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சும்மா நிண்ட ரமாணுவத்தை  
வமபுக்கிழுதது ்மாவீரர் தினததை ஒரு 
்மாதிரி ்ல்லுக்்கட்டி அனுஷ்டிச்சு  
முடிஞ்சுது,  அடுததைது எனன்டமா தைமபி....

அடுதது பெபரவரி  வ்ரக்கும ஓய்வு 
எடுததுட்டு ்மார்ச்சில ஐநமா கூட்்டதபதைமா்டர் 
ஆரமபிக்்க ஆர்பெமாட்்டததை ந்டததை  
வவணடியதுதைமான...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

மககள் நாட்ட விடடு வெளிபயறுெதாக
எதிரணி வபாய்ப் பிரசாரம  

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ -
வின் செயறபாடு�ள் �ாரணமா�த்ான் 
மக�ள் நாட்் விடடு செளிநாடு 
செலெ்ா� எதிரணி குற்றஞொடடிய-
தில எந் உண்மயும் கி்்யாது. 
அெரால ்ான் செளிநாடு�ளில பணி-
புரிந் மக�ள் நாடடுககு ெந்னர். 
்டுப்பு மருநது�்ை ஏறறிக ச�ாணடு 
மீணடும் செளிநாடு�ளுககு செல்ல 
ெந்ெர்�கை அெர்�சைன அ்மசெர் 
கஜான்்ஸ்ன் சபர்னாணக்ா ச்ரி-

வித்ார்.    ஆயி-
ர க � ண க � ா ன 
மக�ள் கெறு 
நாடு�ளில இ்றந் கபாது, அந் நாடு� -
ளில ொழும் எமது மக�ள் ஜனாதிபதி 
க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ மீது நம்பிக்� 
்ெதது அந் நாடு�்ை விடடு 
செளிகயறி இங்கு ெந்னர் என்றும் 
அெர் குறிப்பிட்ார்.   வீதி அபிவி-
ருததி அதி�ார ெ்பயு்ன் 
ச்ா்ர்புள்ை 

அரசிலிருந்து சு.க.விலகினாலும
அரசு ஒருபபாதும வீழ்ந்து விடாது

க்லாரன்்ஸ செலெநாய�ம்

ஸ்ரீ்லங்�ா சு்நதிரக �டசி அரொங் -
�த்் விடடு வி்லகினாலும் அரொங்-
�ம் ஒருகபாதும் வீழ்சசிய்்யாச்ன 
சுறறு்லாதது்்ற அ்மசெர் பிரென்ன 
ரணதுங்� ச்ரிவிததுள்ைார்.

க்்ெயற்ற விமர்ெனங்�்ை முன் -
சனடுப்ப்றகு முன் முன்னாள் ஜனா-
திபதி ்மததிரிபா்ல சிறிகென உள்-
ளிட் சு்நதிரக �டசியினர் �்ந் 

சபாதுத க்ர்் -
லில சபாதுஜன 
ச ப ர மு ன வின் 
்ாம்ர சின்-
னததில ்ான் கபாடடியிட்ார்�ள் 
என்ப்் ம்றநது செயறப்ககூ் 
ச்னவும் அ்மசெர் பிரென்ன ரண-
துங்� ச்ரிவிததுள்ைார்.

ச�ாழும்பில ந்்சபற-
றுள்ை நி�ழ்சொன்றின்

தென்னாபிரிக்க நனாடு்களிலிருந்து:
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ச்ன்னாபிரிக�ாவில கமாெமான 
புதிய ெ்� திரிபு ்ெர்ஸ   பரவும் 
நி்்லயில �்ந் 14 நாட�ளுககுள் 
ச்ன்னாபிரிக�ா, நமீபியா, சபாய்்ஸ-
ொனா, சிம்பாப்கெ, ச்லஷகனா 
மறறும் சுொசி்லாநது ஆகிய நாடு�ளில 
இருநது இ்லங்்�ககு எந் சுறறு்லாப் 
பயணி�ளும் ெரு்� ் ரவில்்லசயன 

சுறறு்லாதது்்ற அ்மசசு ச்ரிவிததுள்-
ைது. சுறறு்லா அபிவிருததி 
அதி�ார ெ்பயின்

ஒமிக்ரான் புதிய 'க�ராவிட்19' பிறழ்வு
இலங்�ககுள் வ்ககூடிய அபராயம்

ச்ன்னாபிரிக�  ெ்லயததில அ்்யா -
ைம் �ாணப்படடுள்ை ஒமிகரான் புதிய 
க�ாவிட19  பி்றழ்வு ச்ாற்றாைர்�்ை 
அ்்யாைம் �ாணப்ற�ா� மரபணு 

பரிகொ்்ன�்ை துரி்ப் -
படுத் சு�ா்ார அ்மசசு 
தீர்மானிததுள்ைது.

இ்ற�ான அ்னதது 

அைவுக�ால�்ையும் சு�ா்ார அ்மசசு 
முன்்ெததுள்ை்ா� ஸ்ரீ ஜயெர்்னபுர 
பல�்்லக�ழ�  ஒவொ்ம, கநாசய -
திர்ப்பு மறறும் மூ்லககூறறு மருததுெபீ -
்ததின் பிரிவின் பணிப்பாைர் ச்ாக்ர் 
ெநதிம ஜீெந்ர ச்ரிவித்ார். 
புதிய பி்றழ்வு எந் கநரததிலும்

நாெலர் கலாசார மண்டப புனர்மப்பு;
யாழ் மாநகரச்பயில் கலந்து்ரயாடல்

ஸ்ரீ்லஸ்ரீ ஆறுமு�நாெ்லர் சபருமா-
னின் 142 ஆெது ஜனன தினத்் 
முன்னிடடு இநது ெமய, �்லாொர அலு-
ெல�ள் தி்ணக�ைததின் செயறறிட-
்ங்�ளில ஒன்்றான நாெ்லர் �்லாொர 
மண்பத்்ப் புனர்மத்லும் 
நாெ்லர் சபருமானின் பணி�்ை 

அ்ன் மூ்லமா� முன்சனடுத்ல என்்ற 
செயறறிட்ததுக�்மொ� இநது 
ெமய, �்லாொர அலுெல�ள் தி்ணக-
�ைததிறகுச சொந்மான நாெ்லர் 
�்லாொர மண்பததில நாெ்லர் 
பணி�்ை யாழ். மாந�ர 
ெ்பகயாடு இ்ணநது

கனம்ை காரணமாக நீர்மின் 
உறபத்தி 75 வீதமாக அதிகரிப்பு

அண்மயில சபய்் �னம்ழ �ார -
ணமா� நாடடின் நாைாந் மின்ொரத 
க்்ெயில சுமார் 75 ெ்வீ்மா� நீர் 
மின் உறபததி அதி�ரிததுள்ைது. ்ற-
சபாழுது தினமும் சுமார் 44 ஜி�ாகொட   
நீர் மின்ொரம் உறபததி செய்யப்படுெ -
்ா� மின்ெகதி மறறும் எரிெகதி அ்மச -
சின்  ஊ்�ப் கபசொைர் சு்லக்ஷன ஜய-
ெர்த்ன ச்ரிவிததுள்ைார். 

நீர் மின் உறபததிககு பயன்படுத -
்ப்படும் பிர்ான நீர்தக்க�ங்�ளின் 
சமாத் நீர் ச�ாள்ைைவு 94 வீ்த்் 

அணமிததுள்ை்ா�வும் அெர் சுடடிக -
�ாடடினார். சி்ல நீர்தக்க�ங்�ளின் நீர்-
மட்ம் 100 வீ்த்் எடடியுள்ைது. 
விகக்ாரியா,ரநச்னி�்ல மறறும் 
ச�ாதம்்ல நீர்மட்கம இவொறு 
உயர்நதுள்ைது.

நீர் மின் உறபததியில இத்்�ய 
அதி�ரிப்பு ்றகபா்்ய ச்ா்லர் 
சநருக�டி நி்்லயில  ெறறு ஆறு்்்ல 
அளிப்ப்ா� அறிவிக�ப்படுகி்றது. 
நீர்மின் உறபததி கு்்றொ� 
இருந்ால  அனல மின்

ம்ையுடனான காலநி்ல 
பமலும சில தினஙகளுககு

இரு ெருடஙகளில் 10 பில். வடாலர்
ெருமானம வபறறுகவகாள்ெபத இலககு

சிகிச்ச வபறறு ெந்த 
06 ெயது சிறுமி உயிரிைப்பு 
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நாடடில நி்லவும் ம்ழயு்னான சீரற்ற �ா்லநி்்ல 
கமலும் மூன்று தினங்�ளுககு ச்ா்ரும் என்ன ெளி-
மண்்லவியல தி்ணக�ைம் ச்ரிவிததுள்ைது. 

அ்றகிணங்� நாடடின் சி்ல 
பகுதி�ளில 100 மிலலி மீற-
்றருககும் அதி�மான ம்ழ வீழ்சசி பதிொ�-
்லாம் என எதிர்பார்க�ப்படுெ்ா�ம் தி்ணக-
�ைம் ச்ரிவிககி்றது.

�டும் ம்ழ �ாரணமா� சி்ல நீர்தக்க�ங்�ளின் நீர்-
மட்ம் அதி�ரிதது �ாணப்படடுள்ை்ா�வும் அ்ற-
கிணங்� இரணடு நீர்தக்க�ங்�ளின் ொன்-
�்வு�ள் தி்றக�ப்படடுள்ைன என்றும்

குறிஞ்சாக்்கணி படகு விபத்து;

சராட்செெ குறூப் நிருபர் - -அப்துல ஸ்லாம் யாஸீன் 

திருக�ாணம்்ல, -கிணணியா குறிஞொகக�ணி இழு்ெப்-
ப்கு விபததில �ாயம்்நது சிகிச்ெ சபறறு ெந் சிறுமி-
சயாருெர் சிகிச்ெ ப்லனின்றி உயிரிழநதுள்ை்ா� கிணணியா 
சபாலிஸார் ச்ரிவித்னர்.    �்ந் (23) கிணணியா 
குறிஞொகக�ணி இழு்ெப்ப்கு விபததில 

மகாவலி கங்கக்குள்
கார் கவிழ்ந்து
ஒருெர் பலி

�ணடி – இலுககமா்ர பகு-
தியில ம�ாெலி �ங்்�ககுள் 
�ாசரான்று �விழ்நது விபத -
துககுள்ைானதில, �ாணாமற -
கபான நபர் ெ்்லமா� 
மீட�ப்படடுள்ைார்.

அரசாஙகத்திலிருந்து விலகமாடபடாம;
சு.க வசயலாளர் தயாசிறி வதரிவிப்பு 

அரொங்�ததில இருநது 
வி்லகுெ்ற�ான எந் தீர்மா-
னமும் எடுக�ப்ப்வில்்ல 
என ஸ்ரீ்லங்�ா சு்நதிரக �டசி-
யின் சபாதுச செய்லாைர் இரா-
ஜாங்� அ்மசெர் ்யாசிறி ஜய-
கெ�ர ச்ரிவிததுள்ைார்.  

அரொங்�ம் ச்ா்ர்பில 
சி்ல விமர்ெனங்�ள் இருந்ா-
லும் ச்ா்ர்நதும் அரொங்�தது்ன் 
இ்ணநது செயறப் எதிர்பார்ப்ப்ா�-
வும் அெர் சுடடிக�ாடடியுள்ைார்.  

குருணா�லில ந்்சபற்ற நி�ழ்-
சொன்றி ன்  பின்னர் இராஜாங்� அ்மச-

ெர் ் யாசிறி ஜயகெ�ர ஊ்�ங்�-
ளுககு �ருதது செளியிட்ார்.  

"அரசிலிருநது வி்ல� 
எந் முடிவும் எடுக�ப்ப -்
வில்்ல. ஒவசொருெரும் 
ஒவசொருவி்மான பிரொரங்-
�ள் செய்கி்றார்�ள். அ்்ப் 
பறறி நாங்�ள் �ெ்்லப்ப -்
வில்்ல. நாங்�ள் இன்னும் 

அரொங்�தது்ன் இ்ணநது செயலபடு-
கிக்றாம்." என்்றார்.    அரொங்�ததின் மீது 
உங்�ளுககு ஏமாற்றம் இல்்லயா? என 
எழுப்பப்பட் க�ள்விககுப் 
பதி்லளிததுள்ை அெர்,   

நாடடில் வகாபரானா வதாறறு  
தினமும 700 பபர் ெ்ரயில் பதிவு  
நாடடில �்ந் இரணடு 

தினங்�ைா� தினமும் 700  
ச�ாவிட19 ச்ாற்றாைர்�ள் பதி-
ொெ்ா� இராணுெத ்ைபதி 
சஜனரல ெகெநதிர சிலொ ச்ரி-
வித்ார்.  

திருக�ாணம்்லயில இராணு-
ெததின் 22ஆெது ப்்ப்பிரி-
வில  (27) ந்்சபற்ற கெ்னப் 
பெ்ை உறபததி�்ை உததிகயா�பூர்ெ-
மா� இ்லங்்� ்லகசபாஹர நிறுெனத-

திறகு ்�யளித்ார். இ்ன் பின் 
இ்ம்சபற்ற    ஊ்� ெநதிப்பி-
க்லகய அெர் கமற�ண்ொறு 
ச்ரிவித்ார்  

அதது்ன் ்றகபாது 
நாசைான்றுககு 15 ச்ா்க�ம் 
30 ெ்ரயி்லான மரணங்�ள் 
பதிொகுெ்ா�வும் இ்றகுள் 70 
ெயதுககு கமறபட்ெர்�ள் அதி-

�மா� �ாணப்படுெ்ா�வும் 
அெர் கமலும் ச்ரிவித்ார்.  

உருமாற்றம்ைந்த 'ஒமிக்்ரான்'

உருமாற்றம்்ந் ஒமிககரான் 
என சபயரி்ப்பட் புதிய ெ்� 
ச�ாகரானா ்ெர்ஸ �ண்றியப் -
படடிருப்ப்்யடுதது, ச�ாகரானா 
பாதிப்பும் அதி�ரிதது ெருெ்ால, 
ச்ன்கிழககு ஆசிய நாடு�ள் மிகுந் 

விழிப்பு்ன் இருக� கெணடுசமன்று 
உ்ல� சு�ா்ார அ்மப்பு எசெ-
ரிக்� விடுததுள்ை்.  

்்தயி்ை, ஆ்ை உற்பத்தி ஏறறுமதி:

க்லாரன்்ஸ செலெநாய�ம், ஷம்்ஸ 
பாஹிம்

ஆ்்த ச்ாழில து்்ற மறறும் 
சபருநக்ாட் ்�தச்ாழில உற-
பததி ஏறறுமதி மூ்லம் எதிர்ெரும் 
இரணடு ெரு்ங்�ளில 10 பிலலியன் 
அசமரிக� ச்ா்லர்�்ை ெருமான -
மா� சபறறுகச�ாள்ை முடியசமன 
சபருநக்ாட் ்�தச்ாழில அ்மச-
ெர் ரகமஷ் பததிரண (27) பாராளு -

மன்்றததில ச்ரிவித்ார். நாடடிறகு 
ஆ்்த ச்ாழில உறபததி ஏறறுமதி 
மூ்லம் இவெரு்ததில 4.8 பிலலியன் 
அசமரிக� ச்ா்லர் ெருமானத்் 
சபறறுக ச�ாள்ை முடியசமன குறிப் -
பிட் அ்மசெர் எதிர்ெரும் இரணடு 
ெரு்ங்�ளில ஆ்்த ச்ாழில உற -
பததி ஏறறுமதி மறறும் சபருநக்ாட் 

் � த ச ் ா ழி ல 
து்்ற ஏறறுமதி 
மூ்லம் 10 பிலலி-
யன் ச்ா்லர்�்ை 
ச ப ற று க ச � ா ள் -
ெக் அரொங்�த-
தின் இ்லக�ாகும் என்றும் 
அெர் ச்ரிவித்ார். 

நாட்டில் ்மலும் 532 ககாவிட்   
க்தாற்றாளரகள் அ்ையாளம்  

நாடடில கமலும் 532 ச�ாவிட 
ச்ாற்றாைர்�ள் அ்்யாைம் 
�ாணப்படடுள்ை்ா� இராணு-
ெத ்ைபதி சஜனரல ெகெநதிர 
சிலொ ச்ரிவித்ார். இ்ற�-
்மய, நாடடில இதுெ்ர அ்்யாைம் �ாணப்-
பட  ்சமாத  ்ச்ாறறு நபர்�ளின் எணணிக்� 
562,000 ஆ� அதி�ரிததுள்ைது. இக்கெ்ை, 
நாடடில ச�ாவிட ச்ாறறுககுள்ைாகி உயிரிழந-
க்ாரின் எணணிக்� 14,305 ஆ� அதி�ரிததுள்-
ைது.   

-தடுப்பூசி ஏற்றிக க்கசாண்டு மீண்டும  
க்லவதற்கு வநதவர்்க்ே அவர்்கள்  

சுற்றுலசாத்துமை அமைச்ர் 
பிர்ன்ன ரணதுங்க கதரிவிப்பு சுற்றுலசாத்துமை அமைசசு கதரிவிப்பு

கடந்த 14 நாடகளுககுள் சுறறுலா
பயணிகள் எெரும ெரவில்்ல

க்தாற்றாளரக்ள அ்ையாளம் காண
மர்பணு ்�ா்த்ைக்ள  துரி்தப்படுத்்த

சுகா்தார அ்மச்சு நைவடிக்்க
மிகவும்  ்பயஙகரமாை பி்றழ்வு 

இதுகவை விஞ்ானிகள் க்தரிவிபபு

வதன்கிைககாசிய நாடுகள் மிகுந்த  
விழிப்புடன் இருகக பெண்டும 

WHO எச்ரிகம்க  

நசாட்டின சில பகுதி்களில 100 
மிலலி மீற்ைர் ைமழ வீழ்சசி எதிர்பசார்ப்பு

அமைச்ர் ர்ைஷ் பத்திரண கதரிவிப்பு

இநதிய தூதுவரின தமிழ்க விஜயம:

நீண்டகால பிரசசி்னகளுககு
தீர்்ெப் வபற  ெழிெகுககும

வதன்னாபிரிககாவில் பரவும ஒமிகரான்
திரிபு ்ெரஸ் நாடடுககுள் ெரும அபாயம
நசாட்டின எலமல்களில தடுப்பு  நடவடிகம்க்கள் அவசியம

க்கசாழுமபு பசாது்கசாப்பு கூட்டுககுழுை வழி்கசாட்டலில  

இந்தியா - இலங்க - மா்லதீவு  
முத்தரப்பு கூடடுப் பயிறசி நி்றவு  
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ஒமிக்ரோன் திரிபுககு எதிரோக  
மருந்து நிறுவனஙகள் ஆய்வு

புதிய ஒமிக்ரோன் 
வகை கைோ்ரோனோ 
கவரஸ் திரிகை சமோ-
ளிககும் ஆற்றல் 
இருபைதோை முன்னணி 
மருந்து தயோரிபபு நிறு-
வனஙைள் கதரிவித்துள்-
ளன.  

்தகவபைட்ோல், 
100 நோளுககுள் புதிய 
தடுபபு மருந்கதத் தயோ-
ரித்து விநி்யோகிகை 
முடியும் என்று கைசர் 
- ை்யோஎன்க்க உறுதி-
யளித்துள்ளது.  

புதுவகை கைோவிட-19 கவரஸுககு 
எதிரோைத் தனது தடுபபு மருந்து 
எபைடி ்வகை கசய்கி்றது என்ைது 
குறித்த தரவுைகள 2 வோரத்தில் 
திரட் நிறுவனம் திட்மிடடுள்-
ளது.   தரவுைள் கிக்பைதன் மூைம் 
தடுபபு மருந்தில் ஏ்தனும் மோற-
்றஙைள் கசய்ய ்வண்டுமோ என்ைது 
கதரியவரும் என்று கைசர் - ை்யோ -
என்க்க கூறியது.  

ஒமிக்ரோன் கவரஸ் வகைககு 
ஏற்ற கூடுதல் பூஸ்்ர் தடுபபூசிகய 
உருவோகைவுள்ளதோை கமோ்ர்னோ 

நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது. கநோவோ -
வகஸ் மருந்துத் தயோரிபபு நிறுவ-
னம், புதிய தடுபபுமருந்கத உருவோக -
குவதில் மும்முரம் ைோடடிவருகி்றது. 
தடுபபுமருந்து அடுத்த சிை வோரஙை-
ளில் ்சோதகனநிகைககு தயோரோகைப-
ைடும் என்றும் அது நம்பிககை கதரி-
வித்துள்ளது.  

ஒமிக்ரோன் திரிபுககு எதிரோை தமது 
தடுபபூசி ்சோதகனகய ஏறைன்வ 
ஆரம்பித்துவிட்தோை ்�ோன்சன் 
அன்ட ்�ோன்சன் நிறுவனம் குறிப-
பிடடுள்ளது.     

ககோ்ரோனோ புது திரிபுககு  
இரு கெயரகள் தவிரப்பு

கதன்னோபிரிகைோ -
வில் ைண்டுபிடிகைப-
ைடடிருககும் புதிய 
கைோ்ரோனோ திரிபுககு 
கி்ரகை அைர வரிகச -
யின் இரண்டு எழுத்-
துைகள தவிர்த்து 
உைை சுைோதோர 
அகமபபு கையர் 
சூடடியுள்ளது.  

புதிய கைோ்ரோனோ 
திரிபுைளின் நீண்் 
விஞ்ோன கையர்ை-
ளுககு மோற்றோை்வ 
கி்ரகை எழுத்துைள் கையரோை சூட-
்பைடடு வருகின்்றன. இவவோறு 
ஏறைன்வ 12 கி்ரகை எழுத்துைளின் 
கையர் சூட்பைடடுள்ளன.   

இந்நிகையில் ை்ந்த வோரம் கதன் -
னோபிரிகைோவில் அதிை மரைணு 
பி்றழ்வுைளு்னோன புதிய கவரஸ் 
திரிபுககு அைர வரிகசயில் அடுத்து 
உள்ள நூ அல்ைது ஷி என்்ற கையர்-
ைகள தவிர்த்திருககும் உைை சுைோதோர 
அகமபபு அதறகு ஒமிக்ரோன் என்று 
கையர் சூடடியுள்ளது.   

இதில் நூ என்்ற கையர் ‘நியூ’ என்்ற 

ஆஙகிைச் கசோல்லு்ன் குழபைத்கத 
ஏறைடுத்தக கூடும் என்று குறிபபிட-
டிருககும் உைை சுைோதோர அகமபபு 
ஷி என்்ற கையர் சீனோ �னோதிைதியின் 
கையர் என்ை்தோடு அது கைோதுவோன 
குடும்ைப கையரோை ையன்ைடுத்தப -
ைடுவதோல் அந்தப கையர் தவிர்கைப-
ைடடுள்ளது.    எந்த ஒரு ைைோசோர, 
சமூை, ்தசிய, பிரோந்திய, கதோழில் -
முக்ற அல்ைது இனக குழுகை-
களயும் தோககுவகத தவிர்ககும் 
வகையில் கையர் சூட்பைடுவதோை 
அந்த அகமபபு குறிபபிடடுள்ளது.     

வவரஸ் திரிவெ கண்டுபிடிதததற்கு  
தண்்டவன: கதன்னோபிரிககோ கவவை

பு தி ய 
க ை ோ ் ர ோ ன ோ 
க வ ர ஸ் 
வகைகயக ைண்-
் றிந் த த ற ை ோ ை த் 
தோன் தண்டிக -
ை ப ை டு வ த ோ ை 
கதன்னோபிரிகைோ 
ைவகை கதரிவித்-
துள்ளது.  

கதன்னோபிரிக -
ைோவில் ஒமிக -
்ரோன் வகை 
கைோ்ரோனோ கவரஸ் முதலில் ைண்-
்றியபைட்கத அடுத்து, அதறகும் 
அகத ஒடடிய மற்ற சிை நோடுைளுக-
கும், ைை உைை நோடுைள் ையணத் 
தக் விதித்தன.  

மரைணுக கூறுைகளத் தி்றம்ை் 
ஆரோய்ந்து, புதிய வகை கவரகஸ 
விகரவில் ைண்்றிந்ததறகுத் தோன் 
இபைடித் தண்டிகைபை்ைோமோ? 
என்று அந்நோடடு கவளியு்றவு 
அகமச்சு வினவியுள்ளது.  

தி்றன்மிகை அறிவியல் ்ோனம் 
ைோரட்பை் ்வண்டு்ம தவிர, 
இபைடி தண்டிகைபை்ககூ்ோது 
என்று அது கூறியது.  

புதிய வகை கவரஸ் உைகின் 

மற்ற ைை நோடுைளிலும் கதன்ைடடுள்-
ளதோை கதன்னோபிரிகைோ கூறியது. 
இஸ்்ரலும், கைல்ஜியமும் தஙைள் 
நோடுைளில் கவரஸ் வகை ைண்்றி-
யபைட்கத உறுதி கசய்துள்ளன.  

உைை சுைோதோர அகமபபு, ‘ைவ-
கைககுரிய’ கவரஸ் வகைைளின் 
ைடடியலில் ஒமிக்ரோகனச் ்சர்த்-
துள்ளது. அது க்ல்்்ோகவக ைோட-
டிலும், அதி்வைத்தில் ைரவககூடிய-
தோை வகைபைடுத்தபைடடுள்ளது.   

இந்த புதிய கவரஸ் திரிபு கிட-
்த்தட் கதன்னோபிரிகைோவின் 
அகனத்து மோைோணஙைளிலும் அதி-
ைரித்து வருவதோை உைை சுைோதோர 
அகமபபு குறிபபிடடுள்ளது.     

புதிய க�ொர�ொனொ திரிபு பல நொடு�ளிலும்  
அடையொளம்: விழிப்பு நிடல அதி�ரிப்பு
புதிதோை அக்யோளம் ைோணபைடடிருக -

கும் ஒமிக்ரோன் கைோ்ரோனோ கவரஸ் திருபு 
ைறறிய அச்சம் உைகைஙகும் ைரவி உள்ளது. 
இந்த கதோறறுககு எதிரோை தமது மகைகள 
ைோதுைோபைதறகு உைை நோடுைள் ்ைோரோடி 
வருகின்்றன.   

இந்த புதிய மரைணு பி்றழ்வு, ்வைமோை 
ைரவககூடியது என்று கூ்றபைடடுள்ளது. 
கதன்னோபிரிகைோவில் ை்ந்த வோரம் ைண்டு -
பிடிகைபைட் இந்த திரிபு அவுஸ்தி்ரலியோ, 
பிரிட்ன், க�ர்மனி, இஸ்்ரல், இத்தோலி, 
கசக குடியரவு மறறும் க�ோஙகைோங என 
ைை நோடுைளிலும் அக்யோளம் ைோணபைட -
டுள்ளது.   

ஒமிக்ரோன் அச்சம் ைோரணமோை அகனத்து 
கவளிநோட்வர்ைளும் இஸ்்ரலுககுள் 
நுகழய இஸ்்ரல் தக் விதித்துள்ளது. 
இந்தத் தக் இரண்டு வோரஙைளுககு விதிக -
ைபைடடுள்ளது. கதன்னோபிரிகைோ உடை் 
சிவபபுப ைடடியலில் உள்ள நோடுைளில் 
இருந்து திரும்பும் இஸ்்ரலியர்ைள் நிர்ண -
யிகைபைட் ்�ோட்ல்ைளில் ஏழு நோடைள் 
தனிகமபைடுத்த விதிகைபைடடுள்ளனர்.   

இஸ்்ரலில் புதிய திரிபு என்று சந்்த -
கிகைபைடும் ஏழு சம்ைவஙைள் அக்யோ -
ளம் ைோணபைடடிருபை்தோடு மோைோவியில் 
இருந்து வந்த ஒருவருககு ஒமிக்ரோன் திரிபு 
இருபைது உறுதி கசய்யபைடடுள்ளது.   

கதன்னோபிரிகைோவில் இருந்து வந்த இரு -
வரி்ம் புதிய கவரஸ் திரிபு இருபைகத 
அவுஸ்தி்ரலியோ உறுதி கசய்துள்ளது. இந்த 
இருவரும் முழுகமயோை தடுபபூசி கைற்ற -
வர்ைள் என்ை்தோடு அவர்ைளி்ம் ் நோய் அறி -
குறிைள் அக்யோளம் ைோணபை்வில்கை 
என்று அந்நோடடு சுைோதோர அகமச்சு குறிப -
பிடடுள்ளது.   

இந்நிகையில் அவுஸ்தி்ரலியோ, கதன் 
கைோரியோ, ைஙைளோ்தஷ், மோகைதீவு என 
ைை நோடுைளும் கதறகு ஆபிரிகைோவில் 
இருந்து வரும் கவளிநோட்வர்ைளுககு 
தக் விதித்துள்ளன.   

ஐ்ரோபைோவில் கநருகைடி   
ஐ்ரோபைோவின் ைை நோடுைளிலும் ஒமிக -

்ரோன் திரிபு என சந்்தகிகைபைடும் கதோறறுச் 
சம்ைவஙைள் அக்யோளம் ைோணபைடடிருக -
கும் நிகையில் அந்த பிரோந்தியத்தில் தீவிர 
ையணக ைடடுபைோடுைள் விதிகைபைடடு 
வருவ்தோடு கவரஸ் கதோறக்ற ைடடுபை -
டுத்துவதில் ்ைோரோடி வருகி்றது.   

்மறகு ஆஸ்திரியோவின் அன்பிரககில், 
கதன்னோபிரிகைோவில் இருந்து அண்கமயில் 
வந்த ஒரு ையணியி்ம் புதிய கவரஸ் திரிபு 

என சந்்தகிகைபைடும் ்நோய்த் கதோறறு 
அக்யோளம் ைோணபைடடுள்ளது.   

மறுபு்றம் நமீபியோவில் இருந்து வந்த ஒரு -
வரி்ம் ஒமிக்ரோன் திரிபு அக்யோளம் 
ைோணபைட்தோை கசக குடியரசு கதரிவித் -
துள்ளது. இந்தத் கதோறறுககு உள்ளோனவ -
ரு்ன் ையணித்த ஏழு ்ைர் மீது கவரஸ் 
்சோதகன ்மறகைோள்ளபைடடிருபைதோை 
அதிைோரிைள் குறிபபிடடுள்ளனர்.   

ை்ந்த சனிககிழகம பிரிட்ன், க�ர்ம -
னியில் இரு சம்ைவஙைள் மறறும் இத்தோலி -
யில் ஒன்று என புதிய கவரஸ் திரிபு அக் -
யோளம் ைோணபைடடுள்ளது. கநதர்ைோந்து 
மறறும் கசக குடியரசில் இந்த புதிய திரிபு 
என சந்்தகிகைபைடும் ைை சம்ைவஙைளும் 
அக்யோளம் ைோணபைடடுள்ளன.   

இதில் கதன்னோபிரிகைோவில் இருந்து வந்த 
61 ்ைரி்ம் கைோவிட-19 இருபைது அக் -
யோளம் ைோணபைடடுள்ள நிகையில் இவர் -
ைளுககு புதிய திரிபு ஏறைடடுள்ளதோ என்று 
கநதர்ைோந்து நிர்வோைம் ஆரோய்ந்து வருகி்றது.   

இந்த புதிய திரிபு ஏறைன்வ தமது 
நோடடில் இருகைக கூடும் என்று அகமரிக -
ைோவின் முன்னணி கதோறறு்நோய் நிபுணர் 
க்ோக்ர் அன்தனி ைவுச்சி கதரிவித்துள் -
ளோர். எனினும் அந்த நோடடில் இதுவகர 
இந்த கதோறறுச் சம்ைவஙைள் அக்யோளம் 
ைோணபை்வில்கை.   

ஒமிக்ரோன் கவரஸ் திரிபு மீண்டும் 
்நோய்த் கதோறறு ஏறைடும் அச்சுறுத்தல் 
உள்ளது என்றும் அதில் ைவகை அளிகைககூ -
டிய சிை மரைணு பி்றழ்வுைள் அக்யோளம் 
ைோணபைடடிருபைதோைவும் உைை சுைோதோர 
அகமபபு குறிபபிடடுள்ளது.   

ைை உைை நோடுைள் இந்த கவரஸுககு 
எதிரோன ைடும் ந்வடிககைைகள எடுத்து 
வரும் நிகையில் இதகன ஒரு “ைவகை -
யளிககும் கவரஸ் திரிைோை்வ” உைை 
சுைோதோர அகமபபு அக்யோளபைடுத்தியுள் -
ளது. இந்த திரிபு அதிை கதோறறுத் தன்கம 
கைோண்்து, உயிரோைத்துக கைோண்்து 
மறறும் தடுபபூசிகய தவிர்கைக கூடிய 
தன்கம கைோண்்து என்ைது ைறறி ்மலும் 
ஆய்வு ்மறகைோள்ள ்வண்டி இருபைதோை 
அந்த அகமபபு குறிபபிடடுள்ளது.   

“இந்தத் திரிபு கைரும் எண்ணிககையோன 
மரைணு பி்றழ்வுைகளக கைோண்டிருபை -
்தோடு இந்த பி்றழ்வுைளில் சிை ைவகை 
அளிககும் ைண்புைகளக கைோண்டுள்ளன” 
என்று உைை சுைோதோர அகமபபு ை்ந்த கவள் -
ளிககிழகம கவளியிட் அறிவிபபில் குறிப -
பிடடிருந்தது.   

ஐ்ரோபைோவில் ஏறைன்வ ்நோய்த் 
கதோறறு அதிைரித்து சிை நோடுைளில் ைடடுப -
ைோடுைள் விதிகைபைட் நிகையி்ை்ய 
ஒமிக்ரோன் புதிய திரிபு அக்யோளம் 
ைோணபைடடுள்ளது. ஆஸ்திரியோ மறறும் 
ஸ்்ைோவோககியோவில் ஏறைன்வ மு்கை -
நிகை அமுல்ைடுத்தபைடடுள்ளகம குறிபபி -
்த்தகைது.   

இந்த புதிய திரிபு குறித்து முதலீட்ோளர் -
ைளிக்்ய ைவகைகய அதிைரித்திருககும் 
நிகையில் நிதிச் சந்கதைளிலும் இது தோக -
ைத்கத ஏறைடுத்தியுள்ளது.   

இந்தத் திரிபில் உள்ள அகனத்து மரைணு 
பி்றழ்வுைளும் ஆைத்தோனகவ இல்கை என் -
்றோலும், சிை பி்றழ்வுைள் ைோரணமோை இதறகு 
ைரவும் தன்கம, கதோறறும் தன்கம, உ்லில் 
அதிைமோன ைோதிபகை உண்்ோககும் தன்கம 
ஆகியவறறின் இருபைதோல் இது ைவகைக -
குரிய திரிபு என்று வகைபைடுத்தபைடடுள் -
ளது.   

இந்தத் திரிபின் இயல்பு ைோரணமோை ஏறை -
ன்வ கைோ்ரோனோ கதோறறு உண்்ோனவர்ை -
ளுககும் மீண்டும் ்நோய் கதோறறுவதறைோன 
அைோயம் உண்்ோகியுள்ளது. 

இ்த்வகள கதன்னோபிரிகைோ, புதிய 
கவரஸ் திரிபு குறித்து உைகை எச்சரித்ததற -
ைோைத் தோன் தண்டிகைபைடுவதோைவும் நியோ -
யமற்ற வகையில் ந்த்தபைடுவதோைவும் 
குக்றகூறியுள்ளது.

இதறகிக்்ய, கதன்னோபிரிகைோகவ -
விடடு கவளி்ய்ற விரும்பும் ையணிைளோல் 
அஙகுள்ள விமோன நிகையஙைளில் கநரிசல் 
நிைவுகி்றது. திடீகரனப ைை நோடுைள் கதன் -
னோபிரிகைோவிலிருந்து பு்றபைடும் விமோனங -
ைளுககுத் தக் விதித்ததோல், ையணிைள் 
கசய்வதறியோமல் திகைத்துப ்ைோயுள்ளனர். 

கபரு நொட்டில் 1200 ஆண்டு�ள்  
பழடையொன ைம்மி �ண்டுபிடிப்பு

இன்ைோ நோைரிை ைோைத்துககு 
முந்கதய ைோைத்கதச் ்சர்ந்த மம்மி 
ஒன்க்ற கைருவில் உள்ள அைழ்வோ-
ரோய்ச்சியோளர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ள-
னர்.  

தகைநைர் லிமோவின் கிழக்ை 
உள்ள ை�மர்கீைோ எனுமி்த்தில் 
இது ைண்டுபிடிகைபைடடுள்ளது.  

இறுதிச் ச்ஙகு ந்த்தப ையன்ை -
டுத்தபைட் ஓரி்த்தில் அைழ்வோ-
ரோய்ச்சி கசய்ததில் ைதபைடுத்தப -
ைட் இந்த ைழஙைோை மனித உ்ல் 
கிக்த்துள்ளது.  

இன்ைோ நோைரிைத்கத ஆடசி கசய்த 
இன்ைோ ்ைரரசு 12ஆம் நூற்றோண்டில் 
நிறுவபைட்து. இந்த மம்மி அதற -
கும் முந்கதயது என்று கதரிவிகைப-
ைடடுள்ளது.  

இந்த மம்மி மண்ணுககுள் புகதக -
ைபைடடு 800 ஆண்டுைள் முதல் 
1200 ஆண்டுைள் வகர இருகைைோம் 
என்று அைழ்வோரோய்ச்சியோளர்ைள் 
கூறுகி்றோர்ைள்.  

புகதகைபைட் இந்த உ்லு்ன் 

்சர்த்து இ்றந்த நைர் விண்ணுைை 
வோழ்வில் ையன்ைடுத்துவதறைோன 
ைக்யல்ைளோை ைை கைோருடைளும், 
உணவுப கைோருடைளும் புகதகைப -
ைடடு இருந்தன என்று அைழ்வோ-
ரோய்ச்சியோளர்ைள் கூறுகி்றோர்ைள்.  

இந்த மம்மியு்ன் ்சர்த்து அத்து -
்ன் புகதகைபைடடிருந்த கைோருட-

ைகளயும் அைழ்வோரோய்ச்சியோளர்ைள் 
்தோண்டி எடுத்துள்ளனர்.  

இந்த மம்மியின் ைோைத்கத 
இன்னும் துல்லியமோைக ைண்்றிவ-
தறைோை ்ரடி்யோ ைோர்ைன் ்்டடிங 
கதோழில்நுடைம் ையன்ைடுத்தபைட-
டுள்ளது என்று அைழ்வோரோய்ச்சியோ-
ளர்ைள் கதரிவித்துள்ளனர்.    

கைக்சிர�ொவில் பஸ் வண்டி  
வீட்டில் ரைொதி 19 ரபர் பலி

கமகசி்ைோ சிடடியில் ்நர்ந்த 
ைஸ் விைத்தில் குக்றந்தது 19 ்ைர் 
ைலியோனதோை அதிைோரிைள் கதரி -
வித்துள்ளனர்.  

ையணிைளுகைோன அந்த ைஸ் 
கநடுஞசோகையில் கசன்றுகைோண் -
டிருந்த்ைோது, ஒரு வீடடின் மீது 
்மோதியது. அதில் ்மலும் 20 ்ைர் 
ைோயமுற்றனர்.  

கமகசி்ைோவில் உள்ள சமயத் 
தளம் ஒன்க்ற ்நோககிச் கசன் -
றுகைோண்டிருந்த்ைோது, அந்தப 
ைஸ்ஸின் நிறுத்தும் விகச கசயல் 
இழந்ததோை கமகசி்ைோ ஊ்ை 
அறிககைைள் குறிபபிட்ன.  

இருபபினும், அதிைோரிைள் விைத் -
துகைோன மற்ற ைோரணஙைகள 
கவளியி்வில்கை.  

விைத்து ்நர்ந்தவு்ன், அந்த 
இ்த்துககு 10 அவசர மருத்துவ 
வோைனஙைள் அனுபைபைட்தோை 
அந்த வட்ோரத்தின் கசஞசிலு -
கவச் சஙைம் கூறியது.  

சிைர் வோன்வழியோை மருத்துவம -

கனைளுககுக கைோண்டு கசல்ைப -
ைட்னர்.   

கமகசி்யோவில் அதிை உயிர்ச்்ச -
தஙைள் கைோண்் வீதி விைத்துைள் 
இ்ம்கைறுவது வழகைமோனதோை 
மோறியுள்ளது. ை்ந்த கசபக்ம் -
ைரில் வ்ககு மோநிைமோன 
கசோ்னோரோவில் ைஸ் மறறும் டிரக 

வண்டிைள் ்மோதி 16 ்ைர் கைோல் -
ைபைடடு ்மலும் 22 ்ைர் ைோயம -
க்ந்தனர்.   

ை்ந்த ஏபரலில் கசோ்னோரோவில் 
சுரஙைத் கதோழிைோளர்ைகள ஏறறிச் 
கசன்்ற இரு ைஸ்ைள் விைத்துககுள் -
ளோனதில் 16 ்ைர் கைோல்ைபைட் -
னர்.     
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இன்ைறய சுப�னம்

28 முதல் 30 வைர

ெதாழுைக 
ேநரம்

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.00
அஸர்  - 03.22
மஃரிப்  - 05.52
இஷா  - 07.06

ேயாகம்: �த்தேயாகம்
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கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல156.79 162.96

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல223.85 232.26

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல1.7169 1.7858

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல145.77 150.65

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல265.16 273.85

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல211.85 219.78

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல198.50 202.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல143.01 149.30

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 534.00

குைவத் �னார் 665.86

ஓமான் �யால் 522.98

கட்டார் �யால் 55.29

சவூ� �யால் 53.68

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 54.81

நாணய
மாற்று

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ெதன்னா��க்கா�ல் அைடயா-
ளம் காணப்பட்டு ஐேராப்�ய நாடு-
கெளங்கும் ெபரும் அச்சத்ைத ஏற்ப-
டுத்� வரும் பு�ய ெகாேரானா ��பு 
ைவரஸ் இலங்ைகக்குள் �ரேவ�க்-
கும் அபாயம் காணப்படுவதாக அர-
சாங்க மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கம் 
எச்ச�க்ைக �டுத்துள்ளது.

ஐேராப்�ய நாடுக��ருந்து 
இலங்ைகக்கு வரும் நபர்க�ன் 
ஊடாக இந்த பு�ய ��பு ைவரஸ் 
ெதாற்று நாட்�ல் பரவ வாய்ப்புகள் 
உள்ளதாகவும் அந்த சங்கம் ெத�-
�த்துள்ளது. அதைனக் கவனத்�ற் 
ெகாண்டு நாட்�ன் எல்ைலக�ல் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்-

ைககைள உடன�யாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும்.

அத்துடன் ேமற்ப� ��பு ைவரஸ் 
நாட்�ற்குள் பரவும் அபாயம் காணப்-
படுவதாகவும் மக்கள் சுகாதார வ�-
காட்டல்

கைள முைறயாக �ன்பற்றுவது 
ெதாடர்�ல் அ�க கவனம் ெசலுத்த 
ேவண்டும் என்றும் அந்த சங்கம் 
ெத��த்துள்ளது.

அது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்-
துள்ள சங்கத்�ன் முக்�யஸ்தரான 
டாக்டர் �ரசாத் ெகாழம்பேக,

ெதன்னா��க்கா�ல் அைடயா-
ளம் காணப்பட்டுள்ள ெகாேரானா 
��பு ைவரஸ் �க பயங்கரமான 
ைவரஸாகும். அந்த ைவரஸ் 
தற்ேபாது ஐேராப்�ய நாடுகெளங்-
கும் பரவ ஆரம்�த்துள்ளது.

அதனால் பல்ேவறு நாடுகள் தமது 
நாட்டு எல்ைலகைள பாதுகாப்ப-
தற்கான பா�ய நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றன.

அரசாங்கம் கடந்த காலங்க�ல் 
ெபற்றுக் ெகாண்டுள்ள அனுப-
வத்துடன் உடன�யாக நாட்�ன் 

எல்ைலகள் மற்றும் நாட்�லுள்ள 
அைனத்து �மான �ைலயங்கள் 
துைறமுகங்கள் உள்�ட்ட பகு�க-
�ல் ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வது அவ�யம்.

அத்துடன் நாட்�ல் தற்ேபாது 
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரும் ��ஆர் 
ப�ேசாதைன மற்றும் என்�ஜன் ப�-
ேசாதைனகைள அ�க�ப்பதற்கும் 
அரசாங்கம் நடவ�க்ைக எடுக்க 
ேவண்டெமன்றும் அவர் ேமலும் 
ெத��த்துள்ளார். 

ெதன்னாபிரிக்காவில் பரவும் ஒமிக்ரான்
திரிபு ைவரஸ் நாட்டுக்குள் வரும் அபாயம்

ெகா�ட்19 ��யத்துக்கு அரச 
ஈட்டு, முத�ட்டு வங்� 05 �ல்-
�யன் ரூபாைவ நன்ெகாைடயாக 
வழங்�யுள்ளது.  

அரச ஈட்டு, முத�ட்டு வங்��-
னால், “ெசய்கடைம" ( இட்டுகம) 
- COVID -19 சுகாதார மற்றும் சமூகப் 
பாதுகாப்பு ��யத்துக்ேக, இந் ��-
யுத� வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

இதற்கான காேசாைல, அரச 

ஈட்டு, முத�ட்டு வங்��ன் 
ப�ல் ெபாது முகாைமயாளரும் 
�ரதம �ைறேவற்ற�கா�யுமான 
லுஷாந்த ரண�ங்க�னால், ஜனா-
�ப��ன் �ரத்�ேயகச் ெசயலா-
ளர் சு�ஸ்வர பண்டார�ட�ருந்து 
(26) ைகய�க்கப்பட்டது. 

அரச ஈட்டு, முத�ட்டு வங்�-
�ன் அ�கா�கள் �லரும் இதன் 
ேபாது கலந்துெகாண்டனர்.  

ெகாவிட் நிதியத்துக்கு நிதியுதவி

இைளஞர் �வகார, �ைளயாட்டுத்துைற அைமச்சு, ேத�ய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றம், இலங்ைக இைளஞர் சமூக சம்ேமளனம் ஆ�யன இைணந்து நடத்�ய ேத�ய இைளஞர் �ருது வழங்கும் �கழ்வு ெகாழும்-
�ல் அைமச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தைலைம�ல் நைடெபற்றது. �கழ்�ல் இைளஞர் ஒருவர் �ருது ெபறுவைதயும் அைமச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ உள்�ட்ட �ரமுகர்கள் அமர்ந்�ருப்பைதயும் காண்க. 
 படங்கள்: - சுதத் மல�ர

ெகாழும்பு பாதுகாப்பு கூட்டுக்குழும வ�காட்ட�ல்

இந்�யா – இலங்ைக – மாைல�வுகள் 
இைட�லான முத்தரப்பு கூட்டு கடற் 
ப�ற்�கள் கடந்த 27-, 28 ஆ�ய �க�-
க�ல் நைடெபற்றன. ெகாழும்பு பாது-
காப்பு கூட்டுக் குழுமத்�ன் வ�காட்ட-
�ன் அ�ப்பைட�ல் இந்தப் ப�ற்�கள் 
நைடெபறுவதுடன் கடற்பாதுகாப்ைப 
உறு�ப்படுத்தும் நடவ�க்ைககளுக்-
கான ஒத்துைழப்ைப ஒருங்�ைணப்ப-
தற்கான முக்�ய ெசயற்பாடாகவும் இது 
அைம�ன்றது.ெகாழும்பு பாதுகாப்பு 
கூட்டுக் குழுமத்�ன் அவதானத்துட-
னான இந்த நடவ�க்ைககள் �ைலயான 
ெசயற்பாட்டு நைடமுைறகைள தழு�-
யதாகவும் மூன்று கடற்பைட�னரதும் 
இயங்கு �றைன ேமம்படுத்து-
வதாகவும் 

இந்திய தூதுவரின் தமிழக விஜயம்:

இ ல ங் ை க � லு ள் ள 
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் 
ேகாபால் பாக்ேல அண்ைம-
�ல் த�ழகத்�ற்கு �ஜயம் 
ெசய்து  த�ழக முதல்வர்  
மற்றும் ஆளுநர் உள்�ட்ட 
மு க் � ய ஸ் த ர் க ளு டன் 
ேமற்ெகாண்ட சந்�ப்புகள் 
இலங்ைக�ன் �ண்டகால 
பல்ேவறு �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் என்ற நம்�க்-
ைகைய ஏற்படுத்துவதாக பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் �. இராதா�ருஷ்-

ணன் ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் (27) 

அது ெதாடர்�ல் கு�ப்-
�ட்ட இராதா�ருஷ்ணன் 
எம்�: 

இலங்ைக�ல் �ண்ட 
காலமாக ெதாடரும் 
இலங்ைக இந்�ய �னவர் 
�ரச்�ைன மற்றும் இலங்-

ைக��ருந்து புலம்ெபயர்ந்து இந்-
�யா�லும் ஏைனய நாடுக�லும் 
வாழும் த�ழ் மக்கள் எ�ர்-
ேநாக்கும் 

நாட்�ன் எல்ைலக�ல் உடன�யாக
தடுப்பு நடவ�க்ைககள் அவ�யம்

அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம்
அரசாங்கத்திடம் ேவண்டுேகாள்

நீண்டகால பிரச்சிைனகளுக்கு
தீர்ைவப் ெபற வழிவகுக்கும்

இராதாகிருஷ்ணன் எம்பி சைபயில் நம்பிக்ைக ெதரிவிப்பு

இந்தியா-இலங்ைக-மாைலதீவு 
முத்தரப்பு கூட்டுப் பயிற்சி நிைறவு
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�� அ��ருத்� அ�கார சைபயுடன் ெதாடர்புள்ள மக ெநகும �ர்மாண இயந்�ர �றுவ-
னத்�னால் கட்டுகம்ெபால ஆ�கமவத்ைத�ல் பு�தாக �ர்மா�க்கப்பட்ட அஸ்ேபால்ட் 
முழுைமயான கலைவ இயந்�ர ெதா�ற்சாைல�ன் உற்பத்� ப�கைள  அைமச்-
சர் ேஜான்ஸ்டன் ெபர்னாண்ேடா ஆரம்�த்து ைவத்து பார்ைவ�டுவைதப்படத்�ல் 
காணலாம். 

மக்களுக்கு பா�ப்புக்க-
ைளயும் அெசௗக�யங்கைள-
யும் ஏற்படுத்தும் அைனத்துச் 
ெசயற்பாடுகளுக்குெம�-
ராக கடுைமயான நடவ-
�க்ைககள் எடுக்கப்பட-
ேவண்டுெமன்று அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா ெத�-
�த்துள்ளார்.  

��ெநாச்� மாவட்ட அ��ருத்� 
ஒருங்�ைணப்புக் குழு�ன் �ளாய்-
வுக் கூட்டத்�ன் ேபாேத அைமச்சர் 
ேமற்கண்டவாறு ெத��த்தார்.  

ஒருங்�ைணப்புக் குழு�ன் 
இைணத் தைலவர் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா தைலைம�ல் 
(27) ��ெநாச்� மாவட்ட ெசயலகத்-
�ல் நைடெபற்ற �ளாய்வுக் கூட்டத்-

�ல் ெதாடர்ந்தும் கருத்து 
ெத��த்த அைமச்சர் ,  

"��ெநாச்� மாவட்டத்-
�ல் ெதாடர்ச்�யாக இடம்-
ெபற்று வரு�ன்ற �� �பத்-
துக்கைள �றுத்துவதற்கான 
நடவ�க்ைககள் உடன�-
யாக எடுக்கேவண்டும்.  

இடம்ெபறும் �� �பத்-
துக்க�ல் ெபரும்பாலானைவ சார-
�க�ன் கவன�னம் காரணமாகேவ 
இடம்ெபறுவதாக ெசய்�கள் ெத�-
�க்�ன்றன.  

 எனேவ,ெபா�ஸாரும் இராணு-
வத்�னரும் இைணந்து இறுக்கமான 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதன் 
ஊடாகேவ �� �பத்துக்கைள கட்-
டுப்படுத்த மு�யும்.  

அேதேபான்று ��ெநாச்� மாவட்-
டத்�ல் இடம்ெபறு�ன்ற வாள் 
ெவட்டு ேபான்ற சமூக �ேராதச் 
ெசயற்பாடுகளும் தடுத்து �றுத்துவ-
தற்கான நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்-
பட ேவண்டும்.  

மக்களுக்கு அெசௗக�யங்கைள 
ஏற்படுத்தும் ெசயற்பாடுகைள கட்-
டுப்படுத்துவதற்கு ேதைவயான 
வைக�ல் ெபா�ஸாைரயும் இரா-
ணுவத்�னைரயும் பயன்படுத்துவது 
ெதாடர்பாக யாரும் அலட்�க் ெகாள்-
ளத்ேதைவ�ல்ைல.  

எமது மக்களுக்கு ஏற்படு�ன்ற 
அெசௗக�யங்கைள கைளவதற்கு 
எமது பைட�னைரயும் எமது இரா-
ணுவத்�னைரயும் பயன்ப-
டுத்துவ�ல் எந்த�தமான 

வீதி விபத்துகள், சமூக விேராத ெசயல்களுக்கு எதிராக
கடும் நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்படேவண்டும்
அைமச்சர் டக்ளஸ் கிளிெநாச்சியில் ெதரிவிப்பு

கு�யாப்�ட்� – கடவளெகதர பகு��ல் 
�ெடான்�ல் மதுேபாைத�ல் அைம��ன்-
ைமைய ஏற்படுத்�ய இைளஞர் ஒருவர் தந்ைத-
யால் ெகாைல ெசய்யப்பட்டுள்ளார். 

மதுேபாைத�ல் இருந்த கு�த்த இைளஞர் 
தனது தந்ைதைய தாக்�யுள்ளதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர். 

அதன்�ன்னர் தந்ைத�னால் ெபால்லால் 
தாக்கப்பட்டு காயமைடந்த கு�த்த இைளஞர், 
கு�யாப்�ட்� ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்-
கப்பட்டு ��ச்ைச ெபற்று வந்த � ைல�ல் உ�-
�ழந்துள்ளார். முனமல்ெத �யைவச் ேசர்ந்த 26 
வயதுைடய இைளஞர் ஒருவேர இவ்வாறு உ��-
ழந்துள்ளார். 

ெகாைலச் சம்பவம் ெதாடர்�ல் 46 வயதுைடய 
நபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார். 

மதுேபாைதயில் குழப்பம்; 

பலஸ்�ன �ரச்�ைனைய ேமலும் 
ஒரு தசாப்தம் ��க்காது �ர்வு காண்-
பதற்கு உலக தைலவர்கள் முன்வர-
ேவண்டும். இலங்ைக அரசாங்கம் 
பலஸ்�ன மக்களுடேன இருக்�-
றது.சர்வேதச அரங்�ல் பல சந்தர்ப்-
பங்க�ல் பலஸ்�னுக்கு ஆதரவாக 
இலங்ைக ெசயலாற்�யுள்ளது என 
ெவ��வகார ராஜாங்க அைமச்சர் 
தாரக பாலசூ�ய ெத��த்தார்.  

பலஸ்�னம் ெதாடர்பாக சுேரன் 
ராகவன் எம்.� முன்ைவத்த ஒத்�-
ைவப்பு ேவைள �ேரரைண�ல் 
ப�ல் அ�த்து உைரயாற்�ய அவர்,   

 இலங்ைகயும் பலஸ்�ன ஒத்து-
ைழப்பு �னத்�ல் ைகேகார்க்�றது. 
இலங்ைக ெதாடர்ச்�யாக பலஸ்�ன 
மக்க�ன் உ�ைமக்காக குரல்ெகா-
டுத்து வரு�றது. அதன் இைறைம 
மற்றும் சுதந்�ரத்�ற்காக ஆதரவு 
ெத��த்து வரு�றது. ஐ.நா�ல் 
பலஸ்�னத்�ற்கு �ரந்தர அங்கத்து-
வம் �ைடக்கவும் ஆதரவு வழங்� 
வரு�றது. இஸ்ேரல்-−பலஸ்�ன் �ரச்-
�ைனக்கு ேபச்சுவார்த்ைத மூலம் 
�ர்வு காண ேவண்டும் என்ற �ைலப்-
பாட்�ேல எமது நாடு 
உள்ளது. 

பலஸ்தீன விவகாரத்திற்கு தீர்வு காண ேவண்டும்

தந்ைதயின் தாக்குதலில்   
இைளஞன் உயிரிழப்பு

நாம் பலஸ்தீன நாட்டு 
மக்களுடேன இருக்கிேறாம்
ஆளும் தரப்பு எதிர்த்தரப்பு எம்.பிகள் சைபயில் கருத்து
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க�ொவிட் 19 வைரஸின் மறகறொரு 
ஆபத்து மிக� புதிய பிறழ்வு

உலகுககு கபரும் அச்சுறுத்்தலொ� விளங்-
கும் க�ொவிட் 19 க்தொறறு 2019 
ஆண்டின் இறுதியில் த்தொறறம் கபறறு 

குறுகிய �ொலபபகுதியில் உல�ம் முழுைதும் பரவிய-
த்தொடு கபரும் பொதிபபுக�வளயும் ஏறபடுத்திக க�ொண் -
டிருந்தது. இத்க்தொறறின் ்தொக�மும் பரவு்தலும் �டந்த 
இரண்கடொரு மொ்தங்�ளொ� குவறைவடநது ைருகின் -
றன. இ்தறகு இத்க்தொறறின் ்தொக�த்வ்த �ட்டுபபடுத்-
துை்தற�ொன ்தடுபபூசி�ள் கபரிதும் உ்தவியுள்ளன. 
்தறதபொது இத்க்தொறறின் ்தொக�த்வ்தக �ட்டுபபடுத்துை -
்தற�ொன மொத்திவரயும் �ண்டுபிடிக�பபட்டு பயன்பொட்-
டுககு ைநதுள்ளது. 

  இம்மொத்திவரவயப பயன்படுத்்த அங்கீ�ரித்்த 
உலகின் மு்தல் நொடொ� பிரித்்தொனியொ விளங்குகின்ற 
அத்ததநரம் இலங்வ�யும் அம்மொத்திவரப பயன்ப-
டுத்்த அங்கீ�ரித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் இத்க்தொற-
றின் அச்சுறுத்்தலும் சைொலும் உலகில் முடிவுககு ைநது 
க�ொண்டிருககின்றன என்ற புதிய நம்பிகவ� த்தொறறும் 
கபறறு நொளுக�ொள் ைளர்ச்சியும் கபறறு ைந்தது. 

 இந்த நிவலயில்்தொன் இத்க்தொறறின் புதியக்தொரு 
பிறழ்வு க்தன்னொபிரிக�ொவில் �ண்டுபிடிக�பபட்டி -
ருககின்றது. இது 50 பிறழ்வு�வளக க�ொண்டக்தொரு 
திரிபொ�க �ொணபபடுை்தொ� மருத்துை விஞ்ொனி�ள் 
க்தரிவித்திருககின்றனர். இபபிறழ்ைொனது க�ொவிட் 
19 க்தொறறு இறவற ைவரயும் அவடநதுள்ள பிறழ்-
வு�வள விடவும் அதி� தை�மொ�ப பரைக கூடிய்தொ� 
இருபப்தொ�வும், அதி� ்தொக�ம் க�ொண்ட்தொ� விளங் -
குை்தொ�  க்தரிவிக�பபடுகின்றது. இத்க்தொறறு க்தன்-
னொபிரிக�ொவில் தை�மொ�ப பரவுை்தொ�க கூறபபடு -
கின்றது. 

  க�ொவிட் 19 க்தொறறொனது, 2020 ஆண்டு தம 
மொ்தமளவிலும் க்தன்னொபிரிக�ொவில் ஏற�னதை திரி -
கபொன்வறக �ண்டது. அதுதை பீட்டொ திரிபொகும். அத் -
திரிபினொலும் உலகின் பல நொடு�ளும் கபரிதும் பொதிப -
புக�வள எதிர்க�ொண்டன. ்தறதபொது அவடயொளம் 
�ொணபபட்டுள்ள பி 1.1.529 என்ற இத்திரிபும் அதி� 
அச்சுறுத்்தல் மிக�்தொ� உள்ள்தொ� மருத்துை விஞ்ொ-
னி�ள் �ருதுகின்றனர். இவைொறொன நிவலயில் உல� 
சு�ொ்தொர ஸ்தொபனம் இத்திரிபுககு  '�ைவலககுரிய 
திரிபு' என்றும் 'ஒமிகதரொன்' என்றும் கபயரிட்டுள்ளது. 

 இத்திரிபு க்தன்னொபிரிக�ொவில் மு்தலில் �ண்டு-
பிடிக�பபட்டுள்ள தபொதிலும், அயல் நொடு�ளிலும் 
பதிைொை்தொ�த் க்தரிவிக�பபடுகின்றது. இவைொறொன 
நிவலயில் க்தன்னொபிரிக�ொ உள்ளிட்ட நொடு�ளுககு 
பிரித்்தொனியொ தபொன்ற நொடு�ள் பயணத்்தவட விதித் -
துள்ளன. அந்த ைவ�யில் இலங்வ�யும் க்தன்னொபி -
ரிக�ொ, நமிபியொ, சிம்பொதப, கபட்சுைொனொ, கலஸத்தொ, 
சுைொசிலொநது ஆகிய ஆறு நொடு�ளின் பயணி�ளுககு 
14 நொட்�ளுககு ்தவடவித்திருககின்றது. இந்த நொடு�-
ளுககு பயணம் கசய்து அண்வமயில் நொடு திரும்பிய -
ைர்�ள் இருபபின் அைர்�வள ்தனிவமபபடுத்்தலுககு 
உட்படுத்திக க�ொள்ளுமொறும் த�ொரபபட்டுள்ளது. 

  அத்ததநரம், இலங்வ�வயச் தசர்ந்தைர்�ள் 
அண்வமக �ொலமொ� ஆபிரிக�க �ண்டத்திலுள்ள சில 
நொடு�ளுககு மொணிக�ல் ைர்த்்த� தநொககில் கசன்று 
ைருகின்றனர். ்தறதபொது சிலர் அநநொடு�ளில் ்தங்கி 
இருபப்தொ�வும் க்தரிவிக�பபடுகின்றது. அ்தனொல் 
அைர்�ளது நலன்�ள் க்தொடர்பிலும் �ைனம் கசலுத் -
்தபபடல் தைண்டும். 

இத்ததைவள பிரித்்தொனியொ, தேர்மனி, இத்்தொலி, 
இஸதரல், க�ொங்க�ொங் தபொன்ற நொடு�ளிலும் இத்-
க்தொறறு பதிைொகி இருபபது உறுதிபபடுத்்தபபட்டுள்ளது.

 இவைொறொன நிவலயில் இபபிறழ்வு க்தொடர்பில் 
உல�ம் முழுைதும் விதேட �ைனம் கசலுத்தும் 
நிவலவம ஏறபட்டுள்ளது. இபபிறழ்வு உலகிறத� அச்சு-
றுத்்தலொ� அவமநது விடுதமொ என்ற அச்சுமும் மக�ள் 
மத்தியில் துளிர்க�த் க்தொடங்கியுள்ளது. இநதியொவில் 
த்தொறறம் கபறறு உலகில் நூறறுககும் தமறபட்ட நொடு-
�ளுககு பரவி கபரும் பொதிபவப ஏறபடுத்திய கடல்டொ 
திரிபின் ்தொக�ம் குவறைவடநதுள்ள இந்தச் சூழலில் 
ஒமிகதரொன் திரிபு த்தொறறம் கபறறு இருபபது மக�ள் 
மத்தியில் ஏறபட்டுள்ள புதிய நம்பிகவ�வயப பொதிக-
�க கூடிய்தொ� அவமநது விடுதமொ என்ற அச்சமும் 
நிலைதை கசய்கின்றது.  

 2019 இறுதிப பகுதியில் சீனொவின் வூ�ொன் ந�ரில் 
த்தொறறம் கபறற இத்க்தொறறு இறவற ைவரயும் பல 
திரிபு�வளக �ண்டுள்ளது. அைறறில் சில திரிபு�ள் 
உலகிறத� கபரும் அச்சுறுத்்தலொ�வும் பொதிபபொ�வும் 
அவமநதிருந்தன. அவையும் ்தொக�ம் இழநது ைரும் 
சூழலில் ்தொன் இத்திரிபு �ண்டறியபபட்டிருககின்றது. 
அ்தன் விவளைொ� இபபிறழ்வு ்தங்�ள் ்தங்�ள் நொடு -
�ளுககுள் ைநது தசர்ைவ்தக �ட்டுபபடுத்துை்தற�ொன 
நடைடிகவ��ளில் ஒவகைொரு நொடும் ஈடுபட்டுள்ளது. 
அந்த ைவ�யில் இலங்வ�யும் த்தவையொன நடைடிக -
வ��வள முன்கனடுத்துள்ளது. அ்தறகு த்தவையொன 
அறிவுறுத்்தல்�ளும் சம்பந்தபபட்ட ்தரபபினருககு 
ைழங்�பபட்டிருககின்றன. 

ஆ�தை இத்திரிபு இநநொட்டுககுள் ைநது தசர்ை -
்தறகு துவண தபொ�ொ்த ைவ�யில் ஒவகைொருைரும் 
கபொறுபபுடன் கசயறபட தைண்டும். ஏகனனில் ஏற� -
னதை இத்க்தொறறின் திரிபு�ளொல் இநநொடு ்தனிவமப -
படுத்்தல் ஊடரங்கு மறறும் முடக�ங்�வள சநதித்்தது. 
அவைறொன நிவலவம நொட்டில் மீண்டும் ஏறபட இடம -
ளிக�லொ�ொது. அ்தனொல் இத்க்தொறறின் பரவு்தவலக 
�ட்டுபபடுத்தும் ைவ�யில் அடிபபவட சு�ொ்தொர ைழி�ொட் -
டல்�வள ஒவகைொருைரும் உச்சளவில் �வடபிடித்க்தொ -
ழு� தைண்டும். இவவிடயத்தில் �ையீனமொ�தைொ அசி -
ரத்வ்தயுடதனொ நடநது க�ொள்ளக கூடொது. அவைதய 
இன்வறய அைசரத் த்தவையொகும்.        
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

 கல ல்ாதவரகளைக் கைரநி த்்துக்கு ஒப்பிடுவதத 
ப�லாருத்தமலானது. கலாரணம் அவரகள் பவறும் 
நளைப்பிணஙகைலாகதவ கருதப்�டுவலாரகள்.

்தக�ா ரினத்தனாய்த ்தாகனாழு� வல்லா்னச்
கெற்ார் கெயககிடந்த தில்

குறள் தரும் சிநதனை

சர்வதேசத்ே மீண்டும் கலககம்ைய
்்வததுள்ள omicron திரிபு ்்வரஸ்!
டெ ல்டா வைரஸ் திரிவை வி் 

வீரியம் மிக்க க்கடாரரடானடா 
வைரஸ் திரிபு கெனனடாபி-

ரிக்கடாவில அவ்யடாளம் ்கடாணபைட்டுள்-
ளவெ அடுத்து உல்களடாவிய க்கடாவிட் 
அச்சுறுத்ெல மீளவும் அதி்கரித்துள்ளது. 
ரை்கமடா்க ைரவும் ெனவம ைடாய்நெ உரு -
மடாறிய புதிய ைவ்க க்கடாரரடானடா கெடாற்று 
கெனனடாபிரிக்கடாவில ்கண்றியபைட்டி-
ருபைெடா்க அ்ந்டாட்டின சு்கடாெடாரத் துவை 
அவமச்்சர் ர�டா ைடாஹலடா ்க்்நெ வியடா -
ழககிழவம கெரிவித்ெடார்.

  ஏற்்கனரை பி.1.1.529 என ைவ்கப -
ைடுத்ெபைட்் புதிய ைவ்க உருமடாறிய 
க்கடாரரடானடா வைரஸ் கெனனடாபிரிக்கடா-
வில ்கண்றியபைட்்ெடா்க ரெசிய கெடாற்-
றுர்டாய நிறுைனம் உறுதிபைடுத்திய 
நிவலயில, அவமச்்சரின இ்நெ அறிவிபபு 
முககியத்துைம் கைற்றுள்ளது.

 இெனடால உலகின அவனத்து ்டாடு -
்களும் ெற்ரைடாது உஷடாரவ்்நதுள்ளன. 
உருமடாறிய க்கடாரரடானடா வைரஸ் குறித்து 
கெனனடாபிரிக்க சு்கடாெடாரத் துவை அவமச் -
்சர் ர�டா ைடாஹலடா க்சயதியடாளர்்களி்ம் 
கூறியெடாைது:

  "்டாட்டில க்கடாரரடானடா 4 ஆம் அவல 
எதிர்ைரும் டி்சம்ைர் அலலது �னை-
ரியில ெடாக்கலடாம். மக்கள்கெடாவ்க 
க்ருக்கம் மிகு்நெ மடா்கடாணங்களில 
கெடாற்றுப ைரைல அதி்கரித்ெடாலும், அது 
க்ல்டா வைரஸின பிரிவுெடான எனை -
ெடால அவெ ்கட்டுபைடுத்தி வி்லடாம் 
என ஆரம்ைத்தில ்டாங்கள் ்ம்பிகவ்க -
ரயடாடு இரு்நரெடாம். ஆனடால இபரைடாது 

உருமடாறிய புதிய ைவ்க வைரஸ் ைரவு-
ைவெ கெளிைடா்க அவ்யடாளம் ்கணடு 
விட்ர்டாம். ்டாம் எதிர்க்கடாள்ளும் ்கண -
ணுககுப புலனடா்கடாெ எதிரிவய முனகூட்-
டிரய ்கணிபைது மி்கவும் சிரமம்.

 ஆவ்கயடால அடுத்ெ சில ்டாள்்களில 
ர்டாயத்கெடாற்றுப ைரைலின வீெம் அதி்க-
ரிக்கத் கெடா்ங்கலடாம்". 

 இரெரைவள ஏற்்கனரை ்க்்நெ ைடாரம் 
லண்னின இம்பீரியல ்கலலூரிவய 

ர்சர்்நெ தீநுணமியியல நிபுணர் ்டாம் 
பீ்கடாக எனைைர், உருமடாறிய புதிய ைவ்க 
வைரஸ் குறித்து விளக்கமடா்க ட்விட்் -
ரில குறிபபிட்டிரு்நெடார். பிரிட்்னில 
இ்நெ வைரஸ் ்கண்றியபை்விலவல 

எனைடாலும், இென மீது விஞ்டானி்கள் 
ஆரலடா்சவன ரமற்க்கடாண்னர்.

 இ்நநிவலயில, கெனனடாபிரிக்கடாவில 
உருமடாறிய வைரஸ் ்கண்றியபைட்-
்வெ ரமற்ர்கடாள்்கடாட்டி, பிரிட்்னுககு 
அைர் ட்விட்்ரில மீணடும் எச்்சரிகவ்க 
விடுத்ெடார்.

  கெனனடாபிரிக்கடாவில உருமடாறிய 
க்கடாரரடானடா வைரஸ் ்கண்றியபைட்டுள்-
ளெடாலகெனனடாபிரிக்கடா, 

 கஹடாங க்கடாங, ரைடாட்ஸ்ைனடா ஆகிய 
்டாடு்க ளில இரு்நது அலலது அ்நெ ்டாடு -
்களின ைழியடா்க ைரும் ையணி்கவள 
விமடான நிவலயத்தில தீவிர ்கண்கடா-
ணிபபுககு உட்ைடுத்துமடாறு அவனத்து 
மடாநிலங்களுககும், யூனியன பிரரெ்சங்க-
ளுககும் இ்நதிய மத்திய அரசு அறிவுறுத்-
தியுள்ளது.

இதுஒருபுைமிருக்க புதிய ைவ்க 
க்கடாரரடானடா வைரஸ் திரிபு ரைரழிவை ஏற் -

ைடுத்ெடாகென இஙகிலடா்நது விஞ்டானி 
ரைரடாசிரியர் ்கடாலம் க்சம்பிள் கெரி-
வித்துள்ளடார். புதிய ைவ்க க்கடாரரடானடா 
ஒமிகரடான குறித்து உல்க ்டாடு்கள் 
அச்்சம் அவ்்நதுள்ள நிவலயில அைர் 

இவைடாறு ்கருத்து கைளியிட்டுள்ளடார். 
"இது ரைரழிவை ஏற்ைடுத்ெடாது. 

ரமலும் எனது ்ச்கடாக்கள் இ்நெ வைரஸ் 
ையங்கரமடானது என கூறி இருககினை-
னர். ஆனடால அைர்்கள், நிவலவமவய 
மிவ்கபைடுத்தி உள்ளெடா்கரை ்டான ்கரு -
துகிரைன. இரெரைவள ெடுபபூசியடால 
கிவ்ககினை ர்டாய எதிர்பபுச்்சகதி, 
இனனும் ்கடுவமயடான ர்டாயில இரு்ந -
தும் மக்கவள ைடாது்கடாககும்” என அைர் 
்ம்பிகவ்க கைளியிட்டுள்ளடார்.

 உல்க ்டாடு்கவள அச்்சத்துககு உள்ளடாக-
கியுள்ள ஒமிகரடான வைரஸின புவ்கபை-
்த்வெ, முென முவையடா்க ரரடாமிலுள்ள 
Bambino Ges குழ்நவெ்கள்  வைத்திய-
்சடாவலயின விஞ்டானி்கரள கைளியிட்-
டுள்ளனர்.

 இவை க்ல்டா ைவ்க வைரவை 
வி் அதி்க ஆைத்ெடானவை என ்கருெ 
முடியடாது எனவும் விஞ்டானி்கள் சிலர் 
குறிபபிடுகினைனர்.

 கெனனடாபிரிக்கடாவில அவ்யடாளம் -
்கடாணபைட்டுள்ள 'ஒமிகரரடான' க்கடாவிட் 
திரிபு உல்க ்டாடு்களுககு கைரும் அச்-
சுறுத்ெலடா்க மடாறியுள்ள நிவலயில 
ைலரைறு ்டாடு்கள் ையணத் ெவ்யிவன 
அறிவித்துள்ளன. கெனனடாபிரிக்க ைவ்க 
க்கடாரரடானடா ்சர்ைரெ்ச ்டாடு்களுககு ்கலக -
்கத்வெ ஏற்ைடுத்தியுள்ளது. கெனனடாபி-
ரிக்கடா மற்றும் அென 5 அணவ் ் டாடு்களி-
ரு்நது ைரும் விமடானங்களுககு பிரிட்்ன 
ெவ் விதித்ெது. 

  கெனனடாபிரிக்கடா மற்றும் அென 7 
அணவ் ்டாடு்களிலிரு்நது அகமரிக்க 
வ்கள் அலலடாரெடார் அகமரிக்கடா ைரு-
ைெற்கு ்ை. 29 முெல அ்ந்டாடு ெவ் 
விதித்துள்ளது.

  கெனனடாபிரிக்கடா ைழியடா்க ்க்்நெ 15 
்டாள்்களில ையணம் க்சயெ கைளி்டாட் -
்ைர்்கள் ்கன்டா ைருைெற்கு அ்ந்டாடு 
ெவ் விதித்துள்ளது. ்கன்டாவை ர்சடா்்ந-
ெைர்்கள் அவைடாறு ை்நெடால 14 ்டாள்்கள் 

ெனிவமபைடுத்திக க்கடாள்ள ரைணடும் 
எனத் கெரிவிக்கபைட்டுள்ளது.

 க�ர்மனியும், கைள்ளிககிழவம 
இரவு முெல கெனனடாபிரிக்கடாவிலிரு்நது 
ையணி்கள் ைருைெற்குத் ெவ் விதிக்கப -
ைடுைெடா்க அறிவித்ெது. 

 ஐரரடாபபிய யூனியன ்டாடு்களும் கென -
னடாபிரிக்கடாவிலிரு்நது ெங்கள் ்டாடு்க-
ளுககு ைருைெற்கு ெவ் விதிக்க ஒபபுக 
க்கடாணடுள்ளன.

  பிரிட்்ன சு்கடாெடாரத் துவை அவமச் -
்சர் ்சஜித் �டாவித் கூறுவ்கயில, க்ல்டா 
ைவ்க க்கடாரரடானடாவை வி் கெனனடாபி-
ரிக்க ைவ்க க்கடாரரடானடா அதி்க ரை்கமடா்க 
ைரவும். ரமலும், ெற்ரைடாது புழக்கத்தில 
உள்ள க்கடாரரடானடா ெடுபபூசி்கள் அ்நெ 
ைவ்க க்கடாரரடானடாவை முழுத் திைனு்ன 
ெடுத்து நிறுத்ெ முடியடாது எனைது முெல-
்கட்் ஆயவில கெரியை்நெெடா்கத் கெரி -
வித்ெடார்.

இெனடால புதிய ைவ்க க்கடாரரடானடா ைர -
ைவலத் ெடுத்து நிறுத்துைெற்்கடான முன-
கனச்்சரிகவ்க ்்ைடிகவ்க்கவள உ்ன-
டியடா்க ரமற்க்கடாள்ள ரைணடும் எனறு 

அைர் கூறினடார். இரெரைடானை ்கட்டுப-
ைடாடு்கவள அமுலைடுத்துைது குறித்து 
க்ெர்லடா்நதும் ைரிசீலித்து ைருகிைது.

புதிய ைவ்க க்கடாரரடானடா மக்களி -
வ்ரய ைரவி ைடாதிபவை ஏற்ைடுத்தி 
ைரும் நிவலயில, அதுகெடா்ர்ைடான 
ெ்கைல உலக்கஙகிலும் உள்ள முெலீட்-
்டாளர்்களிவ்ரய ைரவி ைஙகுச் ்ச்நவெ-
்கவள ைடாதித்துள்ளது. 

புதிய ைவ்க க்கடாரரடானடா குறித்ெ அச்-
்சத்ெடால, ஐரரடாபைடா மற்றும் ஆசியடாவில 
முககிய ைஙகுச் ்ச்நவெ குறியீடு்கள் வீழ்ச் -
சியவ்்நென. 

அகமரிக்கடாவிலும் அ்நெ ்டாட்டுப 
ைஙகுச் ்ச்நவெ குறியீ்டான ர்டா ர�டானஸ் 
800 புள்ளி்கள் ்சரி்நெது.

 புதிய க்கடாவிட் வைரஸ் திரிபுககு 
'ஒமிகரரடான - omicron' என உல்க சு்கடாெடார 
ஸ்ெடாைனத்தினடால கையரி்பைட்டுள்-
ளது. இ்நநிவலயில, அ்நெப புதிய ைவ்க 
க்கடாரரடானடா ்கைவலககுரிய ைவ்கவயச் 
ர்சர்்நெது என உல்க சு்கடாெடார நிறுைனத்-
தின ஆரலடா்சவனக குழு கைள்ளிககி-
ழவம ைவ்கபைடுத்தியது.

கிரரக்க எழுத்து முவைபைடி அெற்கு 
‘ஒமிகரரடான’ எனகையரிட்்து. இ்நெ 
ைவ்கயடானது உல்க சு்கடாெர நிறுைனத்தின 
்கைவலககுரிய க்கடாரரடானடா ைவ்க்களில 
முெனவமயடானது ஆகும்.

க்கடாரரடானடா வைரஸ் ைல ைவ்க்களில 
ஊடுருவி ைரும் நிவலயில, ெற்ரைடாது 
புதிய ைவ்க க்கடாகரடானடா வைரைடான 
ஓமிகரரடான (omicron) கைரும் பீதிவய 
உல்க ்டாட்டு மக்களிவ்ரய ஏற்ைடுத்தி -
யிருககிைது.

இெனடால, ைல ்டாடு்களில 
ர்சடாெவனவய தீவிரபைடுத்ெ உள்ளன. 
இெனிவ்ரய புதிய ைவ்க வைரஸ் 
அச்சுறுத்ெல எதிகரடாலியடா்க கெனனடா-
பிரிக்கடாவிலவிவளயடாட்டு ரைடாட்டி்கள் 
கைகுைடா்க ைடாதிக்கபைடும் சூழல உரு-
ைடாகியுள்ளது.

திருர்கடாணமவல ்க்ற்ைரபபில 
்ஙகூரமிடும் ்சர்ைரெ்ச ்கபைல்க-
ளினடால  சிறுமீனபிடி கெடாழிலடா-

ளர்்களின ைடாழ்ைடாெடாரம் ைடாதிக்கபைடுை-
ெடா்க ்சம்ை்நெபைட்் மீனைர்்கள் வி்சனம் 
கெரிவிககினைனர். திருர்கடாணமவல 
்க்ற்ைரபபில ்ஙகூரமி்பைடும் ்சர்ை -
ரெ்ச ்கபைல்கள் குறிபபிட்் ஒரு பிரரெ -
்சத்தில ்ஙகூரமி்டாமல ்க்ற்ைரபபில 
விரும்பியைடாறு ்ஙகூரமிடுைெனடால 
சிறுமீனபிடி கெடாழிலடாளி்கள் மீனபி -
டிக்க முடியடாமல கைரும் அக்சௌ்கரியங -
்களுககு உள்ளடாைெடா்கத் கெரிவிககினை -
னர்.

திருர்கடாணமவல ்சடாம்ைலதீவு, ்சலலி 
பிரரெ்ச மீனைர்்கரள  இவைடாறு ைடாதிப -
ைவ்ைெடா்க கெரிவிககினைனர்

  ரமலும் ெடாங்கள் மீன பிடிபைெற்்கடா்க 
்க்லுககு க்சலலும் ரைடாது ்ஙகூரமி்ப-
ைட்டிருககும் ்கபைவல அணடிய ்க்ற் -
ைரபபில மீனபிடிக்க வி்டாமல ெடாங்கள் 
விரட்்பைடுைெடா்கவும், அவெயும் மீறி 
மீனபிடியில ஈடுைட்்டால இலஙவ்க 

்க்ற்ைவ்ககு அறிவித்து அைர்்கள் 
மூலம் மீன பிடிக்க ெவ் விதிக்கபை-
டுைெடா்கவும் மீனைர்்கள் கூறுகினைனர். 
ரமலும் இவைடாறு ைருவ்க ெரும் ்சர்ை-
ரெ்ச ்கபைல்கள் ர்ர்கடாலம் இலலடாமல, 
ையணிபைெற்்கடான எலவல ஒனறு இல-
லடாமல ெடாங்கள் மீன பிடிககும் பிரரெ்ச 
எலவலயினு்டா்க ையணிபைெனடால 
மீனபிடி ைவல்கள் கைட்்பைட்டு 
்டா்சம் அவ்ைெடா்க மீனைர்்கள் குற்ைம் 
சுமத்துகினைனர்.

 இவைடாறு திருர்கடாணமவலககு 
ைரும் ்சர்ைரெ்ச ்கபைல்கள் திருர்கடாண-
மவல ்க்ற்ைரபபில விரும்பிய இ்த்-

தில ்கககூரமிடுைெனடாலும் இவைடாறு 
மீனபிடி ைவல்கள் ்டா்சம் அவ்ைவெ 
ெவிர்க்க முடியடாமல உள்ளெடா்க ்சலலி 
பிரரெ்ச மீனைர்்கள் கெரிவித்ெனர்.

  இவைடாறு ைருவ்க ெரும் ்கபைல்க -
ளில ைல ்கழிவுபகைடாருட்்கள் மற்றும் 
ைடாது்கடாபபு ்கம்பி்கள் ரைடானைவை 
்க்லில வீ்சபைடுைெனடால மீனைர்்க -
ளின ைல இலட்்சம் ரூைடா கைறுமதி -

யடான ைவல்கள் ்டா்சம் அவ்கினைன. 
இவைடாறு ்சலலி ்க்ற்ைரபபில ெமது 
ைவல்களில சிககுண் ைடாது்கடாபபு 
ரைலி ்கம்பி்கவள ைலமணி ர்ர 
ரைடாரடாட்்த்திற்கு பினனர்  ெடாம் ்கவரககு 
இழுத்து ைருைெடா்கவும், சில ்ச்நெர்பைங-
்களில ெடாம் மீன பிடிக்க ையனைடுத்தும் 
ைவலவய ்க்லிரலரய விட்டுச் க்சல -
ைெடா்கவும் மீனைர்்கள் ்கைவல கெரிவிக -
கினைனர்.

  திருர்கடாணமவல துவைமு்கத்வெ 
அணமித்ெ ்க்ற்ைரபபில ்ஙகூரமிடு-
ைெற்கு  ைல ்க்ற்ைரபபுக்கள்  இரு்நெ 
ரைடாதிலும், இவைடாறு சிறுமீனபிடித் 
கெடாழிலடாளர்்கள் மீனபிடிககினை ்க்ற் -
ைரபபில இவைடாறு ்கபைல்கள் ்ங-
கூரமிட்டு ெமது ைடாழ்ைடாெடாரத்திவன 
அழிபைது மனரைெவன ெருைெடா்க 
்சலலி, ்சடாம்ைலதீவு மீனைர்்கள் கெரிவிக -
கினைனர்.

   ்க்்நெ ்கடாலங்களில திருர்கடாண -
மவல ்க்ற்ைரபபில ைவழய ரைடாககுை-
ரத்து ைடா்கனங்கள் மீன்களின இனபகை -
ருக்கத்திற்்கடா்க ்க்லில ரைடா்பைட்்ன. 
அவைடாறு ரைடா்பைட்் ைடா்கனங்களி -

னடால நீரரடாட்் ்கடாலபைகுதியில மீன-
ைர்்கள் அக்சௌ்கரியங்களுககுள்ளடாகியி-
ரு்நெனர்.  அவைடாைடான சிரமங்களுககு 
மத்தியில ெங்களது கெடாழிவல முனகன-
டுத்து ைருகினை நிவலயில, ெற்ரைடாது 
்சர்ைரெ்ச ்கபைல்கள்  ்ஙகூரமிடுைெ-
னடால ெடாங்கள் கைரும் ைடாதிபபு்கவள 
எதிர்ர்டாககுைெடா்க ்சலலி, ்சடாம்ைலதீவு 
மீனைர்்கள் கெரிவிககினைனர்.

 இவவி்யம் கெடா்ர்பில ெடாங்கள் 
மீனை ்சங்கங்கள் ஊ்டா்க உரிய அதி்கடா -
ரி்களுககு கெரியபைடுத்திய ரைடாதிலும்   
எைரும் அக்கவை க்கடாள்ளவிலவல-
கயன அைர்்கள் கூறுகினைனர்.  

 இபபிரச்சிவனககு  
அ ர சி ய ல ை டா தி ்க ள் 
மற்றும் உரிய அதி-
்கடாரி்கள் தீர்விவன 
கைற்றுத் ெருமடாறு மீன -
ைர்்கள் ரைணடுர்கடாள் 
விடுககினைனர்.

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பி்் 23
பிலவ வருடம் �ார்ததி்� மா்தம் 13ம் நாள்  திங�ட்கிழ்ம
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அப்துல் ெலாம் யாசீம்
(கராட்டகவவ குரூப் நிருபர்

டென்னாபிரிக்னாவிலிருந்து வருவவனாருககு
உலகின பல நனாடு்ள் ்ெவடெப்பு!  

டெலெனாடவ விெ வீரியமனா்ெனா? இனவறேல 
முறியடிக்ப்பெக கூடியெனா? மருத்துவ 
விஞ்னானி்ள் என் கூறுகினறேனார்ள்? 

சர்வதேச கப்பலகள நங்கூரமிடு்வோல
உளளூர மீன்வரகளின் ்வ்லகள தசேம்

சலலி பிரவெச மீ்வர்ளின வனாழவனாெனாரம் பனாதிப்பு
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நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கா-
்வும் மக்ளுக்கா்வும் 
அயரகாது உழைககும் 

அவரது புதலவர்ள், புதலவியர-
்ள் மறறும் பேரககுைநழத்ளின் 
உருவில டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர்ள் 
எம்மத்தியில வகாழ்கின்்கார என 
்ளனிப் ேல்ழலக்ை்த்தின் நுண் -
ணுயிரியல துழ்யின் சிபரஷ்ட விரி -
வுழரயகாளர மப்நதிர குணவரதன 
அவர்ள் ததரிவித்தகார.

அலரி மகாளிழ்யில ்்டநத 25 
ஆம் தி்தி பிறே்ல 'நமது ்ண்் -
ளுககு புலப்ே்டகாத நுண்ணுயிர்-
ளின் வகாழ்கழ்' எனும் தழலப்பில 
்ளனி ேல்ழலக்ை்த்தின் நுண் -
ணுயிரியல துழ்யின் சிபரஷ்ட 
விரிவுழரயகாளர மப்நதிர குண-
வரதன அவர்ள் டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ 
நிழனவுழர - 2021 ஆறறுழ்யி-
பலபய இவவகாறு ததரிவித்தகார.

சியகாபமகாேகாலி வங்ஷி் மஹகா 
நி்காயவின் மலவத்து வி்காழர பீ்டத்-
தின் அனுநகாயக்ர ்லகாநிதி நியங்-
த்கா்ட தரமகீரத்தி ஸ்ரீ சங்்ரககித விஜி-
தசிறி பதரர தழலழமயிலகான மஹகா 
சங்்த்தினர உள்ளிட்்ட பி் மதத் 
தழலவர்ள் நிழனவுழரழய தசவி -
மடுப்ேதற்கா் ்லநது த்காண்டிருந-
தனர.

ஜனகாதிேதி ப்காட்்டகாேய ரகாஜ-
ேக ஷ, ஜனகாதிேதியின் ேகாரியகார 
திருமதி அபயகாமகா ரகாஜேக ஷ, 
பிரதமர மஹிநத ரகாஜேக ஷ, பிர-
தமரின் ேகாரியகார திருமதி ஷிரநதி 
விகரமசிங்் ரகாஜேக ஷ, சேகாநகாய-
்ர மஹிநத யகாப்ேகா அபேவரதன, 
அழமசசர்ளகான சமல ரகாஜேக ஷ, 
ேசில ரகாஜேக ஷ, திபனஷ குணவர -
தன, பேரகாசிரியர ஜீ.எல.பீரிஸ், 
நிமல சிறிேகால டி சிலவகா, பரகாஹித 
அபேகுணவரதன, மஹிநத அமர-
வீர, ்டகளஸ் பதவகானநதகா, இரகா -
ஜகாங்் அழமசசர்ள், ேகாரகாளுமன்் 
உறுப்பினர்ள், ஆளுநர்ளகான 
தரகாஷகான் குணதில், விலீ ்மப், 
ரகாஜகா த்காள்ளுபர, தமகாஹமட் 
முஸம்மில மறறும் தூதுவர்ள் உள் -
ளிட்்ட ேலரும் இதில ்லநது 
த்காண்்டனர.

 முதலில டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர-
்ள் மறறும் அவரது ேகாரியகார 
மறறும் நகாட்டிற்கா் உயிரத்தி-
யகா்ம் தசயத இரகாணுவத்தி-
னழர நிழனவுகூரநது ஒரு நிமி்ட 
தமௌன அஞசலி தசலுத்தப் -
ேட்்டது. அதழன ததகா்டரநது 
டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர்ளின் 
உருவசசிழலககு மலரஞசலி 
தசலுத்தப்ேட்்டது. அழமசசர 
பரகாஹித அபேகுணவரதன  டீ.ஏ.
ரகாஜேக ஷ அவர்ளின் உருவசசி-
ழலககு மலர மகாழல அணிவித்த -
து்டன், முன்னகாள் வலய ்லவிப் 
ேணிப்ேகாளர ஏ.வீரரத்னவும் மல-

ரஞசலி தசலுத்தினகார.
 இதன் பேகாது தேலிஅத்த புவக-

தண்்டகாவ தம்மேகால ம்ளிர ்லலூ -
ரியின் மகாணவி்ள் டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ 
நிழனவு கீதம் இழசத்தனர.

டி.ஏ.ரகாஜேக ஷ நிழனவு ்லவி, 
்லகாசகார மறறும் சமூ் பசழவ்ள் 
அ்க்ட்்டழளயின் தழலவர 
அழமசசர சமல ரகாஜேக ஷ சிபரஷ்ட 
விரிவுழரயகாளர மப்நதிர குண-
வரதன அவர்ளுககு நிழனவு 
விரிவுழர ேதக்ம் அணிவிக்ப் -
ேட்டு நிழனவுழர நி்ழ்த்துவதறகு 
அழைப்பு விடுக்ப்ேட்்டது.

'நமது ்ண்்ளுககு புலப்ே்டகாத 
நுண்ணுயிர்ளின் வகாழ்கழ்' எனும் 
தழலப்பில ்ளனி ேல்ழலக்ை-

்த்தின் நுண்ணுயிரியல 
துழ்யின் சிபரஷ்ட விரிவு-
ழரயகாளர மப்நதிர குண -
வரதன அவர்ள் டீ.ஏ.ரகா-
ஜேக ஷ நிழனவுழர - 2021 
ஆறறுழ்யில ததரிவித்த -
தகாவது:

சமூ் – தேகாருளகாதகார ் கார-
ணி்ழள தேகாறுத்பத ஒரு 
பதசத்தின் விதி அழமயுபம 
தவிர, தனிப்ேட்்ட நேர-
்ளின் தசயறேகாட்டின் 
மூலம் அலல என அடிக-
்டி கூ்ப்ேடும். அது எவ -
வகா்காயினும் பதசத்தின் 
தழலவிதியில ஆைமகான 
தகாக்த்ழத ஏறேடுத்திய 
தனிப்ேட்்ட தசயல்ழள 
வரலகாறறில நகாம் ேகாரத்தி -
ருககிப்காம். விடுதழலப் 
புலி்ள் அழமப்பிறகு 
எதிரகா் பேகார புரிவதற்கா் 
மஹிநத ரகாஜேக ஷ அவர-
்ள் எடுத்த வரலகாறறு தீரமகா-
னம் அதறகு சி்நத மறறும் அழனவ -
ரும் அறிநத உதகாரணமகாகும்.

 நகாம் தழலப்பிறகுள் தசலபவகா-
மகாயின், தகாவர ஊட்்டசசத்துககும் 
நுண்ணுயிரி்ளுககும் இழ்டபய 
வலுவகான பநரடி ததகா்டரபு ்காணப் -
ேடுவதகால, தகாவர ஊட்்டசசத்தில 
நுண்ணுயிரி்ளின் ேங்கு ேறறிபய 

இன்று நகான் அதி்ம் பேச விரும் -
புகிப்ன். இன்று நமது ்வனம் 
ேகடீரியகா மறறும் பூஞழச்ள் மீது 
உள்ளது. தகாவரங்்ள், விலங்கு்ள் 
மறறும் பி் அழனத்து உயிரினங்்-
ளும் மரணத்தின் பின்னர முலப் -
தேகாருட்்ளகா் உககிப்பேகாகும்.

ேகடீரியகாக்ள் என்ேது ஒரு 
மிலலி லீட்்டரில ேத்தில ஒரு ேங்கு 
அளழவ த்காண்்ட நுண்ணுயிரகா -
கும். ஒவதவகாரு கிரகாம் மண்ணி -
லும் பிலலியன் ்ணக்கான ேகடீ-
ரியகாக்ள் வகாழ்கின்்ன. பூமியில 
பதகான்றிய முதல உயிரினம் ேகடீ -
ரியகாவகாகும். அன்றிலிருநது ்்டநத 
மூன்்ழர பிலலியன் ஆண்டு்ளகா் 
மகாறிவரும் அழனத்து சுறறுசசூைல 

நிழலழம்ளுககும் இணங்கி ேகடீ -
ரியகாக்ள் ேகாது்காப்ேகா் ்காணப்ேடு-
கின்்ன.

தகாவரங்்ளுககு மி்வும் அத்தி-
யகாவசியமகான ஊட்்டசசத்துக்ள் 
ழநட்ரஜன், தேகாஸ்ேரஸ் மறறும் 
தேகாட்்டகாசியம் ஆகும். அதறகு 
பமலதி்மகா் ்லசியம், தமகனீசி -
யம் மறறும் சலேர ஆகியன ்ணிச -

மகான அளவு பதழவப்ேடுகி்து.
இநத தகாவர ஊட்்டசசத்துக்ள் 

ஒவதவகான்றும் ஒரு ்னிம ஊட்்டச -
சத்து என்ேழத ்வனத்தில த்காள்ள 
பவண்டும். தேரும்ேகாலகான 
பசதனப் தேகாருட்்ளில இநத அத்தி -
யகாவசிய ஊட்்டசசத்துக்ள் ்காணப் -
ேடுவதகால விவசகாயத்தில பசதனப் 
ேசழளயின் ேயன்ேகாடு தவறறிய -
ளித்துள்ளது.

 பசதனப் ேசழளயின் ஊ்டகா் 
தகாவரங்்ளுககு ஊட்்டசசத்து 
கிழ்டககின்்தகா இலழலயகா 
என்ேது ததகா்டரபில ததகா்டரநது 
விவகாதங்்ள் எழுநது வருகின்்ன. 
ேல நூற்காண்டு்ளகா் பசதனப் 
ேசழளபய விவசகாயத்திறகு ேயன் -

ேடுத்தப்ேட்்டன. எமது வீட்டுத் -
பதகாட்்டத்தில நகாட்டிய மிள்காயச 
தசடிககு சகாணி உரம் அலலது மக -
கிப்பேகாகும் குப்ழே்ளின் ஊ்டகா் 
பேகாதிய ஊட்்டசசத்து கிழ்டத்தது 
என்ேழத நகாம் அறிநதிருக்வில -
ழலயகா?

இருப்பினும், பேகாதுமகான 
பசதனப் தேகாருட்்ள் அறறு 

பேகானழம தீவிர பிரசசழனயகா -
கும். ழநட்ரஜன், தேகாஸ்ேரஸ் 
மறறும் ்நத்ம் பேகான்் குறிப்பி -
்டத்தக் அளவு ஊட்்டசசத்துக்ள் 
அழனத்து இழ்சசி மறறும் மீன் 
ேதப்ேடுத்தும் ஆழல்ளின் ்ழி -
வுநீரில உள்ளன. ்்டறேகாசி சி்நத 
ழநட்ரஜன் மூலமகாகும். சமீேத் -
தில அறிமு்ப்ேடுத்தப்ேட்்ட நபனகா 
ழநட்ரஜன் மறறும் ழஹட்ரகாகஸி -
அேழ்டட்-யூரியகாவின் ேயன்ேகாடு, 
இலங்ழ் விஞ்கானி்ளின் குழு -
வினகால உருவகாக்ப்ேட்்டது. இநத 
நவீன முழ்யின் ஊ்டகா் பசதனப் 
ேசழள ேற்காககுழ்ழய தீரக் 
முடியும்.

பசதனப் ேசழள என்் தசகால -
லுககு தேகாதுவகான அரத்தம் 
மககிப்பேகாகும் தகாவர மறறும் 
விலங்கு ேகா்ங்்ள் என்ேதகால, 
யூரியகா பசதனப் ேசழளயகா் அறி -
யப்ே்டவிலழல என்்காலும், 
சமூ்ம் நம்பும் இநத ்ருத்துககு 
எதிரகா் தசன்று யூரியகா என்ேது 
முறறிலும் பசதனப் தேகாருள் என 
கூறுவது முககியமகானதகாகும் என்று 
நிழனககிப்ன்.

டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர்ள் எங்் -
ளில தேரும்ேகாலகாபனகார குைநழத -
்ளகா் இருநதபேகாது ்காலமகானகார. 
ஆனகால அவர உண்ழமயில இவ -
வுலழ் விட்டுச தசன்்காரகா என்் 
ப்ள்வி எழுகி்து.

எனது புரிதலுக்ழமய, அவர 
இநத நகாட்டு மக்ளின் எதிர்கா -
லத்திற்கா்வும், புதிய தழலமு -
ழ்யின் எதிர்காலத்திற்கா்வும் 
அயரகாது உழைககும் தனது புதல-

வர்ள், புதலவியர்ள் 
மறறும் பேரககுைநழத -்
ளின் உருவில நம்மிழ்டபய 
வகாழ்கின்்கார".

  இவவகாறு சிபரஷ்ட விரி -
வுழரயகாளர மப்நதிர குண -
வரதன ததரிவித்தகார.

்லகாநிதி நியங்த்கா்ட தர-
மகீரத்தி ஸ்ரீ சங்்ரககித விஜி-
தசிறி பதரர:

டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ ஏறறிய 
ஒளி இன்று ேரவி வருவழத 
்காணக கூடியதகா் உள்ளது. 
ஜனகாதிேதி மஹிநத ரகாஜ-
ேக ஷ ஐநதகாவது நிழ -்
பவறறு அதி்காரம் த்காண்்ட 
ஜனகாதிேதியகா் மூன்று 
தசகாப்த ் கால யுத்தத்ழத முடி-
வுககு த்காண்டு வநதழம 
இநத நகாட்டில புதிய 
விழிப்புணரழவ ஏறேடுத்-
தியது. ஒரு புதிய வளரசசி 

ேகாழத ததகா்டங்கியது. உல்பம 
இலங்ழ் ேறறி பேச ஆரம்பித்தது. 
டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷவுககு இது ததரியகா-
விட்்டகாலும், அப்பேகாது எடுக்ப்-
ேட்்ட சரியகான முடிவு்ளகால இநத 
நகாட்ழ்ட ்காப்ேகாற் முடிநதது 
என்று நகாங்்ள் நம்புகிப்காம். ்்டநத 
்கால ந்டப்பு்ழள நகாம் சரியகா் ்ற் 
பவண்டும். இநநகாட்ழ்ட ஆண்்ட 
மன்னர்ள் நகாட்டின் ேழ்டதய -
டுப்பு்ழள அ்டககினகாலும், தமிழ் 
மக்ள் எமககு எதிரி்ளகா்க ்ருதப் -
ே்டவிலழல. த்காபரகானகா ததகாறறு-
பநகாய நிழலககு மத்தியில நகாம் ஒரு 
பேரழிவு ்காலத்ழத ்்டநது வருகி-
ப்காம். த்காபரகானகா ததகாறறுபநகா -
யகால எங்்ளகால ேல வி்டயங்்ழளச 
சகாதிக் முடியகாது பேகானது.

சமூ்வியல ப்காட்ேகா்டகா் இருந-
தகாலும் சரி, அரசியல ஆயவுக ப்காட் -
ேகா்டகா் இருநதகாலும் சரி அலலது 
தேகாது அறிவகால பநகாககினகாலும் 
சரி, இநத வளரசசிப் பேகாககு 
ததகா்டரநதகால, நம் நகாட்டிறகு சுபிட் -

சம் ஏறேடும் என்ேது எமது நம்-
பிகழ்.

தேறப்காலியக கூட்டுத்தகாேனத்-
தின் தழலவர சுமித் விபஜசிங்்:

"கிைககு கிருவகாேத்துவ மக்ளின் 
தண்ணீரத் பதழவழய பூரத்தி தசய-
வதற்கா் சநதிரி்கா ஏரிழய நிரமகா -
ணித்த எமது டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர-
்ளின் 54ஆவது நிழனவு தினபம 
இன்று. 1935 இல அவரது சப்காதரர 
த்டகான் பமத்யூ ரகாஜேக ஷ ேகாரகாளு -
மன்்த்திறகு பதரநததடுக்ப்ேட் -
்டகார. அவரது மழ்விறகு பின்னர, 
டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ அவர்ள் பதரதலில 
தவறறி தேறறு ேகாரகாளுமன்்த் -
திறகு பதரநததடுக்ப்ேடுகி்கார. 
ருஹுணுவின் மக்ளின் வலுவகான 
விருப்ேத்தின் பேரிபலபய அவர 
ேகாரகாளுமன்்ம் ததரிவகானகார. டீ.ஏ.
ரகாஜேக ஷ அவர்ழள ்்டநத ்காலத் -
திலிருநது நி்ழ்்காலம் மறறும் நி்ழ் -
்காலத்திலிருநது எதிர்காலம் வழர 

ஒரு வளமகான சகதியகா் விவரிக் 
முடியும். ஐநதகாவது நிழ்பவறறு 
ஜனகாதிேதி மஹிநத ரகாஜேக ஷ, 
தறபேகாழதய ஜனகாதிேதி ப்காட் -
்டகாேய ரகாஜேக ஷ, சமல ரகாஜ -
ேக ஷ மறறும் ேசில ரகாஜேக ஷ 
ஆகிபயகார இநத நகாட்ழ்ட சுதந -
திரமகான மறறும் அபிவிருத்திய -
ழ்டநத நகா்டகா் உயரத்துவதற -
்கான அவரது ததகாழலபநகாககுப் 
ேகாரழவழய பின்ேறறுகின்்னர".

   குறித்த நி்ழ்வில பிரதமரின் 
தசயலகாளர ்காமினி தசனரத், 
பிரதமரின் பமலதி் தசயலகாளர 
ஹரஷ விபஜவரதன, தேற -
ப்காலியக கூட்டுத்தகாேனத்தின் 
தழலவர சட்்டத்தரணி சுமித் 
விபஜசிங்், இலங்ழ் பேகாககு -
வரத்து சழேயின் தழலவர சட்்டத் -
தரணி கிங்ஸ்லி ரணவ், தழலந்ர 
டீ.ஏ.ரகாஜேக ஷ நிழனவு குழுவின் 
தழலவர ஜீ.எல.்டபிள்யூ.சமரசிங்் 
உள்ளிட்்ட ேலரும் ்லநது த்காண் -
்டனர.

நாட்டுக்ா் அயராது உழைககும் தனது புதல்வர்ள்,புதலவியர, 
பேரன்ார உருவில டீ.ஏ.ராஜேக ஷ எம்்த்தியில ்வாழ்கின்ார 
அைரர் டீ.ஏ.ராஜ்பக் ஷ நிமைவுப் ப்பருமரயில் சிபரஷ்ட விரிவுமரயாளர் ைப்கந்திர குணவர்்தை

நதவூரில மூத்த ஆலிம்்ளுள்            
ஒருவரகான அஷழஷக ஏ. எல. 
இமகாம் (ேலகாஹி) அவர்ளின்  

மழ்வு மக்ழளயும் உலமகாச சமூ -
்த்திழனயும் ஆழ்நத ்வழலயில 
ஆழ்த்தியுள்ளது. சி்நத மகாரக் 
அறி்ரும், நிநதவூர ஜம்இயயத் -
துல உலமகா, நிநதவூர தேரிய 
ஜும்ஆப் ேள்ளிவகாயல நம்பிகழ் -
யகாளர சழே, நிநதவூர ்காஷிபுல 
உலூம் அரபுக ்லலூரி ஆகியவற -
றின் முன்னகாள் தழலவருமகான 
அவர நிநதவூர முன்னகால ்காழியகா -
ரகா் ்்டழமயகாறறியுள்ளகார.

 தறபேகாழதய நிநதவூர அனரத்த 
மு்காழமத்துவ அணியின் பிரதித் 
தழலவரகான இவர நிநதவூ -
ரின் அழனத்து  துழ ் ் ளி லு ம் 
சி ் ப் ே கா ன  மு ழ ் யி ல  த ன து 
ே ணி ் ழ ள  ஆ ற றி யி ரு க கின் -
் கா ர .  அ வ ர  ் ்டந த  1 4 . 1 1 . 2 0 2 1 
ஆ ம்  தி ் தி யன் று  ் கா ல ம கா ன கா ர . 

அ வ ர  அ ல ே ஷ கா யி ர   என் ் 
ச மூ ்  ப ச ழ வ  அ ழ ம ப் பு  ஒன் ழ ் 
நி று வி  அ த னூ ்ட கா ்  நிந த வூ ர   ம க -
் ளு க கு  ம கா த் தி ர ம ல ல  ஏ ழ ன ய 
த வ ளியூரிழனச பசரநத மக் -

ளுககும் ேல சமூ்ப் ேணி்ழள  
பமறத்காண்டிருநதகார. அன்னகார 
்காத்தகான்குடி ஜகாமியதுல ேலகாஹ் 
அரபுக ்லலூரியில அலஆலிம் 
ேட்்டம் தேறறு தவளிபயறிய -
பதகாடு, இலங்ழ்யில தஷய 
ஹல என்று அழைக்ப்ேடும் ்காத் -
தகான்குடி ஜகாமிஅதுல ேலகாஹ் 
அரபுக்லகாசகாழலயின் அதிேரகா் 
்்டழமயகாறறிய சங்ழ்ககுரிய 
மரஹீம் அப்துலலகாஹ் ஹஸ்்த் 
அவர்ளின் ேகாசழ்யில வளரநத -
வரகாவகார. 

அவர நிநதவூர ஜும்ஆப் ேள்ளி -
வகாயலில இயங்கி வநத தஃவகா 
இஸ்லகாமிய ்லகாபீ்டத்தின் விரி -

வுழரயகாளரகா்விருநது ேல மகாண -
வர்ளின் வகாழ்வில ஆன்மீ் ஒளி 
ஏறறியவர. 

 அத்பதகாடு இறுதிக ்காலங் -
்ளில நிநதவூர ஜம்இயயதுல 
உலமகா சழேயின் தஃவகாக குழு 
தழலவரகா் தசயறேட்டு ேல 
விழனத்தி்ன் மிக் தசயறேகாடு -
்ழளயும் ஆண்மீ் ரீதியகான ேல 
்ருத்தரங்கு்ழளயும் முன்தன -
டுத்துச தசன்்கார. 

ஆற்லமிகு ்லவி்கானமும், 
ஆைமகான புரிநதுணரவு, இஸ்லகா -
மியக ்றழ் துழ்்ளில துழ் -
சகாரநத அறிவும் த்காண்்ட அவர, 
தனது வகாழ்நகாள் முழுவழதயும் 

மகாரக் ேணிக்கா்வும், சமூ்ப்ே -
ணிக்கா்வும் அரப்ேணித்தபதகாடு,  
நிநதவூர ்காஷிபுல உலூம் அரபுக 
்லலூரியில 2012 ஆம் ஆண்டு 
தனது தழலழமயில ஒரு ேட்்டம -
ளிப்பு விைகாவிழனயும் தி்ன்ே்ட 
தசயது ்காட்டினகார.

த்காபரகானகா ததகாறறு ்காரண -
மகா் முழு நகாடும் மு்டக்ப்ேட் -
டிருநத நிழலயில தனது அயரகாத 
முயறசியகால அல ேஷகாயிறுல 
இஸ்லகாமி என்் அழமப்பி -
னகால, த்காவிட் ததகாற்கால 
ேகாதிக்ப்ேட்்ட மக்ளுககு தனது 
அழமப்பில உள்ளவர்பளகாடு 
வீடு வீ்டகா்ச தசன்று ே்ல 

பேகாசனம் வைங்கினகார.   தனக -
்கா் எநத தசகாத்து தசலவத் -
திழனயும் பசரத்து ழவக்கா -

மல தனது சமூ்த்திற்கா்பவ 
தனது வகாழ்நகாழள அரப்ேணித்த 
அவழர சமூ்ம் இைநதிருப்ேது 
எவரகாலும் ஈடு தசயய முடியகாத 
இைப்ேகாகும்.

இவபவழளயில அன்னகாரு -
ழ்டய குடும்ேத்தினர்ள், உ் -
வினர்ள், மகாணவர்ள், நிநதவூர 
மக்ள் என அன்னகாரு்டன் ததகா்டர -
புேட்்ட அழனவருககும் நிநதவூர 
உலமகாக்ள் சகாரபில ஆழ்நத அனு -
தகாேத்ழத ததரிவித்துக த்காள்கின் -
ப்காம்.

அஷ்ஷய்க் அல்்ாபிழ் 
ஏ.பி.எம. சிமலி (நஹ்ழி), 
நிந்்தவூர் பிர்்்தௌஸ் 
ஜுமஆ ்பள்ளிவாயல் ப்பஷ இைாம, 

அதி்பர், ைஃ்துல் ்க் 
அல்குர்ஆன் ைைைக் ்கலாபீ்டம, நிந்்தவூர்

தனது சமூ்த்துக்ா்ப்வ ்வாழ்நாழை அர்பேணித்த்வர
அஷ்ஷய்க ஏ.எல இ்ாம் (ேலாஹி) 
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ைக்கள் நாட்மடை விட்டு...
மக நெகும நிரமமாண இயந்திர நிறு-

வனத்தினமால் கட்டுகமநபமால ஆடிக -
மவத்்தையில் புதிதைமாக நிரமமாணிககப்-
பட்்ட அஸ்பமால்ட் முழு்மயமான 
கல்வ இயந்திர நதைமாழிற்மா்ல-
யின் உறபத்தி பணிகள் அ்மச்ர 
்�மான்ஸ்டன் நபரணமான்்்டமாவின் 
தை்ல்மயில் ்ெறறு முன்தினம 
ஆரமபிககப்பட்்டது.  

 இந்தை நிகழ்வில் அ்மச்ர 
்�மான்ஸ்டன் நபரனமாண்்டமா உ்ர -
யமாறறு்கயில்,  

 க்டந்தை அர்மாஙகம இன்று இருந் -
திருந்தைமால் என்ன ெ்டந்திருககும. 
பலப்படுத்தைப்பட்்ட நபமாருளமாதைமா-
ரத்்தை முன்்னய அர்மாஙகம ெமா -்
மமாககியது. ெமாட்்்ட அபிவிருத்தி 
ந்யய ்பமாதுமமான பணம இருந் -
தைது. ஆனமால் எஙகளி்டம ந்டமாலர-
கள் இல்்ல, அ்தை ெமாஙகள் ஏற -
றுகநகமாள்ள ்வணடும. எமது 
ெமாட்டுககு அந்நியச ந்லமாவணி்ய 
ஈட்டித்தைந்தை சுமமார ஒன்்ற்ர இலட் -
்ம அப்பமாவிகள் மீணடும இலங -

்கககுக நகமாணடுவரப்பட்்டனர. 
அவரக்ள வமாககளிகக வரவ்ைத்-
தைதைமாக எமமீது குற்றம சுமத்தினர. 
அவரக்ள அ்ைத்து வந்து அவர -
களுககு ்தை்வயமான தைடுப்பூசி்ய 
ஏறறி்னமாம. சில ெமாடுகளுககு 
நு்ைவதைறகு ஒ்ர ஒரு தைடுப்பூசி்ய 
ஏறறினமால் மமாத்திர்ம அனுமதி 
வைஙகப்படுகி்றது. ெமாஙகள் அதை்ன 
வைஙகி்னமாம. வந்தைவரகள் க்ட -
வுசசீட்்்ட தையமார ந்யது நகமாணடு 
நவளிெமாடு ந்ன்று விடுகின்்றனர. 
ஆனமால் �னமாதிபதி ்கமாட்்டமாபய 
ரமா�பக்ஷவின் கமாரணமமாக்வ மககள் 
ெமாட்்்ட விட்டு நவளி்யறுகி்றமார-
கள் என்்ற கருத்்தை எதிரககட்சிகள் 
பரப்பின.  

எமது கட்சி மமாெமாட்டில் பிரதைமர 
மஹிந்தை ரமா�பக்ஷ இ்தை பறறி ஆரமா-
யுமமாறு ந்மான்னமார. ெமாம ்தைடிப்-
பமாரத்தை ்பமாது தைடுப்பு மருந்துக்ள 
ஏறறிக நகமாணடு மீணடும நவளி-
ெமாடுகளுககு ந்ல்ல வந்தைவரக்ள 
அவரகள் என்பது நதைரிந்தைது. இலங -

்க்ய விட்டு நவளி்ய்ற ்வண-
டுமமானமால் ஐ்ரமாப்பிய ெமாடுகளுககு 
ந்ல்ல ்வணடும. ஆனமால் இவர-
கள் ஐ்ரமாப்பமாவுககுச ந்ல்லும 
மககள் அல்ல. ்கமாட்்டமாபய ரமா�-
பக்ஷவின் கமாரணமமாக்வ அவர 
ெமாட்்்ட விட்டு நவளி்யறுவதைமாக 
கூ்றப்படுகி்றது. ஆனமால் அவரமால் 
தைமான் அந்தை மககள் ெமாட்டிறகு வந்-
தைனர. ஆயிரககணககமான மககள் 
்வறு ெமாடுகளில் இ்றந்தை ்பமாது, 
அந்தை ெமாடுகளில் வமாழும எமது 
மககள் ்கமாட்்டமாபய ரமா�பக்ஷ மீது 
ெமபிக்க ்வத்து அந்தை ெமாடுக்ள 
விட்டு நவளி்யறி இஙகு வந்தைனர. 
நவளிெமாடு ந்ல்லும மனிதைரக்ள 
ெமாம வணஙக ்வணடும. அவரக -
ளி்டமிருந்து வருமந்டமாலரகளமால்-
தைமான் இந்தை ெமாட்டிறகு எணநணய 
கூ்ட இ்றககுமதி ந்யயப்படுகி்றது. 
அந்தை மகக்ளத் தைமான் ெமாட்்்ட 
விட்டு நவளி்யறுபவரகள் என்று 
அவமமானப்படுத்தியுள்ளனர என்றும 
அ்மச்ர நதைரிவித்தைமார.  

சிகிசமசை ப்பற்று வந்த...
பமா்ட்மா்ல மமாணவரகள் உள் -

ள்டஙகளமாக 6்பர உயிரிைந்தை 
நி்லயில் 18்பர மீட்கப்பட்டு 
்வத்திய்மா்லயில் சிகிச்் 
நபறறு வந்தை நி்லயில் 12 ்பர வீடு 
திருமபினர.   

்மலதிக சிகிச்்ககமாக ஒருவர 
கிளிநெமாசசி ்வத்திய்மா்லயி-
லும ்மலுநமமாரு சிறுமி திரு்கமா -
ணம்ல ்வத்திய்மா்லயிலும 
அனுமதிககப்பட்டு சிகிச்்நபறறு 
வந்தை நி்லயில் முஹமமது ்றபீஸ 
பமாத்திமமா நிபமா (06வயது) என்்ற 
சிறுமி சிகிச்் பலனின்றி உயிரிைந்-
துள்ளமார   

இவவமாறு உயிரிைந்தை சிறுமியின் 

உ்டல் திரு்கமாணம்ல தைள ்வத்தி-
ய்மா்லயில் பி்ரதை அ்்றயில் ்வக-
கப்பட்டுள்ளது்டன் ்ெற்்றய தினம 
நபற்்றமாரகளி்டம ்கயளிககவுள்ள-
தைமாக ்வத்திய்மா்ல ்பச்மாளநரமா-
ருவர நதைரிவித்தைமார   

்மலும உயிரிைந்தை சிறுமியின் 
தைமாயமாரும விபத்துககுள்ளமான 
இழு்வ ப்டகில் பயணித்தைதைமாகவும 
அவர கிணணியமா நபமாது ்வத்தி -
ய்மா்லயில் அனுமதிககப்பட்டு 
சிகிச்் நபறறு வீடு திருமபியவர 
என்பது்டன் இவ ப்டகு விபத்தில் 
உயிரிைந்தைவரகளின் எணணிக்க 07 
ஆக அதிகரித்துள்ள்ம குறிப்பி்டத் -
தைககது.  

ைமழயுடைனான...
நீரப்பமா்னத் தி்ணககளத்தின் 

பணிப்பமாளர நபமாறியியலமாளர எஸ. 
பி. சி. சுகீஸவர நதைரிவித்துள்ளமார.

அ்தை்பமான்று ஆறுகளினதும 
நீர மட்்டஙகள் அதிகரித்து வரும 
நி்லயில் சில மமாவட்்டஙகளில் 
வமாழும மககள் பமாதுகமாப்பமாகவும 
அவதைமானத்து்டனும  ந்யறபடுமமா-
றும நீரப்பமா்னத் தி்ணககளம 
்கட்டுகநகமாணடுள்ளது.

கடும ம்ை கமாரணமமாக சில 
பிர்தை்ஙகளில் வீடுகளின் ்மல் 

மண்ரிவுகள் ஏறபட்டு வீடுகள் 
்்தைம்்டந்துள்ளதைமாகவும நதைரிவிக-
கப்படுகி்றது.

்தைசிய கட்டி்ட ஆரமாயசசி நிறுவ -
னத்தினமால் நகமாழுமபு, களுத்து்்ற, 
கணடி,்ககமா்ல, குருணமாகல், இரத் -
தினபுரி, மமாத்தை்ள மறறும நுவநர-
லியமா ஆகிய மமாவட்்டஙகளுககு 
விதிககப்பட்டிருந்தை மண்ரிவு எச -
்ரிக்க நதைமா்டரந்தும ெ்்டமு்்ற -
யில் உள்ளதைமாக அந்தை நிறுவனம அறி -
வித்துள்ளது.(ஸ)

இநதியா-−இலஙம்க... (03 ஆம ்பக்கத் ப்தாடைர்)

அ்மகின்்றன. இந்திய க்டறப -
்்டககு ந்மாந்தைமமான ஐ.என்.எஸ.
சுபத்ரமா ்ரமாந்துக கப்பல் மறறும P8I 
நீண்ட தூர க்டல் ்ரமாந்து விமமானம, 
அ்தை்பமால இலங்க க்டறப -
்்டககுச ந்மாந்தைமமான எஸ.எல்.
என்.எஸ. ்முதுர ஆகிய்வ இப் 
பயிறசிகளில் இ்ணந்திருககும 
நி்லயில் மமா்லதீவு ்தைசிய பமாது -
கமாப்புப் ப்்டககுச ந்மாந்தைமமான 
MNDF க்டல்மமாரகக ்வவு விமமான -
மும இவறறு்டன் இ்ணந்துள்ளன. 
இந்தை இருெமாள் பயிறசிகள், அந்தைந்தை 
பிரத்தி்யக நபமாருளமாதைமார வலயங -
களில் (EEZ) ்பமா்தைப் நபமாருள் 
க்டத்தைல் தைடுப்பு, ்தைடுதைல் ெ்டவ -
டிக்ககள் மறறும க்டலில் மீட்பு 
ெ்டவடிக்ககள், வமான் மமாரககமமான 
மீட்புப் பணிகள் மறறும வி்னத்தி-
்றன் மிகக நதைமா்டர்ப ஸதைமாபித்தைல் 

ஆகிய வி்டயஙகளில் கள ரீதியமான 
ஈடுபமாட்டி்னப்நபறறுகநகமாள்வ -
தைறகுவழிவகுத்துள்ளது. 

நகமாழுமபு பமாதுகமாப்பு கூட்டுக 
குழுமமமானது க்டந்தை வரு்டம ெவம-
பர மமாதைம ெ்்டநபற்ற ்தைசிய பமாது -
கமாப்பு ஆ்லமா்கர மட்்டத்திலமான 
ெமான்கமாவது முத்தைரப்பு மமாெமாட்டில் 
நிறுவப்பட்்டது்டன் அதைறகமான ந்ய-
லகம 2021 மமாரச நகமாழுமபில் நிறு-
வப்பட்்டது. 

2021 ஆகஸட்டில் ெ்்டநபற்ற 
நகமாழுமபு பமாதுகமாப்பு கூட்டுக குழு -
மத்தின் பிரதி ்தைசிய பமாதுகமாப்பு 
ஆ்லமா்கர மட்்ட மமாெமாடு பிரமாந்-
தியத்தில் நபமாதுவமான பமாதுகமாப்பு 
்வமால்க்ள எதிரநகமாள்ளுதைல் 
நதைமா்டரபமான புரிதைல் மறறும சி்றந்தை 
இயஙகுதி்ற்ன அ்்டவதைறகமான 
சி்றந்தை வமாயப்புகக்ள வைஙகியது.

வீதி வி்பத்து்கள், சைமூ்க...(03 ஆம ்பக்கத் ப்தாடைர்)

தைவறும கி்்டயமாது.  
என்வ வீதி விபத்துகக்ளயும 

்மூக வி்ரமாதைச ந்யறபமாடுக்ளயும 
க்ளவதைறகு எதிரவரும திஙகட்கி-
ை்ம நதைமா்டககம சி்றப்பு ்வ்லத்-
திட்்டஙகள் ்மறநகமாள்ளப்ப்ட 
்வணடும.  

அதுநதைமா்டரபமான ்மலதிக அனும -
திகள் எ்வயும நகமாழுமபிலிருந்து 
நபறறுக நகமாள்ளப்ப்ட ்வணடுமமா-
யின், அதைறகமான ெ்டவடிக்ககள் 
்மறநகமாள்ளப்படும" என்று நதைரி-
வித்தைமார.  

அத்து்டன், நகமா்்றமானமா பரவல், 
நதைமா்டரசசியமான ம்ை மறறும 
நவள்ள நி்லவரம, அனரத்தை முகமா -

்மத்துவம, விவ்மாயம மறறும 
நீர்வளமாண்மககு நபமாருத்தை-
மமான கமாணிகளில் ்வளமாண்ம-
க்ள ்மறநகமாள்ளுதைல், உட்ப்ட 
பல்்வறு வி்டயஙகள் நதைமா்டரபமாக 
்மறநகமாள்ள ்வணடிய ெ்டவடிக -
்ககள் நதைமா்டரபமாகவும ஆரமாயப் -
பட்்டன.  

இககூட்்டத்தில், கிளிநெமாசசி 
மமாவட்்ட அர்மாஙக அதிபர திருமதி 
ரூபவதி ்கதீஸவரன், மமாவட்்ட 
பிரதிப் நபமாலிஸ மமாஅதிபர, 
மமாவட்்டத்திறகு நபமாறுப்பமான 
இரமாணுவ ஆதிகமாரி, பிர்தை் ந்ய -
லமாளரகள் மறறும து்்ற்மார அதிகமா -
ரிகளும கலந்து நகமாணடிருந்தைனர.  

ப்தன்கிழக்காசிய நாடு்கள் மிகுந்த...
நகமா்ரமானமா பமாதிப்்பக கண -

்டறிதைல், நபமாதுச சுகமாதைமாரத்்தை 
பலப்படுத்துதைல் மறறும ்மூகப் 
பமாதுகமாப்்ப உறுதி ந்யவது, 
நகமா்ரமானமா தைடுப்பூசி ந்லுத்து-
வ்தை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்்ட 
பணிக்ள வி்ரவுபடுத்துமமாறு உலக 
சுகமாதைமார அ்மப்பு அறிவித்துள்ளது.  

விைமாககள், நகமாண்டமாட்்டஙகள் 
அ்னத்தும, நகமா்ரமானமா பரவல் 
கட்டுப்பமாட்டு ெ்டவடிக்ககளு்டன் 
ெ்டத்தைப்ப்ட்வணடும, அதிகமமா-
்னமார ஓரி்டத்தில் கூடுவது, நபரிய 
அளவில் கூட்்டஙகள் ெ்டத்துவ்தை 
நிச்யம தைவிரகக ்வணடுநமன்றும 
உலக சுகமாதைமார அ்மப்பு ்கட்டுக-
நகமாணடுள்ளது.  

ெமாம எந்தை நி்லயிலும ெமது பமாது-
கமாப்்ப தைகரகக வி்டககூ்டமாநதைன்று 
உலக சுகமாதைமார நிறுவனத்தின் நதைன் 
– கிைககமாசிய மண்டல பணிப்பமாளர 
்டமாக்டர பூணம ்கத்ரமாபமால் சிங நதைரி-
வித்துள்ளமார.  

புதிய வ்க ்வரஸ என்்றமாலும, 
அதிலிருந்து மககள் தைஙக்ள தைறகமாத்-
துக நகமாள்ளும வழிமு்்ற ப்ைய-
துதைமான். முகககவ்ம அணியுஙகள், 
்மூக இ்்டநவளி்யக க்்டப்-
பிடியுஙகள்,  கூட்்டமமான இ்டஙக-
்ளத் தைவிரத்துவிடுஙகள், ்கக்ள 
சுத்தைமமாக ்வத்துக நகமாள்ளுஙகள்,  
நகமா்ரமானமா தைடுப்பூசி ந்லுத்திக 
நகமாள்ளுஙகள் என்றும அவர கூறியுள்-
ளமார.   

நாவலர் ்கலாசைார ைணடை்ப
ந்யறபடுத்தும வ்கயில் சுமு -

கமமான மு்்றயி்ல ்ந்திப்பு யமாழ். 
மமாெகர ்்பயில் ெ்்டநபற்றது.

இந்தை ்ந்திப்பு நிகழ்வில், இந்து 
்மய, கலமா்மார அலுவல்கள் தி்ணக -
களப் பணிப்பமாளர அ. உமமாம்கஸ -
வரன், ெமாவலர கலமா்மார மண்டபம 
இந்து ்மய, கலமா்மார அலுவல்கள் 
தி்னககத்திறகுச ந்மாந்தைமமானது 
என்பதைறகமான ஆவணஙக்ள  யமாழ்.
மமாெகர ்்ப முதைல்வர வி. மணி -
வணணனி்டம ் கயளித்தைமார.  பிரதைம -
ரின் இ்ணப்புச ந்யலமாளர கீதைெமாத் 

கமாசிலிஙகம,  பிரதைமரின் இந்து மதை 
விவகமாரஙகளுககமான இ்ணப்பமாளர 
சிவஸ்ரீ இரமாமச்ந்திரககுருககள் பமாபு 
்ரமமா, யமாழ்.மமாெகர ்்ப ஆ்ணயமா-
ளர ந�யசீலன். ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகெமா-
வலர ்்பயின் தை்லவர, வி்்டக-
நகமாடிச ந்ல்வர திரு. சின்னத்து்ர 
தைனபமாலமா ஆகி்யமாரும கலந்தை-
நகமாண்டனர.. ெமாவலரின் பணிக்ள 
ெமாவலர கலமா்மார மண்டபத்தில் இரு 
தைரப்பினரும இ்ணந்து முன்நன-
டுப்பது நதைமா்டரபமாக வி்்்ட கலந்து-
்ரயமா்டலும ெ்்டநபற்றது.

்கடைந்த 14 நாட்்களுககுள்...
பதிவின்படி  அவவமா்றமான எந்தை  

ெமாடுகளிலிருந்தும சுறறுலமா பய -
ணிகள் வரு்க தைந்தைதைறகமான பதிவு -
கள் உறுதிப்படுத்தைப்ப்டவில்்ல 
என்றும அ்மசசு நதைரிவித்துள்ளது.

அ்தை்வ்ள சுறறுலமாப்பயணி -
கள் தைவிரந்தை ்வறு ெபரகள் இககமா-
லஙகளில் இலங்கககு வரு்க தைந்-
துள்ளமாரகளமா? என்பது நதைமா்டரபில் 
ஆரமாயந்து வருவதைமாக நதைரிவித்துள்ள 
அ்மசசு,  அது நதைமா்டரபமான ெ்ட-
வடிக்கக்ள சுகமாதைமார அ்மசசு 

்மறநகமாணடு வருவதைமாகவும நதைரி-
வித்துள்ளது.

ஓமக்ரமான் புதிய திரிபு 
நகமா்ரமானமா ்வரஸ எச்ரிக்க 
நி்ல கமாரணமமாக ்மறபடி ெமாடுக-
ளில் இருந்து க்டந்தை 14 ெமாட்களுக-
குள் பயணித்துள்ள விமமான பயணி -
களுககு ெமாட்டுககுள் வருவதைறகு 
்ெறறிரவு முதைல் தை்்ட விதிககப் -
பட்டுள்ளதைமாகவும சுறறுலமாத்து்்ற 
அ்மசசு ்மலும நதைரிவித்துள் -
ளது.(ஸ)

நீணடை்கால பிரசசிமன்களுககு... (03 ஆம ்பக்கத் ப்தாடைர்)

பிரசசி்னகளுககும ்மறபடி ்ந்-
திப்புகள் சி்றந்தை தீர்வ நபறறுக 
நகமாடுககும என்்ற ெமபிக்க உரு -
வமாகியுள்ளதைமாகவும அவர நதைரிவித் -
தைமார. அது நதைமா்டரபில் ்மலும நதைரி -
வித்தை அவர:

இலங்கயிலுள்ள இந்திய 
உயரஸதைமானிகர அண்மயில் தைமிை -
கத்திறகு வி�யம 

ந்யது அஙகு தைமிைக முதைல்மச -
்ர மு.க. ஸ்டமாலின், தைமிைக ஆளுெர 
ரவி ஆகி்யமாரு்டன் முககிய ்பச -
சுவமாரத்்தைக்ள ்மறநகமாணடுள் -
ளமார. 

அதைன்்பமாது இலங்கயிலிருந்து 
புலம நபயரந்து இந்தியமாவில் அக -
திகளமாக வமாழும மககள் எதிர்ெமாக -
கும பிரசசி்னகள் அவரகளது மீள் -
குடி்யற்றம மறறும ெமா்டளமாவிய 
ரீதியில் புலமநபயரந்து வமாழும   
தைமிழ் மககள் ஆகி்யமாரின் பிரச -
சி்னகள் நதைமா்டரபிலும தைமிைக 
முதை்ல்மச்ரி்டம கலந்து்ர -
யமாடியுள்ளமார. அந்தை ்ந்திப்பு ஒரு 
்மாதைகமமான ்ந்திப்பமாக அ்மந்துள் -

ள்தைக குறிப்பி்ட ்வணடும. அத் -
து்டன் அவர இலங்க இந்திய 
மீனவரகள் எதிர்ெமாககும பிரசசி -
்னகள் நதைமா்டரபில் அஙகுள்ள 
மீனவ ்மூகத் தை்லவரகளு்டன் 
்பசசுவமாரத்்தை ெ்டத்தியுள்ளமார. 
அந்தை ்பசசுவமாரத்்தையமானது 
மீனவர பிரசசி்னகளுககு சி்றந்தை 
தீரவு நபறறுக நகமாடுககும என்்ற 
ெமபிக்க எழுந்துள்ளது. அரசியல -
்மப்பின் 13ஆவது திருத்தைத்திறகு 
அ்மய மமாகமாண ்்ப ்தைரதைல் 
ெ்டத்தைப்படுவது மறறும அதிகமாரப் 
பகிரவு நதைமா்டரபிலும அஙகு கலந் -
து்ரயமா்டப்பட்டுள்ளது.

இரு ெமாடுகளினதும இருதைரப்பு 
கலமா்மார மறறும வரலமாறறு ரீதியமான 
உ்றவுக்ள வலுப்படுத்துதைல் 
மறறும இந்திய அர்மாஙகத்தின் பங -
களிப்பு்டன் பல்்வறு பிரசசி்ன -
களுககு தீரவு கமாண முடியும என்்ற 
ெமபிக்கயும இந்தை ்ந்திப்பின் 
மூலம உருவமாகியுள்ளது என்றும 
இரமாதைமாகிருஷணன் எம.பி ்மலும 
நதைரிவித்தைமார.

நாட்டில் ப்காரரானா...
ெமாட்டின் நமமாத்தை ்னத்நதைமா்கயில் 

்கமாவிட்19 தைடுப்பூசி ஏறறுவதைறகு 
தைகுதியமான மககள் நதைமா்கயில் 84 வீதை-
மமானவரகளுககு தைடுப்பூசி ஏற்றப்பட்-
டுள்ளது.  ஏ்னய ெமாடுகளில் தைடுப்பூசி 
ஏற்றப்பட்்ட விகிதைமா்மார வி்ட இந்தை 
விகிதைமா்மாரம கூடிய அளவமாக பதிவமாகி-
யுள்ளதைமாகவும தைற்பமாது பூஸ்டர தைடுப்-
பூசி 60 வயதுககு ் மறபட்்டவரகளுககு 
வைஙகப்பட்டு வருவதைமாகவும குறிப்-
பிட்்டது்டன் �னமாதிபதியின் வி்ே்ட 
அறிவு்ரயின் ்பரில் 60 வயது ்மற-
பட்்ட தைடுப்பூசி நப்ற சுகமாதைமார ் வத்திய 
அதிகமாரி அலுவலகத்திறகு வர முடி-
யமாதைவரகளுககு ெ்டமமாடும ்்்வ 

மறறும வீடுகளுககுச ந்ன்று தைடுப்பூசி 
ஏறறும ந்யறபமாடு முன்நனடுககப்-
பட்டு வருவதைமாகவும அவர குறிப்பிட்-
்டமார.  ்மலும 20 வயதுககு ்மறபட்்ட 
புறறு்ெமாய உட்ப்ட தீரமாதை ்ெமாயகளமால் 
பமாதிககப்பட்டுள்ளவரகளுககு இந்தை 
பூஸ்டர தைடுப்பு ஊசி இன்று முதைல் ஏற-
்றப்பட்டு வருவதைமாகவும இரமாணுவத் 
தைளபதி ் மலும நதைரிவித்தைமார.  

சுகமாதைமார அ்மசசு மறறும ஏ்னய 
சுகமாதைமார அ்மசசின் தி்ணககளஙகள் 
இதைறகு ்தை்வயமான ெ்டவடிக்க-
க்ள ்மறநகமாணடு வருவதைமாகவும 
இதைன்்பமாது அவர ்மலும நதைரிவித்-
தைமார.   

அரசிலிருநது சு.்க....
பின்னர ஊ்டகவியலமாளரகளுககு 

கருத்து நதைரிவிககும ்பமா்தை அ்மச-
்ர இவவமாறு நதைரிவித்துள்ளமார. அது 
நதைமா்டரபில் அவர ்மலும நதைரிவிக-
்கயில்:

ஸ்ரீலஙகமா சுதைந்திரக கட்சி மறறும 
நபமாது�ன நபரமுன ஆகிய கட்சிக-
ளுககி்்ட்ய இககமாலஙகளில் நிலவி-
வரும கருத்து்மமாதைல்கள் நதைமா்டரபில் 
ஊ்டகவியலமாளரகள் அ்மச்ரி்டம 
்கள்வி எழுப்பினர. அந்தை ் கள்விககு 
பதிலளிககும ் பமா்தை அவர இவவமாறு 
நதைரிவித்துள்ளமார.

அர்மாஙகத்்தை முன்நனடுத்-
துச ந்ல்வதைறகு மூன்றிலிரணடு 
நபருமபமான்்ம என்்ற அவசியம 
கி்்டயமாது.

புதிய அரசியல்மப்பு திருத்தைத்்தை 
முன்்வத்தைல் ்பமான்்ற அரசியல-
்மப்பு நதைமா்டரபமான  வி்்்ட வி்டயங-
களுககு மட்டு்ம பமாரமாளுமன்்றத்தில் 
மூன்றில் இரணடு நபருமபமான்்ம 

்தை்வப்ப்டலமாம.ஸ்ரீலஙகமா சுதைந்தி-
ரக கட்சி்ய அர்மாஙகம மூன்றில் 
இரணடு நபருமபமான்்ம்யக 
நகமாணடுள்ள்மககு கமாரணமமாக 
அ்மந்துள்ளதைமாக பிர்மாரஙகள் முன்-
நனடுககப்பட்டு வருகின்்றன. எவவமா-
்றமாயினும ஸ்ரீலஙகமா சுதைந்திரக கட்சி 
அர்மாஙகத்தில் இருந்து நவளி்யறினமா-
லும அர்மாஙகம ஒரு்பமாதும வீழ்சசிய-
்்டயமாது.

ஊ்டகஙகளிலும பல்்வறு இ்டங-
களிலும பிர்மாரஙக்ள கடு்மயமாக 
முன்நனடுத்து வருவ்தை விடுத்து 
்தை்வயமானமால் எவரும அர்மாஙகத்தி-
லிருந்து நவளி்ய்ற முடியும.

எவவமாந்றனினும ஸ்ரீலஙகமா சுதைந்-
திரக கட்சியும ெமாடும ெமாட்டின் 
்தைசிய பமாதுகமாப்பும முன்னமாள் �னமா-
திபதி ்மத்திரிபமால சிறி்்னவின் 
்மமா்மமான ந்யறபமாடுகளினமா்ல்ய 
சீரழிந்தைது என்றும அவர ்மலும 
நதைரிவித்துள்ளமார.                          (ஸ)

 450 கிரமாம பமாண ஒன்றின் வி்ல  
10 ரூபமாவினமால் அதிகரிககப்படுவ-
தைமாக  அகில இலங்க ் பககரி உரி்ம-
யமாளரகள் ்ஙகம அறிவித்துள்ளது. 
்கமாது்ம மமா உள்ளிட்்ட நபமாருட்க-
ளின் வி்லகள் அதிகரித்துள்ள்தைய-
டுத்து ்ெறறு ெள்ளிரவு முதைல் பமாண 
வி்ல அதிகரிககப்படுவதைமாகவும  
அப்பம ஒன்றின் வி்ல்ய அதிக-
ரிககவும  தீரமமானித்தைதைமாக ்ஙகத்தின் 
தை்லவர என்.்க.�யவரதைன நதைரி-
வித்துள்ளமார. ்கமாது்ம மமா மமாத்திர-
மன்றி ் கஸ , மமா�ரின் உட்ப்ட மூலப் 

நபமாருட்களின் வி்லகள் உயரந்-
துள்ளன.்கமாது்ம மமாவின் வி்ல 
அதிகரிப்பு கமாரணமமாக இன்று  முதைல் 
நகமாத்துநரமாட்டியின்  வி்ல 10 ரூபமா-
வினமாலும சிறறுணடியின் வி்ல 05 
ரூபமாவினமாலும அதிகரிககப்படும 
எனவும  சிறறுணடிச்மா்ல உரி்ம-
யமாளரகள் ்ஙகத்   தை்லவர குறிப்பிட்-
்டமார. சிறறுணடிகளின் வி்லக்ள 05 
அல்லது 10 ரூபமாவினமால் ்தை்வககு 
ஏறப உயரத்தை இருப்பதைமாகவும அவர 
குறிப்பிட்்டமார. ்ெறறு ெ்்டநபற்ற 
ஊ்டக ்ந்திப்பில் நதைரிவித்துள்ளது.

பத்து ரூபாவினால் 
பாண் விலை அதிகரிப்பு

நாம ்பலஸ்தீன நாட்டு... (03 ஆம ்பக்கத் ப்தாடைர்)

ெமாம பலஸதீனுககு யுநனஸ-
்கமாவில் அஙகத்துவம கி்்டகக 
இலங்க ஆதைரவமாக வமாககளித்தைது.
இலங்க பலஸதீன ெட்பு்றவு ்ஙக 
தை்லவரமாக பிரதைமர நீண்டகமாலம 
பணியமாறறினமார. ெமாம பலஸதீன மக-
களு்டன் இருககி்்றமாம.இந்தைப்பிரச-
சி்ன்ய ்மலும நீடிககமாது தீரவு 
கமாண உலகத் தை்லவரகள் முன்வர  
்வணடும என்்றமார.  
பி்ரர்ண்ய முன்்வத்தை 
சு்ரன் ரமாகவன் எம.பி (நபமா.�.நப)  

 பலஸதீன ஒரு்மப்பமாட்டு தினத்-
்தைநயமாட்டி இந்தை ஒத்தி்வப்பு பி்ர-
ர்ண்ய முன்்வககி்்றன்.அது 
சுயமாதீனமமான ெமாடு. இ்்ற்மயுள்ள 
பலஸதீன ெமாந்டமான்்்ற உருவமாகக 
இலங்க ஒத்து்ைத்து வருகி்றது 
என்்றமார.
இமதியமாஸ பமாககீர மமாககமார எம.பி 
(ஐ.ம.்) உ்ரயமாறறு்கயில்  

மனிதை குல ்ெமாககில் எமது 
நவௌிெமாட்டு நகமாள்்க இருகக 
்வணடும.நதைன் ஆபிரிககவின் ்தைரி-
யத்தைமால் அந்தைெமாடு மீண்டது.சிறிய 
ெமா்டமாக இருந்தைமாலும எமககு அ்டக-
கப்படும ெமாடுகள் நதைமா்டரபில் குரல் 
நகமாடுககும நபமாறுப்புள்ளது.  

அநீதிக்ள கணடும கமாணமல் 
இருகக முடியமாது. 7 தை்மாப்தைஙகளமாக 
உரி்மககமாக பலஸதீனமககள் ் பமாரமா-
டுகின்்றனர. 

ெமாமும ்தைரியமமாக எமது 
நபமாறுப்்ப முன்்வகக ்வணடும.
பலஸதீன மககளின் நியமாயத்திறகமாக 
குரல் நகமாடுக்கயில் பலம வமாயந்தை 
ெமாடுகளின் அழுத்தைம வரும என்்றமார.  
முஜீபுர ரஹமமான் எம.பி (ஐ.ம.்) 
குறிப்பிடு்கயில்   

பலஸதீன் மககள் தைமது ந்மாந்தை 
ெமாட்டில் அகதிகளமாக உள்ளனர. 
தி்றந்தை சி்்றககூ்டஙகளமாக அந்தை 
ெமாடு மமாறியுள்ளது. நபமாருளமாதைமாரத்-
தை்்ட, இரமாணுவ ெ்டவடிக்ககளமால் 
அந்தை மககள் பமாதிககப்பட்டுள்ளனர. 
உலக வல்லரசுகளின் ஒத்து்ைப்பு-
்டன் பலஸதீன மகக்ள விரட்டும 
்வமா்ல அவரகள் எதிரநகமாணடுள்ள-
னர.இஸ்ரன் ்மறநகமாள்ளும மனி-
தைகுலத்திறகு எதிரமாக முன்நனடுப்பு-
க்ள முழுெமாடும எதிரகக ் வணடும.
அவரகளுககமாக எமது ெமாடும குரல் 
நகமாடுகக ்வணடும என்்றமார.  

எம.முேமாரப் எம.பி (ம.கமா)                 
்பசு்கயில்  

ஒரு ்தை்ம இரு பகுதிகளமாக பிரிக-
கப்பட்டு ஒரு பகுதி ெமா்டமாக அங-
கீகரிககப்பட்டு மறு பகுதி ஏறறுக 
நகமாள்ளப்ப்டவில்்ல. முஸலிஙகள் 
வமாழும பகுதிகளில் நதைமா்டரந்து வன்-
மு்்றகள் தூண்டப்பட்டு வருகி்றது. 
பலஸதீன் பறறி எரிவ்தை மீணடும 
மீணடும பமாரத்துக நகமாணடிருகக 
முடியமாது. வல்லமாதிகக ெமாடுகள் இரண-
்டமாகப் பிரிந்து ஒருபகுதி இஸ்ர்ல 
பமாதுகமாககின்்றன.பிரதைமர பலஸதீனுக-
கமாக குரல் நகமாடுத்து வருகி்றமார என்று 
நதைரிவித்தைமார.  
இேமாக ரஹமமான் எம.பி(ஐ.ம.்) கருத்-
துத் நதைரிவிக்கயில்   

�னமாதிபதியமாக இருந்தை ்பமாது 
மஹிந்தை ரமா�பக ே,பலஸதீனத்திறகு 
பமாரிய ஒத்து்ைப்பும ஆதைரவும 
வைஙகினமார. உலகில் முககியமமான 
மூன்்றமாவது பள்ளிவமா்லில் வழிப்ட 
இ்டமளிககமாது இஸ்ரல் தைமாககுதைல் 
ெ்டத்துகி்றது. அப்பமாவி பலஸதீன மக-
களின் உரி்ம்ய வைஙக ்வணடும. 
கட்சி ,இன மதை ்பதைமின்றி பலஸதீன 
மககளின் உரி்மகளுககமாக குரல் 
நகமாடுகக ் வணடும என்்றமார.  
எச.எம.எம.ஹரீஸ எம.பி 
(நபமா.�.நப) ் பசு்கயில்  

பலஸதீன் தைனிெமா்டமாக இஸலமாமிய 
ஆட்சியில் இருந்தைது. உலக மகமா யுத்-
தைத்தின் பின்னர ்மறகுலக ெமாடுகள் 
அந்தை ெமாட்டில் இஸ்ரலியரக்ள 
குடி்யறறி பூர்வக குடிமகக்ள 
அகதிகளமாககினமாரகள்.பலஸதீனில் 
இரணடு ஆட்சிகள் ெ்டககின்்றன. 
ஹமமாஸ ஆட்சியிலுள்ள பகுதியில் 
உணவுப் பற்றமாககு்்ற்ய ஏறபடுத்தை 
புதிய இஸ்ரல் அரசும அநமரிககமா-
வும இ்ணந்து நபமாருளமாதைமாரத் தை்்ட 
ஏறபடுத்தை ெ்டவடிக்க எடுத்துள்ளன 
என்்றமார.   அ்மச்ர வமாசு்தைவெமாண-
யககமாரவும கருத்துத் நதைரிவித்தை்தைமாடு 
பலஸதீனத்தின் அயலவர அந்ெமாட்-
டின் பிரதைமான எதிரியமாக உள்ளது.
இதைறகு அநமரிககமா உதைவுகி்றது.
்ம்லத்்தையத்தின் பின்ன்்டவி்ல 
பலஸதீனத்தின் சுதைந்திரம தைஙகியுள்-
ளது. ஈரமாக,லிபியமா,்பமான்்ற ெமாடுகள் 
அழிந்தைன. ்ம்லத்்தையத்திறகு 
எதிரமாக அ்னவரும ஒன்று ப்ட 
்வணடும என்று நதைரிவித்தைமார.

இரு வருடைங்களில் 10 பில்....
பமாரமாளுமன்்றத்தில் (27) நபருந் -

்தைமாட்்ட ் கத்நதைமாழில் அ்மசசு உள் -
ளிட்்ட 04 அ்மசசுககளின் வரவு 
ந்லவுத் திட்்டம மீதைமான குழுநி்ல 
விவமாதைத்தில் உ்ரயமாறறும ்பமா்தை 
அ்மச்ர ர்மஷ பத்திரண 
இவவமாறு நதைரிவித்தைமார.

்்பயில் நதைமா்டரந்தும உ்ரயமாற -
றிய அவர;

இந்தை வரு்டம ெமாட்டின் நபமாரு-
ளமாதைமாரத் து்்றயில் மிகவும முககிய-
மமான ஒரு வரு்டம என்பது குறிப்பி -
்டத்தைககது. 

இ்றப்பர உறபத்தி ஏறறுமதி மூலம 
இந்தை வரு்டத்தில் ஒரு பில்லியனுககு 
்மறபட்்ட வருமமானத்்தை நபறறுக 
நகமாள்ள முடியும.

அ்தை்பமான்று ்தைஙகமாய ஏறறுமதி 
மூலம 900 மில்லியன் ந்டமால்ரயும 
கறுவமா உள்ளிட்்ட வமா்்னத் திரவி -
யஙகள் மூலம 450 மில்லியன் அநம -
ரிககன் ந்டமாலர வருமமானத்்தையும 
நபறறுகநகமாள்ள முடியநமன எதிர -
பமாரககப்படுகி்றது. அதைறகிணஙக 

இந்தை வரு்டத்தில் நபருந்்தைமாட்்ட 
்கத்நதைமாழில் து்்ற மூலம 3.8 பில்-
லியன் ந்டமாலரக்ள நபறறுகநகமாள்-
வ்தை அர்மாஙகத்தின் இலககமாகும.

அ்தை ்பமான்று இந்தை வரு்டத்தில் 
ஆ்்டத் நதைமாழில் ஏறறுமதி மூலம 
4.8 பில்லியன் அநமரிகக ந்டமாலர-
க்ள நபறறுக நகமாள்ளமுடியும 
என்ப்தைமாடு எதிரவரும இரணடு 
வரு்டஙகளில் ஆ்்ட நதைமாழில்-
து்்ற உறபத்தி ஏறறுமதி மூலம 5 
பில்லியன் அநமரிகக ந்டமாலரக்ள-
யும அ்தை ்பமான்று நபருந்்தைமாட்்ட 
்கத்நதைமாழில் உறபத்தி ஏறறுமதி 
மூலம ்மலும ஐந்து பில்லியன் 
ந்டமாலரக்ளயும  வருமமான இலக -
கமாகக நகமாணடு ெ்டவடிக்ககள் 
்மறநகமாள்ளப்பட்டு வருகின்்றன.

அத்து்டன் 2010ஆம ஆணடு 
முதைல் 2020 ஆம ஆணடு வ்ர 
்தையி்ல ஏறறுமதி மூலம1.5 பில்-
லியன் அநமரிகக ந்டமாலரகள் வரு -
மமானமமாக நபறறுக நகமாள்ளப்பட் -
டுள்ளது. எனினும இந்தை வரு்டம 

்தையி்ல ஏறறுமதி மூலமமாக 1.5 
பில்லியன் அநமரிகக ந்டமாலரக்ள 
நபறறுகநகமாள்ள எதிரபமாரககப்ப-
டுகி்றது.

உலக ்ந்்தையில் இலங்க ்தையி-
்லககு அதிக வி்ல கமாணப்படு-
கி்றது. அந்தை வ்கயில் இலங்கத் 
்தையி்ல 03 ந்டமாலரமாகவும இந்தி -
யமாவின் ்தையி்ல இரணடு ந்டமால -
ரமாகவும நகன்யமாவின் ்தையி்ல 1.5 
ந்டமாலரமாகவும  கமாணப்படுகி்றது.

அந்தை வ்கயில் ்தையி்ல உற -
பத்தி நதைமா்டரபில் அதிக கவனம 
ந்லுத்தைப்பட்டுள்ளது ஆசிய அபி-
விருத்தி வஙகியின் நிதி உதைவியு்டன் 
்தையி்ல உறபத்தியமாளரகளுககு 
க்டன்க்ளப் நபறறுக நகமாடுகக ெ்ட-
வடிக்க எடுககப்பட்டுள்ளது.

அதைறகிணஙக ்தையி்ல ெடு்கக -
கமாக 4.75

வட்டியில் க்டன் நபறறுக நகமாடுப் -
பதைறகு ெ்டவடிக்க எடுககப்பட் -
டுள்ளது என்றும அவர ்மலும நதைரி-
வித்தைமார.

்கார் ்கவிழ்நது...
்ெறறு முன்தினம  (27) இரவு 

இலுக்மமாதைர பகுதியில் கமாநரமான்று 
்வகககட்டுப்பமாட்்்ட இைந்து 
மகமாவலி கங்கககுள் கவிழ்ந்து 
விபத்துககுள்ளமாகியது.இதைன்்பமாது 
கமாரிலிருந்தை மூவரில் மீட்கப்பட்்ட 

இருவர கணடி ்வத்திய்மா்லயில் 
அனுமதிககப்பட்்டனர.

கமாணமாமல் ்பமான ெப்ர ்தைடும 
பணி ்ெறறும முன்நனடுககப்பட்-
்டது. அவரின் ்்டலம பிறபகல் கண -
டுபிடிககப்பட்்டது.

ஒமிகரான் புதிய 'ப்காவிட்19'...
எமது ெமாட்டுககு வரககூடிய 

அபமாயம கமாணப்படுவதைமாகவும, 
இந்தை மரபணு பரி்்மாதை்னக்ள  
துரிதைப்படுத்தை ெ்டவடிக்க எடுக -
கப்பட்டுள்ளதைமாகவும அவர   நதைரி -
வித்தைமார. பிசிஆர ்்மாதை்னயின் 
மூலம புதிய ்வரஸ பி்றழ்்வ 
கண்டறிய முடியநமன்றும, ஒமிக -
ரமான் ்கமாவிட்19 பி்றழ்வின்  "எஸ" 
மரபணு்வ அணடிய சுமமார 30 
பி்றழ்வுகள் இருப்பதைமாகவும அவர 
கூறினமார. இதைன் கமாரணமமாக மககள் 
உரிய சுகமாதைமார அறிவுறுத்தைல்க்ள 
பின்பறறி அவதைமானமமாக இருகக 
்வணடுநமனவும அவர ்மலும 
நதைரிவித்தைமார.

நவளிெமாட்டு ஊ்டக அறிக்கக -
ளின்படி, இந்தை புதிய ்கமாவிட்19   
வ்க பல பி்றழ்வுக்ள நகமாண -
்டநதைனவும  மீணடும, மீணடும 
நதைமாற்றக கூடிநதைன்றும  விஞ்மா -
னிகளமால் உறுதிப்படுத்தைப்பட்டுள் -
ளது. 

பிரிட்்டன், ந�ரமனி, இத்தைமாலி, 
இஸ்ரல் மறறும நபல்ஜியம, 
ந்க குடியரசு, ்பமாட்ஸவமானமா 
மறறும ஹமாஙகமாங ஆகிய ெமாடுக -
ளில் புதிய விகமாரஙகள் பதிவமாகி -
யுள்ளன. தைமாம  இதுவ்ர  ்ந்தித்தை 
மிகவும  பயஙகரமமான பி்றழ்வு  
இது என்றும விஞ்மானிகள்  உறு -
திப்படுத்தியுள்ளனர.

்கனைமழ ்காரணைா்க...
நி்லயஙகளுககு எரிநபமாரு்ள 

இ்றககுமதி ந்யவதைறகு அதிக 
ந்டமாலரகள் ந்லவமாகும என்பதைமால், 
ந்டமாலர நெருககடி ்மலும அதிகரித் -
திருககும எனவும  அ்மசசு நதைரி-

வித்தைது.க்டந்தை சில வமாரஙகளமாக 
ெமாட்டின் பல பகுதிகளிலும கடும 
ம்ை நபயது வருவ்தைமாடு இன்றும 
சில தினஙகள் இந்தை நி்ல நீடிககும 
என எதிரபமாரககப்படுகி்றது.  (பமா)

அரசைாங்கத்திலிருநது... 
"இல்்ல, இல்்ல, அர்மாஙகம 

நதைமா்டரபில் எந்தை ஏமமாற்றமும இல்்ல. 
அந்தைந்தை ்மயஙகளில் பிரசசி்னக-
ளுககு முகஙநகமாடுககி்்றமாம. என்வ 
ெமாஙகள் உருவமாககிய அர்மாஙகம இது. 

ெமாஙகள் உருவமாககிய �னமாதிபதி . 
என்வ, அர்மாஙகத்திலுள்ள பலவீணங-
க்ள ்ரிந்யது முன்்னமாககி ந்ல்ல 
முடியும என்்ற ெமபிக்க இருககி்றது 
என்றும அவர நதைரிவித்தைமார. 



ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
குறிதது எனது சிறுபராயம் 

மு்தலே எனக்குத த்தரியும். அவ -
ருக்கும் எனது ்தந்்தக்கும் மிகவும் 
தெருங்கிய த்தா்டர்புகள் இருந-
்தன. எனது ்தந்்த்யப் லபான்று 
அவரும் சட்டத து்ையில் சட்டத-
்தரணியாக இருந்தார். வார இறுதி 
ொடகளில் தகாழும்பு ஸாஹிரா கல்-
லூரியில் ப்ைய மாணவர் கூட்டங் -
கள் இ்டம்தபறும். அகிே இேங்்க 
முஸ்லிம் லீக்கின் கூட்டங்கள் 
மற்றும் எனது ்தந்்தயின் அரசியல் 
கேநது்ரயா்டல்கள் என்பவற்றுக்-
காக தகாள்ளுப்பிடடி சிறிதகா்த 
நி்ேயம் என்பவற்றில் ஒன்றுகூடு -
வார்கள்.   

எனக்கு விடுமு்ை கி்்டக்கின்ை 
லபாது எனது ்தந்்த என்்ன 
தகாழும்புக்கு அ்ைததுச் தசல்வார். 
தகாழும்பில் இ்டம்தபறும் ்தந்்த-
யின் கூட்டங்களுக்கு தசல்கின்ை 
சந்தர்ப்பததில்்தான் ஏ.எல்.எம் 
ஹாசிம் அவர்க்ை ொன் த்தரிநது 
தகாணல்டன். எனது சிறு பராயத-
தில் தகாழும்பு ்வததியசா்ே 
வீதியில் உள்ை அகிே இேங்்க 
முஸ்லிம் லீக்கின் ்த்ே்ம அலு-
வேகததில் ொன் அவ்ர அடிக்கடி 
சநதிததிருக்கின்லைன். எனது ்தந-
்்தலயாடு முஸ்லிம் லீக் அலுவே-
கததிற்கு தசல்லும் சந்தர்ப்பததில் 
முஸ்லிம் லீக்கின் ்த்ேவராக எம்.
சி.எம் கலீல் இருந்தார். இ்ணச் 
தசயோைராக சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
தசயற்பட்ட்ம எனக்கு நி்னவு 
இருக்கின்ைது.   

 அவவாைான கேநது்ரயா்டல்க-
ளில் ஹாசிம் மிகவும் முக்கியமான-
வராக இருந்தார். ொம் சிறுவர்கைாக 

இருந்தாலும் புன்சிரிப்பு்டன் 
எம்மு்டன் க்்ததது விடடு தசல்-
கின்ை அந்த ்தன்்ம சிைந்தது.
எனது ்தந்்தயும் அவரும் சட -
்டத்தரணிகள். அவர்கள் சட்டத்த -
ரணிகைாக த்தாழி்ே தகாண்ட 
சந்தர்ப்பததில் அந்தப் பிரல்தசங்-
களில் இருந்த சட்டத்தரணிகள் 
சங்கததில் அவர்கள் இருவரும் 
்த்ேவர்கைாக இருநதிருக்கின்-
ைார்கள். தபரும்பாோன சிங்கை 
சட்டத்தரணிகள் உள்ை நீதிமன்ை 
வைாகங்களில் அவர்கள் இரு-
வ்ரயும் சங்கததின் ்த்ேவர்க-
ைாக நியமிததிருந்த்்த ்வதது 
அன்்ைய சமூகததில் காணப் -
பட்ட ஒற்று்ம, விடடுக்தகா-
டுப்பு என்பவற்்ை சரியாக புரிந-
துதகாள்ை முடியும்.   

 சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
லககா்ே மாவட்ட சட்டத்தர-
ணிகள் சங்கததில் ்த்ேவராக 
30 வரு்டங்கள் லச்வயாற்றி-
யுள்ை்ம விலச்டமான ஒரு வி்ட-
யமாகும். சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
்தமது ஊரான கிருங்கத்தனிய பள்ளி-
வாயலின் நிருவாக ச்பத ்த்ேவ-
ராக த்தா்டர்நதும் தசயற்படடு வந-
துள்ைார். எனது ்தந்்தயும் அவரும் 
்தமது பள்ளிவாயல்களின் நிருவாக 
ச்பயின் ்த்ேவர்கைாக இறுதி -

மூச்சு வ்ர தசயற்படடுள்ைார்கள். 
அன்்ை காேததில் ஸஹிராக் கல் -
லூரி்ய அரசாங்கம் ்கயகப்படுத-
திய சந்தர்ப்பததில் ஸாஹிராக் கல் -
லூரியின் ப்ைய மாணராக இருந்த 
சட்டத்தரணி ஏ.சி.எம் அமீர் அவர்-

களும் சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
அவர்களும் எனது ்தந்்தயும் 
சட்டத்தரணி தசயட அஹமட 
அவர்களு்டன் இ்ணநது 
ஸாஹிராவின் ப்ைய மாணவர் -

க்ை இ்ணததுக் தகாணடு 
ஸாஹிராக் கல்லூரி்ய மீணடும் 
தபற்றுக்தகாள்வ்தற்கு முன்-
தனடுத்த லபாராட்டம் எனக்கு 
நி்னவுக்கு வருகின்ைது.   

 த்டாக்்டர் எம்.சி.எம் கலீல் 
அவர்களுக்குப் பின் முஸ்லீம் 
லீக்கிற்கு சட்டத்தரணி ஹாசிம் 
்த்ே்மததுவத்்த வைங்-

கினார். அ்தன் ஊ்டாக ொடு முழு-
வதும் உள்ை முஸ்லிம் மக்களின் 
ல்த்வகள், பிரச்சி்னகள், என்பன 
்த்ே்ம அலுவேகததிற்கு கி்்டக்-
கின்ை லபாது ்தமது காேத்்தயும் 
லெரத்்தயும் நிதி்யயும் தசே-

விடடு அந்தப் பகுதிகளுக்கு லெரடி-
யாக தசன்று ஆராய்நது பிரச்சி்ன-
க்ை தீர்தது ்வத்தார்.   

 அல்த லபான்று லககா்ே மாவட -
்டததில் உள்ை தபௌத்த விகா்ரக-

ளின் வைர்ச்சிக்காகவும் அங்குள்ை 
தபௌத்த பா்டசா்ேகளின் அபி -
விருததிக்காகவும் மயானங்களின் 
அபிவிருததி லபான்ை தபாதுச் 

லச்வகளுக்காகவும் அவர் ்தனக்கு 
தசாந்தமான காணிகள் மற்றும் 
நிதி்ய வைங்கினார். அவர் லமற்-
தகாண்ட லச்வ த்தா்டர்பில் அந்தப் 
பிரல்தசததில் உள்ை தபரிலயார்கள் 

இன்று நி்னவுபடுததுகின்ைார்-
கள். அவரு்்டய வாழக்்கக்கு 
தபரிதும் உறுது்ணயான இருந்த 
அவர்களின் ம்னவி எமது மாவட-
்டத்்தச் லசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் 
களுத்த்ை மாவட்டத்த்்தச் லசர்ந்த 
தவயாங்கல்ே கிராமத்்தச் லசர்ந்த-
வர்.   

 அவர் அரசியல் ரீதியில் பாரா-
ளுமன்ை பிரதிநிதிததுவத்்தப் 
தபற்றுக் தகாள்ைாவிட்டாலும் 
்தமது அரசியல் தகாள்்க மக்கள் 
ெேன் என்பவற்்ை கருததிற் 
தகாணடு அர்ப்பணிப்பு்டன் தசயற்-
படடுள்ைார்.   
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மக்களின் ்காலடிககு சென்று குறை்கறை தீர்த்து றைத்்த   
ஜனாதிபதி ெட்டத்்தரணி மர்்ஹூம் ஏ.எல்.எம்.்ாசிம்   

கிைக்கிேங்்கயில் மட்டக்கைப்பு 
மாவட்டததின் வ்டக்லக 32 

கிலோ மீற்ைர் த்தா்ேவில் அ்மந-
துள்ைது வா்ைச்லச்ன தபாதுசன 
நூேகம். பாசிக்கு்டா தசல்லும் 
பிர்தான பா்்தயில் பிரல்தச 
ச்ப அலுவேகம் மற்றும் ்தபால் 
நி்ேயம் ஆகிய இரணடுக்கும் மத-
தியில் இநநூேகம் அ்மநதுள்ைது.

அ்தற்கு முன்னர், வா்ைச்லச்ன 
பிரல்தசம் லகாை்ைப்பற்று கிராம 
ச்பயாக இருந்த காேததில் 1972-
.07.-01 அன்று உததிலயாகபூர்வமாக 
ஆரம்பிதது ்வக்கப்பட்ட வா்ைச் -
லச்ன தபாதுசன நூேகமானது 
படிப்படியாக வைர்ச்சிய்்டந்தது. 
வாசகர்கள் அதிகரிதது வைர்ச்சிய-
்்டந்த்தன் காரணமாக, வா்ைச்-
லச்ன தபாது ்ம்தானததினுள் 
வீதிலயாரமாக புதிய கட்ட்டம் 
அ்மக்கப்படடு அங்கு மாற்ைப்பட-
்டது. 

1978 இல் ஏற்பட்ட சூைாவளியின் 
லபாது நூேகக் கட்ட்டமும், ஏராை-
மான நூல் ஆவணங்களும் லச்தம-
்்டந்தன. பின்னர் மீணடும் புனர-
்மக்கப்பட்ட நூேகம், 1990களில் 
இ்டம்தபற்ை இனவன்தசயல்களி-
னால் தபரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. 
அ்தன் பின்னர் மீணடும் பிரல்தச 
ச்ப கட்ட்டததிலேலய நூேகம் 
இயங்கத த்தா்டங்கியது. 1994இல் 
ெ்்டதபற்ை உள்ளூராடசி மன்ைங்-
களுக்கான ல்தர்்தலில் லகாை்ைப் -
பற்று பிரல்தச ச்பக்கு ்தவிசாைராக 
த்தரிவான ம.இராமச்சநதிரன், உப-
்தவிசாைர் அ.சணமுகொ்தன் ஆகி -
லயாரின் முயற்சியினால் 1994இல் 
்தற்லபாதுள்ை கட்ட்டம் உருவாக் -
கப்பட்டது. அதுவும் கட்டப்படடு 
நீண்ட காேங்கள் திைக்கப்ப்டாமல் 
இருந்தது. 1999-.03.-20இல்்தான் திைக்-
கப்படடு நூேகம் ்தனியாக இயங்கத 
த்தா்டங்கியது.

 இவவாைாக பே சவால்கள், 

இ்டர்களுக்கு மததியிலேலய ்தன்-
்னயும் வைர்தது, ்தன் சமூகத-
தின் வைர்ச்சிக்கும் கால்லகாைாய் 
நின்ைது வா்ைச்லச்ன 
நூேகம். எதிர்வரும் 2022-
.07.-01இல் ஐம்பது வரு்டங்-
க்ை பூர்ததி தசய்யவுள்ை 
எமது நூேகததில் மிக 
நீண்ட காேமாக சிறுவர் 
பகுதிதயான்றி்ன உரு -
வாக்க லவணடும் என்னும் 
அவாவில் இங்கு பணிபு-
ரிந்த பேரும் காேததுக்குக் 
காேம் பல்லவறு முயற்சி -
க்ை லமற்தகாண்டனர். 
எனினும் அது இன்றுவ்ர 
சாததியப்ப்டாமலே லபாய் 
விட்டது.

வா்ைச்லச்ன நூே-
கததில் சிறுவர் பகுதி-
தயான்றி்ன உருவாக்கும் 
முயற்சியின் ஓர் அங்கமாக 
்தற்லபாது தினகரனில் 
இக்கடடு்ர்யப் பிரசு -
ரிக்கின்லைாம். வா்ைச்-
லச்ன நூேகததின் 
ல்த்வ்ய மக்கள் மததி-
யில் எடுததுச் தசல்வ்தற்கு தினகரன் 
பததிரி்க எமக்கு உ்தவுவது குறிதது 
ொம் ென்றி கூறுகின்லைாம். ொடடி-
லுள்ை ெல்லுள்ைங்களி்டம் இருநது 
இந்தப் பணிக்கு உ்தவி லகாரும் 
முகமாக இந்தக் கடடு்ரயி்ன பிர -
சுரிக்கின்லைாம். க்டந்த 50 வரு்டங்க -

ளில் வா்ைச்லச்னயின் மததியில் 
அ்மநதிருநது ்தமிழ, முஸ்லிம் 
மக்கைதும், ஏராைமான மாணவர்க-

ைதும் அறிவுத ல்த்டலுக்கும், இேக் -
கிய இரச்னக்கும் ்தன்னாோன 
பணிக்ை ஆற்றியுள்ைது எமது 
நூேகம்.

பிரல்தச ச்பயின் கீழ ்தற்தபாழுது 
08 தபாது நூேகங்களும், 07 வாசிக-
சா்ேகளும் இயங்கி வருவ்தனால் 

பிரததிலயகமாக ்தனித்தனிலய நிதி 
ஒதுக்கீடுகள் வைங்கி, நூேகங்களின் 
அபிவிருததிக்கு வலுச்லசர்ப்பதில் 

பல்லவறு சிரமங்கள் நிேவுகின்-
ைன. இருப்பினும் பே இ்டங்களில் 
ென்தகா்்டயாைர்கள், சமூக ெேன்-
விரும்பிகளின் உ்தவியு்டன் நூேகத-
திற்கான தபௌதீக வைங்கள், மற்றும் 
நூல், ஆவணங்க்ைப் தபறுகின்ை 
ெ்டவடிக்்கயானது த்தா்டர்நது 

ெ்டந்த வணணம்்தான் உள்ைது.
ெமது ொடடி்னப் தபாறுத்தவ -

்ரயில் எல்லோராலும் எல்ோப் 

புத்தகங்க்ையும் வி்ே தகாடுதது 
வாங்கிப் படிக்க முடியாது. அவ-
வாைான மாணவர்களுக்கும் வாச-
கர்களுக்கும் அபயம் அளிக்கின்ை 
ஒலர இ்டமாக தபாதுநூேகங்கலை 
உள்ைன. தபாதுநூேகங்களில் நூல் 
இரவல் தபற்று படித்தவர்கலை 
இன்று பே உயர் ப்தவிகளிலும், 
இேக்கியப் ப்்டப்பாளிகைாகவும், 
த்தாழில்வல்லுனர்கைாகவும், சமூ-
கததின் முன்லனாடிகைாகவும் விைங்-
குகின்ைனர்.

ெணபர்கள், உைவினர்கள், குடும்-
பம், பணம் ்தரா்த ெம்பிக்்கயி்ன-
யும் தகௌரவததி்னயும் புத்தகங்கள் 
வைங்கும். 

புத்தகததின் லமன்்ம உணர்ந்த 
உேக அறிஞர்கள் எல்லோரும் நூலி-
னதும், நூேகததினதும் முக்கியத-
துவததி்ன ெமக்கு ப்ைசாற்றிய 
வணணலம உள்ைனர்.

ெமது குைந்்தக்ை அதிகமாய் 
புத்தகங்க்ை லொக்கி ெகர்த்த 
லவணடி உள்ைது. ்கதத்தா்ே-
லபசியும் ்கயுமாய் மாறிப் லபான 

ெமது குைந்்தகள் உ்டல் மற்றும் 
உைெேன்கள் தகடடு சிறுவயதி-
லேலய தவறு்மய்்டநது நீர்ததுப் 
லபாகாவணணம் புதுப்பிதது, அவர் -
க்ை சா்த்னயாைர்கைாக மாற்றும் 
வல்ே்ம புத்தகங்களுக்லக உணடு.

அ்த்ன ்தங்கள் வாழொளில் 
உணர்நதிருப்பீர்கள். எனலவ, எமது 
தபாதுநூேகததின் 50ஆவது வரு்ட 
நி்ைவி்ன முன்னிடடு உருவாக்கப்-
ப்டவுள்ை சிறுவர் நூேகப் பிரிவுக்கு 
நூல்கள் மற்றும் புத்தக அலுமாரி-
கள், ்தைபா்டங்கள் லபான்ைவற்்ை 
தபற்றுக் தகாள்வ்தற்காக ்தங்கைால் 

முடிந்த நிதி உ்தவி அல்ேது சிறுவர்-
களுக்கான புத்தகங்க்ைப் தபற்று 

அன்பளிப்பாக வைங்கி எமது நூே-
கததின் வைர்ச்சிக்கும், அ்தன் வழிலய 
ெமது குைந்்தகளின் எதிர்காே 
வைர்ச்சிக்கும் 
எ ங் க ளு க் கு 
கரம் தகாடுதது 
உ ்த வு ம ா று 
்த ங் க ் ை 
ல ப ரன் ப ா ய் 
ல வ ண டி க் 
த க ா ள் கின் -
லைாம்.

அறர நூறைாண்டு நிறைவு ்காணும்
ைாறைச்ெறன சபாதுென நூல்கம்

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி மர்ஹூம் ஏ.எல்.எம்.்ாசிம் நினனவு தினம் 
இன்ாகும் (29.11.2021). இ்தனன முனனிடடு இவ்ாண்டிற்ான 
நினனவுனரனை பாராளுமன் உறுப்பினர இம்திைாஸ் பாக்கிர 
மாக்்ார நி்ழ்ததினார. இலஙன் ஒலிபரப்புக் கூடடுத்தாபன சிங்ள 
அனல்ரினசயில் நி்ழ்த்தப்பட்ட உனரயின ்தமிழாக்்ம்  

(உதவ விருமபும அன்்பர்்கள் எஸ்.
ஏ.ஸ்ரீதர், ச்பாதுைன நூல்கம, 
வாமழசசைமன (065-2258505, 
075 1314540), sasridhar@
ymail.com ச்பான்்ற வழி்களில் 
எமமைத் சதாடர்பு ச்காள்ளலாம)

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீதர்
நூல்க சைவ்கர், 

ச்பாதுநூல்கம, வாமழசசைமன

சிறு்ர நூல்ம் அனமப்ப்தறகு 
நன்்ான்ட திரடடும் பணி ஆரம்பம்

காத்தான்குடி ஜனாசா ெேன்புரி 
அ்மப்பு காத்தான்குடியிலும் காத-
்தான்குடி்ய அன்மிததுள்ை பிர-
ல்தசங்களிலும் மரணிப்பவர்களின் 
ஜனாசாக்க்ை அ்டக்கம் தசய்வ்தற்கு 
பல்லவறு வ்கயிலும் உ்தவி வரும் 
ஒரு அ்மப்பாகும். 63 உறுப்பினர்-
க்ையும் 31 நிருவாக உறுப்பினர்க-
்ையும் தகாண்ட ஒரு சமூக லச்வ 
நிறுவனமாக காத்தான்குடி ஜனாசா 
ைேன்புரி அ்மப்பு தசயற்படடு வரு-
கின்ைது.

மரணித்தவர்களுக்ை அ்டக்-
கம் தசய்ய குழி (கப்ர்) ல்தாணடிக் 
தகாடுப்பது, மரணித்தவர்களுக்கான 
தவள்்ை ஆ்்ட (கபன்) வைங்-
குவது அ்டக்கம் தசய்யும் தபடடி 

(மஞ்சு) வைங்குவது, தூர இ்டங்களில் 
இருக்கும் காத்தான்குடி்யச் லசர்ந்த 
மரணித்தவர்களின் ஜனாசாக்க்ை 
காத்தான்குடிக்கும் காத்தான்குடி்ய 
அன்மிததுள்ை பிரல்தசங்களுக்கும் 
தகாணடு லபாய் தகாடுப்பது, அல்த 
லபான்று காத்தான்குடியில் மரணிப்-
பவர்களின் ஜனாசாக்க்ை தவளி 
மாவட்டததுக்கு இவர்களின் வாக-
னததில் தகாணடு லபாய் தகாடுக்கும் 
லச்வக்ை பிர்தான லச்வகைாக 
இந்த நிறுவனம் தசய்து வருகின்ைது. 
இ்வகள் அ்னத்்தயுலம இேவச-
மாக தசய்து வருகின்ைது.

 காத்தான்குடியிலும் அ்த்ன அன்-
மித்த பிரல்தசங்களிலும் மரணிக்கின்ை 
மரண வீடுகளுக்கு ல்த்வலயற்படின் 

கதி்ரகள், பாய்கள், 
ஃலபாகஸ் தவளிச்ச மின்-
குமிழக்ை வைங்குவ-
து்டன் ஆண ஜனாசாக்-
க்ை குளிப்பாடடி கபன் 
தசய்து தகாடுக்கின்ை 
லச்வக்ையும் இந்த 
நிறுவனம் தசய்து வரு-
கின்ைது.

இல்தலபான்று ஆண-
டுல்தாறும் பா்டசா்ே-
யில் கல்வி கற்கும் வறிய 
மாணவர்களுக்கு கற்ைல் 
உ ப க ர ண ங் க ் ை யு ம் 
புத்தக ்பக்ையும் வைங்கி வருகின்-
ைனர். இ்த்ன 300 மாணவர்களுக்கு 
வைங்கி வருவதும் இவர்களின் சிைப்-

பான லவ்ேததிட்டமாகும்.
க்டந்த ஆணடு ஏற்பட்ட தவள்ை 

அனர்த்தததினால் பாதிக்கப்பட்ட 

பா்டசா்ேக்ை சிரம்தானம் தசய்து 
தகாடுத்தது்டன் தவள்ை அனர்த்தத-
தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்-
கும் ச்மத்த உணவுக்ையும் உேர் 
உணவுப் தபாருடக்ையும் இவர்கள் 
வைங்கி ்தமது லவ்ேததிட்டததி்ன 
விரிவுபடுததியுள்ைனர்.

 இந்த அ்மப்புக்கு 
ம ர ணி த ்த வ ர் க ளின் 
உ்டல்க்ை ஏற்றுவ்தற்-
கான வாகனம் ஒன்்ை 
தபற்றுக் தகாள்வ்தற்-
கான முயற்க்ை லமற்-
தகாணடு காத்தான்குடியி-
லுள்ை ்தனவந்தர்களின் 
உ்தவியு்டன் 19 இேட-
சம் ரூபா தபறுமதியான 
வாகனம் ஒன்்ை வாங்-
கியுள்ைது்டன் இந்த நிறு-
வனததின் மிக நீண்ட 
ொள் ல்த்வயாக இருந்த 

இந்த வாகனத ல்த்வ இ்தன் மூேம் 
நி்ைலவறியுள்ைது.

இதுவ்ர இந்த நிறுவனததினர் 

633 ஜனாசாக்க்ை அ்டக்கம் தசய்வ-
்தற்கு உ்தவியுள்ை்தாக அவர்கள் த்தரி-
வித்தனர். தகாலரானா ்வரசினால் 
மரணிப்பவர்களின் ஜனாசாக்க்ை-
யும் ்வததியசா்ேயிலிருநது ஓட-
்டமாவடி மஜமா ெகருக்கு தகாணடு 
தசன்று அ்டக்கம் தசய்வ்தற்காகவும் 
இவர்கள் உ்தவி தசய்துள்ைனர்.

இந்த அ்மப்பின் ்த்ேவராக 
யு.எல்.ரபீக், தசயோைராக ஏ.எம்.
ொசர், தபாருைாைராக ஏ.எம்.ஹாறூன் 
ஆகிலயாரு்டன் 31 லபர் தகாண்ட 
நிருவாக ச்ப தசயற்படடு வருகின்-
ைது. இ்தற்கான ஒரு ஆலோச்னக் 
குழுவும் உள்ைது. அதில்  த்டாக்்டர் 
யு.எல்.ெசிர்தீன,  சட்டத்தரணி ஏ.உ-
்வஸ், அஷதஷெய்க் எம்.சி.ரிஸ்வான் 
ம்தனீ, நிருவாக உததிலயாகத்தர் எம்.
எம்.ஜரூ ப், வர்த்தக பிரமுகர் ஏ.லஜ.
அஜவத ஆகிலயார் அ்டங்குகின்ைனர்.

இதுவரை 633 ஜனாசாக்கரை அடக்கம் சசயவதற்கு 
உதவியுளை ்காததான்குடி ஜனாசா நலன்புரி அரைப்பு

எம.எஸ்.எம.நூர்தீன்
(புதிய ்காத்தான்குடி தின்கரன் நிரு்பர்)
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நாட்டினுடடய பபாருளாதாரத்திடை 
உயர்த்த சேண்டும் என்பதற்ா  ்இநத ேருட 
ேரவு பேலவு திட்டத்திலும் பாரிய அளவில் 
நிதி ஒதுக்பபட்டுளளது. பபாருளாதாரத்டத 
்ட்டிபயழுபபுேதற்ா  ் நிதி அடைசேர் பல 
மில்லியன் ரூபாய்டள ஒவபோரு அடைச-
சுககும் ஒதுககீடு பேயதுளளார். நாட்டின் 
பபாருளாதாரம் கிராை ைட்டத்திலிருநது ்ட்-
டிபயழுபபட சேண்டும்.ஏன்பைன்்றால் 
எதிர்்ாலத்தில் நாம் பேளிநாட்டிடை நம்பி-
யிருக் கூடாது என்பதற்ா்த்தான் அவோ-
்றாை ஒரு திட்டத்திடை முன்பைடுத்துளளார் 
எை நுேபரலியா ைாேட்ட பாராளுைன்்ற 
உறுபபிைரும் இலஙட் பதாழிலாளர் ்ாங-
கிரஸ்ஸின் நிதி சபேயலாளருைாை ைருத-
பாண்டி ரசைஸ்ேரன் பதரிவித்தார்.

ேமுர்த்தி அருணலு திட்டத்தின் கீழ் ேமுர்த்தி 
குடும்பங்ளுககு ோழ்ோதார அபிவிருத்தி 
சேடலத்திட்டத்திறகிணங் 20 பயைாளி -்
ளுககு டதயல் இயநதிரங்ள, இரண்டு குடும்-
பங்ளுககு பலாத்தர் சீட்டிலிபபின் மூலம் 
கிடடக்பபபற்ற நிதி ட்யளிபபு, இரு 
ைாணேர்்ளுககு சிபபதார புலடைபபரிசில் 

நிதி ட்யளிபபு, இரு குடும்-
பங்ளுககு ைலேலகூடம் ்ட்-
டுேதற்ாை நிதி ேழங்ல் 
ைறறும் பபாருளாதார விருத்-
திக்ா் ்டன் ேழங்ல் 
உளளிட்ட நி்ழ்வு்ள பாரா-
ளுைன்்ற உறுபபிைர் எம்.
ரசைஸ்ேரன் தடலடையில் 
சநறறு ஹற்றன் டிகச்ாயா 
ந்ர ேடப ச்ட்சபார் கூடத்-
தில் நடடபபற்றது. அதில் 
்லநது ப்ாண்டு பபாருட்-
்டள ேழஙகி டேத்து ்ருத்து 
பதரிவிககும் சபாசத அேர் 
இவோறு பதரிவித்தார். 
பதாடர்நது சபசிய அேர்,...

சுயபதாழில் ஊடா  ் ேளர்சசியடடய 
சேண்டும் என்பதற்ா்சே பல இலட்ேம் ரூபா 
நிதி பபறறுக ப்ாடுக்பபட்டுளளது. இதன் 
மூலம் உங்ள ோழ்கட  ்தரத்திடை உயர்த்திக-
ப ா்ளள சேண்டும் என்பசத எைது அடைேரதும் 
எதிர்பபார்பபாகும். ப ா்சராைா பதாறறு பரேல் 

ா்ரணைா்  பல நாடு்ள அபிவிருத்தி திட்டங-
்டள நிறுத்தியிருககின்்றார் ள.  

எைது நாட்டில் ைாத்திரம் விடலோசி உயர-

வில்டல.நுேபரலியா ைாேட்டத்தில் ்டநத 
ா்லங்ளில் ஏறபட்ட சீரற்ற ா்லநிடலயிைால் 

ைரக்றி விடல்ள உயர்ேடடநதுளளை. இது 
நாடளாவிய ரீதியில் பாதிக்பபட்டுளளை.  
நுேபரலியா ைாேட்டத்தில் உரம் இல்லாத 
பிரசசிடை்ள ்ாணபபட்டை அதடை 
நாங்ள ஜைாதிபதியிடம் சபசி இபசபாது 
தீர்வு்டள பபறறுக ப்ாடுத்துளசளாம் 
என்்றார்.

எதிர்காலத்தில் நகாம் வெளிநகாட்டில்
க்யேந்துெகை ைவிர்க்யெ 
ெரவு வெலவு திட்்டம் -ைருத்பாண்டி ரமைஸவரன் எம.பி

அககு்றடண குறூப நிருபர்

இரோயை பேடள இ்றககுைதிககு 
அனுைதி ேழஙகியது ேரசேற்த் -
தக்து. இல்லாவிட்டால் எதிர்்ா-
லத்தில் நாட்டில் ்ாய்றிேட்்ள 
ைறறும் பழங்ளுககு பாரிய தட் -
டுபபாடு ஏறபட ோயபபு இருநதது 
என்று ஐககிய ைக்ள ேகதி சதசிய 
பட்டியல்  பாராளுைன்்ற உறுபபிைர் 
திஸ்்ஸ அத்தநாயக்ா பதரிவித்தார்.

்ண்டி, ப்ட்டம்சப வி்ாடர-
யில் இடம்பபற்ற ேநதிபபின் சபாது 
அேர் இவோறு பதரிவித்தார். 

அேர் சைலும் கூறியதாேது,..
இயறட்ப பேடைப பயன்பாடு 

நல்ல விடயம். ஆைால் அதடை 

அ மு ல் ப டு த் தி ய 
முட்றயில் குட்றபாடு-
்ள ்ாணபபடுகின்்றை. 
நீண்ட ்ால அடிப -
படடயில் அதடை 
அமுல்படுத்தி இருக் -
லாம். அபசபாது அதற -
ச்ற்றோறு நிலத்டத 
பன்படுத்தல் ைறறும் விடத்டள 
தயார் பேயதல், இயறட் பேடள 
குழி்டளத் சுயைா்த் தயாரித்தல் 
சபான்்ற பல விடயங்டள சைற -
ப்ாளள ேேதி ஏறபட்டிருககும். 

அத்துடன் இயறட் பேடள -
ப்ாண்டு தயாரிக்பபட்ட உணவு -்
ளுககு தனியா் ேநடத ோயபுக்டள-
யும் ஏறபடுத்த சேண்டும். அதறகு 

சபாதிய ்ால அேோேம் 
சதடே. அரசியல் ்ட் -
சி்ள சதர்தல் ்ாலங -
்ளில் ப்ாளட்ப 
பி ர ் ட ை ங ் ட ள ச 
பேயகின்்றை. அடே 
அழகிய ேேைங்ளா் 
ைட்டுசை உளளை. ்ட -

தாசி்ளுககும் புத்த்ங்ளுககும் 
ைட்டும் எல்டலபபடுத்தபபட்ட 
அநத ச்ாட்பாடு்ள நடடமுட்றப -
படுத்தபபடுேதில்டல. இது தான் 
பிரசசிடையாகும் என்்றார்.

நாட்டில் அரசியல் ்ட்சி்ள 
ைாறிலாம்.ஆைால்  நாட்டில் எப-
சபாதும் ஒசர ப்ாளட் பின்பற்றப-
பட சேண்டும்.

இரசாயன பசளை இறக்குமதிக்கு 
அனுமதி வழங்கியளம வரவவற்கத்தக்்கது

- திஸ்ஸ அததநாயக்கா  எம.பி. 

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

அறிோர்நத அரசியல் உடரயாடடல 
ைடலய  ் அரசியல் தளத்தில் உருோக-
கும் சநாககில் 'ைடலய  ் அரசியல் 
அரங்ம்' எனும் அடைபபு  உருோக்ப-
பட்டுளளது என்று அவேடைபபின் 
தடலடை ஒருஙகிடணபபாளரும், 
முன்ைாள பாராளுைன்்ற உறுபபிைரு-
ைாை ையில்ோ்ைம் தில்ராஜ் பதரிவித்-
தார்

குறித்த அடைபபு ்டநத 30 ஆம் 
தி்தி உதயைாைாலும் அதன் பேயறபா-
டு்ள பதாடர்பில் தலோக்டலயில் 
சநறறு நடடபபற்ற ஊட  ் ேநதிபபின் 
சபாசத பதளிவுபபடுத்தபபட்டது.

ைடலய  ்அரசியல் அரஙகின் பிரதாை 
அடைபபாளர் ராைன் திருசபேநதூரன், 
பேயறகுழுச பேயலாளர் நா்ரட்ணம் 
கிருஷணகுைார் ஆகிசயாரும் பேயதியா-
ளர் ேநதிபபில் பஙச்றறிருநதைர்.  

அறிோர்நத அரசியல் உடரயாடடல 

ைடலய  ் அரசியல் தளத்-
தில் உருோககுதல், அதடை 
அடுத்த தடலமுட்றககு 
ப்ாண்டு பேல்லுதல்,  
ைாேட்ட எல்டல்டளக 
்டநத ைடலய  ் அரசியடல 
முன்பைடுத்தல் ஆகியை 
அடைபபின் பிரதாை சநாக-
்ைாகும். - என்று தில்ராஜ் 
பதரிவித்தார். புதிய அரசிய-
டைபபு ைறறும் சதர்தல் ைறு-
சீரடைபபு என்பை தயாரிக்பபட்டு 
ேருகின்்றை.பாராளுைன்்றத்தில் குழுக-
்ள அடைக்பபட்டுளளை. எைசே, 
ேமூ்த்தில் அறிோர்நத ்ருத்தாடல்-
்டள உருோககி,  ேமூ்த்தின் சதடே 
அறிநது, அேர்்ளின் சதடேகச்றப 
சதடேயாை சயாேடை்டள இனி-
ேரும் சதசிய ைட்ட விடயங்ளின்-
சபாது முன்டேபசபாம். ஏபைனில் 
ைக்ளின் நிடலபபாடுதான் பிரதி-

பலிக  ் சேண்டும். 
ைடலய்ம் ேமூ்ம் நூற-
்றாண்டு்ால அரசியல் 
ேமூ்ம், அதறகு அரசி-
யல் அடடயாளம் இருக-
கின்்றது. கூலி ேமூ்ம் 
ைட்டும் அல்ல. பேைட் 
ேடபயில்கூட பிரதிநி-
தித்துேம் இருநதிருக-
கின்்றது. எைசேதான் 
அடைபபின் சின்ைைா் 

நசடேயயர் ைறறும் அேரின் பாரியா-
ரின் படங்டள பயன்படுத்தியுள-
சளாம்.  

ைடலய  ் அரசியல் அரங்ைாைது,  
அரசியல் ்ட்சியா்சோ அல்லது 
பதாழிறேங்ைா்சோ பதிவு பேய -
யபபடவில்டல.  ேமூ் அரசியடல 
முன்பைடுபபதற்ாை அடைபபு  
என்பதால் அதில் எேரும் இடணய -
லாம் என்்றார் தில்ர்.

அறிவார்ந்த அரசியல் உளரயாடளை 
மளைய்கததில் வ்தாறறுவிபவபாம்

புதிய 'ைமைய்க அரசியல் அரங்கம' ையில்வா்கனம திை்கராஜ்

ஊோ சுழறசி நிருபர்

சதாட்ட பகுதி்ளில் உளள ்ாணி -்
ளின் உரிடை, பபருநசதாட்டத் பதாழி-
லாளர்்ளுகச  ்இதில் எவவித ைாறறுக 
்ருத்தும் இல்டல எை பாராளுைன்்ற 
உறுபபிைரும் இலஙட  ் சதசிய 
சதாட்டத் பதாழிலாளர் ேங்த்தின் 
பபாதுச பேயலாளருைாை ேடிசேல் 
சுசரஷ பதரிவித்துளளார்.

லுணு்ல சோலன்ஸ் சதாட்ட ்ாணி 
விே்ாரம் பதாடர்பில் ்ருத்து பதரி-
வித்த சபாசத,

அேர் இவோறு பதரிவித்துளளார்.
அது பதாடர்பில் சைலும் சபசிய 

அேர்,.
லுணு்ல- சோலன்ஸ் சதாட்டத்-

தில் தன்னுடடய சேண்டுச்ாளின் 
கீழ்,  பதாழிலாளர்்ளுககு ஒதுக்ப-

பட்டிருநத ்ாணிடய 
பேளியாட்்ளுககு ேட்-
டவிசராதைா  ் பிரித்து 
ப்ாடுபபதறகு, லுணு்ல 
பிரசதேேடப தடலே-
ரால் எடுக்பபட்ட நடே-
டிகட  ்  தன்ைால் தடுத்து 
நிறுத்தபபட்டது என்்றார்.

விசேடைா  ் பதுடள 
ை ா ே ட் ட த் தி லு ள ள 
ப ப ருந ச த ா ட் ட 
்ாணி்டள பேளியாட்்ளுககு ேட்டவி-
சராதைாை முட்றயில் பிரித்து ப்ாடுபப-
தறகு முயறசி்ள எடுக்பபட்டுளளதா் 
பதரியேருகி்றது.

எைசே, ைடலய  ் ைக்டள பிரதி-
நிதித்துேபபடுத்தும் பாராளுைன்்ற 
உறுபபிைர் என்்ற ரீதியில் ைடலய்ப 
பபருநசதாட்ட ்ாணி்டள ேட்டவி-

சராதைாை முட்றயில் 
பேளியாட்்ள அப்ரித்-
துக ப்ாளேதறகு எநத ேந-
தர்பபத்திலும் இடைளிக -்
ைாட்சடன்.

இத்தட்ய ்ாணி அப-
்ரிபபு பேயறபாடு்ளி-
ைால் பபருநசதாட்டத் 
பதாழிலாளர்்ள, தங்ளு-
டடய பதாழிடல இழக் 
சேண்டிய சூழ்நிடல 

ஏறபட்டுளளது. ஆ்சே இவோ-
்றாை பிரசசிடை்ளுககு பபருந-
சதாட்டத் பதாழிலாளர்்ள மு்ம்ப்ா-
டுக  ் சநரிட்டால் இலஙட  ் சதசிய 
சதாட்டத் பதாழிலாளர் ேங்த்துடன் 
உடைடியா  ் பதாடர்பு ப்ாளளுைாறு 
ச்ட்டுக ப்ாளகின்ச்றன் எை பதரி-
வித்துளளார்.

பபரு்நவ்தாடடங்்களில் வவளை பசய்யும் ப்தாழிைாைர்களுக்வ்க 
வ்தாடட ்காணி்கள் பசா்ந்தம் -வடிமவல் சுமரஷ் எம.பி

ைாத்தடள சுழறசி நிருபர்

இயறட் எழில் ப்ாஞ்சும் ேைப 
பிரசதேங்ள ைறறும் நீர் நிடல்ள 
ப்ாண்ட ைாத்தடள ைாேட்டத்தில் 
பைார்ஹ்நத, சேருவில, வில்் -
முே சபான்்ற பிரசதேங்ள சுறறு-
லாத் தளைா் அபிவிருத்தி பேயய நட-
ேடிகட்்ள சைறப்ாளளபபட்டு 
ேருேதா் ைாத்தடள ைாேட்ட பாரா-
ளுைன்்ற உறுபபிைரும் ைாேட்ட 
அபிவிருத்திக குழுத் தடலேருைாை 
நாள் ச்ாட்ட ப்ாட பதரிவித்தார்.

ைாத்தடள ைாேட்ட அபிவிருத்தி 
குழுக ்ாரியாலயத்தில் இடம் -
பபற்ற சுறறுலா அபிவிருத்தி பதாடர்-

பாை ்லநதுடர-
யாடலின் சபாசத 
பாராளுைன்்ற உறுப-
பிைர் இவோறு பதரி-
வித்தார். ை்ாேலி 
அதி்ாரேடப, ைத்திய 
ைா்ாண சுறறுலா 
அதி்ாரேடப, பிரசதே 
பேயலாளர் உளளிட்ட 
அதி்ாரி்ள ்லநது 
ப்ாண்ட  இக ்லநது-
டரயாடலின் சபாது அேர் சைலும் கூறு-
ட்யில்,.. 

இத்தட்ய சுறறுலா டையங்டள 
ைாத்தடள ைாேட்டத்தில் அடைபபதன் 
மூலம் இப பிரசதேங்ளில் ்ாணபப-

டும் பலருககு 
சேடலோயப-
புக்ள  கிடடக-
கும், அத்சதாடு 
இபபகுதியில் 
பபாருளாதார 
அபிவிருத்தி -
யும் ஏறபடும். 
இதன் முதற-
் ட் ட ை ா ் 
சுறறுலா பய-

ணி்டள ்ேரும் ேட்யில் நீர்நிடல -்
ளில் பாது்ாபபாை படகு ேோரி பேயே-
தறகு ோயபடப ஏறபடுத்திக ப்ாடுக் 
நடேடிகட்்ள சைறப்ாளளபபட்-
டுளளை.

பமார்கஹ்க்ந்த, வசருவிை, வில்்கமுவ
சுறறுைாத ்தைமா்க அபிவிருததி

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

லிநதுடல நா்சேடை பகுதியி -
லும் எல்ஜின் சதாட்ட பகுதியிலும் 
அடைக்பபட்டுளள ைாதா திருச -
போரூப சிடல இைநபதரியாத விேமி -
்ளால் உடடக்பபட்டுளளது. இது 
இநது ைக்ளுககும் கிறிஸ்தே ைக -்
ளுககும்  நல்லு்றவிடை  சீர்குடலப-
பதற்ா்சே எை அகில இலஙட் 
இநது ை்ா ேபாவின் தடலேரும் 
இலஙட் ைடலய் இநது குருைார் 
ஒன்றிய பபாதுச பேயலாளருைாை 
சிேஸ்ரீ சேலு சுசரஸ்ேர ேர்ைா பதரி-
வித்தார்.

சிடல உடடபபு பதாடர்பா் 

சநறறு ப்ாட்ட்டலயில் நடட -
பபற்ற விசேட ஊட் ேநதிபபின் 
சபாசத அேர் இவோறு பதரிவித்-
தார். 

அேர் அஙகு பதாடர்நதும் ்ருத்து 
பதரிவிகட்யில்,.. 

ைடலய்த்தில் நீண்ட்ாலைா் 
கிறிஸ்தே ைக்ளும் இநது ைக்ளும் 
ேைாதாைைா் ோழ்நது ேருகின்்ற-
ைர். அேர்்ளுககிடடயில் எப-
சபாதும் ேைய ரீதியாை சபதங்ள 
இருக்வில்டல.இவோ்றாை ஒரு 
நிடலயில் நா்சேடை பகுதியில் 
அடைநதுளள ைாதா போரூபமும் 
எல்ஜின் பகுதியில் உளள ைாதா 
போரூபமும் உடடக்பபட்டுள-

ளது. இதடை எேர் பேயதாலும் 
தாராதரமின்றி அேர்்ளுககு எதிரா் 
பபாலி்ஸார் ேட்ட நடேடிகட்்டள 
சைறப்ாளள சேண்டும்.

அத்சதாடு இநத சிடல உடடபபு 
பதாடர்பா் எேருக்ாேது பதரிநதி-
ருநதால் அது பதாடர்பா் பபாலி -
்ஸாருககு அல்லது ைடலய் இநது 
குருைார் ஒன்றியத்துகச்ா அறி -
விககுைாறு நாங்ள பபாதுைக்ளி -
டம் ச்ட்டுகப்ாளகிச்றாம். இநத 
சிடல உடடபபு ்ாரணைா் கிறிஸ் -
தே ைக்ளுககு ஏறபட்ட துயரத்தில் 
நாங்ளும் பஙப்டுககிச்றாம் எை 
அேர் இதன்சபாது சைலும் பதரி -
வித்தார்.

எல்ஜின் மதாட்்டததிலுள்ள ைாதா சிமை உம்டப்பு: 

-ைமைய்க இந்துகுருைார் ஒன்றியம குற்றச்ாட்டு

ஒசர நாடு ஒசர ேட்டம் 
பதாடர்பிலாை  ஜைா-
திபதி பேயலணிககு  
புதிதா் நியமிக்பபட்-
டுளள தமிழ் உறுபபிை-
ராை  ்ருணா்ரடை, 
பிரதைரின் இடணபபு 
பேயலாளர் பேநதில் 
பதாண்டைான் பின்தங-
கிய  கிராை பிரசதே  அபி -
விருத்தி வீட்டு விலங-
கிை ேளர்பபு ைறறும் 
சிறு பபாருளாதார பயிர்-
பேயட் சைம்பாட்டு 
இராஜாங் அடைசசில் 
ேநதித்து ்லநதுடரயாடிைார்.'ஒசர நாடு 
ஒசர ேட்டத்தின்' ஊடா் 

சிறுபான்டை ைக்ளின்  உரிடை்டள  

பாது்ாபபது  பதாடர்பா்   முன்னுரிடைய -
ளிபபது  குறித்து இதன்சபாது  இருேரும் 
்லநதுடரயாடிைர்.

'ஒவர நாடு ஒவர சடடம்' - பசயைணியின் உறுபபினர 
்கருணா்கரன்- பச்நதில் ப்தாணடமான் ச்நதிபபு 

ஹற்றன் ந்கரில் இருந்து ்பண்மூர் ச்ல்லும ்பாமதயில் எஞ்சியிருந்த 4 கிமைா மீட்்டர் 
்பகுதிககு ைததிய ைா்காண வீதி அபிவிருததி அதி்கார ்ம்பயால் 40 மில்லியன் ரூ்பாய் 
ச்ைவில் ்காப்்பட் ச்ய்யும ்பணி ஆரமபிக்கப்்பட்டுள்ளமத ்காணைாம.

(்ப்டம: ைஸச்கலியா தின்கரன் விம்்ட நிரு்பர்)

கேோலை - அவிசாவலை,
ேலிேமுவ - ருவன்வலை
பாலைேள் மூடபபட்டுள்ைன

ச்்ாடல - அவிோேடள பிரதாை 
வீதி, ்லி்முே - ருேன்பேல்ல 
ஆகிய இரண்டு வீதி்ளும் ைண்ே-
ரிவு ்ாரணைா் மூடபபட்டுளளதா் 
பபாலி்ஸார் பதரிவித்துளளைர்.

மூடபபடும் பகுதி 2ேது கிசலா 
மீற்றர் ்ல்லிலிருநது பதாடஙகும் 
எை பதரிவிக்பபட்டுளளது. ோ்ை 
ோரதி்ள ைாறறுப பாடத்டளப 
பயன்படுத்துைாறு அறிவுறுத்தப-
பட்டுளளைர்.

இசதசேடள, ஏழு ைாேட்டங் -
ளுககு சதசிய ்ட்ட ஆராயசசி நிறு-
ேைத்தால் ைண்ேரிவு அபாய எசே-
ரிகட் விடுக்பபட்டுளளது.

நுேபரலியா, ்ண்டி, ச்்ாடல, 
ைாத்தடள, குருநா்ல், ப்ாழும்பு, 
்ளுத்துட்ற ைறறும் இரத்திைபுரி 
ஆகிய ைாேட்டங்ளுகச் எசே -
ரிகட் விடுக்பபட்டுளளது.

அககு்றடண குறூப நிருபர்

்ண்டி- ைாத்தடள புட்யிரத வீதியில் 
ேத்து்ாைத்திறகு அண்மிதத பிரசதேத் -
தில் புட்யிரதம் மீது ைரம் ஒன்று முறிநது 
விழுநததில் பாடதககு சநறறு சேதம் ஏற -
பட்டுளளது. 

்ண்டியிலிருநது ைாத்தடள  சநாககிச 
பேன்்ற புட்யிரதத்தில் அதி்ாடலயில் 

ைரககிடள ஒன்று முறிநது விழுநதுளளது. 
பின்ைர் புட்யிரதத்தின் சே்ம் ்ாரண -
ைா்  ைரம் இழுக்பபட்டு பேன்்றதில் 
புட்யிரதத்துககு சிறிதளவு சேதம் ஏறபட் -
டுளளது. 

பயணி்ள எேருககும் ்ாயம் ஏறப -
டவில்டல. சில ைணித்தியாலங்ளின் 
பின்ைர் பாடத சீர் பேயயபபட்டுளளது.

இ்நது-கிறிஸ்தவ மக்்களின் 
ஒறறுளமளய சீரகுளைபப்தறவ்க

்கணடியிலிரு்நது மாத்தளை வநாக்கி பசன்ற 
ரயிலில் மரக்கிளை விழு்நது வச்தம்
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2021/32

Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F ikf;Nuhnrhg;l; cw;gj;jpfSf;fhd nkd;nghUs; chpkj;ij 
toq;Fjy;> epWTjy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.

mjpfkhff; fpilf;ff;$ba njhFjpfs;; kw;Wk; gpujpfSld; ikf;Nuh  nrhg;l; 
cw;gj;jpfSf;fhd nkd;nghUs; chpkj;ij toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l Kjd;ik 
cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fs; (Microsoft Fast Track Ready Partner) my;yJ mth;fspd; 
,yq;iff;fhd cj;jpNahfg+h;t cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
Nfs;tpfs;; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk;

ikf;Nuh  nrhg;l; cw;gj;jpfSf;fhd 
nkd;nghUs; chpkk;
(Software Licenses for Microsoft 
Products)

ngWif Kiw
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp 
Nfhuy; (NCB)

Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 
fl;lzk;

&gh 19>300.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; ngWkjp &gh 950>000.00

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjpj; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

2021-12-21Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp KbTWj;jg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021-12-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; my;yJ 
ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F 
Kd;> xg;ge;jj;ijf; ifaspg;gjw;F Kd; jk;ik gjpT nra;J nfhs;sy;  fl;lhakhFk;.

2.  2021-11-29Mk; jpfjpapypUe;J 2021-12-21Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa 
Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J vOj;JUtpyhd 
Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy 
Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd njhiff;fhdJk;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; 
Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 
Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;j fhyg;gFjpahd 120 ehl;fhl;b 
ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tq;fp cj;juthjj;Jld;/tpiykDg; 
gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; cldbahfNt 
jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 
nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ghfnkhd;iw 
Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – Nky;; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y. 255> fhyp tPjp> 
nfhOk;G-03.
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efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 

rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha 
J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsh; rhh;gpy; mikr;Rg; ngWiff; FO (MPC) jiytH NfhUfpd;whh;. 

1Mk; ml;ltiz

Nfs;tp 
,y.

nraw;wpl;lj;jpd; 
ngah;

eph;khzj;jpw;fhd 
kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; VAT thp; 
,d;wp (&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

Nfs;tpg; 
gpiz 
Kwpj; 
njhif 
(&gh)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fs;)

CIDA gjpTj; 
juj; jFjp

Nfs;tpg; 
gpiz Kwp 
nry;Ygbf; 
fhyk;

1. mf;Fu];i]apy; 
cj;Njr g]; 
epiya 
eph;khzk;

398,900,000.00 52,000.00 3,989,000.00 450

C2 my;yJ 
mjw;F 
Nky; 

fl;blq;fs; 

2022 Nk 
06Mk; 

jpfjp tiu

2. fuhg;gpl;batpy; 
fyg;G 
mgptpUj;jp 
nraw;wpl;lk; 
kw;Wk; cj;Njr 
g]; 
Kidaj;jpd; 
eph;khzk; 
(gbepiy-1 cg 
fl;likg;Gfs;)

86,300,000.00 18,700.00   863,000.00 270

C4 my;yJ 
mjw;F 
Nky; 

fl;blq;fs;

2022 Vg;uy; 
08Mk; 

jpfjp tiu

3. fz;b = jyjh 
khspifapYs;s 
kfkYt 
mgptpUj;jpj; 
jpl;lk; - 
gbepiy II

17,583,875.00 4,500.00 180,000.00 120

C6 my;yJ 
mjw;F 
Nky; 

fl;blq;fs;

2022 Vg;uy; 
08Mk; 

jpfjp tiu

 
1. Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk;. 

2. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s 
Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

3. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; gj;juKy;iy> R`_Ugha>  17Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> 
fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; gzpg;ghsh; (efu mgptpUj;jp) 
mth;fsplk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gzpg;ghsh; (efu mgptpUj;jp) mYtyfj;jpy;; 
Ntiy ehl;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;;. njhiyNgrp: 0112869535.

4. Nkw;gb 1Mk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis 2021 etk;gh; 30Mk; jpfjp Kjy; 
2021 brk;gh; 14Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; efu mgptpUj;jp> 
fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; epjpg; 
gphpT rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpajd; gpd; gj;juKy;iy> R`_Ugha>   17Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; 
Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; gpujhd fzf;fhsh; 
(nraw;wpl;lq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) mth;fSf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 
tsKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd Nfs;tp Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;.

5. rfy Nfs;tpfSlDk;> NkNy 1Mk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sthW Nfs;tpg; gpiz Kwpahf Nfs;tp 
Mtzq;fspd; jug;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;Gfspd; gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l ,yq;ifapy; 
nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJkhd tq;fp cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz Kwpapd; ngWkjp 1Mk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;fhdJk;> efu 
mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f 
mikr;rpd; nrayhsUf;F Kfthpaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

6 Nfs;tpfs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Neubahf 2021 brk;gh; 15Mk; 
jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; nrayhsh;> efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; 
mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R> 17Mk; khb> R`_Ugha> RGj;jpGu tPjp> 
gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa 
jpUg;gpaDg;gg;gLk;. Nfs;tpapy; fye;J nfhs;tjw;F Nfs;tpjhuh;fspdhy; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7. gj;juKy;iy> R`_Ugha> RGj;jpGu tPjp> 17Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; 
mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2021-12-07Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;. rfy Nfs;tpjhuh;fSk; ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW 
jplkhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

8. Nfs;tpjhuh;fspd; Kd;ida nraw;wpwd;fs; kw;Wk; gzg;Gof;f epiy (mikr;R kw;Wk; Vida mur 
mikg;Gfs;) Nfs;tpjhuh;fisj; njhpT nra;ifapy; fz;bg;ghf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. Nkhrkhd nraw;wpwDila 
Nfs;tpjhuh;fSf;F ve;jnthU Nfs;tpiaAk; toq;Ftjw;F ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhh;fs;. 

9. Nfs;tpfisj; jahhpj;jy; rk;ge;jkhd ve;jnthU nryTfSf;Fk; mikr;R nghWg;G$w khl;lhJ. 
fpilf;fg;ngw;Ws;s Nfs;tpfspy; nghUj;jkhd Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sNth my;yJ vy;yhf; Nfs;tpfisAk; 
epuhfhpf;Fk; chpikia mikr;Rg; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. mikr;Rg; ngWiff; FOtpd; 
jPH;khdNk ,Wjpj; jPH;khdkhFk;.

10. jw;Nghija nfhtpl; 19 njhw;W epiyik fhuzkhf ,iaGila Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
Kd; cq;fs; trjpf;fhf 0112-869536 /0114-329822 njhiyNgrp ,yf;fq;fs; kw;Wk; 011-2861810 njhiyefy; 
,yf;fj;jpd; Clhf efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha 
J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsiuj; njhlh;G nfhs;syhk; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; 
nfhs;sTk;.

jiyth;>
mikr;Rg; ngWiff; FO>
efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 
rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R>
17Mk; khb> R`{Ugha> 
gj;juKy;y.

,yq;if Njrpa itj;jparhiy
Rfhjhu mikr;R

Ma;T$l cgfuzq;fis toq;fy;
01.  2021.12.29 K.g. 10.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpd; 

jiythpdhy; gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

cUg;gb 
,yf;fk;

cUg;gb FwpaPl;L ,yf;fk; cUg;gb 
vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk;

01 Fully Automated Urine Analyzer SG-IV/2019/LAB/32 02 Nos. 7,500.00

02 05 Part Haematology Analyzer SG-IV/15/2021/02 01 No. 2,500.00

02.  ,yq;if tHj;jf re;ijf;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; cw;gj;jpahsHfspdhy; epakdk; 
ngw;w my;yJ mjpfhuk; ngw;w KftHfs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F jifik ngWtH.

03.  2021.11.30 Kjy; 2021.12.28 tiu K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 
gpujpg;gzpg;ghshplk; Nkw;gb kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; 
rkHg;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112691111 
ePbg;G 2722)

04.  midj;J cUg;gbfspw;Fkhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021.12.17 md;W K.g. 11.00 ,w;F 
eilngWk;.

05.  Kj;jpiuaplg;gl;l midj;J tpiykDf;fSk; 2021.12.29 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW 
gjpTj; jghypy; my;yJ fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; 
KbAk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;.

06.  Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhsiu mioj;Jg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2694595)

jiytH> 

gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;G 10

tpiykD mioj;jy;
nghJ mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)Mk; gphptpd; 
fPOk; 8Mk; gphptpd; gpufhuKk; 
gpd;tUk; fk;gdpapd; ngaH 
khw;wk; nra;ag;gl;Ls;snjd 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 
mHgd; fphPd; `Tr];  
(gpiutl;) ypkpl;ll;
gjptpyf;fk;: PV 00231229
gjpT Kfthp: ,y. 67/4V> 
g+Hthuhk khtj;ij> 
fpUyg;gd> nfhOk;G 05
fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 
vf;th ,d;nt];l; nkd;l;]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll;
rigapd; fl;lisg; gpufhuk;
Corporate Services (Private) 
Limted
nrayhsHfs; - EKVA 
Investments (Private) Limited

ngWif mwptpj;jy;
mNgf;\h itj;jparhiy – k`ufk ,yq;if

2022Mk; tUlj;jpw;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpT nra;jw;fhd miog;G

k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 
fhl;lg;gl;Ls;sthW ,yq;if eph;khzk; kw;Wk; gapw;rpaspf;Fk; epWtdj;jpy; gjpitg; ngw;Ws;s 
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021-12-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j cldLj;J k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; 
mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 
gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkw;gb Kfthpap;Ys;s epWtdg; gphptpy; 2021-12-13Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 
kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpDs; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
Nfs;tpjhuh; jkJ jifikfis ep&gpf;ff;$ba rhl;rpfs; kw;Wk; Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpaikf;fhf 
mNgf;\h itj;jparhiyapd; fzf;fhshpdhy; toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 
,y.

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

01 2022Mk; tUlj;jpy; k`ufk mNgf;\h 
itj;jparhiyapd; guhkhpg ;G 
xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;jy; 

C 09 my;yJ C 08  EM 05 
my;yJ mjw;F Nky;> SP 05 
my;yJ mjw;F Nky;

&gh 2>000.00

Nkyjpf tpguq;fis jaT nra;J gzpg;ghsh;> mNgf;\h itj;jparhiy> k`ufk vDk; Kfthpapy; 
tprhhpj;jwpayhk;. njhiyNgrp ,y. 011-2840233. vt;tpj mwtPLfSk; ,d;wp Nfs;tp Mtzq;fisg; 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO 
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jtprhsh;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>
mNgf;\h itj;jparhiy>
k`ufk.

Nfs;tp miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk;

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F nrhe;jkhd gpuNjr mYtyfj;jpy; 
Fwpj;j fPo;f;fhZk; toq;fy;fSf;F cs;@H Nfs;tp jhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

njhlh; 
,y.

Ntiy tpguk; xg;ge;j ,y. itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz kw;Wk; 
Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk;

Nfs;tp 
Mtzf; 
fl;lzk;

fhrhf vdpy; tq;fpg; gpiz 
%yk; vdpy;

gpiz 
nry;Ygbahf 
Ntz;ba 
fhyk;

01 Bry; tYtpy; 
nraw;gLk; ePh;g; 
gk;gpfs; 04I 
toq;fp nghUj;Jjy;

SPD/2/5/4/
71(2021)

115>700/- 231>400/- 2022.04.03 &. 8>000.00

02 J}a ePH toq;fy; 
mikg;ig 
cUthf;Ftjw;F 
Njitahd 
Jizg;ghfq;fis 
nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/5/4/63 
(2021)

16700/- 33>400/- 2022.03.21 &. 2>000.00

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fshy; xt;nthU tplaj;JlDk; rk;ge;jg;gl;l ngw;Wf; nfhz;l Nfs;tpg; 
gbtq;fis ghtpj;J Nfs;tpfis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj 
Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzq;fis nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; 
mgptpUj;jp epiyaj;jpy; eph;thf mjpfhhpaplk; rkh;g;gpj;J 2021.11.30 Kjy; 2021.12.17k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Nkw;gb ,y. 01 ,d; fPo; Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tp jhuh;fs; kl;Lk; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd;fPohd 
gphpthshpd; fPo; gjpT nra;a gl;bUg;gJld; mjid gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;j gpujpnahd;iw Nfs;tp Mtzq;fSld; 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tp mwpTUj;jy;fSf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfSk; jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> 
tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk; Nguhjid| vd;w Kfthpf;F gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Nkw;gb ml;ltizapy; D ,d; fPo; Fwpg;gplg;gLkhW gpiz njhifia itg;Gr; nra;jy; 
Ntz;Lk;. mj;Jld; tq;fpg; gpizapd; %yk; gpiz itg;Gr; nra;tjhapd; mjid ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; 2021.12.20 Kw;gfy; 10.30 ,w;F KbtiltJld; cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 
mt;Ntisapy; Nfs;tp rkh;g;gpg;Nghh; my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l gpuepepjpnahUtUf;F 
rKfkspf;fyhk;.

jiyth;>
gpuNjr ngWiff;FO>
tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>
tptrhaj; jpizf;fsk;>
Nguhjid.

2021.11.29

081-2388122

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

tpiykD mioj;jy;

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; gpujhd mYtyfj;jpw;F ghJfhg;Gr; 
Nritia toq;Ftjw;fhf Njrpa ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 
ghJfhg;Gr; Nrit toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd ,jw;fhfg; gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;Ls;s ghJfhg;Gr; 
Nritfis toq;Fk; epWtdq;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F Nehpy; rKfkspj;J 
tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

  Njrpa ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s ghJfhg;Gr; Nitfis 
toq;Fk; epWtdnkhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  Njrpa ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;ag; gl;ljd; gpd;dh; Fiwe;j gl;rk; 10 
tUl fhyk; ghJfhg;Gr; Nrit toq;fspy; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

kPsspf;fg;gLk; &gh 10>000/- ,w;fhd gpiz itg;G xd;W kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 
&gh 500>00 ,w;fhd fl;lznkhd;W gpujhd mYtyf Kfhikahsh; (epjp) 
,lk; nrYj;jp 2021 etk;gh; 29 Kjy; 2021 brk;gh; 15 md;W ed;gfy; 12.00 tiu 
khj;jpuk; tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhf vOj;JUt 
tpz;zg;gf; fbjnkhd;W Njrpa ghJfhg;G mikr;rpd; gjpTr; rhd;wpjopd; 
gpujpnahd;Wld; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (kdpj tsk; kw;Wk; epUthfk;) 
,lk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2021 brk;gh; 15Mk; jpfjp gp.g. 1.00 ,w;F 
my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW nfhOk;G 05> ehuN`d;gpl;l 
ehty tPjp. ,y. 40 ,Ys;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 
nghJ KfhikahsUf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mNj Kfthpapy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lnkd;gJld; md;iwa 
jpdk; gp.g. 1.15 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;

nghJ Kfhikahsh;>
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>
,y. 40> ehty tPjp>
ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G -05.
njhiyNgrp ,y: 011 2501701/2

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 
gpujhd mYtyfj;jpy; ghJfhg;Gr; Nritfis 

eilKiwg;gLj;jy; - 2022
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பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ோரன்ஸ் சசலவநோய்கம,ஷமஸ் ்போஹிம  

கடந்த ஆட்சியில் அமைச்சரகளினால் பாரி -
யளவு அர்ச காணிகள் மைா்சடி ச்சயயபபட்-
டுள்ளன. அவறமறை சுவீகரிகக நடவடிகமக 
எடுத்துள்ள்தாக அமைச்சர எஸ்.எம்.்சநர-
ம்சன ச்தரிவித்்தார.   

சபருநம்தாட்ட மகத்ச்தாழில் அமைசசு, 
காணி அமைசசு உள்ளிட்ட 3 ராஜாஙக 
அமைசசுககளின் வரவு ச்சலவுத் திட்ட 
குழுநிமல விவா்தத்தில் கலநதுசகாண்டு 
உமரயாறறுமகயிமலமய அவர இவவாறு 
குறிபபிட்டார.   

மைலும் ச்தரிவித்்த அவர,   
நில அளமவ அதிகாரிகளின் குமறைபாடு 

உள்ளன. அ்தமனத் தீரபப்தறகான பணிகள் 
ஆரம்பிககபபட்டுள்ளன. காணி சீரதிருத்்த 
ஆமைககுழு ச்தாடரபில் பல்மவறு விைர-
்சனஙகள் முன்மவககபபட்டன. நீரசகா-
ழும்புப பகுதி அமைச்சர ஒருவர அநுரா்த-
புரம் பகுதி காட்டுப பிரம்த்சத்திலுள்ள 50 
ஏககமர ச்தன்னநம்தாட்டைாக ைாறறியுள் -
ளார. ைறசறைாரு அமைச்சர ஹந்தாமனயில் 
சபருைளவு காணிமய சபறறுள்ளார. பாரி -
யளவு காணி மைா்சடி ச்சயயபபட்டுள்ளன. 
அவறமறை சுவீகரித்து வருகிமறைாம். அ்தமனப 
சபறை ஆமைககுழுவும் எம்.பிகளும் 
முயன்று வருகின்றைனர. வரி அதிகம் காரை-
ைாக காணி பதிவு ்தமடபபட்டது. வரிமய 
குமறைத்து வருகிமறைாம்.   

 அமைசசுககளுககு இலககுத் ்தநதுள்ளார. 
அ்தறகமைய ச்சயறபடுகிமறைாம். காணி சீர-
திருத்்த ஆமைககுழுவினால் 600 ச்தான் 
ம்ச்தனப ப்சமள உறபத்தி ச்சயது வருகி -
மறைாம்.   

அமைசசர் ரலைஷ் ்பத்திரண  
எரிசபாருளின் விமலமயப மபான்மறை 

உலக ்சநம்தயில் இர்சாயன உரத்துககான 
விமலயும் சவகுவாக அதிகரித்துக காைபப -
டுகின்றைது.   

இககாலஙகளில் உரத்துககான மகள்வி அதி -
கரித்துக காைபபடுவ்தால் மகள்வி குமறை -
வமடயும் நிமலயில் எதிரவரும் சபபரவரி 
ைா்தம் மு்தல் உரத்தின் விமல குமறைவமட-
யும் என எதிரபாரககபபடுகிறைது.   

நாட்டில் ்தறமபாது சபருைளவு ம்ச்தனப 
ப்சமள உறபத்தி ச்சயயபபட்டு வருகின்றைது. 
எதிரவரும் ஜனவரி மு்தல் ைானிய விமலயில் 
அவறமறைப பகிரந்தளிககும் நடவடிகமககள் 
முன்சனடுககபபடும். ம்ச்தனப ப்சமளயுடன் 
ம்தயிமல உறபத்தி மபான்றை துமறைகளுககு 
உலக ்சநம்தயின் விமலகளுககிைஙக இர-
்சாயன உரத்ம்த சபறறுக சகாடுககவும் நடவ-
டிகமக எடுககபபடும்.   

அம்தமவமள பயிரசச்சயமகககான நீமரப 
சபறறுக சகாடுபபதில் முககிய கவனம் 
ச்சலுத்்தபபடும். அ்தறகாக இம்முமறை வரவு 
ச்சலவுத் திட்டத்தில் நிதி ஒதுககபபட்டுள்-
ளது. கடந்த வருடத்தில் ம்தயிமல உறபத்தி 
குமறைநது காைபபட்டாலும் இந்த வருடத்-
தில் 260 மில்லியன் கிமலா ம்தயிமலமய 
சபறறுகசகாள்ள எதிரபாரககபபடுகிறைது. 
எதிரகாலத்தில் மைலும் 300 மில்லியன் 
கிமலாவால் அ்தமன அதிகரிபப்தறகு நடவ -
டிகமக எடுககபபடும்.   

அ்தறகிைஙக ம்தயிமல உறபத்தித் துமறை 
ச்தாடரபில் எவரும் ்சநம்தகம் சகாள்ளத் 
ம்தமவயில்மல. சபருைளவு அநநிய ச்சலா -
வணிமய சபறறுக சகாடுபப்தறகான வழி -
வமககமள அ்தன் மூலம் மைறசகாள்ளபப-
டும்.   

எம. லவலுகுைோர்   
(ஐக்கிய ைக்்கள் சக்தி எம பி.)   

ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுககும் ம்தாட்ட 
நிரவாகத்தினருககுமிமடயில் நிலவும் 
முரண்பாடுகளுககு தீரவு காை அர்சாஙகம் 
நடவடிகமக எடுகக மவண்டும்.   

அம்தமவமள நல்லாட்சி அர்சாஙக காலத் -
தில் ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுககு வழங-
கபபட்டுள்ள ஏழு மபரச்சஸ் காணியில் 
அவரகள் வீடுகமள கட்டிக சகாள்வ்தறகான 
அனுைதிமய அர்சாஙகம் சபறறுக சகாடுகக 
மவண்டும்.   

அத்துடன் அந்த காணிகளுககான காணி 
உறுதிபபத்திரம் வழஙகவும் மவண்டும். 
அம்தமபான்று மைலும் ஆயிரத்தி 14 
குடும்பஙகளுககுக காணி வழஙகுவ்தற-
குத் ம்தமவயான நடவடிகமககமள நாம் 
எடுத்திருநம்தாம். அந்த ைககளுககு அந்த 
காணிகமள வழஙகுவ்தறகும் அர்சாஙகம் நட-
வடிகமக எடுககமவண்டும்.   

சபருநம்தாட்த்துமறை ச்தாடரபில் கடந்த 
காலஙகளில் பின்பறறைபபட்ட ்தவறைான 
தீரைானஙகளும் நாட்டில் சடாலர பிரசசி-
மனககு ஒரு காரைைாகும். 1970, 1980 

காலபபகுதிகளில் சபருநம்தாட்டத்-
துமறை மூலம் நாட்டுககுப சபருைளவு 
சடாலரகள் கிமடத்துள்ளன. ஆனால் 
1980 காபபகுதிககு பின்னர சபருந-
ம்தாட்டத்துமறை முன்மனறறைம் ச்தாடர-
பில் மைறசகாள்ளபபட்ட ்தவறைான 
சகாள்மக காரைைாக அத்துமறைமயக 
கட்டிசயழுபப முடியாைல் மபானது. 
சபருநம்தாட்டத்துமறையில் ம்தயிமல 
உறபத்திமய பிர்தான இடத்ம்த வகிக-
கின்றைது. அ்தறகு அடுத்்தபடியாக 
இறைபபர உறபத்தியாகும். அந்தத் 
துமறைகமள முன்மனறறுவ்தறகு அர -
்சாஙகஙகள் முமறையான திட்டஙகமள 
மைறசகாள்ளவில்மல.   

 சபருநம்தாட்டத்துமறையில் 
சுைார ஒரு இலட்்சம் சஹகடயாரில் 
ம்தயிமல உறபத்தி ச்சயயபபடாைல் 
உள்ளது. அம்தமநரம் சிறும்தாட்டங-
களில் 80ஆயிரம் சஹகடயாரில் 
ம்தயிமல உறபத்தி ச்சயயபபடுவ-
்தால் ம்தயிமல உறபத்தி வீழ்சசியமட -
யாைல் இருநது வருகின்றைது. அ்தனால் 
சபருநம்தாட்டத்துமறைமய கட்டிசய-
ழுபபுவ்தானால் உறபத்தி ச்சயயபப-
டாைல் இருககும் சபருநம்தாட்டக 
காணிகமள சிறும்தாட்ட திட்டத்துக-
கமைய அந்தந்த ம்தாட்ட ைககளுககு 
வழஙகமவண்டும்.   

இது புதிய மவமலத்திட்டைா-
கும். இந்தத் திட்டத்ம்த எந்தசவாரு 
அமைச்சரும் பின்பறறைவில்மல.   

 
்கோதர் ைஸ்தோன் எம.பி  
(ச்போ.ஜ.ச்ப)   

 
ஜனாதிபதியின் சுபீட்்சத்தின் 

மநாகமக பலபபடுத்தும் வமகயில் 
இந்த பட்ஜட் ்தயாரிககபபட்டுள்ளது. 
கிராமிய அபிவிருத்திககான விடி -
சவள்ளியாக இந்தத் திட்டம் முன் -
மவககபபட்டுள்ளது. இறைககுைதி மீது 
்தஙகியிருககும் சபாருளா்தாரத்திறகுப 
பதிலாக விவ்சாய உறபத்தி, பண்மை 
உறபத்தி, விவ்சாயக மகத்ச்தாழில் -
களின் மூலம் நாட்மட முன்மனறறு-
வம்த இ்தன் மநாககைாக உள்ளது. 
நிலவளத்ம்தயும் நீரவளத்ம்தயும் 
சகாண்டுள்ள எைது நாடு பல உறபத்-
தித் துமறைகளில் ்தன்னிமறைவு காை 
மவண்டும். இடம்சபயரந்த ைககளுக -
குக காணி உறுதி வழஙகும் திட்டம் 
துரி்தபபடுத்்தபபட மவண்டும். காணி 
அமைச்சர காணி அனுைதிபபத்திரங-
கமள வழஙக மவண்டும். ஆளணி 
பறறைாககுமறை காரைைாக எைது பகுதி -
களில் கால்தாை்தம் உள்ளது.   

ம்தசிய விவ்சாய உறபத்திகமள அதி-
கரிககும் வமகயில் மு்சலி, ைன்னார, 
முல்மலத்தீவு மபான்றை பகுதிகமள 
உள்ளடககி புதிய விவ்சாய உறபத்தி 
வலயம் உருவாகக மவண்டும். இ்தன் 
ஊடாக உள்நாட்டு உறபத்தியில் 20 
வீ்த பஙகளிபமப ச்சயய முடியும்.   

வடைாகாைத்தில் காணி இல்லா்த 
இமளஞரகளுககு காணி வழஙகி விவ-
்சாயத்ம்த ஊககுவிகக மவண்டும். 
இன விகி்தா்சாரம் பாதிககா்த 
வமகயில் இந்த ச்சயறபாடு முன்-
சனடுககபபட மவண்டும். காணி 
சீரதிருத்்த ஆமைககுழுவினால் ைக -
களின் ம்தமவகமள அமடயாளம் 
கண்டு புதி்தாக காணிகமள வழஙக 
மவண்டும். இ்தமனத் துரி்தபபடுத்்த 
மவண்டும். அந்தந்தப பகுதி இமளஞரக-
ளுககு அவறமறை வழஙக மவண்டும்.   

காணி சீரதிருத்்த ஆமைககுழு அலுவலக -
சைான்று வடககில் ஆரம்பிககபபட்டுள்ளது. 
கடந்த காலத்தில் மீள்குடிமயறியவரகளுககு 
உறுதி வழஙகபபடவில்மல. அ்தமனயும் 
விமரவுபடுத்்த மவண்டும். எைது பகுதி 
இமளஞரகளின் வாழ்கமகத்்தரத்ம்த மைம்ப-
டுத்்த உ்தவ மவண்டும்.   

வீரசுைன வீரசிங்க எம.பி  
(ச்போ.ஜ.ச்ப)   

விஞஞான பூரவைாக அமைசசுகள் பகி -
ரபபட்டுள்ளன. சபருநம்தாட்ட அமைச்சர 
ரமைஷ் பதிரன சிறைபபாக ச்சயறபட்டு வரு-
கிறைார. ச்தஙகு, ம்தயிமல, றைபபர துமறைகள் 
முன்மனறறைம் கண்டுள்ளன. சகாவிட்டினால் 
்சகல துமறைகளும் பின்னமடந்தன. இந்த 
நிமலயிலும் ம்தயிமல உறபத்தி முன்மனற -
றைம் கண்டது. எைது நாட்டில் ஒன்மலனில் 
விறபமன மைறசகாள்ளபபட்டது. கடந்த 

காலத்தில் மீள்பயிரிட நிவாரைம் வழஙகு-
வ்தாக அறிவிககபபட்டாலும் வழஙகபபட-
வில்மல. சபறுைதி ம்சர ம்தயிமல ஏறறுைதி 
குறித்து கவனம் ச்சலுத்்த மவண்டும்.   

ஒரு ம்தயிமல ைரம்கூட நடா்த டுபாய 
ம்தயிமல விறபமனயால் சபரும் இலாபம் 
சபறுகின்றைது.   

எம. ஹலீம எம.பி  (ஐ.ை.ச)   
காணி உறுதி முமறையாக வழஙகா்தால் 

அர்ச காணி சபறறை ைககள் பிரசசிமனகளுககு 
முகஙசகாடுத்துள்ளனர. எைது பிரம்த்சத்தில் 
உள்ள ைககளுககு ்சட்டபூரவ காணி உறுதி 
வழஙகபபடவில்மல. இ்தனால் அவரகள் 
பல்மவறு பிரசசிமனகளுககு முகஙசகாடுத்-
துள்ளனர. சில பகுதிகளுககு எைது ஆட்சி-
யில் காணி உறுதி வழஙகபபட்டன.   

 
ரலைஸ்வரன் எம.பி   (ச்போ.ஜ.ச்ப)   

ஜனாதிபதி சபருநம்தாட்ட ைககளுககு 
1000 ரூபா ்சம்பளம் வழஙகுவ்தாக அளித்்த 

வாககுறுதிபடி வழஙக நடவ-
டிகமக எடுத்்தார. ஆனால் மு்த-
லாளிைார அ்தறகு எதிராக வழககு 
ச்தாடரநதுள்ளனர. சபருந-
ம்தாட்டக கம்பனிகள் ைரஙகமள 
சவட்டி வருைானம் சபருகின்-
றைன. சபருநம்தாட்ட ைககள் 
பல்மவறு சிககல்கமள எதிர-
சகாண்டுள்ளனர. அவரகளுககு 
உட்கட்டமைபபு வ்சதிகள் அளிக-
கபபடுகின்றைன. ஆனால் கம்பனி-
கள் வருைானம் ஈட்டுவதில் ்தான் 
குறியாக உள்ளன. பல ்தரிசு நிலங-
கள் உள்ளன. அஙகு சுயச்தாழில்-
கமள மைறசகாள்ள மவண்டும். 
கம்பனிகள் இவறமறை உப குத்-
்தமகககு வழஙகுவம்த நிறுத்்த 
மவண்டும். அந்தத் ம்தாட்டஙக-
ளில் உள்ளவரகளுகமக அவறமறை 
குத்்தமகககு வழஙகி சுயச்தாழி-
லுககு உ்தவ மவண்டும். அவர -
களுககு எதிரகாலத்தில் சிறைந்த 
ச்சயறதிட்டம் அமைககபபட 
மவண்டும்.   

சசலவம அமைக்்க�நோதன் 
எம.பி  
(த.லத.கூ)   

இநதிய தூதுவமரக சகாண்ட 
குழுசவான்று ்தமிழ்நாடு ச்சன்று 
அஙகுள்ள இலஙமகயரகமளச 
்சநதித்துள்ளது. இலஙமக மீன -
வரகளின் பிரசசிமன ச்தாடர -
பில் இராமைஸ்வர மீனவரகமள 
்சநதித்துள்ளது. மு்தலமைச்சர 
ஸ்டாலிமனயும் ்சநதித்துள்ளது. 
இன்றுள்ள இநதிய உயர ஸ்்தா -
னிகர மநரில் ச்சன்று ச்சயலாறறி 
வருகிறைார. உஙகள் முயறசி 
ச்தாடரநது மைறசகாள்ளபபட்டு 
மீனவரகளின் பிரசசிமனயும் 
அஙகு வாழும் இலஙமகத் ்தமி -
ழரகளின் பிரசசிமனயும் தீரககப -
பட மவண்டும். இந்த முயறசிககு 
வாழ்த்துத் ச்தரிவிககிமறைாம்.   

ைமலயக ைககள் ச்தாடர-
பில் அமைச்சர ரமைஷ் பதிரன, 
கனக மஹரத், அருநதிக சபர -
ைான்மடா ஆகிமயார இனபபா-
குபாடின்றி ச்சயறபடககூடியவர-
கள்.   

சிஙகள ைககள், ்தமிழ் ைககள் 
ைறறும் முஸ்லிம் ைககள் இந்த 
நாட்டில் ம்தசிய இனஙகளாக 
உள்ளன. சபரும்பான்மை 
இனம், சிறுபான்மை இனம் 
என பிரித்துப பாரககக கூடாது. 
அமைச்சரகள் நடுநிமலமையான-
வரகள் என்ப்தால் அவரகளின் பிச-
சிமனகமளத் தீரகக மவண்டும். 
ைமலயக இனம் பல்மவறு துமறை-
களில் வளரநதுள்ளது. ஆனால் 
அந்த ைககளின் காணிபபிரச-
சிமன தீரககபபட மவண்டும்.   

 
ரோஜோங்க அமைசசர்   
அருந்தி்க ச்பர்ணோன்லைோ  

 ச்தன்மனத் ம்தாட்டஙகமள 
துண்டாடுவது நிறுத்்தபபட்-
டுள்ளது. பமன அபிவிருத்திச 
்சமபமய சகாழும்பிறகு ைாற -
றைபமபாவ்தாகவும் சிஙகள அதிகா -
ரிகமள நியமிகக உள்ள்தாகவும் 
குறறைஞ்சாட்டபபட்டது. அ்தமன 

நிராகரிககிமறைாம். பமன ்சாரந்த உறபத்தி-
கமள மைம்படுத்்தவும் பிரான்ஸ், இத்்தாலி, 
சஜரைனி மபான்றை ்தமிழ் ைககள் வாழும் 
நாடுகளுடன் ஒபபந்தம் ச்சயயபபட்டு வரு -
கிறைது. பமன ைறறும் கித்துல் உறபத்தியூடாக 
அதிக ச்சலாவணிமயப சபறை நடவடிகமக 
எடுத்துள்மளாம். ச்தஙகிறகான நிவாரைம் 
அதிகரிககபபட்டுள்ளது. ச்தன்னஙகன்றுகள் 
40 இலட்்சம் வழஙக நடவடிகமக எடுககப-
பட்டுள்ளது.   

எஸ்.எம. எம.முஷோரப் எம.பி  (ை.்கோ)   
காணி உரிமை என்பது ைககளின் அடிப-

பமட உரிமையாகும். பல ்த்சாப்தஙகளாக 
இழந்த காணிகமள சபறறுத் ்தருைாறு  
ைககள் மகாருகின்றைனர.  

யுத்்தத்தின் பின்னர ்தைது காணிகள் சுவீக-
ரிககபபட்டுள்ள்தாகவும் வன ஜீவராசிகள் 
திமைககளத்்தால் சுவீகரிககபபட்ட்தாக-
வும் முமறையிடுகின்றைனர. இந்த உரிமைமய 
சபறறுக சகாடுபபது பிர்தானைானது. காணி 

உரிமைமய சபறறுகசகாடுகக உள்ள வழி 
குறித்து ஆராயநதுள்மளன். கிராைத்துடன் 
கலநதுமரயாடல் ச்சயறதிட்டத்தின் மபாது 
காணி உரித்்தாளரகளுககான காணிமய 
வழஙக ஜனாதிபதி வழிசைாழிநதுள்ளார. 
காணி உரிமைககான அறிவிபமப ஜனாதி -
பதி அறைவித்துள்ள நிமலயில் கிழககில் ்சமூக 
அநீதிகள் ச்தாடரபான நிபுைத்துவ குழு -
சவான்மறை நியமித்துள்ளார. பல ஆண்டுக-
ளாக காணி இழந்த ைககளின் காணி குறித்து 
பரிசீலிககபபட்டு வருகிறைது. ஜனாதிபதிக-
கும் கிழககு ஆளுநருககும் நன்றி ச்தரிவிககி-
மறைன்.   

ஒரு இலட்்சம் இமளஞரகளுககு ஒரு 
இலட்்சம் காணிகமள வழஙகும் திட்ட -
சைான்று ஆரம்பிககபபட்டுள்ளது.  

 காணி அறறை அர்ச ஊழியரகளுககும் காணி 
வழஙக திட்டமிடபபட்டுள்ளது. ஏமழகளுக-
கும் காணி வழஙக மவண்டும். சில இடங -
களில் ஒருபககம் காணி பயிரிட அனுைதி 
வழஙகபபட்டு ைறுபககம் உள்ள காணியில் 
அனுைதி ைறுககபபட்டுள்ளது.   

எம. உதயகுைோர் எம.பி  
(ஐ.ை.ச)   

சபருநம்தாட்டத்துமறைமய விமனத்திறை-
னுடன் முன்மனறறிச ச்சல்ல நடவடிகமக 
எடுககாவிட்டால் ம்தயிமலத்துமறை அழிவுப -
பாம்தககுச ச்சல்வம்த யாராலும் ்தடு்கக 
முடியாது. 

ம்தாட்டத்ச்தாழிலாளரகளின் ்சம்பளப 
பிரசசிமன ச்தாடரபாகவும் கூட்டு ஒபபந்தம் 
ஊடாக ஒருசில ச்தாழிற்சஙகஙகள் ைாத் -
திரம் கூடி முடிசவடுத்து வந்த நிமலயில், 
சபருநம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளின் 
்சம்பள விடயம், ்சம்பள நிரைய ்சமபககு 
ச்சன்றைது. ்தறமபாது ஆயிரம் ரூபா ்சம்ப -
ளம் வழஙகுவ்தாக அறிவிககபபட்டு வரத்்த -
ைானி அறிவிபபும் சவளியிடபபட்டது.   

என்றைாலும் ஆயிரம் ரூபா ச்தாழிலாளர -
களுககு முழுமையாக கிமடபபதில்மல. 
ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுககு ஆயிரம் 
ரூபா வழஙகமவண்டும் என்றை வரத்்த -
ைானி அறிவிபமபயும் மீள சபறைபமபாவ -
்தாக ச்தரியவருகின்றைது. இ்தன் உண்மைத் 
்தன்மைமய அர்சாஙகம் ்சமபககு சவளிபப -
டுத்்தமவண்டும். 

சைளன்ஜின் ம்தாட்டத்தில் ம்தயிமல 
ச்சடிகள் பிடுஙகபபட்டு, ைரஙகள் சவட் -
டபபடு ைாறறுத் ம்தமவகளுககாக பயன்ப -
டுத்்தபபட்டு ம்தயிமல ம்தாட்டஙகள் அழிக -
கபபட்டுகின்றைன. சபருநம்தாட்டஙகளில் 
வாழும் ச்தாழிலாளரகளுககு அவரகளுக -
சகன சிறிய காணித்துண்டில் வீடு கட்டிக -
சகாள்ள கம்பனிகள் இடைளிபபதில்மல.
மைலும் கடந்த அர்சாஙக காலத்தில் சபருந -
ம்தாட்ட ைககளுககு 7 மபரச காணி, காணி 
சீரதிருத்்த ஆமைககுழுவால் உரித்துரிமட-
மையாக வழஙகபபட்டம்த அதிகாைானவர-
கள் அ்தமன ைறுத்து வருகின்றைனர. அவவாறு 
வழஙகபபட்ட காணி உரித்துகளின் உண்-
மைத்்தன்மை என்ன என்பம்த அர்சாஙகம் 
சவளிபபடுத்்தமவண்டும்.  

  
வடிலவல சுலரஷ் எம.பி   
(ஐ.ை.ச)   

22 ம்தாட்டக கம்பனிகளுககு சபருநம்தாட் -
டஙகள் வழஙகபபட்டன. அன்று எத்்தமன 
ஏககர வழஙகபபட்டன. இன்று எத்்தமன 
ஏககரகள் உள்ளன? அர்சாஙகம் வழஙகிய 
ம்தாட்டஙகள் காடாககபபட்டுள்ளன. 

இ்தறகு அமனவரும் சபாறுபபுக கூறை 
மவண்டும். ்சரியான நிரவாகம் இல்லா்த 
நிமலயில் ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகள் 
அ்தமன சவறுககும் நிமலககுத் ்தள்ளபபட்-
டுள்ளாரகள்.   

நுவசரலிய ைாவட்டத்தில் உள்ள காணிக-
ளில் ம்தயிமலத் ்தான் நிரந்தரப பயிர . மவறு 
ைரம் நட முடியாது. மைறபாரவமகககு நிய -
மிககபபட்டவரகள் கம்பனிகளுககு ்சாரபாக 
ைாறியுள்ளனர.   

்தறசபாழுது அரசுகள் ்சகல உட்கட்டமைப -
புகமளயும் ச்சயகின்றைன. முன்பு பாட்சாமல-
கள் ஆஸ்பத்திரிகள் கம்பனிகளால் நிரவகிக-
கபபட்டன. ்சம்பளம் வழஙகபபட்டன. சில 
கம்பனிகள் மவறு நபரகளுககு ம்தாட்டங-
கமள குத்்தமகககு வழஙகுகின்றைன. அமவ 
்சட்டவிமரா்தைானமவ.   

உலகில் எஙகாவது ஜனாதிபதி முடிவு 
எடுத்து வரத்்தைானியில் அறிவித்்த முடிவுககு 
எதிராக வழககு ச்தாடரபபட்டுள்ள்தா? 
முடிவு வழஙகபபட்டு 24 ைணிமநரத்தில் 
ச்தாழில் அமைச்சருககு எதிராக கம்பனிகள் 
வழககு ச்தாடரநதுள்ளன. பல ம்தாட்டஙக-
ளில் மவமல நிறுத்்தம் நமடசபறுகிறைது.   

கடநத ஆட்சியில் அமமச்சரகளால் பாரியளவு காணி   
மமா்சடி; அவறமறை சுவீகரிக்கும் நடவடிக்மக ஆரம்பம்   

பபருநமதாட்ட தரிசு நிலஙகமள மமலயக மக்களுக்கு வழஙகி 
காணி உரிமமயாளரகளாக்க மவண்டும்
அர்சாஙகம் ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுககு 

பல்மவறு ்சலுமககமள வழஙக முறபட்டா -
லும் சபருநம்தாட்ட கம்பனிகள் ைககள் மீது 
எந்த அககமறையுமின்றி அவறமறை வழஙகாைல் 
்தைது வருைானத்ம்த ைட்டுமை மநாககாகக 
சகாண்டு ச்சயறபடுவ்தாக இ.ச்தா.கா. எம். பி. 
ைரு்தபாண்டி ராமைஷ்வரன் மநறறு முன்தினம் 
பாராளுைன்றைத்தில் ச்தரிவித்்தார.

ைஹிந்த ராஜபக ஷ ஜனாதிபதியாக ப்தவி 
வகித்்த காலத்திமலமய ைமலயக ம்தாட்டப 
புறைஙகளில் பாரிய அபிவிருத்திகள் இடம்-
சபறறுள்ளன என குறிபபிட்ட அவர,

ம்தாட்டஙகளில் உள்ள ்தரிசு நிலஙகமளத் 
ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுககு வழஙகி 
அவரகமளயும் காணி உரிமையாளரளாகக 

அர்சாஙகம் நடவடிகமக எடுகக மவண்டும் 
என்றும் அவர ்சமபயில் மகட்டுகசகாண் -
டார.

பாராளுைன்றைத்தில் மநறறு முன்தினம் 
இடம்சபறறை சபருநம்தாட்ட மகத்ச்தாழில் 
அமைசசு உள்ளிட்ட 4 அமைசசுககளின் 
வரவு ச்சலவுத்திட்டம் மீ்தான குழுநிமல 
விவா்தத்தில் உமரயாறறும் மபாம்த ைரு்த -
பாண்டி ராமைஸ்வரன் இவவாறு ச்தரிவித் -
்தார.

 விவா்தத்தில் ச்தாடரநதும் உமரயாறறிய 
அவர:

கூட்டு ஒபபந்தம் நமடமுமறையில் 
இல்லா்த காரைத்தினால் ம்தாட்டத் ச்தாழி -
லாளரகளுககு ்தறமபாது பல்மவறு சிககல் -

கமள எதிரமநாகக மநரிட்டுள்ளது.அர்சாங -
கத்தினால்  1000 ரூபா ்சம்பள அதிகரிபபு 
வழஙகபபட்டாலும் சில கம்சபனிகளில் 
அ்தமன முமறையாக வழஙகும் அம்தமவமள  
மைலும் சில கம்சபனிகள் அம்த முமறையாக 
வழஙகாைல் ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளுக -
கான ்சலுமககமளயும் வழஙகுவதில்மல. 
கூட்டு ஒபபந்தம் நமடமுமறையில் இல்லா -
மையும் அ்தறகு ஒரு காரைம்.

கடந்த காலஙகளில் கூட்டு ஒபபந்தம் 
அவசியமில்மல என ஒரு ்தரபபினர கூறி 
வந்தாலும் அ்தன் அவசியம்  ்தறமபாது உை-
ரபபட்டுள்ளது.

நாட்டு வருைானத்திறகு ம்தாட்டத் ச்தாழி -
லாளரகள் சபரும் பஙகளிபமப வழஙகி 

வருகின்றைனர.சகாமரானா சூழ்நிமலயில் 
நாட்டின் ஏமனய துமறைகள் வீழ்சசியுறறை 
நிமலயிலும் ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளர -
கள் ்தைது உயிமரயும் பையம் மவத்து 
உமழத்து நாட்டின் சபாருளா்தாரத்திறகான 
பஙகளிபமப வழஙகியம்த குறிபபிட -
மவண்டும்.

ம்தாட்டஙகளில் காைபபடும் ்தரிசு 
நிலஙகமள உப குத்்தமகககு வழஙகா -
ைல் அவறமறைத் ம்தாட்டஙகளில் உள்ள 
இமளஞர, யுவதிகளுககு சுயச்தாழில்க -
ளுககாக வழஙக மவண்டும். அபமபாது -
்தான் அவரகள் ைாறறு வருைானசைான்மறை -
யும் ம்தடிகசகாள்ள முடியும்.

கம்சபனிகள் ம்தயிமலமய சபறறுக 

சகாள்வம்தயும் ம்தயிமலத் ம்தாட்டஙக -
ளில் ைரஙகமள சவட்டிக சகாள்வதிலுமை 
கருத்்தாய ச்சயறபட்டு வருகின்றைனர. 
அவரகளுமடய வருைானத்ம்த ைட்டுமை 
குறிகமகாளாக சகாண்டு அவரகள் ச்சயறப -
டுகின்றைாரகமளசயாழிய ம்தாட்டத் ச்தாழி -
லாளரகளின் நலனில் அவரகள் எந்தவி்த 
அககமறையும் காட்டுவதில்மல. 

ம்தாட்டத் ச்தாழிலாளரகளின் 
ம்தமவகமள கவனத்தில் சகாண்டு உரிய 
நடவடிகமககள் மைறசகாள்ளபபட 
மவண்டும் என நாம் சபருநம்தாட்ட மகத் -
ச்தாழில் அமைச்சரிடம் மகட்டுகசகாள்கின் -
மறைாம் என்றும் ைரு்தபாண்டி ராமைஸ்வரன் 
எம்பி  மைலும் ச்தரிவித்்தார.

 - சம்பயில ைருத்போண்டி ரோலைஸ்வரன் எமபி சதரிவிப்பு
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யாழ் மாவடடத்தில் ஐந்து கிராமஙகளில் முதற் -
கடடமாக நா்�ா ததாழில்நுடபத்துடன் கூடிய 
சுத்திகரிககபபடட குடிநீர் வழஙகும் திடடம் 
ஆரம்பித்து வவககபபடடுள்ளது.

கிராமபபுற மற்றும் பிராந்திய குடிநீர் 
விநி்யாக  அபிவிருத்தி இராஜாஙக அவமச -
சின் 'தசழிபபா� பார்வவயில் அவ�வருககும் 
பாதுகாபபா� குடிநீர்' எனும் ததானிபதபாரு -
ளில் யாழ். மாவடடத்தில் மாவடட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகிவைபபுக குழுத்தவைவர் அஙகஜன் 
இராமநாதனின் ததரிவில் முதற்கடடமாக ஐந்து 

கிராமஙகளில் தைா 4 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடடில் குறித்த சுத்திகரிககபபடட குடிநீர் 
வழஙகும் திடடம் ஆரம்பித்து வவககபபடடுள -
்ள�.

அந்தவவகயில் ததன்மராடசி பிர்தச தசயைர் 
பிரிவில் இவடககுறிசசி கிராமத்திலும்,்காப -
பாய் பிர்தச தசயைர் பிரிவில் அசதசழு கிராமத் -
திலும்,ததல்லிபபவ்ள பிர்தச தசயைர் பிரிவில் 
அ்ளதவடடி ததற்கு மற்றும் வறுத்தவைவி்ளான் 
கிராமஙகளிலும்,உடுவில் பிர்தச தசயைர் 
பிரிவில் உடுவில் வடககு கிராமம் ஆகியவற் -
றில் பாதுகாபபா� குடிநீர் திடடம் ஆரம்பித்து 
வவககபபடடுள்ளது.

5 கிராமங்களில் நான�ா த�ாழில்நுட்பத்துடன் 

சுத்தி்கரிக்கப்படட குடிநீர் திடடம்

கரதவடடி தி�கரன் நிருபர் 

பிரதமரின் உத்தரவிற்கு அவமய வடககு மாகா -
ைத்திற்கு தபாறுபபா� சி்ரஷட பிரதிப தபாலிஸ் 

மாஅதிபரின் ஆ்ைாசவ�யின் ்பரில் அவமக-
கபபடட, யாழ். பல்கவைககழக மருத்துவபீட 
மாைவனின் மரைம் ததாடர்பிைா� விசாரவைக 
குழுவில் குற்றவாளிகளின் உறவி�ர், நணபர்கள 
இடம்தபற்று இருபபத�ால் முககியமா� தக-
வல்கள பை மவறககபபடடுள்ளதாக அவரின் 
ச்காதரன் பிரதமர் மகிந்த ராஜபகசவுககு ்நற்று 
ஞாயிற்றுககிழவம (28) அனுபபியுள்ள அவசர 
மின்�ஞசலில் ததரிவிககபபடடுள்ளது.

யாழ்.பல்கவைககழக மருத்துவ பீடத்தி்ை 
மூன்றாம் வருட மாைவ�ாக கல்வி கற்று வந்த 
மாதா்காவில் வீதி,  துன்�ாவை வடகவகச ் சர்ந்த 
சிதம்பரநாதன் இ்ளஙகுன்றன் கடந்த 17.11.2020 
அன்று அவர் வாடவகககு தஙகி இருந்து கல்வி 
கற்று வந்த வன்னியசிஙகம் வீதி, ்காணடாவில் 
கிழககில் உள்ள வீடடில் தகாவை தசய்யபபடடு 
தூககிடபபடட நிவையில் சடைமாக மீடகபபட-
டார்.

இதவ� அப்பாது ்காபபாய் தபாலிஸ் 

நிவைய தபாறுபபதிகாரியாக இருந்த வீரசிஙக என்-
பவர் தற்தகாவை எ� கூறி எவ்வித விசாரவைக-
வ்ளயும் முன்த�டுககவில்வை.

இது தற்தகாவை அல்ை தகாவை எ� அவரின் 
ச்காதர�ால் ஜ�ாதிபதி,பிரதமர், பாதுகாபபு தசய-
ைா்ளர், தபாலிஸ் மாஅதிபர், இராணுவத் த்ளபதி 
ஆகி்யாருககு அறிவித்ததன் விவ்ளவாக பிரத -
மர் மகிந்த ராஜபகச இது ததாடர்பில் விசாரவை 
்மற்தகாளளுமாறு தபாலிஸ் மாஅதிபருககு 
பணித்திருந்தார்.

தபாலிஸ் மாஅதிபரின் பணிபபிற்கு அவமய 
வடககு மாகாைத்திற்கு தபாறுபபா�  சி்ரஷட 
பிரதிப தபாலிஸ் மாஅதிபரின் கீழ் விசாரவைகள 
ஆரம்பிககபபடட�.

இதில் நாம் ததரிவித்த பை விடயஙகள மவறக-
கபபடடவம தற்்பாது ததரியவந்துள்ளது.இதற்கு 
காரைம் அவ் விசாரவைக குழுவில் தகாவையா-
ளிகளின் உறவி�ர், நணபர்கள இருககின்றவம 
தற்்பாது   ததரியவந்துள்ளது.

எ�்வ அவர்கவ்ள நீககி விசாரவைகவ்ள முன் 
தகாணடு தசல்ை உதவுமாறு அவரின் ச்காதரன் 
பிரதமருககு அனுபபியுள்ள அவசர மின்�ஞசலில் 
ததரிவித்துள்ளார்.

யாழ்.்பல்கமைக்கழ்க ைருத்துவபீட ைாணவன் ைரணம;

தவைமன்�ார் வி்ேட நிருபர் 

மன்�ார் மாவடடத்தில் தபய்துவரும் 
மவழயின் காரைமாக மன்�ார் பகு-
தியில் அதிகமா� இடஙகள தபரும் 
தவள்ளககாடுக்ளாக ததாடர்ந்து காடசி 
அளிககிறது. 

மன்�ார் மாவடடத்தின் ஐந்து 
பிர்தச தசயைகப பிரிவுகள,நகர் 
பிர்தச பிரிவிலுள்ள மககள இடம் -
தபயர்ந்து பாதுகாபபா� இடஙகளில் 
தஙக வவககபபடடுள்ள�ர்.

மன்�ார் பகுதியில் கடந்த 26ந் 
திகதி ததாடககம் ்நற்று வவர 

தபய்த கடும் மவழயால் பை இடங -
கள தவள்ளக காடுக்ளாக காடசி 
அளிககிறது 

இத�ால் மன்�ார் நகர பிர்தச 
தசயைகப பிரிவில் 130 குடும் -
பஙகவ்ளச சார்ந்த 473 நபர்கள 
தஙகள இருபபிடஙகவ்ள விடடு 
இடம் தபயர்ந்து பாதுகாப ப ா � 
இ ட ங க ளி ல்  த ங க  வ வ க க ப ப ட -
டு ள ்ள � ர் . ் ப ச ா வ ை  ் ம ற் கு ,  
த வ ை மன் � ா ர்  ஸ் ் ர சன் ,  து ள ளு க -
குடியிருபபு மற்றும் சிறுத்்தாபபு 
ஆகிய கிராம பிரிவுகளிலுள்ள 
மகக்்ள இடம்தபயர்ந்து நான்கு 

இவட தஙகள நிவையஙகளில் 
இருந்து வருகின்ற�ர். 

அத்துடன் இக காைபபகுதியில் 
இதுவவர மன்�ார் நகரப பிர்தச 
பிரிவில் 3627 குடும்பஙகவ்ளச சார்ந்த 
12673 நபர்கள தவள்ளபதபருககால் 
பாதிபபு அவடந்துள்ள�ர் எ� மன்�ார் 
அ�ர்த்த முகாவமத்துவ நிவையம் 
ததரிவித்துள்ளது. 

பை கிராமஙகளிலும் வீடுகளிலும் 
தபருகதகடுபபால் பைர் தணணீர் 
இவறககும் இயந்திரஙகவ்ளக 
தகாணடு நீவர தவளி்யற்றுவவத 
காைககூடியதாக இருககின்றது.

மன்னாரில் பெய்து வரும் 
மழையனால் மக்கள் இடம்பெயர்வு
இதுவமர 12,673 ப்பர் வவள்ளத்தில ்பாதிப்பு

தவைமன்�ார் வி்ேட நிருபர் 

மன்�ாரில் சனிககிழவம ்மலும் 13 நபர்களுககு தகா்ரா�ா 
ததாற்று உறுதி தசய்யபபடடுளவதத் ததாடர்ந்து நவம்பர் மாதம் 
ததாற்றா்ளர்களின் எணணிகவக 505 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக 
மன்�ார் பிராந்திய சுகாதார ்சவவகள பணிபபா்ளரின் அறிகவக 
தவளியிடடுள்ளது. மன்�ார் மாவடடத்தில் பரவைாக ்மற்-
தகாள்ளபபடட பி.சி.ஆர். மற்றும் அன்டிதஜன் பரி்சாதவ�களில் 
கடந்த சனிககிழவம  13 நபர்களுககு தகா்ரா�ா ததாற்று உறுதி 
தசய்யபபடடுள்ளது.

இவர்களில் மன்�ார் மாவடட தபாது வவத்தியசாவையில் 6 
்பருககும். தபரிய பணடிவிரிசசான் வவத்தியசாவையில் 3 நபர்-
களுககும். முருஙகன் மற்றும் வஙகாவை வவத்தியசாவைகளில் 
தைா இருவருககு்ம இவ் ததாற்று உறுதி தசய்யபபடடுள்ளது.
இது வவரககும் இவ் நவம்பர் மாதம் 27 ந் திகதி வவர 505 நபர் -
கள தகாவிட 19 ததாற்றா்ளர்க்ளாக பதிவாகியுள்ள�ர்.

மன்�ாரில் னமலும் 
13 ன்பருககு த்கானரா�ா

யாழ்.வி்சட நிருபர் 

முல்வைத்தீவில் ஊடகவியைா்ளர் தாககப -
படட சம்பவம் ததாடர்பில் முல்வைத்தீவு 
தவைவம தபாலிஸ் பரி்சாதகரிடமும் 59 வது 
பவடபபிரிவின் கடடவ்ள த்ளபதியிடமும் 
அறிகவக ்காரபபடடுள்ளதாக இைஙவக 
மனிதவுரிவம ஆவைககுழுவின் வடபிராந் -
திய இவைபபா்ளர் த. க�கராஜ் ததரிவித் -

துள்ளார். முல்வைத்தீவு  முளளிவாய்ககால் 
பகுதியில் சுயாதீ� ஊடகவியைா்ளர் விஸ் -
வசசந்திரன் தாககபபடடுள்ளதாக தவளிவந்த 
தசய்திகவ்ள அடிபபவடயாக தகாணடு 1996 
ஆம் ஆணடின் 21 ஆம் இழகக இைஙவக 
மனித உரிவமகள ஆவைககுழுவின் பிரிவு 
14 கீழ் தசாந்த பி்ரரவையாக முவறபபாடு 
பதிவு தசய்யபபடடு  விசாரவைகள ஆரம் -
பிககபபடடுள்ள�. 

நாடு முழுவதும அறவநறிப் ்பாடசாமை்களுக்கான ைாதிரி நூை்கம உருவாககுதல என்ற வசயற்றிட்டத்தின் கீழ், முதற்்கட்டைா்க யாழ். ைாவட்டத்தில, ்பன்னிரண்டு அறவநறிப் ்பாடசா-
மை்களுககு ைாதிரி நூை்கத்திற்்கான நூல்கள வழஙகும நி்கழ்வு பநற்று யாழ்ப்்பாணம, நலலூர், ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கநாவைர் ைணிைண்ட்பத்தில இடமவ்பற்றது,நி்கழ்வில,அறவநறிப் 
்பாடசாமைப் வ்பாறுப்்பாசிரியர் ஒருவரிடம,பிரதைரின் இமணப்புச் வசயைா்ளர் கீதநாத் ்காசிலிங்கம  நூற் வதாகுதியிமனக ம்கயளிப்்பமதயும, அருகில பிரதைரின் இந்து ைத  விவ -
்காரங்களுக்கான இமணப்்பா்ளர் சிவஸ்ரீ இராைச்சந்திரககுருக்கள ்பாபு சர்ைா, இந்து சைய, ்கைாசார அலுவல்கள திமணக்க்ளப் ்பணிப்்பா்ளர் அ.உைாைப்கஸவரன்,தின்கரன்,தின்கரன் 
வாரைஞசரி ைற்றும வன்னவாணவில பிரதை ஆசிரியர் வசந்தில பவைவர் ஆகிபயார் நிற்்பமதக ்காணைாம.அத்பதாடு இந்து சைய, ்கைாசார அலுவல்கள திமணக்க்ளத்தின் அனுசர -
மணபயாடு இைஙம்க வாவனாலியில இடமவ்பற்று வரும  அறவநறிச் சாரம நி்கழ்விபை  ப்கட்்கப்்படுகின்ற ப்களவி்களுககுச் சரியான விமட எழுதி அனுப்பியமைமயப் ்பாராட்டுமு்க -
ைா்க, நூற்வ்பாதியிமன வவற்றி வ்பற்ற ைாணவிவயாருவருககு,சிவஸ்ரீ இராைச்சந்திரககுருக்கள ்பாபு சர்ைா  வழஙகி மவப்்பமதயும ்படத்திற் ்காணைாம.

புதுககுடியிருபபு வி்சட நிருபர்

முல்வைத்தீவு மாவடட ஊடகவிையைா-
்ளர்  தாககபபடடவமயிவ� கணடித்து ்நற்று 
முல்வைத்தீவு நகர்பகுதியில் நவடதபற்ற 
கணட� ஆர்பபாடடத்தின் ்பாது முல்வைத்-
தீவு ஊடக அவமயத்தின் தவைவர் ச.தவசீை-
�ால் கணட அறிகவக வாசிககபபடடது. 

அந்த அறிகவககள அஙகு வருவக தந்த 
பாராளுமன்ற உறுபபி�ர் வி்�ா ்நாகராத-
லிஙகம், ்வைன் சுவாமிகள ஆகி்யாரிடம் 
வகயளிககபபடடுள்ளதுடன் முல்வைத்தீவு 
மாவடட தபாலிஸ் அத்தியகடசருககும் 
அறிகவக ஒன்று வகயளிககபபடடுள்ளது.

ஊட்கவியலாளர் �ாக்கப்படடமமமய 
்கண்டித்து அறிகம்க சமர்பபிபபு

யாழ்பபாைத் தமிழ்ச-
சஙகம் முன்த�டுத்த 
நாவைர் நிவ�வரஙகம் 
சனிககிழவம காவை 9.30 
மணிககு யாழ்பபாைம் 
நாவைர் கைாசார மணடபத்-
தில் சிறபபாக நவடதபற்-
றது. தமிழ்சசஙகத் தவைவர் 
தசந்தமிழ்ச தசால்ைருவி 
ச.ைலீசன் தவைவமயில் 
நவடதபற்ற இந்நிகழ்-
வில் தசஞதசாற்தசல்வர் 
கைாநிதி ஆறு திருமுருகன் நாவைர் திருவு-
ருவச சிவைககு மைர் மாவை சூடடி�ார். 
ததாடர்ந்து நிகழ்வில் கைந்து தகாணடி-
ருந்்தார் மைரஞசலி தசலுத்தி�ர். தமிழ்ச-
சஙகப தபருந் தவைவர் ்பராசிரியர் சண-
முகதாஸ் தம்பதியர் மஙக்ள வி்ளக்க 
ற்றி�ார். விரிவுவரயா்ளர் கு.பாைசணமு-

கன் கடவுள வைககம் பாடி�ார் . தமிழ்ச 
சஙக ஆடசிககுழு உறுபபி�ர் கருைாக-
ரன் வர் வற்புவர ஆற்றி�ார்.

தசஞதசாற்தசல்வர் கைாநிதி ஆறு. 
திருமுருகன் ததாடககவுவரவயயும் 
யாழ். மாநகர ஆவையா்ளர் த.தஜயசீைன் 
வாழ்த்துவரவயயும் வழஙகி�ர்.

த்காடடும் மமைககு மத்தியில் �மிழ்ச் சங்கம் 
நடத்திய நாவலர் நிம�வரங்கம் 

கிளிதநாசசி குறூப,                             
முல்வைத்தீவு குறுப நிருபர்கள

வடமாகாைத்தில்  பாரிய நீர்பபாச-
�ககு்ளமா� இரவைமடுக கு்ளத்தின் 
நான்கு வான் கதவுகள  கிளிதநாசசி 
மாவடட அரசாஙக அதிபர் ரூபவதி 
்கதீஸ்வரன் மற்றும் கிளிதநாசசி 
மாவடட பிரதி நீர்பபாச� பணிபபா -
்ளர் ராஜ்காபால் ஆகி்யாரால் திறந்து 
விடபபடட�.

அதிக மவழவீழ்சசி காரைமாக இர-
வைமடு  கு்ளத்திற்கு அதன் நீ்ரந்து 
பகுதிகளிலிருந்து அதிக நீர் வரவு கார-
ைத்தி�ால் ்நற்று அதிகாவை 6 மணி 

அ்ளவில் நான்கு வான் கதவுகள திறக-
கபபடட�.இரணடு வான்

கதவுகள 6 அஙகுைத்திற்கும், 
இரணடு வான் கதவுகள 12 அஙகுைத்-
திற்கும் திறககபபடடுள்ள�.

இதன் பின்�ர் கிளிதநாசசி மாவடட 
பிரதி நீர்பபாச� பணிபபா்ளர் 
ராஜ்காபு ஊடகஙகளுககு கருத்து 
ததரிவித்த ்பாது,..

கு்ளத்திற்கு நீ்ரந்து பகுதிகளிலி -
ருந்து அதிக நீர் வருகின்றவமயால் 
வான் கதவுகள திறககபபடடுள்ள�. 
எ�்வ தற்்பாது தவளி்யறுகின்ற 
நீர் காரைமாக மககள அசசமவடயத் 
்தவவயில்வை எ�வும் ததரிவித்தார்.

இரமைமடுகுளத்தின்  
4 வான் ்க�வு்கள் திறபபு வவுனியா வி்சட நிருபர்

வவுனியா, ஓமந்வத, குஞசுககு்ளம் பகுதியிவ� 
்சர்ந்த 12 வயதும் 6 மாதஙகளுககு ஆ� பாடசாவை 
மாைவி ஒருவர் பாலியல் துஷபிர்யாகத்திற்கு 
உள்ளாகி கர்பபம் தரித்துள்ள நிவையில், 32 வயது 
குடும்பஸ்தர் ஒருவர் சந்்தகத்தின் ்பரில் தபாலி-
சாரால் சனிககிழவம வகது தசய்யபபடடுள்ளதாக 
ஓமந்வதப தபாலிசார் ததரிவித்த�ர்.

குறித்த மாைவிககு வயிற்றுவலி ஏற்படட 
நிவையில் வவுனியா மாவடட தபாது வவத்திய-
சாவையில் அனுமதிககபபடடார். வவத்தியர்கள 
மாைவியிவ� சிகிசவசககுடபடுத்திய ்பாது 
மாைவி கர்பபம் அவடந்த விடயம் ததரியவந்-
துள்ளது.

அதவ�யடுத்து வவத்தியர்கள தபாலிஸாருககு 
தகவல் வழஙகியிருந்த�ர். மாைவியிடம் ஓமந் -
வதப தபாலிஸார் விசாரவைகவ்ள முன்த�டுத்த 
சமயத்தில் தன்வ� ஒருவர் பாலியல் துஷபிர்யா-
கத்திற்குள்ளாகியுள்ளதாக மாைவி வழஙகிய வாக-
குமூைத்தின் அடிபபவடயில் இந்த நபவர வகது 
தசய்வதற்குரிய நடவடிகவகயிவ� தபாலிஸார் முன்-
த�டுத்திருந்த�ர். 

இத�டிபபவடயில், ஓமந்வத மாதர் பனிககர்ம-
கிழஙகு்ளம் பகுதிவயச ்சர்ந்த 32 வயதா� இ்ளம் 
குடும்பஸ்தர் ஒருவர் சந்்தகத்தில் ஓமந்வதப தபாலி-
சாரால் வகது தசய்யபபடடுள்ளார். 

அவரிடம் ்மைதிக விசாரவைகவ்ள முன்த�டுத்-
துள்ள தபாலிசார் விசாரவைகளின் பின் நீதிமன்றில் 
முற்படுத்த நடவடிகவக எடுத்துள்ளதாக ததரிவித்த-
�ர். இ்த்வவ்ள,மாைவி வவுனியா வவத்தியசா-
வையில் ததாடர்ந்தும் சிகிசவச தபற்று வருகிறார்.

வடககு ைா்காண அமவத் தமைவர் 
சீ.வீ.ப்க.சிவஞானம யாழ். தனது 
இலைத்திற்கு முன்்பா்க தீ்பம ஏற்றி 
ைாவீரர்்களுககு அஞசலி வசலுத்து-
ம்கயில....

்பாராளுைன்ற உறுப்பினரும  வட 
ைா்காண முன்னாள முதைமைச்ச-
ருைான நீதியரசர் சி. வி. விகபனஸ-
வரன் வ்காழுமபில உள்ள தனது 
இலைத்தில சனிககிழமை ைாவீரர் 
தின அஞசலி வசலுத்திய ப்பாது,..

(யாழ்.விபசட நிரு்பர்)

பிர�மருககு அவசர மின்�ஞசல்

ஊட்கவியலாளர் �ாக்கப்படடமம த�ாடர்பில் 
மனி�வுரிமம ஆமைககுழு விசாரமை

ஓமந்தையில் 12வயது மாணவி கர்ப்பம்: 
குடும்்பஸதைர சந்தைகத்தில் ்கது
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சாதகனால் அதீத ததய்வ ஆற்றல்களை 
நுகரமுடியும்  தத்வளதகைது ஆற்றளையும், 
தசயளையும் உணர்ந்துதகாளை முடியும். 
ஆகத்வ இந்த தன்ாத்திளர விழிபளைந் -
த்வன அதீத நுண்ணுணர்வுைன கூடிய 
அறிவிளனப் தபறுகி்றான. இது சாதாரண 
்னித அறிவிறகு அப்பாறபடை ஒரு அறி -
்வாகும். த�ாஹம் சாதளனயின சித்திக -
ளில் ஒனறு கந்த தன்ாத்திளர விழிப்ப -
ளைதைாகும். 

த�ாஹம் சாதளன நாத - ஸ்வர தயாகத் -
துைனும் ததாைர்புளையது. மூச்சு உரு -
்வாக்கும் நாதத்திளன உணர்்வதன மூைம் 
த�ாஹம் சாதளனளய நாத தயாக்ாக 
்ாற்ற முடியும். உைைானது சூரிய, சந்திர 
களை எனும் இரண்டு பிராண ஓடைத்தின 
மூைம் ஆைப்படுகி்றது. இந்த இரண்டு 
பிராண ஓடை த்திளனயும் மூச்சின மூைம் 
ச்ப்படுத்தி இந்த சூரிய, சந்திர களைப் 
பிராண ஓடைத்திளனக் கடடுப்படுத்த 
முடியும். 

உயர் பிராணாயா் சாதளனயான 
த�ாஹம் சாதளன சாதகனில் ்கா பிராண 
ஆற்றளை அதிக்ாக க்வர்ந்து தரு்வதால் 
சாதகன தனது அக ஆற்றல்களை உணர்ந்து 
தான யார் எனபளத அறியும் நிளைக்கு 
உயர்கி்றான. இதன மூைம் ஒரு்வன 
அக உணர்வு மிகுந்த்வனாகவும், எளத 

எப்தபாது தசயய த்வண்டும், எப்படிச் 
தசயதால் சரியான பைளனப் தபறைாம் 
என்ற நுண்ணுணர்வு ஆற்றளைப் தபறுகி -
்றான. அ்வன தனது பிராணளன நுண்ள்ப் 
படுத்திக்தகாள்வதனால் சாதாரண புைன -
களுக்குத் ததரியாத நுண்ள்யான தக்வல் -
களை அறிந்து அதிக நனள்யளைகி்றான. 

எந்தத்வாரு உபாசளனயும் தெபம், 
தியானம், பா்வளன ஆகிய இந்த மூனறும் 
இனறி பூரண்ளை்வதில்ளை. நாம் 
ததயவீக சக்தியுைன தகுந்த ததயவீக 
உணர்ச்சியிளன ஏறபடுத்தி ததாைர்பு 
படு்வதுதான உபாசளனயின தநாக்கம். 
உபாசளன எனபதன தபாருள அருகில் 
இருத்தல் எனபதாகும். விக்கிரகத்திறகு 
அருகில் அ்ர்ந்து பூக்கள, நீர், சந்தன, குங்கு-
்ம், அக்ஷளத ள்வத்துக்தகாண்டு ்ந்திரங்-
களைச் தசால்லிக்தகாண்டு தசயயப்படும் 
உபாசளன உண்ள்யில் ்னதிறகு ததய்வ 
சக்திளய ஏறகும் நிளைளய உரு்வாக்குகி-
்றது. 

ஆனால் இப்படிச் தசய்வதனால் ்ாத்தி-
ரம் உண்ள்யான பைன கிளைப்பதில்ளை. 
ததய்வசக்தி ஒனறு இருக்கி்றது என்ற நம்பிக் -
ளகயுைன, அது ்வாழக்ளகயின அளனத்து 

நிளைகளிலும் எனக்கு அருள புரிகி்றது 
என்ற நம்பிக்ளகயுைன எ்து ஆளுள்ளய 
்வைர்த்துக்தகாண்டு எ்து பண்புகளை 
உயர்த்தி, தர்்த்ளதக் ்வாழக்ளகயில் 
களைப்பிடிக்கும் நிளைக்கு உயர்ந்து, 
ததயவீக ்வாழக்ளக ்வாழ்வதத உபாசளன-
யின தநாக்கம்.

(ததாைரும்)

ஹம்ஸ ய�ோகம ---- 49

 ்பண்டிட் ஸ்ரீ ராம சர்ைா ஆசசார்்ா  
தமிழில்: ஸ்ரீ ஸக்தி சுைனன்  

18735) சி்வன வீறறிருக்கும் இைம் எது? கயிைாயம்
18736) கயிைாயம் எந்த திளசயில் இருக்கி்றது? ்வைக்கில்
18737) கயிைாயம் ்வைக்கில் இருக்கும் தபாது, ததனனாடுளைய 

சி்வதன தபாறறி எனறு கூறு்வது ஏன?
 ்வைக்கில் இருப்பது பூதைாக கயிைாயம். சி்வன வீறறிருக்கும் 

கயிைாயம் எனபது எல்ைா உைகங்களுக்கும் த்ைான இைம். 
த்ாடசம் எனப்படும் வீடுதபறு அங்தக தான உளைது.   

18738) ்வைக்கு, ததறகு பிரச்சிளன ்வழிபாடடில் இருக்கக்கூ-
ைாது எனபதறகாகத்தான ் ாணிக்க்வாசகர் எனன தசயதார்?   

"எந்நாடை்வர்க்கும் இள்ற்வா தபாறறி' எனறு பாடினார்.   
18739) சி்வனுக்கு எத்தளன கண்கள?   மூனறு கண்கள.   
18740) இ்வறறில் தநறறிக்கண் எனன ்வடி்வ்ானது?   
தநருப்பு. இந்தப் பார்ள்வ நனள  ்அளிக்காது.   
18741) ் ற்ற இரு கண்களும் எனன ்வடி்வானள்வ?   
சூரியசந்திர. இள்வ நனள  ்தருபள்வ.   
18742) இள்ற்வனது அருள கிளைக்க ந்க்கு ததள்வயானது 

எனன பார்ள்வ?   
களைக்கண் பார்ள்வ   
18743) இந்த களைக்கண் பார்ள்வளய எனனத்வனறு தசால்லு-

்வார்கள?    "கைாக்ஷம்' எனபர்.   
18744) "கைாக்ஷம்' என்ற தசால்ளை எப்படி பிரிப்பார்கள?   
 "கை+அக்ஷம்' என பிரிப்பார்கள.   
18745) இதில் "கை' என்றால் எனன?   களைசி.   
18746) "அக்ஷம்' என்றால் எனன?   
கண். அதா்வது கண்களின களைப்பு்றப் பார்ள்வ எனறு தபாருள.   
18747) இந்த களைக்கண் பார்ள்வ எத்தளகயது?   
இது கருளணதய ்வடி்வானது.   
18748) கைவுளை தநருக்கு தநர் நினறு ்வழிபைக்கூைாதாத் 

ஏன?
களைக்கண் பார்ள்வதய சகை ஐஸ்வர்யங்களையும் தர்வல்ைது. 

அதறகாகத் தான தநருக்குதநர் நினறு தரிசிக்கா்ல், ஒரு பக்க்ாக 
நினறு ்வழிபை த்வண்டும் எனறு தசால்ைப்படுகி்றது.   

18749) பூளெயள்றயில் எத்தளன விைக்குகள ஏற்றைாம்?
இரண்டு

      க்க. ஈஸவரலிங்கம
தமிழர் நற்பணி ைன்்றத் தமைவர்

திருத் ததாண்ைராகிய ஐயடிகள 
காை்வர்தகான நாயனார் ்வர-
ைாறறுண்ள் இத்தத்வார ்வாய-
ள்க்கு உரு்வந் தீடடிய்வா்றாக 
அள்ந்திருக்கும் நயங்குறிப்பி-
ைத்தகும்.

ஐயடிகள காை்வர்தகான 
நாயனர் (காைம் கி.பி. 670 இல் 
இருந்து கி.பி. 685).

தபயர் விைக்கம்:
காைர் எனபது பல்ை்வ ்னனர் 

குைத்தினளரக் குறிக்கும் தபாதுப்தப-
யர். ஐயடிகள எனபது ஐயனடிகள எனப-
தன ்ரூ்வாகும். ஐயடிகள காை்வர்தகான 

எனனும் தபயர் ஐயனடிகைாகிய பல்ை்வ ்னனர் என்ற தபாருள 
தரும் தபயராகும்.இ்வர் குறுநிை ்னனராகக் காஞ்சிபுரத்தில் 
அரசாடசி தசயது ்வந்தார். து்றவுளைம் ்னனதரல்ைாம் தம் 
ஆளண்வழி நிறகவும் ்வைத்ாழி தமிழ த்ாழிகளின களைத் 
ததாண்டுகள சி்றக்கவும் ஆடசிதசயத இம்்னனர் அரசுரிள்ளய 
தன சி்வனடித் ததாண்டிறகு இளையூ்றாகும் என உணர்ந்து 
அதளனத் தன புதல்்வனபால் ஒப்புவித்து தையாத்திளர த்ற-
தகாண்ைார் அ்வர் து்றவு தகாளை காரணம்:

1. அரச ்வாழவிலும் அடியாராய ்வாழதல் த்ைானது
2. திருத்தை தரிசனம் திரு்வடிப் தபறு நல்கும்
சிதம்பரம் முதைான அளனத்துச் சி்வதைங்களையும் ்வழிபடடு 

ஓதரார் த்வண்பா்வால் அத்தைங்களைப் தபாறறிப்பாடினார். 

59

்கைாநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்்கள்

மானுடவியல்

ஐயடிகள் காடவர்கான் நாயனார

1 6 திங்கட கிழள்கள சி்வ -
பார்்வதிளய நிளனந்து 
விரதமிருந்து பிரார்த்தளன  

தசயதால் எவ்வைவு ்ன கஷைங்க -
ளும் உங்களிைம் இருந்து சுைப்ாக 
நீங்கி விடும்.

திங்கைனறு சி்வளன ்வணங்குத்வார் 
விரதம்  இருந்து அப்பளன காளையில் 
வீடடில் நித்ய பூளெயிலும் ்ாளையில் 
தகாயிலுக்கு  தசனறு சி்வளன ்வணங்கு-
த்வாருக்கு ்றுபி்றவிதய இல்ளை...

 அந்த அைவுக்கு சி்வனுக்குப் பிடித்த 
நாள திங்கடகிழள்...

விரதம் என்றால் சாப்பிைா்ல் இருக்க 
த்வண்டும் எனறு அ்வசியம் இல்ளை...

 அளச்வம் ததாைா்ல் த்வறு ஏதும் 
த்வ்றான பழக்கங்களை தசயயா்லும் 
அனள்றய தினம் திருநீறு அணிந்து 
சி்வளன ்வணங்கிணாதை தபாதும்....

 அதத தபால் தங்கம் ள்வரம் 
இ்வற்றால் பயத் தவிர பாதுகாப்பு 
இல்ளை...

 ஆனால் கழுத்தில் அணியும் ருத்திராடசம்  
இருக்கி்றதத அதறகு உளை சக்தி உைகத்தில் 
எதறகும் இல்ளை. 

 32 ருத்திராடசம் தகாண்ை ஐந்து முகம் 
தகாண்ை ருத்திராடச ்ாளைளய அணிந்தால் 
எதிரியும் உனளனப் பார்த்து ்வணங்கு்வான. 

 தினமும் த்வ்றாது தநறறில் திருநீறு  பூசுப-
்வர்களுக்கு நான என்ற அகந்ளத முறறிலும் 
அழிக்கப்படடு அனதப ்வடி்வாய ்வாழ்வார்-
கள. 

 தசா்்வாரம் எனபது திங்கட கிழள்ளய 
குறிக்கி்றது. 16 திங்கட கிழள்கள  சி்வபார்-
்வதிளய நிளனந்து விரதமிருந்து பிரார்த்தளன 
தசயதால் எவ்வைவு ்ன  கஷைங்களும் உங்க-
ளிைம் இருந்து சுைப்ாக நீங்கி விடும்.

தசா்்வார விரதத்ளத த்றதகாளப்வர்கள 
எப்தபாது த்வண்டு்ானாலும் எந்த திங்கட  
கிழள்யிலும் து்வங்கைாம். திங்கடகிழள் 
அனறு அதிகாளையில் நீராடி ்ாளை ்வளர  
உப்வாசம் இருந்து சி்வபார்்வதி பூளெகள 
த்றதகாளை த்வண்டும். தராம்பத்வ எளி-
ள்யான  விரதமுள்ற தான இது. ஆனால் 
பைளன பார்த்தால் அதிசயிக்கும் ்வண்ணம் 
தபரிதாகத்வ  இருக்கும். ஒரு்வளர ஒரு்வர் 
புரிந்து தகாளளும் சூழநிளைகளை இந்த 
விரதம்  த்றதகாளப்வர்களுக்கு நிச்சயம் உரு-
்வாக்கித் தரு்வார்.

 அனள்றய நாளில் சி்வதபரு்ான பார்்வதி 
ததவியுைன இளணந்த பைத்திறகு வில்்வ  
அர்ச்சளன தசயது லிங்காஷைகம் படிக் -
கைாம். அல்ைது சி்வதபரு்ான ்றறும்  

பார்்வதி ததவிக்கு உரிய ்ந்திரங்களை ெபிக்-
கைாம். முழுள்யாக விரதம் இருக்க  முடி-
யாத்வர்கள நீர் ஆகாரத்ளத உண்வாக எடுத்-
துக் தகாளைைாம். பழச்சாறுகள,  பால், பழம் 
தபான்ற்வறள்ற உடதகாண்டு விரதம் த்ற -
தகாளைைாம். வில்்வ இளைகள  கிளைக்காத-
்வர்கள ததாஷம் தபாக்கும் தசவ்வரளி ்ைர்-
கள, சங்கு பூக்கள அல்ைது  உங்கள வீடடில் 
பூக்கும் சி்வதபரு்ானுக்கு அர்ச்சளன தசயய 
உகந்த ்ைர்கள  எது்வாயினும் அர்ச்சளன 
தசயய பயனபடுத்தைாம்.

 ளநத்வத்திய்ாக பழங்களையும் உங்க -
ைால் முடிந்த பாயாசம், சர்க்களரப் தபாங்கல்  
தபான்ற ஏதா்வது ஒரு நித்வதனத்ளதயும் 
பளைக்கைாம். அனள்றய நாளில் சி்வன  
தகாவிலுக்கு தசனறு அர்ச்சளன தசயது 
்வரைாம். 

்ாளை ்வளர சி்வ ஸதைாகம்  ்னதிறகுள 
உச்சரித்து ்வரத்வண்டும். பினனர் ் ாளையில் 
விைக்தகறறி தூப, தீப  ஆரத்தி காண்பித்து 
விரதத்ளத முடித்துக் தகாளைைாம். இது 
தபால் ததாைர்ந்து 16  திங்கடகிழள்கள 
விரதம் த்றதகாண்டு சி்வ பார்்வதிளய 
்வணங்கினால் நிச்சயம்  உங்களுளைய த்வண் -
டுதகாளகள நிள்றத்வறும். இந்த விரதத்ளத 
நீங்கள முடிப்பதறகுள  கண்வன ்ளனவிக் -
குள நல்ை புரிதல் உண்ைாகும், அனதனான-
யம் அதிகரிக்கும்.

கா ை்வ  ்கிஷியின 
்கைான லீைா்வதி, ஒரு 
சாபத்தின விளை்வாக 

்கிஷியாக பி்றந்தாள. தனது சதகாதரன 
்கிஷாசுரளன ஆதிபாராசக்தி அழித்த-
தால் பிரம்்ளன தநாக்கி கடும் த்வம் 
இருந்தாள. ்வரம் தபற்ற அ்வள தத்வர்க-
ளையும் முனி்வர்களையும் துனபுறுத்தி-
னாள.பிரம்்ாசுரளன அழிக்க த்ாகினி 
அ்வதாரம் எடுத்த விஷணுள்வ கண்டு 
சி்வதபரு்ான த்ாகம் தகாண்ைார். 
இதன விளை்வாக ஐயப்பன அ்வ-
தாரம் நிகழந்தது. அரிகர புத்திரனாக 
்ணிகண்ைன அ்வதரித்தார். குழந் -
ளதயின கழுத்தில் ்ணி்ாளை 
இடடுவிடடு அ்வர்கள இரு்வரும் 
்ள்றந்தனர். காடடுக்கு த்வடளை-
யாை ்வந்த பந்தை நாடடு ்னனன 
ராெதசகரன குழந்ளதளய கண்தை-
டுத்து அதறகு ்ணிகண்ைன எனறு 
தபயரிடடு சீரும் சி்றப்பாக ்வைர்த்-
தான இந்த நிளையில் ராணி, ராெரா-
ென என்ற ்களன தபறத்றடுத்தாள.  

்ந்திரியின துர்தபாதளனயால் 
அ்வள ்தி்யங்கினாள. சதி திடைம் 
தீடைப்படைது. ராணி தளை்வலி-
யால் துடித்தாள ராணிளயக் குணப்படுத்த 
ள்வத்தியர் புலிப்பால் த்வண்டும் என்றார். 
்னனன அதிர்ச்சி அளைந்தான. புலிப்பாளை 
தகாண்டு்வர 12 ்வயது ஆன ்ணிகண்ைன 
பு்றப்படைார். பம்ளப ஆற்றங்களரயில் 

்ணிகண்ைனுக்கும் ்கிஷிக்கும் இளைதய 
கடும்யுத்தம் நைந்தது. முடிவில் ்கிஷி வீழந்-
தாள. லீைா்வதியாக அ்வள சாப வித்ாசனம் 
தபற்றாள. அயயளன தனளன ஏறறுக்தகாள-
ளு்ாறு திரு்வடி பணிந்து நின்றாள. அயயன 

தான நித்ய பிரம்்சாரி எனள்றக்கு 
தனளனத்ததடி கனனி அயயப்பன-
்ார் ்வரா்ல் இருக்கி்றார்கதைா 
அனறு அ்வளை ்ணந்து தகாள-
்வதாக கூறி த்து இைப்பக்கத்தில் 
்ாளிளகப்பு்றத்து ்ஞ்சள்ாதா்வாக 
வீறறிருக்க அருளபாலித்தார்.

இந்திரன புலி்வடி்வம் தாங்கிை 
ஐயப்பன அதனமீததறி நாடு திரும்பி-
னார். அளத கண்டு மிரண்ை ராணி, 
தனளன ்னனிக்கு்ாறு த்வண் -
டினாள. ஐயப்பன த்து அ்வதார 
தநாக்கிளன எடுத்துக்கூறி தர்்சாஸ-
தா்வான தனக்கு விளை தகாடுக்கு-
்ாறு த்வண்டினார்.  

இளதக்தகடைதும் ராெதசகர 
்னனன ்னம் உளைந்தார். அ்வர் 
திருப்திக்காக ஐயப்பன சபரி்ளை-
யில் தங்கி இருக்க சம்்தித்தார்.
பம்ளப நதிக்களரயில் ்ணிகண்ைன 
அம்பு எயதார். 

அந்த இைத்தில் பந்தை ்னனன 
தகாவில் கடடினான. பரசுரா்ர் 
அங்கு ஐயப்பன விக்ரகத்ளத பிர-
திஷளை தசயதார். சபரி என்ற 
தயாகியின நிளன்வாக அந்த இைம் 

சபரி்ளை என்றளழக்கப்படுகி்றது. இருமு-
டிகடடி தம்ள் தரிசிக்க ்வரும் பக்தர்களுக்கு 
ஆண்டுததாறும் ்கரசங்கராந்தி அனறு ஐயப்-
பன தொதி்வடிவில் இனறும் அருளபாலித் -
துக்தகாண்டிருக்கி்றார்.   

ஐயப்பன் மகிமம

சிவ்பாரவதிமய நிமைந்து 
16  திங்கள் வழி்பட்ால் சித்தி

க்காழுமபு 12, தட்்ாரத்கதரு சில்வர் ஸமித் ஒழுஙம்கயில் அமைந்துள்்ள ஸ்ரீ துர்க்ம்க அமைன் ஆை்த்தின்  கதர்த்  திருவிழா அண்மையில் நம்க்பற்றது.    (்ப்ங்கள்: க்க.ஈஸவரலிங்கம)

க�ொழும்பு துர்க்ை�யம்்மன் ஆலய தேர்த்திருவிழொ
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கிழக்கு  மாகாண பாடசாரைக-
ளில் வெற்றிடமாகவுள்ள உதவிக் 
கல்விப் பணிப்பா்ளர் மற்றும்  ஆசி -
ரியர் ஆலைாசகர் பதவிகளுக்கு தற்-
காலிகமாக பணியாற்்ற வபாருததமா-

னெர்கர்ள  வதரிவுவசய்து நிைப்ப 
நடெடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கிழக்குமாகாண கல்விப்பணிப்பா-
்ளர் திருமதி நகுலைஸெரி புள்ளநாய-
கததின் ஏற்பாட்டில் இசவசயற்பாடு 
ெையரீதியில் நரடவபற்றுெருகி-
்றது. ஆசிரியர் ஆலைாசகர்  வெற் -

றிடததிற்கு 'ெ்ளொ்ளர்' (Resource 
Person)என்றும்,  உதவிக்கல்விப்-
பணிப்பா்ளர் வெற்றிடததிற்கு 
'இரணப்பா்ளர்' (Co-ordinator)  
என்றும் தற்காலிக நியமனம் ெழங்-
கப்படுகி்றது. அநதநத  ெையங்-
களில் காணப்படும் வெற்றிடங்-

களுக்கு வபாருததமானெர்கர்ள 
நியமிப்பதற்கான  வதரிரெ, ெை-
யக்கல்விப்பணிப்பா்ளர்கள லமற்-
வகாண்டு மாகாணக்கல்விப்பணிப்பா-
்ளரிள  அங்கீகாைதரத வபறுமாறு 
கூ்றப்பட்டள்ளது. கிழக்கு மாகாண 
பாடசாரைகளில் கடரமயாற்றும் 

வபாருததமான தைம்வபற்்ற அதிபர் -
கள, ஆசிரியர்கள இதற்கு லதர்ந-
வ த டு க் க ப் ப ட் டு ெ ரு கி ்ற ா ர் க ள . 
இெர்கள பாடசாரை லமற்பார்ரெ 
கல்விஅபிவிருததி லபான்்ற வசயற்-
பாடுகளில் ஏரனய நிைநதைஆ்ளணி-
யினருடன் ஈடுபடுததப்படுொர்கள.
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இநது  சமய கைாசாை அலுெல்கள 
திரணக்க்ளததின் அனுசைரணயு-
டன் மாெட்ட வசயைகததினால்,  ஸ்ரீ-
ைஸ்ரீ ஆறுமுகநாெைரின் குரு பூரச 
விழா ஸ்ரீ. நாகம்மாள அ்றவநறி  பாட-
சாரையில் சனிக்கிழரம (27) இடம் 
வபற்்றது. 

இவ்விழா மாெட்ட வசயைா்ளர் 
சமன் தர்சன பாண்டிக்லகாைைவின் 
தரைரமயில் நரடவபற்்றது. இதன் 
லபாது நிரனவு வசாற்வபாழிவுக-
ளும்,விலசட பூரசயும் நரடவபற்-
்றது.

 இநநிகழ்வில்  பிைதம கணக்கா்ளர் 

மாெட்ட வசயைகம் எஸ.பைலமஸெ-
ைன், பட்டிணமும் சூழலும்  பிைலதச 
வசயைா்ளர், தெததிரு அகஸதியர் 
அடிக்ளார், திருமூைர் அடிக்ளார், 
பாை  கிருஷண குருக்கள, கிைாம 
லசெக நிர்ொக உததிலயாகததர்,ஆசி-
ரிய ஆலைாசகர்  ெைய கல்வி, ரெத-
தியர் சதீஷகுமார், மாெட்ட வசயைக 
இநது கைாசாை  உததிலயாகததர், 
கிண்ணியா இநது கைாசாை உததிலயா-
கததர், மாெட்ட வசயைக கைாசாை  
ஊததிலயாகததர் பட்டிணமும் 
சூழலும் கைாசாை உததிலயாகததர், 
அ்றவநறி பாடசாரை  ஆசிரியர்கள 
மாணெர்கள சமூகநைன் விரும்பிகள 
பைரும் கைநது  சி்றப்பிததனர். 

ஸரூடிலயா  96   தயா -
ரிப்பில் ெழங்கும் 
'சுழியம் 'குறுநதிரைப்ப-
டம் இன்று  திங்கட்கி-
ழரம ( 29 )  மாரை 7  
மணிய்ளவில் YouTube 
ல் வெளியிடவுள்ளதாக 
திரைப்படக் குழுவினர்-
கள  வதரிவிததுள்ளனர்.

இததிரைப்படததின் 
முன்லனாட்டம், கடநத 
மாதம் வெளியாகி மக்-
களிரடலய வபரும் 
ெைலெற்ரப வபற்றிருநதது குறிப்பி-
டததக்கது.    

இக் குறுநதிரைப்படததிரன 
நரகசசுரெயுடன் கூடிய திரில்ைர் 
கரதயரமப்பில்  சமூகததில் நடக்-
கும் பிைசசிரனகர்ள அடிப்பரட-
யாக வகாண்டு அழகாக  படமாக்கி -
யுள்ளனர். 

இைண்டு பாகங்க்ளாக வெளிெை  
இருக்கும் இக்குறுநதிரைப் படததின் 
இைண்டாம் பாகம் எதிர்ெரும்  புதன்-

கிழரம  வெளியாகும் என்பரத 
படக்குழுவினர் உறுதிப்படுததினர்.

 இததிரைப்படததில்  கல்முரன 
பிைாநதியததில் முதல் முர்றயாக 
Cartoon animation வதாழில்நுட்-
பதரத  பயன்படுததி இருப்பது 
பார்ரெயா்ளர்களுக்கு புதிய அனு-
பெதரத தருெதுடன்,  கல்முரன 
பிைலதச குறுநதிரைப்பட எதிர்காை 
பாரதக்கு புதிய பரிமாணதரத 
தரும்  எனவும் படக்குழுவினர் நம்-
பிக்ரக வதரிவிக்கின்்றனர்.

'சுழியம்' குறும் திரைப்படம்
இன்று வெளியீடு

வைாட்டவெெ குறூப் நிருபர்

இைங்ரக இைாணுெததின் விெ -
சாயம் மற்றும் கால்நரட ெ்ளர்ப்பு 
பரட பிரிவினைால் உற்பததி வசய்-
யப்பட்ட 91 ஆயிைம் கிலைாகிைாம் 
லசதனப் பசர்ள உததிலயாகபூர்ெ-
மாக ரகயளிக்கப்பட்டது.

அைசாங்கததினால் லசதன விெசாய 
உற்பததிரய லமம்படுததும் 
லநாக்கில் அைச மட்டததில் லசதனப் 
பசர்ள உற்பததி நரடவபற்று ெரு-
கின்்றது.

அதனடிப்பரடயில் இைங்ரக 
இைாணுெததின் விெசாயம் மற்றும் 
கால்நரட ெ்ளர்ப்பு பரட பிரிவி -
னைால் உற்பததி வசய்யப்பட்ட 91 
ஆயிைம் கிலைா பசர்ள உததிலயாக -
பூர்ெமாக ரகயளிக்கப்பட்டது.

திருலகாணமரையில் அரமந-
துள்ள 22 ஆெது பரடப் பிரிவில் 
சனிக்கிழரம (27) இைாணுெ த்ளபதி 
வெனைல் சலெநதிை சில்ொவினால் 
ைக்வபாஹை நிறுெனததிற்கு உததி -
லயாகபூர்ெமாக ரகயளிக்கப்பட்-
டது. 

லசதனப் பசர்ள உற்பததி 
லெரைததிட்டததின் கீழ் இைங்ரக 
இைாணுெம் மூைம் 25,000 வமற்றிக் 
வதான் லசதனப் பசர்ள உற்பததிரய 
லமற்வகாளெதற்கு திட்டமிட்டுள-
்ளதாகவும், அதன் அடிப்பரடயில் 

இநத கூட்வடரு உற்பததி இைங்ரக 
இைாணுெததின் மூைம் உற்பததி 
லமற்வகாள்ளப்பட்டு ெருெதாக 
இதன்லபாது இைாணுெத த்ளபதி 
வெனைல் சலெநதிை சில்ொ வதரிவித-
தார்.

கடநதமூன்று மாதங்களுக்கு 
முன்னர் இைங்ரக இைாணுெததி-
னால் லசதனப் பசர்ள உற்பததி 
லெரைததிட்டம் ஆைம்பிக்கப்-
பட்டது.

முதல் கட்டமாக 8,800 ஆயிைம் 
கிலைா ெரை உற்பததி வசய்யப்பட்டு 
ெழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வதாடர்ச-
சியாக லெரை திட்டம் நரடமு-
ர்றப்படுததப்படவுள்ளதாகவும் 
ஆலைாக்கியமான சமூகம் ஒன்ர்ற ஏற்-
படுததும் லநாக்கில் இநத லெரைத 
திட்டம் நரடமுர்றப்படுததப்பட்டு 
ெருெதாக இெர் வதரிவிததார்.

அததுடன் இநநிகழ்வில், ைக் 
வபாஹை நிறுெனததின் கிழக்கு 
மாகாண பிைாநதிய முகாரமயா-
்ளர் ஆர்.எம்.தம்பிக்க ைதனாயக்க, 
கிழக்கு மாகாண கட்டர்ளத த்ளபதி 
லமெர் வெனைல் சன்ன வீைசூரிய, 
22 ெது கட்டர்ள த்ளபதி லமெர் 
வெனைல் சனத அலுவிகாலை மற்றும் 
23 ெது கட்டர்ளத த்ளபதி லமெர் 
வெனைல் நளீன் வகாஸெதத மற்றும் 
இைாணுெ உயர் அதிகாரிகள என 
பைரும் கைநது வகாண்டனர்.

இராணுவ தளபதியினால் லக்பாஹர நிறுவனத்திற்கு கையளிப்பு

ஒலுவில் விலசட நிருபர்

கிழக்கு மாகாணததில் மீண்டும் 
வகாவிட்-19 ரெைஸ வதாற்று பைெல் 
அதிகரிதது காணப்படுெதால், பாட-
சாரைகளில் இறுக்கமான சுகாதாை 
நரடமுர்றகர்ள கரடப்பிடிக்கு-
மாறு,  கிழக்கு மாகாண சுகாதாை 
லசரெகள பணிப்பா்ளர்    ஏ.ஆர்.
எம். வதௌபீக்  வதரிவிததார்.

ஏரனய சிை மாகாணங்களில் 
உள்ள பாடசாரை மாணெர்களுக்கு 
வகாவிட்-19 வதாற்று கண்டறியப்பட் -
டுள்ளதாக வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மாணெர்களுக்கு காய்சசல், இருமல், 
வதாண்ரட லநாவு லபான்்ற லநாய் 
அறிகுறி வதன்படுமாயின் மாண -
ெர்கர்ள பாடசாரைக்கு அனுப்ப 
லெண்டாவமன வபற்ல்றார்கர்ளக் 
லகட்டுள்ளார்.

 மாணெர்களும், ஆசிரியர்களும் 
சுகாதாை நரடமுர்றகர்ளப் பின்-
பற்றி முகக்கெசம் மற்றும் சமூக 
இரடவெளி என்பெற்ர்ற லபண 
லெண்டும். இதற்கு ஒவ்வொரு ஆசி -
ரியரும் வபாறுப்புடன் வசயற்பட 
லெண்டும்.  

 பாடசாரை உணெகங்கள மூடப் -
படலெண்டும். மாணெர்களும், ஆசி-
ரியர்களும் வீடுகளிலிருநது தங்களுக்-
குத லதரெயான உணவு மற்றும் 
குடிநீர் என்பெற்ர்ற வகாண்டு 
ெருதல் லெண்டும். உணவு, நீர் 
என்பெற்ர்ற பகிர்ெரத தவிர்ததல் 
லெண்டும்.  

 ெகுப்பர்றகளில் மாணெர்க -
ளுக்கு திடீவைன காய்சசல், இருமல் 
ஏற்பட்டால் பாடசாரையில் பிைத-
திலயகமான இடம் ஒதுக்கீடு வசய்-

யப்பட்டு மாணெரை ரெததல் 
லெண்டும். இதற்வகன ஆசிரியர் 
ஒருெரை நியமிக்க லெண்டுவமன 
லகட்டுள்ளார்.  

 அடிக்கடி ரக கழுவுெலதாடு, 
மைசை கூடங்கர்ள துப்புைொக 
ரெததிருப்பலதாடு, லபாதிய்ளவு நீர் 
மற்றும் செர்க்காைம் என்பன ரெக்-
கப்படல் லெண்டுவமனவும், அறி -
விததுள்ளார்.  

 பாடசாரை அதிபர்களும், 
ஆசிரியர்களும் எப்லபாதும் 
மாணெர்களின் சுகாதாை நரடமு-
ர்றகள வதாடர்பாக நா்ளாநதம் 
கண்காணிப்பில் ஈடுபடுெலதாடு, 
பாடசாரைரய பரிலசாதரன வசய்-
ெதற்காக ெரும் சுகாதாை அதிகாரிக-
ளுக்கு ஒததுரழப்பு ெழங்க லெண்-
டுவமனவும் லகட்டுள்ளார்.  

கிழககு மாைாணத்தில் மீண்டும் ்ைாவிட் ்தாற்று

பாண்டிருப்பு தினகைன் நிருபர்

களுொஞ்சிகுடி பிைாநதிய சுகா-
தாைப் பணிமரனக்குட்பட்ட வபரி-
யகல்ைாற்றில் வீடு வீடாக வடங்கு 
பரிலசாதரன நடெடிக்ரக முன்வன-
டுக்கப்பட்டது.

களுொஞ்சிகுடி  பிைாநதிய சுகா-
தாைப் பணிப்பா்ளர் வடாக்டர் எஸ.
இைாவெநதிைன் ெழிகாட்டலில்  
லமற்பார்ரெ வபாதுச சுகாதாைப் 
பரிலசாதகர் எஸ.லயாலகஸெைன் 
ஒழுங்கரமப்பில்  பிைாநதியததில் 
வடங்கு நு்ளம்பு வபருகும் இடங்கள 
இனங்காணப்பட்டு, அெற்ர்ற  இல் -
ைாவதாழிப்பதற்கான வசயற்பாடு-
கள வதாடர்சசியாக முன்வனடுக்கப்-
பட்டு ெருகின்்றன.

இதற்கரமய  ஞாயிற்றுக்கிழரம 
(28) வபரியகல்ைாறு கிைாமததில் 
வீடு வீடாகச வசன்று வடங்கு 
நு்ளம்பு  வபருகும் இடங்கள இனங்-
காணப்பட்டுெருெதுடன், சுற்றுப்பு-
்றதரத தூய்ரமயாக  ரெததிருக்கா-
லதாருக்கு எதிைாக சட்ட நடெடிக்ரக 
எடுக்கப்பட்டு ெருகின்்றன.

வபரியகல்ைாற்றில்  அலனகமான 
வீடுகளில் வடங்கு நு்ளம்பு கூடம்-
பிகள வபருகும் இடங்கள பிைலதச  
வபாதுசசுகாதாைப் பரிலசாதகர்கள 
மற்றும் வடங்கு ஒழிப்பு கட்டுப்-
பாட்டு  வசயைணிக்குழுவினர் ஆகி-
லயாரினால் இனங்காணப்பட்டுள-
்ளன. இதரனயடுதது இங்குள்ள  
வீடுகளில் பிைலதச வபாதுசசுகாதா-
ைப் பரிலசாதகர்கள, வடங்கு வசயை-
ணிக்குழுவினர்,  வபாலிஸார், இைா-
ணுெததினர்  ஆகிலயார் இரணநது 
வடங்கு பரிலசாதரனகளில்  ஈடுபட் -
டுள்ளனர்.

்பரியைல்லாற்றில் 
்ெங்கு பரிச�ாதகன

பாைமுரன கிழக்கு 
தினகைன் நிருபர்

அம்பார்ற  மாெட்-
டததில் கடநத நான்கு 
நாட்க்ளாக வபய்து   
ெரும்  மரழயினால் 
மக்களின்  இயல்பு 
ொழ்க்ரக பாதிக்கப்-
பட்டுள்ளது. அதது-
டன் உள வீதிகளில் 
நீர் லதங்கி   நிற்பதால் 
லபாக்குெைதது வசய்ய 
முடியாத நிரையும் ஏற்பட்டுள்ளது.

அட்டார்ளசலசரன பிைலதச வசய -
ைகப்பிரிவுக்குட்பட்ட  பாைமுரன, 
திைாய்க்லகணி,  ெைால்தீன் புைம், 
உதுமா புைம், ஹீரஸனியா நகர் மீள 
குடிலயற்்ற தாழ் நிை  பிைலதசங்களி-
லுள்ள வீதிகள நீரில்  மூழ்கி காணப் -
படுெதுடன், வீடுகளுக்குளளும்  நீர் 
புகுநதுள்ளதால் மக்கள பை சிைமங்-
கர்ள எதிர்லநாக்கியுள்ளனர். 

  அரடமரழயினால்  தாழ் நிைப் -
பிைலதசங்களில் வெள்ள அபாய-
மும் ஏற்பட்டுள்ளலதாடு,    மக்க -
ளின் அன்்றாட இயல்பு ொழ்க்ரக 
வபரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதனால்  வபாது மக்கள வபரும் 
சிைமங்கர்ள எதிர்  வகாளெலதாடு, 
பல்லெறு அவசௌகரியங்கர்ளயும் 

எதிர் வகாண்டுள்ளனர். கடல்  வகாந-
தளிப்பாக இருப்பதனால் அதிக -
மான மீனெர்கள கடலுக்குச வசல்ை-
வில்ரை.  இதனால் கடற்வ்றாழில்  
பாதிக்கப்ட்டுள்ளது. 

நன்னீர் மீன்பிடித  வதாழிலும் 
பாதிப்பரடநதுள்ளதுடன். விெசாயி -
கள மற்றும் அன்்றாட கூலித  வதாழி-
ைா்ளர்களின் நா்ளாநத  வதாழில் 
நடெடிக்ரககளும் பாதிப்பரடந-
துள்ளன. 

சீைற்்ற காைநிரையினால் கடல்  
மீனுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள-
துடன், கடல் மீனின் விரையும் மைக் -
கறிகளின்  விரையும் என்றுமில்ைாத-
ொறு அதிகரிததுக் காணப்படுெதாக 
வபாதுமக்கள  கெரை வதரிவிக்கின்-
்றனர். 

அடைமடையினால் தாழ் நில 
பிரததசங்களில் வெள்ள அபாயம்

புதிய காததான்குடி தினகைன் நிருபர்

ெட,  கிழக்கில் ஊடகவியைா்ளர்-
கள தாக்கப்படுெரத கண்டிததும் நீதி 
லகாரியும்  மட்டக்க்ளப்பில் ஞாயிற்-
றுக்கிழரம (28) கண்டன ஆர்ப்பாட்-
டவமான்று இடம்  வபற்்றது.

மட்டக்க்ளப்பு மாெட்ட தமிழ் ஊட-
கவியைா்ளர் ஒன்றியம்,  மட்டு. ஊடக 
அரமயம், மாகாண ஊடகவியைா்ளர் 
ஒன்றியம் என்பன இரணநது இநத 
கண்டன  ஆர்ப்பாட்டதரத ஏற்பாடு 
வசய்திருநதது.

மட்டக்க்ளப்பு நகரிலுள்ள காநதிப்-
பூங்காவுக்கு முன்னால் இநத ஆர்ப்-
பாட்டம் இடம் வபற்்றது.

இநத  ஆர்ப்பாட்டததின் லபாது 

முல்ரைததீவு, திருலகாணமரை 
மாெட்டங்களில் அன்ரமயில்  ஊட-
கவியைா்ளர்கள மீது லமற்வகாள்ளப்-
பட்ட தாக்குதரை கண்டிதததுடன்,  
தாக்கப்பட்டெர்களுக்கு நீதி லகாரி 
ெலியுறுததப்பட்டது.

ஊடகச  சுதநதிைம் உறுதிப்படுத-
தப்பட லெண்டும், கிண்ணியாவில் 
தாக்கப்பட்ட  ஊடகவியைா்ளர்க-
ளுக்கு நீதிரயக் வகாடு, சிர்றப்ப-
டுததப்பட்டுள்ள ஊடகவியைா்ளரை  
உடன் விடுதரை வசய், ஊடகவிய-
ைா்ளர்கர்ள சுதநதிைமாக வசயற்பட 
அனுமதி   என்பன லபான்்ற ொசகங்-
கள எழுதப்பட்ட சுலைாகங்கர்ள 
ஆர்ப்பாட்டததில்  ஈடுபட்லடார் தாங்-

கியிருநதனர்.
இநத கண்டன ஆர்ப்பாட்டததில்  

தமிழ் லதசியக் கூட்டரமப்பின் 
மட்டக்க்ளப்பு மாெட்ட பாைாமன்்ற 
உறுப்பினர்  லகாவிநதன் கருணா-
கைன் (ெனா), முன்னாள பாைாளு-
மன்்ற உறுப்பினர்க்ளான  ஞா.சிறீலந-
சன், பி.அரியலநநதிைன், முன்னாள 
மாகாண சரப பிைதி தவிசா்ளர்  பிை-
சன்னா இநதிைகுமார், மட்டக்க்ளப்பு 
மாநகை சரபயின் பிைதி முதல்ெர், 
மாநாகை  சரப உறுப்பினர்கள, சிவில் 
சமூக வசயற்பாட்டா்ளர்கள, அைசியல் 
பிைமகர்கள  முக்கியஸதர்கள, ஊட-
கவியைா்ளர்கள என பைரும் கைநது 
வகாண்டனர்.

ஊை்கவியலா்ளர்கள தாக்கபபடுெடத
்கண்டித்து மடைக்க்ளபபில் ஆரபபாடைம்

மூதூர் தினகைன் நிருபர்

கிண்ணியா  குறிஞ்சாக்லகணி 
ஆற்றில் படகு கவிழ்நது  மைணம-
ரடநத பாடசாரை மாணெர்கள 
மற்றும் பாதிக்கப்பட்டு சிகிசரச  
வபற்று ெருபெர்களினது ஈலடற்்றத-
திற்காக  மூதூர்  தாருல் ென்னாஹ் 
விததியாையததில் ஏற்பாடு வசய்-
யப்பட்ட மாவபரும் விலசட துஆப்  
பிைார்ததரன வெளளிக்கிழரம (26) 
இடம்வபற்்றது.

பாடசாரை அதிபர்  எம்.எஸ.
ஹில்மியின் ஏற்பாட்டில் பாடசாரை 
ஆைாதரன மண்டபததில் ஒன்று கூடி  
நடாததிய இவ்விலசட துஆப் பிைார்த -
தரனயில் ஆசிரியர்கள, பாடசாரை 
அபிவிருததி  நிர்றலெற்றுக் குழு 
உறுப்பினர்கள, வபற்ல்றார்கள, 
மாணெர்கள என கைநது வகாண்டு  
பிைார்ததரன வசய்தனர்.

மூதூர் தாருல் 
ஜனனாஹ்
வித்தியாலயத்தில் 
பிரார்த்தகன

திருமடலயில் இராணுெத்தினரால் உறபத்தி 
வசயயபபடை 91 ஆயிரம் கிதலா தசதன உரம்

திருமடல மாெடை வசயல்கத்தினால் 
ஆறுமு்கநாெலருககு குரு பூடச விைா

பாைசாடல்களில் சு்காதார நடைமுடைடய
்கடைபபிடிககுமாறு சு்காதார பணிபபா்ளர பணிபபு

கிைககில் வெறறிைமா்கவுள்ள ்கல்வி உத்திதயா்கத்தர்கட்ள நிரபப நைெடிகட்க
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ngWif mwptpj;jy; 

kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd; rf;jp vhprf;jp 

tPlikg;G epHkhzj;Jiw mikr;R

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - kj;jpa khfhzk; 

,ae;jpu cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd Nfs;tpNfhuy; 

Nfs;tpr; RUf;fk; 

njhlH 
,y.

tpguk;
Njitg;gLk; 

msT

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg; gpiz 
itg;G (&)

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (91 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

fhrhf &. tq;fpg; gpiz

1.

,ae;jpuq;fs; nfhs;tdT 

nra;jy; 

Engire - Four Strock/ Size-24"
09 1>000.00 15>000.00 30>000.00

2.
Asphalt/ Concrete Cutter 
,ae;jpuk; 5Hp - 13 Hp 01 1>000.00 15>000.00 30>000.00

3.
thfdk; J}f;Fk; ,ae;jpuk; 

(Hoist)
04 1>000.00 15>000.00 30>000.00

4.

b[pl;ly; nfkuh 

cgfuzq;fs; nfhs;tdT 

nra;jy;

15 1>000.00 10>000.00 20>000.00

5. fzdp ,ae;jpuk; 30 1>000.00 30>000.00 60>000.00

6.
Uninterruptible Power Supply 
(UPS)

40 1>000.00 3>500.00 6>000.00

7. nyg;nlhg; (Laptop) 12 1>000.00 15>000.00 30>000.00

8. Portable Hard Disk 20 1>000.00 3>500.00 6>000.00

2.  khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd jpk;Gy gdj;j ifj;njhopy; cj;jpNahfg+Ht ,y;yj;ij 
Fj;jiff;F tply;. 

  khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd 30 NgHr; kl;by; gug;gsTila fhzpAld; mq;F 
mike;Js;s 1695 rJu mb fl;blj;jpw;F Njitahd gOJghHj;jy;fis Nkw;nfhz;L cs;@H kw;Wk; 
ntspehl;L Nghrdrhiy (nfhgp nrd;lH) Mf elj;jpr; nry;tjw;fhf thlif mbg;gilapy; 3 tUl 
fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;F Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

   ,q;F fhzg;gLk; fl;blj;jpd; gOJghHj;jy; kw;Wk; tPl;Lj;Njhl;l myq;fhuk; khfhz tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; jpl;lkplYf;F mikthf my;yJ Nfs;tpia ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; %yk; 
Kd;nkhopag;gLk; jpl;lkplYf;F mikthf epiwNtw;wyhk;. 

   gOJghHj;jYf;fhf nrytopf;fg;gLk; njhifia mwtpl Ntz;ba khjhe;j Fj;jif njhifapy; 
fopj;Jf; nfhs;tjw;F tha;g;G. 

njhlH 
,y.

tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg; gpiz 
itg;G (&)

Nfs;tpg; gpizapd; 
ngWkjp 91 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;

1. njhopy;El;g mjpfhu cj;jpNahf g+Ht ,y;yk; 

II (PF) gFjpia Fj;jiff;F tply;
1>000.00 25>000.00

3.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;. kj;jpa khfhz> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 
fz;b> khj;jis Etnuypah khtl;lq;fspy; Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wd. 

  thlif mbg;gilapy; lgs; nfg; tz;b> bg;gH tz;b kw;Wk; rpq;fs;nfg; toq;Fk; NghJ rhujpAld; 
thfdq;fis guhkhpf;Fk; nryT cw;gl vupnghUs; nryT> rhujpapd; rk;gsk; kw;Wk; Vida rfy 
nryTfSk; thfd chpikahsuhy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. cw;gj;jp Mz;L 2005 ,w;F gpd;duhf 
,Ug;gJld; nfg; tz;b tspr;rPuhf;fg;gl;L kw;Wk; 4WD nraw;ghl;L epiyapy; cs;s thfdkhf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

njhlH 
,y.

tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp gpiz 
itg;G &.

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

fhrhf tq;fpg;; gpiz

1. thlif mbg;gilapy; lgs; nfg; 

tz;bfs; 04 I ngw;Wf;nfhs;sy;
&. 2>000.00 &. 45>000.00 &. 90>000.00

2. thlif mbg;gilapy; bg;gH 05 I 

ngw;Wf;nfhs;sy; (01 fpa+g;)
&. 2>000.00 &. 45>000.00 &. 90>000.00

3. thlif mbg;gilapy; rpq;fs; nfg; 

tz;bfs; 08I ngw;Wf;nfhs;sy;
&. 2>000.00 &. 45>000.00 &. 90>000.00

4.  fk;gis ehd;F khb gy;Nehf;F fl;blj;jpw;F kpd; cw;gj;jpia nghUj;Jtjw;F tpiykDf;Nfhuy; khfhz 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd fk;gisapy; epHkhzpf;fg;gLfpd;w ehd;F khb gy;Nehf;Ff; 
fl;blj;jpw;F 08 egHfSf;F xNu Kiwapy; nry;yf;$ba kpd; caHj;jpia nghUe;Jtjw;fhd 
tpiykDf;Nfhuy;. 

njhlH 
,y.

tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg;gpiz 
itg;G (&)

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp 
(91 ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

fhrhf tq;fpg; gpiz

1 1000 kg nfhs;sytila gadpfs; 
kpd; caHj;jpia epWTjy;

&. 3>500.00 &. 20>000.00 &. 40>000.00

  Nkw;gb xt;nthU nraw;ghl;bw;Fk; ,t; mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk; khjphpg; gj;jpuq;fspy; khj;jpuk; 
tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; mjw;fhd Nfs;tpj; njhFjpia 2021.11.29 Kjy; 
2021.12.17 tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu mYtyf Neuq;fspy; 
tpepNahfpf;fg;gLk;. kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 
nghJ Kfhikahshpd; ngahpy; kf;fs; tq;fpapd; ,y. 158100110000022 fzf;F ,yf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;l 
gw;Wr; rPl;il mjpfhu rigapd; epiya gpujk nghwpapayhsH ,lk; rkHg;gpj;J Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  Fwpj;j cUg;gbf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s Fwpj;j ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw nghJ 
KfhikahsH> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L 
my;yJ kf;fs; tq;fpapd; ,yf;fk; 158100110000022 fzf;F ,yf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;l gw;Wr; rPl;L my;yJ 
muR mDkjpj;j tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw Nfs;tp Mtzj;Jld; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

  ,U gpujpfSld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad NtWNtwhf 
fbj ciwfspy; cs;sply; Ntz;Lk;. mj;Jld; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpg; 
gj;jpuj;jpd; ngaiu Fwpg;gpl;L 2021.12.20k; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; jiytH> ngWiff; 
FO> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,y. 09> v`Nynghy Fkhhp `hkp khtj;ij> Nghfk;gu> 
fz;b vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ jiyikafj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 
Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ Nfs;tpjhuhpd; 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;G 
fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

  ve;jf; Nfs;tpg; gj;jpuj;ijAk; my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 
ngWiff; FOtpw;F chpaJ Nkyjpf tpguq;fs; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; 
njh.Ng. ,y. - 081-31599905 %yk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikaf nghwpapayhsH 
my;yJ 081-3159906 %yk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fzf;fhsiu mioj;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 09> v`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;j> 

Nghf;fk;gu> fz;b. 

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

Xh;fhdpf; g;sdl; 

(gptPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: PV00248069
$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2021.11.09 

gjpT Kfthp : 

Thachchadampan, Mankulam

fk;gdp nrayhsh;fs;

Maheswaran Branavan
BBK Partnership (PVT) Ltd

Company

mwptpj;jy; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;
(ePh;g;ghrd mikr;R)

rptpy; nghwpapay;> fl;blq;fs;> ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhyikg;G Kiwikfs; Mfpad njhlh;ghd NtiyfSf;fhf 
2022Mk; tUlj;jpy; eph;khzk;/ GJg;gpj;jy;/ guhkhpg;G Mfpatw;wpw;fhf ePh;g;ghrd jpizf;fsj;Jld; jk;ik gjpT nra;a 
tpUk;Gk; C-6, C-7, C-8 my;yJ C-9 ju CIDA gjpitf; nfhz;Ls;s murhq;f chpikAs;s tpahghu epWtdq;fs;> 
mur $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; jdpahh; chpikAs;s Gfo; tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; 
Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;Nfhuy;fis miog;gJ ,jd; gpd;dh; e\dy; n\hg;gpq; eilKiwapd; fPo; NkNyAs;s gjpT nra;jy; 
eilKiw Clhf gjpT ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fspd; gl;baypypUe;J Nkw;nfhs;sg;gLk;. Nkw;$wg;gl;l 
tpiykDf;Nfhuy;fis NfhUtJ ePh;g;ghrd jpizf;fsj;jpd; tUlhe;j Njitg;gLj;jy;fspy; jq;fpAs;sJ. ,Ug;gpDk;> 
Njitg;gLkplj;J njhpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; my;yJ Vida tsq;fspypUe;Jk; tpiykDf;Nfhuy;fis 
miog;gjw;fhd chpikia ePh;g;ghrdj; jpizf;fskhdJ nfhz;Ls;sJ.

01. nghJthdJ:

1.1.  jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; midj;J tpz;zg;gjhhpfSk; 200.00 &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> cUkhjphp 
tpz;zg;gj;ij Nud;Q; ePh;g;ghrd gzpg;ghsh;fspd; mYtyfj;jpypUe;J/ ePh;g;ghrd jpizf;fsj;jpypUe;J my;yJ 
khw;W topahf tpz;zg;ggbtkhdJ www.irrigation.gov.lk vd;w ePh;g;ghrd jpizf;fs cj;jpNahfg+h;t 
,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;gl;L mth;fspd; tpz;zg;gj;ij cUkhjphpapd; gpufhuk; jahhpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

1.2.  xt;nthU gpuhe;jpa gjpT nra;jYf;Fk; 500.00 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj gjpT nra;jy; fl;lzkhf 6 
khj nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s fhNrhiy %yk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; my;yJ nuhf;fg; gzj;jpy; 
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. jPT KOtjpYk; nfhtpl;-19 njhw;W #o;epiy fhuzkhf Vw;gl;Ls;s jlq;fis 
fUj;jpw; nfhz;L> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; jg;guNgd; ,yq;if tq;fp fpisapd; 7042385 vd;w 
fzf;fpyf;fj;jpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; tuT itf;fg;gl;L tuT gzj;Jz;bd; gpujpia tpz;zg;gj;Jld; vkf;F 
rkh;g;gpf;FkhW ehk; MNyhrid toq;Ffpd;Nwhk;.

1.3.  Njitg;gLkplj;J Vw;Gilajhf Nfhug;gLkplj;J khj;jpuk; NtNwjhtJ Mtzq;fis rkh;g;gpf;fhky; 
tpz;zg;gj;Jld; gpd;tUk; Mtzq;fis khj;jpuk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 m. tpahghu gjpT nra;jy;/ fk;gdp gjpT nra;jypd; gpujp.
 M. CIDA gjptpd; gpujp
 ,.  murhq;f chpikAs;s epWtdq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rig Nghd;witfspy;> epWtdj;jpd; jiyg;Gf; 

fbjj;jpy; epWtf jiyth; tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 <.  tpz;zg;g gbtj;jpy; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s NtNwjhtJ Mtzq;fs;.

1.4.  tpz;zg;gk;> fhNrhiy my;yJ gztuTj; Jz;bd; gpujp kw;Wk; chpj;jhd Mtzq;fs; Mfpad gjpTj; jghypy; 
my;yJ Neubahf rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;" (………………… gpuhe;jpak;) vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

1.5.  ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; midj;J tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj mwptpj;jy;/tprhuizAkpd;wp 
epuhfhpf;fg;gLk;. NkYk;> Njitg;gLj;jg;gLk; gjpT nra;jy; fl;lzk;> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s rhd;wpjo;fspd; 
gpujpfs; my;yJ NghJkhdsT nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj (06 khjq;fs;) fhNrhiyfs; Mfpatw;Wld; 
ngw;Wf; nfhs;Sk; ve;jnthU tpz;zg;gKk; vt;tpj mwptpj;jy;/tprhuizAkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

1.6.  ,e;j gjpT nra;jYf;F mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypYs;s mikg;Gf;fSf;F jFjpapy;iy. mgfPh;j;jpahNdhh; 
mikg;ngd gpd;dh; milahsk; fhzg;gLk; ve;jnthU mikg;Gk; gjpT nra;jy; fl;lzj;ij kPs;nrYj;jg;glhky; 
,Ug;gjw;fhd fhuzk; ,Uf;fpd;wnjd czug;gl;lhy;> ePh;g;ghrd gzpg;ghshpdhy; vt;NtisapYk; epuhfhpf;fg;gLk;.

1.7.  ve;jnthU> jdpnahU my;yJ midj;J tpz;zg;gq;fisAk; jdJ RatpUg;gj;jpy; epuhfhpg;gjw;fhd 
mjpfhuj;ij chpj;jhd gpuhe;jpa ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; nfhz;Ls;shh;.

1.8.  tpiykDf;Nfhuy;fis Nfhuy; kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;fy; Mfpad murhq;f ngWif topfhl;b – 2006> 
mur epjp Rw;wwpf;if ,y.: 04/2006 kw;Wk; 03/2020 mjd; gpd;duhd jpUj;jq;fs; Mfpatw;wpd; gpufhuk; 
elhj;jg;gLk;.

02. gjpT nra;jy;

  gpd;tUk; ePh;g;ghrd gpuhe;jpaq;fSld; gjpT nra;a tpUk;Gk; xg;ge;jf;fhuh;fs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis 
chpj;jhd fhNrhiyAld; my;yJ gzitg;Gj; Jz;bd; gpujp kw;Wk; midj;J chpj;jhd Mtzq;fisAk; 
gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Neubahf 2021 brk;gh; 28Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; 
Kfthpia te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. fhNrhiyahdJ gpd;tUk; ml;ltizapd; 04Mk; 

epuypy; cs;sthW toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 
,y.

gpuhe;jpak; jghy; Kfthp
fhNrhiy tiuag;gLk; 

egh;
njhlHG 
,yf;fk; 

(01) (02) (03) (03) (05)

01 mk;ghiw ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mk;ghiw gpuhe;jpak;> 
78> Gjpa efuk;> mk;ghiw.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
mk;ghiw gpuhe;jpak;

063-2222276

02 mDuhjGuk; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mDuhjGuk; 
gpuhe;jpak;> tpkhd epiya tPjp> mDuhjGuk;.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
mDuhjGuk; gpuhe;jpak;

025-2222499

03 gJis ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - gJis gpuhe;jpak;> 
gpuNjr gzpg;ghsH mYtyfk;> gz;lhutis.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
gJis gpuhe;jpak;

057-2222527

04 kl;lf;fsg;G ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kl;lf;fsg;Gg; 
gpuhe;jpak;> mk;kd; Nfhapy; tPjp> j.ng. 02> 
fy;yb> kl;lf;fsg;G.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
kl;lf;fsg;Gg; gpuhe;jpak; 065-4929357

05 nfhOk;G ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nfhOk;Gg; gpuhe;jpak;> 
nfhdp];ld; gpNs];> nfhOk;G - 05.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
nfhOk;G gpuhe;jpak;

011-2584965

06 fhyp ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fhyp gpuhe;jpak;> 
481> ngypf` re;jp> fhyp

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
fhyp gpuhe;jpak;

091-2234845

07 `k;ghe;Njhl;il ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - `k;ghe;Njhl;il 
gpuhe;jpak;> njguntt> jp];]k`huhk

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
`k;ghe;Njhl;il 
gpuhe;jpak;

047-2237070

08 fz;b ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fz;b gpuhe;jpak;> 
Fz;lrhiy> fz;b.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
fz;b gpuhe;jpak;

081-2420423

09 FUehfy; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - FUehfy; gpuhe;jpak;> 
j.ng. 44> fz;b tPjp> FUehfy;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
FUehfy; gpuhe;jpak;

037-2223161

10 nkhduhfiy ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nkhduhfiy 
gpuhe;jpak;> `{ye;jht> nkhduhfiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
nkhduhfiy gpuhe;jpak;

055-2276017

11 nghyd;dWit ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nghyd;dWit 
gpuhe;jpak;> Gjpa efuk;> nghyd;dWt

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
nghyd;dWit gpuhe;jpak;

027-2222215

12 Gj;jsk; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - Gj;jsk; gpuhe;jpak;> 
mDuhjGuk; tPjp> Gj;jsk;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
Gj;jsk; gpuhe;jpak;

032-2265362

13 jpUNfhzkiy ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - jpUNfhzkiy 
gpuhe;jpak;> xhp]; `py;> jpUNfhzkiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
jpUNfhzkiy gpuhe;jpak;

026-2222108

14 kd;dhh; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kd;dhh; gpuhe;jpak;> 
kd;dhh; tPjp> KUq;fd;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 
kd;dhh; gpuhe;jpak;

023-2050251

 (m)  NkNyAs;s gjpT nra;jy; eilKiwapd; fPo; gjpT nra;ag;gLk; xg;ge;jf;fhuh; nry;YgbahFk; CIDA 
gjpT nra;jiy (Fwpf;fg;gl;l CIDA juk;) ve;jnthU xg;ge;j toq;fiyAk; ghprPyid nra;Ak; NghJ 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf jftYf;fhf jaT nra;J ePh;g;ghrd gzpg;ghsiu (xg;ge;jk; kw;Wk; ngWif) mtUila 
njhlh;gpyf;fkhfpa 011-2582897 vd;gjd; Clhf my;yJ gpuNjr cjtpahsiu (xg;ge;jk;) 011-2583305 vd;gjd; 
Clhfj; njhlh;G nfhs;sTk;.

nghwpapayhsh; Nf.b.vd;. rphpth;jd>
ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; ehafk;>
ePh;g;ghrd jpizf;fsk;>
,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

Nuhay; gpsrpq; Nrh;tpr]; 

(fuz;b) ypkpl;ll;  

gjptpyf;fk;: GL 00244342
$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2021.08.26 

gjpT Kfthp : 

,y. 05> Gdpj [_l; 

xOq;if> mhpahiy 

aho;g;ghzk;

fk;gdp nrayhsh;fs;

Maheswaran Branavan
BBK Partnership (PVT) Ltd

Company

mwptpj;jy; 
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

iul; /Nghh; rpNyhd; 

(fuz;b) ypkpl;ll;  

gjptpyf;fk;: GL00243288
$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2021.08.08 

gjpT Kfthp : 

nyty; 28> Nkw;Ff; NfhGuk; 

cyf th;j;jf ikak; 

vr;rpyd; rJf;fk; nfhOk;G -01

fk;gdp nrayhsh;fs;

Maheswran Branavan
BBK Partnership (PVT) Ltd

Company

mwptpj;jy; 2022Mk; Mz;by; rigf;F  chpj;jhd 
Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy;

nkjphpfphpa gpuNjr rig
nkjphpfphpa gpuNjr rigf;F chpj;jhd 
Mjdq;fspd; (kPd; jl;L/ thu re;ij/ 
thfdj;jhpg;gplk;) tHj;jf chpikia 2022.01.01 
Kjy; 2022.12.31 tiu (2022Mk; Mz;bw;F) 
Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Vw;fdNt Fj;jiff;F 
toq;fg;glhJ cs;s fil miwfis 2022.01.01 
Kjy; 2029.12.31 tiu (08 tUlq;fs;) Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf vd;dhy; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDg;gbtq;fis 
toq;fy; :  2021.12.02 Kjy; 

2021.12.13 md;W gp.g. 
1.00 tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf; 
nfhs;sy; :  2021.12.14 md;W K.g. 

10.00 tiu
tpiykDj;jpwj;jy; :  2021.12.14 md;W K.g. 

11.00 ,w;F

Nkyjpf tpguq;fis> thu Ntiy ehl;fsp; 
mYtyf Neuq;fspy; mYtyfj;jpw;F Nehpy; 
tp[ak; nra;J my;yJ ,y. 0272248842 
vd;w njhiyNgrp %yk; my;yJ www.
medirigiriya.ps.gov.lk vd;w ,izaj;jpd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

vk;.[P.a+.v];.Nf. tpf;ukhur;rp
jiytH

2021 xf;NlhgH 26Mk; jpfjp
nkjphpfphpa gpuNjr rigapy;
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,y;yhJ xopj;jy;
ePHnfhOk;G> fphpd;]; tPjp> 30Mk; ,yf;fj;ijr; Nrh;e;jtUk; 

321682480X vd;w Njrpa milahs ,yf;fj;ijf;  

nfhz;ltUkhd  yee shiousen  Mfpa ehd; 

mnkhpf;f If;fpa ehLfs;> fypNghh;dpah rpV 91307> nt];l; 

`py;];> 23614 tNdhntd; njU vd;w Kfthpia Nrh;e;j 

tpun`d;djpNf fpj;rphp hpad;rp me;Njhzp ngh;dhz;Nlh 

vd;gthpd; 67660 vd;w ,yf;fKila mw;Nwhzpj; 

jj;Jtj;jpdhYk; gpurpj;j nehj;jhhp]; [aNrfu 

fq;nfhlahuhr;rpyhNf mNgUtd; vd;gthpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L vd;id mtuJ mw;Nwhzpj; 

jj;Jtf;fhuuhf epakpf;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gpl;l 67660 vd;w 

,yf;f mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 2021 etk;gh; 25Mk; 

jpfjpad;W nray; tYg;ngWk; tifapy; ,j;jhy; 

,y;yhnjhopf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gl;L> xopf;fg;gl;L 

ntw;Wk; ntwpjhf;fg;gl;lJld; ,jd; gpd;dh; tPun`d;djpNf 

fpj;rphp hpad;rp mw;Nwhzp ngh;dhd;Nlhtpd; 

mw;Nwhzpj;jj;Jtfhuuhf tpLgl;L kw;Wk; 

jtph;f;fg;gl;Ls;snjdTk; my;yJ mtuJ rhh;ghf mtuJ 

ngahpy; my;yJ mtuJ rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;jnthU nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld; 

vd ,yq;if rdehaf Nrh\rypr FbauR murhq;fj;jpw;Fk; 

mjdJ nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

YEE SHIOUSEN
mw;Nwhzpj;jj;jJtf; fhuh;

2021 etk;gh; 25k;  jpfjp

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 
RtPfhpf;Fk; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp RtPfhpj;jy; 
rl;ljjpd; (mj;jpahak; 460) 7Mk; 

gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y. 10/3/1/3/75
fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L

,y. 4-3/9/2018/WS/48

,q;F fPo; Fwpg;gplg;gLk; cg 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 
fhzpia Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; 
tbfhyikg;G rigapdhy; ghhpa 
khj;jis ePHg;ghrdj;jpl;lj;jpd; fPo; 
,wj;Njhl;il ePH Rj;jpfhpg;G epiya 
eph;khzg;gzpf;F murhq;fk; Rtpfhpf;f 
Vw;ghLfisr; nra;fpd;wJ Nkyjpf 
tpguq;fs; njhlh;ghf ,y. 2250/30 
nfhz;l 2021.10.21 jpfjp ,yq;if 
rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjp 
tpN\l frhl; gj;jphpifiag; ghh;f;fTk;. 

khtl;lk; : khj;jis
gpuNjr nrayhsh;
gphpT : ,uj;njhl;il
fpuhk Nrit 

mYtyh;
gphpT :  khcr;rhnfhy;y

CH ngah; : khcr;rhnfhy;y

fhzpapd; ngah; : mr;ntj;JNk tj;j
msT : 0.0681> 0.0531 
  n`f;lahh;
Jz;L ,yf;fk; : 1> 3

jpl;lkply; ,yf;fk; : Muk;g tiugl 
  ,y. kh 1824
Kfthp : gpuNjrr; nrayfk;> 
  ,uj;Njhl;il

jpfjp: 2021.11.16

gpuNjr nrayhsh;>
,uj;Njhl;il.

epu;zapf;fg;gl;l %yjdj;ij 

Fiwg;gjw;fhd mwptpj;jy; 
,yq;ifapy; Kiwahf $l;bizf;fg;gl;L gp 

tp 16110 I gjptpyf;fkhfTk; ,y. 261/1> 
gKDt tPjp> k`ufk it gjpT nra;ag;gl;l 

fhupahyakhfTk; nfhz;l ROYALI POWER 
(PRIVATE) LIMITED vDk; fk;gdpahdJ> 2007 

Mk; Mz;L 7k; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

59tJ gpuptpw;fikthf> 2022Mk; Mz;L 

ngg;utup khjk; 1k; jpfjp ,y. 261/1> gKDt 

tPjp> k`ufktpy; Kw;gfy; 10.00 kzpf;F 

eilngwTs;s mq;fj;jtu;fspd; tpNrl nghJf; 

$l;lj;jpy; gpd;tUk; tpNrl jPu;khdj;ij 

epiwNtw;Wtjd; %yk; jdJ %yjdj;ij 

Fiwf;fTs;sJ vd;gjid ,g; nghJ mwptpj;jy; 

%yk; mwpaj;jUfpd;wJ.

'fk;gdpapd; epu;zapf;fg;gl;l %yjdkhdJ> 

%d;W kpy;ypad; (3>000>000) rhjhuz gq;Ffis 

xU gq;F gj;J &gh (10/-) gb &gh. Kg;gJ 

kpy;ypad; (30>000>000/-) ngWkjpahd gq;Ffs; 

fk;gdpahy; thq;fg;gLtjd; %yk; &gh ehw;gJ 

kpy;ypad; Kg;gjpypUe;J (40>000>030/-) &gh gj;J 
kpy;ypad; Kg;gJ (10>000>030/-)Mf 

Fiwg;gjpw;fhd jPu;khdkhdJ ,j;jhy; 

epiwNtw;wg;gLfpd;wJ.

rigapd; fl;lisg;gb>

Vrpad; Nfhg;gNul; nrf;ful;lwp]; (gptpb) 

vy;bb. fhupajuprpfs;.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,yf;fk; 199> nkjuTk tPjp> rurtp 
m]Gt> `Gfy> fhyp ,y; trpf;Fk; 
fpj;rphp NghNg nfhbJtf;F Mfpa ehd;> 
,j;jhy; ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 
Fbaurp;w;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; mwptpj;Jf; 
nfhs;tJ ahnjdpy; 2017.04.18Mk; jpfjp 
fhyp gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. fhhpatrk; 
[ayj; jd;j;hp yhy; ee;jd vd;gthpdhy; 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 11505 ,yf;fKs;s 
mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ ,d;W Kjy; 
nray;tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr; 
nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; 
,jd; gpd;dh; ,t; mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; 
fPo; vd; rhh;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
vt;tpj eltbf;iffSf;Fk; ehd; 
nghWg;Gjhhpay;y vdTk; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpd;Nwd;.

26.11.2021
fpj;rphp NghNg nfhbJtf;F

ml;Nlhh;zp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
,yf;fk; A.[p. 93-97 gPg;vy;]; ghh;f;> ngl;lh> 
nfhOkG 11 ,y; trpf;Fk; nry;yKj;J 
gps;is uhkdhjd; Mfpa ehd; ,yf;fk; 
86/49 JLnfKD khtj;ij> Ngypanfhl 
vDk; ,lj;jpy; tjpAk; fd;ijah gpugh 
kw;Wk; uhkfpU];dd; fphp\hd;jd; 
vd;gth;fSf;F toq;fg;gl;bUe;j kw;Wk; 
,yq;ifapd; nfhOk;G gjpthsh; ehafk; 
jpizf;fsj;jy; 2004Mk; Mz;L xf;Nlhgh; 
khjk; 8Mk; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 
ml;Nlhh;zp jj;Jtj;ij nry;Ygbaw;wjhf;fp 
,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; ,yq;if 
rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fj;jpw;Fk; 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpd;Nwd;.

nry;yKj;Jgps;is uhkdhjd;

kfh rigapd; gpujpepjpfisj; Njh;e;njLg;gjw;fhd 
thf;nfLg;G - 2022

,f; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 2022 - 2024 fhyj;jpw;fhf kfhrig gpujpepjpfisj; Njh;e;njLg;gjw;fhd 

gpuhe;jpa thf;nfLg;Gf;fspw;fhf gpd;tUk; thf;nfLg;G epiyaq;fs; mikf;fg;gl;Ls;sd.

me;epiyaq;fspw;F ,izf;fg;gl;Ls;s thf;fspf;fj; jifik ngw;Ws;s mq;fj;jth;fspd; 

ngah;g;gl;bay; gpd;tUk; epiyaq;fs; kw;Wk; me;epiyaq;fSf;F ,izahd Nrit epiyaq;fspy; 

2021.11.29 Kjy; epiyaj;jpd; thf;fspg;G elhj;Jk; tiu fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. mg;gl;bay; njhlh;ghd 

VNjDk; KiwaPLfs; my;yJ vjph;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; 2021.12.28  md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; 

nrayhsh;> t/g jghy; kw;Wk; nlypnfhk; Copah $l;LwT tq;fpr; rq;fk; j.ng.569> Nyhl;l]; tPjp> 

nfhOk;G -01 vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

thf;nfLg;G eilngWk; jpfjp kw;Wk; Neuk; $ba fhyj;jpy; mwptpf;fg;gLk;.

epiya

,yf;fk;

thf;nfLg;G epiyak;

1 fz;b mQ;ry; mYtyfk;

2 Nguhnjdpa mQ;ry; mYtyfk;

3 fk;gis mQ;ry; mYtyfk;

4 ehtyg;gpl;ba mQ;ry; mYtyfk;

5 Etnuypah mQ;ry; mYtyfk;

6 `l;ld; mQ;ry; mYtyfk;

7 khj;jis mQ;ry; mYtyfk;

8 mEuhjGuk; mQ;ry; mYtyfk;

9 nghyd;dWit mQ;ry; 

mYtyfk;

10 Nffhiy mQ;ry; mYtyfk;

11 khj;jiw mQ;ry; mYtyfk;

12 jq;fhiy mQ;ry; mYtyfk;

13 mf;Fu];] mQ;ry; mYtyfk;

14 `f;kd mQ;ry; mYtyfk;

15 jp];]kfhuhk mQ;ry; 

mYtyfk;

16 kl;lf;fsg;G mQ;ry; mYtyfk;

17 mk;ghiw mQ;ry; mYtyfk;

18 jpUNfhzkiy mQ;ry; 

mYtyfk;

19 fSj;Jiw mQ;ry; mYtyfk;

20 kJfk mQ;ry; mYtyfk;

21 n`huz mQ;ry; mYtyfk;

22 FUehfy; mQ;ry; mYtyfk;

23 fy;fKt mQ;ry; mYtyfk;

24 nghy;f`nty mQ;ry; 

mYtyfk;

25 rpyhgk; mQ;ry; mYtyfk;

26 Gj;jsk; mQ;ry; mYtyfk;

27 ,uj;jpdGhp mQ;ry; mYtyfk;

28 gyhq;nfhil mQ;ry; 

mYtyfk;

29 mk;gpyphg;gpba mQ;ry; 

mYtyfk;

30 fk;g`h mQ;ry; mYtyfk;

epiya

,yf;fk;

thf;nfLg;G epiyak;

31 fsdp mQ;ry; mYtyfk;

32 kPhpfk mQ;ry; mYtyfk;

33 ePHnfhOk;G mQ;ry; mYtyfk;

34 Ntad;nfhl mQ;ry; mYtyfk;

35 tTdpah mQ;ry; mYtyfk;

36 gJis mQ;ry; mYtyfk;

37 k`paq;fid mQ;ry; mYtyfk;

38 ntypkil mQ;ry; mYtyfk;

39 gz;lhunty mQ;ry; mYtyfk;

40 nkhduhfy mQ;ry; mYtyfk;

41 fhyp mQ;ry; mYtyfk;

42 gj;Njfk mQ;ry; mYtyfk;

43 mk;gyhq;nfhl mQ;ry; 

mYtyfk;

44 N`khfk mQ;ry; mYtyfk;

45 fy;fpir mQ;ry; mYtyfk;

46 nghuis mQ;ry; mYtyfk;

47 rpwp [ath;jdGu mQ;ry; 

mYtyfk;

48 mtprhnty mQ;ry; mYtyfk;

49 mQ;ry; jiyikafk;

50 `t;nyhf; lTd; mQ;ry; 

mYtyfk;

51 kj;jpa mQ;ry; ghpkhw;w 

epiyak;

52 nlypnfhk; jiyikafk; 

(mQ;ry; kw;Wk; nlypnfhk; rq;f 

mYtyfk;)

53 nlypnfhk; ehuN`d;gpl

54 nlypnfhk; ghze;Jiw

55 nlypnfhk; fk;g`h

56 nlypnfhk; khj;jiw

57 fpspnehr;rp mQ;ry; mYtyfk;

58 ghze;Jiw mQ;ry; mYtyfk;

59 rpNu\;l ghpNrhjfh; gphpT

t/g jghy; kw;Wk; nlypnfhk; Copah;

$l;LwT tq;fpr; rq;fk;

thf;fspf;Fk; jifikAs;s mq;fj;jth;fspd; 
ngah;g;gl;bay; fhl;rpg;gLj;jy;

mE[h eNahkp jrehaf;f>
thf;nfLg;G mYtyh;>
$l;LwT mgtpUj;jpj; jpizf;fsk;>
,yf;fk; 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G -02

murhq;f mwptpj;jy; 
,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk; 

f.ngh.j. (rh.jug; guPl;ir - 2020 (2021) 

mofpaw; ghlq;fSf;fhd nra;Kiwg; guPl;ir
Nkw;gb guPl;irapd; nra;Kiwg; guPl;ir 2021 12.01Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.11Mk; 
jpfjp tiu 169923 guPl;rhu;j;jpfSf;fhf 1483 guPl;rfu; FOf;fs; ehL G+uhfTk; nraw;gLk;. 

41 - rq;fPj (Nkiyj;Nja) ghlj;jpd; Nfl;lw; guPl;ir 2021.12.05Mk; jpfjp cupa guPl;ir 
epiyaq;fspy; eilngWk;.

1. 40 - rq;fPjk; (fPioj;Nja) 

2. 41 - rq;fPjk; (Nkiyj;Nja) 

3. 42 - rq;fPjk; (fu;ehlfk;) 

4. 44 - eldk; (RNjr) 

5. 45 - eldk; (gujk;) 

6. 50 - ehlfKk; muq;fpaYk; (rpq;fsk;)

7. 51 - ehlfKk; muq;fpaYk; (jkpo;) 

8.  52 - ehlfKk; muq;fpaYk; (Mq;fpyk;) 

02.  NkNy Fwpg;gplg;gl;l ghlq;fspy; ,Wjpg; ngWNgw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhf vOj;Jg; 
guPl;ir> nra;Kiwg; guPl;ir Mfpa ,U gFjpfspd; Gs;spfSk; gad;gLj;jg;gLk;. vdNt 
mt;tpU gFjpfSf;Fk; Njhw;Wjy; fl;lhakhdjhFk;. nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;whj 
guPl;rhu;j;jpfSf;F mg; ghlj;jpw;fhd ngWNgW toq;fg;glkhl;lhJ. 

03.  ghlrhiyg; guPl;rhu;j;jpfspd; mDkjpal;ilfSk; Neu ml;ltizAk; Fwpj;j ghlrhiy 
mjpgu;fSf;Fk;> jdpg;gl;l guPl;rhu;j;jpfspd; mDkjpal;ilfs; mtu;fs; jkJ 
tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;Fk; jghypy; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. 

04.  ghlrhiy mjpgu;fSf;Fk; jdpg;gl;l guPl;rhu;j;jpfSf;Fk; fpilf;fg;ngw;w 
mDkjpal;ilfspy; Fwpg;gpl;Ls;s ghlk;> nkhop%yk; vd;gtw;wpy; jpUj;jq;fs; ,Ug;gpd; 
cldbahf ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;Gf; 
fpisf;F mtw;iw rku;g;gpj;J jpUj;jk; nra;J nfhs;s KbAk;. 

05.  mDkjpal;ilfs; fpilf;fg;ngwhj mjpgu;fs; jkJ ghlrhiy vz;> ghlrhiyapd; 
ngau;> Kftup kw;Wk; cupa tptuq;fSlDk; jdpg;gl;l guPl;rhu;j;jpfs; ngau;> Kftup> 
guPl;irr; Rl;nlz;> mofpay; ghlk; Kjypa tptuq;fSlDk; guPl;ir Mizahsu; 
ehafk;> ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis> ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;> 
j.ng. ,yf;fk; 1503> nfhOk;G vDk; Kftupf;F jghy; %yNkh my;yJ Neupy; 
rKfkspj;Njh rku;g;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJld; ghlrhiy mjpgu;fSk; jdpg;gl;l 
guPl;rhu;j;jpfSk; ,J njhlu;ghf tpNrl ftdj;ijr; nrYj;j Ntz;Lnkd;gij ,j;jhy; 
mwpaj; jUfpd;Nwd;. NkYk; guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfG+u;t tiyj;jsj;jpw;Fs; 
www.doenets.lk Eioe;J guPl;ir Rl;nlz;iz cs;spLtjd; %yk; mDkjp ml;ilia 
jutpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

06.  jw;NghJs;s nfhtpl; 19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf jdpg;gl;l tifapy; 
thj;jpaq;fs; itj;jpUg;gtu;fs; mjidg; gad;gLj;Jtjw;F mDkjp mspf;fg;gLtJld; 
,y;yhjtplj;J guPl;irf; FOtpYs;s thj;jpa cgfuzq;fis gad;gLj;j KbAk;.

xU guPl;rhu;j;jpf;Fg; gjpyhf NtnwhUtu; guPl;irf;Fj; 

Njhw;Wjy; guPl;ir tpjpfspd;gb jz;lidf;Fupa Fw;wkhFk;.

tprhuiz -

njhiyNgrp :- 011-2784208> 011 2784537

njhiyefy :- 2784422

gp. rdj; G+[pj 

guPl;ir Mizahsu; ehafk;

vdJ vz;: 6/8/OL/PRC./2020 
ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis> 
,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;. 
ngytj;j> gj;juKy;y. 

2021.11.29

k`ufk efurig

2022Mk; Mz;Lf;Fs; k`ufk efurigf;F Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
toq;Ftjw;F toq;Feu;fs;> Nrit toq;Feu;fs; gjpT nra;jy; 2021.11.29 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2021.12.12 Mk; jpfjp tiu thu ehl;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

jk;khy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;Jld; epu;zapf;fg;gl;l fl;lzj;ij nrYj;jp 
gjptpid Nkw;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL me;jf; fl;lzj;ij fhNrhiy %yk; 
nrYj;Jtjhapd; “jiytu;> k`ufk efu rig” ngaUf;F vOjp mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 
tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; fhNrhiy mDg;Gk;NghJ fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“toq;Feu;fs; gjpT nra;jy; - 2022” vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tupir 

,yf;fk;
nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy; cUg;gbfs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

(&gh)

01 mYtyf vOJnghUl;fs; toq;fy; 1500/-
02 mry; Nlhdu;> upgd;> fhl;up[; tiffs; toq;fy; 1500/-
03 fzpdp gw;Wr;rPl;Lfs; kw;Wk; midj;J tifahd fzpdp vOJnghUl;fs; toq;fy; 1500/-
04 fzpdp> mr;R ,ae;jpuq;fs; toq;fy; kw;Wk; fUtpfs; toq;fy; 1500/-
05 fzpdp ,ae;jpuk; kw;Wk; mr;R ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; 1500/-
06 fzpdp tiyaikg;G kw;Wk; tiyaikg;ig guhkupj;jy; 1500/-

07

epow;gpujp ,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk;> gzk; fzf;fpLk; ,ae;jpuk;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk;> ];Nfdu; ,ae;jpuk; cl;gl midj;J mYtyf 

,ae;jpuq;fs; toq;fy;  
1500/-

08

epow;gpujp ,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk;> gzk; fzf;fpLk; ,ae;jpuk;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk;> ];Nfdu; ,ae;jpuk; cl;gl midj;J mYtyf 

,ae;jpuq;fSf;fhd cjpupg; ghfq;fs; toq;fy; kw;Wk; guhkupj;jy;
1500/-

09
mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;> Gj;jfq;fs;> urPJ Gj;jfk;> mr;rplg;gl;l 

vOJnghUl;fs;> mr;rpl;L toq;fy;
1500/-

10
mYtyf Nkir> fjpiu> rpw;wYkhup Mfpa midj;J nghUl;fSk; (gyif> 

cUf;F> gpsh];bf;) toq;fy; 
1500/-

11
mYtyf Nkir> fjpiu> rpw;wYkhup Mfpa midj;J nghUl;fSk; (gyif> 

cUf;F> gpsh];bf;) gOJghu;j;jy;
1500/-

12 Gj;jfk; fl;ly; 1500/-
13 ghlrhiyg; ig> Gj;jfq;fs;> ghjzp> fhYiw Mfpad toq;fy; 1500/-

14
B Nru;l;> nghl;lk;> rPUil Jzp tiffs;> cl;gl ijf;fg;gl;l Milfs; 

kw;Wk; Jzp tiffs; toq;fy;  
1500/-

15 cj;jpNahfg+u;t milahs ml;ilfs; jahupj;J toq;fy; 1500/-
16 jhu;/ Nfhyh];/ g;upkpf;];/ nfhq;wPw;/ nubkpf;]; Mfpad toq;fy; 1500/-
17 tPjpf;F Njitahd `pa+k; Foha; kw;Wk; nfhq;wPw; cw;gj;jpfs; toq;fy; 1500/-
18 ruis nfhz;l kz; toq;fy; 1500/-

19
tPjp guhkupg;G kw;Wk; epu;khzg; gzpfSf;F Njitahd nghUl;fs; (1/4”x1/2" 
rpg;]; fw;fs;> Mw;W kzy;> fyit fw;fs; (Vgprp) fUq;fy; (6”x4”> 3” x 4”> 
1 1/2> ¾"> ½”)  

1500/-

20 kpd; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy; (tPjp xspa+l;ly; kw;Wk; tPL) 1500/-
21 mYtyf kpd;nghUl;fs; kw;Wk; fUtpfs; toq;fy; 1500/-
22 midj;J kpd; cgfuz Nkhl;lhu; gOJghu;j;jy; 1500/-

23
midj;J fl;bl nghUl;fs;> tz;zg;g+r;R tiffs;> ePu; Foha; fUtpfs; 

kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy;
1500/-

24 [P.I. Foha;/fy;tid]; Foha; fUtpfs; kw;Wk; midj;J ,Uk;G tiffs; toq;fy; 1500/-

25

Rfhjhu cgfuzq;fs; (tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> gpd;dg;gl;l $il> fk; g+l;];> 

Fg;ig js;Stz;b> kio mq;fp> thfdq;fis %Lk; Jzp Mfpa midj;J 

Rfhjhu cgfuzq;fs; toq;fy; 
1500/-

26
fpUkp ehrpdpfs; (igNdhy;> tpk;> rtu;f;fhuk;> `hgpf;> iyNrhy; Nghd;wit) 

midj;J Rfhjhu ghJfhg;G nghUl;fs; toq;fy;
1500/-

27 Ju;ehw;wj;ij ePf;Fk; Rw;Wr;#oy; ghjpg;gw;w ,urhadq;fs; 1500/-

28
thfd kpd;fy tiffs;/ lau;/ l;a+g;/ nfhyu;/ upk; tiffs; toq;fy; (buf;lu;> 

bg;gu;> nfg;> Nkhl;lu; fpNulu;> Kr;rf;fu tz;b> Nyhlu; Mfpad)  
1500/-

29 lau;fs; kPz;Lk; epug;gy; 1500/-

30
bg;gu; buf;> buf;lu;> Nlyu;> ngf;Nfh ,ae;jpuk;> cl;gl fl;Lkhdj;jpw;F 

Njitahd cgfuzq;fs; ,ae;jpuq;fs; Mfpad toq;fy;
1500/-

31 filry; Ntiy 1500/-
32 i`l;Nuhypf; N`h]; kw;Wk; n`l; gOJghu;j;jy; 1500/-
33 ,q;n[f;lu; gk;gp> ,q;n[f;lu; Kid gOJghu;j;jy; 1500/-
34 tPy; miyd;kd;l nra;jy; 1500/-

35
thfdg; gOJghu;j;jy; Ntiy (Nkhl;lhu; thfdk;> nfg;> bg;gu; buf;> buf;lu;> 

ngf;Nfh ,ae;jpuk; Mfpad) vQ;rpd; cl;gl midj;J gOJghu;j;jy;fs;
1500/-

36
thfd kpd; fl;likg;G gOJghu;j;jy; nraw;ghL (Nkhl;lhu; thfdk;> nfg;> 

bg;gu; buf;> buf;lu;> ngf;Nfh ,ae;jpuk; Mfpad)
1500/-

37 Kr;rf;fu tz;b gOJghu;j;jy; nraw;ghL kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; toq;fy;  1500/-

38
thfd cjpupg;ghfq;fs; toq;fy; (Nkhl;lhu; thfdk;> nfg;> bg;gu; buf;> buf;lu;> 

ngf;Nfh ,ae;jpuk; Mfpad)
1500/-

39
bg;gu; l;uf;> buf;lu;> Nlyu;> ngNfh ,ae;jpuk;> nyhwp> Kr;rf;fu tz;b> nfg; 

tz;b Mfpa midj;J thfdq;fspd; ed;dpiyg;gLj;jy;    
1500/-

40
midj;J thfd bq;fupd; nra;jy;> tu;zk; g+Rjy;> F\d; Ntiy> Kr;rf;fu 

tz;bf;fhf nuf;rpd; Jzp ,ly;
1500/-

41

Fg;ig kw;Wk; kz;iz js;sp nky;ypajhf;Ftjw;fhf nflgpsu; ,ae;jpuk;> 

ngf;Nfh ,ae;jpuk;> tPjp nrg;gdpLk; ,ae;jpuk;> bg;gu; tz;b thlif 

mbg;gilapy; toq;fy; 
1500/-

42 Kr;rf;fu tz;b> nfg; tz;b> fhu;> Ntd; thlif mbg;gilapy; toq;fy;   1500/-
43 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; toq;fy; (fl;blk;> Nkhl;lhu; thfdk;) 1500/-
44 tspr;rPuhf;fp kw;Wk; Fspu;rhjdg; ngl;b gOJghu;j;jy;; 1500/-
45 kpd;dpayhsu; Nritfs;. 1500/-
46 kpd; cgfuzq;fs;> xyp ngUf;fp ,ae;jpuk; Mfpad toq;fy; 1500/-

47
kpd; cgfuzq;fs;> xyp ngUf;fp ,ae;jpuk;> kpd;gpwg;ghf;fp Mfpad thliff;F 

toq;fy;
1500/-

48 jfdf;$l guhkupg;G kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy; 1500/-
49 gyif tiffs; toq;fy; (cs;ehl;L/ ntspehl;L) 1500/-
50 ,wg;gu; Kj;jpiu jahupj;jy; 1500/-
51 ngau;g;gyif jahupj;J toq;fy;/Rtnuhl;b tiujy;> tpsk;gug; gyif tiujy; 1500/-
52 ,yf;f jfL tif (tup/ tpyq;F/ kpjptz;b) 1500/-
53 kuk; kw;Wk; fpisfis ntl;Ltjw;fhf 1500/-

54
ghl;brd; NtiyfSf;F Njitahd mYkpdpak; kw;Wk; Vida fUtpfs; 

toq;fy; kw;Wk; jahupj;jy; 
1500/-

55 midj;J tifahd cUf;fpnahl;ly; Ntiy 1500/-
56 rikj;j czT toq;fy; (czT> rpw;Wz;b) 1500/-
57 rl;lj;juzp Nrit 1500/-
58 msitahsu; Nrit 1500/-
59 fl;likf;fg;gl;l rptpy;/ kpd; nghwpapay; MNyhrid Nrit toq;fy; 1500/-
60 gl;laf; fl;blf;fiy MNyhrid Nrit 1500/-
61 mOf;Fj; Jzpfis Jitj;jy; 1500/-
62 jpiur;rPiy toq;fy; 1500/-
63 vupthA/ xl;rprd;/ vrl;ypd; toq;fy; 1500/-

xg;ge;jjhuu;fs; gjpT nra;jy;
01. &gh 100000.00 tiu      &gh 1500/-
02. &gh 100000.00 njhlf;fk; &gh 500000.00 tiu   &gh 1500/-
03. &gh 500000.00 njhlf;fk; &gh 1000000.00 tiu   &gh 1500/-
04. &gh 1000000.00 njhlf;fk; &gh 2000000.00 tiu   &gh 1500/-
05. &gh 2000000.00 ,w;F Nky;      &gh 1500/-
Vida epge;jidfs;
01.  NkYs;s ,yf;fk; 01 njhlf;fk; 63 tiu nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT 

nra;tjw;fhf xt;nthU nghUl;fSf;Fk; xU tpz;zg;gg;gbtkhf Fwpj;j fl;lzj;Jld; 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  toq;fYf;fhf nghJthf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J $Wtpiyfs; 
Nfhug;gLtNjhL> Njitahd re;ju;g;gq;fspy; ntsp toq;Feu;fsplk; ,Ue;Jk; 
$Wtpiyfs; NfhUtJ kw;Wk; nfhs;tdT nra;Ak; cupik rig trkhdjhFk;. 

03.  tpiykDf;fs; nghJthf 06 khj fhyj;jpw;Fs; khw;wg;glhJ epiyahf itj;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

04.  Kiwahd tifapy; tpiykDf;fs; rku;g;gpg;gjw;F kw;Wk; Neuj;jpw;F nghUl;fis 
toq;fj; jtWfpd;w kw;Wk; NfhuYf;fhd tpguk; kw;Wk; khjpupf;F mika rpwe;j 
juj;Jld; nghUl;fs; kw;Wk; toq;fiy Nkw;nfhs;sj; jtWfpd;w toq;Feu;fspd; 
ngau;fs; gjpT Mtzj;jpy; ,Ue;J ePf;fg;gl;L> mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
Nru;f;fg;gLtu;.

05.  nghUl;fs;/ Nrit kw;Wk; xg;ge;jk; toq;Fk;NghJ murhq;fj;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 
tup tbtq;fs;/ epge;jidfSf;F kw;Wk; rigapd; rl;ljpl;lq;fSf;F fPo;gbjy; 
Ntz;Lk;.   

06.  05 ,yl;rj;jpw;F mjpfkhd xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;fhf 2021/2022 Mk; 
Mz;LfSf;F njhlu;ghd ICTAD rhd;wpjio ngw;wtu;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gjpT 
nra;ag;gl;l toq;Feu;fSf;F ntspahy; njhopy;JiwfSf;fhf Nfs;tpkDf;fs; 
NfhUk; cupik rig trkhdjhFk;.

07.  VNjDk; njspT ngwy; Ntz;Lkhapd; 0112850265 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F 
mioj;J efu rig toq;fy; gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

buh[; yf;Utd; gpauj;d
jiytu;
k`ufk efu rig 

2021.11.25 md;W k`ufk efurig mYtyfj;jpy;.       

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Feu; kw;Wk; 
xg;ge;jjhuu;fs; gjpT nra;jy; - 2022
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அநுராதபு-
ரம  ைாவட்்ட 
நாச்சியாதீவு 
குளத்தின் 
03 வான் 
்கதவு்கள் 
திறந்து வி்டப்-
்பட்டு அதி-
்கரித்த நீர் 
வவளியயற்-
றப்்படுவமத 
்ப்டத்தில் 
்காணலாம.

்ப்டம:  திறப்-
்பமை திை்க-
ரன் நிரு்பர்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                           

அநுராதபுரம் சுச்சரிததகம பகுதி-
யிலுள்ள வீட�ான்றில் 38 இலட்-
்சம் ரூபாவிற்கும் அதிகம் டபறுமதி 
வாய்நத தஙக நககயிகன டகாளக்ள-
யடிததுச ட்சன்றுள்ள ்சம்பவடமான்று 
இ�ம்டபற்றுள்ளதாக டபாலிஸார் 
டதரிவிததனர். இச்சம்பவம் க�்நத 
24 ஆம் திகதி அதிகாகலவவக்ள 
இ�ம்டபற்றுள்ளதாக வி்சாரகை-

கக்ள வமற்டகாண்டுவரும் அநுராதபு-
ரம் குற்்றததடுப்பு பிரிவு டபாலிஸார் 
டதரிவிததனர். ்சம்பவதினததன்று 
அதிகாகலயில் குறிதத பகுதியிலுள்ள 
வீட்டுக்குள நுகை்நத டகாளக்ளயர்-
கள மூன்றுவபர் வீட்டு உரிகமயா்ளர் 
மற்றும் அவருக�ய மகனவி பிள-
க்ளகக்ள ஆயுதஙகக்ள காண்பிதது 
மரை  அசசுறுததல்  விடுததது�ன் வீட்-
டிலிரு்நத தஙக நகககள மற்றும் பைம் 
இரண்டு ககய�க்க டதாகலவபசி 

என்பவற்க்ற டகாள்ளயடிதது விட்டு 
தப்பிச ட்சன்றுள்ளார்கள என்பது 
வமலும் டதரியவ்நதுள்ளது. ்சம்பவத-
து�ன் டதா�ர்புக�ய டகாளக்ளயர்-
கக்ள ககது ட்சயவதற்காக வவண்டி 
அநுராதபுரம் டபாலிஸ் நிகலய குற்-
்றததடுப்பு பிரிவின் டபாறுப்பதிகாரி 
டபாலிஸ் பரிவ்சாதகர் விததான கமவக 
உளளிட்� டபாலிஸ் குழுவினர் தீவிர 
வி்சாரகைகக்ள வமற்டகாண்டு வரு-
கின்்றனர். 

அநுராதபுரம் வீட�ான்றிலிருந்து ரூ. 38 இலட்சம் ட�ாள்ளை

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                              
 யாழபாைம் கண்டி ஏ 9 பிரதான வீதியின் ரம்பாவ 

பகுதியில் டிப்பர் வண்டிடயான்று�ன் வமாட்�ார் க்சக் -
கிட்ளான்று வநருக்கு வநர் வமாதியதில் வமாட்�ார் 
க்சக்கிக்ள ஓட்டிச ட்சன்்ற 19 வயது இக்ளஞடனாருவர் 
்சம்பவ இ�ததிவலவய உயிரிை்நதுள்ளதாக மதவாசசி 
டபாலிஸார் டதரிவிததனர்.

 இச்சம்பவம் வநற்று முன்தினமிரவு 9.45 மணிய்ளவில் 
ஏ 9 பிரதான வீதியின் வா்சனா வ�ாட்�லுக்கு அருகில் 

இ�ம்டபற்றுள்ளதாக வி்சாரகைகக்ள வமற்டகாண்டுவ -
ரும் டபாலிஸார் டதரிவிததனர். ரம்பாவ டதா்றம�லாவ 
பகுதிகய வசிப்பி�மாக டகாண்� 19 வயதுக�ய அக -
லஙக நிவராஷன் எனப்படும் இக்ளஞவன ்சம்பவததில் 
உயிரிை்நதுள்ளார் என்பது டதரியவ்நதுள்ளது.  விபதது ்சம் -
பவதது�ன் டதா�ர்புக�ய டிப்பர் வண்டியின் ்சாரதிகய 
டபாலிஸார் ககது ட்சயதுள்ளனர். ்சம்பவம் டதா�ர்பான 
வமலதிக வி்சாரகைகக்ள மதவாசசி டபாலிஸ் நிகலய 
வபாக்குவரதது டபாலிஸார் வமற்டகாண்டுவருகின்்றனர். 

டிப்பருடன் ம�ோ. சைக்கிள் ம�ோதி 
வி்பத்து; இசைஞன் ்பலி

கற்பிட்டி தினகரன் விவஷ� நிருபர்

புதத்ளததில் டததுரு ஓயா உள-
ளிட்� மூன்று நீர்தவதக்கஙகளின் 
வான் கதவுகள வநற்று (28) தி்றக்கப் -
பட்டுள்ளதாக புதத்ளம் மாவட்� 
அனர்தத முகாகமததுவ மததிய 
நிகலயம் அறிவிததுள்ளது.

க�்நத இரண்டு நாட்க்ளாக 
டதா�ர்சசியாக டபயதுவரும் மகை-
யினால் குறிதத நீர்தவதக்கஙகளில் 
நீரின் அ்ளவு அதிகரிததுள்ளகமயால் 
இவவாறு வான் கதவுகள தி்றக்கப் -
பட்டுள்ளன.

இதன்படி, டததுரு ஓயா நிர்தவதக் -
கததின் எட்டு வான் கதவுகளும் தி்றக் -
கப்பட்டுள்ளன. 

ஆறு வான் கதவுகள நான்கு அடி 
வகரயும், இரண்டு வான் கதவுகள 
ஒரு அடி வகரயும், தப்வபாவ நீர்த -
வதக்கததின் மூன்று வான் கதவுகள 
ஐ்நது அஙகுலம் வகரயும், இஙகி -
னிமிட்டிய நீர்தவதக்கததின் இரண்டு 
வான் கதவுகள ஒரு அடி வகரயும் 
தி்றக்கப்பட்டுள்ளதாக புதத்ளம் 
மாவட்� அனர்தத முகாகமததுவ 
மததிய நிகலய க�கம வநர அதிகா -
ரிடயாருவர் டதரிவிததார்.

எனவவ, குறிதத நீர்தவதக்கஙக-
ளின் வான் கதவுகள தி்றக்கப்பட்-
டுள்ளதால், டததுரு ஓயா, இங-
கினிமிட்டிய மற்றும் தப்வபாவ 
நீர்தவதக்கஙகளுக்கு  அண்டிய தாழ 
நிலப் பிரவத்சஙகளில் வசிக்கும் 

டபாதுமக்கக்ள அவதானமாக இருக்-
குமாறு கிரம உததிவயாகததர்கள 
ஊ�ாக டபாதுமக்களுக்கு அறிவுறுத -
தல்கள வைஙகப்பட்டுள்ளதாகவும் 
அ்நத அதிகாரி வமலும் டதரிவிததார்.

இவதவவக்ள, க�்நத சில நாட்க-
்ளாக புதத்ளம் மாவட்�ததில் டபயத 
கடும் மகையால் ஏற்பட்� டவள்ளம் 
காரைமாக சிலாபம் மற்றும் ஆலங-
கு�ா ஆகிய பகுதிகளில் டவள்ளநீர் 
வழி்நவதா� முடியாமல் வதஙகி நிற் -
பதாகவும், அவவாறு வதஙகி நிற்கும் 
டவள்ளநீகர டவளிவயற்றும் ந�வ-
டிக்கககள பிரவத்ச ட்சயலகஙகள 
ஊ�ாக முன்டனடுக்கப்பட்டு வருவ-
தாக புதத்ளம் மாவட்� ட்சயலா்ளர் 
வக.ஜி.விவேசிறி டதரிவிததார்.

டததுரு ஓயா உளளிட� மூன்று 
நீர்த்தக�ங�ளின் வான் �தவு�ள திறப்பு

Njrpa fy;tp epWtfk;
1.  fPo; Fwpg;gplg;gl;lthW Njrpa fy;tp epWtfj;jpy; gpujhd fiyafj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F Clf cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhf ,yq;ifapy; nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa 
fy;tp epWtfk; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd. 

xg;ge;j ,y. xg;ge;jg; ngau;

2022.04.19 tiu 
nry;Ygbahd 

tpiykD gpiz 
ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg;glhj 
itg;G 

tpiykDTf;F 
Ke;jpa re;jpg;G/ 
jsg; gazk; 

NIE/LP/2021/77 tPbNah 
cgfuzq;fspd; 
toq;fy;> epWTjy;> 
nraw;glitj;jy; 
kw;Wk; gapw;rp (FO A)

290>000.00 &gh 5>000.00 2021.12.13 md;W 
K.g. 10.30

XbNah 
cgfuzq;fspd; 
toq;fy;> epWTjy;> 
nraw;glitj;jy; 
kw;Wk; gapw;rp (FO B)

50>000.00

tPbNah kw;Wk; XbNah 
cgfuzq;fspd; 
toq;fy;> epWTjy;> 
nraw;glitj;jy; 
kw;Wk; gapw;rp (FO A 
kw;Wk; B ,uz;Lk;)

340>000.00

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3.  Mu;tk; nfhz;l kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fs; ,yq;if Njrpa fy;tp epWtf> ngWif mjpfhupaplk; 
,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 011-7601799/797) vd;gNjhL 2021.12.20 Mk; jpfjp tiu 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 02.00 tiu fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f 
KbAk;. 

4.  Nky; Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp> 2021.12.20 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F 
Kd;du; tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujpAld; vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw rku;g;gpj;J Nfs;tpg; gpuptpy; 
,Ue;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. (kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij k`ufk> ,yq;if tq;fpapd; fzf;F 
,yf;fk; 607628 ,w;F Njrpa fy;tp epWtd “gzpg;ghsu; ehafj;jpd;” fzf;fpw;F nrYj;j Ntz;Lk;).

5.  tpiykDf;fs; NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD gpizia nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis mry; kw;Wk; efy; vd Fwpg;gpl;L ,U gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
mry; kw;Wk; efy; ntt;NtW Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwfspy; %lg;gl;L xU Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
fbj ciwapy; kPz;Lk; %lg;gl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;j 
ngaiu” Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.  2021.12.21 Mk; jpfjp tpiykD %lg;gLk;. tpiykDf;fis 2021.12.21 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ 
mjw;F Kd;du; gpujpg; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; (epu;thfk;> epjp kw;Wk; cjtpr; Nritfs;) mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; iffshy; ,LtJ my;yJ jiytu;> ngWiff; FO> Njrpa 
fy;tp epWtfk;> i`nyty; tPjp> k`ufk vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 
tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk; Neuk; KbTw;w gpd; tpiykDjhuu;fs;/ gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.   

8.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gpujpg; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; (tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;g) mYtyfj;jpy; 
NkYs;s ml;ltizapy; Kd;du; jpl;lkplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpy; ,lk;ngWk;.

9.  ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdJ vd;gNjhL ve;j xU fhuzKk; Fwpg;gplg;glhJ ve;j xU tpiykDitAk; 
uj;Jr; nra;tjw;F Njrpa fy;tp epWtfj;jpw;F cupik cs;sJ. 

gzpg;ghsu; ehafk;>
Njrpa fy;tp epWtfk;>
k`ufk>

2021.11.29 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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 தேசிய ைரம நடும தினதமே முன்னிட்டு செயரரா ரராஜ்பக் ஷ விேரான்கை ைற்றும விெரா்கரா விததியராலயததின் ைராணவர் சூழல் அமைப்பின் ஏற்்பராட்டில் 100 ைரக்்கன்று்கள் அததிடிய ்பகுதியில் நராட்்டப்்பட்்ட த்பராது,..

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

அநுராதபுர மாவட்டத்தில் ததா்டர்ச்-
சியாகப த்பய்து வரும் அன்ட மனை 
காரணமாக மாவட்டத்தின் பிரதாை 
நீர் ததககஙகளின் நீர் மட்டம் அதிக-
ரித்து வருவதாக அநுராதபுர நீர்ப்பா-
சை தினணககளம் ததரிவித்துளளது. 
இது வனரயில் விலச்சிய, மக கைந்-
தராவ, திசாதவவ, அ்பயதவவ, நாச்-
சியாதீவு ஆகிய நீர் ததககஙகளின் 
வான் கதவுகள திறந்து வி்டப்படடுள-
ளததாடு, மத்திய தரத்திலாை சுமார் 11 
குளஙகளின் வான் வழியூ்டாக அதிக-
ரித்த நீர் தவளிதயறறப்படுவதாகவும் 
அநுராதபுரம் நீர்ப்பாசை த்பாறியிய-
லாளர் லசிந்து தகாட்டவில ஆராச்சி 
ததரிவித்துளளார். அநுராதபுர மாவட-
்டத்தின் மத்தியதர நீர் ததககஙகளாை 
மாஙக்டவல, எலயாப்பத்துவ, புலங-
குளம,மக லிந்ததவவ,மானிஙகமு-
வ,பிஹிம்பியாதகால்லாவ உட்ப்ட 
அதைகமாை குளஙகளில் வான் வழி-
யூ்டாக அதிகரித்த நீர் தவளிதயறறப்ப-
டுவதாகவும் ததரிவித்துளளார்.

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தின் 
நீரத்்தக்கங்களின் நீர 
மட்டம் உயரவு
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2011,d; 42Mk; ,yf;f rl;l epjpapay; th;j;jfj;jpd; fPo; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; fz;fhzpf;fg;gLk; chpkk;ngw;w epjp epWtdk;. gjptpyf;fk; PB-4963

njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;w Fwpfhl;bfs;

tplak; 30/09/2021  ,y; cs;sthW 30/09/2020,y; cs;sthW

xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%) cz;ik NjitahdJ cz;ik NjitahdJ

mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk; 39.61  7.00    47.99          7.00 

nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk;      40.90        11.00    49.09 11.00 

itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk;   183.71      10.00   349.93         10.00 

fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)     

nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 3.42  5.30 

Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; -0.57  0.64  

ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf;
fld;fspd; tpfpjk; -1.16  1.10  

xJf;F ghJfhg;G tpfpjk; 116.79  87.86  

,yhgj;jd;ik (%)     

Njwpa tl;b ,yhgk; 13.26  13.24  

nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; 7.04  5.78  

gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; 9.01  6.26  

tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk;  42.15  42.23  

jputj;jd;ik (%)     

Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;f
jputr; nrhj;J 354   1>574  

(Fiwe;jgl;rk; 100%)     

ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs;  16.22  
          

36.12  

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;     

fpisfspd; vz;zpf;if                 16  9  

ntspthhp nfhLfld; jukply;
 Fitch Ratings -  AA-(lka) 

Outlook Stable 
  Fitch Ratings - BB-(lka) 

Watch Positive  

fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l 
xOq;FKiwg;gLj;jy;     

njhif (&. kpy;) 0.50   -  

2021 ,Yk; 2020 ,Yk; nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjpapy; Kbtile;j fhyg;gFjpapy; itg;Gfs;> fld; thq;Fjy; kw;Wk; 

fld; toq;Fjy; Mfpatw;wpy; epWtdk; ve;j xOq;FKiw fl;Lg;ghLfisAk; nfhz;bUf;ftpy;iy.

cWjpg;gLj;jy;:

fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s Ibay; gpdhd;]; ypkpl;nlbd; gpujhd epiwNtw;W mYtyuhf> epjp  Kfhikahsuhf kw;Wk; 

,zq;Ftpg;G mYtyuhfTs;s ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

(m)  Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; tiutpyf;fzq;fSld; 

,zq;fpr; nry;Yk; tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUe;jhnyhopa> 

chpkk;ngw;w epjpf; fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

D.M. tPuNrfu  W.K.C.S. tpjhd>
(xg;gk;) Kjd;ik epiwNtw;W mYtyh; (xg;gk;) epjp Kfhikahsh;

jpfjp: 24-11-2021 jpfjp: 24-11-2021

B.T.G.N.M. Kdrpq;f>

(xg;gk;) ,zq;Ftpg;G mYtyh;

jpfjp: 24-11-2021

2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhd Kf;fpa epjpapay; juTfs; 
(fzf;fha;T nra;ag;glhjJ) tUkhdf; $w;W

&gh kpy;ypadpy;
 

 01/04/2021  01/04/2020

,ypUe;J

 30/09/2021 
tiu

,ypUe;J
 30/09/2020 

tiu

tl;b tUkhdk; 531 457 

tl;br; nryT (122) (134)

Njwpa tl;b tUkhdk; 409 323 

th;j;jfg;gLj;jy; eltbf;iffspypUe;jhd ,yhgk;/(el;lk;) -      -   

Vida tUkhdk; 18 24 

njhopw;ghl;L nrytpdq;fs; (ngWkjp ,og;G ePq;fyhf) (180) (147)

ngWkjp ,og;G (30) (59)

thpf;FKd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 217 141 

thpfs; (99) (66)

thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 118 75 

2021 khh;r; 31,y; cs;sthW Kf;fpa epjpapay; juTfs; (fzf;fha;T nra;ag;glhjJ)

&gh kpy;ypadpy;
30/09/2021 ,y; 
cs;sthW 

30/09/2020 ,y; 
cs;sthW 

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; tq;fp kPjpfs; 434 39 

mur gpizaq;fs; 393 742 

njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tu Ntz;bait 7 6 

fld;fs; (njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tuNtz;bait ePq;fyhf) 5,002 3,839 

gq;Fhpik %yjdj;jpYs;s KjyPLfs; 0 0 

KjyPl;Lr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; cz;ikr; nrhj;Jf;fs; -   -   

nrhj;Jf;fs;> nghwpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; 212 188 

Vida nrhj;Jf;fs; 120 60 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 6,168 4,874 

nghWg;Gf;fs;

tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;bait 1,308 1,316 

njhlh;ghd jug;gpdUf;F nrYj;jNtz;bait -   179 

thbf;ifahsh;fsplkpUe;jhd itg;Gf;fs; 1,428 685 

Vida fld;ghLfs; 463 -   

Vida nghWg;Gf;fs; 345 298 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 3,544 2,478 

gq;Fhpik %yjdk;

$wg;gl;l %yjdk; 1,908 1,908 

epajp xJf;F epjpak; 32 23 

gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha;fs; 684 465 

Vida xJf;Ffs; -   -   

nkhj;j gq;Fhpik %yjdk; 2,624 2,396 

gq;nfhd;wpw;fhd Njwpa nrhj;Jg; ngWkjp 18.01 16.45 

Fwpg;G: $wg;gl;l njhif ngWkjp ,og;G kw;Wk; Nja;khdk; ePq;fyhditahFk;.
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வெலிகம தினகரன் நிருபர்   
 காலஞவசென்்ற முன்னாள் அமமசசெர் 

மஙகல செமரவீரவின் அஸ்தி வகாழும்பி-
லிருந்து அெரது வசொந்்த ஊரான மாத்த-
ம்றக்கு மக்கள் அஞசெலிக்காக வகாண்டு-
ெரபபட்டது.   

இசசெமயம் ஊ்டகததும்ற அமமச-

செர் ்டளஸ் அழகபவபரும, இராஜாஙக 
அமமசசெர் காஞசென விஜஜஜசெகர, 
மாத்தம்ற மாெட்ட பாராளுமன்்ற உறுப-
பினர்களான கருணா வகாடிததுெக்கு, 
புததிகபதிரன, முன்னாள் பாராளுமன்்றஉ-
றுபபினர் சுனில் ஹதுன்வனததி உடப்ட 
ஆளும் கடசி மற்றும் எதிர்கடசி அரசியல் 

பிரமுகர்கள் உடப்ட மஙகலசெமரவீரவின் 
உ்றவினர்கள், வபாதுமக்கள் என வபரும் 
தி்றளாஜனார் இறுதி அஞசெலியில் கலந்து-
வகாண்்டனர்.   

மாத்தம்ற நகர் எஙகும் அன்ம்றய 
தினம் வெள்மளக் வகாடிகள் ப்றக்கவி-
்டபபடடிருந்்தன. இவ் இறுதி அஞசெ-

லிமய மாத்தம்ற மாநகர செமப எதிர்க்-
கடசி ்தமலெர் உபுல் நிழாந்்த ஏற்பாடு 
வசெய்திருந்்தார்.   

முன்னாள் அமமசசெர் மஙகல செமரவீர 
வகாவிட-19 வகாஜரானா வ்தாற்றினால் 
பாதிக்கபபடடு சிகிசமசெ பலனின்றி மர-
ணமானார் என்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது.   

முன்னாள் அமைச்சர் ைங்களவின அஸ்திக்கு ைக்்கள் அஞ்சலி   
மாத்தறை எங்கும் 
வெளறளைகவகாடிகள 
பைககவிடபபட்டு 
மககள அஞ்சலி

#hparf;jp> fhw;W kw;Wk; ePH kpd;Dw;gj;jp 

fUj;jpl;l ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if epiyngWjF rf;jp 
mjpfhu rig

,yq;ifapd; tYrf;jp nraw;ghLfs; 
fl;bl nraw;ghLfs; gw;wpa kf;fs; 

fUj;ij NfhUjy;

2007 ,y 35,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig 
rl;lj;jpd; 36(2)(<) gphptpd; %yk; fl;blq;fspd; nraw;ghl;L 
tYrf;jp ghtid gw;wpa nrad;Kiw nraw;ghl;il 
nraw;gLj;Jtjw;F kw;Wk; mKy;gLj;Jtjw;F ,yq;if 
epiyngWjF rf;jp mjpfhu rigf;F (SLSEA) mjpfhuk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ.

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rigapdhy; 
2008Mk; Mz;by; ntspaplg;gl;l ,yq;ifapd; 
epiyngWjF rf;jp nraw;ghLfs;> fl;blq;fs; 
nraw;ghLfs;> fl;blq;fs; Jiwapd; njhopy; 
rhHe;jtHfspd; cjtpAld; kw;Wk; gpd;dH fpilj;j 
kf;fs; fUj;ij ftdj;jpy; nfhz;L jpUj;jg;gl;L 
Kbtile;Js;sJ. nghJkf;fs; kw;Wk; gq;FjhuHfspd; 
MNyhridfs; gy Rw;Wf;fshf 2020 nrg;nlk;gH 11 
Kjy; 2021 nrg;nlk;gH 13 tiu elj;jg;gLtJld; ,e;j 
nrk;ikg;gLj;jy; mq;F ngw;Wf;nfhz;l ngWkjpahd 
fUj;Jf;fs; gy tiyaikg;Gf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig ,e;j ,Wjp 
nrk;ikg;gLj;jy; gw;wpa fUj;Jf;fis toq;FkhW 
nghJkf;fsplk; jaTld; Nfl;Lf;nfhs;fpwJ. cq;fs; 
vOj;J%y fUj;Jf;fis kpd; mQ;rypy; (info@energy.
gov.lk) my;yJ  vkJ epWtdj;jpw;F tUifje;J 
2021 brk;gH 13k; jpfjpf;F Kd; vkf;F xg;gilj;jy; 
Ntz;Lk;. tYrf;jp nraw;ghLfis fl;blq;fs; 
nraw;ghl;bd; gpujpnahd;iw vkJ ,izajsj;jpy; 
my;yJ fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Fwpg;gplg;gLk; vkJ 
mYtyfj;jpy; ghPl;rpf;fyhk;.

gzpg;ghsH ehafk;>
,yq;if epiyngW rf;jp mjpfhu rig
72> Mde;j FkhuRthkp khtj;j>
nfhOk;G - 07

www.energy.gov.lk
0112575030

2021 bnrk;gH 01Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 60>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

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

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

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

Iv];Ivd;* LKA09122C049** LKA18222F031** LKA36422L025**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
18,000 20,000 22,000 60,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 brk;gH 01

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 brk;gH 03

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 brk;gH 03

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2021 brk;gH 01> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

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

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

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

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

u[;fk gpuNjr rig

u[;fk gpuNjr rigf;F Njitahd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gz;lq;fs; Nritfs; 

toq;Fjy; gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l toq;FeHfs;/cw;gj;jpahsHfs; / 
xg;ge;jf;fhu;fs; / tpepNahfj;jHfsplkpUe;J ,e;j rigf;;F tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

01.  tpz;zg;gg; gbtq;fs; fPNo khjpupf;F mikthf jahupj;J 2021.12.28 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 f;F 

Kd;dH ifapy; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; nrayhsH> u[;fk gpuNjr 

rig> u[;fk vDk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfs; 

gjpT nra;jy; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.   

02.  xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nrit rhh;ghf ntt;NtW tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  cupj;Jila fl;lzj;jpw;fhf u[;fk gpuNjr rig> u[;fk vDk; ngahpy; gzkhf my;yJ fhRf; 

fl;lis %yk; nrYj;j KbAk;. 

04.  Njitahd re;jHg;gq;fspy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; jtpHe;jjhf NtW 

tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;Jk; toq;fy; kw;;Wk; Nritfs; ngw;Wf; nfhs;Sk;  mjpfhuk; rigf;F 

cupj;JilajhFk;. 
 

05.  fl;lisaplg;gLk; jpfjp njhlf;fk; 07 ehl;fSf;Fs; gz;lq;fs; fld; mbg;gilapy; 

toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. toq;fy; kw;Wk; Nritfspy; tpiy kDf;fs; 06 

khjq;fSf;Fr; nry;YgbahFk;. 

06.  gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; tpiy kDf;fs; NfhUk; epge;jidfSf;F mikthf nraw;glhj 

Ml;fspd; ngaHfs; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp Mtzq;fspy; ,Ue;J mfw;wg;gLk;. 

07.  mjw;F Kd;dH fl;lisfs; jpUg;jpfukhf  G+Hj;jp nra;a Kbahky; Nghdhy; my;yJ 

gl;baypy; ,Ue;J ngaH ntl;b mfw;wg;gl;ltHfspd; Ntz;LNfhs; epuhfupf;fg;gLk;.
 

08.  gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;F Kd;dH Kw;gzk; nrYj;jg;glkhl;lhJ. 

09.  midj;J gz;lq;fs; toq;Fk; NghJ mYtyfj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  toq;fg;gLk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; cupj;Jila epakf; FwpaPLfSf;F mikthdnjd 

cWjpg;gLj;jg;gl;l gpd;dH kl;LNk nrYj;jg;gLk;. 
 

11.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; njhiyNgrp ,yf;fk; 091-2267576 %yk; toq;fy; mYtyH 

,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

b. epky;

jiyth;>

u[;fk gpuNjr rig> u[;fk.

2020.11.24

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpTnra;jy; cUg;gb ml;ltiz

u[;fk gpujr rig

njhlH 

,yf;fk;

toq;fy; cUg;gb gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

01 vOJ nghUl;fs; kw;Wk; NlhdH tiffs; 500.00

02 mr;rply; Ntiyfs; 500.00

03. mYtyf cgfuzq;fs;> fzdp kw;Wk; kuj; jsghlq;fs;> fbjf; Nfhit 

nfgpdl;>jl;lr;Rg; nghwp> Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuk;> gpupd;lH Mfpait  

500.00

04 rPUil ijj;jy; kw;Wk; rPUilg; Gilit> ghjzpfs; toq;fy; 500.00

05 kuk; (gwhiy> uPg;ig) 500.00

06 fl;blg; nghUl;fs;( rPNke;J> kzy;> nrq;fy;> rf;iff; fy;.) 500.00

07 Rfhjhuf; fhg;G cgfuzq;fs;> (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fpUkp ehrpdp> 

ifAiw> jiyf; ftrk;) 

500.00

08 jhH kw;Wk; gpupkpf;]; 500.00

09 Nkhl;lhH thfdk; kw;Wk; cjpupg; ghfq;fs; 500.00

10 E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;> kw;Wk; gj;jpupiffs; 500.00

11 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; 500.00

12 MAHNtj kUe;J tiffs; 500.00

13 thfdq;fs; kw;Wk; tpyq;Ffs; mDkjpf; fl;lzk; 500.00

14 laH> upAg;> kw;Wk; ngl;lwp. 500.00

15 Qhgfr; rpd;dk; toq;Fjy; 500.00

16 tptrha cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> mythq;F> fj;jp> tPr;Rf; fj;jp> rty; 

kw;Wk; Gy; ehrpdp)

500.00

17 tPl;L fhw;Wr; rPuhf;fp ,ae;jpuk; 500.00

18 ngaHg; gyif> ,yr;rpid kw;Wk; ngdH tiujy; 500.00

Nritfs;

19 thfdq;fs; GJg;gpj;jy; (thfd kpd;rhu mikg;G fhw;Wr;rPuhf;fp g+r;R 

g+Rjy;)

500.00

20 thfdq;fs; Nrit nra;jy; 500.00

21 mYtyf cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; fzdp kw;Wk; kuj; jsghlq;;fs; 

Nfhitf; nfgpdl;L> Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> gpupd;lH Mfpad

500.00

22 fy; NuhyH toq;fy; 500.00

23 vupthA toq;fy; 500.00

24 epy msit eltbf;iffs;> fhg;GWjp eltbf;iffs;> epy msitahsH> 

rl;lj;juzp> nkhop ngaHg;G 

500.00

25 xyp ngUf;fp ,ae;jpuk;> $lhuk;> fjpiu> cw;rt gz;lq;fs; 500.00

26 gpuNjr rigapy; midj;J epHkhz Ntiyfs;> tPjp mikj;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf ICTAD gjpT kw;Wk; mDgtKs;s 

xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy;.  

1000.00

27 njhw;W ePf;fy; eltbf;iffspw;fhf ghtpf;fg;gLk; ghJfhg;G Milfs; 1000.00

28 Rfhjhug; ghJfhg;Gg; gjHj;jq;fs; (njhw;WePf;fpfs;> iffOTk; jputk;) 1000.00
                                                                                                                                        

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;.

01.  tpahghuj;jpd; ngaH / tpz;zg;gjhuupd; ngaH:....................................................................................

02. tpahghuj;jpd; jd;ik :...............................................................................................................................

03. gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:...........................................................................................................................

 (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izj;jy; Ntz;Lk;.)

04. njhiyNgrp ,yf;fk;:...............................................................................................................................

05. tq;fpahsupd; ngaH kw;Wk; fzf;F ,yf;fk;:  :................................................................................

06. tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb:............................................................................................................................

07. tpahghug; ngaH: :.......................................................................................................................................

08. Kd;G toq;fy;fs; / Nritfs; / xg;ge;jk; nra;j epWtdk; gw;wpa  tpguk;: .............................

09. fld; trjpfs; gw;wpa tpguk;:....................................................................................................................

10. Vida tplaq;;;;;;;;fs;: ...................................................................................................................................

11. ntl; ,yf;fk;: ............................................................................................................................................

 (ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izj;jy; Ntz;Lk;.)

jpfjp:................... ................................................ 

  tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk;

2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy;

ml;Nlhh;zp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; n ra;jy;

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

A.[p. 93-97 gPg;vy;]; ghh;f;> ngl;lh> nfhOkG 11 

,y; trpf;Fk; nry;yKj;J gps;is uhkdhjd; 

Mfpa ehd; ,yf;fk; 86/49 JLnfKD khtj;ij> 

Ngypanfhl vDk; ,lj;jpy; tjpAk; fd;ijah 

gpugh vd;gtUf;F toq;fg;gl;bUe;j kw;Wk; 

,yq;ifapd; nfhOk;G fhzpg;gjptfj;jpy; 

2011Mk; Mz;L khh;r; khjk; 21Mk; jpfjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l ml;Nlhh;zp jj;Jtj;ij 

nry;Ygbaw;wjhf;fp ,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR 

murhq;fj;jpw;Fk; ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

nry;yKj;Jgps;is uhkdhjd;

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;by; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7Mk; 

gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ 
,y. Bvr;X/vy;Vvd;/VrPfpa+hPvd;/V3/2/10

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 
,y. 4-3/5/2013/vr;lg;spt;/482(1)

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq; 
fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf 
Nrh\yprf; Fbaurpd; 2021.11.15Mk; jpfjpa 
224/05 ,yf;f murhq;f th;j;jkhdpiag; 
ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : rg;gufKt
khtl;lk; : Nffhiy
gpuNjr nrayhsh;
gphpT : nj`pNahtpl;l
rpW gphpT :  gdhty Nfhuya 
  Nkw;F
fpuhk epyjhhp
gphpT :  ,y. 122gP klfk;kd

fpuhkj;jpd; ngah; : klfk;kd
tiugl ,yf;fk; : Nf/3789 
Jz;L ,yf;fk; : 01-03 (03 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : 0.0187 n`f;lahh;

a+.gp. re;jd mEUj;j gpajhr>
gpuNjr nrayhsh;>
nj`pNahtpl;l.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

nj`pNahtpl;l.

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;by; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l ,y. 26,d; 7Mk; 

gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ 
,y. Bvr;X/vy;Vvd;/VrPfpa+hPvd;/V/32/8

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 
,y. 4-3/15/2016/VE/266

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq; 
fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf 
Nrhryprf; Fbaurpd; 2021.11.05Mk; jpfjpa 
2252/44 ,yf;f murhq;f th;j;jkhdpiag; 
ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : rk;gufKt

khtl;lk; : Nffhiy
gpuNjr nrayhsh;

gphpT : nj`pNahtpl;l
rpW gphpT :  ml;LYfk Nfhuya 

Nkw;F
fpuhk epyjhhp
gphpT :  ,y. 117 japfy

fpuhkj;jpd; ngah; : japfy

tiugl ,yf;fk; : Nf/3650 
Jz;L ,yf;fk; : 01-10 (10 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : 7.4155 n`f;lahh;

a+.gp. re;jd mEUj;j gpajhr>
gpuNjr nrayhsh;>
nj`pNahtpl;l.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

nj`pNahtpl;l.

18 - 8402 Nissan 
Sunny,  1991,  Car, 
. கூடிய விமைக் க்கோரி-
க்ம்கக்கு,   வவலி்பல் 
பினோன் ஸ்  பிஎல்்ச,  
இை. 310,  ்கோலி   வீதி,  
வ்கோழுமபு - 03.  வ�ோ.க்ப 
- 07145 42958.
 075388

புதி�ோ்க ஆரமபிக்்கப்படும 
உணவ்கத்திற்கு ்ச்கை 
வம்கயோன ம்சவ 
உணவு �யோரிக்்கக் 
கூடிய ம்சவர் ்போஸ் 
ைற்றும வ்கோத்து ்போஸ் 
டி கைக்்கர்,  வவயிட்்டர்,  
இடியப்பம  �யோரி -
பக்போர் க�மவ. உணவு 
�ஙகுமி்டம இைவ்சம. 
அன்்ோ்ட ்சம்பளம 
அன்க் இருக்கும. ்சம்ப -
ளத்தில் இருந்து நிறு-
வனத்திற்கு மவபபுத் 
வ�ோம்க இல்மை. 
்சம்பளம க்பசித் தீர்க்்க-
ைோம. சிங்களத்தில் 
்கம�க்்கவும. 071-
9653418,  075-
6605008 076258

 வ � ஹி வ ம ள க் கு       
வி ஜயம வ்சய்து,  
(க்கமபிரிஜ்  ்போ்டத்தி -
ட்்டம),   ்கணி�ம,  
ஆஙகிைம ்கற்பிப்ப�ற்கு    
ஆசி ரிமய (வ்பண்)  
க�மவ.  அமழக்்கவும.   
07 7 3619909.
 074684
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mgptpUj;jp nyhj;jH rig
epjp mikr;R

fopf;fg;gl;l nghUl;fis mfw;Wjy;
Nfs;tp ,y: DLB/PRO/2021/34

,e; epWtdj;jpy; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fPo;f;fhZk; fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 
,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;wtHfsplkpUe;J jpwe;j Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl; 
,y

cUg;gbfs;
kPsspf;fg;gLk; 
gpiz itg;Gj; 

njhif

01 fopf;fg;gl;l ,Uk;G (thfd cjphpg; ghfq;fs;> jfL kw;Wk; ,Uk;Gj; Jz;Lfs; 
Nghd;wit)

&. 4000.00

02 fopf;fg;gl;l gpsh];bf; (mYtyf cgfuz gFjpfs;/ fzdp Jizg;ghfq;fs; 
Nghd;wd)

&. 2000.00

03 fopf;fg;gl;l tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; (Indoor 12, Outdoor 10) &. 3000.00

04 mr;R ,ae;jpuq;fspy; ghtpf;fg;gl;l fhl;up[; (ik cs;s kw;Wk; mw;w fhl;up[;) &. 2000.00

02.  ,g; nghUl;fis ghPl;rpj;Jg; ghHj;jy; 2021.11.29 Kjy; 2021.12.14 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mgptpUj;jp nyhj;jH rig> ,y. 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH.b. rpy;th khtj;j> 
a+dpad; gpNs];> nfhOk;G -02 ,y; mike;Js;s ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

03.  ,jw;fhd ngWif Mtzj; njhFjpia kPsspf;fg;glhj &. 216.00 (8% ntl; thpAld;) gbtf; fl;lzj;ij 
fhrhfr; nrYj;jp 2021.11.29 Kjy; 2021.12.14 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
tpz;zg;gjhhpapd; vOj;J %y Ntz;Ljypd; mbg;gilapy; mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; ngWifg; 
gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ xt;nthU nyhl; ,yf;fj;jpw;Fk; NtWNtwhf 
kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;ig itj;jy; Ntz;Lk;.

04.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzj; njhFjpfs; jiytH> rpwpa ngWiff; FO> mgptpUj;jp nyhj;jH 
rig> ,y. 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH.b. rpy;th khtj;j> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G 02 vd;w Kfthpf;F 
2021.12.15 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mk;Kfthpapy; mike;Js;s 
ngWifg; gphptpy; ,jw;fhf cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L te;J cs;splyhk;.

05.  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fopf;fg;gl;l nghUl;fis mfw;Wtjw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpfis jpwj;jy; 2021.12.15 gp.g. 2.30 ,w;F ,lk; ngWtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiytH>
rpwpa ngWiff;FO>
mgptpUj;jp nyhj;jH rig>
,y. 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH.b. rpy;th khtj;j
a+dpad; gpNs];> nfhOk;G - 02
011-4824824

2021.11.26

tspr;rPuhf;fp gOJghHj;jy;> 

Nrit kw;Wk; guhkhpj;jy; - 

2022Mk; Mz;L

nfhOk;G fpof;F js itj;jparhiy
nfhOk;G fpof;F js itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; 2022 Mz;bw;fhf ,t; itj;jparhiyapy; 

cs;s tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij gOJghHj;jy;> Nrit 

kw;Wk; guhkhpg;G xg;ge;jj;jpd; fPo; elj;jpr; nry;tjw;fhf 

jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

mjw;fhf tspr;rPuhf;fp gOJghHj;jy; gw;wp Fiwe;j 

gl;rk; njhluhf 05 tUl mDgtk; kw;Wk; 2007 - ,y. 

07 vDk; fk;gdpfs; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; fPo; gjpT 

nra;jpUj;jy; kw;Wk; mgfPHj;jpahNdhH gl;bayplg;glhj 

Nfs;tpjhuHfSf;F tpz;zg;gpf;fyhk;.

fPo;f;fhZk; Mtzq;fis rkHg;gpj;j gpd;dH 2021.11.30 

Kjy; 2021.12.19 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 

Kjy; gp.g. 3.30 tiu Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. NkYk; Njitg;gbd; Nkw;gb 

fhyj;jpw;Fs; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;.

1.  nfhOk;G fpof;F js itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsUf;F Ntz;Ljy; fbjk;

2.  &. 3000.00 kPsspf;fg;glhj itg;G

jkJ jifikfis cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; kw;Wk; 

Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy; rhHghf ,t; 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; 

gw;Wr; rPl;L kw;Wk; Ntz;Ljy; fbjj;ij rkHg;gpj;J 

jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. mj;Jld; tpz;zg;gj;ij cs;spLk; ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~tspr; rPuhf;fpfis gOJ 

ghHj;jy; Nrit kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022k; Mz;L| 

vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

,U gpujpfSld; rhpahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fis fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J gzpg;ghsH 

gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; gzpg;ghsH 

gzpkidapy; 2021.12.20k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; K.g. 10.00 ,w;Fg; gpd; 

fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ,t; 

Ntisf;fhf Nfs;tpjhuH kw;Wk; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J gzpg;ghsH nfhOk;G 

fpof;F js itj;jparhiy (njh.Ng.,y. 011-2578226 

I mioAq;fs;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

nfhOk;G fpof;F js itj;jpahriy>

Ky;Nyhpaht.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nghUl;fs> Nritfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhf ,yq;if jphpNgh\ fk;gdpapy; 
gjpTnra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J fPof;fhZk; epge;jidfspd; fPo; 2021 brk;gh; 
20Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

01. gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; cUg;gbfs; kw;Wk; ,yf;fq;fis rhpahf cs;slf;fp vOj;J%y Ntz;LjYld; xU 
tFjp tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpnahd;wpw;F 500.00 &gh  kPsspf;fg;glhj itg;Gj;njhifia nuhf;fg; gzkhf ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bdhy; 
Ngzg;gLk; ,yq;if tq;fpapd; [h-vy fpisapd; 71324617 vDk; eilKiwf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;J  ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il (Bank slip) 
thriposha.finance@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F my;yJ njhiyNgrp topahf 071-2798911 vDk; tl;];mg; (Whatsapp) ,yf;fj;jpw;F  2021 
brk;gh; 17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp  tiuahd fhyj;jpw;Fs; mDg;Gtjd; gpd;dh; Fwpj;j gjpTnra;Ak; Mtzj;njhFjp kpd; mQ;ry; (Email) Clhf 
cq;fSf;F toq;fg;gLk;.

02. g+h;j;jp nra;ag;gl;l rfy tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpfis 2021 brk;gh; 20Mk; gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; thriposha.finance@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 
Kfthpapd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;; my;yJ  ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll; epWtdj;jpd; ghJfhg;G gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;ngl;bapy; 
cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwia nghwpapl;L> mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; '2022Mk; tUlj;jpw;fhd 
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;" vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

03. xg;ge;jf;fhuh;fshf gjpT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; egh;fshy; jkJ jFjpia vOj;J %y rhd;Wfs; %yk; cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

04. Nky; khfhzj;jpw;Fs; cs;s toq;Feh;fs; tplaj;jpy; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gLk;.

 gpd;tUk; njh.Ng ,yf;fj;jpd; Clhf ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 - njh.Ng. 0112236588 / 0112237418 njhiyefy; ,y. - 0112237363

jiyth;>
,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;
j.ng - 17> fg;Gtj;j> [h-vy.

ml;ltiz

2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;by; gjpTnra;Jnfhs;Sk; toq;fy; cUg;gbfs; kw;Wk; mjw;fhf mwtplg;gLk; gjpTf;fl;lzq;fs;

,yf; 

fk;
toq;fy; cUg;gbfs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

(&gh)

1 All types of Hardware 500.00

2 All types of Electrical items, Equipment & Spares 500.00

3 ngahhpq;  Bearings & V Belts 500.00

4 Electronic components including Computers, Computer Parts, Toners 500.00

5 fhfpjhjpfs; Stationery 500.00

6 mr;R Ntiyfs; Printing

7 cuha;T ePf;fp vz;nza;fs; Lubricants 500.00

8 fd;ntahh; ngy;l; Conveyor Belts 500.00

9 nghwpapay; cgfuzq;fs; Engineering Equipment 500.00

10 rPUilfs; Uniforms, T-Shirts & Shoes & Safety Shoes 500.00

11 czTg; nghUl;fis gjg;gLj;Jk; ,ae;jpuhjpfs; Food Processing 
Machinery

500.00

12 ghJfhg;G cgfuzq;fs;   Safety Equipment 500.00

13 mYtyf cgfuzq;fs; (kur; rhkhd;fs;> cUf;F> gpsh];bf; 

nghUl;fs;) Office Equipment
500.00

14 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;  Sanitary Equipment 500.00

15 Ma;T$l cgfuzq;fs;> ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; 

Laboratory Equipment, Chemicals & Services
500.00

16 fopTg; nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jjy;  Sweeping (tpyq;FzTfSf;Fj; 

jFjpahd fopTg; nghUl;fs;/  Used Polythene/ Waste Paper etc)
500.00

17 njhiyNgrp / ,izajs Nritfs;  Telephone & Internet Services 
& Related Services

500.00

18 jPaizg;G cgfuzq;fs; Fire Equipment 500.00

19 cah;mOj;j thA kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs; (xl;rprd;> Mfd;> 

v]pl;ypd;) Air Compressors & Repairing Services
500.00

20 Nghf;Ftuj;Jr; Nritfs; Transportation  & Related Services 500.00

21 Nghf;Ftuj;J eltbf;iffs;  Advertising & Related Services 500.00

22 Labour Outsourcing (Manpower on Contract Basis) 500.00

23 nfhjpfyd; ghfq;fs;  Boiler Parts 500.00

24 gPilf; fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs;  Pest Control & Related Services 500.00

25 Consultancy Services IT & Taxation 500.00

26 Domestic & International Courier Services 500.00

27 Security Services 500.00

28 Translator Services (Sinhala, Tamil & English)
Relating Government Cabinet Papers & Others

500.00

29 Health Insurance 500.00

30 Shopping Bags & Garbage Bags (Polysack bags &
Eco-Friendly

500.00

BUILDING MATERIALS, MAINTENANCE ITEMS & TOOLS
31 Fire Extinguishing Equipment & Safety Equipment 500.00

32 All kinds of Building Materials, Construction. (fine-sand, coarse sand, 
metals & related items)

500.00

33 Machinery tools & spares 500.00

34 Timber 500.00

35 Plastic, Plastic Pallets & Fiberglass Products 500.00

36 Aluminum Fitting Glass, Glassware & Related 500.00

,yf; 

fk;
toq;fy; cUg;gbfs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

(&gh)

37 Bathroom fittings, Wall & floor tiles 500.00

38 Steam Line Installation 500.00

39 Steam Line Parts Suppliers 500.00

40 Fire System Supply & Installation 500.00

41 All types of Balance Supply & Repairing 500.00

42 Sewage treatment plant supply & maintenance item supply. 500.00

43 Diesel Steam Boiler Repairing 500.00

44 Water treatment plant material supply. 500.00
ELECTRICAL ITEMS & SERVICES 

45  IT Hardware & Software Supply, Service & Maintenance 500.00

46 Telephone Equipment  500.00 

47 Supply & Installation of Network Cabling &  Equipment (CCTV)  500.00 
ENGINEERING SERVICES

48 Repairs to Electric Motors, Water Pumps, Fans, including 
Re-Winding

500.00

49 Repairs to Generators 500.00

50 Repairs & Servicing to Air Conditioners 500.00

51 Construction and repairs to Buildings/ Roads/ Other Structures 500.00

52 Electrical services Wiring, 500.00

53 Repairs to Water Supply, Sewerage and Sanitary Plumbing 500.00

54 Fabrication and Installation of Iron / Aluminum fixtures related to 
Buildings 

500.00

55 Consultancy Service for Buildings / Building Services / Related 
Machinery & Equipment

500.00

56 Consultancy Service for Electrical Services 500.00

57 Supplying and Fixing Fixed Timber Furniture / Carpentry Works 500.00

58 Drafting / Blue Printing Drawing, Auto Cad Drawings & Preparation of 
Bill of Quantity (BoQ) for Maintenance Work

500.00

59 Hiring of Machineries 
(JCB, Excavator, Compressor, Forklift, Boom truck crane, etc.) 

500.00

60 Mechanical engineering works 
(fabricating, milling, machining, welding, etc.)

500.00

VEHICLE SERVICE

61 Body Repair & Painting (Tinkering) 500.00

62 Electrical Works (Auto) 500.00

63 Batteries, Tyres & Tubes 500.00

64 Vehicle Spare Parts (Body parts) 500.00

65 Vehicle Repairing (Running Repairs - Engine & Gear Box) 500.00

66 Cushion Works (All Interior works) 500.00

67 Air Conditioning 500.00

68 Engine Tuning (E.F.R) 500.00

69 Auto Vehicle Repairing 500.00

70 Electrical Engineering Works (Installations) 500.00

71 Civil Engineering Works 500.00

72 Mechanical Engineering Works 500.00

 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

(ICB No: SLPA/EOI/LANDS/2021-01)
1.  mgptpUj;jp> guhkhpg;G> ,af;fk; kw;Wk; JiwKfk; kw;Wk; Vida Nritfis nfhOk;G JiwKfj;jpy; (JiwKfk; vd 

miof;fg;gLtJ) kw;Wk; ,yq;ifapYs;s fg;gw;ruf;if ifahSk; Vida fly; JiwKfq;fs; vd jpUj;jg;gl;lthwhd 

1979 Mk; Mz;bd; 51 Mk; ,yf;f ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig rl;lj;jpdhy; ,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; 

murhq;fj;jpd; JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpdhy; (mikr;R vd miof;fg;gLtJ) ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhurigahdJ (SLPA) jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ nga;u thtpf;F Kfg;ghf gy fhzpj;Jz;Lfis chpikahf nfhz;Ls;sJld; efu 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Beira Lake Intervention Area Guide Plan ,d; topfhl;bfis gpd;gw;wp mg;gbahd fhzpfis mgptpUj;jp 

nra;tjw;F cj;Njrpf;fpd;wJ. ,e;j Mh;t ntspg;ghl;L miog;ghdJ Kd;jifik epiyapy; ,Ug;gJld; gy;tifahd mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lnkhd;iw jhgpg;gjw;F nga;u thtpf;F Kfg;ghfTs;s th;j;jfhPjpapYs;s fhzpnahd;iw (125 Ngh;r;Rf;fs;) ePz;lfhy 

Fj;jif mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhf mgptpUj;jpahsnuhUtiu njhpT nra;Ak; nraw;ghl;bw;fhd Kjyhk; gbepiyahFk;. 

3.  Mh;tKs;s rhuhh;fs; Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd Mtzj;ij fPNoAs;s Fwpg;G-01 ,Ys;s Kfthpapy; 2021 etk;gh; 30 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022 rdthp 10 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

4.  fPNo  epUzapf;fg;gl;Ls;s fhyg;gFjpapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf xU ,yl;rk; ,yq;if &ghit (100>000 ,.&gh) 

nrYj;jpa  gpd;dh;> fPNoAs;s Fwpg;G -01 ,Ys;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;t 

ntspg;ghl;bw;fhd Mtzq;fspd; miog;gpw;fhd KOikahd njhFjpnahd;W ve;jnthU Mh;tKs;s rhuhhpdhYk; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

5. Mh;t ntspg;ghl;L nraw;ghl;bd; ml;ltizahdJ gpd;tUkhW jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
 

       epfo;T      jpfjp kw;Wk; Neuk; ,lk;

m. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpw;fhd miog;G toq;fy; 2021 etk;gh; 30 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpapypUe;J 2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W kj;pak; 

12 kzp tiuAk;

Fwpg;G-01

M Mh;t ntspg;ghl;L Kd;$l;lk; 2021 brk;gh; 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Fwpg;G-01

,. Mh;t ntspg;ghl;L Mtz miog;G njspTWj;jYf;fhf 

Mh;tKs;s rhuhh;fspd; tpz;zg;gpf;Fk; ,Wjp jpfjp

2021 brk;gh; 15 Mk; jpfjpad;W

<. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzq;fspd; miog;G 

njspTWj;jy;fis toq;Fk; ,.J.m. ,d; ,Wjp jpfjp

2022  rdthp 04 Mk; jpfjpad;W

c. Mh;t ntspg;ghLfis toq;Fk; ,Wjp jpfjp 2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F Fwpg;G-02

C. Mh;t ntspg;ghLfis jpwj;jy; 2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F Fwpg;G-02

 Fwpg;G -01:  gpujhd nghwpapayhsh; (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp)> ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 45> nya;ld; 

g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01> ,yq;if.

  njhiyNgrp ,y.: +94(0)112483456. njhiyefy; ,y.: +94(0)112323055. 
kpd;dQ;ry; Kfthp: cepd@slpa.lk

 Fwpg;G -02:  gzpg;ghsh; (mgptpUj;jp)> ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01> ,yq;if.

6. Mh;t ntspg;ghLfspd; jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; njhlh;ghf Mh;tKs;s rhuhh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryTfs;  

my;yJ nrytpdq;fSf;F ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig.

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigf;F chpikahdJk;
nga;u thtpf;F (Beira Lake) Kfg;ghfTs;sJkhdJkhdnjhU 

th;j;jfhPjpapyhd fhzpnahd;iw ePz;lfhy Fj;jif mbg;gilapy; gy;tifahd 
mgptpUj;jp nraw;wpl;lnkhd;wpw;F toq;Ftjw;fhd tpiykDtpw;fhd Kd;jifikf;fhd 

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; mfopfs; epHkhzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G 

Ntiy tplaq;fs; kw;Wk; td kPs; gapH nra;if td tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

tdrPtuhrpfs; jpizf;fsk;

Nfs;tp miog;G

01.  tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; NtiyfSf;F Kd; 
jifikAila Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp 
,yf;fk;

ngWif 
,yf;fk;

Ntiyapd; ngaH

nghwpapay; 
kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(ntl; 

,d;wp) (&. 
kpy;ypad;)

CIDA 
epWtd 
rhd;wpjo;

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp tpz;zg; 

gg;gbtf; 
fl;lzk; (&)

Nfs;tpg; 
gpizapd; 
ngWkjp (&)

01 WL/02/20-B-17- 
2021

nkhduhfy 
mltp ghJfhg;G 
mYtyfj;ij 
gOJghHj;jy;

5.9 C5/ C6/ C7 
(fl;blq; 
fs;)

2000.00 89000/- 
2022.04.03 
tiu 

nry;Ygbah 
jy; Ntz;Lk;

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

03.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nfs;tp Mtzq;fis 2021.12.17tiu mur Ntiy nra;Ak; 
mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu gj;juKy;y> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; 
fzf;Fg; gphptpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpf;fyhk;.

04.  Nfs;tp Mtzq;fis Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 2021.12.17 tiu 
tdrPtuhrpfs; gzpg;ghsH ehafk;> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngahpy;> Fwpj;j epWtdj;jpd; 
fbjj; jiyg;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vOj;J%y Ntz;Ljy; kw;Wk; CIDA gjpTg; Gj;jfj;jpd; %yg; gpujpia> 
kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfs; Fwpj;j nraw;wpl;l tshfj;ij ghPl;rpj;Jg; ghHj;J Nfs;tpfis 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nkw;gb Nfs;tpg; gpiz tq;fpg; gpiz %yk; rkHg;gpg;gjhapd; jug;gl;Ls;s ngWkjpia jug;gl;Ls;s jpfjptiu 
nry;YgbahFkhW muR mq;fPfhuk; ngw;w tHj;jf tq;fpapd; %yk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjid fhrhf 
nrYj;Jtjhapd; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;bd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; 
Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fSld; Nfs;tpg; gpizia rkHg;gpj;jpuhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
1987 ,y 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; 5 kpy;ypad; my;yJ mjw;F Nky; xg;ge;jq;fSf;fhf fk;gdpfs; 
gjpthsH jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;j PCA 03- rhd;wpjo; Nfs;tp Mtzq;fSld; rkHg;gpj;J ,Ug;gJld;> 
mt;thwyyhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtWNtwhf ciwfspy; 
,l;L nghwpapl;L kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j 
xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L 2021.12.20 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; my;yJ tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; 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 (2021.12.20) gp.g. 2.30 ,w;F ,lk;ngWtJld;> mjw;fhf cq;fSf;F my;yJ 
cq;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

08.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis 0112871537 njh.Ng ,yf;fj;jpd; %yk; jpizf;fs gpujpg; 
gzpg;ghsH (epjp) I mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa jPHkhdk; vLf;Fk; chpik 
jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld;> ,t; mwptpj;jypy; my;yJ Nfs;tp khjphpfspy; 
Fwpg;gplg;gLk; my;yJ Fwpg;gplg;glhj ,g; ngWif nraw;ghLfSld; rk;ge;jg;gl;l VNjDk; tplaq;fs; gw;wpa 
jPHkhdk; vLf;Fk; mjpfhuk; tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F chpj;jhFk;.

09.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jahhpf;fg;gLjy; rk;ge;jkhf Vw;gLk; VNjDk; nryTfSf;fhf jiytH jpizf;fs 
ngWiff; FO nghWg;Gf;$whJ.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> 
gj;juKy;y.

Nfs;tp mwptpj;jy;
  typfhkk; Nkw;F gpuNjr rig  

gpuNjr mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk;- fld; ,y –P163305  

 kPd; re;ij> ,iwr;rpf;fil kw;Wk; fUthl;Lf;fil mikj;jy; rj;jpaf;fhL -RopGuk;  
LDSP/NP/JAF/ VWPS/2021/02 

  

1.  ,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR> cyf tq;fpaplkpUe;J gpuNjr mgptpUj;jp 
cjtpj;jpl;lj;jpw;fhf flidg;  ngw;;Ws;sJld;> ,f;fldpd; xU gFjp kPd; re;ij> ,iwr;rpf;fil 
kw;Wk; fUthl;Lf;fil mikj;jy;  rj;jpaf;fhL - RopGuk;. nfhLg;gdTf;nfd gad;gLj;j 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.  

2.  jiytu;> cs;@uhl;rp kd;w ngWiff;FO> typfhkk; Nkw;F gpuNjr rig> RopGuk;> aho;g;ghzk; 
tlkhfhzk;>  jFjp tha;e;j xg;ge;jfhuu;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis 
fPo;f;fhl;lg;gl;l ml;ltizapy;  tpgupf;fg;gl;l fl;Lkhd NtiyfSf;fhf NfhUfpd;whu;. 

3. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

4.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; jiyth; / nrayhsu;> typfhkk; Nkw;F gpuNjrrig> RopGuk; 
aho;g;ghzk;>  (njhiyNgrp: 0212250144 fax :- 0212250144> email:-valiwestps@gmail.com) ,y; 
,Ue;J Nkyjpf  jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; Nkw;$wpa ,lj;jpy; 
Ntiyehl;fspy; fhiy 09:00 kzpKjy;  khiy 15:00 kzp tiu 24.12.2021 tiuahd fhyg; 
gFjpapy; Nfs;tp Mtzq;fis ghu;itaplyhk;. 

5.  Njitahd jifikfs;> Nfs;tp Mtzk; gFjp 4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf jfty;fs; 
Nfs;tp juT  kw;Wk; xg;ge;j juT (Schedule) Nfs;tp Mtzk; gFjp 5 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

6.  Nfs;tp ngw jFjpAilatuhtjw;F> ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; epjp mikr;R my;yJ cyf 
tq;fp> my;yJ  Vw;;Wf;nfhs;sf;$ba NtW ve;j epWtdq;fshYk; fWg;Gg; gl;baypy; (Black
List) Nru;j;Jf;  nfhs;sg;glhjtuhfTk;> kw;Wk; cs;ehl;L xg;ge;jjhuu;fs; fl;bl fl;Lkhdj;Jiwapy; 
fPNoAs;s ml;ltizapw;  fhl;bagb nghUj;jkhd juj;jpw;fhd eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhu rig (CIDA). gjpTfs;  Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; g+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw Mq;fpynkhopapy; jiyth; / 
nrayhsu;> typfhkk;  Nkw;F gpuNjrrig> RopGuk; aho;g;ghzk;> vDk; ,lj;jpy; 2021.11.27Mk; 
jpfjpapypUe;J 2021.12.24 Mk; jpfjp  tiu Ntiy ehl;fspy; 09:00 kzpf;Fk; 15:00 kzpf;Fk; 
,ilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh. 2000.00 nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,j; njhif 
gzkhfr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

8.  Nfs;tp ,U gpujpfspy; jahhpj;J fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F 2021.12.25 Mk; jpfjp 14:30 
kzpf;F  Kd;gjhf fpilf;ff; $bajhf mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk;. my;yJ mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;bUf;Fk;  Nfs;tpg;ngl;bapy; ,lg;gl Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. 
Nfs;tpahdJ> Nfs;tp Neuk;  Kbtile;j clNdNa tUif jUk; Nfs;tpjhuupd; gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

9.  Nfs;tp Nfhuy; gw;wpa Kd;$l;ba $l;lk; 2021.12.10 jpfjp gp.g 13:00 kzpf;F typfhkk; Nkw;F 
gpuNjrig jiyik mYtyfj;jpy; eilngWk;. Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; fye;J nfhs;syhk;. 
,jw;F vJtpj nfhLg;gdTfSk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

,y.
xg;ge;j 
,yf;fk;

Ntiy tpguk;
kjpg;gPl;Lj; 
njhif 

(kpy;ypadpy;)

xg;ge;j 

fhyk;

Ntz;lg; 
gLk; juk;

Nfs;tp 
rkh;g;gpf;fg;gLk; 

,Wjpj; 
jpfjpapy; 

,Ue;J Nfs;tp 
nry;YgbahFk; 

fhyk;

Ntz;lg;gLk; 
Nfs;tpg;gpiz

gpiz 
itg;G

nry;Y 
gbahFk; 
fhyk;

01 LDSP/NP/
JAF/

VWPS/
2021/02

kPd; re;ij 
,iwr;rpf;fil 
kw;Wk; 
fUthl;Lf;fil 
mikj;jy; 
rj;jpaf;fhL 
RopGuk;

9.15Mn 90
Days

C7 or 
above 

(Building)

77 Days 92>000.00 09.04.2022

jiytu;> 
cs;@u; mjpfhu rig ngWiff;FO> 
typfhkk; Nkw;F gpuNjrrig> 
tlf;F khfhzk;. 

27.11.2021

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR
murhq;f Nritfs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp rigfs; mikr;R

Fz;lrhiy gpuNjr rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nraw;wpl;lk;: jw;NghJs;s $l;nlU nghwpj;njhFjpapy; cj;Njrpf;fg;gl;l 

mgptpUj;jp Ntiyfs;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW jw;NghJs;s $l;nlU nghwpj;njhFjpapy; cj;Njrpf;fg;gl;l mgptpUj;jp NtiyfSf;fhf 
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Fz;lrhiy gpuNjr rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWif 
FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

tpiykD ,yf;fk; KUPS/COMPOST/03

xg;ge;jg; ngah; $l;nlU gjdpLjy; myF kw;Wk; fsQ;rparhiyf;fhd tp];jhpg;G eph;khzk;

nghwpapayhshpd; kjpg;gPL 35 kpy;ypad;

xg;ge;jf; fhyg;gFjp 217 ehl;fhl;b ehl;fs;

tpiykDtpd;; nry;YgbahFk; 
fhyk;

91 ehl;fhl;b ehl;fs;

tpiykDg;gpizapd; ngWkjp 
(,.&gh)

700>000.00

tpiykDg;gpiz nry;YgbahFk; 
fhyk;

tpiykDit %Lk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fs;

kPss;pf;fg;glhj fl;lzk; (,.&gh) 9>000.00

jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd; I) Njitg;gLk; CIDA gjpT
 epGzj;Jtk;: fl;bl Ntiyfs;
  juk;: rp-5> rp-4 ,ypUe;J (gjpthdJ tpiykD nry;YgbahFk; fhyk; tiu 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

II)  ,yq;ifapd; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjopd; 
gpujpnahd;W.

III) www.dre.gov.lk vd;gjd; Clhf ,yq;ifapd; fk;gdpfspd; gjpthshplkpUe;J 
ngwg;gl;l xd;iyd; gjpT rhd;wpjopd; gpujpnahd;W. ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 
,e;j Fwpg;gpl;l tpiykDtpw;fhf tpiykDjhuh; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpthsUld; 
gjpT ngw;Ws;shnud rhd;W gfUtjw;fhf fzpdp mr;Rg; gpujpnahd;iw 
,izj;jy; Ntz;Lk;. 

xg;ge;jr; RUf;fk; Ntiyfs;> mfo;jy;> kz; epug;Gjy; kw;Wk; jw;NghJs;s fl;blj;ij 
tp];jhpg;gjw;fhf tYt+l;lg;gl;l fw;fyit eph;khzk; kw;Wk; cUf;F 
fl;likg;G> Zn/AL $iu (AZ 150.047 mm) cUf;F rl;likg;G tbtj;jpy; 
GjpanjhU fl;blj;ij eph;khzpj;jy;.

epjpaply; epiyik fle;j Ie;J tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l eph;khz Ntiyapd; tUlhe;j 
ruhrhp ngWkjp Mff; Fiwe;jJ 14 kpy;ypad; &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

epjpaply; tsq;fs; Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfs; ePq;fyhf Mff; Fiwe;j jputr; 
nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/my;yJ fld; trjpfs; kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; 
fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l ve;jnthU Kd;gzf;nfhLg;gdT ePq;fyhd 
gzf;nfhLg;gdT 5 kpy;ypaDf;F Fiwthf ,Uj;jy; MfhJ.

eph;khz mDgtk; fle;j 5 tUlq;fspy; epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy; jd;ikapy; gpujhd 
xg;ge;jf;fhuuhf Mff; Fiwe;jJ 01 nraw;wpl;lj;ijahtJ tpiykDjhuh; 
g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; (,e;j Njitg;ghl;bw;F mike;njhOFtjw;fhf 
rhd;;W gfUk; NtiyahdJ Mff; Fiwe;jJ 70%  g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; kw;Wk; 
js tp[aj;jpd; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021.12.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F.

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 
,lk;

$l;nlU jpwe;jntspapy; (Ntiyj;jsj;jpy;)

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 
NkNyAs;s ml;ltizapd; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nkdpf;`pd;d Fz;lrhiy gpuNjr rigaplkpUe;J 081-3993627 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhfTk; 081-2375624 vd;w njhiyefy; ,yf;fj;jpD}lhfTk; ngw;W 081-2375409 vd;w 
,yf;fj;jpD}lhf Fz;lrhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021.11.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 
3 kzp tiuAk; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> 
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;. 

6.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2021.12.17 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; jiythplk; 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;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Fz;lrhiy gpuNjr rig>
nkdpf;`pd;d.
jpfjp: 30.11.2021

1.  fPo; Fwpg;gplg;gl;l ,Wjpj; jpfjpapy; K.g. 10.00 tiu ngWif> jiytu;> Rfhjhu 
mikr;R> FO %yk; fPo; Fwpg;gplg;gl;l kUj;Jt cgfuzj;jpd; ngWiff;F Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;. 

cUg;gb tpiykD 
Mtzq;fis ngw 
KbAkhd fhyk;

,Wjpj; 
jpfjp

BES 
mYtyfj;jpy; 
Nkw;nfhs;tjw;F 
kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; (&gh)

kjpg;gplg;gl;l 
nryT 
(&gh) 

(kpy;ypadpy;)
,Ue;J tiu

1 1 No. C-Arm 
X-Ray 
Machine

2021.11.29 2021.12.27 2021.12.28 12>500.00 45

2.  ,yq;if re;ijf;fhf kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fk; cw;gj;jpahsu;fspd; 
gupe;Jiuf;fg;gl;l Vf gpujpepjp/ mq;fPfupf;fg;gl;l Kftu; khj;jpuNk ,e;j ngWifapy; 
gq;Nfw;f jFjp ngWtu;.  

3.  ve;j xU Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu; %yKk; nfhs;tdT nra;ag;gl;l 
,U gpujpfspyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;wpNyNa Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  Nky; Fwpg;gplg;gl;l fhyg;gFjpapy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00f;F ,ilNa 
gzpg;ghsu; (epjp)> capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gpupT> 27> b Nruk; gpNs];> 
nfhOk;G - 10 vd;w Kftupapy; ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. 
(njhiyNgrp ,y.: 011-2691916> 2694479 – njhiyefy; ,y.: 011-2698317)

5.  nfhOk;G – 10> b Nruk; gpNs];> 27> capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gpupT> 
gzpg;ghsupd; (epjp) mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit 
cld; jpwf;fg;gLk;. 

6.  tpiykD Mtzq;fis nfhOk;G – 10> b Nruk; gpNs];> 27> capupay; kUj;Jt 
nghwpapay; Nritfs; gpupT> gzpg;ghsupd; (epjp) mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp 
guPl;rpf;fyhk;.

7.  tpiykD Mtzj;Jld; fk;gdp gjpthsupdhy; toq;fg;gl;l rupahd gjpTr; rhd;wpjio 
rku;g;gpf;fTk;.

8.  Nkyjpf tpguq;fis 2684732 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; capupay; kUj;Jt 
nghwpapay; Nritfs; gpupT> gzpg;ghsu; (epjp) ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

jiytu;/ ngWiff; FO>
capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gpupT
27> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G – 10.  

capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gpupT
kUj;Jt cgfuzj;jpd; toq;fYf;fhd ngWif mwptpj;jy;
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tHj;jf mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;

10 thbfs; nfhz;l kpd; caHj;jpfs; 

,uz;il mfw;wp jFjpahd 

,lnkhd;wpy; fsQ;rpag;gLj;jy;

nfhOk;G 02> nthf;N\hy; tPjp> $l;LwT nkhj;j tpw;gidj; 
jhgdj;jpd; 10 khb kpd; caHj;jpfs; 02I mfw;wp jFjpahd 
miktplnkhd;wpy; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhfj; jifikAs;s 
tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

01.  ,yf;fk; 27> nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G 02 vd;w 
Kfthpf;F tp[ak; nra;J ghPl;rpj;Jg; ghHj;J> ,k;kpd; 
caHj;jpfs; ,uz;il mfw;Wtjw;fhd nrytpdk; kw;Wk; 
mjw;fhd rptpy; Ntiyfspw;fhd nrytpdk; vd;gd 
jdpj;jdpahff; Fwpg;gpl;L> ,f;fUkj;jpw;fhd cq;fs; 
gpNuuizfisf; Fwpg;gpl;L cq;fs; fbjj;jiyg;gpy; 
jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 - 3.00 tiu kpd; 
caHj;jpfis Nehpy; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Rakhfj; 
jahhpj;Jg; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2021.11.26 
Kjy; 2021.12.10 tiu> $l;LwT nkhj;j tpw;gidj; 
jhgdj;jpd; 07Mk; khbapYs;s ngWifg; gphptpy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. 
2021.12.13 md;W ez;gfy; 12.00 kzpf;F tpiy 
kDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt mit mt;Ntisapy; 
r%fkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; 
fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  midj;J tpiykDf;fSlDk; &gh 20>000/- ,w;fhd 
gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

jiytH>
ngWiff;FO>
,yf;fk;: 27> nthf;N\hy; tPjp> 
nfhOk;G-02.
,yq;if.

ngWif mwptpj;jy;

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; 
ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
NrdGu> %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw; fy;tp gapw;rp epiyaj;jpy; 

MNyhrid myif (Counseling Unit)  epHkhzpj;jy;

(xg;ge;j ,yf;fk;: 04-03-13-2021/CT47)

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; 22.4 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lr; 

nryTilaJkhd ~~NrdGu> %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw; fy;tp 

gapw;rp epiyaj;jpy; MNyhrid myif  eph;khzpj;jy;|| vDk;  

NtiyfSf;fhf jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; 

jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiytH NfhUfpwhh;.

 eph;khzf; fhyk; 119 ehl;fs;.

2.  Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. 

,g;ngWifapd; nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Fiwthf ,Ug;gjdhy; 04/2016 (iii) kw;Wk; 03/2020Mk; ,yf;f mur 

epjp Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa 

Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;ggLk;.

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd 

Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ 

vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba 

eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy;  (CIDA)  ePH; 
toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G Jiwapy;  C6 my;yJ C5 jug; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

  nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 3Mk; ,yf;f 

xg;ge;j tpjpfs; gw;wpa xg;ge;jr; rl;lj;jpd; ngWif tpjpfspd; gpufhuk;; 

jk;ikg; gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. gjpTr; rhd;wpjopd; %yg; 

gpujpia (Original Certifi cate of PCA 03) Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. PCA 03 gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUf;Fk; ,e;jg; ngWif ifaspf;fg;gl khl;lhJ

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; kl;lf;fsg;G> kz;Kid tlf;F tsTfs;> 

gpuNjr nrayfk;>  fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 4)> gpujk 

nghwpapayhsh; mYtyfk;> gpujk nghwpapyhshplkpUe;J Nkyjpf 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. kw;Wk; mNj Kfthpapy; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk.; njhlh;G ,yf;fq;fs;: njhiyNgrp: 

065-2229801 njhiyefy;: 065-2229807

5.  kPsspf;fg;glhj Mwhapuk; &gh (&gh 6>000.00) fl;lzj;ij 

2021.11.26Mk;;; jpfjp Kjy; 2021-12-09Mk;;; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kl;lf;fsg;G> kz;Kid 

tlf;F tsTfs;> gpuNjr nrayfk;>  fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 

4)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk;> gpujk nghwpapyhsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

6.  Nfs;tpfis 2021-12-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blq;fs; 

jpizf;fsk;> 2k; khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 

2k; khb> fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; xg;ge;jf; fpisapy; tUif 

je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpapy; gq;Fgw;w njhpTnra;ag;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l 

fhyj;jpypUe;J 77 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * 300>000.00 &gh njhiff;F

 * 2022 khh;r; 24Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 *  Nfs;tpj; jutpd; 16.2k; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 

Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l Nfs;tpg; gpiznahd;W 

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

9. tpiy$wy; Kbtiltjw;nfd eph;zapf;fg;gl;Ls;s Neuj;Jf;Ff; 

Fiwe;j gl;rk; xU kzpj;jpahyj;Jf;F Kd;dNu ghJfhg;Gr; 

Nrhjidfspd; epkpj;jk; ~~nrj;rpwpgha|| tsTf;Fs; te;JtpLkhW 

tpiy$Weh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

nghwp. vk;.vr;.vk;. ,];kapy;>
fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>
fl;blq;fs; jpizf;fsk;>
2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”> gj;juKy;iy. 
www.buildings.gov.lk

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy; JICA epjpaplg;gl;l
 fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; 

(fld; ,yf;fk;: SL-P 116)
nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid> Cth khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpfjp: 29-11-2021

fld; xg;ge;j ,yf;fk;: SL-P 116
 IFB No: SL -P116/UVA/RR/2019/01 
 IFB No: SL- P116/UP2/AW/2020/ 05
  IFB No: SL- P116/UVA/WS/2020/03
  IFB No: SL- P116/ UVA/WS/2020/08

1.  tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd epWtdj;jplkpUe;J (JICA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ tsh;r;rpngWk; 
gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw Cth khfhzj;jpYs;s  
kPf`fpTy gpuNjr rigapYs;s fpuhkpa tPjpfis Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; kPf`fpTy fpuhk Nritahsh; gphptpYs;s ePH;g;ghrd Kiwikia Nkk;gLj;Jjy; 
kw;Wk; kpad;fe;Ju cg jpl;lk;>   Ngunkj thrdhfk cg jpl;lk;   ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;  Nghd;w gzp xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s 
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; ODA fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd topfhl;bfSf;fikthf eilKiw %yk; elhj;jg;gLtJld; fld; 
cld;gbf;ifapy; tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s tsehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Fngw;wyhk;. 

3.  gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Cth khfhzj;jpd; rhh;gpy; khfhz 
ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

 i.  nghjp ,yf;fk;: SL -P116/UVA/RR/2019/01

   nraw;wpl;l mKyhf;fj;jpd; 1Mk; gbepiyapd; xU gFjpahf Cth khfhzj;jpYs;s gJis khtl;lj;jpd; kPf`fpTy gpuNjr rigapYs;s mf;fycy;nghj;j 
vdg; ngahplg;gLk; 3.95 fp.kP> r%f mZfy; ghijia eph;khzpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyfis mKy;gLj;Jjy;. kz; Ntiyfs;> Gjpa tPjp cg-mbj;jsk; 
kw;Wk; Gjpa  nfhq;fpwPl; eilghij> jw;NghJs;s m];Nghy;l; tPjpapd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; epyf;fPo; nfhq;fpwPl; %yk; NknyOg;gg;gl;L 2 vz;zpf;ifahd 
3 kPw;wh; tYt+l;lg;gl;l nfhq;fpwPl; ];nyg; kjFfis Gduikg;gjw;fhd Vw;ghLfs;> 17 vz;zpf;ifahd kjFfs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; FWf;Ff; fhy;tha;fspd; 
jpUj;jNtiyfs;. 80 kPw;wUf;F Nkw;gl;l nfhq;fpwPl; jLg;Gr; RtiuAk; eph;khzpj;jy;.   (~~Ntiy||)

 ii. nghjp ,yf;fk;: SL- P116/UP2/AW/2020/05

   fe;jnfl;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpd; jby;y fpuhk Nrtfh; gphptpYs;s jby;y> Gy;Ny vy> nrhuzhnjhl;l gpuNjr nrayhsh; gphptpd; Nghypaj;j fpuhk Nrtfh; 
gphptpYs;s Nghypaj;j> kPf`fpTy gpuNjr nrayhsh; gphptpd; fYf`fe;Ju fpuhk Nritahsh; gphptpYs;s fYf`fe;Ju fpuhkq;fspd; ePH;g;ghrd Nkk;gLj;jy; 
Kiwikfis eph;khzpj;jy; kw;Wk; epiwT nra;jy;.

 iii. nghjp ,yf;fk;: SL- P116/UVA/WS/2020/03

   cs;sPh;g;G Vw;ghLfs;> Roughing tbfl;bAld; $ba ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjp>  jiuf;fPo; ePh;j; jhq;fp>  FNshhpNdl;lh; fl;blk;> fsQ;rparhiy 
kw;Wk; gy> tya jiuf;fPo; jhq;fpfs;> ,ize;j rptpy; Ntiyfs; kw;Wk; ghpkhw;wk; kw;Wk; tpepNahfj;jpw;fhd Foha; tiyaikg;Gfs; kw;Wk; 
,ae;jpuj;jpdhy; ,af;fg;gLk; jput FNshhpNdl;lh;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;  vd;git cl;gl kpad;fe;Ju cg jpl;l ePh; toq;fy;  jpl;lj;ij 
eph;khzpj;jy;. 

 iv. nghjp ,yf;fk;: SL- P116/UVA/WS/2020/08

   cs;sPh;g;G Vw;ghLfs;> Roughing tbfl;bAld; $ba ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjp>  jiuf;fPo; ePh;j; jhq;fp>  FNshhpNdl;lh; fl;blk;> fsQ;rparhiy 
kw;Wk; gy> tya jiuf;fPo; jhq;fpfs;> ,ize;j rptpy; Ntiyfs; kw;Wk; ghpkhw;wk; kw;Wk; tpepNahfj;jpw;fhd Foha; tiyaikg;Gfs; kw;Wk; 
,ae;jpuj;jpdhy; ,af;fg;gLk; jput FNshhpNdl;lh;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;  vd;git cl;gl kpad;fe;Ju cg jpl;l ePh; toq;fy;  jpl;lj;ij 
eph;khzpj;jy;.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> tpiykD Mtzq;fspy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNo ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 

njhlh;
,y.

nghjp ,y.

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;Gj; 
njhif

tpiy kDg;
gpiz

CIDA gjpT epjpaply; 
epytuk;

epjpaply; 
tsq;fs;

eph;khz mDgtk;

01 SL -P116/
UVA/ 

RR/2019/01

12>500.00 
,. &gh

1.5 kpy;ypad; 
,y. &gh 

tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; 
ehs; Kjy; 
147 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;

ngUe;njUf;fs; 
eph;khzj;jpy; Mff; 
Fiwe;jJ C4 juk; 
kw;Wk; ,yq;ifapy; 
fk;gdpg; gjpthshpdhy; 
toq;fg;gl;l gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk;  
PCA 3 gbtk;

fle;j 3 
tUlq;fspy; 

tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz 

epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 125 
kpy;. ,. &gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ fld; 
trjpapd;  

njhif Mff; 
Fiwe;jJ 33 
kpy;. ,. &gh

fle;j 5 tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf 
(xt;nthd;Wk; Mff; Fiwe;jJ 50 kpy;. 
,. &gh ngWkjpahd) g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
,jw;F epfuhd  Mff; Fiwe;jJ ,uz;L 
xg;ge;jq;fs;

02 SL- P116/
UP2/ 

AW/2020/05

18>000.00 
,. &gh

1.50 kpy;ypad; 
,y. &gh 

tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; 
ehs; Kjy; 
147 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;

1. ePh;g;ghrdk; kw;Wk; 
tbfhyikg;G fhy;tha; 
eph;khzj;jpy; Mff; 
Fiwe;jJ C4 juk; 
2. ,yq;ifapy; 
fk;gdpg; gjpthshpdhy; 
toq;fg;gl;l gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp  
PCA 3 gbtk; 

fle;j 3 
tUlq;fspy; 

tUlhe;j ruhrhp 
eph;khz 

epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 118 
kpy;. ,. &gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ fld; 
trjpapd;  

njhif Mff; 
Fiwe;jJ 

31.33 kpy;. ,. 
&gh

fle;j 7 tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
47 kpy;. ,. &ghtpw;Ff; Fiwahj  ,jw;F 
epfuhd  Mff; Fiwe;jJ xU xg;ge;jk;

03 SL- P116/
UVA/ 

WS/2020/03

30>000.00 
,. &gh

1.9 kpy;ypd; ,y. 
&gh 

(tpiykDf;fs; 
rkh;g;gpf;fg;gl;l 
,Wjp  ehs; 
Kjy; 119 
ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;)

1. ePh; toq;fy; kw;Wk; 
rhf;filj; Jiwapy; 
CIDA C4 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juk;
2.  ,yq;ifapd; 
kj;jpa my;yJ khfhz 
tpahghug; gjpT mjpfhu 
rigapd;  gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp 
3. PCA 3 gbtk; (,e;j 
tpiyf; NfhuYf;fhf 
1987,d; 3Mk; ,;yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;;jpd; fPo; 
xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; 
gjpT nra;jpUj;jy;)

2016 [dthp 
1Mk; jpfjp 

Kjy; 
mKyhFk; 

tifapy; fle;j 
5 tUlq;fspy; 
tUlhe;j ruhrhp 

eph;khz 
epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 145 
kpy;. ,. &gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ fld; 
trjpapd;  

njhif Mff; 
Fiwe;jJ 40 
kpy;. ,. &gh

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 
gpd;tUk; $Wfis jpUg;jpfukhf epiwT 

nra;jpUj;jy;. uPVC Foha;fs; toq;Fjy; 
kw;Wk; gjpj;jypy; Mff; Fiwe;jJ xU 
xg;ge;jk; my;yJ ,jw;F epfuhd Mff; 
Fiwe;jJ 10 fp.kP. ePskhd Foha; 
xg;ge;jk; kw;Wk;  fl;likg;G rptpy; 
Ntiyfs;> fsQ;rpaf; $Wfs;> trjpf; 
fl;bl Ntiyfs; kw;Wk; ngNuh rPnke;J 
jiu ePh;j;Njf;fk; cs;slq;fyhf Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk; 
jput FNshhpNdl;lh; Kiwikia 
toq;Fjy;> epWTjy; cs;slq;fyhd Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk; ,ize;j 
Ntiyfs;

04 SL- P116/
UVA/ 

WS/2020/08

30>000.00 
,. &gh

1.9 kpy;ypd; ,y. 
&gh 

(tpiykDf;fs; 
rkh;g;gpf;fg;gl;l 
,Wjp  ehs; 
Kjy; 119 
ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;)

1. ePh; toq;fy; kw;Wk; 
rhf;filj; Jiwapy; 
CIDA C4 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juk;
2.  ,yq;ifapd; 
kj;jpa my;yJ khfhz 
tpahghug; gjpT mjpfhu 
rigapd;  gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp 
3. PCA 3 gbtk; (,e;j 
tpiyf; NfhuYf;fhf 
1987,d; 3Mk; ,;yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;;jpd; fPo; 
xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; 
gjpT nra;jpUj;jy;)

2016 [dthp 
1Mk; jpfjp 

Kjy; 
mKyhFk; 

tifapy; fle;j 
5 tUlq;fspy; 
tUlhe;j ruhrhp 

eph;khz 
epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 156 
kpy;. ,. &gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ fld; 
trjpapd;  

njhif Mff; 
Fiwe;jJ 31.5 
kpy;. ,. &gh

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 
gpd;tUk; $Wfis jpUg;jpfukhf epiwT 

nra;jpUj;jy;. uPVC  Foha;fs; toq;Fjy; 
kw;Wk; gjpj;jypy; Mff; Fiwe;jJ xU 
xg;ge;jk; my;yJ ,jw;F epfuhd Mff; 
Fiwe;jJ 10 fp.kP. ePskhd Foha; 
xg;ge;jk; kw;Wk;  fl;likg;G rptpy; 
Ntiyfs;> fsQ;rpaf; $Wfs;> trjpf; 
fl;bl Ntiyfs; kw;Wk; ngNuh rPnke;J 
jiu ePh;j;Njf;fk; cs;slq;fyhf Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk; 
jput FNshhpNdl;lh; Kiwikia 
toq;Fjy;> epWTjy; cs;slq;fyhd Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk; ,ize;j 
Ntiyfs;

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; vd;gtw;iw  gJis> 37/2, 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkidapd; khfhz nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 055 2232490> 

kpd;dQ;ry;: ridepuva@gmail.com. 
5.  Nkw;gb ml;ltizapy; (1) 3Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr;   nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021-11-29Mk;; jpfjp Kjy; 2021-12-20Mk; jpfjp tiuapyhd 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJthd epge;jidfspYs;s Vw;ghLfNs Ntiyfspd; ngWiff;fhd [g;ghdpd; ODA  fld;fspd; 
fPo; epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfshFk;.

7.  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ nghjp ,yf;fk; ........... 

(Nkw;gb ml;ltizapd; gpufhuk;) nghjpf;fhd tpiyf;Nfhuy;||   vdf; Fwpg;gpl;L ~~tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> 

37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> gJis||  vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Nkw;gb miktplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 

2021-12-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy tpiykDf;fSlDk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapd; 04Mk; 

gphptpd; gpufhuk; tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l epge;jidfsw;w cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs;  gJis> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> khfhz nraw;wpl;lg; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; 

cld; jpwf;fg;gLk;. 

9.  gJis> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> jpl;l mKyhf;fy; myfpy;; 2021-12-07Mk; 

jpfjp tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; gpd;tUk; Neuq;fspy; ,lk;ngWk;. 

 xg;ge;j ,yf;fk; : SL -P116/UVA/RR/2019/01 -  K.g. 10.00 - K.g. 10.30

 xg;ge;j ,yf;fk; : SL- P116/UP2/AW/2020/05 -  K.g. 10.30 - K.g. 11.00 

 xg;ge;j ,yf;fk; : SL- P116/UVA/WS/2020/03 -  K.g. 11.30 - K.g. 12.00

 xg;ge;j ,yf;fk; : SL P116/UVA/WS/2020/08  -  K.g. 11.30 - K.g. 12.00

 
gpujhd nrayhsh;>

gpujhd nrayhsh;  mYtyfk;>

Cth khfhz rig>

u[ tPjp> gJis.

kpd;dQ;ry;: ridepuva@gmail.com
njhiyNgrp: 055-2232490 njhiyefy;: 055-2232490

jpfjp: 2021-11-29



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 29ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் 
டெஸ்ட் ம�ாட்டியய டெற்றிக்டகாணெ 
இலஙயக அணி, டதாெயர டெற்றிக்டகாள் -
ளும் முயனப்புென் இன்று திஙகட்கிழயே 
(29) இரணொெது டெஸ்ட் ம�ாட்டியில் கள-
மிறஙகுகிறது.

முதல் ம�ாட்டியில் 187 ஓட்ெஙகள் 
வித்தியாசத்தில் இலகுொன டெற்றியய 
இலஙயக அணி ட�ற்றிருந்த ம�ாதும், �லம் 
மிக்க மே.தீவுகள் அணி இந்த ம�ாட்டியில் 
இலஙயக அணிக்கு கடுயேயான சொயல 
டகாடுக்க காத்திருக்கிறது.

கெந்த 2005ம் ஆணடிலிருந்து மேற்கிந் -
திய தீவுகளுக்கு எதிராக வியளயாடிய எந்-
தடொரு டெஸ்ட் டதாெயரயும், இழக்காத 
தஙகளுயெய சாதயனயய இந்த டதாெரி-
லும் இலஙயக அணி முதல் ம�ாட்டியில் 
ட�ற்ற டெற்றியுென் டதாெர்கின்றது.

 இலஙயக அணிக்கு எதிராக மே.தீவுகள் 
அணி 11 டெஸ்ட் ம�ாட்டிகளில், இலஙயக 
ேணணில் வியளயாடியுள்ளதுென், 7 ம�ாட்-
டிகளில் இலஙயக அணி டெற்றிட�ற்றுள்ள-
துென், 4 ம�ாட்டிகள் சேனியலயில் முடிெ -
யெந்துள்ளன. எனமெ, இலஙயக ேணணில் 
இதுெயரயிலும் டெற்றிட�றாத மே.தீவுகள் 
அணி, இந்த ம�ாட்டியில் டெற்றிட�ற்று தங-
களுயெய மோசோன சாதயனயய தகர்க்க 
காத்திருக்கிறது.

இலஙயக அணியின் தயலயே �யிற் -
றுவிப்�ாளர் மிக்கி ஆர்தர் இந்த டெஸ்ட் 
ம�ாட்டியுென் அணியின் தயலயே �யிற்று-
விப்�ாளர் �தவியிலிருந்து விலகுகின்றார். 
எனமெ, இந்த ம�ாட்டியில் டெற்றியுென் 
அெருக்கு வியெடகாடுக்க இலஙயக அணி 
எதிர்�ார்த்துள்ளது.

முதல் ம�ாட்டியில் திமுத் கருணாரத்ன, 
அஞடசமலா டேதிவ்ஸ், தனன்்ஜய டி 
சில்ொ ேற்றும் ட�தும் நிஸ்்ஸஙக ம�ான்ற 
துடுப்�ாட்ெ வீரர்கள் பிரகாசித்திருந்தது -
ென், சுழல் �ந்துவீச்சும் சிறப்�ாக அயேந் -
திருந்தது.

இந்த பிரகாசிப்பின் மூலம் கியெக்கப் -
ட�ற்ற இந்த டெற்றியுென், ஐசிசி டெஸ்ட் 

சம்பியன்ஷிப்பின் புள்ளிப்�ட்டியலில், 
இலஙயக அணி முதலிெத்துக்கும் முன்மன -
றியுள்ளது. எனமெ, இரணொெது ம�ாட் -
டியில் டெற்றிட�ற்றால், தஙகளுயெய 
டெற்றி சதவீதத்யத 100 வீதோக டகாணடு, 
இலஙயக அணியால், டதாெர்ந்தும் முதலி -
ெத்யத ெகிக்க முடியும்.

 முதல் ம�ாட்டிக்கான இலஙயக டெஸ்ட் 
குழாத்திலிருந்து துஷேந்தே சமீர, சுமிந்த 
லக்ான், டராமேன் சில்ொ, கமில் மிஷரா 
ேற்றும் அசித ட�ர்னாணமொ ஆகிமயார் 
விடுவிக்கப்�ட்டுள்ளனர். எனமெ, 
அணியில் குயறந்தது ஒரு ோற்றம் ஏற்� -
டுத்தப்�ெலாம். குறிப்�ாக, துஷேந்த சமீ -
ரவுக்கு �திலாக மேலதிக துடுப்�ாட்ெ 
வீரராக சரித் அசலஙக டெஸ்ட் அறிமு -
கத்யத ட�றுொர் என எதிர்�ார்க்கப்� -
டுகிறது.

கருணாரத்ன இறுதியாக வியளயாடிய 
6 டெஸ்ட் இன்னிஙஸ்களில், 66, 118, 
244, 75, 147 ேற்றும் 83 என ஓட்ெஙகயள 
குவித்துள்ளார். நீணெ நாட்களுக்கு பின்னர் 
டெஸ்ட் ம�ாட்டிகளில் வியளயாடினா -
லும், இெரது ஓட்ெக்குவிப்பு சிறப்�ாக 
அயேந்து ெருகின்றது. இந்த ஆணடு 11 
இன்னிஙஸ்களில் 77.63 என்ற சராசரியில், 
854 ஓட்ெஙகயள குவித்துள்ளார். எனமெ, 
இந்த ம�ாட்டியிலும், இலஙயக அணிக் -
காக அதிகம் எதிர்�ார்க்கப்�டும் வீரராக 
உள்ளார். மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் 
கெந்தகால மோசோன டெஸ்ட் பிரகாசிப்பு 
இந்த டதாெரிலும் டதாெர்கிறது. குறிப் -
�ாக, முதல் டெஸ்ட் ம�ாட்டியில், �ந்துவீச் -
சாளர்கள் சிறப்�ாக டசயற்�ட்டிருந்தாலும், 
துடுப்�ாட்ெ வீரர்கள் மசாபிக்க தெறியிருந் -
தனர். முதல் டெஸ்ட் ம�ாட்டியில் முதல் 
இலக்க துடுப்�ாட்ெ வீரர்கள் மசாபிக்காத 
காரணத்தால், ம�ாட்டியய சேப்�டுத்துெ -
தற்கான ொய்ப்பும் மே.தீவுகள் அணிக்கு 
குயறந்திருந்தது. இமதமெயள, இலஙயக 
ேணணில் கியெத்துள்ள டதாெர் மதால் -
விகள் அெர்களுக்கு கடுயேயான அழுத் -
தத்யத டகாடுத்துள்ளது. எனமெ,  இரண -

ொெது டெஸ்ட் ம�ாட்டியில் பிரகாசித்து 
டதாெயர சேப்�டுத்தும் முயற்சியய 
மேற்டகாள்ள மே.தீவுகள் அணி தயாராகி -
ெருகின்றது. மேற்கிந்திய தீவுகள் சார்பில் 
ோற்றஙகயள ஏற்�டுத்துெதற்கான ொய்ப் -
புகள் குயறொக உள்ளது. குறிப்�ாக, முதல் 
ம�ாட்டியில் தயலயில் �ந்து தாக்கியதன் 
காரணோக அணியிலிருந்து டெளிமயறிய 
ட்ஜரமி டசாடலன்மோ மீணடும் அணிக்கு 
திரும்புொர் என எதிர்�ார்க்கப்�டுகிறது.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் சுழல் �ந் -
துவீச்சு சகலதுயற வீரர் டராஷென் மசஸ் 
துயணக்கணெஙகளில் சிறந்த பிரகாசிப்ய� 
டெளிப்�டுத்தக்கூடிய வீரர். குறிப்�ாக, 
முதல் டெஸ்ட் ம�ாட்டியின் முதல் இன் -
னிஙஸில் தன்னுயெய ஐந்து விக்டகட் பிர -
தியயயும் யகப்�ற்றியிருந்தார்.

�ந்துவீச்சில் ோத்திரமின்றி டெஸ்ட் 
ம�ாட்டிகளில் சிறந்த துடுப்�ாட்ெத்யத 
டெளிப்�டுத்தக்கூடிய திறயேயய இெர் 
டகாணடிருந்தாலும், முதல் ம�ாட்டியில் 
அெரால் துடுப்�ாட்ெத்தில் மசாபிக்க முடி -
யவில்யல. எனமெ, இரணொெது டெஸ்ட் 
ம�ாட்டியில் சிறந்த பிரகாசிப்ய� டெளிப்� -
டுத்துொர் என எதிர்�ார்க்கப்�டுகிறது.

முதல் டெஸ்ட் ம�ாட்டியில் இலஙயக 
அணி டெற்றிட�ற்றதன் மூலம் அணியின் 
நம்பிக்யக ேட்ெம் அதிகரித்துள்ளது. 
குறிப்�ாக இளம் சுழல் �ந்துவீச்சாளர்க -
ளாக இருந்தாலும், காலி யேதானத்தில் 
சிறந்த பிரகாசிப்ய� டெளிப்�டுத்தினர். 
எனமெ, இந்த ம�ாட்டியில் டெற்றிட�ற்று, 
டதாெயர யகப்�ற்றுெதுென், ஐசிசி 
டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப்புக்கான புள்ளிகளி -
லும் இலஙயக அெதானம் டசலுத்தும்.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியய ட�ாறுத் -
தெயர, முன்னணி துடுப்�ாட்ெ வீரர்கள் 
மசாபிக்க தெறியயே ஏோற்றேளித்திருந் -
தது. எனினும், தற்ம�ாது, ஆடுகளம் ேற்றும் 
காலநியல டதாெர்பில் சிறந்த சிந்தயன 
இருப்�தால், இந்த ம�ாட்டியில் டெற்றி -
ட�ற்று, டதாெயர சேப்�டுத்தும் முயனப் -
புென் மேற்கிந்திய தீவுகள் களமிறஙகும்.

இலங்கை-மேற்கிந்திய தீவுகைள் மேோதும்
இரண்ோவது ட்ஸ்ட் ம�ோட்டி இன்று கைோலியில்

நிந்தவூர் குறூப் நிரு�ர் 

57 ஆெது  இலஙயக இராணுெ �யெயனி டேய்ெல்லுநர் 
ம�ாட்டியில் 10 அம்ச ம�ாட்டியில் �ஙகு�ற்றிய நிந்தவூயர 
மசர்ந்த எம்.ஐ.எம்.அ்ஸான் 6892 புள்ளிகயள ட�ற்று தஙகப்� -
தக்கத்யத சுவிகரித்துள்ளார். கெந்த 22ம் திகதி முதல் 26ஆம் 
திகதிெயர டகாழும்பில் இெம்ட�ற்ற இந்த ம�ாட்டிகளில் 
இராணுெ�யெயணியின் மின்சார ட�ாறியியல் பிரிவு �யெய -
ணியய பிரதிநிதித்துெப்�டுத்தி இெர் கலந்து டகாணொர்.

இவ் ம�ாட்டியில்  எம்.ஐ.எம்.அ்ஸான் 7 முதலிெஙகயள -
யும் 3 இரணொமிெஙகயளயும் ட�ற்று டோத்தோக   முதன் 
முயறயாக தஙகப்�தக்கத்யத சுவிகரித்துள்ளதுென் நிந்தவூர் 
சார்�ாக 10 அம்ச ம�ாட்டிகளில்  தஙகப் �தக்கம் ட�றும் முதல் 
வீரரும் இெர் ஆொர்.

அத்துென் இலஙயகயின் 10 அம்ச டேய்ெல்லுநர் தர நியல -
யிலும் முதலிெத்யத ட�ற்றுள்ளமதாடு மதசிய டேய்ெல்லுனர் 
குழுவுக்கும் இெர் டதரிவு டசய்யப்�ட்டுள்ளார். இெர் நிந்தவூர் 
லகான் வியளயாட்டு கழகத்யத மசர்ந்தெர் என்�து குறிப்பிெத் -
தக்கது.

57 ஆவது  இலங்கை இராணுவ ப்ையனி 

டேயவல்லுநர் ம�ோட்டியில் 
அஸோன் தஙகைப�தககைம் டவன்்ோர்(கல்மநெ தினகரன் விமசெ நிரு�ர் )

�ளளுடெெ டராடலக்ஸ் வியளயாட்டுக்கழகத்தினால் நான்காெது 
முயறயாகவும்  நொத்தப்�ட்ெ �ளளுடெெ  டராடலக்ஸ் பிரிமீயர் லீக் 
கிரிக்டகட் சுற்றுப் ம�ாட்டி அணயேயில் �ளளுடெெ ட�ாது வியள-
யாட்ெரஙகில் நயெட�ற்றது.இதில் ஆறு அணிகள் கலந்து டகாண -
ெதுென் கெந்த் 22 ஆம் திகதி நயெட�ற்ற  இறுதிப் ம�ாட்டியில் 
அமத கணகள் அணியும், பூம் பூம் எேரயிட்ஸ் அணியும்  தகுதி ட�ற்று 
ம�ாட்டியிட்ெதுென்  அமத கணகள் அணி  இவ்ெருெத்திற்கான �ள -
ளுடெெ  டராடலக்ஸ் பிரிமீயர் லீக் டெற்றிக் கிணணத்யத சுவீகரித்துக் 
டகாணெது.

இன நல்லுறயெ ஏற்�டுத்தும் ெயகயில் சுகாதார ெழிகாட்ெல்களுக்-
கயேய இக்கிரிக்டகட் ம�ாட்டித் டதாெர் நயெட�ற்றது.

  டககிராெ பிரமதசத்திலுள்ள  பிர�ல  வியளயாட்டுக்கழகஙகயளச் 
மசர்ந்த சகலதுயறயிலும் திறயே காட்டும்   சிஙகள,முஸ்லிம் கிரிக்டகட் 
வீரர்கயள இயணத்து இந்த கிரிக்டகட் சுற்றுப் ம�ாட்டி ெருொ ெருெம் 
நொத்தப்�ட்டு ெந்ததுென் டகாமரானா டதாற்று காரணோக இத்டதாெர் 
2020 ஆம் ஆணடு நயெட�றவில்யல.என்றாலும் இந்த ஆணடு கால-
னியலயும் �ராது நொத்தப்�ட்ெது.

இப்ம�ாட்டித் டதாெரில்  ஆறு அணிகள் கலந்து டகாணெதுென், 
ஒவ்டொரு அணியிலும் நான்கு டெளியூர் வீரர்களும் ஏழு உள்ளூர் வீரர்-
களும் கலந்து டகாணெனர். லீக் முயறயில் நெந்த இந்த கிரிக்டகட் 
சுற்றுப் ம�ாட்டியில்   இறுதிப் ம�ாட்டியில் அமத கணகள் அணியும் 
பூம்,பூம் எேரயிட்ஸ் அணியும் கலந்து டகாள்ள தகுதி ட�ற்றன. இதில் 
முதலில் துடுப்ட�டுத்தாடிய பூம் பூம் எேரயிட்ஸ் அணி தேக்கு ெழங -
கப்�ட்ெ ஆறு ஓெர்களில் ஆறு விக்டகட்டுக்கயள இழந்து 58 ஓட்ெஙக -
யளப் ட�ற்றுக் டகாணென. 

இதில் அணித்தயலெர் சி�ான் 33 ஓட்ெஙகயள அதி கூடிய ஓட்ெங -
களாக ட�ற்றுக் டகாணொர். �ந்து வீச்சில் அமத கணகள் சார்பில் ஒரு 
ஓெரில் 02 ஓட்ெஙகயள ேட்டும் டகாடுத்து நஸ்லின் 02  விக்டகட் -
டுக்கயளயும், ரிப்லான் ஒரு ஓெர் �ந்து வீசி 02  ஓட்ெஙகயள ேட்டும்  
டகாடுத்து 02 விக்டகட்டுக்கயளயும் யகப்�ற்றிக் டகாணெனர். �தி -
லுக்கு துடுப்ட�டுத்தாடிய அமத கணகள் அணி 3.4  ஓெர்களில் விக்டகட் 
எதுவும் இழப்பின்றி 59 ஓட்ெஙகயளப் ட�ற்று 10 விக்டகட்டுக்களி -
னால் இலகுொன டெற்றியய ட�ற்றுக் டகாணென. அமத கணகள் 
அணியில் மிகச் சிறப்�ாக துடுப்ட�டுத்தாடிய சொஹிர் ஆட்ெமிழக்-
காது 39 ஓட்ெஙகயளயும்,கசுன் ஆட்ெமிழக்காது 21 ஓட்ெஙகயளயும் 
ட�ற்று சிறப்�ான துடுப்�ாட்ெத்யத டெளிக்காட்டினர்.

இப்ம�ாட்டித் டதாெரில் சிறப்�ாட்ெக்காரராக டராடலக்ஸ் வியள-
யாட்டுக்கழகத்யதச் மசர்ந்த  ரஸ்மிகான் டதரிவு டசய்யப்�ட்ொர்.இெர் 
இத்டதாெரில் 254 ஓட்ெஙகயள ட�ற்றுக் டகாணெதுென் �த்து விக் -
டகட்டுக்கயளயும் யகப்�ற்றினார். 

இெர் டதாெரில் அதி கூடிய ஆறு ஓட்ெஙகள் 34 சிக்்ஸர் தேது துடுப் -
�ாட்ெத்தினால் தேது அணிக்கு ட�ற்றுக் டகாடுத்துள்ளார்.டதாெரில் 
அதி கூடுதலான 12 விக்டகட்டுக்கயள டராடலக்ஸ் அணியின் நஸ்லின் 
யகப்�ற்றிக் டகாணெதுென் இறுதிப் ம�ாட்டியின் சிறப்�ாட்ெக்காரராக 
அமத கணகள் அணியயச் மசர்ந்த  சொஹிர்   டதரிவு டசய்யப்�ட்ொர்.

பளளுவெெ  வ�ொவெக்ஸ் பிரிமீயர் லீக் 
வெற்றிக் கிண்ணத்தை
அததை கணகள் அணியினர் சுவீகரிப்பு

்பா�முகன கைஸ்்டார் விக்ளோடடு ைழைத்தின் ைால் ்பந்து அணியினருக்கு  
்தனவந்்தர் ஒருவரினால் வழஙைப்பட்ட  ஐம்ப்தாயிரம க்பறுமதிோன  ைா�-
ணிைக்ள வழஙகி கவக்கும நிைழ்வு ைழைத்தின் ்தக�வர் ஐ.எல்.எம.்பாயிஸ் 
ஆசிரிேர் ்தக�கமயில் இ்டமக்பறைது. இந்நிைழ்வில் ைழைத்தின்  அே�ாச-
ைர்ைள, உறுபபினர்ைள ை�ந்து கைாண்டு ைழை வீரர்ைளுக்ைான ைா�ணிகே 
வழஙகி கவத்்தனர்.
 (்ப்டம ்பா�முகன கிழக்கு தினைரன் நிரு்பர்)
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyhz;Lf;fhd epjpf; $w;Wfs;

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp> ,y. 265> Nthl; ,lk;> nfhOk;G-07.

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjpad;Ws;sthwhd epjp epiyikfs; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiw

 fhyk;

30/09/2021,y; 
cs;sthW

Kd;ida 

fhyk;;

31/12/2020,y; 
cs;sthW

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 83,065 105,548 
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjpfs;       -               -   
tq;fpapYs;s ,Ug;G 4,277,055 4,734,648 
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs;           -            -   
fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpr; nrhj;Jf;fs;

 - fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 1,573,165 2,068,720 
 - fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs; 1,486,333 779,708 
Vida tphpthd tUkhdk;; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l 

epjpapay; Mjdq;fs;
-   303,806 

,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l epjpapay; 

Mjdq;fs;
163,385 138,011 

Jizf; fk;gdpfspy; KjyPLfs;           -            -   
,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspy; KjyPLfs;           -            -   
Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 888,223 875,771 
Mjd gad;ghl;L chpikfs;   2,956  5,980 
Mjd KjyPLfs; 237,077 237,077 
ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs; 2,260    216 
gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs;           -            -   
Vida nrhj;Jf;fs; 19,524 16,231 
nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 8,733,043 9,265,716 
nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;baitfs; 413 391 
Mf;f epjpapay; fUtpfs;           -            -   
,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs;           -            -   
 - epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;lJ

 - epahag; ngWkjpapd; tbtikf;fg;gl;lJ

fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpg; nghWg;Gfs;

 - thbf;ifahsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 801,373 1,077,085 
 - Vida fld;ghLfSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 322,230 575,874 
Fj;jif nghWg;Gfs; 4,264 6,734 
toq;fpa fld; gj;jpuq;fs; 89,558 134,526 
,isg;ghwy; eyd;Ghpfs; 32,785 29,530 
eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs; 310,575 363,667 
gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs; 853 995 
Vida Vw;ghLfs;           -            -   
Vida nghWg;Gfs; 440,261 547,065 
Jiz epWtdq;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait           -            -   
nkhj;jg; nghWg;Gfs; 2,002,312 2,735,867 
gq;Fhpik

mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk; 3,805,290 3,805,290 
epajpr; rl;l xJf;f epjpak; 262,526 253,750 
V.tp.t. xJf;fk; 65,130 39,756 
gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha; 3,856,848 3,690,116 
Vida xJf;fq;fs; (1,259,063) (1,259,063)
gq;Fjhuh;fSf;fhd nkhj;j chpik 6,730,731 6,529,849 
fl;Lg;ghlw;w <LghL           -            -   
nkhj;j gq;Fhpik 6,730,731 6,529,849 
nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs; 8,733,043 9,265,716 
vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 4,012 34,020 
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

                 nkhj;j Copah;fspd; vz;zpf;if 106       107 

                 fpisfspd; vz;zpf;if 4        4 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 
fhyk;

01-01-2021     

Kjy; 

30-09-2021

tiu

Kd;ida 
fhyk;;

01-01-2020     

Kjy;            

30-09-2020

tiu

tl;b tUkhdk; 443,505 581,107 
tl;br; nrytpdq;fs; (43,571) (59,875)
Njwpa tl;b tUkhdk; 399,934 521,232 
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 1,990 2,610 
fl;lzk; kw;Wk; juFr; nrytpdq;fs; -   (211)
Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 1,990 2,399 
tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   
,yhgk; my;yJ el;lk; %ykhf tbtikf;fg;gl;l epjpapay; 

fUtpfspypUe;jhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   
Njwpa Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 10,964 9,555 
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk; 412,888 533,186 
ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs; 88,554 (29,958)
Njwpa nraw;ghl;L tUkhdk; 501,442 503,228 
Mszpr; nryTfs; (162,598) (143,033)
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdTfs; (6,944) (8,467)
Vida nrytpdq;fs; (51,030) (51,249)
epjpapay; Nritfs; kPjhd VAT, NBT kw;Wk; DRL f;F Kd;duhd nraw;ghl;L 

,yhgk; / (el;lk;)
280,870 300,479 

epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.Nr.thp (VAT) (56,374) (44,452)
VAT thpf;Fg; gpd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk;/ (el;lk;) 224,496 256,027 
,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk; -   -   
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 224,496 256,027 
tUkhd thpr; nrytpdq;fs; (48,987) (72,253)
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 175,509 183,774 
gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:

gq;Fhpikahsh;fs; 175,509 183,774 
xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ,yhgk; 21 22 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

01-01-2021     

Kjy; 

30-09-2021

tiu

01-01-2020     

Kjy;            

30-09-2020

tiu

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 175,509 183,774

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs;

ntspehl;L nraw;ghl;L nkhopngah;g;G kPjhd ghpkhw;wy; tpj;jpahrk;

fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk; / (el;lk;)

fld; fUtpfspYs;s KjyPLfs; kPjhd Njwpa ,yhgk; / (el;lk;)
Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;lit

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; cs;s fld; 

fUtpfs;

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;itf;fg;gLj;jg;gl;l Vida tphpthd tUkhd 

tplaq;fs; rk;ge;jkhdit 

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs;

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l 

gq;Filik fUtpfspd; KjyPLfs; kPjhd epahag; ngWkjpapd; khw;wk; 25,373 10,871
,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

tbtikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs; kPJ tq;fpapd; 

nrhe;j fld; ,lh;fhg;gpy; gfph;e;jspf;fg;gl;l epahag; ngWkjpapd; khw;wk;

eyd;Ghpj; jpl;lq;fs; rhh;e;jit kPjhd cz;ikahd ,yhgk; / (el;lk;)
Kd;ida Copah;fspd; ,isg;ghw;W eyd;Ghpapd; kPs; kjpg;gPLfs;

Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk;

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;itf;fg;gLj;jg;glhj Vida tphpthd tUkhd 

tplaq;fs; rk;ge;jkhdit

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy; 25,373 10,871

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk; 200,882 194,645

2021 nrg;lk;gH 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;Fhpa gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W

  Mapuk; &gha;fspy;
$wg;gl;l %yjdk; / 
xJf;fg;gl;l %yjdk;

xJf;fq;fs;

nkhj;jk;

fl;Lg; 

ghlw;w 

tl;b

nkhj;j 

gq;Fhpik
 rhjhuz 

gq;Ffs;

xJf;fg; 
gl;l 

%yjdk;

epajpfs; 
rl;l xJf;f 

epjp

V.tp.t. 
xJf;fk;

kPs; 
kjpg;gPl;L 
xJf;fk;

gpbj;J 
itf;fg;gl;l 
tUtha;

Vida 
xJf;fq;fs;

01/01/2021 md;Ws;sthwhd kPjp

                  
820,446 

                 
2,984,844 

                     
253,750 

                       
39,757 

                     
907,127 

                 
3,690,115 

                
(2,166,190)

           
6,529,849 

                       
-   

          
6,529,849 

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;         

gUtj;jpw;fhd ,yhgk; / (el;lk;) -   -   -   -   -   175,509 -   175,509 -   175,509 

Vida gue;jstpyhd tUkhdk; (Njwpa thpapy;) -   -   -   23,373 -   -  23,373 -   23,373

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk; -   -   -   25,373 -   175,509 -   200,882 -   200,882

gq;Filikahsh;fSldhd ghpth;j;jid/ 
Neubahf gq;Filikapy; mq;fPfhpf;fg;gLfpd;wd.

toq;fpa gq;Ffs; / xJf;fg;gl;l %yjdj;jpd; mjpfhpg;G  -   -    -   -   -   -   -   -   

gad;gLj;jg;gl;l gfph;T tpUg;gq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

toq;fg;gl;l Nghd]; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

toq;fg;gl;l chpkq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

fhyg;gFjpapy; khw;wg;gl;l xJf;fq;fs; -   -   8,775 -   -   (8,775 ) -   -   -   -   

gq;Filikahsh;fSf;fhd gq;fpyhgk;                             
-   

                              
-   

                               
-   

                                
-   

                                
-   

                         
-   

                     
-   

                        
-   

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; 

kPs;kjpg;gPLfs; kPjhd ,yhgk; / (el;lk;) 
(fpua Kiw Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ) -   -   -    - -   -   - -   -

Vidaitfs; -   -   -    -   - - - - -

gq;Filikahsh;fSldhd nkhj;jg; ghpkhw;wq;fs; -   -   8,775 -   -   (8,775 ) -   -   -   -   
 
30/09/2021 md;Ws;sthwhd kPjp 820,446 2,984,844   262,526 65,130 907,127 3,856,849 (2,166,190) 6,730,731 -   6,730,731 

2021 nrg;lk;gH 30Mk; cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T 

m. tq;fp - 30/09/2021

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 83,065 83,065 

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -   

tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 4,277,055 4,277,055 

topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 1,573,165 1,573,165 
fld; fUtpfs; 1,486,333 1,486,333 

gq;Filik fUtpfs; 163,385 163,385 
Adpl; bu];l; KjyPLfs; -   -   

nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,419,618 -   163,385 7,583,003 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 413 413 

Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -   

fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;

  - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait 801,373 801,373 

  -  Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 322,230 322,230 

toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 89,558 89,558 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk;; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd fhRg; gha;r;ry;; $w;W

 
 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 
fhyk;

30/09/2021 

Kd;ida 
fhyk;;

30/09/2020
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;

thpf;F Kd;duhd ,yhgk; 224,495 256,026 
rPuhf;fq;fs;:

thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh 
tplaq;fs; (81,453) 42,460 
nraw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs; 635,591 (2,652)
nraw;ghl;L nghWg;Gfspd;; khw;wq;fs; (684,017) (105,998)
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspd; ,yhgj;jpd; gq;F  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspd; gq;fpyhg tUkhdk;  -   -   
fPo;epiyf; fld;fSf;fhd tl;br; nrytpdq;fs;  -   -   
Kd;ida tUlj;jpw;fhd rPuhf;fq;fs;  -   -
eyd;Ghpj; jpl;lq;fis ikag;gLj;jp nrYj;jpa gq;fspg;G  -   -
nrYj;jpa thp (102,221) (123,993)
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J cUthf;fg;gl;l 
Njwpa fhR

(7,605) 65,844 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT (15,872) (1,017)
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid 
%ykhd ngWiffs;

3,518  -   

epjp KjyPLfspypUe;jhd nfhs;tdTfs;  -    -   
Kjph;tpd;NghJ tpw;gidf;Fs;s epjp KjyPLfspypUe;jhd 
ngWiffs;

 -    -   

mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT (2,544) -
Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; 
KjyPl;Lg; ngWiffspd; Njwpa fhRg; gha;r;ry;

 -   -

Jiz epWtdq;fis mfw;WtjpypUe;jhd Njwpa fhRg; 
gha;r;ry;

 -    -   

,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fis 
mfw;WtjpypUe;jhd ngWiffs;

 -    -   

Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;J 
ngwg;gl;l gq;fpyhgk;

 -    -   

Mjd KjyPLfspd; nfhs;tdT - -

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd 
Njwpa fhR (gad;gLj;jpait)

(14,899) (1,017)

epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd 
Njwpa ngWiffs;

-   -   

toq;fg;gl;l Vida gq;Filik fUtpfspypUe;jhd 
Njwpa ngWiffs;

-   -   

toq;fg;gl;l Jiz epWtdf; fld;fspypUe;jhd 
Njwpa ngWiffs;

-   -   

Jiz epWtdf; fld;fspd; kPs;nrYj;Jif -   -   
Jiz epWtdf; fld;fSf;Fr; nrYj;jpa tl;b -   -   
fl;Lg;ghlw;w Mh;tq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
jha; epWtd gq;Fjhuh;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
Vida gq;Fhpik fUtp chpikahsh;fSf;Fr; 
nrYj;jpa gq;fpyhgk;

-   -   

Vidait -   -   
epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR 
(gad;gLj;jpait)

-   -   

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa 
mjpfhpg;G/(FiwT)

(22,504) 64,827 

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; 
fhRf;Fr; rkkhditfs;

105,156 18,730 

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; 
fhRf;Fr; rkkhditfs;

82,652 83,557 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd itg;Gfspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G

fhyg; gFjp 

30-09-2021

Kd;ida 

tUlk;

31-12-2020

cw;gj;jp hPjpapy; 

Nfhuy; itg;Gfs;          -                         -   
Nrkpg;G itg;Gfs; 232,827 328,742 
epiyahd itg;Gfs; 270,616 453,204 
gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpapd; itg;Gfs; (PSDB) 297,930 295,139 

nkhj;jk; 801,373 1,077,085 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk; jpfjp jpfjpad;W cs;sthwhd flg;ghLfs;> 
vjph;ghuhjitfs; kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G> fld;fs; kw;Wk; 

Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;
elg;G 

fhyg; gFjp 
30-09-2021

Kd;ida 
tUlk;
31-12-2020

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; 
Kw;gzq;fs;

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

Nkyjpfg; gw;W -   -   
jtizf; fld;fs; 1,418,759 1,896,408 
ngwNtz;ba thliff; Fj;jiffs; 336,077 521,293 
fld; ml;ilfs; -   -   
mlFr; Nritfs; 7,253 38,607 
gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpfspd; 
fld;fs; (PSDP) 993,714 998,606 
tPlikg;Gf; fld;fs; 31,109 44,482 
Copah; fld;fs; 271,384 149,147 
nkhj;jk; 3,058,296 3,648,543 
epiy hPjpahf fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; 
ngWkjp Fiwg;G

fop: 1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (92,511) (110,947)
    2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (31,276) (75,874)
 3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (1,361,345) (1,393,001)
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; Njwpa ngWkjp 1,573,165 2,068,720 
fhyg;gFjpf;fhd ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;

1k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 110,947 105,815 

tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) (18,437) 5,133 

,Wjp kpFjp 92,511 110,947 
2k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 75,874 43,030 

tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) (44,597) 32,843 

,Wjp kpFjp 31,277 75,874 
3k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 1,393,001 1,388,409 

tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) (26,765) 19,423 

Vida efh;Tfs; (4,892) (14,831)

,Wjp kpFjp 1,361,345 1,393,001 

nkhj;j ngWkjp Fiwg;G 1,485,132 1,579,823 

2021 nrg;nlk;gH 30Mk;; jpfjpad;Ws;sthW njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; 
Fwpfhl;bfs; (xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)

tplaq;fs; 30/09/2021 31/12/2020

xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;)

  nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I) 5,056,075 5,357,996
  mLf;F 1 (Tier I) %yjdk; 5,056,075 5,357,996
  nkhj;j mbj;js %yjdk; 5,056,075 5,357,996
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%)  

nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j 

Njit 7%)
90% 82%

mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%) 90% 82%

nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.50%) 90% 82%

me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%) 55% 48%

xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik

epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;) 4,579,259 4,857,185 

epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % 
(Fiwe;j Njitg;ghL 20%)

669% 511%

nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J 

- &gh |000

292,766 296,371

jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j 

Njit 100%) 
1070% 567%

Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 124% 192%

 nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  
(Njwpa Ia tl;b)

22% 21%

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  
(Ia tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; Njwpa tl;b)                 

-2% -1%

fld; ngWkjp Fiwg;G (fl;lk; 3) tpfpjk; % 4% 6%
fl;lk; 3 fld; tpfpjk; % ,w;fhd ngWkjp Fiwg;G (fl;lk; 3) 80% 72%
,yhgj; jd;ik

tl;b vy;iy %                   8% 10%
nrhj;Jf;fspd; kPjhd tUtha; (thpf;F Kd;), %              3% 5%

gq;Filik kPjhd tUtha; % 5% 7%

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

,yq;if Nrkpg;G tq;fpiar; Nrh;e;j jiyth;> nghJ Kfhikahsh;/ gpepm kw;Wk; rpNu\;l epjpj; jpl;lkply; Kfhikahsh; Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; $l;lhf 

mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:

(m)   ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)   ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs;; tq;fpapd; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j Vidait fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; 

$w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

 Nf\pyh [ath;jd M.A. R[pj; ngh;dhz;Nlh       H.K. vuQ;rpj; gj;kFkhu

 jiyth; nghJ Kfhikahsh;;/gpepm rpNu\;l epjpj; jpl;lkply; Kfhikahsh;

 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021

M. tq;fp - 31/12/2020

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 105,548 105,548 
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -   
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 4,734,648 4,734,648 
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 2,068,720 2,068,720 
fld; fUtpfs; 779,708 779,708 
gq;Filik fUtpfs; 138,011 138,011 
Adpl; bu];l; KjyPLfs; 303,806 303,806 
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,688,624 303,806 138,011 8,130,441 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 391 391 
Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -     -     -   
fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;   -     -     -   
  - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait 1,077,085 1,077,085 
  -  Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 575,874 575,874 
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 134,526 134,526 
nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs; 1,787,876     -   1,787,876 
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rk;gsr;rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;
Glit cw;gj;jpj; njhopYf;fhd 

rk;gsr; rig

rk;gsr;rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 
(mj;jpahak; 136) 9Mk; gphptpd; fPo; Glit 
cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapd; 
njhopy; jUeh;fspd; gpujp epjpahd jpU. 
fdp];fh tPurpq;f vd;gtUf;Fg; gjpyhf 
jpU kq;fs gp. gP. ahg;gh vd;gth; nfsut 
njhopy; mikr;rh; mth;fshy; 
epakpf;fg;gl;Ls;shh; vd rk;gsr; rigapd; 
xOq;F tpjpfspd; 30Mk; xOq;F tpjpapd; 
fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. ,e;j epakdk; 
2022.02.15Mk; jpfjp tiuf;FNk 
nry;YgbahFk;.

vk;.gp.B.A.Nf. khgh gjpuz
nrayhsh;>
njhopy; mikr;R.

nk`tu gpnar>
nfhOk;G -05.
2021Mk; Mz;L 11 khjk; 15Mk; jpfjp

mtru ngWiff; Nfhuy;
Ultra Sound Scanner ,ae;jpunkhd;iwf; nfhs;tdT 

nra;jy;
`k;ghe;Njhl;il khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F Njitahd 
gpd;tUk; cUg;gbiaf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

 Ultra Sound Scanner - 01

2021.12.01 Kjy; 2021.12.08 tiu mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu 
kPsspf;fg;glhj &gh ,uz;lhapuj;J IE}W (&gh 2>500.00) ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp 
tpguq;fSld; $ba tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.12.09 tpahof;fpoik K.g. 11.00 tiu gjpTj;jghypy; 
my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;glyhk;. me;Neuk; fle;jJk; cldbahf tpiy 
kDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

jhkjkhff;fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. mjw;fhd tprhuizfs; 047-
2220381 %yk; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

ngWiff;FOtpd; jPHkhdk;> ,WjpahdJk; epr;rpakhdJkhd jPHkhdkhf mikAk;.

jiyth;> ngWiff;FO.
khtl;l Rfhjhu Nritfs;>
gzpg;ghsh; gzpkid>
`k;ghe;Njhl;il.

2021 etk;gh; 08Mk; jpfjp gpuRukhd
tpiyf;NfhuYf;fhd mwptpj;jypd; 

jpUj;jk;

efurig Ngypanfhl

xg;ge;j ,y.: UC/PE/05/03/39

2021 etk;gh; 08Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l 
tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpd; (IFB) 1Mk; 
ge;jpapYs;s Nkw;gb jpl;lj;jpw;fhd kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 112 kpy;ypad; &gha; (VAT ,d;wp) vdj; 
jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

jiytu;>
efurig ngWiff; FO (UCPC)
efurig - Ngypanfhil
,y. 45> fz;b tPjp>
Ngypanfhil.

Ngypanfhlapy; Kd;nkhopag;gl;l 
,Wjpr; rlq;F epiyak;
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V]pah v]l; gpdhd;]; gpvy;rp
2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd Kf;fpa epjpapay;; juTfs; (fzf;fha;T nra;ag;glhjit)

 &gh (kpy;ypad;)
 jw;Nghija

01.04.2021 Kjy;

- 30.09.2021 tiu

Kd;ida

01.04.2020 Kjy;

- 30.09.2020 tiu

tl;b tUkhdk; 1,147 1,408 

tl;br; nrytpdk; (639) (773)

Njwpa tl;b tUkhdk; 508 635 
th;j;jf eltbf;iffspypUe;jhd  ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   

Vida tUkhdk; 283 49 

njhopw;ghl;L nrytpdq;fs; (ngWkjp ,og;G ePq;fyhf) (519) (453)

ngWkjp ,og;G (180) (185)

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 93 46 
tUkhd thp*** (58) (45)

thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 35 1 
  ***kiwKf  thpfs; (epjpapay; Nritfs; kw;Wk; VAT Nghd;wd) kw;Wk; Neub thpfs; (Nfhh;g;gNul; tUkhd thpfs;) cl;gl 

Fwpg;G: $wg;gl;l njhif ngWkjp ,og;G kw;Wk; Nja;khdj;jpw;F epfuhdJ.

(A) jfty; toq;fg;gl;l jpfjp (mjhtJ elg;G epjpahz;by; 2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp)

(B) jfty; toq;fg;gl;l jpfjp (mjhtJ Kd;ida epjpahz;by; 2020 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp)

(C) 2011Mz;bd; 42Mk; tpahghu epjpr; rl;lj;jpd; 74Mk; gphptpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

(D) 2011Mz;bd; 42Mk; tpahghu epjpr; rl;lj;jpd; 73Mk; gphptpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjpad;Ws;sthW Kf;fpa epjpapay; juTfs;

 &gh kpy;ypad; 

31/03/2021,y; 
cs;sthW

fzf;fha;T 

nra;jit

31/03/2020 ,y; 
cs;sthW

fzf;fha;T 

nra;jit

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; tq;fp kPjpfs; 3,205 1,995 

njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tu Ntz;bait  -     -    

fld;fs; (njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tuNtz;bait ePq;fyhf) 13,360 11,594 

gq;Fhpik %yjdj;jpYs;s KjyPLfs;  -     -    

Mjdq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fspy; KjyPLfs; 367 396 

nrhj;Jf;fs;> nghwpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; 154 114 

Vida nrhj;Jf;fs; 623 549 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 17,709 14,648 
nghWg;Gf;fs;  

tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;bait 28 89 

njhlh;ghd jug;gpdUf;F nrYj;jNtz;bait  -     -    

thbf;ifahsh;fsplkpUe;jhd itg;Gf;fs; 8,453 6,517 

Vida fld;ghLfs; 6,299 5,682 

Vida nghWg;Gf;fs; 259 187 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 15,038 12,475 
gq;Fhpik %yjdk;   

$wg;gl;l %yjdk; epajp xJf;f epjpak; gpbj;Jitf;fg;gl;lit 2,205 1,791 

tUtha;fs; 386 304 

Vida xJf;Ffs; 79 77 

nkhj;jg; gq;Filik 2,671 2,172 
nkhj;jg; gq;Filik kw;Wk; nghWg;Gfs; 17,709 14,648 
xU gq;fpw;fhd Njwpa ngWkjp (&gh) 21.50 17.49

Fwpg;G: $wg;gl;l njhif ngWkjp ,og;G kw;Wk; Nja;khdj;jpw;F epfuhdJ.

njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;Wf; Fwpfhl;bfs; 

 &gh kpy;ypad;
jw;Nghija

30/09/2021  ,y; 
cs;sthW

Kd;ida
30/09/2020 ,y; 
cs;sthW

xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%)
mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk; 18.95% 16.64%

nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; 18.95% 16.64%

itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk; 31.59% 31.23%

fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)    
nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 13.86% 20.29%

Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 3.43% 6.65%

ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 18.96% 40.83%

xJf;F ghJfhg;G tpfpjk; 59.79% 51.96%

,yhgj;jd;ik 

Njwpa tl;b vy;iy 8.15% 8.50%

nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; 0.20% 0.12%

gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; 1.31% 0.14%

tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk; 65.57% 66.23%

jputj;jd;ik (%)
Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;f jputr; nrhj;J (g) 
(Fiwe;jgl;rk; 100%)

259.26% 387.32%

ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; 15.58% 12.83%

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

fpisfspd; vz;zpf;if 45 28
ntspthhp nfhLfld; jukply;  BBB+  BBB+ 

fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l xOq;FKiwg;gLj;jy; jz;lq;fs; (h)

njhif (&gh kpy;ypad;) 10 -
xOq;FKiwg;gLj;jy; itg;Gf; fl;Lg;ghLfs; (h)

nkhj;j itg;Gf;fs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) - -
itg;Gf;fspd; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L

Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
- -

itg;Gf;fis Klf;Fjy; - -
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;ghLfs; fl;Lg;ghLfs; (h)

nkhj;j fld;ghLfs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) - -
fld;ghLfs; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy;

khjk;/ fhyhz;L/Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
- -

fld;ghLfspd; Klf;fk; - -
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;toq;fy; fl;Lg;ghLfs;  (h)

nkhj;jf; fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay; kPjhd

cr;r vy;iy (&.kpy;)
- -

fld;toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/ Mz;L 

xd;wpw;F (&.kpy;)
- -

Gjpa nfhLfld; trjpfis toq;Fjy; mj;Jld;/ my;yJ Vw;fdNt cs;s 

nfhLfld; trjpfspd; jtizf; fhyj;ij ePbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfs; (i) - -

NtW VNjDk; xOq;FKiwg;gLj;jy; fl;Lg;ghLfs; (h)

jaTnra;J Fwpg;gplTk; - -

(e)  jfty; toq;fg;gl;l jpfjp (mjhtJ elg;G epjpahz;by; 2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp)

(f)  jfty; toq;fg;gl;l jpfjp (mjhtJ Kd;ida epjpahz;by; 2020 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp)

(g)  eilKiwapy; cs;s xOq;FKiwfspd; gpufhuk;

(h)  nghUj;jkhdhy; kl;Lk; Vw;GilaJ.

(i)  ~~Mk;|| vd;why; kl;Lk; Vw;GilaJ.

cWjpg;gLj;jy;:

fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s Vrpah v]l; gpdhd;]; gpvy;rpapd; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;> rpNu\;l epjp 
Kfhikahsh;  kw;Wk; ,zf;f mjpfhhp Mfpa ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

(m) Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; 
tiutpyf;fzq;fSld; ,zq;fpr; nry;Yk; tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUg;git 
jtph;e;j Vidait chpkk;ngw;w epjpf; fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; 
$w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

u[Pt; Fzth;jd eth];Bd; ,`yh]; g+h;zpkh nyNdhuh
gpujhd epiwNtw;W mYtyh;. rpNu\;l epjp Kfhikahsh;  ,zf;f mjpfhhp
jpfjp: 2021-11-29. jpfjp: 2021-11-29.   jpfjp: 2021-11-29.

Vrpah v]l; gpdhd;]; gpvy;rp>

,y. 76> ghh;f; tPjp> 

nfhOk;G 2.

njhiyNgrp :  0117 699 000 

,izajsk; : www.asiaassetfinance.lk

tpiykDf; Nfhuy;

fsdpg; gy;fiyf;fofk; - fsdp 
fsdpg; gy;fiyf; fofj;jpd; fPo;f;fhZk; Nritfis 2020/2021(2022) fy;tpahz;bd; elj;jpr; nry;tjw;fhf 
NgJkhd epjp nrhj;Jf;fs; kw;Wk; Fwpj;j Jiwapy; mDgtk; cs;s egh;fsplk; my;yJ epWtdq;fspy; ,Ue;J 
tPiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Vida tpguq;fis 2021.11.29 Kjy; 2021.12.20 tiu 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu rpNu\;l cjtp gjpthsh;/ khzth; Nrit ,lk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; 
kPsspf;fg;glhj &. 500/- Nfs;tp itg;Gj; njhifia gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr; rPl;il 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Fwpj;jthW g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spl;l ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j 
Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L 2021.12.21k; jpfjp Kw;gfy; 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW rpNu\;l 
cjtpg; gjpthsh;/ khzth; Nritf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ gy;fiyf;fofj;jpd; khzth; Nritg; 
gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. md;Nw K.g. 11.00 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 
,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis 011 2903125 njh.Ng. ,yf;fj;jpd; Clhf tprhhpj;jhpayhk;.

gjpthsh;>
fsdpg; gy;fiyf;fofk;.
2021.11.28

1. fyhepjp rP. lgps;a+.lgps;a+ fd;dq;fu tpLjp 
cztfk; kw;Wk; tpw;gid epiyak;

2. gz;lhuehaf;f kfsph; tpLjp cztfk; 
kw;Wk; tpw;gid epiyak;

3. af;fLNt gQ;Qhuhk tpLjp cztfk; 
kw;Wk; tpw;gid epiyak;

4. Gjpa kfsph; tpLjp cztfk; kw;Wk; 
tpw;gid epiyak;

5. Copah; Fohk; cztfk;

6. khzth; epiya cztfk;

7. gy;fiyf;fof gor;rhW rhiy

8. tpQ;Qhd gPl cztfk;

9. fzdp kw;Wk; njhopy;El;g gPl cztk;

10. khzth; tpLjp cztfk;

11. gy;fiyf;fof ghy;rhiy

12. gy;fiyf;fof tpw;gid epiyak;

13. khzth; Xa;tf ghy;rhiy

14. gy;fiyf;fof rpifayq;fhu epiyak;

15. khzth; epiya Nghl;Nlhg; gpujp Nrit

16. E}yf Nghl;Nlhg;gpujp Nrit

17. gy;fiyf;fof E}yfk;

18. kUj;Jt gPl tpLjp cztfk;

19. kUj;Jt gPl ghy;riy

20. kUj;Jt gPl tpw;gid epiyak;

21. kUj;Jt gPl Nghl;Nlhg; gpujp Nrit

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

tlNky; khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Nkirf; fzdpfs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;

];khu;l; gyiffspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;

epow;gpujp ,ae;jpuq;fspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy;
jpl;lj;jpd; ngau;: nghJf; fy;tp etPdg;gLj;jy; jpl;lk; (GEM)

fld; ,y. 6228 – LK
jpl;lj;jpd; ngau;: nghJf; fy;tp etPdg;gLj;jy; jpl;lj;jpd; (GEM) nryTfis Nehf;fp ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jplk; 

(IDA) ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL NWP/EDU/Pro Acc/7/3-18/
GEM/2021 vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd nfhLg;gdTfSf;F ,e;j fldpd; gFjpia gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

ml;ltiz 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Nkirf; fzpdpfs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; 

epWTjy; kw;Wk; ];khu;l; gyiffspd; toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; epow;gpujp ,ae;jpuq;fspd; toq;fy;> 

tpepNahfk; kw;Wk; epWTjYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J tl kj;jpa khfhzk;> 

khfhz fy;tpg; gzpg;ghsupd; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

ml;ltiz 01

$W cUg;gb ,y. tpguk; msT 

(myF)

tpiykD gpiz 

,.&gh

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD fl;lzk; 

01 i Nkirf; fzdp 231 444>165.00 5>000.00

ii UPS 231

02 i ];khu;l; gyif 06 30>000.00 3>500.00

03 i epow;gpujp ,ae;jpuk; 18 29>700.00 3>500.00

02.  $wpd; KOikahd msTf;F $Wtpiy ,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL $wpy; cs;s midj;J cUg;gbfSf;Fk; 

$Wtpiyaplg;gLjy; Ntz;Lk;. toq;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J MWgJ (60) ehl;fSf;Fs; xg;ge;jk; g+u;j;jp 

nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

03. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

04.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; FUehfy;> fz;b tPjp> khfhz fy;tp jpizf;fs (NWP)> jiyik 

fzf;fhsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh./njhiyefy;: 037-2222422) vd;gNjhL Ntiy ehl;fspy; 

mYtyf Neuq;fspy; (09.00 kzp njhlf;fk; 16.00 kzp tiu) Nkw;Fwpg;gpl;l Kftupapy; tpiykD Mtzj;ij guPl;rpf;f 

KbAk;.

05. Njitahd jifikfspy; cs;slq;Ftd:

 (i)  fle;j %d;W Mz;L fhyj;jpy; ,jid xj;j nghUl;fis toq;fpajd; Fiwe;jgl;r ruhrup Gus;T gpd;tUkhW 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (2018-2020)

$W ,y. Gus;T

01 26.4 kpy;ypad; &gh

02 1.8 kpy;ypad; &gh

03 1.7 kpy;ypad; &gh

 (ii) Njitahd cUg;gbfspd; toq;fypy; Fiwe;jJ 3 Mz;Lfs; fle;j fhy mDgtk;.

 (iii)  tpiykDjhuu; njhopy;El;g uPjpapy; jifik ngw;w kw;Wk; Nghl;buPjpahd gzpf;FOTld; gzpkid xd;iw 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 (iv)  tpiykDjhuu; tlNky; khfhzj;jpy; Kftu;/ epue;ju cg mYtyfj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; ($W ,y. 01 

,w;F khj;jpuk;)

 (v) 1987 ,d; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo;

6).  2021 etk;gu; 29 njhlf;fk; 2021 brk;gu; 20 tiu Ntiy ehl;fspd; mYtyf Neuq;fspy; (09.00 kzp njhlf;fk; 16.00 

kzp tiu) khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F ml;ltiz 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 

fPOs;s ge;jp vl;by; ,Uf;Fk; Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; 

%yk; tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzj;ij tq;fp fzf;fpw;F 

itg;Gr; nra;tJ my;yJ nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F www.nwpedu.lk vd;w vkJ 
,izajsj;ij ghu;f;fTk;.

  ehl;by; epyTk; nfhtpl;-19 epiyik fhuzkhf tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2021 brk;gu; 13 Mk; jpfjp gpd;tUk; 

Neuj;jpy; Zoom re;jpg;ghf ,lk;ngWk;. $l;lj;jpw;fhd ID kw;Wk; flTr;nrhy; www.nwpedu.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; 

2021 brk;gu; 13 Mk; jpfjp 8.30 kzpf;F ntspaplg;gLk;.

ml;ltiz 02

$W ,y. Neuk;

01 09.30 kzp

02 11.00 kzp

03 12.00 kzp

7).  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “……………………. Mk; ,yf;f 

tpiykD FwpaPl;Lf;fhd tpiykD” vd;W Fwpg;gpl;bUg;gNjhL tpiykDf;fis 2021 brk;gu; 21 Mk; jpfjp 9.30 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; rku;g;gpg;gJ my;yJ FUehfy;> 

fz;b tPjp> khfhz fy;tp jpizf;fj;jpy; jiyik fzf;fhsupd; mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

“tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy;” ,Ljy; Ntz;Lk;. 2021 brk;gu; 21 Mk; jpfjp 9.30 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2021 brk;gu; 21 Mk; jpfjp 9.30 kzpf;F ge;jp 8 ,y; cs;s Kftupapy; 

Neubahf gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ 

KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; Nky; Fwpg;gplg;gl;lthW “tpiykD gpizia” 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  ehl;by; epyTk; nfhtpl;-19 epiyik fhuzkhf> ,e;j ngWif njhlu;ghd midj;J khw;wq;fSk; www.nwpedu.lk 
vd;w vkJ ,izajsj;jpy; mwpTWj;jg;gLk;. 

8). Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

V.v];.Nf. [ayj;>

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz fy;tp jpizf;fsk; (NWP)>
fz;b tPjp> FUehfy;>

njhiyNgrp: 037-2222422/ 037-2220221
njhiyefy; ,yf;fk;: 037-2222422

,izajs Kftup: www.nwpedu.lk
kpd;dQ;ry;: provincialeducationnwp@yahoo.com
jpfjp: 2021 etk;gu; 29    
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