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உண்மையிலே உங்கள பாராட்ாமை 
இருக்க முடியாது, உங்கள மைடடுமைலே அரச 
விருது தநத அரசாங்கத்தயும் பாராட்த-
தான் லேணடும்....

நீங்க சசாலே ோறது  எனககு விளங-
குது, அரசாங்கத்த விமைர்சிககிற எங்க-
ளுககு அதி்க அரச விருது எணடுதாலன 
சசாலே ேரீங்க...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்கள் த்தாடர்ா்க நீதி வழங்கு -
வதில ஏற்டட ்தாம்தம் குறி்தது த்காழும்பு ப்ராயர ்கரதி-
னால தமல்கம் ரஞ்சி்த ஆணடக்க மீணடும் ஏமாற்ற்தக்த 
தவளிப்டு்ததியுள்்ார.   

வாதுகவயில புனரகமக்்கப்டட ்கடடட்தக்த தி்றந்து 
கவக்கும் நி்கழ்வில ்கலந்துத்காணடு உகரயாற-
றும்ப்ாப்த அவர இவவாறு த்தரிவி்ததுள்்ார.   

ஈஸ்டர் தாக்குதல்களுக்கு
நீதி கிட்டப்பதில தாமதம்

கிணணியா - குறிஞ்்ாக்ப்கணியில நீரில மூழ்கி 
்டகுப்ாக்த வி்்ததுக்குள்்ான ்ம்்வம் 
த்தாடரபில மூவர க்கதுத்யயப்டடுள்்்தா்க 
த்ாலிஸார த்தரிவி்ததுள்்னர.   

பமற்டி, பமாடடார த்ாரு்த்தப்டட

கிண்ணியா ்ப்டகுப்பாடத வி்பத்து;
இயக்கிய மூன்று ந்பர்்கள் ட்கது

பலாரன்ஸ் த்லவநாய்கம்,  
ஷம்ஸ் ்ாஹிம்   

கிணணியா - குறிஞ்்ாக்ப்கணி 
்டகு வி்்ததுக்கும் அந்்த 
வி்்ததில 

கிண்ணியா படகு விபத்து விவகாரம்:

அமைச்சர் நிைல் லான்சா ்கண்டனம

இலங்க்கயில 
்ண்த ்தாள் ்யன் -்
டு்த்தகலக் குக்றப-
்க்த பநாக்்கமா்கக் 
த்காணடு அர்ாங்-
்க்த்தால 
LANKAQR 

அதிவே்க நநடுஞ்ாடை்களில   
புதிய முடையில ்கட்டண அைவீடு

ஷம்ஸ் ்ாஹிம்  

சுமந்திரன் உள்ளிடட குழுவினர அதமரிக்்கா த்ன்்றகம 
அவர்க்து ்தனிப்டட    விவ்காரம் என த்தரிவி்த்த  
அகமச்ரகவப ப்ச்ா்ர அகமச்ர ட்ஸ் அழ-
்கபத்ரும, ்ரவப்த் அகமபப்ா பவறு 

சுமந்திரன் எம்.பி குழுவினரது
விஜயம் தனிப்பட்ட விே்காரம்

இலங்க்கயில அதமரிக்்காவின் தவளிவி-
வ்காரக் த்காள்க்கயில மனி்த உரிகம்கள் 
முக்கியமானகவ என வலியுறு்ததிய அதம -
ரிக்்க உ்தவி இராஜாங்்கச த்யலா -
்ர தடானாலட லூ,  நிரந்்தர

நிரந்தர ்மாதானத்திற்கா்க
தமிழரு்டன் இடணயும் அநமரிக்்கா

ஷம்ஸ் ்ாஹிம்   

கிணணியா குறிஞ்்ாக்ப்கணி-
யில ்ாலம் அகமப்்தற்கான 
பூரவாங்்க ்ணி்கள் ஆரம்பிக்-
்கப்டடுள்்ப்தாடு இங்கு 
துரி்தமா்க ்ாலம் அகம்த -

துக் த்காடுப்ப்த அனர்த -
்த்ததினால உயிரிழந்்தவர்க-
ளுக்கு த்யயும் மி்கப த்ரிய 
நியாயம் எனவும் அகமச -்
ரகவ ஊட்கப ப்ச்ா-
்ர அகமச்ர 

குறிஞ்ாக்வ்கணியில இைந்தேர்்களுக்கு 
நஷ்ட ஈடு ேழங்குேது்டன் புதிய ்பாைம்

பலாரன்ஸ் த்லவநாய்கம்,   
ஷம்ஸ் ்ாஹிம்   

நாடடின் அரசியலகமபபுக்கிணங்்க 
அகன்தது ம்தங்்கக்யும் ்ாது்காப்து 
அர்ாங்்க்ததின் த்ாறுப்ாகுதமன பிர்த -
மர மஹிந்்த ராஜ்க் ஷ ்ாராளுமன்்ற்ததில 
த்தரிவி்த்தார.   

அ்தறகிணங்்க அகன்தது ம்தங்்களின் 
வழி்ாடடு்த ்தலங்்கக் பமம் -்
டு்ததுவ்தறகும் ்ாது்காப்்தறகும் 

நாடடில அடனத்து மதங்்கடையும்
்பாது்காப்பது அரசின் ந்பாறுபபு

 நாடடில ்தறப்ாது ்காணப்டுகின்்ற உர ்தட -
டுப்ாடடிகன ்கரு்ததிற த்காணடு ்தனியார துக்ற -
யினருக்கு இர்ாயன உர்ததிகன இ்றக்குமதி த்ய -
வ்தறகு அனுமதி வழங்்கப்டும். அ்தற்ககமய 
இர்ாயன உர இ்றக்குமதிக்கு ்தகட விதி்தது 

தவளியிடப்டட வர்த்தமானி அறிவி்த்தல இர்தது த்யயப்டுவ்தா்க 
விவ்ாய்ததுக்ற அகமச்ர மஹிந்்தானந்்த அழு்த்கமப்க த்தரிவி்த்தார.  

இது குறி்த்த புதிய வர்த்தமானி அறிவி்த்தல தவளியிடப -்
டும் என்றும் இர்ாயன உர ்ாவகனக்்கா்க 

இர்ாயன உரத்டத தனியார் 
துடையினர் இைக்குமதி ந்யயைாம்

்தமிழ்க மு்தலகமச்ர மு.்க.ஸ்டா-
லினுக்கும், இலங்க்கக்்கான இந்திய 
்ததூதுவர ப்கா்ால ்ாக்பலவுக்கு-
மிகடயில ்ந்திபத்ான்று நகட-
த்றறுள்்து. இந்்த ்ந்திபபு ்தமிழ்க 

மு்தலகமச்ர அலுவல்க்ததில 
நகடத்ற்ற்தா்க இலங்க்கயிலுள்் 
இந்திய உயரஸ்்தானி்கராலயம் ்தனது 
டுவிடடர ்த்்ததில த்தரிவி்த-
துள்்து. 

தமிழ்க முதலேரு்டன் இைங்ட்கக்்கான 
இந்திய தூதுேர் ்ந்திபபு

ஊர ்மூ்க்ததினதும், மாவடட்ததி-
லுள்் ்கடசி ஆ்தரவா்ர்களின் பவண -
டுப்காக்யும் ஏறறுக்த்காணபட 

்ாராளுமன்்ற உறுபபினர ்டட்த்தரணி 
எஸ்.எம்.எம்.முஷாரப, வரவு த்லவு 
திடட்ததுக்கு ஆ்தரவா்க வாக்்களி்த்தா-

தரன ்கரு்ததுக்்கள் த்தரிவிக்்கப்டடுள்-
்ன.  த்ா்ததுவில பிரப்த்்த-
தின் ஜம்இயய்ததுல

ஜம்இயயத்துல உைமா, ்பள்ளிோ்ல தடைேர்்கள், ்கலவிமான்்கள் உட்ப்ட

இலஙம்கயில் முதறத்டமவயா்க உயர் ததாழில்நுடப க்கபிள்்களினால் அமைக்கபபட்ட புதிய ்களனி 
பாலம கநறறு (24) புதனகிழமை ஜனாதிபதி க்காட்டாபய ராஜபக ஷ ைறறும பிரதைர் ைஹிநத ராஜ-
பக ஷ ஆகிகயாரால் திறநது மவக்கபபட்டகபாது. 

நாட்டுக்கு சுமையாகவுள்ள
ைாகாண சமைகள எதற்கு?  

மூவின ைக்களினதும பிரசசிமன்கமள தீர்்ததால்

முன்னாள் மனாகனாண அமமச்சர் அதனாவுல்னா

ஷம்ஸ் ்ாஹிம்   

சீரற்ற ்காலநிகல-
யினால ்யிர்கள் 
ப்்தமகடந்்த 
அகன்தது விவ-
்ாயி்க-
ளுக்கும் 

த்ாலன்னறுகவ - மடடக்்க்பபு 
வீதியில மன்னம்பிடடி, ஆசசி 
ப்ாக்குவ பிரப்த்்ததில டிப்தரான்-
றும், முச்க்்கர வணடியும் பநருக்கு 
பநர பமாதி வி்்ததுக்குள்்ானதில 
இருவர உயிரிழந்துள்்து-
டன், த்ண ஒருவர

பலாரன்ஸ்  
த்லவநாய்கம்   

அர்ாங்்க ஊழியர-
்களின் ஓயவு த்றும் 
வயத்தலகலகய 65 
ஆ்க அதி்கரி்த-
துள்்கம 

அதுவவ இறந்தவரகளுக்கு செய்யும் சபரும் ககஙகரியம்
வமலும் 1,000 ஆ்பத்தான ்பாைங்்களும் அட்டயாைம்   

்காணப்படடுள்ைதா்க அடமச்ர் ்டைஸ அழ்கபந்பரும நதரிவிபபு

அரசியலமைபபிலும அதுகவ கூறபபடடுள்ளது- 
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்பாதிக்்கப்பட்ட ்்கை
விே்ாயி்களுக்கும் நஷ்டஈடு

டிப்பரு்டன் ஆடவ்டா
வமாதி இருேர் ்பலி!

அர் ஊழியர்்கைது
ஓயவு ேயது 65!

சீரறற ்காலநிமலயால்

ைனனமபிடடியவில் ்சமபவம

மீள் பரிசீலமை த்சயயபப்ட கவணடும

வபராயர 
ரஞ்ஜித் ஆண்டகக கவகை ச்தரிவிப்பு

்பாராளுமன்டை தேைா்க
ேழிந்டத்த இம்ரான் முயறசி

LANKA QR ்கட்டை முமறயில் விரிவாக்கம

அரசிறகு அமழபபு வநதால் ஏறகபாம அதைரிக்க உதவி 
இராஜாங்க த்சயலாளர்

தமலைமறவாகியிருநத நிமலயில் ை்டககிபபிடிபபு

ைக்க்ளது ஏககாபிதத தீரைானகை
முஷாரப் MP யின் ைட்்ஜட்டுக்கான ஆதரவு

ஊ்ட்க ்சநதிபபில் ஊர்பபிரமு்கர்்கள் பலரும ்கரு்தது

அரொஙகம் அனுமதி; 
அமைச்சர் ைஹிநதானநத அறிவிபபு
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அபிவிருததி ைணிகம்ள ஆரம்பிக்க

அமைசசரமை சீனாவுக்கு அனுைதி

த்காழுமபு கிழககு துமறமு்க முமனயம:ஊடக சட்டஙகளில் திருததம்  
சசயய அமைசசரமை அனுைதி  

அமைச்சர் ்டளஸின 
கயா்சமனககு அஙகீ்காரம  

பிரபாகரனை பதசியத் தனலவர் 
எை விளித்த செல்வராஜா எம.பி  
்பாராளுமன்ைத்தில வநறறு ்பாரிய ்ர்சட்  பலாரன்ஸ் த்லவநாய்கம், ஷம்ஸ் ்ாஹிம்  

்தமிழீழ விடு்தகல புலி்களின் ்தகலவர பிர்ா்கரன் த்தாடர்ா -
்கவும் ்தமிழர ப்த்ம் ்றறியும் ்தமிழ் ப்தசிய மக்்கள் முன்னணி 
எம்.பி. த்லவராஜா ்கபஜந்திரன் பநறறு ்ாராளுமன்்ற்ததில 
த்தாடரசசியா்க உகரயாறறிய்தால ்க்யில ்கடுகமயா்க 
வாய்த ்தரக்்கம் ஏற்டடப்தாடு அவர ்யன்்டு்ததிய ''்தமிழர 

ப்த்ம்'', "ப்தசிய்த ்தகலவர பிர்ா்கரன்'' என்்வறக்ற ஹன்-
்ாடடிலிருந்து நீக்குமாறு ஆளும் ்தரபபு எம்.பி்கள் 
வலியுறு்ததினர. ஆனால ்க்க்கு ்தகலகம ்தாங்கிய

அேர் உடரடய ஹன்்ாடடிலிருந்து 
நீக்குமாறு ஆளும் தரபபு வ்காரிக்ட்க

2021 Xf];l; kw;Wk; 

nrg;lk;gh; khjq;fSf;Fs; 

Gjpjhf $l;bizf;fg;gl;l 

fk;gdpfspd; ngah; gl;baYld; 

rk;ge;jg;gl;l tpsk;guk; 

2021 etk;gh; 26Mk; jpfjp 

nts;spf;fpoik gpuRukhFk;.
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உலகில் அனைத்து  உல்லலாசப் 
பிரயலாணிகளிைதும் மைம் 
கவர்ந்த வரலலாற்று சிறப்புமிகக 

்தம்புளனளை நகனர னமயமலாகக ககலாண்டு 
‘்தம்புளு புரவருண’ என்னும் கெயரில்  ெத் -
திரினக கவளியீடு  உளளூர மற்றும் கவளி-
நலாட்டு உல்லலாசப் பிரயலாணிகளுககு பெலான்று 
்தம்புளனளை நகருககு வரும் மககளுககும் 
வழிகலாட்்டககூடிய சிறப்ெலாை ந்டவடிகனக 
என்ெ்தலால் அ்தற்கு ்தைது வலாழ்த்துககனளை 
வழங்குவ்தலாக  பலக ஹவுஸ் நிறுவை 
்தனலவர ஜைலாதிெதி சட்்டத்்தரணி ்டபிளயு 
்தயலாரத்ை க்தரிவித்்தலார.

்தம்புளனளை மலாநகர சனெயின் உத்திபயலாக-
பூரவ ெத்திரினகயலாை ‘ ்தம்புலு புர வருண 
ெத்திரினக’ மற்றும் இனணயத்்தளை E ெத்-
திரினக கவளியிடும் நிகழ்வு  ்தம்புளனளை 
மலாநகரசனெயின் சனெ மண்்டெத்தில் பநற்று 
முன்திைம்(23)  நன்டகெற்ற பவனலயி-
பலபய அவர இ்தனை க்தரிவித்்தலார.

்தம்புளு புரவருண ெத்திரினக கவளியீட் -
டின் மூலம் ்தம்புளனளைககு வருனக ்தரும் 
மககளுககு ப்தனவயலாை பசனவகள மற்றும் 
வசதிகனளை சரியலாை முனறயில் வழங்க 
ச்ந்தரப்ெம் கின்டககும் எைவும்  ஊ்டகத்-
துனறயின் ்தலாய் வீ்டலாை பலக ஹவுஸ் நிறு -
வைம் அப்ெணினய கவற்றிகரமலாை்தலாகக 
ப்தனவயலாை அனைத்து ெங்களிப்னெயும் 
வழங்கும் எைவும்  அவர க்தரிவித்்தலார.

அங்கு க்தலா்டர்நது பெசிய அவர’’ 
இலங்னக  மககள க்தலானகயில் ்தம்புளனளை  

நகனர ஸ்ெரிசிககலா்தவரகள மிகச் சிலபர 
ஆவர.  அ்ந்தளைவுககு எமககு ்தம்புளனளை 
நகர முககியமலாைது.  க்ட்ந்த கலாலத்தில் யுத்்த 
சமயத்தில் இரு்நது ்தம்புளனளை நலாட்டின் 
கெலாருளைலா்தலாரத்திற்கு கெரும் ெங்களிப்னெ 
வழங்கிய நகரலாகும். மரககறி, ெழ வனககள 
உளளிட்்ட உணவுப் கெலாருட்கனளை விற்-
ெ்தற்கு மற்றும் வினலககு வலாங்குவ்தற்கு 
இலங்னகயின் ெல ெகுதிகளில் இரு்நதும் 
கெரும்ெலாலலாைவரகள ்தம்புளனளை கெலாரு-
ளைலா்தலார மத்திய நினலயத்துககு அதிகளைவில் 
திை்நப்தலாறும் வருனக ்தருகின்றலாரகள.  
இ்நநலாட்களில் ஊ்டகங்களில் அதிக அளைவு 
்தம்புளனளை  நகர ெற்றி பெசப்ெடுகின்றது. 
பச்தைப் ெசனளை ககலாண்டு ெயிர ந்டவடிக-
னககனளை பமற்ககலாளவது குறித்து விவசலாயி-
களும், வியலாெலாரிகளும் மககளின் கருத்ன்த 
பகட்ென்தயும் கலாணமுடிகின்றது.  24 மணித்-
தியலாலங்களும் கசயல்ெடும் கெலாருளைலா்தலார 
மத்திய நினலயம் கலாரணமலாக  இவவலாறு 
அதிக கவைம் கசலுத்்தப்ெடுவ்தலாக நலான் 
எண்ணுகிபறன். 

இப்ெத்திரினக மூலம் கெலாதுமககளுககு 
பசனவகள மற்றும் வசதிகள குறித்து 
சரியலாை முனறயில் அறியத்்தருவப்த எமது 
பநலாககமலாகும்.்தம்புளனளை  நகரத்துககு முக-
கியமலாைக்தலாரு ந்டவடிகனகனய பமற்-
ககலாளளும் இச்ச்ந்தரப்ெத்தில்  இன்றிலிரு்நது 
பலகஹவுஸ் நிறுவைம் ்தம்புளனளை மலாநகர 
சனெயின் அனைத்து ஊ்டக ந்டவடிகனக-
களுககும்  ஒத்துனழப்பு வழங்கும் எை  
நலானும் ெணிப்ெலாளைர குழுவும் உறுதி வழங்-
குகின்பறலாம்.  

இன்று இப்ெணினய கவற்றிகரமலாக 
கசயல்ெடுத்்த அரப்ெணிப்பு்டன் கசயல்-
ெட்்ட அனைவருககும் நிறுவைத்தின் 
சலாரபில் நன்றி க்தரிவித்துக ககலாளகின்பறன் 
எை அவர க்தரிவித்்தலார.

'்தம்புளு புரவருண'   ெத்திரினக  ்தம் -
புளனளை நகரின் வரலலாற்றுத் திருப்புமுனை-
யின் சலாட்சியலாகும் ச்ந்தரப்ெம் கின்டத்்தன்த 
கெரும் ெலாககியமலாக கருதுவ்தலாக பலக 
ஹவுஸ் நிறுவைத்தின் ஆசிரியரகள குழு 
ெணிப்ெலாளைர  சிபரஷ்ட  ஊ்டகவியலலாளைர 
்தரம ஸ்ரீ கலாரியவசம் க்தரிவித்்தலார. 

 நிறுவைம் மூலம் அனைத்து உளளூரலாட்சி  
மன்றங்களுககு உரிய அபிவிருத்தி க்தலா்டர-
ெலாை கசய்திகள மற்றும் ்தகவல்கள அ்டங் -
கிய விபச்ட ெத்திரினகனய  கவளியி்ட 
்தயலாரலாக உளளை்தலாகவும் அவர க்தரிவித்்தலார. 

இச்ச்ந்தரப்ெத்தில் நலாம்   ஞலாெகப்ெ-
டுத்்த பவண்டிய சில வி்டயங்கள உளளைை.  
்தற்பெலாது  பலக ஹவுஸ் நிறுவைம்  முன்-
பைற்றகரமலாை ெலான்தயில் ெயணிககின்றது. 

பிரபயலாசைமலாை ெல பவனலத் திட்்டங் -
கனளை கசயற்ெடுத்தி வருகின்றது.  ஆைலால் 
இரண்டு வரு்டங்களுககு முன்ைர ்தற்பெலா -
ன்தய நிரவலாகம் நிறுவைத்ன்த னகபயற் -
கும் பெலாது நட்்டத்திபலபய இயங்கி 
வ்ந்தது. 2020 ம்  ஆண்டு சரியலாை முகலா -
னமத்துவத்து்டன் கசயல்ெட்டு இரண்டு 
வரு்டங்களுககுப் பின்ைர 220 மில்லியன் 
ரூெலா இலலாெத்ன்த  இவவரு்டம் கெற்றுள -
ளைது. 

முழு நலாடுபம ககலாவிட் க்தலாற்றலால் பிரச் -
சினைனய ச்நதித்துளளை  இவபவனளையில் 
ஊழியரகளின் சம்ெளைம் மற்றும் ககலாடுப் -
ெைவுகனளை  வழங்கும் நினலககு நிறுவ -
ைத்ன்த ககலாண்டு வர முடி்நதுளளைது.  அர-
சலாங்கத்தி்டம் இரு்நது எவவி்த ெணத்ன்தயும் 
கெறலாமல் இவவலாறலாை முன்பைற்றகரமலாை  
நினலககு வ்நதுளளை ஒபர  அரச ஊ்டக நிறு -
வைம்  பலகஹவுஸ் மலாத்திரபம. நிரவலாகம்  
புதிய மலாற்றங்களுககு ஏற்றவலாறு திட்்டங்-
கனளை பமற்ககலாண்டு கசயல்ெடுவப்த  இ்ந்த 

முன்பைற்றத்திற்கு கலாரணமலாகும் எை அவர 
க்தரிவித்்தலார. ்தம்புளனளை மலாநகரசனெயின் 
பமயர ஜலாலிய ஒெலா்த ்தம்புளனளைககு வருனக 
்தரும் உளளூர மற்றும் கவளிநலாட்டு உல்லலா-
சப்  பிரயலாணிகளுககு பெலான்று நலாட்டின் 
நலாலலா புறமும் இரு்நது ்தம்புளளை கெலாரு -
ளைலா்தலார மத்திய  நினலயத்துககும்  வருனக 
்தருெவரகளுககு  வழிகலாட்்டல்கனளை கெற 
‘்தம்புளு புரவருண’  ெத்திரினக கெரும் உ்த-
வியலாக இருககும் எை க்தரிவித்்தலார.

்தற்பெலாது  ்தம்புளனளை கெலாருளைலா்தலார 
மத்திய நினலயம் தூங்கலா நகரமலாக மலாறி வரு -
கின்றது.  அ்தனை அவவலாறு பமம்ெடுத்்த 
கலாரணமலாக அனம்ந்த ஜைக ெண்்டலார க்தன்-
ைகபகலான்  மற்றும் ெலாரலாளுமன்ற உறுப்பிைர 
பிரமித்்த ெண்்டலார க்தன்ைகபகலான் ஆகிபயலா-
ருககு ்தம்புளனளை  நகர மககளின்  ககௌரவம் 
கின்டககும் எைவும் அவர க்தரிவித்்தலார.

2011ஆம் ஆண்டு மலாநகர சனெனய 
அனமகக  ெங்களிப்பு கசய்்த அன்னறய 
ஜைலாதிெதி, ்தற்பெலான்தய பிர்தமர  மஹி்ந்த 

ரலாஜெக ஷவுககும்  ்தற்பெலாது ்தம்புளனளை 
நகர அபிவிருத்திககலாக விபச்ட ெணியலாற்-
றும் ஜைலாதிெதி பகலாட்்டலாெய ரலாஜெக்ஷவுக-
கும்  மற்றும் நிதி அனமச்சர ெசில் ரலாஜெக்ஷ-
வுககும் இச்ச்ந்தரப்ெத்தில் ்தைது நன்றினய 
க்தரிவித்துக ககலாளவ்தலாகவும் பமயர க்தரி-
வித்்தலார..

நிகழ்வில் பலகஹவுஸ் நிறுவை பிரதிநிதி -
களைலாக ஆசிரியர குழு ெணிப்ெலாளைர சிபரஷ்ட 
ஊ்டகவியலலாளைர ்தரம ஸ்ரீ கலாரியவசம், பிரதி 
கெலாது முகலானமயலாளைர சிசிர நலாத் அதிகலாரி 
ஆகிபயலாரு்டன் ்தம்புளனளை பமயர ஜலாலியலா 
ஒெலாத்்த,  பிரதி பமயர சமீர ஜயபசகர,  நகர 
ஆனணயலாளைர டி .எம். ஆர. பி ்தசநலாயகக,  
நகரசனெ உறுப்பிைரகள, ்தம்புளனளை நகனர 
பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் சிபரஷ்ட அரச 
அதிகலாரிகள உளளிட்்ட ெலரும் இ்நநிகழ்-
வில் கல்நது ககலாண்்டைர.

‘லக சில்ெ’ இலத்திரனியல் விற்ெனை இனணய-
்தளை ஆரம்ெத்து்டன் உருவலாகும் ‘லக சில்ெ’ டிஜிட்்டல் 
பமன்ட இ்நநலாட்டின் னகவினைப் கெலாருட்கள கனல-
ஞரகளுககு சரவப்தச ச்நன்தனய கவற்றிககலாளளும் 
ெலான்தனய கலாட்டும் எை னகத்க்தலாழில் அனமச்சர  
விமல் வீரவன்ச க்தரிவித்்தலார.

ெத்்தரமுல்ல பவலாட்்டரஸ் எஜ் பஹலாட்்டலில் 
நன்டகெற்ற ப்தசிய னகவினைப்கெலாருட்கள 
சனெ,  ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுர ெல்கனலககழகத்தின் ஒத்-
துனழப்பு்டன் நிரமலாணித்்த www.lakshilpa. Com 
இனணயத்்தளைத்ன்த ஆரம்பித்து னவககும் நிகழ்-
வில் கல்நது ககலாண்்ட பெலாப்த அவர இவவலாறு 
க்தரிவித்்தலார.

ஊ்டக அனமச்சர ்டலஸ் அழகப்கெரும,  வினளை-
யலாட்டுத்துனற மற்றும் இனளைஞர விவகலார அனமச்-
சர நலாமல் ரலாஜெக ஷ ஆகிபயலாரும் விபச்ட அதி-
திகளைலாக இவவிழலாவில் கல்நது ககலாண்்டலாரகள. 
வரபவற்புனர இரலாஜலாங்க அனமச்சின் கசயலலாளைர 
எம்.ஏ.பி.வி ெண்்டலாரநலாயககவலால் நிகழ்த்்தப்ெட்-
்டப்தலாடு,அனமச்சர நலாமல் ரலாஜெகச, ரலாஜலாங்க 
அனமச்சர பிரசன்ை ரணவீர ஆகிபயலாரும் அங்கு 
உனர நிகழ்த்திைலாரகள. 

‘தம்புளு  புரவருண’தம்புள்ளைக்கு 
வருபவர்களுக்கு வழி்காட்டியா்க அ்ையும்
லேக் ஹவுஸ் நிறுவன தலேவர்

தமிழில் வீ.ஆர். வயலட்...?

'லக் சில்்ப’  இமையததளம  ஆரம்பம

இலஙமகை அரசாஙகைததின் விசசட விருந்தினராகை வருமகை தந்துளள அரூஸியததுல் கைாதிரியயா தரீக்கைாவின் ஆன் -
மிகைத தமலவர் அஷ்ஷெயக் அல்லாைா ஜைாலிமய  வரசவற்கும நிகைழ்வு சநற்று கைாலி மிலிததுவ முஹிதீன் 
தரீக்கைாவில் நமட்்பற்்ற ச்பாது...                                                       (்படஉதவி: ்ைாஹைட் ஸஹரான்)  

இ்றந்த ஆதைாக்கைள தினதமத முன்னிட்டு சலக்ஹவுஸ் கிறிஸ்தவ சஙகைததினரின் ஏற்்பாட்டில் விசசட திருப்பலி பூமஜ வழி்பாடுகைள ்கைாழுமபு ்பஙகின் ்வகுஜன ்தாடர்்பாடல் ்பணிப்பாளர் அருட்தந்மத ஜூட் கிரிஷொந்த தமலமையில் சநற்று (24) நமட்்பற்்றது.நிகைழ்வில் 
சலக்ஹவுஸ் ஸ்தா்பகைர் அைரர் டி.ஆர். விசஜவர்ததன உட்்பட நிறுவனததில் சசமவயாற்றி உயிரிழந்த அமனதது ஆதைாக்கைளுக்கைாகைவும விசசட பிரார்ததமனகைள நமட்்பற்்றன.                                                                                            (்படம: சுதத ைலவீர)



கனடிய எம்.பிககளுடன்  
சுமந்திரன், சாணககியன்  
கலந்துரரயாடல்

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைப் -
பின் பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்க -
ளான, எம்.ஏ.சுைந்திரன் ைற்றும் 
இராசைாணிக்்கம் சாணக்கியன் 
ஆகிதயார ்கதனடிய பாராளு-
ைன்்ற உறுப்பினர்கள் சிலமர சந்-
தித்து ்கலந்துமரயாடியுள்ளனர.   

்கதனடிய பாராளுைன்்ற உறுப்-
பினர ஒருவரின் அமைப்பின்தப-
ரில், ்கதனடிய பாராளுைன்்றத்-
துக்கு (23) சசன்றிருந்ததபாது, 
இந்தச் சந்திப்பு நம்டசபற்்ற-
தா்க பாராளுைன்்ற உறுப்பினர 
இராசைாணிக்்கம் சாணக்கியன் 
தனது மு்கநூலில் சதரிவித்துள் -
ளார.   

இதன்தபாது 15 இற்கும் தைற்-
பட்ட பாராளுைன்்ற உறுப்பினர-
்களு்டன் சந்திப்பு நம்ட-
சபற்றுள்ளது.   

ஊடகவியலாளரகளுககான   
'அசிதிசி ஊடக காப்புறுதி'
ஷம்ஸ் பாஹிம்   

ஊ ்ட ்க வி ய ல ா ள ர ்க ளு க் கு 
'அசிதிசி ஊ்ட்க ்காப்புறுதி ' 
வைங்கும் நி்கழ்வு ஜனாதிபதி 
த்காட்டாபய ராஜபக்ஷ ைற்றும் 
பிரதைர ைஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகி-
தயாரின் தமலமையில் டிசம்பர 
02 ஆம் தி்கதி நம்டசப்றவுள்ள-
தா்க அமைச்சரமவப் தபச்சாள-
ரும் சவகுஜன ஊ்ட்கம் ைற்றும் 
த்கவல்தும்ற அமைச்சருைான 
்டலஸ் அை்கப்சபருை சதரிவித்-
தார.    அரசாங்்க த்கவல் திமணக்-
்களத்தில் தநற்று (24) நம்டசபற்்ற 
ஊ்ட்கவியலாளர சந்திப்பில் ்கலந்-
துச்காண்டு ்கருத்து சதரிவிக்கும் 
தபாதத அவர தைற்்கண்்டவாறு 
சதரிவித்தார.   ஊ்ட்க நிறுவனங்-
்களினததா, ஊ்ட்கவியலாளர்களி-
னததா எவ்வித பங்்களிப்புமின்றி 
அரச சபாறுப்பா்க ்கருதி இந்தப் 
பணிமய தைற்ச்காள்ள தீரைா-
னிக்்கப்படடுள்ளதா்கவும் அவர 
தைலும் குறிப்பிடடுள்ளார.   

மனனா எம்.பி  
வீடு திரும்பினார

ச்காவிட  
ச த ா ற் றி -
னால் சு்க -
வீ ன மு ற் று 
்க ்டந் த  
பத்து நாட -
்க ள ா ்க 
ை ரு த் து வ -
ை ம ன யி ல் 
அ னு ை -

திக்்கப்படடிருந்த தமிழ் முற் -
தபாக்கு கூட்டணி தமலவர 
ைதனா ்கதணசன் பூரண சு்கம் 
சபற்்ற நிமலயில் தநற்று 
வீடு திரும்பினார.   ஊ்ட்கங்்க -
ளுக்கு இது பற்றி ்கருத்து கூறிய 
ைதனா எம்பி, “சு்கவீனமுற்்ற 
தவமளயில் எனக்கு ஆறுதல் -
்கமளயும், ஆதலாசமன்கமள -
யும் சதரிவித்து, ைத வழிபாடு்க -
ளிலும் ஈடுபடடு, அன்மபயும், 
நம்பிக்ம்கமயயும் தநரடியா -
்கவும், ஊ்ட்கங்்கள், சதா்டரபு 
சாதனங்்கள் மூலைா்கவும் சதரி -
வித்த  அன்புள்ளங்்கள் அமன -
வருக்கும் எனது இதயபூரவ -
ைான நன்றி்கமள சதரிவித்து 
ச்காள்கித்றன்” என சதரிவித் -
துள்ளார.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 25 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம - கார்த்தினக  9

இன்னறைய சு்பதினம

25 முதல் 27 வனர

ததாழுனக 
நநரம

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 11.59
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.05

 நைஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - சுகம

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: அமிர்த-சித்த நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல143.01 149.30

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.00

குவைத் டினொர் 665.86

ஓெொன் ரியொல் 522.98

கட�ொர் ரியொல் 55.29

சவூதி ரியொல் 53.68

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.81

நாணய
மாற்று

யாழ். நல்லூர் சங்கிலியன் பூங்்ா
நி்ழ்வு குறித்து தவறான பரப்புரர

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள இந்திய 
துமணத்தூதர்க ச்கான்சூல் 
சஜனரல் நி்கழ்சவான்றில் ்கலந்து 
ச்காண்்டமை சதா்டரபா்க தவ்றான 
ஊ்ட்க அறிக்ம்க்கள் சவளியாகியுள்-
ளதா்க உயரஸ்தானி்கராலயத்தின் 
தபச்சாளர (22) அறிக்ம்கசயான்ம்ற 
சவளியிடடுள்ளார.  

அந்த ஊ்ட்க அறிக்ம்கயில் கூ்றப் -
படடுள்ளதாவது :

யாழ்.  நல்லூரிலுள்ள சங்கி-
லியன் பூங்்காவில் இ்டம்சபற்்ற 
நி்கழ்வு சதா்டரபில் தவ்றான ஊ்ட்க 
அறிக்ம்க்கள் சவளியாகியுள்ளன. 
ச்கான்சூல் சஜனரலுக்கு எந்தவி-
தைான முன்னறிவிப்பும் இல்லாத-
மையால் இந்த நி்கழ்வின் ஏற்பாட-
்டாளர்களு்டதனா உத்திதயா்கபூரவ 
நி்கழ்வுக்கு அப்பால் அவர்களின் 
சசயற்பாடு்களு்டதனா எந்தவிதத்தி -
லும் இமணத்துப்பாரக்்க முடியாது.

குறித்த நி்கழ்வில் ்கலந்துச்காண்்ட 
ச்கான்சூல் சஜனரல் விடுதமலப்பு -
லி்களுக்கு ைரியாமத சசலுத்தியதா்க 
சில ஊ்டங்்களில் சசய்தி்கள் சவளி-
யாகியிருந்தன. 

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள இந்திய 
ச்கான்சூல் சஜனரல் ்க்டந்த 20 
ஆம் தி்கதி யாழ்ப்பாணம் நல்லூரி -
லுள்ள சங்கிலியன் பூங்்காவில் நம்ட-
சபற்்ற பசுமைக் ்கண்்காடசி ஒன்றின் 
அங்குராரப்பண நி்கழ்வில் ்கலந்து-
ச்காண்டு ைரக் ்கன்று்கமள வைங்கி-
யமை சதா்டரபா்க தவ்றான ஊ்ட்க 
அறிக்ம்க்கள் சவளியாகியுள்ளமத 
நாம் ்காண்கின்த்றாம்.   

அமைப்பின் பிர்காரதை அவர 
இந்த நி்கழ்வில் ்கலந்துச்காண்்டார. 
தைலும் அவருக்கு எந்தவிதைான 
முன்னறிவிப்பும் இல்லாதமையால் 
இந்த நி்கழ்வின் ஏற்பாட்டா-
ளர்களு்டதனா 

அரசு ஊழியர்்ளின் ஓய்வு பபறும் வயது:  

தலாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்  

அரசாங்்க ஊழியர்களின் ஓய்வு 
சபறும் வயது 65 என்பமத அரசாங்-
்கம் ்கண்டிப்பாக்்கவில்மல என 
சபாது நிரவா்க ைா்காண சமப்கள் 
ைற்றும் உள்ளூராடசி அமைச்சர ஜன்க 
பண்்டார சதன்னத்கான் பாராளுைன்-
்றத்தில் சதரிவித்தார.  

அதற்கிணங்்க அரசாங்்க ஊழியர-
்கள் தைது 55 வயமத நிம்றவு சசய்த 
பின்னர விரும்பிய மும்றயில் ஓய்-
வுசபறும் ்காலத்மத தீரைானித்துக் 
ச்காள்ள முடியும் என்றும் அமைச்சர 
சமபயில் சதரிவித்தார.  

அரசாங்்க ஊழியர்களின் ஓய்வு 

சபறும் வயமத 65 ஆ்க நிரணயிப்-
பதற்கு அமனத்து சதாழிற்சங்்கங்்க-
ளு்டனும் தபச்சுவாரத்மத ந்டத்தப்-
படத்ட தீரைானம் எடுக்்கப்பட்டது. 
அத்து்டன் ஓய்வூதிய ச்காடுப்பனவில் 
நிலவும் முரண்பாடு்கள் சதா்டரபி-
லும் தபச்சுவாரத்மத்கள் ந்டத்தப்-
படடு வருகின்்றன. அது சதா்டரபில் 
இதுவமர எந்த தீரைானமும் தைற்-
ச்காள்ளப்ப்டவில்மல என்றும் சிலர 
அது சதா்டரபில் விைரசனங்்கமள 
தைற்ச்காண்டு வருகின்்றனர என்றும் 
அவர சதரிவித்தார.  

பாராளுைன்்றத்தில் தநற்று சபாது 
நிரவா்க, ைா்காண சமப்கள் ைற்றும் 

உள்ளூராடசி சமப அமைச்சு உள்-
ளிட்ட அமைச்சுக்்கள் மீதான வரவு 
சசலவுத் திட்ட குழுநிமல விவாதத்-
தில் உமரயாற்றும் தபாதத அமைச்சர 
இவ்வாறு சதரிவித்தார.  

எைது அரசாங்்கத்தின் ்காலத்தில் 
அரச தும்ற சவற்றி்டங்்கள் நிரப்பப்-
படடு அரச தும்றமய பலப்படுத்தும் 
ந்டவடிக்ம்க்கள் முன்சனடுக்்கப்-
படடுள்ளன.ச்காதரானா மவரஸ் 
பாதிப்பு ்காலங்்களிலும் வளரச்சிய-
ம்டந்த நாடு்களுக்கு சைைா்க எைது 
நாடடிலும் அரச நிரவா்க ந்டவடிக்-
ம்க்கமள முன்சனடுக்்கப்படுகின்்றன 
என்்றார.

புதிய சட்டம் உருவாக்கியய
மாகாண சபபத் யேர்ேல்
தலாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்   

நம்டமும்ற சட்டத்திற்கிணங்்க 
ைா்காண சமபத் ததரதமல ந்டத்த 
முடியாத நிமல ்காணப்படுவதால் 
புதிய சட்டம் ஒன்ம்ற உருவாக்கி 
ைா்காணசமபத் ததரதமல ந்டத்துவ-
தற்கு அரசாங்்கம் ந்டவடிக்ம்க எடுக்-
கும் என சமப முதல்வரும் அமைச் -
சருைான திதனஷ் குணவரதன 
பாராளுைன்்றத்தில் சதரிவித்தார.   

பாராளுைன்்றத்தில் தநற்று ைா்கா-
ணசமப ததரதல் சதா்டரபில் ஐக்கிய 
ைக்்கள் சக்தி எம்பி ரஞ்சித் ைத்து-
ைபண்்டார எழுப்பிய த்கள்விக்கு 
பதிலளிக்கும் தபாதத அமைச்சர 
திதனஷ் குணவரதன இவ்வாறு சதரி-
வித்தார.   

அது சதா்டரபில் அவர தைலும் 
சதரிவிக்ம்கயில்:   

 நம்டமும்ற சட்டத்திற்கிணங்்க 
ைா்காண சமபத் ததரதமல ந்டத்த 
முடியாது என உச்சநீதிைன்்றம் தீரப்பு 
வைங்கியுள்ளது. புதிய சட்டம் இயற்-
றுைாறும் நீதிைன்்றம் அறிவுறுத்தியுள் -
ளது.எைது முன்னாள் ஜனாதிபதியும் 
அது சதா்டரபில் நீதிைன்்றம் சசன்-
றிருந்தார. அந்த வம்கயில் புதிய 
சட்டம் ஒன்ம்ற உருவாக்குவதற்கு 
நாம் இணக்்கம் சதரிவித்துள்தளாம்.

அதற்கிணங்்க புதிய சட்டம் ஒன்ம்ற 
உருவாக்கி ைா்காணசமப ந்டத்து-
வதற்்கான ந்டவடிக்ம்க்கமள நாம் 
எடுத்துள்தளாம்.   உங்்களது ்காலத்-
தில் நீங்்கள் சசய்த தவம்ற

தற்பாரதய சட்டத்திறகிணங்் ்தர்தரை ந்டத்த முடியாத நிரை

்பாராளுைன்றைத்தில்
அனைச்சர் திநனஷ்
குணவர்தன ததரிவிப்பு

ஊ்ட் சட்டங்்ளில் திருத்தம்  
பசய்ய அரைசசரரவ அனுைதி

ஊ ்ட ்க வி ய ல ா ள ர ்க ள் 
ைற்றும் ஊ்ட்க நிறுவ-
னங்்களுக்கு தற்தபாது 
நம்டமும்றயிலுள்ள சட -
்டங்்கமள திருத்துவதற்கு 
அமைச்சரமவ அங்கீ்கா-
ரம் வைங்கியுள்ளது.   

ஊ்ட்கத்தும்ற அமைச் -
சர ்டலஸ் அை்கப்சப-
ருை சைரப்பித்த தயாச-
மனக்த்க அமைச்சரமவ 
அங்கீ்காரம் வைங்கியுள்ளது.   

சட்டங்்கள், சரவததச சட்டங்்கள், 
ததசிய ைற்றும் சரவததச ஊ்ட்க நிறு -
வனங்்களின் சசயற்பாடு்கள் சதா்டர-
பா்க விதச்ட ்கவனம் சசலுத்தி 
இலங்ம்க ஊ்ட்க ச்காள்ம்க-
சயான்ம்ற தயாரிப்பது சதா்டரபா்க 
தற்தபாது ்கவனம் சசலுத்தப்படடுள் -
ளதா்க ஊ்ட்க அமைச்சர சதரிவித்-
தார.   

சமூ்க ஊ்ட்கங்்கள் உடப்ட ஊ்ட -
்கங்்களின் பயன்பாடு ைற்றும் 
ந்டத்மத பற்றிய சதாழில்சார தி்றன்-

்கள் ைற்றும் ்கல்வியு்டன் 
கூடிய ஊ்ட்கவியலாளர-
்கமள முன்மவப்பதற்கு 
ததமவயான பின்ன-
ணிமய உருவாக்்க தவண் -
டியதன் அவசியமும் 
குறிப்பி்டப்பட்டது.   

உல்களாவிய தபாக்கு-
்கள் ைற்றும் சவகுஜன 
ஊ்ட்கங்்கள் ைற்றும் 
சதா்டரபா்டல் தும்ற-

்களில் ஏற்படடுள்ள அபிவிருத்தி-
்கமள ்கருத்திற்ச்காண்டு டிஜிட்டல் 
சதாழில்நுடபத்திற்கு ததமவயான 
வசதி்கமள வைங்குவதும் குறிப்பி -
்டத்தக்்கசதனவும் ஊ்ட்க அமைச்சர 
குறிப்பிட்டார.   

இதன் விமளவா்க, ஊ்ட்கவியலா-
ளர்கள் ைற்றும் சவகுஜன ஊ்ட்க நிறு -
வனங்்கள் சதா்டரபா்க தற்தபாதுள்ள 
சட்டங்்கள் ைற்றும் ச்காள்ம்க்கள் 
ைற்றும் சநறிமும்ற்கமள திருத்துவ -
தற்்கான ததமவ அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட-
தா்க அவர குறிப்பிட்டார.   

இலங்ம்க தும்றமு்க அதி்காரசமபயின் 
கீழ் முழுமையா்க இயக்்கப்படும் முமன -
யைான கிைக்கு ச்காள்்கலன் முமன -
யத்மத ்கட்டம் ்கட்டைா்க அபிவிருத்தி 
சசய்வதற்்கா்க அமைச்சரமவ அங்கீ்காரம் 
வைங்கியுள்ளது.  

ச்காழும்பு தும்றமு்கத்தின் கிைக்கு 
ச்காள்்கலன் முமனயத்தின் இரண்்டாம் 
்கட்டத்தின் சிவில் தவமல்களுக்்கா்க சர -
வததச தபாடடி விமலமுறி த்காரப்பட -
டுள்ளத்டன், 03 விமலமுறி்கள் சைரப் -
பிக்்கப்படடுள்ளன.   இவ்விமலமுறி்கள் 
சதா்டரபா்க அமைச்சரமவயால் நியமிக் -
்கப்படடுள்ள சபறும்கக் குழுவின் பரிந்து -
மர்களுக்்கமைய இந்த ஒப்பந்தம் அக்ஷன் 

இன்ஜினியரிங் ்கம்பனி ைற்றும் மசனா 
ஹாபர இன்ஜினியரிங் ்கம்பனி லிமிட -
்டட கூடடு வணி்கத்திற்கு வைங்குவதற் -
்கா்க தும்றமு்கங்்கள் ைற்றும் ்கப்பல்தும்ற 
அமைச்சர சைரப்பித்த தயாசமனக்கு 
அமைச்சரமவ அங்கீ்காரம் வைங்கியுள் -
ளது.  

ப்ாழும்பு கிழக்கு துரறமு் முரனயம்:

மூவின ைக்்ளினதும் பிரசசிரன்ரை தீர்த்தால்

முன்னாள் ைா்ாண அரைசசர் அதாவுல்ைா
தலாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்  

தமிழ், முஸ்லிம், சிங்்கள ைக்்களின் 
பிரச்சிமன்கமள தீரக்்க முடியுைா்க 
இருந்தால் நாடடுக்கு சுமையா்க-
வுள்ள ைா்காண சமப மும்ற எதற்கு? 
அதமன ஒழிக்்க தவண்டுசைன 
ைக்்கள் ்காங்கிரஸ் தமலவர ஏ.எல்.
எம்.அதாவுல்லா எம்.பி சதரிவித்-
தார.  

சாய்ந்தைருதுக்கு பிரததச சமப-
சயான்ம்ற உருவாக்்க தவண்டும் 

என்றும் ச்கலரும் ஒன்று-
படடு வாைக்கூடிய புதிய 
அரசியலமைப்சபான்று 
அமைக்்கப்ப்ட தவண்டு-
சைன்றும் அவர சதரிவித்-
தார.  

இரண்்டாம் நாள் 
குழுநிமல விவாதத்தில் 
உமரயாற்றிய அவர,

கி ண் ணி ய ா வி ல் 
நம்டசபற்்ற எதிரபா-
ராத விபத்துசதா்டரபில் தவதமன 
அம்டகித்றாம்.திருத்காணைமல 

ைாவட்டத்திலுள்ள முத-
லாவது பாலத்திற்கு 
ைஹிந்த ராஜபக்ஷவும் 
நானும் தான் அடிக்்கல் 
ந ா ட டி ம வ த் த த ா ம் . 
நீண்்ட ்கால கும்றபா-
்டா்க இருந்த பாலங்்கள் 
அ ம ை க் ்க ப் ப ட ்ட ன . 
மும்றயான பாலம் இன்றி 
ைக்்கள் பாதிக்்கப்பட-
டுள்ளனர. குறிஞ்சாக்த்க-

ணியில் பாலம் ்கட்டப்ப-
்டாத கும்றபாடு இருக்கி்றது. 

அனைச்சர் டலஸின் நயாசனனக்கு அங்கீகாரம  

கிண்ணியா ப்டகு விபத்து;
சரபயில் TNA அனுதாபம்
தலாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்   

 கிண்ணியா குறிஞ்சாக்த்கணி ப்ட-
குப்பாமத விபத்து அனரத்தத்தில் 
பா்டசாமல ைாணவர்கள் நான்குதபர 
உடப்ட ஆறு தபர ைரணைம்டந்த சம்-
பவம் சதா்டரபில் தமிழ் ததசியக்கூட-
்டமைப்பு தைது ஆழ்ந்த அனுதாபத்மத 
சதரிவித்துக் ச்காள்வதா்க எஸ்.சிறீத-
ரன் எம்.பி பாராளுைன்்றத்தில் சதரிவித்-
தார.   

பாராளுைன்்றத்தில் தநற்று புத்தசா-
சன, சைய ைற்றும் ்கலாசார அலுவல்்கள் 
அமைச்சு,ததசிய ைரபுரிமை்கள், சபாது-
நிரவா்க, ைா்காணசமப்கள் ைற்றும் உள்-
ளூராடசி அமைச்சு உள்ளிட்ட அமைச்-
சுக்்களின் வரவு சசலவுத் திட்டம் 
மீதான குழுநிமல விவாதத்தில்   

உமரயாற்றும்கயிதலதய அவர 
இவ்வாறு சதரிவித்தார. விவாதத்தில் 

சதா்டரந்தும் உமரயாற்றிய அவர, 
திருத்காணைமல குறிஞ்சாக்த்கணி 
ஆற்றில் சசவ்வாய்க்கிைமை ்காமல 
பா்டசாமல ைாணவர்கள் நான்குதபர 
உடப்ட ஆறுதபர ைரணித்த சம்பவம் 
நாடடில் சபரும் ்கவமலமயயும் 
அவலத்மதயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பா்டசாமல ைாணவர்கள் உடப்ட 
இருபதிற்கும் தைற்படத்டார ப்டகுப் 
பாமதயில் பயணித்த தவமள இந்த 
அனரத்த சம்பவம் இ்டம்சபற்றுள்ளது.  

ப்டகு ்கவிழ்ந்த அனரத்தத்தில் 6 தபர 
உயிரிைந்துள்ளனர. ஒதர குடும்பத்மத 
தசரந்த தாயும் இரு பிள்மள்களுைா்க 
3 தபர பலியாகியுள்ளனர. அத்து்டன் 
தைலும் ஒதர குடும்பத்மதச் தசரந்த 
இரு சத்காதரர்களும் உயிரிைந்துள்ள-
னர. இது மி்கவும் ்கவமல தரக்கூடிய 
சம்பவைாகும் என்றும் அவர தைலும் 
சதரிவித்தார. 

நாடடுக்கு சுபமயாகவுள்ள
மாகாண சபபகள எேற்கு?  

படபஜெடடுக்கு ஆதரவளித்த மு.்ா.
எம்.பிக்்ள் ்டசியிலிருந்து இர்டநிறுத்தம்

வரவு - சசலவுத் திட்டத்தின் 
இரண்்டாம் வாசிப்பு மீதான 
வாக்ச்கடுப்பிற்கு ஆதரவு 
வைங்கிய ஸ்ரீ லங்்கா முஸ்லிம் 
்காங்கிரஸின் உறுப்பினர்களான 
எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்,மபசல் 
்காசிம்,ஹாபிஸ் நஸீர அஹைட 
ஆகிதயார ்கடசியின் உறுப்பு -
ரிமையிலிருந்து இம்டநிறுத்-
தப்படடுள்ளதா்க ஸ்ரீலங்்கா 
முஸ்லிம் ்காங்கிரஸ் அறிவித் -
துள்ளது.  

2022 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
வரவு - சசலவு திட்டத்திற்கு 
ஆதரவு வைங்்க கூ்டாது என 
்கடசி உயர பீ்டத்தின் தீரைா-
னத்துக்கு எதிரா்க சசயற்படடு 

பாதீடடுக்கு ஆதரவு வைங்கி-
யமையினால் இத் தீரைானம் 
எ டு க் ்க ப் ப ட டு ள் ள து . அ து 
சதா்டரபில் அவர்களி்டம் 
விளக்்கம் த்காரப்படடுள்ளதா்க 
ஸ்ரீ லங்்கா முஸ்லிம் ்காங்கிரஸ் 
குறிப்பிடடுள்ளது.

இதததவமள வரவு - சசலவு 
திட்டத்திற்கு ஆதரவா்க வாக்்க-
ளித்த அகில இலங்ம்க ைக்்கள் 
்காங்கிரஸ் ்கடசியின் பாரா -
ளுைன்்ற உறுப்பினர்களான 
இஷ்ஹாக் ரஹைான், அலி சப்ரி 
ைற்றும் முஷாரப் முதுநபீன் 
ஆகிதயாமர ்கடசியின் உறுப்பு-
ரிமையிலிருந்து இம்டநிறுத்தி, 
ஒழுக்்காற்று ந்டவடிக்ம்க முன் -

சனடுக்்க ஏ்கைனதா்க தீரைா-
னிக்்கப்படடுள்ளதா்க அகில 
இலங்ம்க ைக்்கள் ்காங்கிரஸ் 
அறிக்ம்க சவளியிடடுள்ளது.

்கடசியின் தீரைானத்திற்கு 
எதிரா்க 2022ஆம் ஆண்டுக் -
்கான வரவு-சசலவு திட்டத்தின் 
இரண்்டாம் வாசிப்பு மீதான 
வாக்ச்கடுப்பிற்கு ஆதரவா்க 
வாக்்களித்த அகில இலங்ம்க 
ைக்்கள் ்காங்கிரஸின் பாராளு-
ைன்்ற உறுப்பினர்கள் ்கடசியின் 
உறுப்பினர பதவியில் இருந்து 
இம்டநிறுத்தப்படடுள்ளதா்க 
அகில இலங்ம்க ைக்்கள் ்காங்-
கிரஸ் ்க்டந்த 22 ஆம் தி்கதி 
அறிக்ம்க சவளியிடடுள்ளது.  

அபிவிருத்தி பணி்ரை ஆரம்பிக்்
அரைசசரரவ சீனாவுக்கு அனுைதி

யாழ். இந்திய தகான்சியூநலட் காரியாலயம விளக்கம   

அனைச்சர் ஜனக ்பணடார ததன்னக்நகான் ததரிவிப்பு

65 எனபபே அரசாஙகம்   
கண்டிப்பாக்க வில்பலை  



கிண்ணியா பிரதேசமெங்கும் 
பலதே அதிர்ச்சியும், தசாகமும் 
நிறைநே மசய்தியுடன் தேற்று-

முன்தினம் காறல மபாழுது புலர்நேது. 
ெககள் முேலில் அச்மசய்திறய ேம் -
பவில்றல. மெறும் ெேநதியாக அச்-
மசய்தி இருககக கூடாோ என்று பலர் ஏங் -
கினர். ஆனால் அச்மசய்தி உண்றெோன் 
என்பது பின்னர் மேரிநது விடடது.

படகு விபதது ேடநே ஆற்றுப் 
பகுதிறய தோககி ெககள் உடனடியா -
கதெ விறரநதோடினர். படகில் மசன்ை -
ெர்களின் குடும்பததினர் அலடியடிதே-

படி சம்பெ இடததுககு 
ஓதடாடிச் மசன்ைனர். 
எது ேடககக கூடா-
மேன்று அறனெரும் 
நிறனதேனதரா, அது 
ேடநதே விடடது.  

கு றி ஞ ச ா க த க ணி 
ஆறு இப்பிரதேசத-
றேச் தசர்நே ஆறு 
தபறர அநீதியா -
கப் பலி மகாண்டு 
விடடது. கிண்ணியா 
பிரதேசதறே துயரம் 
சூழ்நது மகாண்டது. அங்கு தசாகம் 
இன்னும் ேணியவில்றல. அழுறகக 
குரல்கறைதய எங்கும் தகடக முடிகின் -
ைது.  

இவொைானமோரு அனர்தேம் இடம்-
மபறுெேற்கு எங்தகாமொரு இடததில் 
நிலவுகின்ை அலடசியதெ முேற் காரண -
ொக இருகக தெண்டும். அககாரணம் 
என்ன?   

இதுதெ பலரது உள்ைததிலும் எழு -
கின்ை வினாொக உள்ைது.  

திருதகாணெறல ொெடடததின் 
கிண்ணியா மபாலிஸ் பிரிவுககுடபடட 
குறிஞசாகதகணி பகுதியில் தசறெயில் 
ஈடுபடுதேப்படடிருநே படகுப் பாறே 
உறடநது தபாகும் ெறர சம்பநேப்படட 
அதிகாரிகள் எெரும் அங்கு நிலவிய 
குறைபாடு என்னமென்பறே கெனிக-
கவில்றலமயன்பதே ெககளுறடய 
மபாதுொன குற்ைச்சாடடாகும்.  

கிண்ணியா பிரதேச மசயலாைர் பிரி-
வுககுடபடட பகுதியில் நிர்ொணிககப்-
படடு ெரும் இநேப் பாலம் ேல்லாடசி 
அரசாங்கததினால் நிர்ொணிகக உததே-
சிககப்படடது. 750 மில்லியன் ரூபா 
நிதி ஒதுககீடடில் நிர்ொணிககப்பட-
வுள்ை இநே பாலம் 175 மீடடர் தூரதறே 
மகாண்டது எனவும் மேரியெருகின்ைது.  

இநேப் பாறேயில் ெககள் பயணிப்ப-
ேற்காக படகுப் பாறேறய கிண்ணியா 
ேகரசறப, கிண்ணியா பிரதேச சறப 
ெற்றும் கிண்ணியா பிரதேச மசயலகம் 
ஆகியன இறணநது அனுெதி ெழங்கி -
யிருநேன. இநே அனுெதியானது உரிய 
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உறுதிப்படுதேப்-
படாே நிறலயிதலதய ெழங்கப்படட -
ோக அப்பகுதியில் உள்ை ெககள் குறை 
கூறுகின்ைனர்.  

தினகரனுககு மசய்திகறைச் தசகரிப்ப -
ேற்காக குறிதே சம்பெதறே தேரில் பார் -
றெயிட ோன் உடனடியாகதெ அங்கு 
மசன்றிருநதேன். கிண்ணியா பாலததில் 
மபாலிசார் குவிககப்படடிருநேனர். 
அசம்பாவிேங்கள் எதுவும் ேடநது விடக 
கூடாமேன்பதில் மபாலிசார் அககறை -
யாக இருநேனர். அதேதெறை நீரில் 
மூழ்கியெர்கறை காப்பாற்றும் முயற்-
சிககு எெராலும் இறடயூறு ஏற்படக 
கூடாமேன்பதிலும் மபாலிசார் அககறை-
யாக இருநேனர்.   

அதேதெறை திருதகாணெறல_ 
ெடடககைப்பு பிரோன வீதியிலுள்ை 
கிண்ணியா பகுதியில் முப்பறடயினர் 
குவிககப்படடிருநேனர். அப்பிரதேச -
மெங்கும் ஒருவிேொன அதிர்ச்சியும் பர-
பரப்பும் தசாகமும் நிலவியறேக காண 
முடிநேது.  

ஒருபுைம் ஆற்றில் மீடபுப் பணிகள் 
ேடநது மகாண்டிருகறகயில் ோன் முேல் 
ேடறெயாக அனர்தேததின் தபாது உயி -
ரிழநேெர்களின் பிதரேங்கறை பார்றெ-
யிடுெேற்காக கிண்ணியா றெததிய -
சாறலககுச் மசன்தைன். அங்தக ஒதர 
ெரிறசயில் ஆறு தபரினதும் உடல் -
கள் றெககப்படடிருநேன. உடல்கள் 
அறனததும் மெள்றைத துணியினால் 
மூடப்படடிருநேன. றெததியசாறல 
ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியுடனும் பரபரப்புட-
னும் பணிகளில் ஈடுபடடிருநேனர். உயி-
ரிழநேெர்களின் உைவினர்களும் பிரதேச 
ெககளும் அழுது கண்ணீர் ெடிதே 
ெண்ணம் இரு றககறையும் ஏநதிய 
ெண்ணம் காணப்படடனர். எங்கும் 
அழுறகச் சதேங்கதை தகடடறே அெோ -
னிகக முடிநேது.  

படகு கவிழ்நேதில் பலியான 6 தபரின் 
உடல்கள் ெரிறசயில் கிடதேப்படடி-
ருகக, ெற்றும் ஒரு பககததில் சிலர்   உயி-
ருககாகப் தபாராடிக மகாண்டிருப்பறே -
யும், றெததியசாறலயின் றெததியர்கள் 
ெற்றும் ஊழியர்கள்  அெசர சிகிச்றச 

ெழங்குெதில் அககறை காடடி ெநே -
றேயும் பார்கக முடிநேது. அெர்கைது 
பணிகறை என்றுதெ ெைகக முடியாது. 

ஒரு பககம் பலருககும் ஒகசிஜன் 
ெழங்கப்படடுக மகாண்டிருநேது. ெறு -
பககம் அம்பியுலன்ஸ் ேயாராக நின்ைது. 
இருெறர தெலதிக சிகிச்றசககாக திரு -
தகாணெறல மபாது றெததியசாறலககு 
மகாண்டு மசல்ெேற்கு உததிதயாகதேர்-
கள் ேயாராக நின்ைார்கள். அறனதது 
றெததியசாறல ஊழியர்களும் ேெது 
கடறெறய மபாறுப்பாக மசய்ேறே 
அங்தக பார்கக முடிநேது.  

குறிதே றெததியசாறலறய பார்றெ -
யிடட பின்னர் அதே வீதியால் சம்பெம் 
நிகழ்நே ஆற்றுப் பகுதிககு விறரநதேன். 
அங்கு மசன்று பார்தே தபாது படகில் 
இருநது ஆற்றுககுள் மூழ்கியெர்கறைத 
தேடும் பணியில் கிராெ இறைஞர்களும் 
முப்பறடயினரும் சுழிதயாடிகளும் ஈடு-
படடிருநேனர்.  

ொணெர்கள் உடபட பலறரயும் 
ஏற்றிச் மசன்ை அநே படறக (படகுப் 
பாறே) பார்தே தபாது மூன்று தோணிகள் 
மபாருதேப்படடு தெலால் பலறககள் 
தபாடப்படடு பார்ப்பேற்கு பயங்கரொக 
மேன்படடது.  

இககறரயான கிண்ணியாவில் இருநது 
அககறையான குறிஞசாகதகணிககு 
மசல்லும் இநே படகின்  பயணததுககு 
அனுெதி மகாடுதேது யார் என்பறே 
தேடி பார்கக தெண்டியது அெசியம் 
என்பறே ோன் உணர்நதேன்.  

ஆற்றை கடககும் தபாது பாதுகாப்பு 
இல்லாதிருநேறே உணர முடிநேது. அது-
ெடடுெல்லாெல் ொணெர்களும் பய -
ணிககும் இநே படகு பாறேயின் ஏற்பா -
டுகள் குறிதது அதிகாரிகள் கெனமின்றி 
மசயற்படடது முககிய காரணம் என்ப-
தும் புரிநேது.  

எது எப்படி இருநோலும் பாதிககப்-
படடெர்களுககு நியாயம் கிறடகக 
தெண்டும் என்பதுோன் இங்கு முககி-
யம்.  உயிரிழநேெர்களின் சடலங்கள் 
பிதரே பரிதசாேறன மசய்யப்படாெல் 
உைவினர்களிடம் ஒப்பறடககப்பட 
தெண்டும் என்பேறனதய அறனெரும் 
எதிர்பார்தேனர். அது நிறைதெறியது.  

ஆனாலும் சிலர் கிண்ணியாவில் 
மிக முககியொன இடங்கறை ெறிதது 

ஆர்ப்பாடடங்கறை தெற்மகாண்டு 
டயர்கறை எரிதது ேெககு நியாயதறே 
மபற்றுத ேருொறு தகாரினர். கிண்ணியா 
பிரதேசததில் தெற்மகாள்ைப்படட ஆர்ப்-
பாடடங்கள் மோடர்பான மசய்திகறை 
திரடடச் மசன்ை ஊடகவியலாைர்களின் 
றகயடககத மோறலதபசிகறை பறிதது 
அதில் பதிவு மசய்யப்படட படங்கள் 
ெற்றும் வீடிதயாககறை அழிதே விரும்-
பதேகாே சம்பெங்கள் அங்கு இடம்மபற்-
ைன.  ஊடகவியலாைர்கள் ோககப்படட 
சம்பெமும் ேடநேது. அெர்கள் அவொறு 
ஆர்ப்பாடடததில் ஈடுபடடறெ மிகவும் 
கெறலறயத ேருகின்ைது.  

கிண்ணியா பிரதேசததில் தெற்மகாள்-
ைப்படட இநே ஆர்ப்பாடடததினால் 
அரச மசாததுககளுககும் தசேம் விறை-
விககப்படடோக  மேரியெருகின்ைது. 
இவொைான மசயல்கைால் அரச அதி -
காரிகள் ெனஉறைச்சலுககு ஆைாகியுள்-
ைறே இவவிடததில் சுடடிக காடடாெ -
லிருகக முடியாது.  

அரசாங்கததினால் பாலம் அறெகக 
750 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுககப் பட-
டிருநே தபாதிலும் அேன் தெறலகள் 
ஆரம்பிககப்படடு ெநே கதியில் இடம் -
மபற்று ெருெறேக கண்டிதது ஏற்கனதெ 
ஆர்ப்பாடடம் ஒன்று முன்மனடுககப்பட 
இருநேது. ஆனாலும் முழு ோடறட -
யுதெ தசாகததில் ஆழ்ததிய இச்சம்பெத -
தின் பின்னர் வீதிகறை ெறிதது ஊடக -
வியலாைர்கறை ோககி ஆர்ப்பாடடம் 
மசய்ெது ஒரு முடடாள்ேனொன மசயல் 
என்தை அங்கு நின்றிருநே பலரும் கருத -
துத மேரிவிதேனர்.  

இதேதேரம் கிண்ணியா ேை றெத-
தியசாறலயிலும் ஒருவிே பரபரப்பும் 
பேற்ைமும் நிலவிக மகாண்டிருநேது.  
அேன் காரணொக அங்கு நிறுததி றெக -
கப்படடிருநே அம்பியுலன்ஸ் ெண்டி 
கிண்ணியா மபாலிஸ் நிறலயததிற்கு 
மிக விறரொக எடுததுச் மசல்லப்படடு 
பாதுகாப்பு கருதி நிறுததி றெககப்படட -
றேக காணக கூடியோக இருநேது.  

ஏன் இவொைான மசயற்பாடுகள் 
இடம் மபை தெண்டும் என்பறே ோம் 
அறனெரும் சிநதிகக தெண்டும். தோயா-
ைர்களின் ேலன் கருதி இனெே தெறு-
பாடின்றி சுகாோரத துறையினர் தசறெ-
யாற்றிக மகாண்டிருககின்ை தெறையில் 
றெததியசாறலகளுககு முன்னால் அேன் 
பணிகளுககு இறடயூறு விறைவிப்பது 
ெற்றுமொரு ேெைான விடயொகும்.  

எதிர்காலததில் இது தபான்ை அசம்பா-
விேங்கள் இடம்மபறும்தபாது இறை-
ஞர்கள் மிகவும் நிோனொகவும் முன் -
தயாசறனயுடனும் மசயற்பட தெண்டும் 
என்பதே இப்பகுதி ெககள் பலரதும் 
கருதோக இருநேது.

அதேசெயம் கிண்ணியா பிரதசேமெங்-
கும் மபரும் தசாகம் நிலவி ெருகின்ைது. 
பாடசாறல தோககிப் புைப்படட ொண -
ெர்களில் ோல்ெறரப் பறிமகாடுதே 
குடும்பததினர் அழுது புலம்பியபடி உள் -
ைனர். அெர்கைது துயரதறேப் பார்கற-
கயில் எெககும் கண்ணீர் ெருகின்ைது. 
மீேொன இருெரின் குடும்பததினரும் 
கெறலயில் ஆழ்நதுள்ை-
னர். இவொைான துயரம் 
இனிதெலும் நிகழ்நது 
விடக கூடாமேன்பதே 
அறனெரதும் பிரார்தே-
றனயாக உள்ைது.

editor.tkn@lakehouse.lk

திருக�ோணமலை மோவட்டத்திலுள்ள குறிஞ் -
சோகக�ணியில் இருந்து கிண்ணியோவுககு 
போ்டசோலை மோணவர�ள அ்டங�ைோ�ப் பபோது-

மக�ள பைர மிதலவ ப்டகு போலதயில் கேற்றுமுன் -
தினம் �ோலையில் பயணித்துக ப�ோண்டிருககும் 
கபோது, அப்போலத  திடீபென உல்டந்தது. அதனோல் 
அதில் பயணித்த ேோன்கு மோணவர�ள உடப்ட ஆறு 
கபர நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளகதோடு, அப்ப்டகுப் 
போலதயில் பயணித்தவர�ளில் 13 கபர கிண்ணியோ 
லவத்தியசோலையிலும் 02 திருக�ோணமலை லவத்தி -
யசோலையிலும் சிகிசலசக�ோ� அனுமதிக�ப்பட்டனர. 

இசசம்பவமோனது, குறிஞ்சோகக�ணி, கிண்ணியோ,  
திருக�ோணமலை அ்டங�ைோ�  ேோப்டஙகிலும் கபெ -
திரசசிலயயும் �வலைலயயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
அகதகேெம் இசசம்பவத்தினோல் ஆத்திெமல்டந்த 
கிண்ணியோ, குறிஞ்சோகக�ணி பிெகதசத்லதச கசரந்த 
சிைர  ஆரப்போட்டத்தில் ஈடுபட்டகதோடு, திருக�ோண-
மலை மோவட்ட போெோளுமன்்ற உறுப்பினர எம்.எஸ். 
பதௌபீககின் வீடல்டயும் கசதப்படுத்தியுள்ளனர. 

இம்மிதலவப் ப்டகு உல்டந்ததனோல் இவவ்ளவு 
உயிரிழப்புக�ள ஏற்படடிருப்பலத எவவிதத்திலும் 
ஏற்றுக ப�ோள்ள முடியோது. அகதகவல்ள இவவிபத் -
தின் நிமித்தம் வன்முல்ற�ளில் ஈடுபடுவலதயும்  
நியோயப்படுத்த முடியோது. 

குறிஞ்சோகக�ணி, ேடுவூற்று, �ோக�ோமுலன உள-
ளிட்ட பை பிெகதசங�ல்ளச கசரந்த மக�ள தங�ள 
பல்கவறு கதலவ�ளின் நிமித்தம் கிண்ணியோவுக -
குத்தோன் அன்்றோ்டம் பசல்ை கவண்டியுள்ளது. இதன் 
முககியத்துவத்லத உணரந்து இந்ேோடு சுதந்திெம-
ல்டவதற்கு முன்னகெ 1945 �ளில் இஙகு போை -
பமோன்று அலமக�ப்படடுள்ளது. ஆனோல் அப்போைம் 
அண்லமக �ோைத்தில் கசதமல்டந்து போதிப்பல்டந்-
துள்ளது. அதனோல் 750 மில்லியன் ரூபோ பசைவில் 
இப்போைத்லத நிரமோணிப்பதற்�ோன பணி�ள �்டந்த 
ஏப்ெல் மோதத்தில் ஆெம்பிக�ப்படடுள்ளன. 

இவவோ்றோன நிலையில் 175 மீற்்றர தூெம் 
ப�ோண்்ட இந்த குறிஞ்சோகக�ணி ஆற்ல்றக �்டந்து 
கிண்ணியோவுககு பசல்ைபவன தற்�ோலி� மிதலவப் 
ப்டகு கசலவ ஆெம்பிக�ப்படடுள்ளது. குறிஞ்சோக -
க�ணி பிெகதச மக�ள கிண்ணியோவுககு பசல்வதற்கு 
மோற்றுப் போலத இருந்த கபோதிலும், இந்த ஆற்ல்றக 
�்டந்து குறுகிய கேெத்தில் பசன்்றல்டய முடியும் என் -
பதோல் இம்மிதலவப் ப்டகுபோலதலய மக�ள பயன்ப-
டுத்தியுள்ளனர. 

ஆனோல் மிதலவப்போலத பயணி�ள ப்டகு கசலவ-
பயோன்ல்ற ஆெம்பிப்பதோயின் அசகசலவயில் ஈடுபடுத்-
தப்படும் ப்டகு அதற்குரிய தகுதிலயக ப�ோண்டிருககின்-
்றதோ? அப்ப்டகின் பெோமரிப்பு நிலைலம எத்தல�யது? 
என்பன தினமும் பரீடசிக�ப்படடிருக� கவண்டும். 
அகதகேெம்  மிதலவப் ப்டகு, இயந்திெப் ப்டகு உளளிட-
்டவற்றில் ஆற்றிகைோ அல்ைது �்டலிகைோ பயணிககும் 
கபோது பயணி�ள உயிர�ோப்பு அஙகி�ல்ள அணிந்தி-
ருக� கவண்டும். அதற்�ோன ஏற்போடு�ள பசயயப்ப்ட 
கவண்டும். இலவ அடிப்பல்ட வி்டயங�்ளோகும்.  

இவவி்டயங�ளில் அதி�ோரி�ளும் பிெகதச சமூ� 
ேை ஆரவைர�ளும் �வனம் பசலுத்தி பசயற்படடி-
ருந்தோல் இசகசோ� சம்பவத்லத தவிரத்திருக�ைோம் 
என்பதுதோன் மக�்ளது �ருத்தோ� உள்ளது. அகதகே-
ெம் இப்போைத்லத ஏற்�னகவ நிெமோணித்து முடித்தி -
ருக� கவண்டும். இதில் �்டந்த �ோை ஆடசியோ்ளர�ள 
�வனம் பசலுத்தி இருக� கவண்டும். அக�ோைப் பகுதி-
யில் 2020 ககு பின்பு கபோன்று ப�ோவிட 19 பதோற்று 
அசசுறுத்தலை இந்ேோடு எதிரப�ோள்ளவில்லை. இருந்-
தும் அதலன அவவோடசியோ்ளர�ள பசயயத் தவறினர. 
ஆனோலும்  தற்கபோலதய அெசோங�ம் இப்பிெகதச மக-
�ளின் ேைன்�ல்ளக �ருத்தில் ப�ோண்டு 750 மில்லி-
யன் ரூபோலவ ஒதுககி இப்போைத்லத நிரமோணிககும் 
பணி�ல்ள ஆெம்பித்திருப்பது குறிப்பி்டத்தக�தோகும். 

அகதகேெம் இசசம்பவம் இ்டம்பபற்்ற பின்னர பய-
ணி�ள பஸ் கசலவபயோன்ல்ற கேற்று முதல் ஆெம் -
பிக� ே்டவடிகல��ள எடுக�ப்படடுள்ளன. ஆனோல் 
இசகசலவலய ஏற்�னகவ ஆெம்பித்திருந்தோல் இவவி-
பத்துககு மு�ம் ப�ோடுக� கவண்டிய நிலைலம ஏற்பட-
டிருக�ோது என்று பிெகதச மக�ள பதரிவித்துள்ளனர. 
இவவிபத்து ஏற்ப்டக �ோெணமோ� அலமந்த �ோெணி-
�ல்ள முன்கூடடிகய தவிரத்து இருந்திருந்தோல் இவ-
வோ்றோன கசோ�த்திற்கும் �வலைககும்  உள்ளோ� 
கேரிடடிருக�ோது.  

கமலும் குறிஞ்சோகக�ணி ஆற்ல்றக �்டப்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட போது�ோப்பற்்ற மிதலவப் ப்டல�ப் 
கபோன்று கிழககு மோ�ோணத்திலுள்ள மட்டக�்ளப்பு, 
திருக�ோணமலை, அம்போல்ற மோவட்டங�ளிலும் 
ப்டகுச கசலவ�ள  உள்ளன. அத்கதோடு மலைய�த்-
திலும் மலைசோரந்த பிெகதசங�ளிலும் கூ்ட போது-
�ோப்பற்்ற பதோஙகு போைங�ல்ள  மோணவர�ளும் 
மற்ல்றய மக�ளும் பயணப்போலத�்ளோ�ப் பயன்ப-
டுத்திக ப�ோண்டிருககின்்றனர. 

ஆ�கவ மக�ள தம் அன்்றோ்ட கதலவ�ளின் நிமித்-
தம் பயன்படுத்தும் பயணப்போலத�ளின் போது�ோப்லப 
உறுதிப்படுத்துவதில் அதி�ோரி�ளும் பிெகதச சமூ�ேை 
ஆரவைர�ளும் முன்னுரிலம அளிக� கவண்டும். 
அகதகேெம் குறிஞ்சோகக�ணியில் இ்டம்பபற்றுள்ள 
ப்டகு விபத்து பதோ்டரபில் உரிய விசோெலண�ல்ள 
ே்டத்தி அதற்கு துலண புரிந்துள்ள �ோெணி�ல்ள 
அல்டயோ்ளம் �ண்டு இவவோ்றோன அதிரசசி�ெ விபத்து-
�ள இனியும் இந்ேோடடில் எஙகும் ஏற்ப்டோத வல�யில் 
ே்டவடிகல��ள முன்பனடுக�ப்ப்ட கவண்டும். அதுகவ 
எல்கைோெதும் எதிரபோரப்போகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மோவத்லத, ப�ோழும்பு- - 10

தபோல் பபடடி இைக�ம் : 834
பதோலைகபசி இைக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்பெ மு�ோலமயோ்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ெபீஉனில் ஆகிர பில்ற 19
பிைவ வரு்டம் �ோரத்தில� மோதம் 09ம் ேோள  வியோழககிழலம

நாட்டையே ய�ாகத்தில் ஆழ்த்திே 
குறிஞ�ாகயகணி படைகு விபத்து!

இடிததுறரதது ேல்ெழி காடடுபெரின்
துறணறயப் மபற்று ேடப்பெர்கறைக
மகடுககும் ஆற்ைல் யாருககு உண்டு?

இடிககுந் துலணயோலெ யோளவலெ யோகெ
ப�டுககுந் தல�லம யவர

கேெடி ரிப்கபோட-:
அப்துல்சைோம் யோசீம்...?

(ர�ாடடைரெெ குரூப் நிருபர்)

படகு விபத்தில் மக்கள் பலியானதைக க்கள்வியுற்றதும், ஒரு
ைரப்பினர் ஆர்ப்பாடடமமனபைன கபரில் வனமுத்றயில் ஈடுபடடதுடன
ம�ாத்து்களுககும் க�ைம் விதைவித்ைதம நியாயமானைா?

ஆறு உயிர்்கள் பலியான �ம்பவத்தின 
பினனணியிலுள்ை ைவறு்கள் எதவ?

கிண்ணியா பிரதேசமெங்கும் 
இன்னுதெ ேணியாே தசாகம்!

ஆறறில் மூழ்கியவர்்கள்
அவ�ரமா்க தவத்திய�ாதைககு 
ம்காண்டு ம�ல்ைப்படடவுடன, 
மருத்துவர்்கள் மறறும்
உத்திகயா்கத்ைர்்கள் ஆறறிய 
அவ�ர சிகிசத�ப் பணி்கள் 
பாராடடத்ைக்கதவ
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நீங்கள் ரூ.9,999 இற்கு அதி்கமான 
த�ாக்கயில் த்காள்்வனவு தெய்யும் ப�ாது 
்வா்கன �ரிப்பிட ்கடடணம் அறவிடப்�ட 
மாடடாது. அப�ப�ால் ரூ.15,000 இற்கு 
அதி்கமான த�ாக்கயில் த்காள்்வனவு 
தெய்யும் ப�ாது CCC யின் த�றுமதியான 
அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�டும். 
பமலும், ரூ. 15,000 மு�ல் 19,000 ்வகையான 
த்காள்்வனவு்களுக்கு ரூ. 500 த�றுமதியான 
அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�டும். 

ரூ. 20,000 மு�ல் 24,999 - த�றுமதியான 
த்காள்்வனவு்களுக்கு ரூ.1000 த�றுமதியான 
CCC  அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�-
டும்.

ரூ.25,000 மு�ல் 29,999 த�றுமதியான 
த்காள்்வனவு்களுக்கு ரூ.1500 த�றுமதியான 
CCC அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�-
டும்.

ரூ.30,000 மு�ல் 34,999 த�றுமதியான 

த்காள்்வனவு்களுக்கு ரூ.2000 
த�றுமதியான CCC அன்�ளிப்பு 
்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�டும். 

ரூ. 35,000 மு�ல் 39,999 த�று-
மதியான த்காள்்வனவு்களுக்கு 
ரூ. 2500 த�றுமதியான CCC 
அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங-
்கப்�டும்.

ரூ.40,000 மு�ல் 44,999 த�று-
மதியான த்காள்்வனவு்களுக்கு 
ரூ. 3000 த�றுமதியான  அன்-
�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங்கப்�-
டும்.

ரூ. 45,000- மு�ல் 49,999- த�று-
மதியான த்காள்்வனவு்களுக்கு 
ரூ. 3500 த�றுமதியான CCC 
அன்�ளிப்பு ்வவுசெர்கள் ்வழங-
்கப்�டும்.

இ�ற்்கா்க நீங்கள் 2021 ந்வம்-
�ர 26ஆம் தி்கதிக்்கான ெ்கல �ற்-
றுசசீடடு்ககையும் விொைகண 
்கவுணடரில் ெமரப்பித்து அன்�-
ளிப்பு ்வவுசெர்ககை த�ற்றுக் 
த்காள்ளுங்கள்.

ரூ. 50,000 இற்கும் அதி்கமா்க 
தெலவு தெய்� ்வாடிக்க்கயாைர-
்களுக்கு ெலுக்க ்வழங்கப்�டும். 
இ�ன் ப�ாது ரூ. 50,000 த�று-
மதியான  அன்�ளிப்பு ்வவுசெர 
சிறப்பு சீடடிழுப்பின் மூலம் 
்வழங்கப்�டும்.

த்காடுப்�னவின் ப�ாது இந� 
சிறப்பு ெலுக்க்களுக்கு பமல-
தி்கமா்க ்வரும் ்வாடிக்க்கயா-
ைர்களுக்கு என்றும் மறக்்கமுடி-
யா� த�ாப்பிங அனு�்வத்க� 
்வழஙகும் பநாக்கில் �ல்ப்வறு 
த�ாழுதுப�ாக்கு நி்கழ்வு்கள் 
ஏற்�ாடு தெய்யப்�டடுள்ைன. 
அந� ்வக்கயில், ்காகல மு�ல் 
�ல்ப்வறு இகெ மற்றும் நடன 
நி்கழ்சசி்கள், மாகல சிறு்வர்க-
ளுக்்கான தமஜிக் ப�ாடடி்கள் 
மற்றும் இைவு இகெக்்கசபெரி 
ஆகிய நி்கழ்வு்கள் ஏற்�ாடு தெய்-
யப்�டடுள்ைன.

த�ாப்பிங தெய்்வ�ற்கும், 
உங்களுக்கு விருப்�மான உணவு-

்ககை உணணு்வ�ற்கும், நீங்கள் விரும்பிய 
த�ாழுதுப�ாக்கு அம்ெங்ககை அனு�விப்-
��ற்கும் �ாது்காப்�ான மற்றும் ஆபைாக்கிய-
மான ஒபை இடமா்க இ�கன சுடடிக் ்காடட 
முடியும். மி்கச சிறந� சூப்�ர மாரத்கடடு-
்கள்,

த�ாழுதுப�ாக்கு நி்கழ்வு்களுக்குரிய 
இடங்கள், உங்களுக்குத் ப�க்வயான 
சுக்வக்ப்கற்� உள்நாடடு மற்றும் த்வளி-
நாடடு உணவு்ககை உணணக் கூடிய உண்வ-
்கங்கள் உங்களுக்்கா்க �யார தெய்யப்�டடுள்-
ைன.

இந� நி்கழ்சசித் திடடம் 2021 ந்வம்�ர 
26ஆம் தி்கதி மு.�. 8.00 மணி மு�ல் நள்ளி-
ைவு ்வகை நகடத�றும். உங்களுக்கு இந� 
்வருடத்தின் மி்கச சிறந� த�ாப்பிங அனு-
�்வத்க�ப் த�ற்றுக் த்காள்ை இன்பற உங-
்களுக்்கான தினத்க� முன்�திவு தெய்திடுங-
்கள். பமலதி்க வி�ைங்களுக்கு Colombo City 
Centre Facebook Instagram �க்்கங்களுக்கு 
்வாருங்கள்.

உங்கள் நண�ர்கள், குடும்� உறுப்பினர-
்கபைாடு த�ாப்பிங தெய்து ெலுக்க்ககை 
த�ற்று மகிழுங்கள்.

இசெம்�்வம் குறித்து உடனடியா்க 
விொைகண நடத்தி பமற்�டிஆற்-
றில் �டகு �ாது்காப்புடன் �யணம் 
தெய்யவும் அ�கனப் �ைாமரிக்்கவும் 
அனுமதி ்வழங்கப்�டடகம குறித்து 
வி�ைங்ககை ெமரப்பிக்குமாறும் 
ஆளுநர ப்கடடுக் த்காணடுள்ைார.

இது த�ாடர�ான விொைகண-
்ககை பமற்த்காள்்வ�ற்்கா்க விபெட 
குழுத்வான்று நியமிக்்கப்�ட-
டுள்ைது. இ�ற்கு பமலதி்கமா்க 
விபெட விொைகண பமற்த்காள்-
ளுமாறு த�ாலிொருக்கு ஆளுநர 
ஆபலாெகன ்வழஙகியுள்ைார.

இப�ப்வகை �டகு ்கவிழ்நது 
வி�த்திற்குள்ைாகி 6 ப�ர மைண-
மகடந� ெம்�்வம் த�ாடரபில் 
மூ்வர க்கது தெய்யப்�டடுள்ை�ா்க 
த�ாலிஸார த�ரிவித்துள்ைனர. 
கிணணியா த�ாலிஸாைால் ஒரு்வ-

ரும் திருப்காணமகல த�ாலிஸா-
ைால் இைணடு ப�ரும் இவ்வாறு 
க்கது தெய்யப்�டடுள்ைனர.

பமாடடார த�ாருத்�ப்�டட மி�ப்-
புப் �ாலத்க� இயக்கிய மூ்வபை 
இவ்வாறு க்கது தெய்யப்�டடுள்-
ைனர. த�ரிவிக்்கப்�டடுள்ைது. 
இசெம்�்வம் குறித்து த�ாலிஸார 
த�ாடரநதும் விொைகண்ககை முன்-
தனடுத்து ்வருகின்றனர.  

இது இவவி�மிருக்்க குறிஞொக்-
ப்கணியிலிருநது கிணணியாவிற்கு 
இலஙக்க ப�ாக்கு்வைத்து ெக�க்கு 
தொந�மான �ஸ் பெக்வயில் ஈடு�-
டுத்�ப்�டவுள்ைது. �ாது்காப்�ான 
�யணம் உறுதி தெய்யப்�டும் ்வகை 
�ஸ் பெக்வ நடத்�ப்�டுகின்றது.  

�டகு வி�த்தில் உயிர �ப்பி 
கிணணியா �ைக்வத்தியொகலயில் 
சிகிசகெ த�ற்று ்வந� ஆறு ப�ர 
பநற்று (24) நண�்கல் சிகிசகெகய 
முடித்து வீடு திரும்பியுள்ைனர. எல்-
லாமா்க 27 ப�ர க்வத்தியொகலயில் 
அனுமதிக்்கப்�டடிருந�னர.

�டகு வி�த்து த�ாடர�ா்க மனக� 
உருக்கும் தெய்திதயான்று த்வளி்வந-
துள்ைது. முதிய்வதைாரு்வர �னது 
ப�ைகன �ாடொகலக்கு அனுப்பு்வ-
�ற்்கா்க �டகுப் �ாக�யில் ஏறியிருந-
�ார. �ாக� ்ககைகய அகட்வ�ற்கு 
தொற்� தூைபம இருந�து. இைண-
டாம் ்வகுப்பில் �டிக்கும் �னது 
ப�ைகன �ாடொகலக்கு கூடடி 
்வநது த்காணடிருந�ார. �ாக� �ண-
ணீரில் மூழ்கி, புைணடு த்காணடி-
ருக்க்கயில் �ன்கனயும் த�ாருட�-
டுத்�ாமல் ப�ைகன த்கடடியா்கப் 
பிடித்துக் த்காணடு நீசெலடித்�ார. 
அ�ற்குள் �ாக� புைணடக� ்கணட 
�லரும் �ணணீரில் குதித்து மூழ்-
கியிருப்�்வர்ககை ்காப்�ாற்ற 

�ாடு�டடுக் த்காணடிருந�ார்கள். 
அந�ச ெமயம் ஓர இகைஞன் முதி-
ய்வரிடமிருநது சிறு்வகன ்வாஙகிக் 
த்காணடு ்ககையில் த்காணடு ்வநது 
பெரத்து விடடான். நீரின் ஆழத்தில் 
�ன்கன ்கடடுப்�ாடடுக்குள் க்வத்-
திருக்்க முடியாமல் முதிய்வர திணறி-
னார. �லரும் ஒதைா்வகைதயாரு்வர 
்காப்�ாற்ற பமற்த்காணட த�ரும் 
பிையத்�னங்களுக்கு மத்தியில் அந� 
முதிய்வர �ணணீரில் மூழ்கி இறநது 
ப�ானார. இசெம்�்வம் த�ரும் 
பொ்கத்க� மக்்கள் மத்தியில் ஏற்�-
டுத்தியுள்ைது.

இப�ெமயம் பநற்றுமுன்தினம் 
குறிஞொக்ப்கணி �டகு வி�த்தில் 
மைணித்� �ாடொகல மாண்வர-

்கள் மற்றும் ஏகனபயாருக்்கான 
விபெட துஆப் பிைாரத்�கன 
பநற்று இடம்த�ற்றது.

முள்ளிப்த�ாத்�ாகன �ாத்திமா 
�ாலி்கா ம்கா வித்தியாலய ்வைா-
்கத்தில், அதி�ர எஸ்.ஏ.றம்ஸி 
�கலகமயில், பநற்று இந� 
பிைாரத்�கன நகடத�ற்றது. 
இதில் �ாடொகல ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாண்வர்கள் ்கலநது 
த்காணடு, மைணித்�்வர்களுக்்கா்க 
துஆப் பிைாரத்�கன தெய்�ார்கள்.

ஊடகவியலாளர்கள்
மீது தாக்குதல்!

கிணணியாவில் இடம்த�ற்ற 
�டகு வி�த்க� அடுத்து அஙகு 

நடந� த்காந�ளிப்�ான 
நிகலகமகய ்காதணாளி 
எடுத்� தெய்தியாைர்கள் 
சிலர �ாக்்கப்�டடதுடன் 
�ல தெய்தியாைர்களின் 
க்கயடக்்க த�ாகலப�-
சி்கள் �றிக்்கப்�டடகம 
குறித்து �ல �ைப்பினரும் 
்கணடனம் த�ரிவித்துள்-
ைனர. அத்த�ாகலப�சி்க-
ளில் �திவு தெய்யப்�டட 
்காடசி்கள் அழிக்்கப்�டட 
பின்னர த�ாகலப�சி-
்கள் உரிய்வர்களிடம் 
ஒ ப் � க ட க் ்க ப் � ட டு ள் -
ைன.  �்க்வல் அறியும் 
உரிகமகய மீறும் வி�த்-
தில் ஆரப்�ாடடக்்காைர-
்கள் நடநது த்காணடது 

குறித்து �லரும் ்கணடனம் த�ரிவித்-
துள்ைனர.

கிணணியாவில் ஆரப்�ாடடத்தில் 
ஈடு�டட இகைஞர்கபை இந� ்வன்-
முகறயில் ஈடு�டட�ா்கக் கூறப்�டு-
கின்றது. கிணணியாவில் பநற்றுமுன்-
தினம் இடம்த�ற்ற �டகு வி�த்தில் 
�லர உயிரிழந�க� த�ாடரநது, 
அஙகு த�ரும் த்காந�ளிப்�ான 
நிகலகம உரு்வாகியதும் ஆரப்�ாட-
டமும் ்வன்முகற்களும் இடம்த�ற்-
றன.

இகைஞர்கள் கும்�தலான்று 
ஆக்பைா�த்துடன் வீதியில் டயர-
்ககை த்காளுத்தி க்வத்தியொகல, 
பிைப�ெ தெயல்கத்க� முற்றுக்கயிட-
ட�ாவும் அலு்வல்க ்கணணாடி்கள் 
உகடக்்கப்�டட�ா்கவும் த�ரிய்வந-
துள்ைது. �ாைாளுமன்ற உறுப்பினர 
ஒரு்வரின் வீடும் பெ�மாக்்கப்�ட-
டது.

நூற்றுக்்கணக்்கான இகைஞர்கள் 
ஆத்திைத்துடன் ப்காெதமழுப்பிய�டி 
ப�ைணியா்க தென்றனர. அ�கன 
்காதணாளியா்க �டம் எடுத்�்வர்கள் 
விைடடிப் பிடித்து �ாக்்கப்�டடனர. 
�ாக்்கப்�டட்வர்களில் ஊட்கவியலா-
ைர்களும் அடஙகுகின்றனர.

இ�ன் ப�ாது �ாங்கள் தெய்தியா-
ைர்கள் என அகடயாைப்�டுத்திய 
பின்னரும் �லர அஙப்க சூழ்நது 
த்காணடு, ஊட்கவியலாைர்ககை 
்கடுகமயா்க �ாக்கியுள்ைனர. அத்து-
டன் க்கயடக்்கத் த�ாகலப�சி்கள், 
்கமைாக்்கள் �றிக்்கப்�டடு, அதிலி-
ருந� ்காடசி்கள் அழிக்்கப்�டடன. 
இசெம்�்வம் த�ாடர�ா்க இஙகுள்ை 
ஊட்கவியலாைர்கள் த�ரும் ்கணட-
னம் த�ரிவித்துள்ைனர.

சிலைது க்கயடக்்க த�ாகலப�சி-
்கள் அந� கும்�லால் திருடப்�டடுள்-
ைன. அப�ப்வகை திருப்காணம-
கலகய பெரந� தெய்தியாைர ஒரு்வர 
பநைகல ஒளி�ைப்பிக் த்காணடிருந� 
ப�ாது, �ாக்்கப்�டட ெம்�்வமும் 
இடம்த�ற்றுள்ைது.

அ்வரின் இைணடு க்கயடக்்க 
த�ாகலப�சி்கள் �றிக்்கப்�டடு 
அ்வற்றிலிருந� ்காடசி்கள் அழிக்-
்கப்�டட பின்னர, ஒரு க்கயடக்்க 
த�ாகலப�சி திருப்பிக் த்காடுக்-
்கப்�டட�ா்க குறித்� தெய்தியாைர 
கிணணியா த�ாலிஸ் நிகலயத்தில் 
முகறப்�ாடு �திவு தெய்துள்ைார. 
அப�ப்வகை ெம்�்வத்தில் பிைப�-
ெெக� முக்கியஸ்�ர ஒரு்வர �ாக்-
்கப்�டட�ா்கவும் த�ரிவிக்்கப்�டு-
கிறது. 

Colombo City Centre இற்கு வரும 
வாடிக்மகயாளர்கள் அமைரும 
மிகச் சிறநத ஷ�ாப்பிங்

சலுமககமளப் ஷ்பற்றுக் ஷகாள்ளும 
அதததநரம, அவர்களுக்கு பிரத்திதயக 
நிகழ்வுகளில் ்பங்தகற்கக் கூடிய
Black Friday ஊக்குவிப்புத் திடடஷைானமற 
நடத்துவதற்காை ஏற்்பாடுகள் அமைத்தும 
தயார் நிமலயில் உள்ளை. இதற்கமைவாக 
Colombo City Centre இல் நீங்கள்
விருமபியவாறு ஷ�ாப்பிங் ஷசயயவும, 
அனு்பவிக்கவும  சலுமககமள
ஷ்பற்றுக் ஷகாள்ளவும முடியும.

திருதகாணைமல, கிண்ணியா
குறிஞசாக்தகணி ஆற்றில் 
தநற்றுமுனதிைம காமல 

்படகு கவிழ்நது 6 த்பர் ்பலியாை 
சம்பவம ஷதாடர்பில் விசாரமண 
நடத்துைாறு கிழக்கு ைாகாண 
ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத்
சம்பநதப்்படட அதிகாரிகளுக்கு
்பணிப்புமர விடுத்துள்ளார்.

படகு விபத்தையடுதது இடம்பற்ற
வன்மு்்றயில் அதிகளவு சேதைஙகள்!

மிகச் சி்றநதை Black Friday அனுபவத்தை
்பறறிட Colombo City Centre அ்ைப்பு

சஞசீவன...?

ஊடகவியலாளரகள்
தைஙக்ள அறிமுகப்படுததிய
பின்்னரும, அவரகளது
ஊடக உபகரணஙகள்
பறித்தைடுககப்பட்டு
கா்ணாளி
காட்சிகள் அழிப்பு!

அச்சுறுததைல் மூலம
மககளுககா்ன தைகவல்
அறியும உரி்ம
மறுககப்பட்டுள்ளதைாக
பல தைரப்பி்னரும கணட்னம!
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யாழ். நல்லூர் சங்கிலியன்... (03 ஆம ்பக்்கத் தொடர்)

உத்திய�ோகபூர்வ நிகழ்வுக்கு அப்ோல் 
அ்வரகளின் செ�ற்ோடுகளுடய�ோ 

எந்தவி்தத்திலும் இணைத்துப்ோரக்க 
முடி�ோது எ� குறிபபிடப்ட்டுள்ளது.  

ஊட்க சடடங்்களில்... (03 ஆம ்பக்்கத் தொடர்)

இ்தன்்டி, ஊடகம், ெநண்தப்டுத் -
்தல், கல்வி, ெட்டம், நிர்வோகம் மறறும் 
ச்ோரு்ளோ்தோரம் ய்ோன்்ற துண்றகளில் 
அனு்்வமுள்ள ந்ரகண்ளக் சகோணட 

குழுச்வோன்ண்ற நி�மிப்்தறகோக ஊட-
கத்துண்ற அணமசெரி�ோல் முன்ண்வக்-
கப்ட்ட தீரமோ�த்திறகு அணமசெ-
ரண்வ அங்கீகோரம் ்வழங்கியுள்ளது. 

நாடடுக்கு... (03 ஆம ்பக்்கத் தொடர்)

இ்தறகு �ோணர குற்றம் செோல்லிப 
்�னில்ணலை. கிணணி�ோ நகர 
ெண் மறறும் பிரய்தெ ெண  ் என்்� 
முண்ற�ோக செ�ற்டுத்்தப்டோ்தது 
குறித்து திருயகோைமணலை ்ோரோளு-
மன்்ற உறுபபி�ரகள ச்தோடரபில் 
க்வணலை ச்தரிவிக்கிய்றன். இப்டி-
�ோ� இழபபுக்கள எமக்குத் ய்தண்வ-
யில்ணலை.  

மூவி� மக்களின் உரிணமகள ச்தோடர-
பிலும் அதிகோரப்கிரவு ச்தோடரபிலும் 
பிரிட்டன் கோலைம் மு்தல் ்லை அரசி�-
லைணமபபுகள ்த�ோரிக்கப்ட்டுள்ள�.
இறுதியில் சிறி� நோட்ணட 09 ஆக 
பிரித்துளய்ளோம்.்தமிழ் மக்கள ்தமது 
உரிணமண� யகோரி� ய்ோது 09 மோகோை 

ெண்கண்ள அணமத்துளய்ளோம்.இநது 
ஒப்ந்தம் குறித்தும் மோகோை ெண்க்க-
ளுக்கு ஒதுக்கும் நிதி ்றறியும் ய்சுகி-
ய்றோம். மோகோை ெண  ்முண்ற எம்மீது ஏற-
்றப்ட்ட சுணம�ோகும். அ்தண� ஒழிக்க 
ய்வணடும். ஆ�ோல் ்தமிழ்மக்களும் 
முஸ்லிம் மக்களும் ்தமது உரிணமகண்ள 
யகோருகின்்ற�ர. அ்வரகளின் பிரசசி-
ண�கண்ள தீரக்க முடியுமோக இருந்தோல் 
ச்ரும்்ோன்ணம சிங்க்ள மக்களின் பிரச-
சிண�கண்ள தீரக்க முடியும் என்்றோல் 
அண�்வரும் ஒன்்றோக ்வோழக்கூடி� அர-
சி�லைணமபச்ோன்ண்ற அணமக்க முடியு-
மோக இருந்தோல் இந்த சுணம�ோக உள்ள 
மோகோை ெண  ் முண்ற எமக்கு எ்தறகு 
ய்வணடும் என்்றோர.

புதிய சடடம... (03 ஆம ்பக்்கத் தொடர்)

நோங்கள நி்வரத்தி செயய்வோம் 
என்றும் அணமசெர திய�ஷ் குை்வர-
்த� ச்தரிவித்்தோர.   

ரஞ்சித் மத்தும்ணடோர எம்பி அது 
ச்தோடரபில் ெண்யில் ச்தரிவிக்ணக-
யில்:   

மோகோை ெண்த் ய்தர்தணலை நடத்து்வ-
்தறகு அரெோங்கம் நட்வடிக்ணக எடுக்கு-
மோ�ோல் அ்தறகு ஒத்துணழபபு ்வழங்க 

எதிரக்கட்சி ்த�ோரோக உள்ள்தோகத் ச்தரி-
வித்்தோர.   புதி� அரெோங்கம் ஆட்சிப 
ச்ோறுபய்றறு இரணடு ்வருடங்கள 
கடநதுள்ள நிணலையிலும் மோகோைெண் 
ய்தர்தல் ஒத்திப ய்ோடப ் ட்டு ்வரு்வது 
ச்தோடரபில் குறிபபிட்ட அ்வர,வி-
ணர்வோக அந்த ய்தர்தணலை நடத்து்வ-
்தறகு அரெோங்கம் நட்வடிக்ணக எடுக்க 
ய்வணடும் என்றும் ச்தரிவித்்தோர.  

பிர்பா்கரமை தெசியத் ெமைவர்... 
ய்வலுகுமோர எம்.பி. அ்தறகு மறுப-

புத் ச்தரிவித்்த்தோல் ஆளும் ்தரபபி�ர 
ச்தோடரசசி�ோக இணடயூறு செயது ெரச-
ணெயில் ஈடு்ட்ட�ர. இது ்தமிழர ய்தெ-
மல்லை, சிங்க்ள்வர ய்தெசம� ஆளும் 
்தரபபு பின் ்வரிணெ எம்.பிக்கள கூசெலிட்-
ட�ர.  

்ோரோளுமன்்றத்தில் யநறறு புத்்தெோ -
ெ�, ெம� மறறும் கலைோெோர அலு்வல்கள 
அணமசசு, ய்தசி� மரபுரிணமகள, அருங் -
கணலைகள மறறும் கிரோமி� கணலைநுட்், 
யமம்்ோட்டு இரோஜோங்க அணமசசு, அர-
ெோங்க யெண்வகள,மோகோைெண்கள 
மறறும் உளளுரோட்சி அணமசசு, மோகோை-
ெண்கள மறறும் உளளூரோட்சி அலு்வல்-
கள இரோஜோங்க அணமசசு ஆகி�்வறறின் 
மீ்தோ� குழு நிணலைவி்வோ்தம் நணடச்ற-
்றது. இதில் உணர�ோறறி� கயஜநதிரன் 
எம்.பி. ''்தமிழர ய்தெம்'' ய்தசி�த் ்தணலை்வர 
பிர்ோகரன்'' என்்ற ்வோரத்ண்தகண்ள கூடு-
்தலைோக பிரய�ோகித்்தோர. ய்வலுபபிளண்ள 
பிர்ோகரன் ய்ோண்தப ச்ோருள ்வரத்்தகம் 
செய்தோக அணமசெர டக்்ளஸ் ய்த்வோ�ந்த 
ச்தரிவித்்த குற்றசெோட்ணட கடுணம�ோக 
ெோடி உணர�ோறறி�ோர.

இ்தன் ய்ோது ஒழுங்குப பிரசசிண� 
ஒன்ண்ற முன்ண்வத்்த இரோஜோங்க அணமச-
ெர வியெட ண்வத்தி� நிபுைர சீ்தோ அரம்-
ச்ோலை,  

இந்த உ�ர ெண்யில் ய்தசி�த் ்தணலை -
்வரோக ்�ங்கர்வோ்த இ�க்கத் ்தணலை்வ-
ரின் ச்�ர குறிபபிடப்ட்டுள்ளது. 
்தணலைணம ்தோங்கும் உங்களுக்கு (ய்வலு 
குமோர எம்.பி) அ்வரின் சமோழி புரிநதி-
ருக்கும். இ்த�ோல் இ்தண� ஹன்ெோட்-

டிலுருநது நீக்குங்கள என்று யகோரி�ோர.   
இ்தறகுப ்திலைளித்்த ெண்க்கு ்தணலைணம-
்தோங்கி� ய்வலு குமோர எம்.பி '' அ்வரின் 
கருத்து ச்வளியிடும் உரிணமக்கு என்�ோல் 
இணடயூறு செய� முடி�ோது'' என்்றோர.  

இ்தறகு ஆளும் ்தரபபிலிருநது கடுணம-
�ோக எதிரபபு ்வந்தது. ச்தோடரசசி�ோக 
யகோஷம் எழுபபி� ஆளும் ்தரபபு எம்.
பிக்கள அ்தண� ஹன்ெோட்டிலிருநது நீக்-
குமோறு ்வலியுறுத்தி�ர. ''உங்களுணட� 
யகோரிக்ணக இருந்தோல், நோன் அ்தண� 
ெ்ோநோ�கரிடம் முன்ண்வக்கின்ய்றன்'' 
எ� ய்வலுகுமோர எம்.பி ்திலைளித்்தோர.   

 இ்தன்ய்ோது எழுநது நின்்ற ஆளும் 
்தரபபு எம்.பி. சமோஹமட் முஸம்மில்,  

விடு்தணலைப புலிகள அணமபபு ்தணட-
செய�ப்ட்ட அணமப்ோகும். இந்த 
நோட்டில் இலைட்ெக் கைக்கில் மக்கண்ள 
சகோன்்ற்வணர மோவீரரோக கூறி இந்த 
ெண்யில் கருத்து ச்வளியிட முடி�ோது. 
இது அ்வரின் கருத்்தல்லை. இது இ�்வோ-
்தத்ண்த உணடோக்கும் செ�லைோகும். ்த�வு 
செயது அந்தக் கருத்ண்த ஹன்ெோட்டிலி-
ருநது நீக்குங்கள, நீங்கய்ள இபய்ோது 
ெண்க்கு ்தணலைணம ஆெ�த்தில் இருக் -
கின்றீரகள. இ்த�ோல் நீங்கள ஹன்ெோட்டி-
லிருநது நீக்குங்கள என்்றோர.  

 இ்தறகுப ்திலைளித்்த ய்வலுக்குமோர 
எம்.பி, ''எ�க்கு ெ்ோநோ�கரிடம் முன்-
ண்வக்கும் நிணலையி�ல் கட்டண்ளய� 
உள்ளது. அ்தன்்டி அ்தண� அ்வரிடம் 
முன்ண்வக்கின்ய்றன்'' என்்றோர.  

ெரசணெ நீடித்்ததுடன் ்தமிழ்த் ய்தசி� 
மக்கள முன்�ணியின் ்தணலை்வர கயஜநதி-
ரகுமோர ச்ோன்�ம்்லைம் எம்.பி கருத்து 

முன்ண்வத்்தய்தோடு ''அண�்வருக்கும் 
கருத்துச சு்தநதிரமுள்ளது. ஒரு ்தரபபு 
ெோரந்த கருத்துக்கண்ள கூறுணகயில் 
அ்தண� ச்ரும்்ோன்ணம ெமூகம் விரும் -
்வில்ணலைச�ன்்றோல் அ்தண� ்தடுக்க 
மு�லைக் கூடோது. அ்வணர சம்ளனிக்கச 
செய�வும் ய்வணடோம்'' என்்றோர.  

 இ்தண� ச்தோடரநது யமலும் சிலை 
ஆளும் ்தரபபு எம்.பிக்கள ஆட்யெ்ண� 
முன்ண்வத்்தய்தோடு பிரமி்த ்ணடோர 
ச்தன்�யகோன் கருத்துத் ச்தரிவிக்ணகயில், 
''இந்த ்ோரோளுமன்்றத்தில் சி்றபபுரிணம-
கண்ள இவ்வோறு ்�ன்்டுத்்த முடி�ோது. 
்�ங்கர்வோ்த ்தணலை்வணர ய்தசி�த் ்தணலை-
்வரோக எந்தப ்ோரோளுமன்்றத்திலைோ்வது 
கூறு்வோரக்ளோ? அ்தறகு அனுமதி ்வழங்க 
ய்வணடோம். 

இ்வரகள பிர்ோகரண� சநல்ென் 
மணயடலைோ, மகோத்மோ கோநதிக்கு ெமமோக 
கூ்ற முற்டுகின்்ற�ர. ஆ�ோல் அ்வர 
்�ங்கர்வோ்த ்தணலை்வயர என்றும் அ்வர 
ச்தரிவித்்தோர.  

இ்தறகுப ்திலைளித்்த ய்வலுக்குமோர 
எம்.பி. இ்தண� ஹன்ெோட்டில் இருநது 
நீக்கு்வது ச்தோடர்ோ� ெ்ோநோ�கருக்கு 
அறிவிப்்தோக குறிபபிட்டோர.   

 இ்தண��டுத்து ்த�து உணரண� 
ச்தோடரந்த கயஜநதிரன் எம்.பி. '' நோடு 
அழிவுப ்ோண்தயில் செல்கின்்றது. வீடு 
சகோளுத்துகி்ற ரோெோவுக்கு சநருபச்டுத் -
துக்சகோடுக்கின்்ற மநதிரிக்ளோக நீங்கள 
இருக்க ய்வணடோம்'' என்றும் குறிபபிட் -
டோர.  

அத்துடன் இந்த ெரசணெ நிண்றவுக்கு 
்வந்தது. 

குறிஞசாக்த்கணியில் இறநெவர்்களுக்கு... 
ட்ளஸ் அழகபச்ரும ச்தரிவித்்தோர.   
இ்றந்த்வரகளுக்கோக இழபபீடு சகோடுத்து நடந்த 

இழபண் ஈடு செய� முடி�ோது என்று குறிபபிட்ட 
அ்வர இ்றந்த்வரகளின் குடும்்ங்களுக்கு இழப-
பீடு ்வழங்கப்டும் என்றும் சுட்டிக்கோட்டி�ோர. 
இவ்வோறு ஆ்த்்தோ� 1,000 ்ோலைங்கள அணட�ோ -
்ளம் கோைப்ட்டுள்ள்தோகவும் அ்வர யமலும் ச்தரி -
வித்்தோர.   

அணமசெரண்வ முடிவுகண்ள அறிவிக்கும் ஊட-
கவி�லைோ்ளர மோநோடு யநறறு ்தக்வல் திணைக்க-
்ளத்தில் நணடச்ற்றது. கிணணி�ோ அ�ரத்்தம் 
ச்தோடரபில் எழுப்ப்ட்ட யகளவிக்குப ்திலை -
ளித்்த அ்வர நோன்கு சிறு்வரகள உட்்ட அறு்வர 
கிணணி�ோ ெம்்்வத்தில் உயிரிழந்த குடும்்ங்க-
ளுக்கும் கிணணி�ோ மக்களுக்கும் எமது அனு்தோ-
்த்ண்த ச்தரிவித்துக் சகோள்வய்தோடு எமது நட்புக் 
கரங்கண்ள அ்வரகளுக்கோக நீட்டு்வ்தோகவும் குறிப-
பிட்டோர.   

யமலும் கருத்துத் ச்தரிவித்்த அ்வர,   
 அணமசெரண்வ கூட்டத்தில் இந்த அ�ரத்்தம் 

ச்தோடர்ோக ஆரோ�ப்ட்டது. ஜ�ோதி்தி ்த�து 
க்வணலைகண்ள ச்தரிவித்்தோர.இந்த ெம்்்வத்திற-
கோ� பின்புலைம் குறித்தும் யகட்டறிந்தோர. அணமச-
ெர யஜோன்ஸ்டன் வி்ளக்கமளித்்தோர. இங்கு ்ோலைம் 
அணமக்க இரு ்தடண்வ அடிக்கல் நோட்டப்ட்டுள-
்ள�. இரோஜோங்க அணமசெர நிமல் லைோன்ெோ இங்கு 
சென்று அடிக்கல் நோட்டி பூர்வோங்க செ�ற்ோடுகள 
இடம்ச்றும் நிணலையியலை இந்த அ�ரத்்தம் நடந-
துள்ளது.   

்தறகோலிகமோ� 3.5 கியலைோ மீட்டர நீ்ள ்ோண்த-
ச�ோன்றும் இங்கு நிரமோணிக்கப்ட்டிருந்தது. 
கிணணி�ோ நகர ெண்யும் பிரய்தெ ெண்யும் இங்கு 
்டகுப்ோலைம் அணமக்க அனுமதி யகோரியிருந -
்த�. ஆ�ோல் அ்தறகு அனுமதி ்வழங்கப்ட்டி -
ருக்கவில்ணலை. அது நிரோகரிக்கப்ட்டு ்தறகோலிக 

வீதி நிரமோணிக்கப்ட்டுள்ளது. அனுமதி இன்ய்ற 
இந்த ்டகுப ்ோலைம் செ�ற்டுத்்தப்ட்டுள்ளது. 
ெட்டத்திறகு ச்ோறுப்ோ� அதிகோரிகள அது 
ச்தோடரபில் செ�ற்டு்வர.   

ஒயர குடும்்த்ண்த யெரந்த ்தோயும் இரு குழுநண்த -
களும் இ்றநதுள்ள�. இது நஷ்ஈடு ்வழங்கி ஈடு 
செய� முடி�ோ்த இழப்ோகும். ்வோழும் அ்வரக -
ளின் குடும்்ங்களுக்கோக நஷ்டஈடு ்வழங்க அரசு 
நட்வடிக்ணக எடுக்கும். இ்தறகு முன்�ர கிணணி -
�ோவுக்குச செல்லை ் ோலைம் இருக்கவில்ணலை. ் டகுப 
்ோலைம் ்தோன் இருந்தது.ய்ோக்கு்வரத்து அணமச -
ெரோக ்ணி�ோறறி� ய்ோது அங்கு ஆ்த்்தோ� 
்டகுப ்ோலைத்தில் சென்றிருக்கிய்றோன். மஹிந்த 
ரோஜ்க் ஷ ஜ�ோதி்தி�ோக இருந்த ய்ோது இங்கு 
்ோலைம் அணமக்க நட்வடிக்ணக எடுத்்தோர.  

வி்த்து நடந்த இடத்தில் ்ோலைம் அணமக்கும் 
்ணி ்தோம்தமோகியுள்ளது. ்தறச்ோழுது அ்தற -
கோ� நட்வடிக்ணக எடுக்கப்ட்டுள்ளது. இங்கு 
துரி்தமோக ்ோலைம் அணமத்துக் சகோடுப்ய்த இந்த 
அ�ரத்்தத்திறகு முகங்சகோடுத்்த்வரகளின் குடும்-
்த்தி�ருக்கு செயயும் உசெ ்ட்ெ நி�ோ�மோக 
இருக்கும் . அது எமது அரெோங்கத்தின் முழுணம-
�ோ� ச்ோறுப்ோக கருதுகிய்றோம்.   

இவ்வோறு ஆ்த்்தோ� ்ோலைங்கள ச்தோடரபில் 
அரெோங்கம் கணிபபீடு யமறசகோணடுள்ள்தோ எ� 
எழுப்ப்ட்ட யகளவிக்குப ்திலைளித்்த அணமச -
ெர,   

இவ்வோ்றோ� ஆயிரம் ்ோலைங்கள அணட�ோ்ளம் 
கோைப்ட்டுள்ள�. அ்வறண்ற நிரமோணிக்கும் 
்ணிகள ஆரம்பிக்கப்ட்டுள்ள�. இ்வறறின் 
மூலைம் அண�த்து பிரசசிண�களுக்கும் தீரவு 
கிணடக்கும் என்று கரு்தவில்ணலை. ஆ�ோல் முன்னு-
ரிணம ்வழங்க ய்வணடி� ்ோலைங்கய்ள இவ்வோறு 
அணட�ோ்ளம் கோைப்ட்டு நிரமோணிக்கப்டுகின்-
்ற� என்்றோர.  

இரசாயை உரத்மெ ெனியார்... 
அரெோங்கத்தி�ோல் எவவி்த ெலு -

ணககளும் ்வழங்கப்ட மோட்டோது 
என்றும் அணமசெர மஹிந்தோ�ந்த 
அழுத்கமயக ச்தரிவித்்தோர.   

அணமசெரண்வ தீரமோ�ங்கண்ள அறி-
விக்கும் ்வோரோந்த ஊடகவி�லைோ்ளர ெந-
திபபு பு்தன்கிழணம (24) நணடச்ற்ற 
ய்ோது இ்தண�த் ச்தரிவித்்த அ்வர 
யமலும் குறிபபிடுணகயில் ,   

்சுணம வி்வெோ�த்திண� இலைக்கோ-
கக் சகோணடு ஜ�ோதி்தி யகோட்டோ்� 
ரோஜ்க் ஷவி�ோல் இரெோ�� உர இ்றக்-
குமதிண� ்தணட செயது கடந்த ஏபரல் 
26 ஆம் திகதி ்வரத்்தமோனி அறிவித்-
்தல் ச்வளியிடப்ட்டது.   

இந்த தீரமோ�த்தில் ்ல்ய்வறு 
ெ்வோல்கண்ள எதிரசகோணட 
ய்ோதிலும் , யெ்த� உரத்திண�ப 
்�ன்்டுத்தி 6 இலைட்ெத்து 50,000 
சஹக்ட�ரில் ்யிரசசெயணக யமற-
சகோள்ளப்ட்டுள்ளது.   

எவ்வோறிருபபினும் மக்களின் நலை-
னுக்கு முக்கி�த்து்வமளிக்கும் அர-
ெோங்கம் என்்ற ரீதியில் இரெோ�� உர 
இ்றக்குமதிக்கோக ்தணட நீக்கி அதுகு-

றித்்த ்வரத்்தமோனி அறிவித்்தணலையும் 
இரத்து செய� தீரமோனிக்கப்ட்-
டுள்ளது.   

அ்தறகணம� இன்று மு்தல் ்தனி�ோர 
துண்றயி�ருக்கு இரெோ�� உரத்ண்த 
இ்றக்குமதி செயது விநிய�ோகிப -்
்தறகு அனுமதி ்வழங்கப்டுகி்றது. 
எனினும் அரெோங்கத்தின் ்சுணம 
வி்வெோ� சகோளணகயின் எவவி்த 
மோற்றமும் இல்ணலை என்்்தோல் அர-
ெோங்கத்தி�ோல் எந்தச்வோரு ெந்தரப-
்த்திலும் இரெோ�� உரம் இ்றக்குமதி 
செய�ப்ட மோட்டோது.இரெோ�� 
உரத்திண� உ்ய�ோகிப்்வரகளுக்கு 
எவவி்த நி்வோரைமும் ்வழங்கப்ட 
மோட்டோது.  

உர ்தட்டுப்ோடு மோத்திரமின்றி 
அணணமயில் நோட்டில் நிலைவி� சீரற்ற 
கோலைநிணலை கோரைமோக சநல் மறறும் 
மரக்கறி உளளிட்ட ்லை ்யிரசெயணக-
களும் ்ோதிக்கப்ட்டுள்ள�.்தமது 
விண்ளசெல் ்ோதிக்கப்ட்டுள்ள்தோல் 
நஷ்டமணடநதுள்ள வி்வெோயிகளுக்கு 
அரெோங்கத்தி�ோல் உரி� நஷ்ட ஈடு 
்வழங்கப்டும் என்்றோர. 

டிப்பருடன் ஆடதடா...
கோ�மணடநதுள்ளோர.   
இந்த வி்த்து யநறறு (24) கோணலை 

இடம்ச்றறுள்ளதுடன், இ்தன் -
ய்ோது முசெக்கர ்வணடியின் ெோரதிக்கு 
யமலைதிகமோக ஆசைோரு்வரும் 
ச்ணசைோரு்வரும் ்�ணித்துள-
்ள்தோக ச்ோலிஸோர ச்தரிவித்்த�ர.
வி்த்தில் முசெக்கர்வணடியின் ெோர-
தியும் அதில் ்�ணித்்த ந்ருமோக 

இரு்வர உயிரிழநதுள்ள�ர.   ்டுகோ-
�மணடந்த ச்ண ச்ோலைன்�றுண்வ 
ண்வத்தி�ெோணலையின் அ்வெர சிகிச -
ணெப பிரிவில் சிகிசணெ ச்றறு ்வரு -
்வதுடன், டிப்ர ெோரதி ணகது செய -
�ப்ட்டுள்ளோர.   

இந்தச ெம்்்வம் ச்தோடரபில் 
ச்ோலிஸோர யமலைதிக விெோரணை-
கண்ள யமறசகோணடு ்வருகின்்ற�ர.  

ஈஸடர் ொக்குெல்்களுக்கு...
ஜ�ோதி்தி ஆணைக்குழு அறிக் -

ணகயின் ்ரிநதுணரகண்ள நணடமு -
ண்றப்டுத்துமோறு ்லை ்தடண்வகள 
கூறி�ோலும் அதிகோரிகள அ்தண� 
நணடமுண்றப்டுத்்த முற்டு்வதில்-
ணலைச�� அ்வர ச்தரிவித்துள்ளோர.   

ஜ�ோதி்தி ஆணைக்குழுவின் 
்ரிநதுணரகள அமுல்்டுத்்தப்ட 
ய்வணடுசம�வும் அ்வரக்ளோல் 
அ்தண�ச செய� முடி�ோவிட்டோல் 
அ்தண�ச செய�க்கூடி� ஒரு்வரிடம் 
இந்தப ் ணிண� ஒப்ணடக்க ய்வண -
டுசம�வும் அ்வர கூறியுள்ளோர.   

இந்த ்வழக்கில் நீதி ்வழங்கப்ட 

ய்வணடும் மறறும் ்தோக்கு்தல்களுக்-
குப பின்�ோலுள்ள உணணமண� 
மட்டுயம ்தோங்கள விரும்பு்வ்தோக -
வும் ்த�வுசெயது இந்த உணணமண� 
மண்றக்க மு�றசிக்கோதீரகள என்றும் 
அ்வர ச்தரிவித்துள்ளோர.   

உ�ர ்்தவியில் இருப்்வரகள 
இந்த ்தோக்கு்தல்களுக்கு நீதி ்வழங்கு -
்வ்தோக உறுதி�ளித்்த்வரகள என்றும் 
்தறய்ோது, எதுவுயம நடக்கோ்தது 
ய்ோல் ்வோழ்கி்றோரகச்ள�வும் அப -்
டி�ோ� நடத்ண்தண� ஏறறுக்சகோள்ள 
முடி�ோது என்றும் அ்வர குறிபபிட் -
டோர.  

்பாராளுைன்மற ெவறா்க...
மரணித்்த்வரகளுக்கும் கிணணி�ோ 

நகரெண  ் மு்தல்்வயர ச ோ்றுபபுக்கூ்ற 
ய்வணடும் எ� இரோஜோங்க அணமசெர 
நிமல் லைோன்ெோ ் ோரோளுமன்்றத்தில் ச்தரி-
வித்்தோர.   

 ்டகுப ்ோண்த யெண்வக்கு அனுமதி 
ச்றறுக் சகோடுத்துள்ள இம்ரோன் 
மஹ்ரூப எம்பியும் இ்தறகுப ச்ோறுப-
புக் கூ்ற ய்வணடும் என்றும் இரோ-
ஜோங்க அணமசெர ச்தரிவித்்தோர.   

 வி்த்தில் உயிரிழந்த அப்ோவி-
களுக்கு நீதி கிணடக்க ய்வணடுமோ-
�ோல் நகரெண் மு்தல்்வர ்்தவி 
நீக்கப்ட ய்வணடும் எ�வும் இரோ-
ஜோங்க அணமசெர ெண்யில் யகட்-
டுக்சகோணடோர.    எதிரக்கட்சி எம்.
பி�ோ� இம்ரோன் மஹ்ரூபின் ணமத்-
து�யர ்டகுச யெண்வக்கு அனுமதி 
்வழங்கி� கிணணி�ோ யம�ரோ்வோர. 
வி்த்துக்குள்ளோ� ்டகுப்ோண்த 
யெண்வண� முன்ச�டுத்்த்வரும் இம்-
ரோனின் சநருங்கி� உ்றவி�ரோ்வோர 
எ�வும் அ்வர ச்தரிவித்்தோர.    அணமச-
சின் அறிவிப்ோக வியெட கூட்-
சடோன்ண்ற யநறறு ் ோரோளுமன்்றத்தில் 
முன்ண்வத்்தய்ோய்த இரோஜோங்க 
அணமசெர இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர.   
யமற்டி வி்த்து ச்தோடரபில் யமலும் 
ச்தரிவித்்த அ்வர,   

   ்டகுச யெண்வக்கு அனுமதி 
்வழங்க ய்வணடோம் எ� கூறியும், 
அனுமதி ்வழங்கி� கிணணி�ோ நகரெ-
ண்ய� இந்த வி்த்துக்கு ச்ோறுபபுக்-

கூ்ற ய்வணடும். கிணணி�ோ யம�ரின் 
செ�ற்ோடுகய்ள இந்த வி்த்துக்-
குக் கோரைம்.    ்டகு யெண்வண� 
முன்ச�டுப்்தறகோ� அனுமதிண� 
்வழங்கும் அதிகோரம் கிணணி�ோ நகரெ-
ண்க்கு இல்ணலை. இல்லைோ்த அதிகோரத்-
ண்தப ்�ன்்டுத்தி ்டகு யெண்வக்கு 
அனுமதி ்வழங்கப்ட்டுள்ளது.   

இந்த வி்த்துத் ச்தோடரபில் ்ோரோ-
ளுமன்்றத்தில் யநறறு முன்தி�ம் 
உணர�ோறறி� இம்ரோன் மஹ்ரூப எம்.
பியின் ணமத்து�யர கிணணி�ோ நகரெ-
ண்யின் யம�ரோக ்்தவி ்வகிக்கி்றோர.   

எஸ்.எம். ச்தௌபீக் எம்.பி ் ோலைத்ண்த 
அணமக்க அடிக்கல்ணலை மோத்திரயம 
நோட்டி�ோர. 

எனினும் வி்த்துக்குள்ளோ� ்டகு 
யெண்வண� முன்ச�டுக்க இம்ரோன் 
மஹ்ரூப எம்.பிய� அனுமதி ்வழங்-
கியிருந்தோர.எ�ய்வ ்ோரோளுமன்-
்றத்ண்த ்த்வ்றோக ்வழிநடத்தி இம்ரோன் 
மஹ்ரூப எம்.பி அரசி�ல் செய�ப 
்ோரக்கின்்றோர. இம்ரோன் மஹ்ரூப எம்.
பியும் இந்த வி்த்துக்குப ச்ோறுபபுக்-
கூ்ற ய்வணடும்.  

 அப்ம் சுடு்வதுய்ோலை ்ோலைத்ண்த 
அணமக்க முடி�ோது. எவ்வோ்றோயினும் 
இதுய்ோன்்ற ெம்்்வங்கள எதிரகோலைத்-
தில் மீணடும் நிகழ்்வண்த ்தடுக்கும் 
்வணகயில் குறித்்த ் ோலைத்ண்த விணரவில் 
நிரமோணிக்க நட்வடிக்ணக எடுக்கப்டும் 
எ�வும் இரோஜோங்க அணமசெர யமலும் 
ச்தரிவித்்தோர.  

நிரநெர சைாொைத்திற்கா்க ெமிழருடன்...
ெமோ்தோ�த்திறகோக இலைங்ணக ்தமி -

ழரகளுடன் அசமரிக்கோ இணைகி்ற-
ச்த�வும்  குறிபபிட்டோர.

்தமிழ்த் ய்தசி�க் கூட்டணமபபு 
மறறும் உலைகத் ்தமிழர ய்ரண்வ 
(GTF) ஆகி�்வறறின் பிரதிநிதிகளு-
ட�ோ� ெநதிபபின்ய்ோய்த அ்வர 
இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர.  

இந்த ெநதிபபு குறித்து ச்தரி -
வித்துள்ள அசமரிக்க இரோஜோங்-
கத் திணைக்க்ளத்தின் டுவிட்டர 
்திவில், இலைங்ணகத் ்தமிழ் மக்க -
ளுடன் நிரந்தர ெமோ்தோ�த்ண்தயும், 
அ்வரகளின் நோட்டின் எதிரகோலைத்-
ண்தத் தீரமோனிப்தில் முழுக் குரணலை-

யும் ய்தடு்வதில் ்தோனும் இணைநது 
சகோள்வ்தோக லூ கூறி�ோசர� ச்தரி-
விக்கப்ட்டுள்ளது.  

்தமிழ்த் ய்தசி�க் கூட்டணமபபின் 
்ோரோளுமன்்ற உறுபபி�ரக்ளோ� 
எம்.ஏ.சுமநதிரன் மறறும் ெோைக்கி-
�ன் இரோெமோணிக்கம் மறறும் உலை -
க்ளோவி� ்தமிழ் மன்்றத்தின் பிரதிநி -
திகள ஆகிய�ோர இந்த ெநதிபபில் 
கலைநதுசகோணட�ர.  

யமலும் அ்வரகள ச்வளண்ள 
மோளிணக உட்்ட உ�ரமட்ட அசம -
ரிக்க அதிகோரிகளுடன் ச்தோடர ெந-
திபபுகண்ள நடத்தி�ர என்்தும் 
குறிபபிடத்்தக்கது. 

நாடடில் அமைத்து ைெங்்கமையும...
அய்தய்ோன்று ஒழுக்கமுள்ள ெமூ -

கத்ண்த உரு்வோக்கு்வ்தறகும் ்ல்ய்வறு 
திட்டங்கண்ள புத்்த ெோெ�, ம்த வி்வகோர, 
கலைோெோர அலு்வல்கள அணமசசு யமற-
சகோணடு ்வரு்வ்தோகவும் பிர்தமர ச்தரி-
வித்்தோர.   

அய்தய்வண்ள, நோட்டில் நிணலை�ோ� 
அபிவிருத்தி ஏற்ட ய்வணடுமோ�ோல் 
ச்ோரு்ளோ்தோர அபிவிருத்திண�ப 
ய்ோன்ய்ற ஆன்மீக ரீதி�ோ� அபிவி-
ருத்தியும் அ்வசி�ம் என்றும் ெண்யில் 
ச்தரிவித்்த பிர்தமர, ஒழுக்கமுள்ள ெமூ-
கத்ண்த கட்டிச�ழுபபு்வது முக்கி�மோ-
கும் என்றும் ச்தரிவித்்தோர.   

்ோரோளுமன்்றத்தில் யநறறு புத்-
்தெோெ� ெம� மறறும் கலைோெோர 
அலு்வல்கள அணமசசு, ய்தசி� மர-
புரிணமகள அணமசசு, ச்ோது நிர-
்வோகம்,மோகோை ெண்கள மறறும் 
உளளூரோட்சி அணமசசு உளளிட்ட 
அணமசசுக்களுக்கோ� ்வரவு செலைவு 

திட்டம் மூன்்றோம் ்வோசிபபு மீ்தோ� 
குழுநிணலை வி்வோ்தத்தில் உணர�ோறறும் 
ய்ோய்த பிர்தமர மஹிந்த ரோஜ்க் ஷ 
இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர.   

வி்வோ்தத்தில் ச்தோடரநதும் உணர�ோற-
றி� பிர்தமர:   

நோட்டின் பிரணஜகண்ள சி்றந்த குைோ-
திெ�ம் மறறும் ஒழுக்கமுள்ள பிரணஜ-
க்ளோக உரு்வோக்கு்வ்தறகோ� ச்ோறுபபு 
புத்்த ெோெ�,ம்த அலு்வல்கள மறறும் 
கலைோெோர வி்வகோர அணமசசுக்கு ஒப -்
ணடக்கப்ட்டுள்ளது.   

அ்தறகிைங்க புத்்த ்தரமத்ண்த திரிபு 
்டுத்்தோமல் ்ோதுகோப்து, புத்்த ெோெ -
�த்ண்த ்ோதுகோப்து, ச்ௌத்்த ம்த 
்வழி்ோட்டுத் ்தலைங்கண்ள யமம் -்
டுத்து்வது, ்ோதுகோப்து உளளிட்ட 
்ல்ய்வறு நட்வடிக்ணககள எமது 
அணமசசி�ோல் யமறசகோள்ளப-
்ட்டு ்வருகின்்ற� என்றும் பிர்தமர 
யமலும் ச்தரிவித்்தோர.  

்பாதிக்்கப்படட ச்கை...
வி்வெோ�க் கோபபுறுதிச ெண் 

ஊடோக நட்டஈடு ்வழங்கப்டும் எ� 
வி்வெோ� அணமசெர மஹிந்தோ�ந்த 
அலுத்கமயக ச்தரிவித்்தோர.   

அரெோங்க ்தக்வல் திணைக்க்ளத் -
தில் யநறறு (24) நணடச்ற்ற ஊடக-
வி�லைோ்ளர ெநதிபபில் அ்வர இ்தண� 
ச்தரிவித்்தோர.   

 வி்வெோயிகளுக்கு ய்தண்வ�ோ� 
விண்தகள மறறும் உரங்கண்ள இலை -
்வெமோக ்வழங்க நட்வடிக்ணக எடுக்-
கப்டும் என்றும் கடந்த ்வோரம் 11 
ஆயிரம் சஹக்ட�ோர ்யிரச செய-
ணககளுக்கு யெ்தம் ஏற்ட்ட்தோகவும் 

�ோழ் மோ்வட்டத்திறயக அதிக யெ்தம் 
ஏற்ட்ட்தோகவும் அ்வர கூறி�ோர.   

யமலும், நு்வசரலி�ோ மோ்வட்டத்-
தில் கடந்த 03 மோ்தங்க்ளோக நிலைவும் 
சீரற்ற கோலைநிணலை கோரைமோக சநல் 
மோத்திரமன்றி மரக்கறி உளளிட்ட 
்யிரகளும் யெ்தமணடநதுள்ள�.
ஒவச்வோரு மோ்தமும் 20 நோட்களுக்-
கும் யமலைோக ச்யது ்வரும் மணழ-
யி�ோல் மரக்கறி ்யிரசெயணக யெ்த-
மணடநதுள்ள்தோகவும், இ்த�ோல் 
மரக்கறிகளின் விணலை உ�ர்வணடந-
துள்ள்தோகவும் வி்வெோ� அணமசெர 
யமலும் ச்தரிவித்்தோர. 

அரச ஊழியர்்கைது...
அரெோங்கம் யமறசகோணடுள்ள 

ச்ோருத்்தமில்லைோ்த தீரமோ�மோகுசம� 
எதிரக்கட்சி எம்பி ரஞ்சித் மத்தும்ண-
டோர ்ோரோளுமன்்றத்தில் ச்தரிவித்்தோர.   
அரெோங்கம் அந்த தீரமோ�த்ண்த மீள -்
ரிசீலைண� செய�ய்வணடும் என்றும் 
அ்வர ெண்யில் யகட்டுக்சகோணடோர.   

்வருடோந்தம் புதி்தோக 50 ஆயிரம் அரெ 
யெண்வ ச்வறறிடங்கள நிலைவுகின்்ற 
நிணலையில் அ்தறகோக கோத்திருக்கின்்ற-
்வரகளுக்கு ச்ரும் அநீதிய� ஏற்டும் 
என்றும் அ்வர சுட்டிக்கோட்டி�ோர.   

 அரெோங்க ய்வணலை ்வோயபபுக்கோக 
கோத்திருக்கும் ்டித்்த இண்ளஞர,யு்வதி-
கள யமலும் ஐநது ்வருடங்கள கோத்தி-
ருக்க யநருகி்றது. அ்த�ோல் ்ல்ய்வறு 
பிரசசிண�களும் அதிகரிக்கக்கூடும் 
என்றும் அ்வர ச்தரிவித்்தோர.    ்ோரோ-
ளுமன்்றத்தில் யநறறு ச்ோது நிர்வோக 

மோகோை ெண்கள மறறும் உளளூ-
ரோட்சி ெண்கள உளளிட்ட அணமசசுக்-
களின் ்வரவு செலைவு திட்டம் மீ்தோ� 
குழுநிணலை வி்வோ்தத்தில் உணர�ோறறும் 
ய்ோய்த அ்வர இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர.   

 வி்வோ்தத்தில் ச்தோடரநதும் உணர�ோற-
றி� அ்வர:   அரெோங்கம் அரெ ஊழி�ரக-
ளின் ஓயவு ச்றும் ்வ�ச்தல்ணலைண� 
65 ஆக அதிகரித்துள்ள நிணலையில் 
்தறய்ோது அணமசசுக்களில் ்்தவியி-
லுள்ள செ�லைோ்ளரகள 65 ்வ�து ்வணர 
குறித்்த ் ்தவியில் இருக்க யநரிடுகி்றது.   

அய்தய்ோன்று இபய்ோது ்்தவியில் 
உள்ள ச்ோலிஸ்மோ அதி்ர ச்தோடரநது 
65 ்வ�து ்வணர ்்தவியில் இருப்ோர. 
இ்த�ோல் அடுத்்த ்வருடங்களில் ்்தவி 
உ�ரவுக்கோக கோத்திருப்்வரகள உ்ள-
ரீதி�ோக ்ோதிபபுக்கண்ள எதிரயநோக்க 
யநரிடும்.   

அதிதவ்க தநடுஞசாமை்களில்...   
கட்டைம் செலுத்்தல் முண்றண�ப 

விரி்வோக்கு்வ்தறகோக அண�த்து அனு-
மதிச்ற்ற நிதி நிறு்வ�ங்களுடன் 
இணைநது அரெோங்கம் நட்வடிக்ணக-
கண்ள யமறசகோணடு ்வருகின்்றது.   

அ்தன் ஒரு ்டிமுண்ற�ோக வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகோர ெண்�ோல் 

முகோணமத்து்வம் செய�ப்ட்டு 
்வரும் அதிய்வக சநடுஞ்ெோணலைக-
ளில் திர்வப்ைத்தின் மூலைம் கட்ட-
ைம் செலுத்தும் நுணழ்வோயில்களில் 
LANKAQR கட்டை முண்றண� அறி-
முகப்டுத்து்வ்தறகும் ய�ோெண� 
ச்தரிவிக்கப்ட்டுள்ளது.   

்கைடிய எம.பிக்்களுடன்... (03 ஆம ்பக்்கத் தொடர்)

்தமிழ் மக்களின் அரசி�ல் தீரவு 
ெம்்ந்தமோகவும், ்வடக்கு, கிழக்கில் 
்தோங்கள எதிரசகோளளும் பிரசசிண�-
க்ளோ�, ெட்டவியரோ்த கோணி அ -்
கரிபபு மறறும் ்வ்ள சுரணடல்கள, 
அ்தனுடன் கூடி� அரசி�ல் சநருக்க-
டிகள மறறும் மனி்த உரிணம மீ்றல்-
கள ச்தோடர்ோகவும் கலைநதுணர�ோ -
டப்ட்டுள்ளது.   

அய்தயநரம், மக்களுக்கு ்�ன்்தரக் -
கூடி� எதிரகோலை அபிவிருத்தித் திட்-

டங்கள ெம்்ந்தமோகவும், சிலை திட்ட 
முன்சமோழிவுகண்ள முன்ண்வத்்த்தோக 
்ோரோளுமன்்ற உறுபபி�ர இரோெமோ-
ணிக்கம் ெோைக்கி�ன் ச்தரிவித்துள-
்ளோர.   கய�டி� அரெோங்கமோ�து 
்தமிழ் மக்களுக்கோ� தீரவுத் திட்டங்-
கண்ள மிக விணரவில் ச்றறுத்்தரு-
்வ்தறகுரி� அழுத்்தத்ண்த இலைங்ணக 
அரெோங்கம் மீது பிரய�ோகிக்க ய்வண-
டுசம�வும் யகோரி�்தோக அ்வர குறிப-
பிட்டுள்ளோர.  

ெமிழ்க முெல்வருடன்...
இசெநதிபபின் ய் ோது இலைங்ணக, இநதி� 

மீ�்வர பிரசசிண�  குறித்து  க்வ�ம் செலுத்-
்தப் ட்ட்தோக இநதி� உ�ரஸ்்தோனிகரோலை-
�ம் ச்தரிவிக்கின்்றது.

சுைநதிரன் எம.பி குழுவிைரது...
ஏதும் நோயடோ ஏதும் விட�ம் ச்தோடர-

பில் ய்ெ அணழத்்தோல் அரசு அ்தண� 
நிரோகரிக்கோது எ�வும் ச்தரிவித்்தோர.

 அணமசெரண்வ முடிவுகண்ள அறி-
விக்கும் ஊடக மோநோட்டியலை அணமசெர 
இ்தண� ச்தரிவித்்தோர.  

 அரசி�ல் தீரவு ச்தோடரபில் ய்சு்வ-
்தறகு சுமநதிரன் உளளிட்ட சியரஷ்ட ெட்-
டத்்தரணிகள அசமரிக்கோவுக்கு சென்று 
்வந்த�ர.அரெோங்க ்தரபபிறகு இது 
ச்தோடரபில் அணழபபு ்வரவில்ணலை�ோ? 
எ� எழுப்ப்ட்ட யகளவிக்குப ்தி-

லைளித்்த அணமசெர யமலும் குறிபபிட்-
ட்தோ்வது,   அரெ ்தரபபிறகு இவ்வோறு 
எந்த அணழபபும் கிணடக்கவில்ணலை. 
்தமிழ்த் ய்தசி� கூட்டணமபபுடன் 
்தனிப்ட்ட ரீதியில் நடத்்தப்ட்ட ய்ச-
சு்வோரத்ண்தச�ன்ய்ற அ்தண� கருதுகி-
ய்றன். ெர்வய்தெ அணமபய்ோ ய்வறு 
ஏதும் நோயடோ ஏதும் விட�ம் அல்லைது 
்தணலைபபில் ய்ெ அணழத்்தோல் அரசு 
அ்தண� நிரோகரிக்கோது. ஆ�ோல் இன்று 
்வணர அவ்வோறு எந்த அணழபபும் ்வர-
வில்ணலை என்்றோர. 

ைக்்கைது ஏத்காபித்ெ தீர்ைாைதை...
உலைமோ ெண், ்ளளி்வோெல் ்தணலை-

்வரகள, புத்திஜீவிகள, கல்விமோன்-
கள, வி்வெோ� அணமபபுகள, ஸகோத் 
நிதி�ம், ெமூக யெண்வ அணமபபு -
கள, ஜ�ோஸோ நலைன்புரி அணமபபு, 
பிரய்தெ ெண் ்தவிெோ்ளர, இண்ளஞர 
அணமபபுகச்ள� ஊர ெமூகம் ஒன் -
றிணைநது ஏற்ோடு செய்த ஊடகவி -

�லைோ்ளர ெநதிபபு யநறறு முன்தி�ம் 
(23) இரவு ச்ோத்துவில் ச்ோதுநூ -
லைக யகட்ய்ோர கூடத்தில் நணட -
ச்ற்றது.  இந்த ஊடகவி�லைோ்ளர 
ெநதிபபியலைய� ஊர ெமூகத்தின் பிர -
திநிகள யமறகணட்வோறு கருத்துத் 
ச்தரிவித்்த�ர.  

(முழுணம�ோ� செயதி 15 ஆம் ் க்கம்) 

கிண்ணியா ்படகுப்பாமெ வி்பத்து:...
மி்தபபுப ்ோலைத்ண்த இ�க்கி� 

இரு்வர உட்்ட மூ்வர இவ்வோறு 
ண க து ச ெ ய � ப ் ட் டு ள ்ள ்த ோ க 
ச்ோலிஸ் ஊடகப ய்செோ்ளர ச்தரி-
வித்துள்ளோர. குறிஞ்ெோக்யகணியில் 
மி்தபபுப ்ோலைம் நீரில் மூழ்கி வி்த்-
துக்குள்ளோ�தில் அதில் ்�ணித்்த 
04 சிறு்வரகள உட்்ட 6 ய்ர உயி -
ரிழந்ததுடன், 20க்கும் யமற்ட்-
யடோர ் ோதிக்கப்ட்டிருந்த�ர.இந்தச 
ெம்்்வத்ண்த அடுத்து அந்த மி்தபபு 

்ோலைத்ண்த இ�க்கி�்வரகள ்தணலைம-
ண்ற்வோகியிருந்த�ர.  

ெம்்்வம் ச்தோடரபில் ெநய்தகந-
்ரகண்ள ய்தடி ்லை யகோைங்களில் 
விெோரணைகண்ள யமறசகோணட 
ச்ோலிஸோர 03 ய்ணரயும் ணகது 
செயதுள்ள�ர.   

இ்வரகளில் கிணணி�ோ ச்ோலிஸோ -
ரி�ோல் ஒரு்வரும், திருயகோைமணலை 
ச்ோலிஸோரோல் இரணடு ய்ரும் 
ணகது செய�ப்ட்டுள்ள்ள�ர.  
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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;

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

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. 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;.

02. 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. [pNah-
nlf;];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; 

49.  ,yj;jpudpay; mk;rq;fs; - epow;glgpujpahf;fy; 
,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;

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;)
54. gazpfs;/ Nghf;Ftuj;J thfdq;fSf;fhd 

cjphpg;ghfq;fs;
55. midj;J tifahd gl;lwpfs;

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;.

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;

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;""

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

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;  : Milco (pvt) LTD
fzf;F ,yf;fk;  : 004100180210331
tq;fp kw;Wk; fpis : Peoples Bank Corporate Banking Division
fhuzk;  : 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 tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdTg; gphptpy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J 
nfhs;syhk;.

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

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;. 

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

,il tpisTfs; 

mlq;fyhf 

nghwpapayhshpd; 

kjpg;gPL 

(kpy;yp-ad; &ghtpy;)

xg;ge;jf; 

fhyg;gFjp 

(ehl;fhl;b 

ehl;fs;)

ICTAD 
juk;

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

RDA/EOM&M/
GOSL/CKE-
RF-SD/2021/38

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

23.57 kpy;.

91
rp-6 

my;yJ 
Nkw;gl;lJ

300>000.00

RDA/EOM&M/
GOSL/CKE-
RF-P&J/2021/39

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

22.50 kpy;;. 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.



விண்கல் ஒன்றின் மீது ம�ோதவிடுவதற்கோ்க 
விண்கலம் ஒன்்றை அம�ரிக்க விணமவளி 
ஆய்வு ்�ய�ோன நோசோ மநறறு விணணில் 
மசலுத்தியது. பூமியில் இருககும் உயிர்க்ை 
அழிக்கக கூடிய இரோடசத விண்கல்்ல தடுக-
கும் ஆய்வு ஒன்றைோ்கமவ இநத விண்கலம் பய-
ணித்துளைது.   

டோரட என்றை இநத விண்கலம் ்கலிமபோரனி-

யோவில் உளை வன்டன்மபரக விணமவளித் 
தைத்தில் இருநது ஸமபஸ எகஸ மரோகம்கட 
மூல�ோ்க மநறறு விணணில் ஏவபபடடது.   

இநத விண்கலம் ்டம�ோரமபோஸ எனும் 
விண்கல்லுடன் ம�ோதி, அதன் மவ்கமும் 
போ்தயும் எநத அைவு �ோறறைபபட முடியும் 
என்ப்தச் மசோதிககும்.  

இநதக குறிபபிடட விண்கல் பூமிககு எநத 

ஆபத்்தயும் வி்ைவிக்கோது என்றை மபோதும், 
பூமி்யக ்கோபபோறறுவது எபபடி என்று ்கறகும் 
மநோக்கத்துடன் ஒரு விண்கல்்ல தி்ச�ோற-
றும் முதல் முயறசியோ்க இது உளைது.   

இநத விண்கலம் 6.8 மில்லியன் ்�ல்்கள 
பயணித்து 2022 இன் மூன்றைோவது ்கோலோண-
டில் குறித்த விண்கல்லுடன் �ணிககு 24,000 
கிமலோமீறறைர மவ்கத்தில் ம�ோதவுளைது.
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ம்கோவிட–19 மதோறறினோல் 
ஐமரோபபோ �றறும் ஆசியோவின் 
சில பகுதி்களில் எதிரவரும் �ோரச் 
�ோதத்திறகுள ம�லும் 700,000 
மபர உயிரிழக்கக கூடும் என்று 
உல்க சு்கோதோர அ்�பபு எச்சரித்-
துளைது.   

உல்க சு்கோதோர அ்�பபு 
அதன் ஐமரோபபிய பிரோநதிய�ோ்க 
குறிபபிடும் 53 நோடு்களில் ஏற்க-
னமவ உயிரிழபபு எணணிக்்க 
1.5 மில்லிய்னத் தோணடியுளைது. 
இதில் 49 நோடு்களில் 2022 �ோரச் �ோதத்-
திறகுள அவசர சிகிச்்ச பிரிவு்கள 
“அதி்க அல்லது ்கடு்�யோன ஆழுத்-
தத்்த” எதிரம்கோளளும் என்று அநத 

அ்�பபு எச்சரித்துளைது. ஐமரோப-
போவில் மநோய்த் மதோறறு மவ்க�ோ்க 
அதி்கரிககும் நி்லயில் ஆஸதிரியோ-
வில் மீணடும் முடக்க நி்ல ம்கோண-
டுவரபபடடுளைமதோடு ஏ்னய 

நோடு்களும் ்கடடுபபோடு்க்ை 
ம்கோணடுவர ஆமலோசித்து வரு-
கின்றைன.   

“தறமபோ்தய மபோககு்க-
ளின் அடிபப்டயில், அடுத்த 
ஆணடு வசநத ்கோலத்தில் ஒடடு-
ம�ோத்த இறைபபு்கள 2.2 மில்லி-
யனுககும் அதி்க�ோ்க இருககும் 
என்று ்கணிக்கபபடடுளைது” 
என்று உல்க சு்கோதோர அ்�பபு 
குறிபபிடடுளைது.  

ம்கோமரோனோ மதோடரபில் உறுதி மசய்-
யபபடட உயிரிழபபு எணணிக்்க 
நோமைோன்றுககு சு�ோர 4,200 ஆ்க 
அண்�யில் இரடடிபபோகி உளைது 
என்றும் அது குறிபபிடடுளைது.

ஹிஸ்புல்லாவை பயங்கரைலாத  
அவைபபலா்க ஆஸி. அறிவிபபு

அமைரிக்கலாவுக்கலான பலாக.  
புதிய தூதுைர் அறிவிபபு

சீனலாவில குழநவதப பிறபபு  
வீதத்தில மி்ககமபரும் சரிவு

இஸ்்ரல உளவு மைனமபலாருள்  
நிறுைனம் மீது ஆபபிள் ைழககு

்தயிவ் வைத்திருநத  
தலாய், ை்களுககு சிவற

நியூசி்லாநதின எலவ்வய  
திறககும் திட்டம் அறிவிபபு

இஸ்்ரல ைலான தலாககுதலில
இரு சிரிய மபலாதுைக்கள் பலி

ஈரோன் ஆதரவு மலபனோ-
்னத் தை�ோ்கக ம்கோணட 
ஹிஸபுல்லோ அ்�ப்ப 
‘பயங்கரவோத’ குழுவோ்க அவுஸ-
திமரலியோ அறிவித்துளைது.  

அநத அ்�பபின் ஒடடு-
ம�ோத்த பிரிவு்களும் இதில் 
உளைடக்கபபடுவதோ்க அவுஸ-
திமரலிய ஒளிபரபபுக கூடடுத்-
தோபனம் மவளியிடட மசய்தி-
யில் குறிபபிடபபடடுளைது. 
ஹிஸபுல்லோ இரோணுவ பிரி-
வுககு 2003 மதோடக்கம் த்ட 
உளை்� குறிபபிடத்தக்கது.   

ஹிஸபுல்லோவுககு எதிரோ்க நடவ-
டிக்்க எடுககும்படி அம�ரிக்கோ 
்கடநத ம� �ோதம் ம்கோரி இருநத நி்ல-
யிமலமய இநத அறிவிபபு மவளியோகி-

யுளைது. ஹிஸபுல்லோவுககு ஆதரவோன 
மசயறபோடடில் ஈடுபடடதோ்க மலபனோ-
்னத் தை�ோ்கக ம்கோணட அல்–்கரத் 
அல்–ஹசன் என்றை நிறுவனத்்த சவூதி 
அமரபியோ ்கடநத �ோதம் “பயங்கர-

வோத” படடியலில் மசரத்த்� 
குறிபபிடத்தக்கது.   

இதில் நவ நோஜி குழு ஒன்-
்றையும் அவுஸதிமரலிய 
பயங்கரவோத படடியலில் 
மசரத்துளைது. இநதக குழு 
உறுபபினர்களின் குறறைச்மசயல்-
்கள அடிபப்டயிமலமய இநத 
நடவடிக்்க எடுக்கபபடடுள-
ைது.   

“வன்மு்றை்கள மதோடரபில் 
அரசு மபோறு்� ்கோக்கோது. 
அபபோவி �க்க்ை ம்கோல் 

வ்த �தம் அல்லது சிநத்ன அடிப-
ப்டயில் நியோயபபடுத்த முடியோது” 
என்று அவுஸதிமரலிய உளது்றை 
அ்�ச்சர ்கரன் அன்டரூஸ மதரிவித்-
துளைோர.

ஐ்ரலாபபலாவில 700,000 ம்கலாவிட  
உயிரிழபபு்கள் பற்றி எசசரிகவ்க

அசோம் ஜம்மு �றறும் ்கோஷ்மிர 
த்லவர �றறும் முன்னோள தூதுவ-
ரோன சரதோர �சூத் ்கோன் அம�ரிக்கோ-
வுக்கோன போகிஸதோனின் புதிய தூதுவ-
ரோ்க அறிவிக்கபபடடுளைோர.   

அடுத்த பணிக்கோ்க இஸலோ�ோபோத் 
திரும்பும் தறமபோ்தய தூதுவர அசோத் 
�ஜீத் ்கோனுககு பதிலோ்கமவ �சூத் 
்கோன் பரிநது்ரக்கபபடடுளைோர.   

இது மதோடரபிலோன ஒபபுத்ல 
மபறும் ஆவணத்்த அம�ரிக்க இரோ-
ஜோங்க தி்ணக்கைத்திறகு தூதர்கம் 
வழஙகியுளைது. இநத உடன்படிக-
்்கயோனது இரோஜோங்க தி்ணக்கைம் 
தூதர்க உறுபபினர்களுக்கோன வசதி-
்க்ை வழஙகுவதற்கோன மு்றையோகும்.   

இநத ஒபபுதல் மசயறபோடடுககு 
அம�ரிக்க இரோஜோங்க தி்ணக்கைம் 
ஒரு �ோத ்கோலம் வ்ர எடுத்துகம்கோள-
ளும் என்பது குறிபபிடத்தக்கது.   

�சூத் ்கோன் 2021 ஓ்கஸட வ்ர 

அசோத் ஜம்மு �றறும் ்கோஷ்மிரின் த்ல-
வரோ்க இருநதவரோவோர.   

அவர ஐககிய நோடு்களுக்கோன போகிஸ-
தோனின் நிரநதர பிரதிநிதி �றறும் சீனோ-
வுக்கோன போகிஸதோன் தூதுவர உடபட 
முககிய இரோஜதநதிர பணி்களில் ஈடு-
படடவரோவோர.

சீனோவின் குழந்தப பிறைபபு வீதம், 
்கடநத ஆணடு வரலோறு ்கோணோத 
அைவு சரிநததோ்கத் மதரிவிக்கபபட-
டுளைது. 2020இல் ஒவமவோரு 1,000 
மபருககும் 8.52 குழந்த்கள பிறைநததோ-
்கச் மசன்றை வோரம் மவளியோன 2021 புள-
ளிவிபரப புத்த்கத்தில் குறிபபிடபபட-
டிருநதது. 1978ஆம் ஆணடு அநதப 
புளளிவிபரங்க்ைச் மச்கரிக்க ஆரம்-
பித்ததில் இருநது பதிவோகிய மி்கக 
கு்றைவோன எணணிக்்க இதுவோகும். 
குழந்தப பிறைபபு வீதத்்த உயரத்து-
வதற்கோ்க 2016ஆம் ஆணடு, சீனோவின் 
‘ஒமர குழந்த’ ம்கோள்்கயில் �ோற-
றைங்கள மசய்யபபடடன. தம்பதி்கள 2 
குழந்த்கள வ்ர மபறறுகம்கோளை-
லோம் என அறிவிக்கபபடடது. இநத 

ஆணடின் ஆரம்பத்தில் அநத எண-
ணிக்்க 3ஆ்க அதி்கரிக்கபபடடது. 
எனினும், ம்கோள்்க �ோறறைங்கள பய-
னளிக்கவில்்ல. அதி்கரிககும் வோழ்க-
்்கச் மசலவும், ்கருத்தரிபபு குறித்து 
அதி்க�ோன மபண்கள சுய�ோ்க முடி-
மவடுபபதும் அதறகுக ்கோரணங்கைோ்க 
இருக்கலோம் என்று கூறைபபடுகிறைது.  

ஊடுருவல் ்கருவி ஒன்றினோல் 
ஐமபோன் பயனர்க்ை இலககு 
்வத்த குறறைச்சோடடில் இஸமர-
லிய உைவுநிரல் நிறுவன�ோன என்.
எஸ.ஓ குழு�ம் �றறும் அதன் தோய் 
நிறுவனத்தின் மீது ஆபபிள நிறுவ-
னம் வழககுத் மதோடுத்துளைது.   

என்.எஸ.ஓவின் மப்கசுஸ என்றை 
ம�ன்மபோருள ஐமபோன் �றறும் 
அன்டமரோயிட சோதனங்க்ை 
போதிக்கக கூடியதோ்க இருபபமதோடு, 
அதில் இருககும் மசய்தி்கள, படங-
்கள �றறும் மின்னஞசல்்கள, 
மதோ்லமபசி அ்ழபபு பதிவு்க்ை 
பிரித்மதடுக்கவும் ஒலிவோஙகி்கள 
�றறும் ம்க�ரோக்க்ை இர்கசிய�ோ்க 
மசயறபடுத்தவும் அனு�திககிறைது.   

எனினும் த�து ்கருவி பயங்கர-
வோதி்கள �றறும் குறறைவோளி்க்ை 
இலககு ்வத்து உருவோக்கபபடடது 
என்று என்.எஸ.ஓ குழு�ம் குறிபபிட-
டுளைது.   

ஆனோல் இத்ன மசயறபோடடோ-
ைர்கள, அரசியல்வோதி்கள �றறும் 
ஊட்கவியலோைர்களுககு எதிரோ்க 

பயன்படுத்தபபடடதோ்க குறறைஞசோட-
டபபடுகிறைது.   

“ஆபபிள பயனர்க்ை இலககு 
்வத்தது �றறும் ்கண்கோணித்ததறகு 
என்.எஸ.ஓ குழு�ம் �றறும் அதன் 
தோய் நிறுவன�ோன ஓ.எஸ.்வ. மடக-
மனோலஜிஸ மபோறுபபுக கூறை மவணடும்” 
என்று ஆபபிள குறிபபிடடுளைது.   

்கலிமபோரனியோவின் வடககு �ோவட-
டத்திற்கோன �ோவடட நீதி�ன்றைத்-
தில் அநத நிறுவனம் தனது மு்றைப-
போட்ட பதிவுமசய்துளைது.

இறைககு�தி மசய்த மதயி்ல்ய 
மபோலிஸோர மபோ்தப மபோருள என்று 
நம்பியதோல் �மலசியோ்வச் மசரநத 
தோய் �றறும் �்கள இருவரும் அவுஸதி-
மரலியோவில் நோன்கு �ோதம் சி்றை அனு-
பவித்துளைனர.   

அநத இருவரும் இழபபீடு ம்கடடு 
அவுஸதிமரலிய நிரவோ்கத்திறகு எதிரோ்க 
வழககுத் மதோடுத்துளைனர. வுன் புய் 
�றறும் அவரது �்கள சோன் யன் இருவ-
ரும் �ோதவிடோய் வலிககு தீரவோ்க �மல-
சியோவில் பிரபல�ோன மதயி்ல்ய 
அவுஸதிமரலியோவில் விறபதறகு தரு-
வித்துளைனர.   

எனினும் மதன் ம�றகு அவுஸதிமர-
லியோவில் உளை அவர்கைது வீட்ட 
மபோலிஸோர ்கடநத ஜனவரியில் சுற-
றிவ்ைத்தமபோது இநத மதயி்ல 

்ப்க்ை பறிமுதல் மசய்துளைனர. 
இத்ன ஆம்மபட்�ன் மபோ்தப 
மபோருள என்று மபோலிஸோர தவறுத-
லோன அ்டயோைம் ்கணடிருபபதோ்க 
‘்வஸ’ சஞசி்்க குறிபபிடடுளைது.   

மபோ்தபமபோரு்ை அ்டயோைம் 
்கோணும் மசோத்னமு்றையில் துல்லிய 
முடிவு்கள கி்டக்கவில்்ல என்று 
அண்�யில் ந்டமபறறை விசோர்ண-
யில் கூறைபபடடது.

நியூசிலோநது அதன் எல்்ல-
்க்ை சரவமதச பயணி்களுக-
குத் திறைநதுவிடுவதற்கோன திட-
டங்க்ை மவளியிடடுளைது. 
இதன்படி எல்்ல்கள ்கடடங-
்கடட�ோ்கத் திறைக்கபபடும்.  

அவுஸதிமரலியோவிலிருநது 
முழு்�யோ்கத் தடுபபூசி 
மபோடடுகம்கோணட நியூசிலோநதுக குடி-
�க்களும் விசோ அனு�தி ்வத்திருப-
மபோரும் வரும் ஜனவரி 16ஆம் தி்கதி 
முதல் நியூசிலோநது மசல்லலோம்.  

வரும் மபபரவரி 13ஆம் தி்கதியி-
லிருநது, �றறை மபரும்போலோன நோடு-
்களிலிருநது முழு்�யோ்கத் தடுபபூசி 
மபோடடுகம்கோணட நியூசிலோநதுக குடி-
�க்களும் விசோ அனு�தி ்வத்திருப-
மபோரும் நியூசிலோநதுககுள  அனு�திக-
்கபபடுவர.  

அடுத்த ஆணடு ஏபரல் இறுதியி-
லிருநது, எல்லோ நோடு்களிலிருநதும் 

முழு்�யோ்கத் தடுபபூசி மபோடடுக-
ம்கோணட பயணி்கள  அஙகு  மசல்ல-
லோம். நியூசிலநது மசல்மவோர தனி-
்�பபடுத்திகம்கோளளும் இடங்களில் 
தங்கத் மத்வயில்்ல. ஆனோல் அவர-
்கள 7 நோட்களுககுச் சுய�ோ்கத் தனி-
்�பபடுத்திகம்கோளை மவணடும்.  

ம்கோமரோனோ மதோறறு போதிப்ப 
அடுத்து நியூசிலோநது ்கடநத 2020 �ோரச் 
�ோதம் தனது எல்்ல்ய மூடியது. 
மநோய்த் மதோறறுக ்கோரண�ோ்க ஆரம்பத்-
திமலமய எல்்ல்க்ை மூடிய நோடு்க-
ளில் ஒன்றைோ்க நியூசிலோநது உளைது.

சிரியோவின் �த்திய பிரோநதியத்தில் இஸமரல் நடத்-
திய வோன் தோககுதல்்களில் இரு மபோது�க்கள ம்கோல்-
லபபடடு ம�லும் ஏழு மபர ்கோய�்டநதிருபபதோ்க 
சிரிய அரச ஊட்கம் மசய்தி மவளியிடடுளைது.   

மஹோம்ஸ ந்கர வோனில் இடம்மபறறை இநதத் தோககு-
த்ல முறியடிக்க சிரிய வோன் போது்கோபபு அ்�பபு 
முயறசித்துளைது. “�த்திய பிரோநதிய பகுதி்க்ை 
இலககு ்வத்து இஸமரலின் வோன் தோககுதல் இடம்-
மபறறைமதோடு வோன் போது்கோபபு அ்�பபு அதறகு 

பதில் நடவடிக்்க ம�றம்கோணடது” 
என்று அரச மசய்தி நிறுவன�ோன சோனோ 
குறிபபிடடுளைது.   

இநதத் தோககுதலில் ஒருவர படு்கோயம் 
அ்டநதிருபபமதோடு ஆறு சிரிய ப்டயினர ்கோய�-
்டநதுளைைனர. அண்ட நோடோன மலபனோனுககு 
ம�லோல் பறைநத மபர வி�ோனங்கள மநறறு அதி்கோ்ல-
யில் இநதத் தோககுதல்்க்ை நடத்தியதோ்க மபய்ர 
மவளியிடோத இரோணுவ அதி்கோரி ஒருவர குறிபபிட-

டுளைோர. ்கடநத பல ஆணடு்களில் சிரியோ மீது நூறறுக-
்கணக்கோன வோன் தோககுதல்்க்ை நடத்தி இருககும் 
இஸமரல் இது பறறி எநத பதிலும் அளிக்கவில்்ல. 
இவவோறைோன தோககுதல் பறறி இஸமரல் மபோறுபமபற-
பது அல்லது மபசுவது மி்க அரிதோகும்.

அல்பரட ஐன்ஸ்டன் தனது 
சோரபுக ம்கோடபோட்ட நிறுவுவதற-
்கோ்க ்கணககு்க்ை மசய்து போரத்த 
்்கமயழுத்துப பிரதி ஒன்று 13 மில்லி-
யன் மடோலருககு ஏலம்மபோயுளைது.  

போரிஸில் இருககும் கிறிஸடியன் 
ஏல விறப்ன நி்லயத்தில் ்கடநத 
மசவவோயன்று இடம்மபறறை இநத 
ஏலம், அதி்க வி்லமபோன ் ்கமயோப-
பமிடபபடட விஞ்ோன ஆவணம் 
என புதிய சோத்ன ப்டத்தது.   

இதில் இரணடு ்கோகிதங்கள �ோத்தி-
ரம� ம்கோடபோடடு மபைதீ்கவியலோை-
ரோன ஐன்ஸ்டன் தனது �ோமபரும் 
விஞ்ோன ்கணடுபிடிப்ப ்கோணபிப-
பதோ்க உளைது.   

1915 ஆம் ஆணடு மவளிடபபடட 
இநத ம்கோடபோடு, மவளி, மநரம் 
�றறும் ஈரப்ப �னிதன் புரிநது-
ம்கோளை உதவியது.   

இநத ்்கமயழுத்துப பிரரதி்கள 
1913 �றறும் 1914 இ்டமய ஐன்ஸ-
்டன் �றறும் அவரது சுவிஸ நோடடு 
ச்கோவோன ்�க்கல் மபஸமஸோவி-
னோல் எழுதபபடடதோகும். இத்ன 
மபஸமஸோ தன்னுடன் ்வத்திருந-
துளைோர.   

இநத ஏலம் உலம்கஙகும் இருக-
கும் மச்கரிபபோைர்க்ை ்கவரநத 
நி்லயில், 54 பக்கங்கள ம்கோணட 
அநத ஆவணத்்த வோஙகியவர 
விபரம் மவளியிடபபடவில்்ல.

அம�ரிக்கோவின் மிசூரி �ோநிலத்-
தில் 1978 இல் மூன்று ம்கோ்ல்கள 
மசய்ததோ்க தவறைோ்கக குறறைம்சோட-
டபபடடு 42 ஆணடு்களுககு ம�ல் 
சி்றை அனுபவித்த ஆடவர ஒருவர 
அநத குறறைச்சோடடில் இருநது விடு-
விக்கபபடடு விடுத்ல மசய்யப-
படடுளைோர.  

62 வயது ம்கவின் ஸடரிக-
லோன்ட, 18 வயதில் ்்கது மசய்யப-
படடது மதோடக்கம் குறறை�றறைவர 
என்று கூறி வருகிறைோர. அவருககு 
1979 ஆம் ஆணடு ஜூன் �ோதத்தில் 
சி்றை தணட்ன விதிக்கபபடடது.   

்கன்சோஸ ந்கரில் இருககும் வீடு 
ஒன்்றை ம்கோள்ையடித்தது மதோடர-
பிமலமய அவர குறறைங்கோணபபடடி-
ருநதோர. 15,487 நோட்கள சி்றை அனு-
பவித்த நி்லயில் அவ்ர உடன் 
விடுவிககும்படி நீதிபதி ஒருவர 
்கடநத மசவவோய்ககிழ்� உத்தர-
விடடோர.   

“இநத நோள வரும் என்று நோன் ஒரு-

மபோதும் நி்னக்கவில்்ல” என்று 
தனது விடுத்லககு பின் நீதி�ன்றைத்-
திறகு மவளியில் ்வத்து ஸடரிக-
லோன்ட கூறினோர.  

மிசூரி வரலோறறில் தவறைோன குறறைத்-
திறகு நீணட்கோலம் சி்றை அனுபவித்த-
வரோ்க அவர பதிவோனமபோதும், அநத 
�ோநில சடடத்தின்படி அவருககு நிதி 
இழபபீடு்கள மபறை வோய்பபு இல்்ல 
என்பது குறிபபிடத்தக்கது.

ஐனஸ்வ்டன வ்கமயழுத்து பிரதி  
13 மிலலியன ம்டலா்ருககு ஏ்ம்

தைறலான குற்றத்திற்கு 42 ஆண்டு  
சிவற அனுபவித்தைர் விடுதவ்

விண்கல்லுடன் ம�ோதும்
விண்கல பயணம் ஆரம்பம்
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சம்மாந்துறையிலுள்ள 
சீம்ந்து வியமாபமாரிகளுடன் 
கலந்துறையமாடல் 
சவளக்கடை குறூப் நிருபர்

சம்மாந்துடை பிரதேசத்தில் ஏறபட்-
டுளள சீம்ந்து ேட்டுப்பமாடு ்றறும 
உத்ேரவமாே விடைடை நிர்்ணம 
மசயேல் மேமாைர்பமா்க  சீம்ந்து விைமா-
பமாரி்களுைமானமான ்கைந்துடரைமாைல் 
சம்மாந்துடை பிரதேச சடப ேவி-
சமாளரும முனனமாள பமாரமாளு்னை 
உறுப்பினரு்மான ஏ.எம.முஹம்ட் 
ம�ௌஷமாட் ேடைட்யில் பிரதேச 
சடப த்கட்தபமார் கூைத்தில் த�றறு 
இைமமபறைது.

இேனதபமாது சீம்ந்து பக்கட் -
டில் மபமாறிக்கப்பட்ை விடையில் 
விறபடன மசயவது மேமாைர்பமா்க -
வும, சீம்ந்து ேட்டுப்பமாடு நிைவு-
வேறகு ்கமார்ணத்டேயும சீம்ந்து 
விைமாபமாரி்களிைம த்கட்ைறிந்து 
ம்கமாணைதுைன எதிர்்கமாைத்தில் இப் 
பிரச்சிடனயிடன நிவர்த்தி மசயவ-
ேற்கமான வழிமுடை்கள மேமாைர்பமா்க-
வும ஆரமாைப்பட்ைது.

சீம்ந்து விைமாபமாரத்தில் பதுக்கல் 
த்றம்கமாளளமா்ல் மபமாது்க்களுக-
கும பமாதிப்பு இல்ைமாே வட்கயில் 
சீம்ந்து விைமாபமாரி்கள ்னசமாட்-
சியுைன சீம்ந்து விைமாபமாரத்டே  
த்றம்கமாளளு்மாறு ேவிசமாளர்  
சீம்ந்து விைமாபமாரி்களிைம த்கட்டுக 
ம்கமாணைமார்.

சீமைந்து தட்டுப்பாட்மடை நிவர்த்திக்்க

புதிை ்கமாத்ேமானகுடி தின்கரன நிருபர்

சு்கமாேமாரத்துடை சிைரின பணிப்ப-
கிஷ்கரிப்பு ்கமார்ண்மா்க  டவத்திைசமா-
டை்களில் ்ருந்து விநிதைமா்கப் பகுதி-
யும மூைப்பட்டுளளன.

்ருத்துவ ஆயவுகூை உத்திதைமா-
்கத்ேர்்கள, ்ருந்து விநிதைமாகிப்பவர்-
்கள, ்ருந்ேமாளர்்கள, எக்ஸதர பைப்-
பிடிப்பமாளர்்கள, ேமாதிைர்்கள, மபமாதுச் 

சு்கமாேமார பரிதசமாே்கர்்கள ஆகிதைமார் 
பல்தவறு த்கமாரிகட்க்கடள முன 
டவத்து இப் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் 
ஈடுபட்டுளளனர். இேனமால் டவத்திை-
சமாடை்களில் ்ருந்து விநிதைமா்கப் பகு-
தியும மூைப்பட்டுளளன. 

்கமாத்ேமானகுடி ஆேமார டவத்திை-
சமாடையில் ்ருந்து விநிதைமாகிப்ப-
வர்்கள, ்ருந்ேமாளர்்களின பணிப்ப-
கிஷ்கரிப்பு ்கமார்ண்மா்க ்ருந்ே்கம 
மூைப்பட்டுளளது. பணிப்பகிஷ்க-
ரிப்பு ்கமார்ண்மா்க ்ருந்து விநிதைமா்கம  
இைமமபை்மாட்ைமாது என எழுேப்-
பட்ை பேமாட்கமைமானறும தபமாைப்-
பட்டிருந்ேது. இதேத�ரம டவத்தி-
ைசமாடையின ஏடனை அடனத்து 
தசடவ்களும இைமமபறறு வருகின-
ைட் குறிப்பிைத்ேக்கது.

குறிஞசமாக்கணி படகு விபத்து

சமூகத்தின் நன்்திபறப பமாதுகமாபபதமாக 
இற்ளஞரகளின் மசயறபமாடு அற்ய ்ேண்டும

்மாவத்ே்க் தின்கரன நிருபர்

கிணணிைமா குறிஞசமாகத்கணி 
பைகு விபத்தில் உயிரிழந்துளள 
்றறும பமாதிக்கப்பட்ை  குடுமபத்தி -
னருககு  ஆழந்ே அனுேமாபங்கடள 
மேரிவித்துக ம்கமாளவேமா்க அகிை 
இைஙட்க டவ.எம.எம.ஏ. தபர -
டவயின தேசிைத் ேடைவர் சஹீட் 
எம. ரி்ஸமி மேரிவித்துளளமார். 
இந்ே விபத்து மேமாைர்பில் உணட் 
நிடைட்டைக ்கணைறிந்து அர -
சமாங்கம உைன �ைவடிகட்க எடுக்க 
தவணடும எனறும குறிப்பிட் -
டுளளமார்.

துருககி �மாட்டில் �டைமபறும 
்மா�மாமைமானறில் ்கைந்து ம்கமாளவேற -
்கமா்க ்கட்டு�மாை்க வி்மான நிடைைம 
மசனை தவடளயில் அஙகு ஊை -

்கங்களுககு ்கருத்து மேரி -
விககும தபமாதே இவவமாறு 
மேரிவித்துளளமார். அவர் 
மேமாைர்ந்து ்கருத்து மேரி -
விகட்கயில்,  

பமாது்கமாப்பமான முடையில் 
பைகுப் பமாடேச் தசடவ 
இைமமபைவில்டைமைன  
மபமாது ்க்கள சுட்டிக ்கமாட்டியுள -
ளனர். எனதவ இது மேமாைர்பில் 
அரசமாங்கம ்கவனம மசலுத்தி 
உைன சட்ை �ைவடிகட்க எடுக்க 
முனவருேல் தவணடும. இேற -
்கமான நிரந்ேர தீர்டவயும அரசமாங -
்கம வழங்க தவணடும. அேனமால் 
ஆத்திரம ம்கமாணை மபமாது ்க்கள 
பமாரளு்னை உறுப்பினர் எம.எ்ஸ. 
மேௌபீககின இல்ைம மீது ேமாககு -
ேடை த்றம்கமாணடுளளனர். இது 

இடளஞர்்கடள பிடழைமான 
வழிமுடை்களுககு இட்டுச் 
மசல்லும மசைறபமாைமாகும. 
சமூ்கத்தின �ன்திப்டப 
மபறறுக ம்கமாளவேற்கமா்க 
தபமாரமாடும இத்ேரு்ணத்தில் 
எதிர்ப்பு �ைவடிகட்க்களில் 
ஈடுபடுவது ஆதரமாககிை -

்மான மசைறபமாடு்கள அல்ை.
எனதவ இந்ே விபத்தின ்கமார்ண -

்மா்க மபரும தசமா்கத்தில் மூழகி -
யுளள  ்ர்ணம அடைந்ே பமாைசமா -
டைப் பிளடள்களின மபறதைமார்்கள 
அவர்்களது உறைமார் உைவினர்்கள 
ஏடனை அடனவருககும ஆழந்ே 
்கவடைடையும துக்கத்டேயும அனு -
ேமாபத்டேயும மேரிவித்துக ம்கமாள -
கினதைன எனறு அவர் த்லும மேரி -
வித்ேமார்.

அகில இலங்கை ்ை.எம்.எம்.ஏ. பேர்ை த்லைர் அனுதாேம்

சுகமாதமாைத்துறை பணிபபகிஷகரிபபமால் 
்ருந்து விநி்யமாகம பமாதிபபு

அக்குறமை அல் ்பலாஹ் நிதி நிறுவனத்தின் அனுசரமையுடைன் அக்குறமை அஸனா ஜுமஆப ்பள்ளிவாசலின் கீழ் இயங்குகின்ற 
அஸனா குர்ஆன் ைத்ரஸா ைாைவர்்களுக்்கான மீலாத் விழாப ப்பாட்டியில் மவற்றிம்பற்ற ைாைவர்்களுக்்கான ்பரிசளிபபு விழா 
்பள்ளிவாசலில் இடைமம்பற்றது. இந்நிழ்வில் பிரதை அதிதியா்க அக்குறமை அல் ்பலாஹ் நிதி நிறுவனத்தின் ம்பாது மு்காமையா -
ளர் தில்ம்பௌசி முஸலிம ்கலந்து ம்காண்டு மவற்றிம்பற்ற ைாைவர்்களுக்்கான ்பரிசில்்கமளயும பசமிபபு ்பைப புத்த்கங்்கமளயும 
வழங்கி மவத்த ப்பாது...                  (்படைங்்கள்: ைாவத்த்கை தின்கரன் நிரு்பர்)

யமாழ். றேத்தியசமாறலகளுககு 
்ருத்துே உபகைணஙகள 
ம்கமா்ர்ஷல் வஙகியின கூட்ைமாணட் சமூ்கப் 

மபமாறுப்பு நிதிைம அணட்யில் ைமாழப்பமா்ண தபமாேனமா 
டவத்திைசமாடை, மேல்லிப்படள ஆேமார டவத்திை-
சமாடை, ஊர்்கமாவறதுடை ஆேமார டவத்திைசமாடை எனப-
னவறறுககு அத்திைமாவசிை ்ருத்துவ உப்கர்ணங்கடள 
அனபளிப்புச் மசயதுளளது. 

ம்கமாவிட்-19 சிகிச்டச்கள உட்பை ஏடனை த�மாய்களுக -
்கமான சிகிச்டச்கடள வழஙகுவதில் முனனணி நிடையில் 
உளள அரசமாங்க ஆ்ஸபத்திரி்கள ் றறும சு்கமாேமார தசடவ 
நிடைைங்களுககுத் தேடவைமான ஆேரடவ வழஙகிவ -
ரும திட்ைத்தின கீதழதை இந்ே அனபளிப்புக்கள இைம -
மபறறுளளன. 

ைமாழப்பமா்ண தபமாேனமா டவத்திைசமாடைககு �வீன 
சுவமாசக ்கருவி்கள இரணடு, பல்தேடவ ்கண்கமாணிப்பு 
்கருவி்கள ்றறும மேல்லிப்படள ஆேமார டவத்திைசமா -
டைககு ம்கரமாதைமா மீறைர், ஊர்்கமாவறதுடை ஆ்ஸபத் -
திரிககு உடைேல் பகுப்பமாயவுக ்கருவி, இரத்ே வமாயு 
்றறும இைகதரமாடைட் பகுப்பமாயவுக ்கருவி ்றறும 
�வீன சுவமாசக ்கருவி எனபன வழங்கப்பட்ைன.

்மாத்தற்ள ்மாேடடத்தில் றகவிடபபடட மநற கமாணிகளில் மநறமசயறக
்மாத்ேடள சுழறசி நிருபர்

்மாத்ேடள ்மாவட்ைத்தில் ட்கவிைப்பட்ை 
நிடையில் ்கமா்ணப்பட்ை ம�ற ்கமாணி்களில் 
இமமுடை மபருமதபமா்கத்தில் ம�றமசயட்க 
த்றம்கமாளவேற்கமான �ைவடிகட்க்கள த்ற-
ம்கமாளளப்பட்டு வருவேமா்க ்மாத்ேடள ்க்�ை 
தசடவத் திட்ணக்கள உேவி ஆட்ணைமாளர் கு்மாரி 

ஹமாமி மேரிவித்ேமார். இதுவடர ்கமாைமும ம�ற-
மசயட்க த்றம்கமாளளப்பைமா்ல் ட்கவிைப்பட்ை 
நிடையில் சு்மார் 120 ஏக்கர் ம�ற்கமாணி்கள இம்மா-
வட்ைத்தில் ்கமா்ணப்படுகிைது. 

இேன முேற்கட்ை்மா்க இமமுடை மபரும 
தபமா்கத்தில் 56 ஏக்கர் வைல் நிைங்களில் ம�ற-
மசயட்க த்றம்கமாளள ஆரமப்கட்ை �ைவடிகட்க-
்கடள விவசமாயி்கள ஆரமபித்துளளனர்.

Kiaவின் 'Autopoint' ேமாகன 
்சறேககமான விரிேமாககம

கு ரு � மா ்க ட ை யி ல் 
Kia  வணி்க �மா்த் -
திற்கமான விறபடன, 
தசடவ ்றறும உதி -
ரிபமா்கங்களின (3S) 
ட்ை்மா்க ஆறு 
வருைங்களமா்க Kia 
Motors (lanka)  நிறு-
வத்தின துட்ண நிறு -
வன்மான Auto Point 
Limited நிறுவனத்டே 
மேமாைர்ந்து மவறறி்க -
ர்மான �ைத்தி வரும 
நிடையில் ேறதபமாது 
multi-brand  வமா்கன 
தசடவ ்றறும பழுது -
பமார்ப்பு்கடள ஆரமபித்துளளது.

பை வட்கைமான வமா்கன வணி்க வர்த்ே்க �மா்ங்களுககு ேனது நிபு-
்ணத்துவத்டே விரிவுபடுத்தும த�மாக்கத்தில், Autopoint ஆனது குரு -
�மா்கையில் உளள ேனது  நிறுவனத்தின வளமா்கத்தில் உை்களமாவிை 
ேரநிடை்கள ்றறும அதி�வீன ்ஸத்கனிங உப்கர்ணங்கள ்றறும 
ஏடனை ்கருவி்களுககு பயிறசிைளிக்கப்பட்ை புதிை பணிைமாளர்்களு -
ைன ேனிைமான தசடவ ்றறும பழுதுபமார்ககும ட்ைத்டே உருவமாக-
கியுளளது.

இந்ே புதிை multi-brand  வசதி ஊைமா்க முேல் ்கட்ைத்தில் அடனத்து 
வமா்கனங்களுககு்மான வமா்கன தசடவ்கள ்றறும இைந்திர பழுது-
பமார்ப்பு்கடள (mechanical repair)  வழங்கப்படுவதுைன அேன இரண-
ைமாம ்கட்ைத்தில் விபத்து்களமால் ஏறபடும பழுது்கடள திருத்தும 
ட்ைம (collision repair)  மேமாைங்கப்பைவுளளது. இது முழு வசதியு-
ைன கூடிை ட்ை்மா்க அட்யும எனறு நிறுவனம மேரிவித்துளளது.

இம முைறசிைமானது, அசல் உதிரி பமா்கங்களுைன சர்வதேச ேரத் -
திறகு அட்ை விறபடனககுப் பிந்டேை தசடவடை உறுதிப்படுத் -
துகினைது. த்லும அேன வமா்கன தசடவ்களுககு உத்ேரவமாேம 
வழஙகுவதுைன குறிப்பிட்ை சுறைளவில் 7 �மாட்்களில் 24 ்ணித்திைமா -
ைங்களிலும சமாடைதைமார உேவி்கடள வழஙகும தசடவ ஏறபமாடு்கள 
மசயைப்பட்டுளளேமா்க நிறுவனம மேரிவித்துளளது.

ைாத்தமள பிரபதசத்தில் சிறு ம்கத்மதாழில் முயற்சியாளர்்களின் ம்பாருட்்கள் 
விற்்பமனயும ்கண்்காட்சியும ைாத்தமள ம்பௌத்த ைந்திர பிரதான ைண்டை்பத் -
தில் இடைமம்பற்றது. நி்கழ்வில் பிரதை அதிதியா்க ்கலந்து ம்காண்டை ைாத்தமள 
ைாவட்டை ்பாராளுைன்ற உறுபபினரும ைாவட்டை அபிவிருத்திக் குழுத் தமலவரு-
ைான நால்க ப்காட்படைம்காமடை மவ்பவ ரீதியா்க திறந்து மவத்தார். 

(்படைம: ைாத்தமள சுழற்சி நிரு்பர்)

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
Nju;r;rpaw;Nwhu; 

&.r.

XusT Nju;r;rp 
AailNahu; 

&.r.

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

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

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
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பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்            

வாகனஙகளில் பபடடறிகள் மற்றும் உதிரிப்-
பாகஙகளை நீணடகாலமாக திருடி வந்த மூவர், 
அப்புத்தளை பபாலிஸார் சமற்பகாணட சுற்-
றிவளைப்பில் ளகதுபேய்யப்படடுள்ைனர். 
அப்புத்தளை பபாலிஸ் நிளல்யப் பபாறுப் -
பதிகாரி ோகர ்த்யாரடன ்தளலளமயிலான 
பபாலிஸ் குழுவினர் சேற்று சமற்பகாணட 
சுற்றி வளைப்பின் சபாச்த இவர்கள் ளகது -
பேய்யப்படடுள்ைனர். இம்மூவரிடமிருநதும் 
உதிரிப்பாகஙகள் ஆகி்யவற்ளறை பபாலிோர் 
மீடடுள்ைனர். ேகர் மற்றும் புறைேகர்ப்பகுதி -
களில் நிறுத்தப்படடிருக்கும் வாகனஙகளை 
இலக்குளவதச்த, இந்த திருடடு ேம்பவஙகள் 
இடம்பபற்றுள்ைன. நீணடகாலமாகசவ இத -
திருடடுக்கள் இடம்பபற்றுவநதுள்ைளம ப்தரி -
்யவநதுள்ைது.  

ேநச்தகேபர்கள் விோரளைகளின் பின்னர், 
பணடாரவளை மஜிஸ்சரட நீதிமன்றைததில் 
ஆஜர்படுத்தப்படுவபரன பபாலிஸ் நிளல்யப் 
பபாறுப்பதிகாரி ோகர்த்யாரடன கூறினார். 

வாகன உதிரிப்ாகஙகளை
திருடி வந்த மூவர் ளகது

பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்            

பேளறை, பதுளை, பணடாரவளை,-
அப்புத்தளை ஆகி்யபகுதிகளில் 
சேற்று சமற்பகாள்ைப்படட'பர-
பிடஎன்டிஜன்' பரிசோ்தளனயில் 

93 சபருக்கு பகாவிட 19 ப்தாற்று 
உறுதிப்படுத்தப்படடுள்ை்தாக ப்தரி-
விக்கப்படடுள்ைது. பேளறையில்18 
சபரும், பதுளையில்12 சபரும், 
பணடாரவளையில் 51 சபரும், 
அப்புத்தளையில்12 சபருமாக 93 

சபர் ப்தாற்றைாைர்கைாக அளட்யா-
ைம் காைப்படடுள்ைனர். இவர்கள் 
அளனவரும் ்தத்தம் வீடுகளிசலச்ய, 
பபாது சுகா்தாரப்பரிசோ்தகர்களின் 
கணகாணிப்புக்களில் சிகிசளே-
பபற்று வருகின்றைனர். 

( பலாஙபகாளட தினகரன் நிருபர்)

பலாஙபகாளட ச்தாடடப் பகுதி-
களிலுள்ை அசேகமான ச்தாடடக் 
குடியிருப்புகள் மிகவும் பழளம 
வாயந்த்தாக காைப்படுவ்தாக 
மக்கள் ப்தரிவிக்கின்றைனர். அவற்றின் 
கூளரகள், சுவர்கள் பழு்தளடநது 
உள்ைளம்யால் குடியிருப்புகளில் 
வாழும் மக்கள் மிகவும் சிரமதள்த 
எதிர்சோக்கிவருவ்தாக ச்தாடடத 
ப்தாழிலாைர்கள் சுடடிக்காடடினர்.

பவள்ளை்யர்கள் ச்தாடடஙகளை 
ஆடசி பேய்த காலததில் நிர்மாணிக் -
கப்படட இந்த ல்யன் குடியிருப்பு-
கள் நூறு வருடஙகளுக்கு முன்னர் 
நிர்மாணிக்கப்படட பழளம வாயந-
்தது என ச்தாடடத ப்தாழிலாைர்கள் 
ப்தரிவித்தனர்.

பழளம வாயந்த இந்த ல்யன் 
குடியிருப்புகளின் கூளரகள் பழு -
்தளடநது சுவர்கள் பவடிதது 
விழும் ்தருவாயில் இருப்ப்தாக 
மக்கள் ப்தரிவிக்கின்றைனர்.  ்தனால் 
ச்தாடடப் பகுதியில் வாழ்கின்றை 

ஆயிரக்கைக்கான ப்தாழிலாைர்கள் 
மிகவும் ஆபத்தான நிளலளமயி -
லும் வேதி்யற்றை நிளலயிலும் அஙகு 
வாழ்நது வருகின்றைனர்.

சிறி்ய அளறைகள் பகாணட 
ல்யன் வீடுகளில் ஐநது அல்லது  
ஆறு குடும்பஙகள் ஒன்றைாக வாழ் -
வ்தாகவும் ச்தாடடத ப்தாழிலா -
ைர்கள் ப்தரிவித்தனர்.  வாழ்வ்தற்கு 
வேதி்யற்றை இந்த ச்தாடடக் குடியி-

ருப்புகளுக்கு பதிலாக சவறு புதி்ய 
வீடுகளை நிர்மாணிததுக் பகாள்ை 
்தமக்கு காணி வேதி இன்ளம்யா-
லும் சபாதி்ய அைவு வருமானமும் 
இல்ளல என்பள்தயும் ப்தாழிலா-
ைர்கள் சுடடிக்காடடினர்.

எனசவ அரோஙகமும் ச்தாடட 
கம்பனிகளும் இவ்விட்யததில் 
ஆர்வம் காடடசவணடும் என 
மக்கள் ப்தரிவித்தனர். 

பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்   

பதுளை அரசினர் மருததுவம-
ளனயில் பகாவிட 19 ப்தாற்றினால் 
சிகிசளே பபற்று  வந்தவர்களில் 
16 சபர் கடந்த ஐநது தினஙகளில் 
சிகிசளே ப்யனின்றி உயிரிழநதுள்ைது-
டன், படஙகு காயசேலினால் மூவர் 
உயிரிழநதுள்ை்தாக ்தகவல்கள் ப்தரி-
விக்கின்றைனர். சமலும் எலிக்  

காயசேலினால் 30 சபர் ்தற்சபாள்ய 
நிளலயில் சிகிசளே பபற்று வருகின்றை-
னர்.   

பதுளை சபா்தனா அரசினர் மருதது-
வமளனயின் விசேட ளவததி்ய நிபுை-
ரும், அரே ளவததி்ய அதிகாரிகள் ேஙக 
பதுளை மாவடடக்கிளைத ்தளலவரு-
மான பாலித்த ராஜபக்ேளவ, அவரது 
அலுவலகததில் சேற்று ேநதிதது, 
வினவி்ய சபாச்த, அவர் சமற்கணட-
வாறு ப்தரிவித்தார்.  அவர் ப்தாடர்நது 
கூறும்சபாது பதுளை மருததுவமளன-
யில் பகாசரானா ப்தாற்றினால்  

சிகிசளே பபற்று வந்தவர்களில் 
16 சபர் சிகிசளே பலனின்றி மரைம-
ளடநதுள்ைனர். கடந்த  

ஐநது தினஙகளில் மடடுசம, 
இம்மரைஙகள் இடம்பபற்றுள்-
ைன. பதுளை, பேளறை,  மடுல்சீளம, 
லுணுகளல, எல்ல, பணடாரவளை, 
மகி்யஙகளன ஆகி்ய இடஙகளிலி-
ருநது,  பதுளை மருததுவமளன-
யில் சிகிசளே பபற்று வந்தவர்கசை 
இவ்வாறு உயிரிழநதுள்ைனர்.   

இவர்களில் 14 வ்யதுளட்ய சிறுமி -
ப்யாருவரும் உள்ைடஙகியுள்ைார்.   

பதுளையில் படஙகு காயசேலி -
னால் இரு மாைவர்கள் உள்ளிடட 
மூவர் உயிரிழநதுள்ைனர்.  

 சீரற்றை காலநிளலயினால் பதுளை 
ஓ்யா பபருக்பகடுதது சுமனதிஸ் -
ஸகம, அநப்தனி்ய, ்யாழ்ப்பாை-
வதள்த ஆகி்ய இடஙகளிலுள்ை 
வீடுகள் நீரில் மூழ்கின. இ்தனால் 
பலர் எலிக்காயசேலினால் பீடிக்கப்-
படடு, பதுளை அரசினர் மருததுவ-
மளனயில் சிகிசளே பபற்று வருகின் -
றைனர். 30 சபர் ப்தாடர்நது தீவிர 
சிகிசளே பிரிவில் சிகிசளேப் பபற்று 
வருகின்றைனர்.  

க�ொவிட் 19 க�ொற்றுக்கு மத்தியில்
கெங்கு �ொய்ச்சல் பரவும் அபொயம்

ஹற்றைன் விசேட நிருபர்

ஹற்றைன் பகுதியிலுள்ை அரே மற்றும் 
்தனி்யார் வஙகிகளில் பபாறுத்தப்பட-
டுள்ை பைம் பபறும் ்தன்னி்யக்க இ்யந-
திரஙகள் மூலம் சமாேடியில் ஈடுபடட 
கும்பல் ஒன்று ப்தாடர்பாக ்தகவல்கள் 
பவளி்யாகியுள்ைன. 

இக்பகாள்ளைக் கும்பல் நீணட 
காலமாக மிகவும் சூடசுமமான 
முளறையில் ்தன்னி்யக்க இ்யநதிரததில் 
பை சமாேடியில் ஈடுபடடுள்ைனர். 
மற்றும் பைம் எடுக்க ்தடுமாறும் ேபர் -
களை இலக்காக பகாணசட இவ்வாறு  
பகாள்ளை ேம்பவததில் ஈடுபடடுள்ை -
னர். 

இவர்கள் இப்பகுதியிலுள்ை ்தனி்யார் மற்றும் 
அரே வஙகிகளில் பல இலடேம் ரூபாயகளை 
பகாள்ளையிடடு பேன்றுள்ை்தாக முகாளம்யாைர்-
கள் ப்தரிவிக்கின்றைனர்.

இசேம்பவம் குறிதது ப்தரி்ய வருவ்தாவது, இந்த 
பகாள்ளை கும்பல் வஙகியின் ்தன்னி்யக்க இ்யநதி -
ரஙகளில் காசு பபறுவ்தற்காக வருவள்த சபான்று 
நின்று பகாணடிருந்தது.  அ்தளன ப்தாடர்நது ்தன்-
னி்யக்க இ்யநதிரஙகளில் காசு எடுக்க ப்தரி்யா்த-
வர்களிடம் இலததிரனி்யல் அடளடகளை மாற்றி 
பகாடுததுவிடடு பின்னர் சவறு வஙகிக்கு பேன்று 
உரி்ய ேபரின் கைக்கில் உள்ை பைததிளன திரு -
டிவருவ்தாக பபாலிஸார் சமற்பகாணட ஆரம்ப -
கடட விோரளையில் ப்தரி்ய வநதுள்ைது.

இசேம்பவஙகள் குறிதது ஒரு சிலர் மாததிரம் 
பபாலிஸ் நிளல்யததில் முளறைப்பாடு பேயதுள்ை-
்தாக ப்தரி்ய வருகின்றைது.

இது குறிதது ஹற்றைன் பபாலிஸார் பல்சவறு 
சகாைஙகளில் விோரளைகளை முன்பனடுத-

துள்ைனர்.சேற்ளறை்ய தினமும் இரு வஙகிகளில் 
இவ்வாறைான பகாள்ளை ேம்பவஙகள் இடம்பபற்-
றுள்ைன.

இது குறிதது பாதிக்கப்படடவர்கள் கருதது 
ப்தரிவிக்ளகயில், எனக்கு இந்த இலததிரனி்யல் 
அடளடயில் பைம் பபறை ப்தரி்யாது. அ்தனால் 
ோன் ்யாரிடமாவது பகாடுதது ்தான் எடுப்சபன். 
அப்சபாது எனக்கு ஒரு சிலர் எடுதது ்தருவார்கள். 
அச்த சபான்று ்தான் சேற்ளறை்ய தினமும் காசு 
பபறும் அடளடயிளன அஙகு நின்றுபகாணடிருந-
்தவரிடம் பகாடுதச்தன். பின்னர் அவர் சபாடடு 
பார்ததுவிடடு என்னிடம் காசு இல்ளல என்று 
ப்தரிவித்தார். 

காசுபபறும் இலததிரனி்யல் அடளடயிளன 
பகாடுத்தார். பின்னர் கூடடம் அதிகமாக இருப் -
ப்தால் ோன் கூடடம் குளறைந்தவுடன் சபாய 
வஙகியில் விோரித்த சபாது அவர் ்தந்தது எனது 
அடளட்யல்ல சவறு ஒருவரின் அடளட என ப்தரி-
்யவந்தது. 

ஏ.ரி.எம் இயந்திரங்�ளில் க�ொள்ளை

 ்தம்புள்ை தினகரன் நிருபர்
 
மததி்ய மாகாைததில் கடும் மளழ 

காரைமாக கணடி,மாத்தளை மற்றும் 
நுவபரலி்யா மாவடடஙகளில் 268 
குடும்பஙகளைச சேர்ந்த  1,066 சபர் 
பாதிக்கப்படடிருப்ப்தாக அனர்த்த 
முகாளமததுவ மததி்ய நிளல்யம் 
ப்தரிவிததுள்ைது. 

அனர்த்த முகாளமததுவ ளம்யத-
தின் அறிக்ளகயின் பிரகாரம், கணடி 
மாவடடததில் 63 குடும்பஙளைச 
சேர்ந்த 252 சபரும், மாத்தளை 
மாவடடததில் 161 குடும்பஙகளைே 
சேர்ந்த 719 சபரும் மற்றும் நுவபர-
லி்யா மாவடடததில் 24 குடும்பஙக-

ளைச சேர்ந்த 95 சபரும் இவ்வாறு 
பாதிக்கப்படடுள்ைனர்.

கணடி மாவடடததில் அக்குறைளை-
யில் 02 குடும்பஙகளின் 07 சபர், -
ஹாரிஸ்பததுவ 05 குடும்பஙகளின் 
23 சபர்,ப்தாளுவ 04 குடும்பஙக -
ளின் 22 சபர்,தும்பளன 18 குடும் -
பஙகளின் 68 சபர்,உடுதும்பரயில் 
01 குடும்பததில் 04 சபர், கஙக -
வட சகாரளை 04 குடும்பஙகளின் 
16 சபர் ்யடிநுவரயில் 07 குடும்பங -
களின் 31 சபர், ஹ்தரலி்யத்தயில் 
14 குடும்பஙகளின் 54 சபர்,பாத்த 
தும்பரவில் 01குடும்பததில் 04 சபர் 
என்றைவாறு மக்கள் பாதிக்கப்பட-
டுள்ைனர். 

�டும் ம்ையினொல் 
1,066 பபர் பொதிப்பு

ைத்திய ைாகாணம

கம்பளை நிருபர் 

கம்பளை பபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட உைம்புவ பகுதியிலிருநது 
ஆபைாருவரின் ேடலம் சேற்று காளல மீடகப்படடுள்ைது.

கம்பளை ேகரிலிருநது கல்பவல பகுதிக்கு பேல்லும் வழியி-
லுள்ை கடடடபமான்றுக்கு அருகிலிருநச்த இவ்வாறு ேடலம் மீட-
கப்படடுள்ைது. உயிரிழந்தவர் சுமார் 34 வ்யது மதிக்கத்தக்க  ேபர் 
என ப்தரி்யவநதுள்ைது. 

சேற்றிரசவ இசேம்பவம் இடம்பபற்றிருக்கக்கூடும் என ேநச்த-
கிக்கும் கம்பளை பபாலிஸார், இவரின் மரைம்  பகாளல்யா என்றை  
பல  சகாைததிலும் விோரளைகளை முன்பனடுததுவருகின்றைனர்.

சமலதிக விோரளைகளை கம்பளை பபாலிஸார் சமற்பகாணடு 
வருகின்றைனர் .

ஆக�ொருவரின் ்செலம் மீட்பு

மடுல்சீளம நிருபர்

மடுல்சீளம பிைான்சடேன் கம்ப -
னியின் கீழ் இ்யஙகும்  கல்லுல்ல 

ச்தாடட ப்தாழிலாைர்கள் சேற்று -
முன்தினம் ச்தாடட அதிகாரிள்ய 
இடமாற்றை சகாரி பணிபகிஷகரிப் -
பில்  ஈடுபடடனர். 

அ்தளனத ப்தாடர்நது அவ்வி-
டததிற்கு வருளக ்தந்த மடுல்சீளம 
பபாலிஸ் நிளல்ய பபாறுப்பதிகாரி 
மற்றும் விராலிபத்தளன ச்தாடட 

உ்யர் அதிகாரி ஆகிச்யார்  
ஆர்ப்பாடடததில் ஈடு -
படட ப்தாழிலாைர்க -
ளுடன் சபசசுவார்தள்த -
யில் ஈடுபடடனர். 

வி ர ா லி ப த ்த ள ன 
ச்தாடட உ்யர் அதிகாரி 
மடுல்சீளம பிைான்-
சடேன் கம்பனியின் 
ப ணி ப் ப ா ை ரு டன்  
கலநதுளர்யாடல்களை 
ச ம ற் ப க ா ண ட ்தன் 
பின்னர்  சுமுகமான 
தீர்பவான்ளறை பபற்று 
்தருவ்தாக கூறினார்.இ்த-

ளனதப்தாடர்நது ப்தாழிலாைர்கள் 
்தமது சகாரிக்ளககள் நிளறைசவறும் 
வளர ்தாம் பணி பகிஷகரிப்ளப 
ப்தாடர்வ்தாக ப்தரிவித்தனர். 

ப�ொட்ெ அதி�ொரிக்கு எதிரொ�
க�ொழிலொளைர்�ள பணிபகிஷ�ரிப்பு

நூறு ஆண்டுகள் பழமையான 

மூவர் உயிரிழப்பு

புது்ளை மொவட்ெத்தில் புதி�ொ� 93 பபருக்கு க�ொபரொனொ

்தலவாக்களல குறூப் நிருபர்

திருசகாைமளல குறிஞோக்சகணியில் இழு -
ளவப்படகு உளடநது  கவிழ்ந்ததில் மாைவர்கள் 
உள்ளிடட பலர் உயிரி -
ழநதுள்ை ேம்பவம் கடும் 
சவ்தளனள்ய ஏற்படுத-
தியுள்ைது. இறைந்தவர்க-
ளுக்கு ஆழ்ந்த இரஙகளல 
ப்தரிவிததுக் பகாள்வ்தாக 
இலஙளக ப்தாழிலாைர் 
காஙகிரஸின் நிதிசபே்ய-
லாைரும் நுவபரலி்யா 
மாவடட பாராளுமன்றை 
உறுப்பினருமான மரு்தபாணடி ரசமஸ்வரன் ப்தரி-
விததுள்ைார்.

சேற்று முன் தினம்  இடம்பபற்றை இந்த விபத்தா-
னது எம் மனஙகளில் நீஙகா்த  இடம்பிடிததுள்ை 
ஒரு சகார ேம்பவமாக உள்ைது . அததுடன் பல 
கனவுகளை சுமந்த வணைம் பள்ளிக்கு பேன்றை 
அந்த பிஞசு குழநள்தகள்  மற்றும் பபாருைா்தார 
ேலளன சோக்கி பேன்றை குடும்ப உறைவுகள்  அளன -
வரும் இந்த சகார விபததில் காலனின் பிடியில் 
சிக்கிக் பகாணடள்த எணணும்சபாது மனது 
போல்பலன்னா துன்பததில் துடிக்கின்றைது.இந்த 
சகார விபததில் உயிர் நீத்த எம் போந்தஙகளுக்கும் 
அவர்கைது குடும்பததினருக்கும் ஆழ்ந்த அனு்தா-
பஙகளை பகிர்நது பகாள்கின்சறைன் .இவ்விபததில்  
ளவததி்யோளலயில் அனுமதிக்கப்படடுள்ைவர்-
கள் விளரவில் குைமளட்ய இளறைவளன பிரார்த-
திக்கிசறைன் என அவர் ப்தரிவிததுள்ைார்.

குறிஞ்சொக்ப�ணி 
இழு்வப்பெகு விபத்து 
ரமைஸவரன் எம.பி இரஙகல்

ககாவிட் 19 க�ாற்று அசா�ாரண சூழ்நிமை காரணைாக கற்்றலில் பின்்னமைமவ எதிர்மநாக்கி-
யுள்ள ைாணவர்களின் கற்்றல் நைவடிக்மககம்ள ஊக்குவிக்கும மநாக்குைன் �ரம ஐந்து புை-
மைப்்பரிசில் ்பரீட்மச,  க.க்பா.� சா�ாரண �ரப் ்பரீட்மச, க.க்பா.� உயர்�ரப் ்பரீட்மச ஆகியவற்றில் 
ம�ாற்்றவுள்ள ைாணவர்களுக்கு க்பறுைதிமிக்க கற்்றல் வழிகாட்ைல் புத்�கஙகள ்பகிர்ந்�ளிக்கப்்பட்-
ை்ன. இந்� கசயற்திட்ைத்துக்காக ்பதும்ள ைாவட்ைத்தில் க�ரிவு கசயயப்்பட்ை ்பசம்ற மகாணக்கமை  
�மிழ் ைகா வித்தியாையம, மகாணக்கமை  �மிழ் ஆரம்ப ்பாைசாமை, நமுனுகுை -  பிஙகராவ �மிழ் 
வித்தியாையம உளளிட்ை ்பாைசாமைகளில் கல்வி கற்கின்்ற ைாணவர்கள க�ரிவுகசயயப்்பட்டிருந்�-
்னர்.                                                                                         (்பைம: லுணுகமை நிரு்பர்)

பலொங்க�ொ்ெ கெல்லிகவல பொ்�்ய புனர்மக்குமொறு ப�ொரிக்்� 
( பலாஙபகாளட தினகரன் நிருபர்)

பலாஙபகாளட இம்புல்சப பிரச்தேேளப எல்-
ளலக்குடபடட பேல்லிபவல பாள்தயின் ஒரு 
பகுதி குணடும் குழியுமா காைப்படுவ்தாக 
மக்கள் ப்தரிவிக்கின்றைனர். 

இப்பாள்தயின் ஊடாக வாகன சபாக்குவ -
ரதது பேய்யசவா ேடநது பேல்லசவா முடி்யா்த 
நிளல காைப்படுவ்தாக பபாதுமக்கள் சுடடிக் -
காடடினர்.

பேல்லிபவல பாள்தயில் அலபகால எல்ல 
பகுதியில் இரணடு கிசலாமீற்றைர் தூரம் வளர 
இவ்வாறு புனரளமப்பு பேய்யப்படாமல் 
இருப்ப்தாக பிரச்தே மக்கள் சுடடிக்காடடி -
னார்.

பஸ் வணடிகள் உடபட அதிகைவு வாகனங -
கள் ோைாந்தம் பேல்லிபவல பாள்தயில் ப்ய -

ணிப்ப்தாலும் இந்த நிளலளம  ஏற்படடுள்ை -
்தாக வாகன ோரதிகள் ப்தரிவித்தனர்.

பாள்தயில் குணடும் குழிகளும் ஏற்படடு 
சேற்று நீர் நிரம்பி உள்ை்தால் ேடநது கூட 
பேல்ல முடி்யா்த நிளல உருவாகியுள்ை்தாக 
இப்பகுதி மக்கள் குறிப்பிடடனர். 

பழு்தளடநதுள்ை இப்பாள்தயின் ஒரு 
பகுதிள்ய புனரளமதது ்தருமாறு ேம்பந்தப் -
படட அதிகாரிகளை  மக்கள் சகாரியுள்ை -
னர்.

இது ேம்பந்தமாக இம்புல்சப பிரச்தே 
ேளப ்தளலவர் ஸ்ரீ லால் பேனரததிடம் வின -
வி்யசபாது  பலாஙபகாளட பேல்லிபவல 
பாள்தயில் அசேகமான பகுதிகள் கடந்த 
வருடஙகளில் புனரளமக்கப்படட்தாகவும் 
இள்த வழிப்பாள்தயில் அபிவிருததி பேய்ய 
திடடமிடப்படடுள்ை்தாக அவர் ப்தரிவித்தார்.

லயன் குடியிருப்புகளில் வாழும்
பலாங்காடை த�ாடை மககள்
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சிறந்த சமூகத்்த உருவாகக உ்ைககும்
இந்த அரசு விவசாயிக்ை ்கவிடாது
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

பபரும் பபோகத்துககோன உரத்்்த 
இறககுமதி பெய்வ்தற்கு அரெோஙகம் 
முன்்வநதுள்ள்தோல்,  போதிககப்பட்ட 
வி்வெோயிகளுககு இழப்பீடுக்்ள 
்வழஙகு்வ்தற்கு அரெோஙகம் ஒருபபோ-
தும் பின்னிற்கோப்தன, கிரோம பிரப்தெ 
அபிவிருத்தி  வீடடு விலஙகின  
்வ்ளர்ப்பு மற்றும் சிறு பபோரு்ளோ்தோர 
பயிர்்சபெய்க பமம்போடடு இரோ-
ஜோஙக அ்ம்செர் ெ்தோசி்வம் வியோபழந-
திரன் ப்தரிவித்துள்ளோர். 

வி்்தக்ள்டஙகிய பபோதிகள ்வழங-
கும் நிகழ்வில் கலநது பகோண்டு உ்ர-

யோற்றிய பபோப்த, அ்ம்செர் இ்த்னத் 
ப்தரிவித்்தோர். 

 இஙகு உ்ரயோற்றிய இரோஜோஙக 
அ்ம்செர், போதிககப்பட்ட வி்வெோ-
யிக்்ள, அரெோஙகம் ஒருபபோதும் 
்கவி்டோது. நோடடின் ஜனோதிபதி ஒரு 
நல்ல பநோககத்ப்தோடு்தோன் பெ்தன உரம் 
ப்தோ்டர்போன வி்டயத்்்த ் கயிபலடுத்-
துள்ளோர். ஆபரோககியமோன ெமூகத்்்த 
உரு்வோகக ப்வண்டும் என்ற பநோககத்-
திற்கோகப்வ   இத்திட்டம் முன்பனடுக-
கப்படுகிறது.    ஏற்கனப்வ, வி்வெோயத்-
தில் போதிககப்பட்ட வி்வெோயிகளுககு 
இழப்பீடுக்்ள  ்வழஙகு்வ்தற்கு ந்ட்வ-

டிக்ககள எடுத்்த அரெோஙகம், இந்த 
திட்டத்திலும் போதிககப்படும் வி்வெோ-
யிக்்ள ஒருபபோதும் ்கவி்டோது.

ெமூகத்்்த அடுத்்த  கட்டத்திற்கு 
எப்படி பகோண்டு பெல்்வப்தன, 
மககள ்த்ல்வர்கள  சிநதிககப்வண்-
டும்.  ்தமிழ் ப்தசிய கூட்ட்மப்பி-
லிருநது பிரிநது பென்ற்வர்க்்ள  
கோணோமலோககப்பட்ட்வர்கள என 
விமர்சித்்த்வர்கப்ள, இன்று அரசிய-
லில்  கோணோமல் பபோயிருககின்றனர்.  
2009 இல்,  முளளி்வோயககோல் யுத்்தம் 
பமௌனிககப்பட்ட பின்னபர, பல அர-
சியல்்வோதிகள  நோடடுககு இறககுமதி 

பெயயப்படடுள்ளனர்.
நோஙகள அப்படியல்ல  யுத்்தத்தின் 

்வலிக்்ள  அனுபவித்ப்தோம். பபண் 
்த்ல்மத்து்வ குடும்பத்துககு எங-
களி்டம்  திட்டமுள்ளது, மோற்றுத் 
திறனோளிகளுககு  திட்டமுள்ளது, 
ெலு்ககளுககோக வி்ல பபோக 
மோடப்டோம் என்று கூறும்  ்தமிழ் அர-
சியல்்வோதிகள, அரெோஙகம், போரோளு-
மன்றத்தில் ்வழஙகும் ெகல ெலு்கக-
்்ளயும் அனுபவித்துக பகோண்ப்ட, 
இவ்வோறோன கருத்துகக்்ள கூறி 
மகக்்ள ஏமோற்று்வ்தோகவும் அ்வர் 
பமலும் ப்தரிவித்்தோர்.

குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்தில்
பலியசா்�சாருககு அஞ்லி
யோழ்.விபெ்ட நிருபர்

கிண்ணியோ ப்டகு 
விபத்தில் உயிரிழந்த 
மோண்வர்கள உளளிட்ட 
ெகலருககும் முல்்லத்-
தீவு கூழோமுறிப்பு அ.்த.க 
போ்டெோ்ல மோண்வர்கள 
அஞெலி பெலுத்தினர். 

தி ரு ப க ோ ண ம ் ல 
கிண்ணியோ குறிஞெோக-
பகணி ப்டகு விபத்தில், 
நோன்கு மோண்வர்கள உள-
ளிட்ட ஆறு பபர் உயிரி-
ழநதிருந்தனர். 

ப்டகு விபத்தில் உயிரிழந்த மோண -
்வர்களுககு அஞெலி பெலுத்தும் 
முகமோக, முல்்லத்தீவு கூழோமு -
றிப்பு அ.்த.க. போ்டெோ்ல மோண்வர்-

கள  சு்டபரற்றி மலர் தூபி அஞெலி 
பெலுத்தினர். 

இந்த அஞெலி நிகழ்வில், ஆசிரி -
யர்கள உளளிட்ட போ்டெோ்ல ெமூ-
கத்தினரும் கலநது பகோண்்டனர்.        

வரணி மத்திய கேல்லூரியய   
தரமுயரத்த நடவடிகயகே  
ெோ்வக்சபெரி விபெ்ட நிருபர் 

ப்தன்மரோடசி கல்வி ்வல-
யத்திற்குடபட்ட ்வரணி 
மத்திய கல்லூரி்ய, ப்தசிய 
போ்டெோ்ல திட்டத்திற்குள 
உளளீர்கக ந்ட்வடிக்க எடுப்-
ப்தோக, போரோளுமன்ற உறுப்பி -
னர் அஙகஜன் இரோமநோ்தனின் 
ப ெ ய ல ோ ்ள ரு ம் , க ர ப ்வ ட டி 
பிரப்த ெ்ப உறுப்பினரு -
மோன ெ.இரோமநோ்தன் உறுதியளித்-
துள்ளோர். 

போ்டெோ்லயில் இ்டம்பபற்ற 
்ம்தோன அபிவிருத்தி ப்வ்லத் 
திட்டத்திற்கு அடிககல் நடும் 
்்வப்வத்தில்    கலநதுபகோண்்ட 
பபோப்த அ்வர்    இ்த்னத் ப்தரி -
வித்்தோர்.   

இது ப்தோ்டர்போக போ்டெோ்ல 
அதிபர் ப.பெல்்வவிநோயகம் கரு 
த்து ப்தரிவிக்கயில்;   

்வ்டமோரோடசி-, ப்தன்மரோடசி பிர -
ப்தெஙகளின் இ்ணப்போக கோணப் -
படு்வது ்வரணி. இ்ட்வெதி,கல்வி 
அ்்டவு மட்டம் ஆகிய்வற்்ற 
அடிப்ப்்டயோக பகோண்டு எமது 
போ்டெோ்ல ப்தசிய போ்டெோ்ல 

திட்டத்திற்குள உளளீர்ககப்பட-
டிருகக ப்வண்டும். ஆனோல் துர -
திர்்ஷ்ட்வெமோக இம்மு்ற எமது 
போ்டெோ்ல அந்த திட்டத்திற் -
குள உளளீர்ககப்ப்டவில்்ல. 
இம்மு்ற எமது போ்டெோ்லயில் 
இருநது மூன்று மோண்வர்கள 
பபோறியியல் பீ்டம் பெல்கின்றனர்.
அ்த்ன வி்ட க.பபோ.்த ெோ்தோரண 
்தரத்திலும் 75ெ்தவீ்தத்திற்கும் அதி-
கமோன மோண்வர்கள சித்திய்்டந-
துள்ளனர். 

இந நி்லயில் எமது போ்டெோ-
்ல்ய ப்தசிய போ்டெோ்லயோக 
்தரமுயர்த்்த இனியும் ்தயஙக 
கூ்டோது என்றும் அ்வர் ப்தரிவித்தி -
ருந்தோர்.   

தசாயுடன் நீரசாட ச்ன்்ற 
சிறுவன் நீரில் மூழ்கி மரணம்
ஓமந்்த விபே்ட நிருபர் 

்வவுனியோ – போ்வற்கு்ளத்தில்  
்தோயு்டன் நீரோ்ட பென்ற 4 ்வயது 
சிறு்வன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந-
துள்ளோர். இத்துயர்ச ெம்ப்வம்  
பெவ்வோய (23) மோ்ல இ்டம்பபற்-
றது. ெம்ப்வம் ப்தோ்டர்பில் பமலும் 
ப்தரிய்வரு்வ்தோ்வது,  

சூடுப்வந்தபுலவு பகுதியில் 
்வசித்து ்வரும் ்தோய ஒரு்வர், ்தனது 
பிள்்ளகளு்டன் போ்வற்கு்ளம் 
கு்ளத்திற்கு நீரோ்ட பென்றுள்ளோர்.  

இ்தன்பபோது 4 ்வயது சிறு்வ்ன 
கு்ளத்தில் நீரோ்ட விடடு, க்ரககு 
்வநது ்தோயோர் திரும்பி போர்த்துள-
்ளோர். 

கு்ளத்திற்குள நீரோடிய  சிறு்வ்ன 

கோணோது ்தவித்்த ்தோயோர், அஙகு நின்-
ற்வர்கள மற்றும் கிரோமத்தின்ர 
அ்ழத்து சிறு்வ்ன ப்தடினோர். 

பின்னர்,  நீரில் மூழ்கிய நி்ல 
யில் சிறு்வனது ெ்டலம் மீடகப்பட-
்டது. 

உ்டனடியோக ்வவுனியோ ் ்வத்திய-
ெோ்லககு பகோண்டு பெல்லப்பட்ட 
பபோதும் சிறு்வன் உயிரிழநதுவிட்ட-
்தோக ப்தரிய்வருகிறது.   

ெம்ப்வத்தில் ்வவுனியோ, சூடு-
ப்வந்தபுலவு பகுதி்ய பெர்ந்த 
அம்ஜத் என்ற நோன்கு ்வயது 
சிறு்வபன மரணம்்டந்தோர். 
இது ப்தோ்டர்பில் உளுககு்ளம் 
பபோலிஸோர் விெோர்ணக்்ள 
பமற்பகோண்டு ்வருகின்றனர்.     

கிளிசநசாச்சி பிர்த் விவ்சாயிகேளுககு
வியத, தசானியப் சபசாதிகேள் வழங்கி யவப்பு

பரந்தன் குறூப் நிருபர்  

கிளிபநோ்சசியில் ப்தரிவு பெயய 
ப்பட்ட பயனோளிகளுககு எடடு மில் -
லியன் ரூபோ பபறுமதியோன வி்்த, 
்தோனியப் பபோதிகள  பநற்று (24) 
்வழஙகப்பட்டன.

நோட்்ட கடடிபயழுப்பும் சுபீட -
ெத்தின் பநோககு ப்தசிய பகோள்கத் 
திட்டமி்டலுகபகற்ப இ்்வ, ்வழங-
கப்பட்டன.

பின்்தஙகிய கிரோம பிரப்தெ அபி -
விருத்தி வீடடு விலஙகின ்வ்ளர்ப்பு 
மற்றும்  சிறு பபோரு்ளோ்தோர பயிர்்ச -
பெய்க பமம்போடடு இரோஜோஙக 

அ்ம்செர் ெ்தோசி்வம்  வியோபழநதி-
ரன் இ்வற்்ற ்வழஙகினோர்.

 போரோளுமன்ற உறுப்பினரின் ்வழி -
கோட்டலில், ்வ்டககு மற்றும் கிழககு 

மோகோணஙகளில் உளுநது மற்றும் 
பயறு பயிர்்ச பெய்கத் திட்டம் 
முன்பனடுககப்படுகிறது. இத்திட -
்டத்தின் கீழ், பமற்படி இந்த வி்்த 
பபோதிகள ்வழஙகப்பட்டன. கிளி-
பநோ்சசி மோ்வட்ட பெயலக பயிற்சி 
மண்்டபத்தில் ந்்டபபற்ற இந -
நிகழ்வில், இரோஜோஙக அ்ம்செர் 
ெ்தோசி்வம் வியோபழநதிரன் மற்றும் 
அ்ம்சசின் பெயலோ்ளர், மோ்வட்ட 
அரெோஙக அதிபர் ரூப்வதி பகதீஸ்வ-
ரன், க்ர்சசி கண்்டோ்வ்்ள பிரப்தெ 
பெயலோ்ளர்கள மோ்வட்ட வி்வெோயி -
கள தி்ணகக்ள உத்திபயோகத்்தர்கள 
எனப்பலர் கலநது பகோண்்டனர்.

பருத்தித்துய்ற நகேர்யப பட்ஜட ஒரு வசாககேசால் நிய்ற்வற்றம்
பருத்தித்து்ற நகர ெ்பயின் 

விபெே கூட்டம் பநற்று (24) பு்தன்-
கிழ்ம கோ்ல ஒன்பது    மணிய்ள-
வில் ஆரம்பமோனது. இ்தன்பபோது, 
ெ்பத் ்த்ல்வர் பயோெப் இரு்தய-
ரோஜ் ்வரவு   பெலவுத் திட்டத்்்த 
ெமர்ப்பித்்தோர்.

படஜட்்ட ்வோகபகடுப்புககு 

விடுமோறு ெ்பயில் பகோரப்பட்ட-
்தோல், ்வோகபகடுப்புககு வி்டப்பட -
்டது.  ஆளும் கடசியோன ்தமிழரசுக 
கடசி உறுப்பினர்கள ஐ்வர்,்தமிழர் 
விடு்த்லக கூட்டணி, சுபய்ச்ெக-
குழு ஆகிய்வற்றின் ்தலோ ஒவப்வோரு 
உறுப்பினருமோக ஏழு பபர்  ஆ்தர -
்வோக ்வோககளித்்தனர். எதிர்க கடசி-

யோன ்தமிழ் ப்தசிய மககள முன்னணி -
்ய்ச பெர்ந்த ஆறு உறுப்பினர்களும், 
ஈ பி டி பி்ய்ச பெர்ந்த ஒரு உறுப்பின-
ருமோக ஏழு பபர் எதிரோக ்வோககளித்-
்தனர்.   

 பமோத்்தமோகவுள்ள 15 உறுப்பி -
னர்களில், ஈ, பி, டி, பி,்ய்ச பெர்ந்த 
இன்னுபமோரு உறுப்பினர் ெமூக-

மளிககோ்த்தோல் ்வோகபகடுப்பில் 
ெமநி்ல ஏற்பட்டது.  

இ்தனோல், ப்வற்றி ப்தோல்வி்ய தீர் -
மோனிகக ெ்பத்்த்ல்வருககு உள்ள 
்தற்துணிவு அதிகோரத்துகக்மய, 
அ்வர் பமலதிக ்வோககு ஒன்்ற 
அளித்்த்தோல் ்வரவு   பெலவுத் திட்டம் 
நி்றப்வறியது.   

மந்துவில் வடககு கிரசாம ்்யவயசாளர  
பிரிவில் சவடிசபசாருடகேள் மீடபு  

யோழ்.விபெ்ட நிருபர்  

யோழில், விடு்த்லப்புலிக்ளோல் 
்தயோரிககப்பட்ட்தோக கரு்தப்படும் 
ப்வடிபபோருடகள உளளிட்ட 
பபரும்ள்வோன ப்வடி பபோருட-
கள பநற்்றய தினம் பெவ்வோயக -
கிழ்ம மீடகப்படடுள்ளன.   

யோழ்ப்போணம் ெோ்வக்சபெரி மந-
துவில் ்வ்டககு கிரோம பெ்்வயோ -
்ளர் பிரிவுககுடபட்ட பகுதியில் , 
விடு்த்லப்புலிகளின் கோலத்தில் 
அ்வர்க்ளோல் பரோமரிககப்படடு 
்வந்த ப்தன்னநப்தோப்புககுள 
இருநப்த,இந்த ப்வடிபபோருடகள 
மீடகப்படடுள்ளன.   

குறித்்த கோணிககுள விடு்த்லப்-
புலிகளின் ்தயோரிப்பு ப்வடிபபோ-
ருடகள உடப்ட பபரும்ள்வோன 
ஆயு்தஙகள பு்்தத்து ்்வககப் -
படடுள்ள்தோக இரோணு்வ புல-
னோயவு பிரிவினருககு ்தக்வல் 
கி்்டத்்தது.

இந்த இரகசிய ்தக்வலின் அடிப்-
ப்்டயில் இரோணு்வத்தினர் அப்ப-
குதி்ய முற்று்கயிடடு ப்தடு்தல் 
ந்டத்தினர்.இ்தன் பபோப்த, நிலத்-
தில் பு்்தத்து ்்வககப்பட்ட 
நி்லயில் இந்த ப்வடிபபோருட -
கள மீடகப்பட்டன.   

புலிகளின் ்தயோரிப்போன ்டோஙகி 
எதிர்ப்பு நிலககண்ணி ப்வடிகள , 
அம்மோன் - 3, 23 மிதிப்வடிகள , 3 
கி்்ளபமோர் குண்டுகள , ரி 56 ரக 
துப்போககி மகஸின்கள, துப்போககி 
ர்்வகள உளளிட்ட பபரும்ள-
்வோன ப்வடி பபோருடகள அஙகு 
மீடகப்படடுள்ளன.   

இப்தப்வ்்ள, க்டந்த ஞோயிற்-
றுககிழ்ம யோழ்ப்போணம் 
ப்வல்ண பகுதியில் அம்பி்க 
நகர் பகுதியில், புலிகளின் ்தயோ -
ரிப்போன அதிெகதி ்வோயந்த 
கி்்ளபமோர் குண்டு ஒன்றும் மீட-
கப்பட்ட்ம குறிப்பி்டத்்தககது.   

வவுனியசா யவத்திய்சாயையில் தசாதியரகேள், 
சுகேசாதசார பிரிவி�ர பணிப்பகிஷகேரிப்பு
்வவுனியோ விபே்ட நிருபர்

்வவுனியோ ்்வத்தியெோ்லயில் 
்தோதியர்கள, சுகோ்தோர பிரிவினர் 
பநற்று பணிப்பகி்ஷகரிப்பில் ஈடு-
பட்டனர்.இ்தனோல், பநோயோளிகள 
பபரும் சிரமத்திற்குள்ளோகினர்.

்்வத்தியபெ்்வ ்தவிர்ந்த, ்தோதியர் 
உளளிட்ட 15 சுகோ்தோர ப்தோழிற்-
ெஙகஙகள பநற்று (24) மு்தல் 48 
மணிபநர பணிப் பகி்ஷகரிப்்ப 
முன்பனடுககின்றது.

பநற்று (24) கோ்ல 07 மணி மு்தல் 
எதிர்்வரும் இரண்டு தினஙகளுககு 
இந்த பணிப் பகி்ஷகரிப்பு முன்பன -
டுககப்ப்டவுள்ளது.

இ்தனோல், ்வவுனிய பபோது ்்வத் -
தியெோ்லயில் ்தோதியர்கள மற்றும் 
ஏ்னய சுகோ்தோர பிரிவினர் க்ட -
்மககு ெமூகமளிககவில்்ல.

 பபரும் ம்ழ்யயும் பபோருடப-
டுத்்தோது ்்வத்தியெோ்லககு அதிக-

மோன பநோயோ்ளர்கள ்வநதிருந்தனர்.
எனினும், ்்வத்தியெோ்ல இயங -
கோ்த்தோல், மிகுந்த ஏமோற்றத்து்டன் 
அ்வர்கள திரும்பி்சபெல்ல பநரிட-

்டது.
ஏழு பகோரிக்கக்்ள முன்்்வத்து 

இப்பணிப் பகி்ஷகரிப்பு இ்டம்பபறு-
கின்ற்ம குறிப்பி்டத்்தககது.       

முல்யைத்தீவு மசாவடட யவத்திய்சாயை
இருதய சிகிச்ய் பிரிவு புதிதசாகே தி்றப்பு

மோஙகு்ளம் குறூப் நிருபர்

முல்்லத்தீவு மோ்வட்ட ்்வத்-
தியெோ்லயில்  இரு்தய சிகி்ச்ெ 
பிரிவு பநற்று திறநது ்்வககப்பட-
்டது.இஙகு,மிக நீண்்ட கோலமோக

இரு்தய சிகி்ச்ெ பிரிவு இல்லோதி-
ருந்தது.

முல்்லத்தீவு மோ்வட்ட ்்வத்-
தியெோ்லயின் பிரதிப்பணிப்போ்ள-
ரும் ெட்ட ் ்வத்திய அதிகோரியுமோன 
க.்வோசுப்த்வவின்  ்த்ல்மயில், 
இநநிகழ்வு இ்டம்பபற்றது. இதில் 
யோழ்ப்போண பபோ்தனோ ்்வத்தியெோ-

்லயின் இரு்தய சிகி்ச்ெ நிபுணர் 
்்வத்தியர் பு.லகஸமன்  பிர்தம 
அதிதியோகக கலநதுபகோண்டு 
இரு்தய சிகி்ச்ெ பிரி்்வ திறநது 
்்வத்்தோர். முல்்லத்தீவு மோ்வட்ட 
பிரோநதிய சுகோ்தோர பெ்்வகள 
பணிப்போ்ளர் ்்வத்தியர் மு.உமோ-
ெஙகர், ்வவுனியோ மோ்வட்ட பிரதி 
சுகோ்தோர பெ்்வகள பணிப்போ்ளர் 
பஜ.நிலகென் உளளிட்ட ்்வத்தியர்-
கள,்்வத்திய நிபுணர்கள , ்்வத்தி-
யெோ்ல ஊழியர்கள, ்தோதியர்கள, 
முல்்லத்தீவு மோ்வட்ட ்்வத்திய 

அதிகோரிகள ெஙகத்தினர், முல்்லத்-
தீவு மோ்வட்ட ்்வத்தியெோ்ல 
அபிவிருத்தி குழு உறுப்பினர்கள,-
முல்்லத்தீவு மோ்வட்ட ்்வத்தி-
யெோ்ல பநோயோ்ளர் நலன்புரி ெங-
கத்தினர் உளளிட்ட பலரும் இதில் 
கலநதுபகோண்்டனர். ்வ்டமோகோணத்-
தில்  யோழ்ப்போணம், கிளிபநோ்சசி, 
மன்னோர்,்வவுனியோ மோ்வட்டஙக-
ளில் இரு்தய சிகி்ச்ெ பிரிவுகள  
இருந்தோலும் முல்்லத்தீவு  மோ்வட-
்டத்தில்,   நீண்்ட கோலமோக இப்பி-
ரிவு இல்லோதிருந்தது.   



கல்குடா தினகரன் நிருபர்

வாழைச்சேழனயில் இருந்து சசேப்-
சடமபர் மாதம 26ம திகதி ஆழகட-
லுக்கு மீன்பிடிக்கச சசேன்்ற படகு 
இரண்டு மாதமாகியும கடலுக்கு 
சசேன்்றவர்கள் திருமபவில்ழலை 
என்றும, இவர்கழை மீட்டுத் தருமா-
றும கடலுக்கு சசேன்்ற மீனவர்களின் 
உ்றவினர்கள் ்காருகின்்றனர்.

கடந்த சசேப்சடமபர் மாதம 26ம 
திகதி வாழைச்சேழன துழ்றமுகத்தி-
லிருந்து பு்றப்பட்டுச சசேன்்ற படகு 
்ேற்று வழரக்கும கழரக்கு வர-
வில்ழலை என்றும, அவர்கள் சதாடர்-
பான திருப்திகரமான பதில் எதுவும 
கிழடக்கவில்ழலை என்்ற ஆதஙகத்-
தில் கடலுக்கு சசேன்்ற மீனவர்களின் 
உ்றவினர்கள் ஓட்டமாவடி பாழலை-
ேகர் கிராமத்தில் இடமசபற்்ற ஊட-
கவியலைாைர் சேந்திப்பில் சதரிவித்த -
னர்.

வாழைச்சேழன மீன்பிடி துழ்றமு-
கத்திற்கு கடந்த மாதம வருழக தந்த 

கடற்சதாழில் அழமசசேர் டக்ைஸ் 
்தவானந்தா கடலுக்கு சசேன்்றவர்-
கள் அந்தமான் தீவில் கண்டு பிடிக் -
கப்பட்டதாகவும, அவர்கழை மிக 
விழரவில் மீட்டுத் தருவதாகவும 
உ்றவினர்களிடம உறுதியளித்துச 
சசேன்றும இன்றுவழர குறித்த ேபர்-
கள் வரவில்ழலை என்றும, எஙக-
ளுக்கு கடற்ச்றாழில் அழமசசேர், 
கடல்சதாழில் திழைக்கைம, 
பிர்தசே மீனவ சேஙகஙகள் உரிய 
ேடவடிக்ழக சதாடர்பில் கவனம 
சசேலுத்தி தீர்விழன சபற்றுத் தருவ-
தில் அசேமந்தப்்பாக்காக உள்ைதாக 
மீனவர்களின் உ்றவினர்கள் கவழலை 
சதரிவிக்கின்்றனர்.

குறித்த மீனவர்கள் அந்தமான் 
தீவில் உள்ைழம சதாடர்பில் எங-
கைது சதாழலை்பசிக்கு புழகப்-
படஙகள் அனுப்பப்பட்டதுடன், 
சதாழலை்பசி அழைப்பு வந்த 
நிழலையில் எஙக்ைாடு அந்தமான் 
தீவில் உஙகைது குடுமப உ்றவி-
னர்கள் உள்ைதாகவும அவர்கழை 

கண்ட பாதுகாப்பு தரப்பினர் சதரி-
வித்த நிழலையில் மீண்டும அந்த 
அழைப்ழப சதாடர்பு சகாள்ை 
முயற்சித்த ்பாது அழைப்ழப 
ஏற்படுத்த முடியவில்ழலை. எமது 
உ்றவினர்கள் அவர்களிடம உள்ை 
நிழலையில் அவர்களுக்கு எஙகைது 
சதாடர்பு இலைக்கம வைஙகப்பட்டு 
எஙக்ைாடு சதாடர்பு சகாண்டார்-
கள்.

பின்னர் சதாடர்பு இல்லைாமல் 
உள்ைழமக்கான காரைம என்ன 
என்று இன்னும சதரியவில்ழலை 
என மீனவர்களின் உ்றவினர்கள் 
சதரிவிக்கின்்றனர்.

ோன்கு மீனவர்கழை ேமபி 
வாழும ோன்கு குடுமபம தற்்பாது 
பாரிய கஷடத்திற்கு மத்தியில் 
வாழந்து வருகின்்றது. 

எஙகைது உ்றவினர்கழை உட-
னடியாக கண்டு பிடித்து தருமாறு 
அன்பாக ்கட்டுக் சகாள்வதாக 
உ்றவினர்கள் ்காரிக்ழக விடுக்-
கின்்றனர்.

கிண்ணியா குறிஞசோக்்கணியில் 
படகு கவிழந்த சேமபவத்தின் எதி -
சராலியாக ்ேற்று குறிஞசோக்்க -
ணிக்கான புதிய பஸ் ்சேழவயில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டது.அழதயடுத்து 
்ேற்றுக் காழலை 7.00  மணிக்கு 
இ.்பா.சேழபக்குச சசோந்தமான 
பஸ்ழஸை மறித்து எதிர்ப்புப் 
்பாராட்டத்தில் சபாதுமக்கள் 
ஈடுபட்டனர். இதனால் குறிஞசோக்-

்கணி பிராதான வீதியினூடான 
்பாக்குவரத்து தழடபட்டது.

பாடசோழலை மாைவர்கள் பாடசோ-
ழலைக்குச சசேல்வதற்காக தற்காலிக-
மாக இந்த பஸ் ்சேழவ ்பாடப்பட் -
டது.

இப்பஸ் ்சேழவ காக்காமுழன, 
குறிஞசோக்்கணி, கசசேக்சகாடித்தீவு 
ஊடாக கிண்ணியாழவ சசேன்்ற-
ழடவதற்காக ்சேழவயில் ஈடுபடு-

வதற்காக விடப்பட்டது. எனினும 
இந்த பஸ் ்சேழவழய ஆறு உயிர் -
கள் ்பானதன் பின்னரா ்பாட 
்வண்டும, இதற்கு முன்ன்ர 
்சேழவயில் ஈடுபடுத்தியிருக்க-
லைா்ம எனக் ்காரி்ய எதிர்ப்பில் 
ஈடுபட்டனர். பஸ் சசேல்லை முடியா -
மல் பஸ்ஸிக்கு முன்னால் கற்கழை-
இட்டு தடுத்தனர்.

அவ்விடத்துக்கு வந்த கிண்ணியா 

சபாலிஸ் நிழலையப் சபாறுப்பதி -
காரி, மற்றும கிண்ணியா இராணுவ 
முகாம சபாறுப்பதிகாரிகள் ஆர்ப் -
பாட்டக்காரர்களிடம ்பசிக் கலைந்-
துழரயாடி, எதிர்ப்பாைர்களின் 
்காரிக்ழகழய சேமபந்தப்பட்ட அதி-
காரிகளுடன் கலைந்துழரயாடி ேட -
வடிக்ழக எடுப்பதாகக் கூறியழத 
அடுத்து ஆர்ப்பாட்டம ழகவிடப் -
பட்டது.

திரு்காைமழலை கிண்ணியா 
குறிஞசோக்்கணி பாலைத்தில்  படகு 
கவிழந்து விபத்துக்குள்ைான சேம -
பவம சதாடர்பில் உடனடியாக 
விசோரழைகழை ்மற்சகாள்ளு -
மாறு கிைக்கு மாகாை ஆளுேர் 
அனுராதா யஹமபத் ்ேற்று முன் -
தினம காழலை  மாகாை உள்ளூ -
ராட்சி ஆழையாைர் என்.மணி -
வண்ைனுக்கு உத்தரவிட்டுள்ைார்.

இந்த சேமபவம குறித்து உடனடி 
விசோரழை ேடத்தி, படழக 
இயக்க அனுமதி வைஙகியது யார், 
பராமரிப்ழப ்மற்சகாண்டது உள் -
ளிட்ட விவரஙகழை உடனடியாக 
சதரிவிக்க ்வண்டும என்றும 
ஆளுேர் வலியுறுத்தினார். இந்த 
விசோரழைகழை ்மற்சகாள்வதற் -
காக மாகாை சேடுஞசோழலைகள் 
அழமசசின் சசேயலைாைர் ஐ.்க.
ஜி.முத்துபண்டா தழலைழமயில் 
வி்சேட குழுசவான்று நியமிக்கப் -
பட்டுள்ைது. 

்மலும, சபாலிசோர் விசோரழை 
ேடத்த திரு்காைமழலை மாவட் -
டத்துக்கு சபாறுப்பான  DIG க்கும 
ஆளுேர் உத்தரவிட்டார்.

இந்த சேமபவத்தில் மாைவர் -
கள் உட்பட 6 ்பர் பலியாகினர் 
மற்றும சுமார் 20 ்பர் மருத்து -
வமழனயில் அனுமதிக்கப்பட் -
டுள்ைனர். 

இந்த துரதிர்ஷடவசேமான சேமப -
வத்தில் உயிரிைந்தவர்களின் உ்றவி -
னர்களுக்கு ஆளுேர் தனது ஆழந்த 
இரஙகழலையும சதரிவித்துள்ைார்.

சேமபவம சதாடர்பில் விசோரழை 
ேடத்துவதற்காக வி்சேட அதிகாரி -
கள் குழுசவான்று சேமபவம இடம -
சபற்்ற அப்பகுதிக்கு அனுப்பி 
ழவக்கப்பட்டதாக அவர் ்மலும 
சதரிவித்தார்.

இந்த சேந்தர்ப்பத்தில் பிர்தசே 
மக்கள் அழமதியாக இருக்குமா -
றும ஆளுேர் ்வண்டு்காள் விடுத் -
துள்ைார்.
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இலங்கை தமிழரசு கைட்சியின் 
திருககைோணம்ல கி்ை இரஙகைல்
சராட்டசவவ குறூப் நிருபர் 

கிண்ணியா – குறிஞசோக்்கணி 
படகு விபத்தில் மாைவர் உள்ளிட்ட 
அறுவர்  உயிர் இைந்த சசேய்தி அறிந்து 
அதிர்சசியும ஆழந்த  கவழலையும 
அழடகின்்்றாம. 

உயிர் இைந்்தார் குடுமபஙகளுக்-
கும அவர்தம உற்்றார், உ்றவினர்க-
ளுக்கும  எமது இரஙகழலையும துயர் 
பகிர்விழனயும சதரிவித்துக் சகாள்-
கின்்்றாம என இலைஙழக தமிைரசு 

கட்சியின் திரு்காைமழலை மாவட்-
டக்கிழை தழலைவர் எஸ்.குகதாசேன்  
தனது இரஙகல் சசேய்திழய சவளியிட்-
டுள்ைார்.

்ேற்று (24) அவர் சவளியிட்டுள்ை 
இரஙகல் சசேய்தியில் இவ்வாறு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. விபத்தால் 
பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமழனகளில்  
சிகிசழசே சபற்றுவரும அழனவரும 
விழரவில் குைமழடய இழ்றவழன 
்வண்டுகின்்்றாம. 

இந்த விபத்துப் பற்றிப் பக்கச 

சோர்பற்்ற  ்ேர்ழமயான விசோரழை 
ேடத்தி இது ்பான்்ற நிகழசசிகள் 
எதிர்காலைத்தில் நிகைாமல் இருக்க 
உரிய அதிகாரிகளும ஆட்சியாைர்க-
ளும ஆவன சசேய்ய ்வண்டும என 
வலியுறுத்திக்  ்கட்டுக் சகாள்கின்-
்்றாம.  

கிண்ணியா – குறிஞசோக்்கணி 
்பாலை, மூதூர் பிர்தசே சசேயலைாைர் 
பிரிவில் உள்ை ் வழலைத்தீவு, ஈசசிலைம-
பற்றுப் பிர்தசே சசேயலைைார் பிரிவில் 
உள்ை இலைஙழகத்துழ்ற - மாதவிபு-

ரம – இலைஙழகத்துழ்ற- முகத்துவாரம 
மற்றும கறுக்காமுழன - புழனயடி 
– இலைஙழகத்துழ்ற- முகத்துவாரம 
ஆகிய இடஙகளில் மாைவர்கள் 
ோள்்தாறும ஆறுகழைக் கடந்்த 
பாடசோழலைக்குச சசேல்கின்்றனர். இந்த 
இரண்டு  இடஙகளிலும  உரிய அதி-
காரிகள் கூடுதல் கவனம சசேலுத்துவ-
்தாடு ஆட்சியாைர் பாலைம அழமக்க 
ஆவன சசேய்ய ்வண்டும எனவும 
்மலும வலியுறுத்திக் ்கட்டுக் 
சகாள்கின்்்றாம.

குறிஞ்சாக்கேணி படகு கேவிழ்ந்த 
்மபவம த்தசாடரபசான வி்சாரணை

ஆளுநர், மோகைோண உள்ளூரோட்சி 
ஆ்ணயோைருக்கு பணிப்பு 

குறிஞ்சாக்கேணியில் மககேள் ஆர்பபசாடடம

புதிதோகை கே்ையில் ஈடுபட்்ட இ.கபோ.ே்ப 
பஸ்ஸை சேல்ல வி்டோமல் தடுததனர்

சபோததுவில் ஆதோர ்ைததியேோ்லக்கு
உயிரியல் இரேோயன பகுப்போய்வு இயந்திரம்

பாலைமுழன வி்சேட நிருபர்

சபாத்துவில் ஆதார ழவத்திய-
சோழலையின் மருத்துவ ஆய்வுகூடத்-
திற்கு குருதிப் பரி்சோதழனகழை 
்மற்சகாள்வதற்காக சுமார் மூன்று 
மில்லியன் ரூபா சபறுமதியான 
உயிரியல் இரசோயனப் பகுப்பாய்வு 

இயந்திரசமான்று வைஙகப்பட்டுள்-
ைது. சபாத்துவில் ஆதார ழவத்தி-
யசோழலையின் ழவத்திய அத்தியட்-
சேகர் சடாக்டர் ஐ.எல்.எம.றிபாஸ், 
கல்முழன பிராந்திய சுகாதார 
்சேழவகள் பணிப்பாைரிடம விடுத்த 
்வண்டு்காளுக்கிைஙக்வ, குறித்த 
இயந்திரம வைஙகப்பட்டுள்ைது.

கிண்ணியா குறிஞ்ாக்ேகணி ்படகு வி்பத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அனு்தா்பம த்தரிவிக்கும வமகயில் காத்்தான்குடியில் தவளமளைக் தகாடிகள ்பறக்க விடப்பட்டுளளைதுடன் அனு -
்தா்பம த்தரிவிக்கும ்ப்தாம்தகளும த்தாஙகவிடப்பட்டிருந்த ே்பாது...               (்படஙகள: புதிய காத்்தான்குடி தினகரன் நிரு்பர்)

குறிஞேோக்ககைணி ஆற்றில் உயிரிழந்த 
மோணைர்கைளுக்கு விகே்ட துஆப் பிரோர்தத்ன

கிண்ணியா மத்திய நிருபர் 

கிண்ணியா குறிஞசோக்்கணி  
ஆற்றில் ்ேற்று முன்தினம (23) 
படகு கவிழந்து பரிதாபமாக உயிரி -
ைந்த மாைவர்களின் ஈ்டற்்றத்துக்-
காக    ்வண்டி, கிண்ணியாவில்  
உள்ை அழனத்து பாடசோழலைகளி-

லும மாைவர்கள்  வி்சேட துஆப் 
பிரார்த்தழனயில் ஈடுபட்டனர். 
கிண்ணியா வலையக் கல்வி அலுவலை-
கத்தின்  அறிவுறுத்தலுக்கு அழமய 
்ேற்று (24) 66 பாடசோழலைகளில் 
காழலை ஆராதழனயின் ்பாது, 
இவ்வாறு  வி்சேட துஆப் பிரார்த்த-
ழனயில் ஈடுபட்டனர்.

இரண்டு மோதமோகை கை்டலுக்கு 
சேன்்றைர்கைள் வீடு திரும்பவில்்ல

மீட்டுத் தருமாறு உறவினர்கள் க்காரிக்்க

நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்

நிந்தவூர் பிரதான வீதியில் அழமந் -
துள்ை ரசோக் ்ஹாட்டலுக்கு 
முன்னால் காைப்படும பலை நூறு 
வருடஙகள் பைழம வாய்ந்த ஆலை 
மரம ்ேற்று (24) காழலை முறிந்து 
விழுந்ததால், காழலை 7.30 மணி 
முதல் வாகன சேரிசேல் ஏற்பட்டி -
ருந்தது.

அத்துடன், காழலை முதல் நிந் -
தவூர் பிர்தசேத்தில் மின்சோரம 
தழடப்பட்டிருந்ததுடன் மாற்று 
உள் வீதியினூடாக ்பாக்குவரத்துக் -
கள் இடமசபற்்றன. இருந்தாலும 

உள் வீதிகளில் மிக நீண்ட வாகன 
சேரிசேல் இடமசபற்்றழமயால், நிந் -
தவூர் வரலைாற்றில் மிக ்மாசேமான 
வாகன சேரிசேலைாக இது காைப்பட் -
டது.

இந்த சேமபவத்தினால் அலுவ -
லைகஙகளுக்கு சசேல்லும ஊழியர் -
கள், பல்கழலைக்கைக மாைவர்கள் 
பல்்வறு சிரமஙகழை சேந்தித்து 
வந்ததுடன், மரத்திழன அகற் -
றும பணியில், ்பாக்குவரத்து 
சபாலிசோர், வீதி அபிவிருத்தி அதி -
காரசேழப, இலைஙழக மின்சோர சேழப 
மற்றும நிந்தவூர் பிர்தசே சேழப 
ஆகி்யார் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

ஆலமரம் முறிந்ததோல், நிந்தவூரில் 
ைோகைன சநரிேல், மின்ேோரமும் த்்ட

சராட்டசவவ குறூப் நிருபர்

கிண்ணியா குறிஞசோக்்கணியில் 
படகு விபத்தின் ்பாது கிண்ணியா 
தைழவத்தியசோழலையில் சிகிசழசே 
சபற்று வந்த ஆறு ்பர் ்ேற்று (24) 
மதியம சிகிசழசேழய முடித்து விட்டு 
வீடு திருமபியுள்ைதாக ழவத்தியசோ -
ழலையின் சேட்ட ழவத்திய அதிகாரி 
சடாக்டர் ஜிப்ரி சதரிவித்தார்.இதில் 
இரு சிறுவர்களும ோன்கு ஆண்க-
ளும அடஙகுவர்.

படகு விபத்தில் ஆறு ்பர் உயிரி -
ைந்த நிழலையில் 27 ்பர் ழவத்திய-
சோழலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த-
னர். ஒருவர் திரு்காைமழலை சபாது 
ழவத்தியசோழலைக்கும மற்றுசமாரு-
வர் கிளிசோசசி சபாது ழவத்தியசோ -
ழலைக்கும அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
ஏழன்யார் சிகிசழசே சபற்று வரு -
கின்்றனர் என ்மலும சதரிவித்தார். 

்ேற்று திரு்காைமழலை மாவட்ட 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் இமரான் 
மஹ்ரூப் கிண்ணியா தை ழவத்தி -
யசோழலைக்கு விஜயம சசேய்து படகு 
விபத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்-
கழை ேலைன் விசோரித்தார்.

கிண்ணியோ ப்டகு விபதது; 
ஆறுகபர் சிகிச்ேயின் பின் 
வீடு திரும்பியுள்ைனர்
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அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது மு்தலே 
நாட்டில் க்காலரானா வவரஸ் பாதிப்பு நிேவு-
கின்ற நிவேயில் மக்்களுக்கு வழஙகிய வாக்-
குறுதி்கள் படிப்படியா்க நிவ்றலவற்றப்படும் 
என அவமசசர் வாசுல்தவ நாணயக்்கார பாரா -
ளுமன்றத்தில் க்தரிவித்்தார்.   

பாராளுமன்றத்தில் லநறறு வரவு கசேவு 
திட்்டம் மீ்தான குழுநிவே விவா்தத்தில் 
உவரயாறறிய அவமசசர், அரசாங்க ஊழியர் -
்கள் நாட்டுக்கு சுவம எனறு குறிப்பி்டப்பட் -
்டாலும் அவர்்கள் பு்றக்்கணிக்்கப்படுவார்்கள் 
என்ற கூறறு ்தவ்றானது எனறும் அவமசசர் 
சவபயில் க்தரிவித்்தார்.   

சவபயில் க்தா்டர்நதும் உவரயாறறிய 
அவமசசர். அரச ஊழியர்்கள் நாட்டுக்கு 
சுவம எனறு நிதியவமசசர் பசில் ராஜ -
பக்ஷ க்தரிவித்திருந்த ்கருத்து க்தா்டர்பில் 
சவபயில் பேரும் பல்லவறு ்கருத்துக்்கவை 
முனவவத்து வருகின்றனர்.   

கபறல்றார்்களுக்கு பிள்வை்கள் 
சுவம்தான. ஆனால் சுவம எனப்தற்கா்க 
பிள்வை்கவை தூக்கிகயறிவதில்வே. அரச 
ஊழியர்்கள் சுவம என கூறுவ்தால் அவர் -
்கள் பு்றக்்கணிக்்கப் படுவார்்கள் எனறு 
நிவனப்பது ்தவறு. க்காலரானா வவரஸ் 
சூழ்நிவேயால் நாட்வ்ட இயல்பா்க நிர்வ -
கிக்்க முடியவில்வே. அரசாங்கம் வழங -
கிய வாக்குறுதி்கவை நிவ்றலவற்றவில்வே 
என க்தா்டர்நதும் லபசுவதில் பயனில்வே. 
நாட்டின நிவேவம்கள் க்தா்டர்பில் சிந -
தித்து ்கருத்துக்்கவை முனவவப்பது அவசி -
யம்.   

்தறலபாவ்தய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த -
தில் இருநல்த நாட்டில் க்காலரானா வவரஸ் 
பாதிப்பு க்தா்டர்கின்றது. எவவா்றாயினும் 
அரசாங்கம் மக்்களுக்கு வழஙகிய வாக்குறு -
தி்கள் படிப்படியா்க நிவ்றலவற்றப்படும்.   

உணவமயில் ்தறலபாது அவனவருலம 
சிரமமான சூழ்நிவேயில் வாழ்நது வரு -
கினல்றாம். நாள் சம்பைத்வ்த கபறுபவர் -
்கள் மி்கவும் சிரமத்துக்கு மு்கஙக்காடுத்து 
வருகின்றனர். இவவா்றான நிவேயில் அரச 
ஊழியர்்களுக்கு இவ்டக்்காே க்காடுப்ப -
னவவ வழஙகுவது க்தா்டர்பில் அரசாங்கம் 
ஆராய லவணடும். அரசாங்கத்தின வரு -
மானம் குவ்றவ்டவநதுள்ைது எனபவ்த 
ச்கேரும் உணர லவணடும் எனறும் அவர் 
லமலும் க்தரிவித்்தார்.   

தலதா அத்துக�ாரள: 
(ஐக்கிய ைக்�ள் சக்தி எம.பி) 

பாராளுமன்றத்தில் மி்க லமாசமா்க 
கசயறபடும் ஆளுங்கட்சி எம்.பி திஸ்்ஸ 
குட்டியாரசசியின மனநிவே க்தா்டர்பில் 

மருத்துவ பரிலசா்தவன லமறக்காள்ை 
லவணடும்.   

கபண்கவை அவமதிக்கும் வவ்கயில் 
சவபயில் உவரயாறறிய ஆளுங்கட்சி 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்்ஸ குட் -
டியாரசசி க்தா்டர்பில் கபண பாரா -
ளுமன்ற உறுப்பினர்்கள் பேரும் சபா -
நாய்கரின ்கவனத்துக்குக் க்காணடு 
வநதுள்லைாம்.   

அ்தனபடி சபாநாய்கர் திஸ்்ஸ குட் -
டியாரசசி க்தா்டர்பில் அறிவிப்கபான -
வ்றயும் சவபயில் விடுத்திருந்தார்.   

எனினும திஸ்்ஸ குட்டியாராசசி 
க்தா்டர்நதும் அல்த லபானல்ற வி்ட -
யத்வ்த இழுத்்தடிப்பு கசய்து க்காணடு 
வருகின்றார்.   

நிவேயியற ்கட்்டவையின பிர்கா -
ரம் திஸ்்ஸ குட்டியராசசி மனனிப்பு 
ல்கட்பாரா? அவவாறில்வே என்றால் 
சபாநாய்கர் அவருக்கு எதிரா்க ந்டவ -
டிக்வ்க எடுப்பாரா? எனவும் ல்கள்வி 
எழுப்பினார்.   

எஸ். ஸ்ரீதரன் 
தமிழ் கதசிய கூட்டமைப்பு எமபி 

யாழ் ்தாவடி சநதியில் விபத்வ்த 
ஏறபடுத்திய இேக்்கத்்த்க்டற்ற பஸ் 
வணடி ்தம்முவ்டய்தல்ே என இராணு -
வத்தினர் க்தரிவிக்கின்றனர்.   

அவவா்றானால் இேக்்கத்்த்க்டற்ற 
பஸ் ஒனறு யாழ் ந்கரின பே பகுதி -
்களுக்குள்ளும் பயணித்்த நிவேயில் 
அ்தவன கபாலி்ஸார் லசா்தவனயி -
்டலவா லசா்தவனச சாவடி்களில் 
நிறுத்்தலவா ந்டவடிக்வ்க எடுக்்கா்தது 
ஏன? யாழ்ப்பாணம் ்காஙல்கசனதுவ்ற 
வீதி ்தாவடி சநதியில் பா்டசாவே 
மாணவிவய ஏறறிச கசன்ற லமாட்்டார் 
வசக்கிவை இேக்்கத்்த்க்டற்ற 
இராணுவ பஸ் லமாதியதில் மாணவி 
படு்காயமவ்டந்த நிவேயில் அவரின 
்தநவ்தயும் படு்காயமவ்டநது வவத் -
தியசாவேயில் அனுமதிக்்கப்பட்்ட 
பினனர் உயிரிழநதுள்ைார்.   

விபத்வ்த ஏறபடுத்திய இராணுவ 
பஸ்ஸில் எந்த வசவ்க விைக்கு்கலைா 
ஒலி எழுப்பிலயா ்காணப்ப்டவில்வே. அத் -
து்டன குறித்்த பஸ்ஸின இரு பக்்கங்களிலும் 
இேக்்க த்்த்கடு்களும் இருக்்கவில்வே.   

இந்த பஸ் லமாட்்டார் லபாக்குவரத்து 
திவணக்்கைத்தின பதிவில் இராணுவ ்தவே -
வமய்க பதிவவக் க்காணடுள்ைது.   

விபத்து ந்டந்த இ்டத்துக்கு வருவ்க 
்தந்த இராணுவத்தினர் இது ்தம்முவ்டய 

பஸ் அல்ேகவன க்தரிவித்்தனர். ஆனால் 
அந்த பஸ்ஸிலே வற்றாப்பவை ்கணணவ்க 
அம்மன என எழு்தப்பட்டுள்ைது. யுத்்தம் 
முடிந்த ்காேத்தில் மக்்களின இந்த பஸ்வ்ஸ 
்தம் வசமாக்கியுள்ை இராணுவத்தினர் 
இராணுவ ்தவேவமய்கத்தின கபயரிலே 
அ்தன பதிவவ வவத்திருந்த நிவேயிலேலய 
இந்த விபத்து நி்கழ்நதுள்ைது. இ்தனால் 
யாழ்ப்பாணம் க்காக்குவில் இநதுக்்கல்லூரி -

யின எட்்டாம் ்தரத்தில் ்கறகும் மாண-
வியான சரணியா பத்மநா்தன படு்காய -
மவ்டநதுள்ைார். அவரின ்தநவ்தயான 
60 வயதுவ்டய பத்மநா்தன மரணம -
வ்டநதுள்ைார்.   

இேக்்கத் ்த்கடு இல்ோ்த இந்த 
இராணுவத்தின பஸ் யாழ்ப்பாணம் 
ஆரியகுைம் சநதியிலிருநது ல்க.ல்க.
எஸ். வீதியூ்டா்க இணுவில் வவரயும் 
பயணம் கசய்துள்ைது.   

அல்தலபானறு கிளிகநாசசி மாவட் -
்டத்தில் ்க்டந்த 15 ஆம் தி்கதி ஊற -
றுப்புேம் என்ற கிராமத்திலிருநது 
கிளிகநாசசி ம்கா வித்தியாேயத்தில் 
உயர்்தரம் ்கறகும் 17 வய்தான மது-
ஷாலினி திருவாச்கம் என்ற மாணவி 
மஞசள் ்க்டவவவயக் ்க்டந்த லபாது 
பஸ் ்தனக்கு முனனாள் வந்த வா்கனங -
்கவை லமாதித் ்தள்ளி அந்த வீதிவயக் 
்க்டந்த இரு மாணவி்கவை லமாதிய -
தில் ஒருவர் ஸ்்தேத்திலேலய உயிரிழந -
்தார். மற்றயவர் ்காயங்களு்டன வவத்-
தியசாவேயில் அனுமதிக்்கப்பட்்டார்.   

பள்ளிச சிறுவர்்கள் இவவாறு மரண-
மவ்டவது மி்கவும் லமாசமானக்தாரு 
கசயல். எனலவ இந்த வி்டயங்க -
ளில் சம் பந்தப்பட்்ட அவமசசுக்்கள் 
அதி்க ்கவனம் கசலுத்்த லவணடும். 
சுறறுவட்்ட சநதி கிளிகநாசசியில் 
மட்டுலம இல்வே. டிப்லபா சநதி -
யில் சுறறுவட்்ட சநதிவய அவமத்து 
வசவ்க விைக்கு்கவை கபாருத்துமாறு 
நான பே்த்டவவ்கள் ல்காரிக்வ்க 
விடுத்தும் இதுவவர நிவ்றலவற்றப் -
ப்டவில்வே. ்தயவு கசய்து மு்தலில் 
அ்தவன நிவ்றலவறறுங்கள்.   

விஜித கேரத் 
(கதசிய ைக்�ள் சக்தி) 

வரவு கசேவு திட்்ட உவரயில் நிதி 
அவமசசர் அரச ஊழியர்்கள் ஓய்வு 
கபறும் வயவ்த 65வவர அதி்கரிப் -
ப்தா்க அறிவித்திருந்தார். இ்தனால் 
அரச ஊழியர்்கள் மத்தியில் பாரிய 
குழப்பம் ஏறபட்டிருக்கின்றது. எதிர் -
வரும் டிசம்பர் மா்தம் இறுதியில் 

பே ஓய்வு கபறுவ்தறகு எதிர்பார்த்திருக் -
கின்றனர். அ்தனால் அவவா்றான அரச 
ஊழியர்்களின நிவே எனன? அரசாங்கம் 
க்தரிவித்திருக்கும் ஓய்வு கபறும் வயது 
அமுலுக்குவரும் தி்கதி க்தரிவிக்்கப்ப்ட -
வில்வே. அ்தனாலும் அரச ஊழியர்்கள் 
குழப்பமவ்டநதிருக்கின்றனர்.   

அத்து்டன ஓய்வூதியர்்களின ஓய்வூதிய 

சம்பை முரணபாடு க்தா்டர்நது இ்டம் -
கபறறு வருகின்றது. ஓய்வூதிய திவணக் -
்கைத்தின பணிப்பாைரா்க இருநது ஓய்வு 
கபற்ற பணிப்பாைர் நாய்கத்துக்கும் இந்தப் 
பிரசசிவன ஏறபட்டிருக்கின்றது. அ்தனால் 
அவர் ்தறலபாது நீதிமன்றம் கசனறிருக்கின-
்றார். 2வரு்டமாகியும் அவர்்களின இந்த 
பிரசசிவனக்குத் தீர்வு இல்வே. இ்தன ்கார-
ணமா்க நாட்டில் 6 இேட்சத்தி 60ஆயிரம் 
ஓய்வூதிய்காரர்்கள் பாதிக்்கப்பட்டுள்ைனர். 
அவர்்களின சம்பை முரணபாட்வ்ட எவவாறு 
தீர்ப்பக்தனறு அரசாங்கம் க்தளிவுபடுத்்த-
லவணடும்.   

லமலும் அரச ஊழியர்்களுக்கு வழஙகும் 
வாழ்க்வ்கசகசேவு க்காடுப்பனவு 2014ஆம் 
ஆணடுக்கு பி்றகு வாழ்க்வ்கச கசேவுக்ல்கறப 
வழங்கவில்வே. நு்கர்லவார் பாது்காப்பு அதி 
்காரசவபயின அறிக்வ்கயின பிர்காரம் 2014 
மு்தல் இனறுவவர வாழ்க்வ்கச கசேவா்க 
அரச ஊழியர்்களுக்கு 14ஆயிரம் ரூபா அதி -
்கரிக்்கப்ப்டலவணடும். அ்தன அடிப்பவ்ட-
யில் கமாத்்தமா்க 21ஆயிரத்தி 900ரூபா அரச 
ஊழியர்்களின வாழ்க்வ்கச கசேவா்க அர-
சாங்கம் வழங்கலவணடும். அந்த க்காடுப்ப-
னவு க்தா்டர்பில் அரசாங்கத்தி்டம் பதிலும் 
இல்வே.   

அரவிநத குைார் எம.பி (ஐ.ை.ச) 

 அவனத்துத் துவ்ற்கவையும் முனலனறறும் 
வவ்கயில் இந்த வரவு கசேவுத்திட்்டம் முன -
வவக்்கப்பட்டுள்ைது. சிறுபானவம ்தரப்பில் 
உள்ை ஒலர உறுப்பினரா்க கசயறபடுவ்தால் 
எனமீது சுமத்்தப்பட்டுள்ை பாரம் அதி்கம். 
எமது மாவட்்டங்களில் உள்ை மக்்களின 
அபிோவச்கவை நிவ்றலவறறும் கபறுப்பு 
எனக்குள்ைது. ்தனிநபரா்க அ்தவன கசய்ய 
முடியாது. அ்தறகு அரசின ஒத்துவழப்பு அவ -
சியம். நிதி அவமசசர் ்தனிப்பட்்ட ரீதியில் 
ஊவா மா்காண ்தமிழ் மக்்களின நேனுக்கு 
ஒத்துவழக்்க எனனி்டம் உறுதி அளித்துள் -
ைார். இது வவர லமறக்காள்ைப்ப்டா்த 
பாரிய அபிவிருத்தி்கள் லமறக்காள்ைப்ப்ட 
இருக்கி்றது.   

முஜீபுர் ரஹைான் எம.பி (ஐ.ை.ச) 

க்காழும்பு மாந்கர சவபயின கீழுள்ை தீய -
வணப்புப் பவ்டக்கு க்காணடு வரப்பட்்ட 
உப்கரணங்கள் மறறும் வா்கனங்கவை 
ஹம்பாநல்தாட்வ்ட, ்கணடி லபான்ற இ்டங -
்களுக்கு எடுத்துச கசல்ே முயறசி நவ்ட -
கபறுகி்றது. அந்த அநியாயத்வ்தச கசய்ய 
லவண்டாம். க்காழும்பு மாந்கர பிரல்தசத்-
திறகு இவவ அவசியம்.   

அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்ார ்சமையில் தேரிவிப்பு  

மக்களுககு வழங்கிய வாககுறுதி்கள்  
படிபபடியா்க நிறைவவறைபபடும்   

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்�ள்   
கலாரன்ஸ் சசலவநாய�ம,ஷமஸ் ்பாஹிம  

அரசாங்கத்தின அவழப்பில் இேங -
வ்கக்கு விஜயம் கசய்துள்ை 
அரூஸியதுல் ்காதிரிய்யா ்தரீக் -

்காவின உே்க ஆனமி்கத் ்தவேவர் சஙவ்கக் -
குரிய அப்ேலுல் உேமா ்கோநிதி அஹமத் 
நாஸிர் ஆலிம் லநறறு   லபருவவைக்கு 
விஜயம் கசய்்தார். அனனாருக்கு இேங -
வ்கயின மு்தோவது பள்ளிவாசோன 
1100 ஆணடு்கள் பழவமமிகு லபருவவை 
மரு்தாவன மஸ்ஜிதுல் அப்்றார் பள்ளிவா -
சலிலும், க்கசசிமவே ்தர்்கா ஷரீபிலும் 
ம்கத்்தான வரலவறபளிக்்கப்பட்்டது. 

மு்தலில் க்கசசிமவே ்தர்்காவுக்கு 
விஜயம் கசய்்த இவருக்கு கமௌேவி 
்ஸகீ அஹமத் பின ்காலிப் அேவி ஆலிம் 
(அேவியதுல் ்காதிரி) ்தவேவமயில் வர -
லவறபளிக்்கப்பட்்டது. இவர், அஙகு 
அ்டங்கப்பட்டுள்ை சுல்்தானுல் அவலியா 
அஷலஷக் அஷரப் வலியுல்ோஹ் (ரஹ்) 
அவர்்களின ஸியாரத்திறகு  விஜயம் 
கசய்்தல்தாடு துஆப் பிரார்த்்தவனயிலும் 
்கேநது க்காண்டார். 

நூறறுக்கு நூறு வீ்தம் சாதுலிய்யா 
மறறும் அேவியதுல் ்காதிரிய்யா ்தரீக்்காக் -
்கவை பினபறறும் ஓர் ஊரில் மறறுலமார் 

்தரீக்்காவின ஆனமி்கத் 
்தவேவவர க்கௌரவித்து 
வ ர ல வ ற ப ளி ப் ப ்த ா ன து 
்த ரீ க் ்க ா க் ்க ளு க் கி வ ்ட யி -
ோன ஒறறுவமக்கு ஓர் 
எடுத்துக் ்காட்்டாகும். 

லஷஹ் நாய்கத்வ்த 
்கலீபாக்்கள், உேமாக் -
்கள், மு்கத்்தமீன்கள், 
மரு்தாவன இஹ்வான -
்கள், சீனனல்காட்வ்ட 
வாலிபர் ஹழரா ஜமாஅத் 
மறறும் ஹழரா ஜமாஅத் 
ஆசிகுர் ர்ஸூல் குழுவினர் 

வபத் ஓதி ஊர்வேமா்க அவழத்து வந்த -
னர். 

அப்ரார் பள்ளிவாசலுக்கு விஜயம் 
கசய்்த கஷய்கு நாய்கம் அஙகு அ்டங்கப் -
பட்டுள்ை அஷ-கஷய்கு ஷிஹாபுத்தீன 
வலியுல்ோஹ் (ரஹ்) அவர்்களின ஸியா -
ரத்திறகும் விஜயம் கசய்்தவம குறிப்பி்டத் -
்தக்்கது. 

பள்ளிவாசல் நிருவா்க சவபத் ்தவேவர் 
்கோநிதி கமௌேவி அஸ்வர் அ்ஸாய்தீன 
(அல்-அஸ்ஹரி) ்தவேவமயில் நவ்டகபற்ற 
இந்த நி்கழ்வில், க்காழும்பு உம்மு ்ஸாவியா 
பிர்தம இமாம் ்கலீபதுல் குேபா கமௌேவி 
லஜ. அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி), பிர்தம மநதிரி-

யின இஸ்ோமிய ம்த விவ்கார ஆலோச்கர் 
அஸ்க்ஸய்யித் ஹ்ஸன கமௌோனா, உம்மு 
்ஸாவியா நிருவா்க சவபத் ்தவேவர் ல்தச -
பநது மக்கி ஹாஷிம், லபருவவை ந்கர 
பி்தா ம்ஸாஹிம் முஹம்மத், முனனாள் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.எம். 
அஸ்ேம் ஹாஜியார், பேஸ்தீன நாட்டின 
முனனாள் இேஙவ்கத் தூதுவர் பவ்ஸான 
அனவர், க்காழும்பு லபாபஸ் லேன பள் -
ளிவாசல் நிருவா்கத் ்தவேவர் முஹிதீன 
்கா்தர், அரூஸியதுல் ்காதிரிய்யா முக்கி -
யஸ்்தர் ்ஸவாஹிர் ்ஸத்்தார் உட்ப்ட ்கலீ -
பாக்்கள், உேமாக்்கள், கபருமைவிோன 
்தரீக்்காக்்களின இஹ்வான்கள், பிரமு்கர்்கள் 

பேரும் நி்கழ்வில் ்கேநது க்காண்டனர்.  
சஙவ்கக்குரிய லசஹ் நாய்கம் அவர்்கள் 
்கலீபதுல் குேபா கமௌேவி லஜ. அப்துல் 
ஹமீத் (பஹ்ஜி), உம்மு ்ஸாவியா நிருவா்க 
சவபத் ்தவேவர் ல்தசபநது மக்கி ஹாஷிம், 
முனனாள் பேஸ்தீன தூதுவர் பவ்ஸான 
அனவர் ஆகிலயார்  கபானனாவ்ட லபாத்தி 
க்கௌரவித்்தனர். பள்ளிவாசல் முனனாள் 
நிருவாகி ஏ.்டப்.எம். அஜவாத் நிவனவுச 
சினனம் வ்கயளித்்தார். 

்ப்டங�ள்: - 
க்பருவமள பீ.எம. முக்தார்

அரூஸியதுல் ்காதிரியயா தரீக்காவின் 
உல்க ஆன்மி்கத் தறலவர் வபருவறை விஜயம்
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ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தின் ஜம்-
இய்யத்துல் உலமொ சப�, �ள்ளி-
வொசல் ேபலவர்கள், புத்திஜீவி்கள், 
்கல்விமொன்்கள், விவசொ்ய அபமப்பு-
்கள், ஸ்கொத் நிதி்யம், சமூ்க தசபவ 
அபமப்பு்கள், ஜனொஸொ நலன்புரி 
அபமப்பு, பிரதேச சப� ேவிசொ-
ளர, இபளஞர அபமப்பு்கள் என 
ஊர சமூ்கம் ஒன்றிபனந்து ஏற�ொடு 
பசயே ஊட்கவி்யலொளர சந்திப்பு 
தநறறுமுன்தினமிரவு ப�ொத்துவில் 
ப�ொதுநூல்க த்கடத�ொர கூடத்தில் 
இடம்ப�ற்றது.   

இந்ே ஊட்கவி்யலொளர சந்திப்பி -
தலத்ய தமற்கணடவொறு ஊர சமூ்கத்-
தின் பிரதிநி்கள் ்கருத்துத் பேரிவித்ே-
னர.   

"ப�ொத்துவில் மண நீணட தி்யொ-
்கங்களுக்குப் பின்னர ஒரு �ொரொளு-

மன்்ற உறுப்பினபரப் ப�றறிருக்கின்-
்றது. இவவொ்றொன நிபலயில் அந்ே 
மக்்களுபட்ய பிரச்சிபன்கபளயும் 
தேபவப்�ொடு்கபளயும் நிவரத்தி 
பசயவேற்கொ்க �ொரொளுமன்்ற உறுப்-
பினர முஷொரப் அவர்கள் இரவு 
�்கலொ்க �ொடு�டடு வருகி்றொர.   

ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தில் மடடு-
மல்ல, அம்�ொப்ற மொவடடத்தில் 
உள்ள ச்கல பிரதேசங்களிலும் ேன்-
னுபட்ய �ணியிபன பவறறி்கரமொ்க 
முன்பனடுத்து வருகி்றொர .குறிப்�ொ்க 
ப�ொத்துவிலில் உள்ள ்கொணிப் பிரச்-
சிபன்கபள அரசொங்க அதி்கொரி்களு-
டன் த�சி அவறறிபன மக்்களுக்கு 
மீடடுக் ப்கொடுக்கின்்ற தவபல்கபள 
பசயதுள்ளொர.   

அதேத�ொன்றுேொன் சம்மொந்-
துப்ற ்கரங்கொ வடபட, வடடமொடு 
்கொணிப் பிரச்சிபன என்று விவசொயி்க-

ளிடமிருந்து அ�்கரிக்்கப்-
�டட ்கொணி்கபள அந்ே 
மக்்களுக்கு ப�றறுக் 
ப்கொடுக்்க தவணடும் 
என்�தில் உளத்தூயபம-
யுடன் பச்யல்�டுகி்றொர.   

இ வ வ ொ ்ற ொ ன 
�ணி்கபள பசயவேறகு 
அரசொங்கத்தின் ஒத்து-
பைப்பு மி்க அவசி்யம். 
அந்ே வப்கயில்ேொன் 
இந்ே �டபஜடடுக்கு 
முஷொரப் எம்.பி ஆேரவு 
அளித்துள்ளொர. இேபன 
ப�ொத்துவில் மக்்கள் 
மடடுமல்ல அம்�ொப்ற 
மொவடடத்தில் உள்ள 
்கடசி ஆேரவொளர்கள் 
ப�ரும்�ொன்பம்யொ்க வர-
தவறறுள்ளனர.   

இந்ே சந்ேரப்�த்தில் 
்கடசியில் உள்ள சில 
சு்யநலவொதி்கள் �ொரொ-
ளுமன்்ற உறுப்பினர 
முஷொரப் மீது ப�ொ்றொபம 
ப்கொணடு அவபர ்கடசி-
யிலிருந்து பவளித்யறறுவேற்கொன 
தவபல்கபள ்கச்சிேமொ்க பசயது 
வருகின்்றனர. மக்்களொல் பேரிவு 
பசய்யப்�டட ஒரு எம்.பி அந்ே மக் -
்களின் ்கருத்து்கபளக் த்கடடு �ட-

பஜடடுக்கு ஆேரவொ்க வொக்்களித்-
துள்ளொர. இதில் எந்ேப் பிபையும் 
இல்பல. ஆனொல் �டஜடடுக்கு 
வொக்்களித்து ஒரு சில மணித்தி்யொ-
ல்யங்களில் முஷொரப் எம்.பிப்ய 
்கடசியிலிருந்து இபடநிறுத்தும் தீர-
மொனம் நிப்றதவற்றப்�டடது. இது 
்கவபலக்குரி்ய விட்யமொகும்.   

அம்�ொப்ற மொவடடத்தில் உள்ள 
்கடசி ஆேரவொளர்களின் தவணடு-
த்கொபள ஏறறு �டஜடடுக்கு ஆேரவ-
ளித்ே முஷொரப் எம்.பி எங்களுபட்ய 
்கருத்துக்்கபள பசவிமடுத்ேேற்கொ்க 

எமது உளப்பூரவமொன நன்றிப்ய 
அவருக்கு பேரிவித்துக் ப்கொள்கி-
த்றொம்.   

்கடசியில் உள்ள ஒரு சிலரேொன் 
இந்ே முடிபவ ஏறறுக் ப்கொள்-
ளவில்பல. அேறகுக் ்கொரணம் 
முஷொரப் அவர்கள் எம்.பி்யொ்க வந்ே-
தில் அவர்களுக்குள் இருந்ே ப�ொ்றொ -

பம்யொகும். ஏற்கனதவ 
அவர்கள் திடடமிட-
டது த�ொன்று முஷொரப் 
அவர்கபள சந்ேரப்�ம் 
�ொரத்து பவளித்யற்ற 
மு்யறசித்துள்ளொர்கள் .   

ப�ொத்துவில் பிரதே-
சம் அகில இலஙப்க 
மக்்கள் ்கொஙகிரஸின் 
ப�ரும் த்கொடபட்யொ-
கும். அந்ேக் த்கொடபட 
இடிந்து விடொமல் �ொது-
்கொக்்கப்�ட தவணடும் 
என்�திலும் உறுதி்யொ்க 
உள்தளொம். மக்்கள் 
்கொஙகிரஸ் ேபலவர 
ரிஷொட �தியுதீபன 
நொங்கள் ப�ரிதும் மதிக் -
கின்த்றொம். அவர எங-
்களுபட்ய நி்யொ்யமொன 
த்கொரிக்ப்க்கபள ்கருத்-
தில் ப்கொள்வொர என நம்-
புகின்த்றொம் .   

அந்ே வப்கயில் 
முஷொரப் அவர்கபள 
்கடசியிலிருந்து இபடநி-

றுத்ேம் தீரமொனத்பே மீள்�ரிசீலபன 
பசயது ப்கொள்ள தவணடுபமன 
த்கடடுக் ப்கொள்கித்றொம். ப�ொத்து-
வில் பிரதேசம் பேன் கிைக்கு பிரதே -
சத்தின் ்கபடக்த்கொடியில் உள்ளது. 

இஙகு உள்ள பிரச்சிபன்கள் வித்தி-
்யொசமொனபவ. ்கொணிப் பிரச்சிபன 
என்றும் ்கல்விப் பிரச்சிபன என்றும் 
சு்கொேொரப் பிரச்சிபன என்றும் த�ொக்-
குவரத்து பிரச்சிபன என்றும் குடிநீர 
பிரச்சிபன என்றும் பசொல்பலொணொ 
து்யரங்கபள எதிரதநொக்குகித்றொம் .   

்கடந்ே ்கொலங்களில் எமது மக்்க -

ளின் வொக்கு்கபளப் ப�றறு அதி்கொ-
ரத்திறகு வந்ே அரசி்யல்வொதி்கள் 
எமது மக்்கபள வொக்கு்களுக்்கொ்க 
மொத்திரம் �்யன்�டுத்துகின்்ற ஒரு 
நிபலப்ய ்கணதடொம். எத்ேபன 
வொக்குறுதி்கபள ப்கொடுத்ேொர்கள் 
எல்லொதம ்கொறறில் �்றந்து த�ொய 
விடடன. ஆனொல் எங்களுபட்ய 
நீணட ்கொல ்கனவு ,தி்யொ்கம், ்கொத்தி -
ருப்பு எல்லொவறறுக்கும் கிபடத்ே 
ஒரு �ரிசுேொன் இந்ே �ொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினர �ேவி ஆகும் .   

ஊதர தசரந்து எமக்்கொன �ொரொளு-
மன்்ற உறுப்பினர �ேவிப்ய எடுத் -
தேொம். அேற்கொ்க இந்ே மொவடடத்தி-
லுள்ள ச்கல பிரதேசத்திலுமுள்ள 
்கடசி ஆேரவொளர்களும் எமக்கு 
வொக்்களித்ேொர்கள். அந்ே மக்்களுக் -
கும் எமது நன்றிப்யத் பேரிவித்துக் 
ப்கொள்கின்த்றொம்.   

�ொரொளுமன்்ற உறுப்பினர 
முஷொரப் ்கடசித் ேபலவர ரிஷொட 
�தியுதீன் மீது மரி்யொபே ப்கொண -
டுள்ளொர. அவருடன் தசரந்து �்ய -
ணிக்்க தவணடும் என்�திலும் 
உறுதி்யொ்க இருக்கின்்றொர. ஆனொல் 
அவருபட்ய தேரேல் ்கொல சித்ேொந் -
ேம் மக்்கள் ேபலவர ்கடசி என்� -
ேொ்கதவ இருந்ேது. மக்்களுக்்கொ்க 
இவவொ்றொன பிரச்சிபன்கபள 
முன்ப்கொணடு பசல்ல தவணடும் 
என்�தில் ்கடசித் ேபலவர ரிஷொட 
அவர்கள் முஷொரப் எம்.பிக்கு ஒத் -
துபைப்ப�யும், ஆேரபவயும் 
வைங்க தவணடும்.

மொ்றொ்க சு்யநலவொதி்களின் ்கருத் -
துக்்கபள த்கட�பே விடடு விடடு 
்கடசி என்்ற த�ொரபவயில் எம்.
பிக்்கபளயும்அரவபணத்துச் பசல்-
லுகின்்ற நிபலக்கு அவரும் மொ்ற 
தவணடும். இந்ே அரசொங்கம் �ட-
ஜடடிறகு முஷொரப் வொக்்களித்ே-
ேன் நன்பம்யொ்க ப�ொத்துவில் 
பிரச்சிபன்கபள அரசொங்கத்திடமி-
ருந்து பமன்பம்யொன த�ொக்குடன் 
நிப்றதவறறிக் ப்கொள்ளலொம் என 
ப�ரிதும் நம்புகித்றொம்."   

இவவொறு ஊரப்பிரமு்கர்கள் ்கருத் -
துத் பேரிவித்ேனர.   

�டடேொரி்கள் ஒன்றி்யத்தின் 
ேபலவர எம்.எஸ் அப்துல் வஹொப், 
ப�ொத்துவில் ஜம்இய்யத்துல் உலமொ 
சப� ேபலவர ஏ.ஆேம் பலப்ப� 
பமௌலவி, விவசொயி்கள் அபமப்-
பின் ேபலவர எம்.எம் ஹஸன் 
ஹொஜி்யொர. ப�ொத்துவில் பிரதேச 
சப�த் ேவிசொளர அப்துல் ்றஹீம் 
மறறும் ஏ எல் ஹமீட பமௌலவி, 
முப்கதீன் �ொவொ பமௌலவி 
ஆகித்யொர ஊர சமூ்கத்தின் சொரபில் 
உபர்யொறறினர.

்கடடுநொ்யக்்க �ணடொரநொ்யக்்க சர -
வதேச ஞொ�்கொரத்ே விமொன நிபல -
்யத்பே விரிவு�டுத்தும்  திடடத்-
தின் இரணடொவது ்கடடம் பிரேமர 
மஹிந்ே ரொஜ�க்ஷவினொல் இன்று 
தி்றந்து பவக்்கப்�டுகின்்றது.

ேறத�ொது ஆறு மில்லி்யன் அளவி -
லொன �்யணி்கபள வருடந்தேொறும்  
ப்க்யொளும் விமொன நிபல்யத்ேொல்   
பமொத்ே திடடமும் பூரத்தி அபடந்ே 
பின்னர அேன் அளபவ  15 மில்லி-
்யன் �்யணி்கள் வபர அதி்கரிக்்க முடி -
யுபமன எதிர�ொரக்்கப்�டுகின்்றது. 

ஜப்�ொன்_ இலஙப்க ஒருஙகி -
பணந்ே திடடமொன ்கடடுநொ்யக்்க 
�ணடொரநொ்யக்்க விமொன நிபல -
்யத்பே விரிவொக்கும் திடடத்தின் B 
�க்த்கஜுக்்கொ்க 6.1 பில்லி்யன் ரூ�ொ 
பசலவிடப்�டடுள்ளது. அபனத்து 
திடடத்துக்குமொன பமொத்ேச் பசலவு 
நூறு மில்லி்யன் ரூ�ொபவயும் ேொண-
டவுள்ளது.

2014ஆம் ஆணடு அன்ப்ற்ய ஜனொ-
தி�தி மஹிந்ே ரொஜ�க்ஷ மறறும் 
ஜப்�ொனின் முன்னொள் பிரேமர 
சின்ஹுவொ அத� ஆகித்யொரின் ேபல-
பமயில்  ்கடடுநொ்யக்்க �ணடொரநொ-
்யக்்க விமொன நிபல்ய  விரிவொக்்கல் 
திடடம் ஆரம்பிக்்கப்�டடது. நல்-
லொடசி அரசொங்கத்தின் த�ொது ப்கவி-

டப்�டடிருந்ே இந்ேத்  திடடத்தின் A 
�க்த்கஜின் நிரமொணப் �ணி ஜனொதி-
�தி த்கொடடொ�்ய ரொஜ�க்ஷ  ஜனொதி�-
தி்யொ்கத் பேரிவொன பின்னர  சுறறுலொ 
மறறும் விமொன தசபவ்கள் அபமச்சர 
பிரசன்ன ரணதுங்கவின்  ேபலயிட-
டொல் மீணடும்  ஆரம்பிக்்கப்�டடது.   
முன்னர மந்ே ்கதியில்  நிரமொணப் 

�ணி்கள் தமறப்கொள்ளப்�டடு 
வந்ேன. பின்னர B �க்த்கஜின் 
நிரமொண தவபல்கள்  துரிேமொ்க 
தமறப்கொள்ளப்�டடன.

புதி்ய திடடம் முழுபம்யொ்க 
பூரத்தி அபடந்ே பின்னர �ண-
டொரநொ்யக்்க விமொன நிபல்யத்-
தில் விமொனங்கபள நிறுத்தும் 

ேளங்களின் அளவு 45 வபர அதி-
்கரிக்்கப்�டுவதேொடு அேன் மூலம் 
ேறத�ொதுள்ள விமொனங்கள் நிறுத்-
தும் வசதி இரணடு மடங்கொ்க அதி்க-
ரிக்கும்.

இஙகு ஓடு �ொபே நீளமொக்்கப்�டு -
வேொல் விமொனங்கள் புதி்ய முபன்ய 
்கடடடத்துக்குள் பிரதவசிக்்க  வசதி்க-
ளும் வைங்கப்�டும்.

B �க்த்கஜின் பவளிமுபன்ய 
தமபட பூரத்தி்யபடந்ே பின்னர 
ேறத�ொது ்கொணப்�டும் 269000 ்கன 
மீடடர தமபட 479000 ்கன மீடடர 
அளவுக்கு விரிவொக்்கப்�டுவதேொடு, 
அேன் மூலம் எதிர்கொலத்தில் அதி்க-
ளவு விமொனங்கபள இ்யக்்கக் கூடி்ய 
வசதியும் கிபடக்கும்.

்கடடுநொ்யக்்க �ணடொரநொ்யக்்க 
விமொன நிபல்யம் விரிவொக்்கப்�டட 
பின்னர தசொேபனக் கூடங்கள் 52 
இலிருந்து 149 வபர அதி்கரிக்்கப்�-
டுவதேொடு  குடிவரவு கூடங்கள் எண-
ணிக்ப்க 21 இலிருந்து 53 வபரயும், 
குடி்ய்கல்வு கூடங்கள் 27 இலி-
ருந்து 83 வபர அதி்கரிக்்கப்�டும். 
ேறத�ொது ்கொணப்�டும் 8 எ்யொர 
பசட �ொது்கொப்பு இடங்களுக்கு 

�திலொ்க 30 இடங்களும், இபணப்பு 
்கேவு்கள் 24 வபர அதி்கரிக்்கப்�-
டும். ேறத�ொதுள்ள விமொன �ஸ்்க-
ளுக்்கொன ்கேவு்களின் எணணிக்ப்க 
6 இல் இருந்து 14 வபர அதி்கரிப்�-
தேொடு விமொன நிபல்ய ஓயவு அப்ற-
்களின் எணணிக்ப்க  நொன்கிலிருந்து 
�த்ேொ்க அதி்கரிக்்கப்�டும். 

புதி்ய திடடத்தின் கீழ் பவள்ள 
நீபர �்யனுள்ள வப்கயில் ்கடடுப்-
�டுத்ேக் கூடி்ய வொறு  அபமக்்கப்-
�டடுள்ள நீர தச்கரிக்கும் குளங்கள் 
மூலம் நிலத்ேடி நீபர தசமிக்்க நடவ-
டிக்ப்க எடுக்்கப்�டடுள்ளது. 

உலகில் கிைக்ப்கயும் தமறப்கயும் 
இபணக்கும் ஆசி்யொவின் விமொன 
தசபவ்கள் மத்தி்ய நிபல்யமொ்க ்கட-
டுநொ்யக்்க �ணடொரநொ்யக்்க சரவதேச 
விமொன நிபல்யத்பே இலஙப்கயின்  
அபட்யொளமொ்க ்கொடடும் வப்கயில் 
அபிவிருத்தி பசயவது மஹிந்ே சிந்-
ேபனயினதும்  சுபீடசத்தின் தநொக்கு 
பிர்கடனத்தினதும்  முக்கி்ய ப்கொள்-
ப்க்யொகும்.

ஊர் சமூகத்தினதும, 
ைாவட்டத்திலுள்ள 
கடசி

ஆதரவா்ளர்களினதும
வவண்டுவகாம்ள ஏற்றுக் 
ககாண்வ்ட ்பாராளுைன்ற
உறுப்பினர் சட்டத்தரணி
எஸ்.எம.எம.முஷாரப் ்பட்ஜடடுக்கு 
ஆதரவாக வாக்களித்தார் என
ஊ்டகவியலா்ளர் சந்திப்பில்
கருத்துத் கதரிவிக்கப்்பட்டது.

இரண்்டாவது ்பாரிய
அபிவிருத்தித் திட்டைாக 
கருதப்்படும கடடுநாயக்க 

்பண்்டாரநாயக்க சர்வவதச
ஞா்பகார்த்த விைான நிமலயத்மத
விரிவு்படுத்தும திட்டத்தின
இரண்்டாவது கட்டம (B ்பக்வகஜ்) 
இனறு வியாழக்கிழமை தி்றந்து
மவக்கப்்படுகின்றது.

தமிழில்: வயலட

ஊர் சமூகத்தின் ஏககோபித்்த
தீர்்ோனக் முஷோரபின் முடிவோகும் 

-்ககள் பிரதிநிதிகள் கருத்து எஸ்.எம.அறூஸ்...?

கட்டுநோயகக வி்ோன நிலையத்ல்த
விரிவுபடுத்தும் திட்்டத்தின் B பகககஜ்

்ககளின் கவண்டுககோளுககு சசவிசோய்த்து முஷோரப் எம்.பி   
பட்்ஜட்டுககு ஆ்தரவோக வோககளித்்ததில் ்தவறு கில்டயோது!

பிர்த்ர் ்ஹிந்த ரோ்ஜபக்ஷவினோல் 
இன்று திறநதுலவப்பு
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மகுடம் கலை இைக்கிய வடடம் நடாத்-
தும் கவிஞர் வி. லமக்கல் ககாலினின் 
இவலைச் சிலுலவயில் அலையுஙகள், எழு-
தித்தீரா பிரியஙகள் ஆகிய இரு கவிலை நூல் -
களின் கவளியீடடு விழா எதிர்வரும் (28) 
ஞாயிறு மாலை 3.45 மணிக்கு மடடக்க -
ளப்பு க�ாது நூைக ககடக�ார் கூடத்தில் 
ககாைலளப்�ற்று கமற்கு பிரகைச கசயைா -
ளர் திரு. கவ.ைவராஜா (கவிஞர் ராஜாத்தி) 
ைலைலமயில் நலடக�ைவுள்ளது.   

எழுத்ைாளரும், அதி�ருமாை திரு. ச. 
மணிகசகரனின் வரகவற்புலரயுடன் ஆரம் -
�மாகும் இந்நிகழ்வின் பிரைம அதிதிக -
ளாக, மடடக்களப்பு மாவடட அரசாஙக 
அதி�ரும் மாவடடச் கசயைாளருமாை   
திரு. க. கருணாகரனும்,   யாழ். மாவடட 
அரசாஙக அதி�ரும் மாவடடச்கசயைாள -
ருமாை   திரு. க. மககசனும் கைந்து சிைப் -
பித்து நூல்கலள கவளியிடவுள்ளைர்.   

மடடக்களப்பு ைமிழ்ச் சஙக ைலைவர் 
லசவப்புரவைர் வி. ைஞ்சிைமூர்த்தி மற்றும் 
யுலைடடட புத்ைக நிலைய உரிலமயாளர்   
திரு. �ா. கசல்வராஜாவும் முைல்பிரதிக -
லளப் க�ற்றுக்ககாள்ள உள்ளைர். நூல் -
கைாடர்�ாை நயவுலரலய கிழக்குப் �ல்க -
லைக்கழக ஓய்வு நிலை க�ராசிரியர் கச. 
கயாகராசாவும், அதி�ரும், கவிஞருமாை 
கவின்மகள் சுைாகரியும் நிகழ்த்ைவுள்ளைர்.   

கல்வி மறுசீரலமப்பு இராஜாஙக அலமச் -
சின் �ணிப்�ாளர் நாயகம் இரா. கநடுஞ் -
கசழியன், ஓய்வு நிலை கிழக்குமாகாண 
இலளஞர் கசலவகள் மன்ை �ணிப்�ாளர் 
திரு. க�ான். கசல்வநாயகம், மடடக்க -
ளப்பு கைசிய கசமிப்பு வஙகி ஓய்வு நிலை 
முகாலமயாளர் திரு. எஸ். வி. சுகவந்தி -
ரன், கிழக்குப் �ல்கலைக்கழக டாக்டர். 
எஸ். சிவச்கசல்வன் ஆகிகயார் நிகழ்வின் 
சிைப்�திதிகளாக கைந்து ககாள்வர். கவி 
வாழ்த்திலை கதிரவன் �டடி மன்ை ைலை-
வரும் மடடக்களப்பு ைமிழ் எழுத்ைாளர் 
சஙக க�ாருளாளருமாை கவிஞர். ை. இன்�-
ராசா நிகழ்த்ை, நன்றியுலரலய நூைாசிரியர் 
மகுடம். வி. லமக்கல் ககாலின் ஆற்றுவார்.   

இந் நிகழ்லவ கவிஞர் கசாலையூரான் ஆ. 
ைனுஸ்கரன் கைாகுத்து வழஙகவுள்ளார்.   

புதிய அமை கமை வட்டத்தின் கமைத் துமை 
மைம்பாடடுக்கான மகாரிக்மக அ்டங்கிய ைகஜர் 
ஒன்று, இைக்கிய புரவைர் ஹாஸிம உைரி்டம 
அண் மையில் (22) மகயளிக்கப் ்பட்டது. 
அமைப்பின் ஸ்ா்பகர் ரா்ா மைத்்ா, இந் 
ைகஜமர புரவைர் ஹாசிம உைரி்டம வழங்கு-
வம் க் காணைாம. புரவைரின் இல்ைத்தில் 
ந்டந் இநநிகழ்வில், ்மைவர் ஷண்மு, 
ப்பாருளாளர் ஓவியன், ஈ.்பாைா ஆகிமயாரும 
கைநது பகாண்்டனர்.  

 நூல்களின் பவளியீடடு விழா  

(நிந்ைவூர் குறூப் நிரு�ர்)  

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசல�யின் அக்-
கலரப்�ற்று பிரைாை க�ாறியியைாளராக, 
க�ாறியியைாளர் ைாகமாைரம் சிவசுப்ரமணி-
யம் நியமிக்கப்�டடுள்ளார்.  

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசல�யின் 
கல்முலை நிலைகவற்றுப் க�ாறியியைாள-
ராக கடலமயாற்றிய நிலையில், �ைவியுயர்வு 
க�ற்று கடந்ை (16) மாகாணப் �ணிப்�ாளர் 
எம்.பி. அலியார் முன்னிலையில் ைைது கட-
லமகலளப் க�ாறுப்க�ற்றுக் ககாணடார்.  

கடந்ை 1997.01.13 திகதியில் இருந்து வீதி அபி-
விருத்தி அதிகாரச-
ல�யில் இலணந்து 
ககாணட இவர், 
இ ர த் தி ை பு ரி , 
ம ட ட க் க ள ப் பு , 
அ ம் � ா ல ை , 
கல்முலை மற்றும் 
ககாழும்பு ஆகிய 
காரியாையஙகளில் 
க�ாறியியைாளராக 
கடலமயாற்றியுள் -
ளார். அத்துடன், 
கல்முலை வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகாரசல�யில் நிலைகவற்று 
க�ாறியியைாளராக ஜூன் 2019 இருந்து 
16.11.2021 கடலமயாற்றியுள்ளார்.  

இவர் வீரமுலை ஆர்.கக.எம். வித்தியாை-
யத்தில் சாைாரண ைரம் வலர �யின்று, உயர்ை-
ரக்கல்விலய சம்மாந்துலை மத்திய கல்லுரியில் 
கற்று க�ாறியியைாளராக கைரிவு கசய்யப்�ட-
டார்.   

ைைது க�ாறியியைாளர் �டடத்லை க�ராைை 
�ல்கலைக்கழகத்தில் க�ற்றுக் ககாணட 
இவர், வீரமுலைலயப் பிைப்பிடமாகவும், 
காலரதீலவ வசிப்பிடமாகவும் ககாணடுள்-
ளார்.   

காைம் கசன்ை அதி�ர் அமரர் ைாகமாைரம் 
மற்றும் கசல்ைம்மா ைம்�தியிைரின் சிகரஷட 
புைல்வர் என்�துடன், காலரதீலவச் கசர்ந்ை 
லவத்திய கைாநிதி ஜீவராணியின் துலணவர் 
என்�தும் குறிப்பிடத்ைக்கைாகும்.   

பிரதான ப�ாறியியலாளராக  
சிவசுபரமணியம் நியமனம்

இவனனச்சிலுனவயில்   
அனையுஙகள், 

எழுதித்தீரா பிரியஙகள்

efu mgptpUj;jp> fopT Kfhikj;Jtk;> 

kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G eltbf;iffs; 

,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf; Nfhuy; 
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.  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;. 

2.  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. 

3.  ,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;. 

4.  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;. 

5.  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;. 

6.  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;. 

7.  ,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. 

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;.

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;.

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.

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;.

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;.

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;

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      &. r.
Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;> juk; 1    638.00 

Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs; juk; II:    604.00 

XusT Nju;r;rpngw;w Ntiyahsu;fs;    569.00 

Nju;r;rp ngw;w Ntiyahsu;fs;    534.00 

xU khjj;jpw;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;

Ntiyahsu; tFg;G 
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

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 nghUj;Jk; ghfq;fs; kw;Wk; Foha; 

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; (kUe;J 

l;nuhypfs;> fl;by;> czT l;nuhypfs;> Rg;gh; khh;fl; l;nuhypfs;)

(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

4.  rj;jpurpfpr;ir> Ma;T$l cgfuzq;fs;> kw;Wk; kUj;JtkidapYs;s midj;J 

cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

5.  kpd;rhu Nkhl;lhHfs;> kpd; tprpwpfs; kw;Wk; kpd; khw;wpfSf;F kPz;Lk; nrk;Gf;fk;gp 

Rw;wy; (REWINDING)

6.  njhiyNgrp Nritfis eph;khzpj;jy;> ghJfhg;G fkuhf;fspd; Nrit kw;Wk; 

guhkhpg;G

7.  gpNuj miwapd; tspr;rPuhf;fp Kiwikapd; jpUj;jNtiyfs;> rlyq;fisg; 

ghJfhf;Fk; ,Yitg; ngl;bfs; 

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

9. Mtzq;fspd; mr;R Ntiyfs;

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;

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;

 

(,) 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;

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 Nky; %iyapy; 

~~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.
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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) toq;fy;fs;
1. fzdp kw;Wk; fzdp rhh;e;j Jizg;ghfq;fs;
2. fzdp gphpz;lh;
3.  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)

4. tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;
5.  rikayiw cgfuzq;fs; (rl;b> gPq;fhd;> rh];ghd;> fuz;b nfahUg; 

Nghd;wd.
6. nfkuh kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fs;
7. cNyhfg; nghUl;fs; cUg;gbfs;
8.  tPl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs; (mYtyf Nkir> fjpiu> 

mYkhhp> fgl;> gyif> cUf;F> iggh; fpsh];)
9. midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;
10. midj;J tifahd jpiur; rPiyfs;
11. lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; lah;fSf;fhd nfhyh;fs;
12. midj;J tifahd thfd ngw;whpfs;
13.  ngah;g; gyiffs; / mwptpj;jy; gyiffs; / ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk; 

jpfjp Kj;jpiufs;
14. mr;R Ntiyfs;
15. FbePh; Nghj;jy;fs;
16. rfy tifahd czT ghdq;fis toq;Fjy;
17. Clf eltbf;iffs; (gjpT nra;jy;> njhFj;jy;> xypngUf;fpfs;)
18. cw;rtg; nghUl;fs; (fjpiufs;> $lhuq;fs;> nfdgp Nghd;wd)
19.  rpwpa eph;khzq;fs;
20. 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;.

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

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

1. gjpTg; ngah; kw;Wk; Kfthp:

2.  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;:.............................................................

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.

So  logic rpy;yiw (gpiwtl;) ypkpnll; So  logic 
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

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. gpspkjsht fpuhkpa tq;fp

02. njhlk;ty fpuhkpa tq;fp

03. ,Yf;tj;j fpuhkpa tq;fp

04. jd;JNu fpuhkpa tq;fp

05. Nfhtpd;jy fpuhkpa tq;fp

06. nfhl;lNgh nfhl fpuhkpa tq;fp

07. muk;Ngfk fpuhkpa tq;fp

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

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

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

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

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;jy;

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. toq;Feh;fspd;/tpahghuj;jpd; ngah; :-

02. epue;ju Kfthp   :-

03. njhiyNgrp ,yf;fk;  :-

04. 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;.

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;. 

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;. 

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

Nfs;tpg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; :-  2021-11-25 K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021-12-16Mk; jpfjp e.g. 12.00 kzp tiu
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy; :- 2021-12-16Mk; jpfjp gp.g. 01.00 kzpf;F

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

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 01Mk; ,yf;f fil miw 300.00 1000.00 19895.27

02 ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 02Mk; ,yf;f fil miw – 
Nfhopapiwr;rp

500.00 1000.00 21526.72

03 ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 03Mk; ,yf;f fil miw 
– kuf;fwp

500.00 1000.00 17592.90

04 ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 04Mk; ,yf;f fil miw 
– kuf;fwp

500.00 1000.00 17592.90

05 ,ul;ilg; ghij nghJr; re;ijapd; 05Mk; ,yf;f fil miw – 
rpy;yiw – kuf;fwp

500.00 1000.00 16750.55

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

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 G];]y;yht Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd; A1 Mk; ,yf;f 
fil miw – kPd;

500.00 1000.00 81112.50

02 G];]y;yht Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd; A2 Mk; ,yf;f 
fil miw – khl;biwr;rp

500.00 1000.00 904843.46

03 G];]y;yht Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd; A3 Mk; ,yf;f 
fil miw – Nfhopapiwr;rp

500.00 1000.00 414941.96

04 G];]y;yht Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd; A5 Mk; ,yf;f 
fil miw – Ml;biwr;rp

500.00 1000.00 810336.63

05 G];]y;yht Gjpa re;ij fl;blj;njhFjpapd; A6 Mk; ,yf;f 
fil miw – Kl;il (nkhj;j tpw;gid)

500.00 1000.00 74366.00

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

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 njhYt thur; re;ij Nky; khb 01Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

02 njhYt thur; re;ij Nky; khb 02Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

03 njhYt thur; re;ij Nky; khb 03Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

04 njhYt thur; re;ij Nky; khb 04Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

05 njhYt thur; re;ij Nky; khb 05Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

06 njhYt thur; re;ij Nky; khb 06Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

07 njhYt thur; re;ij Nky; khb 07Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

08 njhYt thur; re;ij Nky; khb 08Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

09 njhYt thur; re;ij Nky; khb 09Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

10 njhYt thur; re;ij Nky; khb 10Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

11 njhYt thur; re;ij Nky; khb 11Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

12 njhYt thur; re;ij Nky; khb 12Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

13 njhYt thur; re;ij Nky; khb 13Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 11014.40

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

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 01Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

02 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 02Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

03 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 03Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

04 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 04Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

05 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 05Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

06 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 06Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

07 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 07Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

08 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 08Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

09 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 09Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

10 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 10Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

11 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 11Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

12 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 12Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

13 njhYt nghJr;; re;ij Nky; khb 13Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 45000.00

ml;ltiz ,y. 05 - gd;tpynjd;d  JDNfcy;y re;jp

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 gd;tpynjd;d JDNfcy;y 01Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

02 gd;tpynjd;d JDNfcy;y 02Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

03 gd;tpynjd;d JDNfcy;y 03Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

ml;ltiz ,y. 06 - f`tj;j re;jp

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 f`tj;j re;jp 01Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

02 f`tj;j re;jp 02Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

03 f`tj;j re;jp 03Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

04 f`tj;j re;jp 04Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

05 f`tj;j re;jp 05Mk; ,yf;f fil miw 500.00 1000.00 24720.00

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

njh. 
,y.

Mjdq;fs;

nfhLg;gdT tpguk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

01 ehuq;tpl;l nghJ kahdf; fhzp (Njq;fha; tpisr;ry;) 500.00 1000.00 14586.07

02 G];]y;yht gz;lhuehaf;f gpNs]; 12/1Mk; ,yf;f epyg; 
gug;G

500.00 500.00 3654.52

03 G];]y;yht gz;lhuehaf;f gpNs]; 12/29Mk; ,yf;f epyg; 
gug;G

500.00 500.00 3150.00

04 G];]y;yht g]; epiyaj;jpw;fUfpYs;s nghJ kyry 
$lj;ij elhj;jpr; nry;tijf; Fj;jiff;F tpLjy;

500.00 1000.00 80000.00

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;.

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;.

fahd; yf;\pj uztf;f 

(je;ij)

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.

tpla 
,y.

Ntiy tpguk; jifik mDgtk;
kPsspf;fg; 

gLk; gpizj; 
njhif

kPsspf;fg; 
glhj 

tpz;zg;gf; 
fl;lzk;

01 2022Mk; tUlj;jpy; Gjpa 
rj;jpurpfpr;irf; fl;blj;jpd; 
kj;jpa tspr;rPuhf;fp Kiwikia 
Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;J 
elhj;jpr; nry;yy;

CIDA-EM 4 nry;YgbahFk; tspr;rPuhf;fp 
Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 
05 tUl mDgtk; ,Uj;jy;. (,jpy; 02 
tUlq;fs; mur itj;jparhiy Nrit 
fl;lhakhFk;)

37>500.00 2>500.00

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.

ngWif mwptpj;jy;

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; toq;fYf;fhf $l;Lj;jhgd ngWiff; FO> jiytupdhy; Nfs;tpkD 

Nfhug;gl;LfpwJ.

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;. 

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 

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"

ngaH khw;wk;
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)

rk;khe;Jiw gpuNjr rig

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;. 

tl;lhuk; fpuhk mYtyfu; gpupT

2k; tl;lhuk; rk;khe;Jiw - 12

clq;fh - 01

clq;fh - 02

4k; tl;lhuk; Gsf; N[ fpof;F-03

fy;yupr;ry; - 01

5k; tl;lhuk; Gsf; N[ fpof;F - 01

Gsf; N[ fpof;F-02

A.M. K`k;kl; nes\hl; 

jtprhsu;> 

rk;khe;Jiw gpuNjr rig
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தரீக்காக்ள் மக்ளை நேர்வழியில் 
்வழிேடகாத்தி ்வருகின்றன
பேருவளை விபேட நிருேர் 

தரீக்காக்ள் அளைத்தும் மக்ளை 
பேர்வழியினேகால் இட்டுச் சேல்-
கின்றை. அல்குர்ஆன - அல்்ஹதீஸ் 
அடிபேளடயில் ஸ்தகாபிக்பேட்ட 
தரீக்காக்ள் இனறு முழு உலகிற்கும் 
ஒளி ேரபபிக ச்காண்டிருககின்றது. 
வரலகாற்றுக பிரசித்தி சேற்்ற இலங்-
ள்யின முதலகாவது மஸ்ஜிதில் இவ்-
வகா்றகாைசதகாரு வரபவற்ேளிபேளதயிட்டு சேரு-
மகிழ்ச்சியளடகிப்றன.

தரீக்காக்ளின செய்கு ேகாய்ம் அவர்்ளின 
துஆ ேர்த்ளதப சேற்றுக ச்காள்வசதனேது ேர்-
வேகாதகாரண ் காரியம் அல்ல. அவர்்ைது துஆ ேர-
்த்பத ஒருவரின வகாழ்ளவ பிர்காசிக்ச் சேய்கி-
்றது. அநத வள்யில் தரீக்காக்ளின ஒவ்சவகாரு 
இஹவகான்ளும் தத்தமது செய்கு ேகாய்த்தின 
மீது ேல்ல ம்ஹபேத் ளவக் பவண்டும் எனறு 
இலங்ள் அரேகாங்்த்தின விபெட விருநதி-
ைரகா் வருள் தநதுள்ை அரூஸியத்துல் ்காதி-
ரிய்யகா தரீக்காவின உல் ஆனமீ்த் தளலவர் 
ேங்ள்ககுரிய அப்ழலுல் உலமகா ்லகாநிதி 
ளதக்கா அ்ஹமத் ேகாஸிர் ஆலிம் கூறிைகார்.   

பேருவளை மருதகாளை மஸ்ஜிதுல் அபரகார் 
ேள்ளிவகாேலில் அவருககு அளிக்பேட்ட ம்த்-

பேருவளை வரபவற்பு 
ளவேவத்தில் அரூஸிய்யா தரீக்யாவின் 

ஆன்மீ்த்தளைவர் 

தகாை வரபவற்புேேகாரத்தின பேகாது 
உளரயகாற்றுள்யில் அவர் பமற்-
்ண்டவகாறு சதரிவித்தகார். அதன 
பேகாது அவர் பமலும் கூறியதகாவது,  
ெகாதுலிய்யகா தரீக்காவின பிரதகாை 
ேள்ளிவகாேலும் இலங்ள்யின முத-
லகாவது ேள்ளிவகாேலுமகாை இநத 
அபரகார் ேள்ளிவகாேலில் எைககு 
அளிக்பேட்ட வரபவற்புேேகாரம் 
குறித்து ேகான மி்வும் மகிழ்ச்சிய-

ளடகிப்றன. இவ்வகாறு தகான தரீக்காக்ள் 
யகாவும் ஒபர ேகாளதயில் ேயணிககின்றை. 
அவற்றுககு மத்தியில் எத்தள்ய பவறுேகா-
டு்ளும் இல்ளல. அளைத்தும் ேல்லிணக-
்த்துடன சேயற்ேட பவண்டும் எனேதற்கு 
இநத ளவேவசமகானப்ற தக் ேகான்றகாகும். 
இவ்வகாப்ற முஸ்லிம்்ள் மத்தியில் ேல்லிணக-
்ம் மி்வும் இனறியளமயகாததகாகும். அதன 
மூலபம எமது சவற்றி தங்கியுள்ைது என்றகார்.   

 பமலும் இவ்ளவேவத்தில் ்லீேதுல் 
குலேகா சமௌலவி பே. அபதுல் ்ஹமீத் 
(ேஹஜி), ே்ர பிதகா மஸகாஹிம் மு்ஹம்மத், 

பிரதமரின இஸ்லகாமிய மத விவ்கார ஆபலகா-
ே்ர் அஸ்சஸய்யித் ்ஹஸன சமௌலகாைகா, 
ேள்ளிவகாேல் நிருவகா் ேளேத் தளலவர் 
்லகாநிதி சமௌலவி அஸ்வர் அஸகாய்தீன (அல் 
அஸ்்ஹரி) உட்ேட மற்றும் ேலரும் இங்கு 
உளரயகாற்றிைர்.   

WP AAJ-7076 bajaj 
2013,  Threewheel 
கூடிய விமைக் க�ாரி -
க்ம�க்கு. வவலி்பல் 
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி  வீதி,  
வ�ாழுமபு-03. வ�ா.க்ப. 
0711 2 10 810 .
 074717

க�ாைா�ை,  ்பனாவ�ாடயி -
லுள்ள வெமபின்க்பர்க் 
ம�தவ�ாழில் உற்ப -
ததிக் �ம்பனிக்கு ்பயிறசி -
யுள்ள/  ்பயிறசி இல்ைா -
�வர்�ள அவர்�ளின் 
உற்பததிப் பிரிவிறகு 
க� மவ . வயது 
18 -  32. பிறி�ான 
சலு ம��ளுடன் 
சம்ப்ளம. �யவு வசய்து 
0 7 7 8 8 6 9 8 0 3 
என்்ற இைக்�ததிறகு 
அமழப்ம்பக் வ�ாடுக்� -
வும. 074292

Nfs;tp mwptpj;jy;

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

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

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

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;.

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.

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;.  

ghfk; I
Ntiyahsu;fspd; tFg;G

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;

Copa Mz;L 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

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;.

nkh`Ndg; rkpj; Gj;fKt

,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;.

6.  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;. 

7.  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. 

 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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mwptpj;jy;

njq;F cw;gj;jpj; njhopy;
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; $Wk; 
$w;nwhd;iw cilajha; vOj;Jthapyhfr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

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

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; Cl;LeH (,ae;jpuk;)> #isapy; (#l;lLg;gpy;) 
NtiyghHf;Fk; jPitg;NghH.

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
1Mk; 
Mz;L 
&. r.

2Mk; 
Mz;L 
&. r.

3Mk; 
Mz;L 
&. r.

4Mk; 
Mz;L 
&. r.

5Mk; 
Mz;L 
&. r.

NjHr;rpngw;w 
NtiyahsHfs;> juk; 1

15>962.00 16>137.00 16>312.00 16>487.00 16>662.00

NjHr;rpngw;w 
NtiyahsHfs;> juk; 11

15>094.00 15>244.00 15>394.00 15>544.0 15>694.00

XusT NjHr;rpngw;w 
NtiyahsHfs

14>222.00 14>347.00 14>472.00 14>597.00 14>722.00

NjHr;rpngw;w 
NtiyahsHfs;

13>351.00 13>451.00 13>551.00 13>651.00 13>751.00

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
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பேருவளை பிரபேச குடிநீர்   
பிரச்சிளைக்கு விளரவில் தீர்வு
அமைச்சர் வாசு தேவவுடன் இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நி்சாநே, ைர்ஜான் பளீல் எம்.பி வித்சட ்சநதிப்பு   

ச�ோளச்�ய்கை 
விவ�ோயிகைளுக்கு 
யூரியோ உரம் வழஙகை திட்டம் 

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                

அநு ரா தபுரம் மாவட்டத்தில் இம்முறை 
பபரும் பபாகத்தின் பபாது ப�ாளச்  ப�ய் -
றக யில் ஈடுபடடுளள விவ�ாயிகளுக்கு 
பதறவயான 1850 பமடரிக்  பதான் யூரியா  
உரத்திறன வழங்குவத ற்கு  ந்டவடிக்றக 
எடுக்கபபடடு ளளது என மாவட்ட அர�ாங்க  
அதிபர் ஜனக ஜயசுநதர பதரிவித்தார்.

அதற்கறம வாக ப�ாளச்  ப�ய்றகயில் ஈடு-
படடுளள விவ�ாயிகளுக்கு  பதறவயான 
யூரியா உரம் அநுராதபுரம் மாவட்டத்திலுளள 
43 கமநல ப�றவகள மத்திய  நிறலயங்கள 
ஊ்டாக வழங்கபப்டவுளளது. இம்முறை 
ஒரு ஏக்கர் ப�ாளச் ப�ய்றகக்கு 25  கிபலா 
யூரியா மாத்திரபம வழங்கபப்டவுளளறம 
குறிபபி்டத்தக்கதாகும்.ப�ாளச்  ப�ய்றகயில் 
ஈடுபடடுளள விவ�ாயிகள யூரியா உரம் இன்-
றமயினால்  பாதிக்கபபடடுளளறத கருத்தில் 
பகாண்டு இதற்கு முன்னர் நாடடுக்கு  பகாண்-
டுவரபபடடுளள அர� களஞ்சிய�ாறலயில் 
இருக்கும் யூரியா உரத்தில் ஒரு  பதாறகயிறன 
வழங்குவதற்கு ந்டவடிக்றக எடுக்கபபடடுள-
ளது என அநுராதபுரம் மாவட்ட  அர�ாங்க 
அதிபர் பமலும் பதரிவித்தார்.

அஜவாத் பாஸி

பபருவறள பிரபத�த்தில் 
நீண்்ட காலமாக நிலவி வரு -
கின்ை சீரற்ை குடிநீர் விநிபயா-
கம் பதா்டர்பில் நீர்வழங்கல் 
வடிகாலறமபபு அறமச்�ரின் 
கவனத்திற்கு பகாண்டு வந -
ததாக இராஜாங்க அறமச்�ர் 
பியல் நி�ாநத மற்றும் பாரா -
ளுமன்ை உறுபபினர் மர்ஜான் 
பளீல் ஆகிபயார் கூட்டாக 
பதரிவித்தனர்.   

நீர்வழங்கல் வடிகால -
றமபபு அறமச்�ர் வாசுபதவ 
நாணயக்காரவு்டன் விப�்ட கலநதுறரயா்டல் களுத்துறை மாவட்ட 
ப�யலகத்தில் (23) நற்டபபற்ைது. 

இச்�நதிபபில் பபருவறள நகர �றபத் தறலவர் மஸாஹிம் 

பமாஹமட, பிரபத� �றப 
தறலவர் பமனக விமல-
ரடன உடப்ட வடிகால -
றமபபு �றபயின் பபாறி -
யியலாளர்கள உடப்ட 
உயரதிகாரிகள பலரும்  
கலநதுபகாண்்டனர். 

பமற்படி �நதிபபு 
பதா்டர்பில் கருத்து பதரி -
வித்த இராஜாங்க அறமச்-
�ர் பியல் நி�ாநத, நான் 
பி ர தி நி தி த் து வ ப ப டு த் து -
கின்ை பபருவறள பதர்தல் 
பதாகுதி மக்கள சுத்தமான 

குடிநீறர பபற்றுக்பகாளவதில் பல்பவறு அப�ௌகரியங்கறள 
எதிர்பநாக்கி வருகின்ைனர். இது பதா்டர்பில் அறமச்�றர நானும் 
பாராளுமன்ை உறுபபினருமான மர்ஜான் பளீல் ஆகிபயார் �நதித்து 

இதறன நிவர்த்தி ப�ய்து தருமாறு அவரி்டம் 
பவண்டுபகாள விடுத்துளபளாம். நிச்�யம்  
இதற்கான  தீர்வு கிற்டக்குபமன்று நாம் எதிர்-
பார்க்கிபைாம் என்ைார். 

 பாராளுமன்ை உறுபபினர் மர்ஜான் பளீல் 
கருத்து பதரிவிக்கும்பபாது,   

பபருவறள பிரபத�த்திலுளள நகர, பிரபத� 
�றப பகுதிகளில் வாழும் மக்கள நீண்்டகா -
லமாக குடிநீர் பதா்டர்பில் பல்பவறு பிரச்சி-
றனகறள எதிர்பநாக்கி வருகின்ைனர். அவர்-
களுக்கு பநரத்துக்கு குடிநீர் கிற்டபபதில்றல. 
இது பதா்டர்பில் பதவிக்கு வநத அர�ாங்கங்-
களின் கவனத்திற்கு பகாண்டு வநதபபாதும் 
இபபிரச்சிறனக்கு உரிய தீர்வு இதுவறர 
கிற்டக்கவில்றல. காரணம் இபபிரச்சி-
றனறய இலகுவில் தீர்க்க முடியாதபதான்-
ைாகும். இருநத பபாதிலும் இது பதா்டர்பில் 
அறமச்�றர �நதித்து பல வி்டயங்கள பதா்டர்-
பில் நானும் இராஜாங்க அறமச்�ரும் கறதத்-
துளபளாம்.  உ்டனடியாக இதறன ப�வி-
மடுத்த அறமச்�ர் வாசுபதவ நாணயக்கார, 
பபருவறள பிரபத� குடிநீர் விநிபயாக குறை-
நிறைகள பதா்டர்பாக ஆராய்நது பதறவயான 
அறிக்றகறய தனக்கு  உ்டனடியாக  வழங் -
குமாறு அறமச்�ரின் அதிகாரிகறள பணித்த-
பதாடு மக்கள பதாறகக்பகற்ப இதறன விரி-
வுபடுத்த ந்டவடிக்றக எடுக்குமாறும் அவர் 
அதிகாரிகறள பகடடுக்பகாண்்டதாக பாராளு -
மன்ை உறுபபினர் மர்ஜான் பளீல், அறமச்�ரு-
்டனான �நதிபபு பதா்டர்பில் கருத்து பதரிவித்-
தார்.  

வீடுகை்ள இழபசபோருக்கு 
புதிய வீடடுத்திட்டம்

திைபபறன தினகரன் நிருபர் 

கீழ் மல்வத்து ஓயா திட்டத்றத நற்டமு-
றைபபடுத்தும்பபாது  வீடுகறள இழக்கும் 
குடும்பங்கறளச் ப�ர்நதவர்களுக்கு புதிய 
வீடடுத் திட்டம் ஒன்றை அறமக்க திட்டமி-
்டபபடடுளளது.

இத் திட்டத்தின் ஊ்டாக குறிபபிட்ட பகுதி-
களில் வசிக்கும் சுமார் 244 குடும்பங்கறளச் 
ப�ர்நதவர்கள தமது வீடுகறள இழக்கும் 
நிறலக்கு ஆளாகலாம் என பதரிவிக்கபபட-
டுளளது. 

இது பதா்டர்பில்  பாதிக்கபபடும் குடும்பங் -
கள �ார்பாக, அநுராதபுரம் மாவட்ட களுவில 
மற்றும் நாரன்வில ஆகிய பிரபத�ங்களில் 
புதிய இரண்டு வீ்டறமபபு கிராமங்கறள 
அறமக்கவும் திட்டமி்டபபடடுளளது.

இதற்கு பதறவயான நிதி அர�ாங்கத்தின் 
ஊ்டாக பபற்றுக் பகாளளபப்டவுளளது.

 அர�ாங்கம்   கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்பபா�ன 
திட்டத்றத எதிர்வரும்  2024 ஆம் ஆண்டில் 
நிறைவு ப�ய்வதற்கு திட்டமி்டபபடடுள-
ளறம குறிபபி்டத்தக்கது.  

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;

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.

ngWif 
,yf;fk; 

cUg;gb msT
kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 
fl;lzk;

01

NIMH/
ACC/

FB/1/7/21

khehl;L fjpiufs; 24

&.1000.00

02
epiwNtw;W ju 

fjpiufs;
01

03 kuj;jhyhd fl;by;fs; 30

04
lgps; Nyah; 
nkj;ijfs;

60

05 nkykapd; fgl;fs; 30

06 kuj;jhyhd Nkirfs; 30

07
cUf;F fgl; 
(Kd;gf;f 

fz;zhbAld;)
05

02. Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; ,lk;ngWk;

03.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nfs;tp Mtzq;fis 
2021.12.14 tiu mur Ntiy nra;Ak; mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; 
gp.g.4.00 tiu Ky;Nyhpaht Gjpa efuk;> Njrpa kdey epWtdj;jpd; 
fzf;Fg; 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; 

Nfs;tp miog;G

mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;

nfhOk;G-07

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

mofpaw;fiy gy;fiyf;fofj;jpy;; 2022Mk; tUlj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; 

cw;gj;jpahsh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> Kfth;fs;> jdpegh; th;j;jf 

fk;gdpfs;> $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; $l;Lj;jhgd epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fs; ngWif
01. mYtyf fhfpjhjp kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

02. mYtyf kuj;jsghl cgfuzq;fs;

03. mYtyf cgfuzk;

04. kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;

05.  eldk; kw;Wk; ehlf fyhgPlj;jpd; eltbf;iffSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; 

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;

Nritfspd; ngWif
18. cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

19. mr;rpLk; Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Ljy;

20. fjpiu ,ioj;jy;

21.  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;)

22. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

23.  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;)

24. njhopyhsh; Nritfis toq;fy;

25. nghUl;fs;; kw;Wk; gazpfs; Nrit

26.   kz; Njhz;Lk;> mOj;Jk; ,ae;jpuk;> nyhwp> bg;gh; tz;b 

cl;gl thliff;F toq;Fk;; xg;ge;jf;fhuh;fs;

27.   itgtq;fSf;fhd jw;fhypf $lhuq;fis (Canopies, Tent) thliff;F toq;Fjy;

28.  czT> ghdq;fis toq;Fjy;

29.   E}yfg; Gj;jfq;fs;> thu rQ;rpiffs; (ntspaPl;lhsh;fs; kw;Wk; cs ;@h; 

gpujpepjpfs;)

30.  itgtq;fSf;fhf kyh;fisj; jahhpj;jy;

31.   gl;lkspg;G tpohf;fspd;NghJ Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jy;

32.   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.
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அநுராதபுரம ைாவட்டத்தில் மைற்காள்ளப்படடுள்ள ் ெ்ள்பாக்யா கிராைஙகளின் தறம்பாமதய முன்மனேற்றம குறித்து விமெ்ட கலந்துமரயா்ட்லான்று  ெமுர்த்தி இரா-
ஜாஙக அமைசெர்  ்ெஹான் மெைசிஙகவின் தமலமையில் அநுராதபுரம அரொஙக அதி்பர் அலுவலகத்தில் நம்ட்்பற்றம்பாது எடுக்கப்பட்ட ்ப்டம.   
                  ்ப்டம:- அநுராதபுரம தினேகரன் நிரு்பர் 

க்டந்த 2020 கல்விப ்்பாதுத் தராதர ொதாரண 
தரப ்பரீடமெ ்்பறும்பறறில்  (தமிழ்ைாழி மூலம)  
அகில இலஙமக ைட்டத்தில் முதலாம இ்டத்மதப 
்்பற்ற அநுராதபுரம ைாவட்ட ்ககிராவ கல்வி  
வலய ்ககிராவ முஸ்லிம ைகா வித்தியாலய 
ைாணவன் எம.ஆர்.எம.ருஷ்தி இமைாதம 22 ஆம 
திகதி கல்வி அமைசசில் விருது வழஙகி ்க்ளரவிக்-
கப்பட்டார்.  இதமனே ்பாராளுைன்்ற உறுபபினேர் 
யதாமினி குணவர்தனே விருது வழஙகுவமத ்ப்டத்-
தில் காணலாம. 
  ்ப்டம: கல்மநவ தினேகரன் விமெ்ட நிரு்பர்

க�ொர�ொனொ க�ொற்ொளர�ளின் எண்ணிக்� அதி�ரிப்பு
கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர் 

அநுராதபுரம் மாவடடத்தில 
ககா்ரானா கதாற்ாளர்களின் 
எண்ணிக்க நோளுககு நோள் அதி-
கரித்து வருகின்்து. கடநத 22 
ஆம் திகதி ககா்ரானா ்வரஸ் 
தாககத்தினால ஐநது ்பர் மர -
ணம்டநதுள்ளதுடன், 478 

கதாற்ாளர்கள் இனங் காணப் -
படடுள்ளதாகவும் அநுராதபுரம் 
மாவடட கதாறறு ்நோய் வி்ேட 
்வத்தியர் ஆர்.எம்.எஸ்.ரத்நோ-
யககா கதரிவித்தார்.

மரணம்டநத ஐநது ்பரில 
தமுத்்தகம பிர்தேத்தில 
மூன்று ககா்ரானா மரணங்க-
ளும், பரேன்கஸ்கவவ மிகிநதல 

பிர்தேங்களில ஒவகவாரு மர -
ணங்களும் இடம்கபறறுள்ளன.

இவர்களில 84,87 வயது்டய 
இரண்டு கபண்களும் 48,65,68 
வயது்டய மூன்று ஆண்களும்  
மரணம்டநதுள்ளனர்.

அநுராதபுரம் மாவடடத்தில 
இம்மாதம் 22 ஆம் திகதி 850 
்பருககு ்மறககாள்ளப்படட 

என்டிஜன் மறறும் பீ.சீ.ஆர்.பரி-
்ோத்னகளில 478 ககா்ரானா 
்வரஸ் கதாற்ாளர்கள் இனங் 
க ா ண ப் ப ட டு ள் ள த ா க வு ம் 
நோளுககு நோள் கதாற்ாளர்களின் 
எண்ணிக்க அதிகரித்து கேல -
வதாகவும் வி்ேட ்வத்திய 
நிபுணர் ஆர்.எம்.எஸ்.ரத்னா-
யகக ்மலும் கதரிவித்தார்.

அநுராதபுரம் ்மறகு தினகரன் நிருபர்

மிஹிநத்ல பிர்தே பாடோ்ல ஒன்றின் 
இரு மாணவர் குழுவினருககு இ்டயில 
ஏறபடட ்மாதல கதாடர்பில ஆறு மாண -
வர்க்ள ்கது கேய்துள்ளதாக மிஹிநத்ல 
கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

மிஹிநத்ல பிர்தே பிரதான பாடோ்ல 
ஒன்றின் இரு மாணவர்கள் குழுவினருககு 
இ்டயில கடநத  (22) மதியம் மிஹிந -
த்ல பஸ் தரிப்பிடம் ஒன்றுககு அருகா -
்மயில இசேம்பவம் இடம்கபறறுள்ளதாக 
கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

குறித்த ேம்பவம் கதாடர்பில கபாலிோ -
ருககு கி்டககப்கபற் தகவல ஒன்றிறக -
்மய மாணவர்க்ள  ்கது கேய்துள்ளதாக 
கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

ஒ்ர பாடோ்லயில கலவி பயிலும் 10 
மறறும் 11 ம் தர மாணவர்களி்ட்ய இச -
ேம்பவம் இடம்கபறறுள்ளதாக கபாலிஸார் 
கதரிவித்தனர்.

இது கதாடர்பில மாணவர்களின் 
கபற்்ார் கபாலிஸ் நி்லயம் அ்ைககப்-
படடு மாணவர்களுககு எசேரிக்க  விடுத்து 
இனி்மலும் இது ்பான்் ேம்பவங்கள் 
இடம்கப்ாது கவனமாக இருககுமாறு அறி-
வுறுத்தி  கபற்்ார்களிடம் ஒப்ப்டத்துள்ள-
தாக கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

ேம்பவம் கதாடர்பில மிஹிநத்ல 
கபாலிஸ் நி்லய கபாறுப்பதிகாரி பிரோத் 
சிறிவர்தன உள்ளிடட குழுவினர் விோர்ண-
க்ள ்மறககாண்டுள்ளனர்.

(கவலிகம தினகரன் நிருபர்)

இவவருடம் ஜனவரி மாதம் முதல அக-
்டாபர் மாதம் வ்ரயிலான காலப்பகுதியில 
கதன் மாகாணத்தில 1130 கடங்கு்நோயாளர்-
கள் இனம் 
க ா ண ப் ப ட -
டு ள் ள த ா க 
க த ா ற று -
் நே ா ய் ப் 
பிரிவின் அதி-
காரிகயாருவர் 
கதரிவித்தார்.

இவர்களுள்  மாத்த்் மாவடடத்தி்ல்ய 
அதி கூடுதலான ்நோயாளர்கள் இனம்கா-
ணப்படடுள்ளனர். இம் மாவடடத்தில 479 
்பரும் ஹம்பாந்தாட்டமாவடடத்தில 
332 ்பரும் மறறும் காலி மாவடடத்தில 319 
்பரும் அ்டயாளம் காணப்படடுள்ளனர்.

இத்கதா்கயானதுகடநத 2020ஆம் ஆண்-
்டவிட கு்்வாக்வ உள்ளதாக கதன் 
மாகாண சுகாதார ்ே்வ பணிப்பாளர் வி்ே-
ட்வத்தியர் ேநதிம சிறிதுங்க கதரிவித்தார். 
இவவருடத்தில இதுவ்ர கடங்கு்நோயால 
எவரும் உயிரிைககவில்லகயன்பதும் குறிப் -
பிடத்தககது.

ஜனேவரி முதல் அக்ம்டா்பர் வமர;

தென் மாகாணத்தில் 
1130 தெங்கு ந�ாயாளரகள்

மாணவர குழுவினரிடெநய
நமாெல்; 06 நேர டகது

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

Rfhjhu mikr;R

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;. 

4. 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;. 

5. 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;. 

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

 ,)  cw;gj;jpf;fhf cq;fs; fk;gdpia cs;@h; Kftuhf epakpj;j 

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;. 

6. 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;. 

7. 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;. 

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;. 

9. midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW mike;Js;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 m. tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspd; IV Mk; gphptpy; toq;fg;gl;l gbtj;jpy;.

 M. 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;.

 c.  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

nkjJk;gu gpuNjr rig

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.

toq;fy;/ Nrit 
gjpTf; 
fl;lzk;; 
&gh

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;>  mr;rplg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; gjpNtLfs; 1000 00

04 xypngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 1000 00

05 fzdp cl;gl midj;J mYtyf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
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

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

500 00

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

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

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

500 00

22 fhzp msj;jy; kw;Wk; kjpg;gPl;L Nritfis toq;fy; 1000 00

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;   mNrhf rkuNfhd;>
nkjJk;gu gpuNjr rig jiyth;>
    nkjJk;gu gpuNjr rig>
    njy;njdpa.

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)

 II. tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; :- 2021.12.16 md;W gp.g. 1.30 tiu

 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; 
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பாடசாலை மாணவர்களுக்கு  புத்திசாலித்்தனமான 
வாரத்ல்த்கள்  கூறினார முரளி்தரன்

43வது ஒபசேரவர-SLT ம�ொபிமெல் 
பொெேொலை கிரிகமகெடெரஸ் ஒஃப் தி இயர 
ஆண்டு ம�கெொ ச�ொலவ அடுத்த �ொ்த நடுப்ப-
குதியில் நெததுவ்தறகெொன ்தறகெொலிகெ ஏறபொடு-
கெள் மேயயப்படடுள்்ளன. இருப்பினும், இது 
சுகெொ்தொர அதிகெொரிகெளின் இறுதி அனு�தி �றறும் 
மகெொவிட-19 வழிகெொடடு்தல்கெளுககு உடபடெது.  

ேண்செ ஒப்சேரவர �றறும் SLT ம�ொபிமெல் 
உண்ல�யொன மபருநிறுவன குடி�ககெ-
்ளொகெ பொெேொலை கிரிகமகெடடுககு அ்தன் 
ம்தொெரச்சியொன ஆ்தரலவக கெொடடுவ்தன் 
மூைம், ஆண்டின் Observer-SLT ம�ொபிமெல் 
பொெேொலை கிரிகமகெடெரகெல்ள இலெயூறு இல்-
ைொ�ல் நெத்த முடிந்தது. இது சபொன்்ற நிகெழ்வு-
கெள் உடபெ அலனதது வில்ளயொடடு நெவடிக-
லகெகெளும் ஸ்்தம்பி்த�லெந்தன.  

பொெேொலை கிரிகமகெட நிரவொகெக குழுவொன 
SLSCA கூெ கெெந்த இரண்டு வருெஙகெ்ளொகெ 
ஆண்டு விருது வழஙகும் விழொலவ நெத்த முடி-
யவில்லை. அதுவும் 43 ஆண்டுகெளுககு முன்பு 
ஒப்ேரவர பொெேொலை கிரிகமகெடெரஸ் ஒஃப் தி 
இயர ம்தொெஙகியது, பொெேொலை கிரிகமகெடடுக-
கெொன SLSCA அவரகெளின் மேொந்த விருது வழங-
கும் விழொ ம்தொெஙகுவ்தறகு நீண்ெ கெொைததிறகு 
முன்சப.  

கெடின�ொன பருவததிறகுப் பி்றகு பொெேொலை 
கிரிகமகெட வீரரகெள் ்தஙகெள் பொரொடெத்தககெ ேொ்த-
லனகெளுககெொகெ ஒரு விருல்த மவல்வது எவவ-
்ளவு முககியம் என்பல்தச் மேொல்ைத ச்தலவ-
யில்லை. இது அவரகெளின் ேொ்தலனகெல்ளப் 
பொரொடடுவது �டடு�ல்ைொ�ல், மபரிய லீககில் 
அடிமயடுதது லவப்ப்தறகு ஒரு மபரிய உதசவ-
கெ�ொகெவும் இருககி்றது.  

இந்த �திப்புமிககெ படெதல்த மவன்்றவர-
கெள் அலனவரும் ்தஙகெள் கிரிகமகெட வொழ்க-
லகெககு இந்த விருது எவவ்ளவு மபரிய 
உதசவகெ�ொகெ இருந்தது என்று பைமுல்ற கூறி-
யுள்்ளனர. 1979 ஆம் ஆண்டு நவரஙகெஹைவில் 
ஆரம்ப�ொனது மு்தல், ஒப்ேரவர பொெேொலை 
ஒஃப் தி இயர கிரிகமகெடெரஸ் சபொடடி பைத-
திலிருநது வலுப்மபற்றது.   இ்தறகிலெயில், 
43வது ஒப்ேரவர-SLT ம�ொபிமெல் ஆண்டின் 
சி்றந்த பொெேொலை துடுப்பொடெ வீரரகெளின் 
மிகெவும் பிரபை�ொன பிரிவு அ்தன் இறுதி சுற-
றுககு வநதுள்்ளது. இந்த ஆண்டின் மிகெவும் 
பிரபை�ொன கிரிகமகெட வீரரகெளின் வொகமகெடுப்-
புககு இன்னும் ஒரு �ொ்தததிறகும் குல்றவொன 
கெொைச� உள்்ள நிலையில், மிகெவும் பிரபை�ொன 
பொெேொலை �றறும் பொெேொலை �ொணவிகெள் 
சபொடடிகெள் இரண்டிலும் ச�ைொதிககெததிறகெொன 
தீவிர ச�ொ்தல் ஏறபடடுள்்ளது.  

கெண்டி புனி்த அநச்தொனியொர கெல்லூரியின் 
அமேன் பண்ெொர �றறும் ெபிள்யூ.பி. 43வது 
Observer-SLT Mobitel ஆண்டின் மிகெவும் பிரப-
ை�ொன பொெேொலை கிரிகமகெட வீரரகெளுககெொன 
சபொடடியில் �ரமபொை �ததிய கெல்லூரியின் 
நிச��ொ ்தருணி ம்தொெரநது முன்னிலையில் 
உள்்ளொர. இருப்பினும், இரண்டு சபொடடிகெளும் 
இன்னும் தி்றந்த நிலையில் உள்்ளன.  

ேமீபததிய சுறறு வொகமகெடுப்பில் பண்ெொர 
்தனது ம�லி்தொன முன்னிலைலய அனுப-
வித்தொலும், இரண்ெொவது இெததில் முககிய 
�ொற்றம் ஏறபடெது. புனி்த ச�ொேப் கெல்லூரி-
லயச் சேரந்த துனித மவல்ைைசகெ மூன்்றொம் 
இெதல்தப் மபறறு ச்றொயல் கெல்லூரியின் 
�ொதி� ரொ�பக்ஷ இரண்ெொம் இெததுககு முன்-
சனறினொர.  

எவவொ்றொயினும், ஆண்டின் மிகெவும் பிர-
பை�ொன பொெேொலை �ொணவி கிரிகமகெட 
சபொடடியில் மபரிய நிலை �ொற்றம் எதுவும் ஏற-
பெவில்லை. நிச��ொ ்தருணி ்தனது முன்னி-
லைலய பன்னிப்பிடடிய ்தர�பொை விததியொை-
யதல்தச் சேரந்த டி.சு�ொதி மகெௌேல்யொ �றறும் 

வொததுவ மேன்டரலைச் சேரந்த மநதமி பூரணொ 
ஆகிசயொர முல்றசய இரண்ெொவது �றறும் 
மூன்்றொவது இெஙகெல்ளப் மபற்றனர.  

அந்த இ்ளம் வயதிலும், முரளி்தரன் 
பொெேொலை கிரிகமகெடடில் மிகெவும் மவறறிகெர-
�ொன பநதுவீச்ேொ்ளரொகெ இருந்தொர. அவர 1991 

ஆம் ஆண்டில், கெடடுகெஸ்ச்தொடலெ புனி்த 
அநச்தொனியொர கெல்லூரியில் இருநது ஒரு நம்-
பிகலகெககுரிய ஓஃப் ஸ்பின்னரொகெ ஒப்சேரவர 
பொெேொலை பநதுவீச்சு வீரரொகெத ச்தரநம்தடுககெப்-
படெொர.  

ஒப்சேரவர-ம�ொபிமெல் ஆண்டின் சி்றந்த 
கிரிகமகெட வீரர சபொடடியின் நொன்கு ்தேொப்்த 
கெொை வரைொறு, நொடடின் வ்ளரும் பொெேொலை 
கிரிகமகெட வீரரகெளுககு பொெேொலை �ட-
ெததிறகு அப்பொல் ்தஙகெள் வில்ளயொடடு 
வொழ்கலகெலய விரிவுபடுததுவ்தறகு மிகெவும் 
ச்தலவயொன உதசவகெதல்தயும் ஊககெதல்தயும் 
அளிததுள்்ளது.   அந்த இைகலகெ ஸ்லெைொகெ 
அலெந்தது �டடு�ல்ைொ�ல், மெஸ்ட கிரிக-
மகெடடில் உைகெ ேொ்தலனகெல்ள அழிககெவும் 
மேன்்ற ஒரு சி்றந்த வீரர முரளி்தரன். அவர 
சு�ொர 30 ஆண்டுகெளுககு முன்பு மு்தன்ல�-
யொன பொெேொலை கிரிகமகெட விருதுகெள் நிகெழ்ச்சி 
மூைம் மவளிப்படெொர.   அந்த ேகெொப்்தததில் 
பொெேொலை கிரிகமகெடடில் மிகெவும் பரபரப்பொன 
மேயதி, பொெேொலைகெளுககு இலெயிைொன கிரிக-
மகெடடில் அலனதது துடுப்பொடெ வீரரகெளின் 
கெனவுகெல்ளயும் சில்தத்த ஒரு �ொயொ�ொை ஓஃப் 
ஸ்பின்னர பறறியது.  

1991 இல் அவர மவன்்ற ஒப்சேரவர 
பொெேொலை கிரிகமகெடெர படெம் ேரவச்தே 
கிரிகமகெடடுககெொன இ்ளம் இல்ளஞனுககெொன 
படியொகும். விலரவில் இைஙலகெககு அறிமு-
கெ�ொன பி்றகு, அவர ச்தசிய அணியில் ்தனது 
இெதல்த அடுத்த சிறிது சநரததில் உறுதிப்ப-
டுததினொர.   அவர இறுதியில் ேரவச்தே கிரிக-
மகெடடில் பை உைகெ ேொ்தலனகெல்ள நிறுவி, 
மெஸ்ட கிரிகமகெடடில் அதிகெ விகமகெட 
வீழ்ததியவர ஆனொர. முரளி்தரன் 2011 ஆம் 
ஆண்டு ஒப்ேரவர பொெேொலை கிரிகமகெடெர 
ஒஃப் தி இயர ச�லெயில் பிர்த� விருநதின-
ரொகெ கெைநது மகெொண்ெொர.  ஏப்ரல் 17, 1972 இல் 
பி்றந்த முரளி்தரன், பின்பறறுவ்தறகு கெடின�ொகெ 
இருககும் பை ேொ்தலனகெல்ள பலெததுள்்ளொர. 
மெஸ்ட கிரிகமகெடடில் 800 விகமகெடடுகெல்ள 
வீழ்ததிய உைகின் ஒசர நபர இவர்தொன். 133 
மெஸ்ட சபொடடிகெளில் இைஙலகெலயப் பிர-
திநிதிததுவப்படுததிய அவர, 22.72 என்்ற 
கெவரச்சிகெர�ொன ேரொேரியுென் 800 விகமகெட-
டுககெல்ள எடுததுள்்ளொர.   33வது ஒப்ேரவர-
ம�ொபிமெல் ஆண்டின் சி்றந்த கிரிகமகெட வீரர 
விருது வழஙகும் நிகெழ்வில் பிர்த� அதிதியொகெ 
கெைநது மகெொண்டு உலரயொறறிய முரளி்தரன் 

நிலனவுப் பொல்தயில் மேல்லும்சபொது உணரச்-
சிவேப்படடுக கெொணப்படெொர.   “இ்ளம் கிரிக-
மகெட வீரரகெ்ளொன நீஙகெள் எஙகெளின் வருஙகெொை 
இைஙலகெ வீரரகெள். நீஙகெள் எஙகு மேன்்றொலும் 
இைஙலகெக மகெொடிலய ப்றககெவிெ சவண்டும். 
கெடின�ொகெ வில்ளயொடுஙகெள், உஙகெல்ள அரப்-
பணிதது மகெொள்ளுஙகெள், அப்சபொது மவறறி 
நிச்ேயம்,' என்்றொர.   “இ்ளம் கிரிகமகெட வீரரகெ-
்ளொகிய நீஙகெள் ஒரு அணியில் 11 சபர �டடுச� 
வில்ளயொெ முடியும் என்பல்த நிலனவில் 
மகெொள்்ள சவண்டும். நீஙகெள் வில்ளயொடும் 
அந்த அரிய வொயப்பு கிலெத்தொல், நீஙகெள் 
உஙகெள் இ்தயதல்தயும் ஆன்�ொலவயும் 
மேலுததி, உஙகெள் நூறு ே்தவீ்ததல்த அணிககு 
வழஙகெ சவண்டும், இ்தனொல் மவறறி உஙகெள் 
வழியில் வரும், ”என்று முரளி்தரன் கூடெத-
தில் கூறினொர.   “உஙகெள் ம்தொழில் வொழ்கலகெ-
யின் ஆரம்ப கெடெததில் நீஙகெள் ஒன்று அல்ைது 
இரண்டு முல்ற ச்தொல்வியலெந்தொல் ஏ�ொற-
்ற�லெய சவண்ெொம். ம்தொெரநது முயறசி 
மேயயுஙகெள், மவறறி நிச்ேயம் உஙகெல்ளத ச்தடி 
வரும்,” என்்றொர.  

முரளி்தரன் நிகெழ்ச்சியில் கெைநது மகெொண்ெ 
பொெேொலை �ொணவரகெளுககு அறிவுலர வழங-
கினொர. “நீஙகெள் விரும்பும் வழியில் மேல்வது 
இல்ைொவிடெொலும் முறறிலும் குளிரச்சி-
யொகெ இருஙகெள். இல்த நொன் எனது ்தலைவர 
அர�ஜுன ரணதுஙகெவிெமிருநது (1980 �றறும் 
1982 ஆம் ஆண்டுகெளில் ஒப்ேரவர பொெேொலை 
கிரிகமகெடெர ஒஃப் தி இயர விருல்தப் மபற்ற 
மபருல�ககுரியவர) அவரகெளிெமிருநது கெற-
றுகமகெொண்சென். அர�ஜுனொ வில்ளயொடுவது 
்தனககு விருப்பமில்ைொ்தசபொது வீரரகெல்ள 
அழுத்ததல்த குல்றககும். அவர எந்த சகெொபத-
ல்தயும் கெொடடுவதில்லை - அ்தனொல்்தொன் அவர 
சகெப்ென் கூல் என்று அலழககெப்படுகி்றொர, 
”என்று முரளி்தரன் கூறினொர.  

முரளி்தரன் 22 ேந்தரப்பஙகெளில் பதது விக-
மகெடடுகெள் அல்ைது அ்தறகு ச�றபடெ விக-
மகெடடுககெல்ள வீழ்ததி உைகெ ேொ்தலன பலெத-
துள்்ளொர. சவறு எந்த பநதுவீச்ேொ்ளரும் மெஸ்ட 
கிரிகமகெடடில் 67 முல்ற ஐநது அல்ைது அ்தறகு 
ச�ல் விகமகெடடுகெல்ள லகெப்பறறியதில்லை.  

அவரது ஒரு நொள் ேரவச்தே ேொ்தலனயும் 
ே��ொகெ ஈரககெககூடியது. 350 ஒருநொள் சபொடடி-
கெளில், �ொஸ்ெர ஸ்பின்னர 23.08 ேரொேரியுென் 
534 விகமகெடடுகெல்ள லகெப்பறறியுள்்ளொர.  

43வது ஆண்ெொகெ ம�கெொ ச�ொ நெநது 
வருவது �கிழ்ச்சி அளிககி்றது. மிகெ முககிய-
�ொகெ, நொடடின் ச்தசிய ம�ொலபல் சேலவ வழங-
குநர 15 ஆண்டுகெ்ளொகெ இைஙலகெயின் மு்தல் 
பொெேொலை கிரிகமகெட விருது நிகெழ்ச்சியுென் 
ம்தொெரபுலெயவர.  

ஸ்ரீைஙகெொ மெலிமகெொம் �றறும் SLT 
ம�ொபிமெல் நிரவொகெததுென் இலணநது, 
SLT குழு�ததின் ்தலைவர மரொஹொன் மபர-
னொண்செொ, ‘அலனதது நிகெழ்ச்சிகெளின் ்தொய’ 
ஒவமவொரு பொெேொலை �ொணவ கிரிகமகெட 
வீரரின் கெனவொகெ ம்தொெரநதும் இருநது வரும் 
நிலையில், அல்த மீண்டும் ஒரு �ொமபரும் 
மவறறியலெயச் மேயய முழுல�யொன 
ஆ்தரலவ வழஙகுகி்றொர.    

 ச�றகிநதிய தீவுகெள் - இைஙலகெ 
அணிகெளுககு இலெயிைொன  ஐசிசி 
மெஸ்ட ேம்பியன்ஷிப்புககெொன 
மு்தல் மெஸ்ட சபொடடியின், நொன்-
கெொவது நொள் ஆடெசநர நில்றவில், 
ச�.தீவுகெள் அணி 52 ஓடெஙகெளுககு 
6 விகமகெடடுகெல்ள இழநதுள்்ளது.

 மூன்்றொவது நொள் ஆடெசநரம் 
�லழககெொரண�ொகெ நிறுத்தப்பெ, 
ச�றகிநதிய தீவுகெள் அணி 9 விக-
மகெடடுகெல்ள இழநது 224 ஓடெங-
கெல்ள மபறறிருந்தது.

சநறல்றய தினமும் �லழககெொர-
ண�ொகெ சபொடடி ்தொ�்த�ொகெ ஆரம்-
ப�ொகியது. இந்தநிலையில், ச�ை-
திகெ�ொகெ 6 ஓடெஙகெல்ள �ொததிரம் 
மபற்றநிலையில், ச�.தீவுகெள் அணி 
230 ஓடெஙகெளுககு ேகெை விகமகெட-
டுகெல்ளயும் இழந்தது.

பின்னர 156 ஓடெஙகெள் முன்னி-
லையுென் ்தஙகெளுலெய இரண்-
ெொவது இன்னிஙலஸை ஆரம்பித்த 

இைஙலகெ அணியின், மபதும் நிஸ்-
ஸைஙகெ �றறும் ஓே்த மபரனொண்செொ 
ஆகிசயொர குல்றந்த ஓடெஙகெளு-
ென் ஆடெமிழந்த சபொதும், திமுத 

கெருணொரதன �றறும் அஞமேசைொ 
ம�திவஸ் ஆகிசயொர சி்றப்பொகெ ஓட-
ெஙகெல்ள குவித்தனர.

இதில் திமுத கெருணொரதன 42 

ஓடெஙகெல்ளயும், அஞேசைொ ம�த-
திவஸ் 16 ஓடெஙகெல்ளயும் மப்ற, 
இைஙலகெ அணி �தியசபொேன 
இலெசவல்ளயின் சபொது, 2 விக-
மகெடடுகெல்ள இழநது 84 ஓடெங-
கெல்ள மபறறுகமகெொண்ெது.

�தியசபொேன இலெசவல்ளககு 
பின்னரும் சி்றப்பொகெ ஆடிய ம�த-
திவஸ் �றறும் திமுத கெருணொ-
ரதன ஆகிசயொர அணியின் ஓடெ 
எண்ணிகலகெலய ேறறு சவகெ�ொகெ 
அதிகெரிககெ முறபடெனர. இ்தன்-
சபொது, திமுத கெருணொரதன 27வது 
மெஸ்ட அலரச்்ததல்த பதிவுமேயய, 
அஞேசைொ ம�ததிவஸ் ்தன்னுலெய 
37வது மெஸ்ட அலரச்ே்ததல்த பதி-
வுமேய்தொர.

எனினும், துரதிஷெவே�ொகெ திமுத 
கெருணொரதன 83 ஓடெஙகெளுென் 
ரகீம் மகெொரன்வலின் பநதுவீச்சில் 
ஆடெமிழககெ, ்தனஞேய டி சில்வொ 
வந்த சவகெததில், மவொரிகெனின் பநது-

வீச்சில் ஒரு ஓடெததுென் கெ்ளததிலி-
ருநது மவளிசயறினொர. இறுதியொகெ 
அஞேசைொ ம�ததிவஸ் 69 ஓடெங-
கெளுெனும், திசனஷ ேநதி�ொல் 10 
ஓடெஙகெளுெனும் கெ்ளததிலிருககெ, 
இைஙலகெ அணி 191 ஓடெஙகெ-
ளுககு 4 விகமகெடடுகெல்ள இழந்த 
நிலையில், ஆடெதல்த இலெநி-
றுததியது. அததுென், ச�.தீவுகெள் 
அணிககு 348 ஓடெஙகெள் மவறறியி-
ைககெொகெ நிரணயிககெப்படெது.

கெொலி ேரவச்தே கிரிகமகெட ல�்தொ-
னததில் மிகெவும் கெடின�ொன மவற-
றியிைகலகெ சநொககி கெ்ளமி்றஙகிய 
ச�.தீவுகெள் அணி ஆரம்பததிலிருநது 
்தடு�ொ்ற ம்தொெஙகியது. ரச�ஷ 
ம�ண்டிஸ் �றறும் ைசித எம்புல்ம்த-
னிய ஆகிசயொர அபொர பநதுவீச்லே 
மவளிப்படுத்த ச�.தீவுகெள் அணி 18 
ஓடெஙகெளுககு 6 விகமகெடடுகெல்ள 
இழந்தது.

ம்தொெரநது, �சூவொ டி சில்வொ 

�றறும் குரூ�ொ சபொனர ஆகிசயொர 
ச�.தீவுகெள் அணிககெொகெ நி்தொன�ொகெ 
ஓடெஙகெல்ள மபற்றனர. இதில், 
சபொனர 18 ஓடெஙகெல்ளயும், 
�சூவொ டி சில்வொ 15 ஓடெஙகெல்ள-
யும் மபறறிருந்த சபொது, ஆடெம் 
சபொதிய மவளிச்ேமின்ல� கெொரண-
�ொகெ நிறுத்தப்படெது. இைஙலகெ 
அணியின் பநதுவீச்சில், ரச�ஷ 
ம�ண்டிஸ் 4 விகமகெடடுகெல்ளயும், 
ைசித எம்புல்ம்தனிய 2 விகமகெடடுகெ-
ல்ளயும் வீழ்ததினர.

 4ம் நொள் ஆடெசநர நில்றவில் 
ச�.தீவுகெள் அணி 6 விகமகெடடு-
கெல்ள இழநது, 56 ஓடெஙகெல்ள 
மபறறுகமகெொண்டுள்்ளதுென், மவற-
றிககு ச�லும் 296 ஓடெஙகெல்ள 
மப்றசவண்டும். அச்தசநரம், 
இைஙலகெ அணியின் மவறறிககு 4 
விகமகெடடுகெள் �ொததிரச� ச்தலவப்-
படுகி்றது.இன்று சபொடடியின் 
இறுதி நொ்ளொகும்.  

மேற்கிந்திய தீவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் 
டெற்றியின் விளிம்பில் இலங்கை அணி
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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

,lj;jpd; ngaH epyj;jpd; gad;ghL
khtl;l ePjpkd;w 

toq;F vz;.
ngWkjp

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

50 0.0276 mGy;ydnghl;Lt ney; tay; 9114/LA 41>000.00

51 0.2300 mGy;ydnghl;Lt ney; tay; kw;Wk; ghiw 9112/LA 325>000.00

b.gp.rp. cjaFkhu

gpuNjr nrayhsH kw;Wk;

fhzp ifafg;gLj;Jk; mjpfhhp

FUzhfy;

gpuNjr nrayfk;

FUzhfy;.

2021.11.11

,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;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

CMS/LP/21/PT/
09/018B 13 Nos. Computers   26,000.00 1>000.00

2021.12.09 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

CMS/LP/21/PT
/060

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

  90,000.00 1>000.00
2021.12.16 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 
kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/14/058

Spares for Caterpillar 
C15 Engines   30,000.00 1>000.00

2021.12.16 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/10/060

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

  25,000.00 1>000.00
2021.12.17 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 
kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/10/058

90000 Nos. of Bar Soap 
(Local) 650 Grams 192,000.00 3>500.00

2021.12.17 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/03/051

Caterpillar Radiator 
Coolent /2000 Liter   16,000.00 1>000.00

2021.12.17 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/04/015

Finger Touching Digital 
Screen 01 No.   35,000.00 1>000.00

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        Ie;J (5) tUlq;fSf;F 
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 etk;gh; 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;. 

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

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

nrhj;J eltbf;if

Nfs;tpkD 

itg;Gj; njhif 

(&gh)

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

g]; epiyaj;jpd; Nky; khb rpw;Wz;br;rhiy 5,000.00 5,000.00 180,000.00

nfhj;kiy tPjpapy; mike;Js;s 

efurigf;F nrhe;jkhd thbtPL
100,000.00 50,000.00 1,812,000.00

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;.

2021.11.19  ny. ghujpjhrd; 

    Nfs;tp rig jiytH>

    jythf;fiy> ype;Jiy efu rig
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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 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;

2 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;

3 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;

4 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;

5 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;

`pf;fLt
1 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;

2 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;

3 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;

4 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;

mk;gyhq;nfhl
1 brk;gh; 12 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 ,lk;njhl;l> jPtnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 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;

fSj;Jiw
1 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;

2 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;

3 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;

4 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;;

5 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 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; 

2 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;

3 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 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;

2 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;

3 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;

4 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;

5 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;;

6 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;

ghze;Jiw
1 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;

ENfnfhl
1 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;

2 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;

3 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;

4 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;

5 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 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;

2 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;

3 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 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;.

2 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;

3  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;

4 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;

5 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;

6 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;

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

  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;

nfhnyhd;dht / nty;yk;gpl;ba
1 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;

2 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;.

3 brk;gh; 06

 nknfhl nfhnyhd;dht> muypa cad> g];ntd;d tPjp> rpy;th 

xOq;if> Qhdhde;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 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;

5 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;

nfhl;bfhtj;j 
1 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;

2 brk;gh; 08

 Gj;fKt tPjp> nfKD khtj;ij> ntjNftj;j> ngNuuh khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 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
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;

2 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
1 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 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;

2 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;

3 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 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;.

2. 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 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;

2 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 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;

2 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;

3 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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4 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;jynjdpa> rprpy;jpaye;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;

mYj;fk
1 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;

2 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 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;

2 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;

3 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;

4 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;

ENfnfhl
1 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;

2 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;

3 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;

k`ufk
1 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;

2 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;

3 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;

4 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;

5 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;

nghuy];fKt
1 brk;gh; 07

 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;

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 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;

3 brk;gh; 14

 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; 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;

k`u
1 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

 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 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;

4 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;  

fe;jhd / ntypru
1 brk;gh; 04

 ehnfhl Nrh;r; tPjp> hpr;rh;l; khtj;ij 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 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;

4 brk;gh; 16

 ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 

Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 

vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h vy
1 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;.

2 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;

3 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; 03

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

tPjpfs;

rPJt
1 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 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;

3 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;

ePh;nfhOk;G
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;

2 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;

3 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;

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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,yq;if ghuhSkd;wk;

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 
S  tches 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/ plas  c 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; kw;Wk; toq;fy;fs; (kUj;Jtk;/ 
Nrhjid)

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;> Pu  y> 
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)

Nritfs;

01.  jsghlk;> F\dpq; kw;Wk; gpuk;G gOJghu;j;jy;

02.  mYtyf cgfuzq;fs;> mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; ];Nfdu;fs; 

gOJghu;j;jy;

03.  rPUilfs; kw;Wk; ehu;j;Jzp ryit kw;Wk; cyu; Rj;jk; 

nra;jy;

04. jiutpupg;Gfspd; Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; cyu;j;jy;

05.  Floor polishers> J}rfw;Wk; fUtpfs; kw;Wk; Vida tPl;L 

guhkupg;G cgfuzq;fspd; gOJghu;j;jy;

06. g+r;rp kw;Wk; fiuahd; fl;Lg;ghL

07.  fz;zhb kw;Wk; [d;dy;fis nkd;dpw%l;ly;

08.  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;.  

09.  ,Uk;G kw;Wk; mYkpdpak; GidT (JUg;gpbf;fhj cUf;F 

js;Stz;bfs; Kjypad)

10.  JUg;gpbf;fhj cUf;F jsghlq;fs; (mYkhup> js;Stz;bfs;) 

gOJghu;j;jy; Nrit

11.  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;.

12.  epfo;r;rpg; nghUl;fis toq;fy; ($lhuq;fs;> fjpiufs;> 

Nkirfs;> Kjypad)

13.  ntw;W bd;fs; kw;Wk; gpsh];bf; njhl;bfspd; 

nfhs;tdthsu;fs;

14.  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; 

15.  Mw;wy; fUtpfs; kw;Wk; cgfzuq;fis gOJghu;j;jy;

16. thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy;

17. jr;R Ntiy

18.  mOf;Fj; njhl;b> fopfhd; kw;Wk; tbfhy; ePu; Rj;jk; nra;Ak; 

Nritfs; (fy;yp gTru;fs;)

19. fl;Lkhd ,bghLfis Rj;jk; nra;Ak; Nritfs;

20.  nfkuh/ LED Wall / Video walls / xyp cgfuzq;fis 

thliff;F toq;Fk; Nritfs;

21.  czTg; gupkhwy; cgfuzq;fis thliff;F toq;Fk; 

Nritfs;

22.  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. Calibra  ng 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; h  ps://
supplyregistra  on.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

h  ps://www.parliament.lk/en/get-involved/ext-access vd;w 
ghuhSkd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

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

ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu mikr;R

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

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; vz;zpf;if
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

01 Ecmo Machine (FN/19/2021) 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 jUthNuahdhy; 

tpz;zg;gjhuhpdhy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l fbjnkhd;iwAk; jkJ Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;Jtjw;F milahs ml;iliaAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

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.

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;
01- rfy tpjkhd fhfpjhjpfs; 

02-  kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; 

03- tPjp guhkupg;G cgfuzq;fs;> 

04- fl;blg; nghUl;fs; 

05- tpisahl;L nghUl;fs;. 

06- thfd cjpupg;ghfq;fs; 

07- thrpfrhiyf;fhd Gj;jfq;fs;> 

08- Jk;Gj;jbfs; <u;f;fPy;> J}upiffs; 

09-  midj;J tpjkhd gjpNtLfisAk; 

mr;rpLjy; 

10- czT> NjdPu; toq;Fjy; 

11- gj;jpuif/ rQ;rpif 

12-  gioa gj;jupiffs; tpiyf;F ngWjy; 

13-  rPUilfs;> kiof;fhy cilfs;> ifAiw> 

fhyzpfs; (G+l;];). 14- cs;sf 

njhiyNgrp Nritfs; guhkupj;jy;> 

15- 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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