
புரட்சிகரமான மாற்றத்தை மககள் வேண்டி 
நின்றனர். அதை்னச் செய்யுமவபாது ஏறபடும 
தைடஙகலகள் மறறும தை்டகளுககு முகங-
சகாடுகக வேண்டி ஏறபடும. ஆனாலும, 
அச்ெோ்ை சேறறிசகாள்ேதைறகு அர்்பப-
ணி்பபுடன செயறபடுேதைாக ஜனாதிபதி சதைரி-
விததுள்்ார்.  

புனர்நிர்மாணம செய்ய்பபட்ட 1,500 

வீதிக்் ஒவர நாளில மககள் பாே்னககுக 
்கயளிககும நிகழ்வு, மண்டாடுே சபாது 
வி்்யாட்டரஙகில வநறறு முனதினம பிற-
பகல இடமசபற்றது. இந்நிகழ்வில கைந்து-
சகாண்டு உ்ரயாறறும வபாவதை, ஜனாதிபதி 
இவோறு குறி்பபிட்டார்.  

அஙகு சதைாடர்ந்தும வபசிய ஜனாதிபதி,..  
அனறு நாம ேழஙகிய ோககுறுதி்ய 

அவோவ்ற நி்்றவுசெய்ய முடியவில்ை. 
ஆனாலும, அதில எந்தைசோரு கு்்ற்யயும 
்ேககாது, மககள் தைமமீது ்ேததை நமபிக்க-
்ய்ப பாதுகா்பபதைாக சதைரிவிததைார்.  

வெதைன விேொயம வபானறு, மீள்பி்ற்பபாக-
கச் ெகதிேலு உறபததிககான மாற்றத்தை ஏறப-
டுததுே்தையும தைாம ஒருவபாதும பினோஙக்ப 
வபாேதில்ை.   

பயறு, சகௌ்பபி, உளுந்து, மஞெள் 
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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தமிழ் பேசும் கட்சிகள் ஒண்டா பேர்வத 
ேடாததடா நடாட்டில ஏபதடா பேரிய புரட்சி ந்கக 
பேடாற மடாதிரி ேயமடா கி்ககு.....

 நீஙக ப்வற கடாபமடி ேணணிட்டு,  
அஙக தஙகளுககுள்்ள யடார தலலலம 
தடாஙகுறது, எநதக கட்சி பேருசு எண் 
புரட்சிதடான் ந்ககுது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

20 ககு 20
உலகக 

கிண்்ணம

பி.ப.7.30 மணிக்கு
இநதியடா - நமீபியடா

இலங்கை ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன அ்னதது 

அ்லவரி்ைகைளிலும் நேரடி ஒலிபரப்பு

இன்று 

கிண்ணியா ைக்கள் சந்திப்பில் ரிஷாத் எம.பி

க்கார�ானா மவ�ஸ் க�ாற்றுககு  பிடியாமை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்� 

பிடியா்ண பி்ற்பபிகக்பபட்டிருந்தை 468 
வபர் வமல மாகாணததில முனசனடுகக்ப -
பட்ட விவெட சுறறிே்்்பபில ்கது செய்ய்பபட்டுள்்னர்.  

வமல மாகாணததுககு்ப சபாறு்பபான சிவரஷட சபாலிஸ் 
மாஅதிபரின ஆவைாெ்னயின வபரில வநறறு முனதினம 
கா்ை 06 மணி முதைல மா்ை 05 மணி ே்ர இந்தை சுறறிே -
்்்பபு முனசனடுகக்பபட்டதைாக சபாலிஸார் சதைரிவிததைனர்.  

இதைனவபாது பலவேறு குற்றச்செயலகளுடன சதைாடர்பு -
்டய 70 வபரும இைஞெ ஊழல குற்றஙகளுடன சதைாடர்பு -
்டய 593 வபரும ஏ்னய குற்றச்செயலகளுடன சதைாடர்பு -
்டய 1,019 வபரும ்கது செய்ய்பபட்டுள்்தைாக சபாலிஸார் 
சதைரிவிததைனர்.    

பயஙகரோதை செயலகளுககு எ்பவபாதும 
நாஙகள் து்ண வபாகின்றேர்கள் இல்ை.
நாட்டு்பபறறு மிககேர்க்ாகவே ோழ்கி -
வ்றாம எனறு அகிை இைங்க மககள் காங-
கிரஸின தை்ைேரும, பாராளுமன்ற உறு்பபி -
னருமான ரிொட் பதியுதீன கிண்ணியாவில 
சதைரிவிததுள்்ார்.

கிண்ணியாவில இடமசபற்ற மககள் ெந்-
தி்பபில கைந்துசகாண்டு உ்ரயாறறியவபாவதை அேர் இவோறு 
சதைரிவிததுள்்ார்.

எம்ம பயமுறுததும வமாெமான காைததில நாஙகள்

உைகம முழுேதும சகாவரானா சதைாற்்ற கட்டு்பபடுததும 
வநாககுடன அரசுகள் செயலபட்டு ேந்தைாலும வநாய் பரேலின 
எண்ணிக்க சதைாடர்ந்து உயர்ந்து ேருகி்றது. இந்நி்ையில உைக -
்வில சகாவரானா பாதிததைேர்களின எண்ணிக்க 25 வகாடியாக 
அதிகரிததிருககி்றது.  

சதைாறறு பாதி்பபில முதைலிடததில இருககும அசமரிககாவில 
சகாவரானாோல 4.73 வகாடி வபர் பாதிததிரு்பபதைாகவும 7.75 
இைட்ெம வபர் உயிரிழந்திரு்பபதைாகவும சதைரிவிகக்பபட் -
டிருககி்றது.  

நாட்டில சதைாடரும 
சீரற்ற காைநி்ையால 
ஏறபட்ட அனர்ததைஙக-
ளில  5 வபர் உயிரிழந்தை 
நி்ையில இருேர் காய-
ம்டந்துள்்னர். அதது-
டன 1,143 குடுமபஙக-
்்ச் வெர்ந்தை 4,391 வபர் 
இதைனால பாதிகக்பபட் -
டுள்்தைாக அனர்ததை முகா்மததுே மததிய நி்ையம 
சதைரிவிததுள்்து. அவதைவே்் 12 வீடுகள் 
முழு்மயாகவும 635 வீடுகள் பகுதி

பயங்கரவாத செயல்களுக்கு
ஒருபபாதும் இடமளிபயாம்

உலகில இதுவரர 25 ப்காடி 
மக்்கள் பாதிப்பு

சீரற்ற ்காலநிரல
இதுவரர ஐவர் பலி

தைஙக்து ோழ்க்க்ய 
மிகவும சி்றந்தைதைாககவும 
ேருமானத்தை அதிகரிததுக 
சகாள்்வும மககள் சேளி -
நாடுகளுககுச் செலகின்றனர்.
அது தைே்றான விடயமலை 
என சேளிவிேகார அ்மச்-
ெர் வபராசிரியர் ஜீ.எல.பீரிஸ் 
சதைரிவிததுள்்ார்.

வமலும அது அேர்களின எதிர்கா -
ைததிறகு சி்றந்தைதைாகும எனறும அேர் 
சதைரிவிததுள்்ார்.

கண்டியில ஊடவியைா்ர் -
களுககு கருதது சதைரிவிககும 
வபாவதை அ்மச்ெர் வமற கண் -
டோறு சதைரிவிததுள்்ார்.

சேளிநாடுகளுககு செலப-
ேர்கள் எ்பவபாதும அந்தை நாடு -
களிவைவய ோழ்ேதில்ை 
எனபவதைாடு, இவோறு 

சேளிநாடுகளுககு செலலும சபரும-
பாைாவனார் மீண்டும நாடு திருமபு-
கின்றனர் எனறும அேர் சுட் -
டிககாட்டியுள்்ார்.

மக்்கள் சவளிநாட்டுக்கு செலவது
அவர்்களது எதிர்்காலத்திறகு நலலது

அத்துடன் நாட்டின் கபாருளா�ா�த்திற்கும சிறப்பானது

 சகாவிட் சதைாறறு பரேைால நாடு 
முழுேதுமுள்் ெகை பாடொ்ைகளி -
லும இரண்டாம கட்ட கலவி நடே-
டிக்க இனறு ஆரமபமாகி்றது.  

இதைறக்மோக தைரம 10,11,12 
மறறும 13 தைர ேகு்பபுககளின கலவி 
நடேடிக்க இனறு ஆரமபமாேதைாக 
கலவி அ்மச்சின செயைா்ர் வபராசி-
ரியர் கபிை வபவரரா சதைரிவிததுள்்ார்.  

சுகாதைார ேழிகாட்டல ஆவைாெ்ன -

களுகக்மோக மாணேர்க்் பாட -
ொ்ைகளுககு அனு்பபுேது சபறவ்றா-
ரின சபாறு்பபாகுசமனறும 
அேர் சதைரிவிததைார்.  

அசமரிககா மறறும 
ஐவரா்பபாவில சபருோரி -
யாக பயனபடுததை்பபடும 
மூனறு சகாவிட் தைடு்பபூசிக-
ளினதும செயறதி்றன காைம, 
கணிெமான அ்வில கு்்ற-
ே்டேதைாக புதிய ஆய்வில 
கண்டறிய்பபட்டுள்்து.

சகாவிட்-19 பரேல சதைாடர் -
பான உைகின வபாககுகள் குறிததை 
ஆய்வுகளினபடி, எதிர்ேரும டிெமபர் 
மாதைம சகாவிட் சதைாறறு ஒ்பபீட்ட் -

வில அதிகரிககும என இரா -
ஜாஙக அ்மச்ெர் ெனன ஜயசு-
மன சதைரிவிததுள்்ார்.

சகாவிட்-19 தைடு்பபூசி 
சதைாடர்பில அசமரிககா நடத-
திய புதிய ஆய்வு சதைாடர்பில 
கருதது சதைரிவிததைவபாவதை 
அேர் இதை்னக குறி்பபிட்-
டுள்்ார்.

8 இைட்ெம அசமரிககர்களி்டவய 
நடததை்பபட்ட இந்தை ஆய்வில 
்பஸர், சமாசடர்னா

கிளிசநாச்சி, பச்சி-
்ை்பபள்ளி பிரவதைெ 
செயைா்ர் பிரிவில கண்-
ணிசேடி அகற்ற்பபட்ட 
2,186 ஏககர் காணிகள், 
க ட ற ச ்ற ா ழி ல 
அ்மச்ெர் 

ெ்கல பாடொரல்களும் இன்று  
முதல மீண்டும் ஆரம்பமாகி்றது

ச்காவிட் தடுப்பூசி்கள் மூன்றின்
செயறதி்றன் ்காலம் குர்றவரடவு

்கண்ணிசவடி அ்கற்றப்பட்ட பின்்னர்  
2,186 ஏக்்கர் ்காணி்கள் விடுவிப்பு  

க்கார�ானா ்கா�ைைா்க மூடப்பட்டிருந்�;  

அகைரிக்கா நடத்திய புதிய ஆய்வில் �்கவல் ்கசிவு

நாட்டு ைக்கள் எைக்களித்� ஆமைககு ைதிப்பளித்து  

நகரஙகளுககு இ்ட-
யிைான கடுகதி ரயில 
வெ்ேகள் இனறு முதைல 
மீ் ஆரமபமாகும என 
ரயிலவே தி்ணகக்ம 
சதைரிவிததுள்்து. மாகா-
ணஙகளுககு இ்டயிைான பயணததை்ட நீகக்பபட்ட்தையடுதது 
கடந்தை முதைைாம திகதி முதைல மாகாணஙகளுககி்டயிைான அலுே-
ைக ரயில வெ்ேகள் ஆரமபிகக்பபட்டது. எவோறிரு்பபி-
னும, இரவு 7 மணியின பினனர் தூர மறறும

ெபுகஸ்கந்தையில பயண்ப 
சபாதியில கண்டுபிடிகக்ப-
பட்ட சபண்ணின ெடைம 
சதைாடர்பில மட்டககுளி – 
ெமதிபுர பகுதியில ேசிககும 
கணேன, ம்னவி இருேர் 
ெந்வதைகததில ்கது செய்ய்பபட்-
டுள்்தைாக சபாலிஸார் 
சதைரிவிததைனர்.   

பயைப் கபாதியில் கபண்ணின் சடலம;  

ந்கரங்களுக்கிரடயிலா்ன
்கடு்கதி ரயில இன்று முதல

மட்டக்குளி தம்பதி ர்கது  
செயயப்பட்டு விொரரை

அமரர் டீ.ஏ.ராஜபக ஷவின 54 ஆேது 
நி்னவு தினம தைஙகா்ை மஹசேை வீதியில 
அ்மந்துள்் அனனாரின உருேச்சி்ைககு 
அருகில ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக ஷ 
மறறும பிரதைமர் மஹிந்தை ராஜபக ஷ ஆகிவயா-
ரது தை்ை்மயில வநறறு (07) முறபகல இடம -
சபற்றது.நிகழ்வில ஜனாதிபதி வகாட்டாபய 
ராஜபக ஷ மறறும பிரதைமர் மஹிந்தை ராஜபக ஷ 
மைரஞெலி செலுததினர்.

புேகதைண்டாே மகளிர் விததியாையததின 
மாணவிகள் டீ.ஏ.ராஜபக ஷ நி்னவு கீதைத்தை 
இ்ெததைனர். அதை்ன சதைாடர்ந்து பிரதைமரின 
பாரியார் ஷிரந்தி விகரமசிஙக ராஜபக ஷ, ெபா -
நாயகர் மஹிந்தை யா்பபா அவபேர்தைன, அ்மச்-
ெர்க்ான நாமல ராஜபக ஷ,எஸ்.எம.ெந்திர -
வென, இராஜாஙக அ்மச்ெர்க்ான சஷஹான 
வெமசிஙக, டீ.வீ.ொனக, ஜானக ேககுமபுர, 
வதைனுக விதைானகமவக, சதைன மாகாண ஆளுநர் 
விலீ கமவக ஆகிவயார் டீ.ஏ.ராஜ -
பக ஷவின உருேச்சி்ைககு

அமரர் டீ.ஏ.ரதாஜபக் ஷவின் 54 ஆவது நி்னவு தினம்

ஹற்றன சுழறசி நிருபர்  

அரசு மீது மககள் தைறவபாது 
கடும அதிரு்பதியில உள்்னர். 
இனனும சிறிது காைம சபாறு-
்மயாக இருஙகள், நி்ை்ம சீர்-
செய்ய்பபடும. நாஙகள் எனறும 
மககளுடன எனறு இைங்கத 
சதைாழிைா்ர் காஙகிரஸின சபாதுச் செய-
ைா்ரும, இராஜாஙக அ்மச்ெருமான 
ஜீேன சதைாண்டமான சதைரிவிததுள்்ார்.  

சகாட்டக்ை பிரவதைெ ெ்பக -
குட்பட்ட கிறிஸ்ைஸ்பாம - வக.ஜி.
வக பா்தை காபட் இட்பபட்டு 
மககள் பாே்னககு வநறறு ்கய-
ளிகக்பபட்டது. இந்நிகழ்வில 
கைந்துசகாண்டு உ்ரயாறறு்க -
யிவைவய அேர் இவோறு கூறியுள் -
்ார்.  

அேர் வமலும கூறியதைாேது,..  
சபருந்வதைாட்ட்ப பகுதிகளில 

உள்் பாடொ்ைகள் 

அரசு மீது சிலர் அதிருப்தியில;  
நிரலரம விரரவில சீராகும்
இ.க�ா.்கா. என்றுரை ைக்களுடன் ஜீவன் க�ரிவிப்பு

அதிகைதார பகிர்நவ
இனப்பிரச்சி்னக்கு
நி்லயதான தீர்வு

ட்நரதான் ககைமரதா்வ  
பறக்கைவிட்்டவர் ்கைது  

அ தி க ா ர 
ப கி ர் வ ே 
வ தை சி ய 
இன்பபிரச்சி -
் ன க க ா ன 
நி ் ை ய ா ன 
தீர்ோகும என 
பாராளுமன்ற 
உறு்பபினர் சி.வி.விகவனஸ்ே-
ரன சதைரிவிததுள்்ார். இ்ணந்தை 
ேடககு கிழககில உயர்ந்தைபட்ெ 
ெமஷடி, அதிகார கட்ட-
்ம்பபு ஒனறின கீவழ

 எம.ஏ.அமீனுலைா

ப ங க ் ா -
வதைஷ பிர்ஜ 
ஒருேர் தைைதைா 
மாளி்கககு 
வமல எவவிதை 
அ னு ம தி யு ம 
இனறி ட்வரான சகமரா்ே்ப பயன-
படுததி காசணாளி பதிவு செய்தைதைால 
கண்டி சபாலிஸாரால ்கது 
செய்ய்பபட்டுள்்ார்.  

உருவச்சிமலககு ஜனாதிபதி,
பி��ைர் ைல�ஞசலி

புனர் நிர்மதாணம் கையயப்பட்்ட  1,500 வீதிகை்ை 
ஒநர ேதாளில்  மக்கைள் பதாவ்னக்கு 

்கையளிக்கும்  நிகைழ்வில் ஜனதாதிபதி 
நகைதாட்்டதாபய  ரதாஜபக் ஷ உ்ர  

புரட்சிகரமான மாற்றத்்த  
நிச்சயம ஏறபடுத்துபேன்  

்்டஙகைல், ்்்டகைள், ைவதால்கைளுக்கு முகைம்ககைதாடுதது கவற்றி கைதாணநபதாம்  

10,11,12,13 ஆம �� வகுப்பு்கள் வழமைககு  

க�ாற்று பாதிப்பில் 
அகைரிக்கா மு�லிடம

KKS வம�யான ரசமவயும 
ஆ�மபைாகிறது

468 பபர் ச்காழும்பில  
பநறறு அதிரடி ர்கது  

ைண்சரிவு எச்சரிகம்க நீடிப்பு

கபண் பயணித்� ஆட்ரடா சா�தியிடமும விசா�மை  

வடககு கிழககு ைா்காைங்களின் பல பகுதி்களில்  அமைச்சர் 
டகளஸினால் உரிமையாளர்்களிடம ம்கயளிப்பு  

06

06

06

்ல்தா மதாளி்கைக்கு நமலதாகை  

02 இலட்சம சரீ� 
பிமையில் விடுவிப்பு



மக்களின் வாழவாதாரத்த 
மமம்படுதத வரவு செலவுத 
திட்டததில் ச்பரும சதா்்க

உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி 
ைற்றும் ப�ொதுைக்களின் வொழ் -
வொதொரத்மத மைம்�டுத்துவ-
தற்கு எதிரவரும் வரவு பெலவுத் 
திட்டத்தில் �ொரிய பதொம்க ஒதுக -
்கப்�டுபைன பவளிவிவ்கொர 
அமைசெர ஜீ.எல்.பீரிஸ் பதரி -
வித்துள்ொர.

அஸ்கிரிய ைற்றும் ைல்வத்து 
ை்கொநொயக்க மதரர்கம் மநரில் 
பென்று �ொரமவயிட்டதன் 
பின்னர அவர இவவொறு பதரி -
வித்துள்ொர.

ப�ொரு்ொதொர பநருக்கடி்க -
ளுககு ைத்தியிலும் ைக்களின் 
வொழ்வொதொரத்மத மைம்�டுத்தும் 
வம்கயில் அடுத்த வரு்டத்தில் 
�ல மவமலத்திட்டங்கள ஆரம் -
பிக்கப்�டுபைன அவர பதரிவித் -
தொர.

வரவிருககும் வரவு

செமராயின் 
்பரிமொத்ைககு
சென்்ற ச்பாலிஸார் 
மீது தாககுதல்

பெமரொயின் ம�ொமதப்ப�ொ-
ருள பதொ்டரபில் சுற்றிவம்ப்-
பில் ஈடு�ட்ட ப�ொலிஸொர மீது 
்கெட்ட்கஸ்திகிலிய பிரமதெத்-
தில் தொககுதல் ந்டத்திய குற்்றச-
ெொடடில் 6 ப�ண்கள உட�்ட 
9 ம�ர ம்கது பெயயப்�ட-
டுள்னர.

தொககுதலுககு உள்ொன 
இரணடு ப�ொலிஸ் உத்திமயொ்கத்-
தர்கள அனுரொதபுரம் ம�ொதனொ 
மவத்தியெொமலயில் அனுைதிக-
்கப்�டடுள்னர.

அனுரொதபுரம் பிரமதெ 
ம�ொமதப்ப�ொருள தடுப்புப் 
பிரிவின் ப�ொலிஸ் �ரிமெொ-
த்கர ைற்றும் ்கொன்ஸ்்டபிள 
ஆகிமயொமர

வீதி விபத்துகளைக் 
கட்டுபபடுத்்த:

மலொரன்ஸ் பெல்வநொய்கம்

நொடடில் வீதி வி�த்துக்கம் 
கும்றப்�தற்கு எதிரவரும்  �த்து 
வரு்டங்களில்  இரணடு பில்லி-
யன் அபைரிக்கன் ப்டொலருககு 
அதி்கைொன முதலீடு்கள அவசி -
யம் என உல்க வஙகி பதரிவித் -
துள்து.

அவவொ்றொன முதலீடு்கள 
மைற்ப்கொள்ப்�்டொவிட்டொல் 
அது நொடடின் ப�ொரு்ொதொ-
ரத்மத ப�ருை்வு �ொதிககும் 
என்றும் உல்க வஙகி பதரிவித் -
துள்து.

வரு்டொநதம் நொடடில் 38,000 
வீதி வி�த்துக்கள இ்டம்ப�ற்று 
வருவதொ்கவும் அதன் மூலம் 
மூவொயிரத்துககு மைற்�டம்டொர 
ைரணைம்டவது்டன்
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தினகரன் விைமபரம
0112429367

விறபளன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவமபர் 8 திஙகட்கிழளை

திதி: --சதுர்த்தி

ராகுகாலம :  பகல் :  07.30  -  09.00வளர
சுபநநரம : காளல : 06.00  -  07.30வளர
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இன்ளறைய சுபதினம

08 மு்தல் 15 வளர

த்தாழுளக 
நநரம

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.18
மஃரிப்  - 05.50
இஷா  - 07.02

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷபம  - - பாராட்டு

மிதுனம - - ்தனம

கடகம - - நபாட்டி

சிமைம - - நகாபம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நிளறைவு

்தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - தபாறுளை

குமபம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: அமிர்்த-சித்்த நயாகம

2

இராசி பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல159.42 165.64

யூர�ொ
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல229.44 237.95

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல1.7370 1.8063

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல147.14 152.04

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல272.34 281.13

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல216.28 224.28

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
விளல

விறபளன
விளல147.24 154.27

குறித்்த
விளல

குறித்்த
விளலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.46

குவைத் டினொர் 669.44

ஓெொன் ரியொல் 524.35

கட�ொர் ரியொல் 55.44

சவூதி ரியொல் 53.81

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.95

நாணய
மாற்று

பிரான்சின் நேத்்தவனாராைாதிபதி, சியாநைாபாலி வஙசிக்க ைஹாநிக்காயவின் ைல்வத்து ்தரபபின் பிரான்சின் பிர்தை நீதிைன்றை சஙக நாயக்கர். தகாழுமபு - ைாளிகாகந்்த வித்நயா்தய பிரிதவனாவின் முன்னாள் சிநரஷட விரி-
வுளரயாைர், ராேகீய பண்டி்த, சாஸ்திரபதி கலாநிதி சஙளகக்குரிய முருஙகஸ்யாய ஞானீஸ்்ஸர நாயக்க ந்தரரின் பூ்தவுடலுக்கு ேனாதிபதி நகாட்டாபய ராேபக்ஷ ைறறும பிர்தைர் ைஹிந்்த ராேபக் ஷ ஆகிநயார் இறுதி அஞசலி 
தசலுத்திய நபாது.    

தகாநரானா ளவரஸ் த்தாறறு:  

மலொரன்ஸ் பெல்வநொய்கம்  

ப்கொமரொனொ மவரஸ் பதொற்று 
மநொயொளி்களின் எணணிகம்க 
பதொ்டரநதும் அதி்கரிககுைொனொல் 
மீணடும் �யணத் தம்டமய நம்ட-
மும்றப்�டுத்த மவணடிய மதமவ 
ஏற்�டும் என சு்கொதொர மெமவ்கள 
�ணிப்�ொ்ர நொய்கம் அமெல குண -
வரதன பதரிவித்துள்ொர.  

ைக்கள ப�ொறுப்�ற்்ற விதத்தில் 
பெயற்�ட்டொல் நொம் விரும்பிமயொ 
விரும்�ொைமலொ மீணடும் ்கடடுப்-
�ொடு்கம் நம்டமும்றப்�டுத்த 
மநரிடும் என்றும் அவர பதரிவித்துள-

்ொர.  திருைண மவ�வங -
்கள உளளிட்ட நி்கழ்வு்கள 
ைற்றும் உற்ெவங்கள பதொ்டர-
பில் ்கடடுப்�ொடு்கள ைற்றும் 
வழி்கொட்டல்்கள வழங-
்கப்�டடுள் நிமலயில் 
ப்கொமரொனொ மவரஸ் �ரவும் 
விதத்தில் அவவொ்றொன உற்-
ெவங்கள, விருநது�ெொரங-
்கள, திருைண நி்கழ்வு்கள 
�ல ந்டத்தப்�டடுள்தொ்க 
சு்கொதொர அமைசசுககு மும்றப்�ொடு-
்கள கிம்டக்கப் ப�ற்றுள்தொ்கவும் 
அவர பதரிவித்துள்ொர.  

அமதமவம், மநற்று 
முன்தினம் நொடடில் 617 
ப்கொமரொனொ மவரஸ் 
பதொற்று மநொயொ்ர்கள 
புதிதொ்க இனங்கொணப்�ட-
டுள்னர. அதற்கு முன்தி -
னம் 628 மவரஸ் பதொற்று 
மநொயொ்ர்கள இனங்கொ-
ணப்�டடுள்னர. அத் -
து்டன் 20 ப்கொமரொனொ 
ைரணங்கள இ்டம்ப�ற்-

றுள்ன.  
அத்து்டன் சிறுவர்கள 

ைற்றும் ்கரப்பிணித்

டெங்கு ந�ோய் டெகுெோக அதிகரிப்பு:

மலொரன்ஸ் பெல்வநொய்கம்

நொடடில் ப்டஙகு மநொய 
பவகுவொ்க அதி்கரித்து வரும் 
நிமலயில் இன்று முதல் எதிரவரும் 
13 ஆம் தி்கதி வமர ப்டஙகு ஒழிப்பு 
ந்டவடிகம்க்கம்  முன்பனடுக-
்கப் ம�ொவதொ்க சு்கொதொர அமைசசின் 
ப்டஙகு ஒழிப்பு பிரிவு பதரிவித்தது.

குறிப்�ொ்க ப்கொழும்பு, ்கம்�ெொ, 
்களுத்தும்ற, ைட்டக்க்ப்பு ைற்றும் 
்கல்முமன ஆகிய பிரமதெங-
்கம் உள்்டககியதொ்க மைற்�டி 

மவமலத்திட்டம் நம்டமும்றப்�-
டுத்தப்�்டவுள்தொ்க அநத பிரிவு 
பதரிவித்தது.

இநத வரு்டத்தின் இது வமரயி-
லொன ்கொலப்�குதியில் நொ்ட்ொவிய 
ரீதியில் 22 ஆயிரத்து 902 ப்டஙகு 
மநொயொ்ர்கள இனங்கொணப்�ட-
டுள்து்டன் அவற்றில் ்க்டநத அக-
ம்டொ�ர ைொதம் ைடடும் 2, 979 ம�ர 
புதிதொ்க இனங்கொணப்�டடுள்தொ-
்கவும் அநத பிரிவு பதரிவித்துள்து.

அத்து்டன் இநத ைொதத்தின் ்க்டநத 

சில தினங்களில் 505 ப்டஙகு மநொயொ-
்ர்கள இனங்கொணப்�டடுள்னர.

எதிரவரும் சில வொரங்களில் 
ப்டஙகு மநொய மைலும் அதி்கரிக்க-
லொம் என எதிர�ொரக்கப்�டுகி்றது.

அதமன ்கருத்திற்ப்கொணடு ப�ொது-
ைக்கள ப்டஙகு ஒழிப்பு ந்டவடிகம்க-
்களுக்கொ்க தைது பிரமதெங்களுககு 
வரும்க தரும் ப்டஙகு ஒழிப்பு பிரி-
வினருககு பூரண ஒத்துமழப்ம�ப் 
ப�ற்றுக ப்கொடுககுைொறும் அநத 
பிரிவு பதரிவித்துள்து.(ஸ)

பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் 
ேங்்காலை கிலைக்கான அடிக்ல்

பிரமதெ அபிவிருத்தி வஙகியின் 
(RDB) ெம்�ொநமதொடம்ட ைொவட்ட 
அலுவல்கம் ைற்றும் தங்கொமல 
கிம் வ்ொ்கத்மத நிரைொணிப்�-
தற்்கொ்க பிரதைர ைஹிநத ரொஜ�க்ஷ  
மநற்று (07)  அடிக்கல் நொடடினொர.

நொடடின் முன்னணி அரெ அபி -
விருத்தி வஙகியொ்க பிரமதெ அபிவி -
ருத்தி வஙகி தனது வொடிகம்கயொ்ர-
்களுககு �ல வெதி்களு்டன் கூடிய 
மெமவமய வழஙகும் மநொக்கத்து-
்டன் புதிய வஙகி வ்ொ்கத்மத நிரைொ -
ணித்து வருகி்றது.

ெமுரத்தி, வதிவி்டப் ப�ொரு்ொ-
தொர, நுணநிதிய, சுயபதொழில் ைற்றும் 
பதொழில் அபிவிருத்தி இரொஜொங்க 

அமைசெர பெெொன் மெைசிங்க -
வின் அமழப்பின் ம�ரில் அடிக்கல் 
நொடடு விழொவில் பிரதைர ்கலநது 
ப்கொண்டொர.

புதிய வஙகி வ்ொ்கம் தங்கொமல 
ப�லியத்த வீதிமய மநொககியதொ்க 
நிரைொணிக்கப்�டும்.

நி்கழ்வில் இம்ஞர விவ்கொர 
ைற்றும் விம்யொடடுத்தும்ற 
அமைசெர நொைல் ரொஜ�க்ஷ,  இரொ-
ஜொங்க அமைசெர்க்ொன பெெொன் 
மெைசிங்க, டீ.வீ.ெொன்க, மதனு்க 
விதொன்கைம்க உளளிட்ட பிரமதெ 
அபிவிருத்தி வஙகி ஊழியர்கள, 
வொடிகம்கயொ்ர உளளிடம்டொர 
்கலநது ப்கொண்டனர.

நகாட்டில் சிை இடங்்ளில் 100 மி.மீ. ககும் 
அதி்மகான பைத்ே மலைவீழ்ச்சி

நொடடில் சில இ்டங்களில் 100 
மி.மீ ககும் அதி்கைொன ்கன ைமழ -
வீழ்சசி �திவொகுபைன வளிைண -
்டலவியல் திமணக்க்ம் அறிவித்-
துள்து. திமணக்க்ம் மநற்று (07) 
பவளியிடடுள் அறிகம்கயில் பதரி-
வித்துள்து 

மைல், ெப்ர்கமுவ, ைத்திய,  
வ்டமைல் ைற்றும் வ்டககு ைொ்கொணங-
்களிலும் ்கொலி ைற்றும் ைொத்தம்ற 
ைொவட்டங்களிலும் இடியு்டன் 
கூடிய ைமழ ப�யயக கூடிய ெொத்தி-
யம் ்கொணப்�டுகின்்றது.

இநதப் பிரமதெங்களில் சில இ்டங -
்களில் 100 மி.மீ ககும் அதி்கைொன 
�லத்த ைமழவீழ்சசி எதிர�ொரக்கப் -
�டுகின்்றது. நொடடின் ஏமனய பிர -
மதெங்களில் �ல இ்டங்களில் குறிப்-

�ொ்க ைொமலயில் அல்லது இரவில் 
ைமழமயொ அல்லது இடியு்டன் 
கூடிய ைமழமயொ ப�யயககூடிய 
ெொத்தியம் ்கொணப்�டுகின்்றது.

இநதப் பிரமதெங்களில் சில இ்டங-
்களில் 75 மி.மீ ககும் அதி்கைொன 
ஓர்வு �லத்த ைமழவீழ்சசி எதிர-
�ொரக்கப்�டுகின்்றது.  இடியு்டன் 
கூடிய ைமழ ப�யயும் மவம்்களில் 
அப்பிரமதெங்களில் தற்்கொலி்கைொ்க 
�லத்த ்கொற்றும் வீெககூடும்.

மின்னல் தொக்கங்களினொல் ஏற்-
�்டககூடிய �ொதிப்பு்கம் கும்றத்-
துகப்கொள் மதமவயொன முன் -
பனசெரிகம்க ந்டவடிகம்க்கம் 
மைற்ப்கொளளுைொறு ப�ொது ைக்கள 
அறிவுறுத்தப்�டுகின்்றொர்கள என 
மைலும் பதரிவிக்கப்�டடுள்து.

ந�ாயாளர்்களின் எண்ணிக்்க த�ாடர்ந்தும்   
அதி்கரித�ால் மீண்டும் பயணத�்ட   

இநத வரு்டததில் மாததிரம 22,902 
ச்டங்கு ம�ாயாளர்்கள் இைங்்காணல்

பிர்தைரின் ்தளலளையில்

ஜி.எல்.பீரிஸ்

06 தபண்கள் உட்பட 
09 நபர் ளகது

2 பில்லியன் 
அசமரிக்கன் ச்டாலர்  
உல்க வங்கி சதரிவிப்பு

ைன்னொர குறூப் நிரு�ர

ைன்னொர ைொவட்டத்தில் பதொ்டரசசி-
யொ்க ைமழ ப�யது வநத நிமலயில்  
மநற்று ஞொயிற்றுககிழமை (7) 
அதி்கொமல ைொநமத மைற்கு பிரமதெ 
பெயலொ்ர பிரிவில் உள் வி்டத்தல் 
தீவு கிரொைத்தில் ்க்டல் நீர கிரொைங்களுக-
குள புகுநதுள்து.

இதனொல் வி்டத்தல் தீவு கிரொைத்தில் 
மூன்று கிரொை அலுவலர பிரிவு்களில் 
உள் ைக்கள �ொதிக்கப்�டடுள்னர.

இதனொல் குறித்த கிரொைத்தில் உள் 
ைக்கள உ்றவினர்கள ைற்றும் நண�ர்க -
ளின் வீடு்களில் தஞெைம்டநதுள்னர.

மைலும் வி்டத்தல் தீவு மீனவர்களின் 
�்டகு்கள சில மெதைம்டநதுள்தொ்க 
மீனவர்கள பதரிவித்துள்னர.

இநத நிமலயில் �ொரொளுைன்்ற உறுப் -
பினர பெல்வம் அம்டக்கலநொதன் 
மநற்று (7) ்கொமல வி்டத்தல் தீவு கிரொ-
ைத்திற்குச பென்று நி மலமைமய அவ -
தொனித்தமதொடு,�ொதிக்கப்�ட்ட ைக்க-
ம்யும் ெநதித்தொர.

மைலும் உ ரி ய அதி்கொரி்களு்டன் 
பதொ்ட ரபு  ப்கொணடு வினவியமதொடு, 
உரிய கிரொை அலுவலமர ெநதித்து 
�ொதிப்பு பதொ்டர�ொ்க அறிநது 
ப்கொண்டொர.

வ்டமா்காண அபிவிருததி உததிமயா்கர்ததர்்கள் 
இன்று சு்கயீை விடுமு்்றப் ம்பாராட்டம

வவுனியொ விமெ்ட நிரு�ர

வ்டைொ்கொண அபிவிருத்தி உத்தி-
மயொ்கத்தர்கள இன்று சு்கயீன வீடு -
மும்றப் ம�ொரொட்டத்மத முன்பன -
டுப்�தொ்க வ்டைொ்கொண அபிவிருத்தி 
உத்திமயொ்கத்தர்கள ெங்கம் பதரிவித் -
துள்து.

வ்டைொ்கொண அபிவிருத்தி உத்தி-
மயொ்கத்தர்கள ெங்கம் பவளியிட-
டுள் ஊ்ட்க அறிகம்கயிமலமய 
இவவொறு பதரிவிக்கப்�டடுள்து. 

அதில் மைலும் பதரிவிக்கப்�ட -
டுள்தொவது,

மதசிய ைட்டத்தில் அபிவிருத்தி 

உத்திமயொ்கத்தர மெமவ ெங்கம் 
ைற்றும் �ணிககு அைரத்தப்�ட்ட 
�ட்டதொரி்கள ெங்கம் என்�வற்்றொல் 
இன்று முன்பனடுக்கப்�்டவிருக-
கும் ஒரு நொள சு்கயீன விடுமும்றப் 
ம�ொரொட்டத்திற்கு வ்டைொ்கொண அபி -
விருத்தி உத்திமயொ்கத்தர ெங்கைொகிய 
நொமும் எைது பூரண ஒத்துமழப்ம� 
வழஙகுகின்ம்றொம்.

நியொயைொன மும்றயில் எைது உத் -
திமயொ்கத்தர்களுககு கிம்டக்கப்ப�்ற 
மவணடிய அல்லது தீரத்து மவக-
்கப்�்ட மவணடிய ெம்�் 
முரண�ொடு்கள, 

யாழ.சென்று ச்காண்டிருநத 
வானின் ொரதி திடீர் மரணம
வவுனியொ விமெ்ட நிரு�ர

வவுனியொவிலிருநது மநொயொ்ர -
்கம் யொழ். ம�ொதனொ மவத்திய-
ெொமலககு வொனில் ஏற்றிச பென்்ற 
வொனின் ெொரதி திடீபரன ைொரம்டப்-
�ொல் உயிரிழநதுள்ொர. வவுனியொ 
வீரபுரம் �குதிமய மெரநத 61 
வயதொன ந�மர இவவொறு உயிரிழந-
துள்ொர.

வொனில் �யணி்கம் ஏற்றிக -
ப்கொணடு யொழ்ப்�ொணம் – ைன்னொர 

வீதியில் �யணித்துக ப்கொணடிருந -
தம�ொது பூந்கரி ெஙகுப்பிடடி �ொலத்-
துககு அருகில் திடீபரன ெொரதிககு 
ைொரம்டப்பு ஏற்�டடுள்து.

உ்டமன அவர வொ்கனத்மத வீதி -
மயொரைொ்க நிறுத்தியுள்ொர. பின்னர 
ைொரம்டப்பு ்கொரணைொ்க உயிரிழந -
துள்ொர. ைொரம்டப்பு ஏற்�ட்டவு-
்டன் வீதிமயொரைொ்க வொ்கனத்மத 
நிறுத்தியமையொல் வொ்கனத்தில் 
இருநதவர்கள ்கொப்�ொற்்றப்�டடுள -்
தொ்க பதரிவிக்கப்�டுகி்றது. 

மன்னகார் விடத்ேல் தீவு 
கிரகாமத்தினுள் ்டல் நீர்

மக்ள் பகாதிப்பு
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அரசாங்கப் பாடசாலை்களில் தரம் 10, 
11,12,13 ஆகிய நான்கு வகுப்பு்களும் 
இன்று திங்கட்கிழலை மீண்டும் ஆரம்ப-

ைாகின்்றன. தரம்-_1 ததாடக்கம் தரம் _5 வலரயான 
ஆரம்ப ைாணவர்களுக்கான வகுப்பு்கள் ஏற்கனவவ 
ஆரம்பைாகி விட்டன. இதன்படி தரம் -_6 ததாடக-
்கம் தரம் -_9 வலரயான நான்கு வகுப்பு்களுவை 
இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. அவறல்றயும் 
அடுதத ்கட்டைா்க படிப்படியா்க ஆரம்பிப்பதற்கான 
முடிவு்கள் விலரவில்  எட்டப்படுதைனத ததரிகின்்றது.

நாட்டில் த்காவிட் ததாறறு வவ்கைா்கப் பரவியலதய -
டுதது ைாணவர்களின் ்கல்வி நடவடிகல்க்கள் ்கடநத 
சுைார ஒன்்றலர வருட ்காைைா்க ்கடுலையா்கப் பாதிக-
்கப்பட்டுள்்ளன. பாடசாலை்கள் அவவப்வபாது மூடப்ப-
டுவதும் பின்னர மீண்டும் தி்றக்கப்படுவதுைா்க நீண்ட 
்காைம் சீரற்ற நிலைலைவய ததாடரநதது. ்கல்விலயப் 
பாரககிலும் ைாணவர்களின் உயிரப் பாது்காப்வப முக -
கியதைன்பதால் இநத விடயததில் எவலரயுவை குல்ற 
கூறுவதறகில்லை.

பாடசாலைச் சூழல் என்பது ைாணவர்கள் மி்கவும் 
தநருக்கைா்கப் பழகுகின்்ற ஒரு இடைாகும். த்காவிட் 
ததாறல்ற அைட்சியப்படுததி பாடசாலை்கல்ள நடதது-
வதறகு முறபட்டிருநதால் தபரும் த்காததணிவய உரு-
வாகியிருககும். ைாணவர்களின் பாது்காப்பு ்கருதிவய 
பாடசாலை்கல்ளத தி்றப்பதில் இததலன நாளும் 
தயக்கம் ்காட்டப்பட்டு வநதது.

த்காவிட் ததாறறு பரவல் தறவபாது ஓர்ளவு வீழ்ச்சி 
நிலைலைககுச் தசன்றிருப்பதால் அரசாங்கப் பாட -
சாலை்கல்ள படிப்படியா்க வழலை நிலைலைககுக 
த்காண்டு வருவதறகு நடவடிகல்க வைறத்காள்்ளப்பட் -
டுள்்ளது. முதற ்கட்டைா்க தரம்_-1 ததாடக்கம் தரம்-_5 
வலரயான வகுப்பு்கள் ஏற்கனவவ ஆரம்பிக்கப்பட்-
டன. இன்று ததாடக்கம் தரம்_-10 ததாடக்கம் தரம்-
_13 வலரயான வகுப்பு்கள் ஆரம்பைாகியுள்்ளன.

நீண்ட ்காைைா்க வீட்டிவைவய முடஙகிக கிடநத 
ைாணவர்கள் அதி்க ஆரவததுடன் பாடசாலைககுச் 
தசல்வலத அவதானிக்க முடிகின்்றது. அதிபர ைறறும் 
ஆசிரியர்கள் அங்கம் வகிககின்்ற ஒருசிை ததாழிற-
சங்கங்கள் வபாராட்டங்களில் ்காைதலதக ்கடததிக 
த்காண்டிருப்பது ஒருபு்றமிருக்க, தபரும்பாைான 
ஆசிரியர்கள் ைாணவர்களின் நைன் ்கருதி ்கடலை 
உணரவுடன் ்கறபிததல் நடவடிகல்கயில் ஈடுபட்டு 
வருவலதக ்காண முடிகின்்றது.

்கடநத ஒன்்றலர வருட ்காைததுககு வைைா்க ்கல்-
வியில் வீழ்ச்சிலயச் சநதிததுள்்ள ைாணவர்களின் 
நைன் மீது ஆசிரியர்கள் மிகுநத அக்கல்ற தசலுதத 
வவண்டுதைன்பவத நாட்டு ைக்கள் அவந்கரின் எண்ண-
ைா்க இருககின்்றது. இன்ல்றய நிலைலையில் ைாண-
வர்களின் எதிர்காைைானது ஆசிரியர்களின் ல்க்க-
ளிவைவய தஙகியுள்்ளது என்பவத உண்லை. இழநத 
்கல்விலய ைாணவர்கள் மீட்தடடுப்பதறகு ல்கத்கா-
டுக்க வவண்டிய தபாறுப்பு ஆசிரியர்களுகவ்க உரியது.

அவதசையம் தரம்-_1 ததாடக்கம் தரம்_-5 
வலரயான வகுப்பு்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர 
ஒருசிை பாடசாலை ைாணவர்கள் த்காவிட் ததாறறுககு 
உள்்ளாகியிருநதலை ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அநநி-
லைலையானது ஏற்கனவவ எதிரபாரக்கப்பட்டதாகும். 
ஓரிரு பாடசாலை்களில் ைாணவர்கள் சிைர த்காவிட் 
ததாறறுககு உள்்ளாகியிருநதலை அவதானிக்கப்பட்ட-
லதக ்காரணைா்க லவதது பாடசாலை்கல்ள மீண்டும் 
மூடுவததன்்ற தீரைானததுககு வநது விட முடியாது.

இடர்கல்ளயும் சவால்்கல்ளயும் எதிரத்காண்டு, 
அவறல்ற முடியறிததபடிவய ்கல்வி நடவடிகல்க்கல்ள 
படிப்படியா்க முன்தனடுததுச் தசல்ை வவண்டியிருக-
கின்்றது. அதற்கா்க தபறவ்றார ைறறும் நைன்விரும்-
பி்களின் ஒததுலழப்பு மி்கவும் அவசியைாகின்்றது. 
ைாணவர்கல்ள எக்காைமும் வீடு்களில் முடககி லவத -
திருக்க முடியாது. அதற்கா்க பாடசாலை்கள் த்காவிட் 
்கட்டுப்பாடு்கல்ள அைட்சியம் தசயதவாறு இயங்கவும் 
முடியாது. சு்காதார வழிமுல்ற்கல்ள ்கண்டிப்பா்கப் 
வபணியவாறு பாடசாலை்கள் இயங்க வவண்டுதைன்-
பதுதான் தபாதுவான அபிப்பிராயைா்க உள்்ளது.

இல்லைவயல் ்கல்வியறிவற்ற எதிர்காைதைான்று 
உருவாகி விடுதைன்பலத நாம் நிலனவில் த்காள்்ள 
வவண்டும். அதறகு இடைளிக்க முடியாது. இநத 
விடயததில் எதிரணி்கள் ைறறும் ஊட்கங்களுககும் 
தபரும் தபாறுப்பு உள்்ளது. ஓரிரு பாடசாலை்களில் 
சிை ைாணவர்களுககு த்காவிட் ததாறறு ஏறபட்டதும், 
சிை ஊட்கங்கள் நடநது த்காண்ட முல்ற தவ்றா்கவவ 
இருநதது. பாடசாலை்களில் த்காவிட் த்காததணி 
உருவாகி விட்டததன்்ற வதாரலணயிவைவய அநத 
ஊட்கங்கள் தசயதி்கல்ள தவளியிட்டலதக ்காண 
முடிநதது.

அவவா்றான தசயதி்கல்ள ஊட்கங்கள் மில்கப் -
படுததியவாறு தசயதி்கல்ள தவளியிடும் வபாது 
ைாணவர்களும் தபறவ்றாரும் அச்சததுககு உள்்ளா -
கின்்றனதரன்பலத அவவா்றான ஊட்கங்கள் புரிநது 
த்காள்வது அவசியம். பரபரப்பான தசயதி்கல்ள 
தவளியிட வவண்டுதைன்பதற்கா்க ைாணவர்களின் 
்கல்வி நடவடிகல்க்கல்ள பாழாககும் தசயலில் எநத -
தவாரு தரப்பினரும் ஈடுபடைா்காது.

அரசாங்கப் பாடசாலை்களில் தைாததம் இதுவலர 
ஒன்பது வகுப்பு்கள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்்ள. 
ஏலனய நான்கு வகுப்பு்களும் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்-
படுவதற்கான ஒததுலழப்பு்கல்ள அலனததுத தரப்பி -
னரும் வழஙகுவவத இன்ல்றய நிலையில் தபாருத -
தைாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன ைாவதலத, த்காழும்பு- - 10

தபால் தபட்டி இைக்கம் : 834
ததாலைவபசி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

தபகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர மு்காலையா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பில்ற 02
பிைவ வருடம் ஐப்பசி ைாதம் 22ம் நாள்  திங்கட்கிழலை

4 2021 நவம்பர 8 திங்கட்கிழலை8–11–2021

க�ொட்டித் தீரத்்த கெருமழையினொல்
கெள்ளக�ொடொகியது கெனழன!

கெல்்லப் பிரொணி�்ளொன நொய�ள, பூழன�ளிலும்
ெரவும் க�ொரரொனொ அல்ெொ ழெரஸ் க்தொற்று

அரெொங�ப் ெொடெொழ்ல�ளில் இனறு 
நொனகு ெகுப்பு�ள மீண்டும் ஆரம்ெம்

ன்னையில் நேற்றுமுனதி-
னைம்  இரவு 9 மணியிலி-
ருந்து விடிய விடிய பெய்த 

ெலத்த ம்ையினைால் திரும்பிய தி்ை 
எல்லாம் பெள்ளக்ாடா் ்ாட்சியளித -
்தது. அந்தநெ்்ள ோ்்ள பைவொயக -
கிை்ம ெங்க ்டலில்   புதிய ்ாற்்ற-
ழுத்த ்தாழ்வு ெகுதி உருொ் உள்ளது. 
இ்தனைால் பைன்னை உட்ெட ்தமிை்த -
தின ெல ெகுதி்ளில் 4 ோட்்ளுககு 
்னைம்ை ப்தாடரும் எனை ொனி்ல 
ஆயவு ்மயம் ப்தரிவிதது இருககி்றது.

பைன்னை மாே்ரததுககு இந்திய 
ொனி்ல ஆயவு ்மயம் ்னைம-
்ைக்ானை சிெப்பு எசைரிக்்யும் 
விடுததுள்ளது. ்டந்்த 5 ஆண்டு -்
ளுககுப் பினனைர் பைன்னை மாே்ரம் 
பெரும்ை்ய எதிர்ப்ாண்டிருககி-
்றது. பைன்னை மாே்ரின ெல ெகுதி-
்ளில் ம்ை பெள்ளநீர் பெருகப -்
டுதது ஓடுகி்றது. பைன்னை ே்ரின 
ெல சுரங்ப் ொ்்த்ளில் ம்ைநீர் 
பெரும்ளவு ந்தஙகி இருப்ெ்தால் அப்-
ெகுதி்ளில் ொ்னைப் நொககுெரதது 

நிறுத்தப்ெட்டுள்ளது. பைன்னையில் பு்ற-
ே்ர் மினைார ரயில் நை்ெ்ள ொதிக்ப் -
ெட்டுள்ளனை. 

பைன்னைககு குடிநீர் ெைஙகும் ஏரி்ள 
நிரம்பி ெழிகின்றனை. பைம்ெரம்ொக்ம், 
புைல் ஏரி்ளில் இருந்து நமலதி் நீர் தி்றக -
்ப்ெடுெ்தால் ப்ாைஸ்த்ல, கூெம், 
அ்டயாறு ஆறு்ளின ்்ரநயார ெகுதி 
மக்ளுககு பெள்ள அொய எசைரிக்் 
விடுக்ப்ெட்டுள்ளது. 24 மணி நேரத -
தில் ்தமிை்ததின பெரும்ொலானை இடங -
்ளில் ம்ை ெதிொகியுள்ளது.

மீனைெர்்ள ப்தனநமற்கு ெங்க ்டல், 

்தமிை்க ்டற்்்ர ப்தற்கு, ஆந்திர ்டற்-
்்ர ெகுதி்ளுககு மீனபிடிக் பைல்ல 
நெண்டாம் எனறு எசைரிக்் விடுக்ப்-
ெட்டுள்ளது. பைன்னையில் ப்ாட்டித 
தீர்த்த ்னைம்ை ்ாரணமா் பமரினைா 
்டற்்்ர முழுெதும் ம்ைநீரால் நிரம் -
பியுள்ளது. இ்தனைால் பமரினைா ்டற்் -
்ரநய ்டல் நொல் ்ாட்சியளிககி்றது. 
பெைனட் ே்ர், ெட்டினைம்ொக்ம், நீலாங -
்்ர எனை எந்்த ்டற்்்ரககும் ்தற்நொ -
்்தய சூைலில் பைல்லக கூடாது எனறு 
மக்ளுககு எசைரிக்் விடுக்ப்ெட்-
டுள்ளது.

ன கிைககு இஙகிலாந்தில் 
்ண்டறியப்ெட்ட அல்ொ 
ப்ாநரானைா ்ெரஸ வீட்டில் 

ெ்ளர்க்ப்ெடும் பைல்லப்பிராணி்்ளானை 
ோய்ள, பூ்னை்ளுககும் ெரவியிருப் -
ெது ஆயவில் ப்தரியெந்துள்ளது. உல் 
ோடு்ளில் ்டந்்த ஒன்ற்ர ஆண்டு் -
ளுககு நமலா் ப்ாநரானைா ்ெரஸ 
ெரவி ெல்நெறு ொதிப்பு்்்ள ப்ாடுத்த 
ெண்ணம் உள்ளது. இந்்த நி்லயில் 
ெல்நெறு ோடு்ளில் மரெணு மாற்்றம் 
அ்டந்து ெல்நெறு ெ்்யில் அ்ெ 
உருமாறியும் ெருகின்றனை.

இஙகிலாந்து, ப்தனனைாபிரிக்ா, 
இந்தியா, ்ேஜீரியா உளளிட்ட ோடு -்
ளில் உருமாறிய ப்ாநரானைா ் ெரஸ ் ண்-
டறியப்ெட்டது. இ்்த எளிதில் அ்ட-
யா்ளம் ்ாண அெற்றுககு உல் சு்ா்தார 
அ்மப்பு பெயர்்்்ள சூட்டியது.

அதில் இஙகிலாந்தில் உருமாறிய 
ப்ாநரானைா ்ெரஸுககு அல்ொ எனை 
பெயரிடப்ெட்டது. அது நொல் இந்தி -
யாவில் ்ண்டறியப்ெட்ட உருமாறிய 
ப்ாநரானைா ்ெரஸுககு படல்டா எனை 

பெயராகும். இந்்த ெ்்யில் படல்டா 
்ெரஸ முனபிருந்்த ்ெரஸ ெ்்்ய 
விட நெ்மா் ெரவி ெருகி்றது.

ப்தனகிைககு இஙகிலாந்தில் மு்தல்மு-
்்றயா் ்ண்டறியப்ெட்ட அல்ொ ெ்் 

்ெரஸ ோய, பூ்னை்ளுககு ெரவி இருப் -
ெது ஆயவின மூலம் ப்தரியெந்துள்ளது. 
2 பூ்னை்ள மற்றும் ஒரு ோயககு எடுக -
்ப்ெட்ட ைளி ெரிநைா்த்னையில் அ்ெ 
மூனறும் அல்ொ ்ெரஸால் ொதிக்ப் -

ெட்டுள்ளது ப்தரியெந்துள்ளது. இந்்த 
பைல்லப்பிராணி்ளுககு நோய ொதிக்ப் -
ெடுெ்தற்கு முனபு சுொைப் பிரசசி்னை 
உளளிட்ட அறிகுறி்ள இருந்்தது ப்தரிய -
ெந்்தது. இதுகுறிதது இஙகிலாந்து ோட்டு 
்ால்ே்ட ஆயவு ்மயததின படாகடர் 
லூைா பெராசின கூறு்்யில் "எங்்ளது 
ஆயவு மூலம் இரு பூ்னை்ள மற்றும் 
ஒரு ோயககு அல்ொ ்ெரஸ இருப்-
ெது ்ண்டறியப்ெட்டது. அெற்றிற்கு 
சுொைக ந்ா்ளாறு்ளுடன இ்தய பிரசசி -
்னை்ளும் இருந்துள்ளனை. இது நொன்ற 
பிரசசி்னை்்்ள இ்தற்கு முனனைர் பைல் -
லப்பிராணி்ளிடம் ்ண்டந்த இல்்ல. 
ப்ாநரானைா ்ெரஸால் விலஙகு்ளும் 
ொதிக்ப்ெடும் அொயம் ஏற்ெட்டுள-
்ளது. இ்ெ்ளுககு மனி்தர்்ள மூலம் 
ெரவும் எனை ப்தரிகி்றது.

இந்்த ெரெலானைது மி்வும் அரி்தானை 
ஒன்றா்நெ தி்ழ்கின்றது" எனறு ப்தரி -
வித்தார். 

இந்்தப் பிராணி்ளுககு இ்தய ்த்ை -்
ளில் அைற்சியும் இருந்்தது ்ண்டறியப் -
ெட்ட்தா் படாகடர் லூைா ப்தரிவித்தார்.

க�ொநரானைா ்ாரணமா் 
இைந்்த ்ல்வி்ய 
மாணெர்்ள மீ்ளப் 

பெறுெ்தற்கு அரைாங்ம் ெல 
ெ்்யானை நெ்லத திட்டங்்்ள 
அமுல்ெடுததி ெருகி்றது. அ்தனெடி 
அரைாங் ொடைா்ல்ளில் மூன்றாம் 
்ட்டமா் இனறு  8ஆம் தி்தி ்தரம் 
10, 11, 12, 13ஆகிய ெகுப்பு்ள 
மீண்டும் ஆரம்ெமாகின்றனை. 

ோன்ாம் ்ட்டமா் ்தரம் 6 மு்தல் 
்தரம் 9 ெ்ரயானை மாணெர்்்்ள   
எப்நொது அ்ைப்ெது எனெது 
குறித்த முடி்ெ இனனும் ்ல்விய-
்மசசு பெளியிடவில்்ல. எனினும் 
அவெகுப்பு்ள அடுத்த ொரம் ஆரம்-
ெமாகுபமனைத ப்தரிகின்றது.

இவொறு ொடைா்ல்ள ெடிப்ெடி-
யா் ஆரம்பிக்ப்ெட்டு ெரு்்யில், 
்தமது பிள்்ள்ளுககு உரிய சுரக்ஷ்த 
்ாப்புறுதி ெற்றி பெற்ந்றார் ேனகு அறிந்து 
்ெததிருக் நெண்டியது அெசியம். 
உ்தாரணமா் ப்ாநரானைா ்தனி்மப்ெடுத-
்தல் ப்தாடக்ம் ் ெததியைா்ல பைலவுக-
கும் கூட சுரக்ஷா ்ாப்புறுதி உ்தவி பையகி-
்றது.  

ொடைா்லயில் ்தரம் 1-_13  ெ்ர ்ற்-
கின்ற மாணெர்்ள அ்னைெரும் சுரக்ஷா 
்ாப்புறுதி பெ்ற உரிதது்டயெர்்ள. 
மூனறு ப்தாகுதி்்ளா் இது ெைங்ப்ெடு-
கி்றது.

1.சு்ா்தார ்ாப்புறுதி, 2.விெததுக ்ாப்-
புறுதி, 3.ஆயுள ்ாப்புறுதி                              

ெணம் ்ட்டும் அரை ்ெததியைா்ல-
யில் அல்லது ்தனியார் ்ெததியைா்ல-
யில் மாணெர் ்தஙகி சிகிச்ை பெறும் 
நொது தினைமும் ரூொ 12500.00  என்ற 
அடிப்ெ்டயில் 2 இலட்ைம் ெ்ர ்ாப்பு-
றுதி ெைங்ப்ெடுகி்றது.

ெணம் ்ட்டா்த அரை ்ெததியைா்ல-
யில் சிகிச்ை பெறும் நொது ஒரு இர-
வுககு  ரூொ 1000.00  என்ற அடிப்ெ்ட-
யில் குறித்த மாணெருககு ்ாப்புறுதித 
ப்தா்் ெைங்ப்ெடுகி்றது.

அந்தநொல் குறித்த நோயக்ானை 
சிகிச்ை இலங்்யில் இல்லா்த 
நொது ்ெததிய ஆநலாை்னைப்-
ெடி பெளிோடு பைல்ெ்தா் இருந்-
்தால் பெளிோட்டு சிகிச்ைக்ானை 
பைலவும் ்ாப்புறுதியில் குறித்த 
மாணெனுககு ெைங்ப்ெடுகி்றது.

்ெததியைா்லயில் ்தங்ாது 
்தனியார் ்ெததியைா்லயில் சிகிச்ை 
பெறும் நொது சிகிச்ை பெறுெ்தற்்ானை 
ப்ாடுப்ெனைவு ரூ.10000.00 ஆகும். MRI 
scan, CT scan, EEG ,DMSA scan, DTPA 
scan, Ultrasound scan நொன்றெற்்்ற 
பையெ்தற்கு ஏற்ெடும் பைலவு்்்ளயும் 
்ாப்புறுதியில் பெற்றுக ப்ாள்ளலாம்.

ெற்்ளில் இ்டபெளி நிரப்புெ்தற்கு 
அல்லது அ்ற்றுெ்தற்கு ஏற்ெடக கூடிய 
பைலவு்்்ளயும் பெ்றலாம்.

்்,்ால் முறிவு ஏற்ெட்டுள்ள 
நி்லயில் ஆயுர்நெ்த சிகிச்ை பெறினும் 
அ்தற்கும் ப்ாடுப்ெனைவு பெ்றலாம்.

மூககுக ்ண்ணாடி எடுப்ெ்தற்கும், 
்ாது ந்ட்ெதில் கு்்றொடு உள்ளெர்்ள 
அ்தற்கு உரிய உெ்ரணத்்த எடுப்ெ்தற்்ா-

்வும் ்ாப்புறுதி ெணத்்தப் பெ்றலாம். 
்டு்மயானை நோய்ளின நொது இரு்தய 
ைததிர சிகிச்ை, புற்றுநோய, சிறுநீர-
்ப் பிரசசி்னை்ள, ்தலசீமியா, பையற்-
்்யானை ்்,்ால்்ள ப்ாளெனைவு 
பைய்தல், ஈரல் ைம்ெந்்தமானை ைததிர சிகிச-
்ை்ள நொன்றெற்றின நொது இரண்டு 
லட்ைம் மு்தல் 15 லட்ைம் ெ்ர ்ாப்புறு-
தித ப்தா்் பெ்றலாம்.

திடீர் விெததுக்ளின மூலம் முழு்ம-
யா் ொதிக்ப்ெட்டு,ஆயுள  முழுதும் 
அங்வீனை மாணெர்்ளுக்ா் (உ்தார-
ணமா் இரண்டு ்ண்ணும் ப்தரியாமல் 
நொ்தல்,இரண்டு ்ாது்ளும் ந்ட்்ாமல் 
நொ்தல்) இரண்டு இலட்ைம் ரூொ ெைங-
்ப்ெடுகி்றது.

அந்தநொல் ஒரு ்ண் ப்தரியா -
மல் நொ்தல் ஒரு ்ாது ந்ட்்ாமல் 
நொ்தல் நொன்ற ைந்்தர்ப்ெங்ளில் 
ஒரு இலட்ைதது 50 ஆயிரம் மு்தல் 
2 இலட்ைம் ரூொ ெ்ர ்ாப்புறுதித 
ப்தா்் ெைங்ப்ெடுகி்றது.,

்தாய அல்லது ்தந்்்த இ்றககின்ற 
நி்லயில் அககுடும்ெததின ெருமா-
னைம் ெருடாந்்தம் ரூொ 180000.00 
ஐ விட கு்்றொ் இருந்்தால் (ெரு-
மானைத்்த  கிராம நைெ்ரும்,பிர-
ந்தை பைய லா்ளரும் உறுதிப்ெடுத்த 
நெண்டும்) ொடைா்லயில் ்ற்கும் 
ஒரு பிள்்ளககு இரண்டு இலட்ைம் 
ரூொ வீ்தம் பமாத்தமா் 6 இலட்ைம் 
ெ்ர ்ாப்புறுதி ெைங்ப்ெடுகி்றது. 
பிள்்ளயின ெஙகிக ்ணககிற்கு 
ப்தா்் அனுப்ெப்ெடும். பிள்்ள-

யின மரணததின நொது எந்்த ஒரு 
இைப்பீட்டுத ப்தா்்யும் ெைங -
்ப்ெட மாட்டாது.

எந்்த ஒரு நி்ழ்வின பினனும் 
90ோட்்ளுககுள இது ப்தாடர்-
ொனை அ்னைததுப்  ெடிெங்ளும் 
ைமர்ப்பிக்ப்ெட நெண்டும். 90 
ோட்்ள ்டந்்த எந்்தப் ெடிெங -
்ளும் ஏற்றுக ப்ாள்ளப்ெடுெ-
தில்்ல. இது நொன்ற நி்ழ்வு -

்ளின நொது, ொடைா்லயிலிருந்து 
இ்தற்்ானை விண்ணப்ெப் ெடிெத்்தப் 
பெற்று முழு்மயா் நிரப்பி, அதில் 
குறிப்பிடப்ெடும் அ்னைதது ஆெணங-
்்்ளயும் நைர்தது, அதிெர் அத்தாட்சிப் 
ெடுததிய்தன பினபு அருகிலுள்ள ஸ்ரீ -
லங்ா இனசூரனஸ ்ாரியாலயததில் 
ைமர்ப்பிக் நெண்டும். மா்றா் ந்ாட் -
டக்ல்வி ்ாரியாலயததிற்கு அல்லது 
ெலயக ்ல்வி ்ாரியாலயததுககு 
அல்லது ்ல்வி அ்மசசுககு இெற்்்ற 
அனுப்ெக கூடாது.

பாடசாலைகலை கடடம் கடடமாக
மீை ஆரம்பிக்கும் நடவடிக்லககள்

குற்்றம் புரிெது அழி்ெ உண்டாக்க கூடிய 
ெ்்யா் மாறுெ்தால் குற்்றம் புரியாமல் இருப்ெது 
எனெ்்தநய நோக்மா்க ப்ாள்ள நெண்டும்.

குற்றவை ்காக்க தபாரு்ளா்கக குற்றவை
அற்றந தரூஉம் பல்க

கெ

கெ

மொணவர் �ொப்புறுதி
விபரங�ளை கபற்றொர்
அறிந்திருப்பது அவசியம்

வி.ரி.ச்காவதவராஜா...?
(காலரதீவு குறூப் நிருபர்)



தேசிய மரபுரிமமகள், அருஙகமைகள் 
மற்றும் கிராமிய சிற்்பககமைகள் தமம்்பாட்டு 
இராஜாஙக அமமச்சர் விதுர விககிரமநாயககவி-
னால் இநே நடவடிகமக, கடற்்றாழில் அமமச்ச-
ரும், கிளி்நாசசி மாவட்ட ஒருஙகிமைப்புககுழு 
இமைதேமைவருமான டக்ளஸ் தேவானநோ-
வின் தமைதிக இமைப்்பா்ளர் றுஷாஙகனின் 
்பஙதகற்புடன் ஆரம்பிதது மவககப்்பட்டது. 

இநநிகழ்வுககு முன்னோக ்கௌோரிமுமன 
மககளின் வாழ்வாோரதமே உயர்ததும் 
வமகயில் அநேப் ்பகுதி கடற்்றாழிைா்ளர்க-

ளுககு கடைட்மடப் ்பணமைகள் வழஙகப்்பட்டது-
டன், தமைதிகமாக அநேப் ்பகுதியிலுள்்ள காணி-
க்ளற்ற மககளுககு ்நற்்்சயமகககாக 100 
ஏககருககும் அதிகமான வயல் காணிகம்ளயும் 
வழஙக அமமச்சர் டக்ளஸ் தேவானநோ ஏற்்பாடு 
்்சயதிருநோர். 

இநே நடவடிகமககளின் த்பாது, இைஙமகத 
ேமிழர்களின் ்ோன்மம வரைாற்று ஆோர-
மாகத திகழும் ்கௌோரிமுமன பிள்ம்ளயார் 
மற்றும் மணணிதேமை சிவல் ஆையஙகம்ளப் 
புனரமமததுத ்ோன்மம மாறாமல் த்பை 

தவணடியேன் அவசியம் குறித-
தும் அவர் கவனம் ்்சலுததியி-
ருநோர். இேன்்படி, ்ோல்லி-
யல் திமைகக்ளததினர் இநேப் 
்பகுதிககுச ்்சன்று தமற்்படி 
ஆையஙகம்ள ஆராயநது, 
அவற்மற புனரமமததுப் 
த்பணும் நடவடிகமககம்ள 
ஆரம்பிததிருநேனர். இநே நட-
வடிகமககளின் ஆரம்்பததில் 
இது குறிதது மககள் மததியில் 
எழுநே ்சநதேகஙகம்ள பிரதே்ச 

்்சயைா்ளர் கிருஷதைநதிரன் மற்றும் அமமச-
்சர் டக்ளஸ் தேவானநோவின் பூநகரி பிரதே்ச 
இமைப்்பா்ளர் இரா்சலிஙகம் ஆகிதயாருடன் 
இமைநது அமமச்சரின் தமைதிக இமைப்்பா-
்ளர் தகா.றுஷாஙகன் தீர்தது மவதோர். 

அேமனத ்ோடர்நது ்கௌோரிமுமன 
மற்றும் மணணிதேமைப் பிரதே்சஙகளின் 
்ோன்மம வரைாறு ்ோடர்்பாக அநேப் ்பகுதி-
யில் ்பை வருடஙகளுககு முன்னதர ் ோல்லியல் 
ஆயவுகம்ள தமற்்காணட யாழ் ்பல்கமைககழக 
ஓயவுநிமைப் த்பராசிரியர் புஷ்பரட்ைம் ்ோல்-
லியல் திமைகக்ளம் ஊடாக வரவமழககப்்பட்டு 
பிரதே்ச மககளுககு வி்ளககமளிககப்்பட்டது. 

இேன் ்ோடர்சசியாக தேசிய மரபுரிமம-
கள், அருஙகமைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்்பக 
கமைகள் இராஜாஙக அமமச்சர் விதுர விககிர-
மநாயக தீ்பாவளி தினததில் ்கௌோரிமுமனப் 

பிரதே்சததுககு வருமக ேநது, ்கௌோரிமுமன 
பிள்ம்ளயார் மற்றும் மணணிதேமை சிவன் 
ஆையஙகளின் ்ோன்மம ்கடாமல் அவற்-
மறப் த்பணும் கட்டுமான நடவடிகமககம்ள உத-
திதயாகபூர்வமாக ஆரம்பிதது மவதோர். 

அதே தினததில் முல்மைததீவு மாவட்ட மீனவர்-
களின் அவ்சர பிரசசிமனகள் ்ோடர்்பாக ஆராய-
வேற்காக கடற்்றாழில் அமமச்சர் டக்ளஸ் 
தேவானநோ அஙகு அவ்சரமாகச ்்சல்ை தவண-
டியிருநோல், ேமது தமைதிக இமைப்்பா்ளர் 
தகா.றுஷாஙகமன ேமது ்சார்்பாக இநே நிகழ்-
வில் இராஜாஙக அமமச்சர் விதுர விககிரமநா-
யககவுடன் இமைநது கைநது ்காள்ளுமாறு 
அனுப்பி மவததிருநோர். 

கட்டுவன் ஐப்்போஸ் குருககளின் வித்சட 
பூமஜ ஆராேமனகள் மற்றும் வழி்பாட்டுடன் 
ஆரம்பிககப்்பட்ட இநே நிகழ்வில் ்பகதி சிரதமே-

யுடன் இநதுமே அனுட்டானஙகம்ள பின்்பற்-
றிக கைநது ்காணட இராஜாஙக அமமச்சர் 
விதுர விககிரமநாயகக, கடற்்றாழில் அமமச்சர் 
டக்ளஸ் தேவானநோவின் தமைதிக இமைப்்பா-
்ளர் தகா.றுஷாஙகனுடன், அநேச ்சமயம் அஙகு 
வருமக ேநதிருநே யாழ் மாவட்ட ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பினரும், பிரதிக குழுககளின் ேமைவரு-
மான அஙகஜன் இராமநாேனுடனும் இமைநது 
ஆையஙகளின் ்ோல்லியல் ்சான்றுகம்ளப் 
த்பணும் கட்டுமான நடவடிகமககம்ள உததிதயா-
கபூர்வமாக ஆரம்பிதது மவதோர். 

இநே நிகழ்வில், கிளி்நாசசி மாவட்ட அர-
்சாஙக அதி்பர் ரூ்பவதி தகதீஸ்வரன், பூநகரி 
பிரதே்ச ் ்சயைக உேவித திட்டமிடல் ்பணிப்்பா்ளர் 
அருட்்்சல்வம், இராஜாஙக அமமசசின் ்்சயைா-
்ளர், ்ோல்லியல் திமைகக்ள ்பணிப்்பா்ளர் உள்-
ளிட்ட ்பைரும் கைநது ்காணடிருநேனர்.
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புனரமைப்பதற்கு அமைச்சர் டக்ளஸ் நடவடிகமகை

கவியரஙகுககு ேமைமம ோஙகிய கவிஞர் 
கல்ஹின்மன ்பவ்மி ஹலீம்டீனின் ேமைமமக 
கவியின் கமடசி வரிகளில் அவர் ்மாழிநே 
'முஹம்மத எனும் நாமததின் மீோன முஹப்-

்பத' எனும் வரிகள் கவிஞரின் நபிக்ளார் மீதுள்்ள 
தந்சதமே எடுததுக காட்டியது. அவரது குரலின் 
இனிமமயும் அழகான ்மாழிநமடயும் கவிய -
ரஙமக அைஙகரிதேன. 

ஆரம்்பததிலிருநது இறுதிவமர கவிநயததோடு 
நிகழ்சசி நகர்நது ்்சன்றது. ்பஙகு்பற்றிய கவி-
ஞர்கள் அமனவரும் சிறப்்பாகதவ ேமது ்பஙக-
ளிப்ம்பச ்்சயதிருநோர்கள். அருட்கவி அப்துல் 
குததூஸ் அருமமயான கவிமேமயப் ்பாடினார். 
அவரது கவிவரிகளில் அருள்மமழ ்்பாழிநேது. 
கவிஞர் ்பாதவநேல் ்பாருககும் சிறப்்பாக கவி 
்பாடினார். 

இைககிய ஆளுமம மர்ஹஹும் புன்னியா-
மீனின் துமைவியார் அருமமயாகக கவி 
்பாடினார். அவதராடு கூடதவ ்பாடிய சுமைஹா-
வின் கவிமே கமடசிக கவிமேயாக கணணீமர 
வரவமழதேது. 

இநதியா, மதைசியா , சிஙகப்பூர் ,இைஙமக 
த்பான்ற ேமிழ்த்பசும் மககள் ்்சறிவாக வாழும் 
நாடுகளில் ்வகுவிமரிம்சயாக நமட்்பறும் 
தமமடக கவியரஙகுகள் இன்று அற்றுப் த்பாய 
விட்டன. வா்னாலி ்ோமைககாட்சி மற்றும் 
இமையவழி கவியரஙகுகள் மாததிரதம நமட -
்்பறுகின்றன. இவ்வாணடு நமட்்பற்ற கவி -
யரஙகுகளில் அவுஸ்திதரலிய இன்்பத ேமிழ் 
ஒலியின் வ்ளர்பிமற நடததிய மீைாத கவிய -
ரஙகு மனமேத ்ோட்ட சிறநே ஒரு கவிய-
ரஙகு எனைாம். கடல் கடநது ேமிழ் வ்ளர்ககும் 
வா்னாலி நிகழ்சசிகள் இவ்வாறு ேரமான 
நிகழ்சசிகம்ள ஒலி்பரப்புவோல்  ேமிழுகதக 
்்பருமம.

கிழககு மாகாை பிரதிப் பிரேம ்்சயைா்ளர் (நிர்-
வாகம்) எச.ஈ.எம்.டபிள்யூ.ஜீ.தி்சாநாயகக இவர்-
களுககான நியமனக கடிேஙகம்ள வழஙகியுள்-
்ளார். 2021.01.01 ஆம் திகதி அமுலுககு வரும் 
வமகயில் இவர்க்ளது நியமனம் ்்சல்லு்படியாகும் 
என அறிவிககப்்பட்டுள்்ளது.

இேன்்படி ்பட்டோரி ்பயிலுனர் நிகழ்சசித திட்டத-
தின் கீழ், அககமரப்்பற்று வையக கல்வி அலுவ-
ைகததில் ்பயிற்சிககாக இமைப்புச ்்சயயப்்பட்டி -
ருநே ்பட்டோரிகள் எட்டுப் த்பர், கிழககு மாகாை 
அர்ச அபிவிருததி உததிதயாகதேர் த்சமவ ேரம் 
3ககு நியமனம் ்்பற்றுள்்ளனர்.

நிரநேர நியமனம் ்்பற்ற ்பட்டோரிகளின் 
்பணிமயப் ்பாராட்டி, நிமனவுப் ்பரிசு வழஙகி 
்கௌரவிககும் நிகழ்வு வையக கல்வி அலுவைக 
தகட்த்பார் கூடததில் அணமமயில் நமட்்பற்றது. 
பிரதிக கல்விப் ்பணிப்்பா்ளர் (நிர்வாகம்) ஏ.ஜி.
்பஸ்மில் ேமைமமயில் நமட்்பற்ற இநநிகழ்வில், 

வையக கல்விப் ்பணிப்்பா்ளர் ஏ.எம்.றஹ்-
மததுல்ைாஹ் பிரேம அதிதியாகக கைநது 
்காணடார்.

இேன் த்பாது, நிரநேர நியமனம்்்பற்ற 
்பட்டோரிகள் எம்.ஐ.எம்.சிறாஜ், தஜ.்ஜ-
னிற்றா, எம்.துர்்சாநதினி, எஸ்.சுஜா, தக.ே-
யாளினி, வி.நிஜா, ரி.ருக்ஷி, எஸ்.விஜிதினி 
ஆகிதயார் ்பாராட்டுப் ் ்பற்றனர். நிகழ்வில், 
்பட்டோரிகளின் கடநே காைப் ்பணிகம்ள 
சிைாகிதது அதிதிகள் உமரயாற்றினர்.

ேற்த்பாமேய ்காவிட் 19 அ்சாோரை 
சூழ் நிமைமய கருததிற் ்காணடு அர்ச 
்பணிப்புமர, சுகாோர வழிகாட்டுேல்களுக-
கமமவாக மட்டுப்்படுதேப்்பட்ட ்பஙகு்பற்றுனர்களு -
டன் இநநிகழ்வு சிறப்்பாக ஏற்்பாடு ் ்சயயப்்பட்டிருந -
ேமம குறிப்பிடதேககது.

நிகழ்வில் உமரயாற்றிய வையக கல்விப் ்பணிப்-
்பா்ளர் ஏ.எம்.றஹ்மததுல்ைாஹ் “நாட்மட வ்ளப்-
்படுததும் நல்ை ்பணியில் ்பட்டோரிகள் நிரநேர 
நியமனததின் மூைம் இமைநதிருப்்பது மகிழ்சசி-
யளிககின்றது. ோஙகள் விமனததிறன், விம்ளதி-
றனுடன் ்பணியாற்றும் அதேதவம்ள, ்ோடர்நதும் 
கல்வி ்்பற்று, வாழ்வில் உயர்நிமைமய அமடய 
தவணடும். சிறிய அலுவைகப் ்பணிகம்ளதயனும் 
்்சயது ்காள்வேற்கு சிரமப்்படும் அல்ைது வகுப்-
்பமறயில் மாைவர்களுககு கற்பிதேல் வழஙகாது 

்வறுமதன காைஙகடததும் குறிதே சிை 
்பட்டோரிகள் வாழும் ேற்காைததில், இவ்-
வலுவைகததில் ்பயிற்சிககாக இமைப்-
புச ்்சயயப்்பட்டிருநே ்பட்டோரிப் ்பயிலு-
னர்கள் இருவருட ்பயிற்சியின் த்பாது, 
அலுவைகப் ்பணிகம்ள அல்ைது 
விடயப் ்்பாறுப்புககம்ள, ோஙக்ளா-
கதவ தகட்டுப் ்்பற்றுக ்காணடவர்கள் 
என்்பது வரைாற்றுப் ்பதிவாகும்.

்சமூகததில் ்பை ்பட்டோரிகம்ளப் 
்பார்ததிருககின்தறாம். அவர்கள் ்பட்டம் 
்்பற்றுள்்ளனர். ஆனால், ்்பாறுப்பு-
ோரிக்ளாக இல்மை. இது மிகவும் கவ-
மைககுரிய விடயமாகும். ோனுணடு 
ேன்்பாடுணடு என்றிராமல், ேஙக -

ளுககு கிமடததுள்்ள வாயப்பு, ்சநேர்ப்்பதமே 
மிகச ்சரியான முமறயில் சிறப்்பாகப் ்பயன்்படுததி 
்பணியில் ்வற்றி ்காள்்ள தவணடும்.

அககமரப்்பற்று வையக கல்வி அலுவைகத-
தில் ்பயிற்சிககாக இமைப்புச ்்சயயப்்பட்டிருநே 
்பட்டோரிகள் ேஙகளுககுக கிமடததிருநே வாயப் -
பிமன மிகத திறமமயாகப் ்பயன்்படுததி, ேஙக-
்ளது ஆற்றல், திறமமமய வ்ளர்ததுக ்காணடவர் -
கள் என்றால் அேமன எவரும் மறுககாது ஏற்றுக 
்காள்வர். ஆமகயால், புதிய அலுவைகப் ்பணிக -
ளில் ஒருத்பாதும் சிரமமிருககாது என்்பது உறுதியா -
கும். ்பணியில் ஒருத்பாதும் த்சாரம் த்பாகக

கூடாது. ்சோகாைமும் திறமமமய ்வளிப்்ப-
டுததி, ்பணியில் மிளிர தவணடும். தநர்சிநேமனயு-
டன், ் ்பாதுமககளுககு நிமறவான த்சமவ வழஙகி 
வாழ்வில் உயர்வு ்்பற தவணடும்” என்றார்.

பிரதிக கல்விப் ்பணிப்்பா்ளர்கள்(திட்டமிடல்) 
ஏ.எம்.ஹஸீன், (முகாமமததுவம்) பீ.எம்.மவ.அ-
ற்பாத, கைககா்ளர் தக.லிஙதகஸ்வரன், உேவிக 
கல்விப் ்பணிப்்பா்ளர் எஸ்.அம்ஜதகான், நிர்வாக 
உததிதயாகதேர்  ஏ.எம்.றிம்்ான், அபிவிருததி உத-
திதயாகதேர்கள், முகாமமததுவ த்சமவ உததிதயா -
கதேர்கள், அலுவைகப் ்பணியா்ளர்கள் ஆகிதயார் 
இநநிகழ்வில் கைநது ்காணடனர்.

கிழககு மாகாைததில் ்பட்டோரிப் 
்பயிலுனர்க்ளாக நியமனம் ்்பற்று, 
அர்ச அலுவைகஙகளில் ்பயிற்-

சிககாக இமைப்புச ்்சயயப்்பட்டிருநே 
்பட்டோரிப் ்பயிலுனர்கள் ேற்த்பாது அர்ச 
அபிவிருததி உததிதயாகதேர் த்சமவ ேரம் 
3ககு நிரநேர நியமனம் ்்பற்றுள்்ளனர்.

்படடதாரிப ்பயிலுனர்கைளுககு
தரம்-3 நிரநதர நியைனம்

இைஙமகத ேமிழர்களின் 
புராேன ்ோல்லியை
ஆோரஙக்ளாகத திகழும் 

்கௌோரிமுமன பிள்ம்ளயார் மற்றும் 
மணணிதேமைச சிவன்
ஆையஙகளின் ்ோன்மம
அமடயா்ளஙகம்ள ்பாதுகாததுப் 
த்பணும் ்்சயற்்பாடு அமமச்சர் 
டக்ளஸ் தேவானநோவின் முயற்சியால்
ஆரம்பிதது மவககப்்பட்டுள்்ளது.

அவுஸ்திதரலிய இன்்பத ேமிழ் 
வா்னாலியின் வ்ளர்பிமற 
்சஞ்சிமக நிகழ்சசியில் கடநே 

்வள்ளிககிழமம, மீைாத நபி கவியரஙகு 
நிகழ்சசி ஒலி்பரப்்பானது. ்பை கவியரஙகு-
கம்ள நடததிய அனு்பவமுள்்ள ேயாரிப்-
்பா்ளர் முஹம்மது எஸ். மூஹஹுஸீனின் 
ேயாரிப்பு சிறப்்பாக அமமநதிருநது.
ஆரம்்பம் முேல் இறுதி வமர
இமடயிமடதய இனிமமயாக ஒலிககும் 
்மௌலிது கஸீோ இககவியரஙமக
்மருகூட்டியது.

ஹம்்பாநதோட்மட ்சர்வதே்ச துமறமுக 
குழுமததின்  நிபுைததுவ துமறமுக முேலீட்டு 
குழுவினால் ஒரு வருட காைமாக சீன நாட்டின் 
இைஙமக முேலீடுகள் ் ோடர்்பாக ் வளிநாட்டு 
முேலீட்டா்ளர்களுககு ் ேளிவு்படுதேப்்பட்டு வரு-
கின்றது. 

கிழககு சீனா, த்பஜின், டி்யஞ்சின் மற்றும் 
்ஹா்்பாய ்யன்சி, ்டல்டா, த்பர்ல் ஆகிய 
நதிகளின் வைய முேலீட்டா்ளர்கள், அர்ச 
துமறயினர், மகத்ோழில் ்சஙகஙகள் 
உட்்பட ்ோழில் முயற்சியா்ளர்கள் மற்றும் 
100 இற்கும் தமற்்பட்ட அர்ச நிறுவனஙகள் 
இதுவமர இததிட்டததுடன் இமைநதுள்்ளன. 

்வளிநாட்டு முேலீட்டா்ளர்கள் இைஙமகமய 
சுற்றுைா தகநதிர நிமையமாக அறிநதிருநோ-

லும் ஹம்்பாநதோட்மட துமறமுகம் மற்றும் 
அேன் ்பயன்கள் ்ோடர்்பாக ஒருசிைர் மாததி-
ரதம அறிநதுள்்ளனர். இநே நிமைமமமய 
மாற்றியமமப்்பேற்கு நடவடிகமக எடுககப்-
்பட்டுள்்ளோக ஹம்்பாநதோட்மட ்சர்வதே்ச 
துமறமுக குழுமததின் முேலீட்டு த்சமவகள் 
்பணிப்்பா்ளர் ஜஸ்டின் ்்சங ்ேரிவிதோர்.    

ேற்்்பாழுது  ஹம்்பாநதோட்மட ்சர்வதே்ச 
துமறமுக குழுமததின் துமறமுக முேலீட்டுக 
குழு துமறமுகததுடன் ்ோடர்புமடய மகத-
்ோழில்களின் உற்்பததிகள் மற்றும் விநிதயாகம் 
்ோடர்்பாக துமறமுகததின் பிரோன திட்டத-
திற்கு ஏற்்ப ்பல்தவறு திட்டஙகம்ள மகத்ோ-
ழில் கிராமததிற்குள் வரவமழப்்பேற்கான 

கவர்சசிகரமான திட்டஙகம்ள முன்்னடுதது 
வருகின்றது. இறப்்பர், டயர், மின்்சார வாகனம், 
எ்ைாகட்்ரானிக உ்பகரைஙகள், வீட்டு மின்உ-
்பகரைஙகள், கட்டடஙகளுககுத தேமவயான 
உ்பகரைஙகள் ஆகியவற்மற உற்்பததி 
்்சயயும் மகத்ோழில்கள் இககிராமததிற்கு 
மிகவும் ்்பாருதேமானோக அமமயும்.

இேனால் முேலீடுகம்ள கவர்வேற்காக 
ஹம்்பாநதோட்மட ்சர்வதே்ச துமறமுக 
குழுமம் ்பல்தவறு திட்டஙகம்ள முன்்ன -
டுதது வருகின்றது.

முதலீடடா்ளர்கைம்ள கைவர்வதற்கைான முயற்சியில்
ஹம்்பாந்தாடமட ்சர்வ்த்ச துமைமுகை குழுைம்

இலஙமகைத் தமிழர்கைளின் புராதன ததால்லியல் ஆதாரஙகை்ளான 
தகைௌதாரிமுமன பிளம்ளயார், ைண்ணித்தமல சிவன் ஆலயஙகைள

ஐ.எல்.றி்ான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

-தக.பி.்்பாககனியார்...?

இராஜாஙகை அமைச்சர்
விதுர விககிரைநாயககைவினால் 
தீ்பாவளி தினத்தன்று
புனருத்தாரணப ்பணிகைள
அஙகுரார்ப்பணம்

அவுஸ்தி்ரலியா இன்்பத் தமிழ்
வாதனாலியில் மீலாத் கைவியரஙகு

எம்.இர்்பான் ்கரியா...?
(ஹமபடாந்தடாடள் குறூப் நிருபர்)

ஹம்்பாநதோட்மட ்சர்வதே்ச 
துமறமுக குழுமம் அதது-
மறமுகததின் மகத்ோ-

ழில் கிராமதமே மகத்ோழிைா்ளர்க-
ம்ளயும், முேலீட்டா்ளர்கம்ளயும் கவரக 
கூடிய பிரதே்சமாக மாற்றியமமப்்பேற்-
காக ்பாரிய திட்டஙகம்ளத ேயாரிதது 
முன்்னடுதது வருகின்றது. இேற்காக 
சிறநே முேலீட்டா்ளர்கள் ்பைருடன் 
மகத்ோழில் கிராமததிற்கு தநரடியாக 
முேலீடுகம்ள வரவமழப்்பேற்கான 
கைநதுமரயாடல்கள் தமற்்காள்்ளப்-
்பட்டு வருகின்றன.
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ட்்ரோன் க்கைரோமவ...
சந்தேகத்தில் ககது சசய்யப்பட்-

டவர் 42 வ்யதோன ்பஙகளா்தேஷ் 
பிரகை்யாவார்.குறித்தே சந்தேக ந்பர் 
்நற்று முன்தினம் கண்டி நீதேவான் 

நீதிமன்்றத்தில் ஆைர்்படுத்தேப்பட்ட 
பின்னர் 2 இலட்சம் ரூ்பா சரீரப 
பிகையில் விடுதேகல சசய்யப்பட்-
டுளளார்.   

சீரற்ற ்கோலநிமல...
அளவிலும் ்சதேமகடநதுளளன. 
இரத்தினபுரி, ்ககாகல, நுவசர -
லி்யா, கண்டி, மாத்தேகள, முல்-
கலத்தீவு, ்யாழப்பாைம், மன்னார், 

்பதுகள, புத்தேளம், காலி மற்றும் 
திரு்காைமகல ஆகி்ய மாவட்டங-
க்ள சீரற்்ற நிகல்யால் அதிகளவில் 
்பாதிககப்பட்ட மாவட்டஙகளாகும்.

்நோயோளர்்களின்...  02ஆம ்பக்க க�ோடர்...

தோயமார்கள மத்தியிலும் 
சகா்ரானா கவரஸ் சதோற்று ்நா்யா-
ளிகளின் எண்ணிககக ்படிப்படி-
்யாக அதிகரித்து காைப்படுவதுடன் 

அதேற்கிைஙக சிகிசகசககாக ஆஸ் -
்பத்திரிககு வருகக தேரு்வார் எண்-
ணிகககயும் அதிகரித்துளளது என 
சுகாதோர அகமசசு சதேரிவிககின்்றது.

வடைோ்கோண அபிவிருத்தி... 02ஆம ்பக்க க�ோடர்...

்பதேவி உ்யர்வுகள, தி்றகம அடிப -
்பகடயிலான கடகமகள, ்ப்யைப -
்படி ்்பான்்ற விட்யஙககள முன்னு -
றுத்தி ்மற்சகாளளப்படும் குறித்தே 
சுகயீன வீடுமுக்றப ்்பாராட்டத் -

திற்கு வடமாகாைத்தில் கடகம -
்யாற்றும் அபிவிருத்தி உத்தி்்யா -
கர்தேர்களாகி்ய நாமும் எமது பூரை 
ஆதேரகவயும் ஒத்துகைபக்பயும் 
நல்கு்வாம்.

கெ்ரோயின் ்பரி்�ோ�மைககு... 02ஆம ்பக்க க�ோடர்...

தோககுதேலில் கா்யமகடநதுளள-
னர். செ்ராயின் ்்பாகதேபச்பாரு-
ளுடன் சந்தேகந்பர் ஒருவகர ககது 
சசய்ய முற்்பட்ட ்்பாது, ஆர்ப்பாட்-

டககாரர்கள குழுசவான்று ச்பாலிஸ் 
உத்தி்்யாகத்தேர்கள மீது தோககுதேல் 
நடத்தி்யதோக ச்பாலிஸார் சதேரிவித்-
துளளனர்.

2 பில்லியன் அகைரிக்கன்... 02ஆம ்பக்க க�ோடர்...

8000 ற்கு ்மற்்பட்்டார் கா்யங -
களுககு உளளாகி வருவதோகவும் 
உலக வஙகியின் அறிககக சதேரி -
விககின்்றது.

இலஙககயின் சனத்சதோ -
ககக்ய அடிப்பகட்யாக கவத்து 
வீதி வி்பத்துககளில் மரைம் 
அகட்வார் எண்ணிகககக்ய 
கவனத்தில் சகாளளும்்்பாது 
இலஙகக்யானது சதேற்காசி்யா -

வின் கூடி்ய வி்பத்துககள நிக்றநதே 
நாடாக காைப்படுவதோகவும் 
உலக வஙகி  சதேரிவிககின்்றது.

அது ்வகள அபிவிருத்தி்ய -
கடநது  வரும் நாடுக்ளாடு ஒப -
பிடுககயில் இலஙககயில் வீதி 
வி்பத்துககள ஏகன்ய நாடுககள 
விட ஐநது மடஙகு அதிகமாக 
காைப்படுவதோகவும் உலக வஙகி 
்மலும் சதேரிவித்துளளது.       (ஸ)

ைக்களின் வோழவோ�ோரத்ம�... 02ஆம ்பக்க க�ோடர்...

சசலவுத் திட்டம் அதிக ்வகல 
வாயபபுககள உருவாககுசமன்றும், 
்வகலயில்லாத் திண்டாட்டத்கதேக 
குக்றககும் ச்பாது நலச சச்யற் -
்பாடுககள அதிகரிககும் என்றும் 
எதிர்்பார்ககப்படுவதோக அகமசசர் 

கூறினார். இ்தே்நரம், சகா்ரானா 
அ்பா்ய நிகல குக்றவதோல், இலங-
ககயில் ்பல முதேலீட்டு திட்டஙக-
களத் சதோடஙக ஐககி்ய இராசசி்யம் 
ஒபபுகசகாண்டதோகவும் அகமசசர் 
கூறினார்.

க்கோவிட் �டுப்பூசி்கள் மூன்றின்...
மற்றும் சைான்சன் எண்ட் சைான்சன் முதேலான 
சகாவிட் தேடுபபூசிகளின் சச்யல்தி்றன் குறித்து 
ஆரா்யப்பட்டுளளது.

இதேன்்்பாது, க்பஸர் தேடுபபூசியின் சச்யற் -
தி்றன், கடநதே மார்ச மாதேம் 89.2 சதேவீதேத்தி -
லிருநது, 6 மாதேஙகளின் பின்னர், 58 சதேவீதேம் 
வகரயில் வீழசசி்யகடநதுளளதோக கண்டறி்யப -
்பட்டுளளது.

சமாசடர்னா தேடுபபூசியின் சச்யல்தி்றன் 

குறித்தே காலப்பகுதியில் 86.9 சதேவீதேத்திலிருநது, 
43 சதேவீதேம் வகரயில் குக்றவகடநதுளளது.

சைான்சன் எண்ட் சைான்சன் தேடுபபூசியின் 
சச்யல்தி்றன் 86.4 சதேவீதேத்திலிருநது 13 சதேவீ -
தேம் வகரயில் வீழசசி்யகடநதுளளதோக கண்ட -
றி்யப்பட்டுளளது.

இலஙககயிலும், க்பஸர் மற்றும் 
சமாசடர்னா தேடுபபூசிகள ச்பருமளவில் 
வைஙகப்பட்டுளளன.என்வ, இது குறித்து 

அரசாஙகம் அவதோனம் சசலுத்துவதோக அவர் 
குறிபபிட்டுளளார்.இநநிகலயில், மூன்்றாம் 
தேடுபபூசிக்ய வைஙகுவகதேயும், முகககவ -
சத்கதே அணிவகதேயும் ஆயவாளர்கள வலியு -
றுத்துகின்்றனர்.

எதிர்வரும் டிசம்்பர் மாதேம் ஆகும்்்பாது 
நிகலகம சி்றநதேதோக அகம்யாது என்்்ற இநதே 
ஆயவில் சதேரிவிககப்படுவதோக இராைாஙக 
அகமசசர் சன்ன ை்யசுமன கூறியுளளார்.

ந்கரங்களுககிமடயிலோை...
குறுநதூர ்சகவகள என்்பன வைகம ்்பான்று 
இடம்ச்பறுவதில்கல.

இநநிகலயில் தேற்்்பாது நகடமுக்றயிலுளள 
முக்றகமககு அகம்ய இரவு 7 மணியின் பின்னர் 
்ப்யணிகளின் அவசி்யத்தேன்கம கருதி  ் சகவககள 
முன்சனடுகக உளளதோகத் திகைககளம் சதேரிவித்-
துளளது.

தேற்்்பாது 180 முதேல் 200 ரயில் ்சகவககள 
முன்சனடுகக நடவடிககக எடுககப்பட்டுளளதோ-

கத்  திகைககள ச்பாது முகாகம்யாளர் தேம்மிகக 
ை்யசுநதேர சதேரிவித்துளளார்.

இன்று முதேல், காங்கசன்துக்ற வகர இடம்-
ச்பறும் நகரஙகளுககு இகடயிலான ்சகவக்ய 
மீண்டும் முன்சனடுகக நடவடிககக எடுககப்பட்-
டுளளது.

அத்துடன், சகாழும்பு முதேல் கண்டி வகரயில் 
்சகவயில் ஈடு்படும் நகரஙகளுககிகடயிலான 
்சகவயும், மீள ஆரம்பிககப்படவுளளது.

எவவாறிருபபினும், வழித்தேடத்தில் ஏற்்பட்-
டுளள தேகடகள மற்றும் மண்சரிவு காரைமாக, 
்பதுகளககான ்சகவக்ய ஆரம்பிகக முடி்யாதுள-
ளது.நிகலகம சீரானதேன் பின்னர், அநதேத் ரயில் 
்சகவ மீள ஆரம்பிககப்படும்.

அ்தே்நரம், அடுத்தே கலநதுகர்யாடல்களில், 
இரவு்நர அஞசல் ரயில் ்சகவககளயும் ஆரம் -
பிகக எதிர்்பார்ப்பதோகத் ரயில்்வ திகைககள 
ச்பாது முகாகம்யாளர் சதேரிவித்துளளார்.

ச்பரி்ய்்பாரதீவு தினகரன் நிரு்பர்  

மட்டககளபபு மாவட்டம் 
விவசா்ய உற்்பத்தியி்ல 4வது 
இடத்தில் உளளது. அனுராதேபுரம், 
ச்பாலநறுகவ, அம்்பாக்றககு 
அடுத்தேதோக மட்டககளபபு மாவட்-
டம் விவசா்ய உற்்பத்தியி்ல திகழ -
கின்்றது என இராைாஙக அகமசசர் 
சதோசிவம் வி்யா்ைநதிரன் சதேரிவித்-
துளளார்.

ச்பரும்்்பாக ்வளாண்கமச 
சசயககயின் பின்னர் இகடப-
்்பாகம் அறுவகட சசயது ஒரு 

மூகட சநல்கல இரண்டு மடஙகு 
விற்்பகன சசயதுளளதோக விவசா-
யிகள சதேரிவிககின்்றனர். இதேகனப 
்பார்ககும்்்பாது சந்தோசமாகவுள-
ளது. எம்கமப ச்பாறுத்தேளவிற்கு 
மட்டககளபபு மாவட்டத்தில் எல்லா 
வளஙகளும் சகாட்டிககிடககின்்றன. 

மட்டககளபபு மாவட்டம்  
மண்முகன சதேன்்மற்கு ்பட்டிப -
்பகள பிர்தேச சச்யலாளர் பிரிவின் 
கடுககாமுகன பிர்தேசத்தில் ்பண்-
கட்யசவளி மற்றும் ்பகட்யாண்ட-
சவளி, ்பகட்யாண்ட குளம் ஆகி்ய 
பிர்தேசஙகளில் இகட ்்பாக 

அறுவகட விைா சனிககிைகம (06)
இடம்ச்பற்்றது. அஙகு உகர்யாற்-
றும் ்்பா்தே அவர் ்மற்கண்டவாறு 
சதேரிவித்தோர்.

சதோடர்நது ்்பசி்ய அவர்,...
எம்மிடம் இருககின்்ற நீர்வ -

ளம், நில வளஙககள சரி்யாகப 
்ப்யன்்படுத்தினால், நிசச்யமாக 
மாவட்டம் பூராகவும் 3 ்்பாகமும் 
்வளாண்கம சசயகக ்பண்ை 
முடியும். அது்பற்றி நாம் சிந-
திகக ்வண்டும். 2,05,000 ஏககர் 
ச்பரும்்்பாகம் சசயகக ்பண்ை-
்வண்டி்ய இடத்தில் சுமார் 25,000 

இற்கு ்மற்்பட்ட ஏககர்களில் 
விவசா்யம் சசய்யாமல் விடப்ப -
டுகின்்றன. சிறு்்பாகத்தில் சுமார் 
80,000 ஏககர் நிலப்பரபபில் தோன் 
சசயகக ்பண்ைப்படுகின்்றன. 
ஆனால் சுமார் 100,000 ஏககர்களில் 
சிறு்்பாகம் சசயகக ்பண்ைாமல் 
விடப்படுகின்்றன. இகடப்்பாகம் 
சசயவ்தே இல்கல. ஆனால் ்படு-
வாஙககரயில் நீர் வளமும், நிலவ -
ளமும் இருககின்்றன. 

நாஙகள ்வகல சசயகின்்்றாம் 
அதேகதேத்தோன் மககள எதிர்்பார்க-
கின்்றார்கள.

விவசாய உற்பத்தியில் 
மட்டக்களப்பு 4வது இ்டத்தில்

இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன்

அைரர் டீ.ஏ.ரோஜ்பக ஷவின்...
மலரஞசலி சசலுத்தினர்.

டீ.ஏ.ராை்பக ஷ நிகனவு தின 
குழுவின் சார்பில் சதேன் மாகாை 
சக்பயின் முன்னாள உறுபபினர் 
கபில திசாநா்யகக மற்றும் பிரதோன 
பிரதி சச்யலாளர் உபுல் திசாநா்யகக 
மற்றும் சதேன் மாகாை சக்பயின் 
தேவிசாளர் ்சாமவஙஷ ்காதோசகாட 
ஆகி்்யார் டீ.ஏ.ராை்பக ஷ உருவச -
சிகலககு மலர் மாகல அணிவித்தே -
னர்.

தேஙகாகல வ்கசகாட புராதேன 

வஜிரகிரி்ய விகாராதி்பதி மிரிஸ்்ஸ 
தேம்மவஙஷ ்தேரர் இதேன்்்பாது அனு -
சாசனம் நிகழத்தினார்.

வீரசகடி்ய சமதேமுலனவிலுளள 
டீ.ஏ.ராை்பக ஷ மற்றும் அவரது 
்பாரி்யார் ்தோன தேநதினா சிமரசிஙக 
திசாநா்யகக ஆகி்்யாரது நிகனவி-
டத்திற்கு ்நற்று முன்தினம் (06) 
பிற்்பகல் விை்யம் சசயதே ைனா-
தி்பதி, பிரதேமர், அகமசசர் ்பசில் 
ராை்பக ஷ ஆகி்்யார் விளக்கற்றி 
ச்பற்்்றாகர நிகனவு கூர்நதேனர்.

�்கல ்போட�ோமல்களும...
மாைவர்களும் இது சதோடர்-
பில் அவதோனத்துடன் சச்யல்்பட 
்வண்டும் என்றும் ்்பராசிரி்யர் 
கபில ்்ப்ரரா சதேரிவித்துளளார்.  

தேரம் 09 ககு உட்்பட்ட அகனத்து 
வகுபபுககளின் கல்வி நடவடிககக-
கள ஆரம்பிககப்படும் என்றும் அவர் 
குறிபபிட்டார்  

இ்தே்வகள, ஆரம்்ப பிரிவுக -

களக சகாண்ட ்பாடசாகலகளின் 
கல்வி நடவடிககககள தேற்்்பாது 
சவற்றிகரமாக முன்சனடுககப்படு-
கின்்றது. சுகாதோர சி்பார்சு கிகடத் -
தேவுடன் தேரம் ஒன்றிலிருநது 09 
வகர்யான வகுபபுகககள ஆரம்பிப-
்பதேற்கு நடவடிககக எடுப்பதோகவும் 
கல்வி அகமசசர் தி்னஷ் குைவர்த்-
தேன கூறியுளளார்.

உலகில் இதுவமர...
இரண்டாவது இடத்தில் இருக -

கும் இநதி்யாவில் 3.43 ்காடி ்்பர் 
்பாதிப்பகடநதிருககி்றார்கள. 4.60 
இலட்சம் ்்பர் லி்யாகியுளளனர்.  

அதேற்கு அடுத்தேடுத்தே இடஙகளில் 
சகா்ரானா அதிகம் ்பாதித்தே நாடு-
களாக பி்ரசில் - 02 ்காடி , இஙகி-
லாநது – 92 இலட்சம், ரஷ்்யா – 87 
இலட்சம், துருககி – 82 இலட்சம், 
பிரான்ஸ் -72 இலட்சம்,ஆர்சைன்-
டினா- 52 இலட்சம், ஈரான்- 59 இலட்-
சம், சகாலம்பி்யா – 50 இலட்சம் 
்்பர் என்்ற எண்ணிகககயில் இருக -
கி்றது. ்பலி்யானவர்களின் எண்-
ணிககக – பி்ரசில் (6,09,417) 

இநதி்யா (4,60,787), சமகஸி்கா 
(2,89,413), ச்பரு (2,00,373), 
ரஷ்்யா (2,45,635), இந்தோ்னசி்யா 
(1,43,433), இஙகிலாநது (1,41,743) 
இத்தோலி (1,32,164), சகாலம்பி்யா 
(1,27,451), பிரான்ஸ் (1,18,820) 
ஈரான் (1,27,875),ஆர்சைன்டினா 
(1,16,986). உலகளவில் சதோற்்றால் 
்பலி்யானவர்களின் எண்ணிககக 
50 இலட்சமாக உ்யர்நதிருககி்றது. 
சதோற்றிலிருநது மீண்டவர்கள 22 
்காடி ்்பர். ்மலும் உலகம் முழு-
வதும் ்நாயின் தோககத்கதே குக்றகக 
இதுவகர 718 ்காடி தேடுபபூசிகள 
சசலுத்தேப்பட்டுளளன.

அரசு மீது சிலர் அதிருப்தியில்...
்மம்்படுத்தேப்பட ்வண்டும். 
வீதிகள புனரகமககப்பட 
்வண்டும். இவவிரண்டு விட்யங -
ககளயும் சி்றப்பாக சசயது முடித் -
தோல் ஏகன்ய அபிவிருத்தி நடவ -
டிககககள தோனாக்வ நடககும்.   

ச்பாருட்களின் விகல்்யற் -
்றத்தோல் மககளுககு வாழவாதோ -

ரப பிரசசிகன ஏற்்பட்டுளளது. 
இதேனால் அரசு மீது அதிருபதியில் 
உளளனர். இஙகு மட்டுமல்ல 
உலக நாடுகளிலும் இநநிகலகம 
நீடிககின்்றது. என்வ, ச்பாறுகம 
காககவும். இன்னும் ஒரு வருடத் -
துககுள நிகலகம சீர் சசய்யப்ப -
டும்.   

்கண்ணிகவடி அ்கற்றப்்பட்ட...
டகளஸ் ்தேவானநதோ மற்றும் 
கிராமி்ய வீடகமபபு மற்றும் நிர்மா -
ைத்துக்ற மற்றும் கட்டிடப ச்பாருட்-
கள சதோழில் ்மம்்பாட்டு இரா-
ைாஙக அகமசசர் இநதிக அனுருத்தே 
ஆகி்்யார் அண்கமயில் உரிகம்யா-
ளர்களிடம் கக்யளிககப்பட்டன. 
270 குடும்்பஙகள வசிப்பதேற்காக 
இநதேக காணி விடுவிககப்பட்டுள-
ளது. இநதேப பிர்தேசத்தில் கண்ணி -

சவடி அகற்றும் நடவடிகககயின் 
்்பாது 87 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான 
மிதி சவடிகளும், 1 இலட்சத்து 96 
ஆயிரத்து 985 ்தோட்டாககளும் ஆயு-
தேஙகளும் மீட்கப்பட்டதோக கிராமி்ய 
வீடகமபபு மற்றும் நிர்மாைத்-
துக்ற மற்றும் கட்டிடப ச்பாருட்கள 
சதோழில் ்மம்்பாட்டு இராைாஙக 
அகமசசு சவளியிட்டுளள அறிககக-
யில் சதேரிவிககப்பட்டுளளது.

ைட்டககுளி �ம்பதி ம்கது...
சபபுகஸ்கநதே எண்சைய சுத்திக-

ரிபபு நிகல்யத்துககு சசல்லும் வீதிககு 
அருகில் குபக்பகள சகாட்டப்பட்டி-
ருநதே இடத்தில் ்ப்யைப க்பயிலிருநது 
மீட்கப்பட்ட ச்பண்னின் சடலம், 
மாளிகாவத்கதே ்பகுதிக்யச ்சர்நதே 
45 வ்யதோன இரு பிளகளகளின் தோயி-
னுகட்யது என அகட்யாளம் காைப-

்பட்டுளளது. சடலமாக மீட்கப்பட்ட 
ச்பண் இறுதி்யாக ்ப்யணித்தேதோக கூ்றப-
்படும் முசசககர வண்டி சாரதி ஊடாக 
விசாரகைகள ஆரம்பிககப்பட்ட 
நிகலயி்ல்்ய இருவர் ககது சசய-
்யப்பட்டதோக சதேரிவித்தே ச்பாலிஸார் 
்மலதிக விசாரகைககளயும் முன்-
சனடுத்து வருவதோக சதேரிவித்தேனர்.   

்பயங்கரவோ� க�யல்்களுககு...
வாழநது சகாண்டிருககி்்றாம். 
இநதே நாட்டில் வரப்்பாகும் ஆ்பத் -
துகககள எதிர்சகாண்டு அசசமில்-
லாதே சமூகமாக எம்கம நாம் மாற்றிக 
சகாளள ்வண்டி்ய ்தேகவ எமககி -
ருககி்றது.

இநதே நாட்டில் எமகசகதிரான 
சதிககள முறி்யடித்து, நிம்மதி்யான 
ஆட்சி மலர்நது, ்பல்லின ஒற்றுகம 
மலர நாம் இக்றவனிடம் பிரார்த்-
திகக ் வண்டும் என ரிசாட் ்பதியுதீன் 
்காரிககக விடுத்துளளார்.

புரட்சி்கரைோை ைோற்றத்ம�...
உட்்பட 16 வகக்யான உைவுப 
ச்பாருட்ககள இ்றககுமதி சசயவது 
முழுகம்யாக நிறுத்தேப்பட்டது. 
இன்று அதேன் பிரதி்பலகன விவசா -
யிகள அனு்பவித்து வருகின்்றனர். 
கறுவா, மிளகு, மஞசளுககான உ்யர் 
விகலக்ய விவசாயிகள ச்பற்றுக-
சகாளகின்்றனர். விவசாயிகளின் 
கககளுககுக கிகடககின்்ற அநதே 
வருமானத்கதேக குக்றககாமல் 
இருப்பதேற்கும் நுகர்்வாகரப ்பாது-
காககவும் நடவடிககக எடுப்பதோக 
ைனாதி்பதி சதேளிவு்படுத்தினார்.  

இநநிகலகமக்யப புரிநது-
சகாண்டு, ்பசுகம விவசா்யச 
சவாகல சவற்றிசகாளவதேற்கு ஒன்-

றிகையுமாறு அகனத்து விவசாயி-
களிடமும் ்கட்டுகசகாண்ட ைனா-
தி்பதி, விவசாயிகள மீ்தோ மககள 
மீ்தோ அழுத்தேஙககளப பிர்்யா-
கித்து, இம்மாற்்றத்கதே ஏற்்படுத்துவ-
தேற்கு தோம் எதிர்்பார்ககவில்கல.   

தோம் அதிகாரத்துககு வநதேவுடன், 
மதில்களில் சித்திரஙககள வகரநதே 
இகளஞர்கள மாற்்றத்கதே ஆரம்பித்-
தேனர். ்மலும் ்பலர், ககவிடப்பட்-
டிருநதே வ்யல்களில் ்பயிர்ச சசயகக-
யில் ஈடு்பட்டனர். அன்று கவத்தே 
நம்பிகககயுடன் புரட்சிகரமான 
மாற்்றத்துககாக மீண்டும் முன்வரு -
மாறு ைனாதி்பதி அகனவருககும் 
அகைபபு விடுத்தோர்.

அதி்கோர ்பகிர்்வ இைப்பிரச்சிமைககு...
தீர்வு சாத்தி்யமாகும். ்யாழில் ்நற்று 
நகடச்பற்்ற தேமிழ கட்சிகளுககு 
இகடயிலான கூட்டத்திற்கு சமர்பபிக-
கப்பட்ட வகரபு ஆவைத்தி்ல்்ய 
விக்னஸ்வரன் இவவாறு குறிபபிட்-
டுளளார். என்வ சமஷ்டி கட்டகமப-
பின் கீழ இத்தேகக்ய ஒரு நிகல்யான 
தீர்விகன ஏற்்படுத்துவதேற்கு இநதி்யா 
அகனத்து விதேமான முன்சனடுபபுக-
ககளயும் ்மற்சகாளள ்வண்டும் 
எனவும் அவர் ்காரிககக விடுத்தோர்.

குறுகி்ய அரசி்யல் இலா்பம், தூர 
்நாககற்்ற சிநதேகன மற்றும் கடும் 
ச்பௌத்தே இனவாதே சிநதேகன ஆகி்ய-
வற்றின் அடிப்பகடயிலான அரசாங-
கத்தின் சச்யற்்பாடுகள காரைமாக 
நாட்டில் இன்று ஆ்பத்து ஏற்்பட்டுள-
ளது என்றும் அவர் சுட்டிககாட்டினார்.

அதேகன கவனத்தில் சகாண்டு தேமிழ 
்்பசும் மககளின் அடிப்பகடத் ்தேகவ-
ககளப பூர்த்தி சசயயும் விதேமாகவும் 
சிஙகள குடி்்யற்்றஙகள ்மற்சகாள-
ளப்படுவகதேத் தேடுப்பதேற்கும் அர-
சி்யலகமபபின் 13 ஆவது திருத்தேச 
சட்டத்கதே முழுகம்யாக நகடமுக்றப-
்படுத்தே இநதி்யா நடவடிககக எடுகக 
்வண்டும் என்றும் சி.வி.விக்னஸ்வ-
ரன் சதேரிவித்துளளார்.

்மலும் இலஙககயில் தேமிழ ்்பசும் 
மககளின் ்பாதுகாபபு மற்றும் அரசி்யல் 
ச்பாருளாதோர மற்றும் கலாசார அபிலா-
கஷககள உறுதிப்படுத்துவதேற்கு இந-
தி்யாவுககு இருககும் தோர்மீக ரீதி்யான 
கடகமயிகனயும் ச்பாறுபபிகனயும் 
அவர் சுட்டிககாட்டி இநதே ்காரிக-
ககக்ய முன்கவத்துளளார்.

ைக்கள் கவளிநோட்டுககு...
அத்துடன், நாட்டுககுப 

ச்பருமளவான அநநி்ய சசலா -
வணிக்ய அவர்கள ச்பற்றுத் 

தேருவதோகவும் சவளிவிவ -
கார அகமசசர் ஜீ.எல். பீரிஸ்  
்மலும் சதேரிவித்துளளார்.

ெற்்றன் சுைற்சி நிரு்பர்

அத்தி்யாவசி்யப ச்பாருட்களின் 
விகல்்யற்்றத்கதேக கண்டித்தும், 
்பட்ைட் ஊடாக மககளுககு நிவார -
ைம் வைஙகுமாறு வலியுறுத்தியும் 
தேமிழ முற்்்பாககு கூட்டணி்யால் 

்நற்று ்்பாராட்டசமான்று முன்சன-
டுககப்பட்டது.

ச்பாகவநதேலாகவ நகரில் முற்்ப -
கல் 10 மணி்யளவில் ஆரம்்பமான 
இப்்பாராட்டத்தில் தேமிழ முற்-
்்பாககு கூட்டணியின் தேகலவர் ம்னா 
க்ைசன், பிரதித் தேகலவர்களான 

்பைனி திகாம்்பரம், வீ. இராதோகி-
ருஷ்ைன், ்பாராளுமன்்ற உறுபபி -
னர்களான ்வலுகுமார், உதே்யகுமார் 
ஆகி்்யார் ்பங்கற்்றனர்.

அத்துடன், தேமிழ முற்்்பாககு கூட் -
டணியின் முன்னாள மாகாைசக்ப 
உறுபபினர்கள, உளளாட்சி மன்்ற 
உறுபபினர்கள, கட்சி சச்யற்்பாட்டா-
ளர்கள, ச்பாதுமககள என ்பலரும் 
்்பாராட்டத்தில் ்பங்கற்று, விகல-
்்யற்்றத்கதேக கண்டித்தேனர். இப-
்்பாராட்டத்துககு ஆதேரவு சதேரிவித்து, 
ச்பாகவநதேலாகவ நகரில் உளள 
வர்த்தேக நிகல்யஙகளும் மூடப்பட்-
டிருநதேன.

திடீர் ்பணிபபு்றககணிபக்ப 
முன்சனடுகக தே்யாராகவுளளதோக 
இலஙகக மின்சார சக்ப சதோழிற்சங-
கஙகள எசசரித்துளளன.

யுகதேனவி மின் நிகல்யத்தின், 
அரசுககு உரித்தோன ்பஙகுககள 
அசமரிகக நிறுவனத்திற்கு வைங-
கும் உடன்்படிகககககு எதிர்பபு 

சதேரிவித்து இநதே நடவடிககக முன் -
சனடுககப்பட உளளதோக மின்சார 
சக்பயின் ஒன்றிகைநதே சதோழிற்-
சஙக ஒன்றி்யம் சதேரிவித்துளளது.

்யாருககும் சதேரி்யாதே இநதே உடன் -
்படிகககக்ய அரசாஙகத்தினால் 
நாட்டுககு சவளிப்படுத்தோவிட்-
டால், ்பணிபபு்றககணிபக்ப முன்-

சனடுப்பதேற்கான நடவடிககக முன்-
சனடுககப்படும் என ஒன்றி்யத்தின் 
இகைப்பாளர் ரஞசன் ை்யலால் 
சதேரிவித்துளளார்.

்பணிபபு்றககணிபபு முன்சனடுக-
கப்பட உளளதோக ஏற்கன்வ அறி -
்யப்படுத்தேப்பட்டுளளது.்பணிபபு்றக -
கணிபபு முன்சனடுககப்பட்டால் 

ச்பாதுமககள அசசௌகரி்யத்கதே 
எதிர்்நாகக ்நரிடும்.

எவவாறிருபபினும், முன்னறிவித்-
தேலின்றி ்பணிபபு்றககணிபபுககு 
சசல்லத் தே்யாரில்கல என ஒன்றி-
கைநதே சதோழிற்சஙக ஒன்றி்யத்தின் 
இகைப்பாளர் ரஞசன் ை்யலால் 
சதேரிவித்துளளார்.

எதிர்காலத்தில் திடீர பணிப்புறக்ணிப்பு;
மின்கார ்பப த�காழிற்ங்ங்ள் த�ரிவிப்பு

�மிழ் முற்பகாககு கூட்டணி 
தபகா்வந�லகாபவயில் ்பகாரகாட்டம்
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இலங்கையின் ஐந்து மாவட்டஙகைளில் கை்டந்்த 2019, 2020 
ஆம் ஆண்டுகைளில் அதிகைளவு கைா்டழிப்பு ந்டந்துளள்தாகை 
வ்டமமல் மாகைாண பல்கை்லககைழகை சூழல் த்தா்டரபான மபரா-
சிரியர தெவவந்தி தெயகதகைாடி சுற்ா்டல் அ்மசெர மகிந்்த 
அமரவீரவுககு அனுப்பியுளள விமெ்ட ஆய்வு அறிக்கையில் 
சுடடிககைாடடியுளளார.

அந்்த அறிக்கைகையின்படி இவவாறு இரண்டு வரு்டத்திற-
குள கைா்டழிப்பு இ்டம்தபறறுளள மாவட்டஙகை-
ளாகை அநுரா்தபுரம், தபாலநறு்வ, வவுனியா, 
முல்்லத்தீவு மறறும் கிளிதநாசசி ஆகிய மாவட-
்டஙகைள குறிப்பி்டப்படடுளளன.

இம்மாவட்டஙகைளில் தபருமளவு கைா்டழிப்பு 
இ்டம்தபற்்தறகைான முககிய கைாரணம்  இவவ-
ரு்ட ஆரம்பத்தில் கைாடுகைள த்தா்டரபாகை மாவட்ட 
தெயலாளரகைளுககு அதிகைாரத்்்த வழஙகிய சுறறு-
நிருபதமன மபராசிரியர ்தனது அறிக்கையில் சுட-
டிககைாடடியுளளார.

இலங்கையில் அழிந்து வரும் ்தாவரஙகைள, 
நீரவாழ் உயிரினஙகைள உளளிட்ட விலஙகுகைள 
அதிகைமாகை வசிககும் இ்டஙகைள இந்்த கைாடுகை-
ளாகும். இவவா்ான நி்ல்ம்ய கைருத்தில் 
தகைாண்டு குறிப்பிட்ட சுறறு நிருபத்தில் திருத்்தங-
கை்ள மமறதகைாளள மவண்டும் எனவும் மபராசிரி-
யர அ்மசெருககு அனுப்பியுளள அறிக்கையில் 
பரிந்து்ர தெய்துளளார. மபராசிரியர தெவவந்தி 

தெயகதகைாடி, இந்்த அறிக்கை்ய சுறறுலாத்து்் அ்மசெ-
ருககு சுற்ா்டல் த்தா்டரபாகை அ்மசெர்வககு அறிவுறுத்து-
வ்தறகைாகை அறிக்கைதயான்்் தபறறுத் ்தருமாறு கூறிய்தறகி-
ணஙகைமவ இ்த்ன அவர வழஙகியுளளார.

்கடந்த 2019, 2020 ஆம ஆண்டு்களில்;

ஐந்து மாவட்டங்களில் அதி்களவான
்காடு்கள் அழிக்கப்படடுள்ளன

சூழல் த்தொடர்்பொன ப்பரொசிரியர் 
தெவவநதி ஜயத்கொடி த்தரிவிப்பு

ADDENDUM 01

Nallur Pradeshiya Sabha
Local Development Support Project - 3BT -

 CREDIT NUMBER – P 163305

(LDSP/NP/JAF/NPS/2021/03)

The following Amendments Shall be Made in the IFB which 
has been published on 06.11.2021 in this News papers.

[7].  A complete set of Bidding Documents in English 
language may be purchased by interested bidders on 
the submission of a written application to the Nallur 
Pradeshiya Sabha, 14/5, Karuvepulam Road, Kokuvil. 
from 6th November 2021 until 3rd December 2021 from 
09:00 hrs. to 15:00 hrs. on working days upon payment 
of a non-refundable fee of Rs. 2,000.00. The method of 
payment will be by cash.

[9].   Pre bid meeting will be held on 15th November 2021 at 
10:00 hrs at Conference Hall at Nallur Pradeshiya Sabha. 
Interested bidders may attend the Pre Bid meeting at their 
own expense.

Chairman,
Local Authority Procurement Committee
Nallur Pradeshiya Sabha
14/5, Karuvepulam Road,
Kokuvil.                                                                  08.11.2021

INVITATION FOR BIDS (IFB III)

Construction of Shopping Complex on 
Existing Market at Kokuvil Stage-II

2021 etk;gH 10Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 52>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122B116** LKA18222E133** LKA36422K118**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
20,000 15,000 17,000 52,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 etk;gH 10

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 etk;gH 12

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 etk;gH 12

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2021 etk;gH; 10> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 

trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vd;.b.it.rp. tPurpq;f

gjpy; nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

  gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

 tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; Kjph;r;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrhp cz;bay; 

Kjph;r;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw Vw;GilajhFk;. mjhtJ 2022 

,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk;> nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J 

tUfpd;w mYty; ehsd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

mk;gfKt gpuNjr rig

2022 Mk; tUlj;jpw;fhd tpepNahfj;ju;fs; 
cld;gbf;ifahsu;fis gjpT nra;jy;

2022 Mk; tUlj;jpy; ,g; gpuNjr rigf;F cg ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfis 

ngw;Wf; nfhLf;ff; $ba tpepNahfj;ju;fisAk; epu;khzpg;G gzpfis Kd;ndLf;ff;$ba 

cld;gbf;ifahsu;fisAk; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; 31.12.2021 k; ehs; tiu 

khj;jpuk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

Rakhf jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fspD}lhf xt;nthU gpuptpw;Fkhf jdpj;jdpahf tpz;zg;gpf;f 

Ntz;Lk;. fhNrhifs;> fhRf;fl;lisfs; 'jtprhsu; mk;gfKt gpuNjr rig> fpdpfj;Njid." vDk; 

ngaupw;F tiuag;gly; Ntz;Lk;. (ciwapy; ,lg;gf;f Nky; %iyapy; tpepNahfj;ju;fs; gjpT 

nra;jy; 2021 vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; ,l Ntz;Lk;.)

cg ml;ltiz

&gh

1. midj;J tpjkhd fhfpjhjpfs; 1>500.00

2.  kpd; cgfuzq;fs; (fzdp> NuhdpNah ,ae;jpuk; >njhiyefy; ,ae;jpuk;> gpujp 

vLf;Fk; ,ae;jpuk;> fzf;fpLk; ,ae;jpuk;) 

1>500.00

3. jsghlq;fs; 2>000.00 

4. midj;J tpjkhd kpd; cgfuzk; 1>500.00 

5. mr;rply; eltbf;iffs; kw;Wk; Gifg;gl gpujp eltbf;iffs; 1>000.00 

6. Rfhjhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkp ehrpdpfs; 1>000.00 

7. thfdk; fhy;;eil mDkjp ,yf;f jfLfs;/tPjtup/rPUil nghj;jhd; 1>000.00 

8. fl;bl nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> Rz;zhk;G> $iu cgfuzq;fs;) 2>000.00 

9. thfd cjpup ghfq;fs; 2>000.00 

10. ePu;f;Foha; cgfuzq;fs; 2>000.00 

11. nfhq;fpwPl; cgfuzq;fs; 1>000.00 

12. lau; bAg; kw;Wk; Ngl;lup 2>000.00 

13. Mil kw;Wk; rPUil toq;Fjy; 1>000.00 

14. ghJfhg;G cilfs; kw;Wk; fUtpfs; 1>000.00

15. kuk; ntl;ly; (gyif> guhiy> uPg;ig) 500.00 

16. jtuq;fs;> cuk;> vz;nza; kw;Wk; G+q;fh myq;fupg;gjw;fhd nghUl;fs; 500.00 

17. ,ug;gu; Kj;jpiu kw;Wk; ngau; gyiffs;/b[ply; gpupd;bq; 500.00 

18. ghyu; ghlrhiy cgfuzk; 1>000.00 

19. rpWtu; G+q;fh cgfuzk; 1>000.00 

20. jhu; toq;Fjy; 1>000.00

02. Nrit toq;Fjy; &gh. 

21. gpuahz Nritfs; 500.00 

22. thfdk; Gduikg;G 2>500.00 

23. thfdk; ru;tp]; nra;jy; 2>500.00 

24. mYtyf cgfuzk; GJg;gpj;jy; 1>000.00 

25. msntLf;Fk; eltbf;iffs; 500.00 

26. thu;glQ; nra;jy; 500.00 

27. rPl; ftu; kw;Wk; F\d; ftu; 500.00 

28. czT tiffs; toq;Fjy; 500.00 

29. fzdp kw;Wk; kpd; cgfuzk; rPuikg;G 1>000.00 

30. tbtikg;ghsu;fs; 1>500.00

cld;gbf;ifahsu; gjpTf; fl;lz tpguk;

01. &.25>000.00 tiu &. 500.00 

02. &. 25>000.00 Kjy; &. 50>000.00 tiu &. 750.00 

03. &.50>000.00 Kjy; &.100>000.00 tiu &.1>000.00 

04. &.100>000.00 Kjy; &.250>000.00 tiu &.2>500.00 

05. &.250>000.00 Kjy; &.500>000.00 tiu &.5>000.00 

06. &.500>000.00 Nky; mjpfupf;Fk; xU ,yl;rj;jpw;F Nkyjpfkhf &.1>000.00

epu;khzpg;G eltbf;iffSf;fhd cld;gbf;ifahsuhf gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLk; njhif 

&. 25>000.00 w;F mjpfkhapd; nrhj;J njhlu;ghd rhd;wpjo; my;yJ mur epWtdj;jpdhy; my;yJ 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l epWtdj;jpdhy; gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjopd; gpujp Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03. tpjpKiw

i.  gjpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fsplk; tpiy kDf;fis miof;fg;gLtJld;> toq;fg;gLk; 

cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; vk;khy; Kd;itf;fg;gLk; tpiyfSf;F mika toq;f Ntz;Lk;. 

toq;f Kbahj cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fis epuhfupf;Fk; cupik rigf;F cz;L. 

ii.  rigapd; Njitf;fika cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs;> Nritfs; rigapd; tpUg;gj;jpw;F 

mika vt;tplj;jpYk; ngw;Wf; nfhs;Sk; cupik rigf;F cz;L. 

iii  cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ Njitf;F Vw;g rigapd; 

Ntz;LNfhSf;F mika gpuahz trjpfis ngw;Wf; nfhLf;f tpepNahf];ju;fs; xg;Gf; nfhs;s 

Ntz;Lk;.

03.11.2021 k; ehs;> 

mk;gfKt gpuNjr rig> 

fpdpfj;Njid.

vy;.gp.[arq;f ngNuuh> 

jtprhsu;> 

mk;gfKt gpuNjr rig> 

fpdpfj;Njid.

2021/ 2022 Mk; Mz;Lf;fhf ntFrd Clf 

mikr;Rf;F nrhe;jkhd mYtyff; fl;blq;fs; 

kw;Wk; Njhl;lq;fis Rj;jk; nra;tjw;fhd 

tpiykD Nfhuy;

ntFrd Clf mikr;Rf;F nrhe;jkhd mYtyff; fl;blq;fs; kw;Wk; 

Njhl;lq;fis Rj;jk; nra;Ak; Nritia toq;Ftjw;F ntFrd Clf mikr;R 

%yk; jFjpAila epWtdq;fspy; ,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  tpiykDf;fis mikr;rpdhy; toq;fg;gLfpd;w gbtj;jpy; khj;jpuNk rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. ngWif Mtzq;fis NfhUfpd;w epWtdk; Jg;GuT Nritia 

toq;Fjy; njhlu;gpy; Fiwe;jJ %d;W Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj 1000 &gh fl;lzj;ij mikr;R rpwhg;guplk; nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;j gpd; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu fzf;Fg; gpuptpy; ,Ue;J ngWif 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

03.  ngWif Mtzq;fs; 2021.11.23 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu toq;fg;gLk;.

04.  Kiwahf jahupf;fg;gl;l ngWif Mtzj;ij Kj;jpiu ,l;L 2021.11.24 Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 f;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW>

jiytu;

fdp\;l ngWiff; FO

ntFrd Clf mikr;R

vrpjprp nkJu

,y.: 163> fpUsg;gd khtj;ij

nghy;N`d;nfhl

nfhOk;G 05

vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g KbAk;. mt;thwpy;yhtpl;lhy; iffshy; 

nfhz;Lte;J mikr;rpd; jiyik fzf;fhsu; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. Fwpj;j Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fpd;w 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

05.  tpiykDf;fs; Vw;gJ 2021.11.24 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F KbTWtNjhL KbTw;w 

cld; jpwf;fg;gLk;. me;j re;ju;g;gj;jpw;F ePq;fs; my;yJ cq;fsJ mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;.

06.  ngWif Mtzq;fis ntFrd Clf mikr;rpd; fzf;Fg; gpuptpy; ,ytrkhf 

guPl;rpf;f KbAk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fSf;F njhiyNgrp ,yf;fk; 011 – 2513464 Clhf jiyik 

fzf;fhsiu miog;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jiytu;

fdp\;l ngWiff; FO

ntFrd Clf mikr;R

ngWif mwptpj;jy;
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tpiy kDf;Nfhuy;
khtl;l nrayfk; Gj;jsk; 

Gj;jsk; khtl;l nrayfj;jpdhy; gpd;tUk; nraw;wpl;lq;fs; njhlu;ghf 

jpwe;j tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd

njh. 

,y
tpiy kD ,y nraw;wpl;lj;jpd; ngau;

rPlh 

gjptpyf;fk;

kPs; nrYj;jg; 

glhj tpiy 

kD itg;Gj; 

njhif (&gh).

tpiykD gpizg; 

gzk; (&gh)/
nry;YgbahFk; jpfjp

01 PU/PR/CO/21/38

rpyhgk; 

Kd;Nd];tuj;jpypUe;J 

nkuty tiuahd 

mdu;j;jq;fis Fiwj;jy; 

njhlu;ghd 

nraw;wpl;lq;fSf;fhd 

epu;khz gzpfs; (tpiy kD 

Kw; $l;lk; 2021.11.19 Mk; 

jpfjp fhiy 10 kzpastpy; 

rpyhgk; gpuNjr nrayfj;jpy; 

eilngWk;.)

C-5 my;yJ 

C-6 kl;Lk; 
(ePu;g;ghrdk;)

5>000.00 159>000.00 2021.12.31

02
PU/PR/SER/21/39

2022 Mk; Mz;bw;fhd 

khtl;l nrayfk; kw;Wk; 16 

gpuNjr nrayfq;fspy; 

cs;s thfdq;fis 

fhg;GWjp nra;jy;

-
1>000.00

-

03
PU/PR/SER/21/40 2022 Mk; Mz;bw;fhd 

Jg;GuT Nritia 

Nkw;nfhs;sy;.

epWtdj;jpy; 

gjpT nra;j 

rhd;wpjo;

1>000.00

njupTnra;ag;gl;l 

tpiy kDjhuu; 

khtl;l nrayhsupd; 

ngaupy; (&gh.50>000) 

gpizg;gzj;ij 

itg;gpyply; 

Ntz;Lk;.

02.  Nkw;$wg;gl;l njhlu; ,yf;fk; 01>02 kw;Wk; 03 njhlu;ghd tpiy kD Mtzq;fs; 2021.11.08 Me; jpfjp 

jpq;fl;fpoik njhlf;fk; 2021.11.26Me; jpfjp nts;spf;fpoik tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lzj;ij Gj;jsk; khtl;l nrayf tshfj;jpy; mike;Js;s ,yq;if tq;fpf; 

fpisapy; nrYj;jpa gpd;du; nfhs;tdT myfpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  tpiy kDtpid tpiy kD topfhl;lw; Nfhitapy; ,y. 19Mk; gpuptpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW njhFjp ,uz;Lld; 

$bajhf G+u;j;jp nra;J Kj;jpiuaplg;gl;L fbj ciwapd; ,lg; gf;f Nky; %iyapy; cupa tpiy kD 

,yf;fk; kw;Wk; Ntiy tplaj;jpid Fwpg;gpl;L 2021.11.29 Mk; jpfjpahd nts;spf;fpoik gp.g 2.30 kzpf;F 

Kd;du; fpilf;ff;$bathW khtl;l nrayhsu; / jtprhsu;> jpizf;fs nfhs;tdT rig khtl;l nrayfk; 

Gj;jsk; vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW my;yJ khtl;l nrayf nfhs;tdT myfpy; 

itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,LkhNwh Ntz;lg;gLfpd;wdu;. gp.g. 2.30 kzp epiwtile;jJk; 

tpiy kDg;gj;jpuk; khtl;l nrayff; nfhs;tdT myfpdhy; jpwf;fg;gLk;.

04.  jifikahd epWtdq;fis njupT nra;tjpy; epWtd gjpT kw;Wk; mDgtq;fs; cl;gl;l midj;J 

tplaq;fSk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk; vd;gjhy; cq;fs; mDgtq;fis cWjpg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd 

Mtzq;fspd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfis rku;g;gpg;gJ fl;lhakhFk;

05.  tpiy kDf;fs; 01 kw;Wk; 02 njhlu;ghf ,k;khfhzj;jpy; gjpTnra;j xg;ge;jf;fhuu;fSf;F 5% Kd;Dupik 

toq;fg;gLk;.

06.  tpiy kD jpwf;fg;gLk;NghJ tpiy kDjhuu; my;yJ mtupdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhup fye;J 

nfhs;tjw;F mDkjpAz;L.

07.  tpiykD gpiz Kwp tq;fp gpizKwpahf ,Uj;jy; mtrpak;.

08.  Nkyjpf tpguq;fSf;F khtl;l nrayfj;jpd; www.puttalam.dist.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; kw;Wk; 

0322265233> kw;Wk; 032-2265335 vd;w njhiyNgrp topapD}lhfTk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

    2021.11.08

Nf.[p.tpN[rpwp

jtprhsu;> khtl;l nrayhsu;> 

jpizf;fs nfhs;tdT rig 

Gj;jsk; epu;thf khtl;lk;

njhlq;nfhl gpuNjr rig

njhlq;nfhl gpuNjr rigf;F 2022Mk; tUlj;jpw;fhf fPo;f;fhZk; nghUl;fs; kw;Wk;; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUl;L toq;FeHfs;> cw;gj;jpahsHfs;> 

tpahghu epWtdq;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 2021.12.14Mk; 

jpfjp tiu  tpz;zg;gq;fs;  vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

Rakhfj; jahhpj;Jf;nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gq;fis tpahghu ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp 

kw;Wk; gjpTf; fl;lzj;Jld; jiytH> njhlq;nfhl gpuNjr rig> njhlq;nfhl vDk; 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022vdf; 

Fwpg;gplTk;. NkYk; Njitg;gLk; NghJ khjphpfisr; (rhk;gy;) rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

gjpTf; fl;lzj;ij xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. fhNrhiy 

fhRf; fl;lis jiytH njhlq;nfhl gpuNjr rigapd; ngaUf;F nrYj;j Ntz;Lk; vd;gJld;  

mYtyfj;jpw;F tUif je;J nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;syhk;.

njhlh; 

,y
toq;fy;

gjpT nra;t 

jw;fhd fl;lzk;

(&gh rjk;)

     toq;fy;fs;

1
midj;J tifapyhd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mr;rplg;gl;l 

fhfpjhjpfs; 

1200.00

2 mYtyf cgfuzq;fs;; 1200.00

3
Jg;GuNtw;ghl;L nghUl;fs; (Rj;jpfhpg;Gfs;) kw;Wk; cgfuzq;fs; 

(fk;g+l;];> ifAiwfs;> Kff;ftrq;fs;) 

1200.00

4 fl;blg; nghUl;fs; (fy;> kzy;> rPnke;J) 1200.00
5 thfd laH kw;Wk; ba+g;fs; 1200.00
6 thfd cjpupg;ghfq;fs; 1200.00
7 ,Uk;Gf; Foha;fs;/ ePHf;Foha; Jizg;ghfq;fs; 1200.00
8 jfdrhiyf;fhd vhpthA 1200.00
9 E}yfq;fSf;fhd Gj;jfk;> rQ;rpif 1200.00
10 ngaH gyiffs;> ngdh; kw;wk; ];bf;fh; 1200.00

11
fzdp kw;Wk; Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpuq;fSf;fhd NlhdH, 
hpgd;> fhh;l;hpr;

1200.00

12 Fg;igj; njhl;bfs; kw;Wk; nfhk;Ngh];l; njhl;bfs; 1200.00
13 rpWtH tpisahl;L cgfuzq;fs; 1200.00
14 fUtp kw;Wk; cgfuzk; 1200.00
15 epwg;g+r;R kw;Wk; g+Rk; nghUl;fs; 1200.00

16
tPjp tpsf;F guhkhpg;G nghUl;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F 

njhFjpfs;

1200.00

17 fzdp> Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpuq;fs;;> mr;Rg; nghwpfs;; 1200.00
18 rPUilfs; 1200.00
19 jhH> Nfhyh];> Kd;thHg;Gfs; 1200.00

20
rPnke;J rhHe;j cw;gj;jpfs; (Gnshf;fy;> `pa+k; Foha;fs;;> 

fk;gpj; J}z;fs;> g+q;fh thq;Ffs;)

1200.00

21
thlif mbg;gilapy; thfd ,ae;jpu cgfuzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;sy;

1200.00

     Nritfs;

1 thfdq;fs; / ,ae;jpu cgfuzq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 1200.00

2
fzdp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

nra;jy;
1200.00

3 thfd / ,ae;jpu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1200.00
4 thfdj;jpw;fhd jfu Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;Rfs; 1200.00
5 thfdq;fSf;fhd F\d; Ntiyfs; 1200.00
6 tspr;rPuhf;fpfspd; guhkhpg;G 1200.00
7 epy msit Ntiyfs; 1200.00
8 mr;R Ntiyfs; 1200.00
9 xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; 1200.00

nghJ epge;jidfs;. 

01.  gjpT nra;j toq;FeHfsplk; tpiyfs; Nfhug;gLtJld;> re;jHg;gj;jpw;Nfw;g mjw;F 

Gwk;ghfTk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; ngw;Wf; nfhs;Sk; cupikia rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. 

02.  Kd;dwptpj;jypd;wp cupa Kiwapy; tpiy kDf;fisr; rkHg;gpf;fhj> Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

tpiy kDf;fSf;F kw;Wk; Njitahd juj;jpw;F mikthf nghUl;fs; toq;f ,ayhky; 

NghFk; midj;J toq;FeHfspdJk; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. (gjpTf; fl;lzk; kPsr; 

nrYj;jg;gl khl;lhJ.) 

03.  midj;J toq;fy;fSf;Fk; Mff; Fiwe;jJ 60 ehl;fs; fhy vy;iyf;F rigf;F fld; 

trjpfs; toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

04.  ,q;F Fwpg;gplg;glhj epge;jidfs; tpjpg;gjw;F kw;Wk; tpiy kDf;fis Vw;Wf; 

nfhs;tjw;F my;yJ epuhfupf;Fk; G+uz cupik rigf;F cz;L vd;gJld;> njhlq;nfhl 

gpuNjr rigapd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

 

 Nf.tP.B.b. tp\;t rhe;j>

 jiyth;>

2021.11.08 jpfjp njhlq;nfhl gpuNjr rig> njhlq;nfhl.

toq;;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg;; gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;

1964 ,yf;fk; 28d; jpUj;jg;gl;lg;gb 

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

RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y : gh/fh/2/RtP 22-2018/10

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y:

4-3/7/2019/vr; lg;spt;/215

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf ;fg ;gl ;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

26.03.2021Mk; jpfjpa 2220/77 ,yf;f 

murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khfhzk;  : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsh; gphpT : ghJf;if

fpuhk epyjhhp gphpT :  ,y.459V> g`y 

Nghg;Ng

fpuhkj;jpd; ngah; :  Nghg;Ng

tiugl ,yf;fk; : 9797

Jz;L ,yf;fk; : 15> 16 (Jz;L 02)

tp];jPuzk; :  15-0.0083 n`f;lahh;

   16-0.0023 n`f;lahh;

gpuNjr nrayhsh;

ghJf;if

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;

ghJf;if

2021.11.04

khj;jis khefu rig

tuT nryT mwpf;ifapd; 
tiuT - 2022

khefu rig fl;lisr;rl;lj;jpd; 252 Mk; 

mjpfhuk;> 212 (M) gphptpd; gpufhuk;> ,k; 

khefu rigapd; 2022 Mk; Mz;bw;fhd 

tuT nryT mwpf;ifapd; tiuT> 2021 

etk;gh; 08Mk; jpfjp Kjy; 07 ehl;fspw;F> 

khj;jis khefu rig mYtyfj;jpy; 

nghJ kf;fspd; ghprPyidf;fhf itf;fg; 

gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

re;jdk; gpufh\;

efu Kjy;th;>

khefu rig>

khj;jis

2021.10.30 Mk; jpfjp

Nfs;tpf;fhd miog;G
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> 

ed;dlj;ij> rpWtH ghJfhg;G Nrit mikr;R

khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH mYtyfk; - 2021Mk; Mz;L
fPNo ml;ltizapy; tpguk; Fwpg;gplg;gLk; epHkhzq;fs; kw;Wk; gOJ ghHj;jy;fSf;fhf 

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nrit jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Kiwikapd; fPo; Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

01 Nfs;tp Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk; jpdk;> 

Neuk;>,lk;

2021.11.05 Kjy; 2021.11.18 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu khj;jis 

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg; gzpkid

02 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021.11.19 K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; 

jghypy; my;yJ fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tp ngl;bapy; Nfs;tpfis cs;splyhk;.

03 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Neuk;

2021.11.19 Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld;

04 Nfs;tpg; gpiz ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf 

tq;fpapypUe;J my;yJ epHkhz ghJfhg;G epjpapypUe;J 

tpepNahfpf;fg;gl;l fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

ngWkjpapy; Nfs;tpg; gpiznahd;iw rfy Nfs;tpg; 

gj;jpuj;Jld; rkHg;gpj;jy;> Ntz;Lk; mj;Jld; Nfs;tpg; 

gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; fPNo ml;ltizapd; 

fhyvy;iy tiuahFk;.

05 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,lk;

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> gpuNjr Rfhjhu 

Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> vk;.rP.tPjp> khj;jis.

06 Nfs;tpfis rkHg;gpj;jy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ,U gpujpfSld; jahhpj;J ~%yg; 

gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd;W ngaH Fwpg;gpl;L NtW 

Ntwhf ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L XH ciwapy; 

,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ifj;njhopypd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j 

,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07 Nfs;tpfSld; 

rk;ge;jg;gl;l tpguq;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf

khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH 

gzpkidapy; jpl;lkply; gphptpy; njh.Ng. ,y. 

066-2226504

08 Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2021.11.12 K.g. 10.00

epHkhzq;fs; kw;Wk; 

gOJ ghHj;jy;fs;

xJf;fg; 

gl;Ls;s 

khdpaj; 

njhif

kPsspf;fg; 

glhj 

njhif 

(&)

Nfs;tpg; gpiz 

ngWkjp Nfs;tp 

gpiz 

nry;Ygbfhrhf 

(&)

fhrhf 

nrYj;Jt 

jhapd; (&)

(PSDG)

40

khj;jis nghJ 

itj;jparhiyapd; 

kUj;Jt thA mikg;ig 

cUthf;Fjy;

7.5 

kpy;ypad;
3000.00 75>000.00 150>000.00 2022.02.17

  Nfs;tp gpizia fhrhf nrYj;Jtjhapd;>

  khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghshpd; ngahpy;

   Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ 

vOj;J %y mjpfhuKs;s gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

   rfy Nfs;tpfSk; njhopy;El;g kjpg;gPl;L FOtpw;F mDg;gg;gLk;

   Nfs;tp toq;Fk; ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

   Nfs;tp fbjq;fspy; Nfhug;gl;Ls;s njhopy;El;g epjp kw;Wk; Vida jifikfSld; 

Mtzq;fspd; cWjp nra;j gpujpfis Nfs;tpAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jiytH

ngWiff; FO

khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH

gzpkid.

jk;Gs;s khefu rig
jk;Gs;s

1.  fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s Gj;jk; Gjpa thfdq;fs; 

kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis jk;Gs;s efu 

rigapd; rhHghf jk;Gs;s efu rig> rig ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ 

miof;fpd;whH. xd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;fhf> tpiykDjhuHfs; 

tpiykDf;fis rkHg;gpf;f KbAk;.

cUg;gb 

,yf;fk;
cUg;gb ngaH

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD 

gpizj; 

njhif (&)

vz;zpf; 

if

1 Skid - Steer Loader 3,500.00 100,000.00 1

2 buf;lH 3,500.00 150,000.00 4

3 kpd;rhu gpwg;ghf;fp 3,500.00 150,000.00 2

4 Tractor Mounted Gully Bowser 1,000.00 30,000.00 1

5 buf;lH ePH gTrH 1,000.00 22,500.00 1

6 buf;lH biwapyH 1,000.00 75,000.00 4

7 Hydraulic Plastic Baling Machine 1,000.00 2

8 gpsh];bf; F&rH nkrPd; 1,000.00 7,500.00 1

9 Rotary Compost Screener 1,000.00 1

10 ky;l;b nfhg;gH 1,000.00 1

11 gpsl;NghHk; juhR 1,000.00 30,000.00 2

12 Chain Saw 1,000.00 9,000.00 5

13 Back Pack Bush Cutter 1,000.00 4,500.00 20

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  MHKs;s tpiykDf;fis jk;Gs;s khefu rig> MizahshplkpUe;J Nkyjpf 

jfty;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (njh.Ng.,y. 0662284571> ngf;]; - 066 2284539 

- <nkapy; dambullamuniciple@gmail.com) mj;Jld; 2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 tiu 

09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu Ntiy ehl;fspy; NkNy jug;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

4.  2021.11.11 Kjy; 2021.11.29 tiu jk;Gs;s khefu rig MizahsUf;F XH 

vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; %yk MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; 

Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;. fhR nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

5.  tpiykDf;fs; 2021.11.30Mk; jpfjp 13.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G jk;Gs;s khefu 

rig> khefu ngWiff; FO>jiytUf;F tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gLk; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

6.  efy;fSldhd tpiykDf;fis> %y my;yJ efy; fbj ciwfSld; ,l;L 

,uz;L ciwfisAk; kPz;Lk; nghjpapl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

jpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.  ,e;j tplak; rk;ge;jkhf jk;Gs;s khefu rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

8.  tpiykDf;fs; 91 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (2022.03.01 tiu)

9.  2022.03.29 tiu nry;YgbahFk; NkNy tpghpf;fg;gLk; XH tpiykDg; gpiz 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH>

rig ngWiff; FO>

jk;Gs;s khefu rig

jk;Gs;s.

05.11.2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

WP NB-9977 Ashok 
Leyland Bus,  2006,  
கூடிய விமைக் க்கோரி-
க்ம்கக்கு.  வவலி்பல் 
பினோன் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  ்கோலி வீதி,  
வ்கோழுமபு-03. வ�ோ.க்ப. 
0714542 958 .
 069240

WP ND-4 968-Tata 
Marcopo lo 407 
Bus. அ தியுயர் விமை-
க்குண்டு. வெங்க -
ட்கை பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
077478 9216. 
திங்கட்கிழமையிலிரு -

ந்து வவௌ்ளிக்கிழமை 
வமை ைோத்திைம அமழ -
க்்கவும. 069442

61-5001 Nissan  
Civilian BUS. அதியுயர் 
வி ம ை க் கு ண் டு . 
வெங்கட்கை பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
077478 9216. 
திங்கட்கிழமையிலிரு -

ந்து வவௌ்ளிக்கிழமை 
வமை ைோத்திைம அமழ -
க்்கவும. 069446

WP BIT-9182 Yamaha 
R15-V3 Motor Bike. 
அதியுயர் விமை-
க்குண்டு. வெங்க -
ட்கை பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  ்கண்டி. 
077010 7270,  
077478 9216. 
திங்கட்கிழமையிலிரு -

ந்து வவௌ்ளிக்கிழமை 
வமை ைோத்திைம அமழ -
க்்கவும. 069436
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  'சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு' க�ோள்�ப் 
பிர�டனத்தில் குறிப்பிடடபடி, புரட-
சி�ரமோன மோற்றத்்தை நிச்சயமோ�த் 
தைோன் ஏறபடுத்துவதைோ�  ஜனோதிபதி 
ந�ோடடோபய ரோஜபக் ஷ கதைரிவித் -
தைோர்.

 பு ரடசி�ரமோன மோற-
்றத்்தை மக்�ள 
நவண்டி நின்்றனர். 

அதை்னச க்சய்யும் நபோது 
ஏறபடும் தைடங�ல்�ள 
மறறும் தை்ட�ளுக்கு 
மு�ம்க�ோடுக்� நவண்டி 
ஏறபடும். ஆனோலும், அச-
்சவோ்ை கவறறி க�ோள-
வதைறகு அர்ப்பணிப்புடன் 
க ்ச ய ற ப டு வ தை ோ � வு ம் 
ஜனோதிபதி குறிப்பிடடோர்.

   புனர்நிர்மோணம் க்சய்-
யப்படட 1,500 வீதி�்ை 
ஒநர �ோளில் மக்�ள போவ-
்னக்குக் ்�யளிக்கும் 
நி�ழ்வு, மண்டோதுவ 
கபோதுவி்ையோடடரங -
கில் (06) �்டகபற்றது. 
இந்நி�ழ்வில் �ைந்து 
க�ோண்டு உ்ரயோற-
றும் நபோநதை ஜனோதிபதி 
இவவோறு குறிப்பிடடோர்.

  "உைகில் ஏ்னய �ோடு-
�்ைப் நபோன்று, இைங -
்�யும் க�ோவிட19 கதைோற -
றுக்கு மு�ம்க�ோடுக்� நவண்டி ஏறபடடது. 
வீழ்சசிய்டந்திருந்தை கபோருைோதைோரத்தின் 
முன்நன அ்டயோைம் �ோண முடியோதை 
கதைோறறுந�ோயுடன், போரிய ்சவோல்�ளுக்கு 
மு�ஙக�ோடுத்து மக்�ளின் வோழ்க்்�்யப் 

போது�ோப்பதைற�ோ� பை திடடங�ள �்டமு-
்்றப்படுத்தைப்படடன" எனக் குறிப்பிடட 
ஜனோதிபதி, அன்று தைோம் வழஙகிய வோக்கு -
றுதி்ய அவவோந்ற நி்்றவு க்சய்ய முடிய-
வில்்ை. ஆனோலும், அதில் எந்தைகவோரு 
கு்்ற்யயும் ்வக்�ோது, மக்�ள தைம் மீது 
்வத்தை �ம்பிக்்�்யப் போது�ோப்பதைோ�த் 

கதைரிவித்தைோர்.
  க�ோவிட 19 ந�ோய்த்கதைோறறு �ோரணமோ -

�ச சுறறுைோ ்�த்கதைோழில் வீழ்சசி �ண்டுள-
ைது. அதைன் மூைம் இழக்�ப்படட ந�ரடி 
மறறும் ம்்றமு� கதைோழில்�ள, கிட -
டத்தைடட 03 மில்லியன்�ள ஆகும். ஒரு 
இைட்சத்து ஐம்பதைோயிரத்துக்கும் அதி -
�மோநனோர் கவளி�ோடடுத் கதைோழில் -
வோய்ப்பு�்ை இழக்� ந�ரிடடநதைோடு, 
உயர்மடடத்திலிருந்து கீழ் மடடம் 
வ்ரயோன வியோபோரி�ள வ்ர அ்ன -
வரதும் கபோருைோதைோரம் போதிக்�ப் -
படடது.

  அத்துடன், ஏறபடட போரிய கபோரு -
ைோதைோர வீழ்சசியுடனும் அபிவிருத்தி 
நவ்ைத் திடடங�ள கதைோடர்ந்து �்ட -
கபற்றன. அ்னத்து அர்ச ஊழியர்�ளுக் -
கும் இத்தினத்தில் ஊதியம் வழங�ப்பட-
டது. 04 மில்லியன் அகமரிக்� கடோைர்�ள 
கவளி�ோடடுக் �டன் தைவ்ண�்ை உரிய-

வோறு வழஙகுவதைறகு �டவடிக்்� எடுக் -
�ப்படடது. க�ோவிட19 ந�ோய்த் கதைோறறி-
னோல் போதிக்�ப்படட குடும்பங�ளுக்கும் 
தைனி்மப்படுத்தைப்படட அ்னவருக்கும் 
நிவோரண நிதி வழங�ப்படடது. க�ல்லுக்கு 
நிர்ணயிக்�ப்படட வி்ை்ய வழஙகுவ-
தைறகு �டவடிக்்� எடுக்�ப்படடது. இ்வ 
அ்னத்்தையும் போரிய கபோருைோதைோர சிக்�ல்-

�ளுடநனநய நி்்றநவறறியதைோ�வும் ஜனோ-
திபதி இஙகு நி்னவுகூர்ந்தைோர்.

 ந்சதைன விவ்சோயம் நபோன்று, மீளபி்றப்-
போக்�ச ்சக்திவலு உறபத்திக்�ோன மோற-
்றத்்தை ஏறபடுத்துவதிலும் தைோம் ஒருநபோ -

தும் பின்வோங�ப் நபோவதில்்ை என்றும் 
ஜனோதிபதி குறிப்பிடடோர்.

 பயறு, க�ௌப்பி, உழுந்து, மஞ்சள 
உடபட 16 வ்�யோன உணவுப் கபோருட-
�்ை இ்றக்குமதி க்சய்வது முழு்மயோ� 
நிறுத்தைப்படடது. இன்று அதைன் பிரதிப-
ை்ன விவ்சோயி�ள அனுபவித்து வருகின் -

்றனர். �றுவோ, மிைகு, மஞ்சளுக்�ோன உயர் 
வி்ை்ய விவ்சோயி�ள கபறறுக் க�ோள-
கின்்றனர். விவ்சோயி�ளின் ்��ளுக்குக் 
கி்டக்கின்்ற அந்தை வருமோனத்்தைக் 
கு்்றக்�ோமல் இருப்பதைறகும் நு�ர்நவோ -
்ரப் போது�ோக்�வும் �டவடிக்்� எடுப் -
பதைோ� ஜனோதிபதி இஙகு கதைளிவுபடுத் -
தினோர்.

  இந்நி்ை்ம்யப் புரிந்து 
க�ோண்டு, பசு்ம விவ்சோயச 
்சவோ்ை கவறறி க�ோளவதைறகு 
ஒன்றி்ணயுமோறு அ்னத்து 
விவ்சோயி�ளிடமும் ந�டடுக் 
க�ோண்ட ஜனோதிபதி, விவ்சோயி -
�ள மீநதைோ மக்�ள மீநதைோ அழுத் -
தைங�்ைப் பிரநயோகித்து, இம் -
மோற்றத்்தை ஏறபடுத்துவதைறகு 
தைோம் எதிர்போர்க்�வில்்ைகயன்-
றும் குறிப்பிடடோர்.

  தைோம் அதி�ோரத்துக்கு வந்தைவு-
டன், மதில்�ளில் சித்திரங�்ை 
வ்ரந்தை இ்ைஞர்�ள மோற -
்றத்்தை ஆரம்பித்தைனர். நமலும் 
பைர், ்�விடப்படடிருந்தை 
வயல்�ளில் பயிர்ச க்சய்்�யில் 
ஈடுபடடனர். அன்று ்வத்தை 
� ம் பி க் ் � யு டன் 
புரடசி�ரமோன மோற -
்றத்துக்�ோ� மீண்டும் 
முன்வருமோறு ஜனோ-
திபதி அ்னவருக்-
கும் அ்ழப்பு விடுத் -
தைோர்.

' சு பி ட ்ச த் தின் 
ந�ோக்கு' க�ோள்�ப் பிர�ட-
னத்தின்படி, �ோடு முழுவதும் 
ஒரு இைட்சம் கிநைோமீற்றர் வீதி�ளுக்குக் 
�ோர்ப்பட இடடு அபிவிருத்தி க்சய்யும் 
திடடம் ஆரம்பிக்�ப்படடது. அதைன் கீழ் 

நி்்றவு க்சய்யப்படட 
1,500 வீதி�்ை ஒநர �ோளில் 
மக்�ள போவ்னக்�ோ�க் 
்�யளிக்கும் நி�ழ்்வ 
ஆரம்பிக்கும் மு�மோ�, 
மீ�ஸ்ஆர, குடோபுபுை, �பு -
வத்தை வீதி�ள, அ்மச்சர் 
்சமல் ரோஜபக் ஷவினோல் மக்� -
ளிடம் ்�யளிக்�ப்படடன.

         
 பிரதைமர் உ்ர:
   க�ோவிட19 கதைோறறின் 

முன்நன அபிவிருத்தித் திடடங�்ை 
நிறுத்தி இருந்தைோல், இன்று இவவோறு 
1,500 வீதி�்ைத் தி்றந்து ்வக்� முடியோ -
மல் நபோயிருக்குகமன்று பிரதைமர் மஹிந்தை 
ரோஜபக் ஷ அஙகு உ்ரயோறறு்�யில் 
குறிப்பிடடோர். 

ஒரு இைட்சம் கிநைோமீற்றர் வீதி�்ை 
அபிவிருத்தி க்சய்யும் நவ்ைத்திடடத் -
தின் நபோது, கிரோமிய மறறும் நதைோடட 

வீதி�ளுக்கு முன்னுரி்ம அளிக்�ப்படட -
்தைச சுடடிக் �ோடடிய பிரதைமர், �ோட்ட 
�டடிகயழுப்புவதைறகு கிரோமிய வீதிக் �ட -
ட்மப்்ப அபிவிருத்தி க்சய்ய நவண்டும் 
என்றும் குறிப்பிடடோர்.   வீதி அபிவிருத் -

திக்கு இ்ணயோ� கிரோமிய மக்�ளின் 
கபோருைோதைோரத்்தை நமம்படுத்துவதைறகு 
நவண்டிய நவ்ைத் திடடங�ள கதைோடர் -
போ�வும் அர்சோங�ம் �வனம் க்சலுத்தியுள -
ைதைோ� பிரதைமர் இஙகு நி்னவுகூர்ந்தைோர். 

இந்நி�ழ்வில் உ்ரயோறறிய கபருந் -
கதைருக்�ள அ்மச்சர் நஜோன்்சன் கபர் -
னோண்நடோ, தூண்�ளின் நமல் நிர்மோணிக் -
�ப்படும் �ைனி புதிய நமம்போைம் மறறும் 
மத்திய அதிநவ� க�டுஞ்சோ்ையின் முதைற -
�டடம் இவவோண்டில் நி்்றவு க்சய்யப் -
படடு மக்�ளுக்கு ்�யளிக்�ப்படும் என்று 
குறிப்பிடடோர்.

 இந்�ோடடின் அபிவிருத்தி �டவடிக்்� -
�ளுக்�ோ�, உை� வஙகி 500 மில்லியன் 
கடோைர்�ள இைகுக் �டன் நிதி்ய வழங -
குவதைறகு �டவடிக்்� எடுப்பதைோ� உை� 
வஙகியின் கதைற�ோசிய வையத்தின் உபதை -
்ைவர் ஹோடவிக் கஷஃபர் இஙகு குறிப் -
பிடடோர்.  அ்மச்சர்�ள, இரோஜோங� 
அ்மச்சர்�ள, கதைன் மோ�ோண ஆளு�ர், 

போரோளுமன்்ற உறுப்பினர்�ள, மறறும் 
மக்�ள பிரதிநிதி�ள, உை� வஙகியின் 
கவளி�ோடடுப் பிரதிநிதி�ள, அ்மசசுக்� -
ளின் க்சயைோைர்�ள உளளிடட   பைரும் 
இந்நி�ழ்வில் �ைந்து க�ோண்டிருந்தைனர்.

புரட்சிகரமான மாற்றத்தை
நிச்சயம் ஏற்படுததுவேன்

 'சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு’ க�ோள்�ப் பிர�டனத்தின்்படி

புனர்ைக்�ப்்படட 1,500 வீதி�ள 
ஒநர �ோளில் ைக்�ள ்போவ்னக்கு 
்�யளிக்கும் நி�ழ்வில் ஜனோதி்பதி உறுதி

ந்சதன விவ்சோயம் எனும் ்போரிய ைோற்றத்துக்�ோ� 
்பயிர் நிலங�ளுக்குச் க்சல்லுங�ள!

அர்சோங�த்தின் மீது �ம்பிக்்� ்வத்து 
முன்வருைோறு இ்ைஞர்�ளுக்கு அ்ைப்பு  



சியாரலியயான் தலைநகர் பிரீடவுனில் லைாரி 
ஒன்றுடன் எணலணெய் யடஙகர் ய�ாதியதில் ஏற்-
படட பாரிய லெடிப்பில் குலைநதது 98 யபர் 
உயிரிழநதுள்ளனர்.   

இதன்யபாது பரபரப்பான வீதியில் ொக-
னஙகள �ற்றும் �ககள கூடியிருநதயபாது 
எணலணெய் கசிநது தீ பரவியுள்ளது. இநத 
யடஙகலரச் சூழ கருகிய நிலையில் சடைஙகள 
காணெப்படும் காடசிகல்ள உளளூர் ஊடகஙகள 
லெளியிடடுள்ளன.   

சம்பெ இடதலத பார்லெயிடட துலணெ ஜனா-
திபதி ல�ாஹ�த ஜுல்லதஹ் ஜல்யைா, இது ஒரு 
'யதசிய அனர்ததம்' என்று லதரிவிததார். காய�-
லடநதெர்களுககு இைெச �ருததுெ சிகிச்லச 
ெழஙகப்படுெதாகவும் அெர் லதரிவிததார்.   

பிரீடவுலன சூழவிருககும் �ருததுெ�லன-
கள �ற்றும் சுகாதார ல�யஙகளில் சு�ார் 92 யபர் 
சிகிச்லச லபற்று ெருகின்ைனர்.   

பரபரப்பான லசாயிதரா சநலதககு லெளியில் 
சநதி ஒன்றில் கடநத லெளளிககிழல� இநத 
விபதது இடம்லபற்றுள்ளது.   

எணலணெய் டாஙகர் அருகில் இருககும் 
எணலணெய் நிரப்பு நிலையததில் தனது 

எணலணெலய லெளியயற்றுெதற்கு நுலழயும்-
யபாயத லைாரியுடன் ய�ாதி இருப்பதாக யதசிய 
அனர்தத முகால�ததுெ நிறுெனம் குறிப்பிட-
டுள்ளது.   

ொகனததில் இருநது எணலணெய் கசிெலத 

அெதானிதத ஓடடுநர் அஙகிருநது லெளியயறி 
�ககல்ள விைகி இருககும்படி எச்சரிததுள்ளார். 
எனினும் �ககள எரிலபாருல்ள யசகரிகக முயன்-
ையபாயத லெடிப்பு இடம்லபற்றுள்ளது என்று 
அநத நிறுெனம் குறிப்பிடடுள்ளது.   

இதன்யபாது பஸ் ெணடி ஒன்று முற்ைாக எரிந-
திருப்பதாகவும் அருகில் இருககும் சநலதப் 
பகுதி �ற்றும் கலடகளும் தீப்பற்றி இருப்பதாக-
வும் அஙகிருநது ெரும் லசய்திகள லதரிவிககின்-
ைன.   

பை எரிநத உடல்கள சம்பெ இடததில் காணெப்-
படடதாக யதசிய அனர்தத முகால�ததுெ நிறு-
ெனதலதச் யசர்நத ப்ரி�ா புயரஹ லசலசய் லதரி-
விததுள்ளார். 'இது ஒரு பயஙகர�ான விபதது' 
என்று உளளூர் ஊடகஙகளுககு அெர் குறிப்பிட-
டுள்ளார்.   

ஒரு மில்லியனுககும் அதிக�ான �ககள ெசிக-
கும் துலைமுக நகரான பிரீடவுன் அணல�ய 
ஆணடுகளில் பை ய�ாச�ான அனர்ததஙக-
ளுககு முகம்லகாடுததுள்ளது.   

கடநத �ார்ச்சில் நகரின் யசறிப் பகுதியில் 
ஏற்படட விபததில் 80ககும் அதிக�ானெர்கள 
லகால்ைப்படடயதாடு 5,000ககும் அதிக�ான-
ெர்கள இடம்லபயர்நதனர்.   

2017 ஆம் ஆணடு கடும் �லழயால் யசற்று 
�ண நகலர லநாககி அடிதது ெநததில் 1,000ககும் 
அதிக�ானெர்கள லகால்ைப்படடயதாடு சு�ார் 
3,000 யபர் வீடுகல்ள இழநதனர்.
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சியாரலியயானில் எண்ணெய் யேங்கர்  
ய�ாதி ்ெரும் ்ெடிப்பு: 98 யெர் ெலி

சீனாவில் நிைவும் லபாரு்ளாதார 
வீழ்ச்சிககு �ததியில் 2022 ஆம் 
ஆணடு ஆளும் கடசி �ாநாடடில் 
ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பின் �ற்றும் பைம் -
மிகக தரப்புகளுககு இலடயய அதிகார 
யபாடடி நிைவுெதாக லசய்தி லெளியா-
கியுள்ளது.   

இதில் முன்னாள துலணெ ஜனாதி-
பதி லசய் கிஙலகாங �ற்றும் தற்யபா -
லதய துலணெ ஜனாதிபதி ெங குவிசாங 
உடபட ஜனாதிபதிககு எதிராக 
பைம்மிகக தரப்புகள இருப்பதாக 
லஹாஙலகாங யபாஸ்ட பததிரிலக 
குறிப்பிடடுள்ளது. இநத ய�ாதல் பற்றி 
சீனாவின் அரச ஊடகஙக்ளான லநட 

ஈஸ்ட �ற்றும் யசாஹு இலணெயத்ளங -
களிலும் லசய்தி லெளியாகி இருப்-
பதாக கூைப்படுகிைது. லபாலிஸார், 
உ்ளவு லபாலிஸார் �ற்றும் நீதி�ன்ைங-
கள உடபட அரசியல் சடட அல�ப்-
பின் பை மூதத அதிகாரிகளிலடயய-
யும் ய�ாதல் எற்படடிருப்பயதாடு 
கடசியின் உச்ச தலைெர் ஒருெருககு 
எதிராக துயராகம் �ற்றும் ெஞசகத -
தில் ஈடுபடுெதாக அநத லசய்தியில் 
கூைப்படடுள்ளது.   

எனினும் இது பற்றிய லசய்தி 
இலணெயத்ளஙகளில் இருநது அகற்-
ைப்படடு விடடதாகவும் அதில் கூைப்-
படடுள்ளது.

அணையாணை அணியும்  
விண்வெளி வீரர்கள்

ஐரராப்பிய தூதுவெர்கள்  
தாயவொனுக்கு விஜயம்

்ஜர்மனி ரயிலுக்குள்  
்கத்திக்குத்து தாக்குதல்

ணைைனின் ்கடைாய தடுப்பூசி:  
நீதி்மன்்றத்தில் முடடுக்்கடணை

ஈராக் பிரத்மர மீது ைடு்்காணை முயற்சி

ைருவெநிணை ்மாற்்றம்: உை்களவில்   
200க்கு ர்மற்ைடை ஆரப்ைாடைங்கள்

அதி்கார ரைாடடியில் சீன ஜனாதிைதி ஷி ஜின்பின்

ெர்ததக நிறுெனஙகளில் தடுப்பூசி 
லபறுெலத கடடாய�ாககும் ஜனாதிபதி யஜா 
லபடனின் திடடதலத அல�ரிகக ய�ல்மு-
லையீடடு நீதி�ன்ைம் ஒன்று முடககியுள்ளது.   

100ககும் அதிக�ான ஊழியர்க-
ல்ளக லகாணட தனியார் நிறுனஙகளில் 
லகாவிட-19ககு எதிராக முழுல�யாக தடுப்-
பூசி லபறுெது அல்ைது ொராநதம் யசாத-
லனககு முகம்லகாடுப்பது கடடாய�ாககப்-
படடது.   

எனினும் ஜனெரி �ாதததில் அமுலுககு 
ெரவிருககும் இநத சடடம் கடுல�யானது 

என்று நீதி�ன்ைம் குறிப்பிடடுள்ளது. இநதக 
கடடாய தடுப்பு �ருநலத இலடநிறுததிய நீதி-
�ன்ைம் இதற்கு பதில் அளிப்பதற்கு லபடன் 
நிர்ொகததிற்கு திஙகடகிழல� ெலர அெகா-
சம் அளிததுள்ளது.   

குடியரசு கடசியின் ஆடசியில் இருநது 
ஐநது �ாநிைஙகள அயதயபான்று தனியார் 
நிறுெனஙகள �ற்றும் �தக குழுககள இநத 
கடடாய சடடததிற்கு எதிராக ெழககுத 
லதாடுததன.   

ஜனாதிபதி த�து அதிகாரதலத மீறி லசயற்ப -
டுெதாக அலெ குற்ைம்சாடடின.

ஈராககியப் பிரத�ர் முஸ்தபா அல்- கயதமி, 
த�து வீடடுககு ய�ல் நடததப்படட 
ஆளில்ைா ொன் தாககுதலில் த�ககுக காய-
ய�துமில்லை என்று உறுதிப்படுததியுள்ளார்.

 தாககுதலை அடுதது, ஈராககில் அரசியல் 
பதற்ைம் அதிகரிததுள்ளது. 

 �ககள அல�தி காகக யெணடும் என்று 
கயதமி யகடடுகலகாணடார்.

 கடநத ஆணடு ய� �ாதம் கயதமி ஈராககி -
யப் பிரத�ராகப் லபாறுப்யபற்ைார்.

 கடநத �ாதம் அஙகு நடநத யதர்தலுக -
குப் பின்னர், எநதக கடசித தலைல�ப் 
லபாறுப்லப ஏற்பது என்பதில் லநருககடி 
நீடிககிைது.

 இநநிலையில் கடநத சனிககிழல� நடத -
தப்படட தாககுதலுககு இதுெலர எெரும் 
லபாறுப்யபற்கவில்லை. தாககுதலில் கயதமி -
யின் பாதுகாெைர்கள இருெர் காய�லடநத-
னர்.

யகாலழததன�ான இததலகய தாககுதல்க-
்ளால் நாடலட நிர்�ாணிகக முடியாது என்று 
கயதமி சாடினார்.

தாககுதலை ென்ல�யாகக கணடிதத 
அல�ரிககா, பிரத�ருககு ஆபதது இல்லை 
என்பது அறிநது நிம்�தி அலடநததாக 
கூறினார்.

ஈராக இராணுெம் இநத சம்பெம் லதாடர்-
பாக ஒரு லசய்தியறிகலகலய லெளியிட -

டுள்ளது. அதில், பிரத�ர் அல் கயதமி நல்ை 
உடல் நைதயதாடு இருப்பதாகவும், இநத 
தாககுதலில் கயதமியின் வீடு இைககுலெக-
கப்படடதாகவும் குறிப்பிடடுள்ளது. யெறு 
எநத விபரஙகளும் குறிப்பிடப்படவில்லை 
என யராய்டடர்ஸ் முகல�யில் லசய்தி லெளி-
யாகியுள்ளது.

அயத யபாை இநத தாககுதலை இரு அரசு 
அதிகாரிகள உறுதி லசய்திருப்பதாகவும் 
யராய்டடர்ஸ் முகல� குறிப்பிடடுள்ளது.

பிரத�ருககு பாதுகாப்பு ெழஙகும் 
பணியில் ஈடுபடடிருநத அதிகாரிகளில் 
குலைநதபடச�ாக ஆறு யபருககு காயம் ஏற் -
படடிருககைாம் என அதிகாரிகள கூறினர்.

தற்யபாது ஈராககின் பிரத�ராக இருக-
கும் அல் கதிமி, முன்னர் உ்ளவுததுலைத 
தலைெராக இருநதெர். கடநத ஆணடு ய� 
�ாதம் தான் அெர் பிரத�ராக பதவி ஏற்றுக 
லகாணடார்.

கடநத சிை ொரஙக்ளாக, ஈரானுடன் 
ஒததுப் யபாகக கூடிய ஆயுதய�நதிய குழுவி-
னர் பசுல� �ணடைததுககு அருயக யபாராட -
டஙகளில் ஈடுபடடனர்.

அெர்கள கடநத �ாதம் லெளியான 
லபாதுத யதர்தல் முடிவுகல்ள எதிர்தது 
யபாராடி ெருகின்ைனர். அதயதர்தலில் முலை-
யகடுகள நடநதிருப்பதாக ஈரானுடன் ஒததுப் 
யபாகும் ஆயுதக குழுவினர் கூறுகின்ைனர்.

சிஓபீ26 பருெநிலை �ாநாடு நலட-
லபற்றுெரும் யெல்ளயில், பருெ-
நிலை �ாற்ைததால் பாதிககப்படட 
சமூகஙகல்ளக காப்பாற்ை உடனடி 
நடெடிகலக எடுககக யகாரி, உைக 
அ்ளவில் 200ககும் ய�ற்படட ஆர்ப் -
பாடடஙகள நடததப்படடுள்ளன.  

சிஓபீ26 �ாநாடடில் பிரச்சிலனக -
ளுககுத தீர்வு காணபதில் அெசரம் 
காடடப்படவில்லை என்று பருெ -
நிலை ஆர்ெைர்கள குலைகூறுகின்ை-
னர்.  

�ாநாடு நலடலபறும் கி்ளாஸ்யகா 
நகரில் 50,000 யபர் ெலர ஆர்ப்பரிதத-
தாக ஏற்பாடடா்ளர்களும் லபாலிஸா -
ரும் லதரிவிததனர். லதன்கிழககாசியா -
லெச் யசர்நத ஆர்ெைர்களும் அதில் 
யசர்நதுலகாணடனர். பருெநிலை 
லநருககடிலயச் ச�ாளிககக கடுல�-
யான நடெடிகலக எடுககும்படி அெர்-
கள அலழப்பு விடுததனர்.  

அெர்களில் லபரும்பாயைார் ஏலழ 
நாடுகல்ளயும், ெ்ளர்நது ெரும் நாடுக -
ல்ளயும் யசர்நதெர்கள.

தாய்ொனுககு மூன்று நாள விஜயம் 
ய�ற்லகாணட ஐயராப்பிய பாராளு�ன்ை 
பிரதிநிதிகள குழு ஒன்று தாய்ொன் 
ஜனாதிபதி �ற்றும் பிரத�லர சநதிதது 
யபச்சுொர்தலத நடததியுள்ளது. ஐயராப்-
பிய ஒன்றியததின் அலனதது ஜனநாயக 
லசயற்பாடுகளில் லெளிநாடடு தலை-
யீடுகள லதாடர்பான சிைப்புக குழுயெ 
தாய்ொன் விஜயம் ய�ற்லகாணடுள்ளது. 
ஐயராப்பிய பாராளு�ன்ைம் இதுெலர 
தாய்ொனுககு உததியயாகபூர்ெ பிரதிநி-
திகல்ள அனுப்பாத நிலையில், இநதப் 
பயணெம் முககியததுெம் ொய்நததாக 
இருப்பதாக தாய்ொன் லசய்தி நிறுெனம் 
குறிப்பிடடுள்ளது. இதன்யபாது நாடு 
முகம்லகாடுககும் தலையீடுகள, தெைான 
தகெல்களுககு எதிரான யபாராடடஙகள 
லதாடர்பில் இநத பிரதிநிதிகள யபச்சு-
ொர்தலதயில் ஈடுபடடுள்ளனர்.     

லஜர்�னியின் லதன் பகுதியில் 
விலரவு ரயிலில் நடததப்படட கததிக 
குததுத தாககுதலில் குலைநதது மூெர் 
காயமுற்ைனர். அநதத தாககுதலை நடத-
தியதாகச் சநயதகிககப்படும் நபர் லகது 
லசய்யப்படடதாக உளளூர் லபாலிஸ் 
லதரிவிததது. யாருககும் ய�ாச�ான 
காயஙகள ஏற்படவில்லை என்று அறிக-
லககள குறிப்பிடடன. லரலஜன்ஸ்-
பர்க நகருககும் நியூரம்பர்க நகருககும் 
இலடயில் லசல்லும் ரயிலில் சம்பெம் 
நடநதது. தற்யபாது அெற்றுககு இலட-
யிைான ரயில் யசலெகள தற்காலிக�ாக 
நிறுததி லெககப்படடுள்ளன. தாககு-
தல்தாரர் ஏன் தாககுதலை நடததினார் 
என்பது குறிததுத தகெல் இல்லை.

ஸ்யபஸ் எகஸ் விணகைததின் 
கழிப்பலையில் கசிவு ஏற்படடுள்ள-
தால், சர்ெயதச விணலெளி நிலை-
யததிலிருநது பூமிககுப் புைப்படும் 
விணலெளி வீரர்கள, அலணெயாலட 
அணியும் கடடாயததிற்குத தள்ளப்-
படடுள்ளனர்.  

அநத விணகைததில், 4 விணலெளி 
வீரர்கள 20 �ணி யநரம் பயணெம் 
லசய்ெர் என்று அெர்களில் ஒருெ-
ரான ய�கன் ல�கஆர்தர் கூறினார். 
அதனால், கழிப்பலைக கசிலெப் 
பற்றி அதிகம் கெலைப்படவில்லை 
என்ைார் அெர். அநத நால்ெரும் 

ஏப்ரல் �ாதம் நிலையததிற்கு அனுப்-
பப்படடனர். அெர்கள நிலையத-
தின் சிை ய�ம்பாடடுப் பணிகளில் 
ஈடுபடடிருநதனர்.  

ஒரு அல�ரிககரும் இரு ரஷயர்க-
ளும் நிலையததில் இருப்பர்.

சீன உ்ளவுததுலை அதிகாரி 
ஒருெர் அல�ரிகக வி�ான நிறுெ-
னஙகளின் ரகசியஙகல்ள திருடிய -
தாக அல�ரிககாவின் நீதிபதிகள 
குழு லதரிவிததுள்ளது.  

ஷு யான்ஜுன் என்னும் அநநபர் 
லபாரு்ளாதார தகெல்கள �ற்றும் 
ெர்ததக ரகசியஙகல்ள திருடியதாக 
குற்ைம் சு�ததப்படடுள்ளது. அெ-
ருககு 60 ஆணடுகள சிலைதண-
டலன ெழஙகப்படடுள்ளது.  

ய�லும் 50 ைடசம் அல�-
ரிகக லடாைர்கல்ள அபராத�ாக 
லசலுதத யெணடும்.  

ஷு முதலில் 2018ஆம் ஆணடு 
லபல்ஜியததில் லகது லசய்யப்-
படடார். அதன்பின் முதன்முத-
ைாக விசாரலணெககாக அல�ரிககா 

லகாணடுெரப்படடார். அவொறு 
விசாரலணெககாக அல�ரிககா 
லகாணடு லசல்ைப்படட முதல் 
நபரும் அெராொர்.   

இதுகுறிதது சீன அதிகாரிகள 
லெளிப்பலடயாக எநத கருதலத-
யும் லதரிவிககவில்லை. ஆனால் 
இதற்கு முநலதய காைககடடஙக-
ளில் இநத குற்ைச்சாடடிற்கு எநத 
ஆதாரமும் இல்லை என சீனா லதரி-
விததிருநதது.  

ஷு சீனாவின் ஜியாஙசு �ாகாணெ 
கில்ள பாதுகாப்புத துலை அல�ச்-
சகததின் மூதத அதிகாரி ஆொர். 
இநத முகல�தான் எதிர் உ்ளவு, 
லெளிநாடடு உ்ளவுகள �ற்றும் 
உளநாடடு பாதுகாப்பு ஆகிய -
ெற்லை கணகாணிககிைது.

அ்்மரிக்்க வி்மான நிறுவெனத்தின்  
த்கவெணை திருடிய சீனருக்கு சிண்ற
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யாழ்ப்ாணத்தின் த�ான்்மை வாய்ந� 
நல்லூர் மை்நதிரிமை்ை, சங்கிலியன் 
சி்ை, யமுைா ஏரி உள்ளிட்டவற்றை 
்ாதுகாகக வவண்டிய�ன் அவசியத்்�, -
வ�சிய  மைரபுரி்மைகள், அருங்க்ைகள் 
மைறறும் கிராமிய சிற்கக்ைகள் வமைம் -
்ாடடு  அலுவல்கள் இராஜாங்க அ்மைச் -
சர்   விதுர விககிரமைநாயககவி்டம், யாழ.  
மைாவட்ட நா்டாளுமைன்றை உறு்பபிைரும், 
நா்டாளுமைன்றை குழுககளின் பிரதித்  �வி -
சாளரும், யாழ. மைாவட்ட ஒருங்கி்ண்ப -
புக குழுவின் �்ைவருமைாை   அங்கஜன்  
இராமைநா�ன்  எடுத்து்ரத்�ார். வநறறு 

முன்திைம் (06.11.2021)   இ்டம்த்றறை 
களவிஜயத்தின்வ்ாது, இவ்வி்டயங்கள் 
அவரால் அ்மைச்சரி்டம் எடுத்து்ரகக்ப -
்ட்டை.

இைங்்கயில்  நீண்்டகாைமைாக 
மைககள் வாழ்ந�்மைககாை சான்று -
க்ள தகாண்்ட யாழ்ப்ாண  மைாவட -
்டமைாைது, ஏராளமைாை த�ான்மைங்க்ள 
தகாண்டுள்ளது. அவற்றை ் ாதுகா்ப்து 
எமைது  மூ�ா்�யருககும், அடுத்துவரும் 
ச்ந�திககும் நாம் தசயயும் க்ட்மை எை  
இ�ன்வ்ாது   அங்கஜன் இராமைநா�ன் 
த�ரிவித்�ார்.

நல்லூரில் உள்ள ராஜதானி காலத்து 
ததான்மஙகள்ள பாதுகாகக நடவடிகளக

முல்்ைத்தீ்வச் வசர்்ந�, 
"நதுநசி" யின் கன்னி்ப் -
்்ட்ப்ாை  "�்டம் �்ந� 
வரிகள்" என்றை கவி்� 
நூலின் தவளியீடடு விழா  
நா்ள 9ஆம் திகதி  தசவ் -
வாயககிழ்மை பிற்கல் 
2.30 மைணியளவில் ஒடடு -
சுட்டான் பிரவ�சச்தசயைகத் -
திறகு அண்்மையாக உள்ள 
த்ாது வநாககு மைண்்ட்த் -
தில்  ந்்டத்றை உள்ளது.

இ்நநிகழவில் பிர�மை 
விரு்நதிைராக வவுனியா 
�மிழ சங்கத்தின் நிறுவுைர்  
�மிழருவி சிவகுமைாரன்   
கை்நது தகாள்ளவுள்ளார்.  இ்ந நிகழவாைது வவ.முல் -
்ைதீ்ன் �்ை்மையில் ந்்டத்றைவிருககிறைது. நூைாயவு -
்ரயி்ை ஒடடுசுட்டான் பிரவ�ச அபிவிருத்தி உத்திவயா -
கத்�ர் தசல்வி இராசவசகரம் �ர்மி�ா நிகழத்�வுள்ளார்.

"நதுநசி" யின  "தடம் தநத வரிகள" 
கவிளத நூல் தவளியீட்டு விழா

நா்டளாவிய ரீதியில் 2 
இைடசம் ்யைாளர்க்ள 
த�ரிவு தசயயும் வவ்ைத் 
திட்டத்திறகு  அ்மைய 
மைன்ைார் மைாவட்ட 
க ்ட ற த றை ா ழி ை ா ள ர் க ள் 
மைத்தியில் த�ரிவு தசய -
ய்ப்ட்டவர்களுககாை 
காவசா்ைகள் வழங் -
கும் நிகழவு வநறறு 
முன்திைம் க்டறதறைா -
ழில் அ்மைச்சர் ்டகளஸ் 
வ�வாை்ந�ா �்ை்மை -
யில் மைன்ைார் மைாவட்ட 
தசயைகத்தில் ந்்ட -
த்றறைது.

அ�ைடி்ப்்டயில், மைன்ைார் மைாவட்டத்தில்  
்ாசி வளர்்பபிறகாக த�ரிவு தசயய்ப்ட்ட 30  
்யைாளர்களில் 20  வ்ருககும்,  தகாடுவா 
மீன் த�ரிவு தசயய்ப்ட்ட 20  ்யைாளர்க -
ளில் 4 வ்ருககும் மு�றகட்ட காவசா்ைகள் 

வழங்க்ப்டடிரு்ந�்மை குறி்பபி்டத்�ககது.  
இயற்க  மைரணமை்்ட்ந� மைன்ைார் மைாவட்டத் -
்�ச் வசர்்ந� க்டறதறைாழிைாளர்கள் இருவருக -
காை  கா்பபுறுதிக காவசா்ைக்ள க்டறதறைா -
ழில் அ்மைச்சர் ்டகளஸ் வ�வாை்ந�ா வழங்கி  
்வத்�ார்.

 அ�ைடி்ப்்்டயில், இயற்க மைரணமை -
்்ட்ந� க்டறதறைாழிைாளர்களாை  ஏ.வஜ.எம். 
நிஜாம் மைறறும் வக.திருச்தசல்வம் ஆகிவயா -
ரின் குடும்்த்திைருககு  �ைா 250,000 ரூ்ாய 
த்னுமைதியாை காவசா்ைகள் வழங்கி ்வக -
க்ப்ட்டை. - 

மன்னாரில் கடற்றனாழிலனாளரகளுக்கு அமமச்சர
டக்ளஸி்னால் கனாச்சனாமலகள் வழங்கி மவப்பு

யாழ் ைாவட்்ட அபிவிருத்தி ஒருஙகிமைப்புக் குழுத் தமைவரும,்பாராளுைன்ற உறுப்பின-
ருைான அங்கஜன இராைநாதனுக்கும-இைஙம்க ததாழிைாளர் ்காஙகிரஸ் ்கட்சியின உ்ப 
தமைவர் தெந்தில் ததாண்டைானுக்கும இம்டயிைான ெந்திப்பு ஒனறு நநற்று  முனதினம    
இ்டமத்பற்்றது. இந்த ெந்திப்பில் ்பல்நவறு வி்டயங்கள் ததா்டர்்பா்க ்கைந்துமரயா்டப்்பட்்டதா-
்கத் ததரிவிக்்கப்்படுகி்றது. 

வட்டுக்ந்காட்ம்ட ெமூ்க ைக்்கள், கூட்டு்றவு மவத்தியொமையு்டன இமைந்து சு்கம ந்பணும நிமையதைானம்ற நநற்று முனதினம (06.11.2021) ஆரமபித்து மவத்துள்ளனர். இது வட்டுக்ந்காட்ம்ட, ததல்லிப்்பமள வீதி, ஆத்தியடி பிள்மளயார் ந்காவிைடிக்கு அரு்காமையில் 
ஆரமபிக்்கப்்பட்டுள்ளது. இவ்விழாவிற்கு விருந்தினர்்களா்க ந்பராசிரியர் சி.சிறிெற்குைராஜா (உ்பநவந்தர், யாழ் ்பல்்கமைக்்கழ்கம), Dr.M. அரவிந்தன (Endocrinologist), Dr.N. ெரவை்பவா (Obs. & Gyn.) Dr.P. சிறீகிருஸ்ைா (Orthopaedic Surgeon) Dr. S. ரஜனி (General 
Physician) Dr.T. . வீரசுதன (General Physician) Dr.P.யசிதரன (சு்காதார மவத்திய அதி்காரி ெங்காமை), Dr.R. சுநரந்திரகுைாரன (ைருத்துவ அத்தியட்ெ்கர், கூட்டு்றவு மவத்தியொமைச் ெங்கம - மூளாய், பீ்டாதி்பதி, ைருத்துவபீ்டம, யாழ் ்பல்்கமைக்்கழ்கம) ஆகிநயார் ்கைந்து-
த்காணடு சி்றப்பித்துள்ளனர். இந்நிமையத்தில் ததாற்்றா நநாய்்கள் ெம்பந்தைான அறிவூட்்டல் ைற்றும விழிப்புைர்வு வழங்கவும, குறித்த நநாய்்களினால் பீடிக்்கப்்பட்்டவர்்கள் ைற்றும நநாய் அறிகுறி்கள் ்காைப்்படு்பவர்்களுக்குத் நதமவயான ஆநைாெமன்கமள வழங்கவும 
திட்்டமி்டப்்பட்டுள்ளது. ைக்்கள் ததாற்்றாநநாய்்களினால் பீடிக்்கப்்படுவமத தடுப்்பநத இதன நநாக்்கைாகும. 

வட்டுக்கோட்்டை சுகம் ்ேணும் நி்ையம் திறப்புவிழோ

வடடுகவகாட்்ட 
அரசடி கிராமைத்-
தில் அண்்மையில்  
இ்டம்த்றறை சாதிய 
வன் மு ் றை யி ை ா ல் 
் ா தி க க ்ப ் ட ்ட 
மைகக்ள வ�சிய மைர-
புரி்மைகள் , அருங் -
க்ைகள் மைறறும் 
கிராமிய வமைம்-
்ாடடு இராஜாங்க 
அ்மைச்சரும் இைங் -
்கயின் முன்ைாள் 
பிர�மைர் ரடணசிறி 
விகரமைநாயககவின் 
மைகனுமைாை விதுர 
வி க ர மை ந ா ய க க 
வநறறு முன்திைம் 
(06/11/2021) ச்ந -
தித்�ார்.   

யாழ வமைடடுக -
குடிகளின் உள்ளக ஒடுககுமு்றையிைால் காைம் 
காைமைாக ்ாதிகக்ப்டடு வரும் இம்மைககளின் துய -
ரங்க்ளக வகட்டறி்ந� அ்மைச்சர்,  இ்ந�  சாதிய �ாக -
கு�ல் சம்்வத்து்டன் த�ா்டர்பு்்டய ஆைால் இது 
வ்ரககும் ்கது தசயய்ப்்டா�வர்க்ள வி்ர்நது 
்கது தசயயுமைாறு பிரதி்ப த்ாலிஸ் மைா அதி்ருககு 
அறிவுறுத்திைார். 

இ்பபிரவ�ச ்ா்டசா்ைகளில் சாதிய ரீதியிைாை 
ஒடுககுமு்றைகள் நிைவுகின்றைை. 

்ா்டசா்ைகளில் மைாணவச் வசர்க்ககளின் வ்ாது 
சாதி ்ார்்ப்து வ்ான்றை ந்டவடிக்ககளுககு கல்வி 
அ்மைச்சர் ஊ்டாக கடு்மையாை ந்டவடிக்ககள் 
எடு்ப்�றகாை ஒழுங்குக்ளயும் அவர் வமைற -
தகாண்்டார். வகாயில்கள் , வணககஸ்�ைங்கள் 
வ்ான்றைவறறில் இ்டம்த்றும் சாதிய ஒடுககுமு -

்றைகள் த�ா்டர்்ாக யாழ சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் 
வமைறதகாள்ள வவண்டிய சட்ட ரீதியிைாை ந்டவடிக -
்ககள் குறித்தும் அ்மைச்சர் ஆவைாச்ை வழங்கி -
யது்டன் இ்வ குறித்து த�ன்னிைங்்கககு த�ளிவு 
்டுத்தி யாழ வமைடடுககுடிகளின் சாதிய ஒடுககுமு -
்றைக்ள சமூகத்தில் இல்ைாத�ாழிகக �ான் என்றும் 
்ாதிகக்ப்ட்ட மைககளுககு து்ண நிற்�ாகவும் த�ரி-
வித்�ார்.  

வட்டுக்காட்ளட அரசடி கிரா்மத்தில் இராஜாஙக அள்மசசர் விதுர விகர்மநாயகக

வடடுகவகாட்்ட த்ாலிஸ் பிரி-
விறகுட்ட்ட மூளாய ்குதியில் 
வசிககும் மைாணவன் ஒருவர் வநறறு 
முன்திைம் (06) �ைது நண்்ர்களு -
்டன் ்ா்டசா்ையில் சிரமை�ாைம் 
தசயய்பவ்ாவ�ாக கூறிவிடடு 
தசன்று சுழிபுரம் - திகக்ர ்குதி-
யில் உள்ள கிணறு ஒன்றிவை நீ்நது -
வ�றகாக தசன்றிரு்ந�ார்.  

இ்ந�நி்ையில் அவர் நீ்நதிக 
தகாண்டிருககும்வ்ாது திடீதரை 
நீரில் மூழகியுள்ளார். 

இ�்ை அவ�ானித்� அவரது 
நண்்ர்கள் அயலில் உள்ளவர்க்ள அ்ழத்து அவ்ரக கா்ப -
்ாறறி மூளாய ்வத்தியசா்ைககுக தகாண்டு தசன்றிரு்ந� -
ைர்.  

மூளாய ்வத்தியசா்ையில் இரு்நது குறித்� இ்ளஞன் 
யாழ. வ்ா�ைா ்வத்தியசா்ைககு அ்ழத்துச் தசல்ை்ப்ட -
்டவ்ாது அவரது உயிர் பிரி்ந�து.  

குறித்� மைாணவனின் ச்டைம் �றவ்ாது பிவர� ்ரிவசா�்ை-
களுககாக யாழ. வ்ா�ைா ்வத்தியசா்ையில் ்வகக்ப்ட -
டுள்ளது.  

மூளாய ்குதி்யச் வசர்்ந� பிர்ாகரன் ரஜீவன் என்றை 18 
வயது மைாணவவை இவ்வாறு உயிரிழ்நதுள்ளார்.  

நீநதச தசன்ற ்மாணவன கிணற்றில்
மூழ்கி பலி! - சுழிபுரத்தில் சம்பவம்   

இந்து ெைய, ்கைாொர அலுவல்்கள் திமைக்்களத்தின ஏற்்பாட்டில், ்கந்தெஷ்டி விரத புணணிய ்காைத்தில் 
ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கநாவைர் ைணிைண்ட்பத்தில் ைாமை மூனறு ததா்டக்்கம நானகு ைணிவமர முரு்க ்பக்திப் 
்பா்டல்்கள் இமெ அர்ச்ெமன நி்கழ்வு  இ்டமத்பற்று வருகி்றது. இரண்டாம நாள் நி்கழ்விநை இளம மெவப்-
புைவர், திருமும்ற தநறிச்தெல்வர்  தஜயராொ அருள்தாஸ் குழுவினரின ‘முரு்க ்பக்திப் ்பா்டல்்கள்’ இமெ 
நி்கழ்வு இ்டமத்பற்்றது. அணிநெர் ்கமைஞர்்களா்க வயலின – .ந.குைதீ்பன , மிருதங்கம – அ.ெணமு்கப்-
பிரியன,   ்கஞ்சிரா – ்ப.த்கௌரீென  
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ன் குமிழில் இழைகள் சூடாகி 
மெதுவாக ஒளிரதமதாடங்கி 
தன்ழனைச் சூை உள்்ள வாயுகக-

ழ்ளயும் சூடாககி ஒளிரமெயவதன் 
மூலம் ஒளிழைப் பரவச் மெயவழதப் 
பபால் திராடகப் பயிற்சியின் மூலம் 
ஆக்ா ெககரததில் உருவாகும் ஒளிக-
கற்ழறை மெதுவாக விரிந்து மூழ்ளழை பிர-
காசிககச் மெயயும். கணகழ்ள மூடி இந்த 
ஒளிககற்ழறைழைப் பாரககதமதாடங்க 
இந்த ஒளி நிரந்தரொக பதாற்றைெளிப்பது 
திராடக ொதழனையில் - பிந்து பைாகததில் 
இரணடாவது நிழல முன்பனைற்றைம் அழட-
கிபறைாம் என்பதன் அறிகுறிைாகும். இந்த 
ொதழனை ஆரம்பததில் 05 நிமிடங்களில் 
மதாடங்கி பின்பு சிறித்ளவு அதிகரிதது 
அதிகபடெொக 30 நிமிடங்களிற்கு 
உைரதத பவணடும். இதற்கு பெல் பயிற்-
சிககககூடாது. 

மூன்றைாவது நிழலழை உறுதிைாக 
எடடிை பின்னைர தினைெரி பிந்து பைாகப் 
பயிற்சியில் ொதகன் தனைது மூழ்ள முழு-
வதும் ஒளி நிரம்புவதாகவும் அந்த ஒளி 
உடல் முழுவதும் நிரம்பி ஒவமவாரு கலத-
திலும் நிழறைந்து உடல் ஒளி மபறுவதாக 
பாவிகக பவணடும். 

ஆக்ா ெககரததில் இப்படி பிரகாெ-
ொனை ஒளியிழனை ொதகன் தீவிரொக திைா-
னிப்பதன் மூலம் ொதகனின் ெபனைாெகதி-
யும் இச்ொெகதியும் அதிகரிககும். இப்படி 

ொதழனையின் பேரம் அதிகரிகக அதிகரிகக 
ொதகழனைச் சூை உள்்ள காந்த ெணடலம் 
அதிகரிககும். ஆக்ா ெககரம் பைாகத-
தில் ஆறைாவது அறிவிழனைக குறிககும் ெக -
கரொகும். கண சிவன், துரகழக ஆகிை 
மதயவங்களில் மேற்றியில் உள்்ள மூன் -
றைாவது கண்ாக ஆக்ா ெககரம் குறிக -
கப்படடிருககும். புரா்ங்களின் படி 
சிவமபருொன் இந்தக கணணில் இருந்து 
தீப்மபாறிகழ்ள வீசிபை காெபதவனின் 
ெலரககழ்கழ்ளயும், காெபதவழனையும் 
மபாசுககினைார என்பது கூறைப்படுகிறைது. 

உடலிைல் அடிப்பழடயில் ஆக்ா ெக -
கரததின் அழெவிடம் பிடரியூடரி ெற்றும் 
பீனிைல் சுரப்பிகழ்ளக குறிககிறைது. இந்தச் 
ெககரம் எெது சூக்ெ உடலின் கண்ா-
கும். இந்த ழெைதழத விழிப்பழடைச் 
மெயவதன் மூலம் ஒருவன் சூக்ெ அறி-
விழனையும், இரகசிைங்கழ்ளயும், பழைை 
ெம்பவங்கழ்ள ேடககப்பபாகும் ெம்பவங்-
கழ்ளயும் பேருககு பேர காணும் ஆற்றைழல-
யும் மபறை முடியும். 

எப்படி எக்ஸபரயின் உதவியுடன் 
உடலின் அகப்பாகங்கழ்ள கா்முடியுபொ 
அழதப்பபால் இந்த ஆக்ா ெககர விழிப்-
பால் சூக்ெ உலகப் பாரழவயிழனைப் மபறை-
முடியும். ஆக்ா ெககரததிலிருந்து மவளிப்-

படும் ஆற்றைல் மிகவும் ெகதி 
வாயந்தது. இந்தக கண ்ானைததால் விழிப்-
பழடந்தால் ஒருவன் மதாழலககாடசியில் 
படம் பாரப்பழதப் பபான்று தூரதிருஷ்டி-
ழைப் மபறைலாம். ெஞெைன் ெகாபாரதப்-
பபாழர இப்படி தூரதிருஷ்டி ஆற்றைலால் 
பாரதபத திருதராஷ்டினைனிற்குக கூறினைார. 
இந்த மூன்றைாவது கண்ால் காணும் 
உலழக எெது ்ஸதுல கண்ால் கா்முடி-
ைாது.

(மதாடரும்)
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 ்பண்டிட் ஸ்ரீ ராம சர்ைா ஆசசார்்ா  
தமிழில்: ஸ்ரீ ஸக்தி சுைனன்  

18705)  தமிழ்க கடவுள் முருகன் என்று அழனைவராலும் பபாற்-
றைப்படுபவர? முருகப்மபருொன்  

18706)   ‘குறிஞசி நிலக கடவுள்’ என்று பபாற்றைப்படுபவர ைார?  
முருகப்மபருொன்  
 18707)  மெந்நிறை பெனிைன் என்று பபாற்றைப்படுபவர ைார?  
முருகப்மபருொன்  
 18708)  பெவற்மகாடிபைான் என்று பபாற்றைப்படுபவர ைார?  
முருகப்மபருொன்  
18709)  சூரிைனுககு ஒப்பானைவன் என்றும் பபெப்படுகின்றைவர 

ைார?  
முருகப்மபருொன்  
18710)  முருகப்மபருொனின் வலப்புறைம் உள்்ள ஆறு கரங்க-

ளில் என்மனைன்னை இருககும்?  
 அபைகரம், பகாழிகமகாடி, வஜ்ஜிரம், அங்குெம், அம்பு, பவல் 
என்றை ஆயுதங்கள்  
18711)  இடப்புறைம் உள்்ள ஆறுகரங்களில் என்மனைன்னை இருக-

கும்?  
 வரெளிககும் ழக, தாெழர, ெணி, ெழு, தணடாயுதம், வில் 
பபான்றைழவ   
 18712)  முருகனுககு உருவமில்லாத பகாவில் எங்கு இருககி-

றைது?  
 விருததாெலததில் உள்்ளது.  
18713) இததல முருகனின் மபைர என்னை?  
‘மகா்ளஞசிைப்பர.’  
18714) இததலதழத பவறு எவவாறு அழைப்பர?  
 அருவுருவ நிழல பிராரததழனை தலம் என்று   
 18715)  சிறிது காலம் ோன்முகனுககுப் பதிலாக பழடப்புத 

மதாழிழல மெயதவர ைார?  
முருகப்மபருொன்  
 18716) ‘விொகன்’ என்று  அழைப்பது ைாழர?
முருகப்மபருொழனை  
 18717) ‘விொகன்’ என்றைால் என்னை?
‘ெயிலில் ெஞெரிப்பவன்’ என்பது மபாரு்ளாகும். 
18718) முருகனுககு இந்த மபைர வரக கார்ம் என்னை?
விொக ேடெததிரததில் பிறைந்ததால்

      க்க. ஈஸவரலிங்கம
தமிழர் நற்பணி ைன்்றத் தமைவர்

அவர வீடடுத தழலககழடயில் 
நின்று, பபாரமெயதற்கு வரும்-
படி அழைகக, ஏனைாதிோத 
ோைனைார யுததெந்ேததராகிப் 
புறைப்படடார. அப்மபாழுது 
அவரிடததிபல பபாரதமதா-
ழில் கற்கும் ொ்ாககரகளும் 
யுததததிபல ெெரததரக்ளாகிை 
அவரபந்துககளும் அழதக பகள்-
வியுற்று, விழரந்து வந்து, அவ-
ருககு இரணடு பககததிலும் சூழ்ந்-
தாரகள்.

பபாருககு அழறைகூவிை அதிசூரன் ஏனைா-
திோதோைனைாழர போககி, "ோம் இருவரும் 

இதற்குச் ெமீபொகிை மவளியிபல பெழனைகழ்ள அணிவகுதது 
யுததஞ மெயபவாம். யுததததிபல மவற்றிமகாள்பவர எவபரா 
அவபர வாள்விதழத பயிற்றும் உரிழெழைப் மபறைல் பவணடும்" 
என்று மொல்ல; ஏனைாதிோதோைனைாரும் அதற்கு உடன்படடார.

இருவரும் தங்கள் தங்கள் பெழனைகப்ளாடு அவமவளியிபல 
பபாய, கலந்து யுததம் மெயதாரகள். யுததததிபல அதிசூரன் ஏனைா-
திோதோைனைாருககுத பதாற்று, எஞசிை சில பெழனைகப்ளாடும் 
புறைங்காடடிபைாடினைான். அன்றிரவு முழுதும் அவன் தன்னுழடை 
பதால்விழை நிழனைந்து, நிததிழரயின்றித துககிததுகமகாணடி-
ருந்து, ஏனைாதிோதோைனைாழர மவல்லுதற்பகற்றை உபாைதழத 
ஆபலாசிதது, வஞெழனையினைாபல மெயிககும்படி துணிந்து ஒரு 
திடடம் திடடினைான்.              (மதாடரும்)
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்கைாநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்்கள்

மானுடவியல்

ஏனாதி நாத நா்னார்

-உடப்பு ஸ்ரீருக்ைணி சத்தி்்பாைா சகைத ஸ்ரீ ்பார்த்தசாரதிப் ப்பருைாள் திபரௌ்பமத்மைன் ஆை்த்தில் தீ்பாவளி விகேட பூமை ்கள் 4ஆம தி்கதி   மி்கவும சி்றப்்பா்க இடமப்பற்றன. இதன் க்பாது ்பை ்பக்தர்-
்கள் ்கைந்து ப்காண்டு சி்றப்பித்தனர்.  (்படங்கள்: உடப்பு குறூப் நிரு்பர்)

கந்தசஷ்டி
ருகப்மபருொழனை விரதம் இருந்து 
வழிபட உகந்த ோடகளில், கந்தெஷ்டி 
மிகவும் முககிைெனை ோள். ொதந்பதா-
றும் ெஷ்டி திதி வந்தாலும் ஐப்பசி 

ொத வ்ளரபிழறையில் வரும் ெஷ்டி திதிதான் 
‘கந்தெஷ்டி’ விைா மகாணடாடப்படுகிறைது. 
ஒவமவாரு வருடமும் ஐப்பசி ொத வ்ளர-
பிழறை பிரதழெ திதியில் மதாடங்கி, ெஷ்டி திதி 
வழரைானை 6 ோடகள், கந்தெஷ்டி விரதம் 
பெற்மகாள்்ளப்படுகிறைது. இந்த ஆணடு கந்த-
ெஷ்டி விரதம் 9.11.2021 அன்று வருகிறைது. 

வீடடில் விரதம் இருப்பவரகள் காழலயில் 
குளிதது முடிதது முருகனுககு பூழெ மெயது 
விரததழத மதாடங்கி அருகில் உள்்ள 
முருகன் ஆழலைததிற்கு மென்று வரலாம். 
வீடடிபலபை முருகனின் பாொழலகழ்ளப் 
பாடலாம். கந்த ெஷ்டி, திருப்புகழ் உள்ளிடட 
முருகனின் சிறைப்புகழ்ள உ்ரததும் பாடழல 
படிககலாம்.

ஒரு சிலர ஆறு ோடகள் விரதம் இருந்து, 
இந்த கந்தெஷ்டிழை அனுஷ்டிப்பாரகள். ஆறு 
ோடகள் விரதம் இருகக முடிைாதவரகள், கந்-
தெஷ்டி தினைததன்று ஒரு ோள் ெடடுொவது 

விரதம் இருந்து முருகப்மப-
ருொழனை வழிபாடு மெயை 
பவணடும்.

இந்த விரதம் இருப்பதன் 
மூலம் ேம்மிடம் இருககும் 
குழறைகள் நீங்கி ேன்ழெ 
பெரவும், நீங்கள் அழடை 
நிழனைககும் அததழனை மெல்வ -
மும் வந்து பெர உதவும்.  சூர-
பதுெழனை ெம்்ாரம் மெயது, 
முருகப்மபருொன் மவற்றி -
வாழக சூடிை தினைொக கந் -
தெஷ்டி பாரககப்படுகிறைது. 
எனைபவ அன்ழறைை தினைம் 
முருகழனை வழிபடடால், 
ோமும் வாழ்வில் மவற்றி -
ழைப் மபறைலாம்.

ெடடியில் இருந்தால் அகப்ழபயில் 
வரும் என்பது பைமொழி. அதாவது ெஷ்டி 
திதியில் விரதமிருந்து முருகப்மபருொழனை 
நிழனைதது வழிபடடால் பிள்ழ்ளப் பபறு 
கிழடககாதவரகளுககு ‘அகப்ழப’ எனைப்ப -
டும் ‘கருப்ழப’யில் பிள்ழ்ளப் பபறு உண -

டாகும். குைந்ழதச் மெல்வதழத வைங்கும் 
ெகததானை விரதங்களில், அதிமுககிைததுவம் 
வாயந்தது ‘கந்தெஷ்டிவிரதம்’ ஆகும். கந்த -
ெஷ்டி விரததழத பெற்மகாள்வதன் மூலம் 
பதினைாறு வழகைானை மெல்வங்கழ்ளயும் 
மபறை முடியும்.

முருகப்பெருமான்

திருவி்ளககு பூழெ ேழடமபறும் மபாழுது, பஞெமுக வி்ளக -
பகற்றி ழவதது, அந்த வி்ளககிற்பக தீபம் காடடச் மொல்லி 
வழிபாடு மெயவாரகள். பொதிகபக பொதி வழிபாடு என்பழத ோம் 
உ்ர முடியும்.

இ ரு ழ ்ள 
அகற்றி ஒளிழைக 
ம க ா டு ப் ப து 
வி்ளககு ஆகும். 
இ ரு ள் ெ ை ெ ா னை 
சூ ழ் நி ழ ல ழ ை 
ொற்றி ஒளிெை -
ொனை வாழ்விற்கு 
உ த த ர வ ா த ம் 
தருவது, இந்த 
பொதி வழிபாடு -
தான். அதனைால் 
தான் வள்்ளலார 
என்று அழனைவ -
ராலும் அறிைப்படும் ராெலிங்க சுவாமிகள், அழ்ைா வி்ளககு 
என்று வடலூரில் ஏற்றி வழிபடடார. ஆலைங்களில் கூட சிவனுக -
குப் பின்னைால் பிம்ெ வி்ளககு இருப்பழதப் பாரததிருப்பீரகள். 
மவள்ளி ெற்றும் மெவவாய ஆகிை ோடகளில் மதயவ ென்னிதி -
யில் வி்ளகபகற்றி வழிபடடால் கலககம் அகலும். காரிைங்களி -
லும் மவற்றி கிழடககும்.

04.11.2021 அன்று மதாடங்-
கிை  கந்த ெஷ்டி விரதம் ஆறைாவது 
ோ்ளானை ோழ்ள  9ஆம் திகதி  சூர -
ெம்்ாரதபதாடு நிழறைவுமபறுகி -
றைது.

ஆறு ோடகளும் தினைமும் அதி -
காழலயில் எழுந்து குளிதது 
திருநீறு தரிதது, முருகக 
கடவுழ்ள வ்ங்க பவணடும். 
அருகில் இருககும் ஆலைங்க -
ளுககுச் மென்று வ்ங்குவது 
சிறைப்பு. குறிப்பாக, ைாகொழல 
அழெதது பூழெகள் ேழட -
மபறும் ஆலைங்களுககுச் 
மெல்வது விபெஷம். ஆறு ோட -
களும் உண்ா போன்பிருகக 
பவணடும்.

ஒருசிலர பால் பைம் உட -
மகாள்வது வைககம். ஒரு சிலர 
ஒரு பவழ்ள ெடடும் உப்பில்லா 
உ்ழவ உணபர. எதுவாக 
இருந்தாலும் ஆறு ோடகளும் 
ஒபர ொதிரி வைககதழதப் 

பின்பற்றுவது ேன்று. முருக -

னின் மபருழெகழ்ளப் பாடும், 
கந்த ெஷ்டிக கவெம், கந்த குரு 
கவெம், பவல்ொறைல், பவல் 
வகுப்பு பபான்றை துதிகழ்ள ோள் 
முழுவதும் பாட பவணடும். 
இதன்மூலம் ெனை ஒருழெப்பாடு 
ொததிைப்படும்.

ஆறைாவது ோள் சூரெம்்ா -
ரதழத தரிசிதது நீராடிப் பின் 
முருகழனை வழிபட பவணடும். 
ஒருசிலர சூரெம்்ாரம் முடிந்த -
தும் உ்வு எடுததுக மகாள்வார -
கள். அது தவறு. ஏைாவது ோள் 
காழலயில் முருகப்மபருொழனை 
தரிசிதத பின்பு உ்வு உணடு 
விரதம் முடிப்பபத சிறைந்தது.

விரதததில் முககிைொனைது 
பகதி. இந்த ஆறு ோடகளும் 
முருகழனை ெனைதில் நிழனைத -
துத துதிதத வண்ம் இருகக 
பவணடும். அவவாறு விரதம் 
இருந்தால் முருகப் மபருொனின் 
அருள் ஸிததிககும் என்பது ேம் -
பிகழக.

சூரசம்ஹாரம கைாதிக்க்க கைாதி வழி்பாடு

உடப்பு ஸ்ரீருக்ைணி சத்தி்்பாைா சகைத ஸ்ரீ்பார்த்தசாரதிப் ப்பருைாள் ஆை்த்தில் இடமப்பற்ற 
்கந்தசஷ்டி  ஆரம்ப நி்கழ்வில், ்காப்புக் ்கட்டுதல் ைறறும கும்ப உள்வீதி சுறறுதல் (5)  ஆகி்ன 
இடமப்பற்றன.                              -                       (்படங்கள்: உடப்பு குறூப் நிரு்பர்-) நல்லூர் ்கந்தசுவாமி க்காவில் ்கந்தசஷ்டி 3ம நாள் உறசவம.

(்ாழ். விகசட நிரு்பர்)
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நீர்த் தேக்கங்களின் 
வான் ்கேவு்கள் திறப்பு 

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

சீரற்ற காலநிலலலைத் த�ாடர்ந்து 
மத்திை மலலநாட்டில் கன மலை 
தபய்து வருகின்்றது. நுவதரலிைா 
மாவட்டத்தில் சநறறு முன்தினம் 
இரவு மு�ல் த�ாடர்ச்சிைாக தபய்து  
வரும் மலை காரணமாக சமல்-
தகாத்மலல நீர்த்ச�ககத்தின் ஒரு 
வான்க�வும் கனிசைான் லக்ஸபான 
நீர்த்ச�ககஙகளின் வான்க�வும் தி்றக -
கபபட்டுள்ளன.

இச�சவல்ள சநாட்டன் பிரிஜ் 
பகுதியில் தபய்� கடும் மலை காரண -
மாக விமலசுசரந்திர நீரத்ச�ககத்தின் 
ஐந்து வான்க�வுகளிலும் நீர் வான் 
பாய்கின்்றன. எனசவ நீர்த்ச�ககங -
களுககு கீழ் �ாழ்நிலபபகுதியில் 
வாழும் மககள மிகவும் அவ�ான -
மாக இருககுமாறு இடர் முகாலமத்-

துவ மத்திை நிலலைம் தபாதுமககளி-
டம் சகட்டுக தகாண்டுள்ளது.

சீர்ற்ற காலநிலலயுடன் த�ாடர்ச்-
சிைாக மலை தபய்து வருவ�னால் 
பல பகுதிகளில் மண்ேரிவு அபாை-

மும் ஏறபட்டுள்ளன. 
நீசராலடகள நீர்வீழ்ச்சிகள தபருக -

தகடுபப�னால் சில பிரச�ேஙக-
ளுககு தவள்ளம் ஏறபடும் அபாை -
மும் ஏறபட்டுள்ளது. 

த�ாடர் மலை காரணமாக 
ஹற்றன் தகாழும்பு, ஹற்றன் நுவ -
தரலிைா ஆகிை பகுதிகளில் பல 
இடஙகளில் மண்திட்டுககள ேரிந்து 
விழும் அபாைம் காணபபடுகின்-
்றன. எனசவ இந்� வீதிகல்ள பைன் -
படுத்தும் வாகன ோரதிகள மிகவும் 
அவ�ானமாக �ஙக்ளது வாகனங-

கல்ள தேலுத்துமாறு சபாககுவரத்து 
தபாலி்ஸார் எச்ேரித்துள்ளனர். மலை-
யுடன் கடும் குளிரும் நிலவி வரு-
வ�ால்  மககளின் இைல்பு வாழ்க-
லகககு பாதிபபு ஏறபட்டுள்ளது.

்பதுமை ைாவட்்ட ஜே.வி.பி தமைவர் சைநத வித்ாரத்ன தமைமையில் 'கிராைததிலி-
ருநது ஆரமபிபஜ்பாம' எனும தமைபபில் 'வாழ்கம்கம் அழகு்படுததும ஆஜைாசம்ன்க-
்கா்ன தீர்மவ ஜநா்ககி' எனும ததானியில் ஏற்பாடு தசய்ப்பட்டிருநத ஜே. வி. பி யின் 
நி்கழவு்களில் ஜநறறு தவலிைம்டயில் துண்டு பிரசுரங்கமை வழஙகி மவததஜ்பாது.

்ப்டம: ்பதுமை தி்ன்கரன் நிரு்பர்

ைமை்்கததில் ்க்ன ைமழ்ால்

தாழ் நில பகுதிகளில் 

வசிபபவரகளுக்கு 

அபாய எச்சரிக்்க

அடிப்படை வசதிகளற்று சசயற்்படும் 
மீபிலிமான ்பாற் ்பணடணை

விவோை அலமச்சின் கீழ் இைங-
கும் நுவதரலிைா மீபிலிமான அரே 
வில� உருல்ளக கிைஙகு நிலல -
ைத்திலுள்ள மாட்டு பண்லணக-
ளில் உள்ள பசுககளில் வருடத்தில் 
ேராேரிைாக மூன்று இ்றபப�ாகவும் 
அத்ச�ாடு பல அடிபபலட வேதிகள 
இல்லாமல் இைஙகுவ�ாக விவோை 
தபாது சேலவ ேஙக நுவதரலிைா 

மாவட்ட தேைலா்ளர் எம். பாஸகர் 
த�ரிவித்துள்ளார்.

அவர் சமலும் த�ரிவித்��ாவது,..
சுமார் 45 வருடஙகளுககு சமலான 

மாட்டு பண்லணசை இஙகுள்ளது. 
இஙகு சுமார் 20 பசுமாடுகள உட்பட 
சுமார் 54 கால்நலடகள உள்ளன.
நாள ஒன்றுககு ேராேரிைாக 70 லீற்றர் 
பால் விறபலன தேய்ைபபடுகின்-

்றது. கால் நலடகளின் 
கழிவுகல்ள விவோ-
ைத்திறகான உரமாக 
ப ைன் ப டு த் க ப ப டு -
கின்்றது. ஆயினும் 
கால் நலடகளுககு 
ச�லவைான புறகள, 
ஊட்ட உணவுகள 
முல்றைாக கிலடபப-
தில்லல. 

கால் நலடகள 
உள்ள கூடாரஙகள 
உலடந்தும் மலை 

காலஙகளில் நீர் நிரம்பியும் காணப-
படுவ�ாக கூ்றபபடுகி்றது. இ�னால் 
வருடத்தில் ேராேரிைாக 3ககும் சமற-
பட்ட கால்நலடகள மரணிபப�ாக 
கூ்றபபடுகி்றது. எனசவ இவறல்ற 
புனரலமத்து ேகல வ்ளஙகளும் 
வைஙகபபட்டு சி்றந்� பாற பண் -
லணைாக மாற்றபபட சவண்டும்.

சநாட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்

ஹற்றன் தபாலிஸ பிரிவிறகுட்-
பட்ட என்பீல்ட்  கிருஸணபுரம் 
தகாலனியிலுள்ள குடியிருபபின் 
பின்பு்றம் உள்ள சகாழி வ்ளர்பபு 
கூடு ஒன்றிலிருந்து 05  ஆம் திகதி 
இரவு 08 மணிை்ளவில் சிறுத்ல� 
குட்டி ஒன்று கண்டுபிடிககப-
பட்டுள்ளது.

சகாழி வ்ளர்பபு கூட்டில்   இருந்� 
சகாழிகள ேத்�மிட்டல�க சகட்ட 
சகாழி வ்ளபபா்ளர்  தேன்று பார்த்� 
சபாது அ�னுள சிறுத்ல� இருப-
பல� கண்டு ஹற்றன் தபாலி்ஸா-
ருககும் நல்லத்�ண்ணி வனவிலஙகு 
அதிகாரிகளுககும் அறிவித்துள்ளார்.

இ�லனைடுத்து குறித்� இடத்-
திறகு தேன்்ற ஹற்றன் தபாலி்ஸார் 
இரவு 09 மணிை்ளவில் சிறிை 

சிறுத்ல� குட்டிலை தி்றந்து விட்டுள-
்ளனர்.

புேல்லாலவ தினகரன் நிருபர் 

பன்விலல நகரில் வரலாறு 
காணா� வலகயில்  பதிலனந்திற -
கும் சமறபட்ட கலடத்த�ாகுதிக -
ளுககுள மலை நீர் உட்புகுந்��ால் 
விறபலனககுள்ள தபாருட்களுககு 
பாதிபபு ஏறபட்டுள்ள�ாக கூ்றபப-
டுகி்றது. 

பாதிககபபட்ட மககல்ள பார் -
லவயிடச் தேன்்ற பன்விலல 
பிரச�ே ேலப �லலவரிடம் மககள 
முரண்பட்டு வாககுவா�த்தில் ஈடு -
பட்டனர். 

வீதி அபிவிருத்திப பணியின்-
சபாது மககளின் கருத்திறகு மா்றாக 
வடிகால்கள சிறி�ாக அலமககபபட்-

ட�ாலும் வீதி நகலர விட உைர்வாக 
அலமககபபட்ட�ாலுசம இவவாறு 

�மககு பாதிபபு ஏறபட்ட�ாக தபாது-
மககள விேனம் த�ரிவிககின்்றனர்.

கஹவத்த ஆதார ்வததிய்சா்ல 
ககாவிட் மததிய நி்லயம் மூடல்
பலாஙதகாலட தினகரன் நிருபர்

தகாசரானா லவரஸ நிலலலம 
குல்றவலடந்துள்ளல� கவனத்-
தில் தகாண்டு கஹவத்ல� ஆ�ார 
லவத்திைோலலயில் அலமககபபட்-
டிருந்� தகாவிட் சிகிச்லே மத்திை 
நிலலைம் மூடபபட்டுள்ளது.

ச�சிை இல்ளஞர் சேலவ மன்்றத்-
தின் அனுேரலணயுடன் இல்ளஞர் 
விவகார வில்ளைாட்டுத்துல்ற 
அலமச்ேர் நாமல் ராஜபக ஷவின் 
ஒத்துலைபபுடன் இந்� தகாசரானா 
சிகிச்லே மத்திை நிலலைம் ஆரம்பிக-
கபபட்டது.

இ�றகாக சுகா�ார அலமச்சு பங-
களிபலப வைஙகிைதுடன் இரத்தி-
னபுரி மாவட்டத்தில் தகாசரானா 
லவரஸ த�ாற்றா்ளர்கள ஆயிரகக-
ணககில் இந்� மத்திை நிலலைத்தில் 
சிகிச்லே தபறறு வந்�னர். இந்� �ற-
காலிக மத்திை நிலலைம் மூடபபட்-
டுள்ள சபாதிலும் தகாவிட் த�ாற்றா -
்ளர்களுககு சிகிச்லே தபறுவ�றகாக 
கஹவத்ல� ஆ�ார லவத்திைோலல-
யில் வார்ட் ஒதுககபபட்டுள்ள�ாக 
லவத்திை அதிகாரி த�ரிவித்�ார்.

மாத்�ல்ள சுைறசி நிருபர்

மாத்�ல்ள மாவட்டத்தில் தபய்து 
வரும் அலட மலை காரணமாக மககளின் 
இைல்பு வாழ்கலக பாதிககபபட்டுள்ளது. 
தபருந்ச�ாட்டஙகளில் உள்ள த�ாழிலா -
்ளர்கள உட்பட தினேரி கூலித்த�ாழிலா-
்ளர்கள தபரிதும் பாதிககபபட்டுள்ளனர்.

த�ாடர்ச்சிைாக இம்மாவட்டத்தில் 
தபய்துவரும் மலை காரணமாக உககு-
வல்ள-, இரத்வத்� ச�ாட்டத்தில் மலைநீர் 
குடியிருபபுகளில் புகுந்துள்ள நிலலயில் 
10 குடும்பஙகல்ளச் சேர்ந்� 42 சபர் 
பாதிககபபட்டுள்ளனர். இவர்கள அலன-
வரும் இரத்வத்� �மிழ் வித்திைாலைத்-
தில் �ஙக லவககபபட்டுள்ளனர்.

இைறலக அனர்த்�ஙகளினால் இம்-
மாவட்டத்தில் இதுவலர 66 குடும்பஙக-
ல்ளச் சேர்ந்� 242 சபர் பாதிககபபட்டுள-
்ள�ாக மாவட்ட அனர்த்� முகாலமத்துவ 
காரிைாலைத்தின் உைரதிகாரி ஒருவர் த�ரி-
வித்�ார்.

மலை தவள்ளம் காரணமாக உககு -
வல்ள பிர�ான வீதியில் அலமந்துள்ள 
பாலம் சே�ம் அலடந்துள்ள�ால் இவ-
வீதியில் வாகன சபாககுவரத்தும் பாதிக-
கபபட்டுள்ளது. சமலும் இபபிரச�ேத் -
தில் சுமார் 27 ஏககர் வைல் நிலஙகளில் 
வில�ககபபட்டுள்ள தநறகாணிகள 
தவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள�ாக த�ரிவிக-
கபபடுகி்றது.

வரு்டததில் மூன்று ்கால்நம்ட்கள் ைரணிப்பதா்க ததரிவிபபு

ககாழி வளர்பபு கூட்டில் 
சிறுதடதைக் குட்டி

்பாடதைக்கு திறந்து விைப்பட்டுளள வடிகாண
அககு்றலண குறூப நிருபர்

மடவல்ள த�ல்த�னிை 
வீதியில் மடவல்ள முச்ேந்தியில் 
இருந்து ஆரம்பிககும் தகாஸ-
தகாலத�ன்ன பால�ககு புதி�ாக 
அலமககபபட்ட வடிகாண் ஒன்று 
தி்றந்து விடபபட்டுள்ள�ால் 
பால�யில் சபாககுவரத்துச் தேய்ை 
முடிைாதுள்ள�ாக பிரச�ே மககள 
த�ரிவிககின்்றனர்.

பாத்�தும்பல்ற பிரச�ே ேலபககு -
ரிை இப பால�ககு, த�ல்த�னிை 
பிர�ான வீதியில் அலமந்துள்ள 
வடிகாண் ஒன்று தி்றந்து விடபபட்-
டுள்ள�ாகவும் வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார ேலபயினால் அலமககப -
பட்ட  சமறபடி  வடிகாண் காரண -
மாக மலைகாலஙகளில் பால�யில் 
ஆறு சபால் நீர் பாய்வ�ாகவும், 
ோ�ாரண நாட்களில் பால�சை வடி -
காணாக த�ன்படுவ�ாக பிரச�ே 
மககள த�ரிவிககின்்றனர்.

இது த�ாடர்பில் பிரச�ே ேலப 
மறறும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
ேலப ஆகிைவறறுககு பல முல்ற, 
முல்றபபாடு தேய்தும் முல்றைான 
ஒரு ம�கு அலமககசவா அல்லது 
ச�லவைான நடவடிகலக எடுககப-
படசவா இல்லல எனப தபாதுமக -
கள விேனம் த�ரிவிககின்்றனர்.

்பன்விடை நகரில் வரைாறு காணைாதை சவளளம்

பதுல்ள சுைறசி நிருபர்

பதுல்ள மாவட்டத்தில்  நில-
வுகின்்ற  மலைடன் கூடிை 
சீரற்ற காலநிலல காரணமாக  
நமுனுகுல  பன்னிரண்டாம் 
கட்லடலை அண்மித்� பகுதி-
யில் பாரிை்ளவு கறபால்றகள, 
மண்சமடு, மரஙகள ேரிந்து 
விழுந்�லமைால்  03 ஆம் 
திகதி மு�ல் முற்றாக சபாககுவ-
ரத்து �லடபபட்டது. அனர்த்� 
நிலலலம காரணமாக இபபா-
ல�யூடான சபாககுவரத்து �லடவி-
திககபபட்டது.

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார ேலப 

ஊழிைர்கள, தபாதுமககளின் கடும் 
முைறசிைால் கறகள �கர்ககபபட்டு 
வீதிசைாரத்தில் ஒதுககபபட்டுள்ளது.
சநறறு முன்தினம் மாலல 5.00 மணி 

மு�ல் மூடபபட்ட பால� தி்றககப-
பட்டுள்ளது. 

இருபபினும் த�ாடர்ச்சிைாக 
இபபால�யில் அனர்த்� நிலலலம 

காணபபடுவ�ால் வாகன ோரதிகள 
மிகுந்� அவ�ானத்துடன் தேைறபடு-
மாறு சபாககுவரத்து தபாலி்ஸாரால் 
அறிவுறுத்�பபட்டுள்ளனர்.

்பசடற - நமுனுகுை - ்பணைாரவடள பிரதைான ்பாடதை க்பாக்குவரதது வழடமக்கு

மாதத்ை மாவட்டததில் சீரற்ற காலநி்லயால்
66 குடும்பஙக்ைச ச்சர்நத 242 சபர பாதிபபு

சகாட்ைகடையில் கிறிஸைஸ்பாம்
கக.ஜி.கக வீதி மக்கள ்பாவடனக்கு

ஹற்றன் சுைறசி நிருபர்

தகாட்டகலல பிரச�ே ேலபககுட் -
பட்ட கிறிஸலஸபாம் - சக.ஜி.சக 
பால� காபட் இடபபட்டு மககள 
பாவலனககு சநறறு லகைளிககப -
பட்டது.

தகாட்டகலல – ஹற்றன் பிர�ான 
வீதியில் இருந்து உளச்ள தேல்லும் 
கிறிஸலஸபாம் - சக.ஜி.சக பால� -
ைானது கடந்� வருடம் புனரலமபபு 

சவலல ஆரம்பிககபபட்டது. 4.45 
கிசலாமீற்றர் பால�ைானது 80 மில் -
லிைன் ரூபா தேலவில் புனரலமக -
கபபட்டுள்ளது.

தகாட்டகலல பிரச�ே ேலப �வி -
ோ்ளர் ராஜமணி பிரோத் �லலலம -
யில் நலடதபற்ற இந்நிகழ்வில் 
ச�ாட்ட வீடலமபபு, ேமூக உட் -
கட்டலமபபு இராஜாஙக அலமச் -
ேர் ஜீவன் த�ாண்டமான் பிர�ம 
அதிதிைாக கலந்துக தகாண்டு 

பால�யிலன மககள பாவலனககு 
லகைளித்�ார்.

இந்நிகழ்வில் நுவதரலிைா 
மாவட்ட பாராளுமன்்ற உறுபபி -
னர் மரு�பாண்டி இராசமஸவரன், 
முன்னாள மத்திை மகாணேலப 
உறுபபினர்கள கணபதி கனகராஜ், 
அரு்ளானந்�ம் பிலிபகுமார் மறறும் 
தகாட்டகலல பிரச�ே ேலபயின் 
உறுபபினர்கள மறறும் பிரமுகர்கள 
கலந்துக தகாண்டனர்.



(காரைதீவு குறூப் நிருபர் )

கல்முரைரைைடுத்துள்ள 
பாண்டிருப்பில் பாரிை கட -
லரிப்பு ஏறபட்டுள்ளது. 
இதைால்  கல்முரை மாநகை 
சரபக்குட்பட்ட பாண்டி -
ருப்பு கடறகரைப் பகுதியில் 
உள்ள  20க்கு மமறபட்ட 
ததனரை மைஙகள 30 மீற்றர் 
தகாஙகிறீட் வீதிகள கடலுக் -
குள இழுத்து தசல்லப்பட் -
டுள்ளை.

ஏலமே சுைாமிைால் பாதிக் -
கப்பட்டு அண்ரமயில் மீளபு -
ைருத்தாைணம் தசயைப்பட்டு 
விரைவில் மகா கும்பாபிமச -
கம் காணவிருக்கும்  பாண்டிருப்பு 
விஸ்ணு ஆலைத்திறகு ஆபத்து ஏற -
பட்டுள்ளது. ஆலைமுனைாலுள்ள 
தகாஙகிறீட் வீதி கடலினுள அள -
ளுண்டுள்ளது.

கல்முரை மாநகைசரப உறுப்பி -
ைர் சந்திைமசகைம் ைாஜன ஸ்தலத்திற -

குசதசனறு ஆலை நிருோகிகளுடன 
கலந்துரைைாடிமதாடு, கடமலாைப் -
பாதுகாப்பு திரணக்க்ள உத்திமைா -
கத்தர் எஸ்.அருணனிடன இதுவிட -
ைத்ரத எத்திரேத்தார்.

குறித்த கடமலாைப்பகுதியில் 
கல்அரண இடுேதறகாை ஏறபா -
டுகள மமறதகாள்ளப்பட்டு ேரு -

ேதாக உத்திமைாகத்தர் அருணன 
உறுப்பிைர் ைாஜனிடம் உறுதிைளித் -
தார்.

கடந்த சில நாட்க்ளாக ஏறபட்ட 
கடலரிப்பிைால் பாண்டிருப்பு கடற -
கரை பிைமதசத்தில்  மைஙகள வீழ்ந் -
துள்ளதுடன, புதிதாக நிர்மாணிக் -
கபட்டிருந்த வீதிகளின ஒரு பகுதி 

முற்றாக இடிந்து கடலுக்குள வீழ்ந் -
துள்ளரத காண முடிகின்றது.

இதைால் அப்பகுதியில்    மபாக்குே-
ைத்து தசயேதில் மக்கள சிைமஙகர்ள 
எதிர்தகாண்டுள்ளதுடன ஏலமே 
சுைாமிைால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த  
இப்பிைமதச மக்கள  அசசமரடந்த 
நிரலயில் காணப்படுகின்றைர்.
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(தைாட்டதேே குரூப் நிருபர்)

கிழக்கு மாகாணத்தில் தகாவிட் 
- 19 தகாமைாைா மநாைாளிகளின 
தமாத்த எண்ணிக்ரக  55 ஆயிைத் -
ரதயும், தகாமைாைா மைணஙகளின 
எண்ணிக்ரக  ஆயிைத்ரதயும்  கடந் -
துள்ளதாக கிழக்கு மாகாண சுகாதாை 
மசரேகள பணிப்பா்ளர் ஏ.ஆர்.எம். 
ததௌபீக் ததரிவித்தார் 

ஊடகஙகளுக்கு  ஞாயிறறுக்கிழரம  
(07) ேழஙகிை விமேட தசவ்வியி -
மலமை அேர் இதரைத் ததரிவித்தார்.

தசப்டம்பர் மாதத்தின  இறுதி 
பகுதியில் கிழக்கில் ஆயிைம் புதிை 
தகாமைாைா மநாைாளிகள இைங 
காணப்பட்டுள்ள நிரலயில், ஒக் -
மடாபர் மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்ரக 
800 ததாடக்கம் 600 ஆக குர்றந்து 
காணப்பட்டாலும், ஒக்மடாபர் மாதம் 
இறுதி ோைத்தில் 700  ஆக அதிகரித்து 
காணப்பட்டது. 

அம்பார்ற பிைாந்திை சுகாதாை 
ரேத்திை அதிகாரி பிரிவில் மநாைாளி -
களின எண்ணிக்ரக குர்றேரத காண -
கூடிைதாக இருந்தாலும், ஏரைை 
பகுதிகளிலும் சிறிது குர்றந்து இருந் -
தாலும் அது கடந்த மாத இறுதிப்ப -
குதியில் சறறு அதிகரித்து காணப்ப -
டுேரத அேதானிக்கக் கூடிைதாக 
இருக்கின்றது எை  கிழக்கு மாகாண 
சுகாதாை மசரேகள பணிப்பா்ளர் 
ஏ.ஆர்.எம். ததௌபீக் ததரிவித்தார்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் தகாமைாைா 
தடுப்பு மருந்து ேழஙகும் தசைறபா -
டுகள தேறறிகைமாக முனதைடுக்கப் -

பட்டு தகாண்டிருக்கும் நிரலயில், 
முதலாேது தடுப்பூசி 20 ேைதுக்கு 
மமறபட்மடாரில் 93 சதவீத மாணேர் -
களுக்கும் இைண்டாம் கட்ட தடுப் -
பூசி 82 சத வீதமாைேர்களுக்கும், 
16 ததாடக்கம் 19 ேைதுக்குட்பட் -
டேர்களுக்கு 93 சத வீதம் ரபசர்  
தடுப்பு மருந்து தசலுத்தப்பட்டுள -
்ளதுடன,  முனனிரல உத்திமைாகத் -
தர்களுக்காை மூன்றாேது பூஸ்டர் 
ரபசர் தடுப்பு மருந்து ேழஙகும் 
தசைறபாடுகளும் நரடதபறறு 
ேருேதாக அேர் மமலும் ததரிவித் -
தார். 

நாட்டின அன்றாட நடேடிக்ரகயில்  
பல த்ளர்வுகள ஏறபடுத்தியுள்ளது. 
அதரை நாம் சாதாைண நிரல எை 
கருத்தில் தகாண்டு, எமது அன்றாட 
தசைறப்பாடுகர்ள மமறதகாளேது  
மமலும் ஒரு புதிை தகாமைாைா தகாத்த-
ணிதைானறிரை  உருோக்கும் அசசம் 
ததாடர்ந்தும் நிரலதகாண்டுள்ளது எை 
ததரிவித்தார்.

கிழக்கில் க�ொவிட் மரணங�ளின் 
எண்ணிக்்� 1,000 �டந்துள்ளது

ைா்காண சு்காதார சேமவ்கள் 
்பணிப்பாளர் ஏ.ஆர்.எம. ததௌபீக்

(தேல்லாதேளி திைகைன,மட்டக்க்ளப்பு குறூப், 
மட்டக்க்ளப்பு சுழறசி நிருபர்கள)

மட்டக்க்ளப்பு கடுக்காமுரையில் தசயரக 
பண்ணப்பட்ட 95 ஏக்கர் இரடப்மபாக தநல் 
அறுேரட விழா இைாஜாஙக அரமசசர் விைா-
மழந்திைனின  பஙகுபறறுதலுடன தமிழர்களின 
பண்பாட்டு கலாசாைத்துடன மகாலாகலமாக 
இடம்தபற்றது.

"இருக்கின்ற ே்ளஙகர்ள பைனபடுத்தி 
தபாரு்ளாதாை உறபத்திகர்ள மமறதகாளளு-
மோம்" எனும் ஜைாதிபதி மகாட்டாபை ைாஜ-
பக்ஷவின சுபீட்சக் தகாளரகக்கு அரமோக  
மட்டக்க்ளப்பு கடுக்காமுரையில் தசயரக-
பண்ணப்பட்ட மூன்றாம் மபாக தநல் அறுே-

ரடவிழா கடுக்காமுரை கமநல அரமப்பின 
தரலேர் தி.ருதாகைன தரலரமயில் சனிக்கி-
ழரம (06) நரடதபற்றது.

கடுக்காமுரை வில்லுக்கு்ளத்து நீரை  பைனப -
டுத்தி இரடப்மபாகத்திரை மமறதகாளேதறகு 
இப்பகுதி விேசாயிகளுக்காை அனுமதியிரை 
இைாஜாஙக அரமசசர் எஸ்.விைாமழந்திைன 
தபறறுக்தகாடுத்தரமயிரைத் ததாடர்ந்து, 
இம்முர்ற 95 ஏக்கர் தசயரக பண்ணப்பட்ட-
ரமயிைால் அப்பகுதிரை மசர்ந்த 63 விேசாை 
குடும்பஙகள நனரமைரடந்துள்ளைர்.

அதரைத் ததாடர்ந்து குறித்த பகுதியில் தசய-
ரகபண்ணப்பட்ட ேைல்கர்ள அறுேரட 
தசயயும் விழாவிறகு இைாஜாஙக அரமசசர் 
சதாசிேம் விைாமழந்திைன பிைதம அதிதிைாக 

கலந்துதகாண்டு சி்றப்பித்ததுடன, அறுேரட-
யிரையும் ஆைம்பித்து ரேத்தார்.

இவ் அறுேரட விழாவிறகு சி்றப்பு அதி -
திக்ளாக மண்முரை ததன மமறகு பிைமதச 
சரபயின தவிசா்ளர் சி.புஸ்பலிஙகம்,பிைமதச 
சரப உறுப்பிைர் ரே.சந்திை மமாகன,மட்டக் -
க்ளப்பு மாேட்ட மமலதிக அைசாஙக அதிபர் 
திருமதி.சுதர்சனி ஸ்ரீகாந்த், மட்டக்க்ளப்பு 
மாேட்ட பிைதி நீர்ப்பாசை பணிப்பா்ளர் வீ.ைா -
ஜமகாபாலசிஙகம், பட்டிப்பர்ள பிைமதச 
தசைலா்ளர் திருமதி.தட்சணதகௌரி திமைஸ், 
விேசாை அரமப்புக்களின பிைதிநிதிகள, ஆல-
ைஙகளின பிைதிநிதிகள உளளிட்ட முறமபாக்கு 
தமிழ் அரமப்பின பிைதிநிதிகள எை பலரும் 
கலந்துதகாண்டிருந்தைர்.

மட்டு.கடுகககாமுனையில் 
நெல் அறுவனை விழகா
இராஜாங்க அமைசேர் வியாசழந்திரனின் ்பஙகு்பற்றுதலுடன் ச்காலா்கலம

16 -- 19 வயதுக்கு உட்்பட்ட ைாணவர்்களுக்கு மூதூர் சு்காதார மவத்திய அதி்காரி அலுவ -
ல்கத்தில் ம்பஸர் தடுபபூசி வழங்க்படுவமத ்படத்தில் ்காணலாம.

(்படம; மூதூர் தின்கரன் நிரு்பர்)

சிசரஷட ேட்டத்தரணி எம.எஸ்.எம.தஜமீல் எழுதிய "வணி்க விதானம" நூல் தவளியீட்டு விழா  ேனிக்கிழமை (06)   ைருத -
முமன த்பாது நூல்க ேமூ்க வள நிமலயத்தில், ்கல்முமன ைாந்கர முதல்வர் சிசரஷட ேட்டத்தரணி ஏ.எம.றகீப தமலமை -
யில் இடமத்பற்ற ச்பாது ஜனாதி்பதி ேட்டத்தரணி நிஸாம ்காரியப்பர் நூமல தவளியிட்டு மவப்பமதக் ்காணலாம. 

(்படம: ்கல்முமன விசேட நிரு்பர்)

பொண்டிருப்பில் பொரிய �டலரிப்பு: 
விஷ்ணு ஆலயம் உள்ொஙகும் அபொயம்

அம்பார்ற மாேட்ட குறூப் நிருபர்

ஒரு சி்றந்த சமூகத்ரத கட்டிதைழுப்ப 
மேண்டும் என்றால் அசசமூகம் கல்வித்-
துர்றயில் எழுசசி தப்ற மேண்டும் எை 
திகாமடுல்ல மாேட்ட பாைாளுமன்ற 
உறுப்பிைர் எம்.சி. ரபசால் காசிம் ததரி-
வித்தார். நிந்தவூர் அல்-அஷைரஃக் மதசிை 
பாடசாரலயில் அண்ரமயில் நரட-
தபற்ற மபாட்மடா பிைதி இைந்திைத்ரத 
ேழஙகி ரேக்கும் நிகழ்வில் பிைதம அதி-
திைாக கலந்துதகாண்டு உரைைாறறுரக-
யிமலமை அேர் இவ்ோறு ததரிவித்தார்.

அேர் ததாடர்ந்தும் கருத்து ததரிவிக்-
ரகயில் , ஒரு பாடசாரலயினுரடை 

கற்றல் கறபித்தல் தசைறபாடுகளில் அைசி-
ைல்ோதிகள மநைடிைாக ஈடுபட முடிைாது. 
இருந்தமபாதிலும் ஒரு பாடசாரலயினு-
ரடை உட்கட்டரமப்பு ேசதிகர்ள அபிவி-
ருத்தி தசயேதில் அப்பிைமதசத்தினுரடை 
பாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள மசரேைாற்ற 
முடியும் எை ததரிவித்தார். 

மதர்தல் காலஙகளில் உஙக்ளது ோக்-
குகர்ள எஙகளுக்கு நீஙகள அளிப்பது 
இவ்ோ்றாை மசரேகர்ள உஙகளுக்கு 
ேழஙகுேதறமகைனறி மேத்றானறிற-
குமில்ரல எனபமதாடு, இவ்ோ்றாை 
மசரேகர்ள தசயேது எஙக்ளது கடரம 
எனறும் அேர் ததரிவித்தார். மமலும் 
அேர் கருத்து ததரிவிக்ரகயில், தகாமைா-

ைாவிைால் எரியூட்டப்பட்டு தகாண்டி-
ருந்த ஜைாசாக்கர்ள அடக்கம் தசயே-
தறகாக மாத்திைமம நாஙகள 20 ஆேது 
திருத்தச சட்ட மூலத்திறகு எஙக்ளது 
ஆதைரே ேழஙகிமைாம். ஆைால்  ஜைா-
ஸாக்கள எரியூட்டப்படுேதரை முடி-
வுக்குக் தகாண்டு ேருேதறகு முனைர் 
அவ்விடைம் ததாடர்பில் நிகழ்ந்த சூட்-
சுமம் ைாருக்கும் ததளிோக ததரிைாது. 
அதைால் இனறு 20ேது திருத்தச சட்ட-
மூலத்திறகு ஆதைவு ததரிவித்த பாைாளு-
மன்ற உறுப்பிைர்கர்ள சமூக ஊடகங-
களில் விமர்சிப்பரத காண்கிம்றாம். ஒரு 

சமூகம் கல்வித்துர்றயில் பிைகாசித்தால் 
அந்த சமூகம் ஏரைை அரைத்து துர்றகளி-
லும் சி்றந்து வி்ளஙகும் எனபதில் எவ்வித 
ஐைமும் இல்ரல. 

இந் நிகழ்வில் பாடசாரல அதிபர் 
ஏ. அப்துல் கபூர், பிைதி அதிபர், நிந்தவூர் 
பிைமதச தசைலா்ளர் ஏ. எம். லத்தீப் உதவி 
திட்டமிடல் பணிப்பா்ளர் திரு. சூல்-
பிகார் பாடசாரல அபிவிருத்திச சஙக 
உறுப்பிைர்கள, பரழை மாணேர் சஙக 
உறுப்பிைர்கள, ஆசிரிைர்கள, மாணேர்-
கள எை பலரும் கலந்து தகாண்டரம 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

(ஒலுவில் கிழக்கு திைகைன நிருபர்) 

ஒலுவில் மீனபிடித் துர்றமுகத்திறகு 
துர்றமுக அபிவிருத்தி அலுேல்கள 
இைாஜாஙக அரமசசர் கைக மேைத் 
விஜைம் தசயது துர்றமுகத்தின குர்ற -
பாடுகர்ள அதிகாரிகளிடம் மகட்ட -
றிந்து மகாண்டார்.

அம்பார்ற மாேட்டப் பாைாளுமன்ற 
உறுப்பிைரும்,மாேட்ட அபிவிருத் -
திக்குழுத் தரலேருமாை டபிளியு.
டி. .வீைசிஙகவின  மேண்டுதலின 
மபரில் துர்றமுக அபிவிருத்தி அலு -

ேல்கள இைாஜாஙக அரமசசர் கடந்த 
தேளளிக்கிழரம  (05)  ஒலுவில் மீன -
பிடித்துர்றமுகத்திறகு ேருரக தந்து 
துர்றமுக அதிகாரிகளுடன கலந்துரை -
ைாடி மீனபிடித் துர்றமுகத்ரத தசைற -
படுத்துேதில் உள்ள குர்றபாடுகர்ள 
மகட்டறிந்து தகாண்டதுடன, மநைடி -
ைாகவும் பார்ரேயிட்டும் ததரிந்து 
தகாண்டார்.  

ஒலுவில் துர்றமுகத்தில் காணப் -
படும்  குர்றபாடுகர்ள நிேர்த்தி 
தசயயும் முகமாக உடைடிைாக துர்ற -
முகத்தின உள்ள ஐஸ் உறபத்தி நிரல -

ைத்ரத இைஙகச தசயேதறகாை 
அரைத்து நடேடிக்ரககர்ளயும் 
மமறதகாளளுமாறு துர்றமுக அதிகா -
ரிகளுக்கு அேர் இதனமபாது  உத்தைவு 
பி்றப்பித்தார்.

இந்நிகழ்வில் அட்டார்ளசமசரைப் 
பிைமதச தசைலா்ளர் எம்.ஏ.சீ.அேமட்  
ோபீர்,அம்பார்ற மாேட்டப் பாைா -
ளுமன்ற உறுப்பிைரின  அட்டார்ளச -
மசரை பிைமதச அபிவிருத்தி இரணப் -
பா்ளர் ஆசிரிைர் எஸ். எம். தஜஸீல் 
மறறும் துர்றமுக அதிகாரிகள கலந்து -
தகாண்டைர்.

�ல்வித்து்ை மூலமம சிைந்்த சமூ�த்்்த �ட்டிகயழுப்ப முடியும்
்பாராளுைன்ற உறுபபினர் ம்போல் ்காசீம

ஒலுவில்  து்ைமு�த்திற்கு இரொஜொங� 
அ்மசசர் �ன� மேரத் விஜயம்

புதிை காத்தானகுடி திைகைன நிருபர்

இலஙரக தசஞ்சிலுரேச சஙகத்தின 
காத்தானகுடி கிர்ளயிைால் சனிக்கி-
ழரம இைத்ததாை முகாதமானறு நரட-
தபற்றது.

இலஙரக தசஞ்சிலுரேச சஙகத்தின 
மட்டக்க்ளப்பு மாேட்ட உப தரலேர் 
மர்ேஹூம் எம்.எஸ்.எம்.அப்துல்லாஹ் 
நிரைோக இந்த இைத்ததாை முகாம் 
நரடதபற்றது.

மட்டக்க்ளப்பு மபாதாை ரேத்திைசா-
ரலயின இைத்த ேஙகிக்கு ேழஙகுே-
தறகாக இடம் தபற்ற இந்த இைத்ததாை 

முகாமில், இலஙரக தசஞ்சிலுரேச சங-
கத்தின காத்தானகுடி கிர்ளயின ததாண்-
டர்கள மறறும் தபாது மக்கள எை பலர் 
கலந்து தகாண்டு இைத்ததாைம் தசயதைர்.

இலஙரக தசஞ்சிலுரேச சஙகத்தின 
காத்தானகுடி கிர்ளயின தரலேர் எம்.
சலீம் தரலரமயில் நரடதபற்ற இந்த 
இைத்த தாை முகாமில், இலஙரக தசஞ்-
சிலுரேச சஙகத்தின காத்தானகுடி 
கிர்ளயின நிருோகிகள மறறும் மட்-
டக்க்ளப்பு மபாதாை ரேத்திைசா -
ரலயின இைத்த ேஙகியின ரேத்-
திைர்கள அதன ஊழிைர்கள எை 
பலரும் கலந்து தகாண்டைர்.

�ொத்்தொன்குடியில் இரத்்த்தொன நி�ழ்வு
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க�ொள்ளுப்பிட்டி ஜும்ஆ பள்ளிவொசலினொல் 
கபொலிஸ் கபொறுப்பதி�ொரிக்கு பிரியொவிடை  

 ருஸைக் பாருக்

உதவிப் பபாலிஸ் அத்தியட்சக -
ராக பதவி உயர்வு பபற்ற பகாள் -
ளுப்பிடடி பபாலிஸ் நிஸையப் 
பபாறுப்பதிகாரி சுமித் குணரத்்ன -
விறகு பகாள்ளுப்பிடடி ஜும்ஆ 
பள்ளிவா்சலின் பரிபாை்ன ்சஸபயி -
்னால் பிரியாவிஸை நிகழபவான்று  
ஏறபாடு ப்சயயப்படடிருநதது. இந -
நிகழவு கைநத (05)  பவள்ளிக்கி -
ழஸை ஜும்ஆ பள்ளிவா்சலில் நஸை -
பபற்றது.

சிஙகள,  தமிழ, முஸ்லிம் ைறறும் 
கிறிஸ்தவ ்சமூகஙகள் இநத நாடடில் 
்சைாதா்னத்துைனும் நல்லிணக்கத் -
துைனும் வாழகின்்்றாம் எ்னவும், 
நாம் அஸ்னவரும் ஒ்ர குடும்ப 
அஙகத்தி்னர் எ்னவும் இநநிகழவில் 
உஸரயாறறிய நிஸைய பபாறுப்பதி -

காரி சுமித் குணரத்்ன பதரிவித்தார். 
பகா்ரா்னா பதாறறு பரவிய காைத் -
தில் பகாள்ளுப்பிடடி பிர்த்சத்தில்  
உள்ள அஸ்னத்து ்சமூகஙகளுக்கும் 
ஆயிரக்கணக்கா்ன உைர் உணவுப் 
பபாதிகஸள விநி்யாகித்த பகாள் -
ளுப்பிடடி ஜும்ஆ பள்ளிவா்சல் நிர் -
வாகத்ஸத அவர் பாராடடி்னார்.

பள்ளிவா்சல் பிரதித் தஸைவர் 
முஸ்லிம் ்சைாஹுதீன் சுமித் குண -
ரத்்னவிைம் சிஙகள பைாழிபபயர்ப் -
பில் புனித குர்ஆன் பிரதி ஒன்ஸ்ற  
அன்பளிப்பு ப்சயதார். பள்ளிவா்சல்  
இைாம்கள் அஷ் ்ேக் எம்.ஐ. ்சயீத் 
பஜம்ஷித், அஷ் ்ேக் ஹாபிஸ் 
எம்.பி.எம். ரிஸ்வான், அஷ் ்ேக் 
எம்.ஐ. ்சல்ைான் ைறறும் பள்ளிவா -
்சல் நிர்வாக ்சஸப உறுப்பி்னர்களும்  
கைநது பகாணை்னர்.       

இ.பபொ.ச பஸ் − வொன் பேருக்கு பேர் 
ப�ொதி விபத்து; இருவர் �ொயம் 
 கறபிடடி தி்னகரன் வி்ேை நிருபர்

பநாச்சியாகை - ப்சடடிக்குளம் 
வீதியின் ஒயாைடுவ வீதியில் ்நறறு  
(07) காஸை இைம்பபற்ற விபத்துச் 
்சம்பவத்தில் இருவர் காயைஸைந-
துள்ள்னர்.

புத்தளத்தில் இருநது ்நறறு  
அதிகாஸை ஒயாைடுவ வீதி ஊைாக 
ைன்்னாஸர ் நாக்கிச் ப்சன்்ற இ.்பா.
்சஸபயின் ைன்்னார் ்சாஸைக்கு 
ப்சாநதைா்ன பஸ் ஒன்றும், எதிர்த் -
திஸ்சயில் இருநது பயணித்த வான் 
ஒன்றும் கடடுப்பாடஸை இழநது 
வீதிஸய விடடு விைகி ஒன்றுைன் 
ஒன்று ்ைாதி விபத்துக்குள்ளா்னதாக 
பபாலிைார் பதரிவித்த்னர்.

இவ்விபத்தில் வான் ்சாரதி ைறறும் 
வானில் ்சாரதிக்கு அருகில் இருநது 
பயணம் ப்சயத ஒருவரும் காயை-
ஸைநதுள்ளதாகவும் பபாலிைார் 
குறிப்பிடை்னர்.

பதாைரும் காைநிஸை ைாற்றம் 
காரணைாக இநத விபத்துச் ்சம்-
பவம் இைம்பபறறுள்ளது எ்ன 
்ைறபகாள்ளப்படை வி்சாரஸண-
யில் பதரியவநதுள்ளது. ஒயாைடுவ 
பபாலிஸ் நிஸையப் பபாறுப்பதிகாரி 
பபாலிஸ் பரி்்சாதகர் திமுது குண -
்்சகர, வீதியில் பயணிக்கும் வாக்ன 
்சாரதிகள் மிகவும் அவதா்னத்துைன் 
வாக்னஙகஸள ப்சலுத்த ்வணடும் 
எ்னவும் ்கடடுக்பகாணைார்.

புத்்தளம் ஜம்இயயதுல் உல�ொ 
அலிசப்ரி ரஹீம் எம்.பியுைன் சந்திப்பு 
புத்தளம் தி்னகரன் நிருபர்

புத்தளம் ைாவடை பாராளுைன்்ற 
உறுப்பி்னர் அலி ்சப்ரி ரஹீமுக்கும்  
புத்தளம் நகர ஜம்இயயத்துல் உைைா 
அஙகத்தவர்களுக்குமிஸையிைா்ன 
கைநதுஸரயாைபைான்று அணஸை-
யில் பாராளுைன்்ற உறுப்பி்னரின் 
காரியாையத்தில் இைம்பபற்றது.

தற்பாது புத்தளம் ைாவடைத்தில் 
்ைறபகாள்ளப்படடு வரும்  அபி-
விருத்திகள், எதிர்காைத்தில் ்ைற-
பகாள்ளப்பைவுள்ள  அபிவிருத்திகள் 
்சம்பநதைாகவும், தறகாை அரசியல் 
சூழநிஸையில்    சிறுபான்ஸை ்சமூகம் 
எவ்வாறு பயணிப்பது ்பான்்ற விை-
யஙகள் ்சம்பநதைாகவும்  கருத்துக்-
கள் பரிைா்றப்படை்ன. 

சிறுபான்ஸை ்சமூகம் என்்ற அடிப் -

பஸையில் அவர்களது உரிஸைகஸள 
பாதுகாக்கின்்ற அ்த்வஸள பபரும் -
பான்ஸை ்சமூகத்துைன் சுமுகைா்ன 
உ்றஸவ ்பணி நைப்பது பதாைர்-
பா்ன  கருத்துக்கள் அஙகு முன் ஸவக்-
கப்படை்ன.

எதிர்காைத்தில் ஜம்மியயத்துல் 
உைைாவின் ஆ்ைா்சஸ்னகஸளயும் 
பபறறு அரசியல் அபிவிருத்தி ப்சயற-
பாடுகஸள முன்ப்னடுப்பது என்்ற 
ஆ்ைா்சஸ்னயும் அஙகு முன்ஸவக்-
கப்படைது.

வீட்டுத்திட்்ட த�ொகுதிகள் 
அமைகக ந்டவடிகமக 
தி்றப்பஸ்ன தி்னகரன் நிருபர் 

அநுராதபுர ைாவடை பிராநதிய 
ஸவத்திய்சாஸைகளில் கைஸை 
புரியும் ஸவத்திய அதிகாரிகளுக்குத் 
்தஸவயா்ன உத்தி்யாகபூர்வ வீடடு 
வ்சதிகஸள ஏறபடுத்திக் பகாடுப்ப-
தறகு  நைவடிக்ஸககள்   ்ைறபகாள்-
ளப்படடு வருகின்்ற்ன.

கஹடைகஸ்திகிலிய, பகக்கிராவ, 
பதவிய, ைதவச்சி, தம்புத்்தகை 
ஆகிய ஸவத்திய்சாஸைகஸள ்கநதி-
ரைாகக் பகாணடு 05 வீடடுத் திடை 
பதாகுதிகஸள அஸைப்பதறகா்ன 
திடைம் முன்ஸவக்கப்படடுள்ளது.

இதன் மூைம் ஸவத்தியர்களுக்கு 
்தஸவயா்ன உத்தி்யாகபூர்வ இல்-
ைஙகள் பபறறுக் பகாடுக்கப்பைவுள்-
ள்ன. உைக வஙகி இதறகா்ன நிதி 
உதவிகஸள வழஙகவுள்ள்தாடு, 
இதறகாக 250 மில்லியன் ரூபா பணம் 
ப்சைவிைப்பைவுள்ளது.

வீரக்கட்டியவில் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டனஜ்னாதிபதியின் பணிப்புஸரயின் 
்பரில் நாடடில் 68,000 வீதிகள் அபி-
விருத்திக்காக அஸையாளம் காணப்-
படடுள்ள்ன. இவறறில் 14,000  
வீதிகளின் பணிகள் ஏறக்ன்வ 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ள்ன. இதில் 
1500  வீதிகள் நிர்ைாணிக்கப்படடு   
ைக்களிைம் ஒப்பஸைக்கப்படடுள்-
ளது. அடுத்த மூன்று ைாதஙகளுக்குள் 
்ைலும் 2,500  வீதிகள்  தி்றக்கப்-
படும்  எ்ன  ஆளும் தரப்பு பிரதை 
பகா்றைா, பநடுஞ்சாஸைகள் அஸைச்-
்சர் ்ஜான்ஸ்ைன் பபர்்னாண்ைா 
பதரிவித்தார்.

   100,000 கி்ைாமீற்றர்  உள்ளக 
ைறறும் கிராமிய வீதிகள்  அபிவி-
ருத்தி ப்சயயும் ்தசிய ்வஸைத்திட-
ைத்தின் கீழ நிஸ்றவு ப்சயயப்படை  
1500 வீதிகஸள  ஒ்ர நாளில் ைக்களி-
ைம் ஸகயளிக்கும் ஆரம்ப ஸவபவம்     
ஜ்னாதிபதி ைறறும்  பிரதைர் ஆகி-
்யாரின் தஸைஸையில்  வீரபகடடிய 
ஸைதா்னத்தில்   நஸைபபற்றது.  

இநத நிகழவில்  உஸரயாறறிய    
அஸைச்்சர் ்ஜான்ஸ்ைன் பபர்-
்னாண்ைா ்ைலும் குறிப்-
பிடைதாவது,

 ்காத்தாபய ராஜபக்்ச 
் த ா ல் வி ய ஸ ைந த வ ர் 
என்்ற தவ்றா்ன கருத்ஸத 
எதிர்க்கடசிகள் ்சமூகத்-
தில் பரப்பி  வருகின்-
்ற்ன. நாடடுக்கு தடுப்பூ-
சிகஸள பகாணடு வர 
வழியில்ஸை என்்ற்னர். 
நாடடில் தடுப்பூசி வழங-
குவஸத  நஸைமுஸ்றப்ப-
டுத்த முஸ்றயா்ன  வழி 
இல்ஸை என்்ற்னர். ஆ்னால்  ஜ்னா-
திபதியின்   பதாஸை்நாக்கு தஸை-
ஸைத்துவத்தின் கீழ  இன்று பவறறி-
கரைாக தடுப்பூசி  ஏறறிய  முதல் 10 
நாடுகளிஸை்ய எைது நாடு உள்ளது. 
பகாவிட பதாறறு்நாஸய பவறறி-
கரைாக எதிர்பகாணடு இநத நாடடு 
ைக்கஸளக் காப்பாறறிய தஸைவராக 

நீஙகள் வரைாறறில் இைம் 
பபறுவீர்கள். நீஙகள்   
பைன்ஸையா்ன   தஸைவர் 
என்று நான் ப்சான்்்னன். 
அதாவது நீஙகள் மிகவும் 
உ ண ர் வு பூ ர் வ ை ா ்ன   
தஸைவர். ் ைலும் மிகவும்  
கவ்னைாக ப்சயல்படும் 
தஸைவர் என்பதால் தான்  
்தர்தல் ்ைஸைகளில் 
பகாடுத்த வாக்குறுதி-
கஸள நிஸ்ற்வறறும் 

தஸைவர் என்று ைக்கள் ைத்தியில் நற-
பபயர் பபறறுள்ளீர்கள்.

பகாவிட பநருக்கடி இருநத 
நிஸை  இருநத ்பாதிலும் நாடடின் 
பநடுஞ்சாஸை அபிவிருத்திகஸள  
பதாைர   எஙகளுக்கு அறிவுறுத்தி-
்னார். நாடடில் பகாடிய  பதாறறு 
்நாய பரவுவஸதத் தடுப்பதறகாக 

அர்சாஙகம் அவ்வப்்பாது ஊர-
ைஙகுச் ்சடைத்ஸத அமுல்படுத்திய 
்பாதிலும், நாடு முழுவதும் ஆரம்-
பிக்கப்படடுள்ள வீதி அபிவிருத்தித் 
திடைஙகள் அஸ்னத்தும் சுகாதாரத் 
துஸ்றயி்னரால் வழஙகப்படை அறி-
வுறுத்தல்கள் ைறறும் வழிகாடடுதல்-
களுக்கு அஸைவாக்வ முன்ப்ன-
டுக்கப்படை்ன. இதன் காரணைாக 
இநத 1500 வீதிகஸள ைக்களிைம் 
ஸகயளிக்க முடிநதுள்ளது.  ்காடைா-
பய ராஜபக் ேவின் பவறறியின் கார-
ணைாக்வ பகாவிட பதாறறு எைது 
நாடடிறகு வநதுள்ளதாக எதிர்க்கடசி-
கள் கருதுகின்்ற்ன. 

பகாவிட பதாறறு எப்்பாது 
முடிவுக்கு வரும் என்று எைக்குத் 
பதரியாது.    ஆ்னால் இநத நாடஸை 
நாம் பதாைர்நது அபிவிருத்தி ப்சயது 
வருகி்்றாம் என்்றார். 

அடுத்த மூன்று மா்தங்களுக்குள் 

மமலும் 2500 வீதி்கள் திறக்்கப்படும் 

கவலி��வில் 
அடை�டை 
பவலிகை தி்னகரன் நிருபர்

பவலிகைவில் பதாைராக 
பபயது வரும் அஸைைஸழ கார -
ணைாக தாழநிைஙகள் நீரில் 
மூழகியுள்ள்ன. இத்னால் ைக்க -
ளின் அன்்றாை நைவடிக்ஸககள் 
பபரிதும் பாதிக்கப்படடுள்ளதாக 
பதரிவிக்கப்படுகி்றது. ்ைலும் 
அஙகாடி வியாபாரிகளும் பபரும் 
அப்சௌகரியஙகஸள எதிர் ்நாக்கி 
வருகின்்ற்னர்.

இத்னால் பைஙகு ்நாய பரவும் 
அபாயமும் ்தான்றியுள்ளதாக 
சுகாதார அதிகாரிகள் பதரிவிக்கின் -
்ற்னர். 

எ்ன்வ நீர் ் தஙகி நிறகும் இைங-
கஸள இ்னஙகணடு அவறஸ்ற 
அகறறி விடுைாறு பபாது ைக்கள் 
்வணைப்படுகின்்ற்னர். 

்ைலும் பகாதித்தாறிய நீஸர 
வடிகடடி பருகுைாறும்   ்வண -
ைப்படுகின்்ற்னர்.       

ேளீம் ஹொஜியொர் விடளயொட்டு ட�்தொனத்ட்த 
அரசொங� உ்தவியுைன் அபிவிருத்தி கசயபவன்   

அஜவாத் பாஸி

சீ்னன்்காடஸை நளீம் ஹாஜியார் 
விஸளயாடடு ஸைதா்னத்ஸத நவீ்ன  
வ்சதிகளுைன்  அபிவிருத்தி ப்சய-
வதறகு ்தஸவயா்ன நைவடிக்-
ஸககஸள அர்சாஙகத்தின் உதவியு-
ைன்   ்ைறபகாள்வதாக  பதரிவித்த  
பாராளுைன்்ற உறுப்பி ்னர் ைர்ஜான் 
பளீல், ைர்ஹஹூ ம்  நளீம் ஹாஜியார் 
எநதப்பணிஸய எைது ்சமூகத்திறகாக 
்ைறபகாணைா்ரா அநதப் பணிஸய 
முடியுைா்னவஸர அரசியலினூைாக 
முன்ப்னடுக்க  தயாராக உள்ளதாக-
வும் அவர் பதரிவித்தார். 

சீ்னன்்காடஸை ்சன்ஸரஸ் விஸள-
யாடடு கழக உறுப்பி்னர்கள் அைங-
கைா்ன  முக்கிய ஊர் பிரமுகர்கள் 
்சனிக்கிழஸை (06) பாராளுைன்்ற 
உறுப்பி்னர் ைர்ஜான் பளீஸை அவரது  
்பருவஸள இல்ைத்தில் ்சநதித்த்னர்.

இதன்்பாது ்ைறபடி ஸைதா-
்னத்தின் பு்னரஸைப்பு பதாைர்பில் 
விரிவாக  கைநதுஸரயாடிய்தாடு 
ைகஜபரான்றும் பாராளுைன்்ற  உறுப்-
பி்னரிைம் கழக ப்சயைாளர் கிைான் 
ஹாசிம்  ஸகயளித்தார்.

இதஸ்ன ஏற-
று க் ப க ா ண ை 
ப ா ர ா ளு ைன் ்ற 
உறுப்பி்னர் கருத்து 
பதரிவிக்ஸகயில், 
1970 ஆம் ஆணடு  
ைர்ஹஹூம் நளீம் 
ஹ ா ஜி ய ா ரி ்ன ா ல் 
இம்ஸைதா்னம் ஊர் 
ைக்களின் விஸள-
யாடடு ்தஸவக் -
காக அன்பளிப்பு 
ப ்ச ய ய ப் ப ட ை து .  
இம்ஸைதா்னத்ஸத 
அடிப்பஸையாகக் -
பகாண்ை ஊரில் 

விஸளயாடடு கழகஙகளும் உருவா-
கி்ன. இன்று இம்ஸைதா்னம் அபி-
விருத்தி ப்சயயப்பை ்வணடிய 
அவசியம் இருப்பதாக இஙகு வலி-
யுறுத்தப்படைது. இதறகு முன்பும் 

பை கடசிகஸளச்்்சர்நத அரசியல்-
வாதிகளிைம் இதன் ்தஸவகள்  சுட-
டிக்காடைப்படைதாகவும் இஙகு 
பதரிவிக்கப்படைது.  எது எப்படி்யா 
எைது ஊரின் எதிர்காை நைன்கருதி 
இம்ஸைதா்னம் பு்னரஸைக்கப்பை 
்வணடியது காைத்தின் ்தஸவயா-
கும். 

அநத வஸகயில் ைர்ஹஹூம் நளீம் 
ஹாஜியாரின் பபயர் தாஙகிய இம் -
ஸைதா்னத்ஸத அபிவிருத்தி ப்சய-
வதறகு ்தஸவயா்ன  நைவடிக்-
ஸககஸள  ்ைறபகாள்வ்தாடு 
விஸளயாடடுத்துஸ்ற அஸைச்்சர் 
நாைல் ராஜபக் ேவின் உதவி ஒத்தா-
ஸ்சஸயயும்  பபறறுத்தர தான் நை-
வடிக்ஸக  எடுப்பதாகவும் ைர்ஜான் 
பளீல் எம்.பி இதன்்பாது பதரிவித்-
தார்.

வீதியில் விழுந்து 
வபயொதிபர் உயிரிைப்பு

மீரி�� - குருேொ�ல் வீதி
இம்�ொ்தம் திறப்பு 
மினுவாஙபகாஸை நிருபர் 

   
ைத்திய அதி்வக பநடுஞ்சாஸை -

யின் மீரிகை முதல் குருநாகல் வஸர-
யிைா்ன 42 கி்ைா மீற்றர் தூரஙக-
ஸளக் பகாணை இரணைாம் கடை 
வீதி, இம்ைாதம் தி்றக்கப்பைவுள்ள-
தாக, பநடுஞ்சாஸைகள் அஸைச்சு 
பதரிவித்துள்ளது.

இவ்வீதியில், ்தசிய ்பாக்குவ -
ரத்து ஆஸணக்குழுவின் பபாதுப் 
்பாக்குவரத்துச் ்்சஸவகஸளச் 
ப்சயறபடுத்துவதறகு திடைமிைப்-
படடுள்ளதாகவும் அஸைச்சு குறிப் -
பிடடுள்ளது. இ்த்வஸள, ைத்திய 
அதி்வக பநடுஞ்சாஸை நான்கு கட-
ைஙகளாக அஸைக்கப்பைவுள்ள்ன.

இதன்பிரகாரம், கைவத்ஸதயி-
லிருநது மீரிகை, மீரிகைவிலிருநது 
குருநாகல், குருநாகலிலிருநது தம் -
புள்ஸள ைறறும் தம்புள்ஸளயிலி-
ருநது கைபகதர வஸரபய்ன,  4 
கடைஙகளாக ைத்திய அதி்வக 
பநடுஞ்சாஸைக்கா்ன வீதிகள் 
அஸைக்கப்பைவுள்ள்ன.

அநுராதபுரம் ்ைறகு   
தி்னகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் கபைன்பிநதுனு-
பவவ பபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடை 
யகல்ை படிகாரைடுவ வீதியில் 
ஹுருலு ்சநதிக்கு அருகில் நபபரா -
ருவர் ்சந்தகத்திறகு இைைா்ன 
விதத்தில் கீ்ழ விழுநது இ்றநது 
கிைநத நிஸையில் கணடுபிடிக்கப் -
படடுள்ளதாக பபாலிைார் பதரி -
வித்த்னர்.

இவ்வாறு உயிரிழநதுள்ளவர் 
70 வயது ைதிக்கத்தக்க கபைன் -
பிநதுனுபவவ பிர்த்சத்ஸதச் 
்்சர்நதவராவர். எனினும் குறித்த 
நபர் எவ்வாறு உயிரிழநதுள்ளார் 
என்பது இதுவஸர இ்னஙகாணப் -
பைாத நிஸையில் வி்சாரஸணகள் 
்ைறபகாள்ளப்படடு வருவ -
தாகவும் கபைன்பிநதுனுபவவ 
பபாலிைார் பதரிவித்த்னர்.        

ைர்�ோன ்பளீல் எம.பி 

இயல்பு நிமை ்போதிப்பு

புத்்தளம் ே�ர பி்தொவின் ஏறபொட்டில் 
கைஙகு ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு 
 (புத்தளம் தி்னகரன் நிருபர்)

புத்தளம் நகர பிதா எம்.எஸ்.எம்.ரபீக்கின்  வழிகாடைலில் புத்-
தளம் சுகாதார ஸவத்திய அதிகாரி பணிைஸ்னயுைன் இஸணநது  
பைஙகு ஒழிப்பு ைறறும் விழிப்புணர்வு ப்சயறதிடைம் ஆரம்பிக்-
கப்படடுள்ளது. 

புத்தளம் ைன்்னார் வீதி தாய ்்சய ஸையத்தில் நகர பிதாவின் 
தஸைஸையில் கூடிய நகர ்சஸப உத்தி்யாகத்தர்கள், ஊழியர்க-
ளுக்கா்ன அறிவுறுத்தல் ைறறும் ஆ்ைா்சஸ்னகஸள நகர பிதாவும் 
சுகாதார ஸவத்திய அதிகாரியும் வழஙகி்னர். 

முதற கடைைாக புத்தளம் ஐநதாம் வடைாரத்தில்   நிகழச்-
சித் திடைம் ஆரம்பைா்னது. பணியாளர்கள்  ஒவ்பவாரு வீடு 
வீைாகச் ப்சன்று பைஙகு ஒழிப்பு ைறறும் விழிப்புணர்வு திட-
ைத்ஸத ப்சயறபடுத்தி்னர்.

பைஙகு பரவக்கூடிய இைஙகஸள இ்னஙகணடு அவறஸ்ற 
அழிப்பதறகா்ன அறிவுறுத்தல்கஸளயும் வழிகாடைல்கஸளயும் 
வழஙகியதுைன் பை கிணறுகளுக்கு கிருமி உணணி மீன்களும் 
(கப் பிஷ்) இைப்படை்ன. ஏக காைத்தில் குறித்த வடைாரத்தின் 
பை வீதிகளிலுமுள்ள வடிகான்கள் நகர்சஸப ஊழியர்களால் 
சுத்தம் ப்சயயப்படை்ன. நகர பிதாவின் பணிப்புஸரக்கஸைய 
அஸ்னத்து வடைாரஙகளிலும் இநநிகழச்சித் திடைம் பதாைர்நது 
இைம்பப்றவுள்ளஸை குறிப்பிைத்தக்கது.

�ொய�டைந்்த �ொட்டு 
யொடன உயிரிைப்பு
கறபிடடி தி்னகரன் 
வி்ேை நிருபர்

புத்தளம், கருவைகஸ் -
பவவ, கல்விை பூஙகா -
வில் காயஙகளுக்குள்-
ளா்ன நிஸையில் காடடு 
யாஸ்ன ஒன்று பவள் -
ளிக்கிழஸை (05) உயிரி -
ழநததாக கருவைகஸ்பவவ வ்னஜீ-
ராசிகள் திஸணக்கள அதிகாரிகள் 
பதரிவித்த்னர்.

குறித்த காடடு யாஸ்ன துப்பாக்-
கிச் சூடடுக்கு இைக்காகி காயஙக-
ளுக்குள்ளாகிய நிஸையில் காணப் -
படடுள்ளது.

கைநத மூன்று நாடகளுக்கு முன் 
வ்னஜீவராசிகள் திஸணக்களத்தி-
்னருக்குக் கிஸைக்கப்பபற்ற தக-
வலுக்கஸைய குறித்த பகுதிக்குச் 
ப்சன்று யாஸ்னஸய அவர்கள் பார் -

ஸவயிடடுள்ள்னர். இதன்்பாது, 
நிகபவரடடிய மிருக ஸவத்தியர் 
வரவஸழக்கப்படடு யாஸ்னக்கு 3 
நாடகளாக சிகிச்ஸ்சயளித்து வந-
துள்ள்னர்.

இநநிஸையில், பவள்ளிக்கி -
ழஸை (05) சிகிச்ஸ்ச பைனின்றி 
குறித்த யாஸ்ன உயிரிழநததாக 
வ்னஜீவராசிகள் திஸணக்களத்-
தி்னர் பதரிவித்த்னர். உயிரிழநத 
காடடு யாஸ்ன 25 வயதுஸையது 
எ்ன வ்னஜீவராசிகள் திஸணக்கள 
அதிகாரிகள் பதரிவித்த்னர்.       

தமபுதஜத்கை ்கல்வி வைய;

அநுராதபுரம் ்ைறகு தி்னகரன் நிருபர்

தம்புத்்தகை கல்வி வையத்திலுள்ள  ஏழு ஆரம்ப பாை-
்சாஸைகளின் பிள்ஸளகளுக்கு பகாவிட  ஸவரஸ் பதாறறு 
உறுதிப்படுத்தப்படடுள்ளஸத  அடுத்து அதன் விரிவாக்-
கத்ஸத தடுப்பதறகு ஏழு வகுப்புக்களின் கற்றல் நைவடிக்-
ஸககள்  ைாத்திரம்  நிறுத்தப்படடுள்ளதாக வைய கல்வி 
பணிப்பாளர் ்ஜ.ஈ.எம்.ஆர். பணைார பதரிவித்தார்.

குறித்த பாை்சாஸைகளில் தம்புத்்தகை ைாதிரி 
ஆரம்ப பிரிவு வித்தியாைய  தரம் 02 இல் உள்ள ஒரு 
வகுப்பும் குருகை வித்தியாையத்தில் சிை வகுப்புகளும் 
்்சாளை வித்தியாையத்தில் 04 ஆம் வகுப்பும் இராஜாங-
கஸ்ன யாய 01 வித்தியாையத்தில் ஒரு ைாணவருக்கும் 
பகா்ரா்னா பதாறறு உறுதிப்படுத்தப்படடுள்ளத்னால் 
அநத வகுப்ஸபயும் பயின்டிகுளம் பணடுகாபயபுர வித்தி-
யாையத்தில் ஒரு வகுப்பும் தைாவ வித்தியாையத்தில் 04 
ஆம் வகுப்பும் தைாவ நபைபவவ வித்தியாையத்தில் 04 
ஆம் வகுப்பும்  மூைப்படடுள்ள நிஸையில் பாை்சாஸை-
கள் அஸ்னத்தி்னதும் கற்றல் நைவடிக்ஸககள்  வழஸை-
்பால் நஸைபபறும் எ்னவும் வைய கல்வி பணிப்பாளர் 
்ைலும் பதரிவித்தார்.        

ஏழு ஆரம்ப பொைசொடல 
�ொணவர்�ளுக்கு க�ொவிட்
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Utd;nty;y gpuNjr rig
2022Mk; Mz;Lf;fhf nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfs; toq;fy; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fisg; 
gjpTnra;jy;

2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fYf;fhf gjpTnra;tjw;F 

vjpu;ghu;f;fpd;w xg;ge;jjhuu;fs;/ mq;fPfupf;fg;gl;l jd;dhu;t mikg;Gfs;/ toq;Feu;fs; kw;Wk; 
cw;gj;jpahsu;fsplkpUe;J vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; jkJ epWtd (,Uf;Fkhdhy;) Kftup kw;Wk; Vida 

tpguq;fSld; gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. gpd;tUk; tbtj;jpw;F mika Fwpj;j 

tpz;zg;gg; gbtj;ij jahupj;Jf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk;; 

fbj ciwapy; “toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fs; gjpTnra;jy; - 2022” vd;W Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;. 

midj;J toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf 1000.00 &gh njhifia gjpTnra;jy; tpz;zg;gg; 

gbtf; fl;lzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjw;fhf “jiytu;> gpuNjr rig> 

Utd;nty;y” vd;w ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiy xd;iw cq;fsJ tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J toq;Feu;fSk; Utd;nty;y gpuNjr rig mjpfhu vy;iyf;Fs; Fwpg;gplg;gLk; 

,lq;fSf;F nghUl;fisf;; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; vd;gij gjpTnra;tjw;F 

vjpu;ghu;f;fpd;w toq;Feu;fsplk; Rl;bf;fhl;LfpNwhk;.

midj;J xg;ge;jjhuu;fSk; 1000.00 &gh njhifia gjpTnra;jy; tpz;zg;gg; gbtf; 

fl;lzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpz;zg;gpf;fpd;w xg;ge;j ngWkjpf;F epfuhd 

ngWkjpr; rhd;wpjo; gpuNjr nrayhsu; %yk; ngw;Wf;nfhz;L tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ntw;wpfukhd xg;ge;jjhuu;fs; vd cWjp nra;tjw;fhf vOj;J%y 

mj;jhl;rpiar; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (ICTAD) epWtdj;jpd; gjpT xg;ge;jjhuu;fs; ngWkjpr; 
rhd;wpjio rku;g;gpf;fj; Njitapy;iy.

01. nghUl;fs; toq;fy;

 1.  mYtyf fhfpjhjpfs;;> Efu;Tg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; toq;fy;

 2.  mYtyf ,ae;jpu rhjdq;fs;> jl;lr;R> NuhzpNah ,ae;jpuk;> efy; gpujp ,ae;jpuk;> 

$l;ly; ,ae;jpuk;;> njhiyefy; ,ae;jpuk; vd;gtw;iw toq;Fjy;

 3. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mJ njhlu;ghd cjpupg;ghfq;fs; toq;Fjy;

 4. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;

 5. mYtyf cgfuzq;fs; (kug;gyif> gpsh];bf; kw;Wk; cUf;F) toq;Fjy;

 6. kpd;rhu kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; toq;Fjy;

 7. Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs; (Bry;/ ngw;Nwhy;) toq;Fjy;
 8. lau;> l;a+g; kw;Wk; kpd;fyk; toq;Fjy;

 9.  ,wg;gu; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu kw;Wk; ngau; gyif jahupj;jy; kw;Wk; toq;Fjy;

 10. gjf;fk;> ,yr;rpidfs;> fpz;zq;fs; jahupj;jy; kw;Wk; toq;Fjy;

 11. rpWtu; g+q;fh cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L cgfuzq;fs;

 12. Jzp tiffs; (rPUil/ Nkir tpupg;G/ jpiur;rPiyf;fhf) toq;Fjy;

 13. jPaizg;G cgfuzq;fs; nghUj;Jjy;> guhkupg;G kw;Wk; Nrit toq;Fjy;

 14. jfuf; $lhuk;> cw;rtg; nghUl;fs; toq;Fjy;

02. epu;khzg; nghUl;fs; toq;fy;

 1.  nfhq;wPl; rhu;e;j cw;gj;jpfs; toq;Fjy; (`pAk; Foha;/ rPnke;Jf; fy;/ ifg;gpbfs; 

Mfpad)

 2.  epu;khzg; nghUl;fs; toq;fy; (fy;/nkly;/kzy;/nrq;fy;/tpwF/jhu;/\l;lupd; 

gyiffs; kw;Wk; NtW nghUl;fs;)

03. Nrit toq;fy;

 1.  Nkhl;lhu; thfd jpUj;jNtiyfs; (Bry; kw;Wk; ngw;Nwhy;) Nkhl;lhu; thfd jfL 

Ntiy kw;Wk; epwg; g+r;R Ntiy

 2.  thfd guhkupg;G Nrit (mjpfhu vy;iyf;Fs; my;yJ mjw;F mUfhikapy; 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

 3. Nkhl;lhu; thfd F\d; Ntiy kw;Wk; `_l; Ntiy> thfd Nrit toq;fy;

 4.  mYtyf ,ae;jpu rhjdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit toq;fy; (jl;lr;R> 

$l;ly; ,ae;jpuk;;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> epow;gpujp ,ae;jpuk;> thndhyp ,ae;jpuk;> 

fzdp ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;> ];Nfd; ,ae;jpuk; Mfpatw;wpd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

 5. fzdp nkd;nghUs; (Software) Nrit toq;fy;

 6. mr;R Nrit kw;Wk; ilg; nrl;bq; nraw;ghLfs;

 7. filry; gl;liw Ntiyfs;> cUf;fpnahl;ly; Ntiy

 8. kpd; jpUj;jNtiyfs; (AC/DC) thfdk;
 9. tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; Nrit toq;fy; (mYtyfk;/ thfdk;)
 10. Njhl;l myq;fhuk;

 11. mYtyf Rw;whliy Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; guhkupf;Fk; nraw;ghL

 12.  tpUe;Njhk;gy; nraw;ghLfSf;fhf Njitahd Nrit toq;fy; (Catering Service)
 13. fw; rpw;g Ntiy (Qhgfr; rpd;dq;fs; Mfpad)

 14. nkhopngau;g;ghsu; Nrit

 15. rl;lj;juzpfs; Nrit

 16. msitahsu; Nrit

xg;ge;jjhuu;fs;

 epjp vy;iy  gjpTf; fl;lzk; (tupfs; cl;gl)

1. &gh 500000.00 tiu  &gh 2000.00

2. &gh 1000000.00 tiu &gh 3000.00

3. &gh 1000000.00 tiu &gh 5000.00

04. epge;jidfs; :-

 1.  Nkw;gb toq;fy;fs; kw;Wk; Nrit xg;ge;jq;fs; xt;nthU tiff;fhfTk; 

ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjw;fhf 

ntt;Ntwhd tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzq;fis nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 2.  gjpT nra;tjw;fhd jifikiaf; nfhz;Ls;s ve;j xU toq;FeUf;Fk;/
xg;ge;jjhuUf;Fk; Kd;tu KbAk; vd;gNjhL> rku;g;gpf;fg;gLfpd;w $Wtpiyfs; 

nghJthf 06 khj fhyj;jpw;Fs; khwhj epiyahd jd;ikAld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.  Njitnad czug;gLk; re;ju;g;gq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs;/ 
xg;ge;jjhuu;fSf;Fg; Gwk;ghf NtW toq;Feu;fsplkpUe;J/ xg;ge;jjhuu;fsplkpUe;J 
nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd $Wtpiyfis ngw;Wf;nfhs;Sk; cupikia 

Utd;nty;y gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. NkYk; toq;Feu;fs; 30 ehs; 

fhy vy;iyf;fhf fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;f 

,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

05.  Utd;nty;y gpuNjr rigapy; gjpT nra;ag;gLfpd;w toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fSf;F 

,Uf;f Ntz;ba jfTj;jpwd;.

 1.  xt;nthU Nritf;fhfTk; ntt;Ntwhf toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpT 

nra;Jnfhs;sy;; Ntz;Lk;.

 2.  xU toq;Feu;/ xg;ge;jjhuu; xd;Wf;F Nkw;gl;l vz;zpf;ifahd Nritf;fhf 

gjpTnra;a Ntz;bapUe;jhy; xt;nthU Nritf;fhfTk; gjpTnra;jy; tpz;zg;gg; 

gbt fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 3.  toq;Feu;/ xg;ge;jjhuu;fisg; gjpTnra;tjd; %yk; rigf;F toq;f Ntz;ba 

Nritfis mth;fsplk; kl;LNk ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w cupik 

mtu;fSf;F ,Uf;ff;; $lhJ.

 4.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ Fwpj;j nghUl;fs; my;yJ 

Nritfis ngw;Wf;nfhs;tJ ahuplk; vd;gijj; jPu;khdpf;Fk; kjpg;gPl;L FOnthd;wpd; 

gupe;Jiuf;F mika tpiykDf; FOtpdhy; kw;Wk; jiytu; %yk; re;ju;g;gj;jpw;F 

Vw;w tifapy; jPu;khdpf;fg;gLk;.

jiytu;

Utd;nty;y gpuNjr rig

gpuNjr rig mYtyfk;>

Utd;nty;y.

0362265275> 0362266275> 0362267275

Utd;nty;y gpuNjr rig
2022Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feu;fs; gjpT nra;tjw;fhd 

tpz;zg;gg;gbtk;

1. toq;Feu; ngau; :- ...........................................................................................................................

2. Kftup:- ..............................................................................................................................................

3. Njrpa Msilahs ml;il ,yf;fk;:- ........................................................................................

4. njhiyNgrp ,yf;fk;:- .....................................................................................................................

5. toq;fy; Nkw;nfhs;sg;gLk; nghUl;fs; / Nritfs;

 I. .........................................................................................................................................................
 II. ........................................................................................................................................................
 III. .......................................................................................................................................................
6. nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy; njhlu;gpy; cs;s mDgtk;:-

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

7. ,f;lhl; gjptpyf;fk; / tpahghug; gjptpyf;fk;:-
 ......................................................................................................................................................

8. gjpTf; fl;lzk; :- .......................... (xU tplaj;jpw;F &gh 1000.00 tPjk;)

9. fhNrhiy ,yf;fk; :-......................... jpfjp:- ......................................................................

10.  Nkw;gb tpguq;fs; rupahdJ vd;Wk;> Fwpj;j gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; kw;Wk; Njrpa 

Msilahs ml;ilapd; epow;gpujp xd;iw ,j;Jld; ,izj;jpUf;fpNwd; vd;Wk;> ,q;F 

cWjp nra;fpNwd;.

jpfjp:- ...................................    ifnahg;gk;:- ..........................

Nfs;tp mwptpj;y;
Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

mNgf;\h itj;jparhiy> k`ufk

gpd;tUk; nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 2022Mk; Mz;bd; nghUl;L 

gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; Nky; khfhzj;jpYs;s cw;gj;jpahsHfs;> toq;FeHfs;> 

KftH epWtdq;fs;> gjpT nra;Js;s $l;LwT rq;fq;fs;> fpuhNkhja rigfs;> 

epajpr; rl;lr; rigfs; cl;gl;l murhq;f eptdq;fs; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l 

tpahghu mikg;GfsplkpUe;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; gjpTj; jghypy; “gzpg;ghsH> mNgf;\h itj;jparhiy> 

k`ufk” vDk; Kftupf;F 2021.12.08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dH fpilf;ff; 

$bajhf mDg;gg;gly;; Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;.” vdf; Fwpg;gpl;L 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

A. cgfuzq;fs;> fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf nghUl;fs;. 

 01. fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;. 

 02.  fzdp> mr;Rg; nghwpfs; kw;Wk; mJ rhHe;j Jizg;ghfq;fs;. 

 03.  kug;. nghUl;fs;> cUf;F gz;lq;;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;. 

 04.  itj;jparhiy cgfuzq;fs; (Trolly, Bed, Side Lokers Nghd;wd)
 05.  kpd;rhu cgfuzq;fs; (tspr;rPuhf;fp> Fsp&l;b> kw;Wk; midj;J kpd; 

tprpwpfs;) 

 06.  ,wg;gH nghUl;fs;;> Njhy; cw;gj;jpfs; (,wg;gH ifAiw> fhy; Jilg;ghd;> 

kw;Wk; rg;ghj;Jfs; Nghd;wd) 

 07.  midj;J tifahd Jzp tiffs;> nkfpd;Nlh];> ,yh];jpf;> kw;Wk; E}

y; tiffs;. 

 08. fz;zhb kw;Wk; kl;ghz;lg; nghUl;fs; 

 09.  midj;J tifahd cyh; ngl;lwpfs;> kw;Wk; kPs; caph;g;gpf;ff;; $ba 

ngl;lwpfs; (6V> 12V> 24V.) 
 10.  vy; gP. thA> thA nufpANyl;lH> gHdH> kw;Wk; thA Foha;fs;

 11.  midj;J tifahd nghypj;jPd; kw;Wk; Fg;igg; igfs; cl;gl;ljhf 

midj;J nghypj;jPd; cw;gj;jpfs;.

 12.  kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; (SLS jur; rhd;wpjo; nfhz;l kpd;rhu cgfuzq;fs; 

tpw;gid nra;Ak; epWtdq;fs; kl;Lk; gjpT nra;aTk;.) 

 13. jr;Rj; njhopy; fUtpfs;. 

 14. Nkhl;lhH thfdq;fSf;Fj; Njitahd ngl;lwpfs; 

 15. thfdq;fSf;Fj; Njitahd laHfs; kw;Wk; bAg;fs; 

 16. Jg;GuNtw;ghl;L Jizg;ghfq;fs;. 

 17. bNuhypfSf;fhd rf;fuq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;. 

 18.  ePHg;gk;gp> kpd;rhu Nkhl;lhH> kw;Wk; mJ rhHe;j cgfuzq;fs;.  

 19.  vypfs; fl;Lg;ghL kw;Wk; ,ioahd;> Esk;G ehrpdp tiffs;. 

 20. cUf;F kw;Wk; fy;tid]; nghUl;fs;. 

 21. gpsh];jpf; kw;Wk; iggh; fpsh]; nghUl;fs;.

 22.  Rj;jpfhpg;Gg;; nghUl;fs; (rtHf;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gj; jputq;fs; kw;Wk; J}s; 

fisf; nfhs;tdT nra;jy;) 

 23. rj;jpu rpfpr;ir ghtidg;nghUl;fs;. 

 24. fl;blk; kw;Wk; fdufg; nghUl;fs;

 25.  mr;Rg; nghwp> njhiyefy;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; Mfpatw;Wf;Fj; 

Njitahd NlhdH> kw;Wk; fhl;up[;. 

 26.  Nkyjpf Nghriz czTfisf; nfhs;tdT nra;jy; (r];;l[d;> r];lnfy; 

Nghd;wd)

B. Nritfs; 
 01.  kUj;Jt thA Kiwikfis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkupg;Gr; 

Nritfs;. 

 02.  kUj;Jt  gupNrhjid kw;Wk; ghpNrhjidf;$l eltbf;iffs;. 

 03. Ma;T$l cgfuzq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp];fs;

 04.  kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

 05.  ,izajs ,izg;Gfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp];fs;

 06.  kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis thliff;F ngw;Wf; nfhs;sy;> guhkupg;G 

kw;Wk; Nritfs;. 

 07.  Fsph;rhjdk; kw;Wk; ciwepiy Fsph;rhjd guhkupg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

 08.  kpd;rhu Nkhl;lhH> kpd; tprpwp> kw;Wk; buhd;];NghkH jpUj;jNtiyfs;

 09. ePH;g; gk;gp jpUj;jNtiyfs;

 10. njhopy;El;g cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

 11.  thA mLg;G kw;Wk; xl;rprd; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

 12.  thfd jpUj;jNtiyfs; (kpd;rhu Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; F\d; 

nra;jy; cl;gl;ljhf> tspr;rPuhf;fp Kiwikfs;) 

 13. mr;R Ntiyfs; 

 14. fzdp kw;Wk; mr;Rg; nghwp jpUj;jNtiyfs;

 15. ,ae;jpuq;fis Nrit nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; 

 16. fjpiu ,ioj;jy;; kw;Wk; nghyp\; nra;jy; 

 17. mYkpdpag; nghUl;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

 18. bNuhyp kw;Wk; cUf;F cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

 19. ,wg;gH Kj;jp;iu kw;Wk; nghypkH Kj;jpiufs; jahupj;jy;. 

 20. rpfpr;ir  my;yhj Fg;ig $oq;fs; mfw;Wjy;. 

 21. cupik Nfhug;glhj rlyq;fis mfw;Wjy;. 

 22.  tbfhyikg;G Foha; topfs; kw;Wk;  ePHf; Foha; guhkupg;Gfs;

 23.  ghtpf;f Kbahj Jzpfs; kw;Wk; jiyaizfs;> nkj;ijfis 

ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jy; kw;Wk; mopj;jy; 

 24.  kuq;fs; kw;Wk; mghafukhd fpisfis ntl;b mfw;Wjy;

 25.  itj;jparhiyapd; cl;Gwj;jpy; Ftpe;Js;s fl;blf; fopTfis 

mg;Gwg;gLj;Jjy; kw;Wk; ,lg;gug;ig Rj;jk; nra;jy;

 26.  mYkpdpak; rhh;e;j Ntiyfisr; nra;jy; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy;

 27. fiuahd; kw;Wk; %l;ilg; g+r;rpfisf; fl;Lg;gLj;Jjy;

 28.  itj;jparhiy cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;jy;

 29.  eph;khz NtiyfSf;Fg; gad;gLj;jg;gLk; thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis 

thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

 30.  <af; fjTfs; (Led Door) kw;Wk; <ak; rhh;e;j Jizg;ghfq;fisg; 

gad;gLj;Jjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

 31.  jPaizg;G Jizg;ghfq;fs; / jPaizg;G Kiwikfspd; guhkhpg;G Nrit 

/ jpUj;jNtiyfs;

khjpup tpz;zg;g; gbtk;
2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

01.  gjpTg; ngaH kw;Wk; Kftup (tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; ,izf;fTk;)  

02.  toq;Ftjw;F vjph;ghHf;Fk;  nghUl;fs; my;yJ Nritfs;/ Nritfspd; 

,yf;fk;:

03. tpz;zg;gjhuupd; ngaH kw;Wk; Kftup: 

04. gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp: 

05. njhiyNgrp ,yf;fk;:

06. njhiyefy; ,yf;fk;:

07. toq;ff; $ba fld; fhy vy;iy:

08. Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;fy;: 

09. 2021Mk; tUlj;jpd; toq;fy; gw;wpa tpguk;: 

10. gw;Wr; rPl;L ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

11. tpahghuk; gjpT nra;j mjpfhug; gpuNjrk;:

jpfjp:         

gzpg;ghsH/KfhikahsH. 

mNgf;\h itj;jparhiy fzf;fhsUf;F thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; nrYj;jg;gl;l 500.00 &ghTf;fhd 

kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ijr;; nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;Lld; 

tpz;zg;gq;fisr;; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;NtW tpz;zg;q;fs; rkH;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

ntt;Ntwhf gjpTf; fl;lzKk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

gjpT nra;Js;s toq;FeHfsplk; tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; toq;FeHfisj; 

njupT nra;jy; kw;Wk; Njitahd Ntisfspy; ntsp toq;FeHfsplkp;Ue;Jk; 

tpiyfisf; NfhUk; cup;ikia mNgf;\h itj;jparhiy gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;shh;. 

jpUg;jpfukpy;yhj toq;FeHfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf ,y;yhj 

toq;FeHfs; gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;glyhk;.

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; chpikia mNgf;\h 

itj;jparhiy gzpg;ghsH jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.   fhRf; fl;lisfs; Vw;Wf; 

nfhs;;sg;gl khl;lhJ.

 

gzpg;ghsH>

mNgf;\h itj;jparhiy>

k`ufk.  

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

2022 Mk; Mz;Lf;F Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLjy;
nghyd;dWit gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPo; Fwpg;gplg;gl;l Mjdq;fis 2022 Mk; Mz;Lf;F> 

Fj;jiff;F tpLtjw;F vd;dhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9.30 

njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu)

Nfs;tpkD tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fy; - 2021.11.15 md;W njhlf;fk; 2021.11.30 

md;W tiu

Nfs;tpkD tpz;zg;gg; gbtq;fis Vw;gij epiwT nra;jy; - 2021.12.07 md;W K.g. 

10.00

Nfs;tpkD jpwg;gJ – 2021.12.07 md;W K.g. 11.00

tprhuiz – 027-2555575

tupir 

,yf;fk;

Mjdq;fs; tpguk; kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk;

Nfs;tpkD 

gpiz

Fiwe;jgl;r 

tpiykD

01 fy;Nyy;y 

khl;biwr;rpf; fil

&gh 2000.00 &gh 20000.00 &gh 798600.00

02 khzpf;fk;gl;ba 

khl;biwr;rpf; fil

&gh 2000.00 &gh 20000.00 &gh 665500.00

03 jpTyhd khl;biwr;rpf; 

fil

&gh 2000.00 &gh 20000.00 &gh 332750.00

  

gpNukrpwp Kdrpq;f>

jiytu;>

nghyd;dWit gpuNjr rig> 

nghyd;dWit.

ngWif mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; 

mikr;R

fk;gdpj; Njhl;lq;fs; Gduikg;G> Njapiy kw;Wk; 
,wg;gH Njhl;lk; rhHe;j rpW gapHr; nra;if kw;Wk; 

ifj;njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Njapiy 
kw;Wk; ,wg;gH Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njapiyr; rpWgw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

gj;juKy;y> ngytj;ijapyike;Js;s gpujhd mYtyfj;jpw;F 

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu Rfhjhug; ghJfhg;Gr; 

Nritfis toq;Ftjw;Fg; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s Rfhjhug; 

ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fk; jhgdq;fsplkpUe;J tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 md;W gp.g. 3.00 tiu 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs;> tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy;> ~2022Mk; Mz;bw;fhd Rfhjhug; ghJfhg;Gr; 

Nritfspw;fhd tpiykD| vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy; 

my;yJ> gpd;tUk; KfthpapYs;s ,t; mjpfhu rigapd; 

Nritg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; 

NrHf;fyhk;. tpiykDf;fs; 2021.12.06 md;W gp.g. 3.00 ,w;F 

%lg;gl;L md;iwa jpdk; gp.g. 3.30 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;.

2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 - gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; gpd;tUk; 

Kfthpapyike;Js;s ,t; mjpfhu rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; ,ytrkhf> tpiykDg;gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; 

ghHf;fyhk;. kPsspf;fg;glhj &gh 3>500/-  ,w;fhd njhifia 

fhrhsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; 

Nritg; gphptpy; rkHg;gpj;J> epge;jidfSld; $ba 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. &gh 10>000/- 
,w;fhd tpiykDg;gpizankhd;W> ,t; mjpfhu rigapd; 

epjpg;gphptpy; ngw;W mjd; gw;Wr;rPl;L tpiykDf;fSld; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH>

ngWiff;FO> 

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> 

ngytj;j> gj;juKy;y.

ngWif mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; 

mikr;R
fk;gdpj; Njhl;lq;fs; Gduikg;G> Njapiy kw;Wk; 
,wg;gH Njhl;lk; rhHe;j rpW gapHr; nra;if kw;Wk; 

ifj;njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Njapiy 
kw;Wk; ,wg;gH Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njapiyr; rpWgw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

ghJfhg;Gr; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 
tpiykDf; Nfhuy;

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu

Njapiyr; rpWgw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

gj;juKy;y> ngytj;apyike;Js;s gpujhd mYtyfk; kw;Wk; 

fhyp> khj;jiw> fSj;Jiw> ,uj;jpdGhp> gz;lhunty> fz;b> 

Etnuypah Nghd;w khtl;lq;fspYs;s gpuhe;jpa mYtyfq;fs; 

kw;Wk; `d;jhd Njrpa gapw;rp kj;jpa epiyak;> Njapiy 

ehw;W kj;jpa epiyak; kw;Wk; tphpthf;fy; kj;jpa epiyak; 

Mfpatw;wpw;F 2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu ghJfhg;Gr; 

Nritfis toq;Ftjw;F Njrpa ghJfhg;G mikr;rpy; 

gjpT nra;ag; ngw;Ws;s ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fk; 

epWtdq;fsplkpUe;J ,jw;fhf tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ.

2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 md;W gp.g. 3.00 tiu 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpf;ifapy;> Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwfspd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy;> ~2022Mk; Mz;bd; ghJfhg;Gr; Nritfspw;fhd 

tpiykD| vd;w Fwpg;gpl;L> gjpTj; jghypy; my;yJ gpd;tUk; 

Kfthpapyike;Js;s ,t; mjpfhu rigapd; Nritg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHf;fyhk;. 

2021.12.06 md;W gp.g. 3.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> 

md;iwa jpdk; gp.g. 3.30 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;.

2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 - gp.g. 3.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyg; gphptpy; gpd;tUk; 

Kfthpapyike;Js;s> ,t; mjpfhu rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 

,ytrkhf tpiykDg;gbtq;fis ghprPyid nra;J nfhs;syhk;. 

kPsspf;fg;glhj &gh 5000/- ,w;fhd njhifia fhrhsUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il Nritg; gphptpy; 

rkHg;gpj;J> epge;jidfSld; $ba tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. &gh 50>000/- ,w;fhd njhifia epjpg; 

gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sk; gw;Wr;rPl;L> tpiykDf;fSld; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH>

ngWiff;FO> Njapiyr; rpWgw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu 

rig>

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> 

ngytj;j> 

gj;juKy;y

`hypvy gpuNjr rig

mwptpj;jy;
2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 

mwpf;ifapd; tiuT

1987Mk; Mz;bd; 15Mk; ,yf;f gpuNjr 

rig rl;lj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; tuT 

nryT mwpf;if  jahhpj;jy; kw;Wk; 

mKy;gLj;jy; tpjpKiwfspw;fikthf 

2022Mk; Mzbw;fhd cj;Njr tuT 

nryT mwpf;ifahdJ 2021.11.10 

Kjy; 2021.12.24 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu murpdhy; fhyj;jpw;Nfw;wthW 

tpLf;fg;gLk; Rfhjhu topKiwfspd; 

gpufhuk; ̀ hypvy mjpfhug; gphptpd; nghJ 

kf;fs; ghPl;rpj;Jghh;g;gjw;fhf mYtyf 

tstpy; itf;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

MH. vk;. epky; Nrdhehaf;f>

jiyh;>

`hypvy gpuNjr rig>

njh.Ng. ,y. 055-2294275> 055-2295075
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gJis khefu rig

2022Mk; tUlj;jpy; gJis khefu rigapd; Mjdq;fis Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapy; Nfs;tp Nfhuy;

gJis khefu rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf gpd;tUk; tifapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Fj;jiff; fhyk; : 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu

Nfs;tp Mtzq;fis toq;Fjy; :  2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-26Mk; jpfjp tiu 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu gJis 

khefu rig mYtyfj;jpy;

Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; : 2021-11-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Nfs;tpfisj; jpwj;jy; : 2021-11-29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gJis 

khefu rig mYtyfj;jpy;

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu khefu Mizahsh; / 
khefu fzf;fhshplk; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 055-2224277/0554934521)
Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

ftdpf;f Ntz;baJ:

01. tpz;zg;gjhuh; 18 taJf;F Nkw;gl;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  gJis khefu rig Mjdq;fs; njhlh;gpy; ve;jnthU nfsut ePjpkd;wj;jpdhYk; vt;tpjj;jpYk; rl;lg+h;tkhd 

eltbf;ifspd; NghJ Fw;wthspahff; fhzg;gl;lth;fs;  kw;Wk; rig Mjdq;fs; njhlh;gpy; ePjpkd;wj;jpy; 

cs;s rl;l eltbf;iffspy; jug;gpduhf cs;sth;fs; ,jw;F tpz;zg;gpf;f KbahJ.

03.  khefu rigf;F thlif epYit nrYj;jTs;s kw;Wk; ,jw;F Kd; ngWif rl;l jpl;lq;fis kPwpAs;s 

vtUf;Fk; kw;Wk; epWtdj;jpw;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbahJ. vt;thwhapDk; mt;thwhd ngWiff; 

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;Js;sjhf khefu rig cWjp nra;Ak; re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tp ,uj;Jr; nra;ag;gl;L 

itg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s gpizj; njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLtjw;Fk;> Nfs;tpia ,uj;Jr; nra;J Fwpj;j 

rig Mjdj;ij RtPfhpj;Jnfhs;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L> mt;thwhd Nfs;tpjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;gLtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. gJis khefu rig 

Mjdnkhd;Wf;fhf epYit thlif nrYj;jTs;s ahUf;Fk; tpz;zg;gpf;f KbahJ.

04.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Mff;$ba Nfs;tpia tpl 5% Fiwthf gJis khefu rig vy;iyf;Fs; 03 tUl 

fhyj;jpw;F Nky; tjpAk; Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tpiar; rkh;g;gpj;jpUe;jhy;> mtUf;F Nfs;tp ifaspf;fg;gLk;. 

gJis khefu rig vy;iyapDs; trpg;gij cWjp nra;tjw;F thpg;gzk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il Nfs;tpg; 

gbtj;Jld; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; epYit 

thpg;gzq;fs; nrYj;jp Kbf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWiff; Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; KOikahd mjpfhuj;ij 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

06.  ,e;j ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Mff; Fiwe;j Nfs;tpia tpl Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld;> Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tp itg;Gj; njhif 

rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.

07.  ngWifr; nraw;ghLfs; gpufhuk; Nfs;tpjhuhpdhy; 02 Nfs;tpg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mf;Nfs;tpg; gbtq;fis ntt;NtW ciwfspy; cs;spl;L mt;Tiwfspy; 1 %yg; gpujp kw;Wk; 

2 efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 

eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; jiyth;> ngWiff; FO> khefu rig> gJis vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ khefu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

ml;ltiz

Mjdq;fspd;; ngah;
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp thpfs; ,d;wp 

(&gh rjk;)

Nfs;tp itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 

itg;G &gh

kPsspf;fg;glhj

kw;Wk; gbtf; 

fl;lzk; &gh

1 kj;jpa Gjpa re;ijf; fl;blj; njhFjp  - F01 
khl;biwr;rpf; fil

3,960,000.00 79,200.00 1500.00

2 kj;jpa Gjpa re;ijf; fl;blj; njhFjp  - F03 
Ml;biwr;rpf;; fil

800,000.00 16,000.00 1500.00

3 ntNyfNl re;ijf; fl;blj; njhFjp - C01 
khl;biwr;rpf; fil

2,640,000.00 52,800.00 1500.00

4 ntNyfNl re;ijf; fl;blj; njhFjp - C02 
Ml;biwr;rp fil

264,000.00 5,280.00 1500.00

5 ikyf];njd;d - D01 khl;biwr;rpf; fil 1,980,000.00 39,600.00 1500.00

6 ikyf];njd;d thur; re;ij ,lg;gug;G nghJ 

kyry$lk; rfpjk;
2,710,000.00 54,200.00 1500.00

7 g]; epiya ,lg;gug;gpd; nghJ kyry$lk; 7,500,000.00 150,000.00 1500.00

8 njw;F xOq;if nghJ kyry$lk; 2,490,000.00 49,800.00 1500.00

9 Nrdhehaf;f ikjhdj;jpd; nghJ kyry$lk; 325,000.00 6,500.00 1500.00

10 Nrdhehaf;f ikjhdj;jpd; jiuf;fPo; thfdj; 

jhpg;gplk;
432,000.00 9,000.00 1500.00

 

khefu Mizahsh;>

khefu rig>

gJis.

g];]u gpuNjr rig
g];]u gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPOs;s ml;ltizapd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fs; 2022 [dtup 

01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.12.31 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;F tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf; Nfhuy;

tpiykDg; gbtk; toq;fy; :- 2021.11.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.15 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu

tpiykDf;fs; Vw;gJ :- 2021.11.16 Mk; jpfjp gp.g. 01.00 tiu

tpiykD jpwg;gJ :- 2021.11.16 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F

02. tpiykD Nfhuy; khjpupg; gbt fl;lzk; kw;Wk; tpiykDTf;fhd gpiz itg;G fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

 

t.,. tpguk;
tpiykD gbt 

fl;lzk; (&gh)

gpiz itg;Gf; 

fl;lzk; (&gh)

Fiwe;jgl;r 

tpiykD (&gh)

01 fly; ePu; kPd; re;ij 2000.00 10>000.00 1>860>000.00

02 ed;dPu; kPd; re;ij 2000.00 10>000.00 587>000.00

03 khl;biwr;rp re;ij 2000.00 35>000.00 3>899>900.00

04 Ml;biwr;rp re;ij 2000.00 10>000.00 205>870.00

05 Nfhop ,iwr;rp re;ij 2000.00 10>000.00 540>262.00

06 g]; jupg;gpl nghJ fopg;giw 2000.00 10>000.00 780>900.00

07 QhapW nghJr; re;ij 2000.00 10>000.00 2>600>100.00

08      nghJ tu;j;jfj; njhFjp thfdj; jupg;gplk; 2000.00 10>000.00 200>000.00

03.  tpiykD njhlu;gpy; ,Wjp KbT g];]u gpuNjr rig trkhdJ. Nkyjpf tpguq;fis g];]u gpuNjr 

rig mYtyfj;jpy; fPOs;s njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; Nfl;lwpe;J nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp ,yf;fk;:- 055-2288274

Mu;.vk;. Qhdjpyf;f

jiytu;>

gpuNjr rig – g];]u

2021.11.08

tpiykDf;fSf;fhd miog;G – 2022

,yq;;;if rdehaf Nrhryp\ FbauR murhq;fk;
tPjpfs; kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd;; rhh;ghf> Nffhiy tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gpuhe;jpa ngWiff; FO> gpujhd 

nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyf jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

No. Description of work
Engineer’s 

Estimate (including 
profi t) Rs. Mn.

Bid
Security – 

Rs.

Contract
period

01. Supplying of Backhoe Loader, 02 cube 
Tipper, 5 ton Roller, 10 ton  Roller, Water 
Bowser (6000 ltr), Motor Grader (120-140 
HP) for Warakapola bypass project.

 5.00  50,000.00 12 months

02. Construction of reinforced concrete retaining 
wall at Warakapola bypass project (Chainage 
0+413-0+455 km LHS)

5.70  60,000.00 03 months

03. Supplying of labour for direct labour  
projects

10.00 100,000.00 09 months

04. Supplying of Approved Soil (Embankment/
Sub base ) for Warakapola bypass  project

10.00 100,000.00 03 months

1.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. ,Ug;gpDk;> 

,g;ngWifapd; nkhj;j kjpg;gPlhdJ 50 kpy;ypaDf;F Fiwthf ,Ug;gjdhy; gpuhe;jpa Kd;Dhpik 

kw;Wk; rPlh ju Kd;Dhpik Mfpad 04/2016(ii) vd;w ,yf;fKila mur Rw;wwpf;ifapy; Fwpg;gpl;lthW 

gpuNahfg;gLj;jg;gLk;.

2.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf (2 Mk; mk;rj;jpw;fhdJ)  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; jw;NghJ 

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; neLQ;rhiyfSf;fhf rp-7 juj;jpy; gjpT ngw;wpUg;gJld; 

rg;ufKt khfhzj;jpd; epUthf vy;iyapy; gjpT ngw;w tpiykDjhuh;fSf;F tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.

3.  2021 etk;gh; 08 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 etk;gh; 23 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 

kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fypfKt efh;> gs;sghz> NkgPy; tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

gpujhd nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

4.  tpiykDf;fis %Lk; Neuj;jpypUe;J 365 ehl;fhl;b ehl;fSf;F tpiykD gpizahdJ nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s njhiffSf;F ,uj;jpdGhp tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> khfhz gzpg;ghshpd; 

(rg;ufKt) ngahpy; Gfo; tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l xU tq;fp cj;juthjkhf my;yJ 

,uj;jpdGhp tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapy; tpiykD gpizahdJ nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; 

jd;ikapypy;yhky; ,izf;fg;gLk; tpiykDg;gpizahdJ epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  2021 etk;gh; 24 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> gpujhd nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyfk;> tPjp mgptpUj;jp 

rig> NkgPy; tj;j> gs;sgz> fypfKt efuk; vd;;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ Nffhiy> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> gpujhd nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> cldbahfNt fypfKt efuk;> gs;sgz> NkgPy; tj;j> tPjp 

mgptpUj;jp rig> gpujhd nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

8. jhkjkhf xg;gilf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glhky;> jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

9.  ve;jnthU Nkyjpf tpguq;fSk; fypfKt efuk;> gs;sgz> NkgPy; tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J   (nraw;wpl;lq;fs;) ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y.: 033-2284443.

jiyth;>   

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

gpujhd nghwpapayhshpd; (nraw;wpl;lq;fs;) mYtyfk;>

NkgPy; tj;j> gs;sgz>

fypfKt efuk;. 

 

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; 

fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;l NtiyfSf;fhf   jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FO (tyak; 6) ngWiff; 

FOj; jiytH NfhUfpwhh;.

Ntiyapd; ngah;

kjpg;gPl;Lr; 

nryT 

(&gh kpy;ypad;)

CIDA juk;
tpiykDg; 

gpiz Kwp 

(&gh)

1. tyak; - 06> gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; 

jw;NghJs;s foptiw> Nrh;fpAl; gq;fshtpd; 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

(xg;ge;j ,yf;fk;: RPC/Zone06/02-C/2021)

1.2

C9,  C8,
C7, C6    

my;yJ C5
18>000.00

2. nge;njhl;l ifj;njhopy; Ngl;ilapYs;s njhlh; 

,izg;G Ntypapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

(xg;ge;j ,yf;fk;: RPC/Zone06/03-C/2021)
2.1

C8, C7, C6     
my;yJ C5 12>000.00

2. Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. ,g;ngWifapd;   nkhj;j kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; (1Mk; tplaj;ij tpLj;J) 50 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy; 04/2016 (iii)Mk; ,yf;f 

mur epjp Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; 
Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

3. xg;ge;jj;ijAk; toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba 

eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA)  fl;bl eph;khzj;;; Jiwf;fhf  ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s juq;fSf;fhd  gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; fhyp> ,y. 10> Nky; bf;rd; tPjp> fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 6)> gpujk 

nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. kw;Wk; mNj Kfthpapy; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4..00 kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk;. 

 njhlh;G ,yf;fq;fs;: njhiyNgrp: 091-2222583> njhiykly;: 091-2234838

5. xt;nthU Nfs;tpf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf Mapuj;J Ie;E}W &ghit (&gh 1>500.00) 2021-11-05Mk; 

jpfjp Kjy; 2021-11-22Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; fhyp> 

,y. 10> mg;gh; bf;rd; tPjp.  fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 6)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6. Nfs;tpfis 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO (tyak; 06)> ,y. 10> mg;gh; bf;rd; tPjp> fhyp; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.  ,Nj Kfthpapy;;  tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpapy; gq;Fgw;w njhpT nra;ag;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7. Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 63 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s njhiff;F

 * 2022 ngg;uthp 21Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 *  Nfs;tpj; jutpd; 16.2Mk; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l Nfs;tpg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nghwp. (jpUkjp) fkdp ypadNf>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak; 3)>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2k; khb> 'nrj;rpwpgha"> gj;juKy;iy. 
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gpd;tUk; 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)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg;gLk;

nryT (&gh)

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

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; 

jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nj`paj;jfz;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; fhtyu; miw epu;khzk; kw;Wk; re;Jd;Gu khtdntytpy; Jizf; fl;blq;fs;> guhkupg;;G tpLjpfspd; Gduikg;Gf;fhd tpiykD  - xg;ge;j 

,y. RSC (E)/AGM (ES)/RE-DEH, REN-SAN, MAW/AMP/RH/2021/75 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Vwht+u; Boi ,y; jiu ePH;j;Njf;f epu;khzj;jpw;fhd tpiykD xg;ge;j ,y. RSC(E)/DGM/RECH/CONSTRUCT-GROUND SUMP-BOI/ERAVUR/2021/74 - ,e;jf; Nfs;tpapd; 
KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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 - xg;ge;j ,y. 
RSC/DGM/RH/QUARTERS-RENOVATION/BATTI/2021/33R1 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. my;yf;fe;jNy cs;sPh;g;Gf;F  ePu;%o;fpf; Foha;fs;> kpd; gdy;fs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;  - 
xg;ge;j ,y. RSC(E)/DGM/RH/SUB-PUMPS/ALLAIKANATALE/TRINCO/2021/79 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Vwht+u; kl;lf;fsg;gpy; BOI jpl;lj;jpw;fhf thfdq;fis thliff;F ngWtjw;fhd Nfs;tpkD - xg;ge;j ,y. RSC/(E)/DGM/RECH-BOI/VEHI-HIRE/BATTI/2021/66  -  ,e;jf; 
Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jpUNfhzkiy (RWS gzpfSf;fhf) gpuhe;jpa Kfhikahsu; mYtyfj;jpw;F Ntd; tz;b thliff;F ngWtjw;fhd tpiykD 

xg;ge;j ,y. RSC(E)/DGM/O&M/VAN/RWS/TRINCO/2021/69  -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 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  - 
xg;ge;j ,y. RSC(E)/DGM/O&M/VAN/R.CHEMIST/TRINCO/2021/70    -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-11-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

01 gpq;fhpa - cLgj;jht – khfe;Ju – gd;dy- Fspahg;gpl;ba 
xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 

40,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – 
(G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp I) 
xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-5/2021/03  

500,000/- +VAT
**

&gh 56 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

5,048  
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

31/12/2021
K.g. 10.00 

kzp

02 fl;Lnghj;j – gKDnfhl;Lt – gz;Lt];Etu ePH; 

toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila 

ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd 

tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp 

I)
xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-4/2021/04  

500,000/- +VAT
**

&gh 52.5 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

4,763.65  
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

03/01/2022
K.g. 10.00 

kzp

03 jq;nfhl;Lt ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 
nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia 

eph;khzpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f 
Ntiyfs; - nghjp I)
xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-6/2021/07  

500,000/- +VAT
**

&gh 44 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

3,910.2  
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

30/12/2021
K.g. 10.00 

kzp

04 v`ypanfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; - gbepiy 

I
xg;ge;j ,y. NWSDB/SAB/P&D/CP/A4-22/2021/1

500,000/-+VAT
**

&gh 26 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS1 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

&gh  2609 
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

29/12/2021
K.g. 10.00 

kzp

05 xd;wpizf;fg;gl;l ghhpa fhyp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

ghpkhw;w gpujhdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; kw;Wk; 

tf;nty;yapy; - xU ehisf;F 50,000m3 nfhs;ssTila ePh; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy;

xg;ge;j ,y. NWSDB/S/P&D/CP/A4-16/2021/01

500,000/-+VAT
**

&gh 54 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

&gh 5,390  
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

05/01/2022
K.g. 10.00 

kzp

06 kPhpfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F %y ePh; cs;sPh;g;Gg; gpujhdk;> 

cs;sPh;g;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy; 

- gbe;piy 1

xg;ge;j ,y. NWSDB/WN/P&D/CP/A4-2/2021/01 

500,000/-+VAT
**

&gh 40.0 
kpy;ypad; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

3656.8
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

04/01/2022
K.g. 10.00 

kzp

07 gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lk; - %y ePh; gpujhdk; kw;Wk; 

xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy;

xg;ge;j ,y. NWSDB/U/P&D/CP/A4-23/2021/01

500,000/- +VAT
**

&gh 34 
kpy;ypad;

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS2 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

3,431
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

06/01/2022
K.g. 10.00 

kzp

08 mk;gj;jiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - mk;gj;jiy ePH; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj;njhFjpia tp];jhpj;jy;

xg;ge;j ,y. NWSDB/WC/P&D/CP/A2-1/2020/01

500,000/- +VAT
**

&gh 27.0 
kpy;ypad;

Nfs;tpjhuh; my;yJ $l;Lj; njhopy;Kaw;rpapd; 

gq;Fjhuuh; xUth; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy; CS1 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpd; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; kw;Wk; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;

2,250
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

fpis> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 

06/01/2022
K.g. 10.00 

kzp

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

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

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

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

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

jiytu;> 

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig
tpiykD mwptpj;jy;

Njrpa nyhj;ju; rig
epjp mikr;R

Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf Njrpa nyhj;ju; rigapd; nyhj;ju; rPl;Lfis 
tpepNahfpg;gjw;fhf tpiuJ}ju; Nrit xd;iw ngWtjw;fhd ngWif

Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf Njrpa nyhj;ju; rigapd; nyhj;ju; rPl;Lfis tpepNahfpg;gjw;fhf tpiuJ}ju; Nrit 

xd;iw ngWtjw;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa nyhj;ju; rig (NLB) 
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;. 

Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; AGM (ngWif)> ngWif gpupT> 1MtJ khb> Njrpa nyhj;ju; 

rig> ,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G - 01 (njhiyNgrp - 0114607020/0114607021) 
vd;w Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyj;jpy; ve;j xU 

Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu fPo; jug;gl;l Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis 

guPl;rpf;f KbAk;. 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500.00 &ghit nrYj;jp ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; 08.11.2021 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 29.11.2021 Mk; jpfjp tiu 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu fPOs;s Kftupf;F tu;j;jf Kftup 

mr;rplg;gl;l fbjj; jhspy; Nfhupf;if fbjk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; 

nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 30.11.2021 Mk; jpfjp 14.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; jug;gl;l 

Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. Neupy; gq;Nfw;f tpUk;Gk; 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jiuj;jsk;> Njrpa nyhj;ju; rig> ,y. 32> 

Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G - 01 vd;w Kftupapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd; 

tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; 350>000.00 &gh tpiykD gpiz njhifia 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 01.03.2022 Mk; jpfjp tiu tpiykD gpiz nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

,e;j Mtzq;fis gjpTj; jghy; %yk; my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf Njrpa nyhj;ju; 

rigapd; nyhj;ju; rPl;Lfis tpepNahfpg;gjw;fhf tpiuJ}ju; Nrit xd;iw ngWtjw;fhd tpiykD kw;Wk; (NLB/
SUP/Ob.Cu.Se./10/20210172)” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.  

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G Njrpa nyhj;ju; rig> jiukhb> ,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf 

khtj;ij> nfhOk;G - 01 vd;w Kftupapy; 22.11.2021 Mk; jpfjp gp.g. 1.30f;F ,lk;ngWk;.   

jiytu;

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa nyhj;ju; rig>

,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij>

nfhOk;G - 01.    

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

mq;Fznfhyngy];] gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; ,e;jr; rigf;Fj; Njitahd fPo;f;fhZk; nghUl;fs;; kw;;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  fPo;f;fhZk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gpg;gtHfs; Rakhfj; jahupj;Jf;nfhz;l 

tpz;zg;gq;fisf; fPo;f; fhZk; gjpTf; fl;lzj;Jld; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

gjpTf; fl;lzk; fhRf; fl;lis/ fhNrhiy %yk; mDg;Gtjhapd; ~~nrayhsH> mq;Fznfhyngy];] gpuNjr 

rig” ngaupy; fhNrhiy vOjg;gl Ntz;Lk;  

2.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;  jpfjp 2021.12.31Mk; jpfjp MFk; vd;gJld; 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfisg; 

gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.

tplak; gjpTf; 

fl;lzk;

01 mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; &gh 1>000.00

02 mYtyf mr;rply; Ntiyfs; &gh 1>000.00

03 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; &gh 1>000.00

04 jl;lr;Rg; nghwp> NuhzpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> fzdp ,ae;jpuq;fs;> 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;jy;
&gh 1>000.00

05 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkpehrpdp nghUl;fs; &gh  500.00

06 fjT> ad;dy;fs; jpiur;rPiy kw;Wk; rPUilj; Jzpfs;; toq;fy; &gh  500.00

07 ngaHg; gyif> mwptpj;jy; gyif> ngdH mr;rply; &gh 1>000.00

08 ePHf; Foha; cgfuzq;fs;> epwg;g+r;R tiffs; kw;Wk; `hl;ntahH cUg;gbfs; &gh  500.00

09 laH> bAg; kw;Wk; ngl;lwpfs; &gh 1>000.00

11 rpg;]; fy;> fUq;fy;> Mw;W kzy;> kpf;]; nkl;ly; Mfpad &gh  500.00

12 jhH> Nfhyh]; Nghf;Ftuj;J nra;J toq;fy; &gh  500.00

13 ,wg;gH Kj;jpiufs; jahupj;jy; &gh  500.00

14 nkhopngaHg;Gr; Nritfs; toq;fy; &gh  500.00

15 mjpfhuk; ngw;w epy msit Nritfs; toq;fy; &gh  500.00

16 rl;lj;juzp Nritfs; &gh  500.00

17 ghJfhg;G fkuh Kiwikfisg; nghUj;Jjy; &gh 1>000.00

18 ,ae;jpNuhgfuzq;fis Nritapy; <LgLj;jy; &gh  500.00

19 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; &gh 1>000.00

20 epHkhzq;fspw;fhf xg;ge;jf;fhuHfspd; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy; &gh 1>000.00

Vida epge;jidfs; :

01.  NkNy jug;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbf;F gjpT nra;Ak;  NghJ fl;lzk; rfpjk; 

xt;nthU cUg;gbf;F  xU tpz;zg;gk; tPjk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

02.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gj;jpy; tpahghuj;jpd; gjpTg; ngaH> kw;Wk; Kftup tpahghuk; gjpT nra;j ,yf;fk;  kw;Wk; jpfjp> 

tpahghuj;jpd; jd;ik (jdp/$l;L/ fk;gdp)> njhiyNgrp ,yf;fk;> toq;Feupd; ngah; kw;Wk; ifnahg;gk; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (tpahghuj;jpd; gjpTr; rhd;wpjio tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;)

03.  Nrit Njitg;ghLfSf;fika gjpT nra;Js;s toq;FeHfSf;Fg; Gwk;;ghfTk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; 

nfhs;Sk; cupik rigf;F cupj;JilajhFk;. 

 Nkyjpf tpguq;fSf;F thu ehl;fspy; K.g. 8.30 njhlf;fk; gp-.g 4.15 tiu gpd;tUk; ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhs;tjd;  %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng : 047-2222827)

          jiyth;>

 fhkpdp tPugj;jd>

 gpuNjr rig> 

 mq;Fznfhyngy];]

2021.11.03

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfisg;; gjpT nra;jy;
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Kia  ம�ோட்டர்ஸ் (லங்ோ) நிறுவனம் அதன் 
பிரதோன செயற்ோடடு அதி்ோரியோன (COO) 
அன்றூ ச்மரரோவவ புதிய மு்ோவ�த்துவப் 
்ணிப்்ோளரோ் நியமித்துளளது. இநதப் ்தவி-
யின் மூலம் அவர் ்ம்்னிக்கு சதோ்டர்ச்சியோன 
தவலவ�த்துவத்வத வழஙகுவமதோடு இலங-
வ்யில் Kia  வணி் நோ�த்தின் அடுத்த ்ட்ட 
வளர்ச்சிக்கும் வழி்ோடடியோ் செயற்டுவோர்.

அன்றூ ச்மரரோ Kia ம�ோட்டர்ஸ் நிறுவனத்-
தில் 2013ம் ஆண்டு ஜனவரியில் பிரத� செயற-
்ோடடு அதி்ோரியோ் இவைநது ச்ோண்்டோர். 
Kia வின் விற்வனக்கு பிநதிய மெவவயின் 
விரிவோக்்ம், ்ட்டவ�ப்பு �றறும் அதன் 
பிரோநதிய இருப்பு என்்னவறறில் சு�ோர் 
ஒன்்து வரு்டங்ளோ் அவர் முக்கிய ்ங-
்ோறறினோர். 2015ல் அவர் ஆறறிய மெவவ்ள 
�றறும் ்ம்்னிக்்ோன ்ங்ளிப்பு என்்ன-
வறறின் அடிப்்வ்டயில் ்ம்்னியில் நிவை-
மவறறுப் ்ணிப்்ோளரோ் (Executive Director) 

நி ய மி க் ் ப் ் ட ்ட ோ ர் . 
புதிய நிய�னம் குறித்து 
அறிவித்துளள Kia  
ம�ோட்டர்ஸ் (லங்ோ) 
வின் தவலவர் �மேன் 
தம்வ்யோ 'அன்றூவின் 
நிபுைத்துவம், அர்ப் -்
ணிப்பு, வழிந்டத்தல் �றறும் ெக்தி என்்ன 
Kia ம�ோட்டர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ெோதோரை 
�றறும் ெவோல் மிக்் ்ோலங்ளிலும் ஒரு �்த்-
தோன செோத்தோகும். அவரின் ஆதரமவோடு எ�து 
விரிவோக்்ம் �றறும் மீள ் ட்டவ�ப்பு திட்டங-
்ள, உல்ளோவிய மநோய் ்ரவல் சூழலிலும் 
உளளூர் ்டடுப்்ோடு்ளின் கீழும் எம்வ� 
சதோ்டர்நது தக்் வவத்துளளன. இனிம�ல் 
நோம் எதிர்ச்ோளளவுளள திகில் மிக்் எதிர் 
்ோலத்திலும் அவரின் சதோ்டர்ச்சியோன தவல-
வ�த்துவத்வத நோம் எதிர்ப்்ோர்க்கின்மைோம்' 
என்ைோர்.

முகாமைத்துவப் பணிப்பாளராக 
அன்றூ பபரரரா நியைனம் இலஙவ் ்ட்டய மு்ோவ�த் -

துவ ்ைக்்றிஞர் நிறுவ்ம் (CIMA) 
�றறும் ெர்வமதெ வர்த்த், இலஙவ் 
வர்த்த் ெம்ம�ளனம் ஆகியன 
இவைநது தயோரித்த இலஙவ்யில் 
மி்வும் பிரசித்த�ோன ச்யர் ச்றை 
10 நிறுவன ்டடியலில் செலிஙம்ோ 
வலஃப் இ்டம்ச்றறுளளது. 

இம்முவை ச்யர் ச்றை 10 
நிறுவன வரிவெயில் செலிஙம்ோ 
வலஃப் �டடும� 10 நிறுவனங்ள 
�றறும் ச்ௌரவத்து்டன் குறிப்பி்டக் -
கூடிய ம�லும் 5 நிறுவனங்ள ்டடி-
யலிலும் இ்டம் ச்றை ஓமர ஓரு ்ோப்-
புறுதி நிறுவனம் ஆகும். 

இலஙவ்யின் ஆயுள ்ோப்புறுதித் 
துவையில் முதன்வ�யோன நிறுவன -
�ோன செலிஙம்ோ வலஃப் சதோ்டர்நது 
மூன்ைோவது முவையோ் இ்டம் 
ச்றுவது ஓரு ச்ௌரவ�ோன வி்டய-
�ோகும்.

'�க்்ள �த்தியில் �திப்வ்யும் 

ச்ௌரவத்வதயும் தக்் வவத்துக்-
ச்ோளவது மி் முக்கிய�ோ் இருக்கும் 
இநத ்ோல்ட்டத்தில் இலஙவ -்
யில் ம்ோறைப்்டும் மி்ச் சிைநத 
நிறுவனங்ளில் �திப்பு ச்றை 
நிறுவன�ோ் ச்யர் ச்றுவதில் 
மி் �கிழ்ச்சி அவ்டகின்மைோம்' 
என செலிஙம்ோ வலஃப் நிறுவனத்-
தின் மு்ோவ�த்துவப் ்ணிப்்ோளர் 
துஷோர ரைசிங்  கூறினோர்.

அவர் ம�லும் 'ஒரு நிறுவனத்-
திறகு ெவோலோன சூழ்நிவல்ள தோன் 
உண்வ�யோன மெோதவனயோ் இருக் -
கும். இநதக் ்ோலத்தில் எ�து நிறு-
வனத்தின் நிவலவ�வய ம�லும் 
முன்மனறறி, அமதமநரம் நிவல 
தன்வ�மயோடு ம்ணிப் ்ோது்ோத்து, 
எ�து வோடிக்வ்யோளர்்ளின் வோழ்க் -
வ்யில் இ்டம்ச்ைக்கூடிய இ்டர்்-
ளிருநது அவர்்வளப் ்ோது்ோப்்து 
எ�து முக்கிய�ோன ்்டவ�யோ் 
இருக்கின்ைது என்ைோர்.

Kia மைோட்்டர்ஸ் (லங்கோ) நிறுவனத்தின் 2020ல் இலஙமகயில் மிகவும் பபயர் பபற்ற 
பத்து நிறுவனஙகளில் பெலிஙரகா மலஃப்

பண்டாரவளை சிறுவர் 
கடாபபகத்தில் 18 சிறுவர்கள், 
பணியடார்கள் 06 பபருக்கு 
ககடாபரடானடா க�டாற்று

நுவகரலியடாவில் அதிக 
பனிப கபடாழிவு

்துவள தின்ரன் விமெ்ட நிரு்ர்

்ண்்டோரவவள சிறுவர் ்ோப்்்ச�ோன்றில் 
24 ம்ருக்கு ச்ோவிட 19 சதோறறு உறுதிப்்டுத்-
தப்்டடுளளதோ் ்ண்்டோரவவள ச்ோது சு்ோ-
தோரப் ்ணியினர் சதரிவித்தனர்.

சதோறைோளர்்ளில் 18 ம்ர் சிறுவர்்ள, 
ஏவனய அறுவரும் ்ோப்்்த்தின் ்ணியோளர்-
்ளோவர்.

்ண்்டோரவவள 'சுஜோதோ செவன' என்ை 
சிறுவர் ்ோப்்்த்திமலமய, சதோறைோளர்்ள 
இனங்ோைப்்டடுளளனர். மநறறு முன்தி-
னம் இக்்ோப்்த்தில் ்ணியோளர்்ள சிலருக்கு 
ம�றச்ோளளப்்ட்ட 'சரபிட அன்டிஜன்' 
்ரிமெோதவனயில் அவர்்ளுக்கு சதோறறு உறு-
தியோனவதயடுத்து, ்ோப்்் சிறுவர்்ளுக்கும் 
்ரிமெோதவன்ள ம�றச்ோளளப்்ட்டன. 
அப்்ரிமெோதவனயின் ம்ோமத, சிறுவர்்ள 
18 ம்ருக்கும், ்ணியோளர்்ள அறுவருக்கு-
�ோ் 24 ம்ருக்கு சதோறறு உறுதியோகியுளளது. 
சதோறறு உறுதி செய்யப்்ட்ட ்ணியோளர் -்
ளில், ்ோப்்் ச்ோறுப்்ோளர் உளள்டஙகுவோர்.

இவர்்ளு்டன் சதோ்டர்வ்ப் ம்ணிய 
ஏவனய 12 ம்ருக்கும் 'சரபிட அன்டிஜன்' ்ரி-
மெோதவன்ள ம�றச்ோளள ந்டவடிக்வ்்ள 
எடுக்்ப்்டடுளளன. சதோறைோளர்்ள, மநறறு 
முன்தினம் பிநதுனுசவௌ, ்்ோச்ோல்வல  
ச்ோவிட 19 சிகிச்வெ நிவலயங்ளுக்கு அனுப்-
்ப்்டடுளளனர். மீண்டும் ்துவள �ோவட-
்டத்தில் சதோறைோளர்்ள �றறும் �ரணிப்்வர்-
்ள ஆகிமயோரின் எண்ணிக்வ் அதி்ரித்துக் 
ச்ோண்டு வருவதோ்வும், ச்ோது சு்ோதோரப் ்ரி-
மெோத்ர்்ள சதரிவித்தனர்.

�வலய்த்தில் சதோ்டர்நது �வழயு்டனோன 
்ோலநிவல நிலவுவதோல் நுவசரலியோ �ோவட-
்டத்தில் அதி் ்னிமூட்டம் நிவைநது ்ோைப்-
்டுகிைது.

எனமவ  ேறைன்- நுவசரலியோ, சவளி�்ட- 
்ண்டி வீதி்ளில் ்யணிக்கும் வோ்ன ெோரதி -
்ள அவதோனத்மதோடு வோ்ன விளக்கு்வள 
ஒளிரவிடடு வோ்னங்வள செலுத்து�ோறு 
ம்ோக்குவரத்து ச்ோலிஸோர் மவண்டும்ோள 
விடுக்கின்ைனர்.

பூஸ்டர் ட்டோஸை ஏன் 
பெற டேண்டும்?

புதுக்குடியிருபபில் 
புள�யல் ப�டாண் வருளக 
�ந� மூவர் ளகது!
(புதுக்குடியிருப்பு விமெ்ட நிரு்ர்)

முல்வலத்தீவு  புதுக்குடியிருப்பு பிரமதெத்தில் 
புவதயல் மதோண்்ட வநத ெநமத்த்தின் ம்ரில்  
மூவவர புதுக்குடியிருப்பு ச்ோலிஸோர் வ்து-
செய்துளளோர்்ள. 06.11.2021  அன்று இரவு 
புதுக்குடியிருப்பு ந்ர் ்குதியில் வவத்து இவர்-
்வள  வ்துசெய்துளளதோ  ் புதுக்குடியிருப்பு 
ச்ோலிஸோர் சதரிவித்துளளோர்்ள.

இவர்்ள நீர்ச்ோழும்பு, அனுரோதபுரம், ச்ோல-
னறுவவ  ்குதி்வளச் மெர்நதவர்்ள என விெோ-
ரவை்ளில் சதரியவநதுளளது்டன் இவர்்ள  
புதுக்குடியிருப்பு ந்ர்்குதியில் ெநமத்த்திறகு 
இ்ட�ோன முவையில்  ந்ட�ோடியமவவள வ்து-
செய்யப்்டடு விெோரித்த ம்ோது புவதயல் 
மதோண்்ட வநதுளளதோ  ் சதரிவித்துளளோர்்ள.

யோழ்.விமெ்ட நிரு்ர்

பூஸ்்டர் ம்டோஸ் ச்ோவிட சதோறறின் தீவிரத்-
திவன 92% குவைக்கும். ச்ோவிட சதோறறினோல் 
ஏற்டும் இைப்பு வீதத்திவன 81% குவைக்-
கும். பூஸ்்டர் தடுப்பூசியிவன ச்றைவர்்ளில் 
வவத்தியெோவலக்்ோன அனு�தி 93% குவைவ-
வ்டகின்ைது என �ருத்துவர்  சி. யமுனோநநதோ 
சதரிவித்துளளோர். எனமவ தறம் ோது நவ்டமுவைப்-
்டுத்தப்்டடுளள பூஸ்்டர் ம்டோஸிவன சு ோதோர உத்-
திமயோ் த்தர் ள அவனவரும் ெநதர்ப் த்்திவன தவை 
வி்டோது ச ற்றுக் ச ோ்ளள மவண்டும்.

அடுத்து ச ோ்விட பூஸ்்டர் தடுப்பூசி செயறறிட-
்டம் வயதோனவர்்ளுக்கும் ஏவனய நோட்ட்ட 
மநோயுவ்டயவர்்ளுக்கும் இன்றியவ�யோதது 
ஆகும்.

Gsj;rpq;`y gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F tpUk;Gk; xg;ge;jf;fhuh;fs; / 
njhz;L rq;fq;fs; kw;Wk; mikg;Gfs; / toq;Feh;fs; / cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 2021-11-29Mk; jpfjp 

tiuapy; vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cq;fshy; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fspy; ngah;> Kfthp> epWtdk; Nghd;w 

tpguq;fSld; gjpTj; jghypy; jiyth;> Gsj;rpq;`y gpuNjr rig> Gsj;rpq;`y vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT 

nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

rfy toq;fy;fisAk; Gsj;rpq;`y gpuNjr rigf;F my;yJ ngahplg;gLk; ,lj;jpw;F toq;Fjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; 60 ehl;fSf;fhd fld; trjpapd; mbg;gilapy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; 

Ntz;Lk;. 2022Mk; tUlj;jpw;fhf gjpT nra;J nfhs;Sk; toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld; me;j tpiyfs; 06 khj fhyj;jpw;F Vw;GilajhftpUj;jy; Ntz;Lk;. thfd jpUj;jNtiyfis 

Nkw;nfhs;Sk; epWtdq;fs; Nky; khfhz rigapd; mDkjpiag; ngw;w jpUj;jfkhftpUj;jy; tpNrl 

jifikahFk;.

rfy xg;ge;jf;fhuh;fSk; Fwpj;j xg;ge;jj;jpd; ngWkjpf;F Kd;dhy; fhl;lg;gl;Ls;s gjpTf; fl;lzj;ijr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Ntz;lg;gLk; xg;ge;jg; ngWkjpf;Fr; rkkhd ngWkjpr; rhd;wpjio gpuNjr 

nrayhshpd; rhd;wpjOld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ntw;wpfukhd xg;ge;jf;fhuu; vd;gij cWjp nra;tjw;F 

cq;fspd; vOj;J%y rhl;rpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rPlh (CIDA) epWtdj;jpy; gjpT nra;J 
nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ,jw;fhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

(&gh rjk;)

1. rfy tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; &gh 750.00

2. Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (jiyf;ftrq;fs;> Kff;ftrq;fs;> XtNuhy;> 

fk;g+l;];> ifAiwfs;> rth;f;fhuk;> fOTk; jputk; Nghd;wd) fpUkpehrpdpg; 

nghUl;fs;

&gh 750.00

3. mYtyf kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (,Uk;G> cUf;F> kuk;> 

gpsh];bf;)

&gh 750.00

4. NuhzpNah ,ae;jpuk;> fzdp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp 

,ae;jpuk; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

&gh 750.00

5 fUq;fy;> nrq;fy;> kzy; Nghd;w fl;blg; nghUl;fs; &gh 750.00

6. rPnke;J &gh 750.00

7. `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; rPnke;J cw;gj;jpfs; &gh 750.00

8. jhh; kw;Wk; Nfhyh]; &gh 750.00

9. thfd cjphpg;ghfq;fs;> lah;> ba+g;> ngl;lwp> rPl; F\d;> fhh;gl; Nghd;witfis 

toq;Fjy;

&gh 750.00

10. ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs; kw;Wk; gjhiffs; tiujy; kw;Wk; 

toq;Fjy;

&gh 750.00

11. tPjp tpsf;Fj; njhFjpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; cl;gl kpd;rhu cgfuzq;fs;> 

kpd;Fkpo; tiffs;

&gh 750.00

12. rPUilj; Jzpfs;> Vida Jzpfs;> kio mq;fpfs;> fhyzpfs; &gh 750.00

13. epy msit Ntiyfs; &gh 750.00

14. mr;R Ntiyfs; &gh 750.00

15. thfd jpUj;jNtiyfs; &gh 750.00

16. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> fzdp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;>

Lg;Nsh ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;sy;

&gh 750.00

17. lah; kPs epug;Gjy; &gh 750.00

18. thfdq;fs; toq;Fjy; (Kr;rf;fu tz;b> Ntd;> nfg; tz;b> buhf;lh;> nyhwp> 

nfhs;fyd; tz;b> bg;gh;> gf;Nfh Nyhlh;> Gy;Nlhrh; kw;Wk; Vida ,ae;jpuq;fs;)

&gh 750.00

19. myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;fs; toq;Fjy; (Njhuz eph;khzg; 

nghUl;fs;> xypngUf;fp ,ae;jpuk;> kpd;dyq;fhuk; kw;Wk; Nkilfs; toq;Fjy;

&gh 750.00

20. ngf;Nfh> tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; &gh 750.00

21. rfy MNyhridr; Nritfs; &gh 750.00

22. jpl;l tiugl Nritfs; (eph;khzk; kw;Wk; Mf;f Ntiyfs;) &gh 750.00

23. nghwpapay; Nritfs; kw;Wk; njhopy;El;g Nritfis toq;Fjy; &gh 750.00

24. E}yfq;fSf;F Gj;jfq;fs; toq;Fjy; &gh 750.00

25. gapw;rp ngw;w kw;Wk; gapw;rp ngwhj njhopyhsh;fis toq;Fjy; (jr;rh;fs;> 

Nkrd;khh;> Nty;bq;> ePh;f;Foha; Ntiyfs; nra;Nthh;)

&gh 750.00

26. njhopyhsh; MAjq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> thhpfs;> tPy;gNuh 

kw;Wk; Vidait)

&gh 750.00

27. ePh;f; Foha;fs; kw;Wk; ePh; toq;fy; cgfuzq;fs; &gh 750.00

28. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (epwg;g+r;Rfs;> cUf;F kw;Wk; ,Uk;G 

cgfuzq;fs;> kpd;rhu cgfuzq;fs;)

&gh 750.00

29. Kd;gs;sp cgfuzq;fs; (tpisahl;Lg; nghUl;fs; cl;gl g+q;fh cgfuzq;fs;) &gh 750.00

30. ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis thliff;F toq;Fjy; &gh 750.00

31. fl;blq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fpfis toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs;> thfd 

tspr;rPuhf;f jpUj;jNtiyfis toq;Fjy;

&gh 750.00

32. vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfis toq;Fjy; &gh 750.00

33. mYtyf kpd; cgfuz Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; rhjdq;fis toq;Fjy; &gh 750.00

34. Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs;> ePh;g; gk;gpfs;> kpd;gpwg;ghf;fp> fpUkpehrpdpfis tprpWk; 

,ae;jpuq;fs; cl;gl ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs;

&gh 750.00

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

njh. 

,y.
fl;lz tiuaiw

gjpTf; fl;lzk; 

(&gh rjk;)

1. &gh 100>000.00 tiu &gh  750.00

2. &gh 100>000.00 Kjy; 250>000.00 tiu &gh 1>000.00

3. &gh 250>000.00 Kjy; 500>000.00 tiu &gh 1>200.00

4. &gh 500>000.00 Kjy; 1>000>000.00 tiu &gh 1>600.00

5. &gh 1>000>000.00 tpw;F Nky; &gh 2>000.00

xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhd epge;jidfs;

1.  rPlh (CIDA) epWtdj;jpy; C 9 tFjpapd; fPo; tPjp kw;Wk; fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhf gjpT 

nra;J nfhz;bUj;jy;

2.  epWtdj;jpd; nry;Ygbahd epiyapYs;s gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

3.  ntl; thpapd; nghUl;lhd gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l ntl; 

jPh;g;gdTr; rhd;wpjopd; gpujp (gjpT nra;atpy;iynad;why; gjpT nra;J nfhs;stpy;iy 

vd;gjw;fhd gpufldk;) mtrpakhFk;.

toq;Feh;fSf;fhd epge;jidfs;

1.  gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld;> re;jh;g;g 

#o;epiyfSf;Nfw;g mjw;Fg; Gwk;ghfTk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk; 

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

2.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspj;jpUj;jy; kw;Wk; mjd; tpjpKiwfis 

Vw;Wf;nfhs;sy;.

3.  rfy toq;fy;fspd; nghUl;Lk; Mff; Fiwe;jJ 30 ehl;fSf;fhd fld; trjpia rigf;F 

toq;Fjy; Ntz;Lk;.

4.  ,q;F Fwpg;gplg;glhj epge;jidfis tpjpg;gjw;Fk; kw;Wk; tpiyfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpg;gjw;fhd chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; Gsj;rpq;`y gpuNj 

rigapd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

2021-11-03Mk; jpfjp Gsj;rpq;`y gpuNjr rig mYtyfj;jpy;; 

njhiyNgrp: 034-2283175  jiyth;>

  gpuNjr rig> Gsj;rpq;`y.

khe;ij Nkw;F gpuNjr rigahdJ 2022 Mk; Mz;Lf;fhd fPo; Fwpg;gpl;l toq;F nghUl;fs;> 

Nritfs; toq;Ftjw;F jk;ik gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; toq;Feu;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> 

xg;ge;jf;fhuu;fs;> mq;fPfupf;fg;gl;l rq;fq;fs;> tpahghu epWtdq;fs; kw;Wk; Nritahsu;fs; 

MfpNahuplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wJ vd;gJld; xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fk; 

gjpTf;fl;lzkhf &gh. 1000.00 nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; ahTk; 2021/12/15 Mk; 

jpfjp tiu vk;khy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

njhFjpfs;

njhFjp “A”– nghUl;fs; toq;Fjy; (nghJ)

njhFjp “B”– Nritfs;/ Ntiy

njhFjp “C” – thfdj;jpUj;jKk; NrHtp]; nra;jYk;

njh. 

,y

nghUl;fs; toq;Fjy; (nghJ)

A-01 fhfpjhjpfs;> vOJnghUl;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila 

nghUl;fs;

A-02 jsghlq;fSk; mYtyf cgfuzq;fSk; (kuk;> ,Uk;G> cUf;F)

A-03 fzdpfs; fzdpAld; njhlu;Gila Vida cgfuzq;fs; njhiyefy; 

cgfuzk; ,tw;Wld; njhlu;Gila Nuhdu;fs; kw;Wk; Vida mYtyf 

kpd; cgfuzq;fs;

A-04 ad;dy; jpiur;rPiyfs;>rPUil kw;Wk; Jzp tiffs;

A-05 Fspayiw nghUj;jpfs;> khgps;fy; tiffs;> ePu; toq;fYf;fhd nghUl;fs; 

kw;Wk; mjNdhL ,ize;j nghUl;fs;

A-06 fl;ll ,Uk;Gg; nghUl;fs;> ngapd;w; thHdp]; kw;Wk; ̀ hl;ntahu; nghUl;fs;

A-07 kpd;rhug; nghUl;fs; mjd; cjpupg;ghfq;fs;> kpd;dpizg;Gf;fhd nghUl;fs;> 

kpd; Nkhl;lhu;fs;> kpd;rhugy;g;Gfs;> kpd; tprpwpfs; kw;Wk; mjDld; 

njhlu;Gila nghUl;fs;

A-08 Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fhy;Jilg;gk;> nkhg;gu; kw;Wk; Vidait

A-09 mOf;F ePf;Fk; gTlu;fs;> tpk;> `hu;gpf; kw;Wk; fpUkpehrpdpfs; Vidait

A-10 thfd cjpupg;ghfq;fs;> Jizg;nghUl;fs;> lau;> upA+g; kw;Wk; Vidait

A-11 Njhy; cw;gj;jpg; nghUl;fs;>fk; rg;ghj;Jf;fs;

A-12 vupnghUl;fs;> cuha;T ePf;fpfs;

A-13 E}yfq;fSf;fhd E}y;fs;

A-14 ,Uk;Gg; nghUl;fs;

A-15 fw;fs;> kz; tiffs;

A-16 jPuhe;jpfs;> gyiffs;> rl;lq;fs;

A-17 gidkuq;fs;> ryhiffs;

A-18 ghjzpfs;> Njhy; nghUl;fs;

A-19 myq;fhug; nghUl;fs;

A-20 ,yj;jpudpay; rhjdq;fs;>Jizg;nghUl;fs;

A-21 gyruf;F kw;Wk; rj;JzTg; nghUl;fs; 

njh. 

,y
Nritfs;/ Ntiyfs; tpguk;

B-01 xypaikg;G rhjdq;fSk; mjNdhL njhlu;Gila cgfuzq;fSk; 

njhopy;El;g MNyhrid toq;fYk;

B-02 cUf;F kuj;jsghlq;fs; jpUj;jk;

B-03 kpd; cgfuzq;fs; jpUj;jk;> NrHtp]; nra;jy; (fhw;W Fspuhf;fp> 

njhiyefy;> epow;glgpujp ,ae;jpuk;> fzdp> tpuy; milahsj;ij gjpT 

nra;Ak; ,ae;jpuk;)

B-04 kpd; Nkhl;lhu;fs;>ePu; ,iwf;Fk; ,ae;jpuk;>kpd; tprpwpfs;> n[dNul;lu;fs; 

jpUj;jYk; kPsKWf;FjYk;

B-05 gjpg;gf Ntiy - rfytpj gbtq;fs;> Vidait

B-06 fl;ll mikg;Gk; jpUj;j NtiyfSk;

B-07 cs;sf njhiyNgrp ,izg;Gk; guhkupg;Gk;

B-08 ,yj;jpudpay; rhjdq;fs; jpUj;jy;

B-09 NfhyTil ijj;jy;

B-10 ,wg;gu; Kj;jpiu tiffis jahupj;J toq;fy;

B-11 Rj;jpfupg;G NritAk; ghJfhg;G NritAk;

B-12 mr;rpLjy;

B-13 tspr;rPuhf;fp jpUj;jk;> NrHtp]; nra;jy;

njh. 

,y
thfdj;jpUj;jKk; NrHtp]; nra;jYk;

C-01 rfytpjkhd thfd jpUj;jKk;> kpd;rhu Ntiy> thfd cl;gf;fk; rPw; 

vd;gtw;Wf;fhd Frd; Ntiy

C-02 rfy tpjkhd thfd Rj;jpfupg;G

C-03 thfdq;fSf;Fupa upA+g; xl;Ljy;> cNyhf Ntiy

epge;jidfs;

01.  toq;fy;fs;/ Nritfs; 2022 Mk; Mz;bw;F kl;Lk; nry;YgbahFk;.

02.  jpUg;jpfukw;w toq;fy;fs;/ Nritfs; epuhfupf;Fk; cupik jtprhsUf;F cz;L.

03.  gjptpw;fhf ngwg;gl;l tpz;zg;gq;fis vJtpj fhuzq;fSk; njuptpf;fhky; 

epuhfupf;Fk; cupik jtprhsUf;F cz;L.

04.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jtprhsu;

khe;ij Nkw;F gpuNjr rig>

mlk;gd;

khe;ij Nkw;F gpuNjr rig

2022 Mk; Mz;Lf;fhd 
toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
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பாகிஸ்ானில் அதிகரித்துவரும்
ஊடகவியலாளர் மீ்ான அடக்குமுறை

பாகிஸ்ானில் நடைமு -
டையில் உள்ள இடைய 
வ ெ ளி க் கு ற ை ங ்க ள 
வ்ாைரபான சடைம் 
பாக். ஊை்கவியலா்ளர-
்கட்ள அைக்கி ஒடுக்கு -
ெ்றகு பயனபடுெ்ா-
்கவும் ்கைந் இரண்டு 
ஆண்டு்களில் 23 ஊை-
்கவிலா்ளர்கள ட்க்ாகி 
விசாரடைக்கு உடபடுத்-
் ப ப ட டி ரு ப ப ் ா ்க வு ம் 
பிரீவைாம் வநட்ெரக் 
எனை பாகிஸ்ான ஊை்க 
்கண்்காணிபபு அடைபபு 
வ்ரிவித்துள்ளது.

இந் 23 ஊை்கவிய-
லா்ளர்களில் 13 ்பருக்கு 
எதிரா்க குறைவியல் ெழக்கு்கள பதிவு 
வசயயபபடடிருபப்ா்கவும் ஒனபது ஊை-
்கவியலா்ளர்கள ட்க்ாகி இருபப்ா்கவும் 
அறுெர இரண்டு ைா் ்காெலின பினனர 
பிடையில் விடுவிக்்கபபடடிருபப்ா்க-
வும் இந் அடைபபு ்ைலும் வ்ரிவித்தி-
ருக்கிைது.

ஆயு்ப படையினரின வ்கௌரெத்துக்-
குப பங்கம் விட்ளவித்்டை, நீதித்துடை-
யின வ்கரெத்துக்கும் ஊறுவிட்ளவித்்டை 
எனபது இந் ஊை்கவியலா்ளர்களின 
மீ்ான குறைசசாடடு்களில் சிலொகும். 
ஒருெர மீது சதி முயறசிக் குறைசசாடடும் 

சுைத்்பபடடுள்ளது. பாகிஸ்ானில் 24 
ைணித்தியாலமும் வசயல்படும் வ்ாடலக்-
்காைசி்கள, பல வசயதிபபத்திரிட்க்கள, 
இடைய்்ளங்கள, ஊை்கவியலா்ளர்களி-
னால் இயக்்கபபடும் ‘யூடியூப’ பக்்கங்கள 
எனபன வசயறபாடடில் உள்ளன. அந-
நாடடின ஆடசியிலும் அரசியலிலும் அந-
நாடடு இராணுெம் ்டலயீடு வசயெது 
்பானை விையங்கள வ்ாைரபில் வசயதி-
்கள, ்கடடுடர்கள வெளியிை ்ெண்ைாம் 
என அதி்காரி்களினால் ்்கட்கபபடுெ்ா்க 
ைனி் உரிடை குழுக்்களும் ஊை்கவியலா-
்ளர்களும் வ்ரிவித்து ெருகினனர.

இவொறு விடுக்்கபபடும் 
எசசரிக்ட்க்கட்ள அலடசியப-
படுத்தும் வசயதி வ்ாடலக் -
்காடசி ஊை்கங்களின 
சமிக்டஙை்களில் இடையூறு 
வசய்ல், பத்திரிட்க்களின 
விநி்யா்கத்தில் ஊறுவி-
ட்ளவித்்ல் ைறறும் இரா -
ணுெத்ட் விைரசிக்கும் 
வசயதி்கட்ள வெளியிடும் 
ஊை்கவியலா்ளர்கட்ள ்கைத்-
திச வசல்லல் எனபன இைம்-
வபறுெ்ா்க ்்கெல்்கள வ்ரி -
விக்கினைன.

இடைய வெளிக்குறைங-
்கள வ்ாைரபான சடைத்ட் 
பாக். ஊை்கவியலா்ளர்கட்ள 
அைக்கி டெக்கும் ஒரு உத்-

தியா்க அரசாங்கம் பயனபடுத்துெ்ா்க 
2019ம் ஆண்டு அல்்ஜஸீரா ்ைறவ்காண்ை 
ஒரு ஆயவில் குறிபபிைபபடடிருந்து.

பாகிஸ்ானின 74 ெருை ெரலாறறில் 
ஏைக்குடைய அடரொசி ்காலப பகுதி 
இராணுெ அடசிக்கு உடபடடிருந்து 
எனப்்ாடு அரசாங்கத்தின மீ்ான இரா -
ணுெத்தின வசல்ொக்கு இம்ரான ்கான 
ப்விக்கு ெந் பினனர வெகுொ்கக் அதி-
்கரித்துள்ள்ா்க எல்டல்கட்ளத் ்ாண்டிய 
ஊை்கவியலா்ளர்கள எனை சரெ்்ச 
அடைபபு வெளியிடடிருக்கும் அறிக்ட்க-
யில் குறிபபிைபபடடுள்ளது.

இந்திய ஆயு் ஏற்றுமதி நாடாக மாறும்
தீபாெளித் தினத்்னறு ்ஜம்மு- 

்காஷ்மீரின ஏ்்காரி ைாெட-
ைத்தின எல்டல பகுதியான 
வநௌவெராவுக்கு வி்ஜயம் 
வசய் பார்பபிர்ைர ந்ரந-
திர்ைாடி எல்டல இராணுெ 
வீரர்களுைன இடைநது தீபத் 
திருநாட்ளக் வ்காண்ைாடினார. 
2014ஆம் ஆண்டில் இருநது தீபா -
ெளிப பண்டிடயடய எல்டல்க-
ளில் பணியாறறும் வீரர்களுைன 
இடைநது வ்காண்ைாடுெது பிர-
்ைரின ெழக்்கைாகும்.

இநதியா- பாகிஸ்ான பரி -
விடனயின பினனர ்ஜம்மு 
்காஷ்மீடரக் ட்கபபறை பாக். 
இராணுெ ஆ்ரவுைன பழஙகு-
டியினர ்ைறவ்காண்ை முயறசி -
்கட்ளத் ்டுபபதில் இபபிர்் -
சத்தில் இநதிய வீரர்கள ஆறறிய 
பஙகிடன நிடனவுகூரும் ெட்கயில் அெரது இவ -
வி்ஜயம் அடைநதிருந்து.

 இஙகு உடரயாறறிய பார்ப பிர்ைர, ஆயு -
்ங்கள ைறறும் ்்ளொைங்களுக்்கா்க வெளி -
நாடு்கட்ள நம்பியிருக்கும் நிடலயில் இருநது 
விடுபடடு ெருெ்ா்கவும், பாது்காபபுக்்கான 
்்சிய நிதி ஒதுக்கீடடின 65 ச்வீ்ைான நிதி 
நாடடுக்குள்்ள்ய வசலவிைபபடுெ்ா்கவும், 
இராணுெத்துக்்கான 200 ெட்கயான வபாருட-
்கள உளளூரி்ல்ய வ்காளெனவு வசயயபபடு-
ெ்ா்கவும் குறிபபிடை்்ாடு, ஏழு புதிய ஆயு் 
்யாரிபபு நிறுெனங்கள உருொக்்கபபடடிருபப-
்ா்கவும், ஏற்கன்ெ ஆயு் ்யாரிபபில் ஈடுபட-
டிருக்கும் நிறுெனங்கள இராணுெத்தின நவீன 
்்டெ்கட்ள பூரத்தி வசயயும் ெட்கயில் நவீனை -
யபபடுெ்ா்கவும் வ்ரிவித்்ார.

இநதிய இராணுெத்தில் வபண்்களின பங்க -
ளிபபு குறித்து ்ன உடரயில் குறிபபிடை பார்ப 
பிர்ைர, ்கைறபடை ைறறும் விைானபபடை்க-
ளில் வபண்்கள முனனணி ்கைடை்களில் ஈடுப -
டுத்்பபடடிருபபது ்பால இராணுெத்திலும் 
ஈடுபடுத்்பபைடுொர்கள எனறும் ை்களிருக்்கான 
்்சிய மிலிடைரி ்கல்லூரி ஆரம்பிக்்கபபடடுள-
்ள்ா்கவும் கூறினார. இநதியாவின எல்டலப 
புைங்கள இநதிய வபருநிலத்துைன ்நரடியா்க 
இடைக்்கபபடுெ்ற்கான அடிபபடை ்கடடு-
ைான பணி்கள நடைவபறறு ெருெ்ா்கவும், 
லைாக்கில் இருநது அருைாசசல் ெடரயிலும், 
ஐஸசல்ைாரில் இருநது அந்ைான- நிக்்்காபார 
ெடரயிலும் பாட்்கள இடைக்்கபபடடிருப-
ப்ா்கவும் விடரவில் ஆயு் ஏறறுைதி நாைா்க 
இநதியா ைாறும் எனவும் அெர வீரர்களுைன 
்பசும் ்பாது குறிபபிடைார.
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ெவுனியா வி்சை நிருபர

ெவுனியாவில்  மீ்ள திைக்்கபபடும் 
பாைசாடல்களில் வ்ாறறு நீக்கும் வசயற-
பாடு்கள ைறறும்  சுத்்ம் வசயயும் வசயற-
பாடு்கள  ்நறறு (07.11) முனவனடுக்்கப-
படைன.

வ்காவிட   வ்ாறறு ்காரைைா்க மூைப-
படை பாைசாடல்களில் மூனைாம் ்கடை-
ைா்க ்ரம் 10, ்ரம்  11 ைறறும் உயர்ரம் 
ஆகிய ைாைெர்களுக்்கான ்கறைல், ்கற -
பித்்ல் வசயறபாடு்கட்ள இனறு (08.11) 
மு்ல் மீ்ள ஆரம்பிக்்க ்கல்வி அடைசசு 
நைெடிக்ட்க எடுத்துள்ளது. 

அ்ற்கடைய,  ெவுனியா ைாெடைத் -
தில் உள்ள ்ரம் 10, ்ரம் 11 ைறறும் 
உயர்ர  ெகுபபுக்்கட்ளயுடைய பாைசா-
டல்களில் பாைசாடல சமூ்கத்தினரால் 
வ்ாறறு நீக்கும்  வசயறபாடு்கள ைறறும் 
பாைசாடல சூழடல தூயடைபபடுத்தும் 
வசயறபாடு்கள  முனவனடுக்்கபபடைன.

அந்ெட்கயில், ெவுனியா வ்றகு 
ெலயத்திறகுடபடை  சூடுவெந்பு-
லவு அல் - இக்பால் ை்காவித்தியாலயத்-
தில்  பாைசாடல அதிபர,  ஆசிரியர்கள, 
பாைசாடல அபிவிருத்தி சங்கத்தினர, 
அபபகுதி அரச  உத்தி்யா்கத்்ர்கள, 
ைாைெர்கள, படழய ைாைெர்கள, 
வபற்ைார்கள ஆகி்யாரின  பங்களிபபு-
ைன பாைசாடல சூழல் சுத்்ம் வசயயப-
படைதுைன, ைாைெர்களின ்ைடச,  
்கதிடர்கள, ெகுபபடை ்கடைைங்கள என-
பனவும் வ்ாறறு நீக்்கம் வசயயபபடடு  
ைாைெர்களின பயனபாடடிறகு ஏறப 
்யாரபடுத்்பபடைன. 

வவுனியாவில் மீள திறக்கபடும் 
பாடசாலை்கலள சுத்தம் சசய்யும் 
நடவடிகல்க முனசனெடுப்பு

சீமமந்து மலாறி வழிமறிப்பு;
இைக்காமத்தில் சம்பவம்
இைக்்காைம் தின்கரன 
நிருபர

சீவைநது ஒரு பக்்கட 
1650 ரூபாவிறகு 
விறபடன வசயெட் 
நிறுத்தி நிரைய 
விடலக்கு விறபடன 
வசயயுைாறு ்்காரி 
சீவைநட் ஏறறி ெந் 
வலாறிடய வபாது-
ைக்்கள ெழிைறித்து 
முறறுட்கயிடைதுைன 
வபரும் ்்காெம் எழுப-
பிய சம்பெவைானறு 
்நறறு (07)  இைக்்கா-
ைம் ைக்்கள ெஙகிக்கு 
அரு்காடையில் இைம்-
வபறைது.

்நறறுக் ்காடல 
1 1 . 0 0 ை ணி ய ்ள வி ல் 
்க ல் மு ட ன யி லி ருந து 
இ ை க் ்க ா ை த் தி லு ள ்ள 
சீவைநது விறபடன நிடலயங்களுக்கு 
சுைார 600 சீவைநது பக்்கடடுக்்கட்ள ஏறறி 
ெந் வலாறிடய ெழிைறித்் வபாதுைக்்கள 
குறித்் சீவைநது விறபடன நிடலயங்க-
ளில் சீவைநட் இைக்்க விைாைல் வபரும் 
்்காெம் எழுபபினர. 

இ்னால் அஙகு வபரும் ்க்்ளபரம் ஏற-
படைதுைன வபரும் திர்ளான வபாதுைக்்கள 
ஒனறு கூடினர.

இக்குழபப நிடல பறறி ்்கெலறிந் இைக்-
்காைம் வபாலிஸ நிடலயப வபாறுபபதி்காரி 

எம்.டெ.வ்ஜௌபர ்டலடையிலான குழு -
வினரும், முனனாள பிர்்ச சடபத் ்விசா -
்ளர ்்ஜ.்கலீலுர ைஹைானும் ஸ்லத்திறகு 
வி்ஜயம் வசயது சீவைநது ஒரு பக்்கட 1300 
ரூபாவிறகு விறபடன வசயய நைடிக்ட்க 
எடுத்்துைன நிடலடைடயக் ்கடடுபபாட -
டுக்குள வ்காண்டு ெந்னர.

இசசம்பெம் இைம்வபறை இைத்தி்ல்ய 
வபாதுைக்்கள குறித்் மு்கெரிைமிருநது ்நர -
டியா்க சீவைநட்க் வ்காளெனவு வசய்ட் 
அெ்ானிக்்க முடிந்து.       

ஈயக்கட்டி விழுந்து 
ச்தாழிைாளி மரணம்

ஓைநட் வி்ெை நிருபர

ெவுனியா ஓைநட் பகுதியில் அடைந-
துள்ள ஈயத்வ்ாழிறசாடலயில் பணிபுரிந் 
வ்ாழிலாளி ஒருெர ்டலயில் ஈயக்்கடடி 
விழுந்டையால் பரி்ாப்கரைா்க ைரைை -
டைநதுள்ளார.

குறித்் சம்பெம் வ்ாைரபா்க வ்ரியெரு-
ட்கயில்,

்நறடையதினம் குறித்் வ்ாழிறசாடல-
யின இயநதிர பகுதியில் பணிபுரிநது வ்காண் -
டிருந் ஊழியர ஒருெர மீது ஈயக்்கடடி 
ஒனறு விழுநதுள்ள்ா்க வ்ரிவிக்்கபபடு -
கினைது.

இ்னால் படு்காயைடைந் அெர சம்பெ 
இைத்தி்ல்ய பரி்ாப்கரைா்க ைரைை -
டைந்ார.

சம்பெத்தில் ைாத்்ட்ள பகுதிடய ்சரந் 
்ெலு உ்யராஜ் (ெயது 37)  எனை நப்ர ைர -
ைைடைநதுள்ளார.

அெரது சைலம் மீட்கபபடடு ெவுனியா 
டெத்தியசாடலயில் டெக்்கபபடடுள்ளது. 
சம்பெம் வ்ாைரபா்க ஓைநட் வபாலிசார 
விசாரடை்கட்ள முனவனடுத்து ெருகினை -
னர.       

fk;gdp gjpthsH jpizf;fsk;
2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; 2022 Mz;bw;fhf fPo;f;fhZk; nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf tHj;jf epWtdq;fs;> jdpegHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; 

gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xt;nthU njhFjpfSf;Fk; NtW Ntwhf gjpT nra;tJld;> mj;njhlH ,yf;fj;ij 

njspthf tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. xU njhFjpf;F gjpT nra;tjw;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 500 njhifia fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; 

gphptpw;F nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gj;jpd; %yk; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f 

Ntz;baJld; xU tpz;zg;gj;ij ghtpf;f KbtJ xU njhFjpf;F kl;LNk.

tpz;zg;gq;fis 2021.11.05 Kjy; 2021.11.30 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

tpz;zg;gq;fs; 2021.12.15 my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F my;yJ 04 Mk; khbapy; fzf;Fg; gphptpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk; my;yJ tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;| vd;W Fwpg;gpLq;fs;.

njhlH 

,y.

tpguk;

01 fhfpjhjpfs; kw;Wk; Vida mYtyf Njitg;ghLfs;

02 NlhdH tif

03 mYtyf cgfuzq;fs; (Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> jl;lr;R 

,ae;jpuk;> NuhzpNah ,ae;jpuk;> fhR mstpLk; ,ae;jpuk;)

04 jfty; njhopy;El;g cgfuzk; (fzdp> nyg;nlhg; fzdp> fzdp mr;R ,ae;jpuk;> 

UPS> Nehl;Gf;> fzdp vjpHitu]; ];NfdH> kT];> rPb jl;L> Pen Drivers)
05 mYtyf jsghlq;fs; (gyif kw;Wk; cUf;F)

06 kpd; cgfuzk; (kpd;tprpwp> Nfj;jy;> fhw;Rr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;> ntFk; fpsPdH> 

FspHrhjdk;> ePH Nkhl;lhH)

07 njhlHG rhjd cgfuzk; (njhiyiNgrp> njhiyf;fhl;rpfs;> tPbNah> nuNfhlHfs;> 

nthap]; nuNfhlHfs;> PABX, kpd;fk;gp kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;> ghJfhg;G nfkuh 

mikg;G)

08 kpd;rhu nghUl;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

09 mr;R tplaq;fs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Ljy; (igy;ftH> fbj ciw> fbjj; jiyg;G> 

Gj;jfk;> rQ;rpif> N`d;l; gpy;> fzdp gw;Wr;rPl;L mr;rply;)

10 fl;bl gOJghHj;jy; (ghHbrd; ,Ljy;> ghHbrd; gOJ ghHj;jy; ePHf; Foha; kw;Wk; 

ePH jpUfp gOJghHj;jy;> kyry$l mikg;G gOJ ghHj;jy;> fl;bl kpd; mikg;G 

kw;Wk; rhHe;j cgfuzq;fs;)

2021.11.05

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;>

rkhfk; nkJu> ,y. 400> b.MH. tpN[tHjd khtj;j> nfhOk;G-10

2022 Mk; tUlj;jpw;fhd tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;

k];nfypah gpuNjr rig
2022 Mk; tUlj;jpw;fhd k];nfypah gpuNjr rigf;F mtrpakhd nghUl;fs; 

Ntiyfs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpepNahfj;ju;fis 

gjpT nra;tJ njhlu;ghf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. fhupahya cgfuzq;fs;.

2. ku jsghlq;fs;.

3. fhfpjhjpfs;.

4. Nlhdu; tiffs; Ink
5. fzdp kw;Wk; fzdp cjpupg;ghfq;fs;.

6. epow;gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;.

7. mr;rpLk; Nrit.

8. thfd cjpupg;ghfq;fs;> lau; kw;Wk; bA+g;> thfdq;fSf;fhd ngl;lupfs;.

9. thfdq;fis ru;tP]; nra;jy;.

10. thfdq;fs; kw;Wk; buf;lu; ,ae;jpuq;fis gOJghu;j;jy;.

11. kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;Fkpo;fs;> kpd; ,izg;G cgfuzq;fSk; NritfSk;.

12. ePu; Foha; cgfuzq;fs;.

13. fl;Lkhd fl;blg; nghUl;fs;.

14. epow;G+r;R kw;Wk; cgfuzq;fs;.

15. Rfhjhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Rfhjhu Copau;fSf;fhd ghJfhg;G mzpfyd;fs; 

16. Rfhjhu ghJfhg;G nghUl;fs; (Kff;ftrk;> ifAiw> PPE Kit (nfhNuhdh Kit)> njhw;W 
ePf;fpfs;>

17. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;.

18. ,irf;fUtpfs; rq;fPj cgfuzq;fs;.

19. rikay; ghj;jpuq;fs; rh];ghd; nrl;.

20. gyif tiffs; tpepNahfk;.

21. gpsh];bf; nghUl;fs; tpepNahfk;.

22. tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L nghUl;fs;.

23. fy;> kzy;> nkl;ly; kw;Wk; rPnke;J fy; tpepNahfk;.

24. ghij Gduikg;gpw;fhd nghUl;fs; (jhu;> Nfhyh];> gpupkpf;];)

25. rpWtu; G+q;fhtpw;fhd tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L nghUl;fis 

tpepNahfpj;jy;.

26. fhupahyaj;jpw;fhd ,ae;jpuq;fis gOJghu;j;jy;. (Nghl;NlhG;gpujp ,ae;jpuk;> njhiy 

efy;> fzdp ,ae;jpuq;fs;)

27. ngau;g;gyif> mwptpj;jy; gyif> gjhif>,wg;gu; Kj;jpiufs;> jpd Kj;jpiufs;>  ngau; 

gyif gjf;fq;fs; kw;Wk; Nflaq;fis vd;gtw;iw jahu; nra;jy;.

28. rPUil> Jzpkzpfs;> ijj;j Milfs;> Nkir tpupg;G kw;Wk; jpiur;rPiyfs; tpepNahfk;.

29. cs;sf njhiyNgrp mikg;G nghUj;Jjy; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;.

30. midj;J kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; n[dNul;lu;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ru;tp]; 

nra;jy;>

31. ngapyu; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ru;tP]; nra;jy;. 

32. Spray Tank kw;Wk; Grass cutter  (Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;) gOJghu;j;jy; kw;Wk; 

ru;tp]; nra;jy;>

33. G+q;fh kw;Wk; cs;sf myq;fhuj;jpw;fhd nghUl;fis toq;fy;.

34. mYtyf fpisahf;fy;.

35. jPaizf;Fk; fUtpfs;.

36. gioa gj;jpupiffs; kw;Wk; gioa ,Uk;GfSf;fhd tpw;gid. (ngWdu;)

37. ngl; Nghj;jy; (Pet Bottle)  tpw;gid (ngWdu;)
38. 10 ,yl;rj;Jf;F Fiwthd xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;.

39. 10 ,yl;rj;Jf;F mjpfkhd xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;. 

• gjpTfis Nkw;nfhs;s fPOs;s tpz;zg;gj;ij gad;gLj;j Ntz;Lk;.

• xU tpepNahf Nritf;fhf &.1000.00 it nrYj;jp gjpT nra;jy; Ntz;Lk;.

• fl;bl epu;khd xg;ge;jq;fis &.1500.00 it nrYj;jp gjpT nra;jy; Ntz;Lk;.

•  fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf;fl;lisfs; jiytu; k];nfypah gpuNjr rig vd 

vOJjy; Ntz;Lk;.

• tpz;zg;gq;fs; 2021.11.30 gpw;gfy; 3.00 kzpAld; epiwTWk;.

•  tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; fhfpj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“tpepNahf];ju; gjpT – 2022” vd Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

• gjpTfis ngw;Wf;nfhLf;Fk; ,Wjpj;jPu;khdk; k];nfypah gpuNjr rigf;FupajhFk;.

•  Njitapd; mtrpak; fUjp gjpT nra;ag;gl;l tpepNahf];ju;fis jtpu;j;J nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik gpuNjr rigf;FupajhFk;.

2021.11.05       jiytu;>

k];nfypah gpuNjr rig>     k];nfypah gpuNjr rig>

k];nfypah.      k];nfypah.

khjpup tpz;zg;gk;
k];nfypah gpuNjr rig

2022k; tUlj;jpw;fhd tpepNahf];ju; gjpT

01 tpz;zg;gjhupapd; KOg;ngau; -   ..........................................................................................

02 tpyhrk; -  ..........................................................................................  

03 njiyNgrp ,yf;fk;   ..........................................................................................  

04 njhiyefy; (ngf;];) ,yf;fk; -   ..........................................................................................

05 kpd;dQ;ry; Kftup -  ..........................................................................................  

06 Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; -   ..........................................................................................

07 tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; -   ..........................................................................................

08 tpepNahfj;jpw;fhd Nrit my;yJ nghUl;fs; -  ................................................................................

 (chpa ,yf;fj;ij gjptplTk;.)

09 gjpT fl;lzk; &gh -  ..........................................................................................  

10 fhNrhiy ,y/ fhR fl;lis ,y -   ..........................................................................................

Nkw;Fwpg;gpl;l tpguq;fs; rupahdit vdTk; Fwpj;j tpahghu gjpT rhd;wpjo; gpujp ,j;Jld; 

,izf;fg;;gl;Ls;sJ vdTk; ,j;jhy; tpepNahf];ju; gjptpw;fhf rfy epge;jidfSf;Fk; fl;Lg;gLfpd;Nwd; 

vdTk; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

……………………………….. ………………………………..

        jpfjp ifnahg;gk;
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 கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

சமுர்த்தி பயனாளிகளின் மனனப்பாருளா-
தாரத்னத ஷமமபடுத்தும ஷ�ாக்கில் முநதல் 
பிரஷதச ்சயலகபபிரிவுக்குட்பட்ட மதுரங்-

குளி மற்றும மங்கள எளிய சமுர்த்தி வங்கிக-
ளின் கீழ் உளள ் தரிவு ் சயயபபட்ட சமுர்த்தி 
பயனாளிகளுக்கு முட்னடயிடும ஷகாழிக்குஞ்-
சுகள கடநத ்வளளிக்கிழனம (05) வழங்கி 

னவக்கபபட்டன.
சமுர்த்தி, வதிவிடப ்பாருளாதார, நுண்நி-

திய, சுய்தாழில் மற்றும வியாபார அபிவி-
ருத்தி இராஜாங்க அனமச்சின் நிதியுதவியில் 
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி தினைக்களத்தினால் 
ஷமற்படி முட்னடயிடும ஷகாழிக்குஞ்சுகள 
வழங்கும �டவடிக்னககள முன்்னடுக்கப-
பட்டு வருகின்்றன.

முநதல் பிரஷதச ்சயலாளர் விஜானி வசந-
திகாவின் ஆஷலாசனனயில், முநதல் பிரஷதச 
்சயலக சமுர்த்தி தனலனமயக முகானமயா-
ளர் ஆர்.டி.ஏ. அஷனாஜாவின் ஷமற்பார்னவ-
யில் முநதல் பிரஷதசத்தில் குறித்த ஷகாழிக் 
குஞ்சுகள பகிர்நதளிக்கபபட்டன.

மதுரங்குளி மற்றும மங்கள எளிய ஆகிய 
சமுர்த்தி வங்கிகளின் முகானமயாளர்கள 
தனலனமயில் குறித்த வங்கிகளின் கீழ் முதற்-
கட்டமாக ்தரிவு ்சயயபபட்ட 65 குடுமபங்-
களுக்கு ஒரு மாதம ்காண்ட முட்னடயிடும 
ஷகாழிக் குஞ்சுகள வழங்கபபட்டுளளன.

அத்துடன், குறித்த பயனாளிகளுக்கு ஷகாழி 
பராமரிபபு ்தாடர்பிலும ்தளிவூட்டல்களும 
வழங்கபபட்டுளளனம குறிபபிடத்தக்கது.

புத்தளம தினகரன் நிருபர்

புத்தளத்திற்கு ்பருனம ஷசர்க்கும புத் -
தளம ்வட்டானள அஸன்குத்தூஸ் அரசி-
னர் முஸ்லிம வித்தியாலயத்தின் பனழய 
மாைவர் சங்கத்துடனான கலநதுனரயாட-
்லான்று அண்னமயில் பாடசானலயில் 
இடம்பற்்றது.

புத்தளம 'க்ளீன் ஷ�ேன்'  அனமபபின் ஏற் -
பாட்டில் அதிபர் ஷஜ.எம. இல்்ாம மற்றும 
பிரதி அதிபர் எம.்மாஹிதீன் ஆகிஷயார்  
முன்னினலயில் அபபாடசானலயின் பனழய 
மாைவர் சங்கத்ஷதாடு பாடசானல வளர்ச்சி 
மற்றும பிரஷதசத்தின் எதிர்காலம பற்றி 
இங்கு கலநதுனரயாடபபட்டது.

இநத கலநதுனரயாடலில் பாடசானல 
அனமநதிருக்கும பிரஷதசத்தின் தன்னம பற்-
றியும, அநத சூழஷலாடு பாடசானலனய முன்-
ஷனற்றிச்்சல்வதற்கான வழிமுன்றகள பற்றி-
யும மிக ஆழமாக கலநதுனரயாடபபட்டது. 

எதிர்காலத்தில் பாடசானலக்கு 
ஷதனவயான உதவிகனள எவவாறு ்பற்-
றுக்்காளளுதல், ஏனனய ்வளியூர் பாட-
சானலகஷளாடு எவவாறு ்தாடர்னப ஏற்ப-
டுத்தி ்காளளுதல், பாடசானலக்்கன ஒரு 
தனித்துவத்னத எபபடி உருவாக்கிக்்காளளு-
தல் ஷபான்்ற பல விடயங்கனள அரசியலுக்கு 
அபபால் கலநதுனரயாடினர்.

ஆழமாக சிநதிக்கக்கூடியவர்கள, வித்தி -
யாசமாக பிரச்சினனகளுக்கு ஆஷராக்கிய-
மான தீர்வுகனள ்ப்றக்கூடியவர்கள, எதிர்-
காலத்னத கணித்து ்வளளம வரும முன்பு 
அனைகட்டக்கூடியவர்கள இளம சமூகத்தில் 
இருக்கி்றார்கள என்றும, அவர்கனள இனம 
கண்டு மக்கள அவர்களிடம சமூகபபதவி-
கனள ்காடுத்தால் சமூகத்தின் விடிவினன 
அவசரமாக அவர்களால் இழுத்துவரமுடியும 
என்பது பற்றியும க்ளீன் ஷ�ேன் அனமபபின-
ரால் இங்கு  ்தளிவுபடுத்தபபட்டது.

சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு ககாழிக்குஞ்சுகள்

அஸன் குத்தூஸ் 
மு. வித்தியாலய பழைய 
மாணவர் ஒன்றுகூடல்

நிதி ஒதுக்கீடு
அநுராதபுரம ஷமற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுராதபுரம மாவட்ட பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர் இோக் ர்ுமான் மாவட்டத்-
தின் வழிபாட்டுத்தலங்களுக்கு தனது வரவு 
்சலவு திட்ட நிதியிலிருநது ஒதுக்கீடு ்சய-
துளளார். 

இதன்படி,  ்கக்கிராவ,  தி்றபபனன, 
பழுகஸ்்வவ,  அனுராதபுரம மத்திய நுவர-
கம, அனுராதபுரம கிழக்கு நுவரகம ஆகிய 
பிரஷதச ்சயலக பகுதிக்குட்பட்ட ்தரிவு 
்சயயபபட்ட ்பளத்த வி்ானரகள,  பள-
ளிவாசல்கள, இநது ஷதவாலயங்கள, கிறிஸ்-
தவ ஆலயங்கள, சமூக ஷசனவ சங்கங்கள, 
்பண்கள அனமபபுக்கள மற்றும கிராமிய 
அபிவிருத்தி அனமபபுக்கள ஆகியவற்றின் 
ஷமமபாட்டிற்காக குறித்த அனமபபுக்களின் 
நிர்வாகிகளிடம அதற்கான அனுமதி கடி -
தங்கனள பாராளுமன்்ற  உறுபபினர் இோக் 
ர்ுமான் அண்னமயில் வழங்கி னவத்தனம 
குறிபபிடத்தக்கது. 

 ஜனாதி்பதி க்காட்்ா்பய ராஜ்பக் ஷவின் சுபீட்்சத்தின் 
கநாக்கு கேசிய க்காளம்க திட்்த்திற்கு அமைய 
குமைநே வருைானம உம்கயாருக்்கான ஒரு இலட் -
்சம கவமல வாய்ப்பு க்சயற் திட்்த்தின் கீழ், அநு -
ராேபுர ைாவட்் இமைஞர் யுவதி்களுக்கு நியைன 
்கடிேங்கள வழஙகும நி்கழ்வில் ்பாராளுைன்ை 
உறுப்பினர் இஷாக் ரஹைான் இமைஞர் ஒருவ-
ருக்கு நியைன ்கடிேத்மே வழஙகி மவப்்பமே ்ப்த்-
தில் ்காணலாம.  ்ப்ம: திைப்்பமன தின்கரன் நிரு்பர் 

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

,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp 
kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;

2022Mk; tUlj;jpw;fhd 
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;jy;
gpd;tUk; nghUl;fs;>  cgfuzq;fs;> fUtpfs;; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;F gjpT 

nra;tjw;fhf toq;Feh;fsplkpUe;J> mjpfhuk; ngw;w Kfth;fsplkpUe;J> 

cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J kw;Wk; nghJ epWtdq;fsplkpUe;Jk; NERD epWtdj;jhy; 

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

1. toq;fy;fs;

 1.1.01  nghwpapay; nghUl;fs; (tP ngy;l;> ngahhpq;> xapy; rPy;> iff;fUtpfs; 

vd;git)

 1.1.02 ,ae;jpu cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

 1.1.03  CNC Milling Machine f;fhd cjphpg;ghfq;fs;> ghtidg; nghUl;fs;> EDM 
tah; vd;gd.

 1.1.04 Ntiyj;js MAjq;fSk;> cgfuzq;fSk;

 1.1.05  rfytpjkhd fdufg; nghUl;fs;> kpUJtw;w cUf;Ff; fk;gp> nrdy; ,Uk;G> 

Vq;fy; ,Uk;G> Foha;> [PI jfLfs;> KWf;fpa fk;gpfs;> Nghy;Lfs; kw;Wk; 

el;Lfs; vd;git.

 1.1.06  #isg; nghUl;fs; (Fire cement, Fire clay, Fire Bricks)
 1.1.07  fl;blg; nghUl;fs; - nrq;fy;> XL> kz;> m];ng];l]; / rptpypq; jfL> 

kzy;>  fUq;fy;> fputy; kz;> XL> rPnke;J> fz;zhb> fw;J}s; kw;Wk; 

gpj;jis> mYkpdpak; ,izg;Gfs; vd;gd

 1.1.08 kpd;rhug; nghUl;fs;> Rtpl;r; fpah; kw;Wk; rhjdq;fs;

 1.1.09 ,yj;jpudpay; ghfq;fs;

 1.1.10 nkr;rl;Nuhdpf; nghwpapay; rhh;e;j ghfq;fs;

 1.1.11 fhw;wOj;jtpay; (Pneumatic) nghUl;fs;
 1.1.12 Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;

 1.1.13 cuha;TePf;fpfs; kw;Wk; ,ae;jpu vz;nza;fs;

 1.1.14 mhpe;j kuk; (njd;dk; guhis> hPg;igfs;> jPuhe;jpfs; Nghd;wd)

 1.1.15 lah;> ba+g; kw;Wk; ngw;whpfs; (thfdq;fSf;fhdit)

 1.1.16 rfy tifahd fhfpjhjpfs;

 1.1.17 rfy tifahd mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

 1.1.18 mYtyf jsghlq;fs;; (cUf;F> kuk; kw;Wk; iggh;)

 1.1.19  ,urhad$l nghUl;fs;> ,urhad nghUl;fs;> ,urhad $l fz;zhb 

cgfuzq;fs;

 1.1.20 gUj;jpf; fopTfs;

 1.1.21 gPtPrp Foha;> kw;Wk; nghUj;Jk; gFjpfs;

 1.1.22 iggh; fpsh]; kw;Wk; nwf;rPd;

 1.1.23 fzdp kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;> fzdp mr;Rg;nghwp

 1.1.24 fzdp mr;R ,ae;jpuj;jpw;fhd ik> fhl;hp[;> hpgd; vd;gd

 1.1.25 th;zg; g+r;R (cNyhfk;> kuk;> kw;Wk; Rth;fSf;F g+Rtjw;F)

 1.1.26 rfy tifahd cUf;fpnahl;Lk; cgfuzk; kw;Wk; cjphpfs;

 1.1.27 xl;rprd;> v]pbypd; thA kw;Wk; cgfuzk; toq;fy;

 1.1.28 Jzp tiffs; (rPUil kw;Wk; [d;dy; jpiur;rPiy)

 1.1.29 ghJfhg;G cgfuzk;> jPaizf;Fk; cgfuzk; vd;gd

 1.1.30 ghJfhg;ghd fhyzp> mYtyf fhyzp

 1.1.31 tspr;rPuhf;fpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

 1.1.32  Fspayiw cgfuzk;> Rfhjhu ey nghUj;jpfs; kw;Wk; nrukpf; 

jiuNahLfs;

 1.1.33  rth;f;fhuk;> Rj;jk; nra;Ak; jputk; kw;Wk; Rj;jk; nra;Ak; cgfuzq;fs; 

(Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> nkhg;fs; vd;gd)

 1.1.34 nghwpapay; nkd;nghUs;> NtW nghJthd nkd;nghUl;fs;

2. Nritfs;

 1.2.01  rfy tpjkhd cNyhf fl;LUthf;f Ntiyfs; (cUf;F fl;likg;Gr; Rth;> 

kbg;G fjTfs; kw;Wk; mYkpdpa Ntiyfs;) vd;gd

 1.2.02  rfy th;f;fj;jpyhd mYtyf cgfuzk; kw;Wk; jpUj;jNtiy kw;Wk; 

Nritfis toq;fy;

 1.2.03 tspr;rPuhf;fp guhkhpg;G jpUj;j Ntiyfs;

 1.2.04  ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; nghUl;fis nfhOk;Gj; JiwKfj;jpypUe;J> tpkhd 

epiyaj;jpypUe;J  kw;Wk; gpujhd jghy; mYtyfj;jpypUe;J tpLtpj;njLj;jy;

 1.2.05 mr;R Ntiyfs; kw;Wk; tiujy; Ntiyfs;

 1.2.06 kpd;rhu epWTjy;fs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

 1.2.07 ghJfhg;Gr; Nrit

 1.2.08 rpw;Wz;br;rhiy Nrit

 1.2.09  n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;> tsit Rj;jpfhpf;Fk; Nrit kw;Wk; mjidr; 

rhh;e;j Nritfs;

 1.2.10 ePh;f;Foha; nghUj;Jjy;

 1.2.11  ghu thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jjy; nyhwp> bnuf;lh;> (nlhd; 5 - 10) 

ghue;J}f;fp l;nuf;> ngNfh ,ae;jpuk;> mfo;jy; ,ae;jpuk; vd;gd.

 1.2.12  eph;khzq;fSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; 

thliff;F mkh;j;Jjy;

 1.2.13 jiuNahL gjpj;jy; Ntiy

 1.2.14 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

 1.2.15 thfdq;fis jpUj;Jjy; (jfu Ntiy cl;gl) kw;Wk; guhkhpg;G Nrit

 1.2.16 nkhopngah;g;ghsh;fs; (rpq;fsk; / Mq;fpy nkhopia jkpo; nkhopf;F)

 1.2.17 Ma;T$l cgfuzq;fisj; jpUj;Jjy;

 1.2.18 epWit juhRfis rhpghh;j;J nra;Ak; Nrit

 1.3 eph;khz kw;Wk; fl;bl guhkhpg;G Ntiyfs;

 1.3.1  fl;bl eph;khzq;fs;> Nkk;gLj;jy;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gf;fhd gjpTfSf;F 

gpd;tUk; epge;jidfs; gpuNahfpf;fg;gLk;.
 

  i.  eph;khz gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; C7, C8  kw;Wk; C9 vd;w 
juq;fspy; chpa Jiwfspy; gjpT nra;jpUj;jy;.

gjptpw;fhd epge;jidfs;

1.  gFjp 1.1> 1.2 kw;Wk; 1.3d; fPo; fhzg;gLk; nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; 

eph;khzj;jpw;fhf gjpT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; 2021.12.08Mk; 

jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

xt;nthU Mtzj; njhFjpf;Fk; 500/- &ghit NERD epWtdj;jpd; fhrhshplk; 
nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfis fhRf; fl;lisahfr; nrYj;Jtjhdhy; 

NERD epWtdj;jpd; ngaUf;F  Vf;fiy jghyfj;jpy; khw;wj;jf;f fhRf; 

fl;lisnahd;iwAk; Ra Kfthp vOjg;gl;L Kj;jpiu xl;lg;gl;l fbj 

ciwnahd;iwAk; 2021-12-08Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; mDg;gp 

tpz;zg;gg;gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpy; kl;LNk tpz;zg;gpf;f KbAk;. 

mg;gb ,y;yhjtplj;J tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

2.  vt;tpjf; fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfhpf;Fk; chpikia 

epWtdk; nfhz;Ls;sJ.

3.  tpz;zg;gpf;Fk; re;jh;g;gq;fspy; mjpfsT tpiyfis Kd;itg;gNjh> vq;fs; 

epWtdj;jpd; nfhs;tdTf; fl;lisfspy; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;s gy;tifahd 

nghUl;fspd;  tpguf; Fwpg;Gfs; (my;yJ khjphpfis) tpiyfSf;Nfw;g toq;Ftjw;F 

Kbahky; my;yJ juf; Fiwthd nghUl;fis toq;Fgth;fs; toq;Feh;fspd; 

gl;baypypUe;J ePf;fptpLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

4.  ~~2022 tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vd 

tpz;zg;gj;ij mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gjpTj; 

jghypy; fPNo ifnahg;gkpl;Ls;stUf;F 2021.12.15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

fpilf;Fk; tifapy; toq;fy; mjpfhhp> ,yq;if NERD kj;jpa epiyak;> 2P/17B, 
njhopy; Ngl;il> Vf;fy>   [h-vy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if NERD epiyak;>

2P, 17B, IDB, njhopy; Ngl;il>

Vf;fy> [h-vy.

njhiyNgrp :011-2236384> 2236307> 5852103 njhiyefy;: 011-2233153

kpd;dQ;ry; :supplies@nerdc.lk

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - rpyhgk;

2022 Mz;bw;fhf guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 
2022Mk; Mzbw;F ,t; itj;jparhiyapy; &gh %d;W ,yl;rk; (&.300>000.00) 

,w;F Nkw;glhj fl;bl gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpg;G tplaq;fSld; rk;ge;jg;gl;l 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;fhf ,yq;if eph;khz gapw;rp epWtdj;jpy; gjpT 

nra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021.11.23 K. g. 10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; 

Vw;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; jpwj;jy; md;Nw mt;  Neuj;jpNyNa gzpg;ghsh; gzpkidapy; 

eilngWk;> mj;Jld; mt; Ntisapy; cq;fSf;F my;yJ cq;fsJ mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKkfspf;fyhk;.

Nfs;tp Mtzq;fis 2021.11.08 Kjy; 2021.11.22 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 

Kjy; gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; toq;fy; gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F jkJ jifikfis cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; kw;Wk; 

Nfs;tpf; fl;lzq;fis nrYj;Jjy; rhh;ghf rpyhgk; khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk;. gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ve;jf; fl;lzKk; ,d;wp Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

njhlh;.

,y.

cUg;gb jifik kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

01 2022Mk; Mz;bw;fhf fl;bl 

gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jy; xg;ge;jf;fhuh;fis 

gjpT nra;jy; (&. 300>000.00 

,w;F Nkw;glhj rpwpa guhkhpg;G 

kw;Wk; 02 kpy;ypaDf;F 

Nkw;glhj eph;khzq;fSf;fhf

C9
C8 (jpUj;jg;gl;l 
gjpT nra;jy; 

Kwikapd; gpufhuk; 

EM05 kw;Wk; 
mjw;FNky;

&. 2500.00

tpz;zg;gq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; vd;W Fwpg;gpl;L tpz;zg;gq;fs; ~jiyth;> gpuNjr 

ngWiff;FO khtl;l nghJ itj;jprhiy> rpyhgk;. vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gtjw;F my;yJ mYtyfj;jpw;F nfhz;Lte;J xg;gilg;gJld; tpz;zg;gq;fis 

Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F cz;L vd;gij jaT 

$He;J ftdpf;fTk;.

,J gw;wp Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; ,y. 032-2222261 I mioAq;fs;.

jiyth;>

ngWiff;FO.

khtl;l nghJ itj;jparhiy.

rpyhgk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Ngypanfhil efu rig

Ngypanfhilapy; Kd;nkhopag;gl;l 

,Wjpr; rlq;F epiyak;
xg;ge;j ,y.: UC/PE/05/03/39

1.  fPo; tpgupf;fg;gl;lJk; 81 kpy;ypad; &gh (ntl; cl;gl) kjpg;gplg;gl;lJkhd 

Ngypanfhilapy; Kd;nkhopag;gl;l ,Wjpr; rlq;F epiyaj;jpw;fhf 

nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Ngypanfhil 

efu rig rhu;gpy; efu rig ngWiff; FO (UCPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

  jw;NghJs;s nghJ fopg;giw njhFjpia ,bj;J midj;J jsghlq;fSld; 

cUf;Ff; $iu Jyhf;fl;L cs;slf;fpa $iu gyfk;/ Jj;jehf mYkpdpa 

$iuia nfhz;l Nkw;fl;Lkhdk; kw;Wk; Njitahd MEP Nritfs; ,e;j 

Ntiyfspy; gpujhdkhff; nfhz;Ls;sd.

  ,e;jj; jsk; ,y. 50> fz;b tPjp> Ngypanfhilapy; mike;Js;sJ.

 epu;khzf; fhyk; 365 ehl;fs;

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitfis 

g+u;j;jp nra;Jk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;:

-  juk; C4 my;yJ C3 – fl;bl epu;khzg; gzpfSf;fhf epu;khzf; 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) gjpT nra;jpUj;jy;

-  1983 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpupT 8f;F mika 

5.0 kpy;ypad; &gh $Wtpiyia tpQ;Rk; vy;yh tpiykDf;fSf;Fk; 

tpiykDjhuu; nghJ xg;ge;j gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd 

rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; (rl;lj;jpd; gpupT 2 I ghu;f;f).

4.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F Njitahd jFjpfspy; 

cs;slq;Ftd:

•  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epu;khz Ntiyapd; ruhrup 

Mz;Lg; Gus;T Fiwe;jJ 120 kpy;ypad; &gh ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; 65 kpy;ypad; &gh my;yJ mjid tplTk; 

mjpf ngWkjp kpf;f jpl;lk; xd;iw epahakhd fhy vy;iyf;Fs; g+u;j;jp 

nra;j ,jidnahj;j gz;G kw;Wk; rpf;fw;ghl;bd; fl;bl epu;khzj; jpl;lk; 

xd;iw gpujhd xg;ge;jjhuuhf ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

•  ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;glf;$ba ve;j xU 

Kw;nfhLg;gdTfisAk; jtpu;j;J jputr; nrhj;Jfs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

trjpfspd; Fiwe;jgl;r njhif 20 kpy;ypad; &ghTf;F FiwahjpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Ngypanfhil> fz;b tPjp> ,y. 45> 

Ngypanfhil efu rig> gzp Nkw;ghu;itahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf 

tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 0112913380> njhiyefy; 0112913380> 

kpd;dQ;ry;: ucpeliyagoda@gmail.com) vd;gNjhL 2021 etk;gu; 08 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp tiu 09:00 kzp njhlf;fk; 15:00 kzp 

tiu tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf gjpNdohapuk; ,yq;if &ghit (&gh 17>000.00) 

nrYj;jp 2021 etk;gu; 08 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 brk;gu; 06 Mk; jpfjp 

tiu 09:00 kzp njhlf;fk; 15:00 kzp tiu Ntiy ehl;fspy; jiytu;> efu 

rig – Ngypanfhil> ,y. 45> fz;b tPjp> Ngypanfhil vd;w Kftupf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; 

%yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 

xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fis 2021 brk;gu; 07 Mk; jpfjp 14:00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;du; Ngypanfhil> fz;b tPjp> ,y. 45> Ngypanfhil – efu rigapy; 

fPOs;s Kftupf;F ,U gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; 

jpwf;fg;gLk;. 

8.  2022 khu;r; 08 Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; jiytu;> efu rig – Ngypanfhil> ,y. 45> 

fz;b tPjp> Ngypanfhil vd;w ngaUf;F ngwg;gl;l &gh vz;Z}whapuk; 

(&gh 800>000.00) tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022 Vg;uy; 05 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G Ngypanfhil> fz;b tPjp> ,y. 45> 

Ngypanfhil efu rig> khehl;L miwapy; 2021 etk;gu; 23 Mk; jpfjp 10:00 

kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gNjhL mjidj; njhlu;e;J jsg; gazk; xd;W 

,lk;ngWk;.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

jiytu;>

efu rig ngWiff; FO (UCPC)
efu rig - Ngypanfhil

,y. 45> fz;b tPjp>

Ngypanfhil.      
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அரசியல் என்பது எனது த�ொழிலல்ல; அது ஒரு சமூகப் ்பணி
திலமலையடி நி்கழ்வில அலிசப்ரி ரஹீம எம.பி

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

அரசியல் என்பது எனது த்தொழிலல்ல. அது 
ஒரு  சமூகபபணி. தில்்லயடி மககள் எனது 
தெற்றிககு மிகவும் து்ை நின்்றெர்கள். 
இபபிரத்தசததிற்கு த்த்ெயொன அ்னதது 
அபிவிருததிக்ளயும் முடிந்தளவு அரசொங்-
கததின் உ்தவியுடன் தகொண்டுெருதென் 
என்று புத்தளம் மொெடட பொரொளுமன்்ற 
உறுபபினர் அலிசபரி ரஹீம் த்தரிவித்தொர் .

புத்தளம், தில்்லயடி அல்ஜித்தொ ம்தகின்  
புனர்மபபு பணிகள் சுமொர் 1 தகொடிதய 35  
இலடசம் ரூபொ நிதி ஒதுககீடடில் மொெடட 
பொரொளுமன்்ற உறுபபினர் அலி சபரி ரஹீமி-
னொல் அண்்மயில்    உததிதயொகபூர்ெமொக 
ஆரம்பிதது ்ெககபபடடது. இந்த நிகழ்-
வில் உ்ரயொற்று்கயிதலதய அெர் தமற்-
கண்டெொறு த்தரிவித்தொர்.

நீண்ட கொலமொக புத்தளம் தில்்லயடி 
மககள் ம்ை கொலங்களில் எதிர்தநொககி 
ெந்த தெள்ள நீர் ெடிநத்தொடொ்மககு கொர-
ைமொன அல்ஜித்தொ ம்தகின் சீரற்்ற நி்ல 
குறிதது  ஊர் மககள் புத்தளம் மொெடட பொரொ-
ளுமன்்ற உறுபபினர் அலி சபரி ரஹீமின் கெ-
னததிற்கு தகொண்டு ெந்தனர். 

இ்்தக கெனததில் தகொண்தட  பொரொளு-
மன்்ற உறுபபினர் நீண்ட கொலமொக கெனிப-
பொரற்று கொைபபடட இந்த ம்தகி்ன புன-
ர்மகக சுமொர் 1 தகொடிதய 35  இலடசம் 
ரூபொய் நிதி்ய  ஒதுககீடு தசய்்தொர். 

9.5 மீடடர் நீளமும் 5.5 மீடடர்  அகலமும் 
தகொண்ட இந்த ம்தகி்ன புனர்மககும் 
முகமொக  அண்்மயில் இ்தன் உததிதயொ-
கபூர்ெ ்ெபெம் தில்்லயடியில் இடம் 
தபற்்றது . இநநிகழ்வில் அரசொங்கததின் புத-
்தளம் மொெடட முஸ்லிம் பிரத்தசங்களுக-

கொன அ்மபபொளரும், முன்னொள் மொகொை 
ச்ப உறுபபினருமொன ஏ.எச்.எம் ரியொஸ், 
புத்தளம் நகர ச்ப உறுபபினரும், பொரொளு-
மன்்ற உறுபபினரின் தில்்லயடி அ்மபபொ-
ளருமொன திரு. நகுலன் உள்ளிடட பலரும் 
கலநது சி்றபபித்தனர் .

 புத்தளம ந்கர சம்பயினால நடாத்தப்்படுகின்ற 
"லலைாக் டவுன லசலலைனச்" வீட்டுத ல்தாட்டப் ல்பாட்-
டிக்கு விண்ணப்பித்தவர்்களுக்்கான ந்கர சம்பயின 
இலைவச லச்தனப் ்பசமள்கள் ந்கரபி்தா எம. எஸ்.
எம. ரபீக்கினால ந்கரசம்ப உறுப்பினர்்களுடன 
இம்ணந்து ல்பாட்டியாளர்்களுக்கு  வழங்கப்்படு-
வம்த ்படததில ்கா்ணலைாம.
          ்படம : புத்தளம தின்கரன நிரு்பர்       

தெலிகம தினகரன் நிருபர்

வீட்மபபு அபிவிருததி தெ்ல திடடத -
தின் கீழ் தெலிகம தகொஹுனுகமுெ கிரொம 
தசெகர் பிரிவில் வீட்மபபு அதிகொர ச்ப-
யினொல் நிர்மொணிககபபடும் வீடடுததிட-
டததுககு தெலிகம நகர ச்ப முன்னொள் 
்த்லெரும் தபொதுஜன தபரமுன முககியஸ் -
்தருமொன  எச்.எச். முஹம்மத அடிககல் நொட-
டினொர்.  இவெொறு தெலிகமவிலுள்ள 13 
கிரொம தசெகர் பிரிவுகளுககும் ்தலொ ஒரு வீடு 
வீ்தம் அ்மககபபடவுள்ள்தொகவும் இ்தற்-
கொன நிதி்ய  வீட்மபபு அ்மச்சு ஒதுககி-
யுள்ள்தொகவும் முன்னொள் ்த்லெர் முஹம்-
மத தமலும் த்தரிவித்தொர்.       

'கிரொமத்துக்கு ஒரு வீடு' 
திட்டத்துக்கு அடிக்கல் 

இரததினபுரி சுைற்சி நிருபர்

பல நொடகளொக பலொங்தகொ்ட பிரத்தசத-
துககு தபய்து ெரும் கடும் ம்ை கொரைமொக 
இபபிரத்தச ஆற்்றங்க்ரகள் க்ரநது இடிந-
தும் உைவுப பயிர்களும் பொதிபபுககுள்ளொ-
கியுள்ள்தொக பிரத்தச மககள் த்தரிவிககின்்ற-
னர்.

த்தொடர்ம்ை கொரைமொக ஆறுகள் குளங் -
கள் நீர்நி்லகள் தபருகதகடுதது ஓடிய-
்மயொல் நி்ல்மகள் ஏற்படடுள்ளன. 
பலொங்தகொ்டப பிரத்தசத்்த ஊடறுதது 
ஓடும் ெள்ெ கங்்கயின் இரு க்ரதயொ-
ரங்களில் இநநி்ல்ம பொரதூரமொக பொதிக 
கபபடடுள்ள்தொக இபபிரத்தச மககள் த்தரி-
விககின்்றனர். ெள்ெ கங்்க க்ரகளின் 
இருமருங்கிலும் பொரிய குழிகள் ஏற்படடு 
ஆற்றின் க்ரகள் விரிெ்டநதுள்ள்தொக 
இெர்கள் த்தரிவிககின்்றனர். தமலும் இப-
பிரத்தசததில் ஓடும் தபலிஹுல் ஓயொ ஹிரி -
கடடு ஓயொ ஹுலுஓயொ தபொன்்ற ஆறுகளின் 
நி்ல்மயும் இவெொ்றொகதெ கொை பபடுெ-
்தொக சுற்்றொடல் பொதுகொபபு அ்மபபுககளும் 
ஆர்ெலர்கள் கெ்ல த்தரிவிககின்்றனர்.       

ஆற்றஙகரர 
நீர்நிரலகள் ்பொதிப்பு

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

khfhz nghwpapayhsu; jpizf;fsk; - tlkj;jpa khfhzk;

tlkj;jpa khfhz nghwpapayhsu; jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa 

mYtyfj;jpw;fhf MW khj fhyj;jpw;F MW lgs; nfg; tz;bfis 

thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tJ njhlu;gpy; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytuhd vd;dhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  fPo; Fwpg;gplg;gl;l Fiwe;jgl;r juj;jpw;F mikthd tifapy; 06 

lgs; nfg; tz;bfis toq;Ftjw;F KbAkhd toq;Feu;fs; 

2021.11.08 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.29 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu tlkj;jpa 

khfhz rig fl;blj; njhFjpapd; 02 MtJ khbapy; mike;Js;s 

khfhz nghwpapayhsu; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gpupTf;F 1000.00 

&gh kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij nrYj;jp tpiykD 

Mtzq;fs; kw;Wk; epge;jid gj;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

03.  tpiykDTld; 30>000 &gh epge;jidaw;w 2022.02.09 Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahd mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhz;l tpiykD gpiz my;yJ gzkhf toq;f KbAk;.

 I.  Gj;jk; Gjpa (Brand New) kw;Wk; kWrPuikf;fg;gl;l (Recondition) 
[g;ghd; Bry; nfg; tz;b khj;jpuk;.

 II. ,ul;il Fsp&l;lg;gl;ljhf ,Uj;jy;.

 III. thfdj;jpd; Kjy; gjpT 08 Mz;LfSf;Fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 IV. thfdk; KOikahf fhg;GWjp nra;ag;gl;bUj;jy;.

 V.  thfdj;jpd; cupikahsu; %yk; Xl;Leu; kw;Wk; vupnghUs; 

toq;f Ntz;Lk; vd;gNjhL midj;J ed;dpiyg;gLj;jy;fs; 

kw;Wk; gOJ ghu;j;jy;fSk; mtu; %yNk Nkw;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;.

04.  cq;fshy; Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;NtW ciwfspy; ,l;L me;j ciwfspd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWif ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L> me;j 

,U ciwfisAk; kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L Kj;jpiu ,l;L 

2021.11.30 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

fpilf;FkhW gpujp jiyik nrayhsu; (nghwpapay;)/ jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> khfhz nghwpapayhsu; jpizf;fsk;> 

2MtJ khb gp> khfhz rig epu;thf fl;bl tshfk;> tlkj;jpa 

khfhzk;> mEuhjGuk; vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ 

my;yJ gpujp jiyik nrayhsupd; (nghwpapay;) cj;jpNahfg+u;t 

miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;G ngl;bf;F ,Ltij Nkw;nfhs;s 

KbAk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd; fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;.

05.  tpiykDf;fis Vw;gJ KbTw;w cld; 2021.11.30 Mk; jpfjp gp.g. 

02.00f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL> tpiykDjhuu;fSf;F 

my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F ,e;j 

re;ju;g;gj;jpw;F gq;Nfw;f KbAk;. ,e;j tpiykD njhlu;gpy; 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;. Nkyjpf 

tpguq;fs; Njitg;gbd;> njhiyNgrp ,yf;fk; 025-2224440 ,w;F 

mioj;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz nghwpapayhsu; jpizf;fsk;>

2MtJ khb gp> khfhz rig epu;thf fl;bl njhFjp> 

`up];re;jpu khtj;ij> mEuhjGuk;.  

MW khj fhyj;jpw;fhf thlif mbg;gilapy; 

MW lgs; nfg; tz;bfis ngw;Wf;nfhs;sy;

Rfhjhu mikr;R – nghJ itj;jparhiy> Nffhiy

rpW guhkupg;G kw;Wk; kWrPuikj;jy; 
xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy;

01.  Nffhiy nghJ itj;jparhiyapy; fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

,yq;if epu;khz kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpy; gjpT nra;jpUf;Fk; xg;ge;jjhuu;fsplk; 

,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

02.  2021.11.08 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.29 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; 

gp.g. 3.00 tiu thuj;jpd; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; ,e;j itj;jparhiyapd; 

rpwhg;guplk; 2>500.00 &gh nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il Kd;itj;J tpiykD 

Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (jifikia cWjp nra;Ak; fbjk; xd;iw 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

03.  ,U gpujpfisf; nfhz;l rupahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzk; 2021.11.30 

Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F Kd;du; fpilf;FkhW gzpg;ghsu;> nghJ itj;jparhiy> 

Nffhiy vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. ,y;iyNay; ,e;j 

epWtdj;jpy; fzf;fhsu; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F 

iffshy; nfhz;Lte;J ,Ltij Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

04.  2021.11.30 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL me;j 

re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuu;fSf;F my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp 

xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;.

05.  tpiykD Mtzq;fSld; rku;g;gpf;FkhW mwptpf;fg;gl;bUf;Fk; tpguq;fis 

rku;g;gpf;fhj tpiykDf;fs; kjpg;gPL ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;.

06.  ,e;j ngWif njhlu;gpy; Nffhiy nghJ itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; KbT 

,Wjp KbthFk;.

Jiw 

,yf;fk;

Nkyjpf tpguk; jifik/ mDgtk; kPsspf;fg;glhj 

tpiykD gpiz 

fl;lzk; (&gh rjk;)

01 2022 Mk; Mz;Lf;fhd rpW 

guhkupg;G kw;Wk; kWrPuikj;jy; 

xg;ge;jjhuu;fis gjpT 

nra;jy;. (&gh 300>000.00 

tpQ;rhj xg;ge;jq;fSf;fhdJ)  

C9 (jpUj;jg;gl;l 

gjpT nra;jy; 

xOq ;Ftpj pfSf ;F 

mika) EM5 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

&gh 2>500.00

         

jiytu;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nghJ itj;jparhiy> 

Nffhiy.

njhiyNgrp ,yf;fk; - 035-2222261-62 (ePbg;G 330)

ngWif mwptpj;jy;

Nfs;tpf;fhd miog;G
khfhz tptrhaj; jpizf;fsk; rg;ufKt khfhzk;

(tptrha cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;)

fPo;f;fhZk; cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y.

cUg;gb msT kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; &.

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif &.

01 fWg;G nghypj;jPd; 9300 fp.fp. 2>000.00 43>000.00

02 Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; 134 2>000.00 46850.00

03 Jz;lhf;Fk; ,ae;jpuk; 88 4000.00 346510.00

04 `yh; ,ae;jpuk; 37 2>000.00 43000.00

1.  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F rg;ufKt khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsj;jpypUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbtJld; (njh.

Ng.  ,y. 045-2222356) 2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 tiu thuj;jpd; Ntiy 

el;fspy; K. g. 9.00 Kjy; gp. g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 

ghh;j;J fPo;f;fhZk; Kfthpf;F tpz;zg;gpj;J kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij fhrhf 

nrYj;jpa gpd;G Nfs;tp Mtzj;njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;.

2.  fPo;f;fhZk; Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk; toq;Feh;fSf;F  khj;jpuk; Nfs;tp 

Mtzj; njhFjp tpepNahfpf;fg;gLk;.

 l Njrpa milasml;il

 l  ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij 

khfhz tptrhag; gzpg;ghshplk; fhrhf nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;L

3.  Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; NghJ vk;khy; toq;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fis ed;F 

thrpj;Jg;  ghh;j;J mjw;F mikthf Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

4.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis ,U gpujpfSld; 2021.11.30 K.g.11.00 ,w;F 

Kd; tptrhaj; jpizf;fs ngWiff; FO ,w;F fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ jpizf;fs Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk; mj;Jld; Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; MHtKs;s Nfs;tpjhuh; my;yJ mth;fsJ 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngwiff; FO.

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;>

Ktfk> ,uj;jpdGhp.

njd; khfhz rig
njd; khfhz fy;tp mikr;R

Nfs;tpf;fhd miog;G
jfty; njhopy;El;g ghlj;Jld; rk;ge;jg;gl;l fw;wy; fUtpfs; (IOT KITS) kw;Wk; 

Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuq;fis nfhs;tdT nra;jy;

nghJ fy;tp GJg;gpj;jy; jpl;lk; (GEMP ,d; fPo; khfhzj;jpd; tyaf; fy;tpg; gzpkid 

kw;Wk; ghlrhiyfSf;F toq;Ftjw;fhf fPo;f;fhZk; cgfuzq;fis nfhs;tdT 

nra;tjw;F njd; khfhz fy;tpaikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Njrpa Nghl;b 

Nfs;tp Kiwapd; fPo; jikikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J 2021.11.26 gp. g. 2.00 tiu 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y.
tpguk; msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; (&.)

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp (&.)

01 fw;wy; fUtpfs; (IOT KTTS) 96 1000.00 24000.00

02 Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk; 11 1000.00 22000.00

02.  2021.11.05 Kjy; 2021.11.26 K. g. 10.00 tiu ngWif Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; 

,t; mikr;rpd; fhrhshplk; 2021.11.26 K. g. 10.00 ,w;F Kd; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il gpujk fzf;fhshplk; 

rkh;g;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

03.  2021.11.26 gp.g. 2.00 tiu tpiykDf;fs; Vw;fg;gLtJld; md;Nw gp.g. 2.15 ,w;F 

mikr;R Nfl;Nghh; $lj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; cq;fSf;F 

my;yJ cq;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk; 

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  cq;fsJ tpiykDf;fis 2021.11.26 gp.g.2.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW nrayhsh; 

njd; khfhz fy;tp mikr;R jiukhb jf;\pdgh mikr;R fl;blj; njhFjp yGJt 

vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ md;Nw mj;jpdj;jpw;F Kd; ,t; mikr;rpd; 

fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fs; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

ngWif tpguj;jpy; Fwpg;gplg;gLkhW tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;Fk; cgfuzk; gw;wp 

Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,J rk;ge;jkhf Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis 091 2242776 vd;w njh. Ng. 

,yf;fj;jpd; Clhf my;yJ acc.moesp@gamil.com vd;w kpd;dQ;ry; Clhf ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

07.  ngWiff;F Kd;duhd $l;lk; 2021.11.19 K. g. 10.30 ,w;F ,t; mikr;R Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; eilngWk;.

uQ;rpj; ahg;gh>

fy;tp> fhzp mikr;R>

njd; khfhzk;.

2021.11.05

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;NfhuYf;fhd 

miog;G
gpd;tUk;; nghjpf;fhf tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; khfhz ngWif FOj; 

jiythpd; rhh;ghf tPjp mgptpUj;jp rigapd; Nky; khfhz> khfhz gzpg;ghsh; 

Kj;;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

,y. Nfs;tp ,yf;fk; Ntiy tpsf;fk; msT
tpiykDg;gpiz 

(&ghtpy;)

01.
RDA/PD(W)/WP/

C/2021/01 Supply of  Flexible Bolard 130 50>000.00

2021.11.08 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.22 Mk; jpfjp tiuAk; midj;J Ntiy 

ehl;fspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1>150 &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Nky; khfhz> 

khfhz gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpypUe;J cq;fshy; nfhs;tdT nra;a 

,aYk;. 

2021.11.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gj;juKy;y> 36 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tPjp mgptpUj;jp rigapd; 

khfhz gzpg;ghshplk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 

rkh;g;gpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. Nfs;tpfs; 

mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfs; Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

Nkyjpa tpguq;fl;F> 011-2863916 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf my;yJ 

011-2887623 vd;w njhiyefy; ,yf;fj;jpD}lhf tPjp mgptpUj;jp rigapd; Nky; 

khfhz> khfhz gzpg;ghshpd; mYtyfj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

khfhz gzpg;ghsh;>  

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig.                                                                                                                                       

                                                                               



நான்கு நாடுகள் பங்கற்கும் 
காலபந்து த�ாடர் இன்று தகாழும்பில 
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2021 நவம்பர் 8 திஙைடகிழகம

   பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ கிண்ணம்

இஙகிலாந்்� வீழ்த்தியும் அ்ையிறுதி 
வாய்ப்ப இழந்� த�ன்்ாபிரிககா

  இலங்கை, பஙகைளாதேஷ், மா்லதீவுகைள் 
மற்றும் சீசெல்ஸ் ஆகிய நாடுகைள் பஙதகைற்கும் 
கைால்பந்து சோடர் இன்று 8ஆம் திகைதி 
முேல் 17ஆம் திகைதி வ்ை இலங்கையில் 
இடம்சபறுகிறது.

”பிைேமர் மஹிந்ே ைாஜபக்ஷ கிண்ணம்” என்ற 
சபயரில் இடம்சபறவுள்ள இந்ேத் சோடரின் 
தபாட்டிகைள் அ்ைத்தும் சகைாழும்பு குதி்ைப் 
பந்ேயத் திடல் அைஙகில் இடம்சபறும் 
வ்கையில் ஒழுஙகு செயயப்பட்டுள்ளது.

இறுதியாகை கைடந்ே மாேம் மா்லதீவுகைளில் 
ந்டசபற்று முடிந்ே சேற்கைாசிய கைால்பந்து 
ெம்தமளை  கிண்ணத் சோடரில் பஙதகைற்ற 
இலங்கை, பஙகைளாதேஷ் மற்றும் 
மா்லதீவுகைள் அணிகைள் தமலதிகைமாகை 
கிழக்கு ஆபிரிக்கை நாடாை சீசெல்ஸ் 
அணியுடன் இ்்ணந்து இந்ே சோடரில் 
தபாட்டியிடுகின்றது.

லீக் மு்றயில் இடம்சபறவுள்ள இந்ே 
சோடரில் நான்கு அணிகைளும் எதிைணிகைளுடன் 

ேலா ஒரு மு்ற தமாதும். லீக் தபாட்டிகைள் 
இன்று 8ஆம், 11ஆம் மற்றும் 14ஆம் 
திகைதிகைளில் இடம்சபறும். குறித்ே திகைஙகைளில் 
மா்ல 4 மணிக்கு முேல் தபாட்டியும் 
இைவு 9 மணிக்கு இைணடாவது தபாட்டியும் 
இடம்சபறும். லீக் சுற்று நி்றவில் முேல் 
இைணடு இடஙகை்ளயும் சபறும் அணிகைள் 

இம்மாேம் 17ஆம் திகைதி 
இடம்சபறவுள்ள இறுதிப் 
தபாட்டியில் தமாதுவேற்குத் 
ேகுதி சபறும். இறுதிப் தபாட்டி 
17ஆம் திகைதி இைவு 7 மணிக்கு 
ஆைம்பமாகும்.

சோடரில் பஙதகைற்கும் 
மா்லதீவுகைள் அணி பிபாவின் 
அணிகைளுக்கைாை ேைவரி்ெயில் 
156ஆவது இடத்திலும், 
பஙகைளாதேஷ் அணி 187ஆவது 
இடத்திலும், சீசெல்ஸ் அணி 
199ஆவது இடத்திலும் 

இருக்கும் அதேதவ்ள இலங்கை அணி 
204ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்ேத் சோடரில் இடம்சபறும் 
தபாட்டிகைளில் சவற்றிகை்ளப் சபறும் 
பட்ெத்தில் இலங்கை கைால்பந்து அணிக்கு பிபா 
ேைப்படுத்ேலில் முன்தைற்றம் கைாணபேற்கைாை 
வாயப்புகைள் அதிகைம் உள்ளை.

இஙகிலாந்து அணிக்கு எதிைாை ேஙகைளு -
்டய முக்கிய சுபர் 12 தபாட்டியில், சேன் -
ைாபிரிக்கை அணி 10 ஓட்டஙகைள் வித்தியாெத்-
தில் சவற்றிசபற்றும், அவுஸ்திதைலியா்வ 
விட கு்றந்ே ஓட்ட விகிேத்்ே சகைாணடி-
ருந்ேோல்  அ்ையிறு-
திக்கைாை வாயப்்ப 
இழந்துள்ளது.

த ப ா ட் டி யின் 
நா்ணயச் சுழற்சியில் 
சவற்றிசபற்ற இஙகி-
லாந்து அணி முேலில் 
கைளத்ேடுப்பில் ஈடுபட 
தீர்மானிக்கை, முேலில் 
து டு ப் ச ப டு த் ே ா டி ய 
சேன்ைாபிரிக்கை அணி 
ைஸ்ஸி சவன் டர் 
டஸன் மற்றும் எயடன் 
மர்க்ைம் ஆகிதயாரின் 
அபாை துடுப்பாட்டத்-
தின் உேவியுடன் 20 
ஓவர்கைள் நி்றவில் 
2 விக்சகைட்டுகை்ள 
இழந்து 189 ஓட்டங-
கை்ள சபற்றுக்சகைாண-
டது.

இறுதிவ்ை ஆட்டமிழக்கைாமல் அபாை-
மாகை துடுப்சபடுத்ோடிய ைஸ்ஸி சவன் டர் 
டஸன் 60 பந்துகைளில் 6 சிக்ஸர்கைள் மற்றும் 
5 சபௌணடரிகைள் அடஙகைலாகை 94 ஓட்டங-
கை்ள சபற்றுக்சகைாள்ள, எயடன் மர்க்ைம் 25 
பந்துகைளில் 4 சிக்ஸர்கைள் மற்றும் 2 சபௌண-
டரிகைள் அடஙகைலாகை 52 ஓட்டஙகை்ள சபற்-
றுக்சகைாணடார்.

இஙகிலாந்து அணியின் பந்துவீச்்ெ 
சபாருத்ேவ்ை, ஆதில் ைஷீட் மற்றும் 
சமாயீன் அலி ஆகிதயார் ேலா ஒவசவாரு 
விக்சகைட்டுகை்ள வீழ்த்திைர்.

பின்ைர் பதிலுக்கு துடுப்சபடுத்ோடிய 
இஙகிலாந்து அணிக்கு துடுப்பாட்ட வீைர்கைள் 

சிறந்ே ஆைம்பஙகை்ள சபற்றுக்சகைாடுத்தி-
ருந்ோலும், இறுதி ஓவரில் கைாகிதஸா ைபாடா 
சபற்றுக்சகைாணட செட்ரிக்கின் கைாை்ண-
மாகை, 20 ஓவர்கைள் நி்றவில் 8 விக்சகைட்-
டுகை்ள இழந்து 179 ஓட்டஙகை்ள இஙகி-

லாந்து அணி சபற்றுக்சகைாணடது.
இஙகிலாந்து அணிொர்பாகை அதிகைபட்ெ-

மாகை சமாயீன் அலி 37 ஓட்டஙகைள், தடவிட் 
மலான் 33 ஓட்டஙகைள், லியம் லிவிஙஸ்டன் 
28 ஓட்டஙகைள் மற்றும் தஜாஸ் பட்லர் 26 
ஓட்டஙகைள் எை சிறந்ே பஙகைளிப்்ப வழங-
கியிருந்ேைர். எனினும், இந்ே ஓட்டக்குவிப்-
புகைள் இஙகிலாந்து அணியின் சவற்றிக்கு 
தபாதுமாைோகை இருக்கைவில்்ல.

சேன்ைாபிரிக்கை அணியின் பந்துவீச்்ெ 
சபாருத்ேவ்ை, முேல் மூன்று ஓவர்கைளில் 
45 ஓட்டஙகை்ள விட்டுக்சகைாடுத்திருந்ே 
கைாகிதஸா ைபாடா, இறுதி ஓவருக்கு 14 ஓட்-
டஙகைள் என்ற நி்லயில், செட்ரிக் விக்-

சகைட்டுகை்ள வீழ்த்தி அபாைம் கைாட்டியி -
ருந்ோர்.

இவர், கிரிஸ் தவாக்ஸ், இயன் தமார்கைன் 
மற்றும் கிரிஸ் தஜார்டன் ஆகிதயா்ை, 
இறுதி ஓவரின் முேல் மூன்று பந்துகைளில் 
ஆட்டமிழக்கைச்செயது, செட்ரிக்கி்ை 
்கைப்பற்றிைார். அதுமாத்திைமின்றி, இந்ே 
ஓவரில் சவறும் 3 ஓட்டஙகை்ள மாத்திைம் 
வழஙகி அணிக்கு சவற்றி்ய சபற்றுக் -

சகைாடுத்திருந்ோர். இவருக்கு அடுத்ேப்படி-
யாகை, சடப்்ைஷ் ஷம்ஷி மற்றும் டு்வன் 
பிரிட்தடாரியர்ஸ் ஆகிதயார் ேலா 2 விக் -
சகைட்டுகை்ள வீழ்த்திைார்.

இந்ே சவற்றியின் படி, குழு ஒன்றில் இங -
கிலாந்து, அவுஸ்திதைலியா மற்றும் சேன்-
ைாபிரிக்கை அணிகைள் ேலா 8 புள்ளிகை்ள 
சபற்றிருந்ோலும், ஓட்டவிகிேத்தின் அடிப்-
ப்டயில், இஙகிலாந்து மற்றும் அவுஸ்தி -
தைலிய அணிகைள் அ்ையிறுதிக்கு ேகுதிசபற்-
றை. 

துைதிஷ்டவெமாகை சவற்றிசபற்றும், சேன்-
ைாபிரிக்கை அணியால், இறுதிப்தபாட்டிக் -
கைாை வாயப்்ப சபறமுடியவில்்ல.

ொர்ஜாவில் நடந்ே தபாட்டியில் இஙகி-
லாந்்ே 10 ஓட்டஙகைள் வித்தியாெேதில் 
வீழ்த்திைாலும் சேன் ஆபிரிக்கைா அ்ையி-
றுதி வாயப்்ப இழந்து சோடரில் இருந்து 

சவளிதயறியது. 20க்கு 20 உலகை கிண்ண 
சோடரில் தநற்றுமுன்திைம் நடந்ே லீக் 
ஆட்டத்தில் சேன் ஆபிரிக்கைா, இஙகிலாந்து 
அணிகைள் தமாதிை.

முேலில் துடுப்சபடுத்ோடிய சேன் ஆபி-
ரிக்கைா அணி 189 ஓட்டஙகைள் குவித்ேது. 
இ்ேயடுத்து, 190 ஓட்டஙகைள் எடுத்ோல் 
சவற்றி என்ற இலக்குடன் இஙகிலாந்து 
அணி துடுப்சபடுத்ோடியது.

 இப்தபாட்டியின் கை்டசி ஓவ்ை சேன் 
ஆபிரிக்கைா அணியின் ைபாடா வீசிைார். 
முேல் பந்தில் தவாக்ஸ், இைணடாவது 

பந்தில் தமார்கைன், முன்றாவது பந்தில் 
தஜார்டன் ஆகிதயா்ை சவளிதயற்றிைார். 
இேன்மூலம் ைபாடா செட்ரிக் விக்சகைட் 
வீழ்த்தி அெத்திைார். ரி 20 உலகை கிண்ண 
தபாட்டியில் செட்ரிக் விக்சகைட் வீழ்த்திய 
4-வது பந்துவீச்ொளர் ைபாடா என்பது குறிப்-
பிடத்ேக்கைது. ஏற்கைைதவ, 2007ம் ஆணடில் 
அவுஸ்திதைலியாவின் பிசைட் லீ, இந்ே 
ஆணடு ரி 20 உலகை கிண்ணத்தில் அயர்லாந்-
தின் கைர்ட்டிஸ் தகைம்பர், இலங்கையின் ெெ-
ைஙகை ஆகிதயார் செட்ரிக் விக்சகைட் எடுத் -
துள்ளைர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கைது. 

கைா்ைதீவு குறூப் நிருபர் 

அம்பா் ற மாவட்ட மட்ட இ்ளஞர் வி்ளயாட்டு 
விழாவின் கூ்டப்பந்ோட்ட தபாட்டிகைள்   கைா் ைதீவில் 
இடம்சபற்றது. இப்தபாட்டிகைளின் இறுதிப்தபாட்டியில் 
கைா் ைதீவு மற்றும் ெம்மாந்து ற் பிைதேெ செயலகை பிரிவு அணிகைள் 
தமாதியிருந்ேை. முழுதநை தபாட்டி நி ற்வில் கைா் ைதீவு 
அணி அதிகை புள்ளிகை ள சபற்று மாவட்ட ெம்பியைாகை சேரிவு 
செயயப்பட்டு எதிர்வரும் வாைம் குருநாகைலில் இடம்சபறவுள்ள 
தேசிய மட்ட கூ்டப்பந்ோட்ட தபாட்டிகைளில் அம்பா் ற 
மாவட்டம் ொர்பாகை கைலந்துசகைாள்ளவுள்ளது. ெம்மாந்து ற் 
அணி மாவட்ட மட்டத்தில் இைணடாம் நி்ல்ய 
சபற்றுக்சகைாணடைர்.

தெட்ரிக விகதகட் எடுத்� 
4வது பந்துவீச்ாளர் ைபாடா

20க்கு 20 உ�ை கிண்ண ே்பாடடியில்

்�சிய மட்ட கூ்ட்பபந்�ாட்ட ்பாட்டிககு கா்ைதீவு அணி த�ரிவு  
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,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CES/FP/PT/06/6248(EL)
 100 Nos..  of Inductive Sensors  
for Ram  Spreaders          

17,500.00 1>000.00
2021.12.09 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/17/012
Survey type Drone Camera 
with all accessories

40,000.00 1>000.00
2021.11.30 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/20/023 20 Nos. Rugged Tab 60,000.00 1>000.00
2021.11.30 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS.LP.21/PT/04/054
Trouser Blue Drill (Track 
Bottom) – 7500 Nos.

65,000.00 1>000.00
2021.11.30 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/20/059
10 Nos. Handheld  Mobile Data 
Terminal

40,000.00 1>000.00
2021.12.01 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/02/056 MS Plates LR Grade “A” 25,000.00 1>000.00
2021.12.01 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/17/058
20 Nos. super 160 Roller 
Chains

27>000.00 1>000.00
2021.12.01 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  

jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ 

xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT 

nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j        Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 etk;gh; 08 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk; gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; 

njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp>

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fk;: 2381652> 2470443

ngWif mwptpj;jy;

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;
tlkj;jpa khfhzk;

fhyepiyf;F ,irthd ePHg;ghrd tptrha nraw;wpl;lq;fspd; fPo; tlkj;jpa khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; tptrha cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhfj; jifik cs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ.

njh.

,y.
cUg;gbfspd; tpguk;

Njitahd 

vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

tpiykDg; 

gpizak;

tpiykDg; 

gpizaj;jpd; 

nry;Ygbf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

01 rty;fs; 5052

3500.00 151.560.00 10502 kz;ntl;b 

Ks;Sfs;

5052

03 $iuj;jfLfs;

(Zn/AL Sheet)
1080 1500.00 32>400.00 91

04 fWg;G nghypj;jPd; 40416 fp.fp. 1500.00 75>780.00 105

05 g+thspfs; (10L) 5115 1500.00 61>380.00 105

06 1/4 Vf;fh; tprpWk; 
ePHg;ghrdj; njhFjp

263 5>000.00 236>700.00 105

07 gu#l; jl;Lf;fs; 80000 1500.00 48>000.00 91

08 fpUkp ghJfhg;G 

tiyfs;

(3m x 150m)

120 RUs;fs; 3500.00 120>000.00 105

 

02.  2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 4.15 

tiuahd fhyg;gFjpapy; tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; tlkj;jpa khfhz 

tptrhaj;jpizf;fsj;jpy; Neubahf  tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;. vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk; 025-2222189I mioj;Jg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

03.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; 

fhrhshplk; nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jp ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis 2021.11.08 Kjy; 2021.11.29 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04.  g+ug;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ~%yg;gpujp| kw;wk; ~efy; gpujp| vd jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J 

Kj;jpiuapl;L mtw;iw xNu ciwapy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

~tptrha cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;| vd;W Fwpg;gpl;L 2021.11.30 md;W gp. g. 3.00 

,w;F Kd;dh; khfhz tptrhag; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

Nrh;j;jy; my;yJ khfhz tptrhag; gzpg;ghsh;/ jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff; FO  khfhz 

tptrhaj; jpizf;fsk;. tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk;> vd;w Kfthpf;F Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021.11.30 md;W gp. g. 3.00 ,w;F 

tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; 

my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

05.  tpiykDf;fSld; nuhf;fg;gzkhf my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s 

tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; Fwpj;j jpdk; tiu nry;YgbahFk;. khfhz 

tptrhag; gzpg;ghsh;> tlkj;jpa khfhzk;> vd;w ngahpy; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDg; 

gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  ,g;ngWif njhlh;ghf tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiythpd; 

jPHkhdk; ,Wjpj;jPHkhdkhf mikAk;.

 

khfhz tptrhag; gzpg;ghsh;/jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

khfhz tptrhaj;jpizf;fsk;.

tl  kj;jpa khfhzk; - mEuhjGuk;.

}

cs;sfg; ghJfhg;G> cs;ehl;lYty;fs; kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

`k;ghe;Njhl;il khtl;lr; nrayfj;jpw;F 
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;fy; Nritfs; 

kw;Wk; xg;ge;j NtiyfSf;fhd toq;Feh;fs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

`k;ghe;Njhl;il khtl;lr; nrayfk; kw;Wk; khtl;lj;jpd; gpuNjr nrayfq;fSf;fhd Ntiy> toq;fy; kw;Wk; 

Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Kfkhf 2022Mk; tUlj;jpy; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cw;gj;jpahsh;fs; / cs;ehl;L Kfth;fs; / toq;Feh;fs; / Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

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

Ntiyfs; ;
tpla

,y. tpguk;

01. fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

02. ngUe;njUf;fs;> ghyq;fs;> kjFfspd; eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

• Nkw;gb 01 kw;Wk; 02 tplaq;fSf;F (ICTAD) my;yJ khfhz rigapd; gjpT fl;lhakhFk; 

vd;gJld; mjw;Fhpj;jhd nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpia tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03. Fsq;fs;> fhy;tha;fs; kw;Wk; tptrha fpzWfspd; eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

04. midj;J tifahd Nty;bq; Ntiyfs; kw;Wk; mYkpdpak; Ntiyfs;

05. fl;bl kpd;rhu Kiwikia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

06. ePh;f; Foha; Kiwikia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

toq;fy;fs; (nghUl;fs;)
fhfpjhjpfs;

07. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitg;ghLfs;

08. fzdp fhfpjhjpfs; (fzdp jhs;fs;> hpgd;> b];fl; kw;Wk; Vidait)

mYtyf cgfuzq;fs;

09. midj;J tifahd mYtyf cgfuzq;fs;

10. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> Gnshf; kw;Wk; mr;R Ntiyfs;

11. fzdp ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;R ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> fzdp 

mr;Rg; nghwpfs;> $l;ly; ,ae;jpuq;fs; mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; tiyaikg;G nra;tjw;fhd 

Jizg;ghfq;fs;

12. cNyhfk;> kuk; kw;Wk; gpsh];bf; ngah;g; gyiffs;

thfd cjphpg;ghfq;fs;

13. midj;J tifahd Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

14. lah;> ba+g; kw;Wk; ngl;lwp

fl;blg; nghUl;fs;

15. midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs; (kz;> fy;> kzy;)

16. ePh;f; Foha;fs; kw;Wk; ePh; toq;fy; cgfuzq;fs;

17. midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs;

18. tspr; rPuhf;fpfs; kw;Wk; mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs;

Vida Nritfs;

19. fzdp ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;R ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> 

$l;ly; ,ae;jpuq;fs; Nghd;wtw;wpd; jpUj;jNtiyfs;

20. fzdp tiyaikg;G Kiwik kw;Wk; CCTV nghUj;Jjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

21. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (kuj; jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;> fjpiu ,ioj;jy; 

cl;gl)

22. Fj;jif mbg;gilapy; cw;rt NtisfSf;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy; ($lhuk;/ fjpiufs;/ 
xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> TV ngdy;> Nkilfs; kw;Wk; myq;fhuq;fs;)

thfdq;fs;

23. rfy thfd tiffSf;Fkhd jpUj;jNtiyfs; (thfd tspr;rPuhf;fk;> jfu Ntiyfs;> epwg; g+r;R 

kw;Wk; F\d; Ntiyfs; cl;gl)

24. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

Vidait

25. Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; cl;gl kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

26. Jzpfisr; ryit nra;jy;> Rj;jpfhpg;Gfs; Nghd;wd (Rw;Wyh gq;fshf;fSf;F)

27. Rj;jpfhpg;G Nritfs; toq;Fjy;

28. ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy;

29. tpijfs; kw;Wk; Kisf;f itf;fg;gl;l fd;Wfis toq;Fjy;

30. #hpa rf;jp (Solar Panel System) Kiwik toq;Fjy;

31. cj;jpNahfg+h;t tpLjp kw;Wk; Rw;Wyh tpLjp cgfuzq;fs;

32. tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; eyNdhk;gy; nghUl;fs;

33. gPq;fhd;fs;> Nfhg;igfs;> fuz;bfs;> Ks;Sfs;> mYkpdpaf; fUtpfs; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;

34. rq;fPj cgfuzq;fs;

35. ePh;> rikj;j czTfs; kw;Wk; NjePh; vd;gd toq;fy;

36. rpw;Wz;br;rhiyfis elhj;jpr; nry;yy;

37. fUq;fy; rhh;e;j kw;Wk; rPnke;J rhh;e;j cw;gj;jpfs;

38. FbePh; kw;Wk; Njhl;lg; guhkhpg;Gf;fhd ePh; toq;Fjy; (gTrh; %yk; toq;Fjy;)

39. Jg;GwNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;

epge;jidfs;

(1)  gpd;tUk; khjphpf;F mikthfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; my;yJ khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; 

gphptpy; my;yJ www.hambanthota.dist.gov.lk vDk; ,izAjsj;jpy; Download gFjpf;Fs; gpuNtrpg;gjd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Kiwahfg; g+uzg;gLj;jp 2022-01-07Mk; jpfjpf;F Kd; khtl;lr; nrayhsh;> khtl;lr; 

nrayfk;> Kjyhk; khb> khfk; W`{ZGu eph;thff; fl;blj; njhFjp> rphpNghGu> `k;ghe;Njhl;il vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghy; %ykhfNth my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J fzf;fpay; gphptpd; toq;fy; mjpfhhpaplk;; 

xg;gilg;gjd; %ykhfNth fpilf;fr; nra;ayhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ~~2022k; tUlj;jpw;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; 

Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

(2)  midj;J tpz;zg;gjhuh;fSk; gjpT ngWtjw;F cj;Njrpf;Fk; xt;nthU tplak; nghUl;Lk; kPsspf;fg;glhj 

500.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,g;gzj;jpd; nghUl;L ~~`k;ghe;Njhl;il khtl;lr; 

nrayhsh;|| ngahpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fhRf; fl;lis (nrYj;Jk; mYtyfk; - `k;ghe;Njhl;il) my;yJ 

,t;tYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. gjpTf; fl;lzk; kPsspf;fg;glkhl;lhJ.

(3)  gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; xt;nthU tplaj;jpw;Fk; tpz;zg;gg; gbtj;jpd; ,yf;fk; 05d; fPo; 

njhlhpyf;fj;ij ,l;L Fwpg;gpl KbAk; vd;gJld; mt;tplaj;jpd; msTf;F mika xU fhRf; fl;lis 

my;yJ gw;Wr;rPl;L %ykhf gzk; nrYj;j ,aYk;.

(4)  tpz;zg;gjhuh;fisg; gjpT nra;jy; my;yJ gjpT nra;ahky; tpLk; chpikia khtl;lr; nrayhsh; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

(5)  nghJthf gjpT nra;ag;gl;l toq;fy;> Nrit toq;fy; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplk; tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;Fjy; vd;gd nraw;gLj;jg;gLk; 

vd;gJld; Njitahd msT gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; ,y;yhjtplj;J ,jw;F ntspapyhd 

epWtdq;fsplkpUe;Jk; tpiykDf;fisf; Nfhhp nfhs;tdT nra;Ak; kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;Fk; 

chpikia khtl;lr; nrayhsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

(6)  ̀ k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpd; fl;blq;fs; cl;gl Vida eph;khz Ntiyfs;> jpUj;jNtiyfs;> guhkhpg;G 

Ntiyfs; njhlh;ghf xg;ge;jq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F khtl;lj;jpy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhuk; ngw;w 

rq;fq;fs; kw;Wk; mikg;Gfs; cj;Njrpg;gjhapd; khtl;lr; nrayfj;jpy; gjpT nra;jpUj;jy; fl;lhakhFk;.

(7)  Nfs;tp Nfhug;gLk; NghJ Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;fhj> fl;lisapd; nghUl;L Fwpj;j Neuj;jpw;F nghUl;fis 

toq;fhj kw;Wk; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s khjphpf;F mikthd nghUl;fis toq;fhj toq;Feh;fspd; ngah; 

Kd;dwptpj;jypd;wp gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

(8) njd; khfhzj;jpy; tpahghu eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;sth;fs; njhlh;gpy; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gLk;.

(9) Nkyjpf tpguq;fis ,e;j mYtyfj;jpd; 0472256139 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(10)  gjpT nra;J nfhs;Sk; toq;Feh;fspd; ngah;g; gl;baiy 2022-01-15Mk; jpfjpapd; gpd; www.hambanthota.
dist.gov.lk vDk; ,izajsj;jpy; Download gFjpf;Fs; gpuNtrpg;gjd; %yk; jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

lgps;a+.vr;. fUzhuj;d>

khtl;lr; nrayhsh; / mur mjpgh;>

`k;ghe;Njhl;il eph;thf khtl;lk;.

 khjphp tpz;zg;gg; gbtk; 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

(1) toq;Fehpd; ngah; kw;Wk; Kfthp : ...........................................................................................

(2) njhiyNgrp / njhiyefy; / kpd;dQ;ry; : ...........................................................................................

(3) tpahghuj;jpd; th;j;jfg; ngah; : ...........................................................................................

(4) tpahghug; gjpT ,yf;fk; : ...........................................................................................

 (gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

(5) gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gpf;Fk; tpla ,yf;fk; kw;Wk; fhuzp: .........................................................................

(6) tpahghuj;jpd; jd;ik : ...........................................................................................

 (cw;gj;jpahsuh / gpujhd th;j;jf Kftuh / nkhj;j tpw;gid Kftuh vd;gijf; Fwpg;gplTk;)

(7) fld; mbg;gilapy; toq;Fjy; njhlh;ghd tpguq;fs;: ...........................................................................................

 (cr;r fld; vy;iy kw;Wk; fhy mtfhrk;)

(8) ntl; ,yf;fk; : ...........................................................................................

(9) tq;fpahshpd; ngah; kw;Wk; Kfthp : ...........................................................................................

(10) fhRf; fl;lis my;yJ gw;;Wr;rPl;L ,yf;fk; kw;Wk; nrYj;jpa njhif: ............................................................

 (,j;Jld; ,izj;J mDg;gg;gl;Ls;sJ)

(11) ngw;Ws;s jur; rhd;wpjo;fs; (ISO) vd;gd: 
(12) Kd;ida tUlq;fspy; ,t;thwhd Nrit toq;fpAs;s epWtdq;fs; my;yJ epjpapay; Mjdq;fs;: ........

(13) tpahghu epiyaj;ij mZff;$ba top tpguq;fs;: 

(14) Vida Kf;fpa tpguq;fs; : ...........................................................................................

Nkw;fhZk; jfty;fs; rhpahdit kw;Wk; cz;ikahdit vd;gijAk;> toq;Feh; / xg;ge;jjhuuhf gjpT 

nra;J nfhs;tjd; nghUl;L gj;jphpif tpsk;guj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfSf;F ,zq;Ftjhf 

gpufldg;gLj;JfpNwd;.

jpfjp:…………………………………     …………………………………...............……………
       toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuhpd; ifnahg;gk;

       (th;j;jf Kj;jp;iuiag; gjpf;fTk;)
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ngWiff;fhd miog;G
Gj;jrhrdk;> kjk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R

kj;jpa fyhrhu epjpak;
kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpdhy; gpd;tUk; Ntiyfspd; nghUl;L  ,jpy Mh;tk; fhl;Lk; epWtdq;fsplkpUe;J ngWiffs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

kjpg;gPl;Lj; 

njhif

&gh 

kpy;ypad;

vjph;ghh;f;fg;gLk; 

jifik

khjphpg; gbtf; 

fl;lzk;  kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 

nry;YgbahFk; 

fhyk; kw;Wk; 

ngWkjp

tpiy kD 

Mtzq;fs; 

toq;fg;gLjy;

tpiy kDf;fs; 

Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; 

,Wjp ehs; /Neuk; 
kw;Wk; ,lk;

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lk;

1. CCF/HO/Works/ 23/2019 03 ghtpf;fKbahj thfdq;fis Nfs;tp 

%yk; tpw;gid nra;jy; (17-4391> 17-4393 02 

g[h[; Kr;rf;fu tz;bfs;> 136-8491 - xU 

Nkhl;lhh; irf;fps;)

- - &. 500.00

(xU thfdj;jpw;F 

500.00 &gh tPjk;)

xU thfdj;jpw;F 

5000.00 &gh 

tPjk;

2021-11-08 - 

2021-11-29

2021-11-30Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

khjphpg; gbtq;fspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; 

2021-11-29Mk; jpfjp tiu 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

2. CCF/HO/Service/ 
08/2021

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;jy;

- tpahghug; gjpT &. 500.00 - 2021-11-08 - 

2021-12-31

2021-12-31Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

-

3. CCF/HO/Works/ 04/2021 uq;fphp jk;GY u[k`h tpfhiuapy; 02 ,yf;f 

rpj;jpuf; Fiff;F kpd;rhu Kiwikia 

mikj;jy;

03 kpy;ypad; ICTAD (CIDA) 
EM-4 my;yJ 

mjw;F Nky;

&. 2>500.00 &gh 30>000.00 2021-11-08 - 

2021-11-26

2021-11-30Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

2021-11-17Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kpzf;F jk;Gs;s 

nraw;wpl;lj;jpy; 066-2784760

4 CCF/HO/Goods/ 13/2021 mr;Rf; fhfpjq;fs; kw;Wk; Mh;l; Nghh;l;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

6.6 kpy;ypad; tpahghug; gjpT &. 2>500.00 &gh 75>000.00 2021-11-08 - 

2021-11-29

2021-11-30Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

5 CCF/HO/Goods/ 14/2021 lah;> ba+g; kw;Wk; nfhyh;fisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

03 kpy;ypad; tpahghug; gjpT &. 2>000.00 &gh 50>000.00 2021-11-08 - 

2021-11-29

2021-11-30Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

01.  tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; kw;Wk; gzk; nrYj;Jjy; - 03 thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;F ,iaghd tpiykD Mtzq;fis ,y. 212/1> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07  vDk; 

Kfthpapy; mike;Js;s kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F my;yJ nraw;wpl;l Kfhikahsh;> kj;jpa fyhrhu epjpak;> mgafphp nraw;wpl;lk;> N[j;jhtd nraw;wpl;lk; kw;Wk; gl;lyPa 

mDUdpNfj;jdatpy;  2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jYf;F ,iaghd tpiykD Mtzq;fis kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F my;yJ rfy nraw;wpl;lq;fspd; rpwhg;gh; gphptpypUe;J  

2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-31Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  jk;Gs;s u[k`h tpfhiuapd; 02Mk; ,yf;f rpj;jpuf; Fiff;fhd kpd;ndhspf;fhd tpiykD Mtzq;fis kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd;; rpwhg;gh; gphptpypUe;J my;yJ jk;Gs;s nraw;wpl;l 

rpwhg;gh; gphptpypUe;J 2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-26Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  mr;Rf; fhfpjq;fs; kw;Wk; Mh;l;Nghh;l; nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; lah;> ba+g; kw;Wk; nfhyh;fs; nfhs;tdT nra;tjw;F ,iaghd tpiykD Mtzq;fis kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; 

rpwhg;gh; gphptpypUe;J  2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  tpiykDg; gpiz Kwpia Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy;  ,e;j mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F gzkhfr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yk; my;yJ ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpapy; my;yJ eph;khz fhg;G 

epjpaj;jpypUe;J jug;gl;Ls;s khjphpf;fikthfg; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; gpizapd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;.

03.  ,jw;fika g+h;j;jp nra;ag;gl;l cq;fsJ tpiykD gbtq;fis 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; jtprhsh;> Nfs;tpr; rig> kj;jpa fyhrhu epjpak;> ,y. 212/1> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07  

vDk; Kfthpf;F Kj;jp;iu nghwpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mt;tYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

04. tpiykDf;fs; 2021-11-30Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzpf;F gpujhd mYtyfj;jpy;; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,jd;nghUl;L tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

05. jhkjkhd my;yJ g+uzkw;W fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

06. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s  011-2552671 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; my;yJ kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; ,izajsj;ij (www.ccf.gov.lk)  cgNahfg;gLj;jpf; nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

kj;jpa fyhrhu epjpak;.

,yq;if rdehaf Nrhryp\f; FbauR

fsQ;rpa trjpfs; nfhs;fyd; Kidaq;fs; 
JiwKf toq;fy; trjpfs; ,ae;jpug; glFfs; 

kw;Wk; fg;gw;nwhopy; mgptpUj;jp ,uh[hq;f 
mikr;R

,yf;fk; 45 Nyld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 01 
,yq;if

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;J nfhs;sy;

 mikr;rpd; thfdq;fisg; GJg;gpj;jy;

  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; th;zk; g+Rjy; tspr;rPuhf;fp 

,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy; Frd; Ntiyfs; ,Uf;iffspw;fhd 

ciwfs; kw;Wk; fhgl; tphpg;Gf;fis ,ly; Nritfs;> lah; kw;Wk; 

ngw;wwpfisf; nfhs;tdT nra;jy;

  vOJ fUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitg;ghLfisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

  mYtyfj; Njitg;ghLfspw;fhd midj;J tifahd vOJ 

fUtpfs; kw;Wk; FbePH Nghj;jy;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

 mYtyf cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

  fzdp kw;Wk; fzdp rhh;e;j cgfuzq;fs; mYtyfj; jsghlq;fs; 

cgfuzq;fs; mr;R kw;Wk; epow;glg;gpujp gz;zy; ,ae;jpuq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;> Rj;jpfhpg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida 

,ae;jpu cgfuzq;fs;

 mr;R Ntiyfs;

  mikr;rpd; midj;J tifahd mr;Rj; NjitfisAk; Nkw;nfhs;sy;

  Nkw;gb Njitg;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;fhf epWtdq;fisg; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  kPsspf;fg;glhj &gh 500/- ,w;fhd njhifia ,yq;if tq;fpapd; 

jg;uNgd; fpisapy; ,yf;fk; 7042770 vd;w fzf;fpw;F my;yJ 

fsQ;rpa trjpfs; nfhs;fyd; Kidaq;fs; JiwKf toq;fy; 

trjpfs; ,ae;jpug; glFfs; kw;Wk; fg;gw;nwhopy; mgptpUj;jp 

,uh[hq;f mikr;rpy; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lk; 

,izf;fg;gl;L mikr;rpdhy; toq;fg;gLk;.

  tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ~gpujhd fzf;fhsh;> fsQ;rpa trjpfs; 

nfhs;fyd; Kidaq;fs;> JiwKf toq;fy; trjpfs;> 

,ae;jpug;glFfs; kw;Wk; fg;gw;nwhopy; mgptpUj;jp ,uh[hq;f 

mikr;R ,yf;fk; 45 Nyld; g];bad; tPjp> nfhOk;G -01 vd;w 

Kfthpf;F 2021.11.26 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; 

my;yJ Neubahf xg;gilg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;.

tprhuizfs;:

gpujhd fzf;fhsh; 011-2542690

nrayhsh;>

fsQ;rpa trjpfs;> nfhs;ftd; Kidaq;fs;>

JiwKf toq;fy; trjpfs;> ,ae;jpug;glFfs;

kw;Wk; fg;gw;nwhopy; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R>

,yf;fk; 45> Nyld; g];bad; tPjp>

nfhOk;G -01.

murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsh; jpizf;fsk;
,y. 31> ,RW khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;y

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L 

cw;gj;jpahsh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl murhq;f 

epWtdq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fsplkpUe;J ,e;jj; jpizf;fsj;jpy; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd cUg;gbfspd; tFjp gpd;tUkhwhFk;.

 (m) nghUl;fs; toq;Fjy;

1. mYtyf fhfpjhjpfs;

2. fzdpfSf;Fj; Njitahd Nlhdh;> fhl;hpr;> l;uk;> hpgd; Nghd;wd

3. Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (rth;f;fhuk;> tpk;> fhh; nth\; Nghd;wd)

4.  mYtyf cgfuzq;fs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs; Nghd;wd)

5. mYtyfj; jsghlq;fs; kw;Wk; kug; nghUl;fs; (kuk;/cUf;F/gpsh];bf;)

6. Ma;T$lj;jpw;fhd ,urhadg; nghUl;fs;

7. Ma;T$l cgfuzq;fs;

8. Ma;T$l ghtidg; nghUl;fs;

9. Ma;T$l fz;zhbg; nghUl;fs;

10.  Fg;igfis ,Lk; nghypj;jPd; igfs;> [_l; Litd; kw;Wk; nghypj;jPd;> ];ndg; 

f;Nsh]; Ngf; tiffs;

11. lah;fs; kw;Wk; ba+g;fs;

12. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdp mr;Rg; nghwpfs; Nghd;wd

13. Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fpfs; Nghd;wd

14.  rfy tifahd fdufg; nghUl;fs; (fl;bl cgfuzq;fs;> tah;fs;> Rtpl;Rfs; 

Nghd;w kpd;rhu cgfuzq;fs;> foptiw kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;)

15. fhyzpfs; (Ma;T$l g+l;];fs;> nfd;t];)

16.  if Jilf;Fk; Jtha;fs;> kj;jpa mstpyhd Jtha;fs; kw;Wk; Nkyq;fpf;fhd 

Jzpfs;

17. tplaj;Jiwf;fhd Gj;jfq;fs; kw;Wk; gpuRuq;fs;

 (M) toq;f Ntz;ba Nritfs;

1. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah;g; gyiffs;> gjhiffs; Nghd;wd

2. Ma;T$l cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

3.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs;> fzdp Jizg;ghfq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

4. thfdq;fSf;fhd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

5.  Ma;T$lj;jpypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; kdpj clw; ghfq;fis mg;Gwg;gLj;Jjy;

6. Ma;T$lj;jpypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk;; ,urhad fopTg; nghUl;fs;

7. fl;blg; guhkhpg;G Ntiyfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

8. kpd;rhug; guhkhpg;Gfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

9. nrayhw;Wif mwpf;if jahhpj;jy; kw;Wk; mr;rply;

10. thlif mbg;gilapy; thfdq;fis (Ntd;fs;) toq;Fjy;

 (,) mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fis tpw;gid nra;jy;

   1.  mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fs; (fz;zhb Nghj;jy;fs; / gpsh];bf; 

Nghj;jy;fs; / fhl;Nghl;fs; / fhfpjq;fs;)
02.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtj;ij xU cUg;gb tFjpf;F 1000.00 &gh 

tPjk; gzk; nrYj;jp> 2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; mYtyf Neuj;jpDs; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; 2021-11-23Mk; jpfjp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

md;iwa jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  rfy tpz;zg;gq;fisAk; murhq;f ,urhadg; gFg;gha;Tj; jpizf;fsk;> ,y. 31> ,RW 

khtj;ij>  ngytj;j> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;Jr; rkh;g;gpf;fyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  ,urhadg; nghUs; (m)-6> Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$l fz;zhb 

cgfuzq;fs; (m)-7 Nghd;w toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F Kd; kjpg;gPl;Lr; 

nraw;ghnlhd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

fhuzk; fhl;lhky; tpz;zg;gg; gbtj;ij Vw;Wf;nfhs;Sk; / epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij ,y. 

31> ,RW khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;y> murhq;f ,urhadg; gFg;gha;Tj; jpizf;fsj;jpd; 

murhq;fg; gFg;gha;thsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsh;>

,y. 31> ,RW khtj;ij>

ngytj;j> gj;juKy;y.
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ngWif mwptpj;jy;
tpisahl;Lj;Jiw kw;Wk; ,isQh; tptfhu mikr;rpdhy; 

eph;tfpf;fg;gLk; Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk;> 

59 gapw;rp epiyaq;fSf;F  2022 [dthp 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; khjk; 

31Mk; jpfjp tiuapy; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritia toq;Ftjw;fhd 

Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; ,yf;fk; - 09

Njrpa ,isQh; gilazp jiyikaf tsT kw;Wk; 59 gapw;rp epiyaq;fSf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwf;F 

mikthf 2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiu ,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jiyikafj;jpw;F Ntiyg; ghpNrhjfh; xUth; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Mz; / ngz; Copah;fs; 

06 NgUk;> gpd;tUk; gapw;rp epiyaq;fSf;F xU Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Copah; tPjk; Nritapy; 

<LgLj;Jjy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y. 
epiyak; khfhzk;

1 Njrpa ,isQh; gilazp jiyik 

mYtyfk;

N
k
w
;F

2 fl;Lehaf;f

3 mj;jdfy;y

4 af;fy

5 jpTygpl;ba

6 Gsj;rpq;`y

7 IBPO
8 fk;nghy

k
j
;j
pa

9 al;bEtu

10 nrq;flfy

11 Etnuypah

12 tyg;gid

13 jk;Gs;s N`hl;ly; ghlrhiy

14 ehcy

15 ehcytpw;F ntspNa cs;s gapw;rp 

epiyak;

16 fhyp

n
j
w
;F

17 nrYt

18 mFnu];]

19 tPunfl;ba

20 R+upantt

21 jpf;nty;y

22 mf;kPkd

23 tPutpy

24 YZfk;nt`u

25 Fr;rntsp

f
po
f
;F

26 mk;ghiw

27 NrUthtpy

28 jpUNfhzkiy

29 Nfhkuq;flty

30 nj`pmj;jfz;ba

31 thior;Nrid

njh. 

,y. 
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01. tpiykDf;fSld; gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

   tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Ftjw;F ,iaghd gjpT 

cs;snjd;gij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd gpd;tUk; Mtzq;fspy; xd;iw cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;ag;gl;l 

Gifg;glg; gpujpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 i) gpuNjr nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;

  my;yJ

 ii)  fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l $l;bizg;Gr; rhd;wpjo; kw;Wk; mjd; rl;lthf;fk; 

(Article Of Association)
  my;yJ

  1.1  2018.01.01Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dH ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nrit toq;Fjy; 

njhlh;ghf Mff; Fiwe;jJ 03 tUl mDgtj;ij cWjp nra;tjw;F ,iaghf murhq;f my;yJ jdpahh; 

Jiwf;F Nrit toq;fpa Mff; Fiwe;jJ 03 epWtdq;fspypUe;J ntw;wpfukhd Nrit toq;fg;gl;likia 

cWjp nra;Ak;  Mtzq;fspd; Gifg;glg; gpujpfs; tpiykDjhuhpdhy; cz;ik gpujpnad mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

  1.2  ntl; thp njhlHghf gjpT nra;Ak; rhd;wpjo; (gjpT nra;ag;gl;bUg;gpd;) mt;thwpy;iynadpy; thpapypUe;J 

tpyf;fspf;Fk; rhd;wpjopd; gpujpia tpiykDjhuhpdhy; cz;ik gpujpnad mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

  1.3  ngWiff; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj 8>000.00 &gh tpiykDf; fl;lznkhd;iw Njrpa ,isQH gilazpapd; 

fzf;Fg; gphptpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpiar; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  1.4  epWtdj;jpy; epue;ju Nritapy; Mff; Fiwe;jJ 100 Ngh;fisf; nfhz;l gzpahl;njhFjp gl;banyhd;W 

tpiykDjhuuhy; rhd;WgLj;jg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

  1.5  CopaH Nrkyhg epjpak; kw;Wk; CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak; (EPF/ ETF) vd;gtw;Wf;Fr; nrYj;jg;gLk; 

Mff; Fiwe;jJ 100 egh;fspd; ngaHg; gl;banyhd;W tpiykDjhuhpdhy; cz;ikahd gpujpnad 

mj;jhl;rpg;gLj;jp rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

  1.6  2018> 2019Mk; tUlq;fSf;F ,iaghd epWtdj;jpd; ,Wjpf; fzf;fwpf;ifapd; Gifg;glg; gpujpnahd;W 

tpiykDjhuhpdhy; cz;ikahd gpujpnad mj;jhl;rpg;gLj;jp rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

  1.7  Copah;fSf;fhd rk;gsk; toq;Fjy; rk;gsf; fl;Lg;ghl;Lr; rl;l xJf;fPl;bd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ 

vd;gij cWjpg;gLj;Jk; Mtznkhd;W tpiykDjhuhpdhy; cz;ikahd gpujpnad mj;jhl;rpg;gLj;jp 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

02.  Nkw;gb 1.3 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ngWifg; gphptpw;F rkHg;gpj;J 

2021-11-08Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-29Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mYtyf jpdq;fspy; tpiykDg; 

gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. NkYk; epyTk; COVID-19 njhw;W epiyikapdhy; ,d;Dk; nfhOk;G khtl;lj;jpd; 

nghuis nghyp]; mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; kw;Wk; / my;yJ tpiykDjhuhpd; epWtdk; mike;Js;s khtl;lj;jpDs; 

my;yJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpdq;fs; kw;Wk; Neuj;jpDs; Culq;Fr; rl;lk; mKy;gLj;jg;gl;lhy; mf;fhy vy;iyapDs; 

kl;Lk; jiyth;> Njrpa ,isQh; gilazp vDk; ngahpy; 7040885 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDf; 

fl;lzj;ij itg;Gr; nra;J> mg;gzj;ij itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;il procurement.nyc@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 

Kfthpf;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l mYtyf ehl;fs; kw;Wk; Neuj;jpy; mDg;gp cq;fSf;Fhpa tpiykD ,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;l 

,iaGila tpiykDg; gbtj;ij me;j kpd;dQ;ry; Kfthp Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,t;thW gzk; itg;Gr; 

nra;ag;gl;L tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuq;fspy; khj;jpuk; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

03.  Njrpa ,isQH gilazpapd; Gjpa gapw;rp epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gLk; re;jHg;gq;fspy; mjd; Nrit 

Njitg;ghl;bw;fikthfj; Njitahd Rj;jpfhpg;Gr; Nritia> gzpg;ghsH/Nkyjpf gzpg;ghsH (epHthfk; kw;Wk; epjp) 

my;yJ mjpfhuKs;s cj;jpNahfj;jH xUtuhy; Ntz;lg;gLk; gl;rj;jpy; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; Nritia toq;Fjy; 

Ntz;Lk;. 

04. jiyik mYtyfk; kw;Wk; rfy gapw;rp epiyaj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDg;gj;jpuq;fis 2021-11-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW> jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)> Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk; ,yf;fk; 

420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

,isQH gilazp jiyikafj;jpd; jiu jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2021-11-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gl;l cldLj;J jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

,e;epfo;tpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

06.  2021-11-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;Fg; gpd;dH fpilf;fg;ngWk; tpiykDg; gj;jpuq;fs;> Kd;dwptpj;jypd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpnahd;wpy; 309>600.00 &gh ngWkjpf;Fr; rkkhd 2021-11-30Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;ida jpdk; Kjy; 2022-03-28Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; tifapy; jiytH/ gzpg;ghsH> Njrpa 

,isQH gilazp> ,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07 ngahpy; ngw;Wr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.  ,J njhlHghd xU Kd;Ndhb Ghpe;JzHT fye;Jiuahly; 2021-11-23Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F eilngwTs;sJ.

09.  ,J njhlHgpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd;> 011-2688885 vd;w njhiyNgrp ,yf;fk; %yk;> Njrpa ,isQH gilazp> 

ngWiff;FOj; jiytUld; njhlHG nfhs;syhk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff; FO

Njrpa ,isQH gilazp>

,yf;fk;> 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.

2021-11-08.

Rfhjhu mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy - FUehfy;

2022Mk; tUlj;jpw;fhd nghUl;fs; / Nritfs; toq;Feh;fs; kw;Wk; 
fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;> 

mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;F  gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyf;F nghUl;fs;> Nritfs; toq;Feh;fs; kw;Wk; fl;bl 

eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;fhf ,yq;ifg; gpui[fs; / cw;gj;jpahsh;fs; 

/ tpepNahf];jh;fs; / mur $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; murhq;f epWtdq;fspy; gjpT nra;Js;s epWtdq;fs;/ 
$l;LwT rq;fq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01 nghUs; toq;fy;fs;
 01. rfy tifahd fhfpjhjpfs; (njhiyefy; jhs;> 

fzdp jhs;> Nlhdh;> ,wg;gh; Kj;jpiu Nghd;wd)

 02. ku/cUf;F / MDF / gpsh];bf; jsghlq;fs;> 

mYtyf cgfuzq;fs;

 03. rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs; 

 04. Dental rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

 05. Orthopedic rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 06. Endoscopy rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 07. Anesthetic rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;;

 08. Suture Materials & stapling items / Needles/ Clips
 09. Laparoscopy  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;;

 10 Neuro surgical  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 11.  ECG/EMG cgfuzq;fs; kw;Wk; ghtidg; 

nghUl;fs; (CTG Papers/ ECG US Scanning Papers) ; 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 12. Cardiology rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 13. X-Ray, CT rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 14. fz; rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

 15. Sports Medical -  cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

 16. Haemo Dialysis rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 17. rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; kw;WK; kUj;Jt 

cgfuz cjphpg;ghfq;fs; (04 - 16 chpj;jy;yhjit)

 18. Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$l ghtidg; 

nghUl;fs;

 19. midj;Jtpj kpd;rhu cgfuzq;fs; (Fsph;rhjdg; 

ngl;b> kpd; Nfj;jy;> ryit ,ae;jpuq;fs; Nghd;wd)

 20.  ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;/ fzdp ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;/ njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;/ 
Gifg;gl gpujp ,ae;jpuq;fs;/ NuhzpNah 

,ae;jpuq;fs; / CCTV ,ae;jpuq;fs; vd;gd

 21. tPL kw;Wk; thfdq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fk;

 22. midj;J tifahd fdufg; nghUl;fs; (fl;blg; 

nghUl;fs;> tah;> Mspfs; (Rtpr;) Nghd;w kpd;rhu 

nghUl;fs;> kyry$lk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L 

cgfuzq;fs;> epwg;g+r;Rfs; vd;gd)

 23. rf;fu ehw;fhyp> l;nuhyp> czT l;nuhyp> Nriyd; 

jhq;fp;fs;> mYkpdpak; kw;Wk; nts;spapUk;G 

Nghd;wd

 24. itj;jparhiy Jzpfs;,  jiyaizfs;> Esk;G 

tiyfs;> jpiur;rPiyfs; vd;gd

 25. rikayiw cgfuzq;fs; (mYkpdpak; nghUl;fs;> 

fz;zhbg;; nghUl;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs;> 

kpd;rhu cgfuzq;fs;> Fg;ig thspfs; Nghd;wd)

 26. rth;f;fhuk;> ryit J}s;> kyry$l Rj;jpfhpg;Gj; 

jputk;> J}s; tiffs;> nghypj;jPd; Ngf;

 27. lah;> bAg;> thfd gl;lhpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

 28. nkj;ijfs; (midj;J tiffSk;) kw;Wk; 

nuf;]pd;

 29. rg;ghj;J (rj;jpurpfpr;iraf g+l;];/ nfd;t];) 

nrUg;Gfs; nuf;];rpd; Jzp> ,wg;gh; cw;gj;jpfs;

 30. Jk;Gj;jbfs;;> tpsf;FkhW> J}hpiffs; kw;Wk; Jk;G 

cw;gj;jpfs;

 31. kUe;J tiffs;> fl;Lj;Jzpfs;

 32. ghy;kh tiffs; (Nehahsh;fSf;fhd tpNrl ghy; 

tiffs; kw;Wk; rhjhuz ghy; tiffs;)

 33. vy;yh tifahd mhpe;j gyiffs; kw;Wk; ku 

tiffs;

 34. mr;R Ntiyfs;> ngah;g; gyiffs;> gjhiffs;> 

,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufisj; 

jahhpj;jy;> kUe;J ,Lk; ciwfs;

 35. cgrhuq;fSf;fhd rikj;j czTfs; kw;Wk; 

Vida nghUl;fs; (FUehfy; efUf;F 

mz;ikapYs;s N`hl;ly; kw;Wk; cztf 

chpikahsh;fs; kl;Lk;)

 36. rikayiw kw;Wk; Vida gphpTfSf;fhd vhpthA 

toq;Fjy;

 37. Njitahd Ntisfspy; thlif mbg;gilapy; 

mk;gpa+yd;]; / g]; / Ntd;fis toq;Fjy;

02 Nritfs;
 38. mYtyf cgfuzq;fspd; Nritfs; / 

jpUj;jNtiyfs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> 

NwhzpNah ,ae;jpuk;> fzdp> njhiyefy; 

,ae;jpuk;)

 39. vy;yh tifahd Nkhl;lhh; thfd jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Nritfs;

 40. kuk;/cUf;Fj; jsghlq;fs; jpUj;jNtiyfs; (gpuk;G 

fjpiu ,ioj;jy;> F\d; ,Ljy; cs;slq;fyhf)

 41. ,Uk;G fl;by;fs;> NehahsH fhtpfs;> rf;fu 

ehw;fhypfs;> Nriyapd; jhq;fpfs; vd;gdtw;wpd; 

jpUj;jNtiyfs;

 42. kpd; tprpwpfs;> Rth;f; fbfhuq;fis  Nrh;tp]; 

nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

 43. rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs;> itj;jpa 

cgfuzq;fs;> Ma;T$l cgfuzq;fs; 

vd;gdtw;wpd;  jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfs;

 44. epWf;Fk; juhRfs; kw;Wk; rikayiw 

cgfuzq;fspd;; jpUj;jNtiyfs;

 45. rhf;fil Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

 46. tPL kw;Wk; thfd tspr;rPuhf;fp; jpUj;jNtiyfs; / 
Fsph;rhjdg;ngl;b jpUj;jNtiyfs;

 47 Copah;fSf;fhd milahs ml;ilfisj; 

jahhpj;jy;

 48. cs;sf kpd;rhu Kiwik> kpd; mwptpj;jy; 

gyiffs;> kpd;rhu Nkhl;lh;fspd; jpUj;jNtiyfs;> 

ePh; tbfl;bfisg; guhkhpj;jy;

 49. cs;sf njhiyNgrp Kiwikia guhkhpj;jy;

 50. kpd; Kiwik / #hpa rf;jp kpd; Kiwikia 

guhkhpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

 51. ePh; tbfl;bfs; kw;Wk; Foha;f; fpzW 

jpUj;jNtiyfs;

 52. itj;jparhiyapd; jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; itj;jparhiy rikayiw cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

 53. rfy Ma;T$l ghpNrhjidfs; (FUehfy; efUf;F 

mz;ikapy;)

 54. itj;jparhiy ,lg;gug;gpypUe;J mg;Gwg;gLj;j 

Ntz;ba kuf; fpisfis ntl;b mfw;Wjy;

 55. kUj;Jth; cj;jpNahfg+h;t tpLjp trjpfis 

toq;Ftjw;F Fj;jif mbg;gilapy; tPLfis 

ntspapy; ngw;Wf;nfhs;sy;

 56. mYkpdpak; gFjp gphpg;Gfs;

03. mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fis tpw;gid nra;jy;
 57.  mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fis tpw;gid nra;jy; (gpsh];bf; Nghj;jy;fs; / ntw;W Nriyd; Nghj;jy;fs; / fhfpj 

ml;ilfs; / fhfpjq;fs;; /   rikayiwapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; midj;Jg; nghUl;fSk; / fl;blg; nghUl;fs; 
(,jd; nghUl;L NtW tpz;zg;gg; gbtq;fs; ,e;j mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk;.)

04. fl;bl eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;
 58.  %d;W ,yl;rk; &ghtpw;F Nkw;gl;l fl;blj; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;Fhpj;jhd 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;F ,yq;if eph;khzk; kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpd; gjpT ICTAD/CIDA – C9 
(EM-05) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;ijf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

(,jd; nghUl;L NtW tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.)

epge;jidfs;

01.  toq;Feh;fshf gjpT nra;a vjph;ghh;f;Fk; egh;fs; my;yJ epWtdq;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfs; 

toq;fy; kw;Wk; fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G vd;gtw;iw toq;Ftjw;F jhk; tpUk;Gk; tplak;/ tplaq;fis 

njhlh; vz; mbg;gilapy; Fwpg;gpl;L> ,e;j itj;jparhiyapy; gzk; nrYj;jpajd; gpd; toq;fg;gLk; khjphp gbtj;ijg; 

g+h;j;jp nra;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU tplaq;fSf;Fk; ntt;NtW tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

xt;nthU nghUSf;Fk; gpd;tUk; tifapyhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf FUehfy; Nghjdh 

itj;jparhiy fhrhshplk; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; kl;Lk; 

nfhLg;gditr; nrYj;jp 2021 brk;gu; 14k; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yhtpby; FUehfy; 

kf;fs; tq;fp> itj;jparhiy fpisapy; Ngzg;gLk; 012-1001-3902-5195 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J 

,iaGila gw;Wr;rPl;bd; Gifg;glg; gpujpnahd;iw tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. ,jd; NghJ epWtdj;jpd; 

ngah; kw;Wk; cUg;gb ,yf;fj;ijj; njspthf gw;Wr;rPl;by; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; (ATM ,ae;jpuj;jpy; gzk; itg;Gr; 

nra;jy; $lhJ) fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

nghUl;fs;
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

1. ,y. 1 Kjy; 56 tiuahd nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd xU cUg;gbf;F &gh 1000.00

2. ,y. 57 mg;Gwg;gLj;jg;gLk; nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;F &gh  500.00

3. ,y. 58 fl;bl eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;fhf &gh 1500.00

02.  rfy tpz;zg;gq;fSk; 2021-12-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> Nghjdh 

itj;jparhiy> FUehfy; vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. my;yhtpbd; ,t; 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. ~~toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;jy; 2022 – Nghjdh itj;jparhiy FUehfy; - cUg;gb ,y…..|| vdf; fbj ciwapy; ,lg;gf;f Nky; %iyapy; 

fl;lhakhff; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  nghJthf gjpT ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;Jk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk; tpiy kDf;fs; Nfhug;gLtJld;> NtW 

toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fsplk; tpiy kDf;fs; Nfhug;gLjy;> nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia epWtdk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

04.  NfhUk;NghJ tpiy kDf;fisr; rkh;g;gpf;fhjth;fs; my;yJ fl;lisapl;l gpd; Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F nghUl;fis 

toq;fhj toq;Feh;fs; my;yJ xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ / kw;Wk; ngah;fs; Kd;dwptpj;jy; ,d;wp gjpT ,lhg;gpy; ,Ue;J 

mg;Gwg;gLj;jg;gl;L mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

05.  vy;yh tpz;zg;gg; gbtq;fspYk; gpd;tUk; jfty;fs; fl;lhakhf cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (tpz;zg;gg;gbtj;jpy; 

Fwpg;gpl;lgb)

  toq;Fehpd;/ xg;ge;jf;fhuhpd; ngah;> Kfthp> njhiyNgrp ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk;> ntl; ,yf;fk;. (ntl; thpg; 

gjpT nraw;ghl;by; cs;sJ vd;gjw;fhf cs;ehl;L ,iwthp Mizahshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; ntl; ,yf;fj;ijr; rkh;g;gpf;fhj epWtdq;fs; ntl; thpapypUe;J 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;sjhf cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; cWjp nra;Ak; fbjj;jpd; gpujpnahd;iw 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;)

06.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopy; cq;fshy; gjpT nra;ag;gLk; cUg;gb tifapd; ngah; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mt;thwy;yhJ cq;fshy; tpz;zg;gg; gbtk; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jhy; ,iaGila cUg;gbapd; fPo; gjpT nra;ag;gl khl;lhJ.

khjphp tpz;zg;gg; gbtk;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
Nghjdh itj;jparhiy - FUehfy;

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

2. Kfthp: 

3. 1.  njhiyNgrp ,yf;fk; 

 11.  njhiyefy; ,yf;fk;: 

 111.  kpd;dQ;ry; Kfthp: 

4. tpahghuj;jpd; jd;ik / jdp tpahghukh / nghWg;G tiuaWf;fg;gl;l epWtdkh vd;gJ gw;wp: 

5. tpahghug; ngah;g; gjpT ,yf;fk;: 

6. VAT gjptpyf;fk;: 
7. gpujhd tpahghu tplak;:

 (vt;tifahd toq;fy;> cw;gj;jpf;fhf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gJ gw;wp)

8. gjpT  nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy; / Nrit………………. ,yf;fk;: 

9. gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;byf;fk;/ jpfjp: 
toq;fy; ,yf;fk;……………..  / Nrit ,yf;fk;:…………….. vd;gjw;fhf gjpT nra;AkhW Ntz;b ………………….. &gh 

ngWkjpf;F gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; cz;ikahdit vd;Wk; rhpahdit vd;Wk; gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;. VjhtJ ngha;ahd jfty;fs; 

toq;fg;gl;bUe;jhy; gjpT epuhfhpf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gij ehdwpNtd;. ,jd; nghUl;L tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; 

rhd;WgLj;jpa gpujp kw;Wk; VAT gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpfs; ,izf;fg;gl;Ls;sd.

............................        ....................................................    

   jpfjp                                            tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

                                                  cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

kUj;Jth; Nf.lgps;a+.rP.Nf.a+. nfe;jpd;fKt>

jiyth; / itj;jparhiy gzpg;ghsh;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy>                 tprhuizfs;: 037-2233906 ePbg;G 2333

FUehfy;.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if JiwKf mjpfhurig
,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; 

JCT II cg epiyaq;fspd; MV SWITCHGEAR 
gdy;fspd; epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl 

itj;jYf;fhd Nfs;tpkD

Tender File No: EW 13 / EL/ 2021/ 163

1.  ,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; JCT II cg 

epiyaq;fspd; eLj;ju kpd;dOj;j (MV) Switchgear gdy;fspd; 
epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf 

nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J ,.J.m.> jiytu; rhu;gpy; ,yq;if JiwKf 

mjpfhurig (SLPA)> ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw %yk; 

tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd 

tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; kpd;rhu epWTjy; - eLj;ju kpd;dOj;jk; 

(MV) (11kV) epWTjy;fspy; EM3 ju xg;ge;jjhuu; 

epGzj;Jtj;jpy; CIDA gjpit nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkD fl;lzkhf VAT + 3>000 &ghit 

nrYj;jp 2021 etk;gu; 8Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 

19 Mk; jpfjp tiu (,e;j ,uz;L ehl;fSk; cl;gl) 

Ntiy ehl;fspy; 09.30 kzp kw;Wk; 14.00 kzpf;F ,ilNa 

nfhOk;G-1> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> kpd; kw;Wk; 

,yj;jpud; nghwpapay; gpupT> jiyik nghwpapayhsu; (kpd;) 

,lkpUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. ,Nj 

mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis 

guPl;rpf;fyhk;.

5.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ,y. 45> nya;ld; g];bad; 

tPjp> nfhOk;G - 01 vd;w Kftupapy; ,yq;if JiwKf 

mjpfhurig> njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021 etk;gu; 19 Mk; 

jpfjp 09.30 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

6.  ghJfhg;ghd Kj;jpiu ,lg;gl;l ciw xd;wpy; %lg;gl;l 

tpiykD Mtzq;fis mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; JCT II cg 

epiyaq;fspd; MV Switchgear gdy;fspd; epWTjy;> Nrhjid 

kw;Wk; nraw;gl itj;jy; - File No: EW 13 / EL/ 2021/ 
163” vd;W Fwpg;gpl;L jiytu;> ngWiff; FO> ,yq;if 

JiwKf mjpfhurig> C/O jiyik nghwpapayhsu; (kpd;)> 

kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; nghwpapay; gpupT> ,yq;if JiwKf 

mjpfhurig> ,yf;fk; 45> nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 

01 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F 

my;yJ NkYs;s Kftupapy; jiyik nghwpapayhsupd; 

(kpd;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; 

,Ltjw;F Ntz;Lk;. 

7.  ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis 2021 brk;gu; 3 Mk; jpfjp 

14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; (tpiykD ,Wjpj; jpfjp) 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykDf;fs; %lg;gl;l 

gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

re;ju;g;gj;jpy; gq;Nfw;gjw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;fspd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjp Nfhug;gLfpd;wdu;. 

8.  tpiykD ,Wjpj; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fs; tiu 

tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSk; 100>000.00 &gh tpiykD gpiz 

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

2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

10.  jsg; gazq;fs; my;yJ VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis 

NkYs;s Kftupapy; jiyik nghwpapayhsu; (kpd;) 

,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2483081> 

njhiyefy;: 011-2424309).

jiytu;>

ngWiff; FO (,yq;if JiwKf mjpfhurig)

C/o. jiyik nghwpapayhsu; (kpd;)>

kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; nghwpapay; gpupT>

,yq;if JiwKf mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G - 01

gj;jid =ghj Njrpa 

fy;tpapaw; fy;Y}up

ghJfhg;G Nritf;fhf 
Nfs;tp gj;jpuq;fs; Nfhuy; 

fPo;fhZk; Nritf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapd; Nfs;tpr;rigapd; jiytuhy; 

2021 brk;gu; khjk; 01k; jpfjp K.g.10.30 kzptiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

md;iwa jpdNk K.g.11.00 kzpf;F Nfs;tp gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; rku;g;gpg;gtu; my;yJ mtupd; rhu;ghf 

xUtu; fl;lhakhf md;iwa jpdk; r%fkspj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Njitg;gLk; ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;fspd; tpguq;fs; 

gpd;tWkhW.

(m)  gpujhd ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; - 01

(M)  rpNu];l ghJfhg;G mYtyu;fs;  - 03

(,) ghJfhg;G Copau;fs; (Mz;fs;)  - 13

(<) ghJfhg;G Copau; (ngz;fs;) - 02

03.  njupT nra;ag;gLk; Nfs;tp kDjhuu; gpd;tUk; 

epge;jidfSf;Fl;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(m)  ghJfhg;G Nrit Copau;fs; midtUk; rpwe;j gapw;rp 

ngw;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;baJld; Nju;e;njLf;fg;gl;l 

mYtyu;fSf;F jq;fs; epWtdj;jpdhy; flik nghWg;Ngw;f 

Kd;du; rPUil toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(M)  gpujhd ghJfhg;G mYtyUk;> rpNu];l ghJfhg;G 

mYtyu;fSk; rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpyk; Mfpa 

Kk;nkhopfspYk; rpwg;Gj;Nju;r;rp ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(,)  czTk; jq;Fkpl trjpAk; ve;jnthU ghJfhg;G 

cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; toq;fg;gl khl;lhJ. 

(<)  gd;dpnuz;L (12.00 kzp) kzpj;jpahyk; vd;w mbg;gilapy; 

ghJfhg;Gr; Nrit eilKiwg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

(c)  njupT nra;ag;gLk; Nfs;tp kDjhuu; kPsspf;fg;gLk; xg;ge;j 

gzkhf &gh. 300>000 id =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}

upapd; gjpthsu; ehafj;jplk; itg;gpypl Ntz;Lk;. 

(C)  njupT nra;ag;gl;l Nfs;tp kDjhuupd; Nrit xU tUl 

fhyk; khj;jpuNk (365 ehl;fs;)

(v)  ,ijj; jtpu ghJfhg;Gr; Nrit xg;ge;jj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l 

epge;jidfis jpUg;jpfukhd Kiwapy; epiwNtw;w Ntz;Lk;. 

04.  jq;fshy; rku;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tp kDit Vw;Wf;nfhs;sy; 

njhlu;ghd KO mjpfhuKk; =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}

upapd; Nfs;tp kD FOtpw;Nf cupj;jilajhFk;.

Nfs;tpg; gbtj;ij kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;G gzk; &gh 

2000/= id nrYj;jp =ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}upapd; gjpthsuplk; 

2021 etk;gu; khjk; 30Mk; jpfjp gp.g.4.00 kzp tiu ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

gPlhjpgjp

=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up

gj;jid.

ePH toq;fy; mikr;R

nghJ kf;fSf;fhd mwptpg;G
Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhy; mikg;Gr; rigapd; 

1974k; Mz;L 2k; ,yf;fr; rl;lk; kw;Wk; 1992Mk; 

Mz;bd; 13Mk; ,yf;f rl;lj; jpUj;jk; Mfpatw;iw 

jpUj;JtJ njhlHghd nghJ kf;fSf;fhd mwptpg;G

ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigr; 

rl;lk; 1974Mk; Mz;L ,aw;wg;gl;lJ. jpdrhp 

nray;ghLfspy; vjpHnfhs;Sk; jlq;fy;fs;  

vjpHnfhs;tjw;fhf kw;Wk; vjpHfhy rthy;fSf;F 

jahHgLj;Jtjw;fhf 1974Mk; Mz;bd; 02Mk; ,yf;f 

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigr; 

rl;lk; kw;Wk; 1992Mk; Mz;bd; 13Mk; ,yf;f rl;lj; 

jpUj;jj;ij jpUj;Jtjw;F ePH toq;fy; mikr;R 

tphpthd nray;Kiwia Muk;gpj;Js;sJ. mjw;fhf 

mikr;ruit mDkjpapd;gb ,J njhlHghf cs;sf 

kw;Wk; ntspaf gq;FjhuHfs; kw;Wk; nghJ kf;fsplk; 

,Ue;J ,jw;fhd MNyhridfs; kw;Wk; ghpe;Jiufs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

MNyhridfs; kw;Wk; ghpe;Jiufs; mQ;ry; topahf 

nrayhsH> ePH toq;fy; mikr;R> ~yf;jpa kJu|> 

Gjpa ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;iy vd;w 

Kfthpf;Nfh my;yJ secretary@mws.gov.lk vd;w 

kpd;dQ;ry; topahfNth 15 etk;gH 2021 khiy 04.00 

kzpf;F Kd; te;jilAkhW mDg;gp itf;fTk;.

nrayhsH

ePH toq;fy; mikr;R

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F 

nfhs;fyd; Kidaj;jpw;F Kidtpl 

Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl nraw;ghl;L 

Kiwikapd; ngWif

tpiykD ,y. CMS/LP/21/PT/02/24
nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F nfhs;fyd; 

Kidaj;jpw;F Kidtpl Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl 

nraw;ghl;L Kiwikapd; ngWiff;fhf JiwKfq;fs; kw;Wk; 

fg;gw;Wiw mikr;R> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO> 

jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD xd;Wf;F kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 

100>000.00 ,. &ghit (ntl; cl;gl) nrYj;jp jiyik 

Kfhikahsu; (toq;fyfs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)> 

,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45> nya;ld; g];bad; tPjp> 

nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J ngw KbAkhd gbtq;fspy; 

tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021 etk;gu; 08 Mk; 

jpfjp 0900 kzp njhlf;fk; 2021 brk;gu; 22 Mk; jpfjp 1400 kzp 

tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

jiytu;> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO> JiwKfq;fs; 

kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R> ,y. 19> irj;a khtj;ij> nfhOk;G 

01 vd;W Kftup ,lg;gl;l tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; 

mDg;Gtjw;F my;yJ mikr;rpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 

ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;. 2021 brk;gu; 23 Mk; jpfjp 1400 

kzpf;F tpiykD %lg;gLtNjhL tpiykD %lg;gl;l gpd; cld; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G nfhOk;G 01> 

nya;ld; g];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> 

gzpg;ghsupd; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; 2021 etk;gu; 30 Mk; 

jpfjp 10.30 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 208 (,UE}w;W vl;L) 

ehl;fSf;fhf kj;jpa tq;fpahy; ntspaplg;gl;l nry;Ygbahd 

ntspehl;L ehza gupkhw;w tPjj;jpd; tpw;gid tPjj;jpy; 180>000 

mnkupf;f nlhyu; my;yJ mjw;F ,izahd ,yq;if &gh 

ngWkjpf;F tpiykD gpizAld; tpiyDf;fs; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. jiyik Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 

Kfhikj;Jtk;)> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45> 

nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J 

tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. (njh.: 2323102> 2432866> 

njhiyefy;: 2381652)

jiytu;

mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

,y. 19> irj;a tPjp>

nfhOk;G - 10

JJJ wwKKK jj u

tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G

,yq;if Gifapuj Nritfs;

ePbg;;gpw;fhd mwptpj;jy;
gpd;tUk; tplak; njhlh;ghf 2021.08.09 Mk; jpfjpaplg;gl;l 

mwptpj;jy; njhlh;ghf Mtzq;fis toq;Fk; jpfjpahdJ 

2021.12.30 Mk; jpfjp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

REGISTRATION OF FOREIGN AND LOCAL SUPPLIERS
FOR THE PURCHASE OF SPARES, GOODS AND

SERVICES FOR THE MAINTENANCE OF ROLLING
STOCKS, MACHINERIES, RAILWAY TRACK

EQUIPMENTS AND SIGNALLING ITEMS 
FOR SRI LANKA RAILWAYS

Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; ,lk; 

Mfpatw;wpy; khw;wk; vJTkpy;iy.

Nkyjpf tpguq;fl;F jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;.

 gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

 Gifapuj ngWif cgjpizf;fsk;>

 Xy;fl; khtj;ij>

 nfhOk;G-10>

 ,yq;if.

njhiyNgrp : 94(11)2438078/94(11) 2473328
njhiyefy; : 94(11)2432044

kpd;dQ;ry; : srs.slr@gmail.com/dgmp@railway.gov.lk
,izajsk; : www.railway.gov.lk

      
                         jiyth;>

jpizf;fs;;;;;;;;;;;;;;; ngWiff; FO 

(cah;kl;lk;)>

,yq;if Gifapuj Nritfs;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
fl;Ltd gpuNjr rig

fl;Ltd gpuNjr rigf;F 2022Mk; tUlj;jpy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F toq;Feu;fis gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 2021-12-31Mk; jpfjp 

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

,iaGila tpz;zg;gg; gbtk;> gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd toq;fy; kw;Wk; Nrit 

cUg;gbfs; kw;Wk; epge;jidfis www.katuwana.ps.gov.lk vDk; ,izajsj;jpD}

lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,iaGila cUg;gbfs;  gpd;tUkhwhFk;. 

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;F 2021-12-31Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gg; gbtq;fs; fl;Ltd gpuNjr 

rig nrayhsuhfpa vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd. toq;Feuhfg; gjpT nra;J nfhs;Sk; 

NghJ xU cUg;gbf;F 575.00 &gh fl;lzk; mwtplg;gLk; vd;gJld; ,iaGila 

fl;lzj;ijj; nrYj;jp xUth; xd;Wf;F Nkw;gl;l tFjpfSf;Fg; gjpT nra;J 

nfhs;syhk;.

toq;Feh;fs;;:

1. mYtyf fhfpjhjpfs; (mr;rbf;fg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs; 

cl;gl)

2. mYtyf cgfuzq;fs;

3. kpd; cgfuzq;fs;

4. rfy tifahd mYtyf kuj;jsghlq;fs;> cUf;F mYkhupfs; cl;gl 

Vida nghUl;fis toq;Fjy;

5. ,wg;gu; Kj;jpiufis toq;Fjy;

6. E}yfj;Jf;fhd Gj;jfq;fis toq;Fjy;

7. thfdq;fs; kw;Wk; gw;whpfis toq;Fjy;

8. thfd cjpupg;ghfq;fis toq;Fjy;

9. nfhq;fpuPl; J}z;fs;> nfhq;fpuPl; fk;gpj; J}z;fs;> `pa+k; Foha;fis 

toq;Fjy;

10. ngau;g; gyiffs; kw;Wk; mwptpj;jy; gyiffis toq;Fjy;

11. buhf;lu;>  fy; cUis> Nlhrh; Nghd;w fduf thfdq;fis toq;Fjy;

12. NjePu; kw;Wk; czTfis toq;Fjy;

13. Jg;GuNtw;ghl;Lg; gpupTf;F Njitahd cgfuzq;fs; (Fg;ig tz;b> 

Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> J}upiffs;> gpuk;G $ilfs;> fhy; Jilg;gk;> 

fpUkpehrpdpfs;> ];g;Nu ,ae;jpuq;fs;> ifAiwfs;)

14. midj;J tifahd epwg;g+r;Rfis toq;Fjy;

15. gp.tp.rp. kw;Wk; [p.I. Foha; tiffs; kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; 

16. ePu;khdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> ePu; cgfuzq;fs; toq;Fjy; 

17. ePu;g;gk;gpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;

18. fj;jp> kz;ntl;b cl;gl cUf;F cgfuzq;fis toq;Fjy;

19. ifAiw> G+l;];> jiyf;ftrk;> kio mq;fp cl;gl njhopyhsu;fSf;fhd 

cgfuzq;fs;

20. laupfs; kw;Wk; ehl;fhl;bfs;

21. fw;fs;> kzy;> rPnke;J cl;gl fl;bl epu;khzg; nghUl;fs;

22. tspr;rPuhf;fp (AC) ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

23. Gy;ntl;Lk; ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

Nritfs;:

1. thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; (ngf;Nfh ,ae;jpuk;)

2. mr;Rg; nghwpfs;

3. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

4. Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;

5. jl;lr;R> NuhzpNah ,ae;jpuk;> fzdp ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; 

Nghd;wtw;wpd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

6. rl;l eltbf;iffSf;fhd rl;l MNyhridr; Nritfs;

7. msj;jy; Ntiyfs; 

8. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;

9. rfy tifahd fhg;GWjp Nritfs;

10. ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy;

11. fl;Gy kw;Wk; nrtpg;Gy trjpfis toq;Fjy;

12. kpd;tpsf;F guhkhpg;G Nritfis toq;Fjy;

13. jPaizg;G Nritfis toq;Fjy;

14. MNyhrid kw;Wk; MNyhrid toq;Fk; Nritfs;

15. fl;bl epu;khzg; gzpfSf;F Njitahd Nritfis toq;Fjy;

16. gapw;rpngw;w> gapw;rpaw;wtu;fspd; Nritfis toq;Fjy;

17. efu rigapd; xg;ge;j eltbf;iffSf;F gjpT nra;jy;

18. Qhgfr; rpd;dq;fis epu;khzpj;jy;

19. tspr;rPuhf;fp (AC) ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

• CIDA (,jw;F Kd;G ICTAD epWtdj;jpy; gjpT nra;j) xg;ge;jf;fhuu;fSf;Fk; 

xg;ge;j rq;fq;fSf;Fk; toq;Feu;fshf gjpT nra;J nfhs;syhk;.

epge;jidfs;:

1. nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F Mff;Fiwe;jJ xU khjk; fhyk; tiuahd 

fld; trjpfis toq;f ,zq;Fjy; Ntz;Lk;

2. toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplkpUe;J 

tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; gjpT nra;ag;glhj toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiyfisf; NfhUk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.   Fwpj;j 

tpz;zg;gg;gbtj;ij Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfupf;Fk; chpikia rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.   

3. midj;J toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis gpuNjr rigf;Nfh my;yJ NtW 

ngau; Fwpg;gplg;gLfpd;w ,lj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

4. jug;gLk; tpguf; Fwpg;Gfs; gpufhuk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fj; 

jtWk; my;yJ vq;fshy; toq;fg;gLk; fl;lisfspd; gpufhuk; nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;fj; jtWgth;fspd; ngah;fis gjpNtl;bypUe;J 

mfw;Wtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

5. Nkw;Fwpg;gpl;l gpupTfspd; fPo; gjpT nra;J nfhs;tjw;F gjpT fl;lzj;Jld; 

chpa fhNrhiy my;yJ fhRf; fl;lisia 2021.12.31Mk; jpfjpf;F Kd;du; 

fl;Ltd gpuNjr rigf;F nrYj;Jtjd; %yk; 2022Mk; tUlj;jpw;fhf gjpT 

nra;J nfhs;syhk;. (~~nrayhsh;> fl;Ltd gpuNjr rig> kpj;njdpa|| vDk; 

ngahpy; fhNrhiyfis toq;fTk;)

6. ,jd; nghUl;L cq;fshy; gpd;tUk; khjphpf;fikthf jahhpj;Jf; nfhz;l 

tpz;zg;gg; gbtq;fis tpahghug; gjpTr;rhd;wpjopd; gpujp rfpjk; ,e;jr; 

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

7. tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lg;gf;f Nky; 

%iyapy; “toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

8. Nkyjpf tpguq;fis 047-2247275 vDk; mYtyf njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

   vk;. jpD[pd; ue;Jy>

   nrayhsh;>

   fl;Ltd gpuNjr rig.

   047-2247275

2021-11-02>

fl;Ltd gpuNjr rigapy;.

fl;Ltd gpuNjr rig

toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd 
khjphp tpz;zg;gg;g gbtk;

01. eghpd; / tpahghuj;jp;d; ngah; :

02. eghpd; / tpahghuj;jpd; Kfthp: :
03. njhiyNgrp ,yf;fk; :

04. kpd;dQ;ry; Kfthp: :

05. mQ;ry; Kfthp :

06. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; cUg;gb ,yf;fk; :

07. tpahghug; gjptpyf;fk; :

 (Gifg;glg; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

08.. fld; mbg;gilapy; toq;ff;$ba mjp$ba fhy vy;iy: 

09. fhRf;fl;lis/ fhNrhiyapd; ngWkjp kw;Wk; ,yf;fk;:

10. Vidait :

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; rhpahdit vd cWjp 

$Wfpd;Nwd;. ,jd; gpufhuk;  vkJ epWtdj;ij.............................................................. 

vDk; toq;Feuhf gjpT nra;J nfhs;Sk;gb ,j;jhy; Ntz;Lfpd;Nwd;.

jpfjp:............................                    ............................................................... 

                                  tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;  
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