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குறிஞ்சாக்கேணியில் இறந்தவர்களுக்கு நாட்டில் அனைத்து மதங்களையும் இரசாயன உரத்தை தனியார்
நஷ்ட ஈடு வழங்குவதுடன் புதிய பாலம் பாதுகாப்பது அரசின் ப�ொறுப்பு துறையினர் இறக்குமதி செய்யலாம்
அதுவே இறந்தவர்களுக்கு செய்யும் பெரும் கைங்கரியம்
மேலும் 1,000 ஆபத்தான பாலங்களும் அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பெரும தெரிவிப்பு
ஷம்ஸ் பாஹிம்
கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணியில் பாலம் அமைப்பதற்கான
பூர்வாங்க பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு
இங்கு
துரிதமாக பாலம் அமைத்-

அரசாங்கம் அனுமதி;
அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அறிவிப்பு

அரசியலமைப்பிலும் அதுவே கூறப்பட்டுள்ளதுல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், 		
ஷம்ஸ் பாஹிம்
நாட்டின்
அரசியலமைப்புக்கிணங்க
அனைத்து மதங்களையும் பாதுகாப்பது
அரசாங்கத்தின் ப�ொறுப்பாகுமென பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவித்தார்.
அதற்கிணங்க அனைத்து மதங்களின்
வழிபாட்டுத் தலங்களை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் 06

துக் க�ொடுப்பதே அனர்த்தத்தினால்
உயிரிழந்தவர்களுக்கு செய்யும் மிகப் பெரிய
நியாயம் எனவும் அமைச்சரவை ஊடகப் பேச்சாளர் அமைச்சர்
06

நாட்டில் தற்போது காணப்படுகின்ற உர தட்டுப்பாட்டினை கருத்திற் க�ொண்டு தனியார் துறையினருக்கு இரசாயன உரத்தினை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும். அதற்கமைய
இரசாயன உர இறக்குமதிக்கு தடை விதித்து
வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இரத்து செய்யப்படுவதாக
விவசாயத்துறை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அழுத்கமகே தெரிவித்தார்.
இது குறித்த புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்படும் என்றும் இரசாயன உர பாவனைக்காக
06

பிரபாகரனை தேசியத் தலைவர்
என விளித்த செல்வராஜா எம்.பி
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று பாரிய சர்ச்சை

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் த�ொடர்பாகவும் தமிழர் தேசம் பற்றியும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி
எம்.பி. செல்வராஜா கஜேந்திரன் நேற்று பாராளுமன்றத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக உரையாற்றியதால் சபையில் கடுமையாக
வாய்த் தர்க்கம் ஏற்பட்டத�ோடு அவர் பயன்படுத்திய ''தமிழர்

அவர் உரையை ஹன்சாட்டிலிருந்து
நீக்குமாறு ஆளும் தரப்பு க�ோரிக்கை
தேசம்'', "தேசியத் தலைவர் பிரபாகரன்'' என்பவற்றை ஹன்சாட்டிலிருந்து நீக்குமாறு ஆளும் தரப்பு எம்.பிகள்
வலியுறுத்தினர். ஆனால் சபைக்கு தலைமை தாங்கிய 06

சீரற்ற காலநிலையால்

பாதிக்கப்பட்ட சகல
விவசாயிகளுக்கும் நஷ்டஈடு

தமிழக முதல்வருடன் இலங்கைக்கான
இந்திய தூதுவர் சந்திப்பு

மன்னம்பிட்டியவில் சம்பவம்

ப�ொலன்னறுவை - மட்டக்களப்பு
வீதியில் மன்னம்பிட்டி, ஆச்சி
ப�ோக்குவ பிரதேசத்தில் டிப்பர�ொன்றும், முச்சக்கர வண்டியும் நேருக்கு
நேர் ம�ோதி விபத்துக்குள்ளானதில்
இருவர் உயிரிழந்துள்ளது06
டன், பெண் ஒருவர்

அரச ஊழியர்களது
ஓய்வு வயது 65!
மீள் பரிசீலணை செய்யப்பட வேண்டும்
ல�ோரன்ஸ்
செல்வநாயகம்
அரசாங்க ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும்
வயதெல்லையை 65
ஆக அதிகரித்06
துள்ளமை

விக்கல் வீராச்சாமி

உண்மையிலே உங்கள பாராட்டாம
இருக்க முடியாது, உங்கள மட்டுமல்ல அரச
விருது தந்த அரசாங்கத்தையும் பாராட்டத்தான் வேண்டும்....
நீங்க ச�ொல்ல வாறது எனக்கு விளங்குது, அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிற எங்களுக்கு அதிக அரச விருது எண்டுதானே
ச�ொல்ல வரீங்க...!!!

மூவின மக்களினதும் பிரச்சினைகளை தீர்த்தால்

நாட்டுக்கு சுமையாகவுள்ள

மாகாண சபைகள் எதற்கு?
முன்னாள் மாகாண அமைச்சர் அதாவுல்லா
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ஜம்இய்யத்துல் உலமா, பள்ளிவாசல் தலைவர்கள், கல்விமான்கள் உட்பட

மக்களது ஏக�ோபித்த தீர்மானமே

முஷாரப் MP யின் பட்ஜட்டுக்கான ஆதரவு

ஷம்ஸ் பாஹிம்
சீரற்ற காலநிலையினால் பயிர்கள்
சேதமடைந்த
அனைத்து விவசாயிக06
ளுக்கும்

டிப்பருடன் ஆட்டோ
ம�ோதி இருவர் பலி!

இலங்கையில் முதற்தடவையாக உயர் த�ொழில்நுட்ப கேபிள்களினால் அமைக்கப்பட்ட புதிய களனி
பாலம் நேற்று (24) புதன்கிழமை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரால் திறந்து வைக்கப்பட்டப�ோது.

ஊடக சந்திப்பில் ஊர்ப்பிரமுகர்கள் பலரும் கருத்து

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், இலங்கைக்கான இந்திய
த்தூதுவர் க�ோபால் பாக்லேவுக்குமிடையில் சந்திப்பொன்று நடைபெற்றுள்ளது. இந்த சந்திப்பு தமிழக

முதலமைச்சர்
அலுவலகத்தில்
நடைபெற்றதாக இலங்கையிலுள்ள
இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் தனது
டுவிட்டர் தளத்தில் தெரிவித்06
துள்ளது.

ஊர் சமூகத்தினதும், மாவட்டத்திலுள்ள கட்சி ஆதரவாளர்களின் வேண்டுக�ோளையும்
ஏற்றுக்கொண்டே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி
எஸ்.எம்.எம்.முஷாரப், வரவு செலவு
திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தா-

யர்
ஈஸ்டர் தாக்குதல்களுக்கு ரஞ்ஜிபேத் ஆராண்ட
கிண்ணியா படகுப்பாதை விபத்து;
கை
நீதி கிடைப்பதில் தாமதம் கவலை தெரிவிப்பு இயக்கிய மூன்று நபர்கள் கைது

தலைமறைவாகியிருந்த நிலையில் மடக்கிப்பிடிப்பு

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் த�ொடர்பாக நீதி வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் குறித்து க�ொழும்பு பேராயர் கர்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை மீண்டும் ஏமாற்றத்தை
வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
வாதுவையில் புனரமைக்கப்பட்ட கட்டடத்தை திறந்து
வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டு உரையாற்06
றும்போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

கிண்ணியா - குறிஞ்சாக்கேணியில் நீரில் மூழ்கி
படகுப்பாதை
விபத்துக்குள்ளான
சம்பவம்
த�ொடர்பில் மூவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்படி, ம�ோட்டார் ப�ொருத்தப்பட்ட 06

ஊடக சட்டங்களில் திருத்தம்

செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி
அமைச்சர் டளஸின்
ய�ோசனைக்கு அங்கீகாரம்
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சுமந்திரன் எம்.பி குழுவினரது
விஜயம் தனிப்பட்ட விவகாரம்
அரசிற்கு அழைப்பு வந்தால் ஏற்போம்
ஷம்ஸ் பாஹிம்
சுமந்திரன் உள்ளிட்ட குழுவினர் அமெரிக்கா சென்றமை
அவர்களது தனிப்பட்ட
விவகாரம் என தெரிவித்த
அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் அமைச்சர் டளஸ் அழ06
கப்பெரும, சர்வதேச அமைப்போ வேறு

ரென கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ப�ொத்துவில் பிரதேசத்06
தின் ஜம்இய்யத்துல்

கிண்ணியா படகு விபத்து விவகாரம்:

பாராளுமன்றை தவறாக
வழிநடத்த இம்ரான் முயற்சி
அமைச்சர் நிமல் லான்சா கண்டனம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
கிண்ணியா - குறிஞ்சாக்கேணி
படகு விபத்துக்கும் அந்த
06
விபத்தில்

க�ொழும்பு கிழக்கு துறைமுக முனையம்:

க்க
களை ஆரம்பி
ணி
ப
தி
த்
ரு
அபிவி
க்கு அனுமதி
வு
ா
ன
சீ
ை
வ
ர
அமைச்ச
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நிரந்தர சமாதானத்திற்காக
தமிழருடன் இணையும் அமெரிக்கா
அமெரிக்க உதவி
இராஜாங்க செயலாளர்
இலங்கையில் அமெரிக்காவின் வெளிவிவகாரக் க�ொள்கையில் மனித உரிமைகள்
முக்கியமானவை என வலியுறுத்திய அமெரிக்க உதவி இராஜாங்கச் செயலா06
ளர் ட�ொனால்ட் லூ, நிரந்தர

அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில்
புதிய முறையில் கட்டண அறவீடு
LANKA QR கட்டண முறையில் விரிவாக்கம்
இலங்கையில்
பணத் தாள் பயன்படுத்தலைக் குறைப்பதை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டு அரசாங்கத்தால்
LANKAQR 06
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

‘தம்புளு புரவருண’தம்புள்ளைக்கு
வருபவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும்

உ

லேக் ஹவுஸ் நிறுவன தலைவர்

லகில் அனைத்து
உல்லாசப்
பிரயாணிகளினதும்
மனம்
கவர்ந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க
தம்புள்ளை நகரை மையமாகக் க�ொண்டு
‘தம்புளு புரவருண’ என்னும் பெயரில் பத்திரிகை வெளியீடு உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு உல்லாசப் பிரயாணிகளுக்கு ப�ோன்று
தம்புள்ளை நகருக்கு வரும் மக்களுக்கும்
வழிகாட்டக்கூடிய சிறப்பான நடவடிக்கை
என்பதால் அதற்கு தனது வாழ்த்துக்களை
வழங்குவதாக
லேக் ஹவுஸ் நிறுவன
தலைவர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி டபிள்யு
தயாரத்ன தெரிவித்தார்.
தம்புள்ளை மாநகர சபையின் உத்திய�ோகபூர்வ பத்திரிகையான ‘ தம்புலு புர வருண
பத்திரிகை’ மற்றும் இணையத்தள E பத்திரிகை வெளியிடும் நிகழ்வு தம்புள்ளை
மாநகரசபையின் சபை மண்டபத்தில் நேற்று
முன்தினம்(23)
நடைபெற்ற வேலையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார்.
தம்புளு புரவருண பத்திரிகை வெளியீட்டின் மூலம் தம்புள்ளைக்கு வருகை தரும்
மக்களுக்கு தேவையான சேவைகள் மற்றும்
வசதிகளை சரியான முறையில் வழங்க
சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் எனவும் ஊடகத்துறையின் தாய் வீடான லேக் ஹவுஸ் நிறுவனம் அப்பணியை வெற்றிகரமானதாக்க
தேவையான அனைத்து பங்களிப்பையும்
வழங்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அங்கு த�ொடர்ந்து பேசிய அவர்’’
இலங்கை மக்கள் த�ொகையில் தம்புள்ளை
நகரை ஸ்பரிசிக்காதவர்கள் மிகச் சிலரே
ஆவர். அந்தளவுக்கு எமக்கு தம்புள்ளை
நகர் முக்கியமானது. கடந்த காலத்தில் யுத்த
சமயத்தில் இருந்து தம்புள்ளை நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பை
வழங்கிய நகராகும். மரக்கறி, பழ வகைகள்
உள்ளிட்ட உணவுப் ப�ொருட்களை விற்பதற்கு மற்றும் விலைக்கு வாங்குவதற்கு
இலங்கையின் பல பகுதிகளில் இருந்தும்
பெரும்பாலானவர்கள் தம்புள்ளை ப�ொருளாதார மத்திய நிலையத்துக்கு அதிகளவில்
தினந்தோறும் வருகை தருகின்றார்கள்.
இந்நாட்களில் ஊடகங்களில் அதிக அளவு
தம்புள்ளை நகர் பற்றி பேசப்படுகின்றது.
சேதனப் பசளை க�ொண்டு பயிர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து விவசாயிகளும், வியாபாரிகளும் மக்களின் கருத்தை
கேட்பதையும் காணமுடிகின்றது. 24 மணித்தியாலங்களும் செயல்படும் ப�ொருளாதார
மத்திய நிலையம் காரணமாக இவ்வாறு
அதிக கவனம் செலுத்தப்படுவதாக நான்
எண்ணுகிறேன்.
இப்பத்திரிகை மூலம் ப�ொதுமக்களுக்கு
சேவைகள் மற்றும் வசதிகள் குறித்து
சரியான முறையில் அறியத்தருவதே எமது
ந�ோக்கமாகும்.தம்புள்ளை நகரத்துக்கு முக்கியமானத�ொரு நடவடிக்கையை மேற்க�ொள்ளும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன்றிலிருந்து
லேக்ஹவுஸ் நிறுவனம் தம்புள்ளை மாநகர
சபையின் அனைத்து ஊடக நடவடிக்கைகளுக்கும்
ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என
நானும் பணிப்பாளர் குழுவும் உறுதி வழங்குகின்றோம்.

இன்று இப்பணியை வெற்றிகரமாக
செயல்படுத்த அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட
அனைவருக்கும்
நிறுவனத்தின்
சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன்
என அவர் தெரிவித்தார்.
'தம்புளு புரவருண'
பத்திரிகை தம்புள்ளை நகரின் வரலாற்றுத் திருப்புமுனையின் சாட்சியாகும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததை
பெரும் பாக்கியமாக கருதுவதாக லேக்
ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ஆசிரியர்கள் குழு
பணிப்பாளர் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்
தர்ம ஸ்ரீ காரியவசம் தெரிவித்தார்.
நிறுவனம் மூலம் அனைத்து உள்ளூராட்சி
மன்றங்களுக்கு உரிய அபிவிருத்தி த�ொடர்பான செய்திகள் மற்றும் தகவல்கள் அடங்கிய விசேட பத்திரிகையை
வெளியிட
தயாராக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நாம்
ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய சில விடயங்கள் உள்ளன.
தற்போது லேக் ஹவுஸ் நிறுவனம் முன்னேற்றகரமான பாதையில் பயணிக்கின்றது.

பிரய�ோசனமான பல வேலைத் திட்டங்களை செயற்படுத்தி வருகின்றது. ஆனால்
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் தற்போதைய நிர்வாகம் நிறுவனத்தை கையேற்கும் ப�ோது நட்டத்திலேயே இயங்கி
வந்தது. 2020 ம் ஆண்டு சரியான முகாமைத்துவத்துடன் செயல்பட்டு இரண்டு
வருடங்களுக்குப் பின்னர் 220 மில்லியன்
ரூபா இலாபத்தை இவ்வருடம் பெற்றுள்ளது.
முழு நாடுமே க�ொவிட் த�ொற்றால் பிரச்சினையை சந்தித்துள்ள இவ்வேளையில்
ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் க�ொடுப்பனவுகளை வழங்கும் நிலைக்கு நிறுவனத்தை க�ொண்டு வர முடிந்துள்ளது. அரசாங்கத்திடம் இருந்து எவ்வித பணத்தையும்
பெறாமல் இவ்வாறான முன்னேற்றகரமான
நிலைக்கு வந்துள்ள ஒரே அரச ஊடக நிறுவனம் லேக்ஹவுஸ் மாத்திரமே. நிர்வாகம்
புதிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு திட்டங்களை மேற்கொண்டு செயல்படுவதே இந்த

முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாகும் என அவர்
தெரிவித்தார். தம்புள்ளை மாநகரசபையின்
மேயர் ஜாலிய ஒபாத தம்புள்ளைக்கு வருகை
தரும் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு உல்லாசப் பிரயாணிகளுக்கு ப�ோன்று நாட்டின்
நாலா புறமும் இருந்து தம்புள்ள ப�ொருளாதார மத்திய நிலையத்துக்கும் வருகை
தருபவர்களுக்கு வழிகாட்டல்களை பெற
‘தம்புளு புரவருண’ பத்திரிகை பெரும் உதவியாக இருக்கும் என தெரிவித்தார்.
தற்போது
தம்புள்ளை ப�ொருளாதார
மத்திய நிலையம் தூங்கா நகரமாக மாறி வருகின்றது. அதனை அவ்வாறு மேம்படுத்த
காரணமாக அமைந்த ஜனக பண்டார தென்னக்கோன் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
பிரமித்த பண்டார தென்னக்கோன் ஆகிய�ோருக்கு தம்புள்ளை நகர மக்களின் க�ௌரவம்
கிடைக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
2011ஆம் ஆண்டு மாநகர சபையை
அமைக்க பங்களிப்பு செய்த அன்றைய
ஜனாதிபதி, தற்போதைய பிரதமர் மஹிந்த

ராஜபக்ஷவுக்கும்
தற்போது தம்புள்ளை
நகர அபிவிருத்திக்காக விசேட பணியாற்றும் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கும் மற்றும் நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவுக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் தனது நன்றியை
தெரிவித்துக் க�ொள்வதாகவும் மேயர் தெரிவித்தார்..
நிகழ்வில் லேக்ஹவுஸ் நிறுவன பிரதிநிதிகளாக ஆசிரியர் குழு பணிப்பாளர் சிரேஷ்ட
ஊடகவியலாளர் தர்ம ஸ்ரீ காரியவசம், பிரதி
ப�ொது முகாமையாளர் சிசிர நாத் அதிகாரி
ஆகிய�ோருடன் தம்புள்ளை மேயர் ஜாலியா
ஒபாத்த, பிரதி மேயர் சமீர ஜயசேகர, நகர
ஆணையாளர் டி .எம். ஆர். பி தசநாயக்க,
நகரசபை உறுப்பினர்கள், தம்புள்ளை நகரை
பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் சிரேஷ்ட அரச
அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டனர்.

தமிழில் வீ.ஆர். வயலட்...?

'லக் சில்ப’ இணையத்தளம் ஆரம்பம்
‘லக் சில்ப’ இலத்திரனியல் விற்பனை இணையதள ஆரம்பத்துடன் உருவாகும் ‘லக் சில்ப’ டிஜிட்டல்
மேடை இந்நாட்டின் கைவினைப் ப�ொருட்கள் கலைஞர்களுக்கு சர்வதேச சந்தையை வெற்றிக�ொள்ளும்
பாதையை காட்டும் என கைத்தொழில் அமைச்சர்
விமல் வீரவன்ச தெரிவித்தார்.
பத்தரமுல்ல வ�ோட்டர்ஸ் எஜ் ஹ�ோட்டலில்
நடைபெற்ற தேசிய கைவினைப்பொருட்கள்
சபை, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் நிர்மாணித்த www.lakshilpa. Com
இணையத்தளத்தை ஆரம்பித்து வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்ட ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
ஊடக அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும, விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரும் விசேட அதிதிகளாக இவ்விழாவில் கலந்து க�ொண்டார்கள்.
வரவேற்புரை இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்
எம்.ஏ.பி.வி பண்டாரநாயக்கவால் நிகழ்த்தப்பட்டத�ோடு,அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச, ராஜாங்க
அமைச்சர் பிரசன்ன ரணவீர ஆகிய�ோரும் அங்கு
உரை நிகழ்த்தினார்கள்.

இலங்கை அரசாங்கத்தின் விசேட விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அரூஸியத்துல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் ஆன்மிகத் தலைவர் அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா ஜமாலியை வரவேற்கும் நிகழ்வு நேற்று காலி மிலித்துவ முஹிதீன்
தரீக்காவில் நடைபெற்ற ப�ோது...
(படஉதவி: ம�ொஹமட் ஸஹ்ரான்)

இறந்த ஆத்மாக்கள் தினத்தை முன்னிட்டு லேக்ஹவுஸ் கிறிஸ்தவ சங்கத்தினரின் ஏற்பாட்டில் விசேட திருப்பலி பூஜை வழிபாடுகள் க�ொழும்பு பங்கின் வெகுஜன த�ொடர்பாடல் பணிப்பாளர் அருட்தந்தை ஜூட் கிரிஷாந்த தலைமையில் நேற்று (24) நடைபெற்றது.நிகழ்வில்
லேக்ஹவுஸ் ஸ்தாபகர் அமரர் டி.ஆர். விஜேவர்த்தன உட்பட நிறுவனத்தில் சேவையாற்றி உயிரிழந்த அனைத்து ஆத்மாக்களுக்காகவும் விசேட பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன.
(படம்: சுதத் மலவீர)

0112429367

2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

25 முதல் 27 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது:

65 என்பதை அரசாங்கம்
கண்டிப்பாக்க வில்லை
அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக்கோன் தெரிவிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ்
பாஹிம்

அரசாங்க ஊழியர்களின் ஓய்வு
பெறும் வயது 65 என்பதை அரசாங்கம் கண்டிப்பாக்கவில்லை என
ப�ொது நிர்வாக மாகாண சபைகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் ஜனக
பண்டார தென்னக�ோன் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
அதற்கிணங்க அரசாங்க ஊழியர்கள் தமது 55 வயதை நிறைவு செய்த
பின்னர் விரும்பிய முறையில் ஓய்வுபெறும் காலத்தை தீர்மானித்துக்
க�ொள்ள முடியும் என்றும் அமைச்சர்
சபையில் தெரிவித்தார்.
அரசாங்க ஊழியர்களின் ஓய்வு

பெறும் வயதை 65 ஆக நிர்ணயிப்பதற்கு அனைத்து த�ொழிற்சங்கங்களுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டே தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.
அத்துடன் ஓய்வூதிய க�ொடுப்பனவில்
நிலவும் முரண்பாடுகள் த�ொடர்பிலும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அது த�ொடர்பில்
இதுவரை எந்த தீர்மானமும் மேற்க�ொள்ளப்படவில்லை என்றும் சிலர்
அது த�ொடர்பில் விமர்சனங்களை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்றும்
அவர் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று ப�ொது
நிர்வாக, மாகாண சபைகள் மற்றும்

ஊடக சட்டங்களில் திருத்தம்
செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி
அமைச்சர் டலஸின் ய�ோசனைக்கு அங்கீகாரம்
ஊ டக வி ய ல ா ள ர ்க ள்
மற்றும் ஊடக நிறுவனங்களுக்கு
தற்போது
நடைமுறையிலுள்ள சட்டங்களை திருத்துவதற்கு
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
ஊடகத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கே அமைச்சரவை
அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
சட்டங்கள், சர்வதேச சட்டங்கள்,
தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஊடக நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் த�ொடர்பாக விசேட கவனம் செலுத்தி
இலங்கை
ஊடக
க�ொள்கைய�ொன்றை தயாரிப்பது த�ொடர்பாக
தற்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஊடக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சமூக ஊடகங்கள் உட்பட ஊடகங்களின்
பயன்பாடு
மற்றும்
நடத்தை பற்றிய த�ொழில்சார் திறன்-

கள் மற்றும் கல்வியுடன்
கூடிய ஊடகவியலாளர்களை முன்வைப்பதற்கு
தேவையான
பின்னணியை உருவாக்க வேண்டியதன்
அவசியமும்
குறிப்பிடப்பட்டது.
உலகளாவிய ப�ோக்குகள் மற்றும் வெகுஜன
ஊடகங்கள்
மற்றும்
த�ொடர்பாடல்
துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள அபிவிருத்திகளை கருத்திற்கொண்டு டிஜிட்டல்
த�ொழில்நுட்பத்திற்கு தேவையான
வசதிகளை வழங்குவதும் குறிப்பிடத்தக்கதெனவும் ஊடக அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
இதன் விளைவாக, ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் வெகுஜன ஊடக நிறுவனங்கள் த�ொடர்பாக தற்போதுள்ள
சட்டங்கள் மற்றும் க�ொள்கைகள்
மற்றும் நெறிமுறைகளை திருத்துவதற்கான தேவை அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
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உள்ளூராட்சி சபை அமைச்சு உள்ளிட்ட அமைச்சுக்கள் மீதான வரவு
செலவுத் திட்ட குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே அமைச்சர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
எமது அரசாங்கத்தின் காலத்தில்
அரச துறை வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு அரச துறையை பலப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பாதிப்பு காலங்களிலும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளுக்கு சமமாக எமது
நாட்டிலும் அரச நிர்வாக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கப்படுகின்றன
என்றார்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், 		
ஷம்ஸ் பாஹிம்

நடைமுறை
சட்டத்திற்கிணங்க
மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்த
முடியாத நிலை காணப்படுவதால்
புதிய சட்டம் ஒன்றை உருவாக்கி
மாகாணசபைத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என சபை முதல்வரும் அமைச்சருமான
தினேஷ்
குணவர்தன
பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று மாகாணசபை தேர்தல் த�ொடர்பில் ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி எம்பி ரஞ்சித் மத்துமபண்டார எழுப்பிய கேள்விக்கு
பதிலளிக்கும் ப�ோதே அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்தன இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

முன்னாள் மாகாண அமைச்சர் அதாவுல்லா

தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள மக்களின்
பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியுமாக
இருந்தால் நாட்டுக்கு சுமையாகவுள்ள மாகாண சபை முறை எதற்கு?
அதனை ஒழிக்க வேண்டுமென
மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ.எல்.
எம்.அதாவுல்லா எம்.பி தெரிவித்தார்.
சாய்ந்தமருதுக்கு பிரதேச சபைய�ொன்றை உருவாக்க வேண்டும்

மாவட்டத்திலுள்ள முதலாவது
பாலத்திற்கு
மஹிந்த
ராஜபக்ஷவும்
நானும் தான் அடிக்கல்
ந ா ட் டி வைத் த ோ ம் .
நீண்ட கால குறைபாடாக இருந்த பாலங்கள்
அ ம ை க ்க ப்ப ட ்ட ன .
முறையான பாலம் இன்றி
மக்கள்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிஞ்சாக்கேணியில் பாலம் கட்டப்படாத குறைபாடு இருக்கிறது. 06

பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவளித்த மு.கா.
எம்.பிக்கள் கட்சியிலிருந்து இடைநிறுத்தம்
வரவு - செலவுத் திட்டத்தின்
இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான
வாக்கெடுப்பிற்கு
ஆதரவு
வழங்கிய ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸின் உறுப்பினர்களான
எ ச் . எ ம் . எ ம் . ஹ ரீ ஸ் , பை ச ல்
காசிம்,ஹாபிஸ் நஸீர் அஹ்மட்
ஆகிய�ோர் கட்சியின் உறுப்புரிமையிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக
ஸ்ரீலங்கா
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது.
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவு - செலவு திட்டத்திற்கு
ஆதரவு வழங்க கூடாது என
கட்சி உயர் பீடத்தின் தீர்மானத்துக்கு எதிராக செயற்பட்டு

பாதீட்டுக்கு ஆதரவு வழங்கியமையினால் இத் தீர்மானம்
எ டு க ்க ப்பட் டு ள்ள து . அ து
த�ொடர்பில்
அவர்களிடம்
விளக்கம் க�ோரப்பட்டுள்ளதாக
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதேவேளை வரவு - செலவு
திட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அகில இலங்கை மக்கள்
காங்கிரஸ் கட்சியின் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான
இஷ்ஹாக் ரஹ்மான், அலி சப்ரி
மற்றும் முஷாரப் முதுநபீன்
ஆகிய�ோரை கட்சியின் உறுப்புரிமையிலிருந்து இடைநிறுத்தி,
ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை முன்-

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 143.01 விற்பனை 149.30
விலை
விலை

ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 01.30 - 03.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: அமிர்த-சித்த ய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

யாழ். நல்லூர் சங்கிலியன் பூங்கா
நிகழ்வு குறித்து தவறான பரப்புரை
யாழ். இந்திய க�ொன்சியூலேட் காரியாலயம் விளக்கம்
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள
இந்திய
துணைத்தூதரக
க�ொன்சூல்
ஜெனரல் நிகழ்வொன்றில் கலந்து
க�ொண்டமை த�ொடர்பாக தவறான
ஊடக அறிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளதாக
உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின்
பேச்சாளர் (22) அறிக்கைய�ொன்றை
வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த ஊடக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது :
யாழ்.
நல்லூரிலுள்ள சங்கிலியன் பூங்காவில் இடம்பெற்ற
நிகழ்வு த�ொடர்பில் தவறான ஊடக
அறிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளன.
க�ொன்சூல் ஜெனரலுக்கு எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாதமையால் இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்களுடன�ோ உத்திய�ோகபூர்வ
நிகழ்வுக்கு அப்பால் அவர்களின்
செயற்பாடுகளுடன�ோ எந்தவிதத்திலும் இணைத்துப்பார்க்க முடியாது.

குறித்த நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்ட
க�ொன்சூல் ஜெனரல் விடுதலைப்புலிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தியதாக
சில ஊடங்களில் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன.
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள
இந்திய
க�ொன்சூல் ஜெனரல் கடந்த 20
ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணம் நல்லூரிலுள்ள சங்கிலியன் பூங்காவில் நடைபெற்ற பசுமைக் கண்காட்சி ஒன்றின்
அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டு மரக் கன்றுகளை வழங்கியமை த�ொடர்பாக தவறான ஊடக
அறிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளதை
நாம் காண்கின்றோம்.
அழைப்பின் பிரகாரமே அவர்
இந்த நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டார்.
மேலும் அவருக்கு எந்தவிதமான
முன்னறிவிப்பும் இல்லாதமையால்
இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாட்டா06
ளர்களுடன�ோ

தற்போதைய சட்டத்திற்கிணங்க தேர்தலை நடத்த முடியாத நிலை

நாட்டுக்கு சுமையாகவுள்ள
மாகாண சபைகள் எதற்கு?
என்றும் சகலரும் ஒன்றுபட்டு வாழக்கூடிய புதிய
அரசியலமைப்பொன்று
அமைக்கப்பட வேண்டுமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இரண்டாம்
நாள்
குழுநிலை விவாதத்தில்
உரையாற்றிய அவர்,
கி ண் ணி ய ா வி ல்
நடைபெற்ற
எதிர்பாராத விபத்துத�ொடர்பில் வேதனை
அடைகிற�ோம்.திருக�ோணமலை

பிலவ வருடம் - கார்த்திகை 9

புதிய சட்டம் உருவாக்கியே
மாகாண சபைத் தேர்தல்

மூவின மக்களினதும் பிரச்சினைகளை தீர்த்தால்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ்
பாஹிம்

04.45
11.59
03.21
05.51
07.05

னெடுக்க ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அகில
இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்
அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
கட்சியின்
தீர்மானத்திற்கு
எதிராக 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவு திட்டத்தின்
இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான
வாக்கெடுப்பிற்கு ஆதரவாக
வாக்களித்த அகில இலங்கை
மக்கள் காங்கிரஸின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியின்
உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கடந்த 22 ஆம் திகதி
அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 156.79 விற்பனை 162.96
விலை
விலை

பாராளுமன்றத்தில்
அமைச்சர் தினேஷ்
குணவர்தன தெரிவிப்பு
அது த�ொடர்பில் அவர் மேலும்
தெரிவிக்கையில்:
நடைமுறை சட்டத்திற்கிணங்க
மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்த
முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு
வழங்கியுள்ளது. புதிய சட்டம் இயற்றுமாறும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.எமது முன்னாள் ஜனாதிபதியும்
அது த�ொடர்பில் நீதிமன்றம் சென்றிருந்தார். அந்த வகையில் புதிய
சட்டம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு
நாம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளோம்.

அதற்கிணங்க புதிய சட்டம் ஒன்றை
உருவாக்கி மாகாணசபை நடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை நாம்
எடுத்துள்ளோம். உங்களது காலத்தில் நீங்கள் செய்த தவறை 06

கிண்ணியா படகு விபத்து;
சபையில் TNA அனுதாபம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ்
பாஹிம்

கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணி படகுப்பாதை விபத்து அனர்த்தத்தில்
பாடசாலை மாணவர்கள் நான்குபேர்
உட்பட ஆறு பேர் மரணமடைந்த சம்பவம் த�ொடர்பில் தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பு தமது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை
தெரிவித்துக் க�ொள்வதாக எஸ்.சிறீதரன் எம்.பி பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அமைச்சு,தேசிய மரபுரிமைகள், ப�ொதுநிர்வாக, மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் வரவு செலவுத் திட்டம்
மீதான குழுநிலை விவாதத்தில்
உரையாற்றுகையிலேயே
அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார். விவாதத்தில்

த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய அவர்,
திருக�ோணமலை
குறிஞ்சாக்கேணி
ஆற்றில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை
பாடசாலை மாணவர்கள் நான்குபேர்
உட்பட ஆறுபேர் மரணித்த சம்பவம்
நாட்டில் பெரும் கவலையையும்
அவலத்தையும்
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட
இருபதிற்கும் மேற்பட்டோர் படகுப்
பாதையில் பயணித்த வேளை இந்த
அனர்த்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
படகு கவிழ்ந்த அனர்த்தத்தில் 6 பேர்
உயிரிழந்துள்ளனர். ஒரே குடும்பத்தை
சேர்ந்த தாயும் இரு பிள்ளைகளுமாக
3 பேர் பலியாகியுள்ளனர். அத்துடன்
மேலும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
இரு சக�ோதரர்களும் உயிரிழந்துள்ளனர். இது மிகவும் கவலை தரக்கூடிய
சம்பவமாகும் என்றும் அவர் மேலும்
தெரிவித்தார்.

க�ொழும்பு கிழக்கு துறைமுக முனையம்:

அபிவிருத்தி பணிகளை ஆரம்பிக்க
அமைச்சரவை சீனாவுக்கு அனுமதி
இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையின்
கீழ் முழுமையாக இயக்கப்படும் முனையமான கிழக்கு க�ொள்கலன் முனையத்தை கட்டம் கட்டமாக அபிவிருத்தி
செய்வதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
வழங்கியுள்ளது.
க�ொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு
க�ொள்கலன் முனையத்தின் இரண்டாம்
கட்டத்தின் சிவில் வேலைகளுக்காக சர்வதேச ப�ோட்டி விலைமுறி க�ோரப்பட்டுள்ளதடன், 03 விலைமுறிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விலைமுறிகள்
த�ொடர்பாக அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள பெறுகைக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கமைய இந்த ஒப்பந்தம் அக்ஷன்

யூர�ோ

இன்ஜினியரிங் கம்பனி மற்றும் சைனா
ஹாபர் இன்ஜினியரிங் கம்பனி லிமிட்டட் கூட்டு வணிகத்திற்கு வழங்குவதற்காக துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை
அமைச்சர் சமர்ப்பித்த ய�ோசனைக்கு
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

ஐப்பான் யென்

3

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

மத்திய கிழக்கு

இராசி பலன்கள்
மேஷம்

- வெற்றி

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்	 - - தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- சுகம்

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	செலவு

கலாநிதி

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

கனடிய எம்.பிக்களுடன்
சுமந்திரன், சாணக்கியன்
கலந்துரையாடல்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான, எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும்
இராசமாணிக்கம் சாணக்கியன்
ஆகிய�ோர் கனேடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர்.
கனேடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரின் அழைப்பின்பேரில், கனேடிய பாராளுமன்றத்துக்கு (23) சென்றிருந்தப�ோது,
இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இராசமாணிக்கம் சாணக்கியன்
தனது முகநூலில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்போது 15 இற்கும் மேற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது.
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ஊடகவியலாளர்களுக்கான
'அசிதிசி ஊடக காப்புறுதி'
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஊ டக வி ய ல ா ள ர ்க ளு க் கு
'அசிதிசி ஊடக காப்புறுதி '
வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும்
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரின் தலைமையில் டிசம்பர்
02 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளதாக அமைச்சரவைப் பேச்சாளரும் வெகுஜன ஊடகம் மற்றும்
தகவல்துறை
அமைச்சருமான
டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார். அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று (24) நடைபெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்
ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்தார். ஊடக நிறுவனங்களினத�ோ, ஊடகவியலாளர்களினத�ோ எவ்வித பங்களிப்புமின்றி
அரச ப�ொறுப்பாக கருதி இந்தப்
பணியை மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்
மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மன�ோ எம்.பி
வீடு திரும்பினார்
க�ொவிட்
த�ொ ற் றி னால் சுகவீ ன மு ற் று
கடந்த
பத்து நாட்க ள ா க
ம ரு த் து வ மனை யி ல்
அ னு ம திக்கப்பட்டிருந்த தமிழ் முற்ப�ோக்கு கூட்டணி தலைவர்
மன�ோ கணேசன் பூரண சுகம்
பெற்ற
நிலையில்
நேற்று
வீடு திரும்பினார். ஊடகங்களுக்கு இது பற்றி கருத்து கூறிய
மன�ோ எம்பி, “சுகவீனமுற்ற
வேளையில் எனக்கு ஆறுதல்களையும், ஆல�ோசனைகளையும் தெரிவித்து, மத வழிபாடுகளிலும் ஈடுபட்டு, அன்பையும்,
நம்பிக்கையையும்
நேரடியாகவும், ஊடகங்கள், த�ொடர்பு
சாதனங்கள் மூலமாகவும் தெரிவித்த அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து
க�ொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.26
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7169 விற்பனை 1.7858
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

534.00

கட்டார் ரியால்

55.29

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

665.86

சவூதி ரியால்

53.68

வாங்கும் 145.77 விற்பனை 150.65
விலை
விலை

வாங்கும் 265.16 விற்பனை 273.85
விலை
விலை

வாங்கும் 211.85 விற்பனை 219.78
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.98

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.81
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 09ம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 19

குறள் தரும் சிந்தனை
இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்
இடித்துரைத்து நல்வழி காட்டுபவரின்
துணையைப் பெற்று நடப்பவர்களைக்
கெடுக்கும் ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு?

நாட்டையே ச�ோகத்தில் ஆழ்த்திய
குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்து!

2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

கிண்ணியா பிரதேசமெங்கும்
இன்னுமே தணியாத ச�ோகம்!

கி

ண்ணியா
பிரதேசமெங்கும்
பலத்த அதிர்ச்சியும், ச�ோகமும்
நிறைந்த செய்தியுடன் நேற்றுமுன்தினம் காலை ப�ொழுது புலர்ந்தது.
மக்கள் முதலில் அச்செய்தியை நம்பவில்லை. வெறும் வதந்தியாக அச்செய்தி இருக்கக் கூடாதா என்று பலர் ஏங்கினர். ஆனால் அச்செய்தி உண்மைதான்
என்பது பின்னர் தெரிந்து விட்டது.
படகு விபத்து நடந்த ஆற்றுப்
பகுதியை ந�ோக்கி மக்கள் உடனடியாகவே விரைந்தோடினர். படகில் சென்றவர்களின் குடும்பத்தினர் அலடியடித்த-

தி

ருக�ோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள குறிஞ்சாக்கேணியில் இருந்து கிண்ணியாவுக்கு
பாடசாலை மாணவர்கள் அடங்கலாகப் ப�ொதுமக்கள் பலர் மிதவை படகு பாதையில் நேற்றுமுன்தினம் காலையில் பயணித்துக் க�ொண்டிருக்கும்
ப�ோது, அப்பாதை திடீரென உடைந்தது. அதனால்
அதில் பயணித்த நான்கு மாணவர்கள் உட்பட ஆறு
பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளத�ோடு, அப்படகுப்
பாதையில் பயணித்தவர்களில் 13 பேர் கிண்ணியா
வைத்தியசாலையிலும் 02 திருக�ோணமலை வைத்தியசாலையிலும் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இச்சம்பவமானது, குறிஞ்சாக்கேணி, கிண்ணியா,
திருக�ோணமலை அடங்கலாக நாடெங்கிலும் பேரதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதேநேரம் இச்சம்பவத்தினால் ஆத்திரமடைந்த
கிண்ணியா, குறிஞ்சாக்கேணி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த
சிலர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டத�ோடு, திருக�ோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.
த�ௌபீக்கின் வீட்டையும் சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
இம்மிதவைப் படகு உடைந்ததனால் இவ்வளவு
உயிரிழப்புக்கள் ஏற்பட்டிருப்பதை எவ்விதத்திலும்
ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாது. அதேவேளை இவ்விபத்தின் நிமித்தம் வன்முறைகளில் ஈடுபடுவதையும்
நியாயப்படுத்த முடியாது.
குறிஞ்சாக்கேணி, நடுவூற்று, காக்காமுனை உள்ளிட்ட பல பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்கள்
பல்வேறு தேவைகளின் நிமித்தம் கிண்ணியாவுக்குத்தான் அன்றாடம் செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதன்
முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்நாடு சுதந்திரமடைவதற்கு முன்னரே 1945 களில் இங்கு பாலம�ொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அப்பாலம்
அண்மைக் காலத்தில் சேதமடைந்து பாதிப்படைந்துள்ளது. அதனால் 750 மில்லியன் ரூபா செலவில்
இப்பாலத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான பணிகள் கடந்த
ஏப்ரல் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறான நிலையில் 175 மீற்றர் தூரம்
க�ொண்ட இந்த குறிஞ்சாக்கேணி ஆற்றைக் கடந்து
கிண்ணியாவுக்கு செல்லவென தற்காலிக மிதவைப்
படகு சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிஞ்சாக்கேணி பிரதேச மக்கள் கிண்ணியாவுக்கு செல்வதற்கு
மாற்றுப் பாதை இருந்த ப�ோதிலும், இந்த ஆற்றைக்
கடந்து குறுகிய நேரத்தில் சென்றடைய முடியும் என்பதால் இம்மிதவைப் படகுபாதையை மக்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
ஆனால் மிதவைப்பாதை பயணிகள் படகு சேவைய�ொன்றை ஆரம்பிப்பதாயின் அச்சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் படகு அதற்குரிய தகுதியைக் க�ொண்டிருக்கின்றதா? அப்படகின் பராமரிப்பு நிலைமை எத்தகையது?
என்பன தினமும் பரீட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அதேநேரம் மிதவைப் படகு, இயந்திரப் படகு உள்ளிட்டவற்றில் ஆற்றில�ோ அல்லது கடலில�ோ பயணிக்கும்
ப�ோது பயணிகள் உயிர்காப்பு அங்கிகளை அணிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட
வேண்டும். இவை அடிப்படை விடயங்களாகும்.
இவ்விடயங்களில் அதிகாரிகளும் பிரதேச சமூக
நல ஆர்வலர்களும் கவனம் செலுத்தி செயற்பட்டிருந்தால் இச்சோக சம்பவத்தை தவிர்த்திருக்கலாம்
என்பதுதான் மக்களது கருத்தாக உள்ளது. அதேநேரம் இப்பாலத்தை ஏற்கனவே நிரமாணித்து முடித்திருக்க வேண்டும். இதில் கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள்
கவனம் செலுத்தி இருக்க வேண்டும். அக்காலப் பகுதியில் 2020 க்கு பின்பு ப�ோன்று க�ொவிட் 19 த�ொற்று
அச்சுறுத்தலை இந்நாடு எதிர்கொள்ளவில்லை. இருந்தும் அதனை அவ்வாட்சியாளர்கள் செய்யத் தவறினர்.
ஆனாலும் தற்போதைய அரசாங்கம் இப்பிரதேச மக்களின் நலன்களைக் கருத்தில் க�ொண்டு 750 மில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கி இப்பாலத்தை நிர்மாணிக்கும்
பணிகளை ஆரம்பித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அதேநேரம் இச்சம்பவம் இடம்பெற்ற பின்னர் பயணிகள் பஸ் சேவைய�ொன்றை நேற்று முதல் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால்
இச்சேவையை ஏற்கனவே ஆரம்பித்திருந்தால் இவ்விபத்துக்கு முகம் க�ொடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது என்று பிரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்விபத்து ஏற்படக் காரணமாக அமைந்த காரணிகளை முன்கூட்டியே தவிர்த்து இருந்திருந்தால் இவ்வாறான ச�ோகத்திற்கும் கவலைக்கும்
உள்ளாக
நேரிட்டிருக்காது.
மேலும் குறிஞ்சாக்கேணி ஆற்றைக் கடப்பதற்கு
பயன்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற மிதவைப் படகைப்
ப�ோன்று கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள மட்டக்களப்பு,
திருக�ோணமலை, அம்பாறை மாவட்டங்களிலும்
படகுச் சேவைகள் உள்ளன. அத்தோடு மலையகத்திலும் மலைசார்ந்த பிரதேசங்களிலும் கூட பாதுகாப்பற்ற த�ொங்கு பாலங்களை மாணவர்களும்
மற்றைய மக்களும் பயணப்பாதைகளாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
ஆகவே மக்கள் தம் அன்றாட தேவைகளின் நிமித்தம் பயன்படுத்தும் பயணப்பாதைகளின் பாதுகாப்பை
உறுதிப்படுத்துவதில் அதிகாரிகளும் பிரதேச சமூகநல
ஆர்வலர்களும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
அதேநேரம் குறிஞ்சாக்கேணியில் இடம்பெற்றுள்ள
படகு விபத்து த�ொடர்பில் உரிய விசாரணைகளை
நடத்தி அதற்கு துணை புரிந்துள்ள காரணிகளை
அடையாளம் கண்டு இவ்வாறான அதிர்ச்சிகர விபத்துகள் இனியும் இந்நாட்டில் எங்கும் ஏற்படாத வகையில்
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். அதுவே
எல்லோரதும் எதிர்பார்ப்பாகும்.

editor.tkn@lakehouse.lk

ஆறு உயிர்கள் பலியான சம்பவத்தின்
பின்னணியிலுள்ள தவறுகள் எவை?
ஆற்றில் மூழ்கியவர்கள்
அவசரமாக வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு செல்லப்பட்டவுடன்,
மருத்துவர்கள் மற்றும்
உத்திய�ோகத்தர்கள் ஆற்றிய
அவசர சிகிச்சைப் பணிகள்
பாராட்டத்தக்கவை

படி சம்பவ இடத்துக்கு
ஓட�ோடிச் சென்றனர்.
எது நடக்கக் கூடாதென்று அனைவரும்
நினைத்தனர�ோ, அது
நடந்தே விட்டது.
கு றி ஞ ்சாக்ே க ணி
ஆறு
இப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆறு
பேரை
அநீதியாகப் பலி க�ொண்டு
விட்டது. கிண்ணியா
பிரதேசத்தை துயரம்
சூழ்ந்து க�ொண்டது. அங்கு ச�ோகம்
இன்னும் தணியவில்லை. அழுகைக்
குரல்களையே எங்கும் கேட்க முடிகின்றது.
இவ்வாறானத�ொரு அனர்த்தம் இடம்பெறுவதற்கு எங்கோவ�ொரு இடத்தில்
நிலவுகின்ற அலட்சியமே முதற் காரணமாக இருக்க வேண்டும். அக்காரணம்
என்ன?
இதுவே பலரது உள்ளத்திலும் எழுகின்ற வினாவாக உள்ளது.
திருக�ோணமலை
மாவட்டத்தின்
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட
குறிஞ்சாக்கேணி பகுதியில் சேவையில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த படகுப் பாதை
உடைந்து ப�ோகும் வரை சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள் எவரும் அங்கு நிலவிய
குறைபாடு என்னவென்பதை கவனிக்கவில்லையென்பதே
மக்களுடைய
ப�ொதுவான குற்றச்சாட்டாகும்.
கிண்ணியா பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் இந்தப் பாலம் நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தினால் நிர்மாணிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. 750 மில்லியன் ரூபா
நிதி ஒதுக்கீட்டில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள இந்த பாலம் 175 மீட்டர் தூரத்தை
க�ொண்டது எனவும் தெரியவருகின்றது.
இந்தப் பாதையில் மக்கள் பயணிப்பதற்காக படகுப் பாதையை கிண்ணியா
நகரசபை, கிண்ணியா பிரதேச சபை
மற்றும் கிண்ணியா பிரதேச செயலகம்
ஆகியன இணைந்து அனுமதி வழங்கியிருந்தன. இந்த அனுமதியானது உரிய
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையிலேயே வழங்கப்பட்டதாக அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் குறை
கூறுகின்றனர்.
தினகரனுக்கு செய்திகளைச் சேகரிப்பதற்காக குறித்த சம்பவத்தை நேரில் பார்வையிட நான் உடனடியாகவே அங்கு
சென்றிருந்தேன். கிண்ணியா பாலத்தில்
ப�ொலிசார்
குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடந்து விடக்
கூடாதென்பதில் ப�ொலிசார் அக்கறையாக இருந்தனர். அதேவேளை நீரில்
மூழ்கியவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சிக்கு எவராலும் இடையூறு ஏற்படக்
கூடாதென்பதிலும் ப�ொலிசார் அக்கறையாக இருந்தனர்.

அதேவேளை
திருக�ோணமலை_
மட்டக்களப்பு பிரதான வீதியிலுள்ள
கிண்ணியா பகுதியில் முப்படையினர்
குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அப்பிரதேசமெங்கும் ஒருவிதமான அதிர்ச்சியும் பரபரப்பும் ச�ோகமும் நிலவியதைக் காண
முடிந்தது.
ஒருபுறம் ஆற்றில் மீட்புப் பணிகள்
நடந்து க�ொண்டிருக்ைகயில் நான் முதல்
தடவையாக அனர்த்தத்தின் ப�ோது உயிரிழந்தவர்களின் பிரேதங்களை பார்வையிடுவதற்காக கிண்ணியா வைத்தியசாலைக்குச் சென்றேன். அங்கே ஒரே
வரிசையில் ஆறு பேரினதும் உடல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. உடல்கள்
அனைத்தும் வெள்ளைத் துணியினால்
மூடப்பட்டிருந்தன.
வைத்தியசாலை
ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியுடனும் பரபரப்புடனும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களும் பிரதேச
மக்களும் அழுது கண்ணீர் வடித்த
வண்ணம் இரு கைகளையும் ஏந்திய
வண்ணம் காணப்பட்டனர். எங்கும்
அழுகைச் சத்தங்களே கேட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது.
படகு கவிழ்ந்ததில் பலியான 6 பேரின்
உடல்கள் வரிசையில் கிடத்தப்பட்டிருக்க, மற்றும் ஒரு பக்கத்தில் சிலர் உயிருக்காகப் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருப்பதையும், வைத்தியசாலையின் வைத்தியர்கள்
மற்றும் ஊழியர்கள் அவசர சிகிச்சை

வழங்குவதில் அக்கறை காட்டி வந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. அவர்களது
பணிகளை என்றுமே மறக்க முடியாது.
ஒரு பக்கம் பலருக்கும் ஒக்சிஜன்
வழங்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்தது. மறுபக்கம் அம்பியுலன்ஸ் தயாராக நின்றது.
இருவரை மேலதிக சிகிச்சைக்காக திருக�ோணமலை ப�ொது வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு செல்வதற்கு உத்திய�ோகத்தர்கள் தயாராக நின்றார்கள். அனைத்து
வைத்தியசாலை ஊழியர்களும் தமது
கடமையை ப�ொறுப்பாக செய்ததை
அங்கே பார்க்க முடிந்தது.
குறித்த வைத்தியசாலையை பார்வையிட்ட பின்னர் அதே வீதியால் சம்பவம்
நிகழ்ந்த ஆற்றுப் பகுதிக்கு விரைந்தேன்.
அங்கு சென்று பார்த்த ப�ோது படகில்
இருந்து ஆற்றுக்குள் மூழ்கியவர்களைத்
தேடும் பணியில் கிராம இளைஞர்களும்
முப்படையினரும் சுழிய�ோடிகளும் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
மாணவர்கள் உட்பட பலரையும்
ஏற்றிச் சென்ற அந்த படகை (படகுப்
பாதை) பார்த்த ப�ோது மூன்று த�ோணிகள்
ப�ொருத்தப்பட்டு மேலால் பலகைகள்
ப�ோடப்பட்டு பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக
தென்பட்டது.
இக்கரையான கிண்ணியாவில் இருந்து
அக்கறையான
குறிஞ்சாக்கேணிக்கு
செல்லும் இந்த படகின் பயணத்துக்கு
அனுமதி க�ொடுத்தது யார் என்பதை
தேடி பார்க்க வேண்டியது அவசியம்
என்பதை நான் உணர்ந்தேன்.
ஆற்றை கடக்கும் ப�ோது பாதுகாப்பு
இல்லாதிருந்ததை உணர முடிந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் மாணவர்களும் பயணிக்கும் இந்த படகு பாதையின் ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் கவனமின்றி
செயற்பட்டது முக்கிய காரணம் என்பதும் புரிந்தது.
எது எப்படி இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க
வேண்டும் என்பதுதான் இங்கு முக்கியம். உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்கள்
பிரேத பரிச�ோதனை செய்யப்படாமல்
உறவினர்களிடம்
ஒப்படைக்கப்பட
வேண்டும் என்பதனையே அனைவரும்
எதிர்பார்த்தனர். அது நிறைவேறியது.
ஆனாலும் சிலர் கிண்ணியாவில்
மிக முக்கியமான இடங்களை மறித்து

படகு விபத்தில் மக்கள் பலியானதைக் கேள்வியுற்றதும், ஒரு
தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டமென்பதன் பேரில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதுடன்
ச�ொத்துகளுக்கும் சேதம் விளைவித்தமை நியாயமானதா?

ஆர்ப்பாட்டங்களை
மேற்கொண்டு
டயர்களை எரித்து தமக்கு நியாயத்தை
பெற்றுத் தருமாறு க�ோரினர். கிண்ணியா
பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் த�ொடர்பான செய்திகளை
திரட்டச் சென்ற ஊடகவியலாளர்களின்
கையடக்கத் த�ொலைபேசிகளை பறித்து
அதில் பதிவு செய்யப்பட்ட படங்கள்
மற்றும் வீடிய�ோக்களை அழித்த விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் அங்கு இடம்பெற்றன. ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்ட
சம்பவமும் நடந்தது. அவர்கள் அவ்வாறு
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டமை மிகவும்
கவலையைத் தருகின்றது.
கிண்ணியா பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினால்
அரச ச�ொத்துக்களுக்கும் சேதம் விளைவிக்கப்பட்டதாக
தெரியவருகின்றது.
இவ்வாறான செயல்களால் அரச அதிகாரிகள் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளதை இவ்விடத்தில் சுட்டிக் காட்டாமலிருக்க முடியாது.
அரசாங்கத்தினால் பாலம் அமைக்க
750 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப் பட்டிருந்த ப�ோதிலும் அதன் வேலைகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு மந்த கதியில் இடம்பெற்று வருவதைக் கண்டித்து ஏற்கனவே
ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட
இருந்தது. ஆனாலும் முழு நாட்டையுமே ச�ோகத்தில் ஆழ்த்திய இச்சம்பவத்தின் பின்னர் வீதிகளை மறித்து ஊடகவியலாளர்களை தாக்கி ஆர்ப்பாட்டம்
செய்வது ஒரு முட்டாள்தனமான செயல்
என்றே அங்கு நின்றிருந்த பலரும் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
இதேநேரம் கிண்ணியா தள வைத்தியசாலையிலும் ஒருவித பரபரப்பும்
பதற்றமும் நிலவிக் க�ொண்டிருந்தது.
அதன் காரணமாக அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பியுலன்ஸ் வண்டி
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு
மிக விரைவாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு
பாதுகாப்பு கருதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதைக் காணக் கூடியதாக இருந்தது.
ஏன் இவ்வாறான செயற்பாடுகள்
இடம் பெற வேண்டும் என்பதை நாம்
அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும். ந�ோயாளர்களின் நலன் கருதி இனமத வேறுபாடின்றி சுகாதாரத் துறையினர் சேவையாற்றிக் க�ொண்டிருக்கின்ற வேளையில்
வைத்தியசாலைகளுக்கு முன்னால் அதன்
பணிகளுக்கு இடையூறு விளைவிப்பது
மற்றும�ொரு தவறான விடயமாகும்.
எதிர்காலத்தில் இது ப�ோன்ற அசம்பாவிதங்கள் இடம்பெறும்போது இளைஞர்கள் மிகவும் நிதானமாகவும் முன்ய�ோசனையுடனும் செயற்பட வேண்டும்
என்பதே இப்பகுதி மக்கள் பலரதும்
கருத்தாக இருந்தது.
அதேசமயம் கிண்ணியா பிரசேதமெங்கும் பெரும் ச�ோகம் நிலவி வருகின்றது.
பாடசாலை ந�ோக்கிப் புறப்பட்ட மாணவர்களில் நால்வரைப் பறிக�ொடுத்த
குடும்பத்தினர் அழுது புலம்பியபடி உள்ளனர். அவர்களது துயரத்தைப் பார்க்ைகயில் எமக்கும் கண்ணீர் வருகின்றது.
மீதமான இருவரின் குடும்பத்தினரும்
கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இவ்வாறான துயரம்
இனிமேலும் நிகழ்ந்து
விடக் கூடாதென்பதே
அனைவரதும் பிரார்த்தனையாக உள்ளது.

நேரடி ரிப்போட்-:

அப்துல்சலாம் யாசீம்...?
(ர�ொட்டவெவ குரூப் நிருபர்)
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

தி

ருக�ோணமலை, கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி ஆற்றில்
ேநற்றுமுன்தினம் காலை
படகு கவிழ்ந்து 6 பேர் பலியான
சம்பவம் த�ொடர்பில் விசாரணை
நடத்துமாறு கிழக்கு மாகாண
ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு
பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

இச்சம்பவம் குறித்து உடனடியாக
விசாரணை நடத்தி மேற்படிஆற்றில் படகு பாதுகாப்புடன் பயணம்
செய்யவும் அதனைப் பராமரிக்கவும்
அனுமதி வழங்கப்பட்டமை குறித்து
விபரங்களை
சமர்ப்பிக்குமாறும்
ஆளுநர் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்.
இது த�ொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்காக விசேட
குழுவ�ொன்று
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக
விசேட விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு ப�ொலிசாருக்கு ஆளுநர்
ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
இதேவேளை படகு கவிழ்ந்து
விபத்திற்குள்ளாகி 6 பேர் மரணமடைந்த சம்பவம் த�ொடர்பில்
மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக
ப�ொலிஸார்
தெரிவித்துள்ளனர்.
கிண்ணியா ப�ொலிஸாரால் ஒருவ-

ரும் திருக�ோணமலை ப�ொலிஸாரால் இரண்டு பேரும் இவ்வாறு
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ம�ோட்டார் ப�ொருத்தப்பட்ட மிதப்புப் பாலத்தை இயக்கிய மூவரே
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து ப�ொலிஸார்
த�ொடர்ந்தும் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இது இவ்விதமிருக்க குறிஞ்சாக்கேணியிலிருந்து கிண்ணியாவிற்கு
இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபைக்கு
ச�ொந்தமான பஸ் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளது. பாதுகாப்பான
பயணம் உறுதி செய்யப்படும் வரை
பஸ் சேவை நடத்தப்படுகின்றது.
படகு விபத்தில் உயிர் தப்பி
கிண்ணியா தளவைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆறு பேர்
நேற்று (24) நண்பகல் சிகிச்சையை
முடித்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். எல்லாமாக 27 பேர் வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
படகு விபத்து த�ொடர்பாக மனதை
உருக்கும் செய்திய�ொன்று வெளிவந்துள்ளது. முதியவர�ொருவர் தனது
பேரனை பாடசாலைக்கு அனுப்புவதற்காக படகுப் பாதையில் ஏறியிருந்தார். பாதை கரையை அடைவதற்கு
ச�ொற்ப தூரமே இருந்தது. இரண்டாம் வகுப்பில் படிக்கும் தனது
பேரனை பாடசாலைக்கு கூட்டி
வந்து க�ொண்டிருந்தார். பாதை தண்ணீரில் மூழ்கி, புரண்டு க�ொண்டிருக்கையில் தன்னையும் ப�ொருட்படுத்தாமல் பேரனை கெட்டியாகப்
பிடித்துக் க�ொண்டு நீச்சலடித்தார்.
அதற்குள் பாதை புரண்டதை கண்ட
பலரும் தண்ணீரில் குதித்து மூழ்கியிருப்பவர்களை
காப்பாற்ற
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படகு விபத்தையடுத்து இடம்பெற்ற
வன்முறையில் அதிகளவு சேதங்கள்!
பாடுபட்டுக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
அந்தச் சமயம் ஓர் இளைஞன் முதியவரிடமிருந்து சிறுவனை வாங்கிக்
க�ொண்டு கரையில் க�ொண்டு வந்து
சேர்த்து விட்டான். நீரின் ஆழத்தில்
தன்னை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியாமல் முதியவர் திணறினார். பலரும் ஒர�ொவரைய�ொருவர்
காப்பாற்ற மேற்கொண்ட பெரும்
பிரயத்தனங்களுக்கு மத்தியில் அந்த
முதியவர் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து
ப�ோனார். இச்சம்பவம் பெரும்
ச�ோகத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதேசமயம்
நேற்றுமுன்தினம்
குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்தில்
மரணித்த பாடசாலை மாணவர்-

கள் மற்றும் ஏனைய�ோருக்கான
விசேட துஆப் பிரார்த்தனை
நேற்று இடம்பெற்றது.
முள்ளிப்பொத்தானை பாத்திமா
பாலிகா மகா வித்தியாலய வளாகத்தில், அதிபர் எஸ்.ஏ.றம்ஸி
தலைமையில்,
நேற்று
இந்த
பிரார்த்தனை
நடைபெற்றது.
இதில் பாடசாலை ஆசிரியர்கள்
மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து
க�ொண்டு, மரணித்தவர்களுக்காக
துஆப் பிரார்த்தனை செய்தார்கள்.

ஊடகவியலாளர்கள்
மீது தாக்குதல்!
கிண்ணியாவில் இடம்பெற்ற
படகு விபத்தை அடுத்து அங்கு

ஊடகவியலாளர்கள்
தங்களை அறிமுகப்படுத்திய
பின்னரும், அவர்களது
ஊடக உபகரணங்கள்
பறித்தெடுக்கப்பட்டு
காண�ொளி
காட்சிகள் அழிப்பு!

C

olombo City Centre இற்கு வரும்
வாடிக்கையாளர்கள் அனைரும்
மிகச் சிறந்த ஷ�ொப்பிங்
சலுகைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும்
அதேநேரம், அவர்களுக்கு பிரத்தியேக
நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கக் கூடிய
Black Friday ஊக்குவிப்புத் திட்டம�ொன்றை
நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும்
தயார் நிலையில் உள்ளன. இதற்கமைவாக
Colombo City Centre இல் நீங்கள்
விரும்பியவாறு ஷ�ொப்பிங் செய்யவும்,
அனுபவிக்கவும்சலுகைகளை
பெற்றுக் க�ொள்ளவும் முடியும்.

நீங்கள் ரூ.9,999 இற்கு அதிகமான
த�ொகையில் க�ொள்வனவு செய்யும் ப�ோது
வாகன தரிப்பிட கட்டணம் அறவிடப்பட
மாட்டாது. அதேப�ோல் ரூ.15,000 இற்கு
அதிகமான
த�ொகையில்
க�ொள்வனவு
செய்யும் ப�ோது CCC யின் பெறுமதியான
அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
மேலும், ரூ. 15,000 முதல் 19,000 வரையான
க�ொள்வனவுகளுக்கு ரூ. 500 பெறுமதியான
அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ. 20,000 முதல் 24,999 - பெறுமதியான
க�ொள்வனவுகளுக்கு ரூ.1000 பெறுமதியான
CCC அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ.25,000 முதல் 29,999 பெறுமதியான
க�ொள்வனவுகளுக்கு ரூ.1500 பெறுமதியான
CCC அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ.30,000 முதல் 34,999 பெறுமதியான

அச்சுறுத்தல் மூலம்
மக்களுக்கான தகவல்
அறியும் உரிமை
மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக
பல தரப்பினரும் கண்டனம்!
நடந்த க�ொந்தளிப்பான
நிலைமையை காண�ொளி
எடுத்த செய்தியாளர்கள்
சிலர் தாக்கப்பட்டதுடன்
பல செய்தியாளர்களின்
கையடக்க த�ொலைபேசிகள் பறிக்கப்பட்டமை
குறித்து பல தரப்பினரும்
கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அத்தொலைபேசிகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட
காட்சிகள் அழிக்கப்பட்ட
பின்னர்
த�ொலைபேசிகள்
உரியவர்களிடம்
ஒ ப்படைக ்க ப்பட் டு ள் ளன. தகவல் அறியும்
உரிமையை மீறும் விதத்தில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நடந்து க�ொண்டது
குறித்து பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கிண்ணியாவில் ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்ட இளைஞர்களே இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. கிண்ணியாவில் நேற்றுமுன்தினம் இடம்பெற்ற படகு விபத்தில்
பலர் உயிரிழந்ததை த�ொடர்ந்து,
அங்கு பெரும் க�ொந்தளிப்பான
நிலைமை உருவாகியதும் ஆர்ப்பாட்டமும் வன்முறைகளும் இடம்பெற்றன.
இளைஞர்கள்
கும்பல�ொன்று
ஆக்ேராஷத்துடன் வீதியில் டயர்களை க�ொளுத்தி வைத்தியசாலை,
பிரதேச செயலகத்தை முற்றுகையிட்டதாவும் அலுவலக கண்ணாடிகள்
உடைக்கப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ஒருவரின் வீடும் சேதமாக்கப்பட்டது.

நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள்
ஆத்திரத்துடன் க�ோசமெழுப்பியபடி
பேரணியாக சென்றனர். அதனை
காண�ொளியாக படம் எடுத்தவர்கள்
விரட்டிப் பிடித்து தாக்கப்பட்டனர்.
தாக்கப்பட்டவர்களில் ஊடகவியலாளர்களும் அடங்குகின்றனர்.
இதன் ப�ோது தாங்கள் செய்தியாளர்கள் என அடையாளப்படுத்திய
பின்னரும் பலர் அங்கே சூழ்ந்து
க�ொண்டு, ஊடகவியலாளர்களை
கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். அத்துடன் கையடக்கத் த�ொலைபேசிகள்,
கமராக்கள் பறிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த காட்சிகள் அழிக்கப்பட்டன.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பாக இங்குள்ள
ஊடகவியலாளர்கள் பெரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிலரது கையடக்க த�ொலைபேசிகள் அந்த கும்பலால் திருடப்பட்டுள்ளன. அதேவேளை திருக�ோணமலையை சேர்ந்த செய்தியாளர் ஒருவர்
நேரலை ஒளிபரப்பிக் க�ொண்டிருந்த
ப�ோது, தாக்கப்பட்ட சம்பவமும்
இடம்பெற்றுள்ளது.
அவரின் இரண்டு கையடக்க
த�ொலைபேசிகள்
பறிக்கப்பட்டு
அவற்றிலிருந்த காட்சிகள் அழிக்கப்பட்ட பின்னர், ஒரு கையடக்க
த�ொலைபேசி திருப்பிக் க�ொடுக்கப்பட்டதாக குறித்த செய்தியாளர்
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு பதிவு செய்துள்ளார்.
அதேவேளை சம்பவத்தில் பிரதேசசபை முக்கியஸ்தர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சஞ்சீவன்...?

மிகச் சிறந்த Black Friday அனுபவத்தை
பெற்றிட Colombo City Centre அழைப்பு
க�ொள்வனவுகளுக்கு
ரூ.2000
பெறுமதியான CCC அன்பளிப்பு
வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ. 35,000 முதல் 39,999 பெறுமதியான க�ொள்வனவுகளுக்கு
ரூ. 2500 பெறுமதியான CCC
அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ.40,000 முதல் 44,999 பெறுமதியான க�ொள்வனவுகளுக்கு
ரூ. 3000 பெறுமதியான அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
ரூ. 45,000- முதல் 49,999- பெறுமதியான க�ொள்வனவுகளுக்கு
ரூ. 3500 பெறுமதியான CCC
அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும்.
இதற்காக நீங்கள் 2021 நவம்பர் 26ஆம் திகதிக்கான சகல பற்றுச்சீட்டுகளையும் விசாரணை
கவுண்டரில் சமர்ப்பித்து அன்பளிப்பு வவுச்சர்களை பெற்றுக்
க�ொள்ளுங்கள்.

ரூ. 50,000 இற்கும் அதிகமாக
செலவு செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு சலுகை வழங்கப்படும்.
இதன் ப�ோது ரூ. 50,000 பெறுமதியான அன்பளிப்பு வவுச்சர்
சிறப்பு சீட்டிழுப்பின் மூலம்
வழங்கப்படும்.
க�ொடுப்பனவின் ப�ோது இந்த
சிறப்பு சலுகைகளுக்கு மேலதிகமாக வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்றும் மறக்கமுடியாத ஷ�ொப்பிங் அனுபவத்தை
வழங்கும் ந�ோக்கில் பல்வேறு
ப�ொழுதுப�ோக்கு
நிகழ்வுகள்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், காலை முதல்
பல்வேறு இசை மற்றும் நடன
நிகழ்ச்சிகள், மாலை சிறுவர்களுக்கான மெஜிக் ப�ோட்டிகள்
மற்றும் இரவு இசைக்கச்சேரி
ஆகிய நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஷ�ொப்பிங்
செய்வதற்கும்,
உங்களுக்கு விருப்பமான உணவு-

களை உண்ணுவதற்கும், நீங்கள் விரும்பிய
ப�ொழுதுப�ோக்கு அம்சங்களை அனுபவிப்பதற்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆர�ோக்கியமான ஒரே இடமாக இதனை சுட்டிக் காட்ட
முடியும். மிகச் சிறந்த சூப்பர் மார்கெட்டுகள்,
ப�ொழுதுப�ோக்கு
நிகழ்வுகளுக்குரிய
இடங்கள்,
உங்களுக்குத்
தேவையான
சுவைக்கேற்ப உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உணவுகளை உண்ணக் கூடிய உணவகங்கள் உங்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2021 நவம்பர்
26ஆம் திகதி மு.ப. 8.00 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை நடைபெறும். உங்களுக்கு இந்த
வருடத்தின் மிகச் சிறந்த ஷ�ொப்பிங் அனுபவத்தைப் பெற்றுக் க�ொள்ள இன்றே உங்களுக்கான தினத்தை முன்பதிவு செய்திடுங்கள். மேலதிக விபரங்களுக்கு Colombo City
Centre Facebook Instagram பக்கங்களுக்கு
வாருங்கள்.
உங்கள் நண்பர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள�ோடு ஷ�ொப்பிங் செய்து சலுகைகளை
பெற்று மகிழுங்கள்.
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ஈஸ்டர் தாக்குதல்களுக்கு...
ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அறிக்கையின் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துமாறு பல தடவைகள்
கூறினாலும் அதிகாரிகள் அதனை
நடைமுறைப்படுத்த முற்படுவதில்லையென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதி
ஆணைக்குழுவின்
பரிந்துரைகள்
அமுல்படுத்தப்பட
வேண்டுமெனவும்
அவர்களால்
அதனைச் செய்ய முடியாவிட்டால்
அதனைச் செய்யக்கூடிய ஒருவரிடம்
இந்தப் பணியை ஒப்படைக்க வேண்டுமெனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்த வழக்கில் நீதி வழங்கப்பட

வேண்டும் மற்றும் தாக்குதல்களுக்குப் பின்னாலுள்ள உண்மையை
மட்டுமே தாங்கள் விரும்புவதாகவும் தயவுசெய்து இந்த உண்மையை
மறைக்க முயற்சிக்காதீர்கள் என்றும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள்
இந்த தாக்குதல்களுக்கு நீதி வழங்குவதாக உறுதியளித்தவர்கள் என்றும்
தற்போது, எதுவுமே நடக்காதது
ப�ோல் வாழ்கிறார்களெனவும் அப்படியான நடத்தையை ஏற்றுக்கொள்ள
முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அரச ஊழியர்களது...
அரசாங்கம்
மேற்கொண்டுள்ள
ப�ொருத்தமில்லாத தீர்மானமாகுமென
எதிர்க்கட்சி எம்பி ரஞ்சித் மத்துமபண்டார பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
அரசாங்கம் அந்த தீர்மானத்தை மீள்பரிசீலனை செய்யவேண்டும் என்றும்
அவர் சபையில் கேட்டுக்கொண்டார்.
வருடாந்தம் புதிதாக 50 ஆயிரம் அரச
சேவை வெற்றிடங்கள் நிலவுகின்ற
நிலையில் அதற்காக காத்திருக்கின்றவர்களுக்கு பெரும் அநீதியே ஏற்படும்
என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அரசாங்க வேலை வாய்ப்புக்காக
காத்திருக்கும் படித்த இளைஞர்,யுவதிகள் மேலும் ஐந்து வருடங்கள் காத்திருக்க நேருகிறது. அதனால் பல்வேறு
பிரச்சினைகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று ப�ொது நிர்வாக

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் வரவு செலவு திட்டம் மீதான
குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றும்
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
விவாதத்தில் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய அவர்: அரசாங்கம் அரச ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லையை
65 ஆக அதிகரித்துள்ள நிலையில்
தற்போது அமைச்சுக்களில் பதவியிலுள்ள செயலாளர்கள் 65 வயது வரை
குறித்த பதவியில் இருக்க நேரிடுகிறது.
அதேப�ோன்று இப்போது பதவியில்
உள்ள ப�ொலிஸ்மா அதிபர் த�ொடர்ந்து
65 வயது வரை பதவியில் இருப்பார்.
இதனால் அடுத்த வருடங்களில் பதவி
உயர்வுக்காக காத்திருப்பவர்கள் உளரீதியாக பாதிப்புக்களை எதிர்நோக்க
நேரிடும்.

பாதிக்கப்பட்ட சகல...
விவசாயக் காப்புறுதிச் சபை
ஊடாக நட்டஈடு வழங்கப்படும் என
விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த
அலுத்கமகே தெரிவித்தார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று (24) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை
தெரிவித்தார்.
விவசாயிகளுக்கு தேவையான
விதைகள் மற்றும் உரங்களை இலவசமாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கடந்த வாரம் 11
ஆயிரம் ஹெக்டயார் பயிர்ச் செய்கைகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டதாகவும்

யாழ் மாவட்டத்திற்கே அதிக சேதம்
ஏற்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும், நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கடந்த 03 மாதங்களாக நிலவும்
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நெல்
மாத்திரமன்றி மரக்கறி உள்ளிட்ட
பயிர்களும்
சேதமடைந்துள்ளன.
ஒவ்வொரு மாதமும் 20 நாட்களுக்கும் மேலாக பெய்து வரும் மழையினால் மரக்கறி பயிர்செய்கை சேதமடைந்துள்ளதாகவும்,
இதனால்
மரக்கறிகளின் விலை உயர்வடைந்துள்ளதாகவும் விவசாய அமைச்சர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

சுமந்திரன் எம்.பி குழுவினரது...
ஏதும் நாட�ோ ஏதும் விடயம் த�ொடர்பில் பேச அழைத்தால் அரசு அதனை
நிராகரிக்காது எனவும் தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடக மாநாட்டிலே அமைச்சர்
இதனை தெரிவித்தார்.
அரசியல் தீர்வு த�ொடர்பில் பேசுவதற்கு சுமந்திரன் உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகள் அமெரிக்காவுக்கு சென்று
வந்தனர்.அரசாங்க தரப்பிற்கு இது
த�ொடர்பில் அழைப்பு வரவில்லையா?
என எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதி-

லளித்த அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது, அரச தரப்பிற்கு இவ்வாறு
எந்த அழைப்பும் கிடைக்கவில்லை.
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்புடன்
தனிப்பட்ட ரீதியில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையென்றே அதனை கருதுகிறேன். சர்வதேச அமைப்போ வேறு
ஏதும் நாட�ோ ஏதும் விடயம் அல்லது
தலைப்பில் பேச அழைத்தால் அரசு
அதனை நிராகரிக்காது. ஆனால் இன்று
வரை அவ்வாறு எந்த அழைப்பும் வரவில்லை என்றார்.

நாட்டில் அனைத்து மதங்களையும்...
அதேப�ோன்று ஒழுக்கமுள்ள சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கும் பல்வேறு
திட்டங்களை புத்த சாசன, மத விவகார,
கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு மேற்க�ொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.
அதேவேளை, நாட்டில் நிலையான
அபிவிருத்தி ஏற்பட வேண்டுமானால்
ப�ொருளாதார
அபிவிருத்தியைப்
ப�ோன்றே ஆன்மீக ரீதியான அபிவிருத்தியும் அவசியம் என்றும் சபையில்
தெரிவித்த பிரதமர், ஒழுக்கமுள்ள சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவது முக்கியமாகும் என்றும் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று புத்தசாசன சமய மற்றும் கலாசார
அலுவல்கள் அமைச்சு, தேசிய மரபுரிமைகள் அமைச்சு, ப�ொது நிர்வாகம்,மாகாண சபைகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அமைச்சு உள்ளிட்ட
அமைச்சுக்களுக்கான வரவு செலவு

திட்டம் மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான
குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றும்
ப�ோதே பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
விவாதத்தில் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய பிரதமர்:
நாட்டின் பிரஜைகளை சிறந்த குணாதிசயம் மற்றும் ஒழுக்கமுள்ள பிரஜைகளாக உருவாக்குவதற்கான ப�ொறுப்பு
புத்த சாசன,மத அலுவல்கள் மற்றும்
கலாசார விவகார அமைச்சுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கிணங்க புத்த தர்மத்தை திரிபு
படுத்தாமல் பாதுகாப்பது, புத்த சாசனத்தை பாதுகாப்பது, ப�ௌத்த மத
வழிபாட்டுத் தலங்களை மேம்படுத்துவது, பாதுகாப்பது உள்ளிட்ட
பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எமது
அமைச்சினால்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றும் பிரதமர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

பாராளுமன்றை தவறாக...
மரணித்தவர்களுக்கும் கிண்ணியா
நகரசபை முதல்வரே ப�ொறுப்புக்கூற
வேண்டும் என இராஜாங்க அமைச்சர்
நிமல் லான்சா பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
படகுப் பாதை சேவைக்கு அனுமதி
பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ள இம்ரான்
மஹ்ரூப் எம்பியும் இதற்குப் ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டும் என்றும் இராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
விபத்தில் உயிரிழந்த அப்பாவிகளுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டுமானால் நகரசபை முதல்வர் பதவி
நீக்கப்பட வேண்டும் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் சபையில் கேட்டுக்கொண்டார்.
எதிர்க்கட்சி எம்.
பியான இம்ரான் மஹ்ரூபின் மைத்துனரே படகுச் சேவைக்கு அனுமதி
வழங்கிய கிண்ணியா மேயராவார்.
விபத்துக்குள்ளான
படகுப்பாதை
சேவையை முன்னெடுத்தவரும் இம்ரானின் நெருங்கிய உறவினராவார்
எனவும் அவர் தெரிவித்தார். அமைச்சின் அறிவிப்பாக விசேட கூட்ட�ொன்றை நேற்று பாராளுமன்றத்தில்
முன்வைத்தப�ோதே
இராஜாங்க
அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
மேற்படி விபத்து த�ொடர்பில் மேலும்
தெரிவித்த அவர்,
படகுச் சேவைக்கு அனுமதி
வழங்க வேண்டாம் என கூறியும்,
அனுமதி வழங்கிய கிண்ணியா நகரசபையே இந்த விபத்துக்கு ப�ொறுப்புக்-

கூற வேண்டும். கிண்ணியா மேயரின்
செயற்பாடுகளே இந்த விபத்துக்குக் காரணம்.
படகு சேவையை
முன்னெடுப்பதற்கான அனுமதியை
வழங்கும் அதிகாரம் கிண்ணியா நகரசபைக்கு இல்லை. இல்லாத அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி படகு சேவைக்கு
அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்துத் த�ொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம்
உரையாற்றிய இம்ரான் மஹ்ரூப் எம்.
பியின் மைத்துனரே கிண்ணியா நகரசபையின் மேயராக பதவி வகிக்கிறார்.
எஸ்.எம். த�ௌபீக் எம்.பி பாலத்தை
அமைக்க அடிக்கல்லை மாத்திரமே
நாட்டினார்.
எனினும் விபத்துக்குள்ளான படகு
சேவையை முன்னெடுக்க இம்ரான்
மஹ்ரூப் எம்.பியே அனுமதி வழங்கியிருந்தார்.எனவே
பாராளுமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்தி இம்ரான்
மஹ்ரூப் எம்.பி அரசியல் செய்யப்
பார்க்கின்றார். இம்ரான் மஹ்ரூப் எம்.
பியும் இந்த விபத்துக்குப் ப�ொறுப்புக்கூற வேண்டும்.
அப்பம் சுடுவதுப�ோல பாலத்தை
அமைக்க முடியாது. எவ்வாறாயினும்
இதுப�ோன்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் நிகழ்வதை தடுக்கும்
வகையில் குறித்த பாலத்தை விரைவில்
நிர்மாணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் மேலும்
தெரிவித்தார்.

மிதப்புப் பாலத்தை இயக்கிய
இருவர் உட்பட மூவர் இவ்வாறு
கை து ச ெ ய ்ய ப ்ப ட் டு ள ்ள தா க
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார். குறிஞ்சாக்கேணியில்
மிதப்புப் பாலம் நீரில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளானதில் அதில் பயணித்த
04 சிறுவர்கள் உட்பட 6 பேர் உயிரிழந்ததுடன், 20க்கும் மேற்பட்ட�ோர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.இந்தச்
சம்பவத்தை அடுத்து அந்த மிதப்பு

பாலத்தை இயக்கியவர்கள் தலைமறைவாகியிருந்தனர்.
சம்பவம் த�ொடர்பில் சந்தேகநபர்களை தேடி பல க�ோணங்களில்
விசாரணைகளை
மேற்கொண்ட
ப�ொலிஸார் 03 பேரையும் கைது
செய்துள்ளனர்.
இவர்களில் கிண்ணியா ப�ொலிஸாரினால் ஒருவரும், திருக�ோணமலை
ப�ொலிஸாரால் இரண்டு பேரும்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளளனர்.

டிப்பருடன் ஆட்டோ...
காயமடைந்துள்ளார்.
இந்த விபத்து நேற்று (24) காலை
இடம்பெற்றுள்ளதுடன்,
இதன்ப�ோது முச்சக்கர வண்டியின் சாரதிக்கு
மேலதிகமாக
ஆண�ொருவரும்
பெண்ணொருவரும் பயணித்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
விபத்தில் முச்சக்கரவண்டியின் சாரதியும் அதில் பயணித்த நபருமாக

இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். படுகாயமடைந்த பெண் ப�ொலன்னறுவை
வைத்தியசாலையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதுடன், டிப்பர் சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்தச் சம்பவம் த�ொடர்பில்
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இரசாயன உரத்தை தனியார்...
அரசாங்கத்தினால் எவ்வித சலுகைகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது
என்றும் அமைச்சர் மஹிந்தானந்த
அழுத்கமகே தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு புதன்கிழமை (24) நடைபெற்ற
ப�ோது இதனைத் தெரிவித்த அவர்
மேலும் குறிப்பிடுகையில் ,
பசுமை விவசாயத்தினை இலக்காகக் க�ொண்டு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவினால் இரசாயன உர இறக்குமதியை தடை செய்து கடந்த ஏப்ரல்
26 ஆம் திகதி வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த தீர்மானத்தில் பல்வேறு
சவால்களை
எதிர்கொண்ட
ப�ோதிலும் , சேதன உரத்தினைப்
பயன்படுத்தி 6 இலட்சத்து 50,000
ஹெக்டயரில் பயிர்ச்செய்கை மேற்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறிருப்பினும் மக்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவமளிக்கும் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் இரசாயன உர
இறக்குமதிக்காக தடை நீக்கி அதுகு-

றித்த வர்த்தமானி அறிவித்தலையும்
இரத்து செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய இன்று முதல் தனியார்
துறையினருக்கு இரசாயன உரத்தை
இறக்குமதி செய்து விநிய�ோகிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
எனினும் அரசாங்கத்தின் பசுமை
விவசாய க�ொள்கையின் எவ்வித
மாற்றமும் இல்லை என்பதால் அரசாங்கத்தினால் எந்தவ�ொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இரசாயன உரம் இறக்குமதி
செய்யப்பட
மாட்டாது.இரசாயன
உரத்தினை உபய�ோகிப்பவர்களுக்கு
எவ்வித நிவாரணமும் வழங்கப்பட
மாட்டாது.
உர தட்டுப்பாடு மாத்திரமின்றி
அண்மையில் நாட்டில் நிலவிய சீரற்ற
காலநிலை காரணமாக நெல் மற்றும்
மரக்கறி உள்ளிட்ட பல பயிர்செய்கைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.தமது
விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால்
நஷ்டமடைந்துள்ள விவசாயிகளுக்கு
அரசாங்கத்தினால் உரிய நஷ்ட ஈடு
வழங்கப்படும் என்றார்.

தமிழக முதல்வருடன்...
இச்சந்திப்பின் ப�ோது இலங்கை, இந்திய
மீனவர் பிரச்சினை குறித்து கவனம் செலுத்-

டிலுருந்து நீக்குங்கள் என்று க�ோரினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த சபைக்கு தலைமைதாங்கிய வேலு குமார் எம்.பி '' அவரின்
கருத்து வெளியிடும் உரிமைக்கு என்னால்
இடையூறு செய்ய முடியாது'' என்றார்.
இதற்கு ஆளும் தரப்பிலிருந்து கடுமையாக எதிர்ப்பு வந்தது. த�ொடர்ச்சியாக
க�ோஷம் எழுப்பிய ஆளும் தரப்பு எம்.
பிக்கள் அதனை ஹன்சாட்டிலிருந்து நீக்குமாறு வலியுறுத்தினர். ''உங்களுடைய
க�ோரிக்கை இருந்தால், நான் அதனை
சபாநாயகரிடம்
முன்வைக்கின்றேன்''
என வேலுகுமார் எம்.பி பதிலளித்தார்.
இதன்போது எழுந்து நின்ற ஆளும்
தரப்பு எம்.பி. ம�ொஹமட் முஸம்மில்,
விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்பாகும். இந்த
நாட்டில் இலட்சக் கணக்கில் மக்களை
க�ொன்றவரை மாவீரராக கூறி இந்த
சபையில் கருத்து வெளியிட முடியாது.
இது அவரின் கருத்தல்ல. இது இனவாதத்தை உண்டாக்கும் செயலாகும். தயவு
செய்து அந்தக் கருத்தை ஹன்சாட்டிலிருந்து நீக்குங்கள், நீங்களே இப்போது
சபைக்கு தலைமை ஆசனத்தில் இருக்கின்றீர்கள். இதனால் நீங்கள் ஹன்சாட்டிலிருந்து நீக்குங்கள் என்றார்.
இதற்குப் பதிலளித்த வேலுக்குமார்
எம்.பி, ''எனக்கு சபாநாயகரிடம் முன்வைக்கும் நிலையியல் கட்டளையே
உள்ளது. அதன்படி அதனை அவரிடம்
முன்வைக்கின்றேன்'' என்றார்.
சர்ச்சை நீடித்ததுடன் தமிழ்த் தேசிய
மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் எம்.பி கருத்து

தப்பட்டதாக இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் தெரிவிக்கின்றது.

முன்வைத்தத�ோடு
''அனைவருக்கும்
கருத்துச் சுதந்திரமுள்ளது. ஒரு தரப்பு
சார்ந்த
கருத்துக்களை
கூறுகையில்
அதனை பெரும்பான்மை சமூகம் விரும்பவில்லையென்றால் அதனை தடுக்க
முயலக் கூடாது. அவரை மெளனிக்கச்
செய்யவும் வேண்டாம்'' என்றார்.
இதனை த�ொடர்ந்து மேலும் சில
ஆளும் தரப்பு எம்.பிக்கள் ஆட்சேபனை
முன்வைத்தத�ோடு பிரமித பண்டார
தென்னக�ோன் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
''இந்த பாராளுமன்றத்தில் சிறப்புரிமைகளை இவ்வாறு பயன்படுத்த முடியாது.
பயங்கரவாத தலைவரை தேசியத் தலைவராக எந்தப் பாராளுமன்றத்திலாவது
கூறுவார்களா? அதற்கு அனுமதி வழங்க
வேண்டாம்.
இவர்கள்
பிரபாகரனை
நெல்சன்
மண்டேலா, மகாத்மா காந்திக்கு சமமாக
கூற முற்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்
பயங்கரவாத தலைவரே என்றும் அவர்
தெரிவித்தார்.
இதற்குப் பதிலளித்த வேலுக்குமார்
எம்.பி. இதனை ஹன்சாட்டில் இருந்து
நீக்குவது த�ொடர்பான சபாநாயகருக்கு
அறிவிப்பதாக குறிப்பிட்டார்.
இதனையடுத்து தனது உரையை
த�ொடர்ந்த கஜேந்திரன் எம்.பி. '' நாடு
அழிவுப் பாதையில் செல்கின்றது. வீடு
க�ொளுத்துகிற ராசாவுக்கு நெருப்பெடுத்துக்கொடுக்கின்ற மந்திரிகளாக நீங்கள்
இருக்க வேண்டாம்'' என்றும் குறிப்பிட்டார்.
அத்துடன் இந்த சர்ச்சை நிறைவுக்கு
வந்தது.

(03 ஆம் பக்கத் தொடர்)

இதற்கு யாரை குற்றம் ச�ொல்லிப்
பயனில்லை.
கிண்ணியா
நகர
சபை மற்றும் பிரதேச சபை என்பன
முறையாக
செயற்படுத்தப்படாதது
குறித்து திருக�ோணமலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் த�ொடர்பில்
கவலை தெரிவிக்கிறேன். இப்படியான இழப்புக்கள் எமக்குத் தேவையில்லை.
மூவின மக்களின் உரிமைகள் த�ொடர்பிலும் அதிகாரப்பகிர்வு த�ொடர்பிலும்
பிரிட்டன் காலம் முதல் பல அரசியலமைப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இறுதியில் சிறிய நாட்டை 09 ஆக
பிரித்துள்ளோம்.தமிழ் மக்கள் தமது
உரிமையை க�ோரிய ப�ோது 09 மாகாண

சபைகளை அமைத்துள்ளோம்.இந்து
ஒப்பந்தம் குறித்தும் மாகாண சபைக்களுக்கு ஒதுக்கும் நிதி பற்றியும் பேசுகிற�ோம். மாகாண சபை முறை எம்மீது ஏற்றப்பட்ட சுமையாகும். அதனை ஒழிக்க
வேண்டும். ஆனால் தமிழ்மக்களும்
முஸ்லிம் மக்களும் தமது உரிமைகளை
க�ோருகின்றனர். அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியுமாக இருந்தால்
பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும் என்றால்
அனைவரும் ஒன்றாக வாழக்கூடிய அரசியலமைப்பொன்றை அமைக்க முடியுமாக இருந்தால் இந்த சுமையாக உள்ள
மாகாண சபை முறை எமக்கு எதற்கு
வேண்டும் என்றார்.

கனடிய எம்.பிக்களுடன்...
தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு
சம்பந்தமாகவும், வடக்கு, கிழக்கில்
தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளான, சட்டவிர�ோத காணி அபகரிப்பு மற்றும் வள சுரண்டல்கள்,
அதனுடன் கூடிய அரசியல் நெருக்கடிகள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்கள் த�ொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், மக்களுக்கு பயன்தரக்கூடிய எதிர்கால அபிவிருத்தித் திட்-

(03 ஆம் பக்கத் தொடர்)

டங்கள் சம்பந்தமாகவும், சில திட்ட
முன்மொழிவுகளை முன்வைத்ததாக
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார்.
கனேடிய அரசாங்கமானது
தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வுத் திட்டங்களை மிக விரைவில் பெற்றுத்தருவதற்குரிய அழுத்தத்தை இலங்கை
அரசாங்கம் மீது பிரய�ோகிக்க வேண்டுமெனவும் க�ோரியதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

யாழ். நல்லூர் சங்கிலியன்...
உத்திய�ோகபூர்வ நிகழ்வுக்கு அப்பால்
அவர்களின்
செயற்பாடுகளுடன�ோ

கிண்ணியா படகுப்பாதை விபத்து:...

பிரபாகரனை தேசியத் தலைவர்...
வேலுகுமார் எம்.பி. அதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்ததால் ஆளும் தரப்பினர்
த�ொடர்ச்சியாக இடையூறு செய்து சர்ச்சையில் ஈடுபட்டனர். இது தமிழர் தேசமல்ல, சிங்களவர் தேசமென ஆளும்
தரப்பு பின் வரிசை எம்.பிக்கள் கூச்சலிட்டனர்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அமைச்சு, தேசிய மரபுரிமைகள், அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய கலைநுட்ப,
மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு, அரசாங்க
சேவைகள்,மாகாணசபைகள்
மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சு, மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு ஆகியவற்றின்
மீதான குழு நிலைவிவாதம் நடைபெற்றது. இதில் உரையாற்றிய கஜேந்திரன்
எம்.பி. ''தமிழர் தேசம்'' தேசியத் தலைவர்
பிரபாகரன்'' என்ற வார்த்தைகளை கூடுதலாக பிரய�ோகித்தார். வேலுப்பிள்ளை
பிரபாகரன் ப�ோதைப் ப�ொருள் வர்த்தகம்
செய்தாக அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்த
தெரிவித்த குற்றச்சாட்டை கடுமையாக
சாடி உரையாற்றினார்.
இதன் ப�ோது ஒழுங்குப் பிரச்சினை
ஒன்றை முன்வைத்த இராஜாங்க அமைச்சர் விசேட வைத்திய நிபுணர் சீதா அரம்ப�ொல,
இந்த உயர் சபையில் தேசியத் தலைவராக பயங்கரவாத இயக்கத் தலைவரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தலைமை தாங்கும் உங்களுக்கு (வேலு
குமார் எம்.பி) அவரின் ம�ொழி புரிந்திருக்கும். இதனால் இதனை ஹன்சாட்-

நாட்டுக்கு...

எந்தவிதத்திலும் இணைத்துப்பார்க்க
முடியாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஊடக சட்டங்களில்...
இதன்படி, ஊடகம், சந்தைப்படுத்தல், கல்வி, சட்டம், நிர்வாகம் மற்றும்
ப�ொருளாதாரம் ப�ோன்ற துறைகளில்
அனுபவமுள்ள நபர்களைக் க�ொண்ட

புதிய சட்டம்...
நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வோம்
என்றும் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்தார்.
ரஞ்சித் மத்துமபண்டார எம்பி அது
த�ொடர்பில் சபையில் தெரிவிக்கையில்:
மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்குமானால் அதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க

(03 ஆம் பக்கத் தொடர்)

(03 ஆம் பக்கத் தொடர்)

குழுவ�ொன்றை நியமிப்பதற்காக ஊடகத்துறை அமைச்சரினால் முன்வைக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
(03 ஆம் பக்கத் தொடர்)

எதிர்க்கட்சி தயாராக உள்ளதாகத் தெரிவித்தார். புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிப்
ப�ொறுப்பேற்று இரண்டு வருடங்கள்
கடந்துள்ள நிலையிலும் மாகாணசபை
தேர்தல் ஒத்திப் ப�ோடப் பட்டு வருவது
த�ொடர்பில் குறிப்பிட்ட அவர்,விரைவாக அந்த தேர்தலை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மக்களது ஏக�ோபித்த தீர்மானமே...
உலமா சபை, பள்ளிவாசல் தலைவர்கள், புத்திஜீவிகள், கல்விமான்கள், விவசாய அமைப்புகள், ஸகாத்
நிதியம், சமூக சேவை அமைப்புகள், ஜனாஸா நலன்புரி அமைப்பு,
பிரதேச சபை தவிசாளர், இளைஞர்
அமைப்புகளென ஊர் சமூகம் ஒன்றிணைந்து ஏற்பாடு செய்த ஊடகவி-

யலாளர் சந்திப்பு நேற்று முன்தினம்
(23) இரவு ப�ொத்துவில் ப�ொதுநூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பிலேயே ஊர் சமூகத்தின் பிரதிநிகள் மேற்கண்டவாறு கருத்துத்
தெரிவித்தனர்.
(முழுமையான செய்தி 15 ஆம் பக்கம்)

அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில்...
கட்டணம் செலுத்தல் முறையைப்
விரிவாக்குவதற்காக அனைத்து அனுமதிபெற்ற நிதி நிறுவனங்களுடன்
இணைந்து அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.
அதன் ஒரு படிமுறையாக வீதி
அபிவிருத்தி அதிகார சபையால்

முகாமைத்துவம்
செய்யப்பட்டு
வரும் அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில் திரவப்பணத்தின் மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் நுழைவாயில்களில்
LANKAQR கட்டண முறையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும்
ய�ோசனை
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிரந்தர சமாதானத்திற்காக தமிழருடன்...
சமாதானத்திற்காக இலங்கை தமிழர்களுடன் அமெரிக்கா இணைகிறதெனவும் குறிப்பிட்டார்.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
மற்றும் உலகத் தமிழர் பேரவை
(GTF) ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பின்போதே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்களத்தின் டுவிட்டர்
பதிவில், இலங்கைத் தமிழ் மக்களுடன் நிரந்தர சமாதானத்தையும்,
அவர்களின் நாட்டின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்பதில் முழுக் குரலை-

யும் தேடுவதில் தானும் இணைந்து
க�ொள்வதாக லூ கூறினாரென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான
எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் மற்றும் உலகளாவிய தமிழ் மன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆகிய�ோர் இந்த சந்திப்பில்
கலந்துக�ொண்டனர்.
மேலும் அவர்கள் வெள்ளை
மாளிகை உட்பட உயர்மட்ட அமெரிக்க அதிகாரிகளுடன் த�ொடர் சந்திப்புகளை நடத்தினர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிஞ்சாக்கேணியில் இறந்தவர்களுக்கு...
டளஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார்.
இறந்தவர்களுக்காக இழப்பீடு க�ொடுத்து நடந்த
இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாது என்று குறிப்பிட்ட
அவர் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
இவ்வாறு ஆபத்தான 1,000 பாலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாடு நேற்று தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்றது. கிண்ணியா அனர்த்தம்
த�ொடர்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர் நான்கு சிறுவர்கள் உட்பட அறுவர்
கிண்ணியா சம்பவத்தில் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கும் கிண்ணியா மக்களுக்கும் எமது அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் க�ொள்வத�ோடு எமது நட்புக்
கரங்களை அவர்களுக்காக நீட்டுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் கருத்துத் தெரிவித்த அவர்,
அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த அனர்த்தம்
த�ொடர்பாக ஆராயப்பட்டது. ஜனாதிபதி தனது
கவலைகளை தெரிவித்தார்.இந்த சம்பவத்திற்கான பின்புலம் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் விளக்கமளித்தார். இங்கு பாலம்
அமைக்க இரு தடவை அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளன. இராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் லான்சா இங்கு
சென்று அடிக்கல் நாட்டி பூர்வாங்க செயற்பாடுகள்
இடம்பெறும் நிலையிலே இந்த அனர்த்தம் நடந்துள்ளது.
தற்காலிகமான 3.5 கில�ோ மீட்டர் நீள பாதைய�ொன்றும் இங்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது.
கிண்ணியா நகர சபையும் பிரதேச சபையும் இங்கு
படகுப்பாலம் அமைக்க அனுமதி க�ோரியிருந்தன. ஆனால் அதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அது நிராகரிக்கப்பட்டு தற்காலிக

வீதி நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதி இன்றே
இந்த படகுப் பாலம் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்டத்திற்கு ப�ொறுப்பான அதிகாரிகள் அது
த�ொடர்பில் செயற்படுவர்.
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாயும் இரு குழுந்தைகளும் இறந்துள்ளன. இது நஷ்ஈடு வழங்கி ஈடு
செய்ய முடியாத இழப்பாகும். வாழும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்காக நஷ்டஈடு வழங்க அரசு
நடவடிக்கை எடுக்கும். இதற்கு முன்னர் கிண்ணியாவுக்குச் செல்ல பாலம் இருக்கவில்லை. படகுப்
பாலம் தான் இருந்தது.ப�ோக்குவரத்து அமைச்சராக பணியாற்றிய ப�ோது அங்கு ஆபத்தான
படகுப் பாலத்தில் சென்றிருக்கிற�ோன். மஹிந்த
ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக இருந்த ப�ோது இங்கு
பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்தார்.
விபத்து நடந்த இடத்தில் பாலம் அமைக்கும்
பணி தாமதமாகியுள்ளது. தற்பொழுது அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு
துரிதமாக பாலம் அமைத்துக் க�ொடுப்பதே இந்த
அனர்த்தத்திற்கு முகங்கொடுத்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு செய்யும் உச்ச பட்ச நியாயமாக
இருக்கும் . அது எமது அரசாங்கத்தின் முழுமையான ப�ொறுப்பாக கருதுகிற�ோம்.
இவ்வாறு ஆபத்தான பாலங்கள் த�ொடர்பில்
அரசாங்கம் கணிப்பீடு மேற்கொண்டுள்ளதா என
எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த அமைச்சர்,
இவ்வாறான ஆயிரம் பாலங்கள் அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றை நிர்மாணிக்கும்
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின்
மூலம் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு
கிடைக்கும் என்று கருதவில்லை. ஆனால் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டிய பாலங்களே இவ்வாறு
அடையாளம் காணப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்படுகின்றன என்றார்.
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fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G ,uh[hq;f mikr;R

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

2022Mk; tUlj;jpy; nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; Ntiyfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf nghUj;jkhd epWtdq;fs; kw;Wk;
jdpg;gl;lth;fsplkpUe;J ,uj;kyhid> ,y. 07> nghUgd tPjp> mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy;
(SD&CC) tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.
01. fPNoAs;s cUkhjphpapd; gpufhuk; tpz;zg;gjhhpfs; tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.
vk;khy; tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.
02. nghUl;fs; my;yJ Nritia Fwpg;gpl;lnjhU gpuNjrk; my;yJ khtl;lj;jpw;F toq;f tpUk;gpdhy;> cq;fs;
tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpl;l gpuNjrk; my;yJ khtl;lj;ij njspthf Rl;bf; fhl;lTk;.
03. midj;J tpz;zg;gq;fisAk; jhq;fptUk; jghYiwfspd;; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;|| vd njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; gjpTj; jghypy; toq;fy;fs;
Kfhikahsh;> mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdk;> ,y. 07> nghUgd tPjp> ,uj;kyhd vd
Kfthpaplg;gly; Ntz;Lk;.
04. nghUl;fspd; toq;fy;/ Nritfis toq;fy; Mfpadtw;wpw;fhd tpiykDf;Nfhuy;fs; rhjhuzkhf gjpT ngw;w
toq;Feh;fsplkpUe;Nj Nfhug;gLk;. ,Ug;gpDk;> ,yq;if mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdkhdJ
NtNwjhtJ tsq;fspypUe;Jk; tpiykDf;Nfhuy;fis mioj;J Njitg;ghLfis nfhs;tdT nra;tjw;fhd
chpikia jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
05. ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; gjpT nra;tjw;fhf Vw;Wf; nfhs;sy;
my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikia $l;Lj;jhgdk; nfhz;Ls;sJ.
06. xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritf;fhd kPsspf;fg;glhj gjpT nra;jy; fl;lzkhf 1000.00 &gh + 8% ngNrt
Mfpatw;iw nuhf;fg; gzj;jpy; ,uj;kyhd> nghUgd tPjp> 7 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyfj;jpy;
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; my;yJ “STATE DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION” vd;w ngahpy;
toq;fg;gl;l fhRf; fl;lis tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. fhRf; fl;lisahdJ nkhwl;Lt mQ;ry;
mYtyfj;jpy; khw;wf; $bajhf mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
07. tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; 2021.12.24Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ toq;fy;fs; Kfhikahshplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.
08. tpguf;Fwpg;Gf;fs;> khjphpfs; my;yJ ,yq;if mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgd nfhs;tdT
fl;lisapy; tpghpf;fg;gl;lthW xj;jpirthf Njitg;gLk; Ntisapy; cldbahfNt tpiykDf;Nfhuiy
rkh;g;gpf;fj;; jtWk; my;yJ xg;gilj;jiy Njitg;gLk; Ntisapy; toq;fj; jtWk; my;yJ juk; Fiwe;j
nghUl;fis toq;Fk; gjpT nra;ag;gl;Ls;s toq;Feh;fs; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;g;gjw;F my;yJ
toq;Feh;fs; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLtjw;F nghWg;Gilatuhth;.
09. tpz;zg;gjhhpfs; gpd;tUk; cUkhjphpia ghtpf;fyhk;.
(m) tpz;zg;gpj;Js;s mk;rq;fs; (mk;rj;jpd; ngah; kw;Wk; mk;r ,yf;fj;ijAk; jaT nra;J Fwpg;gplTk;)
(M) tpz;zg;gjhhpapd; ngah; kw;Wk; Kfthp.
(,) tpahghug; ngah; kw;Wk; Kfthp.
(<) njhiyNgrp ,yf;fk; / njhiyefy; ,yf;fk;.
(c) cldbj;njhlh;G ,yf;fk; kw;Wk; mYtyh;.
(C) tpahghu gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp
(v) ngNrt gjpT ,yf;fk;> ,Ug;gpd;.
(V) toq;fg;gLk; fld; trjpfs; (njhif kw;Wk; fhyg;gFjp)
(I) tpUg;gj;jpw;Fhpa gpuNjrk;/ khtl;lk;
(x) 2021Mk; tUlj;jpy; tpz;zg;gjhhpapdhy; nghUl;fs; toq;fpa / Nritfis toq;fpa murhq;f epWtdq;fs;
kw;Wk; Vida jhgdq;fspd; ngah;fs; (Mtzr; rhd;Wld;)
(X) gjpTf;fl;lzk;; njhlh;ghd fhRf; fl;lis ,yf;fk; kw;Wk; njhif.

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; tFjp
i.
toq;fy;fs;:
01.

02.

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

fhfpjhjp mk;rq;fs;
1-1. fhfpjhjp> 1-2. rp.Mh;. Gj;jfq;fs;> 1-3. igy;
tiffs;> 1-4 Fwpg;G Gj;jfq;fs;> 1-5. A4, A3, B4,
B5 jhs;fs;> 1-6. midj;J tifahd fk;fs;
kw;Wk; midj;J tifahd xl;Lg; girfs;> 1-7
midj;J tifahd Ngdhf;fs;> ngd;rpy;fs;
kw;Wk; mopwg;gh;fs;> 1-8. efy;gpujp kw;Wk; jl;lr;Rj;
jhs;fs;> 1-9. midj;J tifahd jghYiwfs;>
1-10. midj;J tifahd Ngg;gh; Fz;^rpfs;>
fpspg;Gf;fs;> ];Nlg;yh; gpd;fs; kw;Wk; Gs;Nlhf;
fpspg;Gf;fs;> 1-11. jput mNkhdpah> 1-12. Ngg;gh;
JisapLk; gQ;rh;fs;> fj;jphpfs;> ];Nlg;yh;fs;
Nghd;wit> 1-13. nts;is gyif kw;Wk; l];lh;fs;.
1-14 fl;;ly;fSf;fhd nghUl;fs;.

mYtyf nghUl;fs;:

(fy;FNyl;lh;fs;>
jl;nlOj;J
,ae;jpuq;fs;>
epow;glgpujpahf;fy;
,ae;jpuq;fs;>
vOJk;
nl];f;Ffs;>
kfp
Nghl;Lf;fs;>
Nkirfs;
Nghd;wit)
03. mYtyf jsghlk;. 3-1. kug; nghUl;fs;. 3-2
cUf;F. 3-3 gpsh];bf;.
04. juT nrayhf;f cgfuzq;fs;> 4-1. fzdpfs;> 4-2.
mr;Rg;nghwpfs; (Printers), 4-3. fzdp td;nghUs;
(computer hardware), 4-4. nkd;nghUs; 4-5 Nlhdh;fs;>
4-6 gphpz;lh; hpg;gd;fs;.
05. tiugl mr;rply; jhs;fs; mlq;fyhf tiujy;
mYtyf fhfpjhjp> l;uf;fpq; jhs;fs; kw;Wk;
cgfuzq;fs;.
06. ghJfhg;G kw;Wk; gj;jpuj;jd;ik mk;rq;fs;:
06-1. Copah;
rPUil Njitg;ghLfs;> 06-2.
cgfuzq;fs;> 06-3
Jizg;ghfq;fs;
(kio
mq;fpfs; kw;Wk;
fk; g+l;];> gj;jpuj;jd;ik
rg;ghj;Jf;fs;>
ghJfhg;G
rg;ghj;Jf;fs;>
jiyf;ftrq;fs;> ifAiwfs; Nghd;wit ………)
07. jPg; ghJfhg;G cgfuzq;fs;> 07-1. jP mizf;Fk;
fUtpfs;> 07-2. Vida JizAWg;Gf;fs;.
08. ,b jhq;f;pfs;> 08-1. ,bjhq;fp cgfuzq;fs;>
08-2. ,bjhq;fp JizAWg;Gf;fs;.
09. eph;khz mk;rq;fs; kw;Wk; fl;bl nghUl;fs;:
09-1. fl;bl nghUl;fs;> 09-2. kzy;> 09-3. nrq;fw;fs;>
09-4. rpWfw;fs;> 09-5. fpwty;> 09-6. fw;J}s; 09-7.
kz; 09-8 ABC 09-9 Quarry Muck
10. fjTg; g+l;Lf;fs;. 10-1. gpj;jis nghUj;jy;fs;;>
10-2 JUg;gpbf;fhj cUf;F Jizg;nghUl;fs;>
Foha;fs; kw;Wk; Vida gFjpfs;.
11. Foha; ,izg;Gf;fs;> Foha;fs; kw;Wk; Vida
cw;gj;jpfs; (gptprp)
12. Foha;fs; kw;Wk; Foha; ,izg;Gf;fs;. 12-1.
vk;.v];. 12-2. [p.I. 12-3. thh;g;gpUk;G
13. fUtpfs;.
13-1.
nghwpapay;
fUtpfs;>
13-2.
Gj;jpuj;jd;ik fUtpfs;.
14. msitaply; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs;.
15. eph;khz ,urhadq;fs; 15-1 nfhd;fpwPl; ml;kpf;rh;>
15-2. wg;gpl; `hh;bd;Ndh;]; (tpiuT fbdg;gLj;jpfs;)
15-3. ePh; frpTj; jLg;Gg; nghUl;fs; kw;Wk;
Vidaitfs;.
16. Nkw;gug;ig epug;Gk; nghUl;fs;. 16-1. gpl;Lnkd;>
16-2. m];ghy;l;. 16-3. ABC> 16-4> nfhd;fpwPl;
tpahpq; fyit>
16-5. [pNahnlf;];ily;
17. xl;Lg;gyif fjTfs;; kw;Wk; rPl;Lf;fs;
18. mYkPdpa fl;likg;Gfs;
19. tYt+l;lg;gl;l cUf;F. 19-1. QT & TMT Bars 19-2
M.S. Round 19-3 M.S. Coil
20. Structural Steel of all types 20-1. Lip C Purlins, 20-2 H
Beam, 20-3. M.S. Plate 20-4, Flat Iron, 20-5. Angle Iron,
20-6. Hollow Sections etc.,……..
21. `hl;ntahh; mk;rq;fs;.
22. kug;gyif (cs;@h; kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;lJ)
22-1. tFg;G-I, 22-2. tFg;G II, 22-3. tFg;G III.
23. midj;J
,dq;fs;
kw;Wk;
msTfspYs;s
Nghy;Lfs; kw;Wk; el;Lfs;
24. xl;rprd;; kw;Wk; mrpl;bypd; thAf;fs;
25. rPnke;J (ghhpa msT kw;Wk; igfs;)
26. Gnshf;Ffs; 26-1> rPnke;J Gnshf;Ffs;> 26-2.
n`hnyh Gnshf;Ffs;> 26-3. nfhd;fpwPl; eilghij
Gnshf;Ffs;.
27. m];ng];l]; $iuj;jfLfs; kw;Wk;; rPypq;; jfLfs;
kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;
28. cNyhf $iuj;jfLfs; kw;Wk; rPypq; jfLfs;
kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;.
29. fk;gpAldhd fapWfs;
30. Kd;jahhpf;fg;gl;l nfhd;fpwPl;
31. cUf;fp xl;lg;gl;l kpd;Kidfs;> 31-1. thAtpdhy;
cUf;fp xl;lg;gLk; jz;Lfs;> 31-2. thA kw;Wk;
kpd;rhu cUf;fp xl;Ljy; cgfuzk;> 31-3. vk;. v];.
31-4. nrk;G
32. Njhl;l cgfuzk; (c+k; njspg;gitfs;> Gy;
ntl;Lk; fUtpfs;> tprpwpabf;Fk; cgfuzq;fs;
Nghd;wit ………..)
33. XLfs; (Rth; XLfs;> jiu XLfs;> fspkz; XLfs;
Nghd;wit ………)
34. Rj;jpfhpg;G ,izg;Gf;fs;
35. rikayiw ,izg;Gf;fs;

36. $iu XLfs;
37. ePh; gk;gpfs;
38. nghypjPd; 38-1. nghypjPd; cw;gj;jpfs;. 38-2. nghyprf;
igfs;
39. fz;zhb kw;Wk; Kfk; ghh;f;Fk; fz;zhbfs;
(Mirrors)
40. ePh; jhq;fpfs;
41. rq;fpyp njhlh; Ntyp
42. cah; mOj;j cUf;F fk;gp
43. cah;; mOj;j el; kw;Wk; Nghy;l;
44. Nghf;Ftuj;J rkpQ;iQ tpsf;Ffs; kw;Wk; tPjp
rkpQ;iQ tpsf;F mk;rq;fs; (rkpQ;iQ fk;gq;fs;>
Mh;k; fk;gq;fs;> rkpQ;iQ fk;gq;fs;> ,ul;ilf;
fk;gq;fs;> rpf;dy; n`l;fs; Nghd;wd...)
kpd;dpay; mk;rq;fs;; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;
45. Rtpr;Rf;fs; kw;Wk; nrhf;fl;Lfs;.
46. midj;J tifahd tlq;fs; (gptprp fhtyplg;gl;lJ)
47. kpd;rhu tpepNahf gyiffs;> gpujhd Rtpl;Rf;fs;
kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;
48. kpd;rhutpsf;F ,izg;Gf;fs;> kpd;Fkpo;fs;>
GNshnurz;l; Foha; kw;Wk; Vida kpd;rhu
,izg;Gf;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;
mk;rq;fs;
epow;glgpujpahf;fy;
49. ,yj;jpudpay;
,ae;jpuq;fs;>
njhiyefy;
,ae;jpuq;fs;>
mr;Rg;nghwpfs;; (njhiyf;fhl;rp> gy;;Y}lf Gun[f;lh;>
rprpbtp nfkuh> kpd;gpwg;ghf;fpfs;> Nghd;wit)
50. tspr;rPuhf;fpfs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;;
51. kpd;tprpwp kw;Wk; vf;];N`h];l; Kiwik kw;Wk;
kpd;gpwg;ghf;fpfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk;; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt
(EOM&M) gphpT ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

nghwpj;njhFjp kw;Wk; ,ae;jpuhjp
56. eph;khzj;jpw;fhd nghwpj;njhFjp kw;Wk; ,ae;jpuhjp>
JisapLjy;
nghwpj;njhFjpfs;>
gpy;lh;];
n`hap];l;fs;> rq;fpyp> i`apl;Nuhypf; kw;Wk;
;kpd;rhu
Jisg;;ghd;fs;>
nfhd;fpwPl;
gk;gpfs;>
uhk;nkh;];fs;>
itgpNul;lh;fs;>
nfhk;gf;l;lh;fs;>
gpsh];lh;fs; (Blasters)> nfhd;fpwPl; fyitfs; kw;Wk;
midj;J eph;khz ,ae;jpuhjpfs;.

RDA/EOM&M/
GOSL/CKERF-SD/2021/38

RDA/EOM&M/
GOSL/CKERF-P&J/2021/39

jiyth;>
$l;Lj;jhgd ngWiff; FO>
mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khz $l;Lj;jhgdk;
,y.: 7> nghUgd tPjp> ,uj;kyhd.
njhiyNgrp: 0112-607560 / 0112-632146 / 0112-607566

''cl;fl;likg;G eph;khzj;jpd; Kd;Ndhbfs;""

23.57 kpy;.

Removing and reinstallation
of roof cover including
gutter systems on operational
buildings at Peliyagoda and
Ja-Ela interchange of CKE

22.50 kpy;;.

xg;ge;jf;
fhyg;gFjp
(ehl;fhl;b
ehl;fs;)

tpiykDg;
gpiz
(&ghtpy;)

ICTAD
juk;

300>000.00
rp-6
my;yJ
Nkw;gl;lJ

91

285>000.00

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.
3. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;
jw;NghJ fl;bl eph;khzj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; rp-5 kw;Wk; rp-6 juj;jpy;
my;yJ Nkw;gl;l juj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy Njitg;gbd; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp
mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&MD ,d; gjpy; flikahw;Wk; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;
(njhiyNgrp: 011-3047806. njhiyefy;: 038-2289560)
5. ,U nghjpfSf;Fkhd tpiykD Kd;Ndhbf;; $l;lkhdJ 2021.12.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F rPJt>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M, Nkyjpf gzpg;ghshpd;; mYtyfj;jpy; eilngWtJld; Njitg;gbd;>
mjd; gpd;dh; cldbahfNt js tp[ankhd;wpw;Fk; Vw;ghL nra;ag;gLk;.
6. 2021.11.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.20 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy;
xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 8>000.00 + 640.00 (ngNrt) I nrYj;jpa gpd;dh;> rPJt>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphpT Nkyjpf gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg;
gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;>
Kfth; kw;Wk; Nfs;tpapd; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; gjpT
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
7. xt;nthU tpiykDTk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUg;gJld; ,t;tpiykDg;gpizahdJ
2022.04.19 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
8. tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2021.12.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf jiyth;>
EOM&M gphpT ngWiff; FO> tPjp mgptpUj;jp rig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapy;
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba
gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk;; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.
9. tpiykDf;fs; 2022.03.22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:
jiyth;>
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff; FO>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk>
gz;lhufk.

tpiykDf; f Sf; f hd miog; G

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
(,yq;if muRf;F nrhe;jkhdJ)
kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll; MdJ> ,yq;ifapy; 'HIGHLAND' vd;w th;j;jf ehkj;jpd; fPo; ghy; gjdpLjy;>
re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; ghy; nghUl;fis cw;gj;jp nra;jy; Nghd;w fUkq;fis Nkw;nfhs;Sk; ,yq;if
murpw;Fr; nrhe;jkhd Kd;dzp epWtdkhFk;.
gpd;tUk; cUg;gbfis toq;fp> tpepNahfpj;J> epWtp> nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;J> ghPl;rpg;gjw;fhf>
cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; ngWiff;FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

cUg;gb/tpguk;

tpiykD
,yf;fk;

KbTj;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

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

tpiykDg;
gpizak;
&gh

1

Design, Supply, Installation and
Commissioning of Incinerator at
Digana Milk Factory

SQ/2021/P/310

17/12/2021
at 15:00

2,000.00

50,000.00

2

Upgrading of the Existing UPS System
at Digana Milk Factory

SQ/2021/P/311

17/12/2021
at 15:00

2,000.00

50,000.00

3

Supply & Delivery of Aluminium Milk
Cans
Capacity 20 Ltrs - Quantity 410 Nos
Capacity 10 Ltrs - Quantity 815 Nos
Capacity 05 Ltrs - Quantity 260 Nos

SQ/2021/P/312

17/12/2021
at 15:00

3,000.00

100,000.00

epwg;g+r;Rfs;;:
57. epwg;g+r;Rfs;;> 56-1. Vdhky;> 56-2. ,ky;\d;> 56-3.
tprpwpabf;Fk; g+r;Rfs;;> 56-4. jpd;dh;. 56-5.nghyp\;
rPypq;
nfhk;gTz;l;];>
56-6.
nkl;ly;
gpiukh;
Nghd;wit ….. 56-7. Gl;b (Putty) / ];fpk; Nfhl;>
gpy;yh; (Filler) Ng];l;];.
ii. Nritfs;:
01. mYkPdpa fl;likg;G Ntiyfs;.
02. cUf;F fl;likg;G Ntiyfs;
03. thfdq;fspd; jfu Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R
Ntiyfs;
04. kz; toq;fy; kw;Wk; epug;gy;.
05. JisapLjy; Ntiyfs;
06. fl;bl eph;khzk; mlq;fyhf midj;J tifahd
rptpy; eph;khz Ntiyfs;
07. rPnke;J
kw;Wk;
cUf;F
Mfpaditfspd;
Nghf;Ftuj;J
08. Kd;jahhpj;j nfhd;fpwPl; cw;gj;jpfspd; Nghf;Ftuj;J
(g;hP];nu];l; kw;Wk; tYt+l;lg;gl;l nfhd;fpwPl; J}
z;fs; mlq;fyhdit)
09. vahh; nfhk;gpu]h;];> itgpNul;bq; Nuhyh;]; kw;Wk;
fduf kz; js;sy; ,ae;jpuq;fs; Nghd;w eph;khz
,ae;jpuhjpfis thliff;F mkh;j;Jjy;.
10. lah;fspd; kPs; epug;gy;
11. ,ae;jpuhjp> cgfuzk; kw;Wk; thfdq;fSf;fhd
jpUj;jNtiyfs;
12. gy;tifahd ,ae;jpu ghfq;fis thh;j;jy;.
13. fpuhq;\hg;l; fpiuz;bq;> upNgrpq;> upNghhpq;> ghfq;fis
iyapd; Nghhpq; Nghd;w ,ae;jpuhjp Ntiyfs;.
14. rpq;fs; Ng\; kw;Wk; jphP Ng\; kpd;rhu Nkhl;lh;fs;>
kpd;gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; kpd;rhuj;jpdhy; ,aq;Fk;
ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;
15. ,d;;n[f;lh;fs; kw;Wk; ,d;n[f;lh; gk;gpfSf;fhd
jpUj;jNtiyfs;
16. Xl;Nlh kpd;dpay; Ntiyfs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy;
,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
17. mr;rbj;jy; Ntiyfs;
18. Pre-stressed Beams, Spun Pipes, Hollow Block, Concrete
Poles Nghd;w midj;J tifahd nfhd;fpwPl;
cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;tjw;fhd njhopyhsh;fis
Ml;Nrh;g;gjw;fhd cg-xg;ge;jf;fhuh;fs;.
19. midj;J eph;khz NtiyfSf;fhd Njh;r;rpAs;s
kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;fy;.
20. tpkhd ruf;F mlq;fyhd Rq;fj; jilafw;wy;
Ntiyfs;.
21. jdpahh; ghJfhg;G Nritfs;
22. epow;glgpujpahf;fy;
,ae;jpuq;fs;>
tspr;rPuhf;fy;
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdpfspd; jpUj;jNtiyfs;
23. thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jjy;.
24. cs;ehl;L J}jQ;ry; ($hpah;) Nritfs;
25. NtW VJk; Nritfs;

Removing and reinstallation
of roof cover including
gutter systems on operational
buildings at Seeduwa
interchange of CKE

xg;ge;j
,yf;fk;

thfdq;fSf;fhd mk;rq;fs;:
52. cuha;TePf;fpfs; kw;Wk; Vida cw;gj;jpfs; (vd;[pd;
vz;nza;> fpwP];> i`l;Nuhypf;> Bry;> ngw;Nwhy;)
53. lah;fs; kw;Wk;; bAg;Gf;fs; (,yFufk;/ fdufk;)
Nghf;Ftuj;J
thfdq;fSf;fhd
54. gazpfs;/
cjphpg;ghfq;fs;
55. midj;J tifahd gl;lwpfs;

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

,il tpisTfs;
mlq;fyhf
nghwpapayhshpd;
kjpg;gPL
(kpy;yp-ad; &ghtpy;)

VNjDk; kf;fs; tq;fpf; fpisnahd;wpy; gpd;tUk; tq;fpj; juTfspd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij
fhrhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (vr;re;jh;g;gj;jpYk; gzk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)
fzf;fpd; ngah;
fzf;F ,yf;fk;
tq;fp kw;Wk; fpis
fhuzk;

:
:
:
:

Milco (pvt) LTD
004100180210331
Peoples Bank Corporate Banking Division
kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; SQ/2021/P/...... ,w;fhf

nghJ epge;jidfs;
01. 2021.11.26 Kjy; 2021.12.16 tiu K.g.9.30 kw;Wk; gp.g.4.00 kzptiu thu Ntiy ehl;fspy;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp> nfhOk;G - 03> fhyp tPjp>
,y.345> Ie;jhk; khbapy; cs;s kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; nfhs;tdTg; gphptpy; KOikahd
tpguq;fSld; $ba Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD Mtzq;fs; my;yJ NtW VNjDk; Mtzq;fs;> tpz;zg;gf; fbjk; xd;W
,d;wp toq;fg;glkhl;lhJ.
02. ,yq;ifapy; ,aq;Fk; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J> 90 ehl;fs; nry;ygbahFk;
tz;zk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l> xt;nthU tFjpf;Fkhd ngWkhdj;jpw;fhd tpiykDg;gpizak; xd;W
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
03. 2021.12.17 md;W gp.g.3.00 kzpf;F kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;bd; nfhs;tdTg; gphptpy; Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> tpiykDjhuh;fs; my;yJ
mth;fspd; gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
04. Kj;jpiuaplg;gl;l
nfhs;syhk;.

tpiykD

Mtzq;fis

nfhs;tdTg;

gphptpy;

,ytrkhfg;

ghprPyid

nra;J

05. fhuzq;fs; vJTk; Kd;itf;fg;glhky; midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fisAk; my;yJ
VNjDk; tpiykD xd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.
06. kpy;Nfh Copah;fSk; kw;Wk; mth;fspd; neUq;fpa cwtpdh;fSk; ,e;j Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;
Nfhuypy; gq;Fgw;w ,ayhJ.
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD mwptpj;jy; njhlh;ghd VNjDk; tpsf;fq;fs; jfty;fs; my;yJ tpguq;fs;
Njitnadpd; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; nfhs;tdT Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhiyNgrp ,y : 0114500530-4
jiyth;> ngWiff;FO>
kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
Ie;jhk; khb>
,y.345> fhyp tPjp>
nfhOk;G - 03

25–11–2021
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விண்கல்லுடன் ம�ோதும்
விண்கல பயணம் ஆரம்பம்
விண்கல் ஒன்றின் மீது ம�ோதவிடுவதற்காக
விண்கலம் ஒன்றை அமெரிக்க விண்வெளி
ஆய்வு மையமான நாசா நேற்று விண்ணில்
செலுத்தியது. பூமியில் இருக்கும் உயிர்களை
அழிக்கக் கூடிய இராட்சத விண்கல்லை தடுக்கும் ஆய்வு ஒன்றாகவே இந்த விண்கலம் பயணித்துள்ளது.
டார்ட் என்ற இந்த விண்கலம் கலிப�ோர்னி-

யாவில் உள்ள வன்டன்பேர்க் விண்வெளித்
தளத்தில் இருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ர�ொக்கெட்
மூலமாக நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
இந்த விண்கலம் டைம�ோர்போஸ் எனும்
விண்கல்லுடன் ம�ோதி, அதன் வேகமும்
பாதையும் எந்த அளவு மாற்றப்பட முடியும்
என்பதைச் ச�ோதிக்கும்.
இந்தக் குறிப்பிட்ட விண்கல் பூமிக்கு எந்த

ஆபத்தையும் விளைவிக்காது என்ற ப�ோதும்,
பூமியைக் காப்பாற்றுவது எப்படி என்று கற்கும்
ந�ோக்கத்துடன் ஒரு விண்கல்லை திசைமாற்றும் முதல் முயற்சியாக இது உள்ளது.
இந்த விண்கலம் 6.8 மில்லியன் மைல்கள்
பயணித்து 2022 இன் மூன்றாவது காலாண்டில் குறித்த விண்கல்லுடன் மணிக்கு 24,000
கில�ோமீற்றர் வேகத்தில் ம�ோதவுள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கான பாக். ஐன்ஸ்டைன் கையெழுத்து பிரதி நியூசிலாந்தின் எல்லையை
புதிய தூதுவர் அறிவிப்பு 13 மில்லியன் ட�ொலருக்கு ஏலம் திறக்கும் திட்டம் அறிவிப்பு
அசாம் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மிர்
தலைவர் மற்றும் முன்னாள் தூதுவரான சர்தார் மசூத் கான் அமெரிக்காவுக்கான பாகிஸ்தானின் புதிய தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அடுத்த பணிக்காக இஸ்லாமாபாத்
திரும்பும் தற்போதைய தூதுவர் அசாத்
மஜீத் கானுக்கு பதிலாகவே மசூத்
கான் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது த�ொடர்பிலான ஒப்புதலை
பெறும் ஆவணத்தை அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களத்திற்கு தூதரகம்
வழங்கியுள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையானது இராஜாங்க திணைக்களம்
தூதரக உறுப்பினர்களுக்கான வசதிகளை வழங்குவதற்கான முறையாகும்.
இந்த ஒப்புதல் செயற்பாட்டுக்கு
அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களம்
ஒரு மாத காலம் வரை எடுத்துக்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மசூத் கான் 2021 ஓகஸ்ட் வரை

அசாத் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மிரின் தலைவராக இருந்தவராவார்.
அவர் ஐக்கிய நாடுகளுக்கான பாகிஸ்தானின் நிரந்தர பிரதிநிதி மற்றும் சீனாவுக்கான பாகிஸ்தான் தூதுவர் உட்பட
முக்கிய இராஜதந்திர பணிகளில் ஈடுபட்டவராவார்.

அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தனது
சார்புக் க�ோட்பாட்டை நிறுவுவதற்காக கணக்குகளை செய்து பார்த்த
கையெழுத்துப் பிரதி ஒன்று 13 மில்லியன் ட�ொலருக்கு ஏலம்போயுள்ளது.
பாரிஸில் இருக்கும் கிறிஸ்டியன்
ஏல விற்பனை நிலையத்தில் கடந்த
செவ்வாயன்று இடம்பெற்ற இந்த
ஏலம், அதிக விலைப�ோன கைய�ொப்பமிடப்பட்ட விஞ்ஞான ஆவணம்
என புதிய சாதனை படைத்தது.
இதில் இரண்டு காகிதங்கள் மாத்திரமே க�ோட்பாட்டு பெளதீகவியலாளரான ஐன்ஸ்டைன் தனது மாபெரும்
விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பை காண்பிப்பதாக உள்ளது.
1915 ஆம் ஆண்டு வெளிடப்பட்ட
இந்த க�ோட்பாடு, வெளி, நேரம்
மற்றும் ஈர்ப்பை மனிதன் புரிந்துக�ொள்ள உதவியது.

இந்த கையெழுத்துப் பிரரதிகள்
1913 மற்றும் 1914 இடையே ஐன்ஸ்டைன் மற்றும் அவரது சுவிஸ் நாட்டு
சகாவான மைக்கல் பெஸ்ஸோவினால் எழுதப்பட்டதாகும். இதனை
பெஸ்ஸோ தன்னுடன் வைத்திருந்துள்ளார்.
இந்த ஏலம் உலகெங்கும் இருக்கும் சேகரிப்பாளர்களை கவர்ந்த
நிலையில், 54 பக்கங்கள் க�ொண்ட
அந்த ஆவணத்தை வாங்கியவர்
விபரம் வெளியிடப்படவில்லை.

நியூசிலாந்து அதன் எல்லைகளை சர்வதேச பயணிகளுக்குத் திறந்துவிடுவதற்கான திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி எல்லைகள் கட்டங்கட்டமாகத் திறக்கப்படும்.
அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து
முழுமையாகத்
தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்ட நியூசிலாந்துக் குடிமக்களும் விசா அனுமதி வைத்திருப்ப�ோரும் வரும் ஜனவரி 16ஆம் திகதி
முதல் நியூசிலாந்து செல்லலாம்.
வரும் பெப்ரவரி 13ஆம் திகதியிலிருந்து, மற்ற பெரும்பாலான நாடுகளிலிருந்து முழுமையாகத் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்ட நியூசிலாந்துக் குடிமக்களும் விசா அனுமதி வைத்திருப்ப�ோரும் நியூசிலாந்துக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் இறுதியிலிருந்து, எல்லா நாடுகளிலிருந்தும்

முழுமையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்க�ொண்ட பயணிகள் அங்கு செல்லலாம். நியூசிலந்து செல்வோர் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளும் இடங்களில்
தங்கத் தேவையில்லை. ஆனால் அவர்கள் 7 நாட்களுக்குச் சுயமாகத் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று பாதிப்பை
அடுத்து நியூசிலாந்து கடந்த 2020 மார்ச்
மாதம் தனது எல்லையை மூடியது.
ந�ோய்த் த�ொற்றுக் காரணமாக ஆரம்பத்திலேயே எல்லைகளை மூடிய நாடுகளில் ஒன்றாக நியூசிலாந்து உள்ளது.

ஐர�ோப்பாவில் 700,000 க�ொவிட் ஹிஸ்புல்லாவை பயங்கரவாத
உயிரிழப்புகள் பற்றி எச்சரிக்கை அமைப்பாக ஆஸி. அறிவிப்பு
க�ொவிட்–19
த�ொற்றினால்
ஐர�ோப்பா மற்றும் ஆசியாவின்
சில பகுதிகளில் எதிர்வரும் மார்ச்
மாதத்திற்குள் மேலும் 700,000
பேர் உயிரிழக்கக் கூடும் என்று
உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
உலக சுகாதார அமைப்பு
அதன் ஐர�ோப்பிய பிராந்தியமாக
குறிப்பிடும் 53 நாடுகளில் ஏற்கனவே உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை
1.5 மில்லியனைத் தாண்டியுள்ளது.
இதில் 49 நாடுகளில் 2022 மார்ச் மாதத்திற்குள் அவசர சிகிச்சை பிரிவுகள்
“அதிக அல்லது கடுமையான ஆழுத்தத்தை” எதிர்கொள்ளும் என்று அந்த

அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது. ஐர�ோப்பாவில் ந�ோய்த் த�ொற்று வேகமாக
அதிகரிக்கும் நிலையில் ஆஸ்திரியாவில் மீண்டும் முடக்க நிலை க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளத�ோடு
ஏனைய

நாடுகளும் கட்டுப்பாடுகளை
க�ொண்டுவர ஆல�ோசித்து வருகின்றன.
“தற்போதைய
ப�ோக்குகளின் அடிப்படையில், அடுத்த
ஆண்டு வசந்த காலத்தில் ஒட்டும�ொத்த இறப்புகள் 2.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்
என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது”
என்று உலக சுகாதார அமைப்பு
குறிப்பிட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா த�ொடர்பில் உறுதி செய்யப்பட்ட உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை
நாள�ொன்றுக்கு சுமார் 4,200 ஆக
அண்மையில் இரட்டிப்பாகி உள்ளது
என்றும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஈரான் ஆதரவு லெபனானைத் தளமாகக் க�ொண்ட
ஹிஸ்புல்லா
அமைப்பை
‘பயங்கரவாத’ குழுவாக அவுஸ்திரேலியா அறிவித்துள்ளது.
அந்த அமைப்பின் ஒட்டும�ொத்த பிரிவுகளும் இதில்
உள்ளடக்கப்படுவதாக அவுஸ்திரேலிய ஒளிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் வெளியிட்ட செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஹிஸ்புல்லா இராணுவ பிரிவுக்கு 2003 த�ொடக்கம் தடை
உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹிஸ்புல்லாவுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அமெரிக்கா
கடந்த மே மாதம் க�ோரி இருந்த நிலையிலேயே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி-

யுள்ளது. ஹிஸ்புல்லாவுக்கு ஆதரவான
செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டதாக லெபனானைத் தளமாகக் க�ொண்ட அல்–கர்த்
அல்–ஹசன் என்ற நிறுவனத்தை சவூதி
அரேபியா கடந்த மாதம் “பயங்கர-

வாத” பட்டியலில் சேர்த்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் நவ நாஜி குழு ஒன்றையும்
அவுஸ்திரேலிய
பயங்கரவாத
பட்டியலில்
சேர்த்துள்ளது. இந்தக் குழு
உறுப்பினர்களின் குற்றச்செயல்கள் அடிப்படையிலேயே இந்த
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
“வன்முறைகள் த�ொடர்பில்
அரசு ப�ொறுமை காக்காது.
அப்பாவி மக்களை க�ொல்
வதை மதம் அல்லது சிந்தனை அடிப்படையில் நியாயப்படுத்த முடியாது”
என்று அவுஸ்திரேலிய உள்துறை
அமைச்சர் கரன் அன்ட்ரூஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தேயிலை வைத்திருந்த இஸ்ரேல் வான் தாக்குதலில்
தாய், மகளுக்கு சிறை
இரு சிரிய ப�ொதுமக்கள் பலி
இறக்குமதி செய்த தேயிலையை
ப�ொலிஸார் ப�ோதைப் ப�ொருள் என்று
நம்பியதால் மலேசியாவைச் சேர்ந்த
தாய் மற்றும் மகள் இருவரும் அவுஸ்திரேலியாவில் நான்கு மாதம் சிறை அனுபவித்துள்ளனர்.
அந்த இருவரும் இழப்பீடு கேட்டு
அவுஸ்திரேலிய நிர்வாகத்திற்கு எதிராக
வழக்குத் த�ொடுத்துள்ளனர். வுன் புய்
மற்றும் அவரது மகள் சான் யன் இருவரும் மாதவிடாய் வலிக்கு தீர்வாக மலேசியாவில் பிரபலமான தேயிலையை
அவுஸ்திரேலியாவில் விற்பதற்கு தருவித்துள்ளனர்.
எனினும் தென் மேற்கு அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள அவர்களது வீட்டை
ப�ொலிஸார் கடந்த ஜனவரியில் சுற்றிவளைத்தப�ோது இந்த தேயிலை

பைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இதனை ஆம்பெடமைன் ப�ோதைப்
ப�ொருள் என்று ப�ொலிஸார் தவறுதலான அடையாளம் கண்டிருப்பதாக
‘வைஸ்’ சஞ்சிகை குறிப்பிட்டுள்ளது.
ப�ோதைப்பொருளை அடையாளம்
காணும் ச�ோதனைமுறையில் துல்லிய
முடிவுகள் கிடைக்கவில்லை என்று
அண்மையில் நடைபெற்ற விசாரணையில் கூறப்பட்டது.

சீனாவில் குழந்தைப் பிறப்பு
வீதத்தில் மிகக்பெரும் சரிவு
சீனாவின் குழந்தைப் பிறப்பு வீதம்,
கடந்த ஆண்டு வரலாறு காணாத
அளவு சரிந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2020இல் ஒவ்வொரு 1,000
பேருக்கும் 8.52 குழந்தைகள் பிறந்ததாகச் சென்ற வாரம் வெளியான 2021 புள்ளிவிபரப் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 1978ஆம் ஆண்டு அந்தப்
புள்ளிவிபரங்களைச் சேகரிக்க ஆரம்பித்ததில் இருந்து பதிவாகிய மிகக்
குறைவான எண்ணிக்கை இதுவாகும்.
குழந்தைப் பிறப்பு வீதத்தை உயர்த்துவதற்காக 2016ஆம் ஆண்டு, சீனாவின்
‘ஒரே குழந்தை’ க�ொள்கையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. தம்பதிகள் 2
குழந்தைகள் வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த

ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் அந்த எண்ணிக்கை 3ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.
எனினும், க�ொள்கை மாற்றங்கள் பயனளிக்கவில்லை. அதிகரிக்கும் வாழ்க்கைச் செலவும், கருத்தரிப்பு குறித்து
அதிகமான பெண்கள் சுயமாக முடிவெடுப்பதும் அதற்குக் காரணங்களாக
இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

சிரியாவின் மத்திய பிராந்தியத்தில் இஸ்ரேல் நடத்திய வான் தாக்குதல்களில் இரு ப�ொதுமக்கள் க�ொல்லப்பட்டு மேலும் ஏழு பேர் காயமடைந்திருப்பதாக
சிரிய அரச ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஹ�ோம்ஸ் நகர வானில் இடம்பெற்ற இந்தத் தாக்குதலை முறியடிக்க சிரிய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு
முயற்சித்துள்ளது. “மத்திய பிராந்திய பகுதிகளை
இலக்கு வைத்து இஸ்ரேலின் வான் தாக்குதல் இடம்பெற்றத�ோடு வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு அதற்கு

பதில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது”
என்று அரச செய்தி நிறுவனமான சானா
குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலில் ஒருவர் படுகாயம்
அடைந்திருப்பத�ோடு ஆறு சிரிய படையினர் காயமடைந்துள்ளளனர். அண்டை நாடான லெபனானுக்கு
மேலால் பறந்த பேர் விமானங்கள் நேற்று அதிகாலையில் இந்தத் தாக்குதல்களை நடத்தியதாக பெயரை
வெளியிடாத இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்-

டுள்ளார். கடந்த பல ஆண்டுகளில் சிரியா மீது நூற்றுக்கணக்கான வான் தாக்குதல்களை நடத்தி இருக்கும்
இஸ்ரேல் இது பற்றி எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.
இவ்வாறான தாக்குதல் பற்றி இஸ்ரேல் ப�ொறுப்பேற்பது அல்லது பேசுவது மிக அரிதாகும்.

தவறான குற்றத்திற்கு 42 ஆண்டு இஸ்ரேல் உளவு மென்பொருள்
சிறை அனுபவித்தவர் விடுதலை நிறுவனம் மீது ஆப்பிள் வழக்கு
அமெரிக்காவின் மிசூரி மாநிலத்தில் 1978 இல் மூன்று க�ொலைகள்
செய்ததாக தவறாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டு 42 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
சிறை அனுபவித்த ஆடவர் ஒருவர்
அந்த குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
62 வயது கெவின் ஸ்ட்ரிக்லான்ட், 18 வயதில் கைது செய்யப்பட்டது த�ொடக்கம் குற்றமற்றவர்
என்று கூறி வருகிறார். அவருக்கு
1979 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில்
சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கன்சாஸ் நகரில் இருக்கும் வீடு
ஒன்றை க�ொள்ளையடித்தது த�ொடர்பிலேயே அவர் குற்றங்காணப்பட்டிருந்தார். 15,487 நாட்கள் சிறை அனுபவித்த நிலையில் அவரை உடன்
விடுவிக்கும்படி நீதிபதி ஒருவர்
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டார்.
“இந்த நாள் வரும் என்று நான் ஒரு-

ப�ோதும் நினைக்கவில்லை” என்று
தனது விடுதலைக்கு பின் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியில் வைத்து ஸ்ட்ரிக்லான்ட் கூறினார்.
மிசூரி வரலாற்றில் தவறான குற்றத்திற்கு நீண்டகாலம் சிறை அனுபவித்தவராக அவர் பதிவானப�ோதும், அந்த
மாநில சட்டத்தின்படி அவருக்கு நிதி
இழப்பீடுகள் பெற வாய்ப்பு இல்லை
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஊடுருவல் கருவி ஒன்றினால்
ஐப�ோன் பயனர்களை இலக்கு
வைத்த குற்றச்சாட்டில் இஸ்ரேலிய உளவுநிரல் நிறுவனமான என்.
எஸ்.ஓ குழுமம் மற்றும் அதன் தாய்
நிறுவனத்தின் மீது ஆப்பிள் நிறுவனம் வழக்குத் த�ொடுத்துள்ளது.
என்.எஸ்.ஓவின் பெகசுஸ் என்ற
மென்பொருள் ஐப�ோன் மற்றும்
அன்ட்ரொயிட்
சாதனங்களை
பாதிக்கக் கூடியதாக இருப்பத�ோடு,
அதில் இருக்கும் செய்திகள், படங்கள்
மற்றும்
மின்னஞ்சல்கள்,
த�ொலைபேசி அழைப்பு பதிவுகளை
பிரித்தெடுக்கவும்
ஒலிவாங்கிகள்
மற்றும் கெமராக்களை இரகசியமாக
செயற்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.
எனினும் தமது கருவி பயங்கரவாதிகள் மற்றும் குற்றவாளிகளை
இலக்கு வைத்து உருவாக்கப்பட்டது
என்று என்.எஸ்.ஓ குழுமம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஆனால் இதனை செயற்பாட்டாளர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும்
ஊடகவியலாளர்களுக்கு
எதிராக

பயன்படுத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
“ஆப்பிள் பயனர்களை இலக்கு
வைத்தது மற்றும் கண்காணித்ததற்கு
என்.எஸ்.ஓ குழுமம் மற்றும் அதன்
தாய் நிறுவனமான ஓ.எஸ்.வை. டெக்ன�ோலஜிஸ்ப�ொறுப்புக்கூறவேண்டும்”
என்று ஆப்பிள் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கலிப�ோர்னியாவின் வடக்கு மாவட்டத்திற்கான மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அந்த நிறுவனம் தனது முறைப்பாட்டை பதிவுசெய்துள்ளது.
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குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்து

சமூகத்தின் நன்மதிப்பை பாதுகாப்பதாக

இளைஞர்களின் செயற்பாடு அமைய வேண்டும் யாழ். வைத்தியசாலைகளுக்கு
அகில இலங்கை வை.எம்.எம்.ஏ. பேரவை தலைவர் அனுதாபம்
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி
படகு விபத்தில் உயிரிழந்துள்ள
மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை
தெரிவித்துக் க�ொள்வதாக அகில
இலங்கை வை.எம்.எம்.ஏ. பேரவையின் தேசியத் தலைவர் சஹீட்
எம். ரிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விபத்து த�ொடர்பில் உண்மை
நிலைமையைக் கண்டறிந்து அரசாங்கம் உடன் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்
என்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
துருக்கி நாட்டில் நடைபெறும்
மாநாட�ொன்றில் கலந்து க�ொள்வதற்காக கட்டுநாயக விமான நிலையம்
சென்ற வேளையில் அங்கு ஊட-

கங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார்.
அவர்
த�ொடர்ந்து கருத்து தெரிவிக்கையில்,
பாதுகாப்பான முறையில்
படகுப் பாதைச் சேவை
இடம்பெறவில்லையென
ப�ொது மக்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். எனவே இது த�ொடர்பில்
அரசாங்கம்
கவனம்
செலுத்தி
உடன் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க
முன்வருதல் வேண்டும். இதற்கான நிரந்தர தீர்வையும் அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும். அதனால்
ஆத்திரம் க�ொண்ட ப�ொது மக்கள்
பாரளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.
த�ௌபீக்கின் இல்லம் மீது தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளனர். இது

சுகாதாரத்துறை பணிப்பகிஷ்கரிப்பால்
மருந்து விநிய�ோகம் பாதிப்பு

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

சுகாதாரத்துறை சிலரின் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக வைத்தியசாலைகளில் மருந்து விநிய�ோகப் பகுதியும் மூடப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவ ஆய்வுகூட உத்திய�ோகத்தர்கள், மருந்து விநிய�ோகிப்பவர்கள், மருந்தாளர்கள், எக்ஸ்ரே படப்பிடிப்பாளர்கள், தாதியர்கள், ப�ொதுச்

சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் ஆகிய�ோர்
பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை முன்
வைத்து இப் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில்
ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் வைத்தியசாலைகளில் மருந்து விநிய�ோகப் பகுதியும் மூடப்பட்டுள்ளன.
காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில் மருந்து விநிய�ோகிப்பவர்கள், மருந்தாளர்களின் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக மருந்தகம்
மூடப்பட்டுள்ளது.
பணிப்பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக மருந்து விநிய�ோகம்
இடம்பெறமாட்டாது என எழுதப்பட்ட பதாகைய�ொன்றும் ப�ோடப்பட்டிருந்தது. இதேநேரம் வைத்தியசாலையின் ஏனைய அனைத்து
சேவைகளும் இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இளைஞர்களை பிழையான
வழிமுறைகளுக்கு இட்டுச்
செல்லும் செயற்பாடாகும்.
சமூகத்தின்
நன்மதிப்பை
பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக
ப�ோராடும் இத்தருணத்தில்
எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுவது
ஆர�ோக்கியமான செயற்பாடுகள் அல்ல.
எனவே இந்த விபத்தின் காரணமாக பெரும் ச�ோகத்தில் மூழ்கியுள்ள மரணம் அடைந்த பாடசாலைப் பிள்ளைகளின் பெற்றோர்கள்
அவர்களது உற்றார் உறவினர்கள்
ஏனைய அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த
கவலையையும் துக்கத்தையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

சம்மாந்துறையிலுள்ள
சீமெந்து வியாபாரிகளுடன்
கலந்துரையாடல்
சவளக்கடை குறூப் நிருபர்

அக்குறணை அல் பலாஹ் நிதி நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் அக்குறணை அஸ்னா ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலின் கீழ் இயங்குகின்ற
அஸ்னா குர்ஆன் மத்ரஸா மாணவர்களுக்கான மீலாத் விழாப் ப�ோட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா
பள்ளிவாசலில் இடம்பெற்றது. இந்நிழ்வில் பிரதம அதிதியாக அக்குறணை அல் பலாஹ் நிதி நிறுவனத்தின் ப�ொது முகாமையாளர் தில்பௌசி முஸ்லிம் கலந்து க�ொண்டு வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கான பரிசில்களையும் சேமிப்பு பணப் புத்தகங்களையும்
வழங்கி வைத்த ப�ோது... 						
(படங்கள்: மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

mwptpj;jy;
,wg;gh; (jah;> jpa+g; cw;gj;jp> jah; kPsg;Gidjy; cl;gl)
gpsh];jpf;> ngw;Nwhypak; nwrpd; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopy;
,wg;gH (jaH> jpa+g; cw;gj;jp> jaH kPsg;Gidjy; cl;gl) gpsh];jpf;> ngw;Nwhypak;>
nwrpd; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ rk;gsr; rigfs;
fl;lisr; rl;lj;jpd; 30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf;
nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd;
jPHkhdq;fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd
Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136-Mk; mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f
,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.
Nkw;$wpa cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2021Mk; Mz;L 12 khjk; 08Me; jpfjp
ez;gfy; 12.00 kzpf;F Kd;djhf rigj; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
mj;jifa Ml;Nrgiz xt;nthd;Wk; vOj;jpy; njhptpf;fg;gLtNjhL mt;tz;zk;
Ml;Nrgpg;gjw;fhd fhuzq;fisf; fhl;Lk; $w;nwhd;iwf; nfhz;ljhAk; ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp
jiytH>
,wg;gH (jaH> jpa+g; cw;gj;jp> jaH
kPsg;Gidjy; cl;gl) gpsh];jpf;> ngw;Nwhypak;
nwrpd; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopy;
'nkn`tugpnar"
njhopy; jpizf;fsk;> nfhOk;G 05>
2021Mk; Mz;L 11 khjk; 24Me; jpfjp
ml;ltiz
,wg;gh; (jah;> jpa+g; cw;gj;jp> jah; kPsg;Gidjy; cl;gl) gpsh];jpf;> ngw;Nwhypak;
nwrpd; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1968Mk;
Mz;L jpnrk;gh; khjk; 06Me; jpfjp 14831Mk; ,yf;f
mjptpNrl th;j;jkhdpapy;
ntspaplg;gl;l mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;L> fhyj;jpw;Ff; fhyk;
NtWgLj;jg;gl;litAk;> 2018-Mk; Mz;L a+iy khjk; 16Me; jpfjp 2080/20Mk; ,yf;f
mjptpNrl th;j;jkhdpapd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;lJkhd jPHkhdq;fs;>
mt;tl;ltizapd; IIMk; ghfj;jpy; ~~khjnkhd;Wf;Ff; nfhLf;fg;gl Ntz;ba Mff;
Fiwe;j rk;gs msT|| vd;Dk; jiyaq;fj;jpd; fPo; fhzg;gLk; gFjpf;Fg; gjpyhfg;
gpd;tUk; Gjpa gFjpapid gjyPL nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.
IIMk; ghfk;
khjnkhd;Wf;Ff; nfhLf;fg;gl Ntz;ba Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;

Copa Mz;L

XusT Nju;r;rp
AailNahu;
&.r.

Nju;r;rp
ngw;Nwhu;
&.r.

க�ொமர்ஷல் வங்கியின் கூட்டாண்மை சமூகப்
ப�ொறுப்பு நிதியம் அண்மையில் யாழ்ப்பாண ப�ோதனா
வைத்தியசாலை, தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை, ஊர்காவற்துறை ஆதார வைத்தியசாலை என்பனவற்றுக்கு அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணங்களை
அன்பளிப்புச் செய்துள்ளது.
க�ொவிட்-19 சிகிச்சைகள் உட்பட ஏனைய ந�ோய்களுக்கான சிகிச்சைகளை வழங்குவதில் முன்னணி நிலையில்
உள்ள அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிகள் மற்றும் சுகாதார சேவை
நிலையங்களுக்குத் தேவையான ஆதரவை வழங்கிவரும் திட்டத்தின் கீழேயே இந்த அன்பளிப்புக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
யாழ்ப்பாண ப�ோதனா வைத்தியசாலைக்கு நவீன
சுவாசக் கருவிகள் இரண்டு, பல்தேவை கண்காணிப்பு
கருவிகள் மற்றும் தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு கெராட�ோ மீற்றர், ஊர்காவற்துறை ஆஸ்பத்திரிக்கு உறைதல் பகுப்பாய்வுக் கருவி, இரத்த வாயு
மற்றும் இலக்ரோலைட் பகுப்பாய்வுக் கருவி மற்றும்
நவீன சுவாசக் கருவி என்பன வழங்கப்பட்டன.

சீமெந்து தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்திக்க

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

Nju;r;rpaw;Nwhu;
&.r.

மருத்துவ உபகரணங்கள்

njhopw; gapw;rp
ngWNthu;
njhopy;
gapYeu; &.r.

1Mk; Mz;L

12,500.00

13,006.25

13,512.50

8,750.00

2Mk; Mz;L

12,600.00

13,131.25

13,662.50

8,950.00

3Mk; Mz;L

12,700.00

13,256.25

13,812.50

9,150.00

4Mk; Mz;L

12,800.00

13,381.25

13,962.50

9,350.00

5Mk; Mz;L

12,900.00

13,506.25

14,112.50

6Mk; Mz;L

13,000.00

13,631.25

14,262.50

7Mk; Mz;L

13,100.00

13,756.25

14,412.50

8Mk; Mz;L

13,200.00

13,881.25

14,562.50

9Mk; Mz;L

13,300.00

14,006.25

14,712.50

10Mk; Mz;L

13,400.00

14,131.25

14,862.50

11Mk; Mz;L

13,500.00

14,256.25

15,012.50

12Mk; Mz;L

13,600.00

14,381.25

15,162.50

13Mk; Mz;L

13,700.00

14,506.25

15,312.50

14Mk; Mz;L

13,800.00

14,631.25

15,462.50

15Mk; Mz;L

13,900.00

14,756.25

15,612.50

16Mk; Mz;L

14,000.00

14,881.25

15,762.50

17Mk; Mz;L

14,100.00

15,006.25

15,912.50

18Mk; Mz;L

14,200.00

15,131.25

16,062.50

19Mk; Mz;L

14,300.00

15,256.25

16,212.50

20Mk; Mz;L

14,400.00

15,381.25

16,362.50

21Mk; Mz;L

14,500.00

15,506.25

16,512.50

22Mk; Mz;L

14,600.00

15,631.25

16,662.50

23Mk; Mz;L

14,700.00

15,756.25

16,812.50

24Mk; Mz;L

14,800.00

15,881.25

16,962.50

25Mk; Mz;L

14,900.00

16,006.25

17,112.50

மாத்தளை மாவட்டத்தில் கைவிடப்பட்ட நெற் காணிகளில் நெற்செய்கை
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் கைவிடப்பட்ட
நிலையில் காணப்பட்ட நெற் காணிகளில்
இம்முறை பெரும்போகத்தில் நெற்செய்கை
மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்க�ொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாத்தளை கமநல
சேவைத் திணைக்கள உதவி ஆணையாளர் குமாரி

ஹாமி தெரிவித்தார். இதுவரை காலமும் நெற்செய்கை மேற்கொள்ளப்படாமல் கைவிடப்பட்ட
நிலையில் சுமார் 120 ஏக்கர் நெற்காணிகள் இம்மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது.
இதன் முதற்கட்டமாக இம்முறை பெரும்
ப�ோகத்தில் 56 ஏக்கர் வயல் நிலங்களில் நெற்செய்கை மேற்கொள்ள ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகளை விவசாயிகள் ஆரம்பித்துள்ளனர்.

சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சீமெந்து தட்டுப்பாடு மற்றும்
உத்தரவாத விலையை நிர்ணம்
செய்தல் த�ொடர்பாக சீமெந்து வியாபாரிகளுடானான கலந்துரையாடல்
சம்மாந்துறை பிரதேச சபை தவிசாளரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான ஏ.எம்.முஹம்மட்
ந�ௌஷாட் தலைமையில் பிரதேச
சபை கேட்போர் கூடத்தில் நேற்று
இடம்பெற்றது.
இதன்போது சீமெந்து பக்கட்டில் ப�ொறிக்கப்பட்ட விலையில்
விற்பனை செய்வது த�ொடர்பாகவும், சீமெந்து தட்டுப்பாடு நிலவுவதற்கு காரணத்தையும் சீமெந்து
வியாபாரிகளிடம்
கேட்டறிந்து
க�ொண்டதுடன் எதிர்காலத்தில் இப்
பிரச்சினையினை நிவர்த்தி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் த�ொடர்பாகவும் ஆராயப்பட்டது.
சீமெந்து வியாபாரத்தில் பதுக்கல்
மேற்கொள்ளாமல் ப�ொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாத வகையில்
சீமெந்து வியாபாரிகள் மனசாட்சியுடன் சீமெந்து வியாபாரத்தை
மேற்கொள்ளுமாறு
தவிசாளர்
சீமெந்து வியாபாரிகளிடம் கேட்டுக்
க�ொண்டார்.

Kiaவின் 'Autopoint' வாகன
சேவைக்கான விரிவாக்கம்

கு ரு நாகல ை யி ல்
Kia
வணிக நாமத்திற்கான விற்பனை,
சேவை மற்றும் உதிரிபாகங்களின்
(3S)
மையமாக
ஆறு
வருடங்களாக
Kia
Motors (lanka) நிறுவத்தின் துணை நிறுவனமான Auto Point
Limited நிறுவனத்தை
த�ொடர்ந்து வெற்றிகரமான நடத்தி வரும்
நிலையில் தற்போது
multi-brand
வாகன
சேவை மற்றும் பழுதுபார்ப்புகளை ஆரம்பித்துள்ளது.
பல வகையான வாகன வணிக வர்த்தக நாமங்களுக்கு தனது நிபுணத்துவத்தை விரிவுபடுத்தும் ந�ோக்கத்தில், Autopoint ஆனது குருநாகலயில் உள்ள தனது நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் உலகளாவிய
தரநிலைகள் மற்றும் அதிநவீன ஸ்கேனிங் உபகரணங்கள் மற்றும்
ஏனைய கருவிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்ட புதிய பணியாளர்களுடன் தனியான சேவை மற்றும் பழுதுபார்க்கும் மையத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த புதிய multi-brand வசதி ஊடாக முதல் கட்டத்தில் அனைத்து
வாகனங்களுக்குமான வாகன சேவைகள் மற்றும் இயந்திர பழுதுபார்ப்புகளை (mechanical repair) வழங்கப்படுவதுடன் அதன் இரண்டாம் கட்டத்தில் விபத்துகளால் ஏற்படும் பழுதுகளை திருத்தும்
மையம் (collision repair) த�ொடங்கப்படவுள்ளது. இது முழு வசதியுடன் கூடிய மையமாக அமையும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இம் முயற்சியானது, அசல் உதிரி பாகங்களுடன் சர்வதேச தரத்திற்கு அமைய விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவையை உறுதிப்படுத்துகின்றது. மேலும் அதன் வாகன சேவைகளுக்கு உத்தரவாதம்
வழங்குவதுடன் குறிப்பிட்ட சுற்றளவில் 7 நாட்களில் 24 மணித்தியாலங்களிலும் சாலைய�ோர உதவிகளை வழங்கும் சேவை ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மாத்தளை பிரதேசத்தில் சிறு கைத்தொழில் முயற்சியாளர்களின் ப�ொருட்கள்
விற்பனையும் கண்காட்சியும் மாத்தளை ப�ௌத்த மந்திர பிரதான மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்ட மாத்தளை
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான நாலக க�ோட்டேக�ொடை வைபவ ரீதியாக திறந்து வைத்தார்.
(படம்: மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

நூறு ஆண்டுகள் பழமையான

லயன் குடியிருப்புகளில் வாழும்
பலாங்கொடை த�ோட்ட மக்கள்

ஆண�ொருவரின் சடலம் மீட்பு

கம்பளை நிருபர்

கம்பளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட உணம்புவ பகுதியிலிருந்து
ஆண�ொருவரின் சடலம் நேற்று காலை மீட்கப்பட்டுள்ளது.
கம்பளை நகரிலிருந்து கல்வெல பகுதிக்கு செல்லும் வழியிலுள்ள கட்டடம�ொன்றுக்கு அருகிலிருந்தே இவ்வாறு சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்தவர் சுமார் 34 வயது மதிக்கத்தக்க நபர்
என தெரியவந்துள்ளது.
நேற்றிரவே இச்சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடும் என சந்தேகிக்கும் கம்பளை ப�ொலிஸார், இவரின் மரணம் க�ொலையா என்ற
பல க�ோணத்திலும் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துவருகின்றனர்.
மேலதிக விசாரணைகளை கம்பளை ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர் .
ஆயிரக்கணக்கான த�ொழிலாளர்கள்
மிகவும் ஆபத்தான நிலைமையிலும் வசதியற்ற நிலையிலும் அங்கு
வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
சிறிய
அறைகள்
க�ொண்ட
லயன் வீடுகளில் ஐந்து அல்லது
ஆறு குடும்பங்கள் ஒன்றாக வாழ்வதாகவும் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர். வாழ்வதற்கு
வசதியற்ற இந்த த�ோட்டக் குடியி-

த�ோட்ட அதிகாரிக்கு எதிராக
த�ொழிலாளர்கள் பணிபகிஷ்கரிப்பு
மடுல்சீமை நிருபர்

மடுல்சீமை பிளான்டேசன் கம்பனியின் கீழ் இயங்கும் கல்லுல்ல

த�ோட்ட த�ொழிலாளர்கள் நேற்றுமுன்தினம் த�ோட்ட அதிகாரியை
இடமாற்ற க�ோரி பணிபகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அதனைத் த�ொடர்ந்து அவ்விடத்திற்கு வருகை தந்த மடுல்சீமை
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி
மற்றும் விராலிபத்தனை த�ோட்ட
உயர் அதிகாரி ஆகிய�ோர்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட
த�ொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
வி ர ா லி ப த ்த னை
த�ோட்ட உயர் அதிகாரி
மடுல்சீமை
பிளான்டேசன்
கம்பனியின்
ப ணி ப்பாள ரு டன்
கலந்துரையாடல்களை
மேற் க ொ ண ்டதன்
பின்னர்
சுமுகமான
தீர்வொன்றை பெற்று
தருவதாக கூறினார்.இதனைத்தொடர்ந்து த�ொழிலாளர்கள்
தமது க�ோரிக்கைகள் நிறைவேறும்
வரை தாம் பணி பகிஷ்கரிப்பை
த�ொடர்வதாக தெரிவித்தனர்.

மத்திய மாகாணம்

கடும் மழையினால்

1,066

பேர் பாதிப்பு

தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

மத்திய மாகாணத்தில் கடும் மழை
காரணமாக கண்டி,மாத்தளை மற்றும்
நுவரெலியா மாவட்டங்களில் 268
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1,066 பேர்
பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக
அனர்த்த
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
தெரிவித்துள்ளது.
அனர்த்த முகாமைத்துவ மையத்தின் அறிக்கையின் பிரகாரம், கண்டி
மாவட்டத்தில் 63 குடும்பங்ளைச்
சேர்ந்த 252 பேரும், மாத்தளை
மாவட்டத்தில் 161 குடும்பங்களைச
சேர்ந்த 719 பேரும் மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 24 குடும்பங்க-

ளைச் சேர்ந்த 95 பேரும் இவ்வாறு
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கண்டி மாவட்டத்தில் அக்குறணையில் 02 குடும்பங்களின் 07 பேர்,ஹாரிஸ்பத்துவ 05 குடும்பங்களின்
23 பேர்,தொளுவ 04 குடும்பங்களின் 22 பேர்,தும்பனை 18 குடும்பங்களின் 68 பேர்,உடுதும்பரயில்
01 குடும்பத்தில் 04 பேர், கங்கவட கோரளை 04 குடும்பங்களின்
16 பேர் யடிநுவரயில் 07 குடும்பங்களின் 31 பேர், ஹதரலியத்தயில்
14 குடும்பங்களின் 54 பேர்,பாத்த
தும்பரவில் 01குடும்பத்தில் 04 பேர்
என்றவாறு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ருப்புகளுக்கு பதிலாக வேறு புதிய
வீடுகளை நிர்மாணித்துக் க�ொள்ள
தமக்கு காணி வசதி இன்மையாலும் ப�ோதிய அளவு வருமானமும்
இல்லை என்பதையும் த�ொழிலாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
எனவே அரசாங்கமும் த�ோட்ட
கம்பனிகளும்
இவ்விடயத்தில்
ஆர்வம் காட்டவேண்டும் என
மக்கள் தெரிவித்தனர்.

வாகன உதிரிப்பாகங்களை
திருடி வந்த மூவர் கைது
பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்

( பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்)

பலாங்கொடை த�ோட்டப் பகுதிகளிலுள்ள அநேகமான த�ோட்டக்
குடியிருப்புகள் மிகவும் பழமை
வாய்ந்ததாக
காணப்படுவதாக
மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவற்றின்
கூரைகள், சுவர்கள் பழுதடைந்து
உள்ளமையால் குடியிருப்புகளில்
வாழும் மக்கள் மிகவும் சிரமத்தை
எதிர்நோக்கிவருவதாக த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
வெள்ளையர்கள் த�ோட்டங்களை
ஆட்சி செய்த காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த லயன் குடியிருப்புகள் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட பழமை வாய்ந்தது என த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள்
தெரிவித்தனர்.
பழமை வாய்ந்த இந்த லயன்
குடியிருப்புகளின் கூரைகள் பழுதடைந்து
சுவர்கள்
வெடித்து
விழும் தருவாயில் இருப்பதாக
மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தனால்
த�ோட்டப் பகுதியில் வாழ்கின்ற
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வாகனங்களில் பெட்டறிகள் மற்றும் உதிரிப்பாகங்களை நீண்டகாலமாக திருடி வந்த மூவர்,
அப்புத்தளை ப�ொலிஸார் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பில்
கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அப்புத்தளை ப�ொலிஸ் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரி சாகர தயாரட்ன தலைமையிலான
ப�ொலிஸ் குழுவினர் நேற்று மேற்கொண்ட
சுற்றி வளைப்பின் ப�ோதே இவர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். இம்மூவரிடமிருந்தும்
உதிரிப்பாகங்கள் ஆகியவற்றை ப�ொலிசார்
மீட்டுள்ளனர். நகர் மற்றும் புறநகர்ப்பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் வாகனங்களை
இலக்குவைத்தே, இந்த திருட்டு சம்பவங்கள்
இடம்பெற்றுள்ளன. நீண்டகாலமாகவே இத்திருட்டுக்கள் இடம்பெற்றுவந்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.
சந்தேகநபர்கள் விசாரணைகளின் பின்னர்,
பண்டாரவளை மஜிஸ்ரேட் நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர்படுத்தப்படுவரென ப�ொலிஸ் நிலையப்
ப�ொறுப்பதிகாரி சாகரதயாரட்ன கூறினார்.

புதுளை மாவட்டத்தில் புதிதாக 93 பேருக்கு க�ொர�ோனா
பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்

பசறை, பதுளை, பண்டாரவளை,அப்புத்தளை
ஆகியபகுதிகளில்
நேற்று
மேற்கொள்ளப்பட்ட'ரெபிட்என்டிஜன்'
பரிச�ோதனையில்

93 பேருக்கு க�ொவிட் 19 த�ொற்று
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பசறையில்18
பேரும், பதுளையில்12 பேரும்,
பண்டாரவளையில் 51 பேரும்,
அப்புத்தளையில்12 பேருமாக 93

பேர் த�ொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள்
அனைவரும் தத்தம் வீடுகளிலேயே,
ப�ொது சுகாதாரப்பரிச�ோதகர்களின்
கண்காணிப்புக்களில்
சிகிச்சைபெற்று வருகின்றனர்.

க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு மத்தியில்
டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

பதுளை அரசினர் மருத்துவமனையில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றினால்
சிகிச்சை பெற்று
வந்தவர்களில்
16 பேர் கடந்த ஐந்து தினங்களில்
சிகிச்சை பயனின்றி உயிரிழந்துள்ளதுடன், டெங்கு காய்ச்சலினால் மூவர்
உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் எலிக்
காய்ச்சலினால் 30 பேர் தற்போயை
நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

பதுளை ப�ோதனா அரசினர் மருத்துவமனையின் விசேட வைத்திய நிபுணரும், அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்க
பதுளை மாவட்டக்கிளைத் தலைவருமான பாலித்த ராஜபக்சவை, அவரது
அலுவலகத்தில் நேற்று சந்தித்து,
வினவிய ப�ோதே, அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். அவர் த�ொடர்ந்து
கூறும்போது பதுளை மருத்துவமனையில் க�ொர�ோனா த�ொற்றினால்
சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில்
16 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்துள்ளனர். கடந்த

ஐந்து தினங்களில் மட்டுமே,
இம்மரணங்கள்
இடம்பெற்றுள்ளன. பதுளை, பசறை, மடுல்சீமை,
லுணுகலை, எல்ல, பண்டாரவளை,
மகியங்கனை ஆகிய இடங்களிலிருந்து,
பதுளை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களே
இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளனர்.
இவர்களில் 14 வயதுடைய சிறுமிய�ொருவரும் உள்ளடங்கியுள்ளார்.
பதுளையில் டெங்கு காய்ச்சலினால் இரு மாணவர்கள் உள்ளிட்ட
மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

ஏ.ரி.எம் இயந்திரங்களில் க�ொள்ளை
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

ஹற்றன் பகுதியிலுள்ள அரச மற்றும்
தனியார் வங்கிகளில் ப�ொறுத்தப்பட்டுள்ள பணம் பெறும் தன்னியக்க இயந்திரங்கள் மூலம் ம�ோசடியில் ஈடுபட்ட
கும்பல் ஒன்று த�ொடர்பாக தகவல்கள்
வெளியாகியுள்ளன.
இக்கொள்ளைக்
கும்பல்
நீண்ட
காலமாக
மிகவும்
சூட்சுமமான
முறையில் தன்னியக்க இயந்திரத்தில்
பண ம�ோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மற்றும் பணம் எடுக்க தடுமாறும் நபர்களை இலக்காக க�ொண்டே இவ்வாறு
க�ொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் இப்பகுதியிலுள்ள தனியார் மற்றும்
அரச வங்கிகளில் பல இலட்சம் ரூபாய்களை
க�ொள்ளையிட்டு சென்றுள்ளதாக முகாமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தெரிய வருவதாவது, இந்த
க�ொள்ளை கும்பல் வங்கியின் தன்னியக்க இயந்திரங்களில் காசு பெறுவதற்காக வருவதை ப�ோன்று
நின்று க�ொண்டிருந்தது. அதனை த�ொடர்ந்து தன்னியக்க இயந்திரங்களில் காசு எடுக்க தெரியாதவர்களிடம் இலத்திரனியல் அட்டைகளை மாற்றி
க�ொடுத்துவிட்டு பின்னர் வேறு வங்கிக்கு சென்று
உரிய நபரின் கணக்கில் உள்ள பணத்தினை திருடிவருவதாக ப�ொலிஸார் மேற்கொண்ட ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இச்சம்பவங்கள் குறித்து ஒரு சிலர் மாத்திரம்
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது.
இது குறித்து ஹற்றன் ப�ொலிஸார் பல்வேறு
க�ோணங்களில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்-

மூவர் உயிரிழப்பு
சீரற்ற காலநிலையினால் பதுளை
ஓயா பெருக்கெடுத்து சுமனதிஸ்ஸகம, அந்தெனிய, யாழ்ப்பாணவத்தை ஆகிய இடங்களிலுள்ள
வீடுகள் நீரில் மூழ்கின. இதனால்
பலர் எலிக்காய்ச்சலினால் பீடிக்கப்பட்டு, பதுளை அரசினர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 30 பேர் த�ொடர்ந்து தீவிர
சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சைப் பெற்று
வருகின்றனர்.

குறிஞ்சாக்கேணி
இழுவைப்படகு விபத்து
ரமேஸ்வரன் எம்.பி இரங்கல்
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

துள்ளனர்.நேற்றைய தினமும் இரு வங்கிகளில்
இவ்வாறான க�ொள்ளை சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கருத்து
தெரிவிக்கையில், எனக்கு இந்த இலத்திரனியல்
அட்டையில் பணம் பெற தெரியாது. அதனால்
நான் யாரிடமாவது க�ொடுத்து தான் எடுப்பேன்.
அப்போது எனக்கு ஒரு சிலர் எடுத்து தருவார்கள்.
அதே ப�ோன்று தான் நேற்றைய தினமும் காசு
பெறும் அட்டையினை அங்கு நின்றுக�ொண்டிருந்தவரிடம் க�ொடுத்தேன். பின்னர் அவர் ப�ோட்டு
பார்த்துவிட்டு என்னிடம் காசு இல்லை என்று
தெரிவித்தார்.
காசுபெறும் இலத்திரனியல் அட்டையினை
க�ொடுத்தார். பின்னர் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் நான் கூட்டம் குறைந்தவுடன் ப�ோய்
வங்கியில் விசாரித்த ப�ோது அவர் தந்தது எனது
அட்டையல்ல வேறு ஒருவரின் அட்டை என தெரியவந்தது.

திருக�ோணமலை குறிஞ்சாக்கேணியில் இழுவைப்படகு உடைந்து கவிழ்ந்ததில் மாணவர்கள்
உள்ளிட்ட பலர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் கடும்
வேதனையை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இறந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை
தெரிவித்துக் க�ொள்வதாக
இலங்கை த�ொழிலாளர்
காங்கிரஸின்
நிதிச்செயலாளரும்
நுவரெலியா
மாவட்ட
பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று முன் தினம் இடம்பெற்ற இந்த விபத்தானது எம் மனங்களில் நீங்காத இடம்பிடித்துள்ள
ஒரு க�ோர சம்பவமாக உள்ளது . அத்துடன் பல
கனவுகளை சுமந்த வண்ணம் பள்ளிக்கு சென்ற
அந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
நலனை ந�ோக்கி சென்ற குடும்ப உறவுகள் அனைவரும் இந்த க�ோர விபத்தில் காலனின் பிடியில்
சிக்கிக் க�ொண்டதை எண்ணும்போது மனது
ச�ொல்லென்னா துன்பத்தில் துடிக்கின்றது.இந்த
க�ோர விபத்தில் உயிர் நீத்த எம் ச�ொந்தங்களுக்கும்
அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை பகிர்ந்து க�ொள்கின்றேன் .இவ்விபத்தில்
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பலாங்கொடை நெல்லிவெல பாதையை புனரமைக்குமாறு க�ோரிக்கை
( பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்)

க�ொவிட் 19 த�ொற்று அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக கற்றலில் பின்னடைவை எதிர்நோக்கியுள்ள மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்குடன் தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சை, க.ப�ொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை, க.ப�ொ.த உயர்தரப் பரீட்சை ஆகியவற்றில்
த�ோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு பெறுமதிமிக்க கற்றல் வழிகாட்டல் புத்தகங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. இந்த செயற்திட்டத்துக்காக பதுளை மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பசறை க�ோணக்கலை
தமிழ் மகா வித்தியாலயம், க�ோணக்கலை தமிழ் ஆரம்ப பாடசாலை, நமுனுகுல - பிங்கராவ தமிழ்
வித்தியாலயம் உள்ளிட்ட பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தனர்.
(படம்: லுணுகலை நிருபர்)

பலாங்கொடை இம்புல்பே பிரதேசசபை எல்லைக்குட்பட்ட நெல்லிவெல பாதையின் ஒரு
பகுதி குண்டும் குழியுமா காணப்படுவதாக
மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்பாதையின் ஊடாக வாகன ப�ோக்குவரத்து செய்யவ�ோ நடந்து செல்லவ�ோ முடியாத
நிலை காணப்படுவதாக ப�ொதுமக்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
நெல்லிவெல பாதையில் அலக�ொல எல்ல
பகுதியில் இரண்டு கில�ோமீற்றர் தூரம் வரை
இவ்வாறு புனரமைப்பு செய்யப்படாமல்
இருப்பதாக பிரதேச மக்கள் சுட்டிக்காட்டினார்.
பஸ் வண்டிகள் உட்பட அதிகளவு வாகனங்கள் நாளாந்தம் நெல்லிவெல பாதையில் பய-

ணிப்பதாலும் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக வாகன சாரதிகள் தெரிவித்தனர்.
பாதையில் குண்டும் குழிகளும் ஏற்பட்டு
சேற்று நீர் நிரம்பி உள்ளதால் நடந்து கூட
செல்ல முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளதாக
இப்பகுதி மக்கள் குறிப்பிட்டனர்.
பழுதடைந்துள்ள இப்பாதையின் ஒரு
பகுதியை புனரமைத்து தருமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை மக்கள் க�ோரியுள்ளனர்.
இது சம்பந்தமாக இம்புல்பே பிரதேச
சபை தலைவர் ஸ்ரீ லால் செனரத்திடம் வினவியப�ோது பலாங்கொடை நெல்லிவெல
பாதையில் அநேகமான பகுதிகள் கடந்த
வருடங்களில் புனரமைக்கப்பட்டதாகவும்
இதை வழிப்பாதையில் அபிவிருத்தி செய்ய
திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

12

குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்தில்
பலியான�ோருக்கு அஞ்சலி
யாழ்.விசேட நிருபர்

கிண்ணியா
படகு
விபத்தில்
உயிரிழந்த
மாணவர்கள் உள்ளிட்ட
சகலருக்கும் முல்லைத்தீவு கூழாமுறிப்பு அ.த.க
பாடசாலை மாணவர்கள்
அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தி ரு க� ோ ண ம லை
கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்தில்,
நான்கு மாணவர்கள் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உயிரிழந்திருந்தனர்.
படகு விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும்
முகமாக, முல்லைத்தீவு கூழாமுறிப்பு அ.த.க. பாடசாலை மாணவர்-
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சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்க உழைக்கும்

இந்த அரசு விவசாயிகளை கைவிடாது
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கள் சுடரேற்றி மலர் தூபி அஞ்சலி
செலுத்தினர்.
இந்த அஞ்சலி நிகழ்வில், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாலை சமூகத்தினரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

பெரும் ப�ோகத்துக்கான உரத்தை
இறக்குமதி செய்வதற்கு அரசாங்கம்
முன்வந்துள்ளதால், பாதிக்கப்பட்ட
விவசாயிகளுக்கு
இழப்பீடுகளை
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் ஒருப�ோதும் பின்னிற்காதென, கிராம பிரதேச
அபிவிருத்தி
வீட்டு விலங்கின
வளர்ப்பு மற்றும் சிறு ப�ொருளாதார
பயிர்ச்செய்கை மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
விதைகளடங்கிய ப�ொதிகள் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டு உரை-

யாற்றிய ப�ோதே, அமைச்சர் இதனைத்
தெரிவித்தார்.
இங்கு உரையாற்றிய இராஜாங்க
அமைச்சர், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை, அரசாங்கம் ஒருப�ோதும்
கைவிடாது. நாட்டின் ஜனாதிபதி ஒரு
நல்ல ந�ோக்கத்தோடுதான் சேதன உரம்
த�ொடர்பான விடயத்தை கையிலெடுத்துள்ளார். ஆர�ோக்கியமான சமூகத்தை
உருவாக்க வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்திற்காகவே இத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, விவசாயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு
இழப்பீடுகளை வழங்குவதற்கு நடவ-

கிளிந�ொச்சி பிரதேச விவசாயிகளுக்கு
விதை, தானியப் ப�ொதிகள் வழங்கி வைப்பு

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சியில் தெரிவு செய்ய
ப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு எட்டு மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான விதை,
தானியப் ப�ொதிகள் நேற்று (24)
வழங்கப்பட்டன.
நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு தேசிய க�ொள்கைத்
திட்டமிடலுக்கேற்ப இவை, வழங்கப்பட்டன.
பின்தங்கிய கிராம பிரதேச அபிவிருத்தி வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு
மற்றும் சிறு ப�ொருளாதார பயிர்ச்செய்கை மேம்பாட்டு இராஜாங்க

அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் இவற்றை வழங்கினார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் வழிகாட்டலில், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு

மாகாணங்களில் உளுந்து மற்றும்
பயறு பயிர்ச் செய்கைத் திட்டம்
முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மேற்படி இந்த விதை
ப�ொதிகள் வழங்கப்பட்டன. கிளிந�ொச்சி மாவட்ட செயலக பயிற்சி
மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், இராஜாங்க அமைச்சர்
சதாசிவம் வியாழேந்திரன் மற்றும்
அமைச்சின் செயலாளர், மாவட்ட
அரசாங்க அதிபர் ரூபவதி கேதீஸ்வரன், கரைச்சி கண்டாவளை பிரதேச
செயலாளர்கள் மாவட்ட விவசாயிகள் திணைக்கள உத்திய�ோகத்தர்கள்
எனப்பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

பருத்தித்துறை நகர சபையின்
விசேஷ கூட்டம் நேற்று (24) புதன்கிழமை காலை ஒன்பது மணியளவில் ஆரம்பமானது. இதன்போது,
சபைத் தலைவர் ய�ோசப் இருதயராஜ் வரவு
செலவுத் திட்டத்தை
சமர்ப்பித்தார்.
பட்ஜட்டை
வாக்கெடுப்புக்கு

விடுமாறு சபையில் க�ோரப்பட்டதால், வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டது. ஆளும் கட்சியான தமிழரசுக்
கட்சி உறுப்பினர்கள் ஐவர்,தமிழர்
விடுதலைக் கூட்டணி, சுயேச்சைக்குழு ஆகியவற்றின் தலா ஒவ்வொரு
உறுப்பினருமாக ஏழு பேர் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். எதிர்க் கட்சி-

யான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியைச் சேர்ந்த ஆறு உறுப்பினர்களும்,
ஈ பி டி பியைச் சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினருமாக ஏழு பேர் எதிராக வாக்களித்தனர்.
ம�ொத்தமாகவுள்ள 15 உறுப்பினர்களில், ஈ, பி, டி, பி,யைச் சேர்ந்த
இன்னும�ொரு உறுப்பினர் சமூக-

மளிக்காததால்
வாக்கெடுப்பில்
சமநிலை ஏற்பட்டது.
இதனால், வெற்றி த�ோல்வியை தீர்மானிக்க சபைத்தலைவருக்கு உள்ள
தற்துணிவு
அதிகாரத்துக்கமைய,
அவர் மேலதிக வாக்கு ஒன்றை
அளித்ததால் வரவு செலவுத் திட்டம்
நிறைவேறியது.

பருத்தித்துறை நகரசபை பட்ஜட் ஒரு வாக்கால் நிறைவேற்றம்

முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலை
இருதய சிகிச்சை பிரிவு புதிதாக திறப்பு
மாங்குளம் குறூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் இருதய சிகிச்சை
பிரிவு நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.இங்கு,மிக நீண்ட காலமாக
இருதய சிகிச்சை பிரிவு இல்லாதிருந்தது.
முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையின் பிரதிப்பணிப்பாளரும் சட்ட வைத்திய அதிகாரியுமான
க.வாசுதேவவின் தலைமையில்,
இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இதில்
யாழ்ப்பாண ப�ோதனா வைத்தியசா-

லையின் இருதய சிகிச்சை நிபுணர்
வைத்தியர் பு.லக்ஸ்மன் பிரதம
அதிதியாகக்
கலந்துக�ொண்டு
இருதய சிகிச்சை பிரிவை திறந்து
வைத்தார். முல்லைத்தீவு மாவட்ட
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் வைத்தியர் மு.உமாசங்கர், வவுனியா மாவட்ட பிரதி
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
ஜே.நிலக்சன் உள்ளிட்ட வைத்தியர்கள்,வைத்திய நிபுணர்கள் , வைத்தியசாலை ஊழியர்கள், தாதியர்கள்,
முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்திய

அதிகாரிகள் சங்கத்தினர், முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலை
அபிவிருத்தி குழு உறுப்பினர்கள்,முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலை ந�ோயாளர் நலன்புரி சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட பலரும் இதில்
கலந்துக�ொண்டனர். வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம், கிளிந�ொச்சி,
மன்னார்,வவுனியா மாவட்டங்களில் இருதய சிகிச்சை பிரிவுகள்
இருந்தாலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில், நீண்ட காலமாக இப்பிரிவு இல்லாதிருந்தது.

டிக்கைகள் எடுத்த அரசாங்கம், இந்த
திட்டத்திலும் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளை ஒருப�ோதும் கைவிடாது.
சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு
எப்படி க�ொண்டு செல்வதென,
மக்கள் தலைவர்கள் சிந்திக்கவேண்டும். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை
காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள்
என
விமர்சித்தவர்களே, இன்று அரசியலில் காணாமல் ப�ோயிருக்கின்றனர்.
2009 இல், முள்ளிவாய்க்கால் யுத்தம்
ம�ௌனிக்கப்பட்ட பின்னரே, பல அரசியல்வாதிகள் நாட்டுக்கு இறக்குமதி

செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நாங்கள் அப்படியல்ல யுத்தத்தின்
வலிகளை அனுபவித்தோம். பெண்
தலைமைத்துவ குடும்பத்துக்கு எங்களிடம்
திட்டமுள்ளது, மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கு
திட்டமுள்ளது,
சலுகைகளுக்காக விலை ப�ோக
மாட்டோம் என்று கூறும் தமிழ் அரசியல்வாதிகள், அரசாங்கம், பாராளுமன்றத்தில் வழங்கும் சகல சலுகைகளையும் அனுபவித்துக் க�ொண்டே,
இவ்வாறான கருத்துக்களை கூறி
மக்களை ஏமாற்றுவதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

வரணி மத்திய கல்லூரியை
தரமுயர்த்த நடவடிக்கை
சாவகச்சேரி விசேட நிருபர்

தென்மராட்சி கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட
வரணி
மத்திய கல்லூரியை, தேசிய
பாடசாலை
திட்டத்திற்குள்
உள்ளீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமநாதனின்
ச ெ ய ல ாள ரு ம் , க ர வெட் டி
பிரதே சபை உறுப்பினருமான ச.இராமநாதன் உறுதியளித்துள்ளார்.
பாடசாலையில் இடம்பெற்ற
மைதான அபிவிருத்தி வேலைத்
திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நடும்
வைபவத்தில்
கலந்துக�ொண்ட
ப�ோதே அவர்
இதனைத் தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பாக பாடசாலை
அதிபர் ப.செல்வவிநாயகம் கரு
த்து தெரிவிக்கையில்;
வடமாராட்சி-, தென்மராட்சி பிரதேசங்களின் இணைப்பாக காணப்படுவது வரணி. இடவசதி,கல்வி
அடைவு மட்டம் ஆகியவற்றை
அடிப்படையாக க�ொண்டு எமது
பாடசாலை தேசிய பாடசாலை

திட்டத்திற்குள்
உள்ளீர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இம்முறை எமது
பாடசாலை அந்த திட்டத்திற்குள்
உள்ளீர்க்கப்படவில்லை.
இம்முறை எமது பாடசாலையில்
இருந்து மூன்று மாணவர்கள்
ப�ொறியியல் பீடம் செல்கின்றனர்.
அதனை விட க.ப�ொ.த சாதாரண
தரத்திலும் 75சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளனர்.
இந் நிலையில் எமது பாடசாலையை தேசிய பாடசாலையாக
தரமுயர்த்த
இனியும்
தயங்க
கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

தாயுடன் நீராட சென்ற
சிறுவன் நீரில் மூழ்கி மரணம்
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா – பாவற்குளத்தில்
தாயுடன் நீராட சென்ற 4 வயது
சிறுவன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளார். இத்துயரச் சம்பவம்
செவ்வாய் (23) மாலை இடம்பெற்றது. சம்பவம் த�ொடர்பில் மேலும்
தெரியவருவதாவது,
சூடுவெந்தபுலவு
பகுதியில்
வசித்து வரும் தாய் ஒருவர், தனது
பிள்ளைகளுடன்
பாவற்குளம்
குளத்திற்கு நீராட சென்றுள்ளார்.
இதன்போது 4 வயது சிறுவனை
குளத்தில் நீராட விட்டு, கரைக்கு
வந்து தாயார் திரும்பி பார்த்துள்ளார்.
குளத்திற்குள் நீராடிய சிறுவனை

காணாது தவித்த தாயார், அங்கு நின்றவர்கள் மற்றும் கிராமத்தினரை
அழைத்து சிறுவனை தேடினார்.
பின்னர், நீரில் மூழ்கிய நிலை
யில் சிறுவனது சடலம் மீட்கப்பட்டது.
உடனடியாக வவுனியா வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்ட
ப�ோதும் சிறுவன் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரியவருகிறது.
சம்பவத்தில் வவுனியா, சூடுவெந்தபுலவு பகுதியை சேர்ந்த
அம்ஜத் என்ற நான்கு வயது
சிறுவனே
மரணமடைந்தார்.
இது த�ொடர்பில் உளுக்குளம்
ப�ொலிஸார்
விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மந்துவில் வடக்கு கிராம சேவையாளர் வவுனியா வைத்தியசாலையில் தாதியர்கள்,
பிரிவில் வெடிப�ொருட்கள் மீட்பு
சுகாதார பிரிவினர் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழில், விடுதலைப்புலிகளால்
தயாரிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்
வெடிப�ொருட்கள்
உள்ளிட்ட
பெருமளவான வெடி ப�ொருட்கள் நேற்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை மீட்கப்பட்டுள்ளன.
யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி மந்துவில் வடக்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் ,
விடுதலைப்புலிகளின் காலத்தில்
அவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு
வந்த
தென்னந்தோப்புக்குள்
இருந்தே,இந்த வெடிப�ொருட்கள்
மீட்கப்பட்டுள்ளன.
குறித்த காணிக்குள் விடுதலைப்புலிகளின் தயாரிப்பு வெடிப�ொருட்கள் உட்பட பெருமளவான
ஆயுதங்கள் புதைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.

இந்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இராணுவத்தினர் அப்பகுதியை முற்றுகையிட்டு தேடுதல்
நடத்தினர்.இதன் ப�ோதே, நிலத்தில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட
நிலையில் இந்த வெடிப�ொருட்கள் மீட்கப்பட்டன.
புலிகளின் தயாரிப்பான டாங்கி
எதிர்ப்பு நிலக்கண்ணி வெடிகள் ,
அம்மான் - 3, 23 மிதிவெடிகள் , 3
கிளைம�ோர் குண்டுகள் , ரி 56 ரக
துப்பாக்கி மகஸின்கள், துப்பாக்கி
ரவைகள் உள்ளிட்ட பெருமளவான வெடி ப�ொருட்கள் அங்கு
மீட்கப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை
யாழ்ப்பாணம்
வேலணை பகுதியில் அம்பிகை
நகர் பகுதியில், புலிகளின் தயாரிப்பான
அதிசக்தி
வாய்ந்த
கிளைம�ோர் குண்டு ஒன்றும் மீட்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வவுனியா விஷேட நிருபர்

வவுனியா
வைத்தியசாலையில்
தாதியர்கள், சுகாதார பிரிவினர்
நேற்று பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.இதனால், ந�ோயாளிகள்
பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர்.
வைத்தியசேவை தவிர்ந்த, தாதியர்
உள்ளிட்ட 15 சுகாதார த�ொழிற்சங்கங்கள் நேற்று (24) முதல் 48
மணிநேர பணிப் பகிஷ்கரிப்பை
முன்னெடுக்கின்றது.
நேற்று (24) காலை 07 மணி முதல்
எதிர்வரும் இரண்டு தினங்களுக்கு
இந்த பணிப் பகிஷ்கரிப்பு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
இதனால், வவுனிய ப�ொது வைத்தியசாலையில் தாதியர்கள் மற்றும்
ஏனைய சுகாதார பிரிவினர் கடமைக்கு சமூகமளிக்கவில்லை.
பெரும் மழையையும் ப�ொருட்படுத்தாது வைத்தியசாலைக்கு அதிக-

மான ந�ோயாளர்கள் வந்திருந்தனர்.
எனினும், வைத்தியசாலை இயங்காததால், மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன்
அவர்கள் திரும்பிச்செல்ல நேரிட்-

டது.
ஏழு க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்து
இப்பணிப் பகிஷ்கரிப்பு இடம்பெறுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

புதிதாக சேவையில் ஈடுபட்ட இ.ப�ோ.சபை
பஸ்ஸை செல்ல விடாமல் தடுத்தனர்
குறிஞ்சாக்கேணியில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணியில்
படகு கவிழ்ந்த சம்பவத்தின் எதிர�ொலியாக நேற்று குறிஞ்சாக்கேணிக்கான புதிய பஸ் சேவையில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டது.அதையடுத்து
நேற்றுக் காலை 7.00 மணிக்கு
இ.ப�ோ.சபைக்குச்
ச�ொந்தமான
பஸ்ஸை
மறித்து
எதிர்ப்புப்
ப�ோராட்டத்தில்
ப�ொதுமக்கள்
ஈடுபட்டனர். இதனால் குறிஞ்சாக்-

கேணி பிராதான வீதியினூடான
ப�ோக்குவரத்து தடைபட்டது.
பாடசாலை மாணவர்கள் பாடசாலைக்குச் செல்வதற்காக தற்காலிகமாக இந்த பஸ் சேவை ப�ோடப்பட்டது.
இப்பஸ் சேவை காக்காமுனை,
குறிஞ்சாக்கேணி, கச்சக்கொடித்தீவு
ஊடாக கிண்ணியாவை சென்றடைவதற்காக சேவையில் ஈடுபடு-

வதற்காக விடப்பட்டது. எனினும்
இந்த பஸ் சேவையை ஆறு உயிர்கள் ப�ோனதன் பின்னரா ப�ோட
வேண்டும், இதற்கு முன்னரே
சேவையில்
ஈடுபடுத்தியிருக்கலாமே எனக் க�ோரியே எதிர்ப்பில்
ஈடுபட்டனர். பஸ் செல்ல முடியாமல் பஸ்ஸிக்கு முன்னால் கற்களைஇட்டு தடுத்தனர்.
அவ்விடத்துக்கு வந்த கிண்ணியா

கட்சியின் திருக�ோணமலை மாவட்டக்கிளை தலைவர் எஸ்.குகதாசன்
தனது இரங்கல் செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார்.
நேற்று (24) அவர் வெளியிட்டுள்ள
இரங்கல் செய்தியில் இவ்வாறு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விபத்தால்
பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில்
சிகிச்சை பெற்றுவரும் அனைவரும்
விரைவில் குணமடைய இறைவனை
வேண்டுகின்றோம்.
இந்த விபத்துப் பற்றிப் பக்கச்

சார்பற்ற நேர்மையான விசாரணை
நடத்தி இது ப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகள்
எதிர்காலத்தில் நிகழாமல் இருக்க
உரிய அதிகாரிகளும் ஆட்சியாளர்களும் ஆவன செய்ய வேண்டும் என
வலியுறுத்திக் கேட்டுக் க�ொள்கின்ற�ோம்.
கிண்ணியா – குறிஞ்சாக்கேணி
ப�ோல, மூதூர் பிரதேச செயலாளர்
பிரிவில் உள்ள வேலைத்தீவு, ஈச்சிலம்பற்றுப் பிரதேச செயலளார் பிரிவில்
உள்ள இலங்கைத்துறை - மாதவிபு-

ப�ொலிஸ் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரி, மற்றும் கிண்ணியா இராணுவ
முகாம் ப�ொறுப்பதிகாரிகள் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களிடம் பேசிக் கலந்துரையாடி,
எதிர்ப்பாளர்களின்
க�ோரிக்கையை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடி நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறியதை
அடுத்து ஆர்ப்பாட்டம் கைவிடப்பட்டது.

இலங்கை தமிழரசு கட்சியின்
திருக�ோணமலை கிளை இரங்கல்
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

கிண்ணியா – குறிஞ்சாக்கேணி
படகு விபத்தில் மாணவர் உள்ளிட்ட
அறுவர் உயிர் இழந்த செய்தி அறிந்து
அதிர்ச்சியும் ஆழ்ந்த
கவலையும்
அடைகின்றோம்.
உயிர் இழந்தோர் குடும்பங்களுக்கும் அவர்தம் உற்றார், உறவினர்களுக்கும் எமது இரங்கலையும் துயர்
பகிர்வினையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றோம் என இலங்கை தமிழரசு

கிண்ணியா படகு விபத்து;
ஆறுபேர் சிகிச்சையின் பின்
வீடு திரும்பியுள்ளனர்

ரம் – இலங்கைத்துறை- முகத்துவாரம்
மற்றும் கறுக்காமுனை - புனையடி
– இலங்கைத்துறை- முகத்துவாரம்
ஆகிய இடங்களில் மாணவர்கள்
நாள்தோறும் ஆறுகளைக் கடந்தே
பாடசாலைக்குச் செல்கின்றனர். இந்த
இரண்டு இடங்களிலும் உரிய அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவத�ோடு ஆட்சியாளர் பாலம் அமைக்க
ஆவன செய்ய வேண்டும் எனவும்
மேலும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்
க�ொள்கின்றோம்.

குறிஞ்சாக்கேணி படகு கவிழ்ந்த
சம்பவம் த�ொடர்பான விசாரணை

ஆளுநர், மாகாண உள்ளூராட்சி
ஆணையாளருக்கு பணிப்பு
திருக�ோணமலை
கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி பாலத்தில் படகு
கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் த�ொடர்பில் உடனடியாக
விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்
அனுராதா யஹம்பத் நேற்று முன்தினம் காலை மாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் என்.மணிவண்ணனுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடி
விசாரணை
நடத்தி,
படகை
இயக்க அனுமதி வழங்கியது யார்,
பராமரிப்பை மேற்கொண்டது உள்ளிட்ட விவரங்களை உடனடியாக
தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும்
ஆளுநர் வலியுறுத்தினார். இந்த
விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்காக மாகாண நெடுஞ்சாலைகள்
அமைச்சின் செயலாளர் ஐ.கே.
ஜி.முத்துபண்டா
தலைமையில்
விசேட குழுவ�ொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ப�ொலிசார் விசாரணை
நடத்த திருக�ோணமலை மாவட்டத்துக்கு ப�ொறுப்பான DIG க்கும்
ஆளுநர் உத்தரவிட்டார்.
இந்த சம்பவத்தில் மாணவர்கள் உட்பட 6 பேர் பலியாகினர்
மற்றும் சுமார் 20 பேர் மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு ஆளுநர் தனது ஆழ்ந்த
இரங்கலையும் தெரிவித்துள்ளார்.
சம்பவம் த�ொடர்பில் விசாரணை
நடத்துவதற்காக விசேட அதிகாரிகள் குழுவ�ொன்று சம்பவம் இடம்பெற்ற அப்பகுதிக்கு அனுப்பி
வைக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும்
தெரிவித்தார்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பிரதேச
மக்கள் அமைதியாக இருக்குமாறும் ஆளுநர் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.

குறிஞ்சாக்கேணி ஆற்றில் உயிரிழந்த
மாணவர்களுக்கு விசேட துஆப் பிரார்த்தனை

கிண்ணியா மத்திய நிருபர்

கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி
ஆற்றில் நேற்று முன்தினம் (23)
படகு கவிழ்ந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்த மாணவர்களின் ஈடேற்றத்துக்காக
வேண்டி, கிண்ணியாவில்
உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளி-

லும் மாணவர்கள் விசேட துஆப்
பிரார்த்தனையில்
ஈடுபட்டனர்.
கிண்ணியா வலயக் கல்வி அலுவலகத்தின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய
நேற்று (24) 66 பாடசாலைகளில்
காலை ஆராதனையின் ப�ோது,
இவ்வாறு விசேட துஆப் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.

ஆலமரம் முறிந்ததால், நிந்தவூரில் இரண்டு மாதமாக கடலுக்கு
வாகன நெரிசல், மின்சாரமும் தடை சென்றவர்கள் வீடு திரும்பவில்லை
மீட்டுத் தருமாறு உறவினர்கள் க�ோரிக்கை

ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணியில்
படகு விபத்தின் ப�ோது கிண்ணியா
தளவைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை
பெற்று வந்த ஆறு பேர் நேற்று (24)
மதியம் சிகிச்சையை முடித்து விட்டு
வீடு திரும்பியுள்ளதாக வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய அதிகாரி
ட�ொக்டர் ஜிப்ரி தெரிவித்தார்.இதில்
இரு சிறுவர்களும் நான்கு ஆண்களும் அடங்குவர்.
படகு விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 27 பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஒருவர் திருக�ோணமலை ப�ொது
வைத்தியசாலைக்கும் மற்றும�ொருவர் கிளிந�ொச்சி ப�ொது வைத்தியசாலைக்கும் அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
ஏனைய�ோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என மேலும் தெரிவித்தார்.
நேற்று திருக�ோணமலை மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான்
மஹ்ரூப் கிண்ணியா தள வைத்தியசாலைக்கு விஜயம் செய்து படகு
விபத்தில்
அனுமதிக்கப்பட்டவர்களை நலன் விசாரித்தார்.
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நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்

நிந்தவூர் பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள
ரசாக்
ஹ�ோட்டலுக்கு
முன்னால் காணப்படும் பல நூறு
வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த ஆல
மரம் நேற்று (24) காலை முறிந்து
விழுந்ததால், காலை 7.30 மணி
முதல் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருந்தது.
அத்துடன், காலை முதல் நிந்தவூர்
பிரதேசத்தில்
மின்சாரம்
தடைப்பட்டிருந்ததுடன்
மாற்று
உள் வீதியினூடாக ப�ோக்குவரத்துக்கள் இடம்பெற்றன. இருந்தாலும்

உள் வீதிகளில் மிக நீண்ட வாகன
நெரிசல் இடம்பெற்றமையால், நிந்தவூர் வரலாற்றில் மிக ம�ோசமான
வாகன நெரிசலாக இது காணப்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தினால் அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் ஊழியர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து
வந்ததுடன்,
மரத்தினை
அகற்றும் பணியில், ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிசார், வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, இலங்கை மின்சார சபை
மற்றும் நிந்தவூர் பிரதேச சபை
ஆகிய�ோர் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

வாழைச்சேனையில் இருந்து செப்டெம்பர் மாதம் 26ம் திகதி ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற படகு
இரண்டு மாதமாகியும் கடலுக்கு
சென்றவர்கள்
திரும்பவில்லை
என்றும், இவர்களை மீட்டுத் தருமாறும் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களின்
உறவினர்கள் க�ோருகின்றனர்.
கடந்த செப்டெம்பர் மாதம் 26ம்
திகதி வாழைச்சேனை துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற படகு
நேற்று வரைக்கும் கரைக்கு வரவில்லை என்றும், அவர்கள் த�ொடர்பான திருப்திகரமான பதில் எதுவும்
கிடைக்கவில்லை என்ற ஆதங்கத்தில் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களின்
உறவினர்கள் ஓட்டமாவடி பாலைநகர் கிராமத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தனர்.
வாழைச்சேனை மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு கடந்த மாதம் வருகை தந்த

கடற்தொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா கடலுக்கு சென்றவர்கள் அந்தமான் தீவில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதாகவும், அவர்களை மிக
விரைவில் மீட்டுத் தருவதாகவும்
உறவினர்களிடம் உறுதியளித்துச்
சென்றும் இன்றுவரை குறித்த நபர்கள் வரவில்லை என்றும், எங்களுக்கு கடற்றொழில் அமைச்சர்,
கடல்தொழில்
திணைக்களம்,
பிரதேச மீனவ சங்கங்கள் உரிய
நடவடிக்கை த�ொடர்பில் கவனம்
செலுத்தி தீர்வினை பெற்றுத் தருவதில் அசமந்தப்போக்காக உள்ளதாக
மீனவர்களின் உறவினர்கள் கவலை
தெரிவிக்கின்றனர்.
குறித்த மீனவர்கள் அந்தமான்
தீவில் உள்ளமை த�ொடர்பில் எங்களது த�ொலைபேசிக்கு புகைப்படங்கள் அனுப்பப்பட்டதுடன்,
த�ொலைபேசி அழைப்பு வந்த
நிலையில் எங்கள�ோடு அந்தமான்
தீவில் உங்களது குடும்ப உறவினர்கள் உள்ளதாகவும் அவர்களை

கண்ட பாதுகாப்பு தரப்பினர் தெரிவித்த நிலையில் மீண்டும் அந்த
அழைப்பை த�ொடர்பு க�ொள்ள
முயற்சித்த ப�ோது அழைப்பை
ஏற்படுத்த முடியவில்லை. எமது
உறவினர்கள் அவர்களிடம் உள்ள
நிலையில் அவர்களுக்கு எங்களது
த�ொடர்பு இலக்கம் வழங்கப்பட்டு
எங்கள�ோடு த�ொடர்பு க�ொண்டார்கள்.
பின்னர் த�ொடர்பு இல்லாமல்
உள்ளமைக்கான காரணம் என்ன
என்று இன்னும் தெரியவில்லை
என மீனவர்களின் உறவினர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
நான்கு
மீனவர்களை
நம்பி
வாழும் நான்கு குடும்பம் தற்போது
பாரிய கஷ்டத்திற்கு மத்தியில்
வாழ்ந்து வருகின்றது.
எங்களது உறவினர்களை உடனடியாக கண்டு பிடித்து தருமாறு
அன்பாக கேட்டுக் க�ொள்வதாக
உறவினர்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

ப�ொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலைக்கு
உயிரியல் இரசாயன பகுப்பாய்வு இயந்திரம்

பாலமுனை விசேட நிருபர்

கிண்ணியா குறிஞ்சாக்ேகணி படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்கும் வகையில் காத்தான்குடியில் வெள்ளைக் க�ொடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளதுடன் அனுதாபம் தெரிவிக்கும் பதாதைகளும் த�ொங்கவிடப்பட்டிருந்த ப�ோது... 						
(படங்கள்: புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

ப�ொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலையின் மருத்துவ ஆய்வுகூடத்திற்கு குருதிப் பரிச�ோதனைகளை
மேற்கொள்வதற்காக சுமார் மூன்று
மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான
உயிரியல் இரசாயனப் பகுப்பாய்வு

இயந்திரம�ொன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. ப�ொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் ட�ொக்டர் ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ்,
கல்முனை
பிராந்திய
சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளரிடம் விடுத்த
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்கவே, குறித்த
இயந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள்
படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும்
அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார சபையில் தெரிவிப்பு
அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே
நாட்டில் க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு நிலவுகின்ற நிலையில் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும்
என அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று வரவு செலவு
திட்டம் மீதான குழுநிலை விவாதத்தில்
உரையாற்றிய அமைச்சர், அரசாங்க ஊழியர்கள் நாட்டுக்கு சுமை என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள்
என்ற கூற்று தவறானது என்றும் அமைச்சர்
சபையில் தெரிவித்தார்.
சபையில் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய
அமைச்சர். அரச ஊழியர்கள் நாட்டுக்கு
சுமை என்று நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருந்த கருத்து த�ொடர்பில்
சபையில் பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை
முன்வைத்து வருகின்றனர்.
பெற்றோர்களுக்கு
பிள்ளைகள்
சுமைதான். ஆனால் சுமை என்பதற்காக
பிள்ளைகளை தூக்கியெறிவதில்லை. அரச
ஊழியர்கள் சுமை என கூறுவதால் அவர்கள் புறக்கணிக்கப் படுவார்கள் என்று
நினைப்பது தவறு. க�ொர�ோனா வைரஸ்
சூழ்நிலையால் நாட்டை இயல்பாக நிர்வகிக்க முடியவில்லை. அரசாங்கம் வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை
என த�ொடர்ந்தும் பேசுவதில் பயனில்லை.
நாட்டின் நிலைமைகள் த�ொடர்பில் சிந்தித்து கருத்துக்களை முன்வைப்பது அவசியம்.
தற்போதைய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்தே நாட்டில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
பாதிப்பு த�ொடர்கின்றது. எவ்வாறாயினும்
அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும்.
உண்மையில் தற்போது அனைவருமே
சிரமமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து வருகின்றோம். நாள் சம்பளத்தை பெறுபவர்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு முகங்கொடுத்து
வருகின்றனர். இவ்வாறான நிலையில் அரச
ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால க�ொடுப்பனவை வழங்குவது த�ொடர்பில் அரசாங்கம்
ஆராய வேண்டும். அரசாங்கத்தின் வருமானம் குறைடைவந்துள்ளது என்பதை
சகலரும் உணர வேண்டும் என்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

தலதா அத்துக�ோரள:
(ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம்.பி)
பாராளுமன்றத்தில்
மிக
ம�ோசமாக
செயற்படும் ஆளுங்கட்சி எம்.பி திஸ்ஸ
குட்டியாரச்சியின் மனநிலை த�ொடர்பில்

மருத்துவ பரிச�ோதனை மேற்கொள்ள
வேண்டும்.
பெண்களை அவமதிக்கும் வகையில்
சபையில் உரையாற்றிய ஆளுங்கட்சி
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி த�ொடர்பில் பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் சபாநாயகரின் கவனத்துக்குக் க�ொண்டு
வந்துள்ளோம்.
அதன்படி சபாநாயகர் திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி த�ொடர்பில் அறிவிப்பொன்றையும் சபையில் விடுத்திருந்தார்.
எனினும திஸ்ஸ குட்டியாராச்சி
த�ொடர்ந்தும் அதே ப�ோன்றே விடயத்தை இழுத்தடிப்பு செய்து க�ொண்டு
வருகின்றார்.
நிலையியற் கட்டளையின் பிரகாரம் திஸ்ஸ குட்டியராச்சி மன்னிப்பு
கேட்பாரா? அவ்வாறில்லை என்றால்
சபாநாயகர் அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பாரா? எனவும் கேள்வி
எழுப்பினார்.

பட்ஜட் விவாதம்

சபை நிருபர்கள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்

எஸ். ஸ்ரீதரன்
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி
யாழ் தாவடி சந்தியில் விபத்தை
ஏற்படுத்திய இலக்கத்தகடற்ற பஸ்
வண்டி தம்முடையதல்ல என இராணுவத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
அவ்வாறானால் இலக்கத்தகடற்ற
பஸ் ஒன்று யாழ் நகரின் பல பகுதிகளுக்குள்ளும் பயணித்த நிலையில்
அதனை ப�ொலிஸார் ச�ோதனையிடவ�ோ
ச�ோதனைச்
சாவடிகளில்
நிறுத்தவ�ோ நடவடிக்கை எடுக்காதது
ஏன்? யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை
வீதி தாவடி சந்தியில் பாடசாலை
மாணவியை ஏற்றிச் சென்ற ம�ோட்டார்
சைக்கிளை
இலக்கத்தகடற்ற
இராணுவ பஸ் ம�ோதியதில் மாணவி
படுகாயமடைந்த நிலையில் அவரின்
தந்தையும் படுகாயமடைந்து வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்ட
பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார்.
விபத்தை ஏற்படுத்திய இராணுவ
பஸ்ஸில் எந்த சைகை விளக்குகள�ோ
ஒலி எழுப்பிய�ோ காணப்படவில்லை. அத்துடன் குறித்த பஸ்ஸின் இரு பக்கங்களிலும்
இலக்க த்தகடுகளும் இருக்கவில்லை.
இந்த பஸ் ம�ோட்டார் ப�ோக்குவரத்து
திணைக்களத்தின் பதிவில் இராணுவ தலைமையக பதிவைக் க�ொண்டுள்ளது.
விபத்து நடந்த இடத்துக்கு வருகை
தந்த இராணுவத்தினர் இது தம்முடைய

யின் எட்டாம் தரத்தில் கற்கும் மாணவியான சரணியா பத்மநாதன் படுகாயமடைந்துள்ளார். அவரின் தந்தையான
60 வயதுடைய பத்மநாதன் மரணமடைந்துள்ளார்.
இலக்கத் தகடு இல்லாத இந்த
இராணுவத்தின் பஸ் யாழ்ப்பாணம்
ஆரியகுளம் சந்தியிலிருந்து கே.கே.
எஸ். வீதியூடாக இணுவில் வரையும்
பயணம் செய்துள்ளது.
அதேப�ோன்று கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த 15 ஆம் திகதி ஊற்றுப்புலம் என்ற கிராமத்திலிருந்து
கிளிந�ொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில்
உயர்தரம் கற்கும் 17 வயதான மதுஷாலினி திருவாசகம் என்ற மாணவி
மஞ்சள் கடவையைக் கடந்த ப�ோது
பஸ் தனக்கு முன்னாள் வந்த வாகனங்களை ம�ோதித் தள்ளி அந்த வீதியைக்
கடந்த இரு மாணவிகளை ம�ோதியதில் ஒருவர் ஸ்தலத்திலேயே உயிரிழந்தார். மற்றயவர் காயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பள்ளிச் சிறுவர்கள் இவ்வாறு மரணமடைவது மிகவும் ம�ோசமானத�ொரு
செயல். எனவே இந்த விடயங்களில் சம் பந்தப்பட்ட அமைச்சுக்கள்
அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சுற்றுவட்ட சந்தி கிளிந�ொச்சியில்
மட்டுமே இல்லை. டிப்போ சந்தியில் சுற்றுவட்ட சந்தியை அமைத்து
சைகை விளக்குகளை ப�ொருத்துமாறு
நான் பலதடவைகள் க�ோரிக்கை
விடுத்தும் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை. தயவு செய்து முதலில்
அதனை நிறைவேற்றுங்கள்.

விஜித ஹேரத்
(தேசிய மக்கள் சக்தி)

பஸ் அல்லவென தெரிவித்தனர். ஆனால்
அந்த பஸ்ஸிலே வற்றாப்பளை கண்ணகை
அம்மன் என எழுதப்பட்டுள்ளது. யுத்தம்
முடிந்த காலத்தில் மக்களின் இந்த பஸ்ஸை
தம்
வசமாக்கியுள்ள
இராணுவத்தினர்
இராணுவ தலைமையகத்தின் பெயரிலே
அதன் பதிவை வைத்திருந்த நிலையிலேயே
இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. இதனால்
யாழ்ப்பாணம் க�ொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி-

வரவு செலவு திட்ட உரையில் நிதி
அமைச்சர் அரச ஊழியர்கள் ஓய்வு
பெறும் வயதை 65வரை அதிகரிப்பதாக அறிவித்திருந்தார். இதனால்
அரச ஊழியர்கள் மத்தியில் பாரிய
குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் இறுதியில்
பல ஓய்வு பெறுவதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர். அதனால் அவ்வாறான அரச
ஊழியர்களின் நிலை என்ன? அரசாங்கம்
தெரிவித்திருக்கும் ஓய்வு பெறும் வயது
அமுலுக்குவரும் திகதி தெரிவிக்கப்படவில்லை. அதனாலும் அரச ஊழியர்கள்
குழப்பமடைந்திருக்கின்றனர்.
அத்துடன் ஓய்வூதியர்களின் ஓய்வூதிய

சம்பள முரண்பாடு தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றது. ஓய்வூதிய திணைக்களத்தின் பணிப்பாளராக இருந்து ஓய்வு
பெற்ற பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கும் இந்தப்
பிரச்சினை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதனால்
அவர் தற்போது நீதிமன்றம் சென்றிருக்கின்றார். 2வருடமாகியும் அவர்களின் இந்த
பிரச்சினைக்குத் தீர்வு இல்லை. இதன் காரணமாக நாட்டில் 6 இலட்சத்தி 60ஆயிரம்
ஓய்வூதியகாரர்கள்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களின் சம்பள முரண்பாட்டை எவ்வாறு
தீர்ப்பதென்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தவேண்டும்.
மேலும் அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கும்
வாழ்க்கைச்செலவு கொடுப்பனவு 2014ஆம்
ஆண்டுக்கு பிறகு வாழ்க்கைச் செலவுக்கேற்ப
வழங்கவில்லை. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதி
காரசபையின் அறிக்கையின் பிரகாரம் 2014
முதல் இன்றுவரை வாழ்க்கைச் செலவாக
அரச ஊழியர்களுக்கு 14ஆயிரம் ரூபா அதிகரிக்கப்படவேண்டும். அதன் அடிப்படையில் மொத்தமாக 21ஆயிரத்தி 900ரூபா அரச
ஊழியர்களின் வாழ்க்கைச் செலவாக அரசாங்கம் வழங்கவேண்டும். அந்த க�ொடுப்பனவு தொடர்பில் அரசாங்கத்திடம் பதிலும்
இல்லை.

அரவிந்த குமார் எம்.பி (ஐ.ம.ச)
அனைத்துத் துறைகளையும் முன்னேற்றும்
வகையில் இந்த வரவு செலவுத்திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மை தரப்பில்
உள்ள ஒரே உறுப்பினராக செயற்படுவதால்
என்மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள பாரம் அதிகம்.
எமது மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களின்
அபிலாசைகளை நிறைவேற்றும் பெறுப்பு
எனக்குள்ளது. தனிநபராக அதனை செய்ய
முடியாது. அதற்கு அரசின் ஒத்துழைப்பு அவசியம். நிதி அமைச்சர் தனிப்பட்ட ரீதியில்
ஊவா மாகாண தமிழ் மக்களின் நலனுக்கு
ஒத்துழைக்க என்னிடம் உறுதி அளித்துள்ளார். இது வரை மேற்கொள்ளப்படாத
பாரிய அபிவிருத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட
இருக்கிறது.

முஜீபுர் ரஹ்மான் எம்.பி (ஐ.ம.ச)
க�ொழும்பு மாநகர சபையின் கீழுள்ள தீயணைப்புப் படைக்கு க�ொண்டு வரப்பட்ட
உபகரணங்கள்
மற்றும்
வாகனங்களை
ஹம்பாந்தோட்டை, கண்டி ப�ோன்ற இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல முயற்சி நடைபெறுகிறது. அந்த அநியாயத்தைச் செய்ய
வேண்டாம். க�ொழும்பு மாநகர பிரதேசத்திற்கு இவை அவசியம்.

அரூஸியதுல் காதிரிய்யா தரீக்காவின்

உலக ஆன்மிகத் தலைவர் பேருவளை விஜயம்

அ

ரசாங்கத்தின் அழைப்பில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள
அரூஸியதுல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் உலக ஆன்மிகத் தலைவர் சங்கைக்குரிய அப்லலுல் உலமா கலாநிதி அஹமத்
நாஸிர் ஆலிம் நேற்று
பேருவளைக்கு
விஜயம் செய்தார். அன்னாருக்கு இலங்கையின் முதலாவது பள்ளிவாசலான
1100 ஆண்டுகள் பழமைமிகு பேருவளை
மருதானை மஸ்ஜிதுல் அப்றார் பள்ளிவாசலிலும், கெச்சிமலை தர்கா ஷரீபிலும்
மகத்தான வரவேற்பளிக்கப்பட்டது.
முதலில்
கெச்சிமலை
தர்காவுக்கு
விஜயம் செய்த இவருக்கு ம�ௌலவி
ஸகீ அஹமத் பின் காலிப் அலவி ஆலிம்
(அலவியதுல் காதிரி) தலைமையில் வரவேற்பளிக்கப்பட்டது. இவர், அங்கு
அடங்கப்பட்டுள்ள சுல்தானுல் அவ்லியா
அஷ்ஷேக் அஷ்ரப் வலியுல்லாஹ் (ரஹ்)
அவர்களின் ஸியாரத்திற்கு
விஜயம்
செய்தத�ோடு துஆப் பிரார்த்தனையிலும்
கலந்து க�ொண்டார்.
நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சாதுலிய்யா
மற்றும் அலவியதுல் காதிரிய்யா தரீக்காக்களை பின்பற்றும் ஓர் ஊரில் மற்றும�ோர்

தரீக்காவின்
ஆன்மிகத்
தலைவரை க�ௌரவித்து
வ ர வே ற ்ப ளி ப்பத ா ன து
த ரீ க்காக ்க ளு க் கி டை யி லான ஒற்றுமைக்கு ஓர்
எடுத்துக் காட்டாகும்.
ஷேஹ்
நாயகத்தை
கலீபாக்கள்,
உலமாக்கள்,
முகத்தமீன்கள்,
மருதானை
இஹ்வான்கள்,
சீனன்கோட்டை
வாலிபர் ஹழரா ஜமாஅத்
மற்றும் ஹழரா ஜமாஅத்
ஆசிகுர் ரஸூல் குழுவினர்

பைத் ஓதி ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தனர்.
அப்ரார்
பள்ளிவாசலுக்கு
விஜயம்
செய்த ஷெய்கு நாயகம் அங்கு அடங்கப்பட்டுள்ள அஷ்- ஷெ ய்கு ஷிஹாபுத்தீன்
வலியுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களின் ஸியாரத்திற்கும் விஜயம் செய்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பள்ளிவாசல் நிருவாக சபைத் தலைவர்
கலாநிதி ம�ௌலவி அஸ்வர் அஸாய்தீன்
(அல்-அஸ்ஹரி) தலைமையில் நடைபெற்ற
இந்த நிகழ்வில், க�ொழும்பு உம்மு ஸாவியா
பிரதம இமாம் கலீபதுல் குலபா ம�ௌலவி
ஜே. அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி), பிரதம மந்திரி-

யின் இஸ்லாமிய மத விவகார ஆல�ோசகர்
அஸ்ஸெய்யித் ஹஸன் ம�ௌலானா, உம்மு
ஸாவியா நிருவாக சபைத் தலைவர் தேசபந்து மக்கி ஹாஷிம், பேருவளை நகர
பிதா மஸாஹிம் முஹம்மத், முன்னாள்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.எம்.
அஸ்லம் ஹாஜியார், பலஸ்தீன நாட்டின்
முன்னாள் இலங்கைத் தூதுவர் பவ்ஸான்
அன்வர், க�ொழும்பு போபஸ் லேன் பள்ளிவாசல் நிருவாகத் தலைவர் முஹிதீன்
காதர், அரூஸியதுல் காதிரிய்யா முக்கியஸ்தர் ஸவாஹிர் ஸத்தார் உட்பட கலீபாக்கள், உலமாக்கள், பெருமளவிலான
தரீக்காக்களின் இஹ்வான்கள், பிரமுகர்கள்

பலரும் நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டனர்.
சங்கைக்குரிய சேஹ் நாயகம் அவர்கள்
கலீபதுல் குலபா ம�ௌலவி ஜே. அப்துல்
ஹமீத் (பஹ்ஜி), உம்மு ஸாவியா நிருவாக
சபைத் தலைவர் தேசபந்து மக்கி ஹாஷிம்,
முன்னாள் பலஸ்தீன தூதுவர் பவ்ஸான்
அன்வர் ஆகிய�ோர் ப�ொன்னாடை ப�ோத்தி
க�ௌரவித்தனர். பள்ளிவாசல் முன்னாள்
நிருவாகி ஏ.டப்.எம். அஜ்வாத் நினைவுச்
சின்னம் கையளித்தார்.

படங்கள்: -

பேருவளை பீ.எம். முக்தார்
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கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை
விரிவுபடுத்தும் திட்டத்தின் B பக்ேகஜ்

இ

ரண்டாவது பாரிய
அபிவிருத்தித் திட்டமாக
கருதப்படும் கட்டுநாயக்க
பண்டாரநாயக்க சர்வதேச
ஞாபகார்த்த விமான நிலையத்தை
விரிவுபடுத்தும் திட்டத்தின்
இரண்டாவது கட்டம் (B பக்கேஜ்)
இன்று வியாழக்கிழமை திறந்து
வைக்கப்படுகின்றது.

கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகார்த்த விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்தும்
திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டம் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் இன்று
திறந்து வைக்கப்படுகின்றது.
தற்போது ஆறு மில்லியன் அளவிலான பயணிகளை வருடந்தோறும்
கையாளும் விமான நிலையத்தால்
ம�ொத்த திட்டமும் பூர்த்தி அடைந்த
பின்னர் அதன் அளவை 15 மில்லியன் பயணிகள் வரை அதிகரிக்க முடியுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஜப்பான்_ இலங்கை ஒருங்கிணைந்த திட்டமான கட்டுநாயக்க
பண்டாரநாயக்க விமான நிலையத்தை விரிவாக்கும் திட்டத்தின் B
பக்கேஜுக்காக 6.1 பில்லியன் ரூபா
செலவிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து
திட்டத்துக்குமான ம�ொத்தச் செலவு
நூறு மில்லியன் ரூபாவையும் தாண்டவுள்ளது.
2014ஆம் ஆண்டு அன்றைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும்
ஜப்பானின்
முன்னாள்
பிரதமர்
சின்ஹுவா அபே ஆகிய�ோரின் தலைமையில் கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க விமான நிலைய விரிவாக்கல்
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ப�ோது கைவி-

ஊ

ர் சமூகத்தினதும்,
மாவட்டத்திலுள்ள
கட்சி
ஆதரவாளர்களினதும்
வேண்டுக�ோளை ஏற்றுக்
க�ொண்டே பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் சட்டத்தரணி
எஸ்.எம்.எம்.முஷாரப் பட்ஜட்டுக்கு
ஆதரவாக வாக்களித்தார் என
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்
கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தின் ஜம்இய்யத்துல் உலமா சபை, பள்ளிவாசல் தலைவர்கள், புத்திஜீவிகள்,
கல்விமான்கள், விவசாய அமைப்புகள், ஸகாத் நிதியம், சமூக சேவை
அமைப்புகள், ஜனாஸா நலன்புரி
அமைப்பு, பிரதேச சபை தவிசாளர், இளைஞர் அமைப்புகள் என
ஊர் சமூகம் ஒன்றினைந்து ஏற்பாடு
செய்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு
நேற்றுமுன்தினமிரவு ப�ொத்துவில்
ப�ொதுநூலக கேட்போர் கூடத்தில்
இடம்பெற்றது.
இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே மேற்கண்டவாறு ஊர் சமூகத்தின் பிரதிநிகள் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
"ப�ொத்துவில் மண் நீண்ட தியாகங்களுக்குப் பின்னர் ஒரு பாராளு-

டப்பட்டிருந்த இந்தத் திட்டத்தின் A
பக்கேஜின் நிர்மாணப் பணி ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாகத் தெரிவான பின்னர் சுற்றுலா
மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
பிரசன்ன ரணதுங்கவின் தலையிட்டால் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
முன்னர் மந்த கதியில் நிர்மாணப்

பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வந்தன. பின்னர் B பக்கேஜின்
நிர்மாண வேலைகள் துரிதமாக
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
புதிய திட்டம் முழுமையாக
பூர்த்தி அடைந்த பின்னர் பண்டாரநாயக்க விமான நிலையத்தில் விமானங்களை நிறுத்தும்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால்
இன்று திறந்துவைப்பு

தளங்களின் அளவு 45 வரை அதிகரிக்கப்படுவத�ோடு அதன் மூலம்
தற்போதுள்ள விமானங்கள் நிறுத்தும் வசதி இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும்.
இங்கு ஓடு பாதை நீளமாக்கப்படுவதால் விமானங்கள் புதிய முனைய
கட்டடத்துக்குள் பிரவேசிக்க வசதிகளும் வழங்கப்படும்.
B பக்கேஜின் வெளிமுனைய
மேடை பூர்த்தியடைந்த பின்னர்
தற்போது காணப்படும் 269000 கன
மீட்டர் மேடை 479000 கன மீட்டர்
அளவுக்கு விரிவாக்கப்படுவத�ோடு,
அதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் அதிகளவு விமானங்களை இயக்கக் கூடிய
வசதியும் கிடைக்கும்.
கட்டுநாயக்க
பண்டாரநாயக்க
விமான நிலையம் விரிவாக்கப்பட்ட
பின்னர் ச�ோதனைக் கூடங்கள் 52
இலிருந்து 149 வரை அதிகரிக்கப்படுவத�ோடு குடிவரவு கூடங்கள் எண்ணிக்கை 21 இலிருந்து 53 வரையும்,
குடியகல்வு கூடங்கள் 27 இலிருந்து 83 வரை அதிகரிக்கப்படும்.
தற்போது காணப்படும் 8 எயார்
சைட் பாதுகாப்பு இடங்களுக்கு

பதிலாக 30 இடங்களும், இணைப்பு
கதவுகள் 24 வரை அதிகரிக்கப்படும். தற்போதுள்ள விமான பஸ்களுக்கான கதவுகளின் எண்ணிக்கை
6 இல் இருந்து 14 வரை அதிகரிப்பத�ோடு விமான நிலைய ஓய்வு அறைகளின் எண்ணிக்கை நான்கிலிருந்து
பத்தாக அதிகரிக்கப்படும்.
புதிய திட்டத்தின் கீழ் வெள்ள
நீரை பயனுள்ள வகையில் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள நீர் சேகரிக்கும் குளங்கள்
மூலம் நிலத்தடி நீரை சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகில் கிழக்கையும் மேற்கையும்
இணைக்கும் ஆசியாவின் விமான
சேவைகள் மத்திய நிலையமாக கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச
விமான நிலையத்தை இலங்கையின்
அடையாளமாக காட்டும் வகையில்
அபிவிருத்தி செய்வது மஹிந்த சிந்தனையினதும் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு
பிரகடனத்தினதும் முக்கிய க�ொள்கையாகும்.

தமிழில்:

வயலட்

மக்களின் வேண்டுக�ோளுக்கு செவிசாய்த்து முஷாரப் எம்.பி
பட்ஜட்டுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததில் தவறு கிடையாது!
மன்ற உறுப்பினரைப் பெற்றிருக்கின்றது. இவ்வாறான நிலையில் அந்த
மக்களுடைய பிரச்சினைகளையும்
தேவைப்பாடுகளையும்
நிவர்த்தி
செய்வதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஷாரப் அவர்கள் இரவு
பகலாக பாடுபட்டு வருகிறார்.
ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தில் மட்டுமல்ல, அம்பாறை மாவட்டத்தில்
உள்ள சகல பிரதேசங்களிலும் தன்னுடைய பணியினை வெற்றிகரமாக
முன்னெடுத்து வருகிறார் .குறிப்பாக
ப�ொத்துவிலில் உள்ள காணிப் பிரச்சினைகளை அரசாங்க அதிகாரிகளுடன் பேசி அவற்றினை மக்களுக்கு
மீட்டுக் க�ொடுக்கின்ற வேலைகளை
செய்துள்ளார்.
அதேப�ோன்றுதான்
சம்மாந்துறை கரங்கா வட்டை, வட்டமாடு
காணிப் பிரச்சினை என்று விவசாயிக-

ஊர் சமூகத்தின் ஏக�ோபித்த
தீர்மானமே முஷாரபின் முடிவாகும்
-மக்கள் பிரதிநிதிகள் கருத்து

ளிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்ட காணிகளை அந்த
மக்களுக்கு
பெற்றுக்
க�ொடுக்க
வேண்டும்
என்பதில் உளத்தூய்மையுடன் செயல்படுகிறார்.
இ வ ்வாறா ன
பணிகளை செய்வதற்கு
அரசாங்கத்தின்
ஒத்துழைப்பு மிக அவசியம்.
அந்த
வகையில்தான்
இந்த
பட்ஜெட்டுக்கு
முஷாரப் எம்.பி ஆதரவு
அளித்துள்ளார். இதனை
ப�ொத்துவில்
மக்கள்
மட்டுமல்ல அம்பாறை
மாவட்டத்தில்
உள்ள
கட்சி
ஆதரவாளர்கள்
பெரும்பான்மையாக வரவேற்றுள்ளனர்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில்
கட்சியில் உள்ள சில
சுயநலவாதிகள்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
முஷாரப் மீது ப�ொறாமை
க�ொண்டு அவரை கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான
வேலைகளை கச்சிதமாக செய்து
வருகின்றனர். மக்களால் தெரிவு
செய்யப்பட்ட ஒரு எம்.பி அந்த மக்களின் கருத்துகளைக் கேட்டு பட்-

அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள
கட்சி ஆதரவாளர்களின் வேண்டுக�ோளை ஏற்று பட்ஜட்டுக்கு ஆதரவளித்த முஷாரப் எம்.பி எங்களுடைய
கருத்துக்களை செவிமடுத்ததற்காக

மையாகும். ஏற்கனவே
அவர்கள்
திட்டமிட்டது ப�ோன்று முஷாரப்
அவர்களை சந்தர்ப்பம்
பார்த்து
வெளியேற்ற
முயற்சித்துள்ளார்கள் .
ப�ொத்துவில் பிரதேசம் அகில இலங்கை
மக்கள்
காங்கிரஸின்
பெரும்
க�ோட்டையாகும். அந்தக் க�ோட்டை
இடிந்து விடாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்
என்பதிலும் உறுதியாக
உள்ளோம்.
மக்கள்
காங்கிரஸ்
தலைவர்
ரிஷாட்
பதியுதீனை
நாங்கள் பெரிதும் மதிக்கின்றோம். அவர் எங்களுடைய நியாயமான
க�ோரிக்கைகளை கருத்தில் க�ொள்வார் என நம்புகின்றோம் .
அந்த
வகையில்
முஷாரப்
அவர்களை
கட்சியிலிருந்து இடைநிறுத்தம் தீர்மானத்தை மீள்பரிசீலனை
செய்து க�ொள்ள வேண்டுமென
கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம். ப�ொத்துவில் பிரதேசம் தென் கிழக்கு பிரதேசத்தின் கடைக்கோடியில் உள்ளது.

ஜெட்டுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளார். இதில் எந்தப் பிழையும்
இல்லை. ஆனால் பட்ஜட்டுக்கு
வாக்களித்து ஒரு சில மணித்தியாலயங்களில் முஷாரப் எம்.பியை
கட்சியிலிருந்து இடைநிறுத்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது
கவலைக்குரிய விடயமாகும்.

எமது உளப்பூர்வமான நன்றியை
அவருக்கு தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
கட்சியில் உள்ள ஒரு சிலர்தான்
இந்த முடிவை ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை. அதற்குக் காரணம்
முஷாரப் அவர்கள் எம்.பியாக வந்ததில் அவர்களுக்குள் இருந்த ப�ொறா-

இங்கு உள்ள பிரச்சினைகள் வித்தியாசமானவை. காணிப் பிரச்சினை
என்றும் கல்விப் பிரச்சினை என்றும்
சுகாதாரப் பிரச்சினை என்றும் ப�ோக்குவரத்து பிரச்சினை என்றும் குடிநீர்
பிரச்சினை என்றும் ச�ொல்லொணா
துயரங்களை எதிர்நோக்குகிற�ோம் .
கடந்த காலங்களில் எமது மக்க-

ளின் வாக்குகளைப் பெற்று அதிகாரத்திற்கு வந்த அரசியல்வாதிகள்
எமது மக்களை வாக்குகளுக்காக
மாத்திரம் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு
நிலையை கண்டோம். எத்தனை
வாக்குறுதிகளை
க�ொடுத்தார்கள்
எல்லாமே காற்றில் பறந்து ப�ோய்
விட்டன. ஆனால் எங்களுடைய
நீண்ட கால கனவு ,தியாகம், காத்திருப்பு எல்லாவற்றுக்கும் கிடைத்த
ஒரு பரிசுதான் இந்த பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பதவி ஆகும் .
ஊரே சேர்ந்து எமக்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை எடுத்த�ோம். அதற்காக இந்த மாவட்டத்திலுள்ள சகல பிரதேசத்திலுமுள்ள
கட்சி ஆதரவாளர்களும் எமக்கு
வாக்களித்தார்கள். அந்த மக்களுக்கும் எமது நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கின்றோம்.
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
முஷாரப் கட்சித் தலைவர் ரிஷாட்
பதியுதீன் மீது மரியாதை க�ொண்டுள்ளார். அவருடன் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்பதிலும்
உறுதியாக இருக்கின்றார். ஆனால்
அவருடைய தேர்தல் கால சித்தாந்தம் மக்கள் தலைவர் கட்சி என்பதாகவே இருந்தது. மக்களுக்காக
இவ்வாறான
பிரச்சினைகளை
முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும்
என்பதில் கட்சித் தலைவர் ரிஷாட்
அவர்கள் முஷாரப் எம்.பிக்கு ஒத்துழைப்பையும்,
ஆதரவையும்
வழங்க வேண்டும்.
மாறாக சுயநலவாதிகளின் கருத்துக்களை கேட்பதை விட்டு விட்டு
கட்சி என்ற ப�ோர்வையில் எம்.
பிக்களையும்அரவணைத்துச் செல்லுகின்ற நிலைக்கு அவரும் மாற
வேண்டும். இந்த அரசாங்கம் பட்ஜட்டிற்கு முஷாரப் வாக்களித்ததன் நன்மையாக ப�ொத்துவில்
பிரச்சினைகளை அரசாங்கத்திடமிருந்து மென்மையான ப�ோக்குடன்
நிறைவேற்றிக் க�ொள்ளலாம் என
பெரிதும் நம்புகிற�ோம்."
இவ்வாறு ஊர்ப்பிரமுகர்கள் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
பட்டதாரிகள்
ஒன்றியத்தின்
தலைவர் எம்.எஸ் அப்துல் வஹாப்,
ப�ொத்துவில் ஜம்இய்யத்துல் உலமா
சபை தலைவர் ஏ.ஆதம் லெப்பை
ம�ௌலவி, விவசாயிகள் அமைப்பின் தலைவர் எம்.எம் ஹஸன்
ஹாஜியார். ப�ொத்துவில் பிரதேச
சபைத் தவிசாளர் அப்துல் றஹீம்
மற்றும் ஏ எல் ஹமீட் ம�ௌலவி,
முகைதீன்
பாவா
ம�ௌலவி
ஆகிய�ோர் ஊர் சமூகத்தின் சார்பில்
உரையாற்றினர்.

எஸ்.எம்.அறூஸ்...?
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efu mgptpUj;jp> fopT Kfhikj;Jtk;>
kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G eltbf;iffs;
,uh[hq;f mikr;R

புதிய அலை கலை வட்டத்தின் கலைத் துறை
மேம்பாட்டுக்கான க�ோரிக்கை அடங்கிய மகஜர்
ஒன்று, இலக்கிய புரவலர் ஹாஸிம் உமரிடம்
அண்மையில் (22) கையளிக்கப் பட்டது.
அமைப்பின் ஸ்தாபகர் ராதா மேத்தா, இந்த
மகஜ ரை புரவலர் ஹாசிம் உமரிடம் வழங்குவதை க் காணலாம். புரவலரின் இல்லத்தில்
நடந்த இந்நிகழ்வில், தலைவர் ஷண்மு,
ப�ொருளாளர் ஓவியன், ஈ.பாலா ஆகிய�ோரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf; Nfhuy;

இவனைச்சிலுவையில்
அறையுங்கள்,
எழுதித்தீரா பிரியங்கள்

n`huz kpy;Nyttj;j vd;w fhzpapy; mike;Js;s ,wg;gH
kuq;fspypUe;J ngwg;gLk; ,wg;gH ghiy mWtil nra;J>
xU tUl fhyj;jpw;F mtw;iwf; nfhs;tdT nra;J
nfhs;tjw;fhf nfhs;tdthsnuhUtiuj; NjHe;njLj;jy;
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F> chpj;jhd> RkhH 300 Vf;fH tp];jPuzKs;s ,wg;gH
fhzpapy;> ,wg;gH ghy; mWtiliag; ngw;W mtw;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;F
jifikAs;s nfhs;tdthsnuhUtiuj; NjHe;njLg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.
,t; xg;ge;jj;jpw;fhd fhyk; xU (1) tUlkhFk;.
RkhH Ke;E}W (300) Vf;fH tp];jPuzj;jpy; ,wg;gH ghy; tpisr;riyg; ngw;Wf;nfhs;sf;
$ba> ,j;Njhl;lj;jpy;> ngw;Wf;nfhs;sf;$ba ghy; tpiyr;ry;fspw;fhf> efu mgptpUj;jp
mjpfhu rig vjpHghHf;Fk; Mff; Fiwe;j khj tUkhdk; &gh 1>000>000.00 MFk;.
tpz;zg;gjhuHfs; ,g; ngWkhdj;jpw;Ff; $ba njhifia khjhe;j thlifahf
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSs; Mff; $ba> khj
thlifiar; nrYj;Jtjw;F Kd;tUk; egH ,jw;fhfj; NjHe;njLf;fg;gLthH.
,jw;fhf MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs; tpiykDg;gbtj;njhFjpnahd;iw &gh 2>000/mjw;fhd thpj; njhifAld; (&gh 2>160/-) gj;juKy;y> 'nrj;rphpgha" 7Mk; khbapy;
mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gpujhd mYtyfj;jpd; ngWifg; gphptpy;
my;yJ fSj;Jiw fhyp tPjp ,y. 326/2 vd;w miktplj;jpYs;s ,t;tjpfhu rigapd;
fSj;Jiw khtl;l mYtyfj;jpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thNw>
tpiykDg;gbtq;fis
toq;Fk;
fhyg;gphptpy;
,t;tYtyfj;jpy;
,ytrkhf
tpiykDg;gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg;ghHf;fyhk;.
2021 etk;gH 25 Kjy; 2021 brk;gH 13 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy;
gp.g. 2.30 tiu tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.
g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 brk;gH 14 md;W K.g. 11.00
,w;F KbTWk;. Kj;jpiuapl;Lk; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; Fwpj;j Neuj;jpw;F
Kd;dH> 'jiytH> tUkhdg; ngWiff; FO (rpwpa)> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>
epjpg;gphpT> 6Mk; khb> 'nrj;rphpgha"> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy;
my;yJ epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHf;fyhk;. jghYiwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy;> n`huz kpy;Nyttj;j ,wg;gH ghy; ntl;Ljy; kw;Wk;
nfhs;tdT nra;jy; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf
tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy;
mit jpwf;fg;gLk;.
tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy;> kPsspf;fg;gLk; gpizj;njhifahf> &gh 240>000.00
,w;fhd njhifnahd;W tpz;zg;gjhuhpd; ngahpy; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;
epjpg;gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
gpizj;njhifapd;wpr;
rkHg;gpf;fg;gLk;
midj;J
tpiykDf;fSk;
epuhfhpf;fg;gLk;.
,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> gj;juKy;y. 'nrj;rphpgha"> 6Mk; khb efu
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fhzp mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpy;
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;> fhyg;gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y:
011-2875916 my;yJ ePbg;G 2938 my;yJ 011-3560673 fSj;Jiw khtl;l mYtyfk;
034-2226570.

jiytH>
tUkhdg; ngWiff;FO (rpwpa)
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>
6 kw;Wk; 7Mk; khb> 'nrj;rphpgha"
gj;juKy;y.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
mwptpj;jy;
nrq;fy;> XL cw;gj;jp njhopy;
nrq;fy;> XL cw;gj;jp njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd;
30-Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd
ml;ltizapdfj;Nj
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s
rigapd;
jPu;khdq;fis
mt;tl;ltizapw;
$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136-Mk;
mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

நூல்களின் வெளியீட்டு விழா

fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid
nfhOk;G-08

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs;>
fl;bl xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; mg;Gwg;gLj;jg;gLk;
nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;Nthiug; gjpT nra;jy;
2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L
cw;gj;jpahsHfs;> toq;FeHfs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs; cl;gl murhq;f
epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegHfs;
MfpNahhplkpUe;J ,e;j kUj;JtkidAld; gjpT nra;J nfhs;s tp;z;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
midj;J tpz;zg;gq;fSk; gzpg;ghsH> fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid> nfhOk;G-08
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk;
fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfis gjpT
nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; tpahghu epWtdkhfg;
gjpag;gl;Ls;sjw;fhd gjpTr;; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly;; fl;lhakhdJ vd;gJld;
,r;rhd;wpjo; ,y;yhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJ njhptpf;fg;gLfpwJ.
(m) nghUs; toq;fy;fs;
1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs;
2.

mYtyf cgfuzq;fs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy;> ,ae;jpuk;> fzdp
,ae;jpuk; Nghd;wd)

3.

mYtyfj; jsghlk; kw;Wk; tPl;Lg; ghtid cgfuzq;fs;; (kuk;/ cUf;F/ gpsh];bf;)

4.

Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gH fye;j Jk;G nkj;ijfs;

5.

Jk;Gj;jbfs; kw;Wk; tpsf;FkhWfs;> <uj; jiuia Jilf;Fk; rhjdq;fs; kw;Wk;
kyry$l J}hpiffs;

6.

midj;J tifahd rth;f;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;

7.

midj;J tifahd Jzpfs;> jpiur;rPiyfs;> nkfpd;Nlh];> kw;Wk; mJ rhh;e;j
cw;gj;jpfs;

8.

ghjzpfs; kw;Wk; rj;jpurpfpr;irf; $lj;jpw;fhd ghjzpfs;

9.

Ma;T $l ,urhadg; nghUl;fs;

10.

Ma;T $l cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

11.

midj;J tifahd kUe;J tiffs;

12.

rj;jpu rpfpr;irf;fhf Efh;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; Efh;Tg; nghUl;fs; my;yhjitfs;

13.

Fg;igfisg; NghLk; nghypj;jPd; igfs;; kw;Wk; nghypj;jPd; tiffs;

14.

kpd;rhu cgfuzq;fs; (tspr;rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> kpd; tprpwpfs;

15.

rfy tifahd Jg;GuNtw;ghL njhlHghd
Jizg;ghfqf;s; kw;Wk; fdufg; nghUl;fs;

16.

laHfs; kw;Wk; ba+g;fs;> thfdq;fSf;fhd kpd;;fyq;fs;

17.

kUj;Jtkid cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;
l;nuhypfs;> fl;by;> czT l;nuhypfs;> Rg;gh; khh;fl; l;nuhypfs;)

nghUj;Jk;

ghfq;fs;

kw;Wk;

Foha;

(kUe;J

(M) toq;f Ntz;ba Nritfs;
1. F\d; Ntiyfs; (thfd Mrdk;> fjpiufSf;fhd F\d;) / gpuk;G
2.

Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; ciwepiy Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;
Mfpaitfis guhkhpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

3.

,wg;gH Kj;jpiufs; kw;Wk; gpsh];bf; ngaHg; gyif

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2021 Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 08 Me; jpfjp ad;W
ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigj; jiytuhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

4.

rj;jpurpfpr;ir> Ma;T$l cgfuzq;fs;>
cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

mj;jifa xt;nthd;Wk; Ml;Nrgiz vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa Ml;Nrgizfs; ve;j
VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

5.

kpd;rhu Nkhl;lhHfs;> kpd; tprpwpfs; kw;Wk; kpd; khw;wpfSf;F kPz;Lk; nrk;Gf;fk;gp
Rw;wy; (REWINDING)

6.

njhiyNgrp
guhkhpg;G

7.

gpNuj miwapd; tspr;rPuhf;fp
ghJfhf;Fk; ,Yitg; ngl;bfs;

8.

thA cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (fh]; gh;dh;fs;> fh]; mLg;Gfs;)

gP.Nf.gpughj; re;jpufPu;j;jp>
jiytu;>
nrq;fy;> XL cw;gj;jp
njhopYf;fhd rk;gsr; rig.
"nkn`tugpnar"
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G - 05>
2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 24 Me; Njjp.

Nritfis

eph;khzpj;jy;>

kw;Wk;

kUj;JtkidapYs;s

ghJfhg;G

Kiwikapd;

fkuhf;fspd;

midj;J

Nrit

jpUj;jNtiyfs;>

kw;Wk;

rlyq;fisg;

பிரதான ப�ொறியியலாளராக
சிவசுப்ரமணியம் நியமனம்

9.

Mtzq;fspd; mr;R Ntiyfs;

ml;ltiz
nrq;fy; XL cw;gj;jp njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;litAk; 1961> Mf];l; 25Mk;
jpfjpa 12617 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;lLs;s mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy;
- jug;gl;Ls;sitAk; fhyj;jpw;Ff;fhyk; NtWgLj;jg;gl;litAk;> 2019 - Mk; Mz;L rdthp
khjk; 30-Me; jpfjp 2108/35 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpdhy; filrpahf
NtWgLj;jg;gl;litAkhd KbGfs;> mt; ml;ltizapd; II Mk; ghfj;jpy; Vw;fdNtAs;s ghfj:Jf;Fg;
gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfj;ij ,Ltjd; %yk;> NkYk; NtWg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

10.

fzdp mr;Rg; nghwp jpUj;jNtiyfs;

11.

mYtyf milahs ml;il jahhpj;jy;

12.

thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];; nra;jy;

13.

Kr;rf;fu tz;bfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];; nra;jy;

14.

mghafukhd kuq;fs; kw;Wk; fpisfis ntl;b mg;Gwg;gLj;Jjy;

ghfk; II
nrq;fy;> XL cw;gj;jp njhopypy; <Lgl;Ls;s njhopyhsh; tFg;Gf;fisr; Nrh;e;j njhopyhsh;fSf;F
Neu NtiyfSf;F toq;fg;gl Ntz;ba Mff; Fiwe;j ehl; rk;gs msTk;. Mff;Fiwe;j khjr;
rk;gs msTk; fPo;tUkhW ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

15.

,urhad fopTg;nghUl;fs; kw;Wk; jpz;kf; fopTfis Nrfhpj;Jf; nfhz;L nrd;W
mopj;jy;

16.

fl;blg; guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

Ntiyahsu; tFg;G
Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;> juk; I
gjpg;G ,ae;jpuj;jpw;F fspkz; Cl;Leu; (,ae;jpuk;)> #isapy; (#l;lLg;gpy;) Ntiyghu;f;Fk;
jPitg;Nghu;.
Nju;r;rpngw;w Ntiyahsu;fs; juk;: II
gjpg;G ,ae;jpuj;jpw;F Cl;LNtu; (ifahy;)> fspkz; XLfis RLtjw;fhfr; R+isapy; Vw;Wtjpy;
my;yJ mLf;Ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs; /juk; gpupg;Nghu;

(,) tpw;gid nra;jy;
,e;j kUj;JtkidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fhfpj ml;ilfs;> Gjpdg;
gj;jphpiffs;> rpul;ilfs;> ntw;W Nriyd; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; Nfd;fs;> ntw;W
fz;zhb Nghj;jy;fs;> vf;];Nu glk; fOtpa jputq;fs; kw;Wk; fljhrpfs;

XusT Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;:
cUis Ntiyahsu;> nkhj;j cU ntl;Leu;> Xl;Lj; jfl;Lf;F vz;nza; G+RNthu;> mj;Jld;
nkU$l;LNthu;> eWf;FNthu;> fhahj XLfis juk;gpupg;Nghu;> thfdj;jpy; Vw;wpr; nry;tjw;fhf
XLfis mLf;Ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;.
Nju;r;rpaw;w Ntiyahsu;fs;
fspkz; fyg;gjpYk; gjkhf;FtjpYk; <Lgl;Ls;s Ntiy ahsu;fs;> ,Otz;bapy; epug;GNthu;>
fspkz; Ntiyahl;fs;> nkhj;j cUfhTNthu;> ,ae;jpu %ykhf fyg;gjpYk; ePu; Nru;g;gjpYk;
<Lgl;Ls;s Ntiyahsu;fs;> mLf;Ftupir mikg;Gf;fspy; XLfis mLf;Ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiy
ahsu;fs;> XLfis fhaitg;gjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahsu;fs;> juk;gpupg;NghUf;F cjTtjpy;
<Lgl;Ls;s Ntyhahsu;fs;> fhahj XLfs; juk; gpupg;NghUf;F cjTtjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahsu;fs;>
tpwF fhTNthu;> ePu;tpl;Lf; Fiof;Fk; ,ae;jpuk; Xl;Leu;> ciyapypUe;J Rl;l XLfis mfw;Wtjpy;
<Lgl;Ls;s Ntiyahsu;fs;> mKf;F ,ae;jpuq;fSf;F my;yJ fsQ;rpaj;jpd; Vida gFjpfSf;F
fspkz; njhFjpfis vLj;Jr; nry;tjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahsu;fs;> RLtjw;fhfr; R+isfSf;Fs;
XLfis Vw;WtjpYk; mLf;FtjpYk; <Lgl;Ls;s cjtpahsu;fs;.
rhjhuz Ntiy ehnshd;wpw;fhd rk;gs tpfpjq;fs;
epiu 1

epiu 11

Ntiyahsu; tFg;G
Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;> juk; 1
Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs; juk; II:
XusT Nju;r;rpngw;w Ntiyahsu;fs;
Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;

&. r.
638.00
604.00
569.00
534.00

xU khjj;jpw;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;
1 Mk;
Mz;L
&.r

2 Mk;
Mz;L
&.r

3 Mk;
Mz;L
&.r

4 Mk;
Mz;L
&.r

5 Mk;
Mz;L
&.r

Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;> juk; 1

15>962.00

16>137.00

16>312.00

16>487.00

16>662.00

Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs; juk; II:

15>094.00

15>244.00

15>394.00

15>544.00

15>694.00

XusT Nju;r;rpngw;w Ntiyahsu;fs;

14>222.00

14>347.00

14>472.00

14>597.00

14>772.00

XusT Nju;r;rpaw;w Ntiyahsu;fs;

13>351.00

13>451.00

13>551.00

13>651.00

13>751.00

Ntiyahsu; tFg;G

(நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்)

mwpTiu kw;Wk; epge;jidfs;:
1. gjpTf; fl;lzkhf xU tplaj;jpd; nghUl;L
kPsspf;fg;glhj 1000/- &gh gzj;ij
nuhf;fg; gzkhf fhry; tPjp kfsph;
kUj;Jtkidapy; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;Jjy;
Ntz;Lk; vd;gJld; toq;fg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; (nghJ 172) %yg; gpujpia
tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
(fhRf; fl;lisfs; kw;Wk;
fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ) toq;Feh;fSf;Fj; Njitahdhy; gy
tplaq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;syhk; vd;gJld; xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk;
gjpTf; fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fis
mDg;Gtjhdhy; midj;J tpz;zg;gq;fisAk; xNu ciwapy; ,l;L mDg;gyhk;.
tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021-11-26Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-15Mk; jpfjp tiuahd thu
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu mYtyfj;jpypUe;J
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
2.

fl;bl eph;khzq;fs;> guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhf gjpT nra;J
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis epWtdg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.

nghUs; kw;Wk; NritfSf;F xU khj fhy fld; mbg;gilapy;
toq;Ftjw;F
,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; epWtdj;jpdhy; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;J nra;J
jug;gly; Ntz;Lk;.

4.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; ~~gzpg;ghsh;> fhry; tPjp kfspUf;fhd kUj;Jtkid||
vDk; Kfthpf;F 2021-12-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy;
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;;. md;iw jpdj;jpw;Fg; gpd;dh;
fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapy; ,lJgf;f
~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLq;fs;.

6.

ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; fhuzk; fhl;lhky; Vw;Wf;nfhs;Sk;; my;yJ epuhfhpf;Fk;
chpik nfhOk;G-08 ,y; mike;Js;s fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkidapd; gzpg;ghsH
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh; vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
gzpg;ghsH
fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid>
nfhOk;G-08.

மகுடம் கலை இலக்கிய வட்டம் நடாத்தும் கவிஞர் வி. மைக்கல் க�ொலினின்
இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள், எழுதித்தீரா பிரியங்கள் ஆகிய இரு கவிதை நூல்களின் வெளியீட்டு விழா எதிர்வரும் (28)
ஞாயிறு மாலை 3.45 மணிக்கு மட்டக்களப்பு ப�ொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில்
க�ோறளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச செயலாளர் திரு. வெ.தவராஜா (கவிஞர் ராஜாத்தி)
தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது.
எழுத்தாளரும், அதிபருமான திரு. ச.
மணிசேகரனின் வரவேற்புரையுடன் ஆரம்பமாகும் இந்நிகழ்வின் பிரதம அதிதிகளாக, மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க
அதிபரும் மாவட்டச் செயலாளருமான
திரு. க. கருணாகரனும், யாழ். மாவட்ட
அரசாங்க அதிபரும் மாவட்டச்செயலாளருமான திரு. க. மகேசனும் கலந்து சிறப்பித்து நூல்களை வெளியிடவுள்ளனர்.
மட்டக்களப்பு தமிழ்ச் சங்க தலைவர்
சைவப்புரவலர் வி. றஞ்சிதமூர்த்தி மற்றும்
யுனைட்டட் புத்தக நிலைய உரிமையாளர்
திரு. பா. செல்வராஜாவும் முதல்பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள உள்ளனர். நூல்த�ொடர்பான நயவுரையை கிழக்குப் பல்கலைக்கழக ஓய்வு நிலை பேராசிரியர் செ.
ய�ோகராசாவும், அதிபரும், கவிஞருமான
கவின்மகள் சுதாகரியும் நிகழ்த்தவுள்ளனர்.
கல்வி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் இரா. நெடுஞ்செழியன், ஓய்வு நிலை கிழக்குமாகாண
இளைஞர் சேவைகள் மன்ற பணிப்பாளர்
திரு. ப�ொன். செல்வநாயகம், மட்டக்களப்பு தேசிய சேமிப்பு வங்கி ஓய்வு நிலை
முகாமையாளர் திரு. எஸ். வி. சுவேந்திரன், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக டாக்டர்.
எஸ். சிவச்செல்வன் ஆகிய�ோர் நிகழ்வின்
சிறப்பதிதிகளாக கலந்து க�ொள்வர். கவி
வாழ்த்தினை கதிரவன் பட்டி மன்ற தலைவரும் மட்டக்களப்பு தமிழ் எழுத்தாளர்
சங்க ப�ொருளாளருமான கவிஞர். த. இன்பராசா நிகழ்த்த, நன்றியுரையை நூலாசிரியர்
மகுடம். வி. மைக்கல் க�ொலின் ஆற்றுவார்.
இந் நிகழ்வை கவிஞர் ச�ோலையூரான் ஆ.
தனுஸ்கரன் த�ொகுத்து வழங்கவுள்ளார்.

Nky;

%iyapy;

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் அக்கரைப்பற்று பிரதான ப�ொறியியலாளராக,
ப�ொறியியலாளர் தாம�ோதரம் சிவசுப்ரமணியம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையின்
கல்முனை நிறைவேற்றுப் ப�ொறியியலாளராக கடமையாற்றிய நிலையில், பதவியுயர்வு
பெற்று கடந்த (16) மாகாணப் பணிப்பாளர்
எம்.பி. அலியார் முன்னிலையில் தனது கடமைகளைப் ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்டார்.
கடந்த 1997.01.13 திகதியில் இருந்து வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் இணைந்து
க�ொண்ட
இவர்,
இ ர த் தி ன பு ரி ,
ம ட ்டக்க ள ப் பு ,
அ ம்பாற ை ,
கல்முனை மற்றும்
க�ொழும்பு ஆகிய
காரியாலயங்களில்
ப�ொறியியலாளராக
கடமையாற்றியுள்ளார். அத்துடன்,
கல்முனை
வீதி
அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிறைவேற்று
ப�ொறியியலாளராக ஜூன் 2019 இருந்து
16.11.2021 கடமையாற்றியுள்ளார்.
இவர் வீரமுனை ஆர்.கே.எம். வித்தியாலயத்தில் சாதாரண தரம் வரை பயின்று, உயர்தரக்கல்வியை சம்மாந்துறை மத்திய கல்லுரியில்
கற்று ப�ொறியியலாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
தனது ப�ொறியியலாளர் பட்டத்தை பேராதன
பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றுக் க�ொண்ட
இவர், வீரமுனையைப் பிறப்பிடமாகவும்,
காரைதீவை வசிப்பிடமாகவும் க�ொண்டுள்ளார்.
காலம் சென்ற அதிபர் அமரர் தாம�ோதரம்
மற்றும் செல்லம்மா தம்பதியினரின் சிரேஷ்ட
புதல்வர் என்பதுடன், காரைதீவைச் சேர்ந்த
வைத்திய கலாநிதி ஜீவராணியின் துணைவர்
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
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288/14
(20)
uhay;
fhHnld;];
=
[atHjdGu khtj;ij ,uh[fphpa vq;fs;
Nrit
epiyajjpw;F
2021Mk;
Mz;L
nrg;lk;gH 31Mk; jpfjpf;F Kd;dH cq;fs;
jahhpg;Gfs;
Nrfhpf;fglhky;
,Uf;fyhk;
2021Mk; Mz;L brk;gH 31Mk; jpfjpf;F
Kd;dH cq;fs; jahhpg;Gfs; midj;Jk;
288/14(20) uhay; fhHnld;]; = [atHjdGu
khtj;ij ,uh[fphpa Nrit epiyaj;jpy
ngw;Wf;nfhs;sTk;. me;j jpfjpf;F gpd;dH
midj;J chpik Nfhug;glhj jahhpg;GfSk;
mfw;wg;gLk; vd;W thbf;ifahsHfSf;F
njhptpf;f tpUk;Gfpd;Nwhk; me;j fhyg;gFjpapy;
chpik Nfhug;glhj ve;jnthU jahhpg;Gf;Fk;
epWtdk; nghWg;G Vw;fhJ vd;gij epidtpy;
nfhs;f.
SoŌlogic rpy;yiw (gpiwtl;) ypkpnll; SoŌlogic
N`hy;bq;]; gp.vy;.rpapd; Jiz 288/14 (20)
uhay; fhHld;] = [atHjdGu khtj;ij
,uh[fphpa T.P 0115541900

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF eiffspd;
Vytpw;gid

nfhs;Kjy; tpsk;guj;ij ePbj;jy;
ehtyg;gpl;ba efu rigf;F nrhe;jkhd nrhj;J 2022.01.01 njhlf;fk; 2022.12.31
tiu xU tUl fhy Fj;jiff;F 2021.10.13 md;W nra;jpj; jhs; tpsk;guk; %yk;
tpiykD Nfhug;gl;lJ. xt;nthU tpsk;guj;jpYk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfSf;F
cl;gl;L gpd;tUk; nrhj;Jf;fs; kl;Lk; mNj fhyj;jpw;F kPz;Lk; Fj;jiff;F
tplg;gLk; my;yJ fhyk; ePl;bf;fg;gl;L kPz;Lk; Vyk; miof;fg;gLk;.

t/g al;bEtu nkjgyhj;j gyNehf;Ff; $l;LwTr;
rq;fj;jpy; 2019.10.01 Kjy; 2020.09.30 tiuahd
fhyg;gFjpapy;
mlFitj;J>
2021.12.10
tiu
kPl;Lf;nfhs;sg;glhj> gpd;tUk; fpuhkpa tq;fpf;
fpisfspd; mlF eiffs; 2021.12.11 md;W K.g.
9.00 ,w;F t/g al;bEtu nkjgyhj;j gyNehf;Ff;
$l;LwTr; rq;fj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpy; gfpuq;f
Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

17

gpspkjsht fpuhkpa tq;fp
njhlk;ty fpuhkpa tq;fp
,Yf;tj;j fpuhkpa tq;fp
jd;JNu fpuhkpa tq;fp
Nfhtpd;jy fpuhkpa tq;fp
nfhl;lNgh nfhl fpuhkpa tq;fp
muk;Ngfk fpuhkpa tq;fp

nrhj;jpd; jd;ik

Fiwe;j gl;r Vyk;

jpUk;gg; ngw
Kbahj nlz;lH
gjpTf; fl;lzk;

nld;lH itg;Gj;
njhif (kPz;Lk;
nrYj;Jgit)

#g;gH khHf;nfl;by;
mike;Js;s nghJ
fopg;giw

&. 4>000.00 (jpdrhp)

&. 1>000.00

&. 10>000.00

Nfs;tpg;gj;jpuk; kw;Wk; epge;jid gj;jpuq;fs; 2021.11.25 Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.14
Mk; jpfjp tiu gp.g. 3.00 kzp tiuapyhd mYtyf Neuj;jpdpy; ngw;Wf;
nfhs;s ,aYk;.
epug;gg;gl;L Kj;jpiu ,lg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 02 gpujpfSld;> mjid
%yg;gpujp NtwhfTk;> gpujpapid NtwhfTk; fbj ciuapy; ,l;L mjd; Nky;
Kidapy; Fwpg;gpl;L 2021.12.15 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;duhf
nrayhsu;> efu rig> ehtyg;gpl;b vd;w tpyhrj;jpf;F fpilf;FkhW gjpT jghypy;
my;yJ mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,ly; Ntz;Lk;. md;iwa
jpdNk K.g. 10.30 kzpastpy; Nfs;tp jpwf;fg;gLk;.

$l;LwthsH>
nghJ KfhikahsH
t/g al;bEtu nkjgyhj;j g.Neh.$ rq;fk;>
~r%gfhu ke;jpua|
gpspkjsht

[p.gp. mky; gpupaq;fu
jtprhsu;
ehtyg;gpl;b efu rig

njhiyNgrp ,y: 081-2575283/ 081-2056341
njhiyefy; ,y: 081-2575282

rKh;j;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; guhkhpg;G Nritfisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf
,e;j epWtdj;Jld; gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; Kfth;fs;>
cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;
kw;Wk; mur epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
m)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

toq;fy;fs;
fzdp kw;Wk; fzdp rhh;e;j Jizg;ghfq;fs;
fzdp gphpz;lh;
mr;R ,ae;jpuq;fs; cl;gl kpd;rhu cgfuzq;fs; (Gifg;glg; gpujp
,ae;jpuq;fs;> efy; gpujp ,ae;jpuq;fs;> Xth;n`l; Gun[f;lh;fs;>
ky;bkPbah Gun[f;lh;fs;> Rth;f; fbfhuq;fs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> kpd;
tprpwpfs;> Nfj;jy;fs; kw;Wk; nfhjpfyd;fs; nfhapy;fs;> kpd;Fkpo;fs;
Nghd;wd)
tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;
rikayiw cgfuzq;fs; (rl;b> gPq;fhd;> rh];ghd;> fuz;b nfahUg;
Nghd;wd.
nfkuh kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fs;
cNyhfg; nghUl;fs; cUg;gbfs;
tPl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs; (mYtyf Nkir> fjpiu>
mYkhhp> fgl;> gyif> cUf;F> iggh; fpsh];)
midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;
midj;J tifahd jpiur; rPiyfs;
lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; lah;fSf;fhd nfhyh;fs;
midj;J tifahd thfd ngw;whpfs;
ngah;g; gyiffs; / mwptpj;jy; gyiffs; / ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk;
jpfjp Kj;jpiufs;
mr;R Ntiyfs;
FbePh; Nghj;jy;fs;
rfy tifahd czT ghdq;fis toq;Fjy;
Clf eltbf;iffs; (gjpT nra;jy;> njhFj;jy;> xypngUf;fpfs;)
cw;rtg; nghUl;fs; (fjpiufs;> $lhuq;fs;> nfdgp Nghd;wd)
rpwpa eph;khzq;fs;
mYtyf miwfis eph;khzpj;jy;

M) Nritfs;
1. rfy tifahd kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; (tspr;rPuhf;fp
,ae;jpuq;fs; / Fsph;rhjdg; ngl;bfs; / kpd; Nkhl;lh;fs; / kpd; tprpwpfs;
/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; / mr;Rg; nghwpfs; / ,yj;jpudpay;
cgfuzq;fs; kw;Wk; nghwpKiw cgfuzq;fs; / fzpf;Fk; nghwpfs;
Nghd;wd)
2. rfy tifahd fzdp kw;Wk; mr;Rg;nghwpfspd; jpUj;j Ntiyfs;>
guhkhpg;G kw;Wk; tiyaikg;gply;
3. thfd kpd; Kiwikfs; / F\d; Ntiyfs;
kw;Wk; tspr;rPuhf;fp
jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
4. Nghf;Ftuj;Jr; Nritfs;
5. thfd jpUj;j Ntiyfs; (epwg;g+r;R g+Rjy; / jfu Ntiyfs; /
nghwpKiw Ntiyfs;)
6. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
7. tpsk;gu Nritfis toq;Fjy;
8. ghJfhg;Gr; Nritfs;
9. Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs;
tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
Njitahdhy;
toq;Feh;fs;
xd;W
my;yJ
xd;Wf;F
Nkw;gl;l
cUg;gbfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;syhk;.
1. kPsspf;fg;glhj 500.00 &gh gjpTf; fl;lzj;ij 2021-11-25 Mk; jpfjp
Kjy; 2021-12-15Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu rKh;j;jp mgptpUj;jpj;
jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiyfs;
kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.)
2. 2021-12-16 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy; fPNo jug;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; gbtj;jpd; gpufhuk; Rakhfj;
jahhpj;Jf; nfhz;l tpz;zg;gg; gbtj;ij> tpahghu gjpTr; rhdwpjopd;
gpujpAld; gzpg;ghsh; ehafk;> rKh;j;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> 4Mk;
khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Ntz;Lk; my;yJ epWtdj;jpd; fzf;fply; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
3. tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk;. xU tpz;zg;gg; gbtj;ij xU ciwapy; ,l;L mDg;Gjy;
Ntz;Lk;.
4. Fiwe;jgl;rk; xU khj fhyj;jpw;F fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; kw;Wk;
Nritfis toq;Ftjw;F toq;Feh;fs; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
5. gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;F
tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld;> gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J
tpiyfisf; NfhUk; chpik kw;Wk; Kd;dwptpj;jypd;wp gjpT nra;tjw;fhd
ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfhpf;Fk; chpikia epWtdj;jpd;
gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.
6. eph;zapf;fg;gl;l jpl;lk; kw;Wk; tpguf;Fwpg;GfSf;F mikthf nghUl;fs;
kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fj; jtWk; toq;Feh;fspd; ngaiu
gjpNtl;bypUe;J ePf;fp tpLtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

1.
2.

2022 - toq;Feh;fisg; gjpT nra;J
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

gjpTg; ngah; kw;Wk; Kfthp:
cUg;gbapd; ,yf;fk; rfpjk; gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk;
toq;fy; / Nrit:
3.
tpz;zg;gjhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:
4.
epWtdj;jpd; gjpTg; ngah;> gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:
5.
njhiyNgrp ,yf;fk; / njhiyefy; ,yf;fk; / kpd;dQ;ry; Kfthp
/ ifalf;fj; njhiyNgrp ,yf;fk;:
6.
toq;ff;$ba fld; trjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:
7.
2021 tUlj;jpy; nra;Js;s toq;fy; gw;wpa tpguq;fs;:
8.
Nkw;gb tpguq;fs; cz;ikahdit kw;Wk; rhpahdit vd ,j;jhy;
rhd;W gfh;fpd;Nwd;.
NkNy jug;gl;Ls;s tpguq;fs; ngha;ahdit vdj; njhpa te;jhy;> gjpT
epuhfhpf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
jpfjp:..................................

ifnahg;gk;:.............................................................

gzpg;ghsh; ehafk;>
rKh;j;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;>
4Mk; khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y.

2014Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f kj;jpa khfhz
rigapd; mlF nfhs;tdthsHfspd; rhrdj;jpd;
gpufhuk;> khfhz tUkhdj; jpizf;fsj;jpy; gjpT
nra;ag;gl;Ls;sJ.
Fwpg;G:- ehl;by; jw;nghOJ epyTk; njhw;W Neha;
epiyik
fhuzkhf>
Vytpw;gidj;
jpdj;ij
khw;Wtjw;fhd
mjpfhuk;
gzpg;ghsH
rigf;F
chpj;jhFk;.

ngUe;Njhl;l mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp
mjpfhurig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg;
gjpT nra;jy;
gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf ,e;j
mjpfhu rigapy; toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jfhuHfshf gjpT
nra;Jnfhs;Sk; nghUl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsHfs;>
toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; MfpNahHfsplkpUe;J
2021.12.27Me; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
1. toq;fy;fs;
1.1 fhfpjhjpfs;/ fzdp fhfpjhjpfs;
1.2 thfdq;fSf;fhd laHfs;> ba+g;fs; kw;Wk; gw;whpfs;
1.3 midj;J tifahd thfdq;fs; kw;Wk; Nkhl;lhH
irf;fps;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs;
1.4 mYtyf jsghlq;fs;> kuk;> cUf;F> gpsh];bf;
nghUl;fs;
1.5 mYtyf cgfuzq;fs; (NuhzpNah ,ae;jpuk;/ epow;gpujp
,ae;jpuk;/ Kj;jpiu mr;Rg; nghwp/ tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;
Mfpad)
1.6 fzdp fUtpfs;> fzdp mr;Rg; nghwpfs; kw;Wk;
Jizf;fUtpfs;
1.7 kpd; cgfuzq;fs;
1.8 Filfs;/
kioaq;fpfs;/
gpuahzg;igfs;/
Njhw;nghUl;fs;
1.9 nfhOe;Jf; $il/ nfhOe;J fj;jup/ epWitj; juhR/
msit ehlh/ ehw;WNkil epoy;; tiyfs;
1.10 nghypj;jPd;/ tptrha ,urhadg; nghUl;fs;/ cuk;/
nlhyikl;
1.11 fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs;
1.12 tptrha cgfuzq;fs; (njspfUtpfs;> kz;ntl;bfs;
ft;thj;J fj;jp kw;Wk; Ks;Sfs; Nghd;wd.)
1.13 Jzpfs;
1.14 Nkhl;lhH thfdq;fs;/ Nkhl;lhh; irf;fps;fs;
1.15 Ma;T$l cgfuzq;fs;/ ,urhadg; nghUl;fs;
1.16 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; / Fsph;rhjdg;ngl;bfs;
1.17 jPaizg;G cgfuzk;
1.18 kpd;gpwg;ghf;fp
1.19 CCTV Camera kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
2. Nritfs;
2.1 mr;rply;/ fzdp mr;R Ntiyfs;
2.2 mYtyf
cgfuzq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
(jsghlq;fs;)
2.3 kpd; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;/ guhkhpg;G kw;Wk;
ePh;f;Foha; jpUj;jNtiyfs;
2.4 mYtyf
,ae;jpug;
nghwpKiw
jpUj;jNtiyfs;/
guhkhpg;G
2.5 midj;Jtpj
thfdq;fspdJk;
nghwpKiw
jpUj;jNtiyfs;;/ jfu Ntiy kw;Wk; epwg;g+r;R g+Rjy;
2.6 thfdq;fSf;fhd (Nrh;tp];) Nrit toq;Fjy;
2.7 midj;Jtpj thfdq;fdpJk; Nkhl;lhH kpd; njhopy;El;g
Ntiyfs;
2.8 fl;blg; guhkhpg;G Ntiyfs; kw;Wk; kpd;/ ePHf;Foha;
njhopy;El;g Ntiyfs;.
2.9 Nkhl;lhh; thfd tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;;
2.10 fl;bl tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;;
2.11 fl;bl
eph;khzq;fs;
/
jpUj;jNtiyfs;
(CIDA
gjptpyf;fj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
2.12 fzdp/ fzdp mr;Rg;nghwp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
Nrh;tp]; nra;jy;
2.13 jPaizg;G cgfuz guhkhpg;G kw;Wk; Nrit.
2.14 ghJfhg;Gg; gzpfs;
2.15 kpd;gpwg;ghf;fp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];fs;
2.16 CCTV Camera kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; jpUj;jNtiyfs;
kw;Wk; Nrit
2.17 epfo;T Kfhikj;Jt xOq;FgLj;jy; Ntiyfs;
,e;j mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l chpa tpz;zg;gg;
gbtj;jpy; khj;jpuNk gjpT nra;Jnfhs;tjw;F tpz;zg;gpj;jy;
Ntz;Lk;. mj;Jld; Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk;
Nrit epge;jidfis xU cUg;gbf;F 500.00 &gh tPjk; nrYj;jp
xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf gjpT nra;Jnfhs;tJ
mtrpakhFk;.
jiytH
Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mjpfhu rig
,y. 70> ghuhSkd;w tPjp>
ngytj;ij> gj;juKy;iy.
njhiyNgrp: 011-7909020/21
njhiyefy;: 011-2784925/28
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khtl;l nghJ itj;jparhiy - rpyhgk;

2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;by; gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf>
cw;gj;jpahsh;fs;> gpujpepjpfs;> gjpT nra;ag;ngw;Ws;s $l;LwTr; rq;fq;fs;>
$l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl mur epWtdq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk;
jdp egh;fis ,t; itj;jparhiyapd; toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf
2021.12.16 md;W K.g.10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. midj;J
tpz;zg;gq;fSk;> 'gzpg;ghsh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> rpyhgk;" vd;w Kfthpf;Fg;
gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f
Nky; %iyapy;" 2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fis gjpT nra;jy;" vd;W Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk;.
(m) toq;fy;fs;
01. kUj;Jt cgfuzq;fs; (cgfuzg; gl;baiy ,izf;fTk;)
02. Ma;T$l cgfuzq;fs; (cgfuzg; gl;baiy ,izf;fTk;)
03. Ma;T $l Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; (gl;baiy ,izf;fTk;)
04. itj;jparhiy cgfuzq;fs; (cgfuzg; gl;baiy ,izf;fTk;)
05. rikayiw cgfuzq;fs; (cgfuzg; gl;baiy ,izf;fTk;)
06. midj;J tifahd vOJ fUtpfs;
07. kuj;jsghlq;fs;> tjptpl cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;/cUf;F/
gpsh];bf;)
08. Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; fyg;G Jk;G nkj;ijfs;> gUj;jpg; gQ;R jiyaizfs;
fhy; Jilg;ghz;fs;
09. foptiwfisr; Rj;jpfhpf;Fk; jputq;fs;> nkjpNyl;ll; ,];gphpl; tiffs;
10. mYkpdpak; gz;lq;fs; cl;gl cNyhfg; gz;lq;fs;> mYkpdpa Nfj;jy;fs;> kpd;rhu
nfhjpfsd;fs;> kpd;rhu Nfj;jy;fs; gpbr;rl;bfs; kw;Wk; mYkpdpag; ghidfs;
11. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ts;rPuhf;fp Jiz cgfuzq;fs;
12. rikayiw thA (GAS)
13. fzdpfs;> mr;Rg;nghwpfs;> UPS
14. Nkhl;lhh; thfdq;fspw;fhd cjphpg;ghfq;fs;> ngw;whpfs;> lah;fs; kw;Wk; bAg;fs;
15. kpd;rhu cgfuzq;fs; Jzp Jitf;Fk; nghwpfs;> njhiyfhl;rp ngl;bfs;>
Fsp&l;bfs;> kpd; tprpwpfs; Nghd;wit.
16. kpd;rhu Jiz cUg;Gf;fs; / cjphpg;ghfq;fs;
17. rth;f;fhu tiffs;> Jzp Jitf;Fk; J}s;fs;> tpk; J}s;> tpk; jputk;> njhw;WePf;fp
jputq;fs;> gpsh];bf; gz;lq;fs;> kl; ghz;lq;fs;> fz;zhbg; gz;lq;fs;> gpsh];bf;
thspfs;> gpsh];bf; Fg;igj; njhl;bfs;.
18. mr;rplg;gl;l kUe;J tpy;iyfspw;fhd ciwfs; (msTfis Fwpg;gplTk;)
19. nghypj;jPd; ciwfs; (msTfisf; Fwpg;gplTk;)
20. ghjzpfs; kw;Wk; rj;jpurpfpr;irf; $lg; ghjzpfs;
21. ePh;f;Foha;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
22. jPaizg;G fUtpfs;
23. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpd Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah; gyiffs;
24. mYkpdpak; fjTfs;> [d;dy;fs;> fgl;Lf;fs; Nghd;wit (mYkpdpak; rl;lfq;fs;)
25. midj;J tifahd `hl;ntahh; gjhh;j;jq;fs; (cgfuzg; gl;baiy ,izf;fTk;)
(M) Nritfs;
01. kUj;Jt cgfuzq;fisg; gOJghh;j;jy;
02. Ma;T$l cgfuzq;fis gOJ ghh;j;jy;
03. tspr;rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fisg; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk;
guhkhpj;jy;
04. jpizf;fs milahs ml;ilfs;
05. kpd;Nkhl;lhh;fs;> ePh;g;gk;gpfs;> kpd; tprpwpfs;> thA mLg;Gf;fs; kw;Wk; Jiz
cWg;Gf;fs;> xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> njhiyfhl;rpg; ngl;bfs;> fbfhuq;fisg;
GJg;gpj;jy;
06. thfdq;fisg; gOJghh;j;jy; (vd;[pd;> bd;fhpd;> ngapd;bd;> rh;tpR gz;Zjy; kw;Wk;
Vidait
07. itj;jparhiyapd; rikayiw cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;
08. kpd; nfhjpfsd;fisg; gOJ ghh;j;jy;
09. itj;jparhiyapd; ,Uk;Gf; fl;by;fs; kw;Wk; ,Uk;G l;nuhypfs;> rf;fu ehl;fhypfisg;
gOJ ghh;j;jy;
10. ntw;W gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; fsd;fs;> fhl;Nghl;fisf; nfhs;tdT
nra;jy;
11. chpik Nfhug;glhj gpNujq;fs;> rpR cly;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fisg; Gijj;jy;
12. fzpdpg; nghwpfs;/ghJfhg;G nfkuhj; njhFjpfs; (CCTV njhFjp) GJg;gpj;jy;
13. kur;rhkhd;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; th;zk; g+Rjy;
14. tbfhz; njhFjp> gk;gpfs; kw;Wk; ePh;f;Foha;j; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy;
15. nkl;likrhpdhy; ntspNaw;wg;gLk; jpz;kf; fopTfis mfw;Wjy;
16. rtr;rhiyapd; Fsp&l;bfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;
(,) ypdd;
midj;J itj;jparhiyfspdJk; Jzp tiffs;
Nkw;gb toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gpd;tUk; khjphpg; gbtj;jpd; gpufhuk;
Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fspy; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. (tpz;zg;gq;fs;
21-30 mstpy; A4 fljhrpfspy; Rakhfj; jahhpj;jy; Ntz;Lk;)

toq;Feh; xUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; - 2022
khtl;l nghJ itj;jparhiy - rpyhgk;
01.
02.
03.
04.

toq;Feh;fspd;/tpahghuj;jpd; ngah;
:epue;ju Kfthp
:njhiyNgrp ,yf;fk;
:tl; gjpT nra;ag;ngw;wpUg;gpd; mjd; ,yf;fk; :(cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)
05. gjpTnra;J nfhs;s tpUk;Gk; toq;fy;/Nrit :06. mjd; ,yf;fk;
:07. tpahghuj;jpd; gjpT ,yf;fk; kw;Wk;
jpfjp (cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)
:08. tq;fpf;fzf;Ffs; njhlh;ghd tpguk;
:09. ,e;epWtdj;jpw;F fld; trjpfis
toq;Ftjw;fhd epge;jidfs; (ngWkhdk;
kw;Wk; fhyf;nfL)
:jpfjp:...............................
ngah;:..................................

xg;gk;:............................

NkYk; kPsspf;fg;glhj gjpTf;fl;lzkhd &gh.1>000 I jdpj;jdpahd toq;fy;fs;/
Nritfspw;fhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb fl;lzq;fis ,t;tYtyfj;jpy;
nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L tpz;z;gq;fSld; ,izf;fg;gly;
Ntz;Lk;. toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;Feh;fspd;
gl;baypy; ,Ue;J tpiykDf;NfhuYf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLtJld;> gjpT nra;ag;gl;buhj
Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiykD NfhUtjw;fhd chpik ,t;
itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk;. chpajuhjuk; kw;Wk; khjphpfSf;F
mikthf toq;fy;fs; kw;Wk; khjphpfspw;F mikthf toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis
Nkw;nfhs;shj toq;Feh;fspd; ngah;fs; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy;
Nrh;g;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2021.12.16 tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
fhuznkJTk; njhptpf;fg;glhky; VNjDk; tpz;zg;gnkhd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk;/epuhfhpf;Fk;
chpik rpyhgk; nghJ itj;jparhiyapd;> gzpg;ghsUf;F cz;nld;gjidf; ftdpf;fTk;.
gzpg;ghsh; - nghJ itj;jparhiy
rpyhgk;.
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clgyhj;j gpuNjr rig
nghJr; re;ijapd; Gjpa fil miwfs; kw;Wk;
Mjdq;fis 2022Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F tpLjy;
clgyhj;j gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ,ul;ilg; ghij
nghJr; re;ijapd; fil miwfs;> 02Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s G];n]y;yht Gjpa re;ijf;
fl;blj; njhFjpapd; ,iwr;rp kw;Wk; Kl;il fil miwfs;> 03Mk; ,yf;f ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
njhYt thur; re;ij
Nky; khb fil miwfs;> 04Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s njhYt
nghJr; re;ij
Nky; khb>
05Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s
gd;tpynjd;d JDNfcy;y
re;jp fil miwfs;> 06Mk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s f`tj;j re;jp fil miwfs; kw;Wk; 07Mk;
,yf;f ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu
Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhfTk; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.
Nfs;tpg; gbt tpepNahfk;

:- 2021-11-25 K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021-12-15 gp.g. 3.00 kzp tiu (thuj;jpd;
Ntiy ehl;fspy;)
:- 2021-11-25 K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021-12-16Mk; jpfjp e.g. 12.00 kzp tiu
:- 2021-12-16Mk; jpfjp gp.g. 01.00 kzpf;F

Nfs;tpg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy;
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy;

ml;ltiz ,y. 01 - ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ij

njh.
,y.
01
02
03
04
05

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
Nfs;tpg;
glhj
tUlj;jpw;fhd
gbtf;
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
fl;lzk;
njhif
Nfs;tp

Mjdq;fs;

,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 01Mk; ,yf;f fil miw
,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 02Mk; ,yf;f fil miw –
Nfhopapiwr;rp
,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 03Mk; ,yf;f fil miw
– kuf;fwp
,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 04Mk; ,yf;f fil miw
– kuf;fwp
,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 05Mk; ,yf;f fil miw –
rpy;yiw – kuf;fwp

300.00

1000.00

19895.27

500.00

1000.00

21526.72

500.00

1000.00

17592.90

500.00

1000.00

17592.90

500.00

1000.00

16750.55

ngaH khw;wk;

rk;khe;Jiw gpuNjr rig

rk;khe;Jiw
tpspidab
01> kiyahH tPjp> 30/6y;
tjpAk; igf;fPH KifjPd;
fd;RHwpg;fh Mfpa ehd;
vdJ
ngaiu
gf;fPH
KifBd; fd;Ry;wpg;fh vd
ngaH khw;wk; nra;tjhf>
,j;jhy; ,yq;if [ddhaf
Nrhrypr
FbauRf;Fk;
nghJ
kf;fSf;Fk;
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
- gf;fPH KifBd;
fd;Ry;wpg;fh
(Nj.m.,y: 918403124V)

Gjpa gpupTf;F tupg;gzk; tpjpj;jy; -2022
1987Mk; Mz;bd; 15Mk; ,yf;f gpuNjr rigr; rl;lj;jpd; 134 Mk; gpuptpd; Vw;ghl;Lf;
fika toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; gpufhuk; Kd;Ndw;wg;gl;l gFjpahf gpufldg;gLj;jg;gl;l
fPo; tUk; tl;lhuq;fspYs;s Gjpa gpupTfspypUe;J Mjd tup mwtPL nra;a kjpg;gPL
nra;ag;gl;Ls;sJ.
rk;khe;Jiw gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyf tUkhdg; gpuptpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;l
Nfhit itf;fg;gl;Ls;sJ. rk;ke;jg;gl;l Mdj tup nrYj;JNthu; jkJ guprPyidapd;
gpd; fUj;Jf;fis mjw;nfd itf;fg;gl;Ls;s Gj;jfj;jpy; 01.12.2021Me; jpfjp njhlf;fk;
31.12.2021 Me; jpfjp tiu njupag;gLj;JkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.
Nkw;gb VjhtJ Mjdj;Jld; njhlu;Gila mw;Nwhzp jj;Jtj;ijf; nfhz;ltUk;
,t;tplaj;jpy; Mjd cupikahsuhf cs;slf;fg;gLfpd;whu;. MfNt mw;Nwhzp
jj;Jtj;ijf; nfhz;Ls;s rl;lj;juzp xUtupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;lJld; gjpT
nra;ag;gl;lJkhd mw;Nwhzp gj;jpuj;Jld; mw;Nwhzp jj;Jtk; toq;fpatu; capUld;
,Uf;fpd;whu;. vd;gijAk; mw;Nwhzp gj;jpuk; ,uj;J nra;ag;gltpy;iy vd;gijAk;
Fwpg;gpl;L rj;jpaf; fljhrpiaAk; rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ngaH khw;wk;
nfhOk;G
khtl;lj;jpd;
nj`ptis
gpuNjr
nrayfg;
gphptpy;>
nj`ptis> fSNghtpy>
,e;uh khtj;j> ,y. 18/3
,y;
trpf;Fk;
fahd;
yf;\pj udtf;f Mfpa
vdJ kfspd; ngauhd
jU\ tpJ\pj udtf;f
vd;gij ,d;W Kjy; jdpU
tpJ\pj; kpJ\hy; udtf;f
vd;w ngahpy; ghtpg;gjhf
,yq;if muRf;Fk; nghJ
kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

tl;lhuk;
2k; tl;lhuk;

clq;fh - 02
4k; tl;lhuk;

01
02
03
04
05

G];]y;yht
fil miw
G];]y;yht
fil miw
G];]y;yht
fil miw
G];]y;yht
fil miw
G];]y;yht
fil miw

Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd;
– kPd;
Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd;
– khl;biwr;rp
Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd;
– Nfhopapiwr;rp
Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd;
– Ml;biwr;rp
Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd;
– Kl;il (nkhj;j tpw;gid)

A1 Mk; ,yf;f
A2 Mk; ,yf;f
A3 Mk; ,yf;f
A5 Mk; ,yf;f
A6 Mk; ,yf;f

5k; tl;lhuk;

500.00

1000.00

81112.50

500.00

1000.00

904843.46

500.00

1000.00

414941.96

500.00

1000.00

810336.63

500.00

1000.00

74366.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;

Mjdq;fs;

njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt

thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;
thur;

re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij

Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;

khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb

01Mk;
02Mk;
03Mk;
04Mk;
05Mk;
06Mk;
07Mk;
08Mk;
09Mk;
10Mk;
11Mk;
12Mk;
13Mk;

,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f

fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil

miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
glhj
tUlj;jpw;fhd
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
njhif
Nfs;tp
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40
11014.40

ml;ltiz ,y. 04 - njhYt nghJr; re;ijapd; Nky; khb

njh.
,y.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;

Mjdq;fs;

njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt
njhYt

nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;
nghJr;;

re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij
re;ij

Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;
Nky;

khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb
khb

01Mk;
02Mk;
03Mk;
04Mk;
05Mk;
06Mk;
07Mk;
08Mk;
09Mk;
10Mk;
11Mk;
12Mk;
13Mk;

,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f

fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil
fil

miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw
miw

ml;ltiz ,y. 05 - gd;tpynjd;d

njh.
,y.
01
02
03

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
glhj
tUlj;jpw;fhd
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
njhif
Nfs;tp

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00
45000.00

JDNfcy;y re;jp

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;

Mjdq;fs;

gd;tpynjd;d JDNfcy;y 01Mk; ,yf;f fil miw
gd;tpynjd;d JDNfcy;y 02Mk; ,yf;f fil miw
gd;tpynjd;d JDNfcy;y 03Mk; ,yf;f fil miw

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
glhj
tUlj;jpw;fhd
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
njhif
Nfs;tp

500.00
500.00
500.00

1000.00
1000.00
1000.00

24720.00
24720.00
24720.00

ml;ltiz ,y. 06 - f`tj;j re;jp
njh.
,y.
01
02
03
04
05

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;

Mjdq;fs;

f`tj;j
f`tj;j
f`tj;j
f`tj;j
f`tj;j

re;jp
re;jp
re;jp
re;jp
re;jp

01Mk;
02Mk;
03Mk;
04Mk;
05Mk;

,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f
,yf;f

fil
fil
fil
fil
fil

miw
miw
miw
miw
miw

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

nfhLg;gdT tpguk;
2022Mk;
kPsspf;fg;
tUlj;jpw;fhd
glhj
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
njhif
Nfs;tp
1000.00
24720.00
1000.00
24720.00
1000.00
24720.00
1000.00
24720.00
1000.00
24720.00

Gsf; N[ fpof;F-02

01
02
03
04

Mjdq;fs;

ehuq;tpl;l nghJ kahdf; fhzp (Njq;fha; tpisr;ry;)
G];]y;yht gz;lhuehaf;f gpNs]; 12/1Mk; ,yf;f epyg;
gug;G
G];]y;yht gz;lhuehaf;f gpNs]; 12/29Mk; ,yf;f epyg;
gug;G
G];]y;yht g]; epiyaj;jpw;fUfpYs;s nghJ kyry
$lj;ij elhj;jpr; nry;tijf; Fj;jiff;F tpLjy;

ngWif mwptpj; j y;
Rfhjhu mikr;R - nghJ itj;jparhiy - Nffhiy
01. Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; gpd;tUk; Ntiy tplaq;fSf;fhf jFjptha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
02. 2021-11-25Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-16Mk; jpfjp tiu nghJthd mYtyf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp
Kjy; gp.g. 3.00 kzp
Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. (jifikiag; cWjpA nra;Ak; fbjnkhd;iw
fl;lhak; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
03. ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fSld;
mtw;wpy; ,iaGila gpiz Kwpfs; rfpjk;
2021-12-17Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsh;
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ jiyth;>
ngWiff; FO> nghJ itj;jparhiy> Nffhiy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. cq;fs;
Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; Ntiy tplaj;ijf;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
04. ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; Nffhiy nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj;
jPh;khdkhFk;.
05.
kPsspf;fg;
kPsspf;fg;
tpla
glhj
Ntiy tpguk;
jifik mDgtk;
gLk; gpizj;
,y.
tpz;zg;gf;
njhif
fl;lzk;
01 2022Mk;
tUlj;jpy;
Gjpa CIDA-EM 4 nry;YgbahFk; tspr;rPuhf;fp
rj;jpurpfpr;irf;
fl;blj;jpd; Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy;
kj;jpa tspr;rPuhf;fp Kiwikia 05 tUl mDgtk; ,Uj;jy;. (,jpy; 02
37>500.00
2>500.00
Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;J tUlq;fs; mur itj;jparhiy Nrit
elhj;jpr; nry;yy;
fl;lhakhFk;)
02

2022Mk;
tUlj;jpy;
gpujhd
kUe;J fsQ;rparhiyapd; Fsph;
miw
kw;Wk;
kpd;gpwg;ghf;fp
,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
kw;Wk;
guhkhpj;J
elhj;jpr;
nry;yy;

CIDA-EM 5 nry;YgbahFk; tspr;rPuhf;fp
Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy;
02 tUl mDgtk; ,Uj;jy;. (,jpy; mur
itj;jparhiyapd;
Nrit Nkyjpfj;
jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;)

5>500.00

500.00

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
nghJ itj;jparhiy>
Nffhiy.

fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G trjpfs; ,uh[hq;f mikr;R

mur mgptpUj;jp epu;khzf; $l;Lj;jhgdk;

Nfs;tp mwptpj;jy;
thfd efu;Tfis fz;fhzpf;Fk;
GPS fz;fhzpg;G mikg;Gfs; kw;Wk;
Fleet Management nkd;nghUs;
gpd;tUk; cUg;gbapd;
Nfhug;gl;LfpwJ.

toq;fYf;fhf

$l;Lj;jhgd

ngWiff;

FO>

jiytupdhy;

Nfs;tpkD

1- ngUk; vz;zpf;ifapyhd thfdk; kw;Wk; Machinery Fleet ,w;fhd thfd efu;Tfis
fz;fhzpf;Fk; GPS fz;fhzpg;G mikg;Gfs; Fleet Management nkd;nghUs;
ntl; cld; 2>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk;
gp.g. 3.00f;F ,ilNa> toq;fy;fs; Kfhikj;Jt mYtyfj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;Sk;
gbtq;fspy; Nfs;tpkDit rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpkDf;fis jiytu;> $l;Lj;jhgd ngWiff; FO> mur mgptpUj;jp epu;khzf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 7> nghUghd tPjp> ,uj;kyhid vd;w Kftupf;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L
gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ toq;fy;fs; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;.
2021.12.08 Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F Nfs;tpkD %lg;gLk;.
2021.12.03 Mk; jpfjp ez;gfy; 12.00 tiu Nfs;tpkD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

ml;ltiz ,y. 07 - Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLjy;

njh.
,y.

Gsf; N[ fpof;F - 01

A.M. K`k;kl; nes\hl;
jtprhsu;>
rk;khe;Jiw gpuNjr rig

ml;ltiz ,y. 03 njhYt thur; re;ijapd; Nky; khb

njh.
,y.

Gsf; N[ fpof;F-03
fy;yupr;ry; - 01

fahd; yf;\pj uztf;f
(je;ij)

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
Nfs;tpg;
glhj
tUlj;jpw;fhd
gbtf;
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
fl;lzk;
njhif
Nfs;tp

Mjdq;fs;

rk;khe;Jiw - 12
clq;fh - 01

ml;ltiz ,y. 02
G];]y;yht Gjpa re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; ,iwr;rp kw;Wk; Kl;il fil miwfs;

njh.
,y.

fpuhk mYtyfu; gpupT

nfhLg;gdT tpguk;
kPsspf;fg;
2022Mk;
Nfs;tpg;
glhj
tUlj;jpw;fhd
gbtf;
itg;Gj;
Mff; Fiwe;j
fl;lzk;
njhif
Nfs;tp
500.00
1000.00
14586.07
500.00
500.00
3654.52
500.00

500.00

3150.00

500.00

1000.00

80000.00

vjpu;ghu;g;Gila Nfs;tpkDjhuu;fs; 90 ehl;fSf;F nry;Ygbahd Nfs;tpkDTld; Nru;j;J
Nfs;tpkDtpd; nkhj;j ngWkjpapd; 2% njhiff;F Gfo;ngw;w tq;fp xd;wpy; ,Ue;J tpiyf;Nfl;Gg;
gpizKwp xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwhd tpiyf;Nfl;Gg; gpizKwpahdJ ,yq;if
kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fp xd;wpd; Clhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfl;Gg;
gpizKwp ,y;yhj Nfs;tpkDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
Nfs;tpkDit ,izj;j fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nghUe;Jk; tifapy;
“thfd efu;Tfis fz;fhzpf;Fk; GPS fz;fhzpg;G mikg;Gfs; kw;Wk; Fleet Management
nkd;nghUSf;fhd Nfs;tpkD” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
NtW ve;j xU Nkyjpf tpguj;ijAk; toq;fy;fs; Kfhikahsuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhiyNgrp: 0112-607566/ 0112-632146

Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; gpiz itg;Gj; njhifia ,e;j gpuNjr rig mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jpajd; gpd; Nfs;tpg;
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,e;j mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f KbAk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;isg; nghUj;jkhd ciwapy; ,l;L ~~jiytH> clgyhj;j gpuNjr rig> ml;lghNf> fk;gis||
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; clgyhj;j gpuNjr rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;f cj;Njrpf;Fk;
Mjdk; my;yJ fil miwapd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,J njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij Nfs;tpr; rig jd;dfj;Nj
nfhz;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fis 0812352218 vDk; mYtyf njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

jiyth;>
clgyhj;j gpuNjr rig.
clgyhj;j gpuNjr rigapy;.

njhiyefy;: 0112-638013
jiytu;
$l;Lj;jhgd ngWiff; FO
mur mgptpUj;jp epu;khzf; $l;Lj;jhgdk;
,y. 07> nghUghd tPjp>
,uj;kyhid.

'cl;fl;likg;G epu;khzj;jpy; Kd;Ndhb"

25–11–2021

2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

தரீக்காக்கள் மக்களை நேர்வழியில்
வழிநடாத்தி வருகின்றன

பேருவளை வரவேற்பு
வைபவத்தில் அரூஸிய்யா தரீக்காவின்
ஆன்மீகத்தலைவர்

பேருவளை விசேட நிருபர்

தரீக்காக்கள் அனைத்தும் மக்களை
நேர்வழியின்பால் இட்டுச் செல்கின்றன. அல்குர்ஆன் - அல்ஹதீஸ்
அடிப்படையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
தரீக்காக்கள் இன்று முழு உலகிற்கும்
ஒளி பரப்பிக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
வரலாற்றுக் பிரசித்தி பெற்ற இலங்கையின் முதலாவது மஸ்ஜிதில் இவ்வாறானத�ொரு வரவேற்பளிப்பதையிட்டு பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
தரீக்காக்களின் ஷெய்கு நாயகம் அவர்களின்
துஆ பரகத்தைப் பெற்றுக் க�ொள்வதென்பது சர்வசாதாரண காரியம் அல்ல. அவர்களது துஆ பரகத்தே ஒருவரின் வாழ்வை பிரகாசிக்கச் செய்கிறது. அந்த வகையில் தரீக்காக்களின் ஒவ்வொரு
இஹ்வான்களும் தத்தமது ஷெய்கு நாயகத்தின்
மீது நல்ல மஹப்பத் வைக்க வேண்டும் என்று
இலங்கை அரசாங்கத்தின் விஷேட விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அரூஸியத்துல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் உலக ஆன்மீகத் தலைவர்
சங்கைக்குரிய அப்ழலுல் உலமா கலாநிதி
தைக்கா அஹமத் நாஸிர் ஆலிம் கூறினார்.
பேருவளை மருதானை மஸ்ஜிதுல் அப்ரார்
பள்ளிவாசலில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட மகத்-

தான வரவேற்புபசாரத்தின் ப�ோது
உரையாற்றுகையில் அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். அதன்
ப�ோது அவர் மேலும் கூறியதாவது,
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் பிரதான
பள்ளிவாசலும் இலங்கையின் முதலாவது பள்ளிவாசலுமான இந்த
அப்ரார் பள்ளிவாசலில் எனக்கு
அளிக்கப்பட்ட வரவேற்புபசாரம்
குறித்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இவ்வாறு தான் தரீக்காக்கள்
யாவும் ஒரே பாதையில் பயணிக்கின்றன.
அவற்றுக்கு மத்தியில் எத்தகைய வேறுபாடுகளும் இல்லை. அனைத்தும் நல்லிணக்கத்துடன் செயற்பட வேண்டும் என்பதற்கு
இந்த வைபவம�ொன்றே தக்க சான்றாகும்.
இவ்வாறே முஸ்லிம்கள் மத்தியில் நல்லிணக்கம் மிகவும் இன்றியமையாததாகும். அதன்
மூலமே எமது வெற்றி தங்கியுள்ளது என்றார்.
மேலும் இவ்வைபவத்தில் கலீபதுல்
குலபா ம�ௌலவி ஜே. அப்துல் ஹமீத்
(பஹ்ஜி), நகர பிதா மஸாஹிம் முஹம்மத்,

பிரதமரின் இஸ்லாமிய மத விவகார ஆல�ோசகர் அஸ்ஸெய்யித் ஹஸன் ம�ௌலானா,
பள்ளிவாசல் நிருவாக சபைத் தலைவர்
கலாநிதி ம�ௌலவி அஸ்வர் அஸாய்தீன் (அல்
அஸ்ஹரி) உட்பட மற்றும் பலரும் இங்கு
உரையாற்றினர்.

,yq;if Gifapuj Nritfs;

Procurement for the supply of 10,000 Nos. Concrete Sleepers
To suit EN 45 E1 Rails to Kanthalai Yard in Eastern District –
IFB No.: SRS/F.7788
1.

,yq;if Gifapuj NritfSf;fhf fpof;F khtl;l fe;jsha; jpwe;j ntspf;F <vd; 45
<1 jz;lthsq;fSf;F nghUe;jf;$ba 10>000 vz;zpf;ifahd nfhd;fpwPl; rpyPg;gh;fis
toq;Ftjw;fhf cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Fdh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis nfhOk;G> ,yq;if Gifapuj Nritfspd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;
FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;.

2.

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

3.

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s
Kfthpapy; 2021.11.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.20 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.
gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>
Gifapuj ngWif jpizf;fsk;>
Xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 94(11) 2438078 my;yJ 94(11) 2436818
njhiyefy; ,yf;fk; : 94(11) 2432044
kpd;dQ;ry;
: srs.slr@gmail.com
,izajsk;
: www.railway.gov.lk

4.

tpiykDjhuh; ,yq;if Gifapuj NritfSf;F 5>000 vz;zpf;ifAs;s nfhd;fpwPl;
rpyPg;gh;fis toq;fpapUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ fle;j Ie;J tUlq;fSs; 50 kpy;ypad;
&ghtpw;F Nkw;gl;l njhifapy; Kd;rPuhf;fg;gl;l nfhd;fpwPl; cj;jpuq;fs; (beams) my;yJ
500 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l njhifapy; rkrPuhf;fg;gl;l nfhd;fpwPl; J}z;fis
toq;fpapUg;gJld; mitfspd; tpiyg;gl;baypd; gpujpfisAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.

2021.11.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.20 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj
ngWiff; fl;lzkhf 20>000 &ghit khj;jpuk; nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> nfhOk;G-10>
xy;fl; khtj;ij> Gifapuj ngWif jpizf;fs mYtyf Kfthpf;F vOj;J %y
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT
nra;ag;glyhk;.
midj;J
tpiykDf;fSk;
tpiykDg;gpiznahd;Wld;
,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; njhifahdJ 1>000>000 &ghntd;gJld; epge;jidaw;w
cj;juthjkhfTk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy;
nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.
2021.12.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf tpiykDf;fs;
fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fs; mitfis
%baJk; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk;
toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. jhkjkhd
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

nkh`Ndg; rkpj; Gj;fKt

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

6.

mwptpj;jy;
czTr;rhiyfs;> czT toq;fy; njhopy; njhlh;ghd
rk;gsr; rig
czTr;rhiyfs; czT toq;fy; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs;
fl;lisr; rl;lj;jpd; 30-Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L
,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis
mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;
rl;lj;jpd; (136-Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.
Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2021 Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 08 Me; jpfjp
ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
mj;jifa xt;nthU Ml;NrgizAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa Ml;Nrgizfs;
ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk;
Ntz;Lk;.

WP AAJ-7076 bajaj
2013, Threewheel
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711 2 10 810 .

074717

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuj;ij
,uj;J nra;tjw;fhd mwptpj;jy;
,uj;kyhid> nghUgd> Vohk; tPjpapy; ,y. 10 vd;w
,lj;jpy; FbapUf;Fk; kw;Wk; Njrpa milahs ml;il
,y. 812690434V nfhz;bUf;Fk; nkh`Ndg; rkpj;
Gj;fKt Mfpa ehd; 2018.01.24 Mk; jpfjp gpurpj;j
nehj;jhupR jpUkjp. rk;kpfh jahuj;d vd;gtuhy; vOjp
cWjp nra;ag;gl;l mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpu ,y. 542
vd;w mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpuk; %yk; ,uj;kyhid>
nghUgd> Vohk; tPjpapy; ,y. 10 vd;w ,lj;jpy;
FbapUf;Fk; kw;Wk; Njrpa milahs ml;il ,y.
482260330V nfhz;bUf;Fk; Gj;fKt Kjpad;nryhNf
neuQ;rd; ngNuuh vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mNlhu;dp
jj;Jt mjpfhuj;ij> vdJ tpUg;gj;jpd; NgupYk;
mgpyhi\apd; NgupYk; cldbahf uj;Jr;nra;fpNwd;.

gP.Nf.gpughj; re;jpufPu;j;jp>
jiytu;>
czT rhiyfs;> czT toq;fy;
njhopYf;fhd rk;gsr; rig.
"nkn`tugpnar"
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G - 05>
2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 24 Me; Njjp.

7.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>
Gifapuj ngWif jpizf;fs mYtyfk;>
,yq;;if Gifapuj Nritfs;>
Xy;fl;; khtj;ij> nfhOk;G-10.
jiyth;>
jpizf;fs ngWif FO (cah; kl;lk;)>
,yq;if Gifapuj Nritfs;.

Ref. No.: SRS/F.7788

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
mwptpj;jy;
njq;F cw;gj;jpj; njhopy;

ml;ltiz
czTr; rhiyfs;> czT toq;Fjw; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1979k;
Mz;L Vg;uy;
khjk; 27e; jpfjpad;W ntspte;j 34Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy;
ntspaplg;gl;lLs;s
mwptpg;Gf;fhd
ml;ltizapy;
/
jug;gl;L
fhyj;jpw;Ff;fhyk;
NtWgLj;jg;gl;lthwhf 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 26-Me; jpfjpa 2081/49 Mk; ,yf;f
mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; gpuRukhfpa mwptpj;jypdfj;NjAs;s ml;ltizapw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
KbTfs; NkYk; gpd;tukhW NtWg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.
czTr;rhiyfs; czT toq;Ftjw;fhf njhopYf;fhd 1-Mk; ghfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s
Ntiyahsh;fSf;F Vw;GiladthfTs;s Neu Ntiyf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;>
11 - Mk; ghfj;jpYs;s Nenuhj;j gjptpy; jug;gl;Ls;s tpfpjq;fshapUj;jy; Ntz;Lk;.

njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr;
rl;lj;jpd; 30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L
,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPHkhdq;fis
mt;tllizapw; $wg;gl;ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;
rl;lj;jpd; (136-Mk; mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.
Nkw;$wpa cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2021Mk; Mz;L brk;gH khjk; 08Me; jpfjp
ez;gfy; 12.00 kzpf;F Kd;djhf rigj; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
mj;jifa Ml;Nrgiz xt;nthd;Wk; Ml;Nrgizf;fhd fhuzq;fisf;
$w;nwhd;iw cilajha; vOj;Jthapyhfr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

ghfk; I

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

2022-01-01 Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiuahd
fhyj;jpw;F fl;Lehaf;f> ,uj;kyhid tpkhdg;
Nghf;Ftuj;jpw;F tbfl;b njhFjpAld; 19 yPw;wh;
FbePh; Nghj;jy;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;
kw;Wk; kPs; epug;Gjy;
B/78/2021
,uj;kyhid> fl;Lehaf;f tpkhd Nghf;Ftuj;jpw;F
tbfl;b
njhFjpAld;
19
yPw;wh;
FbePh;
Nghj;jy;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk;
kPs;
epug;GjYf;fhf
jFjp
kw;Wk;
jifik
tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf;
$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff;
FOtpd; jiyth; NfhUfpd;whh;.
xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf>
rpj;jpfukhd
tpiykDjhuh;fs;
mgfPh;j;jpahsh;
gl;baypy;
,lk;ngwhjtuhftpUj;jy;
Ntz;Lk;
vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s
jFjpfs;
kw;Wk;
jifikj;
jfTj;jpwd;fisf;
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs;
tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders/. kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd
1>000 &ghit (&. 925.93 + 8% VAT) ,yq;ifg;
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy;
(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633
vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J
tq;fpg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDTld;
,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
rfy tpiykDf;fSlDk; 8>000.00 &gh ngWkjpahd
tpiykDg;
gpiznahd;W
,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs;
2021-12-15Mk;
jpfjp
gp.g.
2.00
kzpf;F
gpd;tUk;
KfthpapYs;s
,yq;if
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk;
fsQ;rparhiy)
Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy;
KbTWj;jy;;
Neuj;jpd;
gpd;dh;
cldbahfNt
jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhpf;fg;gl;l
gpujpepjpfs;
tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Nk/gh Kfhikahsh;
(ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
,y. 609> fyhepjp ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-09.
njhiyNgrp : 011-5455335
njhiyefy; : 011-5455424

juk; 1
cjtp miwg; igad;fs;> jupf;Fkplg; guprhuu;. jupf;Fkplg; ngz; cjtpahsh;> Xa;tiwj;
njhopyhsu;fs;> gLf;ifaiw> gLf;ifaiw njhopyhsh;fs;> kyry$lhj njhopyhsu;fs;>
kyry$lj; njhopyhsu;fs;> mYtyfg; igad;> mYtyfj; njhopyhsu;fs;> gz;lfrhiy
Rj;jQ; nra;Nthh;> irf;fps; Vtyhsu;> rikayiw Rj;jQ; nra;Nthu;> rikayiw
cjtpahsu;fs;> cz;fyk; fOTNthh;> rikayiwj; njhopyhsu;fs;> Rikahs;> Nghrdg;
gjhu;j;jrhiyg; igad;> cjtpahsu;> Nfhg;ig miwg; igad;> Ftis miwg;igad;>
kJghdrhiyj; njhopyhsh;> gad;gzp Ntiyahsh;fs;> Njhl;l njhopyhsh;fs;/cjtpahsh;fs;>
Njh;r;rpaw;w guhkhpg;Gj; njhopyhsh;fs;
juk; 11
miwg; igad;fs;> kidg; gzpahl;fs;> miwg;gzpg;ngz;> Jzpaiwg; guprhuu;> miwg;ngz;
cjtpahsu;> Nrtfu;fs;> jhJg; gzpahl;fs;> rupghu;g;Nghu;> gzpaiwg; igad;> Fw;Nwty;
igad> kpd;J}f;fpg; igad;> thapNyhd;> gazg;nghjp kpd;J}f;fp ,af;Feu;fs;> gazpfs; kpdJ}
f;f ,af;Feu;fs;> cjtp czT gupkhWgtu;> cjtp gz;lfrhiy Nkyhs;> g];tz;bg; igad>
cjtp kJghdr; rhiyahsu;> cjtp kJghdr;rhiy gzpahsu;> gpypal;]; khu;f;fu;> ePr;ry;jlhf
capu;fhg;ghsu;> ryitr;rhiy cjtpahsu;> Njhl;lf;fhud;> ePr;ry; jlhfg; guprhuu;> XusT
Njh;r;rpAs;s guhkupg;Gj; njhopyhsu;.
juk; 111
ijaw;ngz;fs; (rPk;];l;nu];)> ijaw;fhuu;> clk;Ggpbg;Nghu;> vOJ tpidQu; juk; 111>
gz;lfrhiy cjtpahsu;> rhujpfs;> kJghdr; rhiyf; fhrhshu;fs;> rpl;il vOJtpidQu;>
nghJ vOJtpidQu; me;juq;f vOJtpidQu;> rpw;Wz;br;rhiyr; rikaw;fhuu;> jpj;jpg;Gg;
gz;lk; jahupg;gtu;> cjtpr; rikaw;fhuu;> rikayiw 3-k; cjtpahsu;> cjtp ghz;
jahupg;ghsu;> Nghrdg; gjhu;j;jrhiyahsu;> rikaw;fhuu; juk; 111> cjtp kzpj; jiyikahs;>
kz;lgr; Rikahs;> czT gupkhWgtu;> kJghdr;rhiyg; gzpahsu;> gz;lrhiyNkyhsh;>
kJghdr;rhiyg; gupkhWeu;> kJghd gz;lrhiy Nkyhs;> ghJfhg;Gf; fhtyhsu;> jiyikj;
Njhl;lf;fhud;> Nju;r;rpAs;s guhkupg;Gj; njhopyhsu;> kJghdr;rhiyahsu;.
juk; IV
Rfhjhuf; fsup tuNtw;ghsu;> vOJtpidQu; juk; 11> cjtpg; gz;lrhiyg; nghWg;ghsu;>
gz;lrhiy vOJtpidQu;> cjtp ,uTf; fzf;fha;thsu;> Neuk; Fwpg;Nghu;> fhnlf;];
cjtpahsu;> fzf;F vOJtpidQu;> cjtp fzf;F gjpAeu;> nrytpd vOJtpidQu;> tuT
vOJtpidQu;> tpw;gidg; NgNul;L vOJtpidQu;> rk;gs vOJtpidQu;> jl;nlOj;jhsu;>
fhrhsu;> nghJ cjtpahsu;> jdpahs; cjtpahsu;> cjtpj; jiyik rikaw;fhuu;> rikayiw
2-k; cjtpahsu;> ghz; jahupg;gtu;> gpupTr; jiyikr; rikaw;fhuu;> rikaw;fhuu; juk; 11>
njhiyNgrp ,af;Feu;> tuNtw;ghsu;> kzpj;jiyikahs;> jiyikr; Rikahs;> miwr;Nritf;
fl;lis ngWNthu;> czT Nkilg; gzpahs;> jiyik kJghdr;rhiyg; gzpahs;> jiyik
kJghdr;rhiyg; nghWg;ghsu;> jiyik czT gupkhWgtu;> jiyikg; gz;lrhiy Nkyhs;>
jiyik> tpUe;Njhk;gw; ngz;> jiyikg; Nghrdg; gjhu;j;j rhiyahsu;> NjePu; jahupg;gtu;>
ghJfhg;Gj; jiytu;> rpNu\;l ryitr;rhiy cjtpahsu;.
juk; V
epyNkw;ghu;itahsu;> Jzpaiw Nkw;ghu;itahsu;> jhjpkhu;> cjtp kidg;nghWg;ghsh;>
vOJtpidQu; juk; 1> gz;lfrhiyg; nghWg;ghsu;> jiyikf; fzf;F vOJ tpidQh;>
rpwhg;gh;> fzf;Fg;gjpthsu;> ,uTf; fzf;fha;thsu;> tUkhdf; fzf;fha;thsh;> RUf;nfOj;jhsh;>
gpujhd vOJtpidQh;> gpujhd fhrhsu;> fzf;fha;thsu;. nfhs;tdT cjtpahsu;> gpujhd
Neuk; Fwpg;gth;> rkayiw Nkyhs;> Nkw;ghh;itahsh;> rikayiw 1-k; cjtpahsu;> jiyik
rikaw;fhuu;> Nky;epiy rkaw;fhuu;> cz;br;rhiy rikaw;fhuh;> Kd;diw mYtyf vOJ
tpidQh;> tpkhd epiyag; gpujpepjp> jiyik tuNtw;ghsh;> gpujhd njhiyj; jl;nlOj;J
,ae;jpup ,af;Feh;> gpujhd njhiyNgrp ,af;Feh;> xJf;fPl;L vOJtpidQh;> Nkw;ghh;itahsh;
FjpiuNahl;b Kfhikahsh;> ghJfhg;G gzpKiw khw;wj; jiyth;> Njhl;l Nkw;ghh;itahsh;>
nghwpapay; nghWg;G gzpahsh;;> ePr;ry; jlhf Nkw;ghh;itahsh;
tpsf;f ml;ltiz II
xU khjj;jpw;fhd fPnoy;iyr; rk;gs tpfpjk;

juk; I
&.r.

juk; II
&.r.

juk; III
&.r.

juk; IV
&.r.

juk; V
&.r.

1Mk; Mz;L

12,500.00

13,025.00

13,550.00

14,075.00

14,600.00

2Mk; Mz;L

12,600.00

13,150.00

13,700.00

14,250.00

14,800.00

3Mk; Mz;L

12,700.00

13,275.00

13,850.00

14,425.00

15,000.00

4Mk; Mz;L

12,800.00

13,400.00

14,000.00

14,600.00

15,200.00

5Mk; Mz;L

12,900.00

13,525.00

14,150.00

14,775.00

15,400.00

6Mk; Mz;L

13,000.00

13,650.00

14,300.00

14,950.00

15,600.00

7Mk; Mz;L

13,100.00

13,775.00

14,450.00

15,125.00

15,800.00

8Mk; Mz;L

13,200.00

13,900.00

14,600.00

15,300.00

16,000.00

9Mk; Mz;L

13,300.00

14,025.00

14,750.00

15,475.00

16,200.00

10Mk; Mz;L

13,400.00

14,150.00

14,900.00

15,650.00

16,400.00

Copa Mz;L

$Wk;

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp
jiytH>
njq;F cw;gj;jpj;
njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

Ntiyahsu;fspd; tFg;G

ஹ�ோமாகம,பனாக�ொடயிலுள்ள ரெம்பின்பேர்க்
கைத்தொழில்
உற்பத்திக் கம்பனிக்கு பயிற்சியுள்ள/ பயிற்சி இல்லாதவர்கள் அவர்களின்
உற்பத்திப்
பிரிவிற்கு
தேவை . வயது
18 - 32. பிறிதான
சலு
கைகளுடன்
சம்பளம். தயவு செய்து
0778869803
என்ற
இலக்கத்திற்கு
அழைப்பைக் க�ொடுக்கவும்.
074292
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nkn`tugpnar
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G 05>
2021Mk; Mz;L 11 khjk; 24Me; jpfjp
ml;ltiz
njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1949Mk; Mz;L Vg;uy;
khjk; 30Me; jpfjpa 9971Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;;l
mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;L> fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;lthwhfTk;>
2019Mk; Mz;L rdthp khjk; 30Me; jpfjpa 2108/35Mk; ,yf;f mjptpNrl
th;j;jkhdpapd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;lthwhdJkhd jPHkhdq;fs;;> mt;
ml;ltizapd; IIMk; kw;Wk; IIIMk; ghfq;fSf;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfq;fis
gjpyPL nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.
11Mk; ghfk;
rk;gs rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 6Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jypy; tpthpf;fg;gl;Ls;s
njq;F cw;gj;jp njhopYf;Fhpa eltbf;iffspd; Fwpj;j rpy nra;KiwfSf;Fg;
nghUe;JtdTk; Jz;L Ntiyf;FhpadTkhd fPnoy;iyr; rk;gs tpfpjq;fs; gpd;tUkhW:
NtiyahsH tFg;G
NjHr;rp ngw;w NtiyahsHfs;> juk; I
gjpg;G ,ae;jpuj;jpw;F fspkz;
NtiyghHf;Fk; jPitg;NghH.

Cl;LeH

(,ae;jpuk;)>

#isapy;

(#l;lLg;gpy;)

NjHr;rpngw;w Ntiyahsh;fs; juk;: II
gjpg;G ,ae;jpuj;jpw;F Cl;LNtH (ifahy;)> fspkz; XLfis RLtjw;fhfr; #isapy;
Vw;Wtjpy; my;yJ mLf;Ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;/ juk; gphpg;NghH
XusT NjHr;rpngw;w NtiyahsHfs;:
cUis Ntiyahsh;> nkhj;j cUntl;LeH> Xl;Lj; jfl;Lf;F vz;nza; g+RNthH>
mj;Jld; nkU$l;LNthH> eWf;FNthH> fhahj XLfis juk;gphpg;NghH> thfdj;jpy;
Vw;wpr; nry;tjw;fhf XLfis mLf;Ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;.
NjHr;rpaw;w NtiyahsHfs;
fspkz; fyg;gjpYk; gjkhf;FtjpYk; <Lgl;Ls;s NtiyahsHfs;> ,Otz;bapy;
epug;GNthH> fspkz; Ntiyahl;fs;> nkhj;j cUfhTNthH> ,ae;jpu %ykhff;
fyg;gjpYk; ePH NrHg;gjpYk; <Lgl;Ls;s NtisahsHfs;> mLf;Fthpir mikg;Gf;fspy;
XLfis mLf;ftjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahsh;fs;> XLfis fhaitg;gjpy; <Lgl;Ls;s
Ntiyahsh;fs;> juk; gphpg;NghUf;F cjTtjpy; <Lgl;Ls;s NtiyahsHfs;> fhahj
XLfs; juk; gphpg;NghUf;F cjTtjpy; <Lghl;Ls;s Ntiyahsh;fs;> tpwF fhTNthH>
ePHtpl;Lf; Fiof;Fk; ,ae;jpuk; xl;LeH> ciyapypUe;J Rl;l XLfis mfw;Wtjpy;
<Lgl;Ls;s NtiyahsHfs;> mKf;F ,ae;jpuq;fSf;F my;yJ fsQ;rpaj;jpd; Vida
gFjpfSf;F fspkz; njhFjpfis vLj;Jr; nry;tjpy; <Lgl;Ls;s NtiyahsHfs;>
RLtjw;fhfr; #isfSf;Fs; XLfis Vw;WtjpYk; mLf;FtjpYk; <Lgl;Ls;s
cjtpahsHfs;.
rhjhuz Ntiy ehnshd;wpw;fhd rk;gs tpfpjq;fs;
epiu I
epiu II
NtiyahsH tFg;G
&. r.
NjHr;rpngw;w NtiyahsHfs;> juk; I
638.00
NjHr;rpngw;w NtiyahsHfs;> juk; II
604.00
XusT NjHr;rpngw;w NtiyahsHfs;
569.00
NjHr;rpngw;w NtiyahsHfs;
534.00
xU khjj;jpw;fhd Mff; Fiwe;j rk;gs tpfpjk;
NtiyahsH tFg;G
NjHr;rpngw;w
NtiyahsHfs;> juk; 1
NjHr;rpngw;w
NtiyahsHfs;> juk; 11
XusT NjHr;rpngw;w
NtiyahsHfs
NjHr;rpngw;w
NtiyahsHfs;

1Mk;
Mz;L
&. r.
15>962.00

2Mk;
Mz;L
&. r.
16>137.00

3Mk;
Mz;L
&. r.
16>312.00

4Mk;
Mz;L
&. r.
16>487.00

5Mk;
Mz;L
&. r.
16>662.00

15>094.00

15>244.00

15>394.00

15>544.0

15>694.00

14>222.00

14>347.00

14>472.00

14>597.00

14>722.00

13>351.00

13>451.00

13>551.00

13>651.00

13>751.00
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Nky; khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsk;

khtl;l nghJ itj;jparhiy - mtprhtis
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; /
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; vkJ itj;jparhiyf;F gpd;tUk; toq;fy; kw;Wk; Nritfisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F mj;Jiwfspy; mDgtk; tha;e;j toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fisj; njhpT
nra;tjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. (mtprhtisf;F mz;ikapYs;sth;fSf;F
Kd;Dhpik toq;fg;gLk;)
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
jifik / epge;jid
1. tpahghuk; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; nghUl;fis tpw;wy;
kw;Wk; Nrit toq;Ftjw;fhf elhj;jpr; nry;yg;gLk; epWtdk; mjw;fhd nry;YgbahFk;
mDkjpg; gj;jpuj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. mt;tDkjpg; gj;jpuj;jpd; gpujpnahd;iw
tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
2. fld; mbg;gilapy; nghUl;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gpj;jy; kw;Wk; gjpT nra;jy;
1. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; 500.00 &gh
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtnkhd;iw ,e;j epWtdj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;
vd;gJld;
rfy
tpz;zg;gj;JlDk;
Fwpj;j
fl;lzj;ijr;
nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
2. xg;ge;jq;fs; kw;Wk; eph;khzq;fSf;fhd gjpTf; fl;lzk; 1000.00 &ghthFk;. jifikfs;
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gl;ljd; gpd;dNu gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
3. fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfspd; fPo; gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;Fk;
tpz;zg;gjhuh;fs; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; rfpjk; fl;bl Ntiyfspy; <LgLtjw;F CIDA
(ICTAD) / khfhz gjpT ,Uj;jy; mtrpak; vd;gJld; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
toq;fy; kw;Wk; Nritfs;
1. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; ePh;f; Foha; Jizg;ghfq;fs;
2. kpd;rhuj; Jizg;ghfq;fs; / fUtpfs;
3. gy;NtW tifahd Jzpfs; toq;Fjy; (cjh: fhpf;fd; Jzp / \Pl;bq; Jzp.....)
4. nkj;ijfs; kw;Wk; nuf;rpd; ciwfs; toq;Fjy;
5. ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; toq;Fjy;
6. fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
7. Nlhdh;fs; kw;Wk; mr;R cUg;gbfs;
8. fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; fzdp cjphpg;ghfq;fs;
9. mYtyf kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cs;sf cgfuzq;fs;
10. rikayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; msj;jy; cgfuzq;fs; / tPl;Lj; Njhl;l cgfuzq;fs;
kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;
11. fzdpfs; / Fsph;rhjdq;fs; / tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;
12. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg; nghwpfs;
13. lah;> ba+g; kw;Wk; thfd ngl;lwpfs; toq;Fjy;
guhkhpg;Gfs;
1. fl;blj; jpUj;j Ntiyfs;
2. fzdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; jpUj;j Ntiyfs;
3. fjT ad;dy;fis mikj;jy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; (kuk;/ mYkpdpak;/ jr;R
Ntiyfs;)
Nritfs;
1. thfd jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;
2. tspr;rPuhf;fp jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G / Nrit eltbf;iffs;
tiuaWf;fg;gl;l
epiyapy;
toq;Feh;fs;
cs;s
Ntisapy;
gjpT
nra;ag;glhj
toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUk; chpikia itj;jparhiy gzpg;ghsh;
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.
gjpT nra;jy; 2021-12-31Mk; jpfjp tiu kl;LNkahFk;.

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy - mtprhtis.
njhiyNgrp: 036-2222261/62

Njrpa kdey epWtdk; - Ky;Nyhpaht Gjpa efuk;

Nfs; t p miog; G
01. Njrpa kdey epWtdj;Jld; ,ize;j Ky;Nyhpaht jhjpah; fy;Y}hpapy;
fPo;f;fhZk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf Kd; jifikAs;s
Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
njhlh;
,y.

அஜ்வாத் பாஸி

ம�ொஹமட், பிரதேச சபை
தலைவர் மேனக விமலரட்ன உட்பட வடிகாலமைப்பு சபையின் ப�ொறியியலாளர்கள்
உட்பட
உயரதிகாரிகள்
பலரும்
கலந்துக�ொண்டனர்.
மேற்படி
சந்திப்பு
த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிசாந்த, நான்
பி ர தி நி தி த் து வ ப ்ப டு த் து கின்ற பேருவளை தேர்தல்
த�ொகுதி மக்கள் சுத்தமான
குடிநீரை பெற்றுக்கொள்வதில் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களை
எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். இது த�ொடர்பில் அமைச்சரை நானும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மர்ஜான் பளீல் ஆகிய�ோர் சந்தித்து
இதனை நிவர்த்தி செய்து தருமாறு அவரிடம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளோம். நிச்சயம்
இதற்கான தீர்வு கிடைக்குமென்று நாம் எதிர்பார்க்கிற�ோம் என்றார்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல்
கருத்து தெரிவிக்கும்போது,
பேருவளை பிரதேசத்திலுள்ள நகர, பிரதேச
சபை பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் நீண்டகாலமாக குடிநீர் த�ொடர்பில் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். அவர்nfhOk;G-07
களுக்கு நேரத்துக்கு குடிநீர் கிடைப்பதில்லை.
இது த�ொடர்பில் பதவிக்கு வந்த அரசாங்கங்களின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு வந்தப�ோதும்
இப்பிரச்சினைக்கு உரிய தீர்வு இதுவரை
கிடைக்கவில்லை.
காரணம்
இப்பிரச்சினையை இலகுவில் தீர்க்க முடியாதத�ொன்றாகும். இருந்த ப�ோதிலும் இது த�ொடர்பில்
அமைச்சரை சந்தித்து பல விடயங்கள் த�ொடர்பில் நானும் இராஜாங்க அமைச்சரும் கதைத்mofpaw;fiy gy;fiyf;fofj;jpy;; 2022Mk; tUlj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s
துள்ளோம்.
உடனடியாக இதனை செவிnghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk;
மடுத்த அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார,
cw;gj;jpahsh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> Kfth;fs;> jdpegh; th;j;jf
பேருவளை பிரதேச குடிநீர் விநிய�ோக குறைfk;gdpfs;> $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; $l;Lj;jhgd epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;
நிறைகள் த�ொடர்பாக ஆராய்ந்து தேவையான
Nfhug;gLfpd;wd.
அறிக்கையை தனக்கு உடனடியாக வழங்nghUl;fs; ngWif
குமாறு அமைச்சரின் அதிகாரிகளை பணித்தத�ோடு மக்கள் த�ொகைக்கேற்ப இதனை விரி01. mYtyf fhfpjhjp kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;
வுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அவர்
02. mYtyf kuj;jsghl cgfuzq;fs;
அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டதாக பாராளு03. mYtyf cgfuzk;
மன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல், அமைச்சரு04. kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;
டனான சந்திப்பு த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்05. eldk; kw;Wk; ehlf fyhgPlj;jpd; eltbf;iffSf;Fj; Njitahd nghUl;fs;
தார்.
பேருவளை பிரதேசத்தில்
நீண்ட காலமாக நிலவி வருகின்ற சீரற்ற குடிநீர் விநிய�ோகம் த�ொடர்பில் நீர்வழங்கல்
வடிகாலமைப்பு அமைச்சரின்
கவனத்திற்கு க�ொண்டு வந்ததாக இராஜாங்க அமைச்சர்
பியல் நிசாந்த மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான்
பளீல் ஆகிய�ோர் கூட்டாக
தெரிவித்தனர்.
நீர்வழங்கல்
வடிகாலமைப்பு அமைச்சர் வாசுதேவ
நாணயக்காரவுடன் விசேட கலந்துரையாடல் களுத்துறை மாவட்ட
செயலகத்தில் (23) நடைபெற்றது.
இச்சந்திப்பில் பேருவளை நகர சபைத் தலைவர் மஸாஹிம்

mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg;
gjpT nra;jy; - 2022

kw;Wk; cgfuzk;
06. ,ir gPlj;jpd; fy;tp eltbf;iffSf;fhfj; Njitg;gLk; cgfuzk; kw;Wk;
nghUl;fis toq;fy;
07. Mw;Wf;fiyfs; gPlj;jpd; fy;tp eltbf;iffSf;Fj; Njitahd nghUl;fs;>
cgfuzq;fs;
08. rpw;Wz;br;rhiy cgfuzq;fs;
09. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;
10. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; Vida nghUl;fs;
11. tpisahl;Lj;Jiw nghUl;fs; kw;Wk; tpisahl;L cilfs;
12. kUe;J tiffs;
13. rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; ad;dy; jpiufs;
14. ghJfhg;G cgfuzk;
15. jPaizf;Fk; cgfuzk;
16. nrtpg;Gy> fl;Gy cgfuzk; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
17. gl;lkspg;G toq;fy;fs;

cUg;gb

msT
24

Nritfspd; ngWif

01

NIMH/
ACC/
FB/1/7/21

khehl;L fjpiufs;
epiwNtw;W ju
fjpiufs;
kuj;jhyhd fl;by;fs;
lgps; Nyah;
nkj;ijfs;
nkykapd; fgl;fs;
kuj;jhyhd Nkirfs;
cUf;F fgl;
(Kd;gf;f
fz;zhbAld;)

18.
19.
20.
21.

02
03

05
06

அமைச்சர் வாசுதேவவுடன் இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிசாந்த, மர்ஜான் பளீல் எம்.பி விசேட சந்திப்பு

ngWif
,yf;fk;

01

04

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpf;
fl;lzk;

பேருவளை பிரதேச குடிநீர்
பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு

07

30
60

&.1000.00

30
30
05

02. Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; ,lk;ngWk;
03. ,jw;fhf
2021.12.14
gp.g.4.00
fzf;Fg;

Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nfs;tp Mtzq;fis
tiu mur Ntiy nra;Ak; mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy;
tiu Ky;Nyhpaht Gjpa efuk;> Njrpa kdey epWtdj;jpd;
gphptpy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04. Nfs;tp Mtzq;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; K.g.9.00
Kjy; gp.g.2.30 tiu 2021.12.14 tiu gzpg;ghsh;> Njrpa kdey Rfhjhu
epWtdj;jpd; ngahpy;> Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
vOj;J%y Ntz;Ljy;> kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia jpizf;fsj;jpd;
fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.
05. Nfs;tpg; gpizia Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epWtdq;fspy;
kw;Wk; ngWkjpf;F jug;gl;Ls;s ehs;tiu nry;ygbahFkhW rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;. mjid fhrhf nrYj;Jtjhapd; fhrhshplk; nryj;jpg;
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp
Mtzq;fSld; Nfs;tpg; gpizia rkh;g;gpj;jpuhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
06. g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad
NtW Ntwhf fbj ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy; 'mYtyf cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;" vd;W kw;Wk;
ngWif ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L 2021.12.15 gp.g.1.45 ,w;F Kd; fPof;fhZk;
Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ gzpg;ghsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tp cs;spLk; ngl;bapy; cs;splyhk; mj;Jld;> jhkjkhff; fpilf;Fk;
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; Nfs;tpfis jpwj;jy; md;Nw (2021.12.15)
gp.g.2.00 ,w;F ,lk;ngWtJld; mjw;fhf cq;fSf;F my;yJ cq;fsJ
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.
07. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; 0112578248 njhiyNgrp %yk;
Njrpa kdey epWtdj;jpd; fzf;fhsiu mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa jPh;khdk; vLf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff;FOTf;F
chpj;jhtJld;> ,t; mwptpj;jypy; my;yJ Nfs;tp khjphpfspy; Fwpg;gplg;gLk;
my;yJ Fwpg;gplg;glhj ,g;ngWif tplaq;fSld; rk;ge;jg;gl;l VNjDk;
tplaq;fs; gw;wpa jPh;khdk; vLf;Fk; mjpfhuk; Njrpa kdey epWtdj;jpd;
gzpg;ghsUf;F cz;L.
08. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jahhpj;jy; rk;ge;jkhf Vw;gLk; ve;j nryTfs; gw;wp
jiyth; ngWiff; FOtpdhy; nghWg;Gf;$wg;gl khl;lhJ.
jiyth;
gpuNjr ngWiff;FO
Njrpa kdey epWtdk;
Ky;Nyhpaht Gjpa efuk;

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
mr;rpLk; Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Ljy;
fjpiu ,ioj;jy;
Nkhl;lhh; thfd jpUj;jNtiyfs; (xl;Nlh VrP> xl;Nlh ,nyf;l;hpfy;> bq;fhpq;
gz;zy;> epwg;g+r;R kw;Wk; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;;> F\d; Ntiyfs;)
thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
Njhl;l myq;fhuq;fs;> fl;blq;fs; cs;sf myq;fhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;
(jpiur;rPiy> th;bfy; gpisd;l;];> fz;zhb ];bf;fh; nra;Nthh;)
njhopyhsh; Nritfis toq;fy;
nghUl;fs;; kw;Wk; gazpfs; Nrit
kz;
Njhz;Lk;>
mOj;Jk;
,ae;jpuk;>
nyhwp>
bg;gh;
tz;b
cl;gl thliff;F toq;Fk;; xg;ge;jf;fhuh;fs;
itgtq;fSf;fhd jw;fhypf $lhuq;fis (Canopies, Tent) thliff;F toq;Fjy;
czT> ghdq;fis toq;Fjy;
E}yfg; Gj;jfq;fs;> thu rQ;rpiffs; (ntspaPl;lhsh;fs; kw;Wk; cs;@h;
gpujpepjpfs;)
itgtq;fSf;fhf kyh;fisj; jahhpj;jy;
gl;lkspg;G tpohf;fspd;NghJ Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jy;
gl;ljhhp mq;fp kw;Wk; jpiur;rPiy fOTk; Nritfs;

Ntiy ngWiffs;
33. fzdp tiyaikg;gpLjy;
34. mYkpdpa xg;ge;jf;fhuh;fs; (mYkpdpak; ghh;b\d;> [pg;rk; Nghh;l; ghh;b\d;>
r];ngd;ll; rPypd;> MDF ghh;b\d;)
35. tPjp eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;
36. fl;bl eph;khzk;> epwg;g+r;rply;>gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (ICTAD/
CIDA rhd;wpjo; gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
Nkw;gb nghUs; kw;Wk; Nritf;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuHfs;
mofpaw; fiy gy;fiyf;fofj;jpd; toq;fy; gphptpypUe;J Fwpj;j tpguq;fs;; kw;Wk;
tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;> mt;tpz;zg;gj;ij gw;Wr;rPl;Lld;
,izj;J epjpahsh;> mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;> ,yf;fk; 21> vy;gh;l; fpurz;l;>
nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F 2021 brk;gH 23Mk; jpfjp gp.g. 2.30 my;yJ mjw;F
Kd;dh; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. 1000.00 &ghtpw;fhd fl;lzj;ij> mofpaw;fiy
gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F (rpwhg;gh; fUkgPlk; jpwf;fg;gLk; Neuk; K.g. 9.00 Kjy;
gp.g. 3.00 tiu) my;yJ ,yq;if tq;fp> nlhhpq;ld; fpisapy; Ngzg;gLk; 84072227
vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F ~~mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;|| vDk; ngahpy; vOjg;gl;l
tuTg;gbtj;jpd; %yk; nrYj;jyhk;.
tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2022Mk;
tUlj;jpw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;" vd njspthff;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
vjpHfhyj;jpy; rfy mur epWtdq;fSk; epjp mikr;rpdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s
,yj;jpudpay;
ngWif
,izajsk;.
(Promise.lk) %yk;
ngWif
tplaq;fis nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sjhy; Nkw;gb nraw;ghl;bw;F rkkhf
(www.promise.lk)
,iz
jsj;jpw;Fs;
gjpT
nra;jy;
Ntz;Lk;.
Nkyjpf
tpguq;fs; cjtp epjp mjpfhhp/ toq;fy;fs; mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;>
,y.
21>
my;gpul;
fpurd;l;
nfhOk;G-07
my;yJ
njh.Ng.
,y.
011-2033710 ePbg;G 1202/ 1203 %yk; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
(,izajsk; www.vpa.ac.lk)

gjpthsh;>
mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;>
nfhOk;G-07.

ச�ோளச்செய்கை
விவசாயிகளுக்கு
யூரியா உரம் வழங்க திட்டம்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

அநு ரா தபுரம் மாவட்டத்தில் இம்முறை
பெரும் ப�ோகத்தின் ப�ோது ச�ோளச் செய்கை யில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு
தேவையான 1850 மெட்ரிக் த�ொன் யூரியா
உரத்தினை வழங்குவத ற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு ள்ளது என மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் ஜனக ஜயசுந்தர தெரிவித்தார்.
அதற்கமை வாக ச�ோளச் செய்கையில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு
தேவையான
யூரியா உரம் அநுராதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள
43 கமநல சேவைகள் மத்திய நிலையங்கள்
ஊடாக வழங்கப்படவுள்ளது. இம்முறை
ஒரு ஏக்கர் ச�ோளச் செய்கைக்கு 25 கில�ோ
யூரியா மாத்திரமே வழங்கப்படவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.ச�ோளச் செய்கையில்
ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் யூரியா உரம் இன்மையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை கருத்தில்
க�ொண்டு இதற்கு முன்னர் நாட்டுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ள அரச களஞ்சியசாலையில்
இருக்கும் யூரியா உரத்தில் ஒரு த�ொகையினை
வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என அநுராதபுரம் மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் மேலும் தெரிவித்தார்.

வீடுகளை இழப்போருக்கு
புதிய வீட்டுத்திட்டம்

திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

கீழ் மல்வத்து ஓயா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும்போது வீடுகளை இழக்கும்
குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு புதிய
வீட்டுத் திட்டம் ஒன்றை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இத் திட்டத்தின் ஊடாக குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமார் 244 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்தவர்கள் தமது வீடுகளை இழக்கும்
நிலைக்கு ஆளாகலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது த�ொடர்பில் பாதிக்கப்படும் குடும்பங்கள் சார்பாக, அநுராதபுரம் மாவட்ட களுவில
மற்றும் நாரன்வில ஆகிய பிரதேசங்களில்
புதிய இரண்டு வீடமைப்பு கிராமங்களை
அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு தேவையான நிதி அரசாங்கத்தின்
ஊடாக பெற்றுக் க�ொள்ளப்படவுள்ளது.
அரசாங்கம் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்ப்பாசன
திட்டத்தை எதிர்வரும் 2024 ஆம் ஆண்டில்
நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில்
க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. கடந்த 22
ஆம் திகதி க�ொர�ோனா வைரஸ்
தாக்கத்தினால் ஐந்து பேர் மரணமடைந்துள்ளதுடன்,
478

த�ொற்றாளர்கள் இனங் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அநுராதபுரம்
மாவட்ட த�ொற்று ந�ோய் விசேட
வைத்தியர் ஆர்.எம்.எஸ்.ரத்நாயக்கா தெரிவித்தார்.
மரணமடைந்த ஐந்து பேரில்
தமுத்தேகம
பிரதேசத்தில்
மூன்று க�ொர�ோனா மரணங்களும், பரசன்கஸ்வெவ மிகிந்தல

பிரதேசங்களில் ஒவ்வொரு மரணங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இவர்களில் 84,87 வயதுடைய
இரண்டு பெண்களும் 48,65,68
வயதுடைய மூன்று ஆண்களும்
மரணமடைந்துள்ளனர்.
அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில்
இம்மாதம் 22 ஆம் திகதி 850
பேருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட

என்டிஜன் மற்றும் பீ.சீ.ஆர்.பரிச�ோதனைகளில் 478 க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றாளர்கள் இனங்
க ா ண ப்பட் டு ள்ள த ா க வு ம்
நாளுக்கு நாள் த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்து செல்வதாகவும் விசேட வைத்திய
நிபுணர்
ஆர்.எம்.எஸ்.ரத்னாயக்க மேலும் தெரிவித்தார்.

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள செளபாக்யா கிராமங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றம் குறித்து விசேட கலந்துரையாடல�ொன்று சமுர்த்தி இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்கவின் தலைமையில் அநுராதபுரம் அரசாங்க அதிபர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றப�ோது எடுக்கப்பட்ட படம்.			
											படம்:- அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்
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ngWif mwptpj;jy;
jk;Gs;s khefu rig
jk;Gs;s khefhpd; gpujhd tPjpfspy; epWj;jp itf;fg;gLk; thfdq;fspypUe;J fl;lzk;
mwtpLk; Nritf;fhf> kpd;dpay; nkd;nghUnshd;iw epHkhzpj;J> eilKiwg;gLj;Jtjd;
%yk; tUkhdk; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nritiaf; Fj;jiff;F tpLjy;.
jk;Gs;s khefu rigapd; ngWiff;FOj; jiytuhfpa vd;dhy;> jk;Gs;s khefu
tPjpfspy; epWtg;gl;Ls;s Kf;fpakhd 07 thfdj;jhpg;gplq;fspd; myFfspw;fhf
jpdnkhd;wpy; myF xd;wpypUe;J khefu rigf;F &gh 30.00 Fiwe;j gl;rf; fl;lzk;
xd;iw jpdrhp tUkhdj;jpd; 20% ,w;fhd Fiwe;j gl;rf; fl;lznkhd;iwg;
ngw;Wf;nfhs;Sk; mbg;gilapy; kpd;dpay; Clfj;ijg; gad;gLj;jp fl;lzj;ij mwtpLk;
Ntiyf;fhf nkd;nghUnshd;iw epHkhzpj;J> mjd; %yk; tUkhdkPl;Lk; Nritiaf;
Fj;jiff;F tpLtjw;fhf> ,yq;ifg; gpuirfsplkpUe;J kw;Wk; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s
rq;fq;fs; kw;Wk; fk;gdpfsplkpUe;J ,U ciwfs; Kiwikapd; fPo; ,j;jhy; tpiykDf;
Nfhug;gLfpd;wJ.
02. ,jw;fhf> kPsspf;fg;glhj &gh 5>000.00 ,w;fhd khjphpg;gbtf; fl;lzj;ij
,yq;ifapy; nry;YgbahFk; gzj;jpy;> khefu rigapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg;
ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J kheu rigapd; fzf;Fg; gphptpy; ,jw;fhd
khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld;> tpiykDr; rkHg;gpf;ifapy;>
tpiykDg; gpizankhd;W ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; gzj;jpy; &gh 200>000.00
I 2021.12.15 md;W gp.g. 3.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH khefu rigapy; itg;Gr;
nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.

03. tpiykDg; gbtq;fis toq;fy;> Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy; gpd;tUk;
ml;ltizapy; cs;sthW jk;Gs;s khefu rigapy; ,lk;ngWk;.
I.
tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; :- 2021.11.25 Kjy; 2021.12.15 tiu
(thu Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 tiu)
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; :- 2021.12.16 md;W gp.g. 1.30 tiu
II.
III. tpiykDj;jpwj;jy;
:- 2021.12.16 md;W gp.g. 2.00 kzp fle;j
cld;
04. NkYk;> Nkyjpf tpguq;fis khefu rigapy; Neubahf my;yJ njhiyNgrp ,y:066-2284539 %yk; khefu fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
jiytH/ ngWiff;FO>
2021.11.24Mk; jpfjp
jk;Gs;s khefu rigapy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR

Rfhjhu mikr;R

கடந்த 2020 கல்விப் ப�ொதுத் தராதர சாதாரண
தரப் பரீட்சை பெறுபேற்றில் (தமிழ்மொழி மூலம்)
அகில இலங்கை மட்டத்தில் முதலாம் இடத்தைப்
பெற்ற அநுராதபுரம் மாவட்ட கெகிராவ கல்வி
வலய கெகிராவ முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய
மாணவன் எம்.ஆர்.எம்.ருஷ்தி இம்மாதம் 22 ஆம்
திகதி கல்வி அமைச்சில் விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டார். இதனை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
யதாமினி குணவர்தன விருது வழங்குவதை படத்தில் காணலாம்.
படம்: கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்

Design, Supply, Installation, Testing and
Commissioning of Containerized Noise – Insulated
Diesel Emergency Power System consisting of
02 Nos. 1000 Kva Prime Generators
Contract No.: MHG/CON/7/2021
1.

,yq;if> fhyp> fuhgpl;ba> Gjpa kfg;Ngw;W itj;jparhiy nraw;wpl;lj;jpy; Design,
Supply, Installation, Testing and Commissioning of Containerized Noise-Insulated Diesel
Emergency Power System consisting of 02 Nos. 1000 Kva Prime Generators vd;gjw;fhf
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Rfhjhu mikr;rpd; rhh;ghf>
mikr;R ngWif FO rp-1 ,d; jiyth; ,g;NghJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis
miof;fpd;whh;.

2.

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk;
elhj;jg;gLk;.

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> tz. gj;Njfk tpkytd;r
NjNuh khtj;ij> ~Rtrphpgha|> 385 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Rfhjhu mikr;rpd; 20
Mk; ,yf;f miwapYs;s Gjpa kfg;Ngw;W itj;jparhiy nraw;wpl;l> nraw;wpl;l
gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
ghPl;rpf;fyhk;.

ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை;
தென் மாகாணத்தில்

1130

டெங்கு ந�ோயாளர்கள்

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

இவ்வருடம் ஜனவரி மாதம் முதல் அக்ட�ோபர் மாதம் வரையிலான காலப்பகுதியில்
தென் மாகாணத்தில் 1130 டெங்குந�ோயாளர்கள்
இனம்
க ா ண ப்பட் டு ள்ள த ா க
த�ொற் று ந�ோ ய் ப்
பிரிவின் அதிகாரிய�ொருவர்
தெரிவித்தார்.
இவர்களுள் மாத்தறை மாவட்டத்திலேயே
அதி கூடுதலான ந�ோயாளர்கள் இனம்காணப்பட்டுள்ளனர். இம் மாவட்டத்தில் 479
பேரும்
ஹம்பாந்தோட்டைமாவட்டத்தில்
332 பேரும் மற்றும் காலி மாவட்டத்தில் 319
பேரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இத்தொகையானதுகடந்த 2020ஆம் ஆண்டைவிட குறைவாகவே உள்ளதாக தென்
மாகாண சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் விஷேடவைத்தியர் ஷந்திம சிறிதுங்க தெரிவித்தார்.
இவ்வருடத்தில் இதுவரை டெங்குந�ோயால்
எவரும் உயிரிழக்கவில்லையென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மாணவர் குழுவினரிடையே
ம�ோதல்; 06 பேர் கைது

4.

5.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; Mz;Lf;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fYf;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l
cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
02. tpz;zg;gq;fis 2021.12.31Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> nkjJk;gu
gpuNjr rig> njy;njdpa vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Ntz;Lk; vd;gNjhL tpz;zg;gg;gbtq;fis jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; “cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; toq;Feu;fis gjpTnra;jy; 2022Mk;
tUlk;” vd Fwpg;gply; Ntz;Lk;. me;je;j toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;F
Kd;dhy; jug;gl;bUf;Fk; gjpTf; fl;lzj;ij nrayhsu;> nkjJk;gu gpuNjr rig
vd;w ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiy %yk; khj;jpuk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
03. Rakhfj; jahupj;j tpz;zg;gg;gbtj;jpy; ,iaGila rhd;wpjo;fspd; gpujpfisAk;
(midj;J tpguq;fs; rfpjk;) ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
njh.
,y.

tpiykDjhuuhdth; kpd;Dw;gj;jp ,ae;jpuq;fis toq;fy; kw;Wk; epWTjypy;
jpl;ltl;lkhf CIDA (ICTAD) EM-1 kw;Wk; ISO9001:2015 rhd;wpjio itj;jpUj;jy;
Ntz;Lk;.
nuhf;fg; gzj;jpy; 2000 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa
gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s m> M. , kw;Wk; < ,w;fhd Mtzq;fis rkh;g;gpj;j
gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd
njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.
m) nfhOk;G-10> tz. gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij> ~Rtrphpgha|> 385
Mk; ,yf;fj;jpYs;s Rfhjhu mikr;rpd; 20 Mk; ,yf;f miwapYs;s Gjpa
kfg;Ngw;W itj;jparhiy nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;jy;.

gjpTf;
fl;lzk;;
&gh

toq;fy;/ Nrit

rjk;

01

midj;J mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs;

1500

00

02

cUf;F mYkhup> fjpiu> nfgpdl; cl;gl cUf;F cw;gj;jpfs;

1500

00

03

mr;R Ntiyfs;>

1000

00

04

xypngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs;

1000

00

05

fzdp cl;gl midj;J mYtyf
cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

1000

00

06

fzdp MNyhrid Nrit toq;fy;

1000

00

07

kpd; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

1000

00

08

Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> J}upif> nkhg;> gpd;dg;gl;l $il> Nfhy;>
Fg;ig js;Stz;b> xw;iwr; rf;fu tz;b> fopg;giw J}upif>
fpUkpehrpdpfs;> thsp Nghd;w Rfhjhu cgfuzq;fs;

1000

00

09

gP.tP.rp Foha; kw;Wk; cgfuzq;fs;

1000

00

10

tPjp xspa+l;lYf;F Njitahd midj;J cgfuzq;fs; kw;Wk;
cjpupg;ghfq;fs;

1000

00

11

fy;tid]; Foha;> cjpupg;ghfq;fs;> ,Uk;G fy;tid]; jfL>
Vq;fy; ,Uk;G> fk;gp kw;Wk; cNyhfg; nghUl;fs; Mzp kw;Wk;
Kwpr;rpfs;> kz;ntl;b> flg;ghiu> fj;jp kw;Wk; njhopyhsu;;
nghUl;fs;

1000

00

mr;rplg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; gjpNtLfs;

,ae;jpuq;fs;

kw;Wk;

M)

tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujp)

,)

cw;gj;jpf;fhf
cq;fs;
fk;gdpia
cs;@h;
Kftuhf
Kjd;ikahdthplkpUe;J toq;fg;gl;l xU rhd;wpjo;/ fbjk;.

<)

,e;j ngWiff;fhd jFjpia ngWtjw;fhf xt;nthU Kd;itg;gpw;Fk; nghJ
xg;ge;jq;fspd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l
gjpT rhd;wpjo; (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujp)

c)

Rfhjhu mikr;rpd; rpwhg;ghplk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW nuhf;fg; gzj;jpy;
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2000 &ghit nrYj;Jjy;.

12

rPUilf;F Njitahd Jzp tiffs;> nghj;jhd;> Njhs;gl;il
mzpfyd;> kioaq;fp> fhyzp> ifAiw

500

00

2021 brk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf
fpilf;Fk; tifapy; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; Nrit %yk;> nfhOk;g-10>
= rq;fuh[ khtj;ij> 26 Mk; ,yf;fj;jpd; 2 Mk; khbapYs;s Rfhjhu
mikr;rpd; ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWiff;fhd Nkyjpf nrayhshpd;
mYtyfj;jpy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ
,y;iynad;why; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; NkNyAs;s KfthpapYs;s
ngWiff;fhd Nkyjpf nrayhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

13

epwg;g+r;R tiffs; kw;Wk; mjidr; rhh;e;j

1000

00

14

fpUkpehrpdp (f;Nshupd; N[rp ngslu;)

500

00

15

ngau; gyif> mwptpj;jy; gyif> gjhif Nghd;wit

1000

00

16

thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; jahupj;jy;

1000

00

17

ghij nrg;gdpLk; l;uf;lu; kw;Wk; Nlyu; ngNfh ,ae;jpuk;> ghij
guhkupg;G ,ae;jpuq;fis thliff;fkh;j;Jjy;;

1000

00

tpiykDf;fs; %yg;gpujpnahd;Wk; efy;gpujpnahd;Wkhf rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuk; Kbtile;jJk; cldbahfNt
rKfkspf;f tpUk;Gk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; nfhOk;G-10>
= rq;fuh[ khtj;ij 26 Mk; ,yf;fj;jpd; 2 Mk; khbapd; Rfhjhu mikr;rpd;
ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWiff;fhd Nkyjpf nrayhshpd; mYtyfj;jpy;
jpwf;fg;gLk;.

18

fUq;fy;> Mw;W kzy;> nrq;fy;> ruis> ,Uk;G> Rz;zhk;G>
tpwF> fpopf;fg;gl;l kug;gyif> jhu;> rPnke;J cl;gl midj;J
tifahd fl;ll nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

1500

00

19

`pAk; Foha;> nfhq;fpwPl; tbfhy;> rPnke;Jf; fy; cl;gl nfhq;fpwPl;
cw;gj;jpfs;

750

00

20

lau; l;a+g; kw;Wk; ngw;whpfs;

1000

00

8.

tpiykDf;fs; mitfis %Ltjw;fhf epUzapf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J my;yJ
ve;jnthU ePbf;fg;gl;l> fhyg;gFjp Kbtila Kd;dh; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ve;jnthU
Neuj;jpypUe;Jk; 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

21

ntw;Wg; gPg;gha;> gioa gj;jpupif> ghtidf;Fjthj nghUl;fisf;
nfhs;tdT nra;jy;

500

00

9.

midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW mike;Js;s tpiykDg;gpiznahd;Wld;
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

22

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

1000

00

6.

7.

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

மிஹிந்தலை பிரதேச பாடசாலை ஒன்றின்
இரு மாணவர் குழுவினருக்கு இடையில்
ஏற்பட்ட ம�ோதல் த�ொடர்பில் ஆறு மாணவர்களை கைது செய்துள்ளதாக மிஹிந்தலை
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மிஹிந்தலை பிரதேச பிரதான பாடசாலை
ஒன்றின் இரு மாணவர்கள் குழுவினருக்கு
இடையில் கடந்த (22) மதியம் மிஹிந்தலை பஸ் தரிப்பிடம் ஒன்றுக்கு அருகாமையில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
குறித்த சம்பவம் த�ொடர்பில் ப�ொலிசாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் ஒன்றிற்கமைய மாணவர்களை கைது செய்துள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஒரே பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் 10
மற்றும் 11 ம் தர மாணவர்களிடையே இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர்.
இது
த�ொடர்பில்
மாணவர்களின்
பெற்றோர் ப�ொலிஸ் நிலையம் அழைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து
இனிமேலும் இது ப�ோன்ற சம்பவங்கள்
இடம்பெறாது கவனமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தி பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
மிஹிந்தலை
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி பிரசாத்
சிறிவர்தன உள்ளிட்ட குழுவினர் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

nkjJk;gu gpuNjr rig

m.
M.
,.
<.
c.

epakpj;j

tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspd; IV Mk; gphptpy; toq;fg;gl;l gbtj;jpy;.
Rfhjhu mikr;rpd; nrayhshpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJ.
1>200>000 ,yq;if &ghtpyike;jjhftpUf;Fk; njhifapy;.
2022 Vg;uy; 22 Mk; jpfjp tiuAk; (119 ehl;fs;) nry;YgbahFk;
jd;ikapypUj;jy;.
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufspd;
I Mk; gphptpd; 21.2 (b) cgthrfj;jpy; Rl;bf;fhl;bathW Kftuhz;ikfs;
xd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

10. fhyp> fuhgpl;ba> `phpGu ghij> Gjpa kfg;Ngw;W itj;jparhiyapd; nraw;wpl;l
crhj;Jizahsh; Ntiyj;js mYtyfj;jpy; 2021 brk;gh; 03 Mk; jpfjpad;W
K.g. 11.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;iw elhj;Jtjw;F Vw;ghL
nra;ag;gl;Ls;sJ.

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> Gjpa kfg;Ngw;W itj;jparhiy nraw;wpl;lk;>
Rfhjhu mikr;R> miw ,yf;fk; 20>
~Rtrphpgha|>
,y. 385> tz. gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij>
nfhOk;G-10.
kpd;dQ;ry; Kfthp : reathapptu@yahoo.co.in
njhiyNgrp
: +94112698045
njhiyefy;
: +94112693180

cgfuzq;fs;

nghJ epge;jidfs;
01. Njitahd re;ju;g;gq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; jtpu;j;J NtW
toq;Feu;fsplkpUe;J toq;fy; Nritia ngw;Wf;nfhs;tjw;F mjpfhuj;ij rig
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
02

gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fs; tpiykDf;fisr; rku;g;gpj;jy; my;yJ rupahd
Neuj;jpw;F Nfhuy;fis toq;Ftjw;F jtWfpd;w> tpiykDf;Nfhuy; epge;jidfSf;F
mika nraw;glhj toq;Feu;fs; toq;fy; nraw;ghLfspy; ,Ue;J ePf;fg;gLth;.

03. rigf;F toq;fy; Nkw;nfhs;tjw;F Kw;gzk; NfhUfpd;w toq;Feu;fspd; ngau;
gjpTnra;ag;gl khl;lhJ.
04. Fiwe;jgl;rk; 60 ehl;fSf;F rigf;F fld; trjp toq;Fjy; Ntz;Lk;.
05. ntl; tup> Gus;T thpf;fhfg; gjpTnra;ag;gl;bUe;jhy; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpia
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
06

toq;fy; nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk;NghJ gpuNjr rig rl;lk;> epjp xOq;FKiw>
epjp xOq;FtpjpfSf;F ,iaghf murhq;fj;jpdhy; mt;tg;NghJ tpLf;fg;gLfpd;w
Rw;WepUgj;jpd; mwpTWj;jYf;F mika gpuNjr rig %yk; tpjpf;fg;gLfpd;w
epge;jidfSf;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

jiytu;
nkjJk;gu gpuNjr rig

mNrhf rkuNfhd;>
jiyth;>
nkjJk;gu gpuNjr rig>
njy;njdpa.
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

மேற்கிந்திய தீவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்

வெற்றியின் விளிம்பில் இலங்கை அணி
மேற்கிந்திய தீவுகள் - இலங்கை
அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி
டெஸ்ட்
சம்பியன்ஷிப்புக்கான
முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியின், நான்காவது நாள் ஆட்டநேர நிறைவில்,
மே.தீவுகள் அணி 52 ஓட்டங்களுக்கு
6 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.
மூன்றாவது நாள் ஆட்டநேரம்
மழைக்காரணமாக
நிறுத்தப்பட,
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 224 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது.
நேற்றைய தினமும் மழைக்காரணமாக ப�ோட்டி தாமதமாக ஆரம்பமாகியது. இந்தநிலையில், மேலதிகமாக 6 ஓட்டங்களை மாத்திரம்
பெற்றநிலையில், மே.தீவுகள் அணி
230 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
பின்னர் 156 ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் தங்களுடைய இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆரம்பித்த

இலங்கை அணியின், பெதும் நிஸ்ஸங்க மற்றும் ஓசத பெர்னாண்டோ
ஆகிய�ோர் குறைந்த ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்த ப�ோதும், திமுத்

கருணாரத்ன மற்றும் அஞ்செல�ோ
மெதிவ்ஸ் ஆகிய�ோர் சிறப்பாக ஓட்டங்களை குவித்தனர்.
இதில் திமுத் கருணாரத்ன 42

ஓட்டங்களையும், அஞ்சல�ோ மெத்திவ்ஸ் 16 ஓட்டங்களையும் பெற,
இலங்கை அணி மதியப�ோசன
இடைவேளையின் ப�ோது, 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 84 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
மதியப�ோசன இடைவேளைக்கு
பின்னரும் சிறப்பாக ஆடிய மெத்திவ்ஸ் மற்றும் திமுத் கருணாரத்ன ஆகிய�ோர் அணியின் ஓட்ட
எண்ணிக்கையை சற்று வேகமாக
அதிகரிக்க முற்பட்டனர். இதன்ப�ோது, திமுத் கருணாரத்ன 27வது
டெஸ்ட் அரைச்தத்தை பதிவுசெய்ய,
அஞ்சல�ோ மெத்திவ்ஸ் தன்னுடைய
37வது டெஸ்ட் அரைச்சதத்தை பதிவுசெய்தார்.
எனினும், துரதிஷ்டவசமாக திமுத்
கருணாரத்ன 83 ஓட்டங்களுடன்
ரகீம் க�ொர்ன்வலின் பந்துவீச்சில்
ஆட்டமிழக்க, தனஞ்சய டி சில்வா
வந்த வேகத்தில், வ�ொரிகனின் பந்து-

வீச்சில் ஒரு ஓட்டத்துடன் களத்திலிருந்து வெளியேறினார். இறுதியாக
அஞ்சல�ோ மெத்திவ்ஸ் 69 ஓட்டங்களுடனும், தினேஷ் சந்திமால் 10
ஓட்டங்களுடனும் களத்திலிருக்க,
இலங்கை அணி 191 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த
நிலையில், ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தியது. அத்துடன், மே.தீவுகள்
அணிக்கு 348 ஓட்டங்கள் வெற்றியிலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
காலி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மிகவும் கடினமான வெற்றியிலக்கை ந�ோக்கி களமிறங்கிய
மே.தீவுகள் அணி ஆரம்பத்திலிருந்து
தடுமாற த�ொடங்கியது. ரமேஷ்
மெண்டிஸ் மற்றும் லசித் எம்புல்தெனிய ஆகிய�ோர் அபார பந்துவீச்சை
வெளிப்படுத்த மே.தீவுகள் அணி 18
ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை
இழந்தது.
த�ொடர்ந்து, ஜசூவா டி சில்வா

மற்றும் குரூமா ப�ோனர் ஆகிய�ோர்
மே.தீவுகள் அணிக்காக நிதானமாக
ஓட்டங்களை பெற்றனர். இதில்,
ப�ோனர்
18
ஓட்டங்களையும்,
ஜசூவா டி சில்வா 15 ஓட்டங்களையும் பெற்றிருந்த ப�ோது, ஆட்டம்
ப�ோதிய வெளிச்சமின்மை காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது. இலங்கை
அணியின் பந்துவீச்சில், ரமேஷ்
மெண்டிஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும்,
லசித் எம்புல்தெனிய 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
4ம் நாள் ஆட்டநேர நிறைவில்
மே.தீவுகள் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து, 56 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொண்டுள்ளதுடன், வெற்றிக்கு மேலும் 296 ஓட்டங்களை
பெறவேண்டும்.
அதேநேரம்,
இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு 4
விக்கெட்டுகள் மாத்திரமே தேவைப்படுகிறது.இன்று
ப�ோட்டியின்
இறுதி நாளாகும்.

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு புத்திசாலித்தனமான
வார்த்தைகள் கூறினார் முரளிதரன்
43வது
ஒபசேர்வர்-SLT
ம�ொபிடெல்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஒஃப் தி இயர்
ஆண்டு மெகா ஷ�ோவை அடுத்த மாத நடுப்பகுதியில் நடத்துவதற்கான தற்காலிக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இது
சுகாதார அதிகாரிகளின் இறுதி அனுமதி மற்றும்
க�ொவிட்-19 வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டது.
சண்டே ஒப்சேர்வர் மற்றும் SLT ம�ொபிடெல்
உண்மையான
பெருநிறுவன
குடிமக்களாக பாடசாலை கிரிக்கெட்டுக்கு அதன்
த�ொடர்ச்சியான ஆதரவைக் காட்டுவதன்
மூலம், ஆண்டின் Observer-SLT ம�ொபிடெல்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டர்களை இடையூறு இல்லாமல் நடத்த முடிந்தது. இது ப�ோன்ற நிகழ்வுகள் உட்பட அனைத்து விளையாட்டு நடவடிக்கைகளும் ஸ்தம்பிதமடைந்தன.
பாடசாலை கிரிக்கெட் நிர்வாகக் குழுவான
SLSCA கூட கடந்த இரண்டு வருடங்களாக
ஆண்டு விருது வழங்கும் விழாவை நடத்த முடியவில்லை. அதுவும் 43 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஒஃப் தி
இயர் த�ொடங்கியது, பாடசாலை கிரிக்கெட்டுக்கான SLSCA அவர்களின் ச�ொந்த விருது வழங்கும் விழா த�ொடங்குவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு
முன்பே.

வாத்துவ சென்ட்ரலைச் சேர்ந்த நெத்மி பூர்ணா
ஆகிய�ோர் முறையே இரண்டாவது மற்றும்
மூன்றாவது இடங்களைப் பெற்றனர்.
அந்த இளம் வயதிலும், முரளிதரன்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டில் மிகவும் வெற்றிகரமான பந்துவீச்சாளராக இருந்தார். அவர் 1991

கடினமான பருவத்திற்குப் பிறகு பாடசாலை
கிரிக்கெட் வீரர்கள் தங்கள் பாராட்டத்தக்க சாதனைகளுக்காக ஒரு விருதை வெல்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதைச் ச�ொல்லத் தேவையில்லை. இது அவர்களின் சாதனைகளைப்
பாராட்டுவது மட்டுமல்லாமல், பெரிய லீக்கில்
அடியெடுத்து வைப்பதற்கு ஒரு பெரிய உத்வேகமாகவும் இருக்கிறது.
இந்த மதிப்புமிக்க பட்டத்தை வென்றவர்கள் அனைவரும் தங்கள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு இந்த விருது எவ்வளவு பெரிய
உத்வேகமாக இருந்தது என்று பலமுறை கூறியுள்ளனர். 1979 ஆம் ஆண்டு நவரங்கஹலவில்
ஆரம்பமானது முதல், ஒப்சர்வர் பாடசாலை
ஒஃப் தி இயர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ப�ோட்டி பலத்திலிருந்து வலுப்பெற்றது. இதற்கிடையில்,
43வது ஒப்சர்வர்-SLT ம�ொபிடெல் ஆண்டின்
சிறந்த பாடசாலை துடுப்பாட்ட வீரர்களின்
மிகவும் பிரபலமான பிரிவு அதன் இறுதி சுற்றுக்கு வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் மிகவும்
பிரபலமான கிரிக்கெட் வீரர்களின் வாக்கெடுப்புக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான
காலமே உள்ள நிலையில், மிகவும் பிரபலமான
பாடசாலை மற்றும் பாடசாலை மாணவிகள்
ப�ோட்டிகள் இரண்டிலும் மேலாதிக்கத்திற்கான
தீவிர ம�ோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கண்டி புனித அந்தோனியார் கல்லூரியின்
அசென் பண்டார மற்றும் டபிள்யூ.பி. 43வது
Observer-SLT Mobitel ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கான
ப�ோட்டியில் மரப�ொல மத்திய கல்லூரியின்
நிமேஷா தருணி த�ொடர்ந்து முன்னிலையில்
உள்ளார். இருப்பினும், இரண்டு ப�ோட்டிகளும்
இன்னும் திறந்த நிலையில் உள்ளன.
சமீபத்திய சுற்று வாக்கெடுப்பில் பண்டார
தனது மெலிதான முன்னிலையை அனுபவித்தாலும், இரண்டாவது இடத்தில் முக்கிய
மாற்றம் ஏற்பட்டது. புனித ஜ�ோசப் கல்லூரியைச் சேர்ந்த துனித் வெல்லலகே மூன்றாம்
இடத்தைப் பெற்று ற�ோயல் கல்லூரியின்
ஷாதிஷ ராஜபக்ஷ இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறினார்.
எவ்வாறாயினும், ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான பாடசாலை மாணவி கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியில் பெரிய நிலை மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. நிமேஷா தருணி தனது முன்னிலையை பன்னிப்பிட்டிய தர்மபால வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த டி.சுஷாதி க�ௌசல்யா மற்றும்

ஆம் ஆண்டில், கட்டுகஸ்தோட்டை புனித
அந்தோனியார் கல்லூரியில் இருந்து ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஓஃப் ஸ்பின்னராக ஒப்சேர்வர்
பாடசாலை பந்துவீச்சு வீரராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
ஒப்சேர்வர்-ம�ொபிடெல் ஆண்டின் சிறந்த
கிரிக்கெட் வீரர் ப�ோட்டியின் நான்கு தசாப்த
கால வரலாறு, நாட்டின் வளரும் பாடசாலை
கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு பாடசாலை மட்டத்திற்கு அப்பால் தங்கள் விளையாட்டு
வாழ்க்கையை விரிவுபடுத்துவதற்கு மிகவும்
தேவையான உத்வேகத்தையும் ஊக்கத்தையும்
அளித்துள்ளது. அந்த இலக்கை ஸ்டைலாக
அடைந்தது மட்டுமல்லாமல், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் உலக சாதனைகளை அழிக்கவும்
சென்ற ஒரு சிறந்த வீரர் முரளிதரன். அவர்
சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன்மையான பாடசாலை கிரிக்கெட் விருதுகள் நிகழ்ச்சி
மூலம் வெளிப்பட்டார். அந்த சகாப்தத்தில்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டில் மிகவும் பரபரப்பான
செய்தி, பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட்டில் அனைத்து துடுப்பாட்ட வீரர்களின்
கனவுகளையும் சிதைத்த ஒரு மாயாஜால ஓஃப்
ஸ்பின்னர் பற்றியது.
1991 இல் அவர் வென்ற ஒப்சேர்வர்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் பட்டம் சர்வதேச
கிரிக்கெட்டுக்கான இளம் இளைஞனுக்கான
படியாகும். விரைவில் இலங்கைக்கு அறிமுகமான பிறகு, அவர் தேசிய அணியில் தனது
இடத்தை அடுத்த சிறிது நேரத்தில் உறுதிப்படுத்தினார். அவர் இறுதியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல உலக சாதனைகளை நிறுவி,
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்
வீழ்த்தியவர் ஆனார். முரளிதரன் 2011 ஆம்
ஆண்டு ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர்
ஒஃப் தி இயர் மேடையில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து க�ொண்டார். ஏப்ரல் 17, 1972 இல்
பிறந்த முரளிதரன், பின்பற்றுவதற்கு கடினமாக
இருக்கும் பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 800 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்திய உலகின் ஒரே நபர் இவர்தான். 133
டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் இலங்கையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய அவர், 22.72 என்ற
கவர்ச்சிகரமான சராசரியுடன் 800 விக்கெட்டுக்களை எடுத்துள்ளார்.
33வது ஒப்சர்வர்ம�ொபிடெல் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்
விருது வழங்கும் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றிய முரளிதரன்

நினைவுப் பாதையில் செல்லும்போது உணர்ச்சிவசப்பட்டுக் காணப்பட்டார். “இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களான நீங்கள் எங்களின் வருங்கால
இலங்கை வீரர்கள். நீங்கள் எங்கு சென்றாலும்
இலங்கைக் க�ொடியை பறக்கவிட வேண்டும்.
கடினமாக விளையாடுங்கள், உங்களை அர்ப்பணித்து க�ொள்ளுங்கள், அப்போது வெற்றி
நிச்சயம்,' என்றார். “இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களாகிய நீங்கள் ஒரு அணியில் 11 பேர் மட்டுமே
விளையாட முடியும் என்பதை நினைவில்
க�ொள்ள வேண்டும். நீங்கள் விளையாடும்
அந்த அரிய வாய்ப்பு கிடைத்தால், நீங்கள்
உங்கள்
இதயத்தையும்
ஆன்மாவையும்
செலுத்தி, உங்கள் நூறு சதவீதத்தை அணிக்கு
வழங்க வேண்டும், இதனால் வெற்றி உங்கள்
வழியில் வரும், ”என்று முரளிதரன் கூட்டத்தில் கூறினார். “உங்கள் த�ொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் நீங்கள் ஒன்று அல்லது
இரண்டு முறை த�ோல்வியடைந்தால் ஏமாற்றமடைய வேண்டாம். த�ொடர்ந்து முயற்சி
செய்யுங்கள், வெற்றி நிச்சயம் உங்களைத் தேடி
வரும்,” என்றார்.
முரளிதரன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து க�ொண்ட
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். “நீங்கள் விரும்பும் வழியில் செல்வது
இல்லாவிட்டாலும் முற்றிலும் குளிர்ச்சியாக இருங்கள். இதை நான் எனது தலைவர்
அர்ஜுன ரணதுங்கவிடமிருந்து (1980 மற்றும்
1982 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒப்சர்வர் பாடசாலை
கிரிக்கெட்டர் ஒஃப் தி இயர் விருதைப் பெற்ற
பெருமைக்குரியவர்) அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன். அர்ஜுனா விளையாடுவது
தனக்கு விருப்பமில்லாதப�ோது வீரர்களை
அழுத்தத்தை குறைக்கும். அவர் எந்த க�ோபத்தையும் காட்டுவதில்லை - அதனால்தான் அவர்
கேப்டன் கூல் என்று அழைக்கப்படுகிறார்,
”என்று முரளிதரன் கூறினார்.
முரளிதரன் 22 சந்தர்ப்பங்களில் பத்து விக்கெட்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுக்களை வீழ்த்தி உலக சாதனை படைத்துள்ளார். வேறு எந்த பந்துவீச்சாளரும் டெஸ்ட்
கிரிக்கெட்டில் 67 முறை ஐந்து அல்லது அதற்கு
மேல் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதில்லை.
அவரது ஒரு நாள் சர்வதேச சாதனையும்
சமமாக ஈர்க்கக்கூடியது. 350 ஒருநாள் ப�ோட்டிகளில், மாஸ்டர் ஸ்பின்னர் 23.08 சராசரியுடன்
534 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
43வது ஆண்டாக மெகா ஷ�ோ நடந்து
வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மிக முக்கியமாக, நாட்டின் தேசிய ம�ொபைல் சேவை வழங்குநர் 15 ஆண்டுகளாக இலங்கையின் முதல்
பாடசாலை கிரிக்கெட் விருது நிகழ்ச்சியுடன்
த�ொடர்புடையவர்.
ஸ்ரீலங்கா டெலிக�ொம் மற்றும் SLT
ம�ொபிடெல் நிர்வாகத்துடன் இணைந்து,
SLT குழுமத்தின் தலைவர் ர�ொஹான் பெர்னாண்டோ, ‘அனைத்து நிகழ்ச்சிகளின் தாய்’
ஒவ்வொரு பாடசாலை மாணவ கிரிக்கெட்
வீரரின் கனவாக த�ொடர்ந்தும் இருந்து வரும்
நிலையில், அதை மீண்டும் ஒரு மாபெரும்
வெற்றியடையச்
செய்ய
முழுமையான
ஆதரவை வழங்குகிறார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 25ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழமை

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
33Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;
vdJ ,yf;fk; - 4/1/1/32-C
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;: 4-3/7/2015/HW/240
nghJ kf;fspd; jftYf;fhd ehd; ,jd; %yk; mwpaj;jUtJ tlNky; khfhzk;
FUzhfy; khtl;lk; FUzhfy; gpuNjr nrayhsH gphpT> tl;lhu ,yf;fk; 808 ntfunge;j
fpuhk cj;jpNahfj;jH gphptpy; ntl;lunfhl fpuhkj;jpd; rHNt [duhy; mtHfspdhy;
xOq;fikf;fg;gl;Ls;s Muk;gj;jpl;l tiugl ,yf;fk; F. 2336 gpufhuk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Jz;L ,yf;fq;fSf;F ,og;gPLfs; FUzhfy; khtl;l ePjpkd;wj;jpy; itg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ
vd;gjid fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; tpghpj;Js;Nsd;.
Jz;L
,y.

epyj;jpd;
gug;gsT
n`f;uahH

39

0.5884

`flf`hnfhl;Lt

gpy;Nyt

9115/LA

872>375.00

41

0.1069

ntl;lunfhl

ney; tay;

9113/LA

158>500.00

42

0.1868

ntl;lugpw;wpa

ney; tay;

9110/LA

277>000.00

43

0.5865

mGy;ydnghl;Lt

ney; tay; kw;Wk; ghiw

9111/LA

855>000.00

9114/LA

41>000.00

9112/LA

325>000.00

50
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0.2300

,lj;jpd; ngaH

mGy;ydnghl;Lt
mGy;ydnghl;Lt

epyj;jpd; gad;ghL

ney; tay;
ney; tay; kw;Wk; ghiw

khtl;l ePjpkd;w
toq;F vz;.

ngWkjp
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jythf;fiy ype;Jiy efu rig

Nfs;tp kD Nfhuy; 2022
2022 [dtup 01 njhlf;fk; 2022 bnrk;gu; 31 tiuahd fhyj;jpw;fhd ,q;F fPo;fhzg;gl;l cg ml;ltizapy;
fhzg;gLk; jythf;fiy - ype;Jiy efu rigf;F nrhe;jkhd nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F ngw;Wf;
nfhLg;gjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.
cg ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg;gj;jpu fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk;
Nfs;tpkD itg;Gj;njhifia nrYj;jp 2021-12-09 k; jpfjp gp.g 3.00 kzp tiu Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpuq;fis
jkJ Ms; milahsj;ij cWjpg;gLj;jp jythf;fiy - ype;Jiy efu rigapd; mgptpUj;jp gpuptpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kj;jpiuaplg;gl;l ,uz;L gpujpfSldhd Nfs;tp kD 2021-12-15 k; jpfjp K.g 10.00 kzp tiu vd;dhy;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tp kD jythf;fiy - ype;Jiy efu rig> jythf;fiy vd;w Kftupf;F gjpTj;
jghypNyh my;yJ jythf;fiy ype;Jiy efu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp kD ngl;bapy; ,Ltjd;
%ykhfNth ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (Nfs;tp kD ,Lk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp
kDtpd; ngaiu Fwpg;gplTk;.)
2021-12-15 Mk; jpfjp K.g 11.00 kzpf;F Nfs;tp kD jpwf;fg;gLk;. mjw;fhf jhq;fs; my;yJ jhq;fspd;
gpujpepjpnahUtu; gq;Nfw;f KbAk;.
cg ml;ltiz
Nfs;tpkD
itg;Gj; njhif
(&gh)

nrhj;J eltbf;if

b.gp.rp. cjaFkhu
gpuNjr nrayhsH kw;Wk;
fhzp ifafg;gLj;Jk; mjpfhhp
FUzhfy;
gpuNjr nrayfk;
FUzhfy;.
2021.11.11

kPsspf;fg;
glhj Nfs;tpg;
gj;jpu njhif

tUlj;jpw;fhf
Fiwe;j Nfs;tpj;
njhif (&gh)

,y 12> khl;biwr;rp fil nghJ re;ij
fl;blk;

100,000.00

50,000.00

4,200,000.00

,y 11> Ml;biwr;rp fil nghJ re;ij
fl;blk;

50,000.00

10,000.00

61,700.00

jythf;fiy efuj;jpd; thfd jupg;gpl $yp
Nrfupj;jy;

50,000.00

10,000.00

810,000.00

Kr;rf;fu tz;b jupg;gpl $yp Nrfupj;jy;
jythf;fiy> ype;Jiy

50,000.00

10,000.00

950,000.00

jythf;fiy g]; epiyaj;jpd; nghJ
kyryf;$lk;

50,000.00

10,000.00

876,500.00

5,000.00

5,000.00

180,000.00

100,000.00

50,000.00

1,812,000.00

g]; epiyaj;jpd; Nky; khb rpw;Wz;br;rhiy
nfhj;kiy tPjpapy; mike;Js;s
efurigf;F nrhe;jkhd thbtPL
epge;jidfs;

01. epuhfupf;fg;gl;ltu;fsJ gl;baypy; ngau; cs;stu;fSf;F Nfs;tpg;gj;jpuk; toq;fg;glkhl;lhJ.
02. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tp kDj;jhuu; Fwpj;j jpfjpf;Fs; ghJfhg;G gpizg;gzj;ij nrYj;jp rigapd;
rl;lj;juzp %ykhf rigAld; jdJ nrhe;j nrytpy; xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl Ntz;Lk;.
03. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tp kDj;jhuupdhy; MW khjj;jpw;fhd gpiz itg;G gzj;ij Fwpj;j
jpdj;jpypUe;J 07 ehl;fSf;Fs; itg;G nra;jy; fl;lhakhFk; vd;gJld; [dtup njhlf;fk; [_d; khjk;
tiu midj;J khjj;jpYk; 10 k; jpfjpf;F Kd;du; Fwpj;j khjj;jpd; fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;Lk;.
mj;NjhL Fwpj;j xg;ge;jj;jpd; epge;jidfis kPWk; gl;rj;jpy; jhq;fsJ ngau; epuhfupf;fg;gl;ltu;fsJ
gl;baypy; Nru;f;fg;gLtJld; Nfs;tp itg;Gg; gzKk; rig epjpaj;jpw;F Nru;f;fg;gLk;. mj;NjhL jq;fspd;
xg;ge;jKk; ,uj;J nra;ag;gLk;.
04. efu rigf;F nrhe;jkhd thb tPl;il Nfs;tpkD %yk; ngWk; egu; Nfs;tp itg;G njhifahf xU
tUlj;jpw;fhd $yp njhifia itg;gpy; ,lNtz;Lk;.
05. khjhe;j ePu; fl;lzk; kw;Wk; kpd; fl;lzq;fs; Nfs;tpjhuupdhy; epYitapd;wp nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.
06. Nfs;tp kD ngw;Wf;nfhs;Sk; nrhj;jhdJ Fwpj;j eltbf;iff;fhf khj;jpuk; gad;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.
07. Nfs;tp rigapd; KbNt ,Wjp jPu;khdkhFk;.
Fwpg;G: ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; Neubahf njhlu;Gnfhz;L 0522258275 vd;w
,yf;fj;ij miog;gjd; %yk; mwpe;Jnfhs;syhk;.

ny. ghujpjhrd;
Nfs;tp rig jiytH>
jythf;fiy> ype;Jiy efu rig

2021.11.19

,yq;; if JiwKfq;fs; mjpfhurig

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;

CMS/LP/21/PT/
09/018B

13 Nos. Computers

26,000.00

1>000.00

CMS/LP/21/PT
/060

20 Nos. 18.00X25 40
PLY Tubeless Tyres for
Top Lift Trucks

90,000.00

1>000.00

CMS/LP/21/
PT/14/058

Spares for Caterpillar
C15 Engines

30,000.00

1>000.00

CMS/LP/21/
PT/10/060

Sensors for Caterpillar
C32 Diesel Engines of
Pilot 16,17 & 18

25,000.00

1>000.00

CMS/LP/21/
PT/10/058

90000 Nos. of Bar Soap
(Local) 650 Grams

192,000.00

3>500.00

CMS/LP/21/
PT/03/051

Caterpillar Radiator
Coolent /2000 Liter

16,000.00

1>000.00

CMS/LP/21/
PT/04/015

Finger Touching Digital
Screen 01 No.

35,000.00

1>000.00

%Lk; jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2021.12.09 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.16 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.16 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.17 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.17 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.17 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 1.30
kzpf;F
2021.12.09 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;Fduhf 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
<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; 26 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;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahNt 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;.

Ie;J (5) tUlq;fSf;F

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
kpd; tpepNahfj; jil
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu
tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy;
gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2021 brk;gH khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;
fhyp
1

2

3

4

5

brk;gh; 06> 13 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
mg;gh; bf;rd; tPjp> Nyhth; bf;rd; tPjp (gFjp)> kFSt Gjpa
xOq;if> nty;rd;Gu> irdh fhh;ld;> tf;nty;y tPjp (gFjp). jy;Ngh;l;
lTd; 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> gpujhd tPjp (gFjp)> xUg;Gtj;j>
xy;fl; khtj;ij> fhkpdp khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 09> gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
tf;nty;y tPjp> Gd;frhu khtj;ij> n`t;nyhf; tPjp> irdh fhh;ld;>
tpisahl;L ikjhd tPjp> fhkpdp khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 13 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fd;dk;gpl;ba tPjp>
vr;.Nf. vl;kd;l; khtj;ij> Nrh;fpayh; tPjp>
nkhhp]; tPjp> gz;lhuehaf;f khtj;ij> Nfhd;f` tPjp> jdpnghy;f`
1k; xOq;if> nkh`pjPd;tj;j> kypj;Jt Gjpa xOq;if> `phpk;Gu tPjp>
Nfhq;f` tPjp> jf;fpah tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 14 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
tst;tj;j> [ae;jp khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;
brk;gh; 16 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
kltyKy;y> mNrhf;fh khtj;ij> f`Jttj;j re;jp> `phpk;Gu tPjp>
fuhg;gpl;ba tPjp> Nfhh;ld;> nlu];> fpwPd; ghh;f;> [];bd; fe;j>
fpj;Jyd;gpl;ba tPjp> jh;kuh[ khtj;ij> fYrpwp cad> ntFdhnfhl
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

5

6

2

3

4

brk;gh; 01 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; njhl;lfKt re;jpapypUe;J g`pad; Gj;jh; rpiy tiu>
fYNg> mYj;nty tPjp> etfd;d nfhydp tiu> rPdpfk nlk;gs; tPjp>
kytd;d FWf;F tPjp> fYNg tPjp> KDnfhl tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;
brk;gh; 02
jpudfk tPjp> jpudfk> n`l;bNftj;j> fkNftj;j> gl;Ltj;j>
fl;LNfhypa tPjp> nfhyk;gNftj;j> njhle;Jt> kahd tPjp>
n`uypf];tj;j> njy;f];Jt> gd;tpy gj;jhd> nlk;gs; tPjp> [q;fy;
N`hl;ly; kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 08 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; fl;LKy;y re;jpapypUe;J uj;fk re;jp tiu> njhlq;nfhl
tPjp> gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> udgd;dnjdpa>
fe;Njnfhl tPjp> fl;Ljk;Ng tPjp> Nghg;Ngnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 13 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; nfhuy; fhh;ld; N`hl;lypypUe;J Rdpy; gPr; N`hl;ly;
tiu> mkuNrd khtj;ij> tTyhnfhl tPjp> gd;dq;nfhl tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

1

2

brk;gh; 12 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
,lk;njhl;l> jPtnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 12 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
nfukpdpa> nfukpdpa tPjp> nghf;Fz tPjp> gjpuh[ tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

1

2

3

4

5

2

3

4

5

brk;gh; 02 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjp k`t];fLitapypUe;J fSj;Jiw kzpf;$z;L NfhGuk;
tiu> jPufe;j khtj;ij> ntypnfhl> fe;Nj gd;ry tPjp> a+.rp.
tPlikg;Gj; jpl;lk;> kahd tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> et nef;Nuhjuhk
tPjp> nfhl;lk;g`tj;j> Rgrhjf khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> 1k; kw;Wk;
2k; xOq;iffs;> FkhuJq;f khtj;ij> Qhdtpyr khtj;ij>
flw;fiu tPjp> ny];yp ngNuuh khtj;ij> nlk;gps; tPjp> tpN[uhk
khtj;ij> tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 02> 16 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; Rkq;fs tPjp re;jpapypUe;J kzpf;$z;L NfhGuk; tiu>
Rkq;fs tPjp (gFjp)> njhl;Lnghy tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 05 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; nkhy;ypnfhlapypUe;J jy;gpl;ba ghyk; tiu>
fpukrq;th;jd tPjp> cghyp khtj;ij> jk;gpafk> flw;fiu tPjp> =
tpf;fpuk tPjp> tre;juhuhk tPjp> rKj;u khtj;ij> FNu tPjp> Nrh;r;
tPjp> mf;d]; FNu khtj;ij> vk;.<.FNu khtj;ij> nrd;. ngl;hpf;
khtj;ij> Nuh]; fhh;ld;> tp[l tPjp> ];Nl\d; tPjp> ghypfh
tpj;jpahya tPjp> nkhud;JLt tPjp (gFjp);> Nrhgpj;j khtj;ij>
jh;khuhr;rp khtj;ij> k`pe;jhuhk khtj;ij> Nrh;r; tPjp> tuhfk tPjp
(gFjp)> my;gl; Fzjpyf;f khtj;ij> jyjhtj;j tPjp> jyjhtj;j
xOq;if> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;> uj;ehaf;f tPjp> cghyp khtj;ij
(gFjp)> kj;jpa tPjp (gFjp)> kj;jpa xOq;if> clf`gj;Jt tPjp>
n`hypNl hpNrhl; tPjp> jpg;ngj;j tPjp> fhkpdp tPjp> nfhd;ntd;l; tPjp>
tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 09 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j>
ypd;ld;tj;j> vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> nfKD khtj;ij> J}t
Njthya tPjp> hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j>
muypa cad> RtNrth khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW
cad 11> gyhnjhl;l tPjpapy; kzpf;$z;Lf; NfhGuj;jpypUe;J
Gy;yh;ld; tiu> fq;fgl tPjp> Gjpa tPjp> yp`pdpahfe;j tPjp> PTS
tPjp (gFjp)> Mrphp cad> ypd;ld;tj;j> kpy;yf`tj;j> g];tj;j
kw;Wk; fpis tPjpfs;;
brk;gh; 16 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; kzpf;$z;L NfhGuk; Kjy; nfj;jhuhk tPjp tiu>
Gifapuj epiya tPjp> ruze;j khtj;ij> fpufup tPjp> rpy;th tPjp>
Fl;nrl; tPjp> gioa tPjp> itj;jparhiy tPjp> tpN[uj;d gpNs];
kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk
1

2

3

brk;gh; 06 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; fYthNkhju ghyj;jpypUe;J Fl;nrl; tPjp tiu>
g+h;tdhuhk tPjp> rPyhde;j khtj;ij> rpukjhd khtj;ij> irkd;
rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 06 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fe;Njtpfhu tPjp> =gj;jpa tPjp> Nyhl;l]; tPjp> Gjpa tPjp> ,];dGs;Ns
tPjp. fUzhuj;d tPjp> fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> ]h`puh tPjp> v];.
vk;. tPjp> N\f; kjhuh tPjp> fbatj;j tPjp> ntypg;gpl;ba> rk;RjPd;
khtj;ij> jh;fh efuk; kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 15 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ngNuuh khtj;ij> fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

nkhul;Lt
1

2

3

brk;gh; 02; jpfjp gp.g 1;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjp (gFjp)> nrha;rhGu njhlh;khb> j`k; khtj;ij
kw;Wk;
fpis tPjpfs;
brk;gh; 02 gp.g 1;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; khspfht re;jpapypUe;J mq;Fyhd j`k; khtj;ij
tiu> khspfht tPjp (gFjp)> Lthp];l; bg;Ngh tPjp> mq;Fyhd
];Nl\d; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjpapy; fl;Lngj;japypUe;J nghy;nfhl;Lt re;jp tiu>
FLthKy;y tPjp> nuhy;yp ngh;dhz;Nlh khtj;ij> fl;Lngj;j tPjp>
nghy;nfhl;Lt tPjp (gFjp)> [{gpyp tPjp> 4k; xOq;if uhtj;jhtj;j>
jh;kuj;d khtj;ij kw;Wk; mntd;a+> NtYtdhuhk tPjp> me;jphp];
rpy;th khtj;ij> uhtj;jhtj;j gs;spanfhly;y kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 06 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
jpg;ngj;j tPjp (gFjp)> cNghrpj;jpuhk tPjp> nkjtpy;nfhl> gphpntdh
tPjp> = epf;fj;Njuhk tPjp> J}t tPjp> nrha;rh tPjp> 18 tj;j kahd
tPjp> nfhYnfhl;Lttj;j> Gd;f`de;j khtj;ij> gpdhd;]; tj;j
kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 03 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ehty tPjpapy; ENfnfhl ehty re;jpapypUe;J rurtp fhh;ld;]; re;jp
tiu> ee;jh khtj;ij> fe;jtj;j tPjp (gFjp)> fe;jtj;j xOq;if
(gFjp)> fe;jtj;j nlu];> kfnrd; khtj;ij> &g;grpq;f khtj;ij
kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 03 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ENfnfhl efuk;> ];Nl\d; tPjp> nuapy;Nt mtd;a+> fpUyg;gid tPjp>
Nrh;r; tPjp> rKj;uhNjtp khtj;ij> ];lhd;yp jpyf;fuj;d khtj;ij
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
,wg;gh;tj;j tPjp (gFjp)> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> cad
khtj;ij (gFjp)> ,wg;gh;tj;j 1k; xOq;if> khndy; khtj;ij kw;Wk;
fpis tPjpfs;
brk;gh; 10 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
gioa nf];ght tPjp (gFjp)> tpkyhtj;j tPjp> nrg;gy; tPjp (gFjp)>
kphp`hd tPjpapy; fl;ba re;jpapypUe;J [{gpyp Ngh];l; re;jp tiu
kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 10 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ngg;gpypahd tPjp (gFjp)> Rgj;jpuhuhk tPjp> i`nyty; tPjp (gFjp)>
fd;rgh re;jp> rpwpy; b rpy;th khbj;ij> i`nyty; tPjp (gFjp)>
[k;Gf];Ky;y tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> [k;Gf];Ky;y khtj;ij>
1k;> 2k;> 3k;> 4k;> 5k; kw;Wk; 6k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjp

k`ufk
1

fSj;Jiw
1

1

2
3

2

3

brk;gh; 01
gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [afj; tPjp> = Njthde;j tPjp> [djh
khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> ehtpd;d> i`nyty; tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;
brk;gh; 01> 06
i`nyty; tPjp (gFjp)> Njthde;j tPjp> ehtpd;d u[k`tpfhu tPjp
(gFjp)> ugpay; njd;dNfhd; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 06
tpN[uhk tPjp kw;Wk; xOq;if> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)>
cl`Ky;y ];Nl\d; tPjp> tpN[uhk re;jp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuy];fKt
1

2

3

4

5

6

7

brk;gh; 02 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
nj`ptis tPjp (gFjp)> tp`hu khtj;ij> Nrhkuj;d khtj;ij>
nahTd; khtj;ij> muypa khtj;ij> [a khtj;ij kw;Wk; fpis
tPjpfs;.
brk;gh; 02> 16 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
nj`ptis tPjp (ngg;gpypahd)> rpwpky; khtj;ij (gFjp)> tp`hu
khtj;ij (ngy;yd;tpy)> kAu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
gphpntd tPjp> fpuhkrq;th;jd tPjp> vk;gpy;ytj;j tPjp> Nyf; tPjp
(gFjp)> vnfhltj;j tPjp> muypa khtj;ij> rkd; khtj;ij> eph;kyh
khtj;ij> neYk; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
gioa nf];Ngt tPjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk;
xOq;iffs;> me;jphp]; khtj;ij> #hpaky;tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 11 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
gNuhgfhu khtj;ij> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> mNguj;d
khtj;ij> Nue;jtj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 11 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk;
xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry;
khtj;ij> (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 16 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ENfnfhil – ngg;gpypahd tPjp> tPuNrf;fu khtj;ij>
Qhduj;d
khtj;ij> tp`hu khtj;ij> nfhOk;G tPjp (ngg;gpypahd)> uh[rpq;f
khtj;ij> ngg;gpypahd khtj;ij> tpf;fpukuj;d khtj;ij kw;Wk;
mtd;a+ kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl / ntypf;fl / uh[fphpa
1

1

2

1

2

3

4

5

brk;gh; 03 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
nfhyd;dht tPjp> nfg;ngl;bnghy tPjp> tp[a tPjp> f[ghGu> f[ghGu
tPlikg;Gj; jpl;lk;> RJneYk;Gu kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 03 e.g 12.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y
tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp
khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j
(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.
brk;gh; 06
nknfhl nfhnyhd;dht> muypa cad> g];ntd;d tPjp> rpy;th
xOq;if> Qhdhde;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07
mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jp tiu> nfhl;bfhtj;j re;jp>
mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht>
ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp>
nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 13
mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp
re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj;
gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>
FUdpahtj;j> fk;gpnfhl;Ltj;j> ntn`unfhl tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

brk;gh; 17
gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj;
khtj;ij> Rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j>
Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> tuhnfhl
tPjp (gFjp)> fy;njhl;l gpNs];> tuhnfhltj;j> ngsj;j epiya tPjp>
fy;nghnuy;y> ghnry; khtj;ij> Rfjhuhk tPjp> rpq;fhuKy;y> [ae;jp
khtj;ij> fsdpjp];] khtj;ij> kpy;yf`tj;j> fsdrpwp khtj;ij>
tpfhu khtj;ij> Nfhk]; khtj;ij> fy;ahzp khtj;ij> nghy;N`d
tPjp> tp`hu kfhNjtp tPjp> kFy;f`tj;j> jp];] khtj;ij> nfKD
khtj;ij> ckfpypa khtj;ij> nghy;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;>
nuk;gps; tPjp> Kzky;f`htj;j
kw;Wk; fpis tPjpfs;.

fe;jhid / ntypru
1

2

3

brk;gh; 02 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fYJgpl;l tPjp> ,Yf;nfhl> guhf;fpuk tPjp (gFjp)> ,Yf;tj;j>
,j;jky;f`tj;j> etk; k`u tPjp> flw;gil Kfhk; tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;
brk;gh; 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fYJgpl;l re;jp> jg;Nghtduhk tPjp> FzNrf;fu khtj;ij>
nghUshjhu kj;jpa epiyak;> ePh;nfhOk;G tPjpapy; fYJgpl;l
re;jpapypUe;J 20 mb re;jp tiu> gz;lhuehaf;f khtj;ij> Gdpj
khpah khtj;ij> yq;fhkhjh khtj;ij> k`ghNf re;jp> k`ghNf
– uhfk tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 15 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
uhfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nguil]; gpNs];> nrg];jpad;
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h-vy
1

brk;gh; 07 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk;
tiu> nj`pafj;j> cLkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh
`fnghy tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j
tPlikg;Gj; jpl;lk;

ePh;nfhOk;G
1

2.

brk;gh; 07 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
B.v];. Nrdehaf;f tPjp> fpwPd;]; tPjpapy; nrd; N[hrg; tPjp rpq;fh;
fhl;rpaiw tiu re;ijf; fl;blj;njhFjp rP kw;Wk; B Gnshf;Ffs;
kw;Wk; fpis tPjpfs;.
brk;gh; 07 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
nfhOk;G tPjp (gFjp)> nrd; Md;]; tPjp> tp[a tPjp> kq;fs tPjp> uh[rpq;f
tPjp> guhf;fpuk tPjp kw;Wk; xOq;if> rP. vk;;. gh;dhe;J khtj;ij> gPhp];
khtj;ij> Fuz 1Mk;> 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> Fzuj;d khtj;ij>
[_l; khtj;ij> nfg;ngl;bnghy khtj;ij> uztpU khtj;ij> fhkpdp tPjp>
uj;d tPjp> u[ khtj;ij> tP.rP. b rpy;th khtj;ij> [_l; gpNs]; (fNlhy;nfNy)
jyJt tPjp (gFjp)> fpwp];Nlhgh; tPjp> nrd; Nghy;]; tPjp> ehuh tPjp> kpuh[;
tPlikg;Gj; jpl;lk;> epf;fy]; khh;f]; khtj;ij> mYj;tj;j> 4Mk; kw;Wk;
5Mk; xOq;iffs;> fpwp];l; j fpq; tPjp> N[hrg; th]; khtj;ij (gFjp)> gpNah
khtj;ij> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> Gjpa g]; epiyak;> [{l; gpNs];> ghjh; gpNah
khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 8.00
kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz
Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F
,yq;if kpd;rhu rig jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk;
jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

`pf;fLt
1

2

gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ntypf;fl re;jp> ghh;f; xOq;if (gFjp)>
ghuhSkd;w tPjp (gFjp) Nfhl;il tPjp (gFjp)> ruz khtj;ij>
jh;kghy gpNs];> rg;Gky; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

brk;gh; 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fz;b tPjpapy; fhy re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl re;jp tiu>
njk;gpypf];Ky;y tPjp> kpj;uhde;j tPjp> itj;jparhiy tPjp>
fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk;> fphpgj;nfhl re;jp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;
brk;gh; 15 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fz;b tPjp (gFjp)> fphpgj;nfhl re;jp> Nfhd;f`tj;j tPjp> gphpd;];
xOq;if> khnfhy tPjp> nfKD khtj;ij> ghj;jpa khtj;ij>
ghj;jpkh khtj;ij> njk;gpypf];Ky;y kw;Wk; fpis tPjpfs;

fsdp

brk;gh; 16 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

nfhnyhd;dht / nty;yk;gpl;ba

brk;gh; 07
mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp>
ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp
kw;Wk; fpis
tPjpfs;
brk;gh; 08
Gj;fKt tPjp> nfKD khtj;ij> ntjNftj;j> ngNuuh khtj;ij
kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 09 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fsdpKy;y> fpj;rpwpNktd; tPjp> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjp (gFjp)>
gpuz;bahtj;j> nfh`pytj;j> tPuky; khtj;ij> j`k;nty tPjp>
gpajp];]p khtj;ij> k`Gj;fKt tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

ENfnfhl

mk;gyhq;nfhl
1

nfhl;bfhtj;j

ghze;Jiw

`pf;fLt
1

brk;gh; 07 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
fhyp tPjp (gFjp)> rhh;;s;]; gpNs];> ,lk> 1k;> 6k; kw;Wk; 8k;
xOq;iffs;> Nrh;r; tPjp> nfndhd; N[fg; khtj;ij (gFjp)> Nyb
vy;tpd; nrha;rh tPjp> nrha;rh tPjp> Kj;JFkhud khtj;ij>
fy;nghj;j tPjp> nlk;gs; tPjp> rpukjhd khtj;ij> uhtj;jhtj;j tPjp>
uhtj;jhtj;j 1Mk;> 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;.> md;jphp];
rpy;th khtj;ij (gFjp)> [dj;jp[a khtj;ij> nrd; me;jdP];
khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
khspfht tPjp (gFjp)> mDu khtj;ij> rkfp khtj;ij> tp[a
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;;
brk;gh; 14 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
Gud;mg;G u[ khtj;ij> Nyb nrha;rh biut; (gFjp)> 1Mk;> 11Mk;>
12Mk; kw;Wk; 13Mk; xOq;iffs;> C.S.A. ngNuuh khtj;ij> Ytp
Fkhup khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 05
Ntty kpy;y tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> RJnty;y tPjp> Nrhju
khtj;ij> eyf];njdpa> gj;Njfk tPjp (gFjp)> gd;dd;nfhl tPjp>
tTyhnfhl tPjp> nfhltj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 05
Ntty kpy;y tPjP> fhyp tPjpapy; nfhuy; fhh;ld; N`hl;lypypUe;J
Fkhufe;j re;jp tiu> ehpfk> tP.rP. tPjp> yPdtj;j> ntty;nfhl tPjP>
gd;dq;nfhl tPjp> kpy;y tPjp (gFjp)> nfh`{mk;Ng tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

gahfy
1

2

3

brk;gh; 19
fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yz;l; tPjp re;jp tiu>
al;lnjhy tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd; tpd;rd;l; tPjp>
,e;jphpanfhy;y>
Kd;N`d tPjp> fpj;Js;N`d tPjp> tpd;nrd;l;fk>
vl;tpd; tPurpq;f khtj;ij> Fkhufe;j> ngJu khtj;ij> nrd;
tpd;nrd;l; N`hk; tPjp> yf;jpD fhh;ld;];> eph;kytj;j> mf;fuky tPjp>
epy;thJy> ,`ynty tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 19
fhyp tPjp jYtj;j re;jpapypUe;J vj;jfk tiu> vj;jfk> Rkzhuhk
tPjp> rhe;j khpah khtj;ij> [a khtj;ij> iedhtj;j> gahfy
tlf;F ];Nlrd; tPjp> Nfhy;ld; gpNs];> tpfhu fe;j> kNynfhl tPjp>
rKj;uh khtj;ij> [dj;jh khtj;ij> [dg;gphpa khtj;ij> nrd;
me;jdP]; khtj;ij> rhfu khtj;ij> Rtjhur;rpKy;y> [dg;gpuNghj
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 19
kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp>
nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> Kyl;bad> nkl;bayKy;y>
gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl>
ehf`Jt tPjp> njy;f`ye;j>
fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij
(gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Mrphp khtj;ij>
Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;>
8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y ntdpnty;nfl;ba
tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty tPjp>
nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;
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brk;gh; 19
fl;LFUe;jy];fe;j>
FUg;Gnfhl>
fglhnfhl>
k`fk;nkj;j>
Nfhkufe;j> Nfhkunfhl> fg;Gnfhl> fg;Gnfhl> Kdrpq;fnfhl>
Ntufy;fe;j> nghj;Jtpy tPjp (gFjp)> al;lnjhy tPjp> MAh;Ntj tPjp>
n`k;gutpy> Ntufy> kpy;yf];JLye;j> n`huf];nfNy> fhkpdp
mj;JNfhusfk>
Nghj; j ynjdpa>
rprpy; j paye;j>
uhfynty>
Njthyfe;j> Nghk;gphpaf`ye;j> g];jpad; khtj;ij> `y;fe;jtpy>
[_l; gpafk> fe;jf`tpy> nkhn`he;jpuk;tj;j> gz;lhuehaf;f
khtj;ij> khuf];tpy> nkhNdhf;Nfhfk> nytpd;tj;j> Kd;N`d
(gFjp)> J}ttj;j> J}tnfhl> vl;lgf`htj;j> nahTd;fk> uj;dnfhl>
fpj;Jsd;gp;l;ba> rpq;`fk> gpNuq;Nyz;l;tj;j> nty;fk; tpNy[;>
RfjKy;y> yad; v];Nll;> gz;lhuehaf;f gpNs];> fJUf];Ky;y>
kpy;yf`ye;j> g`ynty> fy;yd tPjp> rpq;fsnjdpa kw;Wk; fpis
tPjpfs;

5

2

brk;gh; 06
kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j>
Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij>
FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp>
jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp
khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij
kw;Wk;
fpis tPjpfs;
brk;gh; 06
fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il
ghyk;> fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp>
ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)>
nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw
1

2

3

4

brk;gh; 05
= nkj;jhde;j tPjp> Nkhjutpy tPjp> Nkhjutpy ifj;njhopy;
fl;blj;njhFjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk;
fpis tPjpfs;
brk;gh; 05
n`hud tPjp (gFjp)> ftpuh[ khtj;ij> nrhykd; khtj;ij (gFjp)>
nkhutpd;d tPjp> fYNjnty tPjp> rkfp khtj;ij> RJnty;y tPjp
(gFjp)> ntNyfNl tPjp>> ry;fhJ khtj;ij> Nthy;lh; ry;fhJ
khtj;ij> fy;NjuhkLtj;j> rj;jhde;j khtj;ij>
RJnty;y tPjp>
ghjypUf;fhuhk tPjp> gpd;ty tPjp> g`d;fk> jPuhde;j khtj;ij>
Rdhkp tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 05
n`hud tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k;
FWf;Fj; njU> [dg;gphpa khtj;ij> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;>
Mhpauj;dhuhk tPjp> tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp> ngh;dhz;Nlh
tPjp> nrhykd; khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> [dcjhdfk;khda>
murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> [a[d
khtj;ij>
cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J khtj;ij>
rhe;jp khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> nghf;Fz tPjp>
g`d;fk> `hKNftj;j> Nfhd;f`tj;j> ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij>
=ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> ngNuuh tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp
(gFjp)> je;jphpKy;y tPjp> rpwpy; N[d;]; khtj;ij> ml;lghnfhl tPjp>
kyKy;y tPjp> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th
tPjp> Fzjpyf;f tPjp> tyhd gioa tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp
(gFjp)> FyJq;f tPjp> tj;jy;nghy tPjp> ngNuuh khtj;ij> jk;khde;j
khtj;ij> jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> [{gpyp xOq;if>
ngf;Nffk tPjp> mk;gye;Jt> fy;JNg> Nghf` tPjp> entl;ba tPjp>
gPhp]; khtj;ij> nte;Njrptj;j> J}t tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 05
n`huz tPjp (gFjp)> fhyp tPjpapy; nfhtpNrthtpypUe;J tyhd re;jp
tiu>
fpNw]; gPhp]; khtj;ij> Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij>
Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay;
nkz;b]; khtj;ij> = Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp>
cad;nfNy FWf;F tPjp> j nrha;rh tPjp (gFjp)> rhfu khtj;ij>
NjrNrth khtj;ij> [dg;gphpa khtj;ij> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)>
khh;fl; tPjp> jh;krhyht tPjp> xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij>
Fzhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp)> Nfhtpytj;j tPjp> ypNah
ngh;dhz;Nlh khtj;ij> kfhehk khtj;ij> fq;fh khtj;ij> rke;j
khtj;ij> Mj;jh; b la]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

brk;gh; 08
jytj;Jnfhl tPjp (gFjp)> FUe;Jtj;j tPjp> u[k`htpfhu tPjp
(gFjp)> ngj;jfhd> J}t tPjp> nkypgdhuhk tPjp> [aGu tPjp> tpfhu
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 08
Nfhl;Nl tPjpapy; #l; `T]pypUe;J rpwpnfhj;j tiu> jytj;Jnfhl
tPjp (gFjp)> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [{gpyp Ngh];l;> Njthy
tPjp (gFjp)> u[k`htp`hu tPjp> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij>
kpfpe;J khtj;ij> FaPd;]; Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> vf;rj;
tPjp> k`tj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 08
Nfhl;Nl tPjpapy; [{gpyp Ngh];l;bypUe;J #l; `T]; tiu> ];Nld;yp
jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [{gpyp
Ngh];l;> ehftpfhu tPjp (gFjp)> Njthy tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij>
u[k`htpfhu tPjp (gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 07

Ngypanfhl
1

brk;gh; 02
gioa ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> N[hd;Gs;sp tj;j> tpd;nrd;l; N[hrg;
khtj;ij> n`e;jiy re;jp> vthptj;j gp\g; tPjp> `{Zg;gpl;b
];Nl\d; tPjp> fhe;jp khtj;ij> = [ae;jp khtj;ij> Flh vjd;l
tPjp> uh[rpq;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

2

3

rPJt

brk;gh; 14
Gjpa ENf tPjp> Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> fz;b tPjpapy; ENf
tPjp re;jpapypUe;J Gjpa fsdp ghyk; tiu> Rt];jpf;fh fhh;ld;];>
gioa ENf tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> njy;fe;Njtj;j> ePh;nfhOk;G
tPjpapy; Gjpa fsdp ghyj;jpypUe;J Ngypanfhl Gjpa ENf tPjp re;jp
tiu> guhf;fpuk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

k`u

brk;gh; 04

3

fz;b tPjpapy; k`u re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl ghyk; tiu> vf;rj;
khtj;ij> rpwpkhd gz;lhuehaf;f khtj;ij> gq;fshtj;j> [pdNrd
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
3

4

ePh;nfhOk;G
1

2

brk;gh; 04
ehnfhl Nrh;r; tPjp> hpr;rh;l; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`ufk
1

2

3

4

brk;gh; 07
gKDt tPjp> vf;rj; Rgrhjf;f tPjp> 3Mk;> 4Mk;> 5Mk; kw;Wk; 6Mk;
xOq;iffs;> Njthy tPjp> tpjhd tPjp> khjpaf`tj;j> re;jd
fhh;ld;];> njy;f`tj;j> ehf`tj;j tPjp> [ae;jp khtj;ij>
jk;gN`d tPjp> Gjpa itj;jparhiy tPjp> nghy;tj;j tPjp>
fpuhkrq;th;jd tPjp> gj;jpunfhl tPjp (gFjp)> Rr;rhpj;JNjha tPjp>
Ruk;ah khtj;ij> GGJ khtj;ij> jPghde;j tPjp> NghkYttj;j>
Nghjpuh[ khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07
ehf`tj;j tPjp> k`ufk ];Nl\d; tPjp kw;Wk; xOq;if> i`nyty;
tPjp (gFjp)> ehtpd;d re;jp> k`ufk re;jp (gFjp)> vvy;N`d tPjp>
tpNtfhuhk tPjp> tj;Njnfju tPjp> Ruk;ah khtj;ij> tpy;ypak;
my;tp]; khtj;ij> fpuhNkhjah tPjp> gioa tPjp> 1Mk; xOq;if
kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07
i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> gKDt tPjp (gFjp)>
kfnkfhtj;j> Ntunfl;b tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)>
nuapy;Nt
khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> tpNtfhuhk khtj;ij> gpypae;jiy tPjp>
kq;fs khtj;ij> k`ufk nlk;gs; tPjp> jk;gN`d tPjp> fpu`k;uf;
gpNs];> m\hh; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;
brk;gh; 07
i`nyty; tPjp (gFjp). nghuis tPjp (gFjp)> Ntunfl;ba tPjp>
nuapy;Nt mtd;a+> gd;dpg;gpl;ba gioa tPjp>
fk;khd tPjp>
fe;Njtj;j> kahd tPjp> mut;ty tPjp> rpy;th khtj;ij> fe;jty tPjp>
Mde;j ikj;jphp khtj;ij> tPu khtj;ij> nrj;rpwp gpNs];>
fe;njdtj;j tPjp> gpufj;jp khtj;ij> tPu khtj;ij> nghuis tPjp>
vf;rj; khtj;ij> gd;dpgpl;ba kahd tPjp> mk;gf];`j;ju re;jp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

2

brk;gh; 16
Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;>
Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y
tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa
khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b
kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk>
nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz
tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)> ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F>
fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd
tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

3

4

3

brk;gh; 16
ePh;nfhOk;G
Nrh;r; tPjp>
khtj;ij>
vyh`ptj;j

tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl
Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l;
rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp>
tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 16
rpyhgk; tPjp (gFjp)> Nrhz;l]; tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> gioa
rpyhgk; tPjp> kd;nrd; gpNs];> nfdy; tPjp kw;Wk; xOq;if>
nrg];jpad; tPjp> ukzp khtj;ij> mdhtp xOq;if> ngh;dhz;Nlh
khtj;ij> gpujhd tPjp (gFjp)> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> uh[gf;r
GNuhl;Nt (gFjp)> b FW}]; tPjp (gFjp)> ypNah b FW}]; tPjp (gFjp)>
re;ijf; fl;blj; njhFjp V kw;Wk; gp Gnshf;Ffs;> nrd; gPl;lh;];
Nyd;> ypd;ld;]; Ntd;> fpNud;l; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 16
ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J hpyTy;y tiu>
Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> ghj;jpkh
tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X tPjp>
Ithp fhh;ld;];> ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y
tiu> Nrh;fpa+yh; tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy
tPjp> neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> gpNah
khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> `y;Ng
khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp)> hpyTy;y re;jp> gd;jypad;
khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz khtj;ij> ePH;nfhOk;G tPjpapy;
epthr khtj;ij re;jpapypUe;J hpyTy;y re;jp tiu kw;Wk; fpis
tPjpfs;

brk;gh; 16
md;lHrd; tPjp (gFjp)> fPHj;jprpq;f tPjp> fHj;jpdhy; FNu khtj;ij>
nghnyhq;nfh khtj;ij> wPl;lh tPjp> Ytp]; ,lk; (gFjp)> flw;fiu
njU (gFjp)> nrg];jpad; tPjp> N[hrg; ngHzhz;Nlh khtj;ij> #hpa
tPjp> my]; tPjp (gFjp)> yf;\;kd; khtj;ij> flw;fiu tPjpapy; fhsp
NfhapypypUe;J Nfhl;il tpisahl;L ikjhdk; tiu> Kj;Jkhhpak;kd;
tPjp> mrug;gh tPjp> tp];fpwPd; khtj;ij> my]; tPjp (gFjp)>
gs;spthry; tPjp> 2Mk;> 3Mk; kw;Wk; 5Mk; FWf;F tPjpfs;> Nrh;fpa+yh;
tPjp> gpujhd tPjp (gFjp)> nry;gp tPjp> fpq; N[hh;[; tPjp> ];Btd; tPjp>
ngy;gh; tPjp> khq;Fspa tPjp> nu[pdh tPjp> epNfhnyjpt; tPjp>
rpwpth;jd gpNs];> nkhdhf;fk tPlikg;Gj; jpl;lk;> khh;bd; tPjp>
khq;Fspa tPjp> kPd;gpb tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhd / ntypru
1

brk;gh; 16
kahd tPjp> nlhd; ngh];Nfh khtj;ij> ngNuuh ,lk;> ml;epa+]; tPjp>
whkpd; khtj;ij> Gdpj me;NjhdpahH tPjp> khHf; tPjp> Gdpj nrg];jpad;
,lk;> Nkhpad; ,lk;> nkhrpwh xOq;if> Gdpj me;NjhdpahH 1Mk;
xOq;if> gpu[h Nrth kz;ly tPjp (gFjp)> ghj;jpkh tPjp> rpyhgk;
tPjpapy; ghj;jpkh tPjp re;jpapypUe;J yhrH]; tPjp re;jp tiu> yhruh
tPjp (gFjp)> mNgrpq;NfGu> kd;rd; ,lk;> md;lHrd; tPjpapy; fdy;
tPjpapypUe;J kahd tPjp tiu> Nwhrhp tPjp> gPw;wH nkd;z;b]; tPjp>
nkhirwh xOq;if> Ytp]; gpNs];> Nuhrhp tPjp re;jpapypUe;J
gpuTd;]; re;jp tiu> Y}h;J khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 16
FUFyht tPjp (gFjp)> fphpnkl;bahfhu Nrh;r; tPjp> G\;ghuhk tPjp>
nrd; me;jdP]; khtj;ij> rpwpth;jd tPjp> g`ytj;j tPjp> rPtsp
khtj;ij> njy;Ng re;jp> uhfk tPjp (gFjp)> rpiwr;rhiy tPjp> rj`k;
khtj;ij> uj;dghy khtj;ij> uhfk tPjpapy; njy;Ng re;jpapypUe;J
Njthde;j tPjp tiu> TC tPjp> gpajp];] khtj;ij> tp`hu khtj;ij>
kq;fs khtj;ij> neypfk> g`y fuf`Kd> uhfk – fltj;ij tPjp
(gFjp)> fphpnkl;bahfhu tPjp> Mrphp khtj;ij> g`y fuf`Ky>
rhe;jp khtj;ij> nkj tPjp (gFjp)> nlk;gs; tPjp> nrd; me;jdP];
khtj;ij> fy;Nuhj tPjp> [arpq;f tPjp> kpj;JUnfy khtj;ij>
Nfhg;gpatj;j> Nfhg;gpatj;j tPjp> fk;nkj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 04
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> Ng];iyd; tPjp> mKd tPjp (gFjp)>
tst;tj;j tPjp> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij> jpk;gphpf` tPjp> nty
tPjp> rPJt ];Nl\d; tPjp> rpak;gyf` tPjp> Nrdhehaf;f tPjp>
FUe;Jtj;j tPjp> mYj; N`d tPjp> vj;tl;l tPjp> ntypq;ld;tj;j tPjp>
ntl;lt tPjp> gPl;lh; tPjp> mYj;N`d tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> [arphp
khtj;ij> ruz khtj;ij> tst;tj;j tPjp> ypadNfKy;y Nrh;r; tPjp>
nrb fhh;ld;];> Nuhay; ghh;f;> uztpU khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 16
vd;NluKy;y kahd tPjp> uhzp klk tPjp> c];tj;j tPjp kw;Wk;
xOq;if> tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd
khtj;ij> kq;fs khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp>
Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp> gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];>
nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU khtj;ij> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj;
jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp> nte;Njrptj;j> fhkpdp
fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij> kpy;yf`tj;j>
nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 04
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> rPJt tpNy[; (gFjp)> mghd;]; tPjp>
ePh;nfhOk;G tPjpapy; rPJt re;jpapypUe;J mk;gyd;Ky;y tiu>
b];by;yhp tPjp> mKd tPjp> Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)>
jk;gj;JNu Vhpah> kp\d; `T]; tPjp> Gjpa b];byhp tPjp> ];Nl\d;
tPjp> vyfe;j tPjp> vl;LNyhtpl;l tPjp> mYj;tj;j> nfh];f`tj;j
tPjp> nkjnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 02
jYg;gpl;ba tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> uh[rpq;f khtj;ij> = uhFy
khtj;ij> nuapy;Nt tPlikg;Gj; jpl;lk;> MNyhf;fgpl;ba tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

2

brk;gh; 04
ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> nfhd;lu;l; gpNukepuj;d khtj;ij> <hpaf`tj;j
tPjp (gFjp)> nfhuf;ff`tj;j> nty tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;;

2
1

brk;gh; 03
FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis
tPjpfs;

Jl;LnfKD tPjp kw;Wk; xOq;if> Gjpa ENf tPjp> gioa ENf tPjp>
ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> kPf`tj;j tPjp> kphp];tj;j xOq;if> =
Fzuj;d khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
4

brk;gh; 03
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp
tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp>
nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp>
gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G
tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;.

4

brk;gh; 14

brk;gh; 03
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu>
t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh
khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

brk;gh; 14
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa ENf tPjp re;jpapypUe;J n`e;jiy re;jp
tiu> Jl;L nfKD khtj;ij (gFjp)> UDA tPlikg;Gj; jpl;lk;>
nfhlf;fJUtj;j> njyq;fghj;j tPjp> = tpf;fpuk khtj;ij> ntyp
ghu> tpkyh rpwpth;jd khtj;ij> (gFjp)>
fy;ahzp khtj;ij
kw;Wk; xOq;if (gFjp)> xypaKy;y> = Rjh;khuhk tPjp> Ngh;s; ghh;f;>
nrd; Nkhp]; tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)> nrd; nrg];jpad; khtj;ij>
my;tp]; lTd; tPjp> n`e;jiy tPjp ePh;nfhOk;G tPjpapypUe;J
,yq;if kpd;rhu rig tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> N`f;fpj;j tPjp
kw;Wk; xOq;if> nrd; Md;]; Nrh;r; tPjp fpis tPjpfs;

brk;gh; 03
gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>
t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd
khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];
khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa
tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y
tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL
Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r
tpyh> neYk;tpy tPjp>
jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba>
,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> nfdy;
tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> tdty kahd
tPjp> Ntty Nrh;r; tPjp. Ntty kahd tPjp> nrd; N[hrg; tPjp>
nfhd;td;l; tPjp> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp khtj;ij> nrd; jpNurh
khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba tPjp> hPl;lh khtj;ij>
k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> fyvypa> nrha;rh tj;j>
nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> vf;fKj;J khtj;ij>
ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh gpNs];> [a#hpa khtj;ij>
ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij>
= [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J khtj;ij> neJUgpl;ba
tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh gpNs];> nfKD khtj;ij>
fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd
kahd tPjp> RJnty;y tPjp;> ePh;nfhOk;G tPjpapy; ntypfk;gpl;batpypUe;J
hpyTy;y re;jp tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp>
fg;Gtj;j ];Nl\d; tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f;> ePjpkd;w tPjp> ntypfk;gpl;ba>
uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

i`nyty; tPjp (gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> nj`ptis tPjp (gFjp)>
tpgf;]huhk tPjp> tPuf;nfhb khtj;ij> tpj;ahfhu khtj;ij>
ey;ytj;j tPjp> gpypae;jiy tPjp> kq;fs khtj;ij> \pNuhkpdp
khtj;ij> Eff`h gpNs];> nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu
tPjp> ePyk; k`u tPjp> a`k;gj; khtj;ij> RJ khtj;ij> [a
khtj;ij> kPf`tj;j tPjp> Nyf; tPjp> itj;jparhiy tPjp>
gl;lhlNghf`tj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij> fl;Lthty
tPjp> mk;gf`hGu tPlikg;Gj; jpl;lk;> fl;Lthty xOq;if>
vk;gpy;tj;j> mk;gf`hGu 2Mk; xOq;if> tj;Njnfju tPjp> rkfpGu
khtj;ij> tj;Njnfju xOq;if> tp[a khtj;ij>
kp`pe;J
khtj;ij> nfKD khtj;ij> kPf`tj;j> tPu khtj;ij> [djh
khtj;ij> FKJ khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl
1

1

nghuy];fKt
1

mYj;fk
1

[h vy

brk;gh; 08
Fk;Gf;f`nghf;Fd tPjp> ntl;lfpahty tPjp> jygj;gpl;ba tPjp (gFjp)>
nlk;gs; tPjp> Gjpa itj;jparhiy tPjp (gFjp)> jytj;Jnfhl tPjp
(gFjp)> Rgj;uh khtj;ij> tp[a gpNs];> R`e;j khtj;ij> j`k;
khtj;ij> fpk;Gshnty> xNgN`d tPjp> rpNfuh tPjp> rpuhkrq;th;jd
khtj;ij> khjpnty tPjp (gFjp)> kw;Wk; fpis tPjpfs;
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4

brk;gh; 16
kPhpfk tPjp (gFjp)> [_k;M k];[pj; tPjp> nahTd; tPjp> uhrpf; ghPl;
khtj;ij> yhru]; tPjp (gFjp)> njdpatj;j> uFkdh ghj; tPlikg;Gj;
jpl;l tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> [auj;d tPjp (gFjp)> Nfhk];tj;j>
ug;gh;tj;j> Nrhd;l]; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>
411> fhyp tPjp>
nfhOk;G-03.
njhiyNgrp: 011-2371625
Jhpj ,yf;fk;: 1910
Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ
,izajsj;jpYk; fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu mikr;R

,yq;if ghuhSkd;wk;

Njrpa itj;jparhiy fz;b kUj;Jt
cgfuzq;fs; toq;fy; - 2021

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022
gpd;tUk; gpupTfspd; fPo; toq;Feu;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;
kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
nghUl;fs;
1. mYtyf Njitfs;
1.1. vOJ nghUl;fs;
1.2. fhfpjg; igfs;
1.3. Nlhdu;> Ink Cartridges> Photoconductors kw;Wk; upg;gd;
1.4. Vida mr;Rg;nghwp Efu;TnghUl;fs;
2. fzpdp kw;Wk; fzpdp Jizg; nghUl;fs;
2.1. fzpdpfs; (jdpegu; fzpdpfs;> kbf;fzpdpfs;> I-Ngl;fs;
Kjypad)
2.2. td; tl;Lfs; (cs; kw;Wk; ntsp)
2.3. nraw;ghl;L Kiwikfs; kw;Wk; nkd;nghUl;fs;
2.4. UPS
2.5. mr;Rg;nghwpfs;> ];Nfdu;fs;
2.6. tlkply; kw;Wk; tiyg;gpd;dy; Jizg;nghUl;fs;
2.7. Vida fzpdp Jizg; nghUl;fs;
3. mYtyf cgfuzk; kw;Wk; Vida kpd; cgfuzk;
3.1. mYtyf
cgfuzk;
(epow;gpujp
,ae;jpuq;fs;>
njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> nykpNdl;lu;fs; kw;Wk; Wire
SƟtches Kjypad)
3.2. nrtpg;Gy fl;Gy cgfuzk; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;
(nfkuhf;fs;
kw;Wk;
nfkuh
Jizg;nghUl;fs;>
vwpaq;fs;> xyp mikg;Gfs;> Fuy; gjpTfs;> Sub Woofers>
njhiyf;fhl;rpg; ngl;b njhFjpfs;> kpifg;gp> MATV
mikg;G Kjypad)
3.3. njhiyj;njhlu;G cgfuzk; (njhiyNgrpfs;> PABX
kw;Wk; mJ rhu;e;j cgfuzk; Kjypad)
3.4. tPl;Lg; guhkupg;G cgfuzq;fs; (J}rfw;Wk; fUtp
Kjypad)> tPl;Lg; gad;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk;
Jizg; nghUl;fs; (Jilf;Fk; fUtp (<uk;> cyu;) cau;
mOj;j Rj;jk; nra;Ak; ,ae;jpuk;> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;
Kjypad)
3.5. tspr; rPuhf;fpfs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;> fz;ld;ru;
tprpwpfs;> mKf;fp> Motors VRV system Kjypad
4. jsghlq;fs;
4.1. mYtyf jsghlq;fs; - kug;gyif
4.2. mYtyf jsghlq;fs; - cUf;F
4.3. mYtyf jsghlq;fs; - gpsh];bf;
4.4. Vida mYtyf jsghlq;fs; - nkyikd; kw;Wk; MDF
5. Glitfs;> nea;ag;gl;l Jzpfs; kw;Wk; Njhy; mzpfs;
5.1. ehu;j;Jzp (Jtha;> gLf;if tpupg;G> jiyaiz ciw>
J}R Jilf;Fk; Jzpfs; Kjypad)
5.2. rPUilfs; (Jzpfs; kw;Wk; ijay; Ntiy)
5.3. Nriyfs; (gUj;jp/ gj;jpf;/ gl;L)
5.4. fhyzpfs; (Mz;fs;/ ngz;fs;) kw;Wk; fhYiwfs;
5.5. jpiur;rPiyfs;> reed/ plasƟc blinds
5.6. jiutpupg;Gfs;
6. ghJfhg;G cUg;gbfs;
6.1. njhopy;Jiw ghJfhg;G cUg;gbfs; (ghJfhg;G ghjzpfs;>
fk;g+l;];> jiyf;ftrk;> jd;dpaf;f cUf;fpnahl;ly;
jiyf;ftrk;
ifAiw>
ghJfhg;G
fz;zhbfs;>
Kff;ftrq;fs; kw;Wk; Rthrf; fUtpfs;> Nfl;ly;
ghJfhg;G rhjdq;fs;> ghJfhg;G gl;bfs; kw;Wk; Nrz
cil> kioaq;fp Kjypad)
6.2 jdpg;gl;l ghJfhg;G cUg;gbfs; (Kff; ftrq;fs;>
ifAiwfs;> PPE kits> Kff; ftrq;fs; Kjypad)
7. Ma;T$l cgfuzq;fs;
Nrhjid)

kw;Wk;

toq;fy;fs;

(kUj;Jtk;/

8. fl;bl nghUl;fs;
8.1. tz;zg;g+r;R> tz;zg;g+r;R nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
(tz;zg;g+r;Rfs;> thu;dp\;> Stains> rPyu;fs;> cNyhf
epug;gpfs;> kug;gyif epug;gpfs;> g;iuku;fs;> Clear coats>
jpd;du;> Water base Stains kw;Wk; Nky; g+r;Rfs;> PuƩy>
tz;zg;g+r;R J}upiffs;> Nuhyu;fs;> Scarpers Polishes
– jiu kw;Wk; jsghlk; gsgsg;g+l;Lk; nghUl;fs;
Kjypad)
8.2. Nfgps;fs; kw;Wk; fk;gpfs;> kpd; $Wfs;> njhiyNgrpfs;
8.3. tpsf;Ffs;> ];tpl;r;fs;> Vida kpd; fk;gpapizg;G
Jizg; nghUl;fs; kw;Wk; Trunking Jizg; nghUl;fs;
8.4. td;nghUs; cUg;gbfs; (,Uk;G> rPke;J> cNyhfk;>
kzy;> nrq;fw;fs;> ePu; fhg;G nghUl;fs; Kjypad)
8.5. ily;fs;> ily; girfs; kw;Wk; $o;fs;
8.6. Foha; nghUj;jy; cUg;gbfs;
8.7. fz;zhbfs;> cWjpahd fz;zhb kw;Wk; fz;zhb
Ngl;fs;
8.8. epu;khz fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;> kpd; fUtpfs;
kw;Wk; msj;jy; fUtpfs; Kjypad
8.9. gyif> gpse;jWj;j gyif> xl;Lg; gyifj; jhs;fs;
kw;Wk; nykpNdl; nra;ag;gl;l jhs;fs;
8.10. mYkpdpa Vzpfs; kw;Wk; rhuf;fl;Lg; nghUl;fs;
8.11. gpupj;njhJf;fYf;fhd mYkpdpa nghUl;fs; kw;Wk;
Jizg;nghUl;fs;
9. Jg;GuT Njitfs;
9.1. Jg;GuT cgfuzq;fs; (ehu; fk;gsq;fs;> gha;fs;> Jk;Gj;
J}upiffs;> Fg;igj;njhl;bfs;> Jk;Gj;jbfs; kw;Wk;
Jilg;ghd;fs; Kjypad)
9.2. Jg;GuT cUg;gbfs; (rtu;f;fhuk; kw;Wk; fpUkpehrpdpfs;>
fhfpjf; iff;Fl;ilfs;> fopg;giw fhfpj RUs;fs;> Oven
cleaners> Fg;ig igfs; Kjypad)
10. rikayiw kw;Wk; czTg; gupkhwy; Njitfs;
10.1. njhopy;Jiw
tifahd
rikay;
ghj;jpuq;fs;>
czT gupkhwy; kw;Wk; czT cgfuzq;fs; kw;Wk;
Jizg; nghUl;fs; (jz;zPu; nfhjpfyd; kw;Wk; muprp
Ntfitf;Fk; fUtp Kjypad)
10.2. rikayiwg; ghj;jpuq;fs; kw;Wk; mYkpdpa nghUl;fs;
(ghidfs; kw;Wk; cNyhfj; jl;Lfs;> FLitfs;
Kjypad)
10.3. fz;zhbg; nghUl;fs;> ntl;Lf;fUtpfs; kw;Wk; gPq;fhd;
ghz;lq;fs; kw;Wk; gPq;fhd; nghUl;fs;
10.4. Fuel gel/ Burner gel
11. czT kw;Wk; ghdq;fs;
11.1 Gjpa fha;fwpfs;
11.2. Gjpa goq;fs; (cs;@u; kw;Wk; ,wf;Fkjp)
11.3. Ngf;fup cw;gj;jpfs;
11.4. ,dpg;Gg; gz;lq;fs; (rk;gpujhakhdJ kw;Wk; ,e;jpad;)
11.5. fpj;Js; fUg;gl;b kw;Wk; ghzp
11.6. Nfhop> Ml;biwr;rp> Kl;il kw;Wk; japu;
11.7. kPd; kw;Wk; fUthL
11.8. muprp> thridr;ruf;Ffs;> gUg;G tiffs; kw;Wk;
,e;jpah> [g;ghd;> rPd czT nghUl;fs; cl;gl Vida
cyu; czTfs;

11.9. Njapiy kw;Wk; Nfhg;gp
11.10. czT gupkhwy; Nritf;fhd Njitahd czT
my;yhj cUg;gbfs; (mfw;wf;$ba Nfhg;igfs;>
ifAiwfs;> czTj; jhs;fs;> fhfpjj; jl;Lfs;>
Fr;rpfs;> fg;Nff; fhfpjq;fs;)
11.11. FbePu; Nghj;jy;fs;
12. kyu;fs; kw;Wk; g+e;Njhl;l Njitfs;
12.1. ntl;lg;gl;l g+f;fs; (Xf;fpl;> me;J}upak;> fhNdrd;)
kw;Wk; nraw;if kyu;fs;
12.2. Njhl;l fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
12.3. nrbfs;> g+ tpijfs; kw;Wk; Njhl;l cuk; (nrk;kz;>
fUg;G kz;> cuk; kw;Wk; ehu; J}rp> nraw;if cuk;
kw;Wk; tptrha ,urhadq;fs; Kjypad)
12.4. g+e;njhl;bfs; (fspkz;> rPke;J kw;Wk; gpsh];bf;
Kjypad)
13. ngau; gyiffs; (gpsh];bf; kw;Wk; gpj;jis) kw;Wk; nghypku;
Kj;jpiu
14. gupR kw;Wk; epidTg; nghUl;fs; (epidTr; rpd;dq;fs;> cNyhf
rpd;dq;fs; kw;Wk; gjf;fq;fs;> Rtupy; njhq;ftplg;gLgit/
gpuk;G kw;Wk; Screw Pine nghUl;fs; Kjypad)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nritfs;
jsghlk;> F\dpq; kw;Wk; gpuk;G gOJghu;j;jy;
mYtyf cgfuzq;fs;> mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; ];Nfdu;fs;
gOJghu;j;jy;
rPUilfs; kw;Wk; ehu;j;Jzp ryit kw;Wk; cyu; Rj;jk;
nra;jy;
jiutpupg;Gfspd; Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; cyu;j;jy;
Floor polishers> J}rfw;Wk; fUtpfs; kw;Wk; Vida tPl;L
guhkupg;G cgfuzq;fspd; gOJghu;j;jy;
g+r;rp kw;Wk; fiuahd; fl;Lg;ghL
fz;zhb kw;Wk; [d;dy;fis nkd;dpw%l;ly;
epu;khzk; (fl;blq;fs;) – fpuidw; jfLfs;> gjpj;jy;/ jiu
XLfs; kw;Wk; Rtu; XLfs; mikj;jy;/ gspq;F ntl;Ljy;
kw;Wk; gsgsg;g+l;ly; Jiwapy; epu;khz xg;ge;jjhuu;fs;
Njrpa gjpT kw;Wk; juj;jpd; fPo; ICTAD cld; gjpT
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
,Uk;G kw;Wk; mYkpdpak; GidT (JUg;gpbf;fhj cUf;F
js;Stz;bfs; Kjypad)
JUg;gpbf;fhj cUf;F jsghlq;fs; (mYkhup> js;Stz;bfs;)
gOJghu;j;jy; Nrit
tspr; rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> Fsp&l;Lk; NfhGuq;fs;>
gk;gpfs;> AHU blowers> motor rewinding kw;Wk; tspr;
rPuhf;fpfs;> split & package unit ed;dpiyg;gLj;jy;.
epfo;r;rpg; nghUl;fis toq;fy; ($lhuq;fs;> fjpiufs;>
Nkirfs;> Kjypad)
ntw;W
bd;fs;
kw;Wk;
gpsh];bf;
njhl;bfspd;
nfhs;tdthsu;fs;
vupthW mLg;Gfs;/ ciy mLg;Gfs; Kjypait kw;Wk;
mJ
rhu;e;j
cjpupg;ghfq;fis
gOJghu;j;jy;
kw;Wk;
ed;dpiyg;gLj;jy;
Mw;wy; fUtpfs; kw;Wk; cgfzuq;fis gOJghu;j;jy;
thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy;
jr;R Ntiy
mOf;Fj; njhl;b> fopfhd; kw;Wk; tbfhy; ePu; Rj;jk; nra;Ak;
Nritfs; (fy;yp gTru;fs;)
fl;Lkhd ,bghLfis Rj;jk; nra;Ak; Nritfs;
nfkuh/ LED Wall / Video walls / xyp cgfuzq;fis
thliff;F toq;Fk; Nritfs;
czTg; gupkhwy; cgfuzq;fis thliff;F toq;Fk;
Nritfs;
rikj;j czTfis toq;fy;

thfdq;fspd; thfd Jizg; nghUl;fs;> ed;dpiyg;gLj;jy;
kw;Wk; gOJghu;j;jy;
1. lau;fs;> l;a+g;fs; kw;Wk; upk; ehlhf;fs;
2. Wheel Balancing and Alignment
3. Nkhl;lhu; irf;fps;fs; gOJghu;j;jy;fs;
4. fhu;fs;> [Pg;fs;> lgps; nfg;fs;> Ntd;fspd; gOJghu;j;jy;
(,yF uf thfdq;fs;)
5. g];fs;> nyhupfspd; gOJghu;j;jy; (fduf thfdq;fs;)
6. kpd;fyq;fs;
7. Auto Gear Boxes ,d; gOJghu;j;jy;
8. NubNal;lu;fspd; toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;
9. cUf;fpnahl;ly; Ntiyfs; kw;Wk; iryd;ru; gOJghu;j;jy;
10. fjT g+l;Lfs; kw;Wk; fjT tpz;lu;fspd; gOJghu;j;jy;
11. Injector Pump kw;Wk; Injectors gOJghu;j;jy;
12. Milometers/ Cables ,d; gOJghu;j;jy;
13. NubNah nfrl;Lfs;> Jizg; nghUl;fs; kw;Wk; mJ rhu;e;j
ghfq;fspd; toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;
14. ];lhl;lu; Nkhl;lu;fs;> Alternators kw;Wk; midj;J tifahd
Nkhl;lhu;fspd; toq;fy;
15. Auto A/C systems ,d; toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;
16. CalibraƟng Leaf Springs
17. filap Ntiy
18. ,yF uf thfdq;fspd; bq;fupq; kw;Wk; tz;zg;g+r;R
19. fd uf thfdq;fspd; bq;fupq; kw;Wk; tz;zg;g+r;R
20. ,yF uf thfdq;fspd; ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; cl;Gwk;
Rj;jk; nra;jy;
21. fd uf thfdq;fspd; ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; cl;Gwk;
Rj;jk; nra;jy;
22. F\d; Ntiyfs;
23. Ml;Nlh cjpupg; ghfq;fs; (nghwpKiw kw;Wk; kpd;)
gjpT eilKiwfis xd;iydpy; g+u;j;jp nra;a Ntz;Lk;
vd;gNjhL tpz;zg;gq;fis ngsjPf uPjpapy; rku;g;gpg;gjw;F
mDkjpf;fg;glkhl;lhJ.
tpw;gidahsu;fs;
hƩps://
supplyregistraƟon.parliament.lk/ vd;w ,yq;if ghuhSkd;wj;jpd;
toq;Feu; gjpT ,izajs Kftup Clhf jk;ik gjpT nra;jy;
Ntz;Lk;.
toq;fy;/ Nritapd; xt;nthU cg gpupTf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj
fl;lzkhf 1000 &ghit nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL Nju;T
nra;ag;gl;l cUg;gbfSf;fhd nrYj;j KbAkhd nkhj;j njhif
gjpTg; gbtj;jpy; jug;gl;Ls;sJ. fl;lzj;ij fPo; Fwpg;gplg;gl;l
tq;fpf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;a Ntz;Lk; vd;gNjhL gjpT
Eiotpd; %yk; jug;gLk; toq;Feu; tpguf;Fwpg;G ,yf;fj;ij
tq;fp itg;G urPjpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
fzf;F ngau;: ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;
fzf;f ,yf;fk;: 7040033
tq;fp: ,yq;if tq;fp
fpis: ghuhSkd;wk;
nkhj;j fl;lzj;ij nrYj;jpajw;fhf tq;fpapy; ,Ue;J ngwg;gl;l
urPij gjpT ,izajsj;jpw;F jutpwf;fk; nra;jy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gjhuu;fs; 2021.12.09 Mk; jpfjp tiu jkJ xd;iyd;
tpz;zg;gq;fis rku;g;gpf;fyhk;.
Njitnadpy; Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,y. 0112777100
ePbg;G 6609 ,y; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; mYtyfj;jpy;
,Ue;J ngwyhk;.
ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;>
,yq;if ghuhSkd;wk;>
= [atu;jdGu Nfhl;Nl.
2021.11.25
hƩps://www.parliament.lk/en/get-involved/ext-access vd;w
ghuhSkd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd. fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; gpd;tUk;
tifapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L fz;b Njrpa itj;jparhiy
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpfjp : 2021-11-25Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-16Mk; jpfjp
K.g. 10.00 kzp tiu

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp

: 2021-12-16Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F

cUg;gbfs;
01

Ecmo Machine (FN/19/2021)

vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk; (&gh)

01

2,000.00

cgfuz tiffisf; Fwpg;gpl;L fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd;
jiytUf;F tpz;zg;gg; gbtq;fisr; rkh;g;gpg;gjd; NghpYk; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy;
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; NghpYk; 2021-11-25Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-15Mk;
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu fz;b Njrpa
itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshplkpUe;J tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,iaGila tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd;
rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.
tpiykDf;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
gpujpepjpnahUth;
tUif
tpz;zg;gjhuhpdhy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l fbjnkhd;iwAk; jkJ
cWjpg;gLj;Jtjw;F milahs ml;iliaAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jUthNuahdhy;
Msilahsj;ij

jpwe;j Nghl;b Kiwapd; fPo; (NCB) tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F fz;b nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsiuj; njhlh;G nfhs;sTk;.
(081-2233337 Kjy; 42 tiu) - ePbg;G - 2208

gzpg;ghsh;>
(jiyth;> ngWiff; FO)>
Njrpa itj;jparhiy> fz;b.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
(Nky; khfhzk;)
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp> th;j;jfk;;>
tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk;
fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

gd;dy kw;Wk; tftj;j m];Nghy;l; nghwpj;njhFjpf;F
fhg;GWjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
tpiykDf;fs; Nfhuy; - 2021/2022
,e;j mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd gd;dy kw;Wk; tftj;j m];Nghy;l;
nghwpj;njhFjpf;F fhg;GWjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,yq;if fhg;GWjp
xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpy; (IRCSL) gjpT nra;J nfhz;Ls;s fhg;GWjp Nrit
toq;Feh;fs;> mth;fspd; Kfth;fs; / jufh;fsplkpUe;J jpwe;j tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
02. ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapid 2021-11-24Mk; jpfjpapypUe;J
2021-12-07Mk; jpfjp K.g. 8.30 ,ypUe;J gp.g. 2.45 kzp tiu 1000.00 + VAT
&gh kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t;tjpfhu rigapd;
Nfs;tpg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.
03. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; 2021-12-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp
vd;gJld; mt;NtisapNyNa ,t;tYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
04. ,e;epfo;tpy; fhg;GWjp Nrit toq;Feh;; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+Ht
gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp. mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>
,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G -12.
njh. ,yf;fk; 011-5676903

jythf;fiy ype;Jiy efu rig
2022 k; Mz;Lf;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk;
xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy;
jythf;fiy ype;Jiy efu rigapdhy; 2022 k; Mz;by; Nkw;nfhs;stpUf;Fk; gzpfSf;fhf
fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; fl;bl
Ntiyfs; Mfpatw;wpw;fhf gjpTnra;J nfhs;tjw;F tpUg;gKila toq;Feu;fs;> xg;ge;jjhuu;fs;
kw;Wk; murpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;
0102030405060708091011121315-

rfy tpjkhd fhfpjhjpfs;
kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;
tPjp guhkupg;G cgfuzq;fs;>
fl;blg; nghUl;fs;
tpisahl;L nghUl;fs;.
thfd cjpupg;ghfq;fs;
thrpfrhiyf;fhd Gj;jfq;fs;>
Jk;Gj;jbfs; <u;f;fPy;> J}upiffs;
midj;J tpjkhd gjpNtLfisAk;
mr;rpLjy;
czT> NjdPu; toq;Fjy;
gj;jpuif/ rQ;rpif
gioa gj;jupiffs; tpiyf;F ngWjy;
rPUilfs;> kiof;fhy cilfs;> ifAiw>
fhyzpfs; (G+l;];). 14- cs;sf
njhiyNgrp Nritfs; guhkupj;jy;>
midj;J fhupahya cgfuzq;fs;

16- Rfhjhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkp
ehrpdpfs;
17- fhupahya cgfuzq;fis gOJghu;j;jy;>
18- thfdq;fis gOJghu;j;jy;.
19- thfdq;fis guhkupj;jy; (Service)
20- tof;fwpQu; Nrit
21- nghwpapay; Nrit.
22- epy msit Nrit.
23- fzzp kw;Wk; fzzp cjpupg;ghfq;fs;.
24- fzzpfis gOJghu;j;jy;
25- MAu;Ntj xslj %yg;nghUl;fs;.
26- L.P thA (Gas)
27- ngau; gyiffs;/ ngdu;fs; mr;rpLjy;
28- CCTV nfkuhf;fis nghWj;Jjy;>
29- fl;bl epu;khdpg;ghsu;fs;.
30- jPaizg;G cgfuzq;fis toq;Fjy;
kw;Wk; GJg;gpj;jy;

Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU tplaq;fSf;Fkhd gjpTf;fl;lzk; &gh 1500/- MFk;.
xg;ge;jf;fhuu;fSf;fhd gjpTf; fl;lzk;
01- &gh 200000/- tiu
&gh 1402.50
02. &gh 200001/- Kjy; 500000/- tiu
&gh 2103.75
03. &gh 500001/- Kjy; 1000000/- tiu
&gh 2805.00
04 &gh 1000001/-Kjy; 3000000/- tiu
&gh 4998.00
05. &gh 3000001/- Kjy; 5000000/- tiu
&gh 6018.00
06. &gh 5000001/- ,w;F Nky;
&gh 7038.00
xg;ge;jf;fhuu;fs; jkJ nrhj;Jf;fspd; rhd;wpjio rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
'jiytu;. jythf;fiy ype;Jiy efu rig> jythf;fiy" vd;w Kftupf;F mDg;gg;gLk; kPs;
mspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ij epWtdj;jpw;F tUif je;J my;yJ fhRf;fl;lisapd; Clhf
nrYf;jp ,g; gzpkidapypUe;J ngw;Wf; nfhz;l khjpupg; gbtj;jpD}lhf 2021.12.31k; jpfjpf;F
Kd;du; jhq;fshy; rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;ggbtq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. midj;J
tpz;zg;ggbtq;fSk; nrayhsu;. jythf;fiy" ype;Jiy efu rig> jythf;fiy vd;w Kftupf;F
gjpT jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mj;NjhL tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ
gf;f Nky; %iyapy; 'toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpTnra;jy; 2022" vd;W Fwpg;gpl
Ntz;Lk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F gzpkid Neuq;fspy; njhiyNgrp
,yf;fk; 052 2258275 ,d; Clhf njhlHG nfhs;syhk;.

2021.11.17

vy; ghujpjhrd;>
jiytu;>
jythf;fiy ype;Jiy efu rig
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