்படும 

20க்கு 20 உ�ை கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடியிகன ேநரடி வர்்ணகன ேமறகைாளளும 
இ�ஙகை ஒலி்பரபபுக் கூடடுத்்தா்பனத்தின் ஊழிேர்ைளுக்ைான ரி ேேர்ட வழஙகும நிைழ்வு 
அணகமயில் கூடடுத்்தா்பனத்தின் ைக�ேைத்தில் இ்டமக்பறறைது.க்பாரக்ள ஸ்ே்பார்டஸ் 
ேேர்ஞ் நிறுவத்தின் முைாகமத்துவ ்பணிப்பா்ளர் ரேந்த அமரசிஙை விக்ளோடடு மறறும 
விரிவாக்ைல் ்பணிப்பா்ளர் ஜேந்தவி்டம கைேளிப்பக்தயும மத்தியில் உ்தவிப்பணிப்பா-
்ளர் ஜேோந்த க்பேரரா ஆகிேோகரயும ்ப்டத்தில் ைா்ண�ாம.  ்ப்டம:ேஹ்பர்ட க்பேரரா பிரப் கூ்டப்பந்து வீரர் ்மககல் ப�ொர்டொன (Michael 

Jordan) அணிந்த கொ்ணிகள 1.5 மில்லியன ்டொ்ருககு 
ஏ்த்தில் விற்கப்படடுள்ளன.

கூ்டப்பந்து வி்்ளயொடத் ்தொடங்கிய கொ்கடடத்தில் 
அந்தக கொ்ணிக்்ள ப�ொர்டொன அணிந்ததொகத் ்தரிவிக -
கப்படடது.

அந்தச் சிெப்பு, ்ெள்்ளக கொ்ணிக்்ள ப�ொர்டொன 
1984ஆம ஆணடு அணிந்ததொக அெற்்்ற ஏ்த்திற்கு விடட 
Sotheby's நிறுெனம கூறியது.

ஏ்த்தில் ஆக அதிக வி்்ககு விற்கப்படட கொ்ணிக-
ளும அ்ெ தொன என்றது Sotheby's.

இதற்கு முனனர், ்சன்ற ஆணடு ஆகஸடடில் 615,000 
்டொ்ருககு Nike Air Jordans கொ்ணிகள ஏ்த்தில் விற்கப்-
படடன.

அரிய வி்்ளயொடடுக கொ்ணிகளுககொன பத்ெ அதிக -
ரித்து ெருகி்றது,

அத்த்கய கொ்ணிக்்ளச் பசகரிப்பெர்க்்ளத் தவிர்த்து, 
்பொதுமககளும அெற்றில் அதிகம ஆர்ெம கொடடி ெருகின-
்றனர்.

பிரபல கூடைபபந்து வீரர் டைக்கல் ஜ�ோர்ைோனின்

ஏறகைனே்வ அணியப்பட்ட கைாலணிகைள்
1.5 மில்லியன ட்டாலருக்கு விற்பசனே

ஆஷஸ் டதா்டர: இஙகிலாந்து அணியில்
இசைந்தார ட்பன ஸ்்்டாக்ஸ்

அவுஸதிபரலியொவுககு எதிரொன 
5 ்டஸட பபொடடிகள ்கொணட 
ஆஷஸ ்தொடர் டிசமபர் 8-ம திகதி 
்தொடங்குகி்றது.

இந்திய அணி கடந்த �ூ்் 
மொதம இங்கி்ொந்து ்சனறு 5 பபொட -
டிகள ்கொணட ்தொடரில் வி்்ளயொ-
டியது. அந்த சமயத்தில், இங்கி்ொந்து 
அணியின நடசத்திர வீரர் ்பன 
ஸபடொகஸ அ்னத்து ெ்கயொன 
கிரிக்கடடில் இருந்து தற்கொலிக 
ஓயவு ்பறுெதொக அறிவித்தொர். 

விரல் கொயத்தில் இருந்து மீ்ளவும, 
மனரீதியொக புத்து்ணர்ச்சி ்ப்றவும 
அெர் அ்னத்து ெ்கயொன கிரிக-
்கடடில் இருந்தும ஒதுங்கி இருகக 
அெர் முடிவு ்சயதொர்.

இந்நி்்யில், ஆஷஸ ்தொடரில் 
பங்பகற்க தயொரொக உளப்ளன என 
்பன ஸபடொகஸ ்தரிவித்தொர். 
இ்தயடுத்து, ஆஷஸ ்தொடரில் 
வி்்ளயொடும இங்கி்ொந்து 
அணியில் ்பன ஸபடொகஸ பசர்க -
கப்படடுள்ளொர்.
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