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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

20 ககு 20
உலகக 

கிண்்ணம

பி.ப.3.30 மணிக்கு
நியூசிலாந்து - ஸ்காடலாந்து

இலங்கை ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன அ்னதது 

அ்லவரி்ைகைளிலும் நேரடி ஒலிபரப்பு
இன்று 

இரவு 7.30 மணிக்கு
இந்தியா - ஆப்ானிஸ்ான்

வளமான வாழ்க்கை இந்த நாட்டில்  
இல்்லை என்ற எண்ணத்தால் இ்ள-
ஞரகைள் நாட்்டை விட்டு வவளியேறு-
வ்தாகை ஐ்ககிே ம்ககைள் ச்கதியின பிரதி 
வசேலைாளர உமாசநதிரன வ்தரிவித-
்தார.

வவுனிோவில்   ஐ்ககிே 
ம்ககைள் ச்கதியின 

ேதாட்டிலிருந்து இ்ைஞர் 
வவளிநேறும் சூழ்நி்ல!

இநதிோவின ்தமிழகை முகைாமகைளிலுள்ள 
இலைங்கை ்தமிழரகைளு்ககு 3,510 வீடுகைள் கைட்டு-
வ்தறகைான அடி்ககைல்்லை ்தமிழகை மு்தலை்மசசர 
ஸடைாலின நாட்டியுள்ளார. யவலூர மாவட்டைம 
யமல் வமா்ணவூரில் இலைங்கை ்தமிழரகைளு்க-
கைாகை 142 யகைாடி ரூபா வசலைவில் 3,510 வீடுகைள் 
கைட்டுவ்தறகைான அடி்ககைல் நாட்டு 
விழா ந்டைவபற்றது. இ்தனயபாது 

்மிழகைததிலுளை இலங்கை 
்மிழர்கைளுக்கைதாகை 3,510 வீடுகைள

ஹற்றன நகைரில் ்வதது 
6 யகைாடி ரூபா ப்ணதது-
டைன சினிமா பாணியில் 
யவ்ன்க கைடைததிே 
சாரதி்ே, யநறறு முனதி-
னம (01) மா்லை வியசடை 
அ தி ர டி ப ப ் டை யி ன ர   
்கைது வசய்துள்ள -
னர.  

ஹற்றனில் சினிமா பாணியில் கடத்தல் சமபவம

அதிரடியா்க ம்கது செயத அதிரடிபபமையினர்

ெவூதி அரரபியாவுக்கான இலஙம்கத் தூதுவரா்க 
நியமிக்கபபட்டுள்்ள தூதுவர் பி.எம. அமொ, ்கைநத 
31ஆந தி்கதி ரியாத்திலுள்்ள இலஙம்கத் தூதர்கத்-
தில் தூதர்க ஊழியர்்க்ளால் எளிமையான முமையில் 
ஏறபாடு செயயபபட்ை விழாவில் தனது ்கைமை்கம்ள 
சபாறுபரபறறுகச்காணை ரபாது.

வரலைாறறுச சி்றபபுமி்ககை 
கைதிரகைாமம ஆலைேததிறகு 
வசாந்தமான 38 பவுண ்தஙகைத 
்தகைடு திருடைபபட்டை சமபவம 
வ்தாடைரபாகை விசார்்ணகைள் 
ஆ ர ம பி ்க கை ப ப ட் டு ள் ள ன . 
வகைாழுமபு குற்றப புலைனாய் 

வுத தி்்ண்ககைளததின வியசடை குழுவவானறு விசார -
்்ணகை்ள யமறவகைாணடுவருவ்தாகை 

கைதிர்கைதாமததில் 38 பவுண்
்ஙகைத ்கைடு வகைதாள்ை

யலைாரனஸ   
வசல்வநாேகைம  

நாட்டில் ்தறயபாது 
நிலைவும ம்ழயுடைன 
கூடிே சீரற்ற கைாலைநி்லை 
யமலும சிலை தினஙகை-

ளு்ககு நீடி்ககுவமன வானி்லை அவ்தான 
நி்லைேம வ்தரிவிததுள்ளது.  நாட்டின சிலை 

சீரற்ற கைதாலநி்ல நமலும்
சில ேதாட்கைள வ்தாடரும்

யலைாரனஸ வசல்வநாேகைம  

வவலி்ககை்டையில் 2016 ஆம 
ஆணடு இடைமவபற்ற வாகைன 
விபதது வ்தாடைரபான 
வழ்ககில் முனனாள் 

2016 வா்கன விபத்து ெமபவம:

உலைகின சிலை நாடுகைளில் புதி்தாகை இனங -
கைா்ணபபட்டுள்ள ஏ.30 பி்றழ்வ எணணி 
அசசபபடைத ய்த்வயில்்லை. இப பி்றழவு 
இதுவ்ரயில் உலைகைளாவிே ரீதியில் பரவ-
லை்டைேவில்்லை. எவவாறிருபபினும இது 
வ்தாடைரபில் வ்தாடைர கைணகைாணிபபு அததிோ -
வசிேமான்தாகுவமன ஸ்ரீ ஜேவர்தனபுர பல்-
கை்லை்ககைழகைததின யநாய் எதிரபபு மறறும 
ஒவவா்ம பிரிவின பணிபபாளர 
கைலைாநிதி சநதிம ஜீவந்தர 

A-30 பி்றழ்வு குறிதது வீண்
அசைம் வகைதாளை நவண்டதாம்

வவளிநாட்டு சுறறுலைாப பே -
ணிகைளாகை கைடைந்த ஒ்கயடைாபர 
மா்தததில் மாததிரம 22,771 
யபர நாட்்டை வந்த்டைநதுள்-
ள்தாகை சுறறுலைா அபிவிருததி 
அதிகைார ச்ப வ்தரிவிததுள்-
ளது. இது கைடைந்த வசபடைமபர 
மா்தத்்த விடைவும 68 ச்தவீ்தம 
அதிகைரிபபு என ச்ப 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

சுறறுலதா பேணிகைளின்  
எண்ணிக்்கை அதிகைரிப்பு  

யலைாரனஸ வசல்வநாேகைம   

இநதிோவிலிருநது வசேறபட்டுவரும ஐ. 
எஸ. ஐ. எஸ. பேஙகைரவா்த அ்மபபு

ISIS அமைபபுைன் சநருஙகிய சதாைர்பு்கள் ரபணிய

சவால்கைளு்ககு மததியில் ம்க-
கைளு்ககைான யச்வ்ே சி்றந்த 
மு்்றயில் வ்தாடைர வபாதுஜன 
வபரமுன அரபபணிபபுடைன வசேற -
படும. ஐநது வருடை கைாலைததிறகுள் 
ய்தசிே ய்தர்தல்கைளில் வவறறி 
வபற்ற வபாதுஜன வபரமுன 
நி்லைதது நிறகும என வபாதுஜன 
வபரமுனவின ்தவிசாளர, வவளிவி -
வகைாரதது்்ற அ்மசசர யபராசிரி -
ேர ஜீ.எல் பீரிஸ வ்தரிவிததுள்ளார.  

ஸ்ரீ லைஙகைா வபாதுஜன வபரமுனவின ஐந்தாணடு பூரததி்ே 
முனனிட்டு பிர்தமர மஹிந்த ராஜப்க ஷ நிதிே்மசசர பஷில் 
ராஜப்க ஷ ்த்லை்மயில் இனறு வகைாழுமபிலுள்ள ்தாம்ர 
்தடைாகை அரஙகில் வியசடை நிகைழவு ந்டைவபற்றது. ஐந்தாணடு 
நி்்றவு வ்தாடைரபில் வவளியிட்டுள்ள ஊடைகை அறி்க்கையி -
யலையே அவர இவவாறு வ்தரிவிததுள்ளார.  

அவரால் யமலும குறிபபிடைபபட்டுள்ள்தாவது,  
2015 ஆம ஆணடு ந்டைவபற்ற வபாதுதய்தர்தலில் 

ைவதால்கைளுக்கு மததியில்
மக்கைளுக்கைதான நை்வ

ஷமஸ பாஹிம   

இவ ஆணடு்ககைான கை.வபா.்த. உேர ்தர, 
சா்தார்ண ்தர மறறும ்தரம 5 புலை்மபபரி -
சில் பரீட்்ச ஆகிேவறறு்ககைான பரீட்்ச 
திகைதிகைள் அறிவி்ககைபபட்டுள்ளன.   

்தரம 05, புலை்மபபரிசில் பரீட்்சோ-
னது 2022 ஜனவரி 22 ஆம திகைதி சனி்க-
கிழ்மயும கை.வபா.்த உேர்தர பரீட்்ச 
2022 வபபரவரி 07 ஆம திகைதி வ்தாடை்ககைம மாரச 

05 ஆம திகைதி வ்ரயிலும கை.வபா.்த 
சா்தார்ண ்தர பரீட்்ச 2022 யம

O/L, A/L, புலமைப பரிசில் பரீட்மெ்கள்  

கைாலைததின ய்த்வ மறறும ம்ககைளின எதிரபாரபபுகை்ள வவற -
றிவகைாள்ளச வசய்யும யநா்ககைததியலையே, ஸ்ரீலைஙகைா வபாதுஜன 
வபரமுன கைட்சி ஆரமபி்ககைபபட்டை்தாகை, ஜனாதிபதி யகைாட்டைா-
பே ராஜப்க ஷ வ்தரிவித்தார.  

ஸ்ரீலைஙகைா வபாதுஜன வபரமுனவின ஐந்தாவது 
ய்தசிே மாநாடு, யநறறு (02) ்தாம்ரத ்தடைாகை அரஙகில்

சுபீட்ெைான நாட்டிமன ்கட்டிசயழுபபுவதுைன்

-பாரமபரிே வரவு வசலைவுத திட்டைததிறகு அபபாறபட்டை 
புதிே வ்தா்லையநா்ககு மறறும யவ்லைததிட்டைம அடைஙகிே 
வரவு வசலைவுத திட்டைவமானறு இமமு்்ற முன்வ்ககைபபடும 
என எதிரபாரபப்தாகை ஜனாதிபதியின வசேலைாளர பீ.பி. வஜே -
சுந்தர வ்தரிவித்தார.   

பசு்மப வபாருளா்தாரம, புதுபபி்ககைத்த்ககை எரிச்கதி, ்தகைவல் 
வ்தாழில்நுட்பம மறறும டிஜிட்டைல் நிரவாகைம ஆகிே து்்றகைள் 
குறிதது கூடு்தல் கைவனம வசலுத்தபபடும எனறும, 
"சுபீட்சததின யநா்ககு வகைாள்்கை

பதாரம்பரிே வரவு வைலவுத திட்டததிறகு   
அப்பதாறபட்ட்தாகை இவவருட 'பட்்ஜட்'  

ஸ்ரீலங்கா சபாதுஜன சபரமுனவின் ஐநதாவது ரதசிய ைாநாடு தாைமர தைா்கம ைஹிநத ராஜபக ஷ அரங-
கில் ரநறறு (02)   நமைசபறைது. ்கட்சி ஸதாப்கர் அமைசெர் சபசில் ராஜபக ஷவிறகு பிரதைர் நிமனவுச சின்-
னசைான்மை ம்கயளிபபமத பைத்தில் ்காணலாம.                                         பைம: விைல் ்கருணாரத்ன

்காலநிமல சதாைர்பான ஐ.நா ைாநாட்டில் ்கலநது ச்காள்வதற்கா்க ஸச்காட்லாநது சென்-
றுள்்ள ஜனாதிபதி ர்காட்ைாபய ராஜபக ஷ ரநறறு இநதியப பிரதைர் நரரநதிர ரைாடிமய 
ெநதித்து உமரயாடியுள்்ளார். நட்பு ரீதியா்க இநத ெநதிபபு நமைசபறைதா்க இநதிய பிரத-
ைர் தனது டுவிட்ைர் செயதியில் சதரிவித்திருககின்ைார். இது சதாைர்பா்க ஜனாதிபதி ர்காட்-
ைாபய ராஜபக ஷவும தனது டுவிட்ைர் த்ளத்தில் பதிவிட்டுள்்ளார்.  

்தமிழ, முஸலிம இனத்தவரகை்ள வநரு்க -
கைமா்ககி்கவகைாள்ள முடியுமாயின அதுயவ 
வபாதுஜன வபரமுனவினால் வசய்ே்ககூடிே 
சி்றந்த வசேல் எனறு வ்தரிவித்த ஸ்ரீலைஙகைா 
வபாதுஜன வபரமுனவின ்த்லைவர, பிர -
்தமர மஹிந்த ராஜப்க ஷ,   நாட்்டை நாம 
ஒருயபாதும கைாட்டி்கவகைாடு்ககை மாட்யடைாம 
எனறும   குறிபபிட்டைார.

'வபரு்மயுடைன சுபீட்சத்்த யநா்ககி' 
எனும வ்தானிபவபாருளில் ்தாம்ர ்தடைாகைம 
மஹிந்த ராஜப்க ஷ அரஙகில் யநறறு (02) 
ந்டைவபற்ற ஸ்ரீலைஙகைா வபாதுஜன 
வபரமுனவின ஐந்தாவது 

தமிழ், முஸ்லிம மககளையும
அரவள்ணத்து செல்ல முயற்சி  

SLPP அர்பபணிபபுைன் செயறபடும - 

மக்கைளின் எதிர்பதார்ப்புகை்ை
வவறறி வகைதாளவந் நேதாக்கைம்

SLPP ்கட்சி ஆரமபம குறித்து ஜனாதிபதி

ஜனாதிபதியின் செயலா்ளர் பீ.பி. சஜயசுநதர சதரிவிபபு

திருத்ப்பட்ட புதிே நேர  
அட்டவ்ை வவளிேதானது  

அமைசெரமவ அனுைதி 
வழஙகியதா்க அறிவிபபு  

 புலமை பரிசில் பரீட்மெ 22.01.2022

 ்க.சபா.த. உயர் தர பரீட்மெ 
 07.02.2022 முதல் 05.03.2022 வமர

 ்க.சபா.த. ொதாரண தர  பரீட்மெ
 23.05.2022 முதல் 01.06.2022 வமர

அவ்தானமாக இருபப்தாக Dr. சந்திம த்தரிவிபபு ஒகரைாபரில் ைாத்திரம 22,771 ரபர் வரும்க

"மு்ஜஹிதீன் நபதா அல்லதாஹ்" எனும்
வதாட்ஸ்அப் குழுவில் அகைப்பட்ட 287 நபர்

   குழுவில் சதாைர்புபட்ை 
702 ரபரிைம TID  விொரமண  

சில பகுதி்களில் 100 மி.மீ. ைமழ பதிவு

ைம்பிக்கைவுக்கு எதிரதான
வழக்கு விைதார்ைக்கு!

நவ. 30க்கு நீதிமன்றம திகதியிடடது

ச்காழுமபு CIDயினரால் விொரமணமுதலமைசெர் ஸைாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்

ஐ.ை.ெ உைாெநதிரன் சதரிவிககிைார்

இந்திே பிர்மருடன் ்ஜனதாதிபதி ைந்திப்பு  

ஆறு நகைதாடி ரூபதா பைததுடன் 
வதா்ன கைடததிச வைன்்ற ைதாரதி  

அதுவே SLPPயின் எதிர்கால வேற்றிக்கான சிறந்த வெயல்  
வபதாது்ஜன வபரமுனவின்

ஐந்்தாவது ஆண்டு 
நி்்றவு விழதாவில் அ்ன்
்்லவரும் பிர்மருமதான
மஹிந்் ரதா்ஜபக் ஷ உ்ர
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ப்பொதுஜன ப்பரமுனவின் 5 ஆவது வருட நிமைவு விழொ நநற்று தொைமரததடொக அரங்கில் விைர்மசையொக இடமப்பற்ைது. பிரதைர் ைஹிநத ரொஜ்பக் ஷ, கட்சியின் ஸதொ்பகர் அமைசசைர் ப்பசில் ரொஜ்பக் ஷ, 
கூட்டு கட்சி தமைவர்கள், கட்சி முக்கியஸதர்கள் ்பைரும இதில் ்பங்நகற்ைொர்கள். ஜனொதி்பதி நகொட்டொ்பய ரொஜ்பக் ஷ பவளிநொட்டுக்கு விஜயம பசைய்துள்்ள நிமையில்  பைய்நிகர் ஊடொக  வொழ்ததுத பதரி-
விப்பமதயும ்படங்களில் கொணைொம.    (்படம.விைல் கருணொரதன)--------                                                                                                                 

ஸபகொட்ைொநதின் க்்ளொஸநகொ நகரில் ஆரம்பைொன நகொப-26 என்ைமழக்கப்படும ஐக்கிய நொடுகள் சைம்பயின் கொைநிமை ைொற்ைங்கள் பதொடர்்பொன அரசை தமைவர்கள் ைொநொட்டில் கைநதுபகொண்டு ஜனொதி்பதி  நகொட்டொ்பய ரொஜ்பக் ஷ உமரயொற்றுவமத ்படங்களில் கொணைொம.        

ப�ொதுஜன ப�ரமுனவின் 
5ஆவது வருட நிறைவு விழொ

இறால் வளர்ப்பை ஊக்குவி்பபை -
தன் மூலம் உறபைத்தி மறறும் ஏறறு-
மதி்ை அதிகரிக்கும் ந�ாக்கிலான 
கடன் சலு்க மு்றயைான்்ற 
�்டமு்ற்பபைடுத்த அ்மசசர்வ 
அங்கீகாரம் வழங்கியுளளது.   

2020 ஆம் ஆண்டில் 8,000 யமற -
றிக்யதான் அளவிலான எமது 
�ாட்டு இறால் உறபைத்தி்ை 2025 
ஆம் ஆண்டளவில் 50,000 யமற-
றிக்யதான்களாக அதிகரி்பபைதறகு 
இலங்்க நதசிை நீரி நவளாண்்ம 
அபிவிருத்தி அதிகாரச்பை திட்டமிட்-
டுளளது.   

2019 மறறும் 2020 ஆம் ஆண்டுக-
ளில் இறால் வளர்ப்பை அதிகரிக்கும் 
ந�ாக்கில் 'யவனமி' இறால் வளர்பபு 
அறிமுக்பபைடுத்த்பபைட்டுளளது. இவ்-
வ்கைான இறால் அதிக வளரசசி 
நவகத்துடன் கூடிை, ந�ாைால் பீடிக் -

க்பபைடும் தன்்ம கு்றவான, சிறிை 
தடாகங்களில் வளரக்கும் நபைாது 
அதிக அடரத்திைாக விடக்கூடிை -
தாக இரு்பபைதால் அதிகளவிலான 
அறுவ்ட்ை்ப யபைறறுக் யகாளவ -
தறகான இைலு்ம காண்பபைடுகின் -
றது.   

இவ் வ்கைான இறால் வ்க 
ஒரு வருடத்தில் மூன்று நபைாகங்-
கள வளர்ப்பை நமறயகாளவதறகு 
இைலும். ஆனாலும் அடரத்தியு-
டன் வளர்ப்பை நமறயகாளவதற-
காகவும், அதிகளவில் தடாகத்தில் 
நசரகின்ற கனிமக்கழிவுக்ள அகற-
றுவதறகான வசதிக்ள வழங்கு-
வதறகாக வழக்கமான நசறறுத் 
தடாகம் அதிக அடரத்தியுடன் கூடிை 
யபைாலித்தலீன் பைைன்பைடுத்த்பபைடும் 
�வீன்பபைடுத்தல் அவசிைமாகும்.   

அதறகு இ்ணைாக, அதிகரிக் -

கும் இறால் அறுவ்டக்ள ஏறறு -
மதிக்கான களஞ்சிை்பபைடுத்தல் வச -
திகள, அதன் மூலம் யபைறுமதிநசர 
உறபைத்திக்ள பைதனிடுவதறகாக 
இறால் பைதினிடல் நி்லைத்தின் 
இைலள்வ அதிகரி்பபைதறகும், 
அவற்ற புதிை யதாழிநுட்பைங்க -
்ள்ப பைைன்பைடுத்தி �வீனமை்ப -
பைடுத்த நவண்டிை நத்வயும் 
உளளது.   அதறக்மை, யவனமி 
இறால் வளர்பபைாளரக்ள ஊக்குவிக் -
கும் ந�ாக்கில் நத்வைான மூத -
லீடுக்ள வழங்குவதறகாக அரச 
வங்கிகள மூலம் சலு்கக் கடன் 
மு்றக்ள �்டமு்ற்பபைடுத்து-
வதறகாக கடறயறாழில் அ்மசசர 
டக்ளஸ் நதவானநதா சமர்பபித்த 
நைாச்னக்கு அ்மசசர்வ அங்கீ -
காரம் வழங்கியுளளது.                                             
         (பைா)   

இைொல் வளர்பற� ஊக்குவிக்்க  
சலுற்கக் ்கடன் முறை  
அமைசசைரமவ அங்கீகொரம

அரிசி இைக்குைதிக்கும அனுைதி
இதுவ்ரயில் சீனிக்காக நிலவிை கட்டு்ப-

பைாட்டு வி்ல்ை நீக்க அரசாங்கம் தீரமானித் -
துளளது.  

அவ்வாநற, அதிகரித்துளள அரிசி 
வி்ல்ைக் கட்டு்பபைடுத்துவதறகாக அரிசி்ை 
இறக்குமதியசயை ந�றறு(02) மா்ல நிதிை-
்மசசர பைசில் ராஜபைக்ஷ த்ல்மயில் இடம்-
யபைறற வாழக்்க யசலவுக் குழு கூட்டத்தில் 
தீரமானிக்க்பபைட்டதாக அரச தகவல் வட்டா -
ரங்கள யதரிவிக்கின்றன.   

 அவ்வாநற, இன்று முதல் யவள்ள சீனி 
கிநலாயவான்றின் யமாத்த வி்ல்ை 135 
ரூபைா முதல் 140 ரூபைாவ்ர விறபை்ன யசயைவும், 150 ரூபைா சில்ல்ற 
வி்லைாகவும் நிரணயிக்க்பபைட்டுளளதாகத் தீரமானிக்க்பபைட்டுள -
ளது.  

 இநதநவ்ள, இது யதாடரபில்   இலங்்க சீனி இறக்குமதிைாளர 
சங்கத்தின் உபை த்லவர நிஹால் யசனவிரத்ன யதரிவிக்்கயில், அத் -
திைாவசிை யபைாருட்கள அடங்கிை 976 யகாளகலன்கள து்றமுகத் -
தில் நதங்கியுளளன. இநத சீனி யகாளகலன்க்ள விடுவி்பபைதறகான 
அயமரிக்க யடாலரக்ள வழங்க நிதிை்மசசர இணக்கம் யதரிவித் -
துளளதாக   குறி்பபிட்டார.

இன்று முதல் சீனிக்்கொன 
்கட்டு்ப�ொட்டு விறை நீக்்கம்

லிட்நரா நிறுவனத்துக்கு யசாநத -
மான 4,000 யமட்ரிக் டன் யபைறநறா -
லிை திரவ எரிவாயு அடங்கிை க்பபைல் 
யகாழும்பு து்றமுகத்்த வநத -
்டநதுளளது.  

 இதனால் �ாட்டில் த்டயின்றி 
எரிவாயு்வ விநிநைாகிக்க முடியும் 
என லிட்நரா நிறுவனம் அறிவித்துள -
ளது.  

 �ாட்டில் எரிவாயுவிறகான தட்டு்ப -
பைாடு நிலவுவதாக பைல இடங்களில் 
யதரிவிக்க்பபைட்டிருநதது.  

 எனினும், தறகாலிகமாக ஏறபைட்டி -
ருநத இநதத் தட்டு்பபைாடு, தறநபைாது 
நிவரத்தி யசயை்பபைட்டுளளதாக அந -
நிறுவனத்தின் அதிகாரி ஒருவர யதரி -
வித்தார.  

லிட்்ரொ சறையல் 
எரிவொயு 
தறடயின்றி 
விநி்யொ்கம்
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இலஙனகயில் இரசாயனப் ்பசனள கட்டுப்்பாடு:

- உலக  எரிசக்தி ைாநாட்டில் ஜனாதி்பதி ததரிவிப்பு

“புதிய நிலக்கரிசகதியய அ்கற்-
றுவதற்்ககான உல்களகாவிய எரிசகதி 
மகாநகாட்டின் ”இயைததயலவரகா்க 
இருப்பதில் இலஙய்க ப்பருயம 
ப்ககாள்கிறது என, ஜனகாதி்பதி க்ககாட் -
டகா்பய ரகாஜ்பக்ஷ பதரிவிததகார்.   

ஸப்ககாட்லகாந்தின் களகாஸக்ககா 
ந்கரில் திங்கட்கிழயம (01) ஆரம்ப-
மகான க்ககாப-26 என்றயழக்கப்படும 
ஐககிய நகாடு்கள் சய்பயின் ்ககாலநியல 
மகாற்றங்கள் பதகாடர்்பகான அரச தயல-
வர்்கள் மகாநகாட்டில் ்கலந்துப்ககாண்டு 
உயரயகாற்றும க்பகாகத, ஜனகாதி்பதி 
கமற்்கண்டவகாறு பதரிவிததகார்.   

“்ககால நியலமகாற்றங்களுககு 
எதிரகான க்பகாரின் தீர்மகானமிக்க சந்-
தர்ப்பம” என்ற தயலபபில் இடம-

ப்பற்றுவரும இந்தமகா-
நகாட்டில், 197 நகாடு்களின் 
அரச தயலவர்்கள், அரச 
பிரதிநிதி்கள், நிபுைர்-
்கள், வர்தத்கர்்கள் உள்-
ளிட்ட ்பலதுயற்கயளப 
பிரதிநிதிததுவப்படுததி, 
சுமகார் இரு்பதயதயகாயி-
ரம க்பர் ்கலந்துப்ககாண்-
டுள்ளனர். ஐககிய 
இரகாச்சியததில் இதுவயர 
நயடப்பற்ற மகாநகாடு்க-
ளில், இதுகவ மி்கபப்பரிய மகாநகாடகா்கக 
்கருதப்படுகிறது.   

உலகின் ்பகாரியளவில் ்பச்யசவீட்டு 
வகாயுக்கயள பவளியிடு்பவர்்கள், 
தங்கள் கதசிய ்கடயம்கயள நியறகவற்-

றுவது க்பகான்கற, ்ககாலநியல 
பநருக்கடியய சமகாளிப்பதற்-
்ககான உதவி்கயள அபிவிருததி 
அயடந்துவரும நகாடு்களுககு 
வழஙகுவது அவசியம என்று 
பதரிவிதத ஜனகாதி்பதி, இந்த 
பநருக்கடியயச் சமகாளிப்பதற்-
கும நமது பூமியின் இருபபுககு 
உண்யமயகான ்பங்களிபபின் 
சகதியுடன் ஒன்றியைந்து 
பசயற்்படகவண்டுபமன்று, 
அயனதது நகாடு்களிடமும க்கட்-

டுகப்ககாண்டகார்.   
ப்பகாதுச்சு்ககாதகாரப பிரச்சியன்கள், 

நீர்மகாசயடதல், மண்ைரிபபு மற்றும 
உ யி ர் ப ்பன் மு ்க த தன் ய ம 
்பகாதிபபு்கள் ்ககாரைமகா்க, 

கலகாரன்ஸ பசல்வநகாய்கம  

யசகனகா்பகாம தடுபபூசி்கயள ப்பற்றுகப்ககாண்டுள்-
ளவர்்கள் ஆறு மகாதங்களுககியடயில் பூஸடர் தடுப-
பூசியய ப்பற்றுகப்ககாள்வதற்கு உரிய நடவடிகய்க-
்கள் கமற்ப்ககாள்ளப்பட்டு வருவதகா்க பிரதி சு்ககாதகார 
கசயவ்கள் ்பணிப்பகாளர் நகாய்கம விகசட மருததுவ 
நிபுைர் கேமந்த கேரத பதரிவிததுள்ளகார்.   

சு்ககாதகாரததுயற நிபுைர்்களின் தீர்மகானததிற்கிைங்க 
அதற்்ககான நடவடிகய்க்கள் கமற்ப்ககாள்ளப்படவுள்-
ளதகா்க பதரிவிததுள்ள அவர், யசகனகா்பகாம தடுபபூசி-
்கயளப ப்பற்றுகப்ககாண்ட ந்பர்்கள் ஆறு மகாத ்ககாலங -
்களுககுள் பூஸடர் தடுபபூசியய ப்பற்றுகப்ககாள்வது 
சிறந்தது என மருததுவ நிபுைர்்கள் அறிவுறுததியுள்ள-
தகா்கவும அவர் குறிபபிட்டுள்ளகார்.   

அகதகவயள, வி கசட மருததுவர்்கள் சங்கததின் 
ஊட்கப க்பச்சகாளர் மருததுவர் ரஜீவ டி சில்வகா அது 
பதகாடர்பில் பதரிவிகய்கயில், யசகனகா்பகாம தடுபபூ-
சியின் கநகாய் எதிர்பபு சகதி மூன்று மகாத ்ககாலங்களில் 
குயறவயடவதகா்கவும பதரிவிததுள்ளகார்.   

 யசகனகா்பகாம ப்பற்றுகப்ககாண்டவர்்களின் 

ஜெயந்தி நகரில்   
கந்்தசஷ்டி விர்தம்  

பஜயந்திந்கர் ஜிந்துப-
பிட்டி ஸ்ரீ சிவசுபபிரம-
ணியசுவகாமி ஆலயத-
தில் நகாயள நவம்பர் 
04ம தி்கதி வியகாழககி-
ழயம ்கந்தசஷ்டி விரதம 
ஆரம்பமகாகி நவம்பர் 
09ம தி்கதி பசவவகாய்க-
கிழயம மகாயல சூரசம-
ேகாரம நயடப்பறும.
பதகாடர்ந்துவரும தினங-
்களில் ்பட்டகாபிகே்கம, பதய்வகாயன ்கல்யகாைம, வள்ளி 
்கல்யகாைம நயடப்பற்று நவம்பர் 13ம தி்கதி திருவூஞசல் 
திருவிழகாவுடன் விழகா   நியறவுப்பறும என அறிவிக்கப்பட் -
டுள்ளது.

தற்ப்பகாழுதுள்ள ப்ககாவிட்-19 ்ககாரைமகா்க அரசகாங்க 
சு்ககாதகார ்பரிந்துயர்கள் மற்றும வழி்ககாட்டலின்்படி ்பகதர் -
்கள் ்கந்தசஷ்டி விரத ்ககாலங்கயள ்கயடபபிடிக்க ஒழுஙகு -
்கள் பசய்யப்பட்டுள்ளன. ்ககாயல திருவனந்தல் பூயஜ முதல் 
மதிய, உச்சி்ககாலபூயஜ வயர ்பகதர்்கள் ஆலயததில் 
முரு்கபப்பருமகாயன தரிசனம பசய்ய 

சைன�ோபோம் பபற்றவர்களுக்கு   
6 மோத ்கோலங்களுக்குள் பூஸ்டர   

-Dr.ஹேைநத ஹேரத் ததரிவிப்பு  

பசுமை விவசாயத்துக்ா்
எடுத்்த சிறந்த நடவடிகம்
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நாட்டில் கடந்த ஜுலை மா்தத்தின் பின்்னர் 
தீவிரமலடந்த ககாவிட் 19 க்தாற்று, 
கடும் அர்்ப்பணி்பபுமிகக கட்டு்ப்பாட்டு 

நடவடிகலககளின் ஊடாக க்பருவீழ்ச்சி நிலைககு 
ககாண்டு வர்ப்பட்டத்தாடு, ்தனிலம்ப்படுத்்தல் ஊர-
டங்கு நீகக்ப்பட்டு ஏல்னய கட்டு்ப்பாட்டு நடவடிக-
லககளும் கட்டம் கட்டமாகத் ்தளர்த்்த்ப்பட்டுளள்ன. 
ஆ்னாலும் இத்க்தாற்று ்பரவு்தல் கட்டு்ப்பாட்டுககா்ன 
நடவடிகலககள முழுலமயாக நீகக்ப்படவில்லை 
என்்பல்த மறநது விடைாகாது. 

ஏக்னனில் இத்க்தாற்று இநநாட்டிதைா உைகில் 
தவறு நாடுகளிதைா இற்லற வலரயும் முழுலம-
யா்ன கட்டு்ப்பாட்லட அலடயவில்லை. வளர்ச்சி-
யலடநதுளள நாடுகளில் கூட இத்க்தாற்று அவ்-
வ்பத்பாது தீவிரமலடயதவ கெய்கின்றது. அ்தன் 
காரணத்தி்னால் இத்க்தாற்று ்பரவு்தல் கட்டு்ப்பாட்டு 
நடவடிகலககள ்தளர்த்்த்ப்பட்டிருந்தாலும், இத்-
க்தாற்று ்தவிர்்பபுககா்ன அடி்ப்பலட சுகா்தார வழிகாட் -
டுல்கலளத் க்தாடர்நதும் த்பணி நடககத் ்தவறக 
கூடாது. இது க்தாடர்பில் சுகா்தாரத் துலறயி்னரும் 
ககாவிட்19 க்தாற்று கட்டு்ப்பாட்டுககா்ன த்தசிய நட -
வடிகலககள லமயமும் அடிககடி வலியுறுத்தி வரு -
கின்ற்ன. 

ஆ்னால் இந்த வலியுறுத்்தல் மற்றும் தவண் -
டுதகாள க்தாடர்பில் மககள க்பாறு்பபுடன் கருத்-
தில் ககாளவ்தாகத் க்தரியவில்லை. ககாவிட் 19 
க்தாற்று முழுலமயா்ன கட்டு்ப்பாட்லட அலடநது 
விட்ட்தாகக கருதி ்தமது அன்றாட கெயற்்பாடுகலள 
மககள அலமத்துக ககாளகின்ற்னர். குறி்ப்பாக 
முகககவெம் அணியா்தவர்கலளயும், ெமூக இலட -
கவளிலய்ப த்பணா்தவர்கலளயும் ்தற்த்பாது ெமூ-
கத்தில் ்பரவைாகக காண முடிகின்றது. ரயில், ்பஸ் 
உளளிட்ட க்பாது்பத்பாககுவரத்துகளில் ்பயணி -
கள கநரிெைாக்ப ்பயணிகக ஆரம்பித்துளள்னர். 
க்பாதுச் ெநல்தகளிலும், விற்்பல்ன நிலையங்களி -
லும் மாத்திரமல்ைாமல் ஆர்்ப்பாட்டங்களிலும் கூட 
ெமூக இலடகவளிலய்ப த்பணுவதில் அககலற காட்-
ட்ப்படுவல்த அவ்தானிகக முடியாதுளளது.  

இத்க்தாற்று ்தவிர்்பபுககா்ன நடவடிகலககள 
க்தாடர்பில் ஒரு மா்த காைத்திற்குளதளதய மககள 
க்பரிதும் அசிரத்ல்ததயாடும் கவ்னயீ்னத்த்தாடும் 
நடநது ககாளளத் க்தாடங்கி உளள்னர். ஏற்க்னதவ 
தீவிரமலடநதிருந்த இத்க்தாற்லற எவ்வளவு தூரம் 
கஷட்ப்பட்டு க்பருவீழ்ச்சி நிலைககு ககாண்டு வர்ப-
்பட்டது என்்பல்த கவ்னத்தில் ககாளளா்தவர்களா-
கதவ அவர்கள இவ்வாறு கெயற்்படுகின்ற்னர். இது 
ஆதராககியமா்ன்தல்ை. இ்தல்ன மருத்துவ நிபுணர்-
கள எடுத்துக கூறியும் அ்தல்னயும் க்பரும்்பாைா்ன -
வர்கள க்பாருட்்படுத்துவ்தாகத் க்தரியவில்லை. 

இவ்வாறு  ககாவிட் 19 க்தாற்று ்தவிர்்பபுககா்ன 
சுகா்தார வழிகாட்டல்கலள்ப த்பணுவதில் மககள மத் -
தியில் ஏற்்பட்டுளள அசிரத்ல்தயும் கவ்னயீ்னமும் 
மற்கறாரு ககாவிட் 19 க்தாற்று அலைககு வித்திட்டு 
விடுதமா என்ற அச்ெமும் தமகைழுநதுளளது. 

இவ்வாறா்ன நிலையில், சுகா்தார தெலவகள பிரதி 
்பணி்ப்பாளர் நாயகம் கடாகடர் தேமந்த தேரத், 
'கடந்த ஒரு வார காைமாக ககாவிட் 19 க்தாற்றுககு 
உளளா்னவர்களாக நாளாந்தம் ்பதிவாதவாரின் எண்-
ணிகலக க்தாடர்பில் திரு்பதி அலடய முடியாதுளளது' 
என்று குறி்பபிட்டுளளத்தாடு ்தற்த்பாது இத்க்தாற்-
றுககு நாளாந்தம் உளளாதவாரின் எண்ணிகலக 
ஐநூறுககு குலறயாமல் இரு்ப்ப்தாகக குறி்பபிட்டு, 
இத்க்தாற்று ்தவிர்்பபுககா்ன அடி்ப்பலட சுகா்தார வழி -
காட்டல்கள க்தாடர்பில் மககள உச்ெ்பட்ெ கவ்னம் 
கெலுத்்த தவண்டும் என்றும் தகட்டுளளார். 

இத்ததவலள, இைங்லக மருத்துவ ெங்கத்தின் 
்தலைவியா்ன நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணர் கடாகடர் 
்பத்மா குணரட்்ன, 'ககாவிட் 19 க்தாற்றுககு உள -
ளாதவாரின் எண்ணிகலக கடந்த ஒரு வார காை்ப 
்பகுதிககுள 12.2 வீ்தத்தி்னாலும், உயிரிழ்பபு 9 
வீ்தத்தி்னாலும் அதிகரித்துளளது' என்று க்தரிவித்தி -
ருககின்றார். 

இ்தன்்படி, இத்க்தாற்று மீண்டும் ்தலைதூககி விடக 
கூடிய அச்சுறுத்்தல் நிைவுவ்தாகதவ க்தரிகின்றது. 
அ்த்னால் இந்த அச்சுறுத்்தல் நிலைலமலயக கருத்-
தில் ககாண்டு, அ்தல்ன ஆரம்்பத்திதைதய முறிய -
டி்ப்ப்தற்கு மககள ஒத்துலழகக தவண்டும். அ்தற்கு 
ஏற்்ப ்தம் கெயற்்பாடுகலள அலமத்துக ககாளள 
தவண்டும். சுகா்தார அலமச்சி்னால் ்பரிநதுலரகக்ப -
்பட்டுளள சுகா்தார விதிமுலறகலள இ்தன் நிமித்்தம் 
இறுககமாகக கலட்பபிடி்ப்பது மிகவும் முககியமா-
்னது. ்தவறும் ்பட்ெத்தில் மீண்டும் நாட்லட முடககு-
வல்தயும் சிரமங்களுககும் கஷடங்களுககும் முகம் 
ககாடு்ப்பல்தயும் ்தவிர்கக முடியாது த்பாய் விடும். 
அது நாட்டின் க்பாருளா்தாரத்துககும் மககளுககும் 
்பாரிய கநருககடியாகதவ அலமயும். அவ்வாறா்ன 
ஒரு நிலைலம ஏற்்படுவ்தற்கு எவரும் துலண 
த்பாகக கூடாது. 

ஆகதவ ககாவிட் 19 க்தாற்று ்தவிர்்பபுககா்ன 
சுகா்தார வழிகாட்டு்தல்கலள உச்ெளவில் கலட்பபி-
டித்து ஒழுகுவதில் ஒவ்கவாருவரும் அதிக கவ்னம் 
கெலுத்துவத்தாடு த்தலவயற்ற ்பயணங்கலள -
யும் நடமாட்டங்கலளயும் ்தவிர்த்துக ககாளளவும் 
தவண்டும். அவற்றின் ஊடாக இத்க்தாற்று மீண்டும் 
்தலைதூககுவல்தத் ்தவிர்த்துக ககாளளக கூடிய்தாக 
இருககும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்்த்ன மாவத்ல்த, ககாழும்பு- - 10

்த்பால் க்பட்டி இைககம் : 834
க்தாலைத்பசி இைககம் : 2429429, 2429272, 2429279

க்பகஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர முகாலமயாளர் : 2429321
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சிறுவர் துஷ்பிரய�ோக சம்பவ விசோரணைகள்:

சாட்சியங்களை வீடியயா மூலம் பதிவு
சசயய மா்காணம் ய�ாறும் நிளலயங்கள்

்கந�சஷ்டி ்காலத்தில் நாவலர் மணிமண்டபத்தில்
முரு்க பக்திப் பா்டல்்கள் இளச அர்்சசளை நி்கழ்வு

துஷ்பிரய�ோகத்திறயகோ, இம்-
சைப்படுத்்தலுகயகோ இலககோன 
பிளசளைகளின் ைோட்சி�ஙகசளை 

வீடிய�ோ மூலம் ்பதிவு சைய்வ்தறகுரி� 
நிசல�ஙகள ைகல மோகோணஙகளிலும் 
ஸ்தோபிககப்படவுளளைன. இது ச்தோடர் -
்போன ய�ோைசனககு அசமசைரச்வ 
அஙகீகோரம் கிசடத்திருப்ப்தோக மகளிர் 
மறறும் சிறு்வர் அபிவிருத்தி, முன்்பளளி-
கள மறறும் ஆரம்்பக கல்வி, ்போடைோசல 
உட்கட்டசமபபு ்வைதிகள, கல்விச 
யைச்வகள இரோஜோஙக அசமசைர் பி�ல் 
நிஷோந்த உறுதி�ளித்துளளைோர் 

மகளிர் மறறும் சிறு்வர் அபிவிருத்தி, 
முன்்பளளிகள மறறும் ஆரம்்பக கல்வி, 
்போடைோசல உட்கட்டசமபபு ்வைதிகள, 
கல்விச யைச்வகள இரோஜோஙக அசமசசு  
மறறும் மத்தி�மோகோண அலு்வலகம் 
ஆகி�ன இசணநது,  ைஹன் எலி� 
ய்வசலத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு்வர் அபி-
விருத்தி நிசல�ஙகளில் ்வசிககும் சிறு -

்வர்களுககு இசண�்வழி கற்றல் ்வைதி -
கசளை ்வழஙகும் நிகழ்சசியில் அசமசைர் 
இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர்.

கண்டி திகன அய்பகக்ோ சிறு்வர் அபி -
விருத்தி நிசல�த்தில் அண்சமயில் 
இடம்ச்பற்ற இநநிகழ்வில்  அய்பக்ோ 
சிறு்வர் அபிவிருத்தி நிசல�த்தின் 
கணனி ஆயவுகூடம் மோண்வர்களிடம் 
சக�ளிககப்பட்டதுடன், சிறு்வர் அபிவி -
ருத்தி நிசல�ஙகளுககு 70 கணனிகள, 
விசளை�ோட்டு உ்பகரணஙகள மறறும் 
இசைககருவிகள என்்பன   ்வழஙகி 
ச்வககப்பட்டன.

கடந்த க.ச்போ.்த ைோ்தோரண ்தரப ்பரீட் -
சையில் சித்தி�சடந்த சிறு்வர் அபிவி-
ருத்தி நிசல� மோண்வர்கள சகௌரவிக -
கப்பட்டதுடன், சிறு்வர் அபிவிருத்தி 
நிசல�ஙகளிலுளளை சிறு்வர்களின் 
சகவிசனப ச்போருட்கள ஆளுநருககும் 
அசமசைருககும் ்வழஙகி ச்வககப்பட் -
டன.

ஒரு பிளசளை எதிர்சகோண்ட அனு்ப்வம் 
கைப்போன்தோக இருககலோம். அது ்பறறி 
பிளசளையிடம் அடிககடி விைோரிப்ப்தன் 
மூலம், அந்தப பிளசளை ச்பருமளைவு மன -
அழுத்்தத்திறகு உளளைோகி்றது. இ்தசனத் 
்தடுப்ப்தறகோகய்வ மோகோண மட்டத்தில் 
வீடிய�ோ ைோட்சிப ்பதிவு நிசல�ஙகசளை 
ஸ்தோபிககத் தீர்மோனித்்த்தோக இரோஜோஙக 
அசமசைர் ்தமதுசரயில் கூறினோர்.

இநநிகழ்வில் கலநது சகோண்ட மத்தி� 
மோகோண ஆளுநர் ைடடத்்தரணி லலித் யூ 
கமயக உசர�ோறறுசகயில், 

நோட்டின் ஒட்டுசமோத்்த ைமூகத்தின் 
எதிர்கோலமும் பிளசளைகளின் சககளில் 
உளளைது எனவும் இ்தசன அசடநது-
சகோளளை அதிகோரிகள ஒன்றிசணநது 
சை�ற்படு்வது இன்றி�சம�ோ்த்தோகும் 
எனவும் குறிபபிட்டோர். அவ்வோ்றோன 
சை�ற்போடுகள மூலம் குழநச்தகளின் 
எதிர்கோலத்ச்தப ்போதுகோப்பதில் ்பணி -
�ோறறு்வதும்  ்தறய்போச்த� அரைோஙகத் -

தின் சகோளசக�ோகும் என அ்வர் ச்தரி -
வித்்தோர்.

ஆளுநர் ச்தோடர்நது உசர�ோறறுசக-
யில் "ஜனோதி்பதி யகோட்டோ்ப� ரோஜ்பக் 
முன்ச்வத்்த ச்தோசலயநோககுப ்போர்ச்வ -
யின் மூலம் ய்தைத்திறகுரி�  ச்போருத்-
்தமோன  ைமூகத்ச்த உரு்வோககு்வ்தறகு 
நோட்டில் ்வோயபபு ஏற்படும் என்்றோர்.

கண்டி மோ்வட்ட ்போரோளுமன்்ற உறுபபி-
னர் குணதிலக ரோஜ்பக் மறறும் மோகோண 
பிர்தம சை�லோளைர், ஆளுநரின் சை�லோ-
ளைர், மோகோண சுகோ்தோர அசமசசின் சை�-
லோளைர், சிறு்வர் அபிவிருத்தி இரோஜோஙக 
அசமசசின் சை�லோளைர் மறறும் அரை 
அதிகோரிகள இந்த நிகழ்சசியில் ்பஙயகற -
்றனர். கல்விச யைச்வகள மறறும் குழந -
ச்தகள யமம்்போட்டு சம�ஙகளும் ்பங-
யகறறிருந்தன.

இநது ைம�, கலோைோர அலு்வல்-
கள திசணககளைத்தின் ஏற்போட்-
டில், கந்தைஷ்டி விர்த புண்ணி� 

கோலத்தில், நல்லூரில் உளளை ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுகநோ்வலர் மணிமண்ட்பத்தில் 
மோசல மூன்று ச்தோடககம் நோன்கு மணி 
்வசர முருக ்பகதிப ்போடல்கள இசை 
அர்சைசன நிகழ்வு இடம்ச்ப்றவுளளைது. 
இப்பகதியிசை நிகழ்வு 'ஓம் ச்தோசலக -
கோட்சி' அசல்வரிசையிலும் 'சி்வன் 
ச்தோசலககோட்சி' அசல்வரிசையிலும் 
ஒளி்பரப்போகவுளளைசம குறிபபிடத்்தக-
கது.

அந்த  ்வசகயியல  கந்தைஷ்டி மு்தலோம் 
நோளைன்று, (05/11/2021 – ச்வளளிககி -
ழசம) இசைக கசலமோணி, ்பண்ணி -
சைக கலோவித்்தகர், ைஙகீ்த கலோவித்்தகர் 
சைல்வி ைநதிரிககோ கயணஸ்பரன் அ்வர் -
களும் கலோவித்்தகர் ஹிமோலினி சுகந்தன் 
அ்வர்களும் இசணநது ்வழஙகும் ‘திரு -
முருக கீர்த்்தனம்’ நிகழ்வு இடம்ச்ப்ற-
வுளளைது. 

கந்தைஷ்டி இரண்டோம் நோளைன்று, 
(06/11/2021 – ைனிககிழசம) இளைம் 
சை்வபபுல்வர், திருமுச்ற சநறிசசைல் -
்வர்  சஜ�ரோைோ அருள்தோஸ குழுவினர் 
்வழஙகும் ‘முருக ்பகதிப ்போடல்கள’ 
இசைநிகழ்வு இடம்ச்ப்றவுளளைது.

கந்தைஷ்டி மூன்்றோம் நோளைன்று, 
(07/11/2021 – ஞோயிறறுககிழசம) 
இணுச்வயூர் ஞோன ஏந்தல் மோ.ந.்ப-
ரயமஸ்வரன் குழுவினர் ்வழஙகும் 
‘திருபபுகழ் கசயைரி’ நிகழ்வு இடம்ச்ப்ற-
வுளளைது.

கந்தைஷ்டி நோன்கோம் நோளைன்று, 
(08/11/2021 – திஙகட்கிழசம) 
இணுவில் சி்வகோமி அம்மன் அ்றசந-
றிப ்போடைோசலக குழுவினர் ்வழஙகும் 

‘முருக ்பகதிப ்பஜசன’ நிகழ்வு இடம்-
ச்ப்றவுளளைது.

கந்தைஷ்டி ஐந்தோம் நோளைன்று, 
(09/11/2021 – சைவ்வோயககி-
ழசம) ந்வோலியூர் கதிர்கோம முருகன் 
்பஜசனக குழுவினர் ்வழஙகும் ‘முருக 
நோம ்பஜசன’ இடம்ச்ப்றவுளளைது.

கந்தைஷ்டி நிச்றவு நோளைன்று, (10 
/11/2021 – பு்தன்கிழசம) கந்தயரோசட, 
ஆலடி, வீரகத்தி விநோ�கர் ்பண்ணிசைக 

குழுவினர் ்வழஙகும் ‘முருகோ ைரணம்’ 
்பஜசன நிகழ்வும் இடம்ச்ப்றவுளளைது.

-ஏ.எல்.றியாஸ்...?
(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

சபாத்துவில் அல்-அக்்ா வித்தியாலத்தில் பணியாற்றி 
ஓயவு சபற்று்ச சசல்லும் ஆசிரியர்்களுக்குப் பாராட்டு
ப்போ த்துவில் அல்-அக்ோ 

வித்தி�ோலத்தில் கட-
சம�ோறறி, ஆசிரி�ர் 

யைச்வயிலிருநது, ஓயவு ச்பறறுச சைல்லும் 
ஆசிரி�ர்களைோன ஐ.எல்.அபூ்பககர் மறறும் 
யூ.எல்.அபதுல் ஹலிம் ஆகிய�ோர் அப்போ-
டைோசல ைமூகத்தினரோல் ்போரோட்டிக சகளைர-
விககப்பட்டனர்.

ஆசிரி�ர் யைச்வயிலிருநது ஓயவு 
ச்பறறுச சைல்லும் குறித்்த ஆசிரி�ர்கசளைப 
்போரோட்டிக சகௌரவிககும் நிகழ்வு அண்-
சமயில் ச்போத்துவில் அல்-அக்ோ வித்தி-
�ோலத்தில் இடம்ச்பற்றது. அல்-அக்ோ 
வித்தி�ோல�த்தின் ்பசழ� மோண்வர்களின் 
்பஙகளிபபுடன், அறுகம்ய்ப அபிவிருத்தி 

ஒன்றி�த்தினோல் ஏற்போடு சைய�ப்பட்ட 
யமற்படி நிகழ்வு அல்-அக்ோ வித்தி�ோல� 
அதி்பர் என்.யக.கரீம் ்தசலசமயில் இடம்-
ச்பற்றது.

இநநிகழ்வில் ச்போத்துவில் யகோட்டக-
கல்வி அதிகோரி எம்.ஏ.எம்.புஹோரி பிர்தம 
அதிதி�ோகவும், ஓயவுச்பற்ற அதி்பர்களைோன 
எம்.ஐ.எம்.ஏ.கோ்தர் மறறும் எம்.எல்.எம்.
்போறுக ஆகிய�ோர் சகௌர்வ அதிதிகளைோகவும் 
கலநது சி்றபபித்்தனர். பிரய்தை ைச்ப உறுபபி-
னர் எம்.எச.எம்.ஜமோஹிம், அறுகம்ய்ப அபி-
விருத்தி ஒன்றி�த்தின் ்தசல்வரும், இ�ன்-
மருத்து்வருமோன இ்ட்.எம்.ஹோஜித், 
ஓயவுச்பற்ற அதி்பர்கள, ச்போத்துவில் 
யகோட்ட ்போடைோசல அதி்பர்கள, ஆசிரி�ர்-

கள, அறுகம்ய்ப அபிவிருத்தி ஒன்றி�த்தின் 
உ�ர்பீட உறுபபினர்கள, ்பசழ� மோண்வர்-
கள எனப ்பலரும் கலநது சகோண்டனர்.

ஆசிரி�ர் ்பணியில் 31 ்வருடஙகள 
யைச்வ�ோறறி ஓயவு ச்பறறுச சைல்லும் 
ஆசிரி�ர் அபூ்பககர் மறறும் 33 ்வருடங-
கள யைச்வ�ோறறி ஓயவுச்பறறுச சைல்லும் 
ஆசிரி�ர் அபதுல் ஹலிம் ஆகிய�ோர் கல்-
வித்துச்றககு ஆறறி� ்பணிகள, அர்ப்ப-
ணிபபுககள ச்தோடர்பில் ்பலரும் நிசனவு 
கூர்நது உசர�ோறறி�துடன், ்தமது ்போரோட்-
டுககசளையும் ச்தரிவித்்தனர். அத்துடன் 
இநநிகழ்வின் ய்போது குறித்்த ஆசிரி�ர்-
கள ச்போன்னோசட ய்போர்த்தி, நிசனவுச 
சின்னம் ்வழஙகி சகௌரவிககப்பட்டதுடன், 

அல்-அக்ோ வித்தி�ோல�த்தின் ்வளைர்சசிககு 
அர்ப்பணிபபுடன் உசழத்்த முன்னோள அதி-
்பர்கள, ஆசிரி�ர்கள எனப ்பலரும் ்போடைோ-
சலச ைமூகத்தினரோல் ்போரோடடிக சகௌரவிக-
கப்பட்டனர்.

அறுகம்ய்ப அபிவிருத்தி ஒன்றி�மோனது, 
ச்போத்துவில் பிரய்தைத்தில் கல்வி, கலோைோர, 
விசளை�ோட்டு, சுற்றோடல் ்போதுகோபபு, 
்வோழ்்வோ்தோர அபிவிருத்தி எனப ்பல்ய்வறு 
ய்வசலத்திட்டஙகசளை முன்சனடுத்து ்வரு-
கின்்றசம குறிபபிடத்்தககது.

எம்.ஏ.அமீனுல்ைா...?

அ.க்னகசூரியர்...?

க�ாவிட் க�ாற்று மீண்டும்
�னலதூக்கும் அறிகுறி�ள்!

அறிவு இல்லோ்த்வர்களுககு ய்வறு எது இருந்தோலும் 
ச்பருசமயில்சல; அறிவு உளளை்வர்களுககு
ய்வறு எது இல்லோவிட்டோலும் சிறுசம இல்சல.

அறிவுலடயார் எல்ைா முலடயார் அறிவிைார்
என்னுலடய தரனும் இைர்
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“சிறைச்சாறைகளில் ்ட்டவிர�சாத ந்ட-
வடிகறககறைத் தடுப்பதறகசாக ஆககபூர்-
வமசான ்பை மசாறைஙகள் ச்ய்யப்படடுள்-
ைன. இதன் கசா�ணமசாக சிறைச்சாறைகளில் 
இருந்து முன்சனடுககப்படும் ்பல்ரவறு ் ட்ட-
விர�சாத ந்டவடிகறககள் சவகுவசாகக குறைத்-
துள்ைன என்்பறத நசான் மகிழ்சசியு்டன் 
சதரிவித்துக சகசாள்கிரைன்” என்றும் அவர் 
சதரிவித்துள்ைசார்.

்பசாதுகசாப்பசான நசாடு, ஒழுககம், நல்சைசா-
ழுககம் மறறும் ்ட்டத்றத மதிககும் ்மு-
தசா்யத்றத கடடிச்யழுபபும் ஜனசாதி்பதி 
ச்்யைணியின் தறைவரும் ்பசாதுகசாபபு 
ச்்யைசாைருமசான  சஜன�ல் கமல் குண�த்ன 
(ஓயவு), சிறைச்சாறைகளில் கைவ�ம் மறறும் 
்பண்யக றகதிகள் சூழ்நிறைகளுககு த்யசார்-
்படுத்தல்’ எனும் தறைபபில் சிறைச்சாறை 
ஆறண்யசாைர்கள் மறறும் சிறைச்சாறை அத்-
தி்யட்கர்களுககசான இ�ண்டு நசாள் ச்்யை-
மர்வின் அஙகு�சார்ப்பண நிகழ்வில் கைந்து 
சகசாண்டு உறை்யசாறறும் ர்பசாரத அவர் ரமற-
கண்்டவசாறு சதரிவித்தசார். இந்தச ச்்யைமர்வு 
கசாலி, உனவடடுன அ�லி்ய சுறறுைசா விடுதி 
மண்்ட்பத்தில் இ்டம்ச்பறைது.

்பசாதுகசாபபுச ச்்யைசாைரின் நி்யமனத்தின் 

ச்பசாறுபபு மறறும் முககி்யத்து-
வத்றத எடுத்துற�த்த அவர், ஜனசா-
தி்பதியின் அதிகசா�த்தின் கீழ் வரு-
கின்ை ஒரு அறமசசின் மிக உ்யர்ந்த 
அதிகசாரி என்ை முறையில், ரதசி்ய 
்பசாதுகசாபபு ச்பசாறிமுறையின் மூைம் 
அறனத்து பி�றஜகளினதும் ்பசாது-
கசாபற்ப உறுதி ச்யயும் ச்பசாறுபபு 
தனககு உள்ைது எனக குறிபபிட்ட-
து்டன், முன்மசாதிரி்யசான ந்டத்றத 
மூைம் சிறைச்சாறை அதிகசாரிகளின் 
சதசாழில் சகை�வத்றத ்பசாதுகசாககும் 
முககி்யத்துவத்றத அவர் மீண்டும் 
வலியுறுத்தினசார்.

அவவசாறு ச்ய்யத் தவறி்யவர்கள் 
ர்றவயிலிருந்து சவளிர்யறைப்ப்ட 
ரவண்டும் எனவும் அவர் குறிபபிட-
்டசார்.

இந்த ச்்யைமர்வின் அஙகு-
�சார்ப்பண நிகழ்வில் நீதி அறமச்ர் 
ஜனசாதி்பதி ்ட்டத்த�ணி அலி ்பரி 
பி�தம அதிதி்யசாக கைந்து சகசாண்டு 
விரே்ட உற� ஆறறினசார்.

ர்பசாறதபச்பசாருள் மறறும் குற-
ைத்தடுபபிறகசான ஐககி்ய நசாடுகள் அலுவ-
ைகத்தினசால் ஏற்பசாடு ச்ய்யப்பட்ட இந்த 
ச்்யைமர்விறகு ஐர�சாபபி்ய ஒன்றி்யத்தினசால் 

நிதியுதவி்யளிககப்பட்டது. ஐககி்ய நசாடுக-
ளின் ர்பசாறதபச்பசாருள் கடடுப்பசாடடுத் 
திட்டம் மறறும் ்ர்வரத் குறைத் தடுபபு 

றம்யம் ஆகி்யவறறுககு இற்டர்ய-
்யசான ஒன்றிறணவு மூைம் 1997 
இல் ஸதசாபிககப்பட்ட ர்பசாறதப-
ச்பசாருள் மறறும் குறைத்தடுபபிறகசான 
ஐககி்ய நசாடுகள் அலுவைகம் ்ட்ட-
விர�சாத ர்பசாறதபச்பசாருள் மறறும் 
்ர்வரத் குறைஙகளுககு எதி�சான 
ர்பசா�சாட்டத்தில் ஈடு்படும் உைக-
ைசாவி்ய முன்னணி நிறுவனமசாக 
உள்ைது.

இந்தச ச்்யைமர்வின் அஙகு�சார்ப-
்பண நிகழ்வில் சிறைச்சாறை முகசா-

றமத்துவம் மறறும் றகதிகள் புனர்வசாழ்வு 
விவகசா� அறமசசின் ச்்யைசாைர் ரமஜர் 
சஜன�ல் வி. ஆர். சில்வசா, சிறைச்சாறை 
ஆறண்யசாைர் நசா்யகம் துேசா�சா உபுல்சதனி்ய 
மறறும் ர்பசாறதபச்பசாருள் மறறும் குறைத்த-
டுபபிறகசான ஐககி்ய நசாடுகள் அலுவைகத்தின் 
ரதசி்ய நிபுணர் நிலுபுல் குணவர்தன உள்-
ளிடர்டசார் கைந்து சகசாண்்டனர்.

இந்த நிகழ்வின் ர்பசாது சிறைச்சாறை 
ஆறண்யசாைர் நசா்யகத்தினசால் ்பசாதுகசாபபுச 
ச்்யைசாைருககு நிறனவுச சின்னம் வழஙகி 
றவககப்பட்டறம குறிபபி்டத்தககது.

சிமையில் உள்ள ப்போமதப்்போருள 
கடததல்கோரர்களும, ்போதோ்ள உலக 
பகோஷ்டிகளும தஙக்ளது

வமலயமைபபின் ்ெயற்போடுகம்ள
சிமைகளுக்குள இருநதவோறு ்தோடர்நது 
முன்்னெடுக்க அனுைதிப்பதோ அல்லது
அவர்களின் அமனெதது ெடடவிபரோத
்ெயல்கம்ளயும தடுதது நிறுததுவதோ 
என்்பது சிமைசெோமல அதிகோரிகளின்
நடதமதயிபலபய தஙகியுள்ளது எனெ
்போதுகோபபு ்ெயலோ்ளர் ்ெனெரல்
கைல் குணரதனெ ்தரிவிததுள்ளோர்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ை 106 முகசாம்களில் 
உள்ை இைஙறகத் தமிழர்களுககு புதி்ய வீடுகள் 
கடடித் த�ப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டசாலின் 
்ட்ட்ற்பயில் அறிவித்து இருந்தசார். இதன்்படி 
முதறகட்டமசாக 3510 வீடுகள் புதி்ய குடியிருபபு-

கறை கடடுவதறகு ரூ.142. 16 ரகசாடி மதிபபீட-
டில் புதி்ய திட்டத்றத தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ-
்டசாலின் ரவலூரில்சதசா்டககி றவத்தசார்.   

சிறு்பசான்றம நைத்துறை அறமச்ர் ச்ஞ்சி 
மஸதசான் தறைறமயில் நற்டச்பறை இவவிழசா-
வில் ரூ.30 ரகசாடி மதிபபில் இைஙறகத் தமிழ் 
மககளுககசாக இத� அடிப்பற்ட வ்திகளுககசாக 
முதல்வர் அடிககல் நசாடடி்யது்டன் ்பல்ரவறு 
நைத்திட்ட உதவிகறையும் வழஙகினசார். இவ-
விழசாவில் நீர் வைத்துறை அறமச்ர் துற�முரு-
கன், ரவலூர் மசாவட்ட ஆடசி்யர் குமசா�ரவல் 
்பசாண்டி்யன், றகத்தறி துறை அறமச்ர் கசாந்தி 
மறறும் ்ட்டமன்ை உறுபபினர்கள், உள்ைசாடசி 
பி�திநிதிகள், அ�சு அதிகசாரிகள் ச்பருமைவசா-

ரனசார் கைந்து சகசாண்்டனர். முதல்வர் மு.க.ஸ-
்டசாலின் ர்பசுறகயில் சதரிவித்ததசாவது:  

"ஒரு அற்ட்யசாை ச்சால்ைசாகத்தசான் இைங-
றகத் தமிழர்கள் என்று நசான் அவர்கறை அறழத்-
ரதன். மறை்படி அவர்கள் எஙரக எந்த நசாடடில் 
வசாழ்ந்தசாலும், அவர்கள் அறனவரும் ஒருதசாய 
மககள்தசான். இைஙறக தமிழர்கள், தமிழகத்தில் 
வசாழும் தமிழர்கள், இனத்தசால், சமசாழி்யசால், 
நசாகரீகத்தசால், ்பண்்பசாட்டசால் ஒன்று்பட்டவர்-
கள். இன்னும் சதளிவசாக ச்சால்ை ரவண்டும் 
என்ைசால் நசாம் அறனவரும் தமிழ் இனத்றத 
ர்ர்ந்தவர்கள். க்டல்தசான் நம்றமப பிரிககிைது. 

நீஙகள் விட்ட கண்ணீர் நம்றம இறணத்துக 
சகசாண்டிருககிைது.   

இைஙறகத் தமிழர்களின் கண்ணீற� மைகக 
முடி்யசாது. இைஙறகத் தமிழர்களுககு தி.மு.க 
அ�சு எபர்பசாதும் துறண நிறகும் . 1983 ஆம் 
ஆண்டு அவர்கள் தமிழகத்திறகு வந்த ர்பசாது 
அவர்களுககு தி.மு.க ஆத�வு அளித்தது. அவர்-
கள் தஙக றவககப்பட்ட முகசாம்கள் எல்ைசாம் 
1997ஆம் ஆண்டு ரமசா்மற்டந்து விட்டன. 
இதனசால் அவர்களுககசாக ்பல்ரவறு திட்டங-
கறை ச்்யல்்படுத்திரனசாம்.   

அ.தி.மு.க அ�சு இைஙறகத் தமிழர்களுக-
கசாக எந்த நன்றமற்யயும் ச்ய்யவில்றை. 
அறதப ்பறறி கவறைப்ப்டவில்றை. 
இைஙறக தமிழர்கள் அகதிகரைசா, அநசாறத-
கரைசா அல்ை; நசாஙகள் இருககிரைசாம். இைங-
றகத் தமிழர்கள் ஆத�வறைவர்கள் அல்ை; 
என்றன உஙகளின் ்ரகசாத�னசாக ஏறறுக 
சகசாள்ளுஙகள். தமிழகத்தில் உள்ள்106 
முகசாம்களில் 19046 இைஙறக தமிழர் குடும்-
்பஙகள் உள்ைன. இவர்களுககு 7469 வீடுகள் 
கடடித் த�ப்ப்டவுள்ைன. முதற கட்டமசாக 
3510 வீடுகறை கட்ட சதசா்டஙகியுள்ரைசாம்.   

அடுத்த கட்டமசாக மீதமுள்ை வீடுகள் 

கட்டப்படும். க்டந்த 10 ஆண்டுகைசாக அவர்க-
ளுககு வழஙகும் மசாதசாந்த உதவி சதசாறக உ்யர்த்-
த்ப்டவில்றை. அது உ்யர்த்தப்படும். இைஙறக 
தமிழர் மசாணவர்கள் கல்வி கறக ்பல்ரவறு திட-
்டஙகறை ச்்யல்்படுத்தியுள்ரைசாம். இவர்களின் 
அரிசி மசானி்யத்றத அ�சு முழுறம்யசாக ஏறகும். 
இது ர்பசான்று இைஙறக தமிழர்களுககசாக அறி-
விககப்பட்ட 10 திட்டஙகள் இன்று முதல் 
ச்்யல்்பசாடடுககு வரும். அவர்களுககு குடிநீர், 
குடியிருபபு, மின்்சா�ம், கழிவுநீர் கசால்வசாய 
உள்ளிட்ட அடிப்பற்ட வ்திகள் 30 ரகசாடியில் 
ச்ய்ய்பபடும். தி.மு.க அ�சு இைஙறக தமிழர்-
களுககசாக எபர்பசாதும் தனது கதறவ திைந்து 
றவத்துள்ைது."   

இவவசாறு முதல்வர் ஸ்டசாலின் ர்பசினசார். 
சதசா்டர்ந்து இைஙறக தமிழர் முகசாம் குடியிருப-
புககு ச்ன்ை முதல்வர் ஸ்டசாலின் அவர்களின் 
குறைகறை ரகட்டறிந்தசார்.

எநத நோடடில் வோழநதோலும
தமிழர்கள அமனெவரும ஒரு 
தோய் ைக்கள என்றும, இலஙமக 

தமிழர்களுக்கோக குரல் ்கோடுக்கும இயக்-
கம தி.மு.க என்றும கடநத 10 ஆண்டு 
கோலம இலஙமக தமிழர்கள குறிதது 
அதிமுக அரசு கவமலப்படவில்மல என்றும 
தமிழக முதல்வர் ஸடோலின் கூறினெோர்.

ஓர் அடிப்பற்டக சகசாள்றகக கட்டறமப -
புககுள் இருந்து அந்தப ்பசாத்தி�த்றத நிறை-
ரவறறுவரதசாடு, எந்தசவசாரு குடிமகனும், 
இனம், மதம், ்சாதி அல்ைது ரவறு ஏரதனும் 
கசா�ணிகளின் அடிப்பற்டயில் ்ட்ட ரவறு -
்பசாடுகளுகரகசா அல்ைது ரவறு வி்ட்யஙக-
ளிரைசா ்பசாகு்பசாடுகளுககு உள்ைசாகக கூ்டசாது 

என்றும் வணககத்துககுரி்ய ஞசான்சா� ரத�ர் 
ரத�ர் குறிபபிட்டசார்.   

‘ஒர� நசாடு; ஒர� ்ட்டம்’ சதசா்டர்்பசான 
ஜனசாதி்பதி ச்்யைணி ச்்யற்பசாடுகள் 
சதசா்டர்பில் ஊ்டகஙகளுககு முதன்முறை்யசா-
கத் சதளிவு்படுத்தும் வீடிர்யசா சதசாழில்நுட -
்பத்திைசான ஊ்டகச ்ந்திபச்பசான்று, ஜனசா-
தி்பதி ஊ்டக றம்யத்தில் ரநறறுமுன்தினம் 
(01) முற்பகல் இ்டம்ச்பறைது.   

இதன்ர்பசாது கருத்துத் சதரிவித்த கைசகசா-

்டஅத்ரத ஞசான்சா� ரத�ர், “எந்தசவசாரு 
இனம், மதம் அல்ைது அ�சி்யல் கடசி்யசாக 
இருந்தசாலும் ்ரி, அறவ எல்ைசாவறறுககும் 
ரமைசாக முதலி்டத்தில் நசாடற்ட முதன்றமப-
்படுத்திச ச்்யற்படுத்துவதசாயின், அத்தறக்ய 
ஒரு நசாடடின் ்ட்டக கட்டறமபபுககசான 
அறனத்துக கருத்துகறையும் ச்விமடுகக 
இந்தச ச்்யைணி த்யசா�சாக இருககின்ைது” 
என்ைசார்.   

அத்து்டன், இந்தப பி�சசிறனகள் சதசா்டர் -
்பசான ்ப�ந்து்பட்ட சதளிவும் ஆழ்ந்த 
ஆயவும் இந்த ஜனசாதி்பதி ச்்யைணிககு 
உள்ைசதன்றும் ரத�ர் குறிபபிட்டசார்.   

“நசாடடுககு ஏறை ஒரு ்ட்டத்றதயும் 
நசாடடின் எதிர்கசாைச ்ந்ததிற்ய அடுத்த 
நூறைசாண்டிலும் அதறகு அப்பசாலும், ஒரு 
சகசாடியின் கீழ் ஒன்று்படுத்தக கூடி்ய ஒரு 
ரத்த்றத உருவசாககுவரத நமது ச்பசாறுப்பசா-
கவுள்ைது” என்றும் அவர் எடுத்துற�த்தசார்.   

“குறுகி்ய பிைவுகள் இல்ைசாத 
ஒன்று்பட்ட ரத்மசாக, ்ப�ஸ்ப�ம் 
கைசா்சா�ம், ்ம்ய ம�புகறை மதித்து 
இணககமசாக வசாழும் ரத்ரம எமக-
குத் ரதறவ்யசாகவுள்ைது. சிஙகைம், 
தமிழ், முஸலிம் என்ரைசா அல்ைது 
ச்பௌத்தம், இந்து, கத்ரதசாலிககம், 
இஸைசாம் என்ை அடிப்பற்டயிரைசா 
பிைவு்ப்டசாது, அறனத்து இனத்த-

வர்கறையும் ஒன்றிறணககக கூடி்ய 
ஒரு ்ட்டத்றத இந்நசாடடுககுள் கட-
டிச்யழுபபுவதறகசான சூழறை உருவசாககு-
வரத எமது ச்பசாறுப்பசாகவுள்ைது.   

“இனம், மதம், மசாகசாண அடிப்பற்டயி-
ைசான பிைவுகள் கசா�ணமசாக, இந்நசாடடின் 
இறைர்யசார் ்முதசா்யரம ச்பருமைவில் 
்பசாதிககப்படடுள்ைது. அதனசால், இந்தச 
ச்்யற்பசாடுகளின் ர்பசாது இறைஞர் ்முதசா-
்யத்துககு விர்்ட இ்டசமசான்று வழஙகப்ப-

டும்” என்று சதரிவித்த ரத�ர், ்பல்கறைகக-
ழகம், உ்யர்ககல்வி நிறுவனஙகள் மறறும் 
்பல்ரவறு அறமபபுகறைப பி�திநிதித்து-
வப்படுத்தும் அறனத்து இறைஞர், யுவதிக -
ளும், தஙகள் ர்யசா்றனகள் மறறும் ஆரைசா -
்றனகறை இந்தச ச்்யைணிககு வழஙக 
ரவண்டுசமன்று அறழபபு விடுத்தசார்.   

அரதரவறை, இது சதசா்டர்பில் இந்நசாட -

டிலுள்ை அறனத்து அ�சி்யல் கடசிகள், மத 
மறறும் சிவில் அறமபபுகள் மறறும் குழுக-
களு்டனும் தஙகளுற்ட்ய கருத்துகறைப ்பரி-
மசாறறிக சகசாள்ை தசாஙகள் எதிர்்பசார்ப்பதசாக -
வும் சதரிவித்த ஞசான்சா� ரத�ர், “மறைமுக 
நிகழ்சசி நி�ல் இல்ைசாமல் வரும் அறனவ-
ருககும் கைந்துற�்யசா்டலுககசான கதவுகள் 
திைந்திருககும்” என்ைசார்.   

இந்த அறனத்துக கருத்துக கணிபபுகளுக-
குப பின்னர், ச்்யைணியின் கருத்துகறை-
யும் ்பரிந்துற�கறையும், உரி்ய கசாைத்துககுள் 
ஜனசாதி்பதியி்டம் முன்றவகக எதிர்்பசார்த்தி-
ருப்பதசாகவும் ரத�ர் சதரிவித்தசார்.   

“இைஙறகககுள் ‘ஒர� நசாடு; ஒர� ் ட்டம்’ 
என்்பறதச ச்்யற்படுத்துவதறகசான ஆயவசா-
�சாயசசிகள் ரமறசகசாள்ைப்படடு ்ட்டமூை -
சமசான்றைத் த்யசாரிப்பதறகசான ச்பசாறுபபு, 

‘ஒர� நசாடு; ஒர� ்ட்டம்’ சதசா்டர்்பசான ஜனசா -
தி்பதிச ச்்யைணிககு வழஙகப்படடுள்ைது” 
என்று சதரிவித்த அதன் உறுபபினர் ர்ப�சா -
சிரி்யர் சுரமத சிறிவர்தன, தவி� ்ட்டத்றத 
இ்யறறுவதறகசான அதிகசா�ம் இந்தச ச்்யை-
ணிககு வழஙகப்ப்டவில்றை என்றும் அது, 
அ�சி்யைறமபபுச ்ற்பயினசால் முன்சனடுக-
கப்படும் என்றும் சுடடிககசாடடினசார்.

‘இலஙமகக்குள ஒபர நோடு; ஒபர 
ெடடம’ என்ை எண்ணக்கருமவச 
்ெயற்படுததும நடவடிக்மகக்கோக

நிறுவப்படடுள்ள ெனெோதி்பதிச ்ெயலணி
யோனெது எதிர்்போர்க்கும இலக்குகம்ள 
அமடவதறகு, அதன் உறுபபினெர்களுடன் 
இமணநது அயரோது உமழக்க உறுதி
பூண்டுள்ளதோக, அச்ெயலணியின் 
தமலவர் வணக்கததுக்குரிய கல்கோட-
அதபத ஞோனெெோர பதரர் ்தரிவிததுள்ளோர்.

இலங்கைத் தமிழரகைள் அநா்தகைள் அலலர;  
கைடல மட்டுமம நம்மப் பிரிக்கின்றது

இனமத ரீதியில பிளவுபடாத ஐக்கியம நி்்றநத   
மதசத்்த கைட்டியயழுப்புவமத எமது யபாறுப்பு

சி்்றசசா்லகைளுக்குள் சட்டவிம�ாதமான
யசயறபாடுகைள் தறமபாது மிகைவும கு்்றவு

சி்்றசசா்ல ஆ்ையாளரகைள் மறறும 
சி்்றசசா்ல அத்தியட்சகைரகைளுக்கைான 
இ�ண்டு நாள் யசயலமரவின
அஙகு�ாரப்பை நிகைழ்வில பாதுகைாப்பு
யசயலாளர யென�ல கைமல குை�த்ன

அகைதிகைளுக்கைான புதிய குடியிருப்புகை்ள
அ்மக்கும திட்டத்்த ஆ�மபித்து ்வத்து 
முதலவர ஸடாலின உருக்கைமான உ்�

'உஙகைளுக்கைாகை நாஙகைள் 
இருக்கினம்றாம; தமிழரகைள் 
எஙகு வாழ்நதாலும
ஒரு தாயமக்கைள்'

இலங்கைக்குள் ‘ஒம� நாடு; ஒம� சட்டம’
என்ற எண்ைக்கைரு்வச யசயறபடுத்தும
நடவடிக்்கைக்கைாகை நிறுவப்பட்டுள்ள ெனாதிபதி 
யசயலணியின த்லவர வைக்கைத்துக்குரிய 
கைலயகைாடஅத்மத ஞானசா� மத�ர ஊடகை
சநதிப்பில விளக்கைம

ம்்றமுகை நிகைழ்சசி நி�ல இனறி வருகின்ற
அ்னவருக்கும கைலநது்�யாடலுக்கைான எமது
கைதவுகைள் தி்றநதிருக்கும; எநதயவாரு குடிமகைனும
பாகுபாடுகைளுக்கு உள்ளாகைக் கூடாது!
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சீரற்ற காலநிமல மைலும...
்பகுதிகளில் 100மி.மீற்றருக்கு அதி -

கைான ைமழவீழ்ச்சி ப்பய்யுபைன்றும 
காறறு, இடி, மின்னலுடன் கூடிய சீரற்ற 
காலநிமல காரணைாக ப்பாதுைக்கள் 
மிக அவதானைாக பெற்படமவண்டு-
பைன்றும அநத நிமலயம பதரிவித்-
துள்்ளது.  

அமதமவம்ள, தறம்பாமதய சீரற்ற 
காலநிமல காரணைாக நாட்டில் 10 
ைாவட்டஙகளில் 41 பிரமதெ பெய-
லகப் பிரிவுகள் ்பாதிக்கப்்பட்டுள்்ள-
தாக அனர்த்த முகாமைத்துவ ைத்திய 
நிமலயம பதரிவித்துள்்ளது.  

அநத நிமலயத்தின் ்பணிப்்பா்ளர் 
நாயகம மைஜர் பஜனரல் சுதநத ரண-
சிஙக அதுபதாடர்பில் பதரிவிக்மகயில்,  

அனர்த்த நிமலயிலிருநது ைக்கம்ளப் 
்பாதுகாப்்பதறகான அமனத்து நடவடிக் -
மககளும தயார் நிமலயிலுள்்ளதாக 
குறிப்பிட்டுள்்ளார்.   அமதமவம்ள சீரற்ற 
காலநிமல காரணைாக நாட்ளாவிய 

ரீதியில் இதுவமர ஐநது ம்பர் ைரணை-
மடநதுள்்ளதாகவும 1444 குடும்பஙக -
ம்ளச் மெர்நத 5790 ம்பர் ்பாதிக்கப்்பட்-
டுள்்ளதாகவும அவர் பதரிவித்துள்்ளார். 

ப்பாதுைக்கள் 117 என்்ற 
பதாமலம்பசி இலக்கத்துடன் பதாடர்பு-
பகாண்டு 24 ைணித்தியாலஙகளிலும 
அனர்த்தம பதாடர்்பான தகவல்கம்ள 
அனர்த்த முகாமைத்துவ ைத்திய நிமல -
யத்திறகு அறிவிக்க முடியுபைன்றும 
அதறகிணஙக நிவாரண நடவடிக்மக -
கம்ள மைறபகாள்வதறகு அமனத்து 
நடவடிக்மககளும மைறபகாள்்ளப்்படு-
பைன்றும அவர் பதரிவித்துள்்ளார். 

அமதமவம்ள, நில்வ்ளா கஙமக, 
ஜின் கஙமக, களு கஙமக ைறறும 
ைகாவலி கஙமக பிரமதெத்மத அண்டி -
யுள்்ள ைக்கள் தைது ்பாதுகாப்பு பதாடர்-
பில் கவனம பெலுத்துைாறு அவர் மகட்-
டுள்்ளார். 

(ஸ)  

ெமபிக்கவுக்கு எதிரான...
அமைச்ெர் ்பாட்டலி ெமபிக்க ரணவக்க 

உள்ளிட்ட மூவருக்பகதிராக ெட்டைா அதி-
்பரினால் தாக்கல் பெய்யப்்பட்டுள்்ள 
வழக்மக நவம்பர் 30 ஆம திகதி விொ-
ரமணக்கு எடுத்துக்பகாள்்ள பகாழுமபு 
மைல் நீதிைன்்றம தீர்ைானித்துள்்ளது.  

மநறம்றய தினம  இவவழக்கு 
பகாழுமபு மைல்நீதிைன்்ற நீதி்பதி தமித் 
பதாட்டவத்த முன்னிமலயில் விொர-
மணக்கு எடுத்துக்பகாள்்ளப்்பட்ட ம்பாது 
மைலதிக விொரமணகம்ள எதிர்வரும 
நவம்பர் 30 ஆம திகதி நடத்துவதறகு 
தீர்ைானிக்கப்்பட்டுள்்ளது.  

அன்ம்றய தினம ொட்சியைளிப்்பதற -
காக ஆறு ொட்சியா்ளர்கம்ளயும நீதி -
ைன்்றத்தில் ஆஜர்்படுத்தும வமகயில் 
அவர்களுக்கு அமழப்்பாமண விடுக்-
குைாறும மைல்நீதிைன்்ற நீதி்பதி உத்தர -
விட்டார்.

ொட்சியா்ளர்க்ளாக ப்பயரிடப்்பட்டுள்-
்ளவர்களில் வி்பத்துக்குள்்ளான ெநதீப் 
ெம்பத் குணவர்தன என்்ற இம்ளஞரும 
உள்்ளடஙகுகின்்றார். 

2016 ஆம ஆண்டு ப்பப்ரவரி 
28 ஆம திகதி முன்னாள் அமைச்ெர் 
்பாட்டலி ெமபிக்க ரணவக்கவினால் 
பெலுத்தப்்பட்ட ஜீப் வண்டி மூலம ெநதீப் 
ெம்பத் என்்ற இம்ளஞர் கடும காயங -
களுக்குள்்ளாகினார். அதுபதாடர்பில் 
ப்பாய் ொட்சிகம்ள உருவாக்கியமை, 
ொட்சிகம்ள இல்லாைல் பெய்தமை, 
வி்பத்மத ஏற்படுத்திய ்பாட்டலி ெம-
பிக்க ரணவக்கமவ ெட்ட ரீதியாக ்பாது-
காப்்பதறகு ைஜிஸ்திமரட் நீதிைன்்றத்தில் 
தவ்றான தகவல்கம்ள ெைர்ப்பித்தமை 
உள்ளிட்ட 16 குற்றச்ொட்டுகள் பதாடர்-
பில் ெட்டைா அதி்பரினால் இநத வழக்கு 
தாக்கல் பெய்யப்்பட்டுள்்ளது. 

தமிழகத்திலுள்்ள இலஙமக... 
உமரயாறறிய முதலமைச்ெர் 

ஸ்டாலின்,  
ஒவபவாரு மும்ற திராவிட முன் -

மனற்ற கழகம ஆட்சி ப்பாறுப்ம்பற்றதும 
இலஙமக தமிழர்களுக்கு ்பல்மவறு திட்-
டஙகம்ள பெய்து வருகி்றது. இலஙமக 
தமிழர்களுக்காக குரல் பகாடுக்கும 
கட்சி தி.மு.க., தான். கடநத 10 ஆண் -
டுக்ளாக அண்ணா திராவிட முன்மனற்ற 
கழக அரொஙகம இலஙமக தமிழர்க-
ளுக்காக எநத திட்டஙகம்ளயும பெய்ய-
வில்மல.  

இலஙமக தமிழர் நல வாழ்வு திட் -
டஙகளுக்காக நிதி ஒதுக்கப்்பட்டுள்்ளது-
டன் முகாமகளிலுள்்ள இலஙமக தமிழ் 

ைாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்மத 
அரொஙகமை ஏறகுபைனவும கூறினார்.   
தமிழர்கள் எநத நாட்டில் வாழ்நதாலும 
ஒரு தாய் ைக்கள் தான் என்றும, நாம 
அமனவரும தமிழினத்மத மெர்நதவர்-
கள், கடல் தான் நமமை பிரிக்கி்றது என 
குறிப்பிட்ட தமிழக முதல்வர், இலஙமக 
தமிழர்களுக்கான நலத்திட்டஙகள் 
மைலும பதாடருபைன்றும இலஙமக 
தமிழர்கள் ஆதரவற்றவர்க்ளல்ல 
எனவும குறிப்பிட்டார்.  

அத்துடன் தி.மு.க., அரொஙகம 
இலஙமக தமிழர்களுக்கு என்ம்றக்கும 
துமண நிறகுபைன்றும மு.க. ஸ்டாலின் 
இதன்ம்பாது மைலும பதரிவித்துள்்ளார். 

கதிர்காைத்தில் 38 ்பவுண்...
அறிவிக்கப்்பட்டுள்்ளது.   திருடப்்பட்ட 

38 ்பவுண் எமட பகாண்ட தஙகத் தகடு 
2019 ஆம ஆண்டு ்பக்தர் ஒருவரால் 
காணிக்மகயாகச் பெலுத்தப்்பட்டதாகத் 
பதரிவிக்கப்்படுகி்றது. 

கடநத இரண்டு வாரஙகளுக்கு 
முன்னர் இத் தஙகத் தகடு திருடப்்பட் -

டமை பதாடர்்பாக ப்பாலிஸாருக்கு 
மும்றப்்பாடு கிமடத்துள்்ளது.   இந-
நிமலயில் ப்பாலிஸ் ைாஅதி்பரின் 
்பணிப்புமரயின் ம்பரில் பகாழுமபு குற-
்றத்தடுப்பு பிரிவின் விமெட ப்பாலிஸ் 
குழுபவான்று விொரமணகம்ள மைற -
பகாண்டு வருகின்்றது. 

ஆறு மகாடி ரூ்பா ்பணத்துடன்... 
ஹற்றன் நகரிலுள்்ள தனியார் வஙகி -

யின் ஏ.டி.எம இயநதிரத்தில் மவப்பிலி-
டுவதறகாக கண்டியிலிருநது தனியார் 
நிறுவனம ஒன்றினால் பகாண்டுவ-
ரப்்பட்ட ்பணமை இவவாறு கடத்தப்்பட்-
டுள்்ளது.  

 குறித்த தனியார் நிறுவனபைான்றின் 
அதிகாரி, ்பாதுகாப்பு அதிகாரி ைறறும 
ொரதி ஆகிமயார் ஏ.டி.எம இயநதிரத்தில் 
்பணத்மத மவப்பிலிடுவதறகாக மநற-
றுமுன்தினம ைதியம வநதுள்்ளனர்.  
அதிகாரியும, ்பாதுகாப்பு ஊழியரும 
மவனியில் இருநது இ்றஙகியுடன், ொரதி 
மவமன, பெலுத்திக்பகாண்டு ்பணத்து-
டன் தப்பிச்பென்றுள்்ளார்.   

நிறுவனத்தின் அதிகாரியும, ்பாது -
காப்பு ஊழியரும அவமர பின்பதாடர்ந-

துள்்ளனர். தலவாக்கமல - லிநதுமல 
வழியாக அமம்பவல ்பகுதிக்கு மவன் 
பெல்வமத, பதாழில்நுட்்ப உதவியுடன் 
கண்டறிநதுள்்ளனர். இது பதாடர்பில் 
ப்பாலிஸார் ைறறும விமெட அதிரடி 
்பமடயினருக்கு அறிவிக்கப்்பட்டுள்்ளது.  

 இதமனயடுத்து நுவபரலியா 
்பதும்ள பிரதான வீதியில் பகப்்பட்டி-
ப்பால மரநதப்பால ்பகுதியில் மவத்து   
விமெட அதிரடிப்்பமடயினர் மவமன 
வழிைறித்து ொரதிமய மகது பெய்துள் -
்ளனர்.

பின்னர் ொரதிமயயும, குறித்த 
்பணத்பதமகமயயும, மவமனயும 
பகப்்பட்டிப்ப்பால ப்பாலிஸ் நிமலயத் -
தில் மவத்து ஹற்றன் ப்பாலிஸாரிடம  
மகயளித்துள்்ளனர். 

தமிழ், முஸ்லிம ைக்கம்ளயும...
மதசிய ைாநாட்டில் உமரயாறறிய 

ம்பாமத பிரதைர் இவவாறு குறிப்பிட்டார்.  
சுவர்களில் ஓவியஙகம்ள வமரநது 

அரசியலினால் நாட்மட அசிஙகப்்படுத்த 
மவண்டாம என்று கூறிய இம்ளஞர்கள் 
இன்று நாட்மட விட்டு பவளிமயறுவதற-
காக கடவுச்சீட்டு ப்பறுவதறகாக வரிமெ-
யில் நிறகின்்றனரா? என்்பமத கண்ட-
றிநது அவர்கம்ள மீண்டும இநநாட்டிறகு 
பகாண்டு வரக்கூடிய அரசியலில் ஈடு்படு-
வமத ப்பாதுஜன ப்பரமுனவிறகுள்்ள வர-
லாறறு எதிர்கால ்பணியாகும எனவும பிர-
தைர் இதன் ம்பாது சுட்டிக்காட்டினார்.  

பதாடர்நது உமரயாறறிய அவர்,  
நாம எவவ்ளவு ஒடுக்கப்்பட்டாலும, ஜன-

நாயகத்தின் மீது நமபிக்மக மவத்து 
உமழத்மதாம. நாஙகள் சிம்றயில் அமடக்-
கப்்பட்டாலும, ம்பாராட்டம நடத்தி, மவமல-
நிறுத்தப் ம்பரணிகம்ள நடத்தி ைக்கம்ள 
இருளில் மூழ்க மவக்க நடவடிக்மக எடுக்-
கவில்மல. அதனால்தான் ப்பாறுப்புள்்ள 
கட்சியாக ைக்கள் எஙகம்ள ஏறறுக்பகாண்-

டனர். மைலும, எநத இமடயூறுகள் வந-
தாலும ைக்கம்ள மகவிட்டு ஓடவில்மல. 
்பயம, ்பதட்டத்துடன் முடிவுகம்ள எடுக்க-
வில்மல. அதனால் தான் இவவ்ளவு சீக்-
கிரம இப்்பயணத்மத மைறபகாண்மடாம. 
அநத வரலாறம்ற ைனதில் பகாண்டு நாம 
முன்மன்ற மவண்டும.  

இன்று, விவொயிகள் ம்பாராட்டஙகள் 
இவவ்ளவு தீவிரைாக இழுத்தடிக்கப்்பட்டதும 
அவர்கள் ைத்தியில் மவமல பெய்யாமையி-
னாமலமய ஆகும. அமைக்களின் மகாரிக்-
மகமய நாம புரிநது பகாள்்ள மவண்டும. 
நாம அரசியலில் இருநது ஒதுஙக 
ஒதுஙக, நாம மதாறகடித்த ெக்திகள், சூழ்நி-
மலமய ொதகைாக ்பயன்்படுத்தி, ப்பரும 
குழப்்பத்மத உருவாக்க, ைக்களிமடமய 
ஊடுருவி வருகின்்றனர். அநதவமகயில் 
இநத நாட்டில் ப்பாதுஜன ஐக்கிய முன்ன-
ணிமய ஸ்தாபிக்க மவண்டுைாயின் ஒரு 
கட்சியாக அரொஙகம ஆட்சியில் இருக்-
கின்்ற ம்பாதும ைக்கள் ைத்தியில் அரசிய-
லில் ஈடு்படுவது அவசியைாகும.  

எைக்கு வாக்களித்த ைக்கள் தறம்பாது 
மிகவும இக்கட்டான நிமலயில் உள்்ள-
னர் என்்பமத நாம புரிநதுக்பகாள்்ள 
மவண்டும. இதும்பான்்ற இக்கட்டான 
சூழ்நிமலகளுக்கு முகமபகாடுத்து நான் 
நன்கு ்பழக்கப்்பட்டுள்ம்ளன். இதும்பான்்ற 
காலஙகளில் அரொஙகம பெய்யாத தவ-
றுகளுக்கும அரொஙகத்மதமய ைக்கள் 
கும்றகூறுவர்.  

ைக்கள் கும்ற கூ்றலாம, உருவ ப்பாம-
மைகம்ள எரிக்கலாம. ஆனாலும நாம 
ைக்கள் ைத்திக்கு பெல்ல மவண்டும. 

ெர்வமதெ ெமூகத்துடன் மைாதி, எைக்கு 
வரும எநதபவாரு ெவாமலயும எதிர்-
பகாள்்ளத் தயாராகமவ இவறம்றச் 
பெய்மதாம. நாம பெய்தவறறின் ்பலன்-
கம்ள ்பல மவடஙகளில் நம முன் வநது 
பகாண்டிருக்கின்்றன. அவறறிலுள்்ள 
அரசியமல மதெத்திறகு புரிய மவக்கும 
ப்பாறுப்ம்ப ஒரு கட்சியாக நாம ஏறக 
மவண்டும.நாட்டின் சுதநதிரத்திறகாக 
கடநத காலத்தில் பெய்த அர்ப்்பணிப்பு 

்பறறி இன்று யாரும ம்பசுவதில்மல. 
அது ஏன்? ஒவபவாரு ஜனாதி்பதி மதர்த-
லிலும இனவாத மகாரிக்மககம்ள அனு-
ைதிக்க மவண்டியிருநதது. எவவா்றாயி-
னும, இவவா்றான இனவாத அரசியல் 
கட்சிகளின் தாக்கத்திறகு ஆ்ளாகாைல் 
ஜனாதி்பதி ஒருவமர எமைால் உருவாக்க 
முடிநதுள்்ளது. அது தமிழ், முஸ்லிம ைக்-
களிடம இருநது விலகி அரசியலில் ஈடு்பட 
மவண்டும என்்பதல்ல. தமிழ், முஸ்லிம 
இனத்தவருடன் மைலும பநருக்கைாக்க 
முடிநதால், அதுமவ ப்பாதுஜன ப்பரமுன-
வினால் பெய்யக்கூடிய சி்றநத காரியம.  

அத்துடன் இனவாத தமிழ், முஸ்லிம 
அரசியல் கட்சிகளின் தா்ளத்திறகு 
ஆடாைல் மூன்றில் இரண்டு ்பாராளு-
ைன்்ற ப்பரும்பான்மைமய எமைால் 
ப்ப்ற முடிநதது. 70 வருடஙகளுக்கும 
மைலான வரலாறம்றக் பகாண்ட   ஐக்கிய 
மதசியக் கட்சிமய ஒரு ஆெனத்திறகு கீமழ 
இ்றக்க பைாட்டினால் முடிநதது, என பதரி-
வித்தார். 

ைக்களின் எதிர்்பார்ப்புகம்ள...
நமடப்பற்ற ம்பாது, அதறகு வாழ்த்துக-

ம்ளத் பதரிவிப்்பதறகாக வீடிமயா பதாழில்-
நுட்்பத்தினூடாக இமணநது பகாண்ட 
ஜனாதி்பதி, மைறகண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.  

ஸ்ரீலஙகா ப்பாதுஜன ப்பரமுனவின் 
கருத்தியல் பதளிவாக உள்்ளமையால், 
அதன் மநாக்கமும பதளிவாக இருக்கின்-
்றபதனக் குறிப்பிட்ட ஜனாதி்பதி, ஒறம்ற-
யாட்சி, இம்றயாண்மை பகாண்ட மதெம, 
வ்ளைான அரசு ஒன்றுக்காக வரலாறறில் 
அழிக்க முடியாத ்பாரிய ப்பாறுப்புகம்ள 
தறம்பாதும நிம்றமவறறி வருவதாகக் 
குறிப்பிட்டார்.  

நல்லாட்சிக்காக முன் நிற்பதாக ைக்க-
ளுக்கு கூறிய அன்ம்றய அரொஙகம, 
நாட்டின் இருப்புக்கு அடிப்்பமடயாக அமை-
யக்கூடிய மதசிய ்பாதுகாப்ம்ப ஒழித்துக்-
கட்டியது ைாத்தரைன்றி, அடிப்்பமடவாதக் 
குழுக்கள் ம்பாஷிப்்பதறகான சூழமல உரு-
வாக்கி, ைத ஒழிப்புக்கு நாட்டில் வாய்ப்ம்ப 

ஏற்படுத்தியதாக எடுத்துமரத்த ஜனாதி்பதி, 
நாட்டு ைக்களின் பிரதான மகாரிக்மகயாக 
இருநத மதசிய ்பாதுகாப்ம்ப இன்று உறு-
திபெய்துள்்ளமதாடு, அன்றிருநத அவநம-
பிக்மக, எதிர்்பார்ப்்பற்ற நிமலமய இல்லா-
பதாழித்துள்்ளதாகவும குறிப்பிட்டார்.   

நாட்டின் பிரதான நிதி நிறுவனைான 
ைத்திய வஙகிமயக் பகாள்ம்ளயடித்த-
தன் மூலம, மதசிய ப்பாரு்ளாதாரத்துக்கு 
ஏற்பட்ட ைரண அடியின் மைாெைான 
விம்ளவுகம்ள இன்றும இநநாடு அனு-
்பவித்து வருவதாகக் கூறிய ஜனாதி்பதி, 
நாட்டுைக்களின் வாழ்க்மகச் பெலமவ 
இரண்டு மூன்று ைடஙகாக்கியதும அவர்-
கம்ள என்றும அபிவிருத்திமய நிறுத்தி 
உற்பத்திப் ப்பாரு்ளாதாரத்மத வீழ்ச்சிய-
மடயச் பெய்த மும்றமைமய ப்பாரு்ளா-
தார நிபுணர்கள் கூட சுட்டிக்காட்டியுள்்ளனர் 
என்றும குறிப்பிட்டார்.   அநியாயைாகச் ெமூ-
கத்மதப் ்பாதிப்்பமடயச் பெய்யும ம்பாது, 

ஸ்ரீலஙகா ப்பாதுஜன ப்பரமுன அன்று 
ஜனநாயக ரீதியாக உருவாகியது. புதிய 
அரசியல் கட்சியாக ைக்கள் கருத்துகம்ள 
மிகச் ெரியாக உள்வாஙகியதன் காரண-
ைாக, ்பாரிய ைக்கள் விருப்ப்பான்று ஸ்ரீ-
லஙகா ப்பாதுஜன ப்பரமுனமவச் சுறறிக் 
கட்டிபயழுப்்பப்்பட்டதாகவும, ைக்கள் மைய-
ப்பாரு்ளாதாரம ஒன்றுக்காக “சுபீட்ெத்தின்-
மநாக்கு” பகாள்மகமய ஜனநாயக ரீதியாக 
்பாரிய பவறறியமடயச் பெய்தது கட்சியின் 
உறுதியுடனும அர்ப்்பணிப்புடனுைாகுபைன்-
றும, ஜனாதி்பதி குறிப்பிட்டார்.  

“நியாயைான ைறறும நீதியான விைர்ெ-
னஙகளுக்கு இன்று இநநாட்டில் ெநதர்ப்-
்பம ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கப்்பட்டுள்்ளது. ெட்ட-
விமராதைான ம்பாமதப்ப்பாருள் ்பாவமன 
ைறறும அதனுடன் இமணநத ்பாதா்ள 
உலகக் மகாஷ்டிகளின் பெயற்பாடுகள் 
இன்று கட்டுப்்படுத்தப்்பட்டுள்்ளன.  

்பசுமை விவொயக் மகத்பதாழிமல 

மநாக்கைாகக் பகாண்டு, மெதனப் ்பெம்ள 
விவொயத்துக்கு ைாறும கடுமையான தீர்-
ைானம, முழு எதிர்காலச் ெநததியினருக்-
காகவும எடுக்கப்்பட்டுள்்ளது. அரெ மெமவ 
ைறுசீரமைக்கப்்பட்டுள்்ளமதாடு, நாட்டின் 
அறிவு ைறறும தி்றமைக்கு நாட்மடக் கட்டி-
பயழுப்்பச் ெநதர்ப்்பம வழஙகப்்பட்டுள்்ளது. 
ஏழ்மையில் வாழ்நத, தி்றன்கள் கும்றநத 
இம்ளஞர்,யுவதிகள் ஒரு இலட்ெம ம்பருக்-
குத் பதாழில் வாய்ப்புகம்ள வழஙகும 
மவமலத்திட்டம ஆரமபிக்கப்்பட்டுள்்ளது.

சுபீட்ெைான நாபடான்ம்ற உருவாக்-
கும எதிர்்பார்ப்பிமலமய, ைக்கள் மையப் 
ப்பாரு்ளாதாரத்மதப் ்பலப்்படுத்தும மதசிய 
ப்பாருா்ளாதாரக் கட்டமைப்ப்பான்றுக்காக 
ெவால் மிக்க தீர்ைானஙகம்ள அரொஙகம 
எடுத்துள்்ளது. அதறகாக, ப்பாதுஜன ப்பர-
முனவின் அரசியல் ்பயன்்பாடு ஒரு தீர்ைா-
னமிக்க காரணியாகும” என்றும ஜனாதி-
்பதி பதரிவித்தார்.

"முஜஹிதீன் ம்பா அல்லாஹ்" எனும...
உறுப்பினர்களுடன் பநருஙகிய பதாடர்-

புகம்ளக் பகாண்டுள்்ள, ்பயஙகரவாத நட-
வடிக்மககளுடன் பதாடர்புமடயவர்கப்ளன 
ெநமதகிக்கப்்படும இலஙமகயர்கள் 702 
ம்பர் ெம்பநதைான விொரமணகள் ஆரம-
பிக்கப்்பட்டுள்்ளதாக ்பயஙகரவாத ஒழிப்பு 
ைறறும விொரமணகள் பிரிவு பதரிவித்-
துள்்ளது.    ்பயஙகரவாத ஒழிப்பு ைறறும 
விொரமணப் பிரிவு மூலம பகாழுமபு 
மைலதிக நீதவான் ெநதிை லியனமகவிடம 
அது பதாடர்்பான விடயஙகள் ெைர்ப்பிக்-
கப்்பட்டுள்்ளன.    அது பதாடர்பில் விொர-

மணகம்ள உடனடியாக ஆரமபிக்குைாறு 
இநதிய உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 
இலஙமக அரொஙகத்திடம விடுத்துள்்ள 
மவண்டுமகாளுக்கிணஙக ப்பாலிஸ் ைா 
அதி்பரினால் மைற்படி விொரமண நடவடிக்-
மககள் தைது பிரிவுக்கு ஒப்்பமடக்கப்்பட்-
டுள்்ளதாக ்பயஙகரவாத ஒழிப்பு ைறறும 
விொரமணப் பிரிவு நீதிைன்்றத்திடம அறி-
வித்துள்்ளது.    இநதிய அரசின் புலனாய்-
வுப் பிரிவு மூலம மகது பெய்யப்்பட்டுள்்ள 
எஸ். ெமசுதீன் என்்ற ெநமதக ந்பர் மகது 
பெய்யப்்பட்டு அநத ந்பரின் மகயடக்கத் 

பதாமலம்பசிமய மொதமனயிட்ட ம்பாது 
மைற்படி ந்பர்கள் பதாடர்்பான விடயஙகள் 
கண்டுபிடிக்கப்்பட்டதாக பதரிவிக்கப்்பட்டுள்-
்ளது.    ெநமதகந்பரின் மகயடக்க பதாமல-
ம்பசியிலிருநத "முஜஹிதீன் ம்பா அல்-
லாஹ்"என்்ற வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருநத 
இம்ளஞர்கள் 287 ம்பரின் மகயடக்கத் 
பதாமலம்பசிகள் பதாடர்பில் விொரமண-
கம்ள ஆரமபிக்குைாறு இநதிய அரொங-
கம மகட்டுக்பகாண்டுள்்ளதாக ்பயஙகர-
வாத ஒழிப்பு ைறறும விொரமணகள் பிரிவு 
நீதிைன்்றத்திடம பதளிவு்படுத்தியுள்்ளது.   

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதலுடன் ெம-
்பநதப்்பட்ட ெஹ்ரான் ஹஷீம நடத்திய 
பொறப்பாழிவுகளின் குரல் ்பதிவு ைறறும 
புமகப்்படஙகளும மைற்படி மகயடக்கத் 
பதாமலம்பசியிலிருநது கண்டுபிடிக்கப்்பட்-
டுள்்ளன.    

மகது பெய்யப்்பட்டுள்்ள ெநமதகந்பர் 
தடுத்துமவக்கப்்பட்டுள்்ள நிமலயில் அவ-
ரிடம விொரமணகம்ள மைறபகாண்டுவ-
ருவதாக ்பயஙகரவாத ஒழிப்பு ைறறும 
விொரமணப் பிரிவு நீதிைன்்றத்துக்கு அறி-
வித்துள்்ளது.(ஸ)

நாட்டிலிருநது இம்ளஞர்... 
அமைப்்பா்ளார்கள் ைறறும ஆதரவா்ளர்-

களுடன் மநறறு   நமடப்பற்ற ெநதிப்பின்-
ம்பாமத அவர் இவவாறு பதரிவித்தார்.

பதாடர்நதும கருத்து பதரிவித்த அவர், 
“கடநத ஜனாதி்பதி மதர்தலில் ெஜித் பிமர-
ைதாெமவ ஜனநாயக ரீதியாக ஜனாதி்பதி-
யாக்க நாஙகள் முன்வநதிருநதாலும சில 
இனவாத கருத்துக்கள் ைறறும மவறு்பட்ட 
கருத்துக்க்ளால் இநத நாட்டில் இநத அர-
ொஙகம ஆட்சி அமைத்துள்்ளது.  

பவறுைமன வாக்குறுதிகம்ள அள்ளி 
வீசி ஆட்சிக்கு வநத அரொஙகத்தால் ைக்-
க்ளாகிய நாம துன்்பஙகளுக்கும துயரங-
களுக்குள்ளும வாழ்க்மகமய நகர்த்திக்-
பகாண்டிருக்கின்ம்றாம.  

இநத அரொஙகத்திடம ஒரு நிமலயான 
ைக்கள் நலன் ம்பணக்கூடிய எநதவித-
ைான திட்டஙகளும இல்மல. ைக்கம்ள 
ெநதிக்க முடியாைல் ைக்களின் கும்றகம்ள 
தீர்க்க முடியாைல் ைக்கள் நலன் ம்பண 

முடியாைல் மதால்வியமடநத அரொஙக-
ைாக  இநத அரொஙகம இருக்கின்்றது.  

இன்ம்றய இம்ளஞர்கள் இடமப்ப-
யர்நது புலமப்பயர்நது பவளிநாடுக-
ளுக்கு பெல்ல தமலப்்படுகின்்றார்கள். 
ஒரு வ்ளைான வாழ்க்மக இநத நாட்டில் 
இல்மல என்்ற எண்ணம அவர்களிடம 
இருக்கின்்றது.  

இநத நிமலமய ைாறறி எஙகளுமடய 
நாட்டில் ைக்கள் சுபீட்ெைாகவும நமபிக்-

மகமயாடும நிமைதிமயாடும வாழும 
ப்பாறுப்ம்ப எைது கட்சியின் தமலவர் 
ெஜித் தமலமையினாலான ்பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினர்கம்ள பகாண்ட குழுவினர் 
ைறறும ஏமனய உறுப்பினர்கள் பகாண்-
டுள்்ளனர்.   எனமவ இநத ப்பாறுப்ம்ப 
நாம நிச்ெயைாக நிம்றமவறறுமவாம. 
எனமவ எமமைாடு மதாம்ளாடு மதாள் நிறக 
மவண்டும. இநத ைாற்றத்திமன நாம உரு-
வாக்க மவண்டுபைன பதரிவித்தார். 

ெவால்களுக்கு ைத்தியில்...
நாட்டு ைக்களின் நிமலப்்பாடு ைாற-

்றைமடநதது. நாட்டுக்காக காணப்்பட்ட 
எதிர்்பார்ப்பு நிம்றமவற்றப்்படுவதாகவும, 
ைக்களுக்கான அரொஙகபைன குறிப்பிட்-
டுக் பகாண்டு ஆட்சிக்கு வநத அரொஙகம 
எதிர்்பார்ப்புகளுக்கு முரனாக பெயற்பட்டது.  

அரசியலின் இரண்டாம கட்டத்தில் பிரத-
ைர் ைஹிநத ராஜ்பக்ஷ தமலமையிலான 
அரொஙகம மதாற்றம ப்ப்ற மவண்டுபைன 
ைக்கள் எதிர்்பார்த்தனர். அரசியலில் தனித்-
துவிடப்்பட்ட ைக்கம்ள ஒன்றுப்்படுத்துவதற-
கான மதமவ காணப்்பட்டது.  

ைக்களின் எதிர்்பார்ப்புக்கம்ள மையப்-
்படுத்தி நிதியமைச்ெர் ்பஷில் ராஜ்பக்ஷ 
2016 ஆம ஆண்டு நவம்பர் ைாதம 
இரண்டாம திகதி 'ஸ்ரீ லஙகா ப்பாதுஜன 
ப்பரமுன' என்்ற புதிய அரசியல் கட்சிமய 

ஸ்தாபித்தார்.   ைக்களின் ஆதரவுடன் 
ஆட்சியமைத்த அரொஙகத்திறகு பைாட்டு 
சின்னத்தில் உதயைான ப்பாதுஜன ப்பரமு-
னவின் எழுச்சி ப்பரும ெவாலாக காணப்்பட்-
டது. ப்பாதுஜன ப்பரமுன கட்சிமய நாட்டு 
ைக்கள் முழுமையாக ஏறறுக் பகாண்டுள்-
்ளார்கள் என்்பது 2018ஆம ஆண்டு இடம-
ப்பற்ற உள்ளுராட்சி ைன்்ற மதர்தல் ஊடாக 
உறுதிப்்படுத்தப்்பட்டது.  

கட்சி ஸ்தாபிக்கப்்பட்டு 16 ைாத 
காலத்திறகுள் உள்ளுராட்சிைன்்ற மதர்த-
லில் 71 ெதவீத பவறறிமய ப்ப்றமுடிந-
தமை ொதாரண பவறறியல்ல. குறுகிய 
காலத்தில அதிவிமெட பவறறிமய மகப்-
்பறறிய கட்சியாக ப்பாதுஜன ப்பரமுன 
ப்பயர் ப்பற்றது.   அத்துடன் 2019ஆம 
ஆண்டு நமடப்பற்ற ஜனாதி்பதி மதர்த-

லில் ப்பாதுஜன ப்பரமுன 69 இலட்ெத் -
திறகும அதிகைான ைக்களின் ஆதரமவ 
ப்பறறு பவறறிப் ப்பற்றது.ஜனாதி்பதி 
மகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ தமலமையிலான 
இரண்டாவது பவறறிமய ப்பாதுஜன 
ப்பரமுன மீண்டும உறுதிப்்படுத்தியது.  

ைக்கம்ள மையப்்படுத்திய பெயற -
திட்டஙகள், எதிர்கால, சுபீட்ைான 
பகாள்மகத்திட்டம என்று ைக்கள் 
ஏறகும திட்டஙகம்ள முன்னிமலப் -
்படுத்தி பெயற்பட்டதால் 2020ஆம 
ஆண்டு இடமப்பற்ற ப்பாதுத்மதர்தலில் 
மூன்றில் இரண்டு ப்பரும்பான்மை 
ஆதரவு கிமடக்கப் ப்பற்றது.  

பகாவிட்-19 மவரஸ் தாக்கம உலக்ளா-
விய ைட்டத்தில் தாக்கம பெலுத்தியதால் 
ப்பாரு்ளாதாரம ்பாதிகப்்பட்டது.்பாரிய 

ெவால்களுக்கு ைத்தியில் பகாவிட்-19 
தடுப்பூசி பெலுத்தும ்பணிகள் முன்பன -
டுக்கப்்பட்டதால் பகாவிட் தாக்கத்மத 
குறுகிய காலத்திறகுள் கட்டுப்்படுத்த 
முடிநதது. ப்பாரு்ளாதாரத்மத குறுகிய 
காலத்தில் முன்மனறறுவது அரொஙகத் -
தின் முன் உள்்ள பிரதான ெவாலாகும.  

இவவா்றான ெவால்களுக்கு ைத்தி-
யில் தான் ப்பாதுஜன ப்பரமுனவின் 
ஸ்தா்பகர் ்பஷில் ராஜ்பக்ஷ நிதியமைச்-
ெராக ்பதவிமயற்றார். ெவால்களுக்கு 
ைத்தியில் ைக்களுக்கான மெமவமய 
சி்றநத மும்றயில் பதாடர ப்பாதுஜன 
ப்பரமுன அர்ப்்பணிப்புடன் பெயற்படும. 
ஐநது வருட காலத்திறகுள் மதசிய மதர்-
தல்களில் பவறறிப் ப்பற்ற ப்பாதுஜன 
ப்பரமுன நிமலத்து நிறகும. 

்பாரம்பரிய வரவு பெலவுத் திட்டத்திறகு...   
பிரகடனத்திறகமைவாக பெயற்படுவதன் 

மூலம நாட்டின் வருைானத்மத உயர்த்துவ-
துவது குறித்து கவனம பெலுத்தப்்படும 
என்றும அவர் கூறினார்.   

பைய்நிகர் காபணாளி பதாழில்நுட்்பம 
ஊடாக ஊடகவியலா்ளர் ெநதிப்பில் கலநது 
பகாண்ட ஜனாதி்பதியின் பெயலா்ளர் பி.பி. 
ஜயசுநதர ைறறும நிதி அமைச்சின் பெய-
லா்ளர் எஸ்.ஆர். ஆட்டிகல ஆகிமயார் ஊட-
கவியலா்ளர்களின் மகள்விகளுக்குப் ்பதில-
ளித்தார்கள்.  

 “எதிர்கால வரவு பெலவுத் திட்டம ைறறும 
நாட்டின் ப்பாரு்ளாதார நிமலமை” எனும 
பதானிப்ப்பாருளில் ஊடகவியலா்ளர் ெந-
திப்பு ஏற்பாடு பெய்யப்்பட்டிருநதது.   

நாட்டிறகு வருவாமய ஈட்ட ப்பாருட்கள் 
ைறறும மெமவகளின் உற்பத்தி அ்ளமவ 
அதிகரிக்க மவண்டும. ப்பாருட்கள் ைறறும 
மெமவகளின் அ்ளமவ அதிகரிக்கக் கூடிய 
வருைானக் பகாள்மக இமமும்ற ்பட்பஜட்-
டில் மெர்க்கப்்படும. கிராமிய விவொயப் 
ப்பாரு்ளாதாரத்மத மைம்படுத்த மவண்டும. 

அதறகான உட்கட்டமைப்பு வெதிகம்ள அபி-
விருத்தி பெய்வதறகு முன்னுரிமை வழங-
கப்்படும என்றும ஜனாதி்பதி பெயலா்ளர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  

உள்ளூர் வர்த்தகர்கள், புதிய முதலீட்-
டா்ளர்கள் ைறறும சுறறுலாப் ்பயணி-
கம்ள ஈர்க்கக் கூடிய நாடு உருவாக்கப்்பட 
மவண்டும என்றும நாட்டின் வ்ளஙக-
ளுக்கு மைலதிகைாக புதிய முதலீட்டு வாய்ப்-
புகள் நாட்டிறகு உருவாக்கப்்படும என்றும 
ஜனாதி்பதியின் பெயலா்ளர் பதரிவித்தார்.   

நாடு வழமை நிமலக்கு திருமபுவமதாடு 
புதிய ப்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சி எதிர்்பார்க்கப்-
்படுவதாக நிதி அமைச்சின் பெயலா்ளர் 
எஸ்.ஆர். ஆட்டிகல பதரிவித்தார். வரவு 
பெலவுத் திட்டப் ்பற்றாக்கும்றமய பதாடர்ந-
தும அதிகரிப்்பது நாட்டின் நலனுக்கு உகந-
தது அல்ல என்றும, அநத இமடபவளி-
மயக் கும்றப்்பதறகு தறம்பாமதய வரவு 
பெலவுத் திட்டத்தில் கவனம பெலுத்தப்்ப-
டும என்றும நிதிச் பெயலா்ளர் குறிப்பிட்-
டார்.(்பா)  

திருத்தப்்பட்ட புதிய மநர...  
ைாதம 23 ஆம திகதி பதாடக்கம 

ஜூன் 01 ஆம திகதி வமரயிலும நடத்த -
வுள்்ளதாக அரொஙகம மநறறு அறிவித் -
துள்்ளது.   

பகாவிட் - 19 பதாறறு நிமலமை கார -
ணைாக பிறம்பாடப்்பட்ட ்பரீட்மெகம்ள 
நடத்துவதறகான மநரஅட்டவமணமய 
கல்வி அமைச்சு தயாரித்துள்்ளதுடன் 
அதறகு அமைச்ெரமவ அனுைதியும 
வழஙகியுள்்ளது.   

2021 ஆம ஆண்டு பகாவிட்-19 
பதாறறு நிமலமையால் 06 ைாதஙக-
ளின் பின்னர் முழுமையாக 05 ஆம 
ஆண்டு புலமைப்்பரிசில் ைாணவர்க-
ளுக்காக 2021 ஒக்மரா்பர் ைாதம 25 
ஆம திகதி ்பாடொமலகள் தி்றக்கப்்பட் -
டுள்்ளன.   

ொதாரண தர ைறறும உயர்தர ைாண-
வர்களுக்காக 2021 நவம்பர் ைாதம 
08 ஆம திகதி ்பாடொமலகள் தி்றக்கப் -
்படவுள்்ளன. அதறகமைய, ்பரீட்மெக-
ளில் மதாறறுவதறகாகவுள்்ள ைாண -
வர்களுக்கு ்பாடொமலகள் தி்றக்கப்்பட்ட 
பின்னர் கல்வி நடவடிக்மககம்ள பூர-
ணப்்படுத்துவதறகாக ம்பாதுைான்ளவு 
காலம வழஙகப்்பட மவண்டியுள்்ளது.   

இவ விடயஙகம்ளக் கருத்தில் 
பகாண்டு 2021 ஆம ஆண்டில் இப்-
்பரீட்மெகம்ள நடத்துவதறகான திருத் -
தப்்பட்ட மநர அட்டவமணகம்ள கல்வி 
அமைச்ெர் அமைச்ெரமவக்கு ெைர்ப்பித்-
தார். இநத மநர அட்டவமணகளுக்கு 
அமைச்ெரமவ அஙகீகாரம வழஙகியுள் -
்ளது. (்பா)  

A-−30 பி்றழ்வு குறித்து வீண்...
பதரிவித்துள்்ளார்.  
'ஏ.30' மவரஸ் பி்றழ்வு பதாடர்பில் 

அவர் மைலும பதளிவு்படுத்துமகயில், 
ஜீ.ஐ.எஸ்.ஏ.ஐ.டீ. தரவுத்த்ளத்தில் மெமிக்-
கப்்பட்ட ைர்பணுக்களில் 05 ைாத்திரமை 
ஏ.30 ்பரம்பமரமயச் மெர்நதமவயா-
கும.  

அஙமகாலாவில் 03, சுவீடன் ைறறும 
பிரிட்டனில் ஒன்று என இநத பி்றழ்வு-
கள் அமடயா்ளம காணப்்பட்டுள்்ளன. 
இமவ மை ைறறும ஜூன் ைாதஙகளில் 
மெகரிக்கப்்பட்ட தரவுக்ளாகும.  

அஙமகாலாவில் ஏ.30 பி்றழ்வுடன் 
காணப்்பட்ட மூவரும 20, 23 ைறறும 
26 வயதுகம்ளயுமடய ஆண்க்ளாவர். 
இவர்க்ளது ைாதிரிகள் கடநத ப்பப்ரவ-
ரியில் ப்பறறுக் பகாள்்ளப்்பட்டமவயா-

கும. இவர்கள் மூவரும ஆபிரிக்காவிறகு 
பென்றுள்்ளமையும மெகரிக்கப்்பட்ட தக -
வல்கள் மூலம பதரியவநதுள்்ளது.  

பிரிட்டன் ைறறும சுவீடனில் ப்பறறுக் 
பகாள்்ளப்்பட்ட ைாதிரிகள் பதாடர்பில் 
ம்பாதிய்ளவு தரவுகள் மெகரிக்கப்்பட-
வில்மல.  

எனினும பகாவிட்19 மொதமனகள் 
கும்றவாகக் காணப்்படுகின்்ற ்பகுதிக-
ளில் இநத பி்றழ்வு கண்டறியப்்படாைலி-
ருப்்பதறகான வாய்ப்புக்களுள்்ளன.  

இது பதாடர்பில் அண்மையில் பவளி -
யாகியுள்்ள பெய்திகள் ைக்கம்ள அநா-
வசிய பீதிக்குள்்ளாக்கக் கூடும. எவவா-
றிருப்பினும இது பதாடர்பில் பதாடர் 
கண்காணிப்பு அத்தியாவசியைானதாகு-
பைன்று பதரிவித்துள்்ளார். 

பஜயநதி நகரில் கநதெஷ்டி... (03ஆம ்பக்கத் பதாடர்)

அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ்பக்தர்கள் 
சு்கா்தார வழிமுறை்கறை ்கருத்தில் 
க்காண்டு கெயல்்படும்படி க்கட்-
டுகக்காள்ைப்படுகினைார்கள்.  

 மாறை நறைக்பறும பூறை்களி-
லும  வெந்த மண்ை்பபூறை்களிலும 
்பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பைமாட்ைார-
்கள். ஆயினும தினெரி மாறை கநர 
வெந்த மண்ை்ப சிைபபுபூறை நி்கழ் -
வு்கறை க்தாைரநது 10 நாட்்களும 
ஆையமு்கநூல் வழியா்க ஒளி்பரப்ப 

ஏற்பாடு கெயயப்பட்டுள்ைது. ்பக்தர-
்கள்    FB ID: -https://www.facebook.
com/araneripage  எனும மு்கநூல் 
வழியா்க முரு்கபக்பருமாறன ்தரிெ-
னம கெயயைாம.  

்கந்தெஷ்டி ்தைமாகிய திருசகெநதூ-
ரிலும நவம்பர 04ம தி்கதி ்கந்தெஷ்டி 
ஆரம்பமாகி நவம்பர 09ம தி்கதி 
சூரெம்ாரம நறைக்பறுகினைது 
என்பது குறிபபிைத்்தக்கது.  

மெமனா்பாம... (03ஆம ்பக்கத் பதாடர்)

கநாய எதிரபபு ெகதி க்தாைரபில் 
க்தரிவித்துள்ை அவர, ற்பஸர, 
அஸட்ரா கெகன்கா, ஸபுட்னிக 
க்பானை ்தடுபபூசி்கறை க்பறறுக -
க்காண்ைவர்ககைாடு ஒபபிடுற்க -
யில் றெகனா்பாம ்தடுபபூசிறய 
க ்ப ற று க க ்க ா ண் ை வ ர ்க ளு க கு 
கநாய எதிரபபு ெகதி குறைவா்ககவ 
்காணப்படுவ்தா்கவும க்தரிவித்துள் -
ைார.   

அக்தகவறை, மறை ்தடுபபூசி -
்கறை விை றெகனா்பாம ்தடுபபூசி 
க்பறறுகக்காண்ைவர்களுககு அதி்க -

மா்க மீண்டும றவரஸ க்தாறறு ஏற -
்பட்டு வருவ்தா்கவும அவர்களின 
உைல்நிறையில் மாறைங்கள் ஏற -
்படுவ்தா்கவும அவர க்தரிவித்துள் -
ைார.  அக்தகவறை, றெகனா்பாம 
இரண்டு ்தடுபபூசி்கறையும க்பற -
றுகக்காண்டுள்ைவர்களுககு 12 
வாரங்களுககுப பினனர அவர்க -
ளின கநாகயதிரபபு ெகதி கவகுவா்க 
குறையும நிறை ்காணப்படுவ்தா்க -
வும ஒவவாறம மூைககூறறு மருத் -
துவப க்பராசிரியர நிலீ்கா மைவிக்க 
குறிபபிட்டுள்ைார. (ஸ)  

்பசுமை விவொயத்துக்காக... (03ஆம ்பக்கத் பதாடர்)
இரொயன உரங்கள், பூசசிக க்கால்-

லி்கள் மறறும ்கறைகக்கால்லி்கறை 
இைககுமதி கெயவ்தறகு இைஙற்க 
அண்றமயில் ்தறைவிதித்்தது. 
்பல்கவறு குழுக்கள் இ்தறன எதிரத் -
்தாலும, எதிர்காைத்தில் ஆகராககி-
யமான மறறும மி்கவும நிறையான 
கெ்தன விவொயத்துக்கா்ககவ இந -
்தத்தீரமானம எடுக்கப்பட்ைது எனறு 
க்தரிவித்்த ைனாதி்பதி, இ்தன மூைம 
புத்்தாக்கம மறறும மு்தலீட்டுக-
்கான வாயபபு்கள் உருவாக்கப்படும 
எனறும குறிபபிட்ைார.   

்காைநிறை மாறைங்கைானறவ, 
அறனத்து நாடு்கறையும ்பாதித்-
திருககினைன. ஆனாலும, அறவ 
அபிவிருத்தி அறைநதுவரும நாடு்க-
றைகய அதி்கைவில் ்பாதித்திருககின-
ைன. ்காைநிறை மாறைத்தின மூைம 

ஏற்படும அழிறவக குறைப்ப்தறகும 
மாறறியறமப்ப்தறகும துணிசெைா்க 
நைவடிகற்க எடுத்துவரும அபிவி-
ருத்தி அறைநதுவரும நாடு்களுககு 
உ்தவுவது அவசியமாகும எனறும 
ைனாதி்பதி எடுத்துறரத்்தார.   

இைஙற்கயானது, ்காைநிறை 
மாறைத்தின ்பாதிபபு்கள் க்தாைர -
்பா்க ஆழமா்க அறிநதுள்ைது. புத் -
்தக்பருமானின க்பா்தறனககு 
அறமய க்பாஷிக்கப்பட்டுள்ை 
எமது ்கருத்தியல் ொரஉரிறமயா -
னது, சுறைாைலின இருபபுககு அதி்க 
க்பறுமதிறய வழஙகுகினைது. அ்த -
னால்்தான, எமது க்தசிய க்காள் -
ற்கக்கட்ைறமபபின இ்தயமா்க 
நிறைத்்தனறம விைஙகுகினைது 
எனறும ைனாதி்பதி எடுத்துறரத் -
்தார.  

சுறறுலா ்பயணிகளின்...  
்கைந்த 10 மா்த ்காைப்பகுதியில் 
நாட்றை வந்தறைந்த கவளி -
நாட்டு சுறறுைாப ்பயணி்களின 
எண்ணிகற்க 60,000 ஐக ்கைநதுள் -

ைது. இந்தக ்காைப்பகுதியில் இந -
தியாவிலிருநது அதி்கைவான சுற -
றுைாப ்பயணி்கள் (18,466 க்பர) 
இைஙற்கககு வருற்க ்தநதுள்ை்தா -

்கத் க்தரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இது்தவிர, ஐககிய அரபு இராச -
சியம, கைரமனி, ்கஸ்கஸ்தான 
மறறும உகறரன ஆகிய நாடு -

்களின சுறறுைாப்பயணி்களும 
இைஙற்க வநதுள்ை்தா்க அந்த 
அதி்கார ெற்ப குறிபபிட்டுள்ைது.
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அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் எட்டு முஸ்லிம் 
மாணவர்கள் மருத்துவ துைறக்கு ெதரிவு

மன்னார் மாவட்டத்தில் ெவள்ளம்
வீடுகளுக்குள் மக்கள் நிர்க்கதி
மன்னார் குறூப் �ருபர்  

மன்னார் மாவட்டத்�ல் கடந்த 
�ல �னங்களாக ெபய்து வரும் கடும் 
மைழயால், மாவட்டத்�ன் பல பாகங்-
க�லும் மைழ�ர் சூழ்ந்து,�டுகளுக்-
குள் ெவள்ள �ர் புகுந்துள்ளது  

இதனால், மன்னார் �ரேதச ெசய-
லாளர் ���லுள்ள �ராம மக்கள் 
பல்ேவறு அெசௗக�யங்கைள எ�ர்-
ெகாண்டுள்ளனர்.  

எ�னும்,எந்தப்பகு���ருந்தும் 
மக்கள் இடம்ெபயர�ல்ைல என்றும் 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.   

மன்னார் �ரேதச ெசயலாளர் 
���ல் உள்ள பல்ேவறு �ராமங்க�-
லும் மைழ �ர் சூழ்ந்து ெகாண்டுள்ள 
ேபாதும் தற்ேபாது வைர எவ்�த 
இடப் ெபயர்வுகளும் இடம் ெபற-
�ல்ைல என மன்னார் மாவட்ட 
அனர்த்த முகாைமத்துவ ��வு ெத�-
�த்துள்ளது.  

ேமலும் மன்னார் மூர் ��, உப்-
புக்குளம், பள்�முைன, சாந்�புரம், 
ெசௗத்பார், பனங்கட்டுெகாட்டு, 
எ�ல் நகர் உள்�ட்ட �ராமங்க�ல் 
உள்ள பல �டுக�ல் மைழ �ர் சூழ்ந்து 
ெகாண்டுள்ளது.  

இதனால் கு�த்த �டுக�ல் உள்ள 
மக்கள் பல்ேவறு அெசௗக�யங்க-
ளுக்கு முகம் ெகாடுத்து வரு�ன்ற 

�ைல�ல் அ�கா�கள் யாரும் தமது 
பகு�க்கு வருைக தர�ல்ைல என 
பா�க்கப்பட்ட மக்கள் ெத��க்�ன்ற-
னர்.  

ேமலும் மன்னார் நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகு-
�க�ல் உள்ள க�வு 
�ர் வ�கால் மற்றும் 
பு�தாக �ரவல் பரவப்-
பட்டு அைமக்கப்பட்டு 
வரும் தற்கா�க ��கள் 
உ�ய முைற�ல் ெசப்ப-
�டப்படாைம�னால் 
மைழ �ைர ெவ�ேயற்ற 
மு�யாத �ைல காணப்-
படுவதாகவும் பா�க்கப்-
பட்ட மக்கள் ெத��த்-
துள்ளனர்.  

ேமலும் தைலமன்னார் 
ஊர்மைன (�ராமம்) பகு-
��ல் ெதாடர்ச்�யாக 
ெபய்து வந்த கடும் மைழ 
காரணமாக பல குடும்பங்-
கள் பா�க்கப்பட்டுள்ள 
ேபாதும் இதுவைர உ�ய 
அ�கா�கள் கு�த்த பகு-
�க்கு வர�ல்ைல என 
தைலமன்னார் பு�த 
ேலாறன்�யார் ஆலய பங்-
குத்தந்ைத அருட்தந்ைத 
மார்க்கஸ் அ�களார் 

ெத��த்துள்ளார். இதனால் கு�த்த 
பகு��ல் உள்ள பல்ேவறு குடும்பங்-
கள் மைழ �ரால் பா�க்கப்பட்டுள்ள 

�ைல�ல் பல குடும்பங்கள் இடம் 
ெபயர ேவண்�ய �ைலயும் ஏற்பட்-
டுள்ளதாக அவர் ெத��த்தார்.

கல்ேநவ �னகரன் �ேசட �ருபர்

அநுராதபுரம் மாவட்டத்��ருந்து இம்முைற  எட்டு முஸ்�ம் 
மாணவர்கள் மருத்துவ துைறக்கு ெத�வா�யுள்ளனர். இரண்டு ேபர் 
ெபா��யல் துைறக்கும் ெத�வா�யுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

�ஞ்ஞானப்���ல் அநுராதபுரம் மாவட்டத்�ல்,இரண்டா�டம் 
ெபற்ற அநுராதபுரம் சா�ரா ேத�ய பாடசாைல மாண� எம்.ஆர்.
ைசனா பர்ஹத் ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ற்கு மருத்துவ �டத்-
�ற்கு ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளார். கலாெவவ ேத�ய பாடசாைல 
மாணவர்களான ஏ.எம்.ச�ப் மருத்துவ �டத்�ற்ெகன யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகத்�ற்கும்,என்.எம்.இக்ராஸ் ெபா��யல் �டத்�ற்-
ெகன றுகுனு பல்கைலக்கழகத்�ற்கும் ெத�வா�யுள்ளனர். 

கடாண்டுகம ஜயாஹ் முஸ்�ம் மகா �த்�யாலயத்��ருந்து ப�ட்-
ைசக்கு ேதாற்�ய எம்.ஏ.எப்.ஹ�ஸ்னா மருத்துவ �டத்�ற்ெகன 
ரஜரட்ட பல்கைலக்கழகத்�ற்கும், என்.�.எம்.�யா அல் ஹசன் 
ெபா��யல் �டத்�ற்ெகன றுகுனு பல்கைலக்கழகத்�ற்கும் கஹட்-
டகஸ்���ய ேத�ய பாடசாைல��ருந்து ப�ட்ைசக்கு ேதாற்�ய 
எஸ்.சஹ்ரானா பானு,எம்.என்.எச்.பாத்�மா �ப்லா ஆ�ய இரு 
மாண�களும் வயம்ப பல்கைலக்கழகத்�ல் மருத்துவ �டத்�ற்கும், 
ெத�வா�யுள்ளனர். கேனவல்ெபாைலையச் ேசர்ந்த எம்.ஆர்.எம்.
�மார் ரஜரட்ட பல்கைலக்கழகத்�ற்கும்,

கல்லாஞ்�யாகைமையச் ேசர்ந்த எம்.ஆர்.எப். �ப்னா யாழ்ப்பாண 
பல்கைலக்கழகத்�ற்கும் மதவச்�ையச் 
ேசர்ந்த ேஜ.ஹனா கள� பல்கைலக்கழகத்-
�ற்கும் மருத்துவ �டத்�ற்கும் ெத�வு ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.

�றப்பைன �னகரன் �ருபர்
 
மதவச்�ய �ரேதச சைப �ர்வாக ��வுக்கு 

உட்பட்ட �ரேதசங்க�ல், ெசய்ைக பண்ணப்-
பட்ட ேதக்க மரங்கள் களவாக ெவட்டப்படு-
வதாக �ரேதச மக்கள் கவைல ெத��க்�ன்-
றனர். சுமார் 24 வருடங்கள் பழைமவாய்ந்த 
இத்தைகய ேதக்க மரங்கள் கடத்தப்படுவதால்,-
இப்�ரேதசத்�ன் காடுகளும் அ�க்கப்பட்டு 
இயற்ைக வளங்கள் குன்றுவதாகவும் மக்கள் 
கவைல ெத��க்�ன்றனர். சுமார் 63 ஏக்கர் 
�ஸ்�ரணமுள்ள இக்கா�க�ல், சுமார் 23 
ஏக்கர் வைர�ல் களவாக ெவட்டப்பட்டு கடத்-
தப்பட்டுள்ளைமயும் ெத�ய வந்துள்ளது. மத-
வச்� �ந்தெவவ �ரேதசத்ைத ேகந்�ரமாகக் 
ெகாண்டு 1997 ஆம் ஆண்டு காலப்���ல், 
இத்ேதக்க வனம் �ந்தெவவ �ராம அ��-
ருத்� சங்கத்�ன் மூலம் ஆரம்�க்கப்பட்டது.

ரலபனாவ, �ந்தெவவ, து�ன்தகம, ரம்ப-
குளம் ஆ�ய �ரேதசங்க�ல், இந்த உற்பத்� 
�ட்டம் ஆரம்�க்கப் பட்�ருந்தது.

புத்தளம் �னகரன் �ருபர் 

வட மாகாணத்��ருந்து முஸ்�ம்கள் பல-
வந்தமாக ெவ�ேயற்றப்பட்டைமைய �ைன-
வுகூர்ந்து, கடந்த ெவள்�க்�ழைம (30) 
31ஆவது கருப்பு ஒக்ேடாபர் �னம் அனுஷ்-
�க்கப்பட்டது. புத்தளம் �ந்த� ேகட்ேபார் 
கூடத்�ல் இந்�கழ்வு நடந்தது. 

பலவந்தமாக ெவ�ேயற்றப்பட்ட யாழ், 
முஸ்�ம் அைமப்பு (EJMA) இந்�கழ்ைவ 
ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தது. 

வடக்கு முஸ்�ம்க�ன் �ள் கு�ேயற்-
றத்ைத து�தப்படுத்துதல், பா�க்கப்பட்-
டவர்களுக்கு இழப்�டுகைள வழங்குதல் 
காணாமலாக்கப்பேடாருக்கு �� வழங்குதல், 
இவற்ைற நைடமுைறப்படுத்தவதற்கு ஜனா-
�ப� ஆைணக்குழு அைமத்தல் ேபான்ற 
ேகா�க்ைககள் முன் ைவக்கப்பட்டன. 

ேமலும் இந்�கழ்வு ெதாடர்பாக நடத்-
தப்பட்ட �னா, �ைடப் ேபாட்��ல் பங்-
குபற்� ெவற்� ெபற்றவர்களுக்கு மூன்று 
தசாப்த கருப்பு ஒக்ேடாபர் �ைனவுச் �ன்னங்-
களும் சான்�தழ்களும் வழங்கப்பட்டன. 

ெவௗிேயற்றத்ைத  
நிைனவுகூர்ந்து 
புத்தளத்தில் ைவபவம் 

ேதக்க மரங்கள் 
கடத்தப்படுவதாக 
கவைல

ngUe;Njhl;lj; Jiw mikr;R

njd;id> fpj;Jy; kw;Wk; gidr; nra;if 

Nkk;ghL kw;Wk; mit rhu;e;j ifj;njhopy; 

gz;lq;fs; cw;gj;jp gy;tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

,yq;if njd;id Muha;r;rp epWtfk;

Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;Lf;fhd tpz;zg;gk;

Gjpa fyg;gpd njd;dq;fd;W ehw;W Njhl;lk; mikj;jy; kw;Wk; Kjpu;r;rpaile;j jha; 

njd;idapypUe;J if kfue;j Nru;f;if %yk; fyg;gpd tpj;J cw;gj;jp nra;jy;

r%f mstpy; (rpwpa kw;Wk; eLj;ju) Gjpa fyg;gpd njd;dq;fd;W ehw;W Njhl;lk; 
mikj;jy; kw;Wk; ,yq;if njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; cUthf;fg;gl;l if 
kfue;j Nru;f;if njhopy; El;gj;ij gad;gLj;jp fyg;gpd tpj;J cw;gj;jp nra;jy; 
Mfpatw;wpy; xd;wpid my;yJ ,uz;bidAk; Nkw;nfhs;s Mu;tKs;s cs;ehl;L (mur/
jdpahu;) epWtdq;fs; my;yJ jdpeguplkpUe;J Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;Lf;fhd 
tpz;zg;gkhdJ ,yq;if njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; tuNtw;fg;gLfpwJ. gpd;tUk; 
epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfis gpd;gw;wf;$ba KjyPl;lhsu;fs; njd;id Muha;r;rp 
epWtfj;jpw;F rku;g;gpf;f jFjpAilatu;fshtu;. epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfs;

i.  if kfue;j Nru;f;if gpuptpid mikj;jy; 
 a.  cric60 ,dj;jpypUe;J Njhw;Wtpf;fg;gl;l kukhdJ khj;jpuNk jhaj;jhtukhf 

gad;gLj;j Ntz;Lk;. 
 b.  njupT nra;ag;gl;l Njhl;lkhdJ Fiwe;jJ 200 jha; kuq;fis nfhz;bUf;f 

Ntz;Lk;. 
 c.  ,yq;if Fl;il ,d njd;id my;yJ njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; 

gupe;Jiuf;fg;gLfpd;w Fl;il njd;id ,dkhdJ kfue;j jhjhf gad;gLj;jg;gl 
Ntz;Lk;. KjyPl;lhsuplk; Fl;il njd;id ,y;yhjtplj;J Fl;il jhjhdJ 
njd;id Muha;r;rp epWtfj;jplkpUe;J nfhs;Kjy; nra;a Ntz;Lk;. 

ii.  Gjpa tpj;J Njhl;lk; mikj;jy; 
 a.   njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; gupe;Jiuf;fg;gLfpd;w Fl;il njd;id kw;Wk; 

nel;il njd;id ,dk; tpij Njhl;lk; mikf;f gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 
 b.  tpij Njhl;lk; mikg;gjw;fhd nel;il kw;Wk; Fl;il njd;id ,dq;fis 

fz;lwpa njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; cjt KbAk;. 
 c.  tpij Njhl;lk; mikg;gjw;fhd epyg; gFjpapid fz;lwpa Ntz;baJ 

KjyPl;lhsupdJ nghWg;ghFk;. 
 d.  tpij Njhl;lk; mikf;f kw;Wk; if kfue;j Nru;f;ifapid gapw;Wtpf;f Ntz;ba 

njhopy;El;g cjtpapid njd;id Muha;r;rp epWtfk; toq;FtJld; njd;id 
Muha;r;rp epWtf epakq;fSf;F cl;gl Ntz;Lk;. 

iii.  tpij cw;gj;jp nray; jpl;lkhdJ njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; fz;fhzpf;fg;gl;L 
juf;fl;Lg;ghL nra;ag;gLk;. 

iv.  KjyPl;lhsu; tpij cw;gj;jp Njhl;lk; kw;Wk; if kfue;j Nru;f;if gpupT 
Mfpatw;Wf;fhd KOikahd KjyPl;bid Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

v.  KjyPl;lhsu;fs; tpij cw;gj;jp epWtdj;jpd; ngaupy; jq;fs; njd;id ehw;W 
Nkilfis elhj;j> ehw;Wf;fis tpw;gid nra;a mDkjp mspf;fg;gLk;.

vi.  Fwpg;gpl;l epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfis Vw;Wf; nfhs;tjhf ,yq;if njd;id 
Muha;r;rp epWtfk; kw;Wk; KjyPl;lhsu;fSf;fpilNa xg;ge;jkhdJ ifr;rhj;jplg;gLjy; 
fl;lhakhdjhFk;.

vii.  cld;gbf;if xg;ge;jkhdJ xt;nthU tUlKk; GJg;gpf;fg;gLtJld; njd;id 
Muha;r;rp epWtfj;jpd; fz;fhzpg;G nrytPdq;fSf;fhf tUlhe;j gjpTf; fl;lzk; 
mwtplg;gLk;. 

Mu;tKila KjyPl;lhsu;fs; jq;fsJ Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;L tpz;zg;gk; njd;id 
fyg;gpd tpj;J cw;gj;jp vd gpujhd jiyg;gplg;gl;L jiytu;> njd;id Muha;r;rp rig> 
gz;bUg;Gt Njhl;lk;> YZtpy; vd;w Kftupf;F jghy; %yKk; mjd; Nkyjpf gpujpahdJ 
chairmancri@sltnet.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F 2021 Mz;L etk;gu; khjk; 17 Mk; 
jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

Nkyjpf jfty;fSf;F 1928 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf my;yJ 0704001928 
tl;rg; ,yf;fj;jpD}lhf njhlu;G nfhs;sTk;.

jifikAila KjyPl;lhsu;fSf;F Nkyjpf jfty;fs; mspf;fg;gl epfo;epiy gapw;rp 
gl;liwf;F miof;fg;gLthu;fs;.

itj;jpa fyhepjp rhuq;f mofngUk 
jiytu; 
njd;id Muha;r;rp rig

2021/11/01

ngUe;Njhl;lj; Jiw mikr;R

njd;id> fpj;Jy; kw;Wk; gidr; nra;if 

Nkk;ghL kw;Wk; mit rhu;e;j ifj;njhopy; 

gz;lq;fs; cw;gj;jp gy;tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

,yq;if njd;id Muha;r;rp epWtfk;

Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;Lf;fhd tpz;zg;gk;

r%f mstpy; (rpwpa kw;Wk; eLj;ju) njd;id ehw;W Nkil 
];jhgpj;jy; kw;Wk; r%fj;jpw;fhd njd;dq; fd;W cw;gj;jp nra;jy;
r%f uPjpapy; fhzg;gLk; Nfs;tpapid jpUg;jpg;gLj;Jk; tz;zk; r%f mstpy;(rpwpa 

kw;Wk; eLj;ju ) njd;id ehw;WNkil vg;jhgpf;fg;gl;l ,yq;if njd;id Muha;r;rp 

epWtfj;jpdhy; Mu;tKs;s cs;ehl;L (mur/jdpahu;) epWtdq;fs; my;yJ jdpeguplkpUe;J 

Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;Lf;fhd tpz;zg;gkhdJ tuNtw;fg;gLfpwJ. gpd;tUk; epge;jidfs; 

kw;Wk; tpjpKiwfis gpd;gw;wf;$ba KjyPl;lhsu;fs; njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpw;F 

rku;g;gpf;f jFjpAilatu;fshtu;.

epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfs; 

i.  tUlhe;jk; 1000-10>000 tpijfs; ,lg;gl NghJkhd msT ,ltrjp kw;Wk; ehw;W 

Nkilf;fhd ePu;g;ghrd trjp Mfpatw;iw KjyPl;lhsu; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

ii.  njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w tpijfs; khj;jpuNk 

Kd;nkhopag;gLfpd;w ehw;W Nkilfspy; tsu;f;fg;gl Ntz;Lk;. mj;Jld; nghypj;jPd; 

igfspy; khj;jpuk; ehw;Wf;fs; tsu;f;fg;gl Ntz;Lk;. 

iii.  KjyPl;lhsu; KOikahd KjyPl;bid Nkw;nfhs;s NghJkhd epjpapid nfhz;bUf;f 

Ntz;Lk;. 

iv.  ehw;W Nkil ];jhgpj;jy; kw;Wk; mjd; guhkupg;Gf;fhd njhopy;El;g cjtpahdJ 

njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; toq;fg;gLk;. njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpd; 

gupe;Jiufs; gpd;gw;wp ehw;W Nkil Kfhik nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

v.  ehw;W Nkilfspy; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w ehw;Wfspd; juk; cWjp nra;ag;gl 

njd;id Muha;r;rp epWtfj;jpdhy; ehw;W cw;gj;jp epfo;r;rpahdJ fz;fhzpf;fg;gLk;. 

vi.  Mu;tKs;stu;fs; xg;ge;jj;jpy; Fwpg;gpl;l epge;jid kw;Wk; tpjpKiwfis gpd;gw;Wtjw;F 

cld;gLtjhf njd;id Muha;r;rp epWtfj;Jld; cld;gbf;if xg;ge;jnkhd;iw 

ifr;rhj;jpl Ntz;Lk;.

Mu;tKila KjyPl;lhsu;fs; jq;fsJ Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;Lf;fhd tpz;zg;gkhdJ 

'njd;id ehw;W Nkil ];jhgpj;jy;" vd gpujhd jiyg;gplg;gl;L jiytu;> njd;id 

Muha;r;rp rig> gz;bUg;Gt Njhl;lk;> YZtpy; vd;w Kftupf;F jghy; %yKk; mjd; 

Nkyjpf gpujpahdJ chairmancri@sltnet.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F 2021 Mz;L etk;gu; 

khjk; 17 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fSf;F 

1928 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf my;yJ 0704001928 tl;rg; ,yf;fj;jpD}lhf 

njhlu;G nfhs;sTk;. jifikAila KjyPl;lhsu;fSf;F Nkyjpf jfty;fs; mspf;fg;gl 

epfo;epiy gapw;rp gl;liwf;F miof;fg;gLthu;fs;.

itj;jpa fyhepjp rhuq;f mofngUk 

jiytu; 

njd;id Muha;r;rp rig

2021/11/01

,yq;if rdehaf Nrh\ypr 
Fbaurpd; murhq;fk;

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; 
tbfhyikg;G rig

gpw;Nru;f;if - 01 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

jpfjp: 2021 etk;gu; 03

fld; ,y. kw;Wk; jpl;lg; ngau;: ADB LOAN NO: 3030-SRI
ADB cjtpaspf;fg;gl;l ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; 
Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk; - jpl;lk; 2

xg;ge;j ,y.  : GCWWMIIP/ADB/SOLAR/NCB/43
xg;ge;jj; jiyg;G :  NWSDB> ,uj;kyhidapy; Gjpa gapw;rp 

ikaf; fl;blj;jpy; 250 kW On- Grid #upa 
gdy; mikg;G kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; 
toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;> Nrhjid 
kw;Wk; nraw;glitj;jy;. 

2021 xf;Nlhgu; 06 Mk; jpfjp nla;yp epA];>jpdkpd> etkzp 
gj;jpupiffs; kw;Wk; Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig 
,izajsj;jpy; ntspaplg;gl;l “NWSDB> ,uj;kyhidapy; Gjpa 
gapw;rpf; ikaf; fl;blj;jpy; 250 kW On- Grid #upa gdy; mikg;G 
kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;> 
Nrhjid kw;Wk; nraw;glitj;jYf;fhd” mry; tpiykDf;fSf;fhd 
miog;gpy; gpw;Nru;f;fg;gl;L jpUj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;jg; gpw;Nru;f;if 
1 ,d; midj;J NjitfSk; ,jd;gpd; tpiykD Mtzk; 
kw;Wk; tpiykD Mtzq;fs; njhlu;ghd ve;j KbtpYk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpw;Nru;f;if-2 (njspTfSf;fhd KbTfSld; 
tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G epkplk;) “jpl;l Kfhikj;Jt 
gpupT> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L 
KjyPl;L jpl;lk;> ,y. 65> Gdpj Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06” 
vd;w Kftupapy; toq;fg;gLk;.    

2021 etk;gu; 17 Mk; jpfjp 10:00 kzp tiu tpiykD rku;g;gpf;Fk; 
,Wjpj; jpfjp ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; fhyk; rhjhuz Ntiy 
ehl;fspy; 09:00 kzp njhlf;fk; 15:00 kzp tiu 2021 etk;gu; 16 
Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.  

mry; tpiykD Mtzj;jpd; Vida midj;J tpjpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSk; khw;wkpd;wp ePbf;fpwJ.

jiytu;>
jpl;l ngWiff; FO (PPC) – rpNu\;l
ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt
Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk; (GCWWMIIP)>
Njrpa ePu;toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig.
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kPhpfk gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhd ngWif mwptpj;jy;
kPhpfk gpuNjr rigf;Fhpj;jhd ,q;F gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rpf; filfs; kw;Wk; nghJ kyry$lq;fspd; tpw;gid chpikia 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 

2022-12-31Mk; jpfjp tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2.   Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLjy;  :  2021-11-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-22Mk; jpfjp tiu

   (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu)

 Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLjy; : 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu

 Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLjy; : 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F 

3.  gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gj; njhiffis kPhpfk gpuNjr rig gpujhd 

mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Fiwe;jgl;r Nfs;tpj; njhiff;Ff; Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. mt;thwhd Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpg; gpizj; njhif 

kw;Wk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhz;L Nfs;tpfisr; rkh;g;;gpf;fhj Nfs;tpjhuh;fspd; itg;Gj; njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.

5.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. chpa tpz;zg;gf; fl;lzk; kw;Wk; itg;Gj; njhifia 

kPhpfk gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp 2021-11-22Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpz;zg;gjhuh;fs; Njrpa milahs ml;;iliar; rkh;g;gpj;J jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,jw;F 

Kd; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd Mjdq;fspd; tpw;gid chpikia Fj;jiff;F vLj;J cld;gbf;ifia kPwpAs;s xg;ge;jjhuh;fSf;F tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.

7.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ntt;Ntwhfg; g+h;j;jp nra;jjd; gpd; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vd;gtw;iw ntt;Ntwhd ,U ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfspdJk; 

gpd;Gwj;jpy; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapDs; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l Nfs;tpfis ~~jiyth;> kPhpfk gpuNjr rig> kPhpfk|| vDk; Kfthpf;F 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00  kzpf;F 

Kd; kPhpfk gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpw;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;.

8.  Nfs;tpfs; 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F kPhpfk gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,jpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ vOj;J%yk; mjpfhuk; 

toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

9.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;likia cq;fSf;F mwptpj;jjd; gpd; 14 ehl;fSf;Fs; tpz;zg;gpj;j njhifapd; 25% njhif ghJfhg;G itg;ghf 

rigapy; itg;Gr; nra;J cld;gbf;ifnahd;wpw;Fs; gpuNtrpf;f Ntz;Lk;.  ,jw;Fg; Gwk;ghf cq;fshy; tpz;zg;gpj;Js;s njhifapd; 75% njhiff;Fr; rkkhd Mjd 

itg;nghd;iw  (tpisr;ry; Fj;jif jtph;e;j) itj;jy; Ntz;Lk;.

10.  rigf;Fhpj;jhd nghJf; fhzpfspd; tpisr;ry;fis Fj;jiff;F toq;FtjhdJ tUlhe;jk; Fj;jiff;F toq;fg;gLk; fhzpia rigapd; VjhtJ xU nghJ Ntiyf;fhf 

Njitg;gLk; NghJ kPsg; ngw;Wf;nfhs;Sk; epge;jidAldhFk;.

11.  Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; vd;gd Nfs;tpf; FOtpd; jPh;khdkhFk; vd;gJld; rigapd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPH;khdkhFk;.

12.  NkYk; tpguq;fs; Njitahdhy; kPhpfk gpuNj rigapd; gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlh;G nfhz;L tprhhpj;jwpayhk;.

 njhiyNgrp ,y. 0332273206> 0332273282

ml;ltiz

njh. 

,y.
Mjdq;fspd; tpguk;

Fiwe;j gl;r 

Nfs;tpj; njhif 

Nfs;tpg; gpiz 

njhif 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

01 kPhpfk thur; re;ij kw;Wk; ehshe;j re;ij 3,610,586.00 361,058.60 1,000.00
02 kPhpfk ,y. 1 Nfhopapiwr;rpf; fil 1,162,000.00 116,200.00 1,000.00
03 kPhpfk ,y. 2 Nfhopapiwr;rpf; fil 1,303,200.00 130,320.00 1,000.00
04 kPhpfk gd;wpapiwr;rpf; fil 600,000.00 60,000.00 1,000.00
05 kPhpfk khl;biwr;rpf; fil 933,000.00 93,300.00 1,000.00
06 kPhpfk Ml;biwr;rpf; fil 64,575.00 6,457.50 1,000.00
07 kPhpfk rigf;Fhpa thur;re;ij ,lg;gug;gpd; kPd; jl;L (,y. 1) 64,575.00 6,457.50 1,000.00
08 kPhpfk rigf;Fhpa thur;re;ij ,lg;gug;gpd; kPd; jl;L (,y. 2) 784,350.00 78,435.00 1,000.00
09 kPhpfk rigf;Fhpa thur;re;ij ,lg;gug;gpd; kPd; jl;L (,y. 3) 79,275.00 7,927.50 1,000.00
10 kPhpfk rigf;Fhpa thur;re;ij ,lg;gug;gpd; kPd; jl;L (,y. 4) 78,855.00 7,885.50 1,000.00
11 kPhpfk rigf;Fhpa thur;re;ij ,lg;gug;gpd; kPd; jl;L (,y. 5) 78,855.00 7,885.50 1,000.00
12 Gjpa g]; epiya kyry$lk; 280,000.00 28,000.00 1,000.00
13 gioa g]; epiya kyry$lk; 12,000.00 1,200.00 1,000.00
14 Rw;Wtl;l kyry$lk; 15,000.00 1,500.00 1,000.00
15 yPnyz;btj;j kyry$lk; 15,000.00 1,500.00 1,000.00
16 fPdnjdpa nghJ kyry$lk; 2,000.00 200.00 1,000.00
17 epy;jpa nrtd nghJf; fhzp (90 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,500.00 450.00 1,000.00
18 08 Vf;fh; jtrp tj;j rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 3,000.70 300.07 1,000.00
19 ehy;y nlhdhy;l; Njhl;l Fsj;jpw;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 2,000.00 200.00 1,000.00
20 fq;nfhlaha Vyf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 1,900.00 190.00 1,000.00

21
mLNg nkhl;lntttj;j rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 11Mk; fl;lk; 

(01 Vf;fh; 46 Ngh;r;) 11 njd;id kuq;fs; 2,000.00 200.00 1,000.00

22
ty;NghjNy fpwPd;tpNy[; 1Mk; fl;l rigf;Fhpj;jhd 1Mk; fl;lk; 17 gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F 

toq;Fjy; (01 Vf;fh;) 08 njd;id kuq;fs; 2,000.00 200.00 1,000.00

23
njkl;ltj;j nkjtj;j rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (120 Ngh;r;) 07 

njd;id kuq;fs;; 2,000.00 200.00 1,000.00

24 njj;dhfk nghuYnfhl v];Nll; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (17 Ngh;r;) 2,500.00 250.00 1,000.00
25 fz;lyk gpd;dnfhy;y Njhl;lj;ij FWfpa fhy gaph;r;nra;if (37.7 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 3,500.00 350.00 1,000.00

26
fz;lyk kpdpkYt gd;rytpw;F Kd;dhYs;s fhzp ,RW Vyf; Mjd Vyf; fhzpapd; nghJ gFjpia 

tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (43 Ngh;r;) 2,500.00 250.00 1,000.00

27 kJUgpl;ba ehnrtd tj;j (60 Ngh;r;) tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00
28 kJUgpl;ba Njhl;lk; ghh;f; 1 gFjpia (15 Ngh;r;) tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,500.00 150.00 1,000.00

29
kUJgpl;ba v];Nll; ghh;f; 11 gFjpia (60 Ngh;r;) FWfpa fhy gaph;r;nra;if tpisr;riy Fj;jiff;F 

toq;Fjy; 3,500.00 350.00 1,000.00

30 ehy;y cYnfjutj;j (82 Ngh;r;) FWfpa fhy gaph;r;nra;iff;F 4,000.00 400.00 1,000.00
31 ehypy i`Nt rpl;b (47 Ngh;r;) 01 njd;id kuk; FWfpa fhy gaph;r;nra;iff;F Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,500.00 250.00 1,000.00
32. ehy;y rpl;bNfl; Njhl;l (33 Ngh;r;) tpisr;riy Fj;jiff;F tpLjy; 2,500.00 250.00 1,000.00
33. ehy;y epf;];Nghl; FW}g; (120 Ngh;r;) tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,500.00 250.00 1,000.00
34. ehy;y [k;Gf`h Njhl;lk; (50 Ngh;r;) xU njd;id kuk; FWfpa fhy gaph;r;nra;iff;F 1,500.00 150.00 1,000.00
35. ehy;y nfh];f]; Njhl;lk; (20 Ngh;r;) FWfpa fhy gaph;r;nra;iff;F 2,500.00 250.00 1,000.00
36. NyhYthnfhl ud;KR cad (50 Ngh;r;) tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00
37. gy;Nynty MAh;Ntj fhzpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,500.00 150.00 1,000.00
38. gy;Nynty cg mYtyf fhzpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 6,500.00 650.00 1,000.00
39. fphpgyKy;y fpuhk rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00
40. ghJuhnfhl Vf;fhguk;tj;j fpuhk rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00
41 NtglKy;y nuf;fy;y Njhl;l (jhpR epyk;) fhzpia FWfpa fhy gaph;r;nra;iff;F  Fj;jiff;F toq;Fjy; 5,500.00 550.00 1,000.00

42.
NtglKy;y fhf;nfNytj;j rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Nja;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (04 njd;id 

kuq;fs;) 2,000.00 200.00 1,000.00

43.
gpuf;yz;l Njhl;lj;jpd; rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (01 Vf;fh;) 14 

njd;id kuq;fs; 7,000.00 700.00 1,000.00

44.
Eq;fKt rprpy; nrtd fhzpapd; rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (06 

njd;id kuq;fs; jhpR epyk;) 3,000.00 300.00 1,000.00

45.
cLfk N[jtd Njhl;l fhzpapd; rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; (75 

Ngh;r;;) 15 njd;id kuq;fs; 8,000.00 800.00 1,000.00

46.
kjugpbnfhnly;y fhzpapy; rdr%f epiyankhd;W eph;khzpf;fg;gl;Ls;sJ. (15 Ngh;r;) FWfpa fhy 

gaph;r;nra;iff;F  Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00

47. jhnrd;gt;t fhzpia (jhpR epyk; 15 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
48. fy;vypa NtglKy;y fhzp (10 Ngh;r;) jhpR epiyaj;ij Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00
49. nty;ytpy Kjy;y <hpaf` Njhl;lj;jpd; xJf;fg;gl;l fhzpia (jhpR epyk;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
50. fPdty `hpj cad rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,200.00 420.00 1,000.00
51. fPdty v];Nll;il Fj;jiff;F toq;Fjy; (34 Ngh;r;) 02 njd;id kuq;fs; 4,000.00 400.00 1,000.00

52.
N[jtd v];Nll; 2tJ jpl;lj;jpd; rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy;  - 12 

njd;id kuq;fs; 4,500.00 450.00 1,000.00

53. Ntty;njdpa Jj;jphpN`d Njhl;lj;jpd; rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00

54.

jq;Nfhtpl;l klghtpl (rpak;gyf` Njhl;lk;> njhby;yf` Njhl;lk;> mk;gf` Njhl;lk;) rigf;Fhpj;jhd 

gFjpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; - 03 njd;id kuq;fs;> 02 fhl;L <ug;gyh> 01 gyh kuk; (rhpTld; 

cs;s fhzp) 
1,000.00 100.00 1,000.00

55.
kf;fjpnfhl nghy;N`d v];Nll; (18 Ngh;r; - 24 njd;id kuq;fs;) rigf;Fhpj;jhd gFjpapd; Njq;fha; 

tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00

56.
ue;jhtLd;d n`l;njdp fe;j nghy;N`d Njhl;lk; 23.75 Ngh;r; (1 f[{ kuk;> 02 njd;id kuq;fs;) tpisr;riy 

Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00

57. Ntty;njdpa g`yfk njy;f`tj;j kw;Wk; fygltj;j Nfhk;gf`tj;j (10 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
58. Ntty;njdpa g`yfk njy;f`tj;j kw;Wk; fygltj;j Nfhk;gf`tj;j (15.9 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
59. jq;Xtpl;l FUe;Jtj;j (30 Ngh;r;) ntw;Wr; fhzpia Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
60. jq;Xtpl;l klghtpl;l `t;yhfy fe;j (18 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
61. jq;Xtpl;l klghtpl;l `t;yhfy fe;j (27 Ngh;r;) Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
62. vl;lxf`ye;j fNznfhl tpNy[; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00
63. Ntnty;njdpa ,`yfk njy;f`tj;j N`tj; Ky;y njdpa tj;j (25 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
64. Ntnty;njdpa ,`yfk nj`pf` Fk;GNu tj;j (10 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
65. klghtpl;l nfhd;df`ye;j vdg;gLk; n`huf];kq;fl MrphpGu fhzpapd; (38.95) 1,000.00 100.00 1,000.00
66. tPu#hpa fe;j> tPu#hpa fe;j v];Nll; (24.5 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
67. vy;y Ky;y Ntgl ltj;j (27. 5 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
68. jq;Xtpl;l FUe;Jtj;j (1 W}l; > 17.65 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
69. tPu#hpa fe;j> tPu#hpa fe;j v];Nll; (3 W}l; 1.9 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
70. n`l;njdpfe;j> fe;jnfNytj;j (19.7 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
71. Ntnty;njdpa g`yfk (n`g;gpNyz;l; v];Nll;) (34.85 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00
72. mUf;nfhl fygltj;j (08 Ngh;r;) 1,000.00 100.00 1,000.00

73.
gdhty fpuhkj;jpy; mike;Js;s gdhtytj;j nghJf; fhzpapd; (N`hk;Nyd;l epWtdj;jpdhy; Vykplg;gl;l 

fhzpapd; nghJf; fhzp) 5,000.00 500.00 1,000.00

74. gdhty fpuhkj;jpy; mike;Js;s jk;Nuhtj;j rigf;Fhpj;jhd nghJf; fhzp 5,000.00 500.00 1,000.00

75.
FhPnfhl;Lt fpuhkj;jpy; mike;Js;s gpiuk; Adpf; rigf;Fhpj;jhd Mjdj;jpd; tpisr;riy Fj;jiff;F 

toq;Fjy; 4,000.00 400.00 1,000.00

76. `q;[nghyapy; mike;Js;s tpd;bNuh];tj;j rigf;Fhpj;jhd Mjdk; 5,000.00 500.00 1,000.00
77. k`hNkhUtj;j> ehy;y nfd;hpr; fhzpapy; rigf;Fhpj;jhd nghJf; fhzp 4,000.00 400.00 1,000.00
78. NyhYthnfhl fpuhkj;jpy; mike;Js;s muq;fl (thnfhl tj;j v];Nll;) rigf;Fhpj;jhd nghJf; fhzp 5,000.00 500.00 1,000.00
79. kPhpfk RJ Nghjpa mUfpYs;s rigf;Fhpj;jhd nghJ Mjdk; - 1 tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00
80. yPNyz;l;tj;j fhzpapd; nflnfy frapy; mike;Js;s nghJf; fhzpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 1,000.00 100.00 1,000.00
81. yPNyz;l;tj;j fhzpapd; ney;yp frapy; mike;Js;s nghJf; fhzpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00
82. nldp tpFk;nghy ghyh; ghlrhiy fhzpapd; tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 2,000.00 200.00 1,000.00
83. FhPnfhl;L fpuhkj;jpy; mike;Js;s epf;nfhy;ytj;j nghJf; fhzpapd; (gpiuk; 1, 11, 111) 10,000.00 1,000.00 1,000.00
84. ehy;y fpuhkj;jpy; mike;Js;s khXa Njhl;lf; fhzpapd; tpisr;ry; 3,000.00 300.00 1,000.00
85 khynjdpa `hpjcad tpisr;riy Fj;jiff;F toq;Fjy; 10,000.00 1,000.00 1,000.00

 thur; re;ij> ehshe;j re;ij> ,iwr;rpf; filfs; kw;Wk; kPd; thbfSf;fhd Nfs;tpfisg; ngw;Wf;nfhs;gth; mth;fNs ePh;f; fl;lzk; kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzg; gl;bay;fisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

kyry$l Kiwikfis Fj;jiff;F vLg;gth;fs; ePh;f; fl;lzk;> kpd;rhuf; fl;lzq;fisr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; fyp gTrh; %yk; ,iaGila Nritfis nra;J 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

 ruj; ee;jrphp uzJq;f>

 jiyth;> kPhpfk gpuNjr rig.

gj;juKy;iy nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> Nky; khfhz 
rig mYtyf tshfj;jpy; gzpahw;Wk; gzpf; FOTf;fhf 
2022 Mk; Mz;Lf;Fs; Nghf;Ftuj;J Nritia toq;Ftjw;F 
nghUj;jkhd Nrit toq;Feu;fis Nju;T nra;tjw;fhf 
Nky; khfhzj;jpy; epue;jukhf trpg;gtu;fsplk; ,Ue;J 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2021.11.05 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.16 Mk; jpfjp tiu 
K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu xU tpz;zg;gg; 
gbtj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj 2500.00 &gh kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 
gpiz itg;Gf; fl;lzkhf 10>000.00 &ghit gj;juKy;iy> 
nfh];tj;j> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,yf;fk; 204> 
jiyik nrayf mYtyfk;> 6MtJ khbapy; mike;Js;s 
epjpg; gpupTf;F nrYj;jpa gpd;du; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il> 
4MtJ khbapy; mike;Js;s ngWifg; gpuptpy; rku;g;gpj;j 
gpd; tpiykD tpz;zg;gg; gbtj; njhFjpia ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;. ,e;jf; fhyj;jpy; jiyik nrayhsu; mYtyfj;jpd; 
(epu;thfk;) gpuptpy; my;yJ jiyik nrayhsu; mYtyfj;jpd; 
adm.chiefsec.wp.gov.lk vd;w ,izajsj;jpd; %yk; tpiykD 
Mtzj;ij guPl;rpf;f KbAk;. 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd fbj 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L> ntt;Ntwhd 
,U fbj ciwfspy; ,l;L> me;j ,U fbj ciwfisAk; 
10” x 4” msthd fbj ciwapy; ,l;L> 2021.11.17 Mk; jpfjp 
gp.g. 1.00f;F Kd;du; jiytu;> ngWiff; FO> jiyik 
nrayhsu; mYtyfk;> ehd;fhtJ khb (04)> “Nky; khfhz 
rig fl;blk;”> ,yf;fk; 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ 
my;yJ fzf;fhsu; (epu;thfk;) cj;jpNahfg+u;t miwapy; 
itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F iffshy; 
nfhz;Lte;J ,Ltij Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. tpiykD 
,Lk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Nky; 
khfhz rig gzpf; FOtpd; Nghf;Ftuj;jpw;fhf tpiykDf; 
Nfhuy;” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpiykD toq;FtJ njhlu;gpy; ,Wjp KbT ngWiff; FO 
trkhdJ.

fUj;jpy;nfhs;sTk;:- ,e;j tpiykDit rku;g;gpg;gjw;F 
jiyik nrayhsu; mYtyfj;jpd; %yk; toq;fg;gl;Ls;s 
Mtzq;fis khj;jpuk; gad;gLj;j Ntz;Lk;. mt;thwpy;yhj 
tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis 0112093249 ,d; %yk; 
fzf;fhsiu (epu;thfk;) mioj;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

jiytu;>
ngWiff; FO
jiyik nrayhsu; mYtyfk;>
Nky; khfhzk;>
,yf;fk; 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;iy
2021.11.03         

jiyik nrayhsu; mYtyfk; - Nky; khfhzk;

Nky; khfhz rig mYtyf gzpf; FOTf;F 
Nghf;Ftuj;J Nrit toq;Ftjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;.

ngWif mwptpj;jy;
kpDtq;nfhl efu rig

kpDtq;nfhl efy rigapd; Gjpa ehd;F khb E}yff; 
fl;blj;jpw;F> gpd;tUk; gz;lq;fisj; jdpj;jdp cUg;gbfshf 
toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wd.

2021.11.02 md;W K.g.9.00 Kjy; 2021.11.15 md;W gp.g.2.00 tiu 
chpj;jhd mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;GfSld; $ba 
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. mjw;fhf kPsspf;fg;glhj 
&gh.1000.00 ,w;fhd gbtf; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 
midj;J tpiykDf;fSk;> kpDtq;nfhl efurigapdhy; 
toq;fg;gLk; gbtq;fspy; ,jw;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. 2021.11.16 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykDf;fs; 
%lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. 

njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2295275 I mioj;J efu rigapd; 
nrayhshplk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlh; 
,yf;fk;

cUg;gb

01 jPaizg;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

02 52' njhiyfhl;rp ,ae;jpuk; 01

03 17 fzdp ,ae;jpuq;fs; 05

04 TAB 03

05 Newspaper Digital Screen 01

06 Stand Digital Screen 02

07 Name board Digital Screen 01

08 CCTV Camera System (miktplg; ghprPyidapd; 
gpd;dh; tpiykDr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

vr;.Nf.vd;. ePy;[aNrd> 

jiyth;

efurig
kpDtq;nfhl

2021.11.01
kpDtq;nfhl efu rig

tpiykDf; Nfhuy;
nghJ itj;jparhiy - Etnuypah

rpw;Wz;br;rhiyr; Nritia eilKiwg;gLj;jy; - 2022
Etnuypah nghJ itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj;jiythpdhy;> 
Etnuypah Gjpa itj;jparhiyapd; gpujhd rpw;Wz;br;rhiy 
kw;Wk; gzpf;FOtpdhpd; rpw;Wz;br;rhiyfis 2022Mk; Mz;by; 
xU tUlfhyj;jpw;F eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf jifikAs;s 
tpiykDjhuHfsplkpUe;J> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ.

1.  2021.11.05 Kjy; 2021.11.26 md;W K.g. 9.00 - gp.g. 2.30 tiu thu Ntiy 
ehl;fspy; ,ytrkhf ,t;itj;jparhiyapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 
tpiykDg;gbtq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

2.  ,jw;fhfj; jifikAs;s tpiykDjhuHfspdhy;> gbtf;fl;lzkhd 
&gh 2>000.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,t;itj;jparhiyapd; 
fzf;fhshplk; nrYjjpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld; vOj;JUt 
tpz;zg;gnkhd;W kw;Wk; Njrpa milahs ml;il rkHg;gpf;fg;gly;  
Ntz;Lk;. 2021.11.05 Kjy; 2021.11.26 tiu> thu Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu Etnuypah nghJ itj;jparhiyapd; 
gpujhd mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  midj;JtpiykDf;fSlDk;> kPsspf;fg;gLk; &gh 50>000.00 ,w;fhd 
gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~Etnuypah nghJ itj;jparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiyr; Nritia 
toq;fypw;fhd tpiykD 2022| vd;W Fwpg;gpl;L> 2021.11.29 md;W 
K.g. 11.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> 
~gzpg;ghsH> nghJ itj;jparhiy - Etnuypah| vd;w Kfthpf;Fg; 
gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. md;Nwy;> mYtyfg; ngWifg; 
ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fs; 
%lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 
tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg; ngw;w gpujpepjpnahUtH 
rKfkspj;jpUf;fyhk;.

5.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw 
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff; 
FOtpw;F chpj;jhFk;.

tpguq;fis: 052-2221417> 052/2221408 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; 
%yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpN\l itj;jpaH kN`e;jpu nrndtpuj;d>
jiytH>
gpuhe;jpag; ngWiff; FO>
nghJ itj;jparhiy> Etnuypah.
2021.11.01
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

Gyikf; fjpu;
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் --– I

எல்லா வினலாக்களுககும் 45 நிமிட நேரத்தினுள் விடட அளியுங்கள்.  இவ்வினலாக்களுக்கலான விடட்கள் அடுத்்த வலாரம் பு்டைக ்கதிரில  வவளியிடப்படும்.
   ்பகுதி – 2 ைலாதிரி வினலாத்்தலாள் அடுத்்த வலாரம் உங்கள் ்கரங்களில!

45 நிமிடம

(10ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

Gyikf; fjpu;
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் -– I(00 ஆம ்பக்கத ததாடர்)

 நீரில் வாழும் பிராணிகள்

நீர்யாமன

இறால்

்கடலடமட

்கடலாமை

நடசததிரமீன் முதமல

தண்ணீர்ப்்பாமபு நீர்நாய் ்கடற்பசு

மீன்

்கணவாய்

நண்டு

 மரபுச் ச�ாறகள்
பிராணி்களின் இருப்பிடங்கள்

* ்கமறயான்  -     புறறு
* ஆடடுப் -    ்படடி
* ைாடடுத -     ததாழுவம
* குதிமர -     த்காடடில்
* க்காழி -     ்பண்மண
* குருவி -    கூடு
* சிலந்தி -     வமல
* எலி -     வமை
* நண்டு -     வமை
* மைனா -  த்பாந்து
* கிளி -  த்பாந்து
* சிங்கம -  கும்க

பிராணி்களின் இைமை த்பயர்்கள்
* க்காழி-  -   குஞ்சு
* கிளி-    -  குஞ்சு
* அணில்-  -   பிள்மை
* கீரி-    -  பிள்மை
* ்பசு-   -   ்கன்று
* நாய்-   -   குடடி
* புலி-     - ்பறழ்
* சிங்கம-    -  குருமை
* யாமன-   -   க்பாத்கம/ ்கன்று
* குதிமர-   -   குடடி
* எருமை - -   ்கன்று
* ்கழுமத - -  குடடி

 ்கடந்த வார வினாக்களுக்கான விமட்கள்
்கடந்த வாரம (27.10.2021) புலமைக ்கதிர் இதழில் தவளியான 

வினாததாள்-_II இற்கான விமட்கள் அடுதத வாரம(10.11.2021) புலமைக ்கதிரில் 
தவளியாகுதைன்்பமத ைாணவச் தசல்வங்களுககு அறியத தருகின்கறாம.



தெற்கு தெக்சிக�ோ-
வில் அ�ழ்ோய்ோளர்-
�ள் ஒரு பழங�ோல ெரத்-
தினோலோன சிறு படக� 
�ண்டுபிடித்துள்ளனர். 
அபபடகு 1,000 ஆண்டு-
�ளுக்கும் கெல் பழகெ-
யோனெோ� இருக்�லோம் 
என்று நம்பபபடுகிறது.

ஐந்து அடிக்கும் அதி� 
நீளமுள்ள அச்சிறு 
படகு, கிடடத்ெடட 
எந்ெவிெத்திலும் பழு-
துபடோெல் அபபடிகய 
� ண் டு பி டி க் � ப ப ட -
டது. அபபடகு சிச்்சன் 
இட்ோ என்கிற அழிந்து 
கபோன ெோயன் நோ�ரி� 
ந�ரத்துக்கு அருகில், 
ஒரு நன்னீர் குளத்தில் மூழகிக் கிடந்-
ெது.

அந்ெ சிறிய படகு, ெண்ணீகர 
த்ளியில் எடுபபெற்க�ோ, ்சடஙகு 
தெோடர்போன தபோருட�கள பத்தி-
ரபபடுத்தி க்பபெற்க�ோ பயன்ப-
டுத்ெபபடடு இருக்�லோம் என தெக்-
சிக�ோவின் பழங�ோல தபோருட�ள் 
நிறு்னம் (இனோஹ்) கூறுகிறது.

ெோயோ ரயில் என்கிற புதிய 
சுற்றுலோ ரயில்ெடம் தெோடர்போன 
�டடுெோனப பணி�களத் ஆரம்-
பித்ெ கபோது இந்ெ அரிய �ண்டுபி-
டிபபு த்ளிபபடடது.

த்சரோமிக்கு�ள், ஒரு ்சடஙகுக் �த்தி, 
இயற்க�யோ� உரு்ோன த்சகனோட 
எனபபடும் போகற குளத்தின் சு்ரில் 
்கரயபபடடுள்ள முரோல் ஓவியங-
�ள் ஆகிய்ற்கறயும் �ண்டுபிடித்-
துள்ளெோ� இனோஹ் நிறு்னம் ஒரு 
த்சயதி அறிக்க�யில் கூறியுள்ளது.

அந்ெ சிறு படகு எத்ெகன பழகெ-
யோனது, எந்ெ ்க�கயச் க்சர்ந்ெது 
கபோன்ற விபரங�கள குறிபபிட 
போரிஸில் உள்ள க்சோர்போன் பல்�-
கலக்�ழ�த்கெச் க்சர்ந்ெ நிபுணர்�ள் 
உெவி ்ருகிறோர்�ள்.

அச்சிறு படகு கபோன்ற முபபரி-

ெோண ெோதிரி ஒன்றும் உரு்ோக்�ப-
பட உள்ளது. இந்ெ ெோதிரி, அகெ 
கபோல உள்ள ெோதிரி�களச் த்சயய 
அனுெதிக்கும். அது கெற்படி ஆய-
வுக்கும் உெவும் என இனோஹ் கூறி-
யுள்ளது.

அபபகுதிகய ஸதபயின் த்ற்றி 
த�ோள்்ெற்கு முன், ெோயர்�ளின் நோ�-
ரி�ம் ெகழத்து ்ளர்ந்ெது. இன்று 
தெற்கு தெக்சிக�ோ, கு்ோடடெோலோ, 
தபலிஸ, க�ோண்டுரோஸ என்று 
அகழக்�பபடும் பல பகுதி�கள, 
ெோயன் நோ�ரி� ெக்�ள் ெங�ள் �ோலத்-
தில் ஆடசி த்சயது ்ந்ெனர்.

சீனோவின் ஷோங�ோய ந�ரத்-
தில் உள்ள டிஸனி கலண்டில் 
ஷோங�ோய ்ந்து த்சன்ற போர் -
க்யோளர் ஒரு்ர், வீடு திரும் -
பிய பின் கெற்த�ோள்ளபபடட 
த�ோகரோனோ பரிக்சோெகனயில் 
கநோய தெோற்று இருபபது உறுதி-
யோனெோல், ஒடடுதெோத்ெ டிஸனி 
கலண்ட அடுத்ெ சில தினங�-
ளுக்கு மூடபபடடுள்ளது. �டந்ெ 
திங�ள் ெற்றும் த்சவ்ோய இரு -
நோட�ள் டிஸனி கலண்ட மூடப -
படடு, அகனத்து போர்க்யோ-

ளர்�ள் ெற்றும் ஊழியர்�ளுக்கு 
த�ோகரோனோ பரிக்சோெகன த்சய -
யபபடடு ்ருகிறது. சீனோ ்ரும் 
தபபர்ரி ெோெம் குளிர்�ோல 
ஒலிம்பிக் கபோடடி�கள நடத்ெ 
உள்ளது. எனக் அெற்குள் ென் 
நோடடில் த�ோகரோனோ தெோற்று 
எண்ணிக்க�கய பூஜ்ஜியெோக்� 
நம்பிக் த�ோண்டுள்ளது. திங�ட -
கிழகெ �ணக்குப படி, சீனோவில் 
92 கபருக்கு புதிெோ� த�ோகரோனோ 
தெோற்று ஏற்படடுள்ளகெ குறிப-
பிடத்ெக்�து.
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ஆபிரிக்� பிரோந்தியத்தில் 
அதி�ரித்து ்ரும் ஸதிரெற்ற 
நிகல, அரசியகல ெவிர்பபது 
ெற்றும் ்ழக்�ெோன ்ர்த்ெ-
�ங�கள முன்தனடுக்கும் 
சீனோவின் த�ோள்க�யில் அ -்
ெோனத்கெ ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்ெ அணுகுமுகற 
தெோடர்ந்து முன்தனடுக்�பப-
டுெோ என்ற க�ள்விகயயும் 
இது எழுபபியுள்ளது. பல 
ஆண்டு�ளோ� சீன நிறு -்
னங�ள் உள்நோடடு கபோர்�ள் 
ெற்றும் ஆடசிக் �விழபபு ்சதி-
�ளுக்கு ெத்தியில் த்சழுத்தி 
்ளர்ந்து ்ந்ெது. சீனோவின் 
ெகலயீடு இல்லோெ த�ோள்க�-
யின் அங�ெோ� இது உள்ளது.

எத்திகயோபபியோ, கினியோ 
ெற்றும் சூடோன் ஆகிய மூன்று 
நோடு�ளிலுகெ அண்கெக் 
�ோலத்தில் சீன நோடட்ர்�ள் 
ெற்றும் சீன நலன் ்சோர்ந்து 
அதி�ம் அச்சுறுத்ெலுக்கு உள்ளோகி 
இருக்கும் நோடு�ளோ� இருபபெோ� 
க�ோர்ஜ் த்ோஷிஙடன் பல்�கலக்�ழ-
�த்தின் ்சர்்கெ்ச வி்�ோரங�ளுக்�ோன 

�ல்லூரியின் கபரோசிரியர் கடவிட 
ஷின் கூறுகிறோர். இந்ெ மூன்று நோடு�ள் 
மீது சீனோ குறிபபிடத்ெக்� அ்ெோனம் 
த்லுத்துகிறது. போரிய �டன் நிதி 

ெற்றும் எத்திகயோபபியோவில் முெலீடு, 
கினியோவில் அலுமினிய ெோதுபதபோ-
ருள் ெற்றும் சூடோனில் எண்தணய 
ஆகியக் இதில் அடஙகும். 'இந்ெ 

மூன்று வி்�ோரங�ளிலும், 
ெெது நோடடு ெக்�கள போது-
�ோபபெோற்�ோ� சீனோ விகர்ோ� 
நட்டிக்க� எடுத்ெது.

எ த் தி க ய ோ ப பி ய ோ வின் 
டிக்கரய பிரோந்த்தியத்தில் 
இருந்து ெெது நோடட்ர்�கள 
விகர்ோ� த்ளிகயற்றியது 
ெற்றும் போது�ோபபோ� வீடு�-
ளில் ெஙகியிருக்� ்லியுறுத்தி-
யது ெற்றும் சூடோன் ெற்றும் 
கினியோவில் த்சயற்போடு�கள 
இகடநிறுத்தியகெ குறிபபிட-
லோம்.

எத்திகயோபபிய சிவில் 
யுத்ெத்தில் சீனோ எந்ெ பக்�-
மும் ்சோரோெகெோடு சூடோன் 
இரோணு் ்சதிபபுரடசியில் 
நடுநிகலகய கபணி ்ருகி-
றது' என்று அ்ர் குறிபபிட-
டோர். ஆனோல் கினியோவில் 
இரோணு் ்சதிபபுரடசிக்கு 
சீனோ எதிர்பபு த்ளியிட-

டகெோடு �னநோய� முகறயில் 
கெர்்ோன �னோதிபதிகய இரோணு-
்ம் உடன் விடுவிக்�வும் ்லியு-
றுத்தியது.

இந்தியாவின் நீண்டதூர
குணடு ச�ாதனை வெற்றி

சக்கர நாற்காலிமை ்பைன்்படுதத முடிைாததால்

இஸசரலிய அனைச�ர் சிஓபி26
ைாநாட்டிலிருந்து வெளிசயற்்றம்

சீைாவில் வதாழிற்�ானை  
வ�யற்்ாட்டில் வீழ்சசி

வ�ாவிட்-19: ஷாங�ாய் ந�ர  
டிஸனி சைணடுக்குப் பூட்டு

ஆபிரிக்க பிரச்சினை்களால் சீைா  
வர்த்த்க்ததிற்கு பெரும் ொதிப்பு

்ருெநினை ைாற்்றம் ்ற்றி
ச�ா ன்்டன் எச�ரிக்ன�

வ�ாவிட்-19: உைவ�ஙகும்
ஐந்து மில்லியன் ச்ர் ்லி

1000 ஆணடு�ளுக்கு முந்திய ைாயன் 
�ாைத்தின் சிறிய ்்டகு �ணடுபிடிப்பு

நோம் நட்டிக்க��கள 
எடுக்� இதுக் ்சரியோன ெ்சோப-
ெம். இகெ ெ்றவிடடோல் 
யோரும் ெபபிக்� முடியோது 
என்று அதெரிக்�  �னோதிபதி 
க�ோ கபடன் கூறினோர்.

கிளோஸக�ோ பரு்நிகல 
ெோநோடடில் பஙக�ற்று அ்ர் 
கபசினோர். பரு்நிகல 
ெோற்றம் என்பது �ற்பகனயோ-
னது அல்ல. அது ெக்�ளின் 
்ோழக்க�கய ஒவத்ோரு 

நோளும் அழித்துக் த�ோண்டிருக்-
கிறது என்று அ்ர் கூறினோர். 
அண்கெய ஆண்டு�ளில் பரு -
்நிகல ெோற்றத்ெோல் ஏற்படட 
சிக்�ல்�கள அதெரிக்�ோ அனு -
பவித்துள்ளெோ�வும் அ்ர் தெரி -
வித்ெோர்.

"இந்ெ ெருணத்கெ நோம் ெ்ற -
விடடோல், இன்னும் ்ரவிருக்-
கும் கெோ்செோன்ற்றிலிருந்து 
எ்ரும் ெபபிக்� முடியோது" 
என்றும் அ்ர் கபசினோர்.

உலகில் ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதி�ெோகனோர் 
த�ோவிட-19 கநோயோல் உயிரிழந்ெெோ�  க�ோன்  த�ோப-
கின்்சன் பல்�கலக்�ழ�ம் தெரிவித்துள்ளது. உண்கெ-
யில் அந்ெ எண்ணிக்க� அதி�ெோயிருக்�லோம் என்று 
நிபுணர்�ள் �ருதுகின்றனர்.

இந்ெ ஆண்டின் முெல் ஐந்ெகர ெோெத்தில் த்சன்ற 
ஆண்கடவிட அதி�ெோகனோர் உயிரிழந்ெனர். கநோயப-
பர்கலத் ெடுபபெற்கு ெருந்து ெடடுகெ தீர்்ல்ல 
என்று உல� சு�ோெோர அகெப எச்்சரித்ெது. அகெ 
க்களயில் ெக்�ள் க்ரஸ தெோற்றுக்கு ஆளோ்கெ-
யும், ெரணம் கநர்்கெயும் ெடுக்�, ெருந்து�ள் உெவு-
கின்றன. உல�ம் முழு்தும் சுெோர் 7 பில்லியன் முகற 
ெடுபபூசி கபோடபபடடுள்ளது. என்றோலும், ெடுபபு 
ெருந்து விநிகயோ�த்தில் ஏற்றத்ெோழவு நீடிக்கிறது. 

்சக்�ர நோற்�ோலியில் பரு்நிகல 
ெோநோடடில் �லந்து த�ோள்ள ்ரு -
க்ோருக்கு ்சரியோன ்்சதி�ள் 
இல்லோெ �ோரணத்ெோல், �டந்ெ 
திங�டகிழகெ சிஓபி26 ெோநோடடு 
நி�ழச்சி�ளில் �லந்து த�ோள்ள 
முடியவில்கல என ஓர் இஸகர-
லிய அகெச்்சர் கூறியுள்ளோர்.  

ஐக்கிய நோடு�ள் ்சகப ென் 
நி�ழச்சி�ளில் �லந்து த�ோள்க்ோ -
ருக்கு ்சரியோன ்்சதி�களச் த்சயது 
த�ோடுக்�ோெது ்ருத்ெெளிக்கிறது 
என இஸகரலிய எரி்சக்தித் துகற 
அகெச்்சர் �ரீன் எல்�ோரர் டவிட -
டரில் பதிவிடடுள்ளோர்.  

இஸகரல் பிரெெர் நபடோலி 
தபன்தனடடின் குழுவில் உள்ள 
ஓர் அதி�ோரி, பரு்நிகல ெோநோடு 
நி�ழச்சி ஒருஙகிகணபபோளர்�ளி-
டம் இது குறித்து பு�ோரளித்துள்ள-
ெோ�க் கூறினோர்.  

�ரீன் எல்�ோரர் ெோநோடடு 
நி�ழச்சியில் �லந்து த�ோள்ள முடி-
யவில்கல எனில், பரு்நிகல 
ெோநோடடின் த்சவ்ோயகிழகெ 
நி�ழச்சியில் ெோனும் �லந்து 
த�ோள்ள முடியோது என இஸகரல் 

பிரெெர் நபடோலி கூறியெோ� ஓர் 
அதி�ோரி கூறினோர்.  

"அகெச்்சர் �ரீன் எல்�ோரர் 
சிஓபி பரு்நிகல ெோற்ற ெோநோட-
டில் �லந்து த�ோள்ள முடிய -
வில்கல என்பகெ அறிந்து மி�வும் 
்ருத்ெெகடந்கென், அெற்�ோ� 
நோன் அ்ரிடம் என் ஆழெனதிலி-
ருந்து ென்னிபபு க�டடுக் த�ோள்கி-
கறன். அகன்கரயும் ்ரக்ற்�க் 
கூடிய ெற்றும் அகனத்து ெரபபின -
கரயும் உள்ளடக்கிய பரு்நிகல 
ெோநோடுெோன் நெக்கு கெக்," என 
இஸகரல் நோடடுக்�ோன பிரிடடன் 
தூெர் நீல் வி�ன் ென் டவிடடர் 
ெளத்தில் பதிவிடடுள்ளோர்.  

ெோநோடு நடக்கும் இடத்துக்கு 
நடந்து த்சல்்ெற்கு அல்லது ்ோ�-
னத்தில் த்சல்்ெற்கு ெடடுகெ ்்சதி-
�ள் இருந்ென. ்ோ�ன க்சக், ்சக்�ர 
நோற்�ோலிகயோடு பயணிக்� ெகுந்ெ-
ெோ� இல்கல. எனக் ெோநோடடு 
நி�ழச்சியில் �லந்து த�ோள்ள முடி-
யவில்கல என அகெச்்சர் �ரீன் எல்-
�ோரர் க்சனல் 12 என்கிற இஸகரல் 
நோடகடச் க்சர்ந்ெ ஊட�த்திடம் கூறிய-
ெோ�ச் த்சயதி�ள் த்ளியோகியுள்ளன.  

இந்திய விெோனப பகட குழு ெற்றும் 
போது�ோபபு ஆரோயச்சி ெற்றும் கெம்-
போடடு அகெபபு நோடடின் முெலோ்து 
உள்நோடடில் கெம்படுத்திய நீண்டதூர 
குண்டு வீசும் த�ட விெோனத்கெ த்ற் -
றி�ரெோ� க்சோதித்துள்ளது. 50 தெோடக்-
�ம் 150 கி.மீ தெோகலவுக்கு இகடயி-
லோன ஆயுெப பிரிவின் கீழ இந்ெ விெோன 
க்சோதிக்�பபடடுள்ளது.

ஆயுெங�ளின் விபரத்கெ அரசு த்ளி -
யிடோெகபோதும் இந்ெ க்சோெகன ்ோன் 
ெளத்தில் கெற்த�ோள்ளபபடடெோ� 
குறிபபிடடுள்ளது. கபோர் விெோனத்தில் 

இருந்து குண்டு விடுவிக்�பபடட பின் 
்ழி�ோடடல் முகறயில் நீண்ட தூர 
இலக்கு ஒன்கற குறிபபிடட கநரத்தில் 
துல்லியெோ� ெோக்கியது என்று போது -
�ோபபு அகெச்சு குறிபபிடடுள்ளது. 
இந்ெத் திடடத்தின் அகனத்து த்ற்றி 
அளித்ெது என்று அது குறிபபிடடது. 
விெோன ெற்றும் குண்டின் த்சயற்போடு-
�ள் துல்லியெோ� அ்ெோனிக்�பபட-
டுள்ளது. க�ெரோபத்தில் இருக்கும் 
ஆய்�த்திகலகய இந்ெ குண்டு ்டி-
்கெக்�பபடடு கெம்படுத்ெபபட-
டுள்ளது.

மூ ல ப த ப ோ ரு ட � -
ளின் விகல அதி�-
ரிபபு ெற்றும் உள்-
நோடடு கெக்�ள் 
கு க றந் தி ரு ப ப ென் 
�ோரணெோ� சீனோவின் 
த ெ ோ ழி ற் ்ச ோ க ல 
த்சயற்போடு�ள் இரண்-
டோ்து ெோெெோ� 
�டந்ெ ஒக்கடோபரி-
லும் சுருஙகியுள்ளது. 
இது 2021 இன் இறுதி 
�ோலோண்டில் கெலும் 
தபோருளோெோர பின்னகடவுக்கு ்ழி 
்குத்துள்ளது. ஒக்கடோபர் ெோெத்தில் 
உத்திகயோ�பூர்் உற்பத்தி த�ோள் -்
னவு மு�ோகெத்து் சுடதடன் 49.2 
ஆ� இருந்ெது.

இது த்சபதடம்பரில் பதி்ோன 
49.6 ஐ விடவும் வீழச்சி �ண்டுள்-
ளது என்று கெசிய புள்ளிவிபரவில் 

பணிய�ம் குறிபபிடடுள்ளது. நிர்-
ெோணங�ளில் 50 புள்ளி பிகரத்திகய 
்ளர்ச்சிகய பதிவிடடுள்ளது. அது 
49.7 ஆ� இருந்ெெோ� ஆய்ோளர்�ள் 
குறிபபிடுகின்றனர். சீனோவின் பரந்ெ 
உற்பத்தி துகறயில் இந்ெ ஆண்டில் 
நிகலயோன வீழச்சி ஏற்படடுள்ளகெ 
குறிபபிடத்ெக்�து.
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ெடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த ஒக்-
டடாபர் மா்தத்தில் 2 ஆயிரத்து 612 டபர் 
வகாடரானா ட�ாய்த் வ்தாற்றுக்குள்ாகி-
யதுடன் 71 டபர் உயிரிழநதுள்னர்.  

ஒக்டடாபரில் யாழ்பபாணம் மாெட்-
டத்தில் 44 டபரும், ெவுனியா மாெட்-
டத்தில் 14 டபரும் உயிரிழநதுள்னர் 
என்று சுகா்தாரத் திணணக்க்த் ்தகெல்-
கள வ்தரிவிக்கின்்றன.  

ெடக்கு மாகாணத்தில் ட�ற்றுமுன்தி-
னம் 74 டபர் வகாடரானாத் வ்தாற்்றால் 
பாதிக்க்பபட்டுள்னர்.  

ஒக்டடாபர் மா்தத்தில் யாழ்பபாணம் 
மாெட்டத்தில் 865 டபரும், ெவுனியா 

மாெட்டத்தில் 703 டபரும், கிளிவ�ாச்சி 
மாெட்டத்தில் 654 டபரும், மன்னார் 
மாெட்டத்தில் 273 டபரும், முல்-
ணைத்தீவு மாெட்டத்தில் 117 டபரும் 
வகாடரானாத் வ்தாற்்றால் பாதிக்க்பபட்-
டுள்னர்.  அத்துடன், யாழ்பபாணம் 
மாெட்டத்தில் 44 டபரும், ெவுனியா 
மாெட்டத்தில் 14 டபரும், கிளிவ�ாச்சி 
மாெட்டத்தில் 9 டபரும், முல்ணைத்தீவு 
மாெட்டத்தில் 4 டபரும் என 71 டபர் 
உயிரிழநதுள்னர்.  

இ்தற்கணமய 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 
மா்தம் வ்தாடக்கம் ட�ற்றுமுன்தினம் 
ெணர ெடக்கு மாகாணத்தில் 833 டபர் 
வகாடரானாத் வ்தாற்்றால் உயிரிழந-
துள்னர்.  

வட மாகாணத்தில் ஒக்டாபர் 
மாதத்தில் 71 ்பர் உயிரிழப்பு

(பரந்தன் குறூ்ப நிருபர்)

முல்ணைத்தீவு  மாெட்டத்தில் இரு-
பத்தி ஐயாயிரம் பயனாளிகளுக்கு 
வ�ௌபாக்கியா வீட்டுத்ட்தாட்ட  ொரத்-
திணன முன்னிட்டு மரக்கறி விண்த்ப-
வபாதிகள  ெழங்கி  ணெக்க்பபட்டுள்ன.

அர�ாங்கத்தின்  சுபீட்�த்தின் ட�ாக்கு 
வகாளணக்பபிரகடனத்திற்கணமொக 
நிணையான வீட்டுத்ட்தாட்ட  அபிவி-
ருத்தித் திட்டம் 2021இன் கீழ �ெம்பர் 
மு்தைாம் திகதி வ்தாடக்கம் ஏழாம்  திகதி 
ெணர �ணடமுண்ற்பபடுத்்த்பபட்டுள் 

வ�ௌபாக்கியா வீட்டுத்ட்தாட்ட ொரத்-
திணன  முன்னிட்டு மரக்கறி விண்த்ப-
வபாதிகள ெழங்கும் ஆரம்ப நிகழவு  
ட�ற்று முன்தினம் (01-11-2021)  முளளி-
யெண  ் கம�ை ட�ணெகள  திணணக்-
க்த்தில் இடம்வபற்்றது. �ாட்ாவிய  
ரீதியில் ஒவவொரு வீட்டுக்கும் ஒரு 
வீட்டுத்ட்தாட்டம் எனும் வ்தானி்பவபா-
ருளில்  விெ�ாய அணமச்சினால் வ�யற்-
படுத்்த்பபடும் ட்தசிய டெணைத்திட்டம் 
இ்தனூடாக  முல்ணைத்தீவு மாெட்டத்-
தில் மாெட்ட அர�ாங்க அதிபர் க.விம-
ை�ா்தன் அெர்க்ால்  ஆரம்பித்து ணெக்-

க்பபட்டுள்து. இத்திட்டத்தினூடாக 
முல்ணைத்தீவு மாெட்டத்தில் 25 000 
பயனாளிகள �ன்ணமயணடயவுள்ணம 
குறி்பபிடத்்தக்கது.  இ்தன்டபாது முளளி-
யெண  ் கம�ை ட�ணெகள பிரிவிணன 
ட�ர்ந்த பயனாளிகளுக்கான வீட்டுத்-
ட்தாட்டத்திற்கான பயிர்விண்த்பணபகள 
ெழங்கி ணெக்க்பபட்டது.

டமலும்  சியா்ப திட்ட பயனாளிக-
ளுக்கான பயறு மற்றும் வகௌ்பபி ெழங்-
கு்தல், யாணன டெலி  அணமத்்தல், 
்தரிசு நிை பயிர்ச்வ�ய்ணக ஊக்குவி்பபு 
வ்தாணக, வ�ற்வ�ய்ணகக்கான  ஊக்கு-

வி்பபுக்கான பணத்வ்தாணகயும் டபான்்ற-
னவும் ெழங்கி ணெக்க்பபட்டது.

இந  நிகழவில் மாெட்ட விெ�ாய்ப 
பணி்பபா்ர் ஆர்.டகாகுை்தா�ன், கணர-
துண்ற்பபற்று  பிரட்த� வ�யைா்ர் எம்.
உமாமகள, கம�ை ட�ணெகள திணணக்-
க  ் உ்தவி ஆணணயா்ர்  இ.பரணிக-
ரன், கமத்வ்தாழில் மற்றும் கம�ை கா்ப-
புறுதிச் �ணப உ்தவி்ப பணி்பபா்ர்  
ஆ.கமன்லீ�ன், விெ�ாய டபா்தனாசிரி-
யர்கள, உத்திடயாகத்்தர்கள மற்றும் விெ-
�ாயிகள  ஆகிடயார் கைநது வகாண்டிருந-
்தனர்.

இருபத்து ஐயாயிரம் பயனாளிகளுககு மரககறி விததப்்பாதிகள்

�ாெகச்ட�ரி விட�ட நிருபர்

�ாெகச்ட�ரி  கம�ை ட�ணெ 
நிணையத்திற்குட்பட்ட எழுதுமட்-
டுொள வ்தற்கு மற்றும் கரம்பகம்  
ஆகிய கமக்கார அணம்பபிற்குட் -
பட்ட பதிவு வ�ய்ய்பபட்ட விெ-
�ாயிகளுக்கு  இன்று உரமானியம் 
ெழங்க்பபடவுள்்தாக அணம்பபுக் -
களின் ்தணைெர்  மற்றும் வ�யைா-
்ர் ஆகிடயார் அறியத்்தநதுள்னர். 
எனடெ  கமக்கார அணம்பபிற்குட் -
பட்ட பதிவு வ�ய்்த விெ�ாயிகள 

ட்தசிய அணடயா்  அட்ணட, 
2021ஆம் ஆண்டிற்கான ெரி வ�லுத்-
திய பற்றுச்சீட்டு, 2020ஆம் ஆண்டு 
இைெ�  உரமானியம் வபற்்றணமக்-
கான பற்றுச்சீட்டு ஆகியன �கி்தம் 
�ாெகச்ட�ரி கம�ை ட�ணெ  நிணை -
யத்திற்கு (புத்தூர்ச்�நதி) ெருணக 
்தருமாறு எழுதுமட்டுொழ வ்தற்கு  
கமக்கார அணம்பபின் வ�யைா்ர் 
இ.வ்தய்டெநதிரம்பிளண் மற்றும் 
கரம்பகம்  கமக்கார அணம்பபின் 
்தணைெர் அ.அகிை்தாஸ் ஆகிடயார் 
வ்தரிய்பபடுத்தியுள்னர்.

கரம்பகம் கமககார அதமப்பிற்கு 
உடபடடவர்களுககு உரமானியம்

கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்   

ெடக்கு கடற்பர்பபில் இநதிய மீன-
ெர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடி �ட-
ெடிக்ணகயால் ஏற்படும் பாதி்பபுகள 
குறித்து இநதிய தூதுெர் டகாபால் 
பாக்டைணய ெடக்கு மீனெர்கள �ந-
தித்து கைநதுணரயாடினர்.  

இந்த �நதி்பபு ்தமிழத் ட்தசியக் கூட்-
டணம்பபின் யாழ. மாெட்ட பாரா-
ளுமன்்ற உறு்பபினர் எம். ஏ. சுமந-
திரனின் ஏற்பாட்டிலும், முன்னாள 
மாகாண �ணப உறு்பபினர் �. சுகிர்்த-
னின் ஒழுங்கணம்பபிலும் இடம்வபற்-
்றது.  

இந்தக் கைநதுணரயாடலில் ஏற்-
பாட்டா்ர்களுடன் ெடக்கு மாகாண 
மீனெர்களின் �ார்பில் ெடமாகாண 
கடல் வ்தாழிைா்ர் இணணயத்தின் 
்தணைெர் என். வி. சு்பபிரமணியம், 
உப ்தணைெர் டே. பிரான்சிஸ், வபாரு-
்ா்ர் ஏ. மரியரா�ா, ட்தசிய மீனெர் 
�ல்லிணக்க ெடக்கு கிழக்கு இணண்ப-
பா்ர் அன்ரனி டயசு்தாஸன், முல்-
ணைத்தீவு அண்ணன டெ்ாங்கண்ணி 
கடல் வ்தாழிைா்ர் கூட்டு்றவு �ங்க 
்தணைெர் வி. அருள�ா்தன் ஆகிடயார் 
பங்டகற்றிருந்தனர்.   

இந்திய தூதுவருடன் 
மீனவர்கள் பேச்சு

13ஆம  திருததச் சட்டதமத முற்றுமுழுதாக  அது ஆரம்ப கட-
்டததில்  அமுல்்படுததப்பட்ட நிமையிலைலே, நம்டமுமைப்படுத-
துவதற்கு  இந்திே அரசாஙகதமத  ஒருமிதத நிமைப்பாடடில் 
லகாருவதற்கான கைந்துமரோ்டல் லநற்று சசவவாய்க்கிழமை  
காமை ோழப்பாணம திணமண ல�ாட்டலில் நம்டச்பற்ைது.  
தமிழ ஈழ விடுதமை இேக்கததின் தமைவர் சசல்வம அம்டக்-
கைநாதன்,  ஜனநாே  ைக்கள் விடுதமை முன்னணியின்( 
புளட) தமைவர் தர்ைலிஙகம சிததார்ததன், தமிழ முற்ல்பாக்கு 
கூட்டணியின் தமைவர் ைலனா கலணசன், சிறீைஙகா முஸ்லிம 
காஙகிரஸின் தமைவர் ரவுப �க்கீம  ஈழைக்கள்  புரடசிகர 
விடுதமை முன்னணியின் தமைவர் சுலரஷ் பிலரைச்சந்திரன்,  
தமிழ  லதசிே கடசியின் தமைவர் ஸ்ரீகாந்தா , தமிழ ைக்கள் 
கூட்டணியின் சசேைாளர்  நாேகம நீதிேரசர் சி வி விக்லனஸ்-
வரன் சார்பில் ல்பராசிரிேர் சிவநாதன், தமிழ  ஈழ விடுதமை 
இேக்கததின் லதசிே அமைப்பாளரும ஊ்டகப ல்பச்சாளருைான  
குருசுவாமி சுலரந்திரன் ஆகிலோர் கைந்து சகாண்டனர்.

(புதுக்குடியிரு்பபு விட�ட நிரூபர்)

முல்ணைத்தீவில் 8 மில்லியன் 
ரூபா வ�ைவில் அனர்த்்த ்தடு்பபு 
வ�யற்திட்டம்!

முல்ணைத்தீவு  மாெட்டத்தில் 8 
மில்லியன் ரூபா வ�ைவில் அனர்த்்த 
்தடு்பபு வ�யற்திட்டங்கள  வ்தாடங் -
கிணெக்க்பபட்டுள்்தாக மாெட்ட 
அர�ாங்க அதிபர் க.விமை�ா்தன்  
வ்தரிவித்துள்ார்.

இ்தன் ஒரு  கட்டமாக முல்ணைத்-
தீவு மாெட்டத்தின் வபரிய கு்ங்க-
ளில் ஒன்்றான  ெவுனிக்கு்த்தின் -
கீழ நீர்பாயும்  பகுதி அனர்த்த்திணன 
்தடுக்கும் ட�ாக்கில்  புனரணம்பபு 
பணிகள ட�ற்று 02.11.21 வ்தாடங் -
கிணெக்க்பபட்டுள்ன.

இந்த  பணிகளுக்காக 2 மில்லி-
யன் ரூபா ஒதுக்கீடு வ�ய்ய்பபட் -
டுள்ன. அவமரிக்க  மக்களின் 
ெரி்பபணத்தில் �ர்டொ்தய நிறுெ-
னத்தின் ஏற்பாட்டில் முல்ணைத்தீவு  

மாெட்ட அனர்த்்த 
மு க ா ண ம த் து ெ 
நிணையம் மற்றும் 
நீர்பா�ன திணணக்க-
்த்தின்  ஒத்துண்்ப-
புடன் இந்த திட்டம் 
வ்தாடங்கிணெக்க்ப -
பட்டுள்ன.

ெவுனிக்கு்த்தின்  
கீழ வெள் அனர்த் -
்தத்தில் இருநது 
விெ�ாய நிைங்-
கண் பாதுகாக்கும் 
ட�ாக்கில்   இந்த 
புனரணம்பபு வ�யற்-
திட்டம் முன்வனடுக்-
க்பபட்டுள்து.

இ்தன்  வ்தாடக்க நிகழவிணை 
முல்ணைத்தீவு மாெட்ட அர�ாங்க 
அதிபர் க.விமை�ா்தன் அெர்கள  
மு்தன்ணம விருநதினராக கைநது-
வகாண்டு வ்தாடக்கிணெத்துள்ார்.
இ்தன்டபாது  கருத்து வ்தரிவித்்த 

முல்ணைத்தீவு மாெட்ட அர�ாங்க 
அதிபர் க.விமை�ா்தன்  அெர்கள 
முல்ணைத்தீவு மாெட்டத்தில் 8 மில்-
லியன் ரூபா வ�ைவில் அனர்த்்த  
்தவிர்்பபு வ�யற்திட்டங்கள முன் -
வனடுக்க்பபட்டுள்ன.வெள்ம்  
ெ்றட்சி ்தடு்பப்தற்கான திட்டங்கள 
ஏற்கனடெ ஒதுக்கீடு வ�ய்ய்பபட் -

டுள்ன.  கடல்்தண்-
ணீர் உளெராமல் 
வ�ம்மணை,மற்றும் 
பு து க் கு டி யி ரு ்ப பு 
ப கு தி க ளி ல்  
அ ண ண க் க ட் டு 
ட ப ா ட ்ப ப ட் டு ள -
்து.

இது  விெ�ாயி-
களுக்குரிய கு்ம்,-
ெ ா ய் க் க ா ல் க ண ் 
இயன்்ற்வு து்பப-
ரவு வ�ய்யடெண்-
டும்  அர�ாங்கம் 
அல்ைது அர� �ார்-
பற்்ற நிறுெனங்கள 

வ�ய்யும் என்று  பார்க்ககூடாது. து்ப-
புரவு வ�ய்யா்த காரணத்தில்்தான் 
பாரிய அனர்த்்தங்கண்  எதிர்வகாள-
கின்ட்றாம் எதிர்காைத்தில் இ்தன் 
ஊடாக பாரிய அனர்த்்தம் ஏற்படா -
மல்  ்தடுக்க்பபடும் என்றும் அெர் 
வ்தரிவித்துள்ார்.

முல்லைத்தீவில 8 மிலலியன் ரூபா 
செலைவில அனரத்்த ்தடுப்பு செயற்திட்டம்!

(பரந்தன் குறூ்ப நிருபர்)

கிளிவ�ாச்சி மாெட்டத்தில் முன்-
னிணையில் கடணமயாற்றும் சுகா்தார 
ஊழியர்களுக்கு வகாவிட் ்தடு்பபூசி  
ஏற்றும் பணிகள ட�ற்று ஆரம்பமா-
னது. கிளிவ�ாச்சி பிராநதிய சுகா்தார 
ட�ணெகள பணிமணனயின் கண்கா -
ணி்பபில் பிராநதிய சுகா்தார நிணை -
யங்களில் மூன்்றாெது ்தடு்பபூசி 
ஏற்றும் பணிகள   முன்வனடுக்க்ப -
பட்டன.   

கிளிவ�ாச்சி மாெட்ட பிராநதிய 

சுகா்தார ட�ணெகள பணி்பபா்ர் 
ணெத்தியர் �ரெணபெனும் ்தடு்பபூசி 
வ�லுத்திக்வகாண்டார். வ்தாடர்நது 
ணெத்தியர்கள, ்தாதியர்கள, சுகா்தார 
உத்திடயாகத்்தர்கள, பணியா்ர்-
கள உளளிட்டடார் ்தடு்பபூசிகண் 
வ�லுத்திக்வகாண்டனர்.  

வ்தாடர்நது வபாலிஸார், பணட-
யினர் உளளிட்ட முன்னிணை பணி -
யா்ர்கள மற்றும் 60 ெயதுக்கு 
டமற்பட்டடாருக்கான ்தடு்பபூசிகள 
வ�லுத்்த்பபடவுள்ணம குறி்பபிடத் -
்தக்கது. 

சுகாதார ஊழியர்களுககு  
மூன்ாவது தடுப்பூசி

ெட மாகாணத்தின் புதிய ஆளு�ர் 
ஜீென் தியாகராோணெ,அண்ணம -
யில் ென்னி மாெட்ட பாராளுமன்்ற 
உறு்பபினரும் மாெட்ட அபிவிருத் -
திக் குழுத் ்தணைெருமான கா்தர் 
மஸ்்தான் �நதித்து கைநதுணரயாடி -
னார். 

ஆளு�ரின் வகாழும்பில் இல் -
ைத்தில் இந்த உத்திடயாகபூர்ெ �ந -

தி்பபு இடம்வபற்்றது.   எதிர்ெரும் 
காைங்களில் டமற்வகாள்்பபட 
டெண்டிய அபிவிருத்தி வ�யற்பா -
டுகள பற்றி இச்�நதி்பபில் கூடிய 
கெனம் வ�லுத்்த்பபட்டது. பாரா -
ளுமன்்ற உறு்பபினரின் பிரத்திடய -
கச் வ�யைா்ர் ஐ. ரயுஸுதீனும் 
இச்�நதி்பபில் கைநது வகாண்டிருந -
்தார்.  

வட மாகாண ஆளுநருடன  
காதர் மஸதான எம்பி சந்திப்பு  

எழுதுைடடுவாள் சதற்கு 

யாழ.விட�ட நிருபர் 

  ெடமாகாண ஆளு�ர் ஜீென் 
தியாகராோ யாழ.மாெட்டத்தில் 
சிை இடங்களுக்கு ட�ற்று ட�ரில் 

வ�ன்று பார்ணெயிட்டார்.  பயணக் -
கட்டு்பபாடுகள  நீக்க்பபட்டுள -
்நிணையில் வகாடரானா வ்தற்று 
பாதுகா்பபு �டெடிக்ணககள, 
ஏணனய  அபிருத்தி �டெடிக்ணக -

கள, எதிர்காைத்தில் டமற்வகாள -
்்பபடடெண்டிய  அபிவிருத்திகள 
குறித்து அ்தன் டபாது டகட்டறிநது 
வகாண்டார். அட்தடெண்  குறித்்த 
பகுதிகளுக்கு யாழ மாெட்ட அர -

�ாங்க அதிபர் க.மடக�ன், யாழ 
பிரட்த�  வ�யைர்  மற்றும் அர� 
உத்திடயாகத்்தர்கண் ட�ரில் 
அணழத்து நிைணம குறித்தும்  கைந -
துணரயாடினார்.  

யாழில் சில இடஙகதை ்நரில் பார்தவயிடட ஆளுநர் ஜீவன
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ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதியுதவியில் 

காவத்தை தினகரன் விசேட நிருபர்

சககா்ை மாவடடததில் கிராமிய 
பிரசதைேஙக்ை ்மயமாக ககாண்டு 
புதிதைாக அ்மககபபடட 5 சுகாதைார 
்வததிய நி்ையஙகள் சேற்று(முன்-
தினம்1) ேபரகமுவ மாகாண ஆளுேர் 
டிககிரி ககாபசபகடுவ தை்ை்ம-

யில் திறந்து ்வககபபடடது.  
சககா்ை மாவடடததில் ஹரிகை. 
கபலிகை,மினுவஙகமுவ,சஹவா -
திகவை, சபாைகை ஆகிய  ஐந்து 
பிரசதைேஙகளில் 68 மில்லியன் ரூபா 
கேைவில் புதிதைாக அ்மககபபடட 
5 சுகாதைார ்வததிய நி்ையஙகள் 
இவவாறு திறந்து ்வககபபடடது.

்வததிய நி்ையஙக்ை அ்மப -
பதைற்ககன ஆசிய அபிவிருததி வஙகி  
நிதியுதைவி வழஙகியுள்ை்ம குறிபபி -
டததைககது. இதைன்சபாது ேபரகமுவ 
மாகாண ஆளுேர் டிககிரி ககாபசப-
கடுவ,இராஜஙக அ்மசேர்கைான 
கனக சஹரத,தைாரகக பாைசூரய,பா -
ராளுமன்ற உறுபபினாகைான சுதைத 

மஞ்சுை. உதையகாந்தை குனதிைகக,ரா-
ஜிகா விகரமசிஙக,ரம்புககன பிரசதைே 
ே்ப தை்ைவர் ஜகத ஜயசிஙக,வ-
ரககாகபாை பிரசதைே பிரசதைே ே்ப 
தை்ைவர் ேரத சுமனசூரிய, ேபரகமவ 
மாகாண சுகாதைார பணிபபாைர் கபிை 
கன்னஙகர உடபட அரே அதிகாரிக-
ளும் கைந்து ககாண்டனர்.

கேோலை மாவட்டத்துக்கு புதிய 
5 சுோதார லவத்திய நிலையஙேள் 

வீட்டுத் த�ோட்்டத்தில் கஞ்ோ வளர்ப்பு
கம்ப்ை நிருபர்

வீடடுத சதைாடடம் என்ற 
சபார்்வயில் கஞ்ோ கேடி 
வைர்பபில் ஈடுபடடுவந்தை 
ஒருவர் ்கது கேயயபபடடுள்-
ைார். 

ேந்சதைகேபர் 29 வயது்டய-
வர் என கதைரியவந்துள்ைது. 

கம்ப்ை, குறுந்துவததை 
கபாலிஸ் பிரிவுககுடபடட 
கவடடசககதைனிய பகுதியி -
சைசய இசேம்பவம் இடம்-
கபற்றுள்ைது.   

குறுந்துவததை கபாலிஸா-
ருககு கி்டககபகபற்ற 
தைகவலுகக்மயசவ இச-
சுற்றிவ்ைபபு சமற்ககாள் -
ைபபடடுள்ைது.  மரககறி மற்றும் 
சதையி்ை கேடிகளுககு மததியி-
சைசய கஞ்ோ வைர்ககபபடடுள்-
ைது. சுமார் 4 அடி நீைமான இரு 
கஞ்ோ கேடிகள் இதைன்சபாது ்கப-

பற்றபபடடுள்ைன.  ேந்சதைகேப்ர 
நீதிமன்றதில் முன்னி்ைபபடுதது-
வதைற்கு ேடவடிக்க எடுககபபட-
டுள்ைது. குறுந்துவததை கபாலிஸார் 
சமைதிக விோர்ணக்ை சமற்-
ககாண்டுவருகின்றனர். 

நோவுல பிரத�்த்தில் அதிகரிக்கும் த�ோற்று
தைம்புள்ை தினகரன் நிருபர்.

தைம்புள்ை - ோவுை கபாலிஸ் பிரி -
வுககுடபடட பகுதியில்  7 சபர் 
ககாவிட 19 கதைாற்றாைர்கைாக 
அ்டயாைம் காணபபடடுள்ைதைாக 
கபாலிஸ் ககாசரான தைடுபபுப பிரிவி -
னர் கதைரிவிததைனர். 

கடந்தை சிை ோடகைாக சமற் -

ககாள்ைபபடடு வந்தை பி.சி.ஆர் 
பரிசோதை்னக்ையடுதது,ோவுை 
பிரசதைேததிற்கு கதைாழில் நிமிததைம் 
வரு்க தைந்தை இந்தியப பிர்ஜகள் 
07 சபரும், மதுபானோ்ை ஊழியர் 
மற்றும் அவரது ம்னவி ஆகிசயார் 
ககாவிட 19 ்வரஸ் கதைாற்றினால் 
பாதிககபபடடிருபபதைாக கதைரிய வந் -
துள்ைது.

சேதன பேளையினால் அறுவளை
இழப்பு ஏறபடைால் நஷைஈடு
(எம்.ஏ.அமீனுல்ைா)

விவோயததிற்கு சேதைன  உரங -
க்ைப பயன்படுததுவதைற்கான 
ககாள்்கத தீர்மானம் கதைாடர்ந்தும் 
சமற்ககாள்ைபபடும். முதைற்கடட-
மாக இததிடடததின் கீழ் அறுவ்ட 
இழபபு ஏற்படடால் ேஷடஈடு வழங -
கபபடும் என விவோய அ்மசேர் 
மஹிந்தைானந்தை அலுதகமசக  கண்டி -
யில் கதைரிவிததைார். 

கன்கனாறு்வ தைாவர மற்றும் 
மரபணு வை பாதுகாபபு நி்ையத-
தில் சேற்று முன்தினம் ே்டகபற்ற 
நிகழ்கவான்றில் கைந்துககாண்டு 
உ்ரயாற்று்கயிசைசய அவர் 
இவவாறு கதைரிவிததைார். 

அவர் கதைாடர்ந்து கருதது கதைரிவிக -
்கயில் 

கபபல் சபாககுவரததில் ஏற்பட-
டுள்ை தைாமதைம் காரணமாக விமான  
சபாககுவரதது ஆரம்பிககபபடவுள்-
ைது.   அதைன்படி 06 இந்திய விமா-

னஙகள் இன்று அல்ைது ோ்ை  
இைங்க வந்தை்டயும். இந்தை 
சவ்ைததிடடம் கதைாடர்ந்து அமுல் -
படுததைபபடும். இந்தை ோசனா ்ேட-
ரஜன் உரத்தை அதிகபடே உற்பத-
திததிறனுடன் பயன்படுததை முடியும் 
இததிடடததின் கீழ் ஒவகவாரு 
கமேை சே்வப பிரிவிலும் 12 

இைடேம்  குடும்பஙகளுககு வீட-
டுதசதைாடடம் அ்மபபதைற்காக 
வி்தைப கபாதிகள் விநிசயாகிக-
கபபடும்.  விவோயததிற்கு சேதைன  
உரஙக்ைப பயன்படுததுவதைற்கான 
ககாள்்கத தீர்மானம் கதைாடர்ந்தும் 
சமற்ககாள்ைபபடும். முதைற்கடட-
மாக இததிடடததின் கீழ் அறுவ்ட 

இழபபு ஏற்படடால் இழபபீடு 
வழஙகபபடும்.  பூஞ்்ே அல்ைது 
ஏ்னய பூசசிகளினால் பயிர் சேதை-
ம்டயும் படேததில் குறிபபிடட 
அைவு பூசசிகககால்லி மருந்துக்ை 
இறககுமதி கேயவதைற்கு அ்மசே -
ர்வ அஙகீகாரம் கி்டததுள்ைது 
என அவர் கதைரிவிததைார். 

ப்றை பஸ் விபத்து ்ம்பவம் 

பது்ை தினகரன் விசேட நிருபர்

பே்ற பஸ் விபததில் 
கபற்சறா்ர இழந்துள்ை மூன்று 
பிள்்ைகள் தைமது அடிபப்ட 
உரி்ம்ய முன்னி்ைபபடுததி 
உயர் நீதிமன்றில் மனுகவான்-
றி்ன ேமர்பபிததுள்ைனர்.

வீதி அபிவிருததி அதிகார ே்பக-
ககதிராகசவ, இம்மனு ேமர்பபிக -
கபபடடுள்ைது.

கடந்தை மார்ச 20ஆம் திகதி 
பே்ற – லுணுக்ை பிரதைான 
பா்தையில் 13ஆம் ்மல் கல்ை-
ருசக, பஸ் விபதது இடம்கபற்-
றுள்ைது. இவவிபததில் 14 சபர் 
பலியானதுடன், 30 சபர் காயஙக-
ளுககுள்ைாகினர். 

இவவிபதது ஏற்பட, பா்தை-
யருசக இருந்தை கற்பா்ற அகற் -
றபபடா்ம, பா்தை குறுகிய்ம 

சபான்ற விடயஙகள் காரணமாக 
இருந்தைதுடன், இதைற்கு பதில் 
கூறககூடிய வீதி அபிவிருததி 
அதிகார ே்ப அைடசியமாக 
இருந்துள்ைது. இதை்னக கருததிற் 
ககாண்சட  வீதி அதிகார ே்பக -
ககதிராக வழககு தைாககல் கேயயப -
படடுள்ை்ம குறிபபிடததைககது. 

இவவிபததில் 9, 8, 4 ஆகிய 
வயதுக்ைக ககாண்ட மூன்று 
பிள்்ைகள் தைமது கபற்சறா்ர 
இழந்தை நி்ையில் தைாததைா, பாடடி 
ஆகிசயாரின் பராமரிபபில் 
இருந்து வருகின்றனர். இபபிள் -
்ைகள் ோர்பாக, அடிபப்ட 
உரி்ம மனு, உயர் நீதிமன்றததில் 
ேமர்பபிககபபடடுள்ைது. இவவி -
பததின் சபாது பஸ்்ே கேலுததிய 
ோரதியும் மார்டபபினால் அண் -
்மயில் உயிரிழந்தை்ம குறிபபி -
டததைககது.

பபறசறாளை இழநத பிளளைகள 
அடிப்பளை உரிளை ைனு தாககல்

பகாவிட 19 தடுப்பூசி இனளையால்
ைாணவரகள அபேௌகரியம்
தைம்புள்ை தினகரன் நிருபர்.

கசைகவை கல்வி வையத்தைச சேர்ந்தை பாடோ்ை மாணவர் -
களுககு ்பஸர் தைடுபபூசி  கேலுததும் ேடவடிக்ககள் சேற்று 
(02)மாவடட ்வததிய அதிகாரி பிரதீப ரதோயகக தை்ை்மயில் 
கசைகவை மததிய கல்லூரி பிரதைான மண்டபததில் இடம்கபற்-
றது. 

      11 ஆம்,12 ஆம் மற்றும் 13 தைரஙகளில் கல்வி கற்கும் மாண-
வர்களுககு சேற்று கா்ை 7.30 மணி முதைல் தைடுபபு மருந்சதைற்றப-
படடது. 

பாடோ்ை ககாசரானா கதைாற்றுக ககாததைணி ஒன்று உருவா-
குசமா என்ற அசேத்தைத சதைாற்றுவிககும் விதைததில் மாணவர்க -
ளும் முண்டியடிததுக ககாண்டு மிக நீண்ட வரி்ேயில் நின்றுக-
ககாண்டிருந்தைனர்.  

      திடடமிடபபடாதை சுகாதைாரப பிரிவின் இசகேயற்பாடடி-
னால் கபரும் எண்ணிக்கயிைான மாணவர்கள் அ்ைககழிககப -
படடு இறுதியில் சேற்று மதியம் 12.30 மணியைவில் தைடுபபூசி -
கள் தீர்ந்து விடடதைாக மாணவர்கள் திருபபி அனுபபபபடடனர்.  

ைாததமை ஆதார மவததியசாமையில் தங்கியிருந்து சிகிசமச ப்பற்றுவரும நநாயாைர்்களின் நைன் 
்கருதி சு்காதார அமைசசினால் வழங்்கப்பட்ட 6 இைடசம ரூ்பா ப்பறுைதியான இரண்டு ஆக்சிஜன் இயந்தி -
ரங்்கள் (1) நநற்று முன்தினம மவததியசாமையில் ம்கயளிக்்கப்பட்டது.  இந்நி்கழ்வில் ்கைந்துப்காண்்ட 
ைாததமை ைாவட்ட ்பாராளுைன்்ற உறுபபினரும ைாவட்ட அபிவிருததிக் குழுத தமைவருைான நாை்க 
ந்காட்டப்கா்ட ஆக்சிஜன்  இயந்திரங்்கமை ஆதார மவததியசாமை ்பணிப்பாைர் மவததியர் அநசை திசா -
நாயக்்கவி்டம ம்கயளிததார்.   (ைாததமை சுழற்சி நிரு்பர்)

இநதிய துளணத் தூதுவர - திலகர ேநதிப்பு 
இைங்கககான இந்திய உதைவி 

உயர்ஸ்தைானிகர் (கண்டி) எஸ். 
ஆதிரா்வ முன்னாள் நுவகரலிய 
மாவடட பாராளுமன்ற உறுபபின-
ரும் ம்ையக அரசியல் அரஙகத-
தின் தை்ை்ம ஒருஙகி்ணபபா-
ைருமான மயில்வாகனம் திைகராஜ் 
ேந்திததுக கைந்து்ரயாடியுள்ைார். 
இைங்கககான இந்திய உயர்ஸ்-
தைானிகரகததின் தை்ை்மயில் 
இயஙகும் சதைாடடத கதைாழிைாைர் 
கல்வி நிதியததில் பயன்கபறும் 
மாணவர்களின் எண்ணிக்க்ய 
அதிகரிபபது,  உதைவிக்ைப கபறு-
பவர்களின் சிககல்களுககுத தீர்வு 
காண்பது,  அவர்களுககான புை-
்மபபரிசில் கதைா்க்ய அதிகரிப-
பது சபான்ற விடயஙகள் இதைன்-
சபாது கைந்து்ரயாடபபடடது. 

்பதுமை பதநைாதமரக்கும எல்மைக்குமிம்டயிைான இரயில் ்பாமதயின் 40ஆவது 
சுரங்்கப்பாமத நுமழவாயிலில் ஏற்்பட்ட ைண் ைற்றும ்கற்்பாம்ற சரிவு்கமை அ்கற்றும 
்பணி நநற்று ஆரமபிக்்கப்பட்டது. 
 ்ப்டம ்பதுமை தின்கரன் விநச்ட நிரு்பர் 

அர் த்றவயோளர்களுக்கு
�மிழதமோழி போ்டதநறி 
ேபரகமுவ மாகாண பிரதி பிரதைான கேயைாைர் காரியாையம் 

மற்றும் சதைசிய கமாழிகள் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 
என்பன இ்ணந்து  சிஙகை கமாழி அரே சே்வயாைர்க-
ளுககு தைமிழ்கமாழி கற்பிககும் சவ்ைததிடடத்தை ஆரம்-
பிததுள்ைது. இரததினபுரி புஸ்ேல்ை பயிற்சி நி்ையததில் 
ஆரம்பிககபபடடுள்ை அரே சே்வயாைர்களுககான தைமிழ் 
கமாழி கற்பிததைல் ேடவடிக்கக்ை ேபரகமுவ மாகாண 
ஆளுேர் டிககிரி அண்்மயில் சேரில் கேன்று பார்்வயிட-
டார். அதுமடடுமின்றி அரே சே்வயாைர்கள் மததியில் 
தைமிழ் கமாழியிலும் உ்ரயாற்றினார். ேபரகமுவ மாகாணத-
தில் முதைற்கடடமாக 70 சிஙகை கமாழி அரே சே்வயாைர்க-
ளுககு தைமிழ் கமாழி கற்பிககும் ேடவடிக்ககள் முன்கனடுக-
கபபடடுள்ை்ம குறிபபிடததைககது. இதைன்சபாது ேபரகமுவ 
மாகாண ஆளுேர் டிககிரி ககாபசபகடுவ,ேபரகமுவ மாகாண 
பிரதி பிரதைான கேயைாைர் சுசிைா ராஜபகே உதைவி கேயைாைர் 
ேமன் குமார உடபட அதிகாரிகளும் கைந்து ககாண்டனர். 
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 ்பம்பலப்பிட்டி முஸ்லிம ைகளிர் கல்லூரியின் ்பவள விழா நிகழ்வு அணமையில் ்பாடசாமல அதி்பர் நஸ்ரியா முனாஸ் தமலமையில் நமடப்பற்றது. ்பமழய ைாணவிகள் சஙக உ்ப தமலவி ப்பர�ாஸா முஸமமில் ்பாடசாமல உ்ப அதி்பர்கள் ,ஆசிரியர்கள் ்பமழய ைாணவர்கள் 
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அநு./சாஹிராவிலிருந்து 15 பேர் ேல்கலை தெரிவு 
திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்  

அணனமையில் வெளியாை க.வ்பா.த 
(உயர்தர) ்பரீடனசை முடிவுகளின் 
இசைட  ஸ்கார் அடிப்பனையில்  
அநுராதபுரம் சைாஹிரா ்தசிய ்பாை-
சைானையிலிருந்து 15 மைாணெர்கள் 
்பல்்ெறு துனறகளில் உயர் கல்வினய 
வதாைர ்பல்கனைக் கழகம் வசைல்லும் 
ொயபன்ப வ்பற்றுள்்ளதாக  அதி்பர் 
எம்.்க.எம்.ஜா்பர் வதரிவிததார்.  

இதன் அடிப்பனையில் மைருததுெம் 
01, சிதத மைருததுெம் 03, உயிரியல் 
விஞ்ஞைம் 01, இரசைாயைவியல் 01, 
உைற்கல்வி 01, பிர்யாக விஞ்ஞைம் 
01, விெசைாயம் 02, சிததிரம் 03, மைருந்-
தா்ளர் 01, இஸைாமிய கல்வி 01.  

என்ற அடிப்பனையில் இம்முனற 
வ்பறு்்பறுகன்ளப வ்பற்று ்பாைசைா-
னைக்கு வ்பருனமை ்சைர்ததுள்்ளதாக  
அெர் ்மைலும் வதரிவிததார்.    

அநுராதபுரம் ்மைற்கு திைகரன் நிரு்பர்  

ரஜரடை பிர்தசைததில் வ்பயது ெரும் மைனழ 
காரணமைாக வ்பரும்்பாைாை சிறிய, நடுததர 
மைற்றும் வ்பரிய நீர்த்தக்கஙகள் நினறந்து 
ொன் கதவுகள் திறக்கப்படடுள்்ளை.  

குறிதத பிர்தசைததிற்கு வ்பயது ெரும் 
மைனழ காரணமைாக கைாவெெ நீர்த்தக்கத-

தின் இரணடு ொன் கதவுகள் திறக்கப்படடுள்-
்ளை. இதைால் கல்்நெ, ஹிரிபபிடடியாகமை 
மைற்றும் அவகை வீதி ஊைாை ்்பாக்குெரதது 
தனைப்படடுள்்ளது.

இராஜாஙகனை நீர்த்தக்கததின் ஆறு 

ொன் கதவுகள் வதாைர்ந்தும் திறக்கப்படடுள்-
்ளை.இதைால் நீர்த்தக்கதனத அணமிதது 
ொழ்ந்து ெரு்ொர் அெதாைததுைன் இருக்-
குமைாறு நீர்ப்பாசைை தினணக்க்ளம் வதரிவித-
துள்்ளது.     

"நீர்ப்்பாசன பசழுமை" ரவமலத்திட்டத்தின் கீழ் 

நாடடின் விெசைாயப வ்பாரு-
்ளாதாரதனத ்மைலும் நினை்்ப -
றாக்கலும்  அதன்மூைம் கிராமிய 
மைக்களின் ொழ்க்னகனய ெலுப-
்படுததுெதற்காகவும் 'நீர்ப்பாசைை 
வசைழுனமை' ்ெனைததிடைததின் 
கீழ் 5,000 கிராமிய கு்ளஙகள் 
மைற்றும் அனணக்கடடுகன்ளப புை-
ரனமைக்கும் திடைம்  இவொணடு 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்்ளது. குறிதத 
்ெனைததிடைததின் கீழ் 2021 ஆம் 
ஆணடில் 1,000 கிராமிய கு்ளஙகள் 
மைற்றும் அனணக்கடடுக்கன்ள புைர-
னமைப்பதற்குத திடைமிைப்படடுள்-
்ளது. குறிதத ்ெனைததிடைதனத 
நனைமுனறப்படுததும் நிறுெைங-
க்ளாக நீர்ப்பாசைை தினணக்க்ளம், 

இைஙனக மைகாெலி அதிகாரசைன்ப, 
மைகாெலி ஆ்ைாசைனை ்சைனெப 
்பணியகம் மைற்றும் கமைநை அபி -
விருததித தினணக்க்ளம் ்்பான்ற 
நிறுெைஙகள் நைெடிக்னககன்ள 
்மைற்வகாள்கின்றை. 

'நீர்ப்பாசைை வசைழுனமை' ்ெனைத-
திடைதனத மூன்று ெருைஙகளில் 
பூர்ததி வசையெதற்கு எதிர்்பார்ப்பது-
ைன், அதற்காக அரசை நிறுெைஙகள் 
மைற்றும் ்பகுதிய்ளவு அரசை நிறுெைங-
களின் ்சைனெகன்ளப வ்பற்றுக் -
வகாள்ெது வ்பாருததமைாைவதை கண -
ைறியப்படடுள்்ளது. 

அதற்கனமைய 'நீர்ப்பாசைை 
வசைழுனமை' ்ெனைததிடைததின் 
கீழ் கடடுமைாைஙகன்ள ்மைற்வகாள் -

ளும் ்்பாது 50 மில்லியன் ரூ்பாய-
கள் ெனரயாை ஒப்பந்தஙகன்ள 
இைஙனக காணி அபிவிருததிக் கூட -
டுததா்பைம், அரசை அபிவிருததிகள் 
மைற்றும் நிர்மைாணக் கூடடுததா்பைம், 
்தசிய இயந்திர உ்பகரணஙகள் 
நிறுெைம், மைததிய வ்பாறியியைா -
்ளர் ்சைனெகள் கம்்பனி, மைகாெலி 
ஆ்ைாசைனை ்சைனெப ்பணியகம் 
மைற்றும் மைகவநகுமை ்்பான்ற ்பகுதிய -
்ளவு அரசை நிறுெைஙகளுக்கு ்நரடி 
ஒப்பந்தஙகன்ள ஒப்பனைக்கும் 
வ்பாறிமுனறகன்ளப பின்்பற்றி ஒப-
்பந்தஙகன்ள ெழஙகுெதற்காக நீர்ப-
்பாசைை அனமைசசைர்  சைமைர்பபிதத ்யாசை -
னைக்கு அனமைசசைரனெ அஙகீகாரம் 
ெழஙகியுள்்ளது.

பேருவலை மண்ணிற்கு தேருலம  
பசர்்தெவர் ஹுலைன் இஸமாயில

அணனமையில் காைஞவசைன்ற 
வதன்கிழக்கு ்பல்கனைக்கழகத-
தின் முன்ைாள் உ்ப்ெந்தரும் 
்்பருென்ள மைண வ்பற்வறடுதத 
மூதத கல்விமைானுமைாகிய ்்பராசி-
ரியர் ஹுனைன் இஸமைாயிலின் 
மைனறவு தான்சைார்ந்த சைமூகததுக்கு ஈடு -
வசையய முடியாத ்்பரிழப்பாகுவமைை 
்பாராளுமைன்ற உறுபபிைர் மைர்ஜான் 
்பளீல் தைது அனுதா்பசவசையதியில் 
வதரிவிததுள்்ளார்.   

வதாைர்ந்து அசவசையதியில் ் மைலும் 
வதரிவிததுள்்ளதாெது,   

்்பராசிரியர் மைர்ஹஹூம் ஏ.ஜீ. 
ஹுனைன் இஸமைாயில் மைனறந்து 
மூன்று ொரஙகள் கழிந்துள்்ள 
நினையில் அெரின் சைமூகப்பணிகள், 
அெர் ்மைற்வகாணை கல்விப்பணி-
கன்ள இைகுவில் எமைது சைமூகததால் 
மைறந்து விை முடியாது.   

ஆரம்்ப கல்வினய எமைது ஊரின் 

மைாளிகா்ஹை முஸலிம் 
மைகா விததியாையததில் 
்பயின்று பிற்காைததில் 
சைமூகம் ்்பாற்றும் கல் -
விமைாைாக உருொகியது 
மைாததிரமைன்றி கல்விசசை-
மூகதனதயும் தனைனமை-
்யற்று ெழிநைாததி எமைது 
சைமூகததிற்கும் ஊருக்கும் 
நாடடிற்கும் வ்பருனமை 
்சைர்ததார்.  

்பை கல்விநினையஙகளின் தனை-
ெராக ்பணியாற்றிய்தாடு வதன் 
கிழக்கு ்பல்கனையின் உ்ப்ெந்தரா -
கவும் அகிை இைஙனக முஸலிம் 
கல்வி மைாநாடடின் தனைெராகவும் 
அர்ப்பணிபபுைன் ்பணியாற்றி சைமூ-
கததிற்கு வ்பருனமை ்சைர்ததார்.  

நான் ்பாராளுமைன்ற உறுபபிைராக 
்பதவி்யற்ற பின் மைரியானதயின் 
நிமிததம் ்்பராசிரியனர வகாழும் -

பில் சைந்தித்தன். அப-
்்பாதும் எமைது சைமூகததின் 
கல்விநினை வதாைர்பில் 
மிகவும் கெனையுைன் என்-
னுைன் உனரயாடிய அந்த 
நாள் இன்றும் ்ஞா்பகத-
திற்கு ெருகிறது. அெரிைம் 
காணப்படை ்பணிவும் நற் -
குணஙகளு்மை  அெனர 
இவெ்ளவு தூரம் நாடு 
்்பாற்றும் ஒரு ்்பராசிரிய-

ராக மைாற்றியனமைததுள்்ளவதன்றால் 
அது மினகயாகாது.   

அன்ைார் எமைது சைமூகததிற்காக 
வசையத நற் ்பணிகன்ள ெல்ை நாயன் 
கபூல் வசையய ்ெணடுெ்தாடு 
அெருக்கு ்மைைாை வஜன்ைததுல் 
பிர்வதௌஸ கினைக்க பிரார்ததிப்பதா-
கவும் மைர்ஜான் ்பளீல் எம்.பி தைது 
அனுதா்பசவசையதியில் வதரிவிததுள்-
்ளார்.     

மாணவ பெரர்்கள் 
18 பேருக்கு தொற்று   

கற்பிடடி திைகரன் வி்ேை நிரு்பர்   

ஆைமைடுெ வகாடடுக்கசசி ெைதத 
ஸ்ரீ சைரணஙகர பிரிவெைாவில் 18 
மைாணெ ்தரர்களுக்கு வகா்ராைா 
வதாற்று ஏற்்படடுள்்ளதாக ஆைமைடுெ 
சுகாதார னெததிய அதிகாரி காரியாை-
யம் வதரிவிததுள்்ளது.   

ெைதத ஸ்ரீ சைரணஙகர பிரிவெைா-
வில் தஙகியிருந்து கல்வி ்பயிலும் 
மைாணெத ்தரர்களுக்்க இவொறு 
வகா்ராைா வதாற்று ஏற்்படடுள்்ளது.   
சுமைார் 65 மைாணெத ்தரர்கள் தஙகியி-
ருந்து கல்வி ்பயின்றுள்்ளைர்.     

மீைா்த போட்டியில தவலி்கம 
மாணவன் முெலிடம்

வெலிகமை திைக-
ரன் நிரு்பர்  

அ ண ன மை -
யில் நனை-
வ்பற்ற அகிை 
இைஙனக ரீதி-
யிைாை ்தசிய 
மீைாத திை 
்்பாடடி முடி-
வுகளின் ்படி, 
இனைநினை பிரிவு சிஙக்ளப ் ்பசசுப 
்்பாடடியில்  வெலிகமை அற்பா 
மைததிய கல்லூரி (்தசிய ்பாைசைானை) 
தரம் 9ல் கல்வி கற்கும் மைாணென் 
எம்.ஐ. தாஜஹூல் இஸைாம் முதைாம் 
இைதனதச வ்பற்று  ்பாைசைானைக்குப 
வ்பருனமை ்சைர்ததுள்்ளார்.   

முகம்மைது இோம், நிஹாரா தம்்ப-
திகளின் புதல்ெராை இெர், இதற்கு 
முன்ைரும் இவொறாை ்்பாடடிக-
ளில் மைாகாண மைற்றும் ்தசிய மைட -
ைஙகளில் ்்பாடடியிடடு வெற்றி 
வ்பற்றுள்்ளனமை குறிபபிைததக்கது.   

நீர்்தபெக்்கங்களின் வான் ்கெவு்கள் திறப்பு
ைக்களுக்கு அவதானைாக இருக்க ்பணிப்பு

அனுதா்பசபசய்தியில் ைர்்ான் ்பளீல் எம.பி  

ெரமற்ற உர்தலெ நாட்டிற்கு இறக்குமதி 
தசயவலெ அரசு நிறு்தெ பவண்டும் 
நீர்வகாழும்பு திைகரன் நிரு்பர்  

 சீைாவிலிருந்து வகாணடு ெரப-
்படை உர மைாதிரிகள் அனைததும் 
எமைது நாடடுக்கு  வ்பாருததமைற்றனெ 
எை விஞ்ஞாை ஆயவுகள் மூைம் நிரூ-
பிக்கப்படடுள்்ளை. இதனை  விெ-
சைாயததுனறனயச சைார்ந்த நிபுணர்கள் 
்பரி்சைாதனைகள் மூைம் நிரூபிததுள்-
்ளைர். தரமைற்ற உரதனத இறக்குமைதி 
வசையெதற்காக நாடடு மைக்கள் இந்த 
அரனசை ஆடசிபீைம் ஏற்றவில்னை 
எைவும் எதிர்க்கடசித தனைெரும் 
ஐக்கிய மைக்கள் சைக்தி கடசியின் தனை-
ெருமைாை சைஜித பி்ரமைதாசை ெததன்ள-
யில்  (01) வதரிவிததார்.

தரமைற்ற உரதனத வகாள்கைன் 
வகாணடுள்்ள சைரக்குக் கப்பனை வெளி-
நாடடு சைக்திகள் எமைது நாடடுக்குள் 
்பைாதகாரமைாை முனறயில் மீணடும் 
வகாணடுெருெதற்கு முயற்சி எடுப்ப-
தாகவும் அெர் குற்றம் சைாடடிைார். 

ஐக்கிய மைக்கள் சைக்தியின் பிராந்திய 
அலுெைகதனத ெததன்ள பிர்தசைத-

தில் திறந்து னெக்கும் னெ்பெததில் 
பிரதமை அதிதியாகக் கைந்து வகாணை 
பின்ைர் உனரயாற்றும் ்்பா்த அெர் 
்மைற்கணைொறு குறிபபிடைார்.  

எதிர் கடசித தனைெர் சைஜித பி்ர-
மைதாசை வதாைர்ந்து ்்பசுனகயில்,   தர-
மைற்ற உரதனத எமைது நாடடினுள் 
வகாணடு ெருெனத நாம் தடுதது 
நிறுததி்ைாம் . ஆைாலும் வெளி-

நாடடு சைக்திகள் அதனை நாடடுக்கு 
மீணடும் வகாணடு ெருெதற்கு 
்பல்்ெறு ெனகயில் முயற்சிகன்ள 
்மைற்வகாணடு ெருகின்றை . வெளி-
நாடடு சைக்திகள் தரமைற்ற உரதனத 
வகாணடு ெருெதில் ்பைாதகாரமைாை 
முனறயில் நைெடிக்னககன்ள ்மைற்-
வகாணடு ெருெதாகவும் எதிர்க்கடசிதத-
னைெர் ்மைலும் வதரிவிததார். 

வத்தமளயில் எதிர்க்கட்சித் தமலவர் சஜித்

 அநு�ாதபு�ம ப்பாத்தாரனகை சஙகமித்தா ைாவத்மத வீதி கா்பட் இட்டு அபிவிருத்தி 
பசய்யும ்பணியிமன இ�ா்ாஙக அமைசசர் பசஹான் ரசைசிஙக (01) ஆ�மபித்து 
மவத்தர்பாது பிடிக்கப்்பட்ட ்படம.      ்படம:- அநு�ாதபு�ம ரைறகு தினக�ன் நிரு்பர்

 காலி முஸ்லிம சஙக சமரைளனம 50 இலட்சம ரூ்பா பசலவில் முழுமையாக புன�மைத்த க�ாபிடிய ஆஸ்்பத்திரி சிறுவர் பிரிவு ைறறும ஆஸ்்பத்திரி வார்டு அணமையில் தி்றந்துமவக்கப்்பட்டது. இதில் கலந்து பகாணட ஆஸ்்பத்திரி ்பணிப்்பாளர் பசல்டன் ப்பர��ா, ருஹுனு 
்பல்கமலக்கழக உ்ப ரவந்தர் சுஜீவ அை�ரசன,காலி பி�தி ரையர் ப்பௌசுல் நியாஸ்,சமரைளன தமலவர் பைஹிதீன் முளப்்பர், பசயலாளர் மநஸர் முஹீத் ைறறும அதிதிகமள ்படஙகளில் காணலாம     

5,000 கிராமிய குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டு்கணள
புனரணமக்க அரசாங்கம் நடவடிகண்க  

ரஜரட்ட பிரதேசத்தில் மழை;
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சர்வதேச அங்கீகாரத்ே பெற்ற விரு -
துகள் ெலப்வன்ற சுகாோர சிகிச்ச 
்வழங்குநராக ேடம் ெதிததுள்்ள லங்கா 
ப�ாஸ்பிடடல்ஸ் மருதது்வம்ை 
முதுபகலும்பு சீராககல் சார்நே 140 
சததிர சிகிச்சக்்ள ப்வறறிகரமாக 
தமறபகாண்டு ேமது சாே்ைப் ெடடி -
யலில் தமலுபமாரு ்மல்கல்்ல எட -
டியுள்்ளது. 

நரம்பியல் சததிர சிகிச்சப்பிரிவில் 
இவ்வா்றாை தி்ற்ம்ய ப்வளிப்ெ -
டுததிய இலங்்கயின ஒதர மருதது -
்வம்ை லங்கா ப�ாஸ்பிடடல்ஸ் 
ஆகும். முதுபகலும்பு சீராககல் சததிர -
சிகிச்ச எனெேன அரதேமாைது, முது -
பகலும்பு சார்நே தநாயகளுககு ெயன -
ெடுதேப்ெடும் ்வலியும் காயங்களும் 
கு்்ற்நே ஒரு்வ்க அதிநவீை சததிரசி -
கிச்ச மு்்றயாகும். சததிரசிகிச்ச -
யினதொது நரம்புகளில் ஏறெடககூடிய 
ொதிப்புக்்ள கு்்றககும் பொருடடு 
நரம்புகள் கண்காணிப்பு மறறும் நரம் -
புகள் ்வழிகாடடல்கள் ெயனெடுதேப்ெ -
டுகின்றை. 

ொரம்ெரிய சததிரசிகிச்சயின 
மூலம் குணம்ட்வ்ேக காடடிலும் 
துரிேமாக நலம் பெறு்வேறகு இ்நே 
ந்டமு்்ற பெரும் உ்நதுசகதியாகும்.  

“லங்கா ப�ாஸ்பிடடல்ஸ் 
இவ்வ்க சததிரசிகிச்சகள் தமற -
பகாள்்வதில் முனதைறியுள்்ளதுடன 
இச சததிரசிகிச்சக்்ள தமம்ெடட 
ேரததில் உயர போழில்நுடெததின 
து்ணயுடன நியாயமாை கடடணத -

தில் தமறபகாள்ளும் பேறகாசியாவின 
ஒருசில மருதது்வ ம்ைகளில் ஒன்றாக 
இருப்ெ்ே பெரு்மயுடன கூ்றமுடி -
யும். 

இது்வ்ர நாம் தமறபகாண்ட சத -
திரசிகிச்சகளின எண்ணிக்கதய 
எமது நரம்பியல் மருதது்வ நிபுணரக -
ளின தி்ற்மககும் ெயனெடுதேப்ெடும் 
போழில்நுடெததின தமன்மககும் 
சானறுேல் ெகிரகின்றது” எை லங்கா 
ப�ாஸ்பிடடல்ஸ் குழும பிரேம நி்்ற -
த்வறறு அதிகாரி  தீப்தி பலாககு ஆரசசி 
பேரிவிதோர.  

“லங்கா ப�ாஸ்பிடடல்ஸ் இவ்வ்க 
சிகிச்சக்்ள கு்்ற்நே கடடணத-
தில் தமறபகாள்ளும் பேறகாசியா-
வின ஒதர மருதது்வம்ை எைலாம். 
லங்கா ப�ாஸ்பிடடலில் இச சிகிச-
்சயி்ை ரூ 550,000 இலடசததில் 
பசயதுபகாள்்ள முடிகின்ற தொதிலும் 
உலகில் த்வப்றாரு நாடடில் இச சிகிச -
்ச்ய தமறபகாள்்வேறகு பசல்வாகும் 
போ்க சுமார ஒருதகாடி ரூொ்வாகும். 
” எை நரம்பியல் சததிரசிகிச்ச நிபுணர 
டாகடர பிரசனை குணதசை பேரிவித-
ோர. 

ச்ந்ேயில் நிலவும் சீபம்நது ேட -
டுப்ொட்ட நி்வரததி பசய்வேறகு 
தடாககிதயா சீபம்நது கம்ெனி (லங்கா) 
பிஎல்சி உடைடி நட்வடிக்கக்்ள 
தமறபகாண்டுள்்ளோக நிறு்வைததின 
ேவிசா்ளர கலாநிதி. �ர்ா கப்ரால் பிசி 
அறிக்க ப்வளியிடடுள்்ளார. திருதகாண -
ம்லயிலுள்்ள ேைது சீபம்நது உறெததி 
ஆ்ல்ய அேன உசச பகாள்்ள்ளவுத 
தி்றனில் இயககு்வோக அ்வர பேரிவிதேது -
டன, மாேபமானறுககு 170,000 பமடரிக 
படானகள் எ்ட சீபம்ந்ே உறெததி 
பசயயும் தி்ற்ைக பகாண்டுள்்ளது. 

நாடு முழு்வதிலும் துரிே கதியில் 
சீபம்நது விநிதயாகத்ே நிறு்வைம் 
தமறபகாள்ளும் எை அ்நே அறிக்கயில் 
அ்வர குறிப்பிடடுள்்ளார. 

உள்நாடடு உறெததி உயர்நே மடடத -
தில் காணப்ெடு்வதுடன, 30,000 பமடரிக 

படான பமாதே சீபம்ந்ே மாோ்நேம் 
இ்றககுமதி பசயயும் ெணிக்்ள நிறு்வைம் 
ேைது தடாககிதயா சீபம்நது பகாழும்பு 
தடரமிைல் ஊடாக தமறபகாள்கின்றது.  
அரசாங்கததிைால் விடுககப்ெடட தகாரிக -
்கயின பிரகாரம், தமலும் மாோ்நேம் 
12,000 பமடரிக படான சீபம்ந்ே இ்றக -
குமதி பசய்வேறகும் நட்வடிக்க தமற -
பகாள்்ளப்ெடடுள்்ளோக அ்நே அறிக்க -
யில் பேரிவிககப்ெடடுள்்ளது.

நாடடின மாபெரும் சீபம்நது உறெததி -
யா்ளர எனும் ்வ்கயில், நாடு முழு்வதி -
லும் காணப்ெடும் ்வாடிக்கயா்ளரகளின 
சீபம்நது தே்்வ்ய நி்வரததி பசய்வேறகு 
ேைது தேசிய கட்ம்ய எப்தொதும் 
நி்்றத்வற்ற அரப்ெணிப்புடன பசயலாற -
று்வோக அ்நே அறிக்கயில் கலாநிதி. 
கப்ரால் தமலும் பேரிவிததுள்்ளார. 

எவ்வா்றாயினும், ெல்த்வறு காரணங் -

க்ளால் ச்ந்ேயில் சீபம்நது ேடடுப்ொடு 
எழு்நதுள்்ளோகவும், இது நிறு்வைததின 
கடடுப்ொடடுககு அப்ொறெடடோக -
வும் அ்வர தமலும் குறிப்பிடடுள்்ளார. 
மூலப்பொருடக்்ள இ்றககுமதி பசய்வ -
ேறகு பமாதே சரககுக கப்ெல்கள் காணப் -
ெடா்ம முேல் காரணியாக அ்ம்நதுள் -
்ளது. 

இரண்டா்வோக, இது்வ்ர காலமும் 
ஒதர நாளில் கடனெததிரங்கள் ்வழங்கப் -
ெடட நி்லயில், ேறதொது அ்வற்்ற 
விநிதயாகிப்ெேறகு சில ்வாரங்கள் 
தே்்வப்ெடடுள்்ள நி்லயில், ோமேங் -
கள் ஏறெடடுள்்ளை. இேைால் ச்ந்ேயில் 
ேறதொ்ேய சீபம்நது ேடடுப்ொடு ஏற -
ெடடுள்்ளது.

சீமெந்து தட்டுப்பாட்்டை நிவர்த்தி மெயவதற்கு 
விநிய�பாகத்்த துரிதப்டுத்தும்

1992 ஆம் ஆண்டு முேல் இயங்கும், தேசத-
தின முனைணி மசகு எண்பணய ச்ந்ே 
முனதைாடியாை பசனபரான லுப்ரிகனடஸ் 
லங்கா பிஎல்சி,  தொககு்வரதது அ்மசசு 
மறறும் தேசிய தொககு்வரதது ஆ்ணககுழு -
வுடன இ்ண்நது, போறறுப் ெர்வல் காரண-
மாக அதிக்ளவு ொதிககப்ெடடுள்்ள ேனியார 
தெரு்நது உரி்மயா்ளரகளுககு நி்வாரணங்-
க்்ள ்வழங்க முன்வ்நதுள்்ளது.

பகாவிட-19 கடடுப்ொடுகள் காரணமாக 
ேனியார தெரு்நது உரி்மயா்ளரகள் எதிர -
பகாண்டுள்்ள ்வாழ்வாோர பிரசச்ை்ய க்வ -
ைததில் பகாண்டு, பசவபரான லுப்ரிகனடஸ் 
லங்கா, ேைது விறெ்ை ்வ்லய்மப்பினூடாக 
மசகு எண்பணய ேயாரிப்புக்்ள பகாள்்வைவு 
பசயயும் தொது பெறுமதி ்வாய்நே அனுகூலங் -
க்்ள ்வழங்கும் நி்வாரணத திடடபமான்்ற 
அறிமுகம் பசயதுள்்ளது. தேசிய தொககு்வரதது 
ஆ்ணககுழுவுடன இ்ண்நது, நாடு முழு்வ்ே -
யும் தசர்நே சுமார 17,000 ேனியார தெரு்நது உரி -
்மயா்ளரகளுககு ேமது ்வாகைங்க்்ள சி்ற்நே 
மு்்றயில் ெராமரிப்ெேறகு அ்வசியமாை நி்வார -
ணங்க்்ள ்வழங்கவுள்்ளது.

பசவபரான லுப்ரிகனடஸ் லங்கா பிஎல்சியின 
முகா்மதது்வ ெணிப்ொ்ளரும் பிரேம நி்்ற -
த்வறறு அதிகாரியுமாை மு�ம்மட நஜாம் ்ம் -

சுதீன கருததுத பேரிவிக்கயில், “போறறுப் 
ெர்வலின பினைர மீடசிய்டய எதிரொரககும் 
தொககு்வரததுத து்்றயுடன ்கதகாரப்ெ்ே -
யிடடு நாம் மிகவும் திருப்திய்டகினத்றாம். 
இ்நே சமூகததுககு ெங்களிப்பு ்வழங்கு்வேறகு 
்வாயப்ெளிதே்மககாக தேசிய தொககு்வரதது 
ஆ்ணககுழு மறறும் தொககு்வரதது அ்மசசு 
ஆகிய்வறறுககு நனறி பேரிவிததுக பகாள்கின -
த்றாம். , எமது சூழல்கடட்மப்பில் அ்வரகளும் 
உள்்ளக அங்கமாக அ்வரகள் அ்ம்நதிருப்ெ -
துடன, பொது மககளுககு அ்வரகள் ஆறறும் 
ெங்களிப்புககாக அ்வரகளுககு நனறி பேரிவிக -
கும் எமது ்வழிமு்்றயாக இது அ்ம்நதுள்்ளது. 
இ்நே நட்வடிக்கயினூடாக ேனியார தெரு்நது 
து்்றயின மீடசிககு எம்மால் ெங்களிப்பு ்வழங்கக -
கூடியோக இருககும் எனும் எதிரொரப்்ெ நாம் 
பகாண்டுள்த்ளாம்.” என்றார.

க்வரசசிகரமாக ்வடடி வீேங்கள் 
மறறும் ரியல்-எஸ்தடட சார்நே நிதித 
தீரவுகளின அறிமுகம் தொன்ற்வறறின 
காரணமாக, போடரம்ைகளில் முேலீ-
டுக்்ள தமறபகாள்்வதில் அதிகரிப்பு 
ஏறெடடுள்்ளோக தஜானகீல்ஸ் த�ால்-
டிங்ஸ் உெே்ல்வர, விறெ்ை மறறும் 
ச்ந்ேப்ெடுதேல் பிரிவுத ே்ல்ம 
அதிகாரி (பசாததுகள் குழுமம்) நதீம்-
்ம்ஸ் பேரிவிதோர.   

இலங்்கயின நிதிதது்்ற, கு்்ற்நே 
்வடடிவீேங்கள் எனும் நி்ல்ய எய-
தியுள்்ளது. குறிப்ொக நி்லயாை ்வரு-
மாைத திடடங்கள் மறறும் வீட்மப்-
புக கடனகள் தொன்ற்வறறில் இ்நே 
நி்ல்ய அ்வோனிககலாம். போடர-
ம்ைத திடடங்களுககு உறுதியாை 
தகள்வி காணப்ெடும் சூழலில், முேலீட-
டா்ளரகளிடமிரு்நது உறுதியாை, அதி-
க்ளவு வி்்ளசச்ல ்வழங்கும் முேலீடுகள் 
ெதி்வா்வோக ்வடி்வ்மப்பு நிறு்வைம் அறி-
விததுள்்ளது.   

்ம்ஸ் குறிப்பிடு்கயில், போறறுப்ெர்வல் 
காரணமாக எழு்நதுள்்ள ச்வால்களுககு மததி-
யிலும், ரியல்-எஸ்தடட து்்றயாைது போடரச-
சியாக சி்றப்ொக பசயலாறறி ்வருகி்றது. நிரமா-
ணததில் நாம் உறுதியாை முனதைற்றத்ேப் 
ெதிவு பசயதுள்்ளதுடன, போடரம்ைத 
போகுதிகள் 39 மாடி்வ்ர உயர்நதுள்்ளை. 

பகாழும்பின ் மயப்ெகுதியில் TRI-ZEN ்வானு-
யர்நது நிறெ்ே ேறதொது காணககூடியோக 
இருககும்என்றார.   

அ்வர போடர்நது குறிப்பிடு்கயில், நகர 
மயமாககல் அதிகரிததுள்்ள நி்லயில், ெல 
இலங்்கயரகள் ேமது ்வசிப்பிடததில் புதிய 
நியமங்க்்ள எதிரொரககின்றைர. குறிப்ொக 
TRI-ZEN இன அ்மவிடம், உயர ்வசதிகள் 
மறறும் க்வரசசிகரமாை வி்ல தொன்றை 
இேறகு ஏது்வாக அ்ம்நதுள்்ளை என்றார. . 

TRI-ZEN நிர்மாணத்திட்டம் 45% பூரத்தி   
கேள்வியும் துரித்மாே அதிேரிப்பு   

மிரிஜஜவில ஏறறுமதி 
பசயறொடடு ்வலயததில் 
உள்்ள சனஸ்ோ சீபம்நது 
ஆ்ல்யயும் �ம் -
ொ்நதோட்ட சர்வதேச 
து்்றமுகத்ேயும் 2.4 
கிதலாமீற்றர நீ்ளமாை 
பகனத்வயர பெல்ட 
ஊடாக இ்ணப்ெேறகு 
இடமளிககும் ்வ்கயில் 
லன்வா சனஸ்ோ சீபம்நது 
தகாப்தர்ன (பி்ர்வட) 
லிமிபடட நிறு்வைத -
துககும், �ம்ொ்நதோட்ட சர்வதேச து்்றமுக 
குழுமம் (பி்ர்வட) லிமிபடட நிறு்வைததுககும் 
இ்டயில் இரண்டு ஒப்ெ்நேங்கள் அண்்மயில் 
்கசசாததிடப்ெடடை.   

இ்நே ஒப்ெ்நேததின ஊடாக ெடகுதது்்றயில் 
லன்வா சனஸ் சீபம்நதுககு ஒதுககப்ெடட ெகுதி-
யில்் இரண்டு ஷிப் அனதலாடரக்்ள லன்வாவி-
ைால் பசயறெடுதது்வேறகும் லன்வா சனஸ்ோ 
சீபம்நதுககு அனுமதி கி்டககி்றது. து்்றமுகததி-
லிரு்நது உறெததி ஆ்லககு மூலப்பொருடக்்ளக 
பகாண்டு ்வரு்வேறகாக அ்மககப்ெடடுள்்ள 
பகனத்வயர பெல்ட ஆைது வீண் விரயமினறி 
வி்ைததி்ற்ை உறுதி பசய்வதுடன, சூழ்லப் 
ொதுகாககும் ்வ்கயில் சி்றப்ொக பசயறெடடு 
மாசுொடுகள் எதுவும் இனறி உறெததியில் உள்்ள 

ஏ்ைய போழில்து்்றககு முனனுோரணமாக 
அ்மயும். சூழலுககு நடொை, துகள்கள் அற்ற 
தமறெகுதி மூடப்ெடட பகனத்வயர பெல்ட ஊடாக 
ஒரு கப்ெலுககு 1,200 போனக்்ள தொககு்வரதது 
பசயய முடியும் எனெதுடன, 60,000 போன தி்ற்ைக 
பகாண்ட ஒரு கப்ெலில் இரு்நது நவீை போழில்நுட-
ெததின ஊடாக 03 நாடகளில் மூலப்பொருடக்்ள 
இ்றகக முடியும். முேல் போகுதியின உறெததித தி்றன 
்வருடபமானறுககு 2.4 மில்லியன பமறறிக போன-
க்ளாக அ்மயும் எை எதிரொரககப்ெடு்வதுடன, 
இ்நேத போ்க தமலும் 1.2மில்லியன பமறறின 
போனைால் அதிகரிககும் எை எதிரொரககப்ெடுகி்றது.  

லன்வா சனஸ்ோ சீபம்நது 100% உள்நாடடு 
முேலீடு எனெதுடன முேலீடடு ஊககுவிப்புச 
ச்ெயுடன இ்ண்நே முயறசியாகும். 

ஒப்்பநதத்தில் கேச்மாத்திட்ட 

தேசிய த�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழுவுடன் 
செவசரோன் ணைதைோர்ப்பு

140 முதுசைலும்பு சீரோக்ைல் ெத்திர சிகிசணெைணை   
தேறசைோண்டு ெோேணை �ணடத்ே

இலங்்கயின முனைணி குழ்ந்ே 
ெராமரிப்பு ்வரதேக நாமமாை தெபி 
ப்ரமி, 'Pichcha and Kasturi Kaha' 
(பிசச, கஸ்தூரி க�)  மல்லி்க மறறும் 
கஸ்தூரி மஞசள் இ்ண்நே இயற்க 
நன்மயுடைாை ஒரு புதிய மூலி்க 
தலா்்ை அண்்மயில் அறிமுகப்-
ெடுததியுள்்ளது. இ்நே சமீெததிய அறி -
முகமாைது, தெபி ப்ரமியின கிரீம் -
கள் மறறும் தலா்ன உறெததிகளின 
்வரி்ச்ய தமலும் அதிகரிததுள்்ளது. 
இப்புதிய உறெததியாைது, குழ்ந்ே -
யின சருமத்ே நனகு ஈரப்ெேனுடன 
தெணு்வேறகாை இயற்க மூலப் -
பொருடகளின சாறிைால் பசறிவூடடப் -
ெடடோக ேயாரிககப்ெடடுள்்ளது.

உள்நாடடிலுள்்ள நுகரத்வாரால் 
ெல ஆண்டுக்ளாக ெயனெடுதேப் -
ெடட நனகு அறியப்ெடட இரண்டு 
மூலி்கப் பொருடகளின கல்்வ்ய 
உனனிப்ொக அ்வோனிதது தெபி 
ப்ரமி தேர்நபேடுததுள்்ளது. 
மல்லி்க ஆைது, அேன நறுமணத -
திறகாக அறியப்ெடும் ஒரு மூலப்பொ -

ருள் எனெதுடன சா்நேப்ெடுததும் 
இயல்்ெயும் பகாண்டுள்்ளது -
டன, உலர்நே மறறும் உணரதி்றன 
்வாய்நே சருமததிறகு ஊடடமளிக -
கி்றது. கஸ்தூரி மஞசள் சா்றாைது, 
சருமத்ே நாள் முழு்வதும் புதது -
ணரசசியுடன பிரகாசிககச பசய -
கி்றது. மல்லி்க மறறும் கஸ்தூரி 
மஞசள் சாறின உரிய ்வ்கயில் 
அ்மககப்ெடட கல்்வயாைது, 
குழ்ந்ேயின சருமததிறகு நீண்ட 
தநரததிறகு அேறகு ஊடடத்ே -
யும், புததுணரசசி்யயும் ்வழங்கு -
கி்றது.இலங்்கயின புழுககமாை 
காலநி்லயாைது, குழ்ந்ேககு 
அபசௌகரியத்ே ஏறெடுததும் 
காரணங்களில் ஒன்றாகும் எனெ -
துடன, பெறத்றாரகள், குழ்ந்ே -
களுககாக கிரீம் அல்லது தலா்்ைத 
தேர்நபேடுககும்தொது கருததிற 
பகாள்ளும் முககிய விடயமாகவும் அது 
அ்மகின்றது. பெறத்றாரகளின எண்-
ணங்க்்ளப் புரி்நதுபகாண்டு, மல்லி்க 
மறறும் கஸ்தூரி மஞசளின இயற்க-

யாை சி்ற்நே சாறுக்ளால் ஆககப்ெடடு, 
வி்ர்வாக உறுஞசப்ெடும் தி்றன 
பகாண்ட ்வ்கயிலும் ஈரப்ெேைாக 
்்வததிருககும் கல்்வ்யக பகாண்ட-
ோக, இ்நே மூலி்க தலா்்ை தெபி 
ப்ரமி உரு்வாககியுள்்ளது.

குழநணேயின் ெருேத்திறகு  இயறணை நன்ணேணய ேரும் 
த�பி செரமியின் புதிய மூலிணை த�ோென்

இலங்்கயின முேலா்வது eSport Formula 
One (F1) சம்பியனஷிப் தொடடிகள் அண் -
்மயில் ப்வறறிகரமாக நி்்ற்வ்ட்நேது. 

இேன உததிதயாகபூர்வ ்வங்கியியல் 
அனுசர்ணயா்ளராக பசலான ்வங்கி 
்கதகாரததிரு்நேது. பமாதேமாக எடடு 
ெ்நேயங்க்்ளக பகாண்டிரு்நேதுடன, 
வீடிதயா தகம் அடிப்ெ்டயில் இடம் -
பெற்றது. 

அசல் ெ்நேயததிடலில் இடம்பெறு்வ -
்ேப் தொனறு இ்நேப் தொடடிகள் இடம் -
பெற்றதுடன, அதிக்ளவு புள்ளிக்்ளப் 
பெற்ற ெவுசுல் அலீம் ப்வறறியா்ளராக 
பேரிவு பசயயப்ெடடார.

இருெதபோரு தொடடியா்ளரகள் eSport 
F1 Championship தொடடியில் ெங்தகறறி -
ரு்நேைர. இே்ை Mandarin Reid eSports 
மறறும் SIM Racing Lanka ஏறொடு பசய -
திரு்நேை. 

21 தொடடியா்ளரகள் ஆர்வதது -
டன இ்நேப் தொடடித போடரில் 
ெங்தகறறிரு்நேைர. இ்நேப் தொட -
டிகள் ெல்த்வறு கடட்மப்புகளில் 
தநர்லயாக ஒளிெரப்பு பசயயப் -
ெடடதுடன, ொர்்வயா்ளரகள் மத -
தியிலிரு்நது பெரும்ளவு ்வரத்வற -
்ெயும் பெறறிரு்நேது.

ஆரம்ெ eSport Formula One சம் -
பியனஷிப் தொடடி போடரபில் 
பசலான ்வங்கியின விறெ்ை 
மறறும் ச்ந்ேப்ெடுதேல் உேவிப் 

பொது முகா்மயா்ளர காமிக 
டி சில்்வா கருததுத பேரிவிக்க -
யில், “மூனறு ேசாப்ே காலப் -
ெகுதிககு தமலாக நம்பிக -
்க்ய ப்வன்ற ்வங்கி எனும் 
்வ்கயில், இலங்்கயின 
முேலா்வது eSpor ts  F1 சம் -
பியனஷிப் உடன உததிதயாக -
பூர்வ ்வங்கியியல் ெங்கா்ளராக 
்கதகாரப்ெ்ேயிடடு நாம் 
பெரு்ம பகாள்கினத்றாம். 

பகாவிட-19 போறறுப் ெர்வல் 

காரணமாக ெர்நே்ளவு பொரு்ளாோர 
ொதிப்பு ஏறெடட தொதிலும், உலக -
்ளாவிய ரீதியில் வீடிதயா தகம் து்்ற 
்வ்ளர்நது ்வருகின்றது.” என்றார.

Niko Partners ஆயவு நிறு்வைததின 
ேரவுகளின பிரகாரம், eSports ஐ பொறுத -
ேமடடில் உலகின மாபெரும் மறறும் 
முககியதது்வம் ்வாய்நே பிரா்நதியமாக 
ஆசியா திகழகின்றது. 

1 பில்லியன அபமரிகக படாலரகள் பெறு -
மதியாை சர்வதேச ச்ந்ேயின 54 சேவீ-
ேத்ே ேன்வசம் பகாண்டுள்்ளது. 

க்டமாக்கிக�மா சீம்நது ேம்்பனி

�ன்வோ ென்்ஸேோ சீசேநது தைோப்தரென், 
ஹம்�ோநதேோடணட ெர்வதேெ துணைமுை குழுேம்  

தனி�மார க்பருநது உரிக்�மாளரேளுக்கு நிவமாரணம் வழஙே

�ஙைோ சஹோ்ஸபிடடல்்ஸ

இ�ஙணையின் முே�ோவது eSport F1 ெம்பியன்ஷிப்
த�ோடடிைளுக்கு செ�ோன் வஙகி வலுசதெர்ப்பு
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பாகிஸ்ான் அரசு மிக ம�ாச�ான நிதி நெருககடிககு முகமநகாடுத்து 
வருவ்ாகவும அ்ன் ந�ாலர் ககயிருப்பு உணவுப் நபாருடககை அடுத்து 
வரும சில �ா  ்காலத்துககு இறககு�தி நசய்யமவ மபாது�ான்ாக இருக-
கும எனவும பாகிஸ்ான் நிதி வட�ாரஙகள் ந்ரிவித்துள்ைன.

மபாதி்ய நிதியின்றி நபாருைா்ார பிரச்சி-
கனகளில் சிககியிருககும பாகிஸ்ானின் 
2021 - 22 காலப் பகுதிககான நவ ளிொடடுக 
க�ன் ம்கவ 23.6 பில்லி்யன் அந�ரிகக 
ந�ாலராக இருககும என்றும 2022 - 23 காலப் 
பகுதியில் இக க�ன் ம்கவ 28 பில்லி்யன் 
அந�ரிகக ந�ாலராக இருககும என்றும சர்-
வம்ச ொண்ய சகப �திப்பிடடுள்ைது. ஏறக-
னமவ நபாருைா்ார வீழ்ச்சிக்ய சந்தித்து வந்் 
பாகிஸ்ான் இமரான்கான் ப்விம்யறற மூன்-
றாண்டு காலப் பகுதியில் ம�லும சீர்குகலந்-

திருப்ப்ாக ந்ரிவிககப்படுகிறது. இந்நிகலயில் சவூதி அமரபி்யாவி�ம 
பாகிஸ்ான் நிதியு்விக்ய எதிர்பார்த்துள்ைது.

இம்ச�்யம, நபரு�ைவு நவளிொடடுக க�ன் சுக� நகாண்� பத்து 
ொடுகளில் ஒன்றாக உலக வஙகி பாகிஸ்ாகனயும மசர்த்துள்ைது. பாகிஸ-
்ான் �த்தி்ய வஙகியின் அறிகககயில் அந்ொடடின் அரச க�ன் ந்ாகக 
39.9 டிரில்லி்யன்கைாகக காணப்படுவ்ாகக குறிப்பி�ப்படடுள்ைது. இதில் 
14.9 டிரில்லி்யன் ரூபா க�ந்  ்மூன்றாண்டு இமரான்கான் ஆடசியில் நபறப்-
பட� க�ன்கைாகும. அந்ொடடின் ்றமபாக்்ய பணவீககம 9 ச்வீ்�ா-
கும. இது ந்றகாசி்ய ொடுகளில் காணப்படும உ்யர்�ட� பணவீகக�ாகும.

கி ம ப ர் லி 
நசன் என்ற 
் ா ய வ ா னி ல் 
வசிககும சீனப் 
பா�கி  நவளி -
யி ட டி ரு க கு ம 
ந ப ா ப் ப ா � ல் 
சீன அரசின் 
சீறறத்க் சந் -
தி த் து ள் ை து .  
அ ப் ப ா � ல் 
சீன இகண -
்ய ் ை � ா ன 
நவயமபாவில் 
இருந்து நீககப் -
படடுள்ைம்ாடு சீனாவில்  ்க� நசய்யப் -
படடுள்ை்ாக ஏ.பீ.சி. நசயதிச் மசகவ ந்ரி -
வித்துள்ைது.  

பலவீனம அல்லது கண்ணாடி இ்்யம என 
சீன ந�ாழியில்  அகைககப்ப�ககூடி்ய இப் -
பா�லின் வரிகள் சீன அரகசயும அ்ன் ஜனா -
திபதிக்யயும  �கறமுக�ாகக கிண்�ல் பண் -
ணுவ்ாகக கரு்ப்படுவக்்யடுத்ம் சீனா 
இப்பா�கலத் ்க�  நசயதுள்ைது.  

இப்பா�கி சீன- அவுஸதிமரலி்ய நபண்� -
ணி்யாவார். இப்பா�லில் சீன  ஜனாதிபதி -
யின் ‘நபாதுவான சுபீடசம’ ‘மீள் கறகக’ 
ஆகி்ய நகாள்ககககை  வி�ர்சிககும 
வககயில் வரிகள் இ�மநபறறிருப்ப்ாக -
வும சீன ம்சி்யவாதிககையும  உயகர்கள் 
வசிககும சீன ஜி்யாங பிரம்சத்தில் சீன ஜனா -
திபதி நகாண்டிருககும  நகாள்ககககை 
வி�ர்சிப்ப்ாகவும இப்பா�ல் அக�ந்திருப் -
ப்ாகவும  ந்ரிவிககப்படுகிறது.  

“உயிமராட��ான விஷ்யஙககைப் பறறிப் 
மபசும மபாது இப்படித்்ான்  ெ�ககும” 
என்று ஏ.பி.சி. நசயதிச் மசகவககுத் ந்ரி -
வித்துள்ை இவரி�ம,  இப்பா�கல நவளி -
யிட�்னால் பாதுகாப்புப் பிரச்சிகன ஏற -
ப�வில்கல்யா என  மகடகப்பட�ம்ாது, 
்ாயவானில் வாழ்கிமறன் என்பக்ப் நபரு -
க�்யாகக கருதுகிமறன்  என்று பதிலளித் -
்ார்.  

பிமரஸில் �ாடடிகறச்சி, சவூதி அமரபி்ய 
இறால்கள், அந�ரிககாவின் பன்றி �ாமிசம 
�றறும சிஙகி இறால்கமை உலநகஙகும 
நகாமரானா கவரஸ பரவி்ய்றகான பிர்ான 
காரணிகள் என்ற ஒரு மகாடபாடக� சீன அரச 
ஊ�கஙகள் திணித்து வருவ்ாக ்வறான 
்கவல்ககை ஆராயும ஆயவாைர் �ார்சல் 
நஷலிப்ஸ ந்ரிவித்துள்ைார். 

சீனாவுககான ஆ்ரவு ்ைஙகள் டவிட -
�ரில் நச்யல்படுவக் க�ந்் 18 �ா்ஙக -
ைாக ஆராயந்து வந்் இவர், அந�ரிககா -
வின் ந�யின் பிராந்தி்ய சிஙகி இறால்கமை 
நகாமரானா கவரஸ பரவி்ய்றகுக காரணம 
என்ற கூறகற நகால்நகாத்்ா சீன தூ்ரகத் -
க்ச் மசர்ந்் ஒரு சீன அதிகாரிம்ய பதிவிட -
டுள்ை்ாக கூறியுள்ைார்.

எனினும இந்் சிஙகி இறால் விவகா -
ரத்க் ந�யின் பிராந்தி்ய மொய கடடுப் -
பாடடு க�்யம ஆ்ார�றற குறறச்சாடடு 
என நிராகரித்துள்ைது.

இக நகாடி்ய கவரஸ வூஹான் �ாநி -
லத்திமலம்ய ம்ாறறம நபறற்ாக உலக 
ொடுகள் சீனாகவ குறறமசாடடி வருவ்ால் 
இக் திகச திருப்பும வககயிமலம்ய புதி்ய 
கவரஸ ம்ாறற மகாடபாடுகள் உருவாக -
கப்படுவ்ாக நகாள்கக ஆயவு குழு �ார்சல் 
நஷலிப்கச ம�றமகாள்காடடி ந்ரிவித் -
துள்ைது. 

கடன் சுமை மிகுந்த 
நாடாக பாகிஸ்தான்

சீனப் பாடகியின் 
பாடலுக்குத் தடட சீன 
அரடை விமர்சிக்கிறதாம்  

மாட்டிடறச்சியும் ைவூதி 
இறால்களுமம க்காமரானா 
பரவ ்காரணம்
சீன அரசு ஊடகஙகள் தகவல்

INVITATION FOR BIDS (IFB)

TRINCOMALEE CAMPUS 
EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA 

KONESAPURI, NILAVELI, TRINCOMALEE

PROVIDING MANPOWER CUM JANITORIAL AND 
MAINTENANCE SERVICES - YEAR 2021/2022

The Chairman, Department Procurement Committee on behalf of the Trincomalee Campus, 
Eastern University, Sri Lanka invites sealed bids from eligible and quali ed bidders for the 
following services in Trincomalee Campus, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee.

To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and 
should meet the basic requirements mentioned below.

1.  Must be registered in Sri Lanka under the Company’s Acts or Business Name Registration 
Ordinance.

2.  Should have minimum 5 years prior experience in similar works in 
government organizations.

3.  Average of annual volume of similar contracts performed in the last 3 years should be 
at least Rs. 30.0 Million

4. Partial bids will not be accepted.

Interested Bidder, at the Bidder’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and 
examine the Site of required Services and its surroundings and obtain all information 
that may be necessary for preparing the Bid and entering into a contract for the 
Services. The costs of visiting the Site shall be at the Bidder’s own expense.

A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested 
bidders on submission of a written application to the Senior Assistant Registrar/ 
General Administration, Trincomalee Campus, EUSL, Konesapuri, Nilaveli, 
Trincomalee from 03.11.2021 to 23.11.2021 from 9.00 a.m. to 4.00 p.m. upon payment of 
non-refundable fee of Rs.12,500.00. This payment shall be made by cash to the Shroff of a 
Trincomalee Campus or shall be deposited to the People’s Bank A/c No. 066100172390446.

The bid validity shall be 90 days from the date of closing the bids and the bids shall be 
accompanied by a bid Security of the amount Rs.500,000.00 from any approved commercial 
bank registered under Central Bank of Sri Lanka (Insurance bond will not be accepted). Bid 
security shall be valid up to 118 days from the date of closing the bids (up to 22.03.2022)

If registered for VAT, the documentary evidence should be provided with the bids. If the 
bidder is not registered for VAT, a letter obtained from the Commissioner of Inland Revenue 
Department certifying that the bidder is not registered for VAT should be attached with the 
bid documents.

Bid marked as mentioned in the bidding document, on the top left hand corner of the envelope 
should be sent by registered post to the address given below or deposited in the Bid Box kept at 
the Of ce of the Deputy Registrar, Trincomalee Campus, EUSL, to be received before 10.00 a.m. on 
24.11.2021. Late bids will not be accepted. Bids will be opened soon after closing time and the 
date of the bids in the presence of the bidders or bidders’ representatives who choose to attend.

Bids to be delivered to:

The Rector
Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka 
Konesapuri, Nilaveli,
Trincomalee.

Received bids will be opened at:

Boardroom, Of ce of the Rector
Trincomalee Campus, 
Eastern University, Sri Lanka 
Konesapuri, Nilaveli,
Trincomalee.

A pre-bid meeting and site visit will be held in Trincomalee Campus, EUSL on 16.11.2021 
at 10.00 a.m.

Interested bidders may obtain further information from the of ce of the Senior Assistant Registrar 
/General Administration of Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, 
Nilaveli, Trincomalee and inspect the bidding documents free of charge at the above address on 
any working day during of ce hours from 9.00 a.m. to 4.00p.m. The Senior Assistant Registrar/ 
General Administration may be contacted on Telephone 026 - 2222300.

The Chairman
Department Procurement Committee
Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka. 
Konesapuri, Nilaveli.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; 

nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
Cameco Cane Loader Spares ,d; toq;fYf;fhd 

Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD – PR 5509
,yq;ifapy; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; ngytj;j gpupTf;F Cameco 
Cane Loader Spares ,d; toq;fYf;fhf (121 cUg;gbfs;) Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J 

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  fPo; Fwpg;gplg;gl;l tq;fpf; fzf;fpw;F Neubahf gzk; mDg;Gtjd; %yk; 15>000.00 ,. &gh 

my;yJ 75.00 mnkupf;f nlhyu;fs; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021 brk;gu; 13 Mk; 

jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh 

rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04> ,yq;if vd;w Kftupf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;ayhk; vd;gNjhL tpiykDTld; Nru;j;J kPsspf;fg;glhj 

itg;gpd; itg;G urPJ my;yJ tq;fp tiuit rku;g;gpj;J yq;fh rPdp ,izajsk; (www.
Lankasugar.lk) my;yJ ngUe;Njhl;l mikr;R ,izajsk; (www.planta  onindustries.lk) my;yJ 

ntsptptfhu mikr;rpy; (www.mfa.gov.lk) ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis jutpwf;fk; nra;a 

KbAk;. 

2.  tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij tpiykDjhuu; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;.

tpguk; LKR tq;fpf; fzf;F

tq;fpapd; ngau; ,yq;if tq;fp

fpis kpyhfpupa

fzf;F ngau; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

fzf;F ,yf;fk; 73927950

Swi   Code BCAYLKLX
   

3.  tpiykDf;fis 2021 brk;gu; - 14 Mk; jpfjp ,yq;if epiyahd Neuk; 14.00 kzp jhkjpf;fhJ 

jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> 

nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj 

ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ my;yJ tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Cameco Cane Loader Spares ,d; toq;fYf;fhd 

Nfs;tpkD – PR 5509” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; 

FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;.  

4.  midj;J tpiykDf;fSk; 2022 Vg;uy; 11 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd 500>000.00 ,. &gh 

my;yJ 2>500.00 mnkupf;f nlhyUf;F> khw;w Kbahj kw;Wk; epge;jidaw;w tpiykD gpiz 

xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - nfhs;Kjy; 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 94 
112581629> njhiyefy; +94 11 2500674> kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G - 04.

]paNd fj;jpf;fht ehyf;f nfhlN`th 
kd;wj;ijf; $l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk;

gpNuk;ehj; rp. njhytj;j Mfpa ehd; ,yq;if rdehaf 
Nrhryprf; Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpd; 53 (1) Mk; ,yf;f 
epiyapaw; fl;lisapd; fPo; "]paNd fj;jpf;fht ehyf;f 
nfhlN`th kd;wk;" vdg;gLk; rl;l%ynkhd;iwg; ghuhS 
kd;wj;jpy; mwpKfk; nra;a vz;zpAs;Nsd; vd;gij 
,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gpd;tUk; nghJf; Fwpf;Nfhs;fisf; nfhz;l Nkw;Fwpj;j 
kd;wj;ijf; $l;bizg;gNj ,r;rl;l%yj;jpd; Nehf;fkhFk;. 

(m)  tho;f;ifapy; Kfk;nfhLf;Fk; rfy nghWg;Gf;fisAk;  
ifahSk; jFjptha;e;j jpwikAk; fy;tpawpTk; 
nfhz;l gpuirfis cUthf;Ftjw;F gq;fspg;Gr; 
nra;jy;:

(M)  jkJ mbg;gilj; Njitfis epiwT nra;Jnfhz;L> 
ghJfhg;ghd R+oypy; thOfpd;w kw;Wk; fiy> 
fyhr;rhu> ,yf;fpa tpOkpaq;fSf;F kjpg;gspf;fpd;w 
FLk;g myFfis cUthf;Ftjw;Fg; gq;fspg;Gr; 
nra;jy;: 

(,)  njhopy;> Ranjhopy; tha;g;Gfis toq;Fjy; kw;Wk; 
tpahghu Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy; Mfpatw;wpD}lhf 
fpuhkpag; nghUshjhuj;jpd; tsu;r;rpf;F gq;fspg;Gr; 
nra;jy;:

gpwTk;.
gpNuk;ehj; rp. njhytj;j
ghuhSkd;w cWg;gpdu;

1.  cuha;T ePf;fp vz;nza; kw;Wk; fpwP]; cw;gj;jpf;fhd mbg;gil 
vz;nza; (Ng]; xapy;) ,w;fhf ,yq;if fl;lisfs; khjphp tiuT

 SLS XXXX: 2021

Nkw;gb fl;lisfs; tiuT> ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpdhy; 
nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida MHtKs;s gphpTfspd; fUj;J kw;Wk; 
MNyhridfSf;fhf ,j;jhy; rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,t; tiuT ,yq;if fl;lisahf mDkjpaspf;fg;gLtjw;F Kd;G 
fpilf;Fk; fUj;Jf;fs;> ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpy; Fwpj;j fkpl;b 
%yk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;L ,Wjpj; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Nkw;gb tiuT Njitg;gLNthUf;F ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; 
Mtzq;fs; kw;Wk; jfty;fs; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; www.
slsi.lk ,izajsj;jpYk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

rfy tpkHrdq;fSk; 2021.12.03 my;yJ mjw;F Kd;G gzpg;ghsH 
ehafj;jpw;F fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsH ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

,y. 17> tpf;Nlhhpah gpNs];>

vy;tpl;bfy khtj;j

nfhOk;G - 08

njhiyNgrp - 011-2671567-72

kpd;dQ;ry; - dg@slsi.lk
www.slsi.lk

nghJ kf;fs; fUj;Jf;fs; kw;Wk; MNyhridfSf;fhd
,yq;if fl;lisfs; tiuT

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

b[pl;ly; njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp 

,uh[hq;f mikr;R

TRINCOMALEE CAMPUS 
EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA

INVITATION FOR BIDS

Provision of Security Service 
Contract No. EUSL/TC/GA/PSS/2021-2022 

The Chairman, Procurement Committee on behalf of the Trincomalee Campus, 
Eastern University, Sri Lanka invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders 
for provision of Security Service for the Trincomalee Campus, Eastern University, Sri 
Lanka. 

1. Duration of Intended Service Period: 365 Days. 

2. Method of Procurements: National Competitive Bidding. 

3.  Who would be Eligible: Bidders who have License from the Ministry of Defense 
are eligible to bid for the Provision of Security Service for the Trincomalee 
Campus, Eastern University, Sri Lanka. 

4.  Further information would be obtained from Senior Assistant Registrar, General 
Administration, Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka — Tel 026-
2222300 and inspect the Bidding Documents at the address given below from 
09:00 hrs. to 15:00 hrs. on any working day. 

5.  A Pre-Bid meeting will be held on 16.11.2021 at 2.00 p.m. at the Boardroom, 
Offi ce of the Rector, Trincomalee Campus, Konesapuri, Nilaveli. 

6.  To whom to address: A complete set of Bidding Documents in English 
language may be purchased by interested bidders from the Senior Assistant 
Registrar(General Administration), Trincomalee Campus, Eastern University, Sri 
Lanka, Konesapuri, Nilaveli on submission of a written application addressed 
to the Chairman, Procurement Committee, Trincomalee Campus, Eastern 
University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli along with the receipt for the payment 
of Rs.3,500.00 per document (Rupees Three Thousand Five Hundred only) made 
as non-refundable fee credited at any branch of the People's Bank, to the A/c 
No. 066100172390446 People's Bank, Main Branch, Trincomalee in favour of 
the "Assistant Bursar, Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka" from 
03.11.2021 to 23.11.2021 during offi ce hours from 9:00 a.m to 3.00 p.m. 

  Bids must be delivered to the address below on or before 24.11.2021 at 2:00 p.m. 
Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders or 
bidders' representatives who choose to attend in person at the address given 
below at 2:00 p.m. on 24.11.2021. 

The Chairman 
Department Procurement Committee, 
Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka,
Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee. 
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,yq;if ,uhZtk;

1.  2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; tplaq;fis epiyahd tpiyapd; fPo; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nfhOk;G> = [ath;jdGutpy; mike;Js;s ,uhZtj; jiyikafj;jpd; ,uhZt Nfs;tpr; rigj; jiythpdhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpguq;fs; Nfhit ,y.

ngWkjp 

(&gh 

kpy;ypad;)

tpz;zg;gq;fs; ngwg;gLk;/ Nfs;tpfs; 
toq;fg;gLk; jpfjpfs; (K.g. 9.30 - gp.g. 

4.00 tiu rdp – QhapW kw;Wk; mur 

tpLKiw ehl;fs;  jtpHe;j)

Nfs;tp/ KbTWj;jg;gLk; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

•    kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;  (Pharmaceutical & Medical Consumables)
DAMPS/TENDER/2022/01

 Kjy; 143 tiu
872.22

15.11.2021 Kjy; 31.12.2021

29/11/2021 - 1100    kzp   Nfhit ,y. 001 Kjy; 025 tiu

06/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 026 Kjy; 050 tiu

•      Ma;T$l ,urhadq;fs; kw;Wk; ghpfhuq;fs; (Laboratory Chemicals & Reagents)
13/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 051 Kjy; 075 tiu

20/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 076 Kjy; 093 tiu

•     gy; rj;jpurpfpr;ir Jizg;ghfq;fs;  (Items for Dental Surgery Accessories)
DAMPS/DEN/

ACCE/2022/01 Kjy; 14 
tiu

5.25 03/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 94 Kjy; 119 tiu

•    gw;rpfpr;ir kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs; (Pharmaceuticals & Dental 
Consumables)

DAMPS/DEN/
CONS/2022/15 Kjy;  80 

tiu

81.06

10/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 120 Kjy; 143 tiu

01/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 01 Kjy; 14 tiu

08/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 15  Kjy; 35 tiu

15/12/2021 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 36 Kjy; 55 tiu

22/12/2021 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 56 Kjy; 70 tiu

•     rj;jpurpfpr;irafg; nghUl;fs;  (Items for Operation Theatres) DAMPS/TENDER/2022/144 
Kjy;  169 tiu

99.29
05/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 71 Kjy; 80  tiu

•     clw;$wpay; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for Physiotherapy Sections) 19/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 144 Kjy; 169tiu

•      ECG  gphpTfSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items Required for ECG Sections)

DAMPS/TENDER/2022/170 
Kjy;  195 tiu

133.27 26/01/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 170 Kjy; 195 tiu

•     mjp jPtpu rpfpr;irg; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for ICU)

•     ,uj;jr; Rj;jpfhpg;G gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs;  (Requirements for Dialysis 
Unit)

•     kj;jpa njhw;WePf;fp toq;fy; jpizf;fsj;jpw;fhd nghUl;fs; (Items for Central 
Sterilization Supply Department)

•     kUj;Jt thAf;fs; (Medical Gases)

•    Nkhg;g eha;fs; kw;Wk; FjpiufSf;fhd kUe;Jfs; (Medicines for Tracker Dogs 
& Horses)

•     kUj;Jt GdUj;jhudg; nghUl;fs; (Items for Medical Rehabilitation)

•     vf;];Nu glr; RUs;fs;>  ghpfhug; nghUl;fs; kw;Wk; ,urhadq;fs;  (X-ray Films, 
Reagents & Consumables for Radiology) DAMPS/TENDER/2022/196 

Kjy;  234 tiu
67.33 02/02/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 196 Kjy; 234tiu

•     vYk;G KwpT rj;jpurpfpr;ir nghUl;fs; (Items for Orthopedic and General  Surgery)

•    jLg;g+rpfs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (Items for Preventive Medicine)
DAMPS/TENDER/2022/235 

Kjy;  245tiu
140.07

09/02/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 235 Kjy;

245 tiu

2.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tpiykDjhuh;fspdhYk; rkh;g;gpf;fg;gLk; NMRA rhd;wpjopd; 

nry;YgbahFk; jd;ik 2022-12-31Mk; jpfjpahftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdk; my;yJ mjw;F 

Kd; fhyhtjpahFk; NMRA rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gLkhapd;> mJ NMRA rhd;wpjo; fhyhtjpahfpaTld; Gjpa 
nry;YgbahFk; NMRA rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhLg;gjhf cWjp nra;Ak; fbjnkhd;iwAk; tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3.  rkh;g;gpf;fg;gLk; cUg;gbfSf;fhf Bioequivalence Studies mwpf;if ,Uf;Fkhdhy; tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk; tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tplaq;fSf;fhfTk; khjphpfis (Samples) tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; NtisapNyNa xg;gilf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

4.  nfhOk;G = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; (0900 kzpj;jpahyk; Kjy; 1600 kzpj;jpahyk; tiu) 

flik Neuq;fspy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ehl;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; 

https://www.army.lk/tender vDk; Link Clhf Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fSf;fhd Nritfis Nfs;tpjhuhpdhy; toq;f KbAnkd;gjw;fhd nrayhw;Wif 

kw;Wk; tUkhdk; njhlh;ghd epiyg;ghl;il cWjp nra;J nfhs;tjw;F fle;j MW khjq;fspDs; Ngzg;gl;L 

te;j tq;fpf; $w;Wf;fspd; Gifg;glg; gpujp rfpjk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdpnahd;whf gjpT 

nra;ag;gl;ljw;fhd rhd;wpjo; rfpjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;Feh;fSf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; Fwpj;j 

Mtzq;fs; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gl;ljd; gpd;dh; kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;. Mdhy; ,e;j epge;jid 2021Mk; 

tUlj;jpy; mur ghJfhg;G mikr;rpy; ,e;j tifg;gLj;jypd; fPo; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fSf;F 

,J Vw;GilajhfhJ.

6.  Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU tplaq;fspd; fPo; Njitahdit kw;Wk; msTfs; 

njhlh;ghd KOikahd tpguq;fs; ,yq;if ,uhZt kUj;Jt ngWif Nritfs;; gzpg;ghsh; rig> ,uhZtj; 

jiyikafk;> = [ath;jdGu> nfhOk;G vDk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;sd vd;gJld; toq;Feh;fs; mJ 

rhh;e;j jhk; toq;f cj;Njrpf;Fk; tplaq;fs; kw;Wk; Nfhitfisj; njhpT nra;J nfhs;syhk;. mt;thW 

njhpT nra;ag;gl;l xt;nthU tplaq;fSf;fhfTk; 10 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthd Nfhitnahd;Wf;F 

1>000.00 &ghTk; 10 kpy;ypad; &gh Kjy; 50 kpy;ypad; &gh tiuahd NfhitfSf;F 3>500.00 &gh tPjk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf epjpg; gzpg;ghsh; rigf;Fr; 

nrYj;jp mg;gw;Wr;rPl;il nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf kUj;Jt ngWif Nritfs;; 

gzpg;ghsh; rigf;F (rdp> QhapW kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fs; jtph;e;j) rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ,iaGila 

Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  Nfs;tpfis jpwj;jyhdJ ,iaGila tplaq;fspd; vjphpy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; K.g. 11.00 ,uhZt 

jiyikafj;jpd;  ,uhZt Aj;Njhgfuz kh];lh; n[duy; fpisapd; Clhf xUnfhltj;j> mtprhtis tPjp> 

167/30 Mk; ,yf;f> nrypq;Nfh fl;blk;> ,uhZt Kfhkpy; ,lk;ngWk;

  Nkyjpf tpguq;fSf;F kUj;Jt ngWif gphpT

   0112-553256

Nfs;tp mwptpj;jy;
kUe;Jg; nghUl;fs;/ fl;Lj;Jzpfs;> kUj;Jt thAf;fs;> vYk;G KwpT rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs; 

/ rj;jpurpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; rj;jpu rpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; kUe;Jfs; kw;Wk; 
fl;Lj;Jzpfs; kw;Wk; Vida kUj;Jt nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

,uhZtj; jsgjp>
,uhZtj; jiyikafk;> 
= [ath;jdGu> nfhOk;G

Rw;Wyhj; Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig (SLTDA)

tpiykD rku;g;gpg;Gf;fhd ePbg;G
SLTDA tpw;fhd cupk Kfhikj;Jt nkd;nghUspd; Nkk;ghL

xg;ge;j ,y: SLTDA/ICT/IS/NCB/LMS/2021/01

,J NkYs;s jiyg;gpy; 2021 xf;Nlhgu; 18 Mk; jpfjp ntspaplg;gl;l gj;jpupif tpsk;guk; njhlu;ghdJ. 
tpiykDf;fs; rku;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjp gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd ,q;F mwpaj; jUfpNwhk;.

tpiykD rku;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjp : 2021 etk;gu; 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00

tpiykD nry;Ygbf; fhyk;  : 119 ehl;fs; (2022 khu;r; 21 Mk; jpfjp tiu)

tpiykD gpiz nry;Ygbf; fhyk; : 147 ehl;fs; (2022 Vg;uy; 18 Mk; jpfjp tiu)

Vida tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; khw;wkpd;wp ePbf;Fk;.

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G epkplq;fs;> gq;Nfw;G njhlu;gpy; (VNjDk;) Nkyjpf mwpTWj;jYf;F 
tenders ,d; fPo; SLTDA ,izajsj;ij ghu;f;fTk; (https://sltda.gov.lk/tender)
Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; kpd;dZ kpd;dQ;ry; Kftup: amilam@srilanka.travel njhlu;G ,y. 
0112426800 (ePbg;G: 303> 305> 277)> ,yq;if JiwKf mgptpUj;jp mjpfhurig> cjtpg; gzpg;ghsu; 
(ngWif) ,lkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL SLTDA ,izajsj;jpy; tpiykD 
Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk; (https://sltda.gov.lk/tender).

jiytu;
jpizf;fs ngWiff; FO

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig
,y. 80> fhyp tPjp>

nfhOk;G - 03

g];]u gpuNjr rig

g];]u nghJr; re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; 
Gjpa fil miwfspw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

g];]u gpuNjr rigf;F chpj;jhd Gjpa nghJr; re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; gpd;tUk; fil miwfis 2021 
[dthp 01 Kjy; 2022 brk;gH 31 tiuahd fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tpiykDf;fspw;fhd>

 tpiykD khjphpg;gbtq;fis toq;fy; : 2021.11.01 Kjy; 2021.11.15 md;W gp.g. 3.00 tiu

 tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; : 2021.11.16 md;W gp.g. 01.00 tiu

 tpiykDj;jpwj;jy; : 2021.11.16 md;W gp.g. 02.00 ,w;F

02.  gbtf; fl;lzq;fs; kw;Wk; gpizj; njhif gpd;tUkhW.

m.m.
fil 

miwfspd; 
,yf;fk;

epyj;jpd; 
tp];jPuzk; 
r.mb.

jw;Nghija 
epiyik 

(ntw;W/ chpik/ 
xg;gilf; 
fg;gl;lJ)

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

kPsspf;fg;gLk; 
tpiykDg; 
gpizj; 

njhif &gh

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tp 
&gh

Fj;jiff; 
fhyk; 

tUlq;fs;

01

02

03

04

34

35

36

37

288

276

317

315

fhyp

fhyp

fhyp

fhyp

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

10>000.00

10>000.00

10>000.00

10>000.00

126>000.00

120>000.00

120>000.00

120>000.00

01

01

01

01

03. tpiykD njhlHghd ,Wjpj;jPHkhdk;> g];]u gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;. Nkyjpf tpguq;fis Nehpy; 
rKfkspj;J my;yJ 0552288274 vd;w mYtyfj; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

MH.vk;. Qhdjpyf;f>
jiytH>
gpuNjr rig 
g];]u.

2021.11.03

ngWif mwptpj;jy;
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fPo; tpgupf;fg;gl;lthW gzpfs;/ toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rigapd; rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

tpiykDg; 
gpiz 

Njitfs;
Njitahd jifik

VAT cl;gl
kjpg;gplg;  

gl;l nryT 
(&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; 
kw;Wk; Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

CIVIL TENDERS

1 `ryf;ftpy; 7500 Cum/DayCapacity WTP ,d; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD
Contract No: NWSDB/C/P&D/CP/A4-53/GOSL/2021/01

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 
20,000,000/-

Registration with CIDA fi eld of Building Con-
struction Grade  CS1 or above and Certifi cate 
of Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

1700.3 
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

02/12/2021
10.00 hours

2

nj`paj;jfz;ba Wss ,y; fhtyu; miw epu;khzk; kw;Wk; re;Jd;Gu 
khtdntytpy; Jizf; fl;blq;fs;> guhkupg;;G tpLjpfspd; Gduikg;Gf;fhd 
tpiykD    
Contract No: RSC (E)/AGM (ES)/RE-DEH, REN-SAN, MAW/AMP/
RH/2021/75

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 166,000/-

Registration with CIDA fi eld of Building Con-
struction Grade  C5 to C9 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

10.6  kpy;ypad;
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

11/11/2021
13.00 hours

3

Wss kj;jpa Kfhkpy; Foha; Miyapd; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD kw;Wk; 
mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpy; kUjKid Wss ,y; mYtyf fl;blj;jpd; 
Gduikg;G> tpupthf;fk;  
Contract No: RSC (E) /AGM (ES) /CONST/RM- AKP/AE- KAL/RH-
AKP/CC-MAR/2021/80

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 96,000/-

Registration with CIDA fi eld of Building Con-
struction Grade  C5 to C9 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

6.39  kpy;ypad;
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

4
gpuhe;jpa Kfhikahsu; mYtyfj;jpd; ,lkhw;wk; kw;Wk; kPs; 
Vw;ghl;Lf;fhd tpiykD – mk;ghiw fl;lk; I    
Contract No: RSC (E)/AGM (ES)/C/RELO-RM/RH/AMP/2021/87

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 152,000/-

Registration with CIDA fi eld of Building Con-
struction Grade  C5 to C9 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

10.11  
kpy;ypad;

AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

5

cad;tj;j gk;gp $lj;jpd; $iu kw;Wk; eLfy WTP ,y; $iu 
mLf;fpd; Gduikg;G  
Contract No:RSC(S)/P&C/C/REPAIR/NADUGALA & U’WATTA/
RH/2021-54

4,000/- 
+VAT &gh. 32,500/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C8 and above 2.16  kpy;ypad;
RSC (Southern), 395, Kumaratunga 
Mawatha, Pamburana, Matara, 
Tele: 041-2222105  Fax 041-2224769

17/11/2021
14.00 hours

6
fhj;jhd;Fb ePu; Rj;jpfupg;G Miyapy; rq;fpyp ,izg;G Ntypapd; 
epu;khzk;
Contract No:RSC(S)/P&C/C/FENCE/K’KADUWA WTP/RH/2020-187R

4,000/- 
+VAT &gh. 67,000/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C5 to C9 4.42  kpy;ypad;
RSC (Southern), 395, Kumaratunga 
Mawatha, Pamburana,  Matara,
Tele: 041-2222105          Fax 041-2224769

17/11/2021
14.00 hours

7

fjpu;fhkk; ePu; Rj;jpfup;g;G Miyapy; jw;NghJs;s tz;ly; njhl;bapd; 
Gduikg;G.  
Contract No:RSC(S)/P&D/C/SEDIMENTATION/KATARAGAMA/
RH/2021-127

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 150,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 to C9 and Certifi cate 
of Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

10.0  kpy;ypad;
RSC (Southern), 395, Kumaratunga 
Mawatha, Pamburana, Matara, 
Tele: 041-2222105         Fax 041-2224769

17/11/2021
14.00 hours

8
Fspay; miw epu;khzj;jpw;fhf Nfhl;Nlnfhil ePu; toq;fy; jpl;l 
Nfs;tpkD. 
Contract No:RSC(S)/P&C/C/WASH ROOM KOTTEGODA/RH/2021-99

2,000/- 
+VAT &gh. 15,000/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C5 to C9 1.5  kpy;ypad;
RSC (Southern), 395, Kumaratunga 
Mawatha, Pamburana, Matara, 
Tele: 041-2229792        Fax 041-2224769

17/11/2021
14.00 hours

9
Vwht+u; Boi ,y; jiuj; njhl;bapy; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD
Contract No: RSC(E)/DGM/RECH/CONSTRUCT-GROUND SUMP-
BOI/ERAVUR/2021/74

35,000/- 
+VAT

**

&gh. 
1,639,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Sup-
ply and Sewerage Grade  C3 and above and 
Certifi cate of Registration of the Contract as 
per the Act No.3 of 1987 with the Registrar of 
Public Contracts

163.90  
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

17/11/2021
13.00 hours

10
Utd;nty;y cs;spizf;fg;gl;l Utd;nty;y WSS ,w;fhf kpd; 
gpwg;ghf;fp miwapd; epu;khzk; 
Contract No: NWSDB/SAB/CP/A2-66/GOSL/2021/01-B

4,000/- 
+VAT &gh. 53,000/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C8 or above 3.51  kpy;ypad;
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

17/11/2021
14.00 hours

11
uk;Gf;fd WSS ,d; `puptJd;d WSS ,y; tpiuT kzy; tbfl;bfspd; 
kWrPuikg;Gf;fhd tpiykD
Contract No: NWSDB/SAB/CP/A2-60/GOSL/2021/01A

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 170,500/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 and above  Certifi -
cate of Registration of the Contract as per the 
Act No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

17.0  kpy;ypad;
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

17/11/2021
14.00 hours

12

Nffhiy khtl;lj;jpy; fpuhkpa ghlrhiyf;F FbePu; trjpfspd; Vw;ghL  
fl;lk; 1 gp 
Contract No: RSC(SAB)/AG M(KEG)/RECH/CIVIL/SCHOOL/
WSS/2021/42

4,000/- 
+VAT &gh. 50,000/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C8 and above 4.99  kpy;ypad;
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

17/11/2021
14.00 hours

13

Nffhiy khtl;lj;jpy; fpuhkpa ghlrhiyf;F FbePu; trjpfspd; Vw;ghL  
fl;lk; 1 V
Contract No: RSC(SAB)/AG M(KEG)/RECH/CIVIL/SCHOOL/
WSS/2021/30

4,000/- 
+VAT &gh. 40,000/- Registration with CIDA fi eld of Building Con-

struction Grade  C5 to C9 3.90  kpy;ypad;
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

17/11/2021
14.00 hours

14

njhud;nfju ePu; toq;fy; jpl;lk;> Nghf`nty gFjpf;F 
tpupthf;Ftjw;fhf Pvc/Di/Gi Foha;fspd; nghUj;Jjy;fs; kw;Wk; 
rpwg;Gfis gjpj;jy;
Contract No :   RSC(NW)/DEV/PL/RWS/THORANE/2021/39

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 67,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C7  and above Certifi -
cate of Registration of the Contract as per the 
Act No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contract

6.67  kpy;ypad;
RSC (North –Western) Offi ce, NWSDB, 
Dambulla Road, Kurunegala,
Tele:  037-2221161  Fax  : 037-2230086

17/11/2021
14.00 hours

15

kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpd;> fy;ybapy; jw;NghJs;s tpLjpf; fl;blk;> 
mZFk; tPjp> vy;iyr; Rtu; kw;Wk; epyj;Njhw;wj;jpd; Gduikg;Gf;fhd 
tpiykD – fl;lk; I  
Contract No :   RSC(E)/DGM/RH/QUARTERS-RENOVATION/
BATTI/2021/33R1

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 210,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 to C9 and Certifi cate 
of Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

17.0  kpy;ypad;

Regional Support Centre (East), 
NWSDB, No.48A/1, Kandy Road, Mad-
dikali, Trincomalee Tele: 0262222519 
Fax:0262225225

10/11/2021
10.00 hours

16

fSj;Jiw gpuhe;jpaj;jpy; Kfhikahsu; (fSj;Jiw) mYtyfk;> OIC 
(fSj;Jiw) mYtyfk;> OIC (NgUtis) mYtyfk;> OIC (ghafy) 
mYtyfk;> OIC (gpykpdtj;j) mYtyfk;> OIC (thj;Jt) mYtyfk;> 
gpuhe;jpa nghwpapayhsu; (NgUtis) mYtyfk;> RWS mYtyfk; 
kw;Wk; mYtyf tsTf;fhd Jg;GuNtw;ghl;L Nritfspd; Vw;ghL  
Contract No :   W-S/P&C/J(02)/KAL/O&M/2021/39

6,000/- 
+VAT

**

&gh. 61,5000/-
Similar Experience of minimum last 3 years 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

6.15  kpy;ypad;
RSC (WS), NWSDB, No.07, Angulana 
Station Road, Angulana, Moratuwa
Tele/Fax: 0112730341, 0112224888

19/11/2021
10.00 hours

17

gpq;fpupa> cLgj;j> khfe;Ju> gd;dy> Fspahg;gpl;ba xUq;fpize;j 
ePu; toq;fy; jpl;l 40,000m3 / ehs; nfhs;ssT ePu; Rj;jpfupg;G Miy 
epu;khzj;jpw;fhd tpiykD – fl;lk; I (jiyik gzp – nghjp I) 
Contract No : NWSDB/NW/P&D/CP/A4-5/2021/03  

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 
76,000,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS2 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

5,048  
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

31/12/2021
10.00 hours

18

fl;Lnghj-gKDnfhl;Lt-gz;Lt];Etu ePu; toq;fy; jpl;l 20,000 m3 / 
ehs; nfhs;ssT ePu; Rj;jpfupg;G Miyapd; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD 
(jiyik gzp – nghjp I) 
Contract No : NWSDB/NW/P&D/CP/A4-4/2021/04  

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 
71,500,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS2 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

4,763.65  
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

03/01/2022
10.00 hours

19

jd;nfhl;Lt ePu; toq;fy; jpl;l> 20,000 m3 / ehs; nfhs;ssT ePu; 
Rj;jpfupg;G Miyapd; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD (jiyik gzp – 
nghjp I) 
Contract No : NWSDB/NW/P&D/CP/A4-6/2021/07  

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 
58,700,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS2 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

3,910.2  
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

30/12/2021
10.00 hours

20
khj;jis frL cyu;j;Jk; gLf;iffs; kw;Wk; cf;Ftis ePu; toq;fy; 
jpl;lj;jpd; epu;khzj;jpw;fhd tpiykD 
Contract No : NWSDB/C/CP/A4-40/GOSL/2021/5R

35,000/- 
+VAT

**

&gh. 
2,732,000/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C2 or C3 and Certifi cate 
of Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

185  kpy;ypad;
Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

06/12/2021
10.00 hours

21 v`ypanfhil ePu; toq;fy; jpl;l nghjp I ,d; epu;khzk;
Contract No: NWSDB/SAB/P&D/CP/A4-22/2021/1

500,000/-
+VAT

**

&gh. 2.6 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Water Sup-
ply and Sewerage Grade  CS1 and aboveand 
Certifi cate of Registration of the Contract as 
per the Act No.3 of 1987 with the Registrar of 
Public Contracts

2.6  gpy;ypad; Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

29/12/2021
10.00 hours

22
tf;nty;ytpy; 50,000 m3/ ehs; ePu; Rj;jpfupg;G Miy kw;Wk; ,ilkhw;W 
gpujhd xUq;fpize;j ghupa fhyp WSP ,d; toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;. 
Contract No: NWSDB/S/P&D/CP/A4-16/2021/01

500,000/-
+VAT

**

&gh. 54 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Water Sup-
ply and Sewerage Grade  CS2 and aboveand 
Certifi cate of Registration of the Contract as 
per the Act No.3 of 1987 with the Registrar of 
Public Contracts

5.39  gpy;ypad; Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

05/01/2022
10.00 hours

23
kPupfk ePu; toq;fy; jpl;lk; jpl;l Intake Raw Water Main> Intake kw;Wk; 
Rj;jpfupg;G Miyapd; (rptpy; kw;Wk; M&E gzpfs;) epu;khzk; - fl;lk; I 
Contract No: NWSDB/WN/P&D/CP/A4-2/2021/01 

500,000/-
+VAT

**
&gh. 40,000,000

Registration with CIDA fi eld of Water Sup-
ply and Sewerage Grade  CS2 and aboveand 
Certifi cate of Registration of the Contract as 
per the Act No.3 of 1987 with the Registrar of 
Public Contracts

3656.8 
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

04/01/2022
10.00 hours

24
kyprpwpGu ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd jiyik gzpg; nghjp
Contract No: NWSDB/NW/CP/A4-37-GOSL/2021/06 

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 22.3 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Building Con-
struction and Water Supply and Sewerage 
Grade  C1 and Certifi cate of Registration of 
the Contract as per the Act No.3 of 1987 with 
the Registrar of Public Contracts 

1,112.05 
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

01/12/2021
10.00 hours

25

12000M3/ ehs; ePu; Rj;jpfupg;G Miy Nrkpg;Gj; njhl;bapd; epu;khzk;  
kw;Wk; gjpaj;jyht kw;Wk; k`Xa xUq;fpize;j WSP ,y; toq;fy; 
kw;Wk; gjpj;jy;. 
Contract No: NWSDB/RSC(E)/CP/A5-34-GOSL/2021/02 

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 39.30 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS1 & above and Certif-
icate of Registration of the Contract as per the 
Act No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

3,929.97 
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

03/12/2021
10.00 hours

26

gz;lhutis ePu; toq;fy; jpl;l> 20,000 m3/ ehs; ePu; Rj;jpfupg;G Miy 
kw;Wk; Raw Water Main ,d; epu;khzk;

Contract No:NWSDB/U/P&D/CP/A4-23/2021/01

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 34 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS2 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts 

3,431
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

06/01/2022
10.00 hours

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiykD mwptpj;jy;
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27

mk;gj;jNt ePu; Rj;jpfupg;G Miyia ngupjhf;fy; - mk;gjNy ePu; toq;fy; 
jpl;lk;  
Contract No:NWSDB/WC/P&D/CP/A2-1/2020/01

500,000/- 
+VAT

**

&gh. 27.0 
kpy;ypad;

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  CS1 and Certifi cate of 
Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

2,250
kpy;ypad;

Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

06/01/2022
10.00 hours

tPjpatj;j ePu; toq;fy; jpl;lj;jpy; af;fy ePu; Rj;jpfupg;G Miyia ngupjhf;fy; njhlu;gpy; 2021.10.06 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ 
Contract No:NWSDB/WN/CP/A2-9/GOSL/2021/01  ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.16 md;W tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;    

cl;nrYj;jy; mikg;G> ePu; Rj;jpaupg;G Miyapd; epu;khzk; kw;Wk; gly;Fk;Gu ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf Raw Water Main ,d; toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy; njhlu;gpy; 2021.07.28 Mk; jpfjpa kw;Wk; 2021.10.13 Mk; jpfjpa tp-
sk;guk; gw;wpaJ. Contract No:NWSDB/U/CP/A4-24/GOSL/2021/01  ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.12.02 md;W 14:00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;;;.   

flty ePu; NfhGuj;jpd; kw;Wk; ty;gpl;l ePu;j; Njf;fj;jpd; epu;khzk;> jpt;ygpl;ba ePu; toq;fy; jpl;l – fl;lk; I njhlu;ghd 2021.08.11 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ 
Contract No:NWSDB/WN/CP/A4-3 GOSL 2021/02 ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.19 md;W 14:00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;;;.  

RSC-C mYtyf fl;blj;jpd; nghUj;jg;gl;l jsghlq;fs; kw;Wk; Fwpg;gpl;l gzpapd; fl;LUthf;fk; toq;fy; kw;Wk; epWTjy; njhlu;gpy; 2021.10.20 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ  
Contract No :   RSC-C/P&D/CIVIL/KNPIWSP/RSC-C/2021/07 SP2 Nfs;tpkD $Wtpiyf;fhd jifikf;F juk; jpUj;jg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk; 

M&E Nfs;tpkDf;fs;

28
`pKJuht ePu; Rj;jpfupg;G Miyapy; rp.rp.b.tp nfkuh mikg;gpd; toq;fy;> 
epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhd tpiykD
Contract No: RSC (E)/AGM (ES)/S&I/CCTV/AMP/HIMU-TP/RH/ 
2021/82

2,000/- 
+VAT &gh. 30,000/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

-
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

 toq;fy; Nfs;tpkDf;fs; 

29

mk;ghiw gpuhe;jpa ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf gk;gp cjpupg;ghfq;fspd; 
toq;fy; kw;Wk; tpepNahfj;jpw;fhd tpiykD
Contract No: RSC (E) /AGM (ES) /S&D /PUMP SPARES/ AMP/ 
RH/2021/85

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 143,000/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

-
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

30

mf;fiugw;W gpuhe;jpa KfhikahsUf;fhf Spectrophotometer 
kw;Wk; epwkhdpapd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; nray; 
tpsf;fj;jpw;fhd tpiykD 
Contract No: RSC (E) /AGM (ES)/S&I/LAB INSTR/CIPC/AKP/2021/70R

4,000/- 
+VAT &gh. 67,000/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

-
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

31
khtdnty;y ePu; toq;fy; jpl;lj;jpy; Filter Media tpd; toq;fy; kw;Wk; 
itj;jYf;fhd tpiykD
Contract No: RSC(E)/AGM (ES)/C/FM/MAW/RH/AMP/2021/14RR

4,000/- 
+VAT &gh. 36,500/-

Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 to C9 and Certifi cate 
of Registration of the Contract as per the Act 
No.3 of 1987 with the Registrar of Public 
Contracts

2.42  kpy;ypad;
AGM (Eastern South) Offi ce, NWSDB, 
Sri Dhammarama Mawatha, Ampara,
Tele:  063-2223926  Fax  : 063-2224975

17/11/2021
13.00 hours

32

,uj;jpdGup ePu; toq;fy; jpl;lj;jpy; Electromagnetic Flow meters ,d; 
toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;
Contract No:RSC(S)/P&C/S/FLOW METER/ RUHUNUPURA/
NRW/2021-26

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 185,000/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

12.87  
kpy;ypad;

RSC (Southern), 395, Kumaratunga 
Mawatha, Pamburana, Matara, 
Tele: 041-2229792        Fax 041-2224769

24/11/2021
14.00 hours

33

tuf;fhg;nghiy WSS ,y; nfhs;jpwd; fpzWf;fhf Electrically Driven 
Auto Coupling Duct foot type Submersible pumping set kw;Wk; Jizg; 
nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;  
Contract No: NWSDB/SAB/CP/A2-67/GOSL/2021/05- A

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 282,045/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

-
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

24/11/2021
14.00 hours

34
nkhud;njhl;l WSS ,w;fhf Jizg; nghUl;fSld; Fnshupd; thA 
kpjepiyg;gLj;jy; mikg;gpd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy; 
Contract No: NWSDB/SAB/CP/A2-61/GOSL – 2021/05-B

6,000/- 
+VAT

**
&gh. 120,000/-

Manufacturers or their local accredited agent 
Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 to C9

-
RSC (Sabaragamuwa), NWSDB, New 
Town, Ratnapura
Tele: 045-2228274-6  Fax : 045-2228273

24/11/2021
14.00 hours

35

my;iyf;fe;jNy Intake ,w;fhf ePu;%o;fpf; Foha;fs;> kpd; gdy;fs; 
kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;    
Contract No:RSC(E)/DGM/RH/SUB-PUMPS/ALLAIKANATALE/
TRINCO/2021/79

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 307,035/-

Manufacturers or their local accredited agent 
Registration with CIDA fi eld of Water Supply 
and Sewerage Grade  C5 to C9

-

Regional Support Centre (East), NWSDB, 
No.48A/1, Kandy Road, Maddikali, Trin-
comalee
Tele: 026-2222519  Fax: 026-2225225

10/11/2021
10.00 hours

36
mEuhjGuk; - gpuhe;jpa fsQ;rpaj;jpw;fhf g+l;lf;$ba thy;Tfspd; 
toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; 
Contract No:O&m(AP)/NC/DGM/LOCKABLE/RSA/2021/154

4,000/- 
+VAT &gh. 9,200/- Manufacturers or their local accredited agent -

RSC (North Central), NWS&DB, 
Godage Mawatha, Anuradhapura
Tele: 025-2235993 Fax: 025-2225609

17/11/2021
14.00 hours

37
nghyd;dWit gpuhe;jpa epiyaj;jpy;  10>0000> 15 MM (1/2”) Magnetic 
type brass Lockable ball ,d; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;.
Contract No:O&m/NC/DGM/BALLCOCK/POL/2021/149

12,500/- 
+VAT

**
&gh. 219,300/-

Manufacturers or their local accredited agent 
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

-
RSC (North Central), NWS&DB, 
Godage Mawatha, Anuradhapura
Tele: 025-2235993 Fax: 025-2225609

17/11/2021
14.00 hours

nkhul;Lit/ ,uj;kyhid fopTePu; Rj;jpfupg;Gf;fhf kpd; rhtbapy; ,af;fg;gLk; jLg;G thapy; mikg;G kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy; njhlu;gpy; 2021.10.13 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ 
Contract No: GCWR/SUP&INS/DEH/2021/17  ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.10 md;W tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk; 

Nrit Nfs;tpkDf;fs; 

38
fpspnehr;rpapy; AGM (tlf;F) mYtyfj;jpw;fhf Jg;GuNtw;ghl;L 
Nritapd; Vw;ghl;Lf;fhd tpiykD
Contract No: RSC/N/DGM/O&M/KILI/JANITORIAL/2021/030

4,000/-+VAT  &gh. 40,000/-

Similar Experience of minimum last 3 years  
and Certifi cate of Registration of the Contract 
as per the Act No.3 of 1987 with the Registrar 
of Public Contracts

3.75  kpy;ypad;
RSC (Northern), NWSDB, Jaffna Road, 
Vavuniya.
Tele: 024-2225719 Fax: 024-2225088

17/11/2021
14.00 hours

39
gz;lhutis gpuhe;jpa Kfhikahsupd; mYtyfj;jpw;fhd 
Jg;GuNtw;ghl;L Nrit
Contract No:RSC(UVA)/DGM(UVA )/O&M/BANDARAWELA/2021/217

2,000/-+VAT &gh. 19,500/- As per the document -
RSC (Uva), Tender Section, NWSDB, 
Mediriya Road, Badulla 
Tele: 055 2230934 Fax: 055 2222448

17/11/2021
14.00 hours

thfdk; thliff;F ngwy;

40
fsdp gpuhe;jpaj;jpw;fhf 01 bg;gu; kw;Wk; RSC(W/N) mYtyfj;jpy; 
epu;khzg; gpupTf;fhf 01 bg;giu thliff;Fg; ngwy;    
Contract No: RSC (W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2021/122

2,000/-+VAT  &gh.  5,000/- As per the document 
RSC(W/N) Offi ce, No.433/4A, 
Ganemulla Road, Kadawatha
Tele: 0112922129    Fax:0112922146

17/11/2021
10.00 hours

41 RSC(W/N) mYtyfj;jpw;fhf 02 f;& nfg;fis thliff;F ngwy;  
Contract No: RSC (W/N)/SS/HIRING/RSC(O&M)/2021/91 2,000/-+VAT  &gh.  5,000/- As per the document 

RSC(W/N) Offi ce, No.433/4A, 
Ganemulla Road, Kadawatha
Tele: 0112922129    Fax:0112922146

17/11/2021
10.00 hours

42
Vwht+u; kl;lf;fsg;gpy; BOI jpl;lj;jpw;fhf thfdq;fis thliff;F 
ngWtjw;fhd Nfs;tpkD
Contract No: RSC/(E)/DGM/RECH-BOI/VEHI-HIRE/BATTI/2021/66

2,000/-+VAT &gh.  32,400/- As per the document 
Regional Support Centre (East), NWSDB, No.48A/1, Kan-
dy Road, Maddikali, Trincomalee
Tele: 0262222519 Fax: 0262225225

10/11/2021
10.00 hours

43
jpUNfhzkiy (RWS gzpfSf;fhf) gpuhe;jpa Kfhikahsu; 
mYtyfj;jpw;F Ntd; tz;b thliff;F ngWtjw;fhd tpiykD 
Contract No:RSC(E)/DGM/O&M/VAN/RWS/TRINCO/2021/69

2,000/-+VAT  &gh.  23,000/- As per the document 
Regional Support Centre (East), NWSDB, No.48A/1, Kan-
dy Road, Maddikali, Trincomalee 
Tele: 026 2222519 Fax: 026 2225225

10/11/2021
10.00 hours

44

jpUNfhzkiy (gpuhe;jpa Ma;T$lk; kw;Wk; M&E nraw;ghLfSf;F) 
gpuhe;jpa Kfhikahsu; mYtyfj;jpw;fhf Ntd; tz;bia thliff;F 
ngWtjw;fhd tpiykD  
Contract No:RSC(E)/DGM/O&M/VAN/R.CHEMIST/TRINCO/2021/70

2,000/-+VAT  &gh.  23,000/- As per the document 
Regional Support Centre (East), NWSDB, No.48A/1, Kan-
dy Road, Maddikali, Trincomalee
Tele: 026 2222519 Fax: 026 2225225

10/11/2021
10.00 hours

45
`pq;Fuq;nfhl ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf xw;iw Single Cab ,id 
thliff;F ngWtjw;fhd Nfs;tpkD 
Contract No:O&M/NC/DGM/HV/S-CAB/HIG/2021/145

2,000/-+VAT &gh. 21,150/- As per the document 
RSC (North Central), NWS&DB, 
Godage Mawatha, Anuradhapura
Tele: 025 2235993 Fax: 025 2225609

17/11/2021
14.00 hours

46
ngbntt ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf Single Cab ,id thliff;F 
ngWtjw;fhd Nfs;tpkD
Contract No:O&M/NC/DGM/HV/S-CAB/BED/2021/146

2,000/-+VAT  &gh. 25,200/- As per the document 
RSC (North Central), NWS&DB, 
Godage Mawatha, Anuradhapura
Tele: 025 2235993 Fax: 025 2225609

17/11/2021
14.00 hours

47
NWSDB ,uj;kyhid jiyik mYtyfj;jpw;fhf (Nkk;ghl;L gpupT) 
Ntd; tz;b xd;iw thliff;F ngWtjw;fhd Nfs;tpkD 
Contract No :DGM/DEV/Hiring-V/O&M/2021/01

2,000/-+VAT &gh. 25,200/- As per the document 
Tenders & Contracts Section, NWS&DB, 
Galle Road, Ratmalana
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885  

24/11/2021
10.00 hours

,U Ntd; tz;bfis thliff;F ngWtJ njhlu;gpy; 2021.10.20 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ Contract No: RMWWDP/VEH-HIRE/2021-02.  ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021 etk;gu; 10 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 tiu  
ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;   

xU fhu; tz;bfis thliff;F ngWtJ njhlu;gpy; 2021.10.20 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ Contract No:RMWWDP/VEH-EIRE/2021-01. ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021 etk;gu; 10 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 tiu  
ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;

khj;jiw. kpup];] ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf kpdp buf; tz;bia thliff;F ngwy; njhlu;gpy; 2021.10.13 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ 
Contract No:RSC(S)/P&C/MATARA-MRISSA/HIRING/MINI TRUCK/O&M/2021-89. ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.03 md;W tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;. 

nfhl;lfiy ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf Crew Cab ,id thliff;F ngWtJ njhlu;gpy; 2021.10.13 Mk; jpfjp tpsk;guk; gw;wpaJ 
Contract No:RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/HIRING/CREW CAB/O&M/2021-93. ,e;jf; Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.03 md;W tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;.  

njtpEtu/ fe;jhu ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf Crew Cab ,id thliff;F ngWtJ njhlu;gpy; 2021.10.13 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ,Contract No:RSC(S)/P&C/HIRING/ CREW CAB /GD’Dara/O&M/2021-69R.  ,e;jf; 
Nfs;tpkDtpd; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.03 md;W tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;.  

TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS

tlf;F FUehfy; efuq;fspd; ePu; tpepNahfj; jpl;lq;fspd; fl;lk; -II ,d; Topographical surveying works njhlu;ghd 2021.10.13 Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ.
Contract No:NWSDB/NW/CP/A4-7/GOSL/2021/9-C –  “,yq;ifapy; msitahsu; my;yJ msit epWtdq;fSf;fhf cupkk; ngw;w nry;Ygbahd gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987 ,d; 36 Mk; ,yf;f 
rl;lj;jpd; gb xg;ge;jj;jpd; gjpTr; rhd;wpjio ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;” vd;W Njitahd jifik khw;wg;gl;Ls;sJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;.

PCA 3 gbtj;ij ngWtjw;F fk;gdpfs; gjpthsupd; www.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy; gjpT nra;aTk; (“**” vd;W gjpT nra;ag;gl;l Nfs;tpkDf;fSf;F khj;jpuk;) NkYk; gjpTf;fhd [pnkapy; ,id gjpT gad;gLj;jTk;.

,Wjpj; jpfjpf;F Ke;ija jpdk; tiu 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkDf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;Lld; tHj;jf Kftup mr;rplg;gl;l jhspy; Nfhupf;if fbjk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD 
Mtzq;fis ngwyhk;.   

Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fk; ,lj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.

gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.  

jiytu;> 

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
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,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R (SMPCLGA)

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R 
90 vz;zpf;ifahd elkhLk; filfis (Mobile Shops) toq;Fk; 

ngWiff;fhd tpiykD Nfhuy;

2021 xf;Nlhgh; 11Mk; jpfjpa jpdfud;> jpdkpd> nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;gb tpiykDf;fhd 
miog;gpw;F ftdk; nrYj;jg;gLfpd;wJ.

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; Nfs;tpg; gpiz Kwpj; njhif njhlh;ghd tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd.   tpiykD 
Nfhuy; Mtzq;fspy; jifikfspd; tpgukhd Njitg;ghLfs; kw;Wk; mDgtk; vd;gd Fwpg;gpl;bUf;Fk; 
mNjNtis toq;fYf;fhd rpy Kf;fpa jifikfs; kw;Wk; mDgtj; Njitg;ghLfs; fPNo jug;gl;Ls;sd. 
tpiykDjhuh;fs; VjhtJ xU njhFjp my;yJ rfy njhFjpfSf;Fk; tpiyfisf; Nfhuyhk;.

njh. 

,y.

nghjpapd; ngah; vz;zpf;if tpiykDg; 

gpiz Kwpj; 

njhif (,y. 

&.)

gpujhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj; 

Njitg;ghLfs;

epjp njhopy;El;gk;

njhFjp  - 01 - 

6’x4’6” msthd 

elkhLk; filfs;

45 &gh 182>000.00 

(tpiykDg; 

gpiz Kwp 2022 

ngg;uthp 22Mk; 

jpfjp tiu)

jaT nra;J tpiykD Mtzj;ijg; 

ghh;f;fTk;.

 

njhFjp - 02 1200kp.

kP. x 900kp.kP. x 
900 kp.kP. msthd 

Kr;rf;fu irf;fpspy; 

nghUj;jg;gl;l 

elkhLk; filfs;

45 &gh 195>000.00 

(tpiykDg; 

gpiz Kwp 2022 

ngg;uthp 22Mk; 

jpfjp tiu)

jaT nra;J tpiykD Mtzj;ijg; 

ghh;f;fTk;.

 

ml;ltiz 01

6.  kPsspf;fg;glhj 5>000.00 &ghit nuhf;fg; gzkhf 2021 xf;Nlhgh; 11Mk;;;; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 08Mk;;;  
jpfjp tiuahd fhyj;jpy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 
NkNy 5k; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s tpyhrj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 
Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. 

7.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspy; tpghpf;fg;gl;Ls;s eilKiwf;F mikthf muf;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

 jiyth;>
 mikr;Rg;  ngWiff; FO>
 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
 ,y. 330> a+dpad; gpNs];>
 nfhOk;G-02.

  my;yJ tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp fhyf;nfLthd 2021 etk;gh; 09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 
my;yJ mjw;F Kd; ,Nj Kfthpapy; (epjpg; gphptpy;) itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;.

  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
xg;ge;jj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

  NkNy 1k; ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F mikthd ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 
gjpT nra;ag;gl;l tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tpiykD gpiz Kwpj; njhifia fl;lhakhf 
tpiykDTld; ,izj;Jr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jpwe;j kw;Wk; gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
NkNy 7k; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F eph;zapf;fg;gl;l fhyk; 
Kbe;jTld; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;L 
cld; jpwf;fg;gLk;.

 Vida rfy Njitg;ghLfSk; khwhky; mt;thNwapUf;Fk;.

 jiyth;>
 mikr;Rg;  ngWiff; FO>
 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
 ,y. 330> a+dpad; gpNs];>
 nfhOk;G-02.

 2021 etk;gh; 01Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

khfhz rigfs; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp cjtpr; nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;l ID P-163305
fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lk;.

1.  cs;@H mgptpUj;jp cjtpr; nraw;wpl;lj;jpd; nrytpdq;fSf;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; FbauRf;F xU flDjtp fpilf;fg;ngw;Ws;sJld;> fPNo ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s 

NtiyfSf;fhf ,f; flDjtpapd; xU gFjpiag; gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  fPNo ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;sthwhd NtiyfSf;fhf> cupa cs;@H mjpfhu rigfs; rhHghf 

cs;@H mjpfhurigapd; ngWiff;FOj; jiyth; jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisf; NfhUfpd;wdH. 

3.  Nfs;tpahdJ Njrpa Nghl;bf; Nfs;tp Nfhuy; Kiw%yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;glj; jFjp ngWtjw;F ntw;wpahsuhd tpiykDjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; 

NrHf;fg;glhjpUf;f Ntz;baJld;> epHkhzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) fPNo 
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juk; kw;Wk; epGzj;Jtj;jpy; gjpitf; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykD Mtzj;jpy; jifikj; Njitg;ghLfs; gFjp 4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; 

tpiykD NfhUk; Mtzj;jpd; ml;ltizapy; gpupT 5 ,y; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhu;fs; ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;s ,lq;fspy; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s 

KbtJld;> ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp Kjy; 16.00 kzptiu mNj ,lj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fisg; guPl;rpj;Jg;ghHf;fyhk;. 

7.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuHfs; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;sthwhd NtiyfSf;fhd Mtzq;fis 

cupj;jhd cs;@H mjpfhurigapy;> vOj;jpdhyhd tpz;zg;gj;jpidr; rkHg;gpg;gjd; %yk; 2021.11.03 

Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.17k; jpfjptiu 09.00 kzpKjy; 15.00 kzptiu Mq;fpy nkhopapyhd xU 

KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzj;njhFjp xd;iwf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;syhk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021.11.19 md;W 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;djhf fPNo ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sthwhd 

,lq;fspy; NrHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.  tpiykDj;jpwg;gpy; 

fye;Jnfhs;s Kd;tUk; tpiykDjhuupd; my;yJ tpiykDjhuupd; gpujpepjp Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;ljd; gpd;dH mit cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

9.  tpiykDf;fs;> ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftYf;F mikthf tpiykDg; gpiz xd;iwf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  Kd;Ndhb tpiykDf;$l;lk; 2021.11.12 md;W 10.00 kzpf;F cupj;jhd cs;@H mjpfhu rigfspy; eilngWk;. 

MHtk; fhl;Lk; tpiykDjhuHfs; jkJ nrhe;jr; nrytpy; ,e;jf; $l;lj;jpy; gq;Fgw;wyhk;. 

11. xg;ge;jq;fis toq;Fjy; njhlHghf ngWiff; FOtpd; jPHkhdkhdJ ,Wjpahdjhf mikAk;.

12.  Xg;ge;jq;fis toq;Fjw;F Kd;gjhf ,g;ngWifia ,uj;Jr; nra;tjw;F my;yJ kPsg;ngWtjw;F njhopy; 

jUdUf;Nf cupikAs;sJ.

cjtpr; nraw;wpl;lg; gzpg;ghsH. (LDSP)
cs;@H mgptpUj;jp cjtpr; nraw;wpl;lk;.

kl;lf;fsg;G khtl;lk;. 

03.11.2021

njh. 

,y

cs;@uhl;rp 

kd;wj;jpd; 

ngaH

Ntiyfspd; tpguKk; tpiykD 

,yf;fKk;.

Nfs;tpf;Fupa 

tpiykDj; 

njhiy 

ng.Nr.t 

ePq;fyhf 

(kpy;)

Xg;ge;j 

fhyk; 

(ehl;fhl;b 

ehl;fs;)

Njitahd 

juKk;> epGzj; 

JtKk;.

ngWiff; FOtpd; ngaH.

tpiykD 

Mtzq;fs; 

ngwg;gLk; ,lKk; 

njhiyNgrp 

,yf;fKk;. 

tpiykD 

Mtzj;jpd; 

tpiy.

(&ghtpy;)

Njitg;gLk; tpiykDg; 

gpiz

tpiy 

kDf;fs; 

NrHf;fg;gl 

Ts;s 

,lKk;> 

jpwf;fg;gLk; 

,lKk;.

tpiy 

kDg; 

gpiz 

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;. 

tiu

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;) 

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

1

kz;Kid 

gpuNjr rig> 

Miuak;gjp

fpuhd;Fsj;jpy; fpuhkpa Nritfs; 

kw;Wk; tpahghu $lq;fis 

epHkhzpj;jy;. 

LDSP/EP/BT/MPS/2021/01

3.59 90 ehl;fs;

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;. 

fl;bl 

epHkhzk;.

cs;@uhl;rp kd;wg; 

ngWiff; FO, 
kz;Kid gpuNjr rig> 

Miuak;gjp.

kz;Kid gpuNjr 

rig> Miuak;gjp

065-2245894

3,000.00 36,000.00 18.02.2022

tiu

kz;Kid 

gpuNjr rig> 

Miuak;gjp

21.01.2022

tiu

2

GJf;FbapUg;gpy; fpuhkpa 

Nritfs; kw;Wk; tpahghu 

$lq;fis epHkhzpj;jy;. 

LDSP/EP/BT/MPS/2021/02

9.63 90 ehl;fs;

C6 kw;Wk; 
mjw;F Nky;. 

fl;bl 

epHkhzk;.

cs;@uhl;rp kd;wg; 

ngWiff; FO,
kz;Kid gpuNjr rig> 

Miuak;gjp.

kz;Kid gpuNjr 

rig> Miuak;gjp

065-2245894
5,000.00 97,000.00 04.03.2022

tiu

kz;Kid 

gpuNjr rig> 

Miuak;gjp

04.02.2022

tiu

3

kz;Kid 

Nkw;F gpuNjr 

rig> tTzjPT

Mapj;jpakiy tlf;fpy; fpuhkpa 

Nritfs; kw;Wk; tpahghu 

$lq;fis epHkhzpj;jy;. 

LDSP/EP/BT/MWPS/2021/04 (kPs; 
Nfs;tpkDf; Nfhuy;)

4.53 90 ehl;fs;

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;. 

fl;bl 

epHkhzk;.

cs;@uhl;rp kd;wg; 

ngWiff; FO. 

kz;Kid Nkw;F gpuNjr 

rig> tTzjPT.

kz;Kid Nkw;F 

gpuNjr rig> 

tTzjPT

065-2056992

3,000.00 46,000.00 18.02.2022

tiu

kz;Kid 

Nkw;F 

gpuNjr rig> 

tTzjPT

21.01.2022

tiu

ml;ltiz

nj`ptis fy;fp];ir khefu rig

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; 
gjpT nra;J nfhs;sy;

jpdq;fis ePbg;Gr; nra;jy;

2021.10.01Mk; jpfjp ,g;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j 
tpsk;guj;jpd; gpufhuk; toq;FeHfisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 
2021.10.25 tiu tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gl;lJld; kPz;Lk; 
mjw;fhf> 2021.11.05 Kjy; 2021.11.12 tiu jpfjp ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

,jw;fhd midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2021.11.19Mk; jpfjpf;F 
Kd;dH g+uzg;gLj;jg;gl;L gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lnkd;gJld;> Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 0112-721379 vd;w 
njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; toq;fy; gphpit miof;fyhk;.

gjpTf;fhd cUg;gbfs; kw;Wk; Nritfs; njhlHghd 
tpguq;fs; 2021.10.01Mk; jpfjpapl;l ehspjo; tpsk;guq;fspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

khefu MizahsH
nj`ptis fy;fp];ir
khefu rig>
nj`ptis.

2021.11.02

tptrhaj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

ngWif mwptpj;jy;

fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytupdhy; gpd;tUk; 

tplak; njhlu;ghd Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

S No Bid NO DETAILS Qty
Bid Secu- 

rity 
Amount

Non Re- 
fundable 
fee Rs

Bid Security 
Validity Pe- 

riod

PRO- 
GRAMME

01
GOSL/EP/25/PRO/ 
Agri.Value Adding 
Machine/2021-06

Knapsack 
Sprayer 1,000Nos 150,000.00 2,000.00 07.03.2022

Thirasara 
Krushisanskrut 

hiya

02
GOSL/EP/25/
PRO/ Agri.Rain 
Shelter/2021-07

Rain Shelter 24Nos 100,000.00 2,000.00 07.03.2022 CSIAP

1.  ngWif Mtzq;fspid 03.11.2021 Mk; jpfjpapypUe;J 22.11.2021 Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuj;jpy; fhiy 

9.00 kzpapy; ,Ue;J khiy 3.00 kzp tiu jpUNfhzkiy fd;dpahtPjp> tNuhjaefupy; mike;Js;s fpof;F 

khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. ,jw;fhf ,yq;if tq;fp jpUNfhzkiy 

gpujhd fpisapy; (fpis ,y.006) khfhzg; gzpg;ghsu;> tptrhaj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;> vd;w 

ngaupy; fzf;F ,yf;fk; 0005849161 ,w;F kPsr; nrYj;j Kbahj itg;Gg; gzkhf &gh.2>000.00 ,id jyh 

xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; nrYj;j Ntz;Lk;

2.  ngWif Mtzq;fis %lg;gl;l ciwapypl;L 23.11.2021Mk; jpfjp gp.g 03.00 kzpf;F Kjy; fpilg;gjw;fhf 

jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> tptrhaj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;> fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> 

jpUNfhzkiy vDk; Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ ifahy; rkug;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. rku;g;gpf;Fk; 

ngWif Mtzj;jpd; ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; ngWif ,yf;fj;jpid Fwpg;gpLtJ fl;lhakhdjhFk;.

3.  cupa Neuj;jpw;F gpd; clNd (23.11.2021)gp. g. 03.00 kzpf;F ngWif Mtzq;fs; jpUNfhzkiy fd;dpah 

tPjp> tNuhja efupy; mike;Js;s fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhf 

ngWifjhuu;fs; my;yJ mtu;fsJ gpujpepjpfs; gq;Fgw;w KbAk;.

4.  ,t; tpiykDf; Nfhuiy KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth my;yJ ve;jnthU epiyapNyh ,g;G+uz 

eltbf;ifapypUe;J vtUf;Fk; el;l <L vJTk; nrYj;jhkNy ,t;tpiy kDf; Nfhuiy ,uj;Jr; nra;tjw;F 

ngWiff; FOj; jiytUf;Fg; G+uz mjpfhuk; cz;L.

5.  Nkyjpf tpguq;fis fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> jpUNfhzkiy fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy;> 

khfhzg; gzpg;ghsuplk; mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.

 njhiyNgrp: 026-2222665/ 026-2223077
 njhiyefy;: 026-2222153/ 026-2223077

Dr. S.M.`{ird; (Ph.D)
khfhzg; gzpg;ghsu;>

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;>

fpof;F khfhzk;>

fd;dpah tPjp> tNuhjaefu;>

jpUNfhzkiy.
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 அரசாங்க ைருநதாக்கட் கூட்டுததா்பனததின் கிமை ஹ�ாரண ந்கரில் ைருந -
துபஹ்பாருட்்கள் உற்பததி, விநிய�ா்கம ைறறும ஒழுஙகு்படுததல் இராஜாங்க 
அமைசசர் ய்பராசிரி�ர் சன்ன ஜ�சுைன ைறறும இராஜாங்க அமைசசர் விதுர 
விககிரைநா�க்க ஆகிய�ாரினால் உததிய�ா்கபூர்வைா்கத திறநது மவக்கப்பட்்ட 
ய்பாது பிடிக்கப்பட்்ட ்ப்டம. 

மத்திய பிராந்திய டிஜிட்டல் பாவனை த�ா்டரபாை 
இனைய வழியிலாை தெயலமரவு 05,06 ஆம் திகதிகளில்

நாட்டில் டிஜிட்்டல் த�ாழில்-
நுட்்ப அறிவு மற்றும் அ�ன் 
ஊக்குவிப்்ப, வலய மட்்டத் -
தில் முன்்னேற்றும் பிராந்திய 
த�ாத்�ணி அபிவிருத்தியின் 
(Regional Cluster Development)  
்�சிய தெயலமர்வு�்ை 
மத்திய பிராந்தியத்திற்கு அறிமு-
�ப்படுத்தும் இரண்டு நாட்�ள் 
தெயலமர்வு, டிஜிட்்டல் 
த�ாழில்நுட்்பத்தின் இலங்� 
முன்்னோடியானே ��வல், 
த�ா்டர்்பா்டல் த�ாழில்நுட்்ப 
மு�வர�த்தினோல் (ICTA) 5ஆம் 
06 ஆம் தி�தி�ளில் தமய்நி�ர் 
மூலம் ந்டாத்�ப்ப்டவுள்ைனே.   

த�ாழில்நுட்்ப அ்மச்சு, 
த � ா ் ல த் த � ா ்ட ர் ்ப ா ்ட ல் 
ஒழுஙகு்படுத்�ல் ஆ்ைக்�ழு 
(TRCSL), த�ா்லத்த�ா்டர்-
்பா்டல் ்பங�ாைர்�ள் மற்றும் 
த�ாழில்நுட்்ப ்�த்த�ாழில் 
்பங�ாைர்�ள் இச்தெயலமர்வில் 
்பஙகு்பற்்றவுள்ைனேர்.  

ஐ.சி.ரி.ஏ நிறுவனேத்தினோல் 
முன்தனேடுக்�ப்படும் இத்திட்-
்டத்தின் மூன்்றாவது �ட்்டமா� 
மத்தி, வ்ட மத்தி, ெபர�முவ 
ஆகிய மா�ாைங�்ை அடிப்ப -
்்டயா�க் த�ாண்டு இச்தெயல-
மர்வு�ள் ந்டாத்�ப்படுகின்்றனே. 
இ�ன் ஊ்டா� புதிய த�ா்டர்-
பு�்ை விரிவு்படுத்தி ்பலப்ப-
டுத்�வும் ்�சிய டிஜிட்்டல்ம -
யமாக்�லின் ்பயைப்பா்� 
மற்றும் திட்்டமி்டல்�ள் குறித்து 
�ருத்துக்�்ைப ்பரவலாக்�வும் 
எதிர்்பார்க்�ப்பட்டுள்ைது. அர-
ொங� நிறுவனேங�ளின் பிரதிநி -
தி�ள், த�ா்லத்த�ா்டர்்பா்டல் 
த�ாழில்நுட்்ப ்�த்த�ாழில்-
து்்ற உத்தி்யா�த்�ர்�ள், சிறிய 
மற்றும் நடுத்�ர அைவிலானே 
வர்த்��ர்�ள், ஆரம்்ப மட்்ட 
த�ாழில்நுட்்ப வியா்பாரி�ள், 
மத்திய மா�ாை வர்த்�� ெம்்ம-
ைனேம் மற்றும் �ல்வித் து்்ற உத் -
தி்யா�த்�ர்�ளும் இச்தெயலமர்-
வில் ்பஙகு்பற்்ற உள்ைனேர்.   

'டிஜிட்்டல் இலங்�' 
என்்ற ்நாக்கு, டிஜிட்்டல் 
்பரிமாற்்ற தெயற்்பாடு�ள் 
என்்பவற்றுக்�ானே ஐ.சி.ரி.ஏ 
நிறுவனேத்தின் எதிர்�ால திட்்ட-
மி்டல்�ள், டிஜிட்்டல் த்பாருைா-
�ார வைர்ச்சி, மத்திய பிராந்திய 
த�ாழில்நுட்்ப த�ாத்�ணி அபி-
விருத்தி தெயற்்பாட்டின் வகி -
்பா�ம், டிஜிட்்டல் வைர்ச்சி்ய 
முன்தனேடுப்ப�ன் எதிர்�ால 
்நாக்கு ்்பான்்ற �்லபபு�-

ளின் கீழ் �லந்து்ரயா்டல்�்ை 
்மற்த�ாள்ைத் திட்்டமி்டப்பட்-
டுள்ைது.   

த�ாழில்நுட்்ப அ்மச்சின் 
தெயலாைர் ஜயந்� டி சில்வா, 
��வல், த�ா்லத்த�ா்டர்்பா-
்டல் த�ாழில்நுட்்ப மு�வர�த்-
தின் �்லவர் ஓஷ� ்ெனோநா-
யக்�, ஐ.சி.ரி.ஏ. நிறுவனேத்தின் 
பிர�ம நிர்வா� அதி�ாரி த்பாறி-
யியலாைர் எம்.மஹிந்� பீ 
்ேரத், ஐ.சி.ரி.ஏ வின் பிர�ம 
டிஜிட்்டல் த்பாருைா�ார 
அதி�ாரி அநுர டி அல்விஸ், 
்டயதலாக் குழுமத்தின் பிர�ம 
நி்்ற்வற்று அதி�ாரி சுபுன் 
வீரசிங�, தமாபிட்்டல் நிறுவ-
னேத்தின் பிர�ம நி்்ற்வற்று 
அதி�ாரி ்பணிப்பாைர் ெந்தி�ா 
வி�ாரை, ஏர்த்டல் நிறுவ -
னேத்தின் பிர�ம நி்்ற்வற்று 
அதி�ாரி ஆஷிஷ் ெந்திரா, ேட்-
சிென் நிறுவனேத்தின் பிர�ம 
நி்்ற்வற்று அதி�ாரி திருகு-
மார் ந்டராஜா, லங�ா த்பல் 
நிறுவனேத்தின் மு�ா்மத்துவ 
்பணிப்பாைர் �லாநிதி பிரொத் 
ெமரசிங�, நி்்ற்வற்று ்பணிப-
்பாைர் ஆகி்யார் இச்தெயல-
மர்வில் �லந்து த�ாள்கின்்ற-
னேர். அத்்�ாடு SLASSCOM, 
FITIS, BCS, CSSL, SLINTECH, 
SLIBTEC ஆகிய நிறுவனேங�-
்ைப பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
த�ாழில்நுட்்பக் ்�த்த�ாழில்-
து்்ற்யச் ்ெர்ந்� சி்ரஷ்்ட 
பிரதிநிதி�ள், மத்திய பிராந்திய 
அபிவிருத்தி குறித்� �ங�ைது 
திட்்டங�்ையும் இச்தெயலமர்-
வில் முன்்வக்� உள்ைனேர்.   

மாவட்்டச் தெயலாைர்�ள், 
பிர்�ெ தெயலாைர்�ள் மற்றும் 
வர்த்�� ெம்்மைனேங�ள் 
என்்பனே இச்தெயலமர்வுக்கு 
முழு்மயானே ஒத்து்ைப்்ப 
வைஙகியுள்ைனே. மத்திய 
மா�ாை ஆரம்்ப த�ாழில்நுட்்ப 
திட்்டமானே startup hub ஐ முன் -
தனேடுத்�லும் மாவட்்ட வர்த்�� 
ெம்்மைனேங�ளு்டன் கூட்டு 
புரிந்துைர்வு உ்டன்்படிக்்��-
ளில் ்�தயழுத்தி்டலும் இச் -
தெயலமர்வின் ்்பாது இ்டம்த்ப -
றும்.   

இச்தெயலமர்வில் ்பஙகு்பற் -
றுவ�ற்�ா� த்பயர் மற்றும் மின்-
னேஞெல் மு�வரி்ய manoj@
icta.lk என்்ற மின்னேஞெல் மு�-
வரிக்கு அனுபபி ்வக்குமாறு 
��வல் த�ா்டர்்பா்டல் த�ாழில்-
நுட்்ப மு�வர�ம் ்�ட்டுள்ைது.     

வாசிபபு ைாததமத முன்-
னிட்டு, மினுவாஙஹ்காம்ட, 
்கல்ஹலாழுமவ, அல் 
- அைான் முஸ்லிம ை்கா 
விததி�ால�ததில் சிறபபு 
நி்கழ்வு அதி்பர் எம.ரீ.எம. 
ஆஸிம தமலமையில் 
இ்டமஹ்பறறது. இதன்ய்பா-
து,ஈழதது நூன் ்கவிஞர் 
எம.ஏ.எம. நிலாம, சுைார் 
இரண்டமர இலட்சம 
ரூ்பா ஹ்பறுைதி�ான  
நூல்்கமை, அல் -அைான் 
விததி�ால� நூல்கததிறகு 
அன்்பளிபபுச ஹசயதார். 
நூலின் ஒரு ஹதாகுதிம�, 
்கலாபூஷணம நிலாம, 
தனது ய்பரன் மு�மைது 
ஸைான் மூலம அதி்பரி்டம 
ம்க�ளிககிறார். 
்ப்டம: மினுவாஙஹ்காம்ட 
நிரு்பர்

அல் - அமான் நூலகத்திற்கு 
நூல்கள் இலவெமாக அன்பளிப்பு



(சம்மாந்துறை கிழக்கு தினகரன் 
நிருபர்)

அரசின் சுபீடசத்தின் ந�மாக்கு 
ககமாளறகப் பிரகடனத்திறகற -்
வமாக ஒவகவமாரு வீடடுக்கும ஒரு 
வீடடுத் ந�மாடடம எனும க�மானிப் 
கபமாருளின் கீழ் விவசமாய அற்ச் -
சினமால் �மாடடில் 12 மில்லியன் 
வீடடுத் ந�மாடடஙகறை உருவமாக் -
கும ந�சிய நவறைத்திடடம திங -
கடகிழற் (01) மு�ல் ஆரமபித்து 
றவக்கப்படடது.

இத்திடடத்திறகு அற்வமாக 
கசௌபமாக்கியமா வீடடுத் ந�மாடட 
பயிர்ச்கசயறக வமாரம �வமபர் 
மு�ைமாம திகதி க�மாடக்கம 7ஆம 
திகதி வறர அமுல்படுத்�ப்படடு 

வ ரு கின் ை து . இ � ற -
கற்ய அமபமாறை 
்மாவடடத்தின் சகை 
பிரந�ச கசயைகப் 
பிரிவுகளிலும ஆரம-
பிக்கப்படடுளைன. 
நிந்�வூர் பிரந�சத்தில் 
ந�றறுமுன்தினம(01)  
நிந்�வூர் க்�ை  அபி-
விருத்தி  உத்திநயமாகத்-
�ர்  ஐ.எல் ஹமார்லிக் 
�றைற்யில் இடம-
கபறைது. இதில்   திகமா-
்டுல்ை ்மாவடட 
பமாரமாளு்ன்ை உறுப்-
பினர் றபசமால் கமாசீம பிர�் அதிதி -
யமாக கைந்து ககமாணடமார்.

இப் பிரந�சத்திலுளை பயனமாளி-

களுக்கு வீடடுத் ந�மாடடத்திறகமான 
பயிர் விற�ப் கபமாதிகள வழஙகி 
றவக்கப்டடதுடன், “பசுற்யமான 

�மாடு �ஞ்சு விச்றை 
�மாறை” எனும க�மானிப் 
கபமாருளில் இயறறக 
திண்த் �மாவரப் நபமாசமாக் -
றகப் பயன்படுத்தி க�ற-
கசயறக எனும நவறைத்-
திடடத்திறகு அற்வமாக 
நச�னப் பசறையும 
விவசமாயிகளுக்கு இ�ன்-
நபமாது பிர�் அதிதியி-
னமால் வழஙகி றவக்கப்-
படடன.  இந்நிகழ்வில்  
க்�ை நசறவகள ் த்திய 
நிறையத்தின் நபமா�னமா 
ஆசிரியர்கள, அபிவி-

ருத்தி உத்திநயமாகத்�ர்கள ்றறும 
விவசமாயிகள என பைரும கைந்து -
ககமாணடனர்.
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துறைநீலாவறை கிராமதறதை விட்டு விட்டு
மட்்டக்களப்பின் விழுமியங்கறள பேச முடியாது
( ்ணடூர் குறூப் நிருபர் ) 

துறைநீைமாவறை  கிரமா்த்ற� 
விடடு ்டடக்கைப்பின் வரைமாற -
றுப் பமாரமபரிய விழுமியஙகறை 
நபச  முடியமாது. அந்� வறகயில் 
்மாவடடத்தில் மிக முக்கிய கிரமா் -
்மாக வரைமாறறுத்  �டத்தில் இடம -
பிடித்துளைது என ்டடு. ்மாவடட 
கசயைமாைர் க.கருைமாகரன்  க�ரி -
வித்�மார். சமா.சரவைமுத்துவின் 
ஞமாபகமார்த்� கூறடப்பந்�மாடட 
திடலுக்கு அடிக்கல் �டும நிகழ்வு, 
்த்திய விறையமாடடுக் கழகத்தின் 
ஏறபமாடடில்

கிழக்கு ்மாகமாை பணபமாடடலு -
வல்கள  திறைக்கைப் பணிப்பமாைர் 
ச.�வநீ�ன் �றைற்யில், துறை -

நீைமாவறை கபமாது விறையமாடடு  
ற்�மானத்தில் சனிக்கிழற் (30)  
இடமகபறைநபமாது பிர�் அதிதி -
யமாக  கைந்துககமாணடு உறரயமாறறு -
றகயிநைநய இவவமாறு க�ரிவித் -
�மார்.

அவர் ந்லும கூறுறகயில், ்ட-
டக்கைப்பு  ்மாவடடத்தில் துறை-
நீைமாவறைக் கிரமா்ம பல்நவறு 
கசயறபமாடுகளுக்கு றக ககமாடுத்�  
கிரமா்ம என்பற� குறிப்பிடநடயமாக 
நவணடும. ஏறனய கிரமா்ஙகறை 
விட கல்வி  கசல்வம, வீரம ஆகிய 
துறைகளில் சரித்திரப் கபயர் கபறை 
கிரமா்்மாக  விைஙகுகிைது.

கல்நைமாயமா குடிநயறைத்திடடஙக -
ளிலுளை கபருமபமாைமான  எல்றைக் 
கிரமா்ஙகளில் துறைநீைமாவறைக் 

கிரமா் ்க்கள கசறிந்து வமாழ்கின் -
ைனர்.  யுத்�ச் சூழலிலும இருப்பி -
டத்ற� விடடு அகைமா்ல் எல்றைக் 
கிரமா்ஙகறை  பமாதுகமாத்து வைப்ப -
டுத்திய கபருற் துறைநீைமாவறை 
கிரமா் ்க்கறைநய சமாரும.

அந்�  அடிப்பறடயில் ்டடக் -
கைப்பு ்மாவடடத்திறகு துறை -
நீைமாவறை கிரமா்ம பல்நவறு  
வழிகளில் முக்கிய இடத்ற�யும 
ஏறனய கிரமா்ஙகளுக்கு முன்்மா -
திரியமாகவும  இருக்கிைது. ்டடக் -
கைப்பு ்மாவடடத்தில் ஒரு சிை 
கிரமா்ஙகநை அறனத்து  துறைக-
ளிலும வைர்ச்சி கணடுளைது. அந்� 
வறகயில் இந்� கிரமா்மும மிக 
முக்கிய  இடத்திறன கபறறுளைது 
என்ைமார்.

ைாவட்ட செயலாளர் கருணாகரன் புகழாரம

ஆதைனவரி அைவீடு ததைா்டரோன ்கைனி  
தமன்தோருள் அஙகுராரப்ேைம்

(அக்கறரப்பறறு ்த்திய நிருபர்)

அக்கறரப்பறறு  ்மா�கர சறப எல்-
றைக்குடபடட பிரந�சத்தில் வசிக்கும 
கபமாது்க்களுக்கு  இைகுவமாகவும, துரி-
�்மாகவும ஆ�ன வரியிறன  கசலுத்-
திக்ககமாளளும வறகயிைமான கைனி  
பயன்பமாடடு க்ன்கபமாருள அக்கறரப்-
பறறு ்மா�கர மு�ல்வர் அ�மாஉல்ைமா 
அக்ட ஸகி  �றைற்யில் உத்திநயமா-
கபூர்வ்மாக ஆரமபித்து றவக்கப்பட-
டது. 

புதிய  க�மாழில்நுடபம ்றறும உள-
ைடக்கஙகளுடன் கூடிய இமக்ன்-
கபமாருள இன்நபமாரடஸ்  பிறைவட 

லிமிடடட நிறுவனத்தின் முகமாற்த்-
துவ பணிப்பமாைர் �தீர் கெரீபினமால் 
வடிவற்க்கப்படடதுடன், அ�ன் 
பயன்பமாடு  க�மாடர்பமாகவும இந்நிகழ்-
வின் நபமாது அறிமுகம கசயது றவக்-
கப்படடு  விைக்க்ளிக்கப்படடது. 

விறனத்திைன்மிக்க  உளளூரமாடசி 
்ன்ை நசறவகறை இப்பிரமாந்திய 
்க்களுக்கு வழஙகும ந�மாக்கில்  இம-
க்ன்கபமாருறை வடிவற்த்து வழங-
கிய, அக்கறரப்பறறு ்ணணின் ற்ந்-
�ரமான  �தீர்  கெரீப்றப பிரந�ச ் க்கள 
சமார்பமாக ்மா�கர மு�ல்வர்  அ�மாஉல்ைமா 
அக்ட ஸகி கபமான்னமாறட நபமார்த்தி 
ககௌரவித்�ற  ்குறிப்பிடத்�க்கது.

தைம்ேல்காமததில் தோருளாதைார 
ஆபலாசறன பசறவ நிறலயம்

(முளளிப்கபமாத்�மாறன குறூப் 
நிருபர்) 

திருநகமாை்றை  ்மாவடடம 
�மபைகமா்ம பிரந�ச கசயைகத்-
தில் கபமாருைமா�மார ஆநைமாசறன 
நசறவகள நிறையம திஙகடகி-
ழற  ் (01) உத்திநயமாகபூர்வ்மாக 
திைந்து றவக்கப்படடது.

�மபைகமா்ம  பிரந�ச கசய-
ைமாைர் கெ.ஸ்ரீபதி �றைற்யில் 
இடம கபறை இந் நிகழ்வில்,  திரு-
நகமாை்றை ்மாவடட அரசமாஙக 
அதிபர் ச்ன் �ர்சன பமாணடிநகமா-
ரமாைவினமால்  திைந்து றவக்கப்படடு, 
சிறு க�மாழில் முயறசி அபிவிருத்திப் 
பிரிவுக்கமான  ஒன்றைன் இறைய 
நசறவயும அஙகுரமார்ப்பைம கசயது 
றவக்கப்படடது.  

குறித்�  நசறவ நிறைய்மானது  
UNDP ்றறும அரசசமார்பறை நிறுவ-
ன்மான கமாவியமா அற்ப்பின்  உ�வி-
யுடன் இத் திடடம �றட முறைப்ப-
டுத்�ப்படடு வருகிைது. இச் நசறவ 
நிறையம  ஊடமாக சிறு க�மாழில் அபி-
விருத்தி,சந்ற�ப்படுத்�ல், இறைய 
சந்ற�ப்படுத்�ல்  ஆநைமாசறன,வியமா-
பமார கருத்திடடம �யமாரித்�ல், பயிறசி-
க�றிகள உளைடஙகைமாக பை  முயற-
சியமாணற  ்அபிவிருத்தி நசறவகறை 

கபமாது ்க்களுக்கமாக இ�ன் ஊடமாக  
வழஙகப்படவுளைது. இ�ன் மூைம 
்க்கள பைர் சிறு க�மாழில் முயறசி 
வியமாபமார  அபிவிருத்தி ஊடமாக �ன்ற -்
யறடவர் என எதிர்பமார்க்கப்படுகிைது.

குறித்�  நிகழ்வில் பிரந�ச கசயைக 
உ�வி பிரந�ச கசயைமாைர் இரமா.பிரசமாந்-
�ன், பிரதி  திடடமிடல் பணிப்பமாைர் 
ஐ.முஜீப்,கமாவியமா அற்ப்பின் நிறை-
நவறறுப் பணிப்பமாைர்  திரு்தி நயமாக 
்ைர் அஜித் கு்மாரி, சிநரஷட திடட 
உத்திநயமாகத்�ர்  க.குக�மாசன்,UNDP 
யின் கருத் திடட அதிகமாரி குைநசகரம 
பமார்தீபன் உடபட  பிரந�ச கசயைக 
அதிகமாரிகள என பைர் கைந்து 
ககமாணடனர்.

மட்்டக்களப்பில் விறதை தோதி்கள் ற்கயளிப்பு
  (ஆறரயமபதி தினகரன் ,கவல்ைமா-
கவளி தினகரன் நிருபர்கள)   

 சுபீடசத்தின் ந�மாக்கு ககமாளறகப் 
பிரகடனத்திறகற்வமாக ஒவகவமாரு 
வீடடுக்கும ஒரு வீடடுத் ந�மாடடம 
எனும க�மானிப்கபமாருளின் கீழ் 
விவசமாய அற்ச்சினமால் �மாடடில் 1.2 
மில்லியன் வீடடுத் ந�மாடடஙகறை 
உருவமாக்கும ந�சிய நவறைத்திடடம 
ஆரமபித்து றவக்கப்படடது.  

இத்திடடத்திறகற்வமாக கசௌபமாக்-
கியமா வீடடுத்ந�மாடட பயிர்ச்கசயறக 
வமாரம �வமபர் 1ஆந் திகதி க�மாடக்-
கம 7ஆந் திகதிவறர அமுல்படுத்�ப்-
படடு வருகின்ைது.   

இ�றகற்வமாக ்டடக்கைப்பு 
்மாவடடத்திறகமான நிகழ்வு ்டடக்க-
ைப்பு ்மாவடட பமாரமாளு்ன்ை உறுப்-
பினர் அபிவிருத்திக்குழுத் �றைவரு-
்மாகிய சிவநனசதுறர சந்திரகமாந்�ன் 
�றைற்யில் திஙகடகிழற் (01) 
கிரமான் க்�ைநசறவ கபருமபமாகப் 
பிரிவில் ஆரமபித்து றவக்கப்பட-

டது.   இ�ன்நபமாது 
சு்மார் �மான்கமாயிரம பய-
னமாளிகளுக்கு வீடடுத்-
ந�மாடடத்திறகமான பயிர் 
விற�ப் கபமாதிகள 
வழஙகி றவக்கப்பட-
டன.  

இமமுறை ்டடக்-
கைப்பு ்மாவடடத்-
தில் சு்மார் 52 ஆயிரம 
கஹக்நடயர் விவசமாய 
நிைத்தில் நச�னப்பச-
றைறய பயன்படுத்தி 
க�றகசயறக பணைப்-
படவுளைதுடன், 23 ஆயிரம கஹக்-
நடயர் நிைத்திறகமான நச�னப் பசறை 
பயன்படுத்துவ�றகமான ஊக்குவிப்பு 
பைம வழஙகப்படடுளைது.  

இந் நிகழ்வில் ்மாவடட அரசமாஙக 
அதிபர் நக. கருைமாகரன், க்�ை 
நசறவகள திறைக்கை பிரதி ஆறை-
யமாைர் நக. கெக�மாத், ்மாவடட 
உரச்கசயைக உ�விப் பணிப்பமா-

ைர் நக.எல்.எம. சிரமாஜ்தீன், �மிழ் 
்க்கள வீடு�றைப் புலிகள கடசியின் 
கபமாதுச் கசயைமாைர் பூ. பிரசமாந்�ன், 
கிரமான் பிரந�ச க்�ை நசறவ அபிவி-
ருத்தி உத்திநயமாகத்�ர் கெயகமாந் உள-
ளிடட ்மாவடட விவசமாய திறைக்-
கை அதிகமாரிகள, க்�ை நசறவ 
திறைக்கை அதிகமாரிகள பைரும 
கைந்து ககமாணடனர்.   

திருகப்காவில் பிரபதைச தசயல்கததில்
தெசவு ஆற்ட உறேததி்கள் விறேறன
(திருக்நகமாவில் தினக-
ரன் நிருபர்-)

ெனமாதிபதி நகமாட-
டமாபய ரமாெபக்சவின் 
உள�மாடடு உறபத்தி-
கறை ந்மபடுத்தும  
ககமாளறகத் திடடத்-
திறகு அற்வமாக, 
கிழக்கு ்மாகமாை 
கிரமாமிய க�மாழிற-
துறை  திறைக்க-
ைத்தினமால் உளளூர் 
க�சவு ஆறட உறபத்-
திகறை அரச உத்தி-
நயமாகத்�ர்களுக்கு  அறிமுகப்படுத்�லும 
விறபறனயும திருக்நகமாவிலில்  திஙகட-
கிழற் (01) இடமகபறைது. 

 உளளூர் க�சவு ஆறட உறபத்திகளின் 
விறபறன சந்ற�யமானது திருக்நகமாவில் 
பிரந�ச  கசயைமாைரின் ஆநைமாசறனக்கு 
அற்வமாக அமபமாறை ்மாவடட கிரமாமிய 
க�மாழிறதுறை திறைக்கை  அபிவிருத்தி 
உத்திநயமாகத்�ர் ஆர்.கநனந்திரனின் 
ஒழுஙகற்ப்பில் திருக்நகமாவில்  பிரந�ச 

கசயைக வைமாகத்தில்   இடமகபறைது. 
அந்�வறகயில்  உளளூர் க�சவு ஆறட 
உறபத்திகறை அரச உத்திநயமாகத்�ர்-
கள ஊடமாக ்க்கள  ்த்தியில் ககமாணடு 
கசல்லும ந�மாக்குடன், கிழக்கு ்மாகமாை 
கிரமாமிய க�மாழிறதுறை  திறைக்கைத்-
தின் கீழ் அமபமாறை ்மாவடடத்தில் 
கசயறபடடு வரும 25 க�சவு  நிறையங -
களில் உறபத்தி கசயயப்படட க�சவு 
ஆறடகநை இவவமாறு விறபறன  கசய-
யப்படடன.

மட்்டக்களப்பு மாவட்்டததில் 
மூன்ைாம் ்கட்்ட தைடுப்பூசி

புதிய கமாத்�மான்குடி தினகரன் 
நிருபர்

்டடக்கைப்பில் சுகமா�மார 
துறையினருக்கமான மூன்ைமாம 
கடட �டுப்பூசியமாக றபசர் 
�டுப்பூசி நபமாடும �டவடிக்றக 
ஆரமபிக்கப்படடுளைது.

்டடக்கைப்பு  சுகமா�மார 
றவத்திய அலுவைகத்தில் 
றவத்து ்டடக்கைப்பு சுகமா�மார 
றவத்திய  அதிகமாரி டமாக்டர் 
கிரிசு�னின் ந்றபமார்றவயில் 
இந்� றபசர் �டுப்பூசி நபமாடும  
�டவடிக்றக  கசவவமாயக்கி-
ழற் (02) இடம கபறைது.

இ�ன்  நபமாது கபமாதுச் 
சுகமா�மார பரிநசமா�கர்கள 
்றறும ்டடக்கைப்பு சுகமா�மார 
றவத்திய  அலுவைகத்தில் கடற்யமாறறும சுகமா�மார அதிகமாரிகளுக்கு 
றபசர் �டுப்பூசி  நபமாடப்படடது.

்டடக்கைப்பு ்மாவடடத்தில் சுகமா�மார றவத்திய அலுவைகஙக -
ளின் ஊடமாக சுகமா�மார துறையினருக்கமான றபசர் �டுப்பூசி நபமாடப் -
படடு வருகின்ைன.

ஏறகனநவ இரணடு �டுப்பூசிகள நபமாடடவர்களுக்கு மூன்ைமாவ -
�மாக இந்� �டுப்பூசி நபமாடப்படடு வருகின்ைற் குறிப்பிடத்�க்கது.

நிந்தவூரில் வீட்டுத் த்தோட்்ட
பயிர் வித்தகள் வழங்கிதவப்பு

-்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் ம்பொல் காசீம பிரதை அதிதி

12 மில்லியன் வீடடு ததாட்டஙகமள உருவாக்கும தவமல திட்டம;

கந்தளாயிலிருநது  
மஹரகமவுக்கு
பஸ் சேவை 
ஆரம்பித்து வைப்பு

கந்�ைமாய தினகரன் நிருபர் 

திருநகமாை்றை  ்மாவடடத்தில் 
புறறுந�மாயமால் பமாதிக்கப்படடுளை   
ந�மாயமாைர்களுக்கமாக கந்�ைமாய பஸ் 
சமாறையினமால்   ்ஹரக்விக்கு  
தினமும  புதிய பஸ் நசறவகயமான்று 
கசவவமாயக்கிழற  ்(2)  உத்திநயமாகபூர்-
வ்மாக ஆரமபித்து றவக்கப்படடுள-
ைது. இவ பஸ்  நசறவயமானது தினமும 
12.00 ்ணிக்கு திருநகமாை்றை 
ைஙகமா படடினத்திலிருந்து  நசருவிை, 
கந்�ைமாய   ஊடமாக ககமாழுமபு ்ஹரக-
்வுக்கு கசல்ைவுளைது.

திரு்றை ்மாவடட விநசட நிருபர்  

திருநகமாை்றை ்மாவடடத்தில் 
ஈச்சைமபறறு, பூ�கர் பகுதியில் 
உளை பனிச்சமகுைக் கடநடமாரத்-
தில் யமாறனப்பமாதுப்பு நவலியமாக 
பறனநவலியிறன அற்க்கும 
திடடம "எதிர்கமாைப் பசுற  ் உைகு" 
்றறும "திருநகமாை்றை பமாதிக்கப்-
படட ்மாைவர்களுக்கமான சஙகம " 
இறைந்து 1200 பறனவிற�கறை 
�டடு சு்மார் ஒரு கிநைமாமீறைர் தூர-
நவலிக்கமான ஆரமபப் பணியிறன 
க�மாடஙகிறவத்�து.  

க�மாடர்ச்சியமாக யமாறன நவலி 
அற்க்க நவணடிய பகுதிகளில் 
தூரந�மாக்குக்ககமாணட, நீடித்து 
நிறைக்கும, உயிர் பல்வறகயிறனப் 
நபைக்கூடிய, இயறறக ந�யப் பண-
புககமாணட, சிக்கன்மான, எவரும 
இைகுவில் கசயறபடுத்�க்கூடிய திட-
டத்திறன முன்கனடுக்கும ந�மாக்கில் 
பமாதிக்கப்படட ்மாைவர்களுக்கமான 
நிதியத்தின் �மாபகர் க . ந�வகடமாடசம 
எதிர்கமாை பசுற  ் உைகின் கசயைமா-
ைர் க. துஷயந்�ன் உளளிடட சமூக 
ஆர்வைர்களும கைந்து ககமாணடு �டு-
றகயிறன ந்றககமாணடனர்.   

யாவை ்தாக்கி 
விைோயி மரணம்  
(ஏைமாவூர் நிருபர் )   

்டடக்கைப்பு - கசஙகைடி கறுத்� 
பமாைம பகுதிறய அணமித்� வயற 
பிரந�சத்தில் திஙகடகிழற  ் (01) 
கமாடடு யமாறனயின் �மாக்கு�லில் 
வநயமாதிப விவசமாயி ஒருவர் உயிரி-
ழந்துளைமார்.    நவைமாணற்க்குள 
பிரநவசித்� ்மாடுகறை விரடடிச் 
கசன்ைநபமாது பறறைக்கமாடடுக்கள 
்றைந்திருந்� யமாறன இவறரத்�மாக்-
கிய�மாக க�ரிவிக்கப்படுகிைது.   

வந்�மாறுமூறை பிரந�சத்ற�ச் 
நசர்ந்� ஐந்து பிளறைகளின் �ந்ற�-
யமான 61 வயதுறடய �மாகலிஙகம 
�மாந்மா�ரம என்பவநர ககமால்ைப்-
படடவகரன அறடயமாைம கமாைப்-
படடுளைது.   

இைந்�வரின் உைவினர்கள சட-
ைத்ற� தூக்கிக்ககமாணடு அணற -்
யிலுளை கசஙகைடி றவத்தியசமா-
றையில் ஒப்பறடத்�னர்.   

ஏைமாவூர்ப் கபமாலிஸமார் இச்சமப-
வம குறித்து ந்ைதிக விசமாரறை-
கறை முன்கனடுத்துளைனர்.   

பவைசைலி 
அவமத்்தல்

ைருடாந்த 
ககாடிசயற்ற விழா  
(கபரியநீைமாவறை விநசட நிருபர்)  

கல்முறன - வீரத்திடல் பிரந�சத்தில் 
அடஙகப்கபறறு அறபு�ஙகள பை-
வறறையும நிகழ்த்திவரும ஆன்மீகப் 
கபரியமார் அஸ்கஸயயிதுஸ் கெயக் 
புைமாக்குத்தீன் குருந்ற�யடியப்பமா வலி-
யுல்ைமாஹ்வின் வருடமாந்� திரு ககமாடி-
நயறறு விழமா, க்ௌலித் ்ஜ்லிஸ் 
்றறும �பர்ருக் - �மார்சமா விநிநயமாக நிகழ்-
வுகள ஞமாயிறறுக்கிழற  ் (31) �ர்கமா 
வைமாகத்தில் இடமகபறைது.  

ககமாநரமானமா கபருந்க�மாறறு கமாரை-
ம்ாக சுகமா�மார �ரப்பினர் ்றறும பமாது-

கமாப்புத் துறையினரின் அறிவுறுத்�ல் 
களுக்கற்வமாக கபமாது்க்களுக்கமான 
அறழப்பின்றி நிருவமாக சறபயின-
ரும உை ம்ாப்கபரு ்க்களினதும 
பிரசன்னத்துடன் ்டடுப்படுத்�ப்-
படட அைவில் இடமகபறைது.  நற்பிடடிமுமன ்பாண்டிருப்ம்ப இமணக்கும வண்டு வீதி குண்டும குளியுைாக காடசிய-

ளிப்்பமத ்ப்டத்தில் காணலாம.                    (்ப்டம: நற்பிடடிமுமன தினகரன் நிரு்பர்) ------------------------------------------------------------



அன்புவழிபுரம் தினகரன்  நிருபர் 

திருககோணமலையில் பபறகறோர்-
களுககோன விழிப்புணர்வுக கருத்-
தரஙகோனது  முஸ்லிம்  எய்ட் நிறு-
வனத்தின் அனுசரலணயுடனும் 
மறறும் திருககோணமலை வையக 
கல்விப்  பணிப்போளர் சிவோனந்-
தம் சிறீதரனின் தலைலமயிலும் 
கேறறு கோலை 8.30 மணி  முதல் 
ேணபகல் 12.30 மணி வலரயும் தி/ 
குளகககோட்டன் தமிழ்  வித்தியோ-
ையத்திலும், ேணபகல் 1.00 மணி 
முதல் மோலை 4.30 மணி வலரயும் 
தி/  ஆதிககோகணஸ்வரோ மகோ வித்-
தியோையத்திலும் ேலடபபறறது.சோத-
கமோன  கறறல் சூழலை உருவோக-
குவதன் மூைம் மோணவர்கலளப் 
பபோதுப் பரீட்லசககுத்  தயோர்படுத்து-
வதறகோக  பபறகறோர்களுககு விழிப்-
புணர்லவ ஏறபடுத்தும் கேோககில்  
குறித்த கருத்தரஙகு ஒழுஙகு பசய்-
யப்பட்டு ேடோத்தப்பட்டிருந்தலம  
குறிப்பிடத்தககது. 

நிந்தவூர் குறூப் நிருபர் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகோர 
சலபயின், கமைதிக மோகோணப் 
பணிப்போளர்  அலுவைக விரிவிற-
குட்பட்ட, அம்போலற பிரதம 
பபோறியியைோளர் அலுவைக 
பிரிவில்,  பதஹியத்தககணடி நிலற -
கவறறுப் பபோறியியைோளர் அலு-
வைகம், அணலமயில்  பதஹியத் -
தககணடி பிரதோன வீதியில் திறந்து 
லவககப்பட்டது.   

வீதி அபிவிருத்தி அதிகோர 
சலபயின், கிழககு மோகோண 
கமைதிக  மோகோணப் பணிப்போளர் 
எம்.பி. அலியோர் தலைலமயில் 
இடம்பபறற இந்நிகழ்வில்,  பிரதி -
யலமசசர் விமைவீர திஸோேோயகக, 
போரோளுமன்ற உறுப்பினர்களோன 
டபிள்யு. டி.  வீரசிஙக, டோகடர் 
திைக ரோஜபகச, பேடுஞசோலை -
கள் அலமசசின் பசயைோளர் ஆர்.  
டபிள்யு.ஆர்.பிகரமசிறி, வீதி அபி -
விருத்தி அதிகோர சலபயின் தவி-
சோளர் சி.பி.  அதுளுவகக மறறும் 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகோர சலபயின் 
பணிப்போளர் ேோயகம்  எல்.வி.எஸ். 
வீரககோன் உள்ளிட்கடோர் கைந்து 
பகோணடனர்.   

இகதகவலள வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகோர சலபயின் கிழககு மோகோண  
கமைதிக பணிப்போளர் அலுவைகத்-
தின் கீழ், அககலரப்பறறு மறறும் 
அம்போலற ஆகிய  இரணடு பிரதம 
பபோறியியைோளர் அலுவைகஙகள் 
கோணப்படுவதுடன், அககலரப்-

பறறு  பிரதம பபோறியியைோளர் அலு -
வைகத்தின் கீழ், கல்முலன மறறும் 
அககலரப்பறறு ஆகிய  இரணடு 
நிலறகவறறுப் பபோறியியைோளர் 
அலுவைகஙகளும், அம்போலற 
பிரதம  பபோறியியைோளர் அலுவை-
கத்தின் கீழ், அம்போலற நிலறகவற-
றுப் பபோறியியைோளர்  அலுவைகம் 
மோத்திரகம கோணப்பட்டதுடன், 
தறகபோது புதிதோக பதஹியத்த-
கணடி  நிலறகவறறுப் பபோறியிய-
ைோளர் அலுவைகமும் புதிதோக உரு -
வோககப்பட்டுள்ளது.   

கமலும் இந்த புதிய அலுவைகம் 

திறந்து லவககும் நிகழ்வின்  ஞோப -
கோர்த்தமோக அதிதிகளோல் மரககன்-
றுகள் ேட்டு லவககப்பட்டதுடன்,  
அதிதிகளுடன் இலணந்து பிரதம 
பபோறியியைோளர் கக.எல்.எம். இஸ்-
மோயில்,  நிலறகவறறுப் பபோறியிய-
ைோளர்களோன எம்.ஐ. ேஹ்முடீன், 
ரி. சிவசுப்ரமணியம்,  எம்.ஐ.ஏ. 
சஜீர், கி.தி. டிமுது ைகமல் உள் -
ளிட்ட அதிகோரசலபயின்  பபோறி -
யியைோளர்கள், பதோழில்நுட்ப உத்-
திகயோகத்தர்கள், கணககோளர்கள் 
உள்ளிட்ட  ஏலனய உத்திகயோகத்தர்-
களும் கைந்து பகோணடனர்.   
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பசௌபோகயோ கதசிய உணவு உறபத்-
தியிலன கமம்படுத்தும் கவலைத்-
திட்டத்தின் கீழ்  வீட்டுத் கதோட்டச 
பசய்லகயிலன ஊககுவிககும் பசயற-
போடுகள் தறகபோது ேோடு  தழுவிய 
ரீதியில் பவறறிகரமோக முன்பனடுக-
கப்பட்டு வருகின்றன.

இதறகலமவோக,  அட்டோலளச-
கசலன பிரகதச பசயைகப் பிரிவின் 
கீழுள்ள வீட்டுத் கதோட்டச  பசய்லக-
யோளர்களுககு பயிறசி வழஙகி, பயிர் 
விலதகள் வழஙகி லவககும் நிகழ்வு  
கேறறு அட்டோலளசகசலன விவசோய 
விரிவோககல் நிலையத்தில் இடம்-
பபறறது.

விவசோய  விரிவோககல் நிலையப் 
பபோறுப்பதிகோரி ஏ.எச.ஏ.முபோறக 
தலைலமயில் ேலடபபறற  இந்நிகழ்-
வின் கபோது உதவி பிரகதச பசயைோ-
ளர் ேஹீஜோ முஸப்பிர், பணலம  முகோ-
லமயோளர் எம்.ஐ.சியோத் உள்ளிட்ட 

துலறசோர் முககியஸ்தர்கள் பைர்  இந்-
நிகழ்வின்கபோது கைந்து பகோணட-
னர்.

பதரிவு பசய்யப்பட்ட சமுர்த்திப்  
பயனோளிகள், வருமோனம் குலறந்த 
குடும்பத்தவர்கள் மறறும் வீட்டுத் 
கதோட்டச  பசய்லகயில் ஆர்வமுள்ள 
குடும்பத்தர்கள் கபோன்கறோருககு 
மலனப்  பபோருளோதோரத்திலனக 
கட்டிபயழுப்பும் வலகயில், பயிர் 
விலதகளும், பயிர்ச  பசய்லகககோன 
ஆகைோசலன வழிகோட்டல்களும் 
இதன்கபோது வழஙகி லவககப்பட்-
டன. இதன்கபோது குறித்த பிரகதசத்-
தில்  வீட்டுத் கதோட்டத்திலன ஊக-
குவிககும் விகேட பசயன்முலறக 
கருத்தரஙபகோன்று  இடம்பபறறது-
டன், வீட்டுத் கதோட்ட உரிலமயோளர்-
கள் இப்பயிர்ச பசய்லகயின்கபோது  
எதிர்கேோககும் பிரசசிலனகள் மறறும்  
கதலவகள் குறித்தும் அதிகோரிகளோல்  
ககட்டறியப்பட்டலம குறிப்பிடத்-
தககது.

அட்டாளைச்சேளையில் வீடடு 
்�டாட் சசேயளகையடாைரகைளுக்கு பயிற்சி
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பசௌபோககியோ திட்டத்தின் கீழ்  
சமுர்த்தி திலணககளத்தினோல் ககோற -
லளப்பறறு மத்தி பிரகதச பசய-
ைோளர் பிரிவில்  அலமககப்பட்ட  
வீடுகலள லகயளிககும் நிகழ்வு 
கேறறு இடம் பபறறது.

சமுர்த்தி  தலைலம முகோலம-
யோளர் எஸ்.பி.எம்.ருலமஸ் தலை -
லமயில் இடம் பபறற நிகழ்வில், 
உதவி  பிரகதச பசயைோளர் ஜனோபோ 
எம்.ஏ.சி.றமீஸோ அதிதியோக கைந்து 
பகோணடு வீடுகலள  திறந்து லவத்-
ததுடன், வீட்டிறகோன திறப்புககலள-
யும் பயனோளிகளிடம்  லகயளித்தோர்.

இந் நிகழ்வில் ககோறலளப்பறறு 
பிரகதச சலப  உறுப்பினர் ஏ.எல்.
கபூர், சமுர்த்தி சமுக அபிவிருத்தி 
உத்திகயோகத்தர்  ஏ.எல்.ஐயூப் கோன் 
பிரிவுகளுககோன சமுர்த்தி அபிவி -

ருத்தி உத்திகயோகத்தர்களும்  கைந்து 
பகோணடனர்.

ககோறலளப்பறறு மத்தி பிரகதச 
பசயைகப் பிரிவில்  சமுர்த்தி 
பசௌபோககியோ திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து 

(05). வீடுகள்  அலமககப்பபபறற-
துடன், வோலழசகசலன, பிலறந்து-
லரசகசலன, பசம்மணஓலட,  தியோ-
வட்டவோன் ஆகிய கிரோம கசவகர் 
பிரிவுகளில் அலமயப் பபறறுள்ள-

தோகவும், ஐந்து  வீடுகளுககும் பத்து 
இைட்சம் ரூபோ பசைவிடப்பட்டுள்-
ளதோகவும் சமுர்த்தி சமுக  அபிவி -
ருத்தி உத்திகயோகத்தர் ஏ.எல்.ஐயூப்-
கோன் பதரிவித்தோர்.

க�ோறளைப்பற்று மத்தி பிரகேச சசயலோைர் பிரிவில்

பபரியநீைோவலண விகசட நிருபர்

சமுர்த்தி  அபிவிருத்தி திலணகக-
ளம் சமுர்த்தி பயனோளிகளின் வோழ்-
வோதோரத்லத உயர்த்தும்  கேோககு-
டன் அதிஷட பைோத்தர் சீட்டிழுப்பு 
முலறலய அறிமுகப்படுத்தி வருகி-
றது.  இதன் மூைம் அவர்களுலடய 
வீடு திருத்தம், வியோபோர பணிகளுககு 
இரணடு இைட்சம்  ரூபோ இந்த திட்-
டத்தின் மூைம் வழஙகப்பட்டு வருகி-
றது.

கல்முலன  பிரகதச பசயைோளர் 
பிரிவுககுட்பட்ட மருதமுலன, - ேற-
பிட்டிமுலன சமுர்த்தி  வஙகி ஊடோக 
இவவோறு மருதமுலன கசர்ந்த ேபர் 
ஒருவருககு அவருலடய வியோபோர  
பதோழில் முயறசிலய முன்கனறறு-
வதறகோக இரணடு இைட்சம் ரூபோ 
பபறுமதியோன ேவீன  குளிர்சோதன 
பபட்டி வழஙகி லவககும் நிகழ்வு 
வஙகி முகோலமயோளர் சட்டத்தரணி  
எம்.எம்.முஹம்மட் முபீன் தலைலம-
யில் பசவவோய்ககிழலம (02) ேலட-
பபறறது. இதில் பிரகதச  பசயைோளர் 
பஜ.லியோககத் அலி பிரதம அதிதி-
யோக கைந்து பகோணடு குளிர்சோதனப்  
பபட்டிலய வழஙகி லவத்தோர்.

இந் நிகழ்வில் கைந்து பகோணட 
வஙகி  முகோலமயோளர் கருத்து 
பதரிவிககும் கபோது, சமுர்த்தி பய-
னோளிகள் பதோடர்ந்தும்  சமுர்த்தி 
பயனோளிகளோக இருந்து பகோள்ளோ-
மல் அவர்களுலடய பதோழிலை 
அபிவிருத்தி  பசய்து எதிர்கோைத்தில் 
இன்பனோரு வருமோனம் குலறந்த 
குடும்பத்திறகு வழஙகும்  கேோககு-
டன் அவர்களுககு இந்த பதோழில் 
முயறசி உதவி வழஙகப்பட்டு வரு-
கின்றன. சுமோர்  6000 பயனோளிகலள 

பகோணடு எமது வஙகியில், இந்த பய-
னோளிககு ேோம் வழஙகும்  பதோழில் 
முயறசி ஊடோக அவருலடய 
பதோழிலை விஸ்தரித்து பசல்வதுடன் 
இன்பனோருவருககு  இவருலடய 
சமுர்த்தி திட்டத்லத வழஙக முடியும். 
வறுலமயறற பபோருளோதோரத்லதக  
கட்டிபயழுப்புவகத இந்த திட்டத்-
தின் கேோககமோகும் என்று  பதரிவித்-
தோர்.இதில் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்-
திகயோகத்தர்கள் உட்பட பைர்  கைந்து 
பகோணடனர். 

சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு 
குளிர்சாதன பபட்டி வழங்கி வவப்பு புதிய கோத்தோன்குடி தினகரன் நிருபர்  

கோத்தோன்குடியில் படஙகு விழிப்-
புணர்வு கவலைத்திட்டம் ஆரம்-
பிககப்பட்டுள்ளது.கோத்தோன்குடி 
பிரகதச பசயைோளர் யு.உதய சிறீத-
ரின் வழிகோட்டலில் இவ கவலைத்-
திட்டம் ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளது.  

கோத்தோன்குடி பிரகதச பசயைகப் 
பிரிவிலுள்ள 18 கிரோம உத்திகயோ-
கத்தர் பிரிவுகளிலும் படஙகு விழிப் -
புணர்வு கவலைத்திட்டம் ேலட-
பபறறு வருகின்றது.  

இதில் கிரோம உத்திகயோகத்தர்-
கள், பபோருளோதோர அபிவிருத்தி 
உத்திகயோகத்தர்கள், சமுர்த்தி அபி -
விருத்தி உத்திகயோகத்தர்கள், பட்ட -
தோரி பயிலுனர்கள், பிரகதச பசயைக 
உத்திகயோகத்தர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்-
டுள்ளனர்.  

 வீடு வீடோகச பசல்லும் உத்தி-
கயோகத்தர்கள் வீட்டின் சூழல், 
படஙகு நுளம்பின் பபருககம் கபோன்-
றவறலற பரிகசோதலன பசய்து 
அறிகலக இடுவதுடன் படஙகு 
பதோடர்போக விழிப்புணர்லவயும் 
கமற பகோள்கின்றனர்.  

மலழ கோைம் ஆரம்பிககப்பட்-
டுள்ள நிலையில் படஙகு தோககம் 
ஏறபடைோம் என்பதறகோக இந்த 
படஙகு விழிப்புணர்வு கவலைத்திட்-
டம் ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளது.  

கைடாத�டான்குடியில்   
ச்ங்கு விழிப்புணரவு  

போணடிருப்பு தினகரன் 
நிருபர்

களுவோஞசிகுடி பிரோந்-
தியத்தில் மோணவர்க-
ளுககோன லபஸர் தடுப்-
பூசி ஏறறும் பணிகள் 
பதோடர்சசியோக முன் -
பனடுககப்பட்டு வரு -
கின்றன.

பிரோந்திய  சுகோதோர 
லவத்திய அதிகோரி 
படோகடர் எஸ்.இரோகஜந்திரன் வழி-
கோட்டலில்  கமறபோர்லவ பபோதுச 
சுகோதோர பரிகசோதகர் எஸ்.கயோககஸ்-
வரன் ஒழுஙகலமப்பில் பிரகதச  
பபோதுச சுகோதோரப் பரிகசோதகர்கள் 
மறறும் குடும்பேை உத்திகயோகத்தர்-
கள்  தடுப்பூசி ஏறறும் பணியில் ஈடு -
பட்டு வருகின்றனர்.

திஙகட்கிழலம (01)  பட்டி -
ருப்பு கல்வி வையத்திறகுட்பட்ட 
ககோட்லடககல்ைோறு மகோ  வித்தி-
யோையத்தில் மோணவர்களுககோன 
தடுப்பூசிகள் ஏறறப்பட்டன. இஙகு  
ககோட்லடககல்ைோறு மகோ வித்தியோ -
ையம் மறறும் திருவள்ளுவர் வித் -
தியோையம்  ஆகியவறறில் கல்வி 
கறகும் மோணவர்களுககு தடுப்பூசி 
ஏறறப்பட்டன.

இம்முலற க.பபோ.த உயர்தரப் 
பரீட்லசககு முதறதடலவயோக 
கதோறறவுள்ள  மோணவர்களுககும், 
இரணடோம் தடலவயோக பரீட்லசககு 
கதோறறவுள்ள  மோணவர்களுககும், 
க.பபோ.த உயர்தரம் கறபதறகோக 
போடசோலைககு வருலகதருவதறகு  
கோத்துக பகோணடிருககும் மோண-
வர்களுககும், இம்முலற க.பபோ.த 
சோதோரண  பரீட்லசககு கதோறறவுள்ள 
மோணவர்களுககும் லபஸர் தடுப்பூசி -
கள் ஏறறப்பட்டன.

இதுவலர  பட்டிருப்பு மணமுலன 
பதன் எருவில் கல்விக ககோட்டத்திற-
குட்பட்ட 1000  இறகும் கமறபட்ட 
மோணவர்களுககு தடுப்பூசிகள் ஏற -
றப்பட்டுள்ளதோக பிரோந்திய  சுகோதோ-
ரப் பணிமலன பதரிவித்துள்ளது. 

மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி
ஏற்றுமபணி முனபனடுப்பு

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசவபயின   
புதிய அலுவலகம திறந்து வவப்பு   ஒலுவில் விகசட நிருபர்

ஜனோதிபதி ககோட்டபய ரோஜபக்ஷ-
வின் எணணககருவில் உருவோன ேஞ-
சறற உணவு உறபத்தி பசௌபோககியோ 
திட்டத்திறகலமய கமேை கசலவ 
மத்திய நிலையத்தினூடோக அகக-
லரப்பறறு பிரகதசத்தில் பதரிவு பசய்-
யப்பட்ட வீட்டுத் கதோட்ட பயனோ-
ளிகளுககு பயிர் விலதகள் வழஙகி 
லவககும் அஙகுரோப்பண லவபவம் 
திஙகட்கிழலம (01) அககலரப்பறறு 
பிரகதச பசயைகத்தில் ேலடபபறறது. 

அககலரப்பறறு கமறகு கமேை 
கசலவகள் மத்திய நிலையத்தின் 
பபோறுப்பதிகோரியும், விவசோய கபோத-
னோசிரியருமோன வீ. ேோககந்திரன் 
தலைலமயில் ேலடபபறற லவபவத்-
தில் அககலரப்பறறு பிரகதச சலபத் 
தவிசோளர் எம்.ஏ. றோசிக அதிதியோக 
கைந்து பகோணடு பதரிவு பசய்யப்-
பட்ட 100 வீட்டுத் கதோட்ட சமுர்த்தி 
பயணோளிகளுககு முதறகட்டமோக 
பயிர் விலதகள் வழஙகி லவககப்பட்-

டன. 
பசௌபோககி வீட்டுத் கதோட்ட 

பயிர்ச பசய்லகககு பதரிவு பசய்யப்-
பட்டு பயிர் விலதகள் வழஙகப்பட்ட 
வீட்டுத் கதோட்டஙகளில் ஒவபவோரு 
வோரமும், விவசோய திலணககளத்தின் 
அதிகோரிகளும், கமேை கசலவ நிலை-
யத்தின் அதிகோரிகளும், கேரடியோகச 
பசன்று கணகோணிப்பு ேடவடிகலக-
களில் ஈடுபடவுள்ளதோக, மத்திய 
நிலையத்தின் பபோறுப்பதிகோரியும், 
விவசோய கபோதனோசிரியருமோன வீ. 
ேோககந்திரன் பதரிவித்தோர். 

அககலரப்பறறு பிரகதச பசயைோ-
ளர் பிரிவில் பதரிவு பசய்யப்பட்-
டுள்ள 4200 பயனோளிகளுககு வீட்டுத் 
கதோட்டச பசய்லகககோன பயிர் 
விலதகள் வழஙகி லவககப்படவுள்ள-
தோகவும் பதரிவித்தோர். 

இந் நிகழ்வில் கமேை கசலவ உத்தி-
கயோகத்தர்கள், சமுர்த்தி முகோலமயோ-
ளர்கள் உட்பட விவசோயப் கபோதனோசி-
ரியர்களும் கைந்து பகோணடனர். 

வீடடு ்�டாட் பயைடாளிகைளுக்கு
பயிர விள�கைள் வழங்கி ளவப்பு

பபற்்றாருக்கு
விழிப்புணர்வு

பசௌபாக்கியா திட்்டத்தின கீழ்
வீடுகள் வகயளிக்கும நிகழ்வு

உதவி  பிரததச சசயலாளர் பிரதை அதிதி

திருகககோவில் தினகரன் நிருபர்-

 திருகதகாவில் பிரததசத்தில் சிதரஸ்ட சட்டத் தரணியான 
செகநாதன் ைற்றும அவரது  துமைவியார் சு்பராஜினி ஆகி-
தயாரால் மூன்று சட்ட நூல்கள் சவளியிடடு  மவககப்படடுள்-
ளன. இந்நிகழ்வு சிதரஸ்ட சட்டத்தரணி சிந்தாத்துமர  செக-
நாதன் தமலமையில்  ஞாயிற்றுகிழமை (31) தமபிலுவில் 
ைத்திய  ைகா வித்தியாலய ஒன்றுகூ்டல் ைண்ட்பத்தில் இ்டம -
ச்பற்்றது. அந்தவமகயில்  சிதரஸ்ட சட்டத்தரணி சிந்தாத்-
துமர செகநாதன் ைற்றும அவரது துமைவியார்  தர்ைசரட-
ைம சு்பராஜினி ஆகிய சட்டதரணிகளால் எழுதப்பட்ட ஆரம்ப 
நம்டமும்றயின்  சநளிவு சுழிவுகள், குறுககு விசாரமை-

யுள் புமதயல் ஆகிய இரு தமிழ் நூல்களும  ஒரு ஆங்கில 
நூலுைாக மூன்று நூல்கள் சவளியிடடு மவககப்படடுள்ளன.

இந்நிகழ்வில்  பிரதை அதிதியாக ஓய்வுச்பற்்ற ைாவட்ட நீதி-
்பதிகளான எம.பி முமகதீன்,்டாக்டர்  அபதுல் கபூர் ஆகிதயார் 
கலந்து சகாணடு இருந்தது்டன், நூல்களுககான  கருத்து -
மரகமளயும சட்டங்கள் சதா்டர்்பான விளங்கங்கமளயும 
விரிவாக  ஆற்றியிருந்தனர். தைலும நிகழ்வில் சதன்கிழககு 
்பல்கமலககழக  முகாமைத்துவ பீ்ட த்பராசிரியர் கலாநிதி 
எஸ.குை்பாலன், கல்முமன வ்டககு தமிழ்  பிரததச சசயலா-
ளர் அதிசயராஜ்,்பா்டசாமல அதி்பர் ்பா.சந்தரஸவரன் ைற்றும 
சிதரஸ்ட  ைற்றும கனிஸ்ட சட்டத்தரணிகள், கல்வியாளர்கள் 
என ்பலரும கலந்து சகாண்டனர்.

திருக்்கைடாவில் பிர்�சேததில் மூன்று சேட்நூல்கைள் சவளியீடு



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 3ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலங்கை அணிக்கு எதிரான ரி 20 
உலகைக் கிண்ண சுப்பர் 12 ப்பாட்டி -
யில், சகைலது்ையிலும் பிரகைாசித்த 
இஙகிலாந்து அணி 26 ஓட்்டஙகைள் 
விததியாசததில் வெற்றிவ்பற்று 
அ்ரயிறுதிக்கு ்தகுதிவ்பறுெ்தற்-
கைான ொயப்்ப பேலும் அதிகைரித-
துள்்ளது.  இஙகிலாந்து அணி சுப்பர் 
12 சுற்றில் ்தாம் ஆடிய ப்பாட்டிகைளி -
லும் வெற்றி வ்பற்ை நி்லயிலும், 
இலங்கை அணி மூன்று ப்பாட்டி -
கைளில் ஒரு ப்பாட்டி்ய ோததிரம் 
வெற்றி வகைாண்ட நி்லயிலும் 
சார்்ா அரஙகில் திஙகைட்கிழ்ே 
(01) இ்டம்வ்பற்ை இந்்த ப்பாட்டியில் 
கை்ளமிைஙகியது.  

ஆட்்டததின் நா்ணயச் சுழற்சியில் 
வெற்றிவ்பற்ை இலங்கை அணி, 
மு்தலில் கை்ளத்தடுபபில் ஈடு்ப்ட தீர்-
ோனித்தது. அ்தன்்படி, கை்ளமிைஙகிய 
இஙகிலாந்து அணிக்கு ப்சன் பராய, 

ப்டவிட் ேலான் ேற்றும் வ்ானி 
வ்பயார்்ப்டாவ் ஆரம்்பததில் ஆட் -
்டமிழந்திருந்்தாலும், ்பட்லர் ேற்றும் 
இயன் போர்கைன் ஆகிபயார் சிைந்்த 
ஓட்்டக்குவிப்்ப ெழஙகினர்.  

இஙகிலாந்து அணி 35 ஓட்்டஙகை -
ளுக்கு 3 விக்வகைட்டுக்கை்்ள இழந்து 
்தடுோறிய நி்லயில், இெர்கைள் இரு-
ெரும் நான்கைாெது விக்வகைட்டுக்கைாகை 
சிைந்்த இ்்ணப்பாட்்டத்்த ்பகிர்ந்-

்தனர். அதிரடியாகை ஆடிய ப்ா் 
்பட்லர் ்தன்னு்்டய கைன்னி ரி20 
ச்தத்்த ்பதிவுவசயது, 101 ஓட்்டங-
கை்்ள வ்பற்ைார். இெருக்கு அடுத்த 
்படியாகை, இயன் போர்கைன் 40 ஓட் -
்டஙகை்்ள வ்பற்றுக்வகைாடுத்தார்.  

இலங்கை அணியின் ்பந்துவீச்சில், 
ெனிந்து ஹஸரஙகை 21 ஓட்்டஙகை-
ளுக்கு 3 விக்வகைட்டுகை்்ள வீழ்ததியி-
ருந்்தார். அப்தப்பான்று, ெலது்கை 
சுழற்்பந்துவீச்சா்ளர் ேஹீஷ் தீக்ஷன 
விக்வகைட் எ்த்னயும் ்கைப்பற்ைா-
விட்்டாலும் ்தான் வீசிய 4 ஓெர்கை -
ளில் 13 ஓட்்டஙகை்்ள ோததிரபே 
விட்டுக் வகைாடுத்தார்.  

்பதிலுக்கு துடுபவ்படுத்தாடிய 
இலங்கை அணி ஆரம்்பததில் விக்-
வகைட்டுகை்்ள இழந்து ்தடுோறிய 
ப்பாதும், ்தசுன் ஷானகை ேற்றும் 
ெனிந்து ஹஸரஙகை ஆகிபயாரின் 
சிைந்்த இ்்ணப்பாட்்டதது்டன் 
வெற்றிவ்பறுெ்தற்கைான ொயப்்ப 
வ்பற்ைது. எனினும், துரதிஷ்்டெ-
சோகை இறுதிபநரததில் இலங்கை 
அணி விக்வகைட்டுகை்்ள ்பறிவகைா-
டுதது, 19 ஓெர்கைள் நி்ைவில் 137 
ஓட்்டஙகைளுக்கு சகைல விக்வகைட்டுகை-
்்ளயும் இழந்்தது.  

இலங்கை அணிசார்்பாகை ெனிந்து 
ஹஸரஙகை அதிகை்பட்சோகை 34 ஓட்-
்டஙகை்்ள வ்பற்றுக்வகைாண்டது்டன், 
்பானுகை ரா்்பக்ஷ ேற்றும் ்தசுன் 
ஷானகை ஆகிபயார் ்தலா 26 ஓட் -
்டஙகை்்ள வ்பற்றுக்வகைாண்டனர். 
இஙகிலாந்து அணிசார்பில், கிரி் 
ப்ார்்டன், ஆதில் ரஷீட் ேற்றும் 

வோயீன் அலி ஆகிபயார் ்தலா 2 விக்-
வகைட்டுகை்்ள வீழ்ததினர்.  

இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்்ட 
இன்னிஙஸின் ்பெர்பிப்ளயின்-
ப்பாது, இஙகிலாந்து வீரர்கைள் சுழல் 
்பந்துவீச்சா்ளர்கை்்ளப ்பயன்்படுததி 
இலங்கை அணிக்கு வ்பரிய ஒரு 
அழுத்தத்்தக் வகைாடுத்தனர்.  

இஙகிலாந்து அணி இந்்த வெற்றி-
யு்டன் புள்ளிப்பட்டியலில் மு்தலி-
்டததுக்கு முன்பனறி, அ்ரயிறுதிக்-
கைான ொயப்்ப அதிகைரிததுள்்ளது. 
இலங்கை அணிக்கு பேற்கிந்திய 
தீவுகைளுக்கு எதிரான ஒரு ப்பாட்டி 
எஞ்சியிருக்கும் நி்லயில், அ்ரயி-
றுதிக்கைான ொயப்்ப வ்பை அந்்தப 
ப்பாட்டியில் கைட்்டாய வெற்றியு்டன் 
ஏ்னய அணிகைளின் முடிவுகைளில் 
்தஙகி இருக்கை பெணடிய நி்லயில் 
உள்்ளது.    

வனிந்துவின் ப�ோரோட்டம் வீண்
இங்கிலோந்தி்டம் வீழந்்த இலங்்கை!

நாடு முழுெதும் 200 வி்்ளயாட்டு 
்ே்தானஙகை்்ள புனர்ேக்கும் 
ப்தசிய பெ்லததிட்்டததின் கீழ், 
அபிவிருததி வசயெ்தற்வகைன யாழ். 
ோெட்்டததில் 10 வி்்ளயாட்டு 
்ே்தானஙகைள் உள்ொஙகைப்பட்-
டுள்்ளன.  

யாழ். ோெட்்ட நா்டாளுேன்ை 
உறுபபினரும் நா்டாளுேன்ை 
குழுக்கைளின் பிரதித ்தவிசா்ளரும், 
யாழ். ோெட்்ட ஒருஙகி்்ணபபுக் 
குழுவின் ்த்லெருோன அஙகை்ன் 
இராேநா்தனின் முன்வோழிவில் 
இந்்த 10 வி்்ளயாட்டு ்ே்தானஙகை-
ளும் இததிட்்டததில் உள்ொஙகைப்பட்-
டுள்்ளன.  

கிராமிய ேற்றும் ்பா்டசா்ல 
வி்்ளயாட்டு உட்கைட்்ட்ேபபு ெசதிகைள் 
பேம்்பாட்டு இரா்ாஙகை அ்ேச்சினால் 
முன்வனடுக்கைப்படும் இததிட்்டததில், 
ஒவ்வொரு ்ே்தானததுக்கும் ்தலா 5 மில் -
லியன் ரூ்பா நிதி ஒதுக்கீடு வசயயப்பட்டுள் -
்ளது.  

இ்தன்்படி, ஊர்கைாெற்று்ை புனி்த அந்-
ப்தானியார் கைல்லூரி ்ே்தானம், கைா்ர -
நகைர் யாழ்ற்ைன் கைல்லூரி ்ே்தானம், 
வ்தல்லிப்ப்்ள அன்ரனிபுரம் விணமீன் 
வி்்ளயாட்டுக்கைழகை ்ே்தானம், பிரான் -
்பற்று கை்லேகைள் விததியாலய ்ே்தானம், 

ஆெரஙகைால் வீன் வி்்ளயாட் -
டுக்கைழகை ்ே்தானம், கைரவெட்டி 
வகைாலின்் வி்்ளயாட்டுக்கைழகை 
்ே்தானம், அல்ொய நண்பர்கைள் 
வி்்ளயாட்டுக்கைழகை ்ே்தானம், 
ேட்டுவில் ெ்டக்கு கைண்ணகி 
வி்்ளயாட்டுக்கைழகை ்ே்தானம், 
வகைாக்குவில் இந்துக்கைல்லூரி 
்ே்தானம், நாொந்து்ை வசன். 
பேரீ் வி்்ளயாட்டுக்கைழகை 
்ே்தானம் ஆகிய இததிட்்டததின் 
மூலம் அபிவிருததி வசயயப்ப்ட-
வுள்்ளன.  

இ்்ளஞர்கைளின் வி்்ளயாட்டுத-
து்ை திை்ேகை்்ள விருததி வசய-
ெ்தன் ஊ்டாகை யாழ். ேணணில் 
சா்த்னகை்்ளப ்ப்்டக்கும் 

வி்்ளயாட்டு வீரர்கை்்ள உருொக்கும் 
பநாக்கில் இத்த்கைய அபிவிருததிகைள் 
வகைௌரெ அஙகை்ன் இராேநா்தனின் முன் -
வோழிவில் இ்டம்வ்பறுகின்ை்ே  குறிபபி-
்டத்தக்கைது.

அங்கஜன் இராமநாதன் எம்பியின்  முன்்மாழிவில் 
யாழில் 10 விளையாட்டு ளமதானங்கள் அபிவிருத்தி

அட்்டா்்ளச்பச்ன 
ேததிய நிரு்பர் 

அ ட் ்ட ா ் ்ள ச் -
பச்ன சுப்பர்வசா-
னிக் வி்்ளயாட்டுக் 
கைழகைம் ந்டாததிய 'சுப-
்பர்வசானிக்பிரிமியர் 
லீக்-2021' கிரிக்வகைட் 
சுற்றுப ப்பாட்டியில் 
சுப்பர்வசானிக்புல் -
லட்் அணியினர் 
வெற்றியீட்டி வெற்றிக் கிண்ணத்்த சுவீகை-
ரிததுக்வகைாண்டனர்.  

அட்்டா்்ளச்பச்ன சுப்பர்வசானிக் 
வி்்ளயாட்டுக் கைழகை கிரிக்வகைட் வீரர்கைள் சுப -
்பர்வசானிக் ்்பாட்்டன், சுப்பர்வசானிக் புல் -
லட்், சுப்பர்வசானிக் சலன்்ர்் ஆகிய 
வ்பயர்கைளில் மூன்று அணியினராகைப பிரிக் -
கைப்பட்டு  இச்சுற்றுப ப்பாட்டியில் கைலந்து 
வகைாண்டனர்.  

அட்்டா்்ளச்பச்ன சுப்பர்வசானிக் 
வி்்ளயாட்டுக் கைழகைத ்த்லெர்  எம்.
ஐ.எம்.அஷ்ரரஃப ்த்ல்ேயில், அட்்டா -
்்ளச்பச்ன அஷ்ரப ஞா்பகைார்த்த வ்பாது-
வி்்ளயாட்டு ்ே்தானததில் ந்்டவ்பற்ை 
இறுதிபப்பாட்டியில் சுப்பர்வசானிக்்்பாட்-

்டன், சுப்பர்வசானிக் புல்லட்் அணியினர் 
போதிக் வகைாண்டனர்.மு்தலில் துடுப்பாடிய 
சுப்பர்வசானிக் புல்லட்் அணியினர் 07 
ஓெர்்பந்துவீச்சு முடிவில் 10 விக்கைட்டுக் -
கை்்ள இழந்து வோத்தம் 59 ஓட்்டஙகை்்ளப -
வ்பற்றுக் வகைாண்டனர். ்பதிலுக்குத துடுப்பா-

டிய சுப்பர்வசானிக் ்்பாட்்டன்அணியினர் 
07 ஓெர்கைள் முடிவில் 54 ஓட்்டஙகை்்ள ோத-
திரம் வ்பற்றுக் வகைாண்டனர்.  

ப்பாட்டி ஆட்்ட நாயகைனாகை சுப்பர்வசா-
னிக் புல்லட்் அணி்யச்பசர்ந்்த  ஏ.எம்.
றிபகி அஹேட் ேற்றும் சுற்றுப ப்பாட்டித -
வ்தா்டர் ஆட்்ட நாயகைனாகை அப்தஅணி்யச் 
பசர்ந்்த ஏ.எம்.றிகைாப அஹேட் ஆகிபயார் 
வ்தரிவு வசயயப்பட்்டனர்.இறுதிப ப்பாட்டி 
ேற்றும் ்பரிசளிபபு நிகைழ்வுகைளில் ்பாராளு-
ேன்ை உறுபபினர்  ்்பசால் கைாசிம் பிர்தே 
அதிதியாகைவும், கிழக்கு ோகைா்ண முன்னாள் 
வீதி  அபிவிருததி அ்ேச்சர் எம்.எ்.
உதுோவலவ்்ெ வகைௌரெ அதிதியாகைவும்,  
அனுசர்்ணயா்ளர்கை்ளான சுப்பர்வசானிக் 
கைழகை ஆபலாசகைர் ஐ.எல்.ஹாறூன், சரேல் 
அரிசிஆ்ல முகைா்ேததுெப ்பணிப்பா-
்ளர் ஐ.எல்.சஹீல், சி்பாரா ந்கைோளி்கை  
முகைா்ேததுெப ்பணிப்பா்ளர் ப்.எம்.
சுபியான், ஹலீம் ஹாட்வெயார்  முகைா்ேத-
துெப ்பணிப்பா்ளர் எ்.எல்.எம்.ஹலீம் 
ஆகிபயார் விபஷ்ட அதிதியாகைவும்கைலந்து 
வகைாணடு வெற்றிக் கிண்ணம் ேற்றும் ்பரி -
சில்கை்்ள ெழஙகி ்ெத்தனர். சுப்பர்வசா -
னிக் வி்்ளயாட்டுக்கைழகை நிர்ொகிகைள், கைழகை 
வீர்ரகைள், கிரிக்வகைட் இரசிகைர்கைள் ஆகிபயா-
ரும் நிகைழ்வில் கைலந்து வகைாண்டனர்.  

அட்டாளைச்சேளை சுப்பர்சேடானிக் விளையடாடடுக் கழகம் ந்டாத்திய

பிரிமியர் லீக் கிரிக்்கைட சுற்றுப் ப�ோடடி
சுப்�ர்்சோனிக் புலலடஸ் அணி ்வற்றி
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b nrha;rh kUj;Jtkidapy; mur khdpaj;jpd;  fPo;f;fhZk; Ntiyia epiwNtw;Wtjw;fhf ,yq;if 

eph;khz gapw;rp epWtdj;jpy; (ICTAD) gjpT nra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fsplk; ,Ue;J 2021.11.03 Kjy; 

2021.11.17 K.g.10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2021.11.03 Kjy; 2021.11.16 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd 

fhyj;jpw;Fs; b nrha;rh kfsph; kUj;Jtkidapd; fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj &.2500.00 njhifia 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il eph;thff; fpisapy; rkh;g;gpj;J tpz;zg;gnkhd;iw 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rhpahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis ,U gpujpfSld; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd 

Fwpg;gpl;L nghwpaplg;gl;l ,U ciwfSld; jkJ jifikfis cWjp nra;j fbjj;Jld; gjpTj;jghypy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpw;F Kd;G> jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> b nrha;rh kfsph; 

kUj;Jtkid> nfhOk;G - 08 vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ fzf;fhsh; gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; 'ngWifapd; ngah;" Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2021.11.17 K.g.10.00 ,w;F 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; mt; Ntisapy; tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

,yf; 

fk;

ngWif 

,yf;fk;

ngWif 

apd; 

ngah;

juk;
kjpg;gplg; gl;l 

njhif (&)

Nfs;tpg; 

gpiz 

(&)

01

DMH/
AB/D.S/
XII/2021

Repairing 
drug 

Stores

C 8 my;yJ mjw;F Nky; kw;Wk; EM - 05 
my;yJ mjw;F Nky;

5>198>191.00 80>000.00

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfspd; nry;YgbahFk; fhyk; 91 ehl;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyfj;ij miof;fTk; (njh.Ng.,yf;fk; 0112662619-23 ePbg;G 400) 

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO>

b nrha;rh kfsph; kUj;Jtkid> 

nfhOk;G - 08

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

2022-2023Mk; tUlq;fSf;fhd eLj;ju kw;Wk; rpwpa mstpyhd 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

fl;blg;; gphpT
Njrpa Nrkpg;G tq;fp mjd; jiyikf; fhupahyak; kw;Wk; fpisfspy; 2022/2023Mk; tUlq;fspy; epu;khzk; / 
Gduikg;G cl;Gw Ntiy kw;Wk; guhkupg;G Ntiy Mfpatw;Wf;fhf tq;fpAld; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 
tpz;zg;gq;fis nghUj;jkhd eLj;ju kw;Wk; rpwpastpyhd xg;ge;jjhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fisf; 
NfhUfpd;wJ.

Vw;fdNt 2023Mk; Mz;L tiuf;Fk; gjpT nra;J nfhz;Ls;s xg;ge;jjhuh;fs; 2022/2023Mk; tUlq;fSf;Fg; 
gjpT nra;J nfhs;sj; Njitapy;iy.

tFjp 1

10.0 kpy;ypad; 
&gh tiuapyhd 
eLj;ju mstpyhd 
xg;ge;jjhuu;fs;.

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 2>000/- 
&gh

jFjp epiy
(Gduikg;G kw;Wk; cs;sf Ntiy)

1.  C7 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; epu;khzf; 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAldhd 
(CIDA) gjpitf; nfhz;bUj;jy;.

mj;Jld;

  Gduikg;G kw;Wk; cs;sf Ntiy njhlu;gpy; 
ew;ngau; ngw;w jdpahu;/ mur epWtdq;fspy; 
2 tUlq;fs; cl;gl nkhj;jkhf 3 tUl fhy 
mDgtk;.

------------------------------------------------------
(cl;Gw Ntiy)

2. SP4 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; epu;khzf; 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAldhd 
(CIDA) gjpitf; nfhz;;bUj;jy;.

mj;Jld;
cs;sf Ntiy kw;Wk; kpd;rhu Ntiy njhlu;ghd 
Gfo; tha;e;j jdpahu; / mur Jiw epWtdq;fspy; 2 
tUlq;fs; cl;gl nkhj;jk; 3 tUl fhy mDgtk; 
,d;wpaikahjjhFk;.

Fwpg;G: IMk; tifapy; gjpT ngw;Ws;s 
xg;ge;jjhuu;fs; IIMk; tiff;fhd xg;ge;jq;fSf;Fk; 
jFjpAilatu;fshtu;.

Ntiy tpguk;

1.  fl;llq;fis epu;khzpj;jy;> 
jpUj;jNtiyfs;> GJg;gpj;jy;.

2.  mYkpdpag; gFjp gphpg;G Ntiy 
kw;Wk; fPo;f;$iu Ntiyfs;

3.  kug; gFjp gphpg;G Ntiy> 
,whf;iffs;> fUk gPlq;fs; 
kw;Wk; Spray tu;zk; jPl;Ljy;.

4.  fl;blq;fSf;fhd kpd;rhu 
Ntiyfs;

5.  Foha; nghUj;Jjy; kw;Wk; 
fopT ePu; fhy;tha; Ntiy>

6. cUf;F Ntiy> 
-----------------------------------------------------------------
1.  mYkpdpag; gFjp gphpg;G Ntiy 

kw;Wk; $iuapd; cl;GwNtiy.
2.  kug; gFjp gphpg;G Ntiy> 

,whf;iffs;> fUkgPlq;fs; 
kw;Wk; jptiyfshf tu;zk; 
jPl;Ljy;.

3.  fl;blq;fSf;fhd kpd;rhu 
Ntiyfs;.

tFjp 2

5.0 kpy;ypad; 
&gh tiuapyhd 
eLj;ju mstpyhd 
xg;ge;jjhuu;fs;.

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 1>000/= 
&gh

(GJg;gpj;jy; kw;Wk; cs;sf Ntiy)

1.  C8 juj;jpy; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhu rigAldhd  (CIDA) gjpitf; 
nfhz;bUj;jy;.

mj;Jld;
Gduikg;G kw;Wk; cs;sf Ntiy njhlu;ghd Gfo; 
tha;e;j jdpahu;/ mur Jiw epWtdq;fspy; 2 
tUlq;fs; cl;gl nkhj;jk; 3 tUl fhy mDgtk;.

-------------------------------------------------------------------------------------------
(cs;sf Ntiy)

2. SP5 juj;jpy; (2.0 kpy;ypaDf;F 
Nkw;gl;litfSf;F kl;Lk;) epu;khzf; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp mjpfhu rigAldhd (CIDA) gjpitf; 
nfhz;;bUj;jy;.

mj;Jld;
cs;sf Ntiy njhlu;ghd Gfo;ngw;w jdpahu;/ 
mur Jiw epWtdq;fspy; 2 tUlq;fs; cl;gl 
nkhj;jk; 3 tUl fhy mDgtk;. 

1.  fl;llq;fis epu;khzpj;jy;> 
gOJghu;j;jy; Gduikj;jy;.

2.  mYkpdpa gFjp gphpg;G Ntiy 
kw;Wk; $iuapd; cl;Gw Ntiy

3.  kug; gFjp gphpg;G Ntiy> 
,whf;iffs;> fUk gPlq;fs; 
kw;Wk; jptiyfshf tu;zk; 
jPl;Ljy;.

4.  fl;blq;fSf;fhd kpd;rhu 
Ntiyfs;.

5.  Foha; nghUj;Jjy; kw;Wk; 
fopT ePu; fhy;tha; Ntiy>

6. cUf;F Ntiy> 

---------------------------------------------------------------
 
1.  mYkpdpak; gFjp gphpg;G Ntiy 

kw;Wk; $iuapd; cl;Gw 
Ntiy.

2.  kug; gFjp gphpg;G Ntiy> 
,whf;iffs;> fUkgPlq;fs; 
kw;Wk; jptiyfshf tu;zk; 
jPl;Ljy;.

3.  fl;blq;fSf;fhd kpd;rhu 
Ntiyfs;.

tFjp 3
500>000.00 &gh 
tiuapyhd 
rpwpa mstpyhd 
xg;ge;jjhuu;fs;.

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 500/= 
&gh. (xU 
tFjpf;F)

fk;gdp xd;whf my;yJ jdpegh;; cupkk; 
ngw;Ws;sjhf gjpT nra;ag;gl;bUj;jy;.

mj;Jld;
jdpahu; / mur epWtdq;fspy; xU tUl fhy 
mDgtk;.

1.  kpd;rhuk; kw;Wk; nghwpKiw 
Nritfs; (E&M)

2.  rpwpa eph;khzq;fs;> ePh;f; Foha; 
rhh;e;j jpUj;jNtiyfs;> 
mYkpdpa gFjp gphpg;G 
Ntiyfs;> cUf;F Ntiy> 
Nkrd; Ntiy> fopT ePu;f; 
fhy;tha; Kjypa Ntiy.

3.  Fsp&l;bfisg; gOJ 
ghu;j;jYk; guhkupj;jYk;.

Fwpg;G : xg;ge;jjhuu;fs; ntt;Ntwhd 3 tiffshf gjpT 
nra;ag;gLtu;.

Nkw;gb gjpTf;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; jiyikf; fhupahya fl;llq;fs; gpuptpd; 
cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (nghwpapay;) mYtyfj;jpy; 2021-11-03Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021-11-23Mk; jpfjp 
tiuapyhd fhyg; gFjpapy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; gpw;gfy; 3.00 kzp tiu ,w;iwg;gLj;jg;gl;l ICTAD 
gjpTg; Gj;jfk;> fk;gdp my;yJ jdpegh; cupkk; Fwpj;j gjpT Mfpatw;wpd; %yg; gpujpfisr; rku;g;gpj;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,iaGila tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;nfd 
kPsspf;fg;glhj nfhLg;gdit tq;fpapd; jiyikf; mYtyff; fpisapy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

,iaGila tpguq;fSldhd midj;J tpz;zg;gq;fisAk; jiyth;> ngWiff; FO (Nky;epiy)> Nk/gh cjtpg; 
nghJ Kfhikahsh;> ,yf;fk; 255> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> nfhOk;G 03 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ 
Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; fl;llq;fs;; gphpT> gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;) mth;fSf;F 2021-11-24Mk; 
jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
“Gjpa xg;ge;jjhuu;fisg; gjpT nra;jy; - 2022/2023Mk; tUlq;fs;; – fl;llq;fs; gpupT” vd Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. VNjDk; njspTgLj;jy;fSf;fhf> tq;fpapd; cjtpg; nghJKfhikahsUld; (nghwpapay;) 2573928 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; jaT nra;J njhlu;G nfhs;sTk;.

jiyth;>
$l;L th;j;jf ngWiff; FO – Nky;epiy>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
nfhOk;G – 03.

khefu rig - fLnty

fLnty khefu rigf;F chpj;jhd> gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rpf;filfis 2022.01.01 
Kjy; 2022.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf> 2021.11.17 md;W K.g.10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

2021.11.03 Kjy; 2021.11.16 tiu (thu ehl;fspy; khj;jpuk;) K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu ,t;ttyfj;jpy; khefu 
epjpj; jpizf;fsj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 2021.11.17 md;W K.g.10.00 ,w;F 
,t;tYtyfj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLtJld;> Nkyjpf tpguq;fis thu Ntiy ehl;fspy; K.g.09.00 Kjy; 
gp.g.03.00 tiu khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) ,lk; tprhhpj;J mwpe;J nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,yf;fk; : 0112-
537162) tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Fwpg;G

01.  tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhuhpd; Njrpa Ms; milahs ml;il/rhujp 
mDkjp ml;il/flTr;rPl;L fz;bg;ghfr; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  fLnty khefu rigf;F> filfspw;fhd thlif epYit nrYj;Jtjw;F cs;s vtUf;Fk; my;yJ my;yJ 
,jw;F Kd;dh; tpiykD rl;ljpl;lq;fis kPwpAs;s vtUf;Fk; tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.

03.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik khefu MizahsUf;F 
chpj;jhFk;.

04.  vtNuDk; xUth;> xd;Wf;F Nkw;gl;l filfspw;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; xt;nthU filf;Fk; jdpj;jdpahd 
tpiykDg;gbtq;fis nfhs;tdT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> mit jdpj;jdpahf rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

05.  tpiykDg;gbtq;fis ,uz;L gpujpfshf g+uzg;gLj;jp '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
ciwfspy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L> 2021.11.17 md;W K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; fLnty khefu rigapd; 
epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; tpiykDr; rkh;g;gpf;Fk; fil miwapd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

06.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s &gh 4000/= ,w;fhd gbtf; fl;lzq;fisr; nrYj;jp> tpiykDg;gbtq;fis 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

miktplk;
2022 ,d; 
Mff; 

Fiwe;j 
Nfs;tp &gh.r

tpiykD itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 
njhif &gh.r

kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk; 

&gh.r

fLnty khtl;l mYtyfk;

01 Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf;fil 304>000.00 24>320.00 4>000.00

02 khl;biwr;rpf;fil 363>000.00 29>040.00 4>000.00

03 gd;wp ,iwr;rpf;fil 357>500.00 28>600.00 4>000.00

mj;JUfphpa khtl;l mYtyfk;

01 Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf;fil 335>000.00 26>800.00 4>000.00

02 khl;biwr;rpf;fil 323>000.00 25>840.00 4>000.00

03 gd;wp ,iwr;rpf;fil 370>000.00 29>600.00 4>000.00

,iwr;rpf;fil miwfspw;fhd tpiykD 
mwptpj;jy; - 2022

2021.11.01

fLnty khefu rig

fLnty

Mh;.V.rhypfh v];.uztPu

gjpy; khefu Mizahsh;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
njhopy;El;gtpay; mikr;R

e-NIC Project
Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsk; (DRP)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Supply, Installation and Commissioning of 12 Nos. of Central 
Uninterrupted Power Supply for DRP Head Of ce and Provincial Of ces

IFB No. DRP/e-NIC/PRO/2021/25

1.  Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsj;jpw;F 12 vz;zpf;ifAila kj;jpa njhlh;r;rpahd kpd;rhu toq;fy; 
Kiwikfis toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 
tpiykDf;fis nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; gj;juKy;y> = Rg;`_j;jpGu tPjp> ~~R`_Ugha||> 
10 Mk; khb> B Wing Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fs e-NIC nraw;wpl;lj;jpd; rhh;ghf Ml;fis 
gjpT nra;Ak; jpizf;fs jiyik mYtyfk; kw;Wk; khfhz mYtyfq;fSf;Fk; NfhUfpd;whh;. 

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf Mff; Fiwe;j jifik jfTj;jpwid  tpiykDjhuh; g+h;j;jp 
nra;jy; Ntz;Lk;. tpguq;fs;   tpiykDf;Nfhuy; jutpy;                                              toq;fg;gl;Ls;sd. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 3 kzp tiuAk; 011-2874626 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf Ml;fis gjpT nra;Ak; 
jpizf;fsk;> e-NIC  nraw;wpl;lk;>  ngWif epGzj;JdhplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 2021.11.03 
Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.23 Mk; jpfjp tiuAk; gj;juKy;y> = Rg;`_j;jpGu tPjp> ~~R`_Ugha||> 10 
Mk; khb> B Wing Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsk; e-NIC nraw;jpl;lj;jpy; tpiykD Mtzq;fs; 
,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

5.  03.11.2021 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.23 Mk; jpfjp tiuA  k; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000 
,yq;if &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy;  
gj;juKy;y> = Rg;`_j;jpGu tPjp> ~~R`_Ugha||> 10 Mk; khb> B Wing Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fs 
e-NIC nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  2021.11.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 
,U gpujpfspy; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd jahhpf;fg;gl;L mt;tpuz;Lk; xNu jghYiwapy; 
Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L 3 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; 
my;yJ gj;juKy;y> = Rg;`_j;jpGu tPjp> ~~R`_Ugha||> 10 Mk; khb> B Wing Ml;fis gjpT nra;Ak; 
jpizf;fsk; e-NIC nraw;wpl;l ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F my;yJ 
nfhs;tdTf;fhuhpdhy; ePbf;fg;gLk; ve;jnthU  jpfjpf;Fk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

7.  2021.11.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F gj;juKy;y> = Rg;`_j;jpGu tPjp> ~~R`_Ugha||> 10 Mk; 
khb> B Wing Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fs e-NIC nraw;;wpl;lj;jpy; eilngWk;. 

 
8.  tpiykDit mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; 

tpiykDf;fis miof;Fk; ,yf;fKk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. midj;J tpiykDf;fSk; 1>000>000 
,yq;if &gh ngWkjpahdJk; ,yq;if nraw;gLtJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT 
ngw;wJkhd chpkKs;s th;j;jf tq;fpnahd;wplkpUe;J toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

jiyth;>  
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
e-NIC  nraw;wpl;lk;> Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsk;>
Wing B, 10 Mk; khb> ~R`_Ugha|>
= Rg;`_j;jpGu tPjp>
gj;juKy;y.
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nfhyd;dht efu rig

2022 Mk; Mz;bw;fhd 
thpf;fl;lz thp tpjpj;jy;
255 mjpfhukhd efu rig rl;lthf;fj;jpd; 160(1) Mk; gphptpd; 
%yk; nfhyd;dht efu rigf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; 
gpufhuk;> nfhyd;dht efu rigapy; 2021 xf;Nlhgh; 14Mk; jpfjp 
elj;jg;gl;l khjhe;j efu rig $l;lj;jpy; 2022 Mk; Mz;Lld; 
rk;ge;jg;gl;l thpf;fl;lz thp tpjpj;jYf;fhf fPo;f;fhZk; 
Kd;nkhopT epiwNtw;wg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;.

jiyth;
nfhyd;dht efu rig

2021 xf;Nlhgh; 27 Mk; jpfjp
nfhyd;dht efu rigapy;

Kd;nkhopT
255Mk; mjpfhukhd efu rig rl;lthf;fj;jpd; 160(1) Mk; cg 
gphptpd; fPo; nfhyd;dht efu rigf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s 
mjpfhuj;jpd; gpufhuk;> mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; mike;Js;s 
tPLfs;> fl;blq;fs;> fhzpfs;> tPl;L kidfspy; tUlhe;j 
ngWkjpf;fhf 2022 Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gPL fzf;nfLg;G 
tUlj;jpw;fhf epiwNtw;wg;gl Ntz;baJ vdTk; Nkw;gb 
kjpg;gPl;bd; fPo; 255 Mk; mjpfhukhd efu rig rl;lthf;fj;jpd; 
160(1) cg gphptpy; vdf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk; 
rig mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; mike;Js;s rfy tpahghu kw;Wk; 
th;j;jf epiyaq;fspy; jw;NghJ kjpg;gplg;gl;Ls;s tUlhe;j 
ngWkjpapy; 22% tpfpjhrhuk; kw;Wk; Vida rfy fhzpfs; 
kw;Wk; tPLfspd; tUlhe;j ngWkjpapy; 8% tpfpjhrhuKk;  
thpf;fl;lz thpahf tpjpj;J mwtpl;Lf; nfhs;sTk;> NkYk; 
2022Mk; Mz;bd;  Kjyhk;> ,uz;lhk;> %d;whk;> ehd;fhk; 
fhyhz;Lfspy; thpf;fl;lz thp KiwNa> khh;r; 31> [{d; 30> 
nrg;nlk;gh; 30> brk;gh; 31 Mfpa ehl;fspy; my;yJ mjw;F Kd; 
nghUe;JkhW nrYj;jp Kbj;jy; Ntz;Lk; vdTk;>

NkYk; 2022 [dthp 31 my;yJ mjw;F Kd; KO Mz;bw;Fkhd 
thpf;fl;lzq;fs;; nrYj;jg;gLkhapd; mt;thW xU tUlj;jpw;F 
nrYj;jTs;s njhifapy; 10% (gj;J) fopTk;> mf; fhyhz;bw;fhf 
fhyhz;bd; Kjyhk; khjj;jpw;Fs; nrYj;jg;gLkhapd; fhyhz;bw;F 
nrYj;jTs;s KOikahd njhifapy; 5% (Ie;J) fopitAk; 
toq;Ftjw;F Kd;nkhopfpNwd;.

2021 xf;Nlhgh; 27Mk; jpfjp
nfhyd;dht efu rigapy; 

jiyth;;
nfhyd;dht efu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; tpepNahf xOq;FWj;Jif kw;Wk; 

ney;> jhdpa tiffs;> Nrjd czTfs;> kuf;fwpfs;> gotiffs;> kpsfha;> 

ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp kw;Wk; 

cau; njhopy;El;g fkj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdpapd; `{Dg;gpl;b tshfj;jpy; cuk; 

,wf;Fjy;> Vw;Wjy;> fyj;jy; kw;Wk; cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; NtW njhopyhsu; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

tpiykD ,yf;fk;: 2021/22/CFC/HPT/LB/01
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdpf;F nrhe;jkhd `{Dg;gpl;b tshfk; kw;Wk; tj;jis> 
`{Dg;gpl;b njhlf;fk; 10 rJu fp.kPw;wUf;F cl;gl;L mike;jpUf;Fk; me;j epWtdj;jpdhy; ngauplg;gLk; 
NtW fsQ;rpaq;fspy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l njhopyhsu; Nritia toq;Ftjw;fhf gy;Nehf;F Nrit 
$l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;LwT njhopyhsu; rq;fq;fs;> fpuhkpa mgptpUj;jp rq;fq;fs;> gjpT nra;ag;gl;l 
tptrha rq;fq;fs;> jdpahu; epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egu;fsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if 
cuf; fk;gdp rhu;gpy;> jpizf;fs ngWiff; FO jiytu; %yk; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD 
,yf;fk;

gzp tpguk;
tpiykD gpiz 
ngWkjp &gh rjk;

Nrit toq;f Ntz;ba 
fhyk; 

2021/22/CFC/ 
HPT/LB/01

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; 
fk;gdpapd; `{Dg;gpl;b tshfj;jpy; 

cuk; ,wf;Fjy;> Vw;Wjy;> 
fyj;jy; kw;Wk; cw;gj;jp nra;jy; 

kw;Wk; NtW njhopyhsu; 
Nritfis toq;fy;

885>000.00
2021.12.16 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2022.12.15 
Mk; jpfjp tiu

02.  ,e;j tpiykDf; Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykDf; Nfhuy; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F Njitahd tpguq;fis 
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdpapd; gjpy; Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; ,wf;Fkjp) 
%yk; ngw;Wf; nfhs;s KbAk; (njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2947765> 077-2069981). mJ njhlu;gpy; 
tpiykD Mtzq;fis fPOs;s Kftupapy; guPl;rpj;J ghu;f;f KbAk;.

 ngWifg; gpupT
 tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp
 yf;ngh`u Rtu;z [ae;jp khtj;ij>
 `{Dg;gpl;b> tj;jis.

04.  NkYs;s Nritfis toq;Ftjw;fhf tpiykDjhuu;fs; %yk; toq;f Ntz;ba jifikfs; 
kw;Wk; msTNfhy;fs;:

 neUq;fpa Ie;J Mz;L fhyj;jpw;Fs; Fiwe;j gl;rk; ,uz;L Mz;Lfs; gzp mDgtj;ij 
cWjp nra;jy;. (cuk; my;yJ mjw;F ,izahd nghUl;fis ,wf;FtJ> Vw;WtJ> fyit 
nra;jy; kw;Wk; NtW njhopyhsu; gzpfis toq;fp ,Ug;gjhf)

 neUq;fpa Ie;J Mz;L fhyj;jpy; Fiwe;jJ ,uz;L Mz;L fhyj;jpw;fhf njhopyhsu;fSf;F 
Copau; Nrkyhg epjpak;/ Copau; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F Nkw;nfhs;s Ntz;ba 
itg;Gfis Kiwahd tifapy; Nkw;nfhz;bUj;jy;.

05.  ,e;j tpiykDTld; njhlu;Gila tpiykD miog;G> tpiykDjhuUf;fhd MNyhrid> 
tpiykD gbtk;> tpiykD epge;jid kw;Wk; Fwpj;j NtW tpguq;fs; cl;gl rpq;fs nkhopapy; 
mr;rplg;gl;l tpiykD miog;G Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj 15>000 &gh njhifia tj;jis> 
`{Dg;gpl;bapy; mike;Js;s tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp jiyik mYtyfj;jpd; 
epjpg; nghWg;ghsUf;F gzkhf nrYj;jp 2021.11.03 Mk; jpfjp K.g. 9.00 njhlf;fk; 2021.11.23 Mk; 
jpfjp gp.g. 3.30 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis ,U gpujpfisf; nfhz;l “mry; gpujp (Original)” kw;Wk; “efy; gpujp 
(Duplicate)” vd Kjy; gf;fj;jpy; Fwpg;gl;L> ,U gpujpfis ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L 
Kj;jpiu ,l;L kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L Kj;jpiu ,l;L “tpiykD ,yf;fk;: 2021/22/CFC/
HPT/LB/01” vd;W fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; 2021.11.24 
Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F Kd;du; fpilf;FkhW>

jiytu;
jpizf;fs ngWiff; FO
ngWifg; gpupT>
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp>
yf;ngh`u Rtu;z [ae;jp khtj;ij>
`{Dg;gpl;b> tj;jis.

  vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. ,y;iyNay;> Nky; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; ngWifg; gpuptpy; 
mjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ljy; Ntz;Lk;. 2021.11.24 Mk; jpfjp K.g. 
2.30f;F ,e;j tpiykD %ba cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDit jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; 
tpiykDjhuu;fSf;F my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk;  ngw;w gpujpepjpfSf;F tUif ju KbAk;. 
Fwpj;j jpfjp kw;Wk; Fwpj;j Neuj;jpw;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 
jghypy; Vw;gLfpd;w jhkjq;fs; my;yJ fhzhky;Nghjy; njhlu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO 
nghWg;Ngw;fhJ.

  2021.11.17 Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; 
fk;gdp ngWifg; gpuptpy;  ,lk;ngWk;.

jiytu;>
jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp
yf; ngh`u Rtu;z [ae;jp khtj;ij>

`{Dg;gpl;b> tj;jis
2021.11.03

mwptpj;jy;
,g;ghfKt gpuNjr rig

2022 Mk; Mz;bw;fhd tuTnryT 
mwpf;ifapd; tiuT nghJ kf;fspd; 

ghprPyidf;fhf Kd;itj;jy;

2022 Mk; Mz;bw;fhd> ,g;ghfKt gpuNjr rigapd; 
tiuT> tuT nryT mwpf;ifahdJ> nghJ kf;fspd; 
ghprPyidf;fhf etk;gh; 01 Kjy; etk;gh; 09 tiu 
,g;ghfKt gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy;> 
mYtyf Neuq;fspy; (K.g.8.30 Kjy; gp.g.4.00 tiu) 
re;jh;g;gk; toq;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

lg;spA.m[pj;Fkhh; tpf;ukrpq;`>
gpuNjr rig - ,g;ghfKt.
njhiyNgrp ,yf;fk; : 037-2259977

ngWif mwptpj;jy;

gpujhd nrayhsH gzpkid
tlkj;jpa khfhzk;

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; 2021.10.14 md;W gpuRhpf;fg;gl;bUe;j 
tlkj;jpa khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ,uz;L 
nraw;wpl;lq;fspw;fhd ngWif mwptpj;jypd; gpd;tUk; gphpTfs; 
gpd;tUkhW jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wd.

03.  tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; jpfjp 2021.11.02 Kjy; 
2021.11.10 tiu ePbf;fg;gLfpd;wJ.

04.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 
jpdk;> 2021.11.11 md;W K.. 11.00 tiu ePbf;fg;gLfpd;wJ.

07.  tpiykDj;jpwj;jy; 2021.11.11 md;W K.g. 11.00 ,w;F 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

gpujhd nrayhsH/ jiytH
nfsut MSehpdhy;  epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO>
gpujhd nrayhsH gzpkid> 
tlkj;jpa khfhzk;.
2021.11.02

nts;stha gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;jy; - 2022
2022Mk; tUlj;jpy; nts;stha gpuNjr rigf;F Nrit toq;FeHfs;> nghUl;fs;;> cgfuzq;fs;> fhfpjhjpfs; 
toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg;; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
nts;stha gpuNjr rigapdhy; toq;FeHfs; gjpT nra;jy; njhlh;gpy; toq;fg;gl;Ls;s gpd;tUk; 
tpz;zg;gg;gbtj;j;pd; gpufhuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp 
tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy; - 2022 vdf; 
Fwpg;gpl;L 2021.12.15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> gpuNjr rig> nts;stha vDk;; Kftupf;Ff; 
fpilf;Fk; tifapy;  gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. gjpTf; fl;lzj;ij nrayhsH> gpuNjr rig> 
nts;stha vDk; ngahpy; fhNrhiy  my;yJ fhRf;; fl;lisnahd;wpd; %yk;  mDg;gyhk;;. xt;nthU Nrit 
kw;Wk; toq;fy; xg;ge;jj;jpw;fhd gjpTf; fl;lzq;fs; vjpupy; fhl;lg;gl;Ls;sd.    
   

cUg;gb 
,yf;fk;

 toq;fy; / Nrit / xg;ge;jj;jpd; jd;ik.
gjpTf; 
fl;lzk;

01 Nritfs;

I. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 500.00

II. fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 500.00

 III. Nkhl;lhH thfd cjpupg;ghfq;fs;> laH> upAg; 500.00

IV. fhfpjhjpfs; 500.00

V. ePHf; Foha; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 500.00

VI. tPjp tpsf;F kw;Wk; kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;> (kpd;rhu ntspr;rk; toq;Ftjw;F 
Njitahd midj;J cgfuzq;fs;)

500.00

VII. Rfhjhu Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;;fs;. 500.00

VIII. thfd cjpupg;ghfq;fs;. 500.00

IX. fl;blg; nghUl;fs;. 500.00

X. epwg;g+r;R tiffs; 500.00

XI. jpiur;rPiy kw;Wk; nfhf;fp tiffs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;. 500.00

XII. nfhq;fpuPl; rhHe;j cw;gj;jpfs; 500.00

XIII tPjpg; guhkupg;G cgfuzq;fs; 500.00

XIV mr;Rg; nghwpfs;; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 500.00

XV. mr;rpl;l Mtzq;fs; 500.00

XVI rPPUilfSf;Fj; Njitahd Jzpfs;> uP NrHl;> ifAiw> rg;ghj;J> G+l; rg;;ghj;J> 
nghj;jhd;fs; Mfpad. 

500.00

XVII czTg; nghUl;fs;. 500.00

XVIII Vida toq;fy;fs; 500.00

02  Nritfs;

I. mr;rply; Nritfs; 500.00

II. fzdp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; 500.00

III. xyp ngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 500.00

IV. gjhiffs;> mwptpj;jy; gyif> glq;fSf;;F rl;lkply;> ngah;g; gyiffs; 500.00

V. rl;lj;juzp Nritfs;. 500.00

VI. thfd jpUj;jNtiyfs; 500.00

VII thfd ,Uf;iffSf;F F\dply; 500.00

VIII. laHfis kPs; epug;Gjy; 500.00

IX thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 500.00

X mYtyf cgfuzq;;;fspd; jpUj;jNtiyfs; 500.00

XI fhzp msj;jy; Ntiyfs; 500.00

XII CCTV fkuhf;fis toq;fp nghUj;Jjy; 500.00

XIII jPaizg;G cgfuzq;fis toq;Fjy; 500.00

XIV vhpthA rpypz;;lh;fs; toq;Fjy; kw;Wk; kPs; epug;Gjy; 500.00

XV Vida toq;fy;fs; 500.00

03  xg;ge;jf;fhuHfs; (Ntiyfs;)

I. 50000.00 &ghTf;Ff; Fiwthd ngWkjpf;F 1500.00

II 100000.00 &ghTf;Ff; Fiwthd ngWkjpf;F 2500.00

III. 200000.00 &ghTf;Ff; Fiwthd ngWkjpf;F
1000000.00 &ghTf;Ff; Fiwthd ngWkjpf;F

3500.00
4500.00

V 10 ,yl;rk; njhlf;fk; 20 ,yl;rk; &gh tiu 5000.00

VI Vidait 500.00

01.  toq;fy; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L Kw;gzk; toq;fg;glkhl;lhJ. Mff; Fiwe;jJ 30 ehl;fs; tiuapy; 
fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; toq;Ftjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

02.  xt;nthU toq;fy; / Nrit / xg;ge;jk; rhHghfTk; ntt;NtW tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk; 
vd;gJld; ntt;Ntwhf fl;lzk; nrYj;jp gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. 

03. Nkyjpf tpguq;fSf;F 055- 2274875 vDk; njhiyNgrpapd; Clhf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  midj;J toq;FeHfSk; / Nrit toq;FeHfSk;/ xg;ge;jf;fhuHfSk; tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gbfs; rhHghf 
jkJ epWtdj;jpd; fPh;j;jp ehkk; kw;Wk; tpNrl jifikfs; rk;ge;jkhf mwpf;iffs; ,Ug;gpd; mtw;iw 
toq;Fjy;; kpfTk; gaDs;sjhFk;. 

 
2021.11.03Mk; jpfjp>  Mh;.b. `ukhdp];>
nts;stha gpuNjr rigapy; jiyth;>
                                     nts;stha gpuNjr rig.

Nfs;tp miog;G

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid - fk;g`h

rikj;j czT toq;Fjy; - 2022
2022Mk; Mz;bw;fhf Nky; khfhzj;jpd; fk;g`h Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gphptpy; 
fPo;f;fhZk; itj;jparhiyfspy; rikj;j czit toq;Ftjw;fhf Nky; khfhzj;jpw;Fs; 
trpf;Fk; jdpegHfs; kw;Wk; gjpT nra;Js;s  tpahghu epWtdq;fspy; ,Ue;J 2021.11.03 
Kjy; 2021.11.23 K.g. 10.30 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;.

  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; &. 1500.00 kw;Wk; Fwpj;j Nfs;tp itg;Gj; 
njhifia nrYj;jp Njrpa milahs ml;il> gjpT gw;wpa fpuhk Nrit rhd;wpjo; 
kw;Wk; nrhj;Jr; rhd;wpjio rkHg;gpj;J rpq;fs nkhopapyhd Nfs;tpg; gbtq;fs; 
kw;Wk; Fwpj;j tpguq;fis fk;g`h Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkidapy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  Nfs;tpg; gj;jpu gbtq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJ 2021.11.03 Kjy; 2021.11.22 gp.g. 2.00 
tiu kl;Lk;.

  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; NtW Ntwhf ,U ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L 
2021.11.23 K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G fpilf;FkhW jiytH> 
ngWiff;FO> gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid> fr;Nrhp fl;bj;njhFjp> 
fk;g` vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L rkHg;gpf;fyhk;.

  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; ~rikj;j czT toq;Fjy; 2022................... itj;jparhiy| vd;W 
Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

itj;jparhiyapd; ngaH
kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;Gj; 
njhif (&)

nrhj;Jr; 
rhd;wpjopd; 
ngWkjp

kpDthd;nfhl khtl;l itj;jparhiy 50>000.00 100>000.00

njhk;Ng khtl;l itj;jparhiy 50>000.00 75>000.00

[h-vy khtl;l itj;jparhiy 50>000.00 25>000.00

ujhthd tl;lhu myF 40>000.00 25>000.00

mf;fufk tl;lhu myF 30>000.00 25>000.00

gpafk fpuhkpa itj;jparhiy 30>000.00 25>000.00

gKDfk tl;lhu myF 30>000.00 25>000.00

cLtpy fpuhkpa itj;jparhiy 20>000.00 25>000.00

ky;tj;J `phpgpl;ba gpuNjr itj;jparhiy 20>000.00 25>000.00

Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2021.11.23 K.g. 10.30 ,w;F Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; 
,lk;ngWk;. Nfs;tpfis xg;gilj;jy; gw;wpa ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 
jPHkhdkhFk;.

jiytH
ngWiff; FO>
Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid
fk;g`h.
njh.Ng. 033-2222874
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veediya ,Kandy

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 

fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

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

(mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;: 4/3/8/ã.v£.{³£./p.

fhzp mikr;rpd; ,y.: 4-3/3/2017/
NRD/612

fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf 

murhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl;Ls;sd.,e;j 

fhzpj;Jz;Lfs; njhlHghf fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; 09Mk; gphptpd; fPo; chpikfs; 

Fwpj;j tpdty; elhj;jg;gLk; jpfjp Muk;g 

chpik NfhUNthUf;F jdpj;jdpahf 

mwptpf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021Mk; Mz;L 09 

khjk; 25k; jpfjpapd; 2246/28Mk; ,yf;f 

,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

mjp tpN\l tHj;jkhdpapd; 111Mk; 

gFjpiag; ghHf;fTk;.

khfhzk; :  kj;jpa khfhzk;

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT : fNynty

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  E434> eglf`tj;j

fpuhkj;jpd; ngaH : eglf`tj;j

fhzpapd; ngaH :  jpf;aha> 

,q;fpdpf` 

KyN`d> 

,q;fpdpf`Ky 

aha> jpf;aha 

kw;Wk; fyfht 

tj;j> ntjNf 

Fk;Gu> nttfht 

fy kw;Wk; Vida 

fhzpfs;

tiugl ,yf;fk; :  f.t.,. 386 

gpw;NrHf;if 

,yf;fk; 05 jhs; 

,y. 04

Jz;L ,yf;fk; :  Jz;L ,y. 528 

,ypUe;J 666 tiu 

(128 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : n`f;laH 3.6074

vk;.Nf.gp. Mhpauj;d

gpuNjr nrayhsH kw;Wk; fhzp 

vLj;Jf;nfhs;sy; cj;jpNahfj;jH>

fNynty gpuNjr nrayfk;.

2021.10.16Mk; jpfjp

gpuNjr nrayfk;> fNynty.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
kj;JkuhyyhNf jHkuj;d ngHdhd;NlhTf;F 
vd;dhy; toq;fg;gl;l rpyhgk; rl;lj;juzpAk; 
gfpuq;f nehj;jhhpRTk; Mfpa ghypj;j 
C. tpN[rpq;`tpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jpa 
2018.05.03Mk; jpfjpaplg;gl;l kjpg;gPl;L ,y. 
8776 nfhz;l ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
mtH rl;luPjpaw;w Kiwapy; vdf;F 
vjpuhf nraw;gLtjhy; ,uj;Jr; nra;J 
,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf 
Nrh\ypr FbauRf;Fk; mjd; kf;fs; kw;Wk; 
Vida midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;. nrhy;yg;gl;l ml;NlhHzp 
jj;Jtj;jpd; %yk; nrhy;yg;gl;ltuhy; vd; 
rhHghf Nkw;nfhs;Sk; ve;j eltbf;iff;Fk; 
my;yJ nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; 

nghWg;ghf khl;Nld;

Fzrphp uj;dNrf;fu

fpkhu X/g;-nrl;> nfhOk;G tPjp> k`ntt.

Nffhiy gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; 
kw;Wk; Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
1.  ,q;F fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s toq;fy;fs; kw;Wk; 

NritfSf;fhf 2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feh; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2021 brk;gh; khjk; 31k; jpfjp gp.g. 2.30 tiu 
vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2.  gjpTf; fl;lzj;ij gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ~~jiyth;> 
Nffhiy gpuNjr rig|| vDk; ngahpy; fhNrhiy %yk; my;yJ nuhf;fg; gzkhfr; 
nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

3.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; cq;fshy; toq;fg;gLk; nghUs; kw;Wk; 
Nritfspd; juk; njhlh;gpy; kw;Wk; Msilahsk; njhlh;ghd NtW Mtzq;fisr; 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; 
gpd;dh; nfhLg;gdTfisr; nra;tjw;fhd fhyk; kw;Wk; Nritiaf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F Nfhug;gLk; ngWkjpapd; miuthrpf;Fr; 
rkkhd nrhj;Jr; rhd;wpjio Nfl;Fk; NghJ rkh;g;gpg;gjw;fhd ,aYik tpz;zg;gjhuUf;F 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  cq;fspd; nghUs; kw;Wk; NritfSf;fhf Nfhug;gLk;NghJ tpiykDf;fisr; 
rkh;g;gpf;fhj> jUtpj;jw; fl;lis toq;fg;gl;lJk; chpa fhyj;jpy; toq;fy;fis 
Nkw;nfhs;shj kw;Wk; chpa juj;jpw;fikthf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;f 
Kbahj toq;Feh;fspd; ngah; Kd;dwptpj;jypd;wp gjpNtl;bypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;L 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;gLk;.

6.  xt;nthU cUg;gbf;Fk; jdpj;jdp tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fis flik Neuq;fspy; mYtyfj;jpy; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

toq;fy;fs; - 01

01.  midj;J tifahd vOJ fUtpfs; mr;rbf;fg;gl;l Mtzq;fs;> 
epow;glg;gpujp kw;Wk; Nlhzh; fhfpjq;fs;

1000.00

02. Nlhzh; kw;Wk; efy;gpujp ik tiffs; 1000.00

03. mYtyf cgfuzq;fs;> jsghlq;fs; kw;Wk; kur; rhkhd;fs; toq;fy; 1000.00

04.  Rfhjhu cgfuzq;fis toq;fy; (kio mq;fpfs;/Kff;ftrk;/
ifAiwfs;/g+l;];/njhw;W ePf;fpfs; Nghd;wit)

1000.00

05. tptrha cgfuzq;fis toq;fy; 1500.00

06.  fl;blg;nghUl;fs;/rPnke;J> ,Uk;G> Rz;zhk;G> ily;> th;zg;g+r;Rfs; 
Nghd;wit)

1500.00

07.  fl;blg;nghUl;fs;> (fy;> kzy;> nrq;fw;fs; rl;lhpd; gyiffs;> $iu 
XLfs;> %q;fpy;> kug;gyiffs;> Kf;Ffs;> njd;id Xiyfs;> tpwF 
Nghd;wit)

1500.00

08.  eph;khzg; nghUl;fs; (rPnke;J kw;Wk; nfhq;hpl; rhh;e;j cw;gj;jpfs;> 
`pa+k; Foha;fs;> Gnshf;fy;> gpd;dw;fl;ilfs; Nghd;wit)

1500.00

09. midj;J tifahd jhh; tiffs; 1500.00

10. kpd;rhu kw;Wk; kpd;dpay; cgfuzq;fs; 1500.00

11. Jzptiffs; (rPUilfs;/Nkir tphpg;Gf;fs;/jpiur;Nriyfs;) toq;fy; 1000.00

12.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> fzdp Jiz cUg;Gfs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs; 
jl;lr;R kw;Wk; epow;glg;gpujpapLk; ,ae;jpuk;

1500.00

13. lah;> bAg; kw;Wk; ngw;wwp kPs; epug;gy; 1000.00

14.  ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpd Kj;jpiufs; kw;Wk; ngah; gyiffisj; 
jahhpj;jy;

1000.00

15. E}yfq;fspw;fhf Gj;jfq;fis toq;fy; 1000.00

16. MAh;Ntj cyh; %ypiffs; kw;Wk; gr;ir %ypiffis toq;fy; 1000.00

17. jPaizg;Gf; fUtpfis toq;fy; 1000.00

18. rpijtile;j gjhh;j;jq;fis nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

19.  fpUkpehrpdpfs;> g+r;rp ehrpdpfs;> gPil ehrpdpfs;> Rfhjhu ghJfhg;Gf; 
fiury;fis toq;fy;

1000.00

20.  ePh; Kfhikj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G gjhh;j;jq;fis 
toq;fy;

1000.00

21. ily;> XLfs; kw;Wk; mit rhh;e;j cw;gj;jpfis toq;fy; 1000.00

22. kug;gyiffis toq;fy; (gyifg;guhiyfs;/hPg;igfis toq;fy;) 1000.00

23. Nkrd; Ntiyfs;/jr;R Ntiyfs;/ePh;f;Foha; Ntiyfs;/cUf;fp xl;Ljy; 1000.00

24. mghafukhd  kuq;fis ntl;b mfw;Wjy; 1000.00

25. thfdq;fspd; ,ae;jpuhjpfisg; GJg;gpj;jy; 1000.00

26. Nkhl;lhh; thfdq;fs;> F\d; Ntiyfs; kw;Wk; `{l; Ntiyfs; 1000.00

27. thfdq;fisr; rh;tpR gz;Zjy; 1000.00

28.  mYtyf ,ae;jpuhjpfis GJg;gpj;jy; kw;Wk; rh;tpR gz;Zjy; 
(jl;lr;Rf;fs;> $l;ly; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> epow;gpujp 
vLf;Fk; ,ae;jpuq;fs;)

1000.00

29.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;R ,ae;jpuq;fs;> ];Nfdh; ,ae;jpuq;fs;  
Nghd;wtw;iw GJg;gpj;jy; kw;Wk; rh;tpR gz;Zjy;

1000.00

30.  tiyaikg;Gf;fis Vw;gLj;Jjy;> jfty; njhlh;ghly; njhFjpia 
eph;khzpj;jy; fzdp nkd; ghfq;fis (Software) toq;fy; 1000.00

31. mr;R Ntiyfs; 1000.00

32. mYkpdpak; fl;likg;G Ntiyfs; 1000.00

33. epy msitahsh; Nritfis toq;fy; 1000.00

34. nkhopngah;g;ghsh; Nritfis toq;fy; 1000.00

35. xypngUf;fp Nritfis toq;fy; 1000.00

36. rl;lj;juzpfspd; Nritfis toq;fy; 1000.00

37. Gifglk; vLj;jy; kw;Wk; fhnzhsp glk; vLj;jy; 1000.00

38. czT toq;fy; kw;Wk; ghpkhwy;fs; 1000.00

39. jPaizg;G fUtpfis epWtp guhkhpj;jy; kw;Wk; rh;tpR gz;Zjy; 1000.00

40. Ntd;fs;/g]; tz;bfs; thliff;F toq;fy; 1000.00

41. Nkilfs;/$lhuq;fis toq;fy; 1500.00

42.  eph;khzg; gzpfspy; gad;gLj;jg;gLk; fduf  thfdq;fs;/nghwpfs;> 
(tPy;Nyhlh;fs;> Nyhlh;fs;> fpNulh;fs;> JCB> ngf;Nfh nghwpfs;> 
v];fNtl;lh; ,ae;jpuq;fs;)

1500.00

xg;ge;jf;fhuHfis gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd fl;lzk; - 02.

50>000.00 &ghtpw;Ff; Fiwe;jit  1000.00
50000.00 &gh Kjy; &. 100000.00 tiu 2000.00
100000.00 &gh Kjy; 250000.00 &gh tiu 3000.00
250000.00 &gh Kjy; 500000.00 &gh tiu 4000.00
500000.00 &ghtpw;F ,w;F Nkw;gl;lit 5000.00
mjpfhug; gphptpy; gjpT nra;Js;s rq;fq;fs; 2000.00

njhiyNgrp ,y. 035-2222631
            

I. [fj; utPe;jpu [arpq;`>
jiyth;>
Nffhiy gpuNjr rig

2021-10.25Mk; jpfjp>
Nffhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; Nffhiy gpuNjr rig

01. toq;Fehpd; ngah;

02. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp

03. njhiyNgrp ,yf;fk;/njhiyefy; ,yf;fk;

04. kpd;dQ;ry; Kfthp/,izaj;js ,yf;fk; 

05. gjpTf;fhf vjph;g;ghh;f;Fk; toq;fy;/Nritfspd; ngah; kw;Wk; ,yf;fk;

06. tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk;

07. gjpTf;fl;lzk; kw;Wk; fl;lzk; nrYj;Jk; Clfk;

08. cq;fSf;F chpj;jhd Mjdq;fs;/,ae;jpuhjpfspd; tpguk;
Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; cz;ikahdit vdTk; kw;Wk; rhpahdit vdTk; 
cWjpg;gLj;JtJld; Nffhiy gpuNjr rigapd; toq;FenuhUtuhfg; gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd midj;J  epge;jidfspw;Fk; ehd; cld;gLfpd;Nwd;

........................       ...........................................
  jpfjp        tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;

fha;e;j tpwF / cyu; kUe;Jfis toq;Ftjw;fhf 

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022

MAu;Ntj jpizf;fsk; (Nky; khfhzk;)

Nky; khfhz MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO jiytupdhy; Nky; 
khfhz MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; fPo; ,Uf;fpd;w fPo; Fwpg;gplg;gl;l 
itj;jparhiyfSf;fhf 2022.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.12.31 Mk; jpfjp 
tiuahd fhyj;jpy; (me;j ,U ehl;fSk; cl;gl;lJ) Njitahd fha;e;j tpwF/ 
cyu; kUe;Jfis toq;Ftjw;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf 
,yq;ifau;fsplk; my;yJ gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fsplk; ,Ue;J 2021.11.03 
Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.24 Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cyu; kUe;J/ fha;e;j tpwF toq;fiy Nkw;nfhs;s Ntz;ba epWtdq;fs; 
kPnfhl> kPupfk> nkhy;ypnfhl> Ydht> Nenghl> fe;Jnghl> Mdpahfe;j> 
[Guypa kw;Wk; tPjpanfhl. MAu;Ntj itj;jparhiy kw;Wk; epl;lk;Gt kj;jpa 
kUe;jfj;jpw;fhf
gjpT nra;ag;gl;l fpuhkpa mgptpUj;jp rq;fq;fs;> $l;LwT jpizf;fsj;jpd; fPo; 
gjpT nra;ag;gl;l MAu;Ntj kUj;Jt $l;LwTr; rq;fq;fs;> MAu;Ntj ghJfhg;G 
rig kw;Wk; rKu;j;jp gilazpfSf;Fk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk; 
vd;gNjhL> me;j rq;fq;fs;> rig/ gilazpf;F nrhe;jkhd mjpfhu vy;iyapd; 
gpuNjr nrayhsuplk; xg;ge;jj;ij njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;s KbAk; vd;W 
ngw;Wf;nfhz;l fbjj;ij rku;g;gpj;J gjpT tpz;zg;gg; gbtj;ij ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;.

epge;jidfs;:
01.  ,U cUg;gbfSf;fhfTk; gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w tpz;zg;gjhuu;fs; 

xU cUg;gbf;fhf xU tpz;zg;gg; gbtk; vd rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gNjhL> gjpT nra;a vjpu;ghu;f;fpd;w xU cUg;gbf;fhf 500.00 &gh 
tpz;zg;gf; fl;lzk; vd 2021.11.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.24 Mk; 
jpfjp tiu flik Neuq;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 
ENfnfhil> ehty tPjp> ,yf;fk; 18 If; nfhz;l Kftupapy; mike;Js;s 
Nky; khfhz MAu;Ntj jpizf;fsj;jpy; fzf;Fg; gpupT rpwhg;guplk; gzk; 
nrYj;jp me;jg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia me;j mYtyfj;jpNyNa 
ngWifg; gpupTf;F rku;g;gpj;J gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gfpd;w 
xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gg; gbtq;fis 
ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.

02.  midj;J tpz;zg;gg; gbtq;fisAk; Vw;gJ 2021.11.25 Mk; jpfjp K.g. 
10.00f;F KbTWtjhy; tpz;zg;gq;fis md;iwa jpdj;jpw;F my;yJ 
mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW “jiytu;> ngWiff; FO> MAu;Ntj 
jpizf;fsk; (Nk.kh) ,yf;fk; 18> ehty tPjp> ENfnfhil” vd;w Kftupf;F 
gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kftupapy; mike;Js;s Nky; khfhz 
MAu;Ntj jpizf;fsj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjd; %yk; 
tpz;zg;gj;ij xg;gilg;gij Nkw;nfhs;s KbAk;.

03.  tpz;zg;gq;fis mDg;Gfpd;w fbj ciwia Kj;jpiu ,l;L mDg;g 
Ntz;Lk; vd;gNjhL> fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2022 Mk; 
Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

04.  Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf Neuq;fspy; tUif je;J my;yJ 
njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2820792 my;yJ 011-2820769 ,id miog;gjd; 
%yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

05.  tpz;zg;gjhuu;fis gjpT nra;jy; my;yJ nra;ahjpUf;Fk; cupik khfhz 
MAu;Ntj Mizahsu; (Nk.kh) trkhdjhFk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO

MAu;Ntj jpizf;fsk; (Nk.kh.)

,yf;fk; 18> ehty tPjp> ENfnfhil

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy;rhh; fy;tp> Muha;r;rp 

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa mbg;gil fw;iffs; epWtfk;

2022 Mk; Mz;bw;F vkJ epWtfj;jpw;F gpd;tUk; NritfSf;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd

 tpguq;fs;
tpiykDg; 
gpiz

(&ghtpy;)

1.
Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhu Rj;jpfhpg;G (Mff; Fiwe;jJ 15 
njhopw;gil Njit)

10>000

2.

cj;jpNahfg+h;t czTr; Nrit kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t 
epfo;TfSf;F jpdrhp czTfis toq;fy;.

,e;j Nritapy; ePh; gk;gpr; NritAk; epWtfj;jpw;fhd ePh; 
toq;fYk; mlf;fg;gl;Ls;sJld; epWtfj;jpdhy; 25>000 &gh 
gzf;nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 5>000

3.
Rq;fj;jpypUe;J epWtfj;jpw;fhd ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 
gz;lq;fspd; jifafw;wy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

4>000

4.

gjtp epiy mYtyh;fis Nghf;Ftuj;J Nrit (Nghfk;gutpw;Fk; 
fz;b `e;jhid tPjpapYs;s epWtfj;jpw;Fkpilapy; Vwj;jho 
1 fp.kP.) Vwj;jho 1 fp.kP.

• fhiy gazk; (Nghfk;gutpypUe;J)  Mff; Fiwe;jJ 35                                                                                              
gjtp epiy mYtyh;fis vLj;Jr; nry;tjw;fhdnjhU 
g];)

• khiy gazk; (epWtfj;jpypUe;J) - Mff; Fiwe;jJ 35                                                                                              
gjtp epiy mYtyh;fis vLj;Jr; nry;tjw;fhdnjhU 
g];)

5>000

5.
fz;b> ̀ e;jhid tPjpapy; mike;Js;s fz;b mYtyfj;jpw;fhd 
ghJfhg;G Nrit

7>000

6.

nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ijapy; 380/71 ,y; 
mike;Js;s nfhOk;G mYtyfj;jpw;fhd ghJfhg;G Nrit.

• Mff; Fiwe;jJ 2 ghJfhg;G Nrit mYtyh;fs; 
(fdp\;l ghJfhg;G mYtyh;fs;) Njit.

3>000

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl Nrit mDgtKs;s gjpT ngw;w 
epWtfq;fs; khj;jpuNk tpz;zg;gpf;fyhk;.

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 
elhj;jg;gLk;. 

2021.11.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.22 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 
kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000 &ghitr; nrYj;jpa 
gpd;dh;> NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> epUthfg; gphptpypUe;J KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
njhFjpnahd;W ,U gpujpfspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.11.23 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F Kd;duhf 
fpilf;Fk; tifapy; Njrpa mbg;gil fw;iffs; epWtf> jpizf;fs ngWiff; FO 
jiythplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gzpg;ghshpd; FO miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 
02 Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 2021.11.23 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F fz;b> `e;jhd tPjp> 
Njrpa mbg;gilf; fw;iffs; epWtf gzpg;ghshpd; FO miwapy; ,e;epfo;tpy; gq;Nfw;f 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLtJld;; Neubahf 
gq;Nfw;f Mh;tkpy;yhjth;fs; xd;iyd; topahf (Zoom)  tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpf;F 
Kd;duhf epUthf gphptpypUe;J zoom link  njhlh;ig ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lg; ngah; 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tifapyike;Js;sthW ,izf;fg;gly; 
Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; ~Njrpa mbg;gil fw;iffs; epWtfk;> `e;jhd 
tPjp> fz;b| vd;w ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; njhlh;ghf jPh;khdq;fis vLg;gjw;fhd chpikia jpizf;fs ngWiff; 
FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>
mbg;gil fw;if newpfSf;fhd Njrpa epWtfk;>
`e;jhd tPjp> fz;b.

njhiyNgrp : 081-2232002/081-2232106/081-2232107
njhiyefy; : 081-2232131
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nfhOk;G khefu rig
2021.09.17 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2245/30 Mk; ,yf;fKilaJkhd 

mjptpN\l th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l nfhOk;G khefu rigapd; 

epakkhf;fg;gl;l Jiz rl;lq;fspd; gpufhukhdJ

(cs;@h; rigfs; (epakkhf;fg;gl;l Jizrl;lq;fs;) 1952Mk; Mz;bd; 
6Mk; ,yf;f rl;lk; - 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 541/17 vd;w 
,yf;fKila mjptpN;\l th;j;jkhdp mwptpj;jy;;;; Jizrl;lj;jpd;

V Mk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G/tpiykD
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; gpd;tUk; Nritfspd; toq;fy; kw;Wk; NtiyfSf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfis jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J miof;fpd;whh;.

njhlh; 
,y.

Nfs;tp 
,yf;fk;

tpsf;fk;
kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; - 
&ghtpy;

tpiykDg;gpizapd; 
ngWkjp - &ghtpy;

Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuhpd; 
jFjpj;jd;ik

01.
ME/ME/
ML/293/ 

2021

nfhOk;G khefuj;jpy; 
Nghf;Ftuj;J rkpf;iQ 
tpsf;Ffs; kw;Wk; 

ngypfd; flitfspd; 
guhkhpg;G

5400 &gh

250>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

rpj;jpfukhd 
tpiykDjhunuhUth;> 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 
Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

epfuhd Ntiyapy; 3 tUl 
mDgtj;ijAk; nfhz;bUj;jy;

02. ME/SR/BR
262/ 2021

fpuhz;l;gh];; guhf;fpuk 
tuNtw;G kz;lgj;jpy; 

cj;Njrpf;fg;gl;l rPuikg;G
5400 &gh

197>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

CIDA; rp-06 kw;Wk; rp-7 
juq;fisAila fl;bl 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

03

ME/PH/
BN/17/ 

2021

Nrh; N[k;]; 
gPhp]; khtj;ij> 

nfhOk;G-02 ,d; 104-
B vd;w ,yf;fj;jpy; 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 
cgepiya fl;blk;

5400 &gh

33>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

CIDA rp-08 kw;Wk; rp-
09 juq;fisAila fl;bl 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

04.
ME/ME/
DN/294/ 

2021

ehuhN`d;gpl;l 
mgauhk gd;riyf;fhd 
cj;Njrpf;fg;gl;l fopT ePh; 

tbfhy;

5400 &gh

110>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

CIDA rp-6 kw;Wk; rp-7 
juq;fisAila kio ePh; kw;Wk; 

tbfhy; xg;ge;jf;fhuh;

05.
ME/SR/
BN/295/ 

2021

nfhOk;G-6> 
nts;stj;ij> FNu 

tpisahl;L ikjhdj;jpy; 
cj;Njrpf;fg;gl;l 

ghh;itahsh; muq;F

7500 &gh

4>320>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

CIDA rp-02 kw;Wk; rp-03 
juq;fisAila fl;blq;fs; 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

06.
ME/LG/
BR/113/ 

2021

nfhOk;G-07> nfhOk;G 
khefu rig rl;l 
jpizf;fsj;jpw;fhd 
cj;Njrpf;fg;gl;l

Gduikj;jy; kw;Wk; 
cs;sf tbtikg;G

5400 &gh

565>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;

CIDA rp-04 kw;Wk; rp-05 
juq;fisAila  fl;blq;fs; 

xg;ge;jf;fhuh;fs;                                                                                        

07.
ME/ME/
BN/296/ 

2021

nfk;gy; ghh;f;fpy; 
Neubahd 

njhopyhsh;fspd; 
nraw;wpl;l gphptpw;fhf 

cj;Njrpf;fg;gl;l 
mYtyfk;>      

nlg;Ngh kw;Wk; 
tpLfpfSf;fhd 

JisapLjy; Ntiyfs;                                                                                                                                          
                                                                                                          

5400 &gh

700>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk;;

CIDA GP-B1 juq;fisAila 
JisapLjy; xg;ge;jf;fhuh;fs;

08.
ME/FS/
BN/297/ 

2021

nts;stj;ijapy; 
nuhf;]p Njhl;lj;jpy; 
jPaizg;G epiyak; 

kw;Wk; gapw;rp epiyak;

5400 &gh

1>564>000.00 - 
epge;jidaw;wJk; 

cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngwf; $baJk

CIDA  rp-03 kw;Wk; rp-04 
juq;fisAila fl;blq;fs; 

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 Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; nrYj;jyhk;. 

  m)  167-1-001-6.3169425 vd;w fzf;fpyf;fj;ij nfhz;Ls;s efukz;lg  fpisf;F tuT itf;FkhW ve;j 

kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

 M)  thuehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g.3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;FSs;s 

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-06.  nfhOk;G-10.

 II.  %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iwNfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

 Kiwik 02 – efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

  m)  2021.11.23 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 

kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;lthW 

xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/ tpiykDf;NfhuYf;Fk; efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; 

fUkgPlq;fspy; nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> 

nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jp;d; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphptpd; 

mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

 m.   Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2021.11.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;glkhl;lhJ/ toq;fg;glkhl;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;gpizMfpad 2022.06.22 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.tpiykDthdJ 2022.05.23 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 ,.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpaKiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 

efy;gpujpAld; 2021.11.24 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nfhOk;G-07>khefukz;lgk;>khefu rig nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 <.  Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2021.11.24 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; nghJtpLKiwahf gpuflzg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/
tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W K.g. 10 kzpf;fhFk;. 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.  ME/LG/BR/113/2021 vd;w xg;ge;j ,yf;fj;jpw;fhd tpiykD Kd;;Ndhbf; $l;lkhdJ 2021.11.16 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;Fk; ME/SR/BN/295/2021 vd;w xg;ge;j ,yf;fj;jpw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lkhdJ 2021.11.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s TDRS  khehl;L 
kz;lgj;jpy; eilngWk;. 

 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.  

nj`ptis fy;fpir khefu rig

xg;ge;jf;fhuh;fis 

gjpT nra;J nfhs;sy; 

2022
2022 Mk; Mz;by; ,k;khefu rigapd; nraw;wpl;lq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf> xg;ge;jf;fhuh;fis 
gjpTnra;J nfhs;tjw;fhf> gpd;tUk; epge;jidfspw;fikthf eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapy; (CIDA) 2022 Mk; Mz;bw;fhf gjpT nra;J nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 
2021.11.24 md;W gp.g.2.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT 
nra;Jnfhs;sy; - 2022" vd;W njspthf Fwpg;gpl;L> nj`ptis fy;fpir khefu rigapd; 
MizahsUf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Nehpy; khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dh; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. 
jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> mQ;rypy; fhzhky; NghFk; 
tpz;zg;gq;fs; njhlh;ghf ,r;rig nghWg;G$w khl;lhJ.

mt;thNw xg;ge;jf;fhunuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F xt;nthU Jiwf;Fk; gjpTf; 
fl;lzk; gpd;tUkhW : ,f;fl;lzq;fis nrYj;jpa gpd;dh;> khefug; nghwpapayhsh; 
jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fspd; %yk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

xg;ge;j njhFjpfs; juk; gjpTf; 
fl;lzk;

fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpj;jy;
neLQ;rhiyfis eph;khdpj;jy; kw;Wk; 
guhkhpj;jy;
ghyq;fis eph;khzpj;jy;

C - 10 2>000.00

C - 09 2>500.00

C - 08 3>000.00

C - 07 3>500.00

C - 06 4>000.00

C - 05 4>500.00

C - 04 5>000.00

C - 03 5>500.00

,r;rigapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fspw;F Nkyjpfkhf> ntspthhp 
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J my;yJ epWtdq;fsplkpUe;J Njitf;Nfw;wthW tpiykDf; 
NfhUtjw;F ,r;rigf;F chpik cz;L.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf.khd;dg;ngUk>
khefu Mizahsh;>
nj`ptis- fy;fpir khefu rig

nfhOk;G khefu rig
2021.09.17 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2245/30 Mk; ,yf;fKilaJkhd 

mjptpN\l th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l nfhOk;G khefu rigapd; 

epakkhf;fg;gl;l Jiz rl;lq;fspd; gpufhukhdJ

(cs;@h; rigfs; (epakkhf;fg;gl;l Jizrl;lq;fs;)1952 Mk; Mz;bd; 6 
Mk; ,yf;f rl;lk; - 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 541/17 vd;w 
,yf;fKila mjptpN;\l th;j;jkhdp mwptpj;jy;;;; Jizrl;lj;jpd;

V Mk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G/tpiykD
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; gpd;tUtdtw;wpw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis miof;fpd;whh;.

Nritfspd; toq;fy;/gz;lq;fspd; toq;fy; jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fs;.

njh 
lh; 
,y.

Nfs;tp 
,y.

tpsf;fk;

Nfs;tpjhuh;fs;/ 
tpiykD 
jhuh;fspd; 

jFjpj; jd;ik

Nfs;tp/ 
tpiykDf; 
Nfhuy; 
Mtz 

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk;

tpiykD/gpizapd; ngWkjp - 
&ghtpy;

01
CPD/12/ 

2884/2021

khefu mr;rfj;jpw;F 
mr;rbf;Fk; 
gz;lq;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

toq;Feh;fs; /
Nrit 

toq;Feh;fs; 
,t;tifahd 
toq;fy;fs;/
Nritfs; 

mDgtj;Jld; 
tpahghu 
gjpitAk; 

nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

5>400.00 &gh

50>000 &gh tpw;fhd epge;jid 
aw;wJk; cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sf; $baJk;.

02
CPD/20/ 

2429/2021

Supply & laying 
artificial turf for P.D. 

Sirisena Futsal 
Ground, Maligawatta

5>400.00 &gh

50>000 &gh tpw;fhd epge;jid 
aw;wJk; cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sf; $baJk;.

03
CPD/06/ 

1858/2021

Supply and delivery 
GI Pipe, MS sheet, 

Angle Iron, Sheet, Zn/
Al. Sheet, Mesh etc.,

5>400.00 &gh

100>000 &gh tpw;fhd epge;jid 
aw;wJk; cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sf; $baJk;.

04
CPD/12/ 

2086/2021
Purchase of Asphalt 

Concrete
5>400.00 &gh

200>000 &gh tpw;fhd epge;jid 
aw;wJk; cldbahfNt nuhf;fg; 
gzj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sf; $baJk;.

Nfs;tpMtzk; (%yg;gpujpkw;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. Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; nrYj;jyhk;.

 m)  167-1-001-6-3169425vd;wfzf;F fzf;fpyf;fj;ij nfhz;Ls;s efukz;lg fpisf;F tuT itf;FkhW ve;j kf;fs; tq;fp 

fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;.

 M)  thuehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;Fs;s khefu 

,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;dT fUkgPlq;fs;.

 khtl;lmYtyfk; 4       tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT

   ,y. 147> i`nyty; tPjp      khspfhfe;j

   fpUyg;gd         nfhOk;G-10.

   nfhOk;G-06.

II.  %yg;gpujpgw;Wr;rPl;L/tuTj; Jz;L Mfpatw;iwNfs;tp/tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ fl;lha khdjhFk;.

Kiwik 02  efukz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

 m)  2021.11.22 Mk; jpfjpad;W Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kzpapypUe;J gp.g.3.00 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

Mtz fl;lzj;ij xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/tpiykDf;NfhuYf;Fk; efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; 

fUkgPlj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; %yk; nfhOk;G-7> efu kz;lgk;> nfhOk;G 

khefurig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 M.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2021 etk;gh; 22 Mk; jpfjpad;W gp.g.3.00 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;glkhl;lhJ/toq;fg;glkhl;lhJ.

 ,.  Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 180 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;gpizMfpad 2022.05.21 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.tpiykDthdJ 

2022.05.21 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

 <.   Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L efy;gpujpAld; 2021 

etk;gh; 23 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-07> 

khefukz;lgk;> khefu rig nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

 c.   Nfs;tp/tpiykDthdJ 2021 etk;gh; 23 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 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;jehs; nghJtpLKiwahf gpufldg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W 

K.g. 10 kzpf;fhFk;. Nfs;tpjhuh;/tpiykDjhuh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwj;jypd; NghJ 

rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf 

ngWiff;fhd gpujhd fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 C.   Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; Mfpatw;wpd; tpgukhd miog;ghdJNfs;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; PCA/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.
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