
 ஷம்ஸ் பாஹிம்   

நாட்டை முடைக்கும் எந்த 
நநாக்்கமும் அரசாங்கத்துக் -
குக் கி்டையாது. எதிர்வரும் 
பண்டி்்க ்காலத்தில் மக்்கள் 
சு்கா்தார ்வழி்காடடைல்்க்ை 
பினபற்றி பபாறுப்புடைன 

நடைக்்க ந்வண்டுபமன 
இ்ை அ்மசசர்்வ நபச-
சாைர படைாக்டைர ரநமஷ் 
பத்திரை ப்தரிவித்்தார. 
அ்ன்வரும் பாது்காப்பா்க 
ப ச ய ற் ப டை ா வி ட -
டைால் ஆபத்்தான 
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யாழ்ப்ாணத்தில நடந்த வை்ைத்தில 
துவணவைந்தர் ஐயா உணவமைய வ்சினது 
சில ்தமிழ ஊடகஙகளுக்கு பிடிக்கல வ்ால 
கிடக்கு.....  

 அைர் ்டிச்ச மைனுஷன் உணவமைவய 
வ்சினார், அ்த ப்ாயய மைட்டுவமை எழுதுறை 
எ்ப்டி ஏற்றுக் பகாள்ளுவினம், அது்தான் 
அ்பபு...!!!    

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

‘ ஒ மி க் ந ர ான ’ 
ப்காநரானா ் ்வரஸ் 
திரி்ப ப்தனனா-
பிரிக்்க மருத்து்வர-
்கநை மு்தலில் ்கண்டுபிடித்்தநபாதும், இந்தத் 
திரிபு ப்தனனாபிரிக்்காவிலிருநது உரு்வா-
்கவில்்லபயன ப்தனனாபிரிக்்க 
உயரஸ்்தானி்கர சண்்டைல் எடவின 

நாட்டை முடைக்கும் நநாக்்கம்
அரசாங்கத்திற்கு கி்டையாது
ைக்கமை பபொறுபபொ்க நடககுைொறு க்கொரிகம்க

எதிர்வரும பண்டிம்க ்கொலத்தில்

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

ச்மயல் ்வாயு சிலிண்டைர சாரந்த 
அனரத்்த சம்ப்வங்கள் ப்தாடைர -
பில் எதிர்வரும் 24 மணி நநரத்தில் 
முக்கிய தீரமானம் எடுக்்கப்படை 
இருப்ப்தா்க அ்மசசர்்வ நபசசா -
ைர அ்மசசர டைைஸ் அழ்கப்பபரும 

நநற்று ப்தரிவித் -
்தார.   

அ்மசசர்்வ 
முடிவு்க்ை அறி-
விக்கும் நநற்்றைய 
கூ ட டை த் தின 
நபாது, ச்மயல் 
்வாயு சிலிண்டைர 

ப்வடிப்பு சம்ப்வங்கள் ப்தாடைரபில் 
எழுப்பப்படடை ந்கள்விக்குப் 
பதிலளித்்த அ்மசசர,   

ச்ையல் எரிவாயு சம்்பவங்கள்;
24 ைணிநநரத்தில் முக்கிய தீரைானம்

12 இடங்களில் இடம்பெற்ற ்ெடிப்பு 
்�ொடர்பில் ஆரொய்ந்து முடிவு

06

நாடடின பல்ந்வறு பிரந்தசங்களிலுள்ை வீடு்கள் மற்றும் 
விற்ப்ன நி்லயங்களிலிருநது பதி்வாகி்வரும் ச்மயல் எரி்வாயு 

சிலிண்டைர (LPG) ப்வடிப்பு மற்றும் தீப்பற்றைல் சம்ப்வங்கள் 
ப்தாடைரபில் ஆராய்வ்தற்்கா்கவும் அ்்வ ப்தாடைரபில் உடைன 
எடுக்்கப்படை ந்வண்டிய நடை்வடிக்்்க்க்ை முன-

்்வப்ப்தற்்கா்க ஜனாதிபதி ந்காடடைாபய 

எரிவொயு சிலிண்டர் பவடிபபு பதொடர்பில் ஆரொய

நபாதுமான உைவுத் 
்த்க்வல்்கள் கி்டைத்திருந-
தும், உயிரத்்த ஞாயிறு 
்தற்ப்கா்ல குண்டுத் ்தாக்கு-
்தல்்க்ை ்தடுப்ப்தற்கு நடை-
்வடிக்்்க எடுக்்கா்ம்ய 
்மயப்படுத்தி, முனனாள் 

ஜனாதிபதி ்மத்திரிபால 
சிறிநசன உள்ளிடடை 06 நபருக்கு 
எதிரா்க, ப்காழும்பு மா்வடடை 
நீதிமனறைத்தில் 107 நபர 900 மில்-
லியன ரூபா நடடை ஈடு ந்காரி 
்தாக்்கல் பசயதுள்ை 
்வழக்்்க 

நடடைஈடு ந்காரும் வழக்கு்க்ை
முன்னடுத்து ்சல்்லமுடியாது

உயிர்த்த ஞொயிறு தொககுதல் விவ்கொரம:  

ஸாதிக் ஷிஹான   

முல்்லத்தீவு, முள்ளி்வாயக்்கால் சம்ப-
்வத்தில் பு்ன்க்்த்களில் இருநது உண்்ம -
்க்ை ந்வறுபடுத்தி அறியுமாறு இலங்்க 
இராணு்வம் பபாதுமக்்களிடைம் ந்வண்டு -
ந்காள் விடுத்துள்ைது.   

முல்்லத்தீ்்வச நசரந்த சு்தநதிர ஊடை்க -
வியலாைர ஒரு்வர மீது ப்டையினர ்தாக்கு -
்தல் நடைத்திய்தா்கக் கூறைப்படும் திரிபுபடுத் -
்தப்படடை ்த்க்வல்்கள் ப்தாடைரபில் இலங்்க 
இராணு்வத் ்த்ல்மய்கம் ப்வளியிடடுள்ை 
அறிக்்்கயில் நமலும் குறிப்பிடு்்கயில்,   

முல்்லத்தீ்்வச நசரந்த சு்தநதிர ஊடை்கவி -
யலாைர விஸ்்வலிங்கம் விஸ்்வசசநதிரன மீது 
ப்டையினர நடைத்திய்தா்கக் கூறைப்படும் ்தாக்கு -
்தல் குறித்து இலங்்க இராணு்வம் மற்றும் 
அ்தன இராணு்வப் பபாலிஸாருக்கு 
அறிவிக்்கப்படடைது.   

இராணுவத்துக்கு அ்பகீரத்தி ஏற்்படுத்்த   
திடடைமிடடை திரிபு்படுத்திய ்சய்தி  

எமக்்கான நீதி கி்டைக்கும் ்வ்ர ப்தாடைரநது நபாராடிக்ப்காண்நடை 
இருப்நபாபமன ்காைாமல் ஆக்்கபடநடைாரின உறைவு்கள் ப்தரிவித்்தனர.   
்வலிநது ்காைாமல் ஆக்்கப்படடை உறைவு்களின சங்கத்தினால் ்வவுனியா 

ப்ழய பஸ் நி்லயத்-
திற்கு முனபா்க நநற்றுக் 
்கா்ல நபாராடடைம் 
முனபனடுக்்கப்படடைது.   

ந ப ா ர ா ட டை த் தி ல் 
்கலநது ப்காண்டு ்கருத்து 
ப்தரிவிக்கும் நபாந்த 
அ்வர்கள் இவ்வாறு 
ப்தரிவித்்தனர. 
நமலும் அ்வர

நீதி கி்டைக்கும் வ்ர
ந்பாராடடைம் ்்தாடைரும்
வவுனியொவில் ்கொணொைல் ஆக்கபபடகடொரது உறவு்கள்

முனனாள் அ்மசசர சிறிநசன குநர ்தனது 90 ஆ்வது ்வயதில்  
்காலமானார. ப்காழும்பிலுள்ை ்தனியார ்்வத்தியசா்லபயான-
றில் சிகிச்ச பபற்று ்வந்த அ்வர நநற்று ்காலமான்தா்க ்்வத்திய-
சா்ல ்த்க்வல்்கள் ப்தரிவிக்கினறைன.   1979 மு்தல் 1989 ்வ்ர அ்வர 
ப்காழும்பு நமயரா்க இருந்தார. 1989 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி 
ரைசிங்க பிநரம்தாசவின கீழ் வீடை்மப்பு மற்றும் நிரமாைத்து்றை 
அ்மசசரா்கவும் பணியாற்றினார.  அத்துடைன ஐக்கிய ந்தசியக் ்கடசி-
யின பபாதுச பசயலாைரா்கவும் சில ்காலம் பணியாற்றினார.  

நொடடில் அரிசித் தடடுபபொடமட நீக்க

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

உள்ளூர சந்்தயில் அரிசி வி்ல 
உயர்்வ ்கடடுப்படுத்து்வ்தற்்கா்க 
மியனமாரிலிருநது 20,000 பமற்-
றிக்ப்தான அரிசி்ய இறைக்குமதி 
பசய்வ்தற்கு அரசாங்கம் தீரமானித்-
துள்ைது. இது ப்தாடைரபில் ்வரத்்த்க 
அ்மசசர சமரப்பித்்த நயாச்னக்கு அ்மசசர்்வ அஙகீ்கா-
ரம் ்வழஙகிய்தா்க இ்ை அ்மசசர்்வ நபசசாைர ரநமஷ் 
பத்திரை ப்தரிவித்்தார.   

பற்றைாக்கு்றையினறி நபாதுமானைவு அரிசி்ய 

மியனைாரிலிருந்து 20 ஆயிரம்
்ைற்.்்தான அரிசி இறக்குைதி  

ைமலய்கத்துககு தமிழ் கபசும  

நலாரனஸ் பசல்்வநாயம், ஷம்ஸ் பாஹிம்   

சு்கா்தார நச்்வ்க்ை ம்லய்கத்துக்-
கும் விஸ்்தரித்து ந்தாடடை மக்்களுக்கு 
சிறைந்த சு்கா்தார நச்்வ்க்ை ்வழங்க அர-
சாங்கம் முன்வரந்வண்டும். ்தமிழ்நபசும் 
குடும்பநல உத்திநயா்கத்்தர, ்தாதியர நிய -
மிக்்கப்படை ந்வண்டுபமன ஐக்கிய மக்்கள் 
சக்தியின பாராளுமனறை உறுப்பினர ்வடிந்வல் சுநரஷ் ப்தரிவித்-
்தார.   

சு்கா்தார அ்மசசு மீ்தான குழுநி்ல வி்வா்தத்தில் நநற்று 
உ்ரயாற்றிய அ்வர, நமலும்குறிப்பிடு்்கயில்,   

சு்கா்தார அ்மசசர ப்கபஹலிய ரம்புக்ப்வல்ல 
ந்தாடடை மக்்களின சு்கா்தார நமம்பாடடுக்கு 

்தாதியர,குடும்்பந்ல  
அதி்காரி்கள் அவசியம் 

11 முஸ்லிம அமைபபுக்களின் தமட விவ்கொரம:

பயங்கர்வா்த ்த்டை சடடைத்தின கீழ், 11 
முஸ்லிம் அ்மப்புக்்கள் அரசாங்கத்்தால் 
்த்டை பசயயப்படடை்்தயடுத்து, அந்த 
அ்மப்புக்்களில் உள்ைடைஙகும் ஜம் இய-
யதுல் அனஸாரி சுனனதுல் பமாஹமதியா 
(நஜ.ஏ.எஸ்.எம்.) அ்மப்பு உயர நீதிமன-
றில் ்தாக்்கல் பசய்த அடிப்ப்டை உரி்ம மீறைல் மனு்்வ விசார-
்ைக்கு ஏற்ப்தா்க உயர நீதிமனறைம் அறிவித்துள்ைது.  

மனு்்வ விசார்ைக்கு ஏற்்காது ்தள்ளுபடி பசயய ந்வண்டும் 
எனறை, பிரதி்வாதி்களுக்்கா்க ஆஜராகும் சடடை மாஅதிபர தி்ைக்-
்கைத்தின நமலதி்க பசாலிசிடடைர பஜனரல் நநரன புள்நையின 
்வா்தத்்்த நிரா்கரித்து, மனு்தாரருக்்கா்க ்வா்தங்க்ை முன-
்்வத்்த ஜனாதிபதி சடடைத்்தரணி 

்த்டைக்கு எதிரான JASMஇன
ைனு விசார்ை ்சய்ய ஏற்பு

அமைத்து ்கடசித்தமலவர்்களுககும அமழபபு

Gas சிலிண்டர் பவடிபபு விவ்கொரம பதொடர்பொ்க ஆரொயும

நலாரனஸ் பசல்்வநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

ப்காநரானா ்்வரஸ் பர்வல் ்கடடுப் -
பாடடு நடை்வடிக்்்க்களுக்்கா்க அரசாங்கம் 
இது்வ்ர 113 பில்லியன ரூபா நிதி்ய 
பசலவிடடுள்ை்தா்க சு்கா்தார அ்மசசர 
ப்கஹலிய ரம்புக்ப்வல்ல பாராளுமனறைத்-
தில் ப்தரிவித்்தார.  

அ்வசியமான ்காலங்களில் அ்வசிய-
மான பசயற்பாடு்க்ை முன -
பனடுப்பதில் அரசாங்கம் 
ஒருநபாதும் பினனிற்்கவில்-
்லபயன ப்தரிவித்்த அ்மச -
சர, உலகில் ்வைரசசிய்டைந்த 
நாடு்கநைாடு ஒப்பிடு்்கயில் 
்்வரஸ் ஒழிப்பு நடை்வடிக்்்க்க-
ளில் இலங்்க முனனணியில் 
தி்கழ்்வ்தற்்கான ்காரைமும் 
அதுந்வ எனறும் ப்தரிவித்்தார.  

அத்துடைன சு்கா்தாரத் து்றையில் நிலவும் ப்வற்றிடைங -
்கள் மற்றும் கு்றைபாடு்க்ை நி்வரத்தி பசயது அந்த 
து்றை்ய நமலும் முனநனற்று்வ்தற்்கான அ்னத்து 

நடை்வடிக்்்க்களும் எதிர்காலத்தில் 
முனபனடுக்்கப்படுபமனறும் அ்வர 
ச்பயில் ப்தரிவித்்தார.  

பாராளுமனறைத்தில் நநற்று 
சு்கா்தார அ்மசசின ்வரவு பசலவுத் 
திடடை குழுநி்ல வி்வா்தத்தில் 
உ்ரயாற்றும் நபாந்த அ்மசசர 
இவ்வாறு ப்தரிவித்்தார.  

வி்வா்தத்தில் ப்தாடைரநதும் உ்ர-
யாற்றிய அ்மசசர,  

பபாது்வா்கந்வ ்வரவு பசலவுத் திடடை வி்வா்தத்தின 
நபாது எதிரக்்கடசியினர அ்தற்கு எதிரா்கவும் 
ஆளும் ்கடசியினர அ்தற்கு ஆ்தர்வா்க வும்

்்காவிட ஒழிப்புக்கு இதுவ்ர
113 மில். ரூ்பா நிதி ்ச்லவீடு

ஐக்கிய ந்தசியக் 
்கடசியிலிருநது 
முனனாள் பாரா-
ளுமனறை உறுப்-
பினர அரஜஜுன 
ரைதுங்க  வில -
கியுள்ைார.

இது ப்தாடைர -
பான ்கடி்தம் நநற்-
றுமுனதினம் (29) ்கடசியின ்த்ல்வர 
ரணில் விக்கிரமசிங்கவிடைம் ்்கய-
ளிக்்கப்படடுள்ை்தா்க ப்தரிவிக்்கப்படு-
கிறைது.  

அரஜஜுன ரைதுங்க ்கடைந்த 

ஐ.த�.்க விலிருந்து
அர்்ஜுன வில்கல்?

 -ரொஜித  
ந ா ட டி ல் 

்தற்நபாது 27 மருந-
து்களுக்கு ்தடடுப்-
பாடு ஏற்படடுள்ை்தா்க முனனாள் சு்கா்தார 
அ்மசசரான ராஜி்த நசனாரத்ன ப்தரி-
வித்துள்ைார.  

நநற்று பாராளுமனறைத்தில் உ்ரயாற்-
றும் நபாந்த அ்வர இ்த்ன ப்தரிவித்-
்தார.  

உைவு பபாருட்களின வி்ல்கள் 
அபரிமி்தமா்க அதி்கரித்து 
்வரும் அந்த ந்வ்ையில், 

27 மருந்து்களுக்கு 
பெற்றொக்குற்ற  
நிலவுகி்றது
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"ஒமிக்ரோன்" மோறுபோடு அச்சம்:
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நீதிைன்றத்தில் மபசர் முஸ்தபொ வொதம

சம்பிக்்கவுக்கு எதிரான
 வழக்கு விசார்ை நா்ை

விைான நி்்லயத்தில் 
்பாது்காப்பு தீவிரம்

‘ஒமிக்நரான’ ்வரஸ்   
்்தனனாபிரிக்்காவில்  
உருவா்கவில்்்ல

பாராளுமன்்ற ஆபலாசனை
குழுக கூடடம இன்று

பொரொளுைன்றத்தில் திைமும பதொடரும 
சமையல் எரிவொயு சர்்சமசககு தீர்வு ்கொணும 

வம்கயில் ஆகலொசமை நடத்த திடடம

நலாரனஸ் பசல்்வநாய்கம்,                         
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

நாடடில் நிலவும் ச்மயல் 
எரி்வாயு வி்வ்காரம் ப்தாடைரபில் 
முக்கிய நபசசு்வாரத்்்த நடைத்து்வ-
்தற்்கா்க இன்றைய தினம் விநசடை 
பாராளுமனறை ஆநலாச்னக் 
குழு கூடைவுள்ை்தா்க நு்கரந்வார 
பாது்காப்பு இராஜாங்க அ்மசசர 
லசந்த அழகிய்வண்ை பாராளு-
மனறைத்தில் ப்தரிவித்்தார.  

இந்த ஆநலாச்னக் குழு கூடடைத்-
திற்கு பாராளுமனறைத்்்த பிரதிநிதித்-
து்வப்படுத்தும் ்கடசி்களின ்த்ல-
்வர்கள் மற்றும் பாராளுமனறைத்்்த 
பிரதிநிதித்து்வப்படுத்்தா்த ்கடசி்க-
ளின ்த்ல்வர்களும் அ்ழக்்கப்பட-
டுள்ை்தா்க அ்வர நநற்று ச்பயில் 
ப்தரிவித்்தார.  

பாராளுமனறைத்தில் நநற்று 
ச்மயல் எரி்வாயு வி்வ்காரம் 
ப்தாடைரபில் ஏற்படடை சரச்சக்கு 

பதிலளிக்கும் ்வ்்கயிநலநய அ்வர 
இ்த்ன ப்தரிவித்்தார.  

நமற்படி சரச்ச்யயடுத்து ச்ப 
மு்தல்்வரும் அ்மசசருமான திநனஷ் 
குை்வர்தன, ச்மயல் எரி்வாயு வி்வ-
்காரம் பூ்தா்கரமாகியுள்ை்தால் விநசடை 
பாராளுமனறை ஆநலாச்னக் குழு 
ஒன்றை அ்மத்து அ்னத்து ்தரப்பி-
னரதும் ்கருத்துக்்க்ை பபற்று அ்தற்கு 
நி்வரத்தி ்காைப்படைந்வண்-
டுபமனறு ச்பயில் 

்கடிதத்மத ம்கயளித்ததொ்க த்கவல்

பரவமல ்கடடுபபடுத்த அரசொங்கம முககியத்துவைளிபபு  

பெொரொளுமன்றத்தில் 
சு்கொ�ொர அறமச்சர்

்்கஹலிய ரமபுக்்ெல்ல
்�ரிவிப்பு

அவசியைொை ்கொலங்களில்
அவசியைொை பசயறபொடு்கமை

முன்பைடுபபதில் அரசு
ஒருகபொதும பின்னிற்கவில்மல

எைவும பதரிவிபபு

முனனாள் அ்ைசசர
சிறிநசன குநர
நநற்று ்கா்லைானார

ஜனாதி்பதியினால் விநசடை
விசார்ை குழு நியைனம் 

02 ெொரங்களுக்குள் அறிக்ற்க ்சமர்ப்பிக்்க பெணிப்பு  

முல்லைத்தீவில ஊடகவியலைாளர் மீது ப்டயினர் தாக்குதலைா?   

இரொணுவத் தமலமைய்கம விைக்கத்துடன் விரிவொை அறிகம்க   



ஒமிக்ரோன் திரிபுககு எதிரோக 
செயற்படுவதில் தற்்போதுள்ள 
சகோவிட்–19 தடுப்பூசிகள செருகக-
டியய ெந்தித்திருப்்பதோகவும் செயல்-
திறன் சகோண்ட புதிய தடுப்பூசியய 
ச்பற மோதஙகள எடுத்துகசகோள்ளக 
கூடும் என்றும் அசமரிகக மருந்து 
உற்பத்தி நிறுவனமோன சமோ்டரனோ-
வின் தயைவர ஸ்டீ்பன் ்்பன்ெல் 
சதரிவித்துள்ளோர.   

இந்த யவரஸ் திரிபுககு எதிரோக 
தற்்போதிருககும் தடுப்பூசிகளின் 
செயல்திறன் தரவு அடுத்த இரணடு 
வோரஙகளில் கிய்டககும் என்ற-
்்போதும் விஞ்ோனிகள ெம்பிகயக 
இழந்துள்ளனர என்று ய்பனோன்சி-
யல் ய்டம்ஸ் ்பத்திரியகககு அளித்த 
்்பட்டியில் அவர சதரிவித்துள்ளோர.   

“இது ென்றோக இருககோது, என்்ற 
ெோன் ்்பசிய அயனத்து விஞ்ோனி-
களும் கூறுகிறோரகள” என்று அவர 
குறிப்பிட்்டோர.   

ஒமிக்ரோன் திரிபில் அச்சுறுத்தல் 
மிக அதிகமோக இருப்்பதோக உைக 
சுகோதோர அயமப்பு ஏறகன்வ எச்ெ-

ரித்துள்ளது. ஒமிக்ரோன் பிறழ்வில் 
கோணப்்படும் 50 பிறழ்வுகளில் 32 
ஸ்ய்பக புரதத்தில் இருப்்பதோல் 
ஆரோய்ச்சியோ்ளரகள கவயைப்்ப-
டுவதோக ்்பன்ெல்் கூறினோர, இது 
சகோவிட்டுககு எதிரோக ்ெோய் 
எதிரப்பு ெகதியய அதிகரிகக தடுப்பூ-
சிகள ்பயன்்படுத்தும் யவரஸின் ஒரு 
்பகுதியோகும். 

ஒமிக்ரோன் திரிபுககு எதிரோன 
தடுப்பூசிககு ்பணிகய்ள ஆரம்-
பித்திருப்்பதோக ய்பெஸ் மறறும் 
சமோ்டரனோ நிறுவனஙகள குறிப்பிட்-
டுள்ளன. 

இந்த புதிய திரிபு அவதோனத்திறகு 
உரிய்த ஒழிய அச்ெப்்படுவதறகுரி-
யதல்ை என்று அசமரிகக ஜனோதி்பதி 
்ஜோ ய்ப்டன் சதரிவித்துள்ளோர. 

சகோ்ரோனோ யவரஸ் சதோறறின் 
ஒமிக்ரோன் திரிபு அதன் முந்யதய 
திரி்போன ச்டல்்டோயவ வி்ட 
்வகமோக ்பரவுவதோக தரவுகள கோட்-
டுகின்றன.   

ச்டல்்டோ திரிபு 2020 டிெம்்பரில் 
இந்தியோவில் முதலில் கணடுபி-
டிககப்்பட்்டது. இது ்ம மோதம் 

ஆகும்்்போது 48 ெோடுகளில் அவ-
தோனிககப்்பட்்ட்தோடு ஒக்்டோ்பர 
மோதமோகும்்்போது குயறந்தது 191 
ெோடுகளில் இந்த யவரஸ் திரிபு கண-
டுபிடிககப்்பட்்டது.   

எனினும் அதிக எணணிகயக-
யோன பிறழ்வுகளு்டன் க்டந்த ெவம்-
்பர 24 ஆம் திகதி சதன்னோபிரிககோ-

வில் முதலில் கணடுபிடிககப்்பட்்ட 
ஒமிக்ரோன் திரிபு ஆறு ெோட்களுக-
குள 17 ெோடுகளுககு ்பரவி இருப்்பது 
கணடுபிடிககப்்பட்டுள்ளது.   

இதில் அவுஸ்தி்ரலியோ, ஆஸ்தி-
ரியோ, ச்பல்ஜியம், ச்போட்ஸ்வோனோ, 
கன்டோ, ச்டன்மோரக, பிரோன்ஸ், 
சஜரமனி, ச�ோஙசகோங, இஸ்்ரல், 

செதரைோந்து, ்்போரத்துககல், ஸ்-
சகோட்ைோந்து, சதன்னோபிரிககோ, 
ஜப்்போன், சுவிட்ெரைோந்து (ெோத்திய-
மோன ெம்்பவம்) மறறும் பிரிட்்டன் 
உட்்ப்ட ெோடுகளுககு ்பரவியுள்ளது.   

உைக அ்ளவில் இந்த யவரஸ் 
திரிபு ்வகமோக ்பரவும் ெோத்தி-
யம் இருப்்பதோக உைக சுகோதோர 

அயமப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. இதில் 
முதைோவது ஒமிக்ரோன் திரிபு கண-
டுபிடிககப்்பட்்ட சதன்னோபிரிக-
கோவின் குவோச்டங மோகோணத்தில் 

க்டந்த ெவம்்பர 21 மறறும் 28 ஆம் 
திகதிககு இய்ட்ய சதோறறுச் ெம்-
்பவஙகள 360 ம்டஙகு அதிகரித் -
துள்ளது. 

கரீபியன் தீவு ெோ்டோன ்போர்ப-
்்டோஸ் பிரிட்டிஷ் முடியோட்சியு-
்டனோன ்பை நூறறோணடு உறயவ 
முறித்து, உைகின் புதிய குடியரெோக 
அறிவித்துள்ளது. க்டந்த திஙகட்கி-
ழயம ெளளிரவு்டன் இரண்டோவது 
எலிெ்பத் மகோரோணி அந்ெோட்டு 
அரெ தயைவர அந்தஸ்தில் இருந்து 
சவளி்யறறப்்பட்்டோர.   

தயைெகர பிரிஜச்ட்ளனில் மகோ-
ரோணியய பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தும் 
அரெ சகோடி இறககப்்பட்டு, தற-
்்போயதய ஆளுெர ென்ட்ரோ ்மென் 

முதல் ஜனோதி்பதியோக ்பதவி 
ஏறறோர.   

இரோணுவ அணிவகுப்பு, 
துப்்போககி மரியோயத, ெ்டனம் 
மறறும் வோண்வடிகயகயு-
்டன் இ்டம்ச்பறற இந்த நிகழ்-
வில் பிரிட்டிஷ் இ்ளவரெர 
ெோரல்ஸ் ்பங்கறறோர.   

சுமோர 300,000 மககள 
வசிககும் ்போர்ப்்டோஸ் 1966 
ஆம் ஆணடு பிரிட்்டனி்டம் 
இருந்து சுதந்திரம் ச்பறறது.   

1620 சதோ்டககம் பிரிட்்டன் கோை-
னியோக இருந்த இந்த ெோடு ஆயிரக 
கணககோன அடியமயோககப்்பட்்ட 
ஆபிரிககரகய்ள சகோண்ட பிரிட் -
்டன் குடி்யறிகளின் சீனி உற்பத்தி 
கோைணியோக இருந்து வந்தது. 1834 
இல் அடியம நியை நீககப்்பட்்டது.   

எனினும் கோைனித்துவம் மறறும் 
பிரிட்டிஷ் செல்வோககு ்பறறி 
்போர்ப்்டோஸில் அணயமககோைத் -
தில் விவோதஙகள இ்டம்ச்பறறு 
வந்தன. 
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‘ட்விட்்டர்’ நிறுவனர்  
ட்டோர்சி இரோஜினோமோ

ட்விட்்டர இயண நிறுவனர 
ஜக ்்டோரசி அந்த நிறுவனத்தின் 
தயையம நியற்வறறுனர ்பதவி-
யில் இருந்து இரோஜினோமோ செய்துள-
்ளோர.  

அவரின் இ்டத்திறகு தற்்போது 
தயையம சதோழில்நுட்்ப அதிகோரி -
யோக இருககும் இந்தியரோன ்பரோக 
அகரோவோல் நியமிககப்்பட்டிருப்்ப -
தோக ட்விட்்டர சதரிவித்தது.   

2006இல் ட்விட்்டயர இயணந்து 
நிறுவிய ்்டோரசி, ட்விட்்டர மறறும் 

கட்்டண நிறுவனமோன ஸ்சகோயரின் 
தயையம நியற்வறறுனரோக நீடித் -
தோர.   

“ெோன் சவளி்யறுவதறகோன 
இறுதி ்ெரம் இதுவோகும்” என்று 
குறிப்பிட்டிருககும் அவர, நிறுவ -
னம் முன்்னோககிச் செல்ை தயோரோக 
உள்ளது என்று சதரிவித்துள்ளோர.   

தமது இ்டத்திறகு வரு்பவர ்பறறி 
அதிக ெம்பிகயக யவத்திருப்்பதோக 
அவர குறிப்பிட்டுள்ளோர. “அவரது 
திறயம, மனம் மறறும் ஆன்மோவுக-
கோக ெோன் ஆழ்ந்த ென்றி உள்ளவ-
னோக இருககி்றன். 

அவர தயையம வகிப்்பதறகோன 
்ெரமோகும்” என்றும் அவர குறிப்-
பிட்டுள்ளோர.   

2011 ஆம் ஆணடு ட்விட்்ட-
ரில் இயணந்த அகரோவோல், 2017 
சதோ்டககம் அந்த நிறுவனத்தின் 
சதோழில்நுட்்ப தயைவரோக இருந்து 
வருகிறோர.     

குடியரசோனது போர்பட்டோஸ் சுவீ்டனின் முதலோவது பபண்  
பிரதமர் மீண்டும் பதவிடயற்பு
சுவீ்டன் ெோட்டின் முதல் 

ச்பண பிரதமர அரசியல் 
குழப்்பம் கோரணமோக ்பதவி 
ஏறறு சிை மணி ்ெரத்தில் 
்பதவி விைகிய நியையில் 
மீணடும் அந்தப் ்பதவிககு நிய-
மிககப்்பட்டுள்ளோர.   

க்டந்த திஙகட்கிழயம ்போரோ-
ளுமன்றத்தில் இ்டம்ச்பறற 
புதிய வோகசகடுப்பில் ெமூக 
ஜனெோயகக கட்சித் தயைவியோன 
மக்ட்ைனோ அன்்டரெனுககு குறுகிய 
வோககு வித்தியோெத்தில் ஆதரவு 
கிய்டத்தது.   

அடுத்த ஆணடு செப்ச்டம்்பர 
ெய்டச்பறவிருககும் ்தரதல் வயர 
ஒறயற கட்சி அரெோஙகம் ஒன்றுககு 
தயையம வகிகக அவர எதிர்போரத்-
துள்ளோர. அவரது கூட்்டணி அரசு 
முறிந்தயத அடுத்து அவர க்டந்த 
புதன்கிழயம ்பதவி விைகினோர.   

சுவீ்டன் அரசியல் முயறயின்்படி 
பிரதமயர நியமிப்்பதறகு ்வட்்போ-

்ளர ஒருவர தமககு எதிரோன ச்பரும்-
்போன்யம வோககுகள ்பதிவோவயத 
தவிரத்தோல் ்்போதுமோனது என்்பது 
குறிப்பி்டத்தககது.   

எனினும் ஏயனய கட்சிகளின் 
ஆதரவு கிய்டககோவிட்்டோல், ்போரோ-
ளுமன்றத்தில் அவர ெட்்டஙகய்ள 
நியற்வறறுவதறகு செருககடி ஏற-
்படும். 349 ஆெனஙகள சகோண்ட 
்போரோளுமன்றத்தில் யமய இ்டதுெோரி 
ெமூக ஜனெோயகக கட்சி 100 இ்டஙக-
ய்ள்ய ச்பறறுள்ளயம குறிப்பி்டத்-
தககது.     

நோன்கு பிள்ளைக்ளை  
பகோன்்ற தந்த ்கது

அசமரிககோவில் தனது ெோன்கு 
பிளய்ளகள மறறும் அவரக்ளது 
்போட்டியய சுட்டுக சகோன்ற குற -
றச்ெோட்டில் ஆ்டவர ஒருவர யகது 
செய்யப்்பட்டுள்ளோர.   

சைோஸ் ஏஞெல்்ஸுககு அருகில் 
உள்ள ைோஙகஸ்்டர என்ற அந்த 
சிறிய ெகரில் 12 வயதுககு உட்்பட்்ட 
அந்த ெோன்கு சிறுவரகளும் ெம்்பவ 
இ்டத்தி்ை்ய உயிரிழந்துள்ளனர.   

க்டந்த ்ோயிறறுககிழயம மோயை 
இ்டம்ச்பறற இந்த துப்்போககிச் 
சூட்டில் இந்த சிறுவரகளின் 50 
வயதுகளில் இருககும் ்போட்டியும் 
சகோல்ைப்்பட்டுள்ளோர.   

இந்த குழந்யதகளின் தோய் மறறும் 

சகோல்ைப்்பட்்ட ச்பணணின் மகள 
வீட்டுககுத் திரும்பிய நியையில் 
ச்போலி்ோருககு முயறயிட்டுள -
்ளோர.  

இந்த சகோயைகள சதோ்டரபில் 
29 வயதோன சகரமோகஸ் ்்டவிட் 
என்்பவர யகது செய்யப்்பட்்டதோக 
ச்போலி்ோர சதரிவித்துள்ளனர. 
இவர ஒரு கோவல் அதிகோரி என்றும் 
அவரது துப்்போககி உரிமம் இரத்துச் 
செய்யப்்பட்டிருப்்பதோகவும் சைோஸ் 
ஏஞெல்ஸ் ய்டம்ஸ் ்பத்திரியக 
செய்தி சவளியிட்டுள்ளது.   

அசமரிககோவில் துப்்போககி 
வன்முயற ச்பரும் பிரச்சியனயோக 
மோறியுள்ளயம குறிப்பி்டத்தககது.     

ஒமிகடரோன்: தடுப்பூசிகளின்  
பசயல்தி்றன் பற்றி கவ்ல

சூககி வழககின்  
தீர்ப்பு ஒத்தி்வப்பு

மியன்மோரில் ்பதவியிலிருந்து நீக-
கப்்பட்்ட அரெோஙக ஆ்ைோெகர ஆங 
ெோன் சூககிககு எதிரோன வழககில் 
அளிககப்்ப்ட ்வணடிய தீரப்பு ஒத்தி-
யவககப்்பட்டுள்ளது. இந்த வழககு 
அடுத்த திஙகட்கிழயமககு ஒத்தி-
யவககப்்பட்்டது.  

சூககி சமோத்தம் 11 வழககுகய்ள 
எதிர்ெோககுகிறோர. அயவ அயனத்-
திலும் அவர குறறவோளி என்று தீரப்்ப-
ளிககப்்பட்்டோல் 100 ஆணடுகளுககு 
்மல் சியறத்தண்டயன விதிககப்்ப-
்டககூடும்.  

அந்தக குறறச்ெோட்டுகளும் வழக-
குகளும் அவயர இழிவு்படுத்தவும், 
சியறயில் அய்டககவும் வயரயப்-
்பட்்ட திட்்டஙகள என்று ஆதரவோ்ளர-
கள கருதுகின்றனர.  

வழககு விெோரயணயில் ஊ்டகவி-
யைோ்ளரகள கைந்துசகோள்ளககூ்டோது 
என்று மியன்மோர இரோணுவம் உத்தர-
விட்டுள்ளது.    

டவகமோகப் பரவும் 
ஒமிகடரோன் திரிபு

எல்்ல்ய தி்றககி்றது பீஜி
ஒ மி க ் ர ோன் 

சகோ்ரோனோ யவரஸ் 
திரிபு ்பரவல் அச்ெத்தில் 
உைக ெோடுகள அவற -
றின் எல்யைகய்ள 
மூடும் ்ெரத்தில் பீஜி 
சவளிெோட்டுப் ்பயணி -
களுககு எல்யைகய்ளத் 
திறககவுள்ளது.  

இன்று டிெம்்பர 
முதைோம் திகதி முதல் 
பீஜி அதன் எல்யை-
யயச் சுறறுப்்பயணி-
களுககுத் திறந்துவி -
டுவதோக அந்ெோட்டுப் 
பிரதமர பிரோஙக ய்பனிமரமோ சதரி-
வித்தோர.  

டிெம்்பர 1ஆம் திகதி ெோட்டின் 
எல்யையயத் திறப்்பது குறித்து நீண -
்டெோள திட்்டமிட்டு வந்தது பீஜி. 
இன்று கோயை அவுஸ்தி்ரலியோவிலி-
ருந்து முதல் விமோனம் பீஜிககு வரு -
கிறது.  

முழுயமயோகத் தடுப்பூசி ்்போட் -
டுகசகோண்ட ்பயணிகள மட்டுந்தோன் 
ெோட்டிறகுள அனுமதிககப்்படுவர.  

்பயணிகள அவரக்ளது ்பயணங -
களுககு முன் சகோவிட்-19 ்பரி்ெோ-

தயன செய்து ்ெோய்த்சதோறறு 
இல்யை என்்பயத உறுதிப்்படுத்த 
்வணடும்.  

்பயணத்துயறயய அதிகம் ெோரந் -
துள்ள பீஜிககு சகோவிட்-19 ்ெோய்த்-
சதோறறோல் ச்போரு்ளோதோரத்தில் ச்பரிய 
்போதிப்புகள ஏற்பட்்டன.  

ஒரு மில்லியன் மககள சதோயக 
சகோண்ட பீஜி முதைோம் அயை 
்ெோய்த் சதோறயற முழுயமயோக கட்-
டுப்்படுத்திய நியையில் ச்டல்்டோ 
திரிபின் இரண்டோவது அயை கோரண-
மோக 700 உயிரிழப்புகள ்பதிவோகின.     

உகண்்டோ விமோனநி்லயத்்த  
பறித்த கூற்்்ற மறுத்தது சீனோ

200 மில்லியன் 
ச்டோைர க்டயன 
உகண்டோ செலுத்தத் 
தவறியதறகோக அந்-
ெோட்டின் ெரவ்தெ 
விமோனநியையத்யத 
சீனோ யகயகப்்படுத்-
தியதோக சவளியோன 
செய்தியய சீனோ மறுத் -
துள்ளது.   

“ உ க ண ்ட ோ 
உட்்ப்ட அபிவிருத்தி 
அய்டந்துவரும் ெோடுகளு்டன் சீனோ 
அனு்பவிககும் ெல்ை உறவுகய்ள 
சியதககும் ்ெோககு்டனோன அடிப்-
்பய்டயறற தவறோன குறறச்ெோட்டு” 
என்று இதயன கம்்போைோவிலுள்ள 
சீன தூதரகம் சதரிவித்துள்ளது.   

என்்ட்்ப ெரவ்தெ விமோனநி -
யையத்தின் ்மம்்போட்டுப் ்பணிக-
ளுககு 2015 ஆம் ஆணடு உகண்டோ 
வோஙகிய க்டனுககோக அந்த ெோடு 
ெரணய்டயககூடும் என்று ச்டய்லி 
சமோனிட்்டர ்பத்திரியக க்டந்த 
வோரம் சவளியிட்்ட செய்தியய்ய 
சீனோ மறுத்துள்ளது.   

இந்த செய்தியய அடுத்து உகண-
்டோயவ கிண்டல் செய்யும் வயகயி-
ைோன ்ப்டஙகள ெமூக ஊ்டகஙகளில் 
சவளியோக ஆரம்பித்துள்ளன.   

“சீனோவின் க்டயன செலுத்தத் தவ -
றியதறகோக ஆபிரிககோவில் எந்த ஒரு 
திட்்டத்யதயும் சீனோ ்பறிமுதல் செய்-
ததில்யை” என்று தூதரக ்்பச்ெோ்ளர 
குறிப்பிட்டுள்ளோர.   

உகண்டோ சிவில் ்்போககுவரத்து 
அதிகோரெய்பயும் இந்த செய்தியய 
நிரோகரித்துள்ளது. ்தசிய செோத்யத 
அரசு இந்த வயகயில் யகயளிககோது 
என்று அது குறிப்பிட்டுள்ளது.     

ஆ்ம இ்்றச்சி சோப்பிட்்ட  
சிறுவர் உட்ப்ட 7 டபர் பலி
தன் ெ ோ னி ய ோ வின் 

ச்பம்்போ தீவில் 
விஷம் சகோண்ட 
ஆயம இயறச்சியய 
ெோப்பிட்்ட மூன்று 
வயது சிறுவன் 
உட்்ப்ட ஏழு ்்பர 
உயிரிழந்துள்ளனர. 
மூவர சதோ்டரந்து 
மருத்துவமயனயில் 
சிகிச்யெ ச்பறறு வரு-
கின்றனர.   

தன்ெோனிய தீவுகள மறறும் கயர -
்யோரப் ்பகுதிகளில் ஆயம இயறச்சி 
விருப்்பத்திறகு உரிய உணவு என் -
ற்்போதும், அந்தப் ்பகுதியில் 
ஆயமகய்ள நுகரவதறகு நிரவோகம் 
தற்்போது தய்ட விதித்துள்ளது.   

இந்நியையில் ஆயம இயறச்சி 
ெஞெோவது மிக அரிதோக இ்டம்ச்ப-
றும் ஒன்றோக கருதப்்படுகிறது. இதற-
கோன ெரியோன கோரணம் கண்டறியப்்ப-
்டோத்்போதும் ஆயமகள உணணும் 
ெச்சுப் ்போசிகளு்டன் சதோ்டரபு்பட்டி-
ருககைோம் என்று ெம்்பப்்படுகிறது.   

இதில் ஐந்து குடும்்பத்யதச் ்ெரந்த -
வரகள க்டந்த வியோழனன்று ஆயம 
இயறச்சியய உண்ட நியையில் 
அடுத்த ெோள ்போதிப்பு ஏற்பட்டு 
முதலில் சிறுவன் உயிரிழந்த 
நியையில் அன்யறய தினம் இரவு 
்மலும் இருவர மரணித்துள்ள-
னர. சதோ்டரந்து ்ோயிறறுககிழயம 
ெோல்வர உயிரிழந்துள்ளனர.   

்மலும் 38 ்்பர மருத்துவமயன-
யில் அனுமதிககப்்பட்்ட நியையில் 
ச்பரும்்போைோனவரகள சிகிச்யெ 
ச்பறறு சவளி்யறியுள்ளனர.     



க�ொலையில் முடிந்த
குழுக�ளின் ம�ொ்தல்

புத்தளம் – 2 ஆம் வட்டாரம் 
பகுதியில் இரு குழுக்களுககி-
ட்யே ஏறபட் ய�டா்தலில் 
ஒருவர் கூரிே ஆயு்தத்தடால் 
்தடாககி க்கடாடை கெயேபபட-
டுளளடார்.   

ெம்பவம் க்தடா்ர்பில் தில்-
டைேடி பகுதிடேச் யெர்்ந்த 
ஒருவர் ட்கது கெயேபபடடுள-
ள்தடா்க கபடாலிஸடார் குறிப-
பிட்னர். குடும்பத ்த்கரடாறு 
்கடாரண�டா்கயவ இ்ந்த க்கடாடைச் 
ெம்பவம் இ்ம்கபறறுளள்தடா்க 
கபடாலிஸடார் க்தரிவித்தனர்.   

ெம்பவததில் 25 வே்தடான 
இடளஞர் ஒருவயர உயிரிழ்ந-
துளளது்ன், உயிரிழ்ந்தவரின் 
ெ்ைம் புத்தளம் ஆ்தடார டவத-
திேெடாடையில் டவக்கபபட-
டுளளது. 

ெ்நய்த்கநபடர யநறறு (30) புத-
்தளம் நீ்தவடான் நீதி�ன்்றததில் 
ஆஜர்பபடுத்த ந்வடிகட்க 
எடுக்கபபடடிரு்ந்தது.   

படகுப் பாதை விபத்து:  

கிண்ணிேடா, ப்குபபடா-
ட்த்கள �றறும் படாைங்களின் 
நிடைட�்கள குறிதது ஆரடாய-
வ்தற்கடா்க நிேமிக்கபபட் 
க்தடாழில்நுடபக குழுவின் 
அறிகட்க கிழககு �டா்கடாண 
ஆளுநர் அனுரடா்தடா ேஹம்பததி-
்ம் ட்கேளிக்கபப்வுளளது.   

இய்தயவடள, கிண்ணிேடா 
- குறிஞெடாகய்கணி ப்கு 
விபததில் உயிரிழ்நய்தடாரின் 
எண்ணிகட்க ஏழடா்க அதி்கரித-
துளளது.   

விபததிறகுளளடான 6 வேது 
சிறுமி சிகிச்டெ கபறறு வ்ந்த 
நிடையில் 27 ஆம் தி்கதி உயி-
ரிழ்ந்தடார். அ்தன்படி விபததில் 
உயிரிழ்நய்தடாரின் எண்ணிகட்க 
7 ஆ்க அதி்கரிததுளளது.   

கிண்ணிேடா அல் அஷ்கர் 
விததிேடாைேததில் ்தரம் 1 இல் 
்கல்வி பயிலும் �டாணவியே 
இவவடாறு உயிரிழ்நதுளளடார். 
்தனது ்தடாயு்ன் படா்ெடாடைககு 
கெல்வ்தற்கடா்க ப்கில் 
பேணித்த யவடளயில்

யொழ்.வட�ரொட்சி
�டற�லரயில்  
4 வது சடைம்
�லர ஒதுங்கியது

ேடாழ்.�டாவட்ததில் ்க்்ந்த 
சிை நடாட்களடா்க ெ்ைங்கள 
்கடரகேடாதுஙகி வருகின்்றன. 
யநறறும் வ்�ரடாடசி கிழககு 
�ரு்தஙய்கணியில் உருககு-
டை்ந்த ெ்ைக�டான்று ்கடர-
கேடாதுஙகிேது.  

அண்ட�யில் வ்�ரடாடசி 
கிழககு �ணல்்கடாடு, வல்கவட-
டிததுட்ற  ஆகிே பகுதி்களில் 
ெ்ைங்கள ்கடரகேடாதுஙகியி-
ரு்ந்தன. அதது்ன் யநறறும் 
ய�லும் ஒரு ெ்ைம் ்கடர ஒதுங-
கியுளளது.  

ஒரு வடாரததில் ேடாழ்.�டாவட-
்ததில் ்கடரகேடாதுஙகிே நடான்-
்கடாவது ெ்ைம் இதுவடாகும். 
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திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  பகல் :  12.00  -  01.30வதர
சுபநேரம : காதல : 09.00  -  10.30வதர

பிலவ வருடம - கார்த்திதக  15

இன்தறைய சுபதினம

01 முைல் 03 வதர

தைாழுதக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.47
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.23
மஃரிப்  - 05.53
இஷா  - 07.07

 நைஷம  - தவறறி

ரிஷபம  - - சுகம

மிதுனம - - ைனம

கடகம - - நபாட்டி

சிமைம - - நகாபம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - தசலவு

விருச்சிகம - - நிதறைவு

ைனுசு  - பாராட்டு

ைகரம - - தபாறுதை

குமபம - ைறைதி

மீனம - - ேன்தை

நயாகம: சித்ைநயாகம

3

இராசி பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருககள்
(பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல154.48 160.62

யூர�ொ
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல223.52 232.08

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல1.7356 1.8048

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல144.42 149.28

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல263.33 271.99

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல213.00 220.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
விதல

விறபதன
விதல140.10 146.33

குறித்ை
விதல

குறித்ை
விதலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.11

குவைத் டினொர் 666.41

ஓெொன் ரியொல் 524.04

கட�ொர் ரியொல் 55.08

சவூதி ரியொல் 53.78

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.92

நாணய
மாற்று

புத்தளததில் கததிக்குதது சம்பவம

குழுவின் அறிகல�  
ஆளுநரிடம் ச�ர்ப்பிப்பு! 

இந்தியாவுககான இலங்தக உயர்்ஸைானிகர் மிலிந்ை தைாரதகாட, நேறறு (30) புதுதடல்லியில் இந்திய 
பாதுகாப்பு அதைச்சர் ஸ்ரீ ராஜோத் சிங்தகச் சந்தித்ை நபாது, இந்தியாவுடனான பாதுகாப்பு ைறறும பாது-
காப்பு ஒத்துதழப்தப நைலும அதிகரிப்பைறகான வழிகதள ஆராயந்ைார்.

யைடாரன்ஸ் கெல்வநடாே்கம்,    
ஷம்ஸ் படாஹிம்  

நடாடடில் அததிேடாவசிே �ரு்நதுப 
கபடாருட்களுககு எ்ந்தவி்த ்தடடுபபடா -
டும் கிட்ேடாது எனவும் அது க்தடா்ர் -
படான எதிர்க்கடசியினரின் கூறறு ்தவ-
்றடானது என்றும் இரடாஜடாங்க அட�ச்ெர் 
ென்ன ஜேசு�ன படாரடாளு�ன்்றததில் 
க்தரிவித்தடார்.  

நடாடடில் 663 அததிேடாவசிே �ரு்நது்கள உள-
ள்தடா்கவும் அவறறில் 15 �ரு்நது்களுக்கடான 
குட்றபடாடு்கள நிைவுகின்்ற நிடையில் 8 �ரு்ந-
து்களுககு பதில் �டாறறு �ரு்நது்கள வழங-
்கபபடுவ்தடா்கவும் க்தரிவித்த அவர் அடுத்த 
வடார�ளவில் ய�லு� �ரு்நது்கள நடாடடுககு 

கிட்க்கவுளள்தடா்கவும் அவர் க்தரி-
வித்தடார்.  

அ்ந்த வட்கயில் நடாடடில் கபரு�-
ளவு அததிேடாவசிே �ரு்நது்களுக்கடான 
்தடடுபபடாடு நிைவுவ்தடா்க எதிர்க்கடசி -
யினர் க்தரிவிககும் கூறறுக்களில் எ்ந்த-
வி்த உண்ட�யும் கிட்ேடாது என்றும் 
அவர் ெடபயில் க்தரிவித்தடார்.  

படாரடாளு�ன்்றததில் யநறறு சு்கடா்தடார 
அட�ச்சின் வரவு கெைவுத திட்ம் மீ்தடான 
குழுநிடை விவடா்தததில் உடரேடாறறும் யபடாய்த 
இரடாஜடாங்க அட�ச்ெர் இவவடாறு க்தரிவித்தடார்.  
விவடா்தததில் க்தடா்ர்்நதும் உடரேடாறறிே அவர்,  

அடுத்த வரு்ததில் நடா்ளடாவிே ரீதியில் 25 
ஒசுெை கிடள்கடள நிறுவுவ்தற்கடான 
ந்வடிகட்க்கள 

அத்தியொவசிய �ருநது க�ொருட்�ளுககு  
எந்தவி்த ்தட்டுப்�ொடும் கிலடயொது  

ஷம்ஸ் படாஹிம்  

கூட்ணி ்கடசி்களிட்யேேடான 
்கருதது முரண்படாடு ஆயரடாககிே�டா-
னது. அது அரெடாங்கம் பிளவுபடடுள-
ள்தடா்க அர்த்த�டா்கடாக்தன அட�ச்ெ -
ரடவ யபச்ெடாளர் அட�ச்ெர் ்ளஸ் 
அழ்கபகபரு� க்தரிவித்தடார்.  

கபடாதுஜன கபரமுனவுககும் சு்த்ந-
திரக ்கடசிககுமிட்யில் ய�டா்தல் 
்கடாணபபடுவது க்தடா்ர்பில் எழுப-
பபபட் ய்களவிககுப பதிைளித்த 
யபடாய்த அட�ச்ெர் இவவடாறு குறிப-
பிட்டார்.  

அட�ச்ெரடவ முடிவு்கடள அறி-
விககும் ஊ்்க �டாநடாடடில் ய�லும் 
்கருததுத க்தரிவித்த அவர்,  

கபடாதுஜன கபரமுனவில் ஏறபட-
டுளள உளள்க ்கருதது முரண்படாடு 
அரசு இரண்்டா்க பிரிேைடாக�ன்று 
கூ்றபபடுகி்றது. ஆனடால், கூட்ணி 
அரெடாங்கமுளள அடனதது நடாடு்க-

ளிலும் இவவடாறு முரண்-
படாடு ஏறபடும்.   1970-  –77 
்கடாைததில் ெ�கி கபரமுன 
இரு்ந்தது. அ்தன் பின் -
னரும் கூட்ணி அரயெ 
இரு்ந்தது. வரைடாறறில் 
1956 அரசும் கூட்ணி 
அரயெ. அன்றும் ்கருதது 
முரண்படாடு இரு்ந்தது. ்கட -
சி்களிட்யேேடான ்கருத -
துமுரண்படாடு ஆயரடாககி-
ே�டான நிடைட�ேடா்கயவ யநடாக்க 
யவண்டும். எ�து அரசின் அட�ச்-
ெர் ஒருவருககு எதிரடா்க நம்பிகட்க-
யில்ைடா பியரரடண கூ் முன்டவக-
்கபபட்து. அ்தன் மூைம் அரசு 
பிரிேவில்டை. அரெடாங்கததிறகுள 
பல்யவறுபட் ்கருததுக்கள முரண்-
படாடு்கள ஏறபடுவது ஆயரடாககிே-
�டான யபடாக்கடாகும். இ்நதிே, பிரிட-
்ன் கூட்ணி அரசு்களில் கூ் இ்ந்த 
நிடை உளளது. கூட்ணி என்பய்த 

யவறுபட் ்கருதது்களின் 
கூட்ணிேடாகும். எதிர்க-
்கடசி என்பதும் கபரிே 
கூட்ணிேடாகும். 

அஙகும் �டாறுபட் 
்கருதது இருககி்றது. அ்தற-
்கடா்க ேடாரும் எதிரணி 
பிரிேபயபடாகி்றது என்று 
கெடால்வதில்டை. இது 
ஆயரடாககிே�டான ஜனநடா-
ே்கததின் அட்ேடாளம்.

அ்தடன விடுதது இ்ந்த நிடை ்கட-
சி்களின் இறுதிக்கட்க�ன ்கரு்தக 
கூ்டாது.

அட�ச்ெரடவயேடா ஜனடாதிபதி 
யேடா பிர்த�யரடா ்கண்டும் ்கடாணடா�ல் 
இருக்கவில்டை. க்டாைர் பிரச் -
சிடன பை நடாடு்களுககு ெவடாைடா்க 
உளளது. க்தடாறறு நிடையில் இது 
ய�லும் கநருக்கடி ஏறபடடுளளது.
மு்தலில் �க்களுககு ்தடுப-
பூசி வழங்க யவண்டும். 

SLPP-SLFP கட்சிகளிடையே
எவ்விதமான பிளவும் கிடைோது

"ஒமிகநரான்" ைாறுபாடு அச்சம:

்கடடுநடாேக்க வி�டான நிடை -
ேததில் ்கடுட�ேடான படாது்கடாபபு 
யவடைததிட்ம் ஒன்று முன்கன-
டுக்கபபடடுளளது.

ஒமிகயரடான் ய்கடாவிட19 �டாறுபடாடு 
நடாடடிறகுள நுடழவட்த ்தடுபப-
்தற்கடா்க இ்ந்த படாது்கடாபபு ந்வடிக -
ட்கடே தீவிரபபடுததியுளள்தடா்க 
பிரதி சு்கடா்தடார பணிபபடாளர் யஹ�்ந்த 
யஹரத க்தரிவிததுளளடார்.

இதுவடரயில் புதிே �டாறுபடா்டான 

ஒமிகயரடான் உைகின் பை நடாடு்களில் 
பரவியுளள்தடா்க அவர் குறிபபிட -
டுளளடார். 

இதிலிரு்நது ்தபபிக க்கடாளவ்தற -
்கடா்க உரிே சு்கடா்தடார ஆயைடாெடன-
்கடள பின்பற்ற யவண்டுக�ன 
அவர் குறிபபிடடுளளடார்.  எனினும் 
நடாடட் மூடி டவபபதில் எவவி்த 
பேனும் இல்டைகேன பிரதி 
சு்கடா்தடார பணிபபடாளர் யஹ�்ந்த 
யஹரத க்தரிவிததுளளடார்.  

விமான நிடைேத்தில் 
பாதுகாப்பு தீவிரம்

இராஜகிரிய விபத்து சமபவம;

முன்னடாள அட�ச்ெர் 
படாட்லி ெம்பிக்க ரண -
வக்க உளளிட் மூவருககு 
எதிரடா்க ்தடாக்கல் கெய-
ேபபடடுளள வழகட்க, 
நடாடள 02 ஆம் தி்கதி 
விெடாரடணககு எடுததுக-
க்கடாளளத தீர்�டானிக்கப-
படடுளளது.

2016 ஆம் ஆண்டு இரடாஜகிரிே பகுதியில் 
இ்ம்கபற்ற விபதது க்தடா்ர்பில் படாரடாளு-
�ன்்ற உறுபபினர் படாட்லி ெம்பிக்க ரணவக்க, 
அவரது ெடாரதிேடா்க பணிேடாறறிே துசித்த கு�டார 
�றறும் கவலிக்கட் கபடாலிஸ் நிடைேததின் 
முன்னடாள கபடாறுபபதி்கடாரி சு்தத அஸ்�்ை 
ஆகியேடாருககு எதிரடா்க இ்ந்த வழககு ்தடாக்கல் 
கெயேபபடடுளளது.

சம்பிக�வுககு எதிரொன
வழககு விசொரலை நொலை

எதிரக்கட்சிகளின் விமரசனஙகள் ்தவறானவவ  

06

06

06

06

ஆர�ாக்கியமான கருதது மு�ண்பாடு மட்டுரம

யைடாரன்ஸ் கெல்வநடாே்கம்,   
ஷம்ஸ் படாஹிம்   

பூமிக்கடியில் உளள எரிகபடாருடள 
அ்கழ்்நது நடாடடின் கபடாருளடா்தடாரத-
ட்தப பைபபடுத்த ்கடசி யப்தமின்றி 
அடனவரதும் ஒததுடழபபு அவசி -
ேக�ன கபறய்றடாலிே வளததுட்ற 
அட�ச்ெர் உ்தே ்கம்�ன்பிை யநறறு 
படாரடாளு�ன்்றததில் க்தரிவித்தடார்.   

படாரடாளு�ன்்றததில் யநறறு வலு-
ெகதி அட�ச்சு மீ்தடான வரவு கெைவுத 
திட் குழு நிடை விவடா்தததில் உடர -
ேடாறறும் யபடாய்த அவர் இவவடாறு 

க்தரிவித்தடார். விவடா்தததில் 
க்தடா்ர்்நதும் உடரேடாறறிே 
அவர்,   

2050ஆம் ஆண்டில் எரி-
கபடாருள யு்கம் முறறுகப-
றுக�ன க்தரிவிக்கபபடடு 
வரும் நிடையில் ந�து 
நடாடடில் பூமிககு அடியில் 
உளள எரிகபடாருடள 
அ்கழ்்நது எ�து கபடாருளடா்தடாரததிறகு 
பைம் யெர்பப்தறகு அடனவரும் 
பூரண ஒததுடழபபு வழஙகுவது 
அவசிேம்.   

அது க்தடா்ர்பில் எ்ந்த 
்கடசி யப்தமுமின்றி அடன -
வரு்னும் யபச்சுவடார்தட்த 
ந்ததுவ்தறகு நடான் ்தேடாரடா்க 
உளயளன். இது எ�க-
்கடான சி்ற்ந்த ்கடாை�டாகும் 
அடனதது ்கடசி்களும் ஒன்-
றிடண்நது இ்தற்கடான ந்வ-
டிகட்க்கடள முன்கனடுப-

பது முககிே�டாகும்.   
அ்ந்த எண்கணய அ்கழ்வு க்தடா்ர் -

பில் நடான் ்தமிழ் ய்தசிேக 
கூட்ட�பபு, 

பூமிககடியில் உள்ள எரிதபாருதள அகழ்ந்து: 

கவிஞர் இல்மி அஹைட் தலப்தப எழுதிய "உதடயாை ஏணி" எனும கவிதை நூல் 
தவளியீடு திங்கள்கிழதை (29) ைாதல புரவலர் ஹாசிம உைரின் தகாள்ளுப்பிட்டி இல்-
லத்தில் இடமதபறறைநபாது நூலாசிரியர் , புரவலர் ஹாசிம உைருககு முைறபிரதிதய 
வழங்குவதை படத்தில் காணலாம. அருகில் கவிஞர் நைைன் கவியும காணப்படுகிறைார்.

நொட்டின் க�ொருைொ்தொரத்ல்தப் �ைப்�டுத்்த   
�ட்சி ம�்தமின்றி ஒன்றிலைமவொம்

ஷம்ஸ் படாஹிம்   

ய்தர்்தல் பிரெடார ந்வடிகட்க்களுக்கடா்க அர-
சிேல் ்கடசி்கள கபரு�ளவு பணம் கெைவிடு -
வட்த ்கடடுபபடுததும் வட்கயில் புதிே ெட் -
க�டான்ட்ற க்கடாண்டு வருவ்தறகு அரெடாங்கம் 
தீர்�டானிததுளளது.   

இது க்தடா்ர்படா்க ஜனடாதிபதி ய்கடாட்டாபே 
ரடாஜபக்ஷ முன்டவத்த யேடாெடனககு அட�ச்ெ-
ரடவ அஙகீ்கடாரம் வழஙகியுளள்தடா்க அட�ச்ெ-
ரடவ யபச்ெடாளர் அட�ச்ெர் ்ளஸ் அழ்கபகப -
ரு� க்தரிவித்தடார்.   

அரெடாங்க ்த்கவல் திடணக்களததில் யநறறு 
நட்கபற்ற அட�ச்ெரடவ தீர்�டானங்கடள 
அறிவிககும் கெயதிேடாளர் ெ்நதிபபில் ்கருததுத 
க்தரிவித்த அவர்,   

இது க்தடா்ர்பில் படாரடாளு�ன்்றததிலுளள 
அடனதது ்கடசி்களு்னும் ்கை்நதுடரேடாடியே 
தீர்�டானிக்கபபடுக�ன்றும் அவர் க்தரிவித -

்தடார். அவர் ய�லும் கூறுட்கயில்,   
இைஙட்க பிரடஜ்களி்முளள இட்ற-

ட�யின் பிர்தடான அடிபபட்ேடா்க ெர்வஜன 
வடாககுரிட� அட�்நதுளளது. அ்ந்த உரிட� 
ய்தர்்தலின் யபடாது �க்கள விருபபடா்க சு்த்நதி-
ர�டான்தடா்கவும் நிேடாே�டான்தடா்கவும் நட்மு-
ட்றபபடுத்தபப் யவண்டும்.   

ய்தர்்தலின் யபடாது �க்களுட்ே வடாககு-
்களுக்கடா்க ஏ்தடாவது ஒரு யவடபடாளர்,்கடசி 
அல்ைது குழுகவடான்று எ்ந்தகவடாரு ்கடடுபபடா -
டு்களின்றி அதி்களவில் பணம் கெைவிடுவது 
கபடாது�க்களின் விருபபு க்தடா்ர்பில் குறிபபி -
்த்தக்களவு ்தடாக்கதட்த ஏறபடுத்த முடியும்.   

ய்தர்்தலில் யபடாடடியிடும் யவடபடாளர்்கள 
ய�றக்கடாளளும் கெைடவ ்கடடுபபடுத்த 
முடிேடாவிட்டாலும் ்கடசிேடால் ய�றக்கடாள-
ளபபடும் கெைவு்கடளக ்கடடுபபடுததும் 
ய்தடவ்கள க்தடா்ர்படா்க இைஙட்கயில் ்கை்ந -

துடரேடா்பபடடு வருகி்றது. இ்நதிேடா உள-
ளிட் அதி்க�டான நடாடு்கள ய்தர்்தல் கெைவு -
்கடள ்கடடுபபடுததும் ெட் ஒழுஙகு்கடள 
விதிததுளளன.   

ய்தர்்தலின் யபடாது இ்ம்கபறும் ெட்வி-
யரடா்த கெேறபடாடு்கடளக குட்றபப்தற்கடா்கவும், 
ஏறபடாடு்கடளத ்தேடாரிபப்தற்கடா்கவும் ்தறயபடா-
துளள ்கட்டளச் ெட்ங்கடளத திருத்தம் 
கெயவ்தறகு, 2017 ஒகய்டாபர் �டா்தம் 17 ஆம் 
தி்கதி நட்கபற்ற அட�ச்ெரடவக கூட்த-
தில் அஙகீ்கடாரம் வழங்கபபடடுளளது.   

இ்தற்கட�ே படாரடாளு�ன்்ற ய்தர்்தல் ்கட் -
ட�பபு �றறும் ெட் ஒழுஙகு்களுக்கட�ே 
�றுசீரட�பபுக்கடள அட்ேடாளங ்கண்டு, 
திருத்தங்கடளச் ெ�ர்பபிபப்தற்கடா்க நிேமிக்கப -
படடுளள படாரடாளு�ன்்ற வியெ் கெேறகுழு -
வடால் அ்ந்த ்தரபபினர்்களு்ன் ்கை்நது-
டரேடாடி, உ்ன்படாடு்கள

யதர்தல் பிரசாரஙகளுக்கு அதிக நிதி   
சசைவிடுவடத கட்டுப்படுத்த புதிே சட்ைம்
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க�ொவிட் 19 க�ொற்றில் புதி�ொ� 
ஏற்்பட்டிருக்கும் திரி்பொன 
'ஒமிக்்ரொன்', உல�லொ-

விய ரீதியில் க்பரும் அச்சத்� ஏற்்படுததியுள் -
ளது. அ�னொல் இததிரிபின் க�ொற்்றைத �விர்ததுக் 
க�ொள்்வதில் அ்னதது நொடு�ளும் அதி� �்வனம் 
க்சலுததியுள்ளன. இருந� ்்பொதிலும் கூட ஒரு சில 
நொடு�ளுக்குள் இததிரிபு ஊடுருவியுள்ள்ை �்வ -
்லக்குரிய�ொகும்.   

இந�த திரிபும் க�ொவிட் 19 க�ொற்றில் ஏற்�ன்்வ 
ஏற்்பட்ட திரிபு�்ளப் ்்பொன்றை ஒன்று�ொன். ஏற்� -
ன்்வ ஏற்்பட்ட திரிபு�்ள விடவும் இது அதி� ஆ்பத-
்�யும் �ொக்�த்�யும் க�ொண்டிருப்்ப�ொ�த க�ரி -
விக்�ப்்பட்டுள்ளது.   

இததிரிபும் க�ொவிட் 19 க�ொற்றிலிருநது ஏற்்பட்டி-
ருப்்ப�ொல் ஆளுக்�ொள் க�ொற்றி ்பரவும் ்பண்்்ப்ய 
க�ொண்டிருக்கின்றைது. ஆனொல் முன்்னய திரிபு�்ள 
விடவும், இது அதி� ்்வ�ததில் ்பர்வக் கூடிய �ன்்ை -
்யக் க�ொண்டிருப்்பதும் சுட்டிக் �ொட்டப்்பட்டுள்ளது. 
அ�னொல் க�ொற்று ்நொகயொன்றின் அசசுறுத�ல் 
நிலவும் ்்பொது அ�ன் ்பரவு�்லக் �ட்டுப்்படுதது்வ -
�ற்கும் அதக�ொற்்றைத �விர்ததுக் க�ொள்்வ�ற்கும் 
ைக்�ளின் ஒதது்ைப்பும் ஆ�ரவும் மி�வும் முக்கிய -
ைொன்்வ. இவ்விடயததில் �்வனயீனமும் அசிரத்� -
யும் கூட்்வ கூடொது.   

க�ொற்று ்நொகயொன்றின் அசசுறுத�ல் நிலவும் 
்்பொது ைக்�ள் எவ்்வொறு நடநது க�ொள்ள ் ்வண்டு்ைொ 
அ்� ஒழுங்கில்�ொன் இந� க�ொவிட் 19 க�ொற்்றை -
யும் அ�்ன அடிப்்ப்டயொ�க் க�ொண்ட திரிபு�-
்ளயும் �விர்ததுக் க�ொள்்வதில் �்வனம் க்சலுத� 
்்வண்டும். எந�க்வொரு க�ொற்று ்நொ்யயும் 
ைக்�ளின் ஒதது்ைப்பும் ்பங்�ளிப்பும் இன்றி �ட்-
டுப்்படுத�்்வொ க்பருவீழ்சசி நி்லக்கு க�ொண்டு 
்வர்்வொ முடியொது. இ�ன் க்பொருட்டு அர்சொங்�ம் எவ்-
்வளவு�ொன் நட்வடிக்்��்ள முன்கனடுத�ொலும் 
அ்வற்றின் மூலம் உரிய பிரதி்பலன்�்ள அ்டநது 
க�ொள்ள முடியொது.   

அந� ்வ்�யில் �ற்்்பொ்�ய அசசுறுத�லொ� 
விளங்கும் க�ொவிட் 19 க�ொற்்றையும் அ�ன் திரிபு -
�ளது க�ொற்்றையும் �விர்ததுக் க�ொள்ள அடிப்்ப்ட 
சு�ொ�ொர ்வழி�ொட்டல்�ளொ� விளங்கும் மு�க்�்வ்சம் 
அணி�ல், ்��ழுவு�ல், ்சமூ� இ்டக்வளி்யப் 
்்பணு�ல் என்்ப்வற்்றை எல்லொ ்சந�ர்ப்்பங்�ளிலும் 
�்டப்பிடித�ொ� ்்வண்டும். அ�ன் ஊடொ� இதக�ொற் -
றின் ்பரவு�்லயும் க�ொற்்றையும் க்பரிதும் �விர்த -
துக் க�ொள்ள முடியும். இ�்ன ைருதது்வ நிபுணர்� -
ளும் க�ளி்வொ� எடுததுக் கூறியுள்ளனர்.   

இ�்ன அடிப்்ப்டயொ�க் க�ொண்ட அனு்ப்வங்-
�்ள இநநொடு ஏற்�ன்்வ க்பற்று இருப்்பதும் 
இங்கு சுட்டிக்�ொட்டத�க்��ொகும். இநநொட்டில் இத-
க�ொற்று தீவிரை்டந� ஒவ்க்வொரு ்சந�ர்ப்்பத்�யும் 
எடுதது ்நொக்கினொல், அச்சந�ர்ப்்பங்�ளில் எல்லொம் 
இதக�ொற்று �விர்ப்புக்�ொன அடிப்்ப்ட சு�ொ�ொர ்வழி-
�ொட்டல்�ள் க�ொடர்பில் �்வனயீனமும் அசிரத்�யும் 
ைக்�ள் ைததியில் அதி�ரிததுக் �ொணப்்பட்டிருக்கின்-
றைன. அது்்வ இதக�ொற்று தீவிரைொ�ப் ்பர்வ ்வொய்ப்-
்பொ� அ்ைநதிருக்கின்றைது.   

இநநி்லயில் இதக�ொற்்றைக் �ட்டுப்்படுததும் 
்நொக்கில் �னி்ைப்்படுத�ல் ஊரடங்கு, முடக்�ம், 
்பயணக் �ட்டுப்்பொடு ்்பொன்றை நட்வடிக்்��ள் இறுக் -
�ைொன மு்றையில் முன்கனடுக்�ப்்பட்டு இதக�ொற்று 
க்பருவீழ்சசிக்கு க�ொண்டு ்வரப்்பட்டிருக்கின்றைது. 
அ�னொல் க�ொவிட் 19 க�ொற்று �விர்ப்புக்�ொன அடிப்-
்ப்ட சு�ொ�ொர ்வழி�ொட்டு�ல்�்ள ைக்�ள் உரிய 
ஒழுங்கில் ்்பணி நடந�ொல் �னி்ைப்்படுத�ல் ஊர-
டங்்�ொ, முடக்�்ைொ, ்பயணக் �ட்டுப்்பொடு�்ளொ முன் -
கனடுக்�ப்்பட ்்வண்டிய ்�்்வ ஏற்்படொது.  

�னி்ைப்்படுத�ல் ஊரடங்கு, முடக்�ம், ்பயணக் �ட்டுப்-
்பொடு ்்பொன்றை க�ொவிட் 19 க�ொற்று �ட்டுப்்பொட்டுக்�ொன 
நட்வடிக்்��்ள முன்கனடுப்்ப�ன் மூலம் இதக�ொற்-
்றைப் க்பருவீழ்சசி நி்லக்கு க�ொண்டு ்வர முடிந�ொலும் 
அ்்வ, க்பொருளொ�ொர ரீதியில் �ொக்�ங்�்ள ஏற்்படுத�க் 
கூடிய�ொ�்்வ இருக்கும். அ�ன் வி்ள்வொ� ைக்�ளின் 
்வொழ்்வொ�ொரததிலும் �ொக்�ங்�ள் ஏற்்படும்.   

அ�னொல்�ொன் அ்ைச்சர்்வப் ்்பச்சொளர் அ்ைச -
்சர் கடொக்டர் ர்ைஷ் ்பததிரன, 'நொட்டில் க�ொவிட் 19 
க�ொற்்றைக் �ட்டுப்்படுத� முன்கனடுக்�ப்்பட்ட இறுக் -
�ைொன நட்வடிக்்��ளில் �ளர்வு�ள் ஏற்்படுத�ப்-
்பட்டு நொடு திறைக்�ப்்பட்டிருப்்ப�ொனது, இதக�ொற்று 
நொட்டில் முழு்ையொன �ட்டுப்்பொட்்ட அ்டநது 
விட்டது என்றை அர்த�ைொ�ொது. அ�னொல் இதக�ொற்-
றின் அசசுறுத�லில் இருநது முழு நொட்டு ைக்�ளும் 
்பொது�ொப்பு க்பறும் ்வ்ரயும் ஒவ்க்வொரு்வரும் இத-
க�ொற்று �விர்ப்புக்�ொன க்பொறுப்புடன் க்சயற்்படு்வது 
இன்றிய்ையொ��ொகும்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர்.   

அது�ொன் உண்்ை. இதக�ொற்று க்பருவீழ்சசிக்கு 
க�ொண்டு ்வரப்்பட்டுள்ள நி்லயில், நொடு திறைக்�ப்்பட்டுள்ள 
்்பொதிலும், இதக�ொற்றின் அசசுறுத�ல் நீடித� ்வண்ண்ை 
உள்ளது. அத்�ொடு இதக�ொற்றின் புதிய திரிபின் அசசு-
றுத�்லயும் உல�ம் எதிர்க�ொண்டிருக்கின்றைது. ஆ�்்வ 
�ற்்்பொது உல�ம் எதிர்க�ொண்டுள்ள ஒமிக்்ரொன் திரிபு, 
இநநொட்டுக்குள் ்வநது ்்சர்்வ�ற்கும் இங்கு இதக�ொற்று 
்பரவு்வ�ற்கும் து்ண ்்பொ�ொ� ்வ்�யில் ஒவ்க்வொரு்வ-
ரும் க்பொறுப்புணர்வுடனும் முன்ன்வ�ொனததுடனும் �ம் 
க்சயற்்பொடு�்ள அ்ைததுக் க�ொள்ள ்்வண்டும். அது 
நொட்டுக்கும் ைக்�ளுக்கும் அளிக்கும் ்பொரிய ்்ச்்வயொ� 
அ்ையும் என்றைொல் அது மி்�யொ�ொது.

35, டி. ஆர். விஜய்வர்�ன ைொ்வத்�, க�ொழும்பு- - 10

�்பொல் க்பட்டி இலக்�ம் : 834
க�ொ்ல்்பசி இலக்�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

க்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர மு�ொ்ையொளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி ்வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பி்றை 25
பில்வ ்வருடம் �ொர்ததி்� ைொ�ம் 15ம் நொள்  பு�ன்கிை்ை
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எய்ட்ஸ் ஆபத்து விழிப்புணர்வு தீவிரமாக   
முன்னெடுககப்பட வேண்டியது அேசியம்

ஒரு கிவ�ா மீற்றர் தூரத்்தை கடப்பதைறகு  
60 கிவ�ா மீற்றர் தூர நீண்ட பயணம்!

எய்ட்ஸ் (AIDS) என்பது Acquired 
immunodeficiency Syndrome 
என்ற த�ொடரின சுருக்கமொ-

கும். அ�ொவது த�டிப் த்பற்ற நீர்ப்பி -
டணக குற்ற்பொடு த�ொய்்த�ொகுதி 
என்ப�ொகும். HIV எனனும் றவரஸ் 
மூலதம இநத�ொய் உருவொகி்றது. எச்.
ஐ.வி. றவரஸ் உடலினுள் புகுநது 
தவண்குருதிக ்கலங்கறை் �ொககி 
த�ொய் எதிர்ப்பு சகதிறைப் ்பலவீ -
னப்்படு்துகி்றது. இ�னொல் எய்ட்ஸ் 
பீடிக்கப்்பட்ட ஒருவர் விறரவில் மர -
ண்ற�் �ழுவுகி்றொர்.   

எச்.ஐ.வி றவரஸ் 3 வழி்களில் 
ஒருவருககுக ்கட்�ப்்படலொம். 
அறவைொவன 1. த�ொயுற்றவர்்களு -
டன ்பொது்கொப்்பற்ற முற்றயில் உட -
லு்றவு த்கொள்ளு�ல், 2. த�ொைொைரின 
குருதிறை மறற்றைவருககு மொற-
றுவ�ன மூலம் அல்லது த�ொைொளி 
்பொவி்� ஊசிறை தவறுத்றொருவ -
ருககு ்பைன்படு்துவ�ன மூலம், 3. 
த�ொயுள்ை �ொய் �ன ்கருவிலுள்ை குழந-
ற�ககுக ்கட்�ல்.   

இநத�ொயின ்பொதிப்பிலிருநது சிறுவ -
றரப் ்பொது்கொக்க அறிவுறு்�ல்்கள் வழங -
்கப்்படுகின்றன. அத�தவறை த்பற -
த்றொருககும் இது ்பறறிை விழிப்புணர்வு 
அவசிைம்.   

இலஙற்கயில் மு�லொவது எய்ட்ஸ் 
த�ொைொளி 1987 ஆம் ஆண்டு த�ொழில் 
நிமி்�ம் ற�ஜீரிைொ தசனறு �ொடு திரும் -
பிை ்களு்துற்ற மொவட்ட வொசி ஆவொர். 
அவர் இனம் ்கொணப்்பட்டற� அடு்து 
இலஙற்க �னறன உஷொர்்படு்திக 
த்கொண்டது. இலஙற்கயில் அனறு 
த�ொடக்கம் 31.10.1997 வறர 76 த்பர் 
எய்ட்ஸ் த�ொய்ககு இலக்கொகி 61 த்பர் 
இ்றந�னர். இவர்்களில் ஆண்்கள் 46 
த்பர், த்பண்்கள் 15 த்பர் ஆவர். 2012ஆம் 
ஆண்டில் இலஙற்கயில் எய்ட்ஸ் த�ொற-
றினொல் 1597 த்பர் ்பொதிக்கப்்பட்டுள்ை�ொ -
்கவும் 22 த்பர் மரணமறடநதுள்ை�ொ்க 
த�சிை ்பொலிைல் த�ொய் எய்ட்ஸ் �டுப்பு 
பிரிவு த�ரிவி்துள்ைது.   

�றத்பொது இலஙற்கயில் த�ொடர்ச்சி-
ைொ்க எச்.ஐ.வி. த�ொறறு அதி்கரிப்்ப�ற-
்கொன ்கொரணங்கள் குறி்� ஆய்வு்களின 
த்பொது, ்பொலிைல் த�ொழிலொைர்்களுககு 
ஊடொ்கதவ �ொட்டில் அதி்கைவொனவர்-
்கள் எச்.ஐ.வி. த�ொறறுககு ஆைொகி்றொர்-

்கள். அவர்்கள் அவ�ொன்துடன த�ொக -
்கப்்பட தவண்டிைவர்்கள் எனறு எச்.ஐ.வி 
- எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு அறமப்பின அதி்கொரி 
த�ரிவி்�ொர். இலஙற்கயில் ஆயிரக்க-
ணககில் த்பண் ்பொலிைல் த�ொழிலொைர் -
்கள் உள்ை�ொ்க எச்.ஐ.வி - எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு 
அறமப்பு சுட்டிக ்கொட்டியுள்ைது.   

புள்ளிவி்பர முடிவு்களின்படி உல்க 
சன்த�ொற்கயில் சுமொர் 3 த்கொடி 80 
இலட்சம் மக்களுககு அதி்கமொதனொர் எச். 
ஐ. வி. த�ொறறுடன வொழ்நது வருகின-
்றொர்்கள். உல்க்தில் த�ன ஆபிரிக்கொதவ 
அதி்கைவில் எச்.ஐ.வி. த�ொைொளி்கறைக 
த்கொண்டிருககின்றது. இற�் த�ொடர்நது 
ற�ஜீரிைொவும் இநதிைொவும் உள்ைன. எச்.
ஐ.வி உடன வொழ்தவொறரக த்கொண்ட 
உல்க �ொடு்களில் இலஙற்க 125 ஆவது 
இட்தில் உள்ைது. இலஙற்கயில் எச்.
ஐ.வி, எய்ட்ஸ் உடன 4000 இறகும் அதி்க-
மொதனொர் வொழ்நது வருகின்றனர்.   

எச்.ஐ.வி. த�ொறறிலிருநது ்பொது்கொ -்
துக த்கொள்ைதவொ அல்லது முழுறம -
ைொ்க மீள்வ�றத்கொ இனனமும் �டுப்பு 
மருநது ்கண்டுபிடிக்கப்்படவில்றல 

என்ற த்பொதும், உயிரிைல் விஞ்ொனி -
்கள் அ�ற்கொன தீர்றவ த�ொககி தவ்கமொ்க 
்பைணி்து வருகி்றொர்்கள். எச்.ஐ.விறை 
எதிர்ககும் தி்றன த்கொண்ட த�ொய் எதிர்ப் -
்பொற்றல் குருதிைணுக்கறை உருவொக-
கும் முைறசியில் ஈடு்பட்டுள்ை பிர்பல 
த�ொ்பல் ்பரிசு த்பற்ற மரு்துவவிைலொ -
ைர் தடவிட் ்பல்டிதமொர், �மது ்பரிதசொ-
�றன்கறை எலி்களில் நி்கழ்்திை த்பொது 
அனுகூலங்கைொன முடிவு்கள் த்ப்றப்்பட் -
ட�ொ்கக கூறுகி்றொர்.   

எய்ட்ஸ் த�ொய் உலகிறகு ஓர் அச்சுறு -்
�ல். இநத�ொைொனது தவகுவிறரவில் மர -
ண்ற� ஏற்படு்�க கூடிைது. இநத�ொய் 
்பறறிை விழிப்புணர்றவ மக்களிறடதை 
ஏற்படு்துவ�ன மூலதம முற்கொப்பு �ட -
வடிகற்க்கறை முனதனடு்துச் தசல்ல -
லொம் என உணரப்்பட்டு, எய்ட்ஸ் ்பறறிை 
உல்க ம்கொ�ொடு 1994 டிசம்்பர் மு�லொம் 
தி்கதி ்பொரிஸில் �றடத்பற்றது. இ்தி -
னதம எய்ட்ஸ் தினமொ்க அனுஷ்டிக்கப்்ப-
டுகின்றது.   

2021 இன த�ொனிப்த்பொருள் 'End 
inequalities. End Aids' -(சம்துவமின-

றமககு முடிவு ்கட்டுங்கள். எய்ட்ஸ் 
ஒழிப்பு) என்ப�ொகும்.   

எய்ட்ஸ் ்பறறிை விழிப்புணர்றவ 
இலகுவில் புரிை றவககும் சிவப்பு 
நி்ற எய்ட்ஸ் அறடைொை ரிப்்பன்கறை 
வொஙகி உங்கள் ஆறட்களில் த்பொரு -்
திக த்கொள்ைலொம். எய்ட்ஸ் ்பறறிை 

விழிப்புணர்வு �ட்தும் சமூ்க அறமப்-
புக்களுககு நிதி உ�வி வழங்கலொம். 
இதுவறர எய்ட்ஸ் ்பறறிக த்கள்விப்்ப-
டொ� ஒருவருககு இலகு தமொழி�றட-
யில் விழிப்புணர்வு ஏற்படு்�லொம். 
எய்ட்ஸ் �ொளில் �ட்�ப்்படும் எய்ட்ஸ் 

்பறறிை விழிப்புணர்வு சி்றப்பு நி்கழ்வு-
்களில் ்பஙத்கறறு, இந�டவடிகற்கககு 
உங்கள் ஆ�ரறவ் த�ரிவிக்கலொம். 
எய்ட்ஸ் த�ொயினொல் ்பொதிக்கப்்பட்ட 
குழநற�்கள் இல்ல்திறகுச் தசனறு 
�னத்கொறட்கள் வழங்கலொம். எய்ட்ஸ் 
த�ொயினொல் ்பொதிக்கப்்பட்டு சிகிச்றச 
த்பறறு வரு்பவர்்களுககு ஆறு�ல் கூறி, 
அவர்்கைது நீண்ட ்கொலம் வொழ்வ�றகுரிை 
�ம்பிகற்கறை ஏற்படு்�லொம்.   

த�ொய்்�டுப்பு யு்தி்கள் �ன்கறி-
ைப்்பட்டுள்ை த்பொதிலும், ்கணிச-
மொன அைவு இறை்ர்்கள் எச்.ஐ.வி, 
எய்ட்ஸ் ்பறறிை அறிறவப் த்பறறிருந� 
த்பொதிலும், �ொங்கள் எச்.ஐ.வி த�ொறறு� -
லுக்கொைொகும் அ்பொை்ற�க குற்றவொ்க 
மதிப்பிட்டு, த்பரொ்ப்து விறைவிககும் 
�டவடிகற்களில் இ்றஙகுகின்றனர் என 
எச்.ஐ.வி, எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு அறமப்பு 
கூறுகின்றது. ்பொலிைல் உ்றறவ திருமண 
வொழ்கற்கககுள் மொ் -
திரம் வறரைறு்துக 
த்கொள்வத� எய்ட்ஸ் 
ஆ்ப்திலிருநது �ப்பு-
வ�ற்கொன ஒதரதைொரு 
வழிைொகும்.

வடமொ்கொண்ற�யும் - கிழககு 
மொ்கொண்ற�யும் பிரிககும் 
த்கொககிைொய் ்கடல்நீதரரி ஊடொ்க 

்பொலம் நிர்மொணிககும் தசைல் திட்டம் 
்கடந� ஐந�ொண்டு்களுககு தமலொ்க த்பச்ச -
ைவிதலதை உள்ைது. அ�ற்கொன ஆரம்்ப 
்கட்ட �டவடிகற்க்கள் எதுவுதம ்கடந� 
5 ஆண்டு்களுககு தமலொ்க முனதனடுக -
்கப்்படொ� நிறலறம ்கொணப்்படுகி்றது.   

முல்றல்தீவு மொவட்ட்தின த்கொக-
கிைொய் ்பகுதிறையும், திருத்கொணமறல 
மொவட்ட்தின புல்தமொட்றட ்பகுதிறை -
யும் ஊடறு்துள்ை த்கொககிைொய் ்கடல்நீ -
தரரிறை இறண்து ்பொலம் ஒனறிறன 
அறமப்்ப�றகு த்கொரிகற்க்கள் விடுக்கப் -
்பட்டு வருகின்ற நிறலயில், ்கடந� ஐந -
�ொண்டு்களுககு தமலொ்க அறவ தவறும் 
த்பச்சைவிதலதை உள்ைன.   

அ�ற்கொன திட்ட ஏற்பொடு்கள் பூர்்தி 
தசய்ைப்்பட்டுள்ை�ொ்கவும் , மூனறு மொ� 
்கொலப் ்பகுதிககுள் தவறல்கள் முடி -
வறடநது விடும் எனவும் த�ரிவிக-
்கப்்பட்டு மூன்றொண்டு்கள் ்கடநதும் 
்பொலம் அறமப்்ப�ற்கொன எந� �ட -
வடிகற்கயும் இதுவறர எடுக்கப்்பட-
வில்றல.   

முல்றல்தீவு மொவட்ட்ற�யும், 
திருத்கொணமறல மொவட்ட்ற�யும் 
இறணககும் மு்கமொ்க முல்றல்தீவு 
- த்கொககிைொய் வீதிறையும் (B 297), 
புல்தமொட்றட - திருத்கொணமறல 
வீதிறையும் (B 424) இறண்து 
த்கொககிைொய் ்கடல்நீதரரி ஊடொ்க 
சுமொர் ஒரு கிதலொ மீற்றர் தூர்திறகு 
்பொலம் ஒனறு அறமக்கப்்படுமொயின 
இரண்டு மொவட்ட்திறகும் இறடயி-
லொன பிரைொண தூரம் சுமொர் 60 கிதலொ 
மீற்றர் தூரம் குற்றயும்.   

்கடந� 2017.09.04 ஆண்டு அப்த்பொ -
ற�ை த�சிை ஒருஙகிறணப்பு மறறும் 
�ல்லிணக்க அறமச்சின தசைலொைர் 
தவ. சிவ்ொனதசொதி தவளியிட்டி -
ருந� ஊட்க அறிகற்கயில், �ல்லி -
ணக்க தவறல்திட்ட்தில், வடககு 

கிழககு மொ்கொணங்களில் முனனுரி-
றமைளிக்கப்்பட்ட வீதி்கள் மறறும் 
்பொலங்கறை புனரறமப்பு தசய்வ -
�றகு அறமச்சரறவ அஙகீ்கொரம் 
வழஙகியுள்ை�ொ்கவும், அதில் 
முல்றல்தீறவயும் திருத்கொ -
ணமறலறையும் இறணக-
கும் த்கொககிைொய் ்கைப்பு 
்பொலமும் புனரறமக்கப்்ப-
டும் எனவும் த�ரிவி்து 
இருந�ொர்.   

பினனர் மீை ்கடந� 
2018.07.-10 ஆம் தி்க-
திைனறு �றடத்பற்ற 
அறமச்சரறவ கூட்-
ட்தின த்பொது கூட 
்பொலம் அறமப்்ப-
�ற்கொன அறமச்ச-
ரறவ அஙகீ்கொரம் 
வழங்கப்்பட்டது. 

த்கொககிைொய் ்பொலம் அறமப்-
்ப�ற்கொ்க த்பறுற்க த�ொடர்்பொன 
த்பறுற்க குழு 2016ம் ஆண்டில் 
தமறத்கொண்ட தீர்மொன்ற� அறமச்ச-
ரறவ அஙகீ்கரி்திருந�து.   

தசக குடிைரசு. Bilfingrmceslanysto 
என்ற நிறுவன்திடம் 48 மில்லிைன 
யூதரொக்களுககு வழஙகுவ�ற்கொ்க 
த�சிை த்கொள்ற்க மறறும் த்பொருைொ -
�ொர அலுவல்்கள் அறமச்சர் என்ற 
ரீதியில் அனற்றை பிர�மர் ரணில் விக-
கிரமசிங்க மறறும் அனற்றை த்பருந -
த�ருக்கள் மறறும் வீதி அபிவிரு்தி 
அறமச்சர் ்கபீர் ஹொசிம் சமர்ப்பி்� 
கூட்டு ்பரிநதுறரககு அறமச்சரறவ 
அஙகி்கொரம் வழஙகியுள்ைது.  

பினனர் மீண்டும் 2019. -02. -12 
அனறு அப்த்பொற�ை மீள்குடிதைற்ற 
அறமச்சு, த்கொககிைொய் ்பொலம் 
அறமப்்ப�றகு 09 பில்லிைன ரூ்பொய் 
தசலவொகும் என மதிப்பீடு தசய்ைப் -
்பட்டுள்ை�ொ்கவும் , அத�தவறை 
41.5 மில்லிைன யூதரொ ்கடனு�விறை 

தசக குடிைரசின ஏறறுமதி வஙகி வழங்க -
வுள்ை�ொ்கவும் அறிவி்�து.   

அத�தவறை அனற்றை தினம் 
(2019.02. -12) த்கொககிைொய் ்பொலம் 
அறமப்்ப�ற்கொன தவறல்கறை வீதி 
அபிவிரு்தி அதி்கொர சற்ப ஆரம்பி்து 
உள்ை�ொ்கவும், ்பணி்கறை மூனறு மொ� 
்கொல்திறகுள் நிற்றவு தசய்வ�றகு 
எதிர்்பொர்ப்்ப�ொ்கவும் வீதி அபிவிரு்தி 
அதி்கொர சற்பயின திட்ட ்பணிப்்பொைர் 
அ்�ப்்ப்து த�ரிவி்திருந�ொர்.   

்பொலம் அறமப்்ப�ற்கொன தவறல்கள் 
ஆரம்பிக்கப்்பட்டுள்ைது என் த�ரி-
வி்து மூன்றொண்டு்கள் ஆ்க உள்ை 
நிறலயில் இதுவறரயில் ்பொலம் அறமப் -
்ப�ற்கொன ்கை �டவடிகற்க்கள் எதுவும் 
ஆரம்பிக்கப்்படவில்றல.   

ஒரு கிதலொ மீற்றர் தூர்ற�க ்கடநது 
தசல்ல தவண்டிைவர்்கள் சுமொர் 

60 கிதலொ மீற்றர் 
தூர்ற� சுறறிச் 
தசனறு ்கடநது 
தசல்ல தவண்டிை 
நிறலயில் உள்ை-

னர்.  
்பொலம் அறமக-

்க ப் ்ப டு ம ொ யின 
தவறுமதன திரு-

த ்க ொ ண ம ற ல க கு 
மு ல் ற ல ் தீ வு க கு 

இறடயிலொன தூரம் 
மொ்திரம் குற்றைப் 

த்பொவதில்றல. ைொழ்ப் -
்பொணம்_ -திருத்கொண-

மறல, ைொழ்ப்்பொணம்_ 
-மட்டக்கைப்பு ஆகிை-

வறறுககு இறடயிலொன 
பிரைொண தூரமும் குற்றவ-

றடயும்.  
இத�தவறை �றத்பொது 

முல்றல்தீவில் இருநது திரு-
த்கொணமறலககு தசல்ல ்பைன்படு்�ப்-
்படும் மணலொறு (ஜன்கபுர வீதி) ஊடொன 
்கொட்டுப் ்பொற�யூடொன வீதியில் ்பல 
இடங்களில் ்பொலங்கள் தச�மறடநதுள்-
ைறமைொல், ்கனர்க வொ்கனங்கள், தசொகுசு 
வொ்கனங்கள் அவ்வீதி ஊடொ்க தசல்ல 
முடிைொ� நிறலறம ்கொணப்்படுகின்றது.  

அ�னொல் அவறறில் ்பைணிப்த்பொர் 
வவுனிைொ தசனத்ற தசல்ல தவண்டிை 
நிறல ்கொணப்்படுகி்றது. அவர்்கள் சுமொர் 
100 கிதலொ மீற்றர் தூரம் வீண் ்பைணம் 
தசய்ை தவண்டிை நிறல ்கொணப்்படுகி -
்றது.   

அத�த்பொல மட்டக்கைப்பு தசல்தவொர் 
மர�ன்கடறவ தசனறு த்பொல�றுறவ 
ஊடொ்கதவ மட்டக்கைப்புககு தசல்ல 
தவண்டிை நிறலறம உள்ைது. அ�னொல் 
அவர்்களும் சுமொர் 100 கிதலொ மீற்றர் 
தூரம் வீணொ்க ்பைணம் தசய்ை தவண்டி-
யுள்ைது.   

எனதவ த்கொககிைொய் ்பொலம் நிர்மொ -
ணிக்கப்்படுவ�ன ஊடொ்க வடககு, 
கிழககு மொ்கொண்தின பிரைொண தூர்ற� 
குற்றப்்பது மட்டுமல்ல, வடககு கிழககு 
மக்களின த்பொககுவர்திறனயும் இலகு -
்படு்� முடியும் என்பதுடன வர்்�்க �ட -
வடிகற்க்கள் உள்ளிட்டவறறின த்பொககு -
வர்துக்களும் இலகுவொகும்.   

த்கொககிைொய் ்பொலம் அறமககும் 
்பணிறை முனதனடுப்-
்ப�ன மூலம் வடககு, 
கிழககு மக்களின த்பொக-
குவர்து இலகு ்படு -்
�ப்்பட தவண்டுதமனறு 
மக்கள் த்கொருகின்றனர்.

ந�ோய்த் த�ோற்றுக்கு உள்ோந�ோரின் 
�லனுக்்ோ் பல வழி்ளிலும் உ�வுநவோம்!

-்பரீட் இக்்பொல்...?
யொழ்ப்்பொணம்

ையூரப்பிரியன்...?
(யாழ் விசேட நிருபர்)

த்ோக்கி்ோய்
்டல்நீநேரி ஊடோ் 
போலத்்�
நிர்ோணிபப�ன் 
மூலம்
நபோக்குவேத்துக்்ோ�
ந�ேவிேயத்்�த் 
�விரக்கு்ோறு வடக்கு, 
கிழக்கு ்க்்ள 
நவண்டுந்ோள

உல் எய்ட்ஸ்
தி�ம் இன்றுநாட்ட முடக்குவது நிரந்தரமான

தீர்்வத் ்தரப் சபாவதில்லை

த்பரிதைொர், கீழ்மக்களின கூட்ட்த�ொடு தசர மொட்டொர்்கள். 
ஆனொல் சிறிதைொர்்கதைொ இனம் இன்த�ொடு தசருதமன்பது 
த்பொல் அந�க கீழ் மக்கள் கூட்ட்துடன தசர்நது த்கொள்வொர்்கள்.

சிற்றினம் அஞ்சும் க்பரு்ை சிறு்ை�ொன்
சுற்றைைொச சூழ்நது விடும்
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எய்ட்ஸ் ந�ோய் த�ோடர்ோக ந�ற்று (30) 
ஊடகவியலோளரகளுக்கு கருத்து த�ரிவித்� 
ந்ோந� அவர நேற்கணடவோறு த�ரிவித்�ோர.   

"உலக எய்ட்ஸ் தினம் ேோரகழி ேோ�ம் 1 
ஆம் திகதி உலகம் முழுவதும் கடடப்பி-
டிக்கப்்ட்டு வருகின்றது. இம்முட்ற 'சேத்-
துவமினடேடய ஒழிப்ந்ோம், எய்ட்ஸ்டச 
ஒழிப்ந்ோம், த்ருநத�ோற்ட்ற ஒழிப்ந்ோம்' 
எனும் த�ோனிப்த்ோருளில் உலக எய்ட்ஸ் 
தினம் அனுஷ்டிக்கப்்டுகின்றது.   

இலஙடகயில் இதுவடை 4142 எய்ட்ஸ் 
ந�ோயோளரகள் இனம் கோணப்்ட்டுள்ளனர. 

எந�வி� த�ோற்று அறிகுறிகளும் இனறி 
ந�ோய்த் த�ோற்றுடன சுேோர 3700 ந்ர 
சமூகத்தில் �டேோடி வருகின்றோரகள். 
வவுனியோ ேோவட்டத்தில் கடந� 2003 
ஆம் ஆணடிலிருநது இந� ஆணடின 
கோலோணடு வடை 29 எய்ட்ஸ் ந�ோயோளிகள் 
இனம் கோணப்்ட்டுள்ளனர.

வவுனியோவில் �டப்்ோணடில் இதுவடை-
யோன கோலப் ்குதியில் ஒரு ந�ோயோளி ேோத்-
திைம் இனம் கோணப்்ட்டுள்ளோர. அவர-
களில் 16 ந்ர ஆணகள். அவரகளில் 12 
ந்ர ேைணேடடநதுள்ளதுடன தவளி�ோடு 
தசனறு வந� ஒருவர இந� வருடம் வவுனி-
யோவில் ேைணத்ட� �ழுவியிருந�ோர. 

ஏடனய ந�ோயோளரகளுக்கோன சிகிசடச-
கள் எம்ேோல் வழஙக்ட்டு வருகின்றன. 

அவரகளுக்கோன ேருநதுகடள �ோம் வழஙகி 
வருகினந்றோம். அந� ேருநதுகளின மூலம் 
ஒருவைது ேைணத்ட� �ோே�ப்்டுத்� முடியும். 

எய்ட்ஸ் ந�ோய் ்ைவுவ�ற்கோன எச.ஐ.வி 
த�ோற்றுள்ள ஒருவருடன ்ோலியல் ரீதியோக 

த�ோடரபு தகோள்ளல், ந�ோய்த் த�ோற்றுள்ள 
ஒருவரின குருதிடய இனனுதேோருவ-
ருக்கு தசலுத்து�ல் ேற்றும் ஒரு்ோல் உ்றவு, 
எய்ட்ஸ் த�ோற்றுள்ள �ோய் ஒருவருக்கு 
பி்றக்கின்ற பிள்டள ஆகியன கோைணஙக-
ளோகும். இலஙடகயில் �ற்ந்ோது குருதி 
ேோற்்றஙகளின ந்ோது உரிய ்ரிநசோ�டன-
கள் முனதனடுக்கப்்டுகின்றன. அத்து-
டன கரப்பிணிப் த்ணகளுக்கு அவரகளது 
இணக்கத்துடன எச.ஐ.வி ்ரிநசோ�டன 
நேற்தகோள்ளப்்டுகின்றது.  

வவுனியோடவப் த்ோறுத்�வடை 15 வயது 
த�ோடக்கம் 35 வயதிற்குட்்ட்டவரகநள 
த�ோற்்றோளரகளோக இருக்கும் நிடலடே 
உள்ளது. இஙகு ந�ோய்த�ோற்று ஏற்்டுவ-
�ற்கு பிை�ோன கோைணேோக வி்சோைம் கோணப்-
்டுகின்றது. அத்துடன 10 இற்கும் நேற்ப் -
்ட்நடோர ந�ோய்த்த�ோற்றுடன சமூகத்தில் 
�டேோடி வரும்நிடல கோணப்்டுகின்றது. 
நவறு ேோவட்டஙகளில் இருநதும் வி்சோை 
த�ோழிலோளரகள் இஙகு வருடக �ருகின்ற -
னர. எனநவ எய்ட்ஸ் ந�ோய் த�ோடர்ோக 

இடளஞரகள், இைோணுவத்தினர, 
த்ோலிசோர, ேோணவரகள் ஆகிநயோ-
ருக்கு ்ல்நவறு  த�ளிவு்டுத்�ல் -
கடள �ோம் நேற்தகோணடு வருகி-
ந்றோம்.   

சோ�ோைணேோக குறித்� ந�ோடய 
புதிய முட்றகளின அடிப்்டடயில் 
10 �ோட்களில் குருதியில் இனம் 
கோண முடியும். அந� கோலப் ்குதி 
என்து எேக்கு மிகவும் கடினேோன-
�ோக இருக்கி்றது. ஏதனனில் அந� 
கோலத்திற்குள் மீணடும் ்ோதுகோப்-
்ற்்ற ்ோலியல் உ்றவில் ஈடு்டுவ-
�ோல் ்லருக்கு ந�ோய்த�ோற்றும் சந-
�ரப்்ம் அதிகேோக இருக்கி்றது.   

எச.ஐ.வி டவைஸ் ஒருவருக்கு 
த�ோற்றினோல் அது எய்ட்ஸ் 

ந�ோயோக ேோறுவ�ற்கு 2 த�ோடக்கம் 10 வரு-
டஙகள் எடுக்கி்றது. ந�ோய்த் த�ோற்று ஏற்்ட்-
டவர சோ�ோைண ஒரு ேனி�டைப் ந்ோலநவ 
இருப்்ர. அவைது முகத்ட� டவத்து ந�ோடய 
கணடுபிடிக்க இயலோது. குருதிடய ்ரிநசோ-
�டன தசய்வ�ன மூலம் ேோத்திைநே அ�டன 
கணடுபிடிக்க முடியும். ஒரு �ைேோவது ் ரிநசோ-
�டனடய நேற்தகோணடோல் குறித்� ந�ோய் 
ேற்்றவரகளுக்கு த�ோற்்றோேல் �டுக்கலோம். 

வவுனியோ டவத்தியசோடலயில் ந�ோயோ -
ளரகளோக அனுேதிக்கப்்டும் சிலருக்கு எச.
ஐ.வி ் ரிநசோ�டன நேற்தகோள்ளப்்டுகி்றது. 
�ோேோகவும் சிலர வருடக �நது ்ரிநசோ�-
டனடய நேற்தகோள்கின்றனர. எனினும் அது 
குட்றவோகநவ கோணப்்டுகின்றது. எனநவ 
வவுனியோ டவத்தியசோடலயில் அடேந-
துள்ள  ்ோலியல்ந�ோய் ேற்றும் எய்ட்ஸ் 
�டுப்பு பிரிவில் த்ோதுேக்கள் �ோேோகவநது 
்ரிநசோ�டனகடள நேற்தகோள்ள முடியும். 
இஙகு ்ரிநசோ�டனகள் நேற்தகோள்்வரக -
ளது இைகசியஙகள் ்ோதுகோக்கப்்டும். அத் -
துடன சுயேோக வீட்டிலிருநது ்ரிநசோ�டன 
தசய்யும் முட்றகளும் அறிமுகப்்டுத்�ப்்ட்-
டுள்ளன". 

இவவோறு தடோக்டர சநதிைகுேோர த�ரிவித்-
�ோர.

தகோழும்பு, அம்்ோட்ற, 
யோழப்்ோணம் ஆகிய 
ேோவட்டஙகளில் பிை�ோன-
ேோக முனதனடுக்கப்்ட்ட 
நிகழவுகநளோடு வடக்கு, 
கிழக்கு, ேடலயகம் உட்்ட 
அடனத்து ேோவட்டஙகளி-
லும் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக�ோவ-
லர த்ருேோனின குருபூடை 
நிகழவுகள் முனதனடுக்கப்-
்ட்டன.

இநது சேய கலோசோை 
அலுவல்கள் திடணக்களப் 
்ணிப்்ோளர அ.உேோே-
நகஸ்வைன இந� ஏற்்ோ-
டுகடள தசய்திருந�ோர. 

அம்்ோட்ற ேோவட்டத்திற்கோன ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு-
க�ோவலர த்ருேோனின 142 ஆவது குருபூடை 
தினவிழோ 27 ஆம் திகதி சனிக்கிழடே கோடல 
கோடைதீவு சுவோமி விபுலோனந�ர ஞோ்கோரத்� 
ேணிேணட்த்தில்  �டடத்ற்்றது.

பிை�ே அதிதியோக கலநது தகோணடு உடையோற்-
றிய அம்்ோட்ற ேோவட்ட நேலதிக அைசோஙக 
அதி்ர நவ��ோயகம் தைகதீசன உடையோற்றுடக-
யில் "�ல்டல�கர �ோவலர த்ருேோனும், முத்�-
மிழ வித்�கர சுவோமி விபுலோ�ந� அடிகளோரும் 
இலஙடகத் திரு�ோட்டின இருத்ரும் ஆனமீக 
தசோத்துகள். இருவைது ்ணிகடளயும்  இளம்-
சந�தியினருக்கு எடுத்துச தசோல்ல நவணடிய 
கடடே எேக்குள்ளது" எனத் த�ரிவித்�ோர.

இநது சேய கலோசோை அலுவல்கள் திடணக்கள-
மும், சுவோமி விபுலோனந�ர ஞோ்கோரத்�ப் ்ணி-
ேன்றமும் இடணநது ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக�ோவலர 
த்ருேோனின குருபூடை தினவிழோடவ கோடைதீ-
வில் ஏற்்ோடு தசய்திருந�ன.

கோடைதீவு ஸ்ரீ கணணடக அம்ேன ஆலயப் பிை-
�ேகுரு சிவஸ்ரீ சணமுகேநகஸ்வைக் குருக்கள் 
திருமுனனிடல வகிக்க, கோடைதீவு பிைந�ச தசய-
லோளர சிவ.தைகைோைன �டலடேயில் �டட-
த்ற்்ற இநநிகழவில் ேஙகல விளக்நகற்்றல், �ந-
திக்தகோடிநயற்்றல், அ்றத�றி கீ�ம், குருபூடை 
என்ன �டடத்ற்்றன.

இந� நிகழவிநல ஆனமிக அதிதிகளோக 
கோடைதீவு ஸ்ரீ ேகோவிஷ்ணு ஆலயகுரு சிவஸ்ரீ 

சி.தியோகைோைக் குருக்கள், 
கோடைதீவு ஸ்ரீ �ந�வனச 
சித்திவி�ோயகர ஆலயகுரு 
சிவஸ்ரீ இ.ேநகஸ்வைக் குருக்-
கள் ,கோடைதீவு ஸ்ரீ வீை்த்தி-
ைர சுவோமி ஆலயகுரு சிவஸ்ரீ 
சி.சோந�ரூ்ன குருக்கள், 
த்ரியநீலோவடண ஸ்ரீ ேகோ-
விஷ்ணு ஆலயகுரு சிவஸ்ரீ 
�.்த்ேநலோைன சரேோ, 
கோடைதீவு ஸ்ரீ ேோவடிக் கந-
�சுவோமி ஆலயகுரு சிவஸ்ரீ 
ச.நகோவரத்�னன சரேோ, 
�ோவி�னதவளி ஸ்ரீ முருகன 
ஆலயகுரு சிவஸ்ரீ சு்ோஸ்-
கர சரேோ ஆகிநயோர கலநது 
தகோணடு ஆசீரவதித்�னர.

ே ணி ே ண ட ் த் தி ல் 
அைஙக நிகழவின ந்ோது 
�ோவலர த்ருேோன ேற்றும் 

விபுலோ�ந� அடிகளோருக்கு ேோடல அணிவித்து, 
சேயகுருேோைோல் நவ�்ோைோயணமும் தீ்ோைோ-
�டனயும்  �டத்�ப்்ட்டன. அ்றத�றி ேோண-
வரகளின �ோவலரின ்னமுக�ரிசனம் ேற்றும் 
உடைகள் இடம்த்ற்்றன.

அஙகு நேலதிகஅைசஅதி்ர தைகதீசன 
நேலும் உடையோற்றுடகயில் "எப்ந்ோதும் 
சிவசினனஙகடள அணியும் ைந�ோம் த்ரும் 
குைவர அவர. டசவத்திற்கும் �மிழுக்குேோக 
வோழவோஙகு வோழநது  கோட்டியவர. ட்பிடள 
தேோழித்யரக்கின்ற  ஆஙகிலப் புலடே அவ-
ருக்கிருந�து. ஆறுமுக�ோவலர த்ருேோன, 
விபுலோ�ந� அடிகள் ஆகிநயோைது ஆத்ேோக்கள் 
எஙகடள வழி�டத்துகின்றன என்ற �ம்பிக்டக-
இருக்கி்றது.

�ோம் சேயகுைவரகடள வணஙகுகினந்றோம். 
அவரகள் வோழந� முட்றகடள ்டித்திருக்கின-
ந்றோம். அந�ந்ோனறு இவரகள் வோழநது கோட்டி-
யுள்ளனர. விபுலோ�ந�ரும் �ோவலரும் 19ஆம் 
நூற்்றோணடில் அவ�ரித்து ்லநசடவகடள 
சமூகத்திற்கோக ஆற்றியவரகள் . அ�ற்கோகநவ 
இலஙடகயின ந�சியவீைரகள் என்ற அஙகீகோைம் 
வழஙகப்்ட்டிருக்கி்றது. �்ோல்�டலயும் தவளி-
யிடப்்ட்டிருக்கி்றது. அனட்றய நேடலத்ந�ய 
அடக்குமுட்ற கோலகட்டத்தில் ்ல சவோல்க-
ளுக்கு ேத்தியில் த்ரும் ்ணிகள் தசய்� த்ரு-
ேகோனகடள �ோம் ே்றக்க முடியோது.

ஆனமீக  அைசியல் �டலவரகடள ந�ரநத�-

டுப்்தில் �ோவலர த்ருேோனது வழிகோட்டல் 
இருந�து. நசர.த்ோன. இைோே�ோ�டன த�ரிவு-
தசய்�தில் அவைது ் ஙகளிப்பு நிட்றயநவ இருந-
�து. தி்றந� கூட்டத்தில் ஆைோய்நது தசோற்ந்ோர 
�டத்தி தீரக்கேோன  முடிவடுப்்து அவைது 
�னிஇயல்பு. இனறு வருவோயுள்ள ்ல ஆல-
யஙகளின நிருவோகஙகள் நீதிேனறில் உள்ளன. 
ஆனோல் அனறு ஆலயநிருவோகஙகடள வழி�-
டத்துவதில் ஆனமீகத் �டலவரகள் முனனின்ற 
சந�ரப்்ஙகள்இருந�ன. �ோவலர த்ருேோனும்  
அதில் �டலயோய ஒருவர.

  �மிழகத்தில் த்ருேோனது ந்சசுத் தி்றடே, 
க�ோப்பிைசஙகத்ட� நகட்டு வியநது அவடை 
்ல்லக்கில் ஏற்றி திருவோவடுதுட்ற ஆதீனம் 
'�ோவலர' என்ற ்ட்டத்ட� வழஙகியடே இலங-
டகவோழ ேக்களுக்கு த்ருடேயோனது.

இநது கலோசோை திடணக்களம்  அம்்ோட்ற 
ேவட்டத்தில் சி்றந� ஆனமீக கடலகலோசோை 
விழுமியஙகளின ்யிற்சி நிடலயேோக இந� 
விபுலோ�ந� ேணிேணட்த்ட� அஙகீகரித்திருக்-
கி்றது. இஙகு இவவோறு த�ோடரசசியோக சேய 
ஆனமீக நிகழவுகள் �டநந�றி வருவது ேகிழச-
சிக்கும் ்ோைோட்டுக்குமுரியது. அ�ற்கோக ்ணிப்-
்ோளர உேோேநகஸ்வைன, ேோவட்ட கலோசோை உத்-
திநயோகத்�ர தையைோஜி பிை�ோப் ந்ோனந்றோடைப் 
்ோைோட்டலோம்.

  டசவத் �மிழரகளுக்தகனறு ஒரு ேதிப்பு-
மிகு அடடயோளம் �ந�வர ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக-
�ோவலர த்ருேோன. ்ல்துட்ற ஆளுடே மிக்க 
தீரக்க�ரிசனப் ்ோரடவ தகோணட த்ருேகனோர 
�ேக்கோகச தசய்� அரும்்ணிக்கு டசவத் �மிழு-
லகம் எனன டகம்ேோறு தசய்�ோலும் ஈடோகோது" 
என்றோர.

 ஆனமிக அதிதிகள், விநேட அதிதிகள் எனப் 
்லரும் கலநது தகோணட இநநிகழவிநல ேோண-
வரகளின ஆளுடேத்தி்றடன தவளிக்தகோணரவு 
நிகழவுகளும் அவரகளுக்கோன ்ோைோட்டு நிகழ-
வும் இடம்த்ற்்றன.

இநநிகழவில் வைநவற்புடையிடன அபிவி-
ருத்தி உத்திநயோகத்�ர கு.தையைோஜி நிகழத்�, 
�னறியுடைடய அபிவிருத்தி உத்திநயோகத்�ர 
திருேதி ஸ்ரீபிரியோ கஙடக�ோயகன நிகழத்தினோர. 
கலோசோை உத்திநயோகத்�ர பிை�ோப் நிகழடவ 
த�றிப்்டுத்தி த�ோகுத்�ளித்�ோர.

வவுனியாவில் கடநத 18 வருட
காலப் ்பகுதியில் 29 ப்பர் 
எய்ட்ஸ் ப�ாயாளிகளாக இனம-

காணப்்பட்டுளளதுடன் இளவயதினபே 
அதிகைாக ்பாதிககப்்பட்டுளளதாக வவுனியா 
ைாவட்ட ்பாலியல் ப�ாய் ைற்றும எய்ட்ஸ் 
தடுப்பு பவமலத் திட்டத்தின் ப்பாறுப்பு 
மவத்திய அதிகாரி கு.சநதிேகுைார்
பதரிவித்தார்.

கூட்டு்றவுத்துட்றயினூடோக ேக்களுக்கு 
விடனத்தி்றனமிக்க நசடவகடள வழஙகும் 
த்ோருட்டு, கிழக்கு ேோகோண கூட்டு்றவு சங-
கஙகளின தசயற்தி்றடன விருத்தி தசய்யும் 
வடகயில், விநசட நவடலத்திட்டஙகடள 
கிழக்கு ேோகோண கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி 
திடணக்களம் முனதனடுத்துள்ளது.

இ�டனதயோட்டி, கிழக்கு ேோகோண கூட்-
டு்றவு அபிவிருத்தி உத்திநயோகத்�ரகளுக்கு 
்யிற்சிகடள வழஙகுவ�ற்கு கிழக்கு 

ேோகோண கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி ஆடணயோ-
ளர ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி ்ல்நவறு நவடலத் 
திட்டஙகடள முனதனடுத்து வருகி்றோர. 
இ�ற்கினஙக, கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி உத்-
திநயோகத்�ரகளுக்கு துட்றசோரந� ்ல்நவறு 
்யிற்சிகடள வழஙகுவ�ற்கு We effect நிறு-
வனம் முனவநதுள்ளது.

நேற்்டி நவடலத் திட்டத்திற்கடேவோக, 
கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி உத்திநயோகத்�ரக-
ளுக்கு மூனறு ்யிற்சி தசயலேரவுகடள 
�டத்துவ�ற்கு ஒழுஙகுகள் நேற்தகோள்ளப்-
்ட்டுள்ள�ோக கிழக்கு ேோகோண கூட்டு்றவு 
அபிவிருத்தி ஆடணயோளரும் கூட்டு்றவு 
சஙகஙகளின ்திவோளருேோன ஏ.எல்.எம்.
அஸ்மி த�ரிவித்�ோர.

தசயற்திட்ட அறிக்டக �யோரித்�ல், தி்றன 
நேம்்ோடு, முகோடேத்துவ கணக்கோய்வு 
ஆகிய மூனறு ் யிற்சி தசயலேரவுகடள திரு-

நகோணேடல, த்ோல்தகோல்ல ந�சிய கூட்டு-
்றவு அபிவிருத்தி நிறுவகம் ேற்றும் கிழக்கு 
ேோகோண கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி ்யிற்சிப் 
பிரிவு ேட்டக்களப்பிலும் �டோத்துவ�ற்கு-
ரிய ஏற்்ோடுகள் தசய்யப்்ட்டுள்ளன.

நிடலயோன தசயற்்ோட்டில் ஈடு்டு-
வ�ற்கு கூட்டு்றவு  சஙகஙகளுக்கு வழி-
கோட்டு�ல், �ைேோன உற்்த்திகள் ேற்றும் 
நசடவகள் வழஙகுவ�னூடோக சமூக த்ோரு-
ளோ�ோை வளரசசிக்கு ்ஙகளித்�ல், உற்்த்தி 
த�ோழில் முயற்சிகள் ந்ோன்ற ந�ோக்கங-
கடள அடடவது, �கவல் த�ோழிநுட்்த்ட� 
்யன்டுத்தி கணக்கியலில் தவளிப்்டடத்-
�னடேடய ந்ணு�ல் என்ன இசதசயற்-
திட்டத்தின ந�ோக்கஙகளோகும்.

இ�ற்கடேவோக இ�ன மு�லோவது ்யிற்சி 
தசயலேரவு திருநகோணேடல, உப்புதவளி-
யில் அணடேயில் இடம்த்ற்்றது. இநநி-
கழவில் திருநகோணேடல, ேட்டக்களப்பு, 
அம்்ோட்ற, கல்முடன ஆகிய �ோனகு கூட்-

டு்றவு அபிவிருத்தி உ�வி ஆடணயோளர பிரி-
வுகளிலிருநதும் சுேோர 45 கூட்டு்றவு அபிவி-
ருத்தி உத்திநயோகத்�ரகள் ்ஙநகற்றிருந�னர. 
குறித்� ்யிற்சி தசயலேரவில் ேோகோண திட்ட-
மிடல் தசயலக திட்டமிடல் ் ணிப்்ோளர எப். 
நைோனசன வளவோளைோக கலநது தகோணடோர.

கிழக்கு ேோகோண கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி 
திடணக்கள கணக்கோளர ்ோலசசநதிைன 
கனிஷ்டன, திருநகோணேடல கூட்டு்றவு 
அபிவிருத்தி உ�வி ஆடணயோளர கலோந�வி 
உ�யைோைோ, அம்்ோட்ற கூட்டு்றவு அபிவி-
ருத்தி உ�வி ஆடணயோளர �ளின ேகிகுேோர 
ஆகிநயோரும் இப்்யிற்சி தசயலேரவில் ் ங-
நகற்றிருந�டே குறிப்பிடத்�க்கது.

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்்தர் 
செ�ல்திறன் விருத்தி நடவடிக்ைககள்

ைெவத் ்தமிழர்களுக்சகன்று மதிப்புமிகு
அைட�ோளம் ்தந்தவர் நோவலர் செருமோன்

எதுவி்த யநோய் அறிகுறியுமின்றி  
எய்ட்ஸ் ச்தோறறோளர் 3700 யெர் 
எமது நோட்டில் நடமோட்டம்!

பி. சதீஸ்...?
(ஓமந்தை விஷேட நிருபர்)

வசநதரூ்பன்...?
(வவுனியா விஷேட நிருபர்)

-வி.ரி.சகாபதவோஜா...?
(கா்ைதீவு குறூப் நிருபர்)

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நோவலரும், சுவோமி விபுலோநந்தரும்
இலஙைகயின் இருசெரும் ஆன்மீக செோத்துகள்

-கோைைதீவில் இடம்செறற நோவலர் குருபூைையில் 
மோவட்ட யமலதிக அைெோஙக அதிெர் சைகதீென் புகழோைம்

ஏ.எல்.றியாஸ்...?
(பாலமு்ை விஷேட நிருபர்)

வவுனி�ோ மோவட்ட ெோலி�ல் யநோய் மறறும் 
எய்ட்ஸ் ்தடுப்பு யவைலத் திட்டத்தின் செோறுப்பு 
ைவத்தி� அதிகோரி சடோக்டர் கு.ெநதிைகுமோர் 
சவளியிட்ட அதிர்ச்சித் ்தகவல்

கூட்டுறவுச் சஙகஙகள ைற்றும 
சைாசஙகளின் அபிவிருத்தி 
ைற்றும அவற்றின் பசயற்்பா-

டுகமள கணகாணிப்்பதற்கான ப்பாறுப்பு 
கூட்டுறவுத் திமணககளத்துககு வழஙகப்-
்பட்டுளளது. அநத வமகயில் கூட்டுறவுத்-
துமறமய முன்பனற்றுகின்ற ்பணிமய 
கூட்டுறவுத் திமணககளம பைற்பகாணடு 
வருகின்றது.

மசவத்மதயும, தமிமழ-
யும கணபணனக 
காத்து அறப�றியில் 

வாழவாஙகு வாழநது காட்டிய �ல்மல�கர் 
ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக�ாவலர் ப்பருைானின் 
142 ஆவது குருபூமஜ நிகழவு, இமமுமற 
�ாடளாவிய ரீதியில் மிகச் சிறப்்பாக �மட-
ப்பற்றது. இநது சைய கலாசாே அலுவல்கள 
திமணககளம கடநத சனிககிழமை �ாடளா-
விய ரீதியிபல இநநிகழமவ அனுஷ்டிப்்ப-
தற்கு ஏற்்பாடுகள பசய்திருநதது.
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27 ைருந்துகளுக்கு  ்பற்றாக்கும்...
மருந்துகளின் விலைகளும் 

வேகமாக அதிகரித்து ேருகிறது. 
நாடு முழுேதும் பை லேத்தியசா-
லைகளில் மருந்து தட்டுபபாடு 
ஏறபட்டுள்ளதாகவும் அேர் ததரி-
வித்தார். அத்தியாேசிய மருந்து-
கள பறறாக்குலறயாக இருபபதால் 
மக்கள உயிலை இழக்க வநரிடும். 
லேத்தியசாலைகளில் விஷ எதிர்பபு 
( anti-venom) மருந்துகளுக்கு தட்-
டுபபாடு நிைவுேதாகவும், பாம்புக் 
கடியால் சிகிசலச தபற ேருபேர்கள 
துைதிஷ்டேசமாக வீடு திரும்புேதில்-
லைதயன்றும் குறிபபிட்்ட அேர், 
இருதய வநாயகள, நைம்பியல் பிைச -
சிலைகள, புறறுவநாய மறறும் பிற 
வநாயக்ளால் பாதிக்கபபட்்டேர்க-

ளுக்கு சிகிசலசயளிக்கும் மருந்துக-
ளுக்கு பறறாக்குலற இருபபதாகவும்  
ததரிவித்தார்.

இவோண்டு அலைத்து அத்தியா-
ேசிய மருந்துகல்ளயும் மருத்துேம-
லைகள ஊ்டாக இைேசமாக ேழஙக 
ரூ.125.95 பில்லியன் ஒதுக்கபபட் -
டுள்ளது. ேைவு தசைவுத் திட்்டத்தின் 
ஊ்டாக அடுத்த ேரு்டத்திறகாை 
மருந்துகல்ள லேத்தியசாலைகள 
ஊ்டாக ேழஙகுேதறகு 65.375 பில்-
லியன் ரூபா ஒதுக்கபபட்டுள்ளது. 
எைவே தறவபாலதய அைசாஙகம் 
தபாது மக்களின் நைனில் கேைம் 
தசலுத்தவில்லை என்பது இதனூ -
்டாக ததளிோகிறது எை அேர் 
வமலும் ததரிவித்தார்.

ஐ.தத.க விலிருந்து...
அைசாஙகத்தில் தபறவறாலிய ே்ள 

அபிவிருத்தி அலமசசைாகவும் துலறமு-
கஙகள மறறும் கபபல்துலற அலமசசைா-
கவும் இருந்துள்ளார்.

நறாடமடை முடைக்கும தநறாக்கம...
நிலை ஏறப்டைாதமைவும் அலை-

ேைதும் சுகாதாை பாதுகாபபு மாத்தி-
ைமன்றி நாட்டின் தபாரு்ளாதாைமும் 
தபாதுமக்களின் தசயறபாடுகளிவை 
தஙகியுள்ளது என்றும் அேர் குறிப-
பிட்்டார்.   

தகாவைாைா ததாறறு அதிகரிப-
பு்டன் நாடு மூ்டபபடுமா? எை 
அலமசசைலே முடிவுகல்ள அறி -
விக்கும் ஊ்டக மாநாட்டில் எழுப -
பபபட்்ட வகளவிக்குப பதிைளித்த 

அலமசசர் வமலும் குறிபபிட்்டதா-
ேது.    நாட்ல்ட மூடும் எந்த வநாக்-
கமும் அைசாஙகத்திறகுக் கில்டயாது. 
கஷ்டஙகளுக்கு மத்தியில் தடுபபூசி 
ேழஙகும் தசயறபாடு தேறறிக-
ைமாக முன்தைடுக்கபபடுகிறது. 
நாடு மீண்டும் திறக்கபபட்டுள்ளது. 
அதறகாக நாம் ததாறலற முழுலம-
யாக கட்டுபபடுத்திவிட்்டதாக அர்த் -
தமாகாது. நாட்டிலுள்ள அலைத்து 
பிைலைகளும் பாதுகாக்கபபடும் 

ேலை நாட்டில் யாரும் பாதுகாபபாக 
இல்லை என்பலத உணை வேண்டும். 
தபரும்ளோை மக்களுக்கு தடுப -
பூசி ஏறறபபட்டுள்ளது. இ்ளம்ேய-
திைருக்கும் தடுபபூசி ேழஙகபபட்-
டுள்ளது.    எதிர்ேரும் பண்டிலக 
காைத்தில் தபாறுபபு்டன் தமது 
பாதுகாபலப தாஙகவ்ள முன்தை-
டுத்து தமது பிளல்ளகளின் பாதுகாப -
லபயும் உறுதிபபடுத்த வேண்டும். 
சுகாதாை ேழிகாட்்டல்கல்ள பின் -

பறறி சமூக இல்டதேளிலய 
வபணி ந்டக்குமாறு அலைேலையும் 
வகாருகிவறாம். மூன்றாேது தடுப -
பூசி ஏறறும் ந்டேடிக்லகயும் ஆைம்-
பிக்கபபட்டுள்ளது.    ஒமிக்வைான் 
ததாறறு உைக்ளவில் பைே ஆைம்பித்-
துள்ளது. பை நாடுகள தமது எல்லை -
கல்ள மூடியுள்ளை.பயஙகைமாை 
ஆபத்து நிலை உருோகி மீண்டும் 
ததாறறு அதிகரிக்கும் ஆபத்து நிலை 
உருோகியுள்ளது.   

ஜனறாதி்பதியினறால் விதசடை...
ைாைபக் ஷகுழுதோன்லற நிய-

மித்தார். தமாைட்டுே பல்கலைக்க-
ழகத்தின் வபைாசிரியர் சாந்த ேல்-
தபாைவின் தலைலமயிைாை இந்தக் 
குழுவின் அஙகத்தேர்க்ளாக சிவைஷ்ட 
பிைதிப தபாலிஸ் மாஅதிபர் வதசபந்து 
ததன்ைவகான், தமாைட்டுே பல்க-

லைக்கழகத்தின் வபைாசிரியர் அஜித் டீ 
சில்ோ, ஸ்ரீ ையேர்தைபுை பல்கலைக்-
கழகத்தின் வபைாசிரியர் ்டபிளயூ.
டீ.்டபிளயூ.ையதிைக்க, வபைாசிரியர் 
பிைதீப ையவீை, இைஙலக புத்தாக்-
கல் ஆலணக்குழுவின் ஆலணயா-
்ளர் வபைாசிரியர் நாைாயண் ஸ்ரீமுத்து, 

லகத்ததாழில் மறறும் ததாழில்நுட்ப 
நிறுேைத்தின் வமைதிகப பணிப-
பா்ளர் நாயகம் கைாநிதி சுதர்ஷை 
வசாமசிறி, இைஙலகத் தை நிர்ணய 
நிறுேைத்தின் சிவைஷ்ட பிைதிப பணிப-
பா்ளர் சுஜீே மஹாகம ஆகிவயார் நிய-
மிக்கபபட்டுள்ளைர்.   வதலேயாை 

மறறும் ஏறகைவே உள்ள அலைத்து 
ஆயவுகள மறறும் அலைத்துத் தைப-
பிைைதும் கருத்துக்கல்ள ஆைாயந்து, 
இைண்டு ோைஙகளுக்குள தைக்கு 
அறிக்லக சமர்பபிக்குமாறு, ைைா-
திபதியிைால் அக்குழுவிைருக்கு 
ஆவைாசலை ேழஙகபபட்்டது. 

்பறாரறாளுைன்் ஆத�றாசமன...
வகட்டுக்தகாண்்டார்.   அது ததா்டர்-
பில் வமலும் ததரிவித்த அலமசசர் 
திவைஷ குணேர்தை,  

இந்த பிைசசலை சமூகத்தில் 
தபரும் பிைசசலையாக உருதே -
டுத்துள்ளது. மக்களின் உயிர்கல்ள 
பாதுகாபபதில் நாம் முன்னுரிலம 
ேழஙக வேண்டும். அதறகிணஙக 
பாைாளுமன்ற ஆவைாசலைக்குழு 
ஒன்லற அலமத்து இன்லறய திைம் 
அந்த குழு கூட்்டத்லத ந்டத்துேதற-
காை அனுமதிலய அலமசசர் ைசந்த 
அழகியேண்ணவுக்கு சபாநாயகர் 
ேழஙக வேண்டும் என்றும் வகட்-
டுக்தகாண்்டார்.  

சபாநாயகர் அதறகாை அனும-
திலய வநறறு ேழஙகியலதயடுத்து 
இன்லறய திைம் காலை 9 மணிக்கு 
பாைாளுமன்ற கட்டி்டத்தில் அந்த 
ஆவைாசலைக் குழுக் கூட்்டம் 
நல்டதபற உள்ளது.  

அது ததா்டர்பில் வமலும் ததரி-
வித்த இைாைாஙக அலமசசர் ைசந்த 
அழகியேண்ண:  

 இது நாட்டிலுள்ள 40வீதமாை 
குடும்பஙகளில் நிைவும் பிைசசிலை 
என்பலத நாம் ஏறறுக்தகாளகின்-
வறாம். சலமயல் எரிோயு சிலிண்்டர் 
தேடிபபு பிைசசிலையால் வீடுகளில் 
மாத்திைமல்ை ேர்த்தக நிலையஙகள 

உணேகஙகளில் இருபபேர்களும் 
தபரும் அசசத்து்டவைவய உள்ளைர்.  

இந்த சந்தர்பபத்தில் அைசாஙகம் 
நுகர்வோரின் பக்கவம உள்ளது. 
தபான்ைறுலேயில் சலமயல் 
எரிோயு சிலிண்்டர் தேடித்ததில் 
தபண் ஒருேர் உயிரிழந்ததாக ததரி -
விக்கபபட்்டது. ஆைால் குறித்த 
தபண் தறதகாலை தசயதுதகாண்டு 
இறந்ததாகவே தபாலிஸார் ததரி-
வித்துள்ளைர்.   அவோறில்ைாமல் 
சிலிண்்டரின் இைசாயை அ்ளவில் 
மாறறம் தசயததாக கூறபபடுேதில் 
உண்லம இல்லை. அேர்களின் அந்த 
வமாசடிக்கு எதிைாகவே நாம் ேழக்கு 

தாக்கல் தசயதுளவ்ளாம்.  நீதிமன்ற 
உத்தைவுக்கலமய அந்த சலமயல் 
எரிோயு சிலிண்்டர்கல்ள சந்லதயில் 
இருந்து அகறறவும் ந்டேடிக்லக 
எடுக்கபபட்டுள்ளது. அதைால் 
தறவபாது 18லீறறர் சலமயல் 
எரிோயு சிலிண்்டர் சந்லதயில் 
இல்லை என்பலத தபாறுபபு்டன் 
ததரிவிக்க முடியும். அவதவபான்று 
சலமயல் எரிோயு சிலிண்்டரின் கை -
லேயின் அ்ளவில் 50க்கு 50மாறறம் 
தசயதிருந்தால் ஏன் சிலிண்்டர்கள 
தேடிபபு சம்பேஙகள இ்டம்தப -
றவில்லை என்பவத வகளவியாக 
உள்ளது  என்றார்.

இரறாணுவத்துக்கு அ்பகீர்த்தி ஏற்படுத்த...
இதலையடுத்து இைாணுேத் த்ளப-
தியின் அறிவுறுத்தல்களுக்கலமய 
வமறபடி சம்பேம் இ்டம்தபறற சிை 
மணித்தியாைஙகளில் அதாேது 2021 
நேம்பர் 27ஆம் திகதி அந்த இ்டத்-
தில் க்டலமயாறறிய 682 பல்டபபி-
ரிவு பல்டயிைரி்டம் விரிோை விசாை-
லணகள முன்தைடுக்கபபட்்டை.   

பல்வேறு சமூக ஊ்டக த்ளஙகள 
மறறும் நாட்டின் சிை அசசு ஊ்டகங-
கள என்பை இந்த சம்பேம் ததா்டர்-
பாக சரிபார்க்கபப்டாத, உறுதிபப-
டுத்தபப்டாத மிலகபபடுத்தபபட்்ட 
மறறும் உண்லமக்கு புறம்பாை தக-
ேல்கல்ள தேளியிட்்டை.   

 உண்லமயில், பல்ட வீைர் ஒருேர், 
முளளிோயக்கால் தபயர் பைலகயு-
்டன் இலணந்ததாக இைாணுேத்தி-
ைலை ஏன் ப்டம் பிடிக்கிறீர்கள எை 
ஊ்டகவியைா்ளரி்டம் வகளவி எழுப-
பியுள்ளார்.   

இவோறு வகளவி எழுபபியோறு 
அந்த இைாணுே வீைர் குறிபபிட்்ட 
ஊ்டகவியைா்ளலை வநாக்கி தசல்ை 
முறபட்்டதும், அேர் அந்த பல்ட-
வீைர்களு்டன் கலதத்தோறு பின்-
வைாக்கிச தசன்றுள்ளார், இவோறு 
பின்வைாக்கிச தசன்றவேல்ள, திடீ-
தைன்று தபயர் பைலகயில் இருந்து 
சிை மீட்்டர் ததாலைவில் நிறுத்தப-
பட்டிருந்த தைது தசாந்த வமாட்்டார் 
லசக்கிளின் மீது வமாதி, கம்பி வேலி 
தபாருத்தபபட்டிருந்த இ்டத்தில் 

விழுந்தார். வசறறு நிைபபகுதியில் 
விழுந்த அேைது லககள 'காயம-
ல்டந்து' இருபபலத அேதானித்தார்.   

இேர் இவோறு விபத்துக்குள-
்ளாகி காயமல்டந்த சிை தநாடிகளில், 
அேைது லகய்டக்க ததாலைவபசி-
யின் ஊ்டாக தசயதிலய எதிர்பார்த்-
துக் காத்திருந்த பை குழுக்கள வீடிவயா 
வகமைாக்கள மறறும் தமாலபல் 
வபான்களு்டன் சம்பே இ்டத்திறகு 
ேந்து, காயமல்டந்த நபலை பாசாங-
குத்தைமாக அந்த இ்டத்தில் படுக்கச 
தசயதுள்ளைர்.   

 இது பல்டதைபபுக்கு பாதிபலப 
ஏறபடுத்தும் வநாக்கில் மிகவும் கே-
ைமாகத் திட்்டமி்டபபட்்ட ேலகயில் 
வமறதகாள்ளபப்ட திட்்டமி்டபபட்்ட 
சதி எை தேளிசசத்திறகு ேந்தது.   

 வீதிவயாைத்திலுள்ள தபயர் 
பைலகலய ப்டதமடுக்கும் வபாது 
அந்த இ்டத்தில் இருந்த இைாணுே 
வீைர்க்ளால் அேர் 'மிருகத்தைமாக' 
தாக்கபபட்டு காயபபடுத்தபபட்்டார் 
என்று கூறும் அ்ளவுக்கு ப்டபபிடிப-
பிறகாை காட்சிகள எடுக்கபபட்்டை. 
வமலும் அேர்கள உ்டைடியாக முல்-
லைத்தீவு தபாலிஸ் நிலையத்திறகு 
அறிவித்து, அந்த நபலை முல்லைத்-
தீவு மாேட்்ட லேத்தியசாலையில் 
சிகிசலசக்காக அன்லறய திைம் (27) 
காலை அனுமதித்துள்ளைர்.   

இவோறு அனுமதிக்கபபட்்ட ஊ்ட-
கவியைா்ளருக்கு சீறல் காயஙகளுக்கு 

சிகிசலச அளிக்கபபட்்டதாக லேத்-
தியசாலை ேட்்டாைஙகள ததரிவித்-
தை.  

முதன்லம சாட்சியத்தின் வபரில், 
அந்த இ்டத்தில் பணியில் இருந்த 
மூன்று இைாணுே வீைர்கல்ளயும் 
தபாலிஸார் லகது தசயது, வமைதிக 
விசாைலணகள நிலுலேயில் உள்ள 
நிலையில் அேர்கல்ள பிலணயில் 
விடுவித்தைர். இதறகில்டயில், 
வமறபடி ஊ்டகவியைா்ளர் லேத்தி-
யசாலையிலிருந்து தேளிவயறுே-
தறகு சிை மணித்தியாைஙகளுக்கு 
முன்ைர், ஞாயிறறுக்கிழலம (28) 
தேளியி்டபபட்்ட முல்லைத்தீவு 
மாேட்்ட லேத்தியசாலையின் மருத்-
துே-சட்்டப பரிவசாதலை அறிக்லக, 
இந்த ஊ்டகவியைா்ளர் 'சிைாயபபு' 
மறறும் 'சிறு காயம்' என்பேறறுக்கு 
மட்டுவம சிகிசலச தபறறதாக உறு-
திபபடுத்தபபட்டுள்ளது. இவே -
றிக்லக 'முட்கம்பியால் சுறறபபட்்ட 
பலைக் குசசியால் காட்டுமிைாண்டித்-
தைமாை தாக்குதல்' எை சர்ேவதச 
விசாைலணகளுக்கு அலழபபு விடுக் -
கபபட்்ட கூறறுக்கு இது முறறிலும் 
மாறறமாக அலமந்திருந்தது.  

சுதந்திைமாக தசயறபடுேதறகு 
இ்டமளிக்கபபட்்ட 'பத்திரிலகயா-
்ளர்கள' இதுவபான்ற ந்டேடிக்லக-
களிைால் 'பத்திரிலகயா்ளர்கள' 
என்றலழக்கபபடுபேர்களின் நற -
தபயருக்கு க்ளஙகம் வில்ளவிக்க 

தயாைாக உள்ளைர் என்பலதயும் 
இஙகு குறிபபிடுேது தபாருத்தமா-
ைது.   

 ே்டக்கு மறறும் கிழக்கில் உள்ள 
பாதுகாபபுப பல்டயிைர், க்டந்த 
இைண்டு ேரு்டஙகளில் மக்களுக் -
கும் பாதுகாபபுப பல்டயிைருக்கும் 
இல்டயில் ஆவைாக்கியமாை நல்லி-
ணக்கம் மறறும் நல்ை நல்தைண்ண 
உணர்வுகளின் லசலககளின் காை -
ணமாக, சந்தர்பபோத மறறும் 
இைோத எண்ணம் தகாண்்ட சக்தி-
க்ளால் ஏமாறறபப்டாமல் ஒரு வநர்-
மலறயாை முலறயில் ஈர்க்கக்கூடிய 
ேலகயில் ே்ளர்ந்துள்ளைர்.   

ே்டக்கிலும் சரி, வேறு இ்டஙக -
ளிலும் சரி, தாம் வசலே தசயயும் 
அலைத்து இைஙலகயர்களின் நைன் -
களுக்காை உண்லமயாை மறறும் 
முழுலமயாை அர்பபணிபலப 
மீண்டும் ேலியுறுத்தும் அவத 
வேல்ளயில், பகுத்தறிவு மறறும் 
அலமதிலய விரும்பும் அலைத்து 
மக்கல்ளயும், இதுவபான்ற திரிபுப -
டுத்தபபட்்ட சம்பேஙகள மறறும் 
தீஙகிலழக்கும் நிகழ்வுகல்ள நம்பி 
ஏமாற வேண்்டாம் எை இைாணுேம் 
வகட்டுக்தகாளகிறது.  

அதறகு பதிைாக, நல்லிணக்கம் 
மறறும் அபிவிருத்திப பாலதயின் 
புதிய சகாபதத்லத உருோக்க 
ஒன்றாக லகவகார்க்குமாரு இைாணு -
ேம் வேண்டுவகாள விடுக்கின்றது.

‘ஒமிக்தரறான்’ மவரஸ்...
சல்க் ததரிவித்துள்ளார்.   

 இைஙலக- –ததன்ைாபிரிக்க பாைா -
ளுமன்ற நட்புறவு சஙகத்தின் புதிய 
தலைேர் மறறும் உறுபபிைர்கள 
ததரிவு (29) பாைாளுமன்றத்தில் 
நல்டதபறறது. இந்நிகழ்வில் கைந்து-
தகாண்்ட ததன்ைாபிரிக்க உயர் ஸ்தா-
னிகர் வமறகண்்டோறு ததரிவித்தார்.  

இைஙலக-–ததன்ைாபிரிக்க பாைா -

ளுமன்ற நட்புறவு சஙகத்தின் புதிய 
தலைேர் மறறும் உறுபபிைர்களுக்கு 
ோழ்த்லதத் ததரிவித்த இைஙலகக்-
காை ததன்ைாபிரிக்க உயர்ஸ்தானி-
கர் சண்ல்டல் எட்வின் சல்க், ஒமிக் -
வைான்’ தகாவைாைா லேைஸ் திரிபு 
ததா்டர்பில் ஊ்டகஙகளில் தேளியி-
்டபபடும் அறிக்லககல்ளயும் மறுத் -
தார். 

ககறாவிட ஒழிப்புக்கு இதுவமர...
கருத்துக்கல்ள முன்லேபபது 
இயல்பாைது. எனினும் இம்முலற 
சுகாதாை அலமசசு மீதாை விோதத்-
தில் எதிர்க்கட்சியிைர் சிறந்த வி்ட -
யஙகல்ள சிறந்தலேக்ளாகவும் 
குலறபாடுகல்ள சுட்டிக்காட்டியுள-
்ளலம முன்னுதாைணமாைது.  

தகாவைாைா லேைஸ் பைேல்ஆ -
ைம்பமாை முதல் கட்்டத்திவைவய 
அதறகாை அலைத்து ந்டேடிக்-
லககளும் வமறதகாள்ளபபட்்டை. 
எனினும் இந்தியாவி்டமிருந்து 
தபறறுக் தகாள்ளபபட்்ட தடுபபூசி 
இல்டயில் கில்டக்காத அக்காைங-
களில் சிறு பின்ைல்டவு ஏறபட்்டது 
என்றாலும் பின்ைர் அது நிேர்த்தி 
தசயயபபட்்டது.  

தகாவைாைா லேைஸ் பைேல் கட்-
டுபபடுத்தும் ந்டேடிக்லககளில் 
அலைத்து சுகாதாைத்துலறயிைர் முப-

பல்டயிைர் மறறும் சம்பந்தபபட்்ட 
அலைத்து பிரிவிைருக்கும் நாம் 
நன்றி கூற க்டலமபபட்டுளவ்ளாம். 
அேர்கள தமது முழுலமயாை அர்ப-
பணிபபுள்ள வசலேலய ேழஙகி -
யதன் மூைமாகவே நாம் இந்த்ளவு 
முன்வைறறத்லத வநாக்கி பயணிக்க 
முடிந்துள்ளது.  

சுகாதாைத் துலறயின் சிறபபாை 
தசயறபாடுகள காைணமாகவே 
நாட்டில் மகபவபறு ததா்டர்பாை 
மைணஙகள மறறும் சிசு மைணஙகள 
தேகுோக குலறேல்டந்துள்ளை. 
மனிதர்களின் ஆயுட்காைமும் அதிக -
ரித்துள்ளை.   தபரும்ளவிைாை மருந் -
துகல்ள உளநாட்டிவைவய உறபத்தி 
தசயது தபரும்ளவு நிதிலய மீதபப-
டுத்திக் தகாளேதறகு எதிர்காைத்தில் 
ந்டேடிக்லக எடுக்கபபடும் என்றும் 
அலமசசர் வமலும் ததரிவித்தார் . 

மியன்ைறாரிலிருந்து 20 ஆயிரம...
நுகர்வோருக்கு விநிவயாகிபபதற-
கும், பாதுகாபபாை தகாள்ள்ளலேப 
வபணுேதறகும் ஏறற ேலகயில் ஒரு 
இைட்சம் தமறறிக்ததான் அரிசிலய 
இறக்குமதி தசயேதறகு 2021 தசப-
்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் திகதி நல்ட-
தபறற அலமசசைலேக் கூட்்டத்தில் 
அஙகீகாைம் ேழஙகபபட்டுள்ளது.   

அதறகலமய, இைஙலக அைசாங-
கம் மறறும் மியன்மார் அைசாஙகத்திற-

குமில்டயில் ஏறபடுத்தபபட்டுள்ள 
ஒபபந்தத்தின் பிைகாைம் 20,000 தமற-
றிக்ததான் அரிசிலய தகாளேைவு 
தசயய முடிவு தசயயபபட்டுள்ளது. 
ஒரு தமறறிக்ததான் 460 அதமரிக்கன் 
த்டாைர்களுக்கு ேலையறுக்கபபட்்ட 
இைஙலக ேர்த்தக (பல்வநாக்கு) கூட்-
டுத்தாபைத்தின் மூைம் இறக்குமதி 
தசயேதறகு அலமசசைலே அஙகீகா-
ைம் ேழஙகியுள்ளது.  

நடடைஈடு தகறாரும வழக்குகமை...
முன்தைடுத்து தசல்ை முடியாததை 
ைைாதிபதி சட்்டத்தைணி லபசர் 
முஸ்தபா ோதஙகல்ள முன்லேத்துள-
்ளார்.  

இவ ேழக்குகல்ள நகர்த்தல் பத்தி-
ைம் ஊ்டாக விசாைலணக்கு அலழத்து, 
முன்ைாள ைைாதிபதி லமத்திரிபாை 
சிறிவசை சார்பில் நீதிமன்றத்தில் 
ோதஙகல்ள முன்லேக்கும்வபாவத 
ைைாதிபதி சட்்டத்தைணி லபசர் 
முஸ்தபா இதலைத் ததரிவித்தார்.  

இந்த நிலையில் முன்ைாள ைைா-
திபதி லமத்திரிபாை சிறிவசை 
சார்பில் முன் லேக்கபபட்்ட குறித்த 

வகாரிக்லக ததா்டர்பில் எதிர்ேரும் 
2022 ைைேரி 07 ஆம் திகதி தைது 
உத்தைலே அறிவிபபதாக நீதிமன்றம் 
அறிவித்தது.  

வபாதுமாை உ்ளவுத் தகேல்கள 
கில்டத்திருந்தும், உயிர்த்த ஞாயிறு 
திை தறதகாலை குண்டுத் தக்குதல்-
கல்ள தடுபபதறகு ந்டேடிக்லக எடுக்-
காலமலய லமயபபடுத்தி, முன்ைாள 
ைைாதிபதி லமத்திரிபாை சிறிவசை 
உளளிட்்ட 06 வபருக்கு எதிைாக, பாதிக்-
கபபட்்ட 289 வபர் இரு மாேட்்ட நீதி-
மன்றஙகளில் நட்்ட ஈடு வகாரி ேழக்-
குத் ததாடுத்துள்ளைர். 

தறாதியர்,குடும்பந�...
பஙகளிபபாதைை நம்புகிவறாம். பங -
கைகம பகுதியில் 1,000 றகும் வமற-
பட்்ட மக்கள ோழ்கின்றைர். முைத்-
தைாவில் 6,000 றகும் வமறபட்்ட 
மக்கள ோழ்கின்றைர். ஹாலிஎை 
வபான்ற பகுதிகளில் லேத்திய-
சாலை கில்டயாது.அலைேரும் 
பதுல்ள வபான்ற பகுதி லேத்திய-
சாலைக்கு ேைவேண்டும்.தபரிய 
தநரிசல் அஙகு காணபபடுகிறது. 
மனிதாபிமாை அடிபபல்டயில் சிந் -
தித்து தசயறப்ட வேண்டும்.   

 இபபகுதிகளில் சுகாதாை வசலே 
ம ட் டு ப ப டு த் த ப ப ட் டு ள ்ள து . 
மாகாண சுகாதாை வசலே எை பார்க் -
காது மலையக பகுதிகளுக்கும் 

சுகாதாை வசலேகல்ள மலையகத்தில் 
விஸ்தரிக்க வேண்டும். தமாழிபபிைச-
சிலை உட்ப்ட பல்வேறு பிைசசிலை-
களுக்கு அந்த மக்கள முகம்தகாடுத்-
துள்ளைர். தமிழ்வபசும் குடும்பநை 
உத்திவயாகஸ்தர்கள தாதியர்கல்ள 
அைசு நியமிக்க வேண்டும். தகுதி-
யாை கறற தபண்கள இஙகுள்ளைர்.   

மலையகத்திலுள்ள வதாட்்ட 
ஆஸ்பத்திரிகல்ள தபாறுபவபறக 
க்டந்த அைசாஙகத்தில் தீர்மானிக்-
கபபட்்டது. அலமசசைலே அனு-
மதியும் தபறபபட்்டது ஆைால் 
அதலை ததா்டர்ந்து முன்தைடுக்க 
ந்டேடிக்லக எடுக்கபப்டவில்லை 
என்றார்.  

நீதி கிமடைக்கும வமர...
கள ததரிவிக்லகயில்,   
எமது உறவுகளின் உண்லமநி-

லைலய ேலியுறுத்தி மூன்று ேரு்டங -
களுக்கும் வமைாக நாம் வபாைாட்்டங-
கல்ள முன்தைடுத்து ேருகின்வறாம்.   

எனினும் எமக்காை நீதிலய எந்த 
ஒரு அைசாஙகமும் ேழஙகவில்லை. 
எமது உறவுகல்ள தருமாவற நாம் 
வபாைாட்்டஙகல்ள முன்தைடுக்-
கின்வறாம். நாம் வேறு எதலையும் 
இந்த அைசாஙகத்தி்டமிருந்து எதிர்-
பார்க்கவில்லை. எைவே எமக்காை 
நீதி ஒன்று கில்டக்கும் ேலையில் 

நாம் இந்த வபாைாட்்டஙகல்ள இல்ட 
நிறுத்தாமல் ததா்டர்ந்து முன்தை-
டுபவபாம்.   

வபாைாட்்டத்தில் ஈடுபட்்டேர்கள, 
எஙவக எஙவக உறவுகள எஙவக, நிதி 
வேண்்டாம் நீதிவய வேண்டும், ஓஎம்-
பிலய திணிக்காவத, பா்டசாலை 
தசன்ற மாணேர்கள எஙவக, அைசின் 
தபாறுபபறற பதில்கல்ள கண்டிக் -
கின்வறாம் வபான்ற ோசகஙகள 
எழுதபபட்்ட பதாலககல்ள ஏந்தி-
யிருந்தது்டன், வகாஷஙகல்ளயும் 
எழுபபிைர்.  

தமடைக்கு எதிரறான JASMஇன்...
கைாநிதி வக. கைக ஈஸ்ேைனின் 

ோதத்லத ஏறறு உயர் நீதிமன்றம் 
மனுலே விசாைலணக்கு ஏறபதாக 
அறிவித்துள்ளது.  

நீதியர்சர் காமினி அமைவசகை 
தலைலமயிைாை நீதியைசர்க்ளாை 
அசசைன் தேஙகபபுலி மறறும் 
அர்ைஜுை ஒவபவசகை ஆகிவயாலை 
உள்ள்டக்கிய நீதியைசர்கள குழாவம 
இதறகாை உத்தைலே பிறபபித்துள -
்ளது்டன், ோதஙகல்ள முன்லேக்க 
மனு மீதாை விசாைலணகள எதிர்ே -
ரும் 2022 ஆம் ஆண்டு வம மாதம் 
05 ஆம் திகதிக்கு மனு ஒத்திலேக் -
கபபட்டுள்ளது.  

1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 
இைக்க பயஙகைோதத் தடுபபு (தற -
காலிக ஏறபாடுகள) சட்்டத்தின் 27 
ஆம் பிரிவின் கீழ் க்டந்த ஏபைல் 

13 ஆம் திகதி தேளியி்டபபட்்ட 
2223/3 ஆம் இைக்க ேர்த்தமானி 
அறிவித்தலுக்கலமய 11 முஸ்லிம் 
அலமபபுக்களுக்கு தல்ட விதிக்கப -
பட்்டை.   1979 ஆம் ஆண்டின் 48 
ஆம் இைக்க பயஙகைோதத் தடுபபு 
(தறகாலிக ஏறபாடுகள) சட்்டத்தின் 
27 ஆம் பிரிவின் கீழ் 2021 ஆம் 
ஆண்டின் 1 ஆம் இைக்க ஒழுஙகு 
விதிகளுக்கலமய குறிபபிட்்ட 11 
அலமபபுகளும் தல்ட தசயயபபட் -
டுள்ளதாக ேர்த்தமானி அறிவித்த -
லில் சுட்டிக்காட்்டபபட்டுள்ளது.  

இதறகலமய பின்ேரும் அலமப-
புக்களுக்கு தல்ட விதிக்கபபட்-
டுள்ளை.  

1. ஐக்கிய ததௌஹீத் (ததௌஹீத்) 
ைமாஅத் (யூ.டி.வை.)  

2. சிவைான் ததௌஹீத் (ததௌஹீத்) 

ைமாஅத் (சி.டி.வை.)  
3. ஸ்ரீைஙகா ததௌஹீத் (ததௌஹீத்) 

ைமாஅத் (எஸ்.எல்.டி.வை.)  
4. அகிை இைஙலக ததௌஹீத் 

(ததௌஹீத்) ைமாஅத் (ஏ.சி.டி.வை.)  
5. ைம்மியதுல் அன்ஸாரி சுன்ை -

துல் தமாஹமதியா (வை.ஏ.எஸ்.
எம்.) மறுதபயர் ைமா அத் அன் -
ஸாரிஸ் சுன்ைதில் தமாஹமதியா 
ஒழுஙகலமபபு மறுதபயர் அகிை 
இைஙலக ைம் ஈயத் அன்ஸாரிஸ் சுன் -
ைதில் தமாஹம்மதியா மறுதபயர் 
அன்ஸாரிஸ் சுன்ைதில் தமாஹம்-
மதியா கழகம் மறுதபயர் ைமாஅத் 
அன்ஸாரிஸ் சுன்ைதில் தமாஹம்ம-
தியா  

6. தாருல் அதர் மறுதபயர் ைாமிஉல் 
அதர் பளளிோசல் மறுதபயர் தாருல் 
அதர் குர் ஆன் மத்ைசா மறுதபயர் 

தாருல் அதர்அத்தபாவியயா  
7. ஸ்ரீைஙகா இஸ்ைாமிய மாணேர் 

இயக்கம் (எஸ்.எல்.ஐ.எஸ்.எம்.) மறு-
தபயர் ைம்இயயா  

8. ஈைாக் மறறும் சிரியா இஸ்ைாமிய 
அைசு (ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.) மறுதபயர் 
அல் – ததௌைா அல் – இஸ்ைாமியா  

9. அல்லகதா அலமபபு  
10. வசவ த வபர்ளஸ் அலமபபு மறு-

தபயர் வசவ த வபர்ள சஙகம்  
11. சுபபர் முஸ்லிம் அலமபபு  
இந்நிலையிவைவய இந்த தல்ட 

உத்தைவு ேர்த்தமானிலய சோ -
லுக்கு உட்படுத்தி, க்டந்த வம 11 
ஆம் திகதி ைம் இயயதுல் அன்ஸாரி 
சுன்ைதுல் தமாஹமதியா (வை.ஏ.
எஸ்.எம்.) அலமபபு உயர் நீதிமன் -
றில் அடிபபல்ட உரிலம மீறல் 
மனு தாக்கல் தசயதது. 

சமையல் எரிவறாயு சம்பவஙகள்;...
சலமயல் ோயு சிலிண்்டர்க்ளன்றி 

சிலிண்்டர்கள சார்ந்த தேடிபபுச சம்-
பேஙகவ்ள ந்டந்துள்ளை. சலமயல் 
ோயு சிலிண்்டர் தேடித்ததாக அறி-
விக்கபப்டவில்லை.

இவோறாை சம்பேஙகள நல்ட-
தபறுேது ேழலமக்கு மாறாக 
இருபபலத ஏறறுக் தகாளகிவறாம். 
இைாைாஙக அலமசசர் ைசந்த அழகி-
யேண்ண இது ததா்டர்பில் சலபயில் 
ததளிவு படுத்திைார். 2015 முதல் 
233 சம்பேஙகள பதிோகியுள்ளதாக 
அேர் குறிபபிட்்டார். ேரு்டத்திறகு 
35-40 ேலை ந்டக்கைாம்.மாதத்திறகு 
3-4 ந்டக்க வேண்டும்.ஆைால் இவ-
ோறாை சம்பேஙகள பதிோகாத 

மாதஙகளும் இருபபதாக ைசந்த அழ-
கியேண்ண ததரிவித்தார்.    இந்த 
சம்பேஙகளு்டன் ததா்டர்புபட்்ட 
பல்வேறு வி்டயஙகள இ்டம்தபறறுள-
்ளை. தபாைன்ைறுலே சம்பேத்தில் 
தபண் தைக்குத் தாவை தீலேத்துக் 
தகாண்்டதாக தபாலிஸ் ஊ்டகபவபச-
சா்ளர் ததரிவித்தார். 

அதனு்டன் ததா்டர்புள்ள வீடிவயா 
அலழபலபயும் ஊ்டகஙகளுக்கு 
காண்பித்தார்.   இது இயறலகக்கு 
மாறாைது என்பவதாடு எரிோயு 
சிலிண்்டர்கள தேடிக்கவில்லை 
என்பது கேனிக்கத்தக்கது. 

குறிபபாக எரிோயு ததா்டர்பில் 
வமறபார்லேதசயய அைச நிறுேை-

தமான்று கில்டயாது.    அழுத்தத்லத 
அ்ளவிடுேதறகு பகுபபாயவு திலணக்-
க்ளத்திறகு அதிகாைமுள்ளைது.
ஆைால் எரிோயு கைலே ததா்டர்-
பில் ஆைாய தபாறுபபாை நிறுேைம் 
கில்டயாது. இேறறின் மாதிரிகல்ள 
பல்கலைக்கழகஙகளுக்கு அனுபபி 
பரீட்சிக்கபபடுகிறது.

12 இ்டஙகளில் ந்டந்த அைர்த்தங-
கள ததா்டர்பிைாை மாதிரிகள தபறப-
பட்டு ஆைாயபபடுகிறது.   

ைைாதிபதி இந்த பிைசசிலை ததா்டர்-
பில் கேைம் தசலுத்தியுள்ளவதாடு 
சகை தைபபிைலையும் இலணத்து 
எதிர்ேரும் ஓரிரு திைஙகளில் முக்கிய 
தீர்மாைம் எடுக்கபபடுதமை எதிர்-

பார்க்கிவறாம். மக்கள அசசத்தில் 
உள்ளைர். சிை தபாறுபபறற கருத் -
துக்க்ளால் அந்த நிலை ஏறபட்டுள-
்ளது.அைசாஙகத்தின் தபாறுபலப 
நாம் ஒதுக்கவில்லை. வமறபார்லே 
தசயய நிறுேைதமான்று கில்டயாது 
என்பலத ஏறகிவறாம். 

வமறபார்லே நிறுேைம் அலமக்க 
வதலேயாை தகேல் திைட்்ட தபாறுப-
பாை அலமசசர் ந்டேடிக்லக எடுத் -
துள்ளார். 1978 முதல் இன்று ேலை 
வமறபார்லே நிறுேைம் இல்ைாத -
தது குறித்து தேட்கபப்ட வேண்டும். 
தாமதித்தாேது அதறகாை ந்டே -
டிக்லக எடுக்கபபட்டுள்ளது முக்கிய -
மாைது என்றார்.   

அத்தியறாவசிய ைருந்து... (03 ஆம ்பக்கத் கதறாடைர்)

வ ம ற த க ா ள ்ள ப ப ட் டு ள ்ள ை .   
அவதவேல்ள, உளநாட்டில் மருந் -
துகள உறபத்தி தசயயபபடுேதன் 
மூைமாக 5 பில்லியன் ரூபா நிதிலய 
மீதப படுத்த ந்டேடிக்லக எடுக் -
கபபட்டுள்ளது.   நீண்்டகாைமாக 
நல்டமுலறயிலுள்ள வதசிய மருந்து 

சட்்டத்லத திருத்த வமறதகாளே-
தறகு ந்டேடிக்லக எடுக்கபபட்டு 
ேருகிறது.   அைசாஙக லேத்தியசா-
லைகளில் தபரும்ளவு மருந்துகள 
வீணாகின்றை. அேறலற முகா -
லமபபடுத்தும் ந்டேடிக்லககள 
முன்தைடுக்கபப்டவுள்ளை. அதன் -

மூைம் 15 பில்லியன் ேலையிைாை 
நிதிலய மீதப படுத்த முடியும். 
உைக ேஙகியின் நிதி உதவியு்டன் 
எதிர்ேரும் ேரு்டத்தில் பல்வேறு 
திட்்டஙகள முன்தைடுக்கபப்டவுள-
்ளை.   நாட்டில் தகாவைாைா லேைஸ் 
பைேலை கட்டுபபடுத்தும் ந்டே -

டிக்லககளில் அைசாஙகம் தேறறி 
கண்டுள்ளது. நாட்டில் 84 வீதமாை 
மக்களுக்கு தகாவைாைா லேைஸ் 
தடுபபூசிகள ேழஙகபபட்டுள்ளை.
அதறகிணஙகவே எமது நாட்டில் 
மைணஙகளின் எண்ணிக்லக மிகவும் 
குலறோக உள்ளது என்றார்.  

SLPP-SLFP கடசிகளிமடைதய... (03 ஆம ்பக்கத் கதறாடைர்)

தடுபபூசி உசச அ்ளவில் ஏறறியிருப-
பவத பாதுகாபபிறகு பிைதாைமாைது. 
63 வீதமாைேர்களுக்கு முழுலம-
யாக தடுபபூசி ஏறறபபட்டுள்ளது.

ததாறறிலிருந்து மக்கல்ள பாதுகாப-
பவத பிைதாைமாைது.   தபறவறாலிய 
கூட்டுத்தாபை பிைசசிலை ததா்டர்-
பில் அலமசசர் கம்மம்பிை கேைம் 

தசலுத்தி ேருகிறார். மத்திய ேஙகியு-
்டனும் இந்த வி்டயம் ஆைாயபபட்்டது 
.குலறந்த அழுத்தத்து்டன் ததா்டர்ந்து 
பயணிபபது குறித்து அைசாஙகம் 

கேைம் தசலுத்தியுள்ளது.அத்தியா-
ேசிய தபாருட்கல்ள ததா்டர்சசியாக 
ேழஙகுேவத அைசின் தபாறுபபாகும் 
என்றும் அேர் ததரிவித்தார்.

நறாடடின்... (03 ஆம ்பக்கத் கதறாடைர்)

வைவிபி உளளிட்்ட அலைத்து 
எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் அலழபபு விடுத்-
திருந்வதன். எனினும் அேர்களி்டமி-
ருந்து இதுேலை எந்த பதிலும் கில்டக்-
கவில்லை.    க்டந்த காைஙகளில் 

முதலீட்்டா்ளர்களின் நம்பிக்லகலய 
தேல்ை முடியாத காைணத்திைாவைவய 
நாம் தறவபாது பல்வேறு சோல்கல்ள 
எதிர்வநாக்க வநர்ந்துள்ளததன்றும் 
அலமசசர் வமலும் ததரிவித்தார்.   

ததர்தல் பிரசறாரஙகளுக்கு... (03 ஆம ்பக்கத் கதறாடைர்)

 எட்்டபபட்டுள்ள வி்டயஙகல்ளக் 
கருத்தில் தகாண்டு முன்தமாழியப-
பட்்ட திருத்தபபட்்ட சட்்டமூைத்லத 
தயாரிக்குமாறு சட்்டேலைஞருக்கு 
ஆவைாசலை ேழஙகுேதறகாக 
ைைாதிபதி சமர்பபித்த வயாசலைக்கு 

அலமசசைலே அஙகீகாைம் ேழஙகி-
யுள்ளது.    இந்த வி்டயத்தில் பாைளு-
மன்றத்தில் அலைத்து அைசியல் கட் -
சிகளு்டனும் கைந்துலையாடி இது 
ததா்டர்பாை ந்டேடிக்லககள முன் -
தைடுக்கபபடும்.   

குழுவின் அறிக்மக... (03 ஆம ்பக்கத் கதறாடைர்)

 தாய உயிர் தபபிய நிலையில் 
கிண்ணியா த்ளலேத்தியசாலையில் 

இருந்து சிகிசலச தபறறு வீடு திரும்-
பியிருந்தார். க்டந்த 23.11.2021 

அன்று காலை இந்த ப்டகு விபத்து சம்பேம் இ்டம்தபறறலம குறிபபி-
்டத்தக்கது.  



பேருவளை விபேட நிருேர்

களுத்துளை, நாககாளட அரோஙக கேரியாஸேத்திரியின் 8 ஆம் 
இலகக வார்ட் 1 மில்லியன் ரூோ கேலவில் புனரளைககபேடவுள்-
ைது. கைக்ஸன்ஸ ப�ால்டின்ஙஸ நிறுவனம், ைல்டிகலக - கைக -
ளடல்ஸ இளைந்து இபேணிளயபைறககாள்ை முன்வந்துள்ைன. 

புனரளைபபு ேணிகளைஆரம்பிபேதறகாக ஆரம்ே கட்ட நிதியாக 
6 இலட்ேம் ரூோவுககான காபோளல ளகயளிககும் நிகழ்வு அண் -
ளையில் நளடகேறைது. 

துளைமுக கபேறதுளை அளைசேர் பராஹித அபேகுைவர்தன 
பிரதை அதிதியாக கலந்து ககாண்டு அதறகான காபோளலளய ளவத்-
தியோளல ேணிபோைர் டாகடர் பிரதீப ரத்னபேகரவிடம் ளகயளித்-
தார். 

களுத்துளை கைகளடல்ஸ லன்கா நிறுவனத்தின் முகாளைத்து -
வப ேணிபோைர் இஸைாயீல் அபதுல் காதரின் வழிகாட்டலின் கீழ் 
இபேணி முன்கனடுககபேட்டுள்ைது. 

ஆஸேத்திரி ேரிோலன கட்டடம் உட்ேட பைலும் ேல கட்டடங-
களை வர்ைம் பூசி அழகுேடுத்த வர்ை (தீந்ளத டின்கள்) கதாகுதி-
யும் இதன்போது ளகயளிககபேட்டளை குறிபபிடத்தககது. 
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அரோஙகத்திலிருந்து கூட்டுக கட் -
சிகளை  கவளிபய கேல்லுைாறு ஒரு -
சிலர் கூறிவருவது பவடிகளகயானது 
என சுறைாடல் அளைசேர் ைஹிந்த அை-
ரவீர கதரிவித்தார்.

அஙகுணுககாலகேலஸ்ஸ பிரபத -
ேத்தில் (29)  இடம்கேறை கூட்டம் 
ஒன்றின் பின்னர் ஊடகவியலாைர்கள் 
முன்னிளலயில் உளரயாறறும் போபத 
அளைசேர் இவவாறு கதரிவித்தார்.

 அளைசேர் ைஹிந்த அைரவீர இங-

குகதாடர்ந்தும் உளரயாற-
றும் போது கதரிவித்ததா-
வது, ஒருசில குழுவினர் 
ஜனாதிேதி பகாட்டாேய 
ராஜேக ஷ பதால்விய-
ளடந்த தளலவர் என்று 
காண்பிகக முயறசித்து 
வருகின்ைனர். கைாட்டுக 
கட்சியிலுள்ை ஒருசில 
ோராளுைன்ை உறுபபினர் -
களும் ஸ்ரீலஙகா சுதந்தி -
ரக கட்சியினருககு கூட்டணியிலிருது 
கவளிபயறுைாறு கூறி வருகின்ைனர். 

இவவாறு ஒருசிலர் 
கதாடர்ந்தும் கூறி வந்த 
வ ண் ை மு ள் ை ன ர் . 
இவவாறு கூறிவருேவர்-
கள்,  இவர்கள் கேன்ைால் 
நைககு போதும் என்ே -
தாக நிளனத்துகககாண்டி-
ருககிைார்கள். ஆனாலும் 
கேல்ேவர்கள் எஙகுகேல்-
வார்கள்? என்ன நடககப 
போகிைது? என்ேது ேறறி 
இவர்களுககு எவவித 

கதளிவும் இல்ளல. இவர்கள் அறிந்தி-
ருககவும் ைாட்டார்கள். 

இதனால் இவறளைத் கதாடந்தும் 
கூறி வருேவர்கள் சிலருககு ேதவி -
களை வழஙகி கதாடர்ந்தும் ளவத்தி-
ருபேதினூடாக கவளலயளடந்துள்ை-
னர். 

இவர்கள் அளனவளரயும் அனுபபி 
இவர்கள் என்ன கேயய நிளனத்துக 
ககாண்டு இருககிைார்கள் என்ைால் 
பவறுயாளரயாவது ஆட்சிககு 
ககாண்டு வரமுடியும்,  அளைசேர்க-
ைாக நியமிகக முடியும் என்ேதாக. 

அது பவடிகளகயாகும் எனவும் 
அளைசேர் இதன்போது கதரிவித் -
தார்.

அரசிலிருந்து கூட்டுக்கட்சி்களை வெளியேறுமாறு 
ஒரு சிலர் கூறுெது யெடிகள்கோனது
வெளியேறினால் அெர்கள் 
எங்கு வெல்்லபயபாகிறார்கள்?
- அமைசசர் ைஹிநத அைரவீர  

சமுர்த்தி வேமைத்திட்டத்தின்  கீழ் இவேரு்டம அநுராதபுரம  ைாேட்டத்தில் வைற்காள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி  வேமைத்திட்டஙகளின் முன்வனேற்றம குறித்து ைாேட்ட 
சமுர்த்தி முகாமையா்ளர்களு்டன் அநுராதபுரம அரசாஙக அதி்பர் ஜனேக ஜயசுநதர,   அரசாஙக அதி்பர் அலுேைக வகடவ்பார் கூ்டத்தில் அணமையில் கைநதுமர-
யாடியவ்பாது.  ்ப்டம:- அநுராதபுரம தினேகரன் நிரு்பர் 

்களுத்துளை நாவ்காட 
ளெத்திேசாளல 8ஆம் இலக்க 
ொர்ட்ளட புனரளமக்க நிதி

ஜனாதிேதியின் 'சுபீட்ேத்தின் 
பநாககு' திட்டத்தின் கீழ் பேருவளை 
பதர்தல் கதாகுதியில் கதரிவு கேயயப -
ேட்ட குளைந்த வருைானம் கேறும் 
குடும்ேஙகளுககு குடிநீர் விநிபயாக 
இளைபபுகளை இலவேைாக கேற-
றுகககாள்வதறகான ஆவைஙகள் 
(28) ளகயளிககும் நிகழ்வு பேருவ-
ளையில் இடம்கேறைது.   

ஸ்ரீலஙகா கோதுஜன கேரமுன 
ோராளுைன்ை உறுபபினர் ைர்ஜான் 
ேளீலின் ேன்முகபேடுத்தபேட்ட நிதி-
யுதவியில் இந்நிதி ஒதுககீடு கேயயப-
ேட்டு குளைந்த வருைானம் கேறும் 
குடும்ேஙகளுககு பைறேடி குடிநீளர 
கேறறுகககாள்வதறகான ஆவைங-
கள் ளகயளிககபேட்டன.   

பேருவளை பிரபதேத்ளதச பேர்ந்த 
வறுளை பகாட்டின் கீழ் வாழும் 
கதரிவு கேயயபேட்ட சுைார் 50 
குடும்ே அஙகத்தவர்களுகபக இவவு -
தவிகள் வழஙகபேட்டன.   

இந்நிகழ்வில் உளரயாறறிய ோரா-

ளுைன்ை உறுபபினர் ைர்ஜான் ேளீல், 
ஜனாதிேதி பகாட்டாேய ராஜேக ஷ 
தளலளையிலான இன்ளைய அரோங-
கம் குளைந்த வருைானம் கேறும் 
குடும்ேத்தினர்களின் வாழ்ளவ பைம்-
ேடுத்தும் பநாககில் ேல்பவறு திட்டங-

களை முன்கனடுத்து வருகின்ைது. 
அதனடியாகபவ இன்று எனது வரவு 
கேலவுத்திட்ட நிதியுதவியில் இல-
வேைாக குடிநீளரப கேறறுகககாள்-
வதறகான ஆவைஙகளை வழஙகி 
ளவத்பதன். அபதபோல் எதிர்வரும் 

காலஙகளில் ைககளின் குளைநிளர -
களை இனஙகண்டு அவறளை நிவர்த்-
திககும் பநாககில் ேல திட்டஙக -
ளையும் பேருவளைத் கதாகுதியில் 
இராஜாஙக அளைசேர் பியல் நிோந்-
தவுடன் இளைந்து நான் முன்கன-
டுககவுள்பைன். இவவாைான நடவ-
டிகளககளை முன்கனடுககுைாறும் 
ஜனாதிேதியும் பிரதைரும் எம்ளை 
ேணித்துள்ைனர். அபதபோல், காலி 
ைாவட்டத்தின் ஒரு ேகுதியின் அபி-
விருத்திக குழுத்தளலவராக நான் 
கேயறேட்டு வருகிபைன். அந்தப-
ேகுதியிலும் குளைந்த வருைானம் 
கேறும் குடும்ேஙகளை இனஙகண்டு 
அவர்களின் பைம்ோட்டுககாக நான் 
நிதிகயாதுககீடுகளை வழஙகி வருகி-

பைன் என்ைார்.   
இந்நிகழ்வில் பேருவளை நகர 

ேளே உே தளலவர் முனவவர் ைோய-
தீன் உட்ேட நகர ேளே, பிரபதே ேளே 
உறுபபினர்களும் கலந்து சிைபபித்த-
னர்.   

யேருெளையில் 'சுபீட்சத்தின் யநாககு'   
திட்டத்தின் கீழ் 50 குடும்ேங்களுககு   
இலெச குடிநீர் ெசதி   

புத்தைம் தினகரன் நிருேர்

 "வடபைல் ைாகாை ோகித்திய  
இலககிய விழா- 2021" இலககிய 
போட்டிகளில் ேஙபகறை புத்தைத்-
ளதச பேர்ந்த   கலாபூஷைம் எஸ.
எஸ.எம்.ரபீக, சிறுவர் களதகளுக-
கான முதலாம் இடத்ளதயும், சிறுக-
ளதத் கதாகுபபுககான இரண்டாம் 
இடத்ளதயும், கவிளதகள் கதாகுபபுககான 
இரண்டாம் இடத்ளதயும் கேறறு அளனவரி-
னதும் ோராட்ளட கேறறுள்ைார். 

புத்தைம் ஓயவு நிளல ஆசிரிய-
ரும் நாடறிந்த ஓவியருைான   கலா -
பூஷைம் எஸ.எஸ.எம். ரபீக 
மூன்று விருதுகளை தன்னகபேடுத்-
தியுள்ைார்.

குருநாகலில் அளைந்துள்ை 
வடபைல் ைாகாை ேளே பகட்போர் 
கூடத்தில் (26) நளடகேறை 
விழாவில் இலககியப போட்டிக-

ளில் ேஙகு ேறறி கவறறி கேறைவர்களுக-
கான ேரிேளிபபும் நளடகேறைது.

150 ககும் பைறேட்ட களலஞர்கள் விருது-

களும், ோன்றிதழ்களும், ேைப ேரிசும் வழங-
கிக ககௌரவிககபேட்டனர்.

இலககிய துளையில் இதறகு முன்பும் 
இவர் ேல்பவறு விருதுகளை கேறறுள்ைளை-
யும் குறிபபிடத்தககது. 

முன்னர் புத்தைத்தில் நளடகேறும் மீலாத் 
விழாககளில் ஒரு தோபத காலத்துககும் 
பைலாக இவர் மீலாத் பைளடயிலிருந்து பநர-
ளலயாக கதாகுத்து வழஙகிய குறுகககழுத்து 
ேதுர ேஙகைத்தில் கேருைைவிலான போட்-
டியாைர்கள் ஆர்வத்பதாடு கலந்து ககாண்ட-
ளையும் சிைபேம்ேைாகும்.

ே்டவைல் ைாகாண சாகித்திய விழா;

்கலாபூஷணம் ரபீக மூன்று விருது்களை வேற்று சாதளன

மர்ஜான் பளீல் 
எம்.பி. ஏறபஜாடு

ngaH khw;wk;
,yf;fk; 311> tpGyhde; 
jH tPjp khspiff;fhL 
Nkw;ifr; NrHe;j 
~fe;ijah jpYf;rdh| 
Mfpa ehd;> Gdpj 
,];yhk; kjj;ij 
2019.01.01k; jpfjp 
jOtpaJld; vdJ 
ngaiu ~fe;ijah 
ghj;jpkh ]`hdh| vd 
khw;wp cs;Nsd; vd;gij 
,j;jhy; ,yq;if 
rdehaf Nrh\ypr 
FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; 
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
- fe;ijah ghj;jpkh 

]`hdh -

nfhOk;G khefu rig

2022 tuT - nryTj;jpl;l Mtzk;
khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; (252 mjpfhuk;) 

212 (M) tJ gphptpd; fPo; nra;ag;gLk; mwptpj;jy;

nfhOk;G khefu rigapd; 2022 Mk; tUlj;jpw;fhd tuT - 

nryTj;jpl;l Mtzk; mYtyf Neuj;jpw;Fs; nghJ kf;fspd; 

ghprPyidf;fhf 2021 brk;gh; 03 Mk; jpfjp njhlf;fk; brk;gh; 13Mk; 

jpfjp tiu nfhOk;G khefu rigapd; efu kz;lgj;jpy; mike;Js;s 

khefu nghUshshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;snjd;gjid 

,jd;%yk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

Nuhrp Nrdhehaf;f 

khefu Kjy;th;>

nfhOk;G khefu rig

khefu Kjy;th; mYtyfk;

efu kz;lgk;

nfhOk;G - 07

fk;gdpapd; ngaH khw;wk; gw;wpa

gfpuq;f mwptpj;jy;
2007 Mz;bd; 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 
9(2) gphptpd; tpjpfspd; 
gpufhuk; 2021.07.07k; 

jpfjp Kjy; mKYf;F 
tUkhW fPNo 
Fwpg;gplg;gLk; 

fk;gdpapd; ngaH 
khw;wg;gLfpwJ. 

fk;gdpapd; gioa ngaH: 
Gnuhkp]; ^ 

mkhypah yq;fh
Gjpa ngaH :  

kprd; xg; N`hg; 
yq;fh

fk;gdp ,yf;fk; : GA 00212597
gjpT mYtyfk; : 162/4> 

];$y; Nyd;> 
fphpfk;gKDt> 

nghy;f];Xtpl;l> 10200 

M. rphptHjd> 
fk;gdp nrayhsH
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மன்னார் பேசனாலையில் பேய்து 
வரும் பேரும் மலையனால் மன்னார் 
பேசனாலையில் பேரு பவள்ளம் ஏறேட்-
டுள்ளது. அபேகுதியில் உள்ள வீடு-

களிலும் பவள்ளம் புகுந்துள்ளதனால் 
மககள பேரும் சிரமஙகல்ள அனுே-
வித்து வருகின்ற்ர். இவர்கள உதவு-
மனாறு ேல்பவறு பகனாரிகலககல்ள முன-

லவத்துள்ள பேனாதும் இவர்களுககு 
உதவுவதறகு இதுவலர எவரும் முனவ-
ரவில்லை எனறு இபேகுதி மககள கவ-
லையுடன பதரிவிககின்ற்ர்.    

தந்லத பசல்வனா நறேணி 
மன்றத்தனால் நடத்தபேடும் 
இைவச புைலமபேரிசில் கருத் -
தரஙகு பகௌரி சஙகரி தவரனாசனா 
ஞனாேகனார்த்தமனாக எதிர்வரும் 
04.11.2021 சனிககிைலம 
பகனாழும்பு கலைமகள வித்தி -
யனாையத்தில் ஜ்னாதிேதி சட்டத்-
தரணி தவரனாசனாவின தலைலம-
யில் நலடபே்றவுள்ளது. இந்த 
நிகழ்வில் கண் ேரிபசனாதல் 
பசய்பதனாருககு கண்்னாடி வைங-
கபேடும். அத்துடன அந்தப 
ேனாடசனாலை மனா்வர்களுககு 
இைவச புைலமபேரிசில் கருத் -
தரஙகும் நலடபே்றவுள்ளது. 
சிவபபிரகனாசம் (அதிேர்), மயூரன 
(பிரதி அதிேர்), அஞசபைனா பஜசு -
தனாசன (பந.டி.வஙகி – முகனா-

லமயனா்ளர்), டி.ஆர்.டீ பிரதீப 
பேபரரனா (கிரனாம அதிகனாரி), 
திருமதி சனாருமதி சசிதரன 
(கிரனாம அதிகனாரி),  கனா. பஜ. சிவ-
ரனாபஜஸவரன (சமூக பசலவ -
யனா்ளர்) ஆகிபயனார் இஙகு 
பேனான்னாலட பேனார்த்தி பேனாற -
மணிபசம்மல் விருது வைஙகி 
பகௌரவிககபேடவுள்ள்ர். 
இதறகனா் ஒழுஙகுகல்ள மன்ற 
தலைவர் நிைனாம், பேனாதுசபசய-
ைனா்ளர் எஸ.பக.தல்ளயரட்்ம், 
பிரதித் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி, 
ையன ரவிந்திரன, நிர்வனாகச 
பசயைனா்ளர் திருமதி புவப்ஸ-
வரி ஆகிபயனார் பமறபகனாண்டு 
வருகின்ற்ர். அறிவிபேனா்ளர் 
பக. ஈஸவரலிஙகம் நிகழ்சசி-
கல்ள பதனாகுத்து வைஙகுவனார்.  

புலமைப்பரிசில் கருததரங்கு 

்பாராட்டு விழா  

பேசாலையில் பேருபெள்ளம் மக்களுககு பேரும் திண்ாட்ம்  

கல்விக்கு கரம ககாடுப்்பாம கசயற்திட்்டததின் கீழ் உதவும கரங்கள் அமைப -
பின்  ஊ்டாக இரததினபுரி ைாவட்்டததில் மிகவும பின்தங்கிய பிர்தச ்பா்டசா-
மலயான இததகநத  இலங்கா்்பரிய தமிழ் விததியாலயததிற்கு கவண்பல -
மககள், பிளாஸ்டிக் கதிமரகள் ்்பான்்றன வழங்கப்பட்்டன.

கனாவத்லத தி்கரன விபசட நிருேர்

பககனாலை மனாவட்டத்தின பதஹிபயனாவிட்ட பிரபதசத்தில் புதிய 
பேனாலிஸ நிலையம் ஒனறு பநறறு(30) தி்றந்து லவககபேட்டது.

ஜ்னாதிேதி பகனாட்டனாேய ரனாஜேக ஷவி்னால் ஆரம்பிககபேட்டுள்ள 
புதிய பேனாலிஸ நிலையம் அலமககும் விபசட பவலைத்திட்டத்-
தின கீழ் பதஹிபயனாவிட்ட பிரபதசத்தில் புதிய பேனாலிஸ நிலையம் 
அலமககபேட்டுள்ளலம குறிபபிடத்தககது.

இந்நிகழ்வில் சபரகமுவ மனாகனா் ஆளுநர் டிககிரி பகனாபபேகடுவ, 
இரனாஜனாஙக அலமசசர் க்க பேரத், ேனாரனாளுமன்ற உறுபபி்ர்க்ளனா் 
ரனாஜிகனா விகரமசிஙக. சுதத் மஞசுை, சபரகமுவ மனாகனா் சிபரஷட 
பிரதி பேனாலிஸமனா அதிேர் மஹிந்த கு்ரத்், சிபரஷட பேனாலிஸ 
அதிகனாரி புந்திக சமரேனாை உட்ேட அரச அதிகனாரிகள ஆகிபயனார் 
கைந்து பகனாண்ட்ர்.  

பெஹிப�ாவிட் பிரபெசத்துககு
புதி� போலிஸ் நிலை�ம்

 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp>  th;j;jfk;> tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G 

trjpfs; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;
,e;j mjpfhu rigf;F 2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J nfhs;stjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. nghUl;fSf;fhd toq;fy; jiyg;Gfs;
1.  midj;J tifahd fUq;fw;fs; toq;Fjy; (1/2’’, ¾ ‘’,1 ½ ‘’, 6x9” 

kw;Wk; V.gp.rP. (fyg;Gf; fw;fs;) / fw; Jfs;fs;)
2. Mw;W kzy; / fOtpa kzy; toq;Fjy;
3. fly; kzy; toq;Fjy;
4. kz; toq;Fjy;
5. nubkpf;]; nfhq;fpuPl; toq;Fjy;
6. v];Nghy; nfhq;fpuPl;  toq;Fjy;
7. jhu; kw;Wk; jhu; rhu;e;j cw;gj;jpfs; (,ky;\d;) toq;Fjy;
8. ju;Nkh gpsh];bf; tPjp milahs gTlu; toq;Fjy;
9. msj;jy; kw;Wk; epu;khz Muha;r;rp cgfuzq;fis toq;Fjy;
10. cUf;Ff; fk;gp/mYkhup/Nkir fjpiufs; toq;Fjy;
11.  ,Uk;Gg; ghyq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; / Nfgpad; tiy / 

mkhNdh rPl;fs; vd;gtw;iw toq;Fjy; (H Iron / Box Bar / GI Bar 
ect)

12. fzdp  kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; (Hardware)
13. fzdp nkd;nghUs; toq;Fjy; (Software)
14.  mYtyf tspr;rPuhf;f ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; / jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
15.  lah;> ba+g; kw;Wk; nfhyh;fs; toq;Fjy; (,yFuf thfdq;fs; / 

fduf thfdq;fs; / eph;khz ,ae;jpuhjpfs;)
16. mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy;
17.  tPjpg; guhkhpg;Gf; fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy; 

(kz;ntl;b> mhpths;> tPy;gNuh Nghd;wd)
18. thfd kpd;dpay; Nritfis toq;Fjy;
19. thfd tspr;rPuhf;f jpUj;jNtiyfs;
20. Ma;T$l cgfuzq;fs; (ngUe;njUf;fs; eph;khzj;jpw;fhdit)
21. rPUilfSf;fhd Jzpfs; toq;Fjy;
22. mYtyf milahs ml;ilfis toq;Fjy;
23. mr;R Ntiyfs; 
24. kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;
25.  fl;blg; nghUl;fs; toq;Fjy; (rPnke;J / cUf;Ff; fk;gp / epwg; 

g+r;Rfs; kw;Wk; Vida fl;blg; nghUl;fs;)

26.  ,yFuf thfdq;fs;> fduf thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSf;fhd 
cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

27.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; / ];fhdh; ,ae;jpuq;fs; / njhiyefy; 
,ae;jpuq;fs; / tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;

28.  fzdp mr;Rg; nghwpfSf;fhd Nlhdh; tiffs; kw;Wk; fhh;l;hp[; 
toq;Fjy;

29.  Copah; eyd;Ghp (ghtidg; nghUl;fs;) kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; 
nghUl;fis toq;Fjy;

30. tPjpg; guhkhpg;G ,ae;jpNuhgfuzq;fs; toq;Fjy;
31. ,d;lh;nyhf; fw;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;
32. cuha;TePf;fp vz;nza; tiffs; toq;Fjy;

02. NritfSf;fhd toq;fy; jiyg;Gfs;
33. thlif mbg;gilapy; thd;/fhu;fis toq;Fjy;
34. thlif mbg;gilapy; nyhwp/bg;gu; tz;bfis toq;Fjy;
35. tPjp mgptpUj;jp ,ae;jpug; nghUl;fis thliff;F toq;Fjy;
36. thfd Nritfis toq;Fjy;
37.  tPjpg; ngah;g; gyiffs; / b[pl;ly; gjhiffs; / ,yr;rpidfs;  

kw;Wk; Vida Njitahd ngah;g; gyiffs; / ];bf;fh; tiujy; 
kw;Wk; jahhpj;jy;

38.  cUf;Ff; fgh;l;fs; / mYkhhp cl;gl mYtyf cgfuzq;fspd; 
jpUj;jNtiyfs; / guhkhpg;G Nritfis toq;Fjy;

39. fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

03. njhopy;rhh; Nritfis toq;Fjy;
40. msj;jy; Ntiyfis Nkw;nfhs;sy;
41. rl;lj;juzp Nritfis toq;Fjy;
42. nghwpapay; MNyhrid Nritfis toq;Fjy;
43. fl;blf;fiy MNyhrid Nritfs; (Architectural)
44. thpaply; kw;Wk; fzf;fpay; MNyhrid Nritfs;

04. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd epge;jidfs;
  toq;Feu;fshf gjpTnra;Jnfhs;s Mu;tKilatu;fs;> Nkw;gb xt;nthU toq;fYf;Fk; 1080.00 &gh kPsspf;fg;glhj (tl; tupAld;) tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzj;ij ,e;j mjpfhu rigapd; gpd;tUk; fpis mYtyfq;fspy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,q;F jug;gl;Ls;s khjphpg; gbtj;jpd; gpufhuk; 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2020-12-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-31Mk; 
jpfjp tiuapy; ,lk;ngWk;.

 

 

nfhOk;G khtl;lk;
gpujhd mYtyfk; - 011-5676903
nfhOk;G ep.ngh. mYtyfk; - 011-2578848
nkhul;Lt ep.ngh. mYtyfk; - 011-2655629
mtprhtis ep.ngh. mYtyfk; - 011-2750795
,uj;kyhid ep.ngh. mYtyfk; - 011-5921320

fk;g`h khtl;lk;
gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfk; - 033-2051776
cLfk;nghy ep.ngh. mYtyfk; - 033-2222493
epl;lk;Gt ep.ngh. mYtyfk; - 033-2287237
ePh;nfhOk;G ep.ngh. mYtyfk; - 031-2233621
fphpe;jpnty ep.ngh. mYtyfk; - 033-2267467
m];fphpa ,.ngh. mYtyfk; - 033-2226848

fSj;Jiw khtl;lk;
gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfk; - 034-2238260
fSj;Jiw ep.ngh. mYtyfk; - 034-2222641
n`huz ep.ngh. mYtyfk; - 034-2261215
mfytj;j ep.ngh. mYtyfk; - 034-2247399
nkhuf`N`d ,.ngh. mYtyfk; - 034-2253288

 
05. mt;thNw Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gg;gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

06.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)> ,y. 59> Gdpj nrg];jpad; 
NkL> nfhOk;G-12|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 2022 [dthp khjk; 05Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,iaGila fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07.  NghJkhd toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;glhj Ntisfspy; me;j gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fSf;Fg; Gwk;ghf jpwe;j tpiyfisf; NfhUk; 
chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiytu;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk.kh)
,y 59> Gdpj nrg];jpad; kiy>
nfhOk;G - 12
njhiyNgrp ,yf;fk;: 011- 5676903

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
Nky; khfhzk;

,y 59> Gdpj nrg];jpad; kiy> nfhOk;G - 12
njhiyNgrp ,yf;fk;: 011- 5676903 njhiyefy;: 011- 2321988

toq;Feuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk; - 2022Mk; tUlk;

01. toq;Fehpd; KOg; ngah;: .......................................................................................................
 (toq;Feh; / mjpfhug+h;t mYtyh;)
02. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: ......................................................................................
03. gpuj;jpNaf Kfthp: ...................................................................................................................
04. tpahghu epWtdj;jpd; ngah;: .................................................................................................
05. tpahghu epWtdj;jpd; Kfthp: ...............................................................................................
06. njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; njhiyefy; ,yf;fk;: ........................................................
07. toq;fy; jiyg;G: .....................................................................................................................
  (toq;Ftjw;F cj;Njrpf;Fk; nghUs;/Nrit jiyg;G) (toq;fy; jiyg;ig vOj;jpy; 

Fwpg;gplTk;)
08. fhrhshplk; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;: ...............................................................
 (gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)
09. tpahghug; gjpT tpguq;fs;: .....................................................................................................
 (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;)
10. Kd;ida toq;fy;fs; njhlh;ghd mwpf;if: .....................................................................
 (cWjp nra;tjw;fhf rhd;wpjior; rkh;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
11. ntl; thp gjptpyf;fk;:..............................................................................................................
 (gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk;)

...................................                                .................................
ifnahg;gk;                                            jpfjp
(cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
Nky; khfhzk;

,y 59> Gdpj nrg];jpad; kiy> nfhOk;G - 12
njhiyNgrp ,yf;fk;: 011- 5676903 njhiyefy;: 011- 2321988

toq;Feuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk; 
thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy;- 2022Mk; tUlk;

01. thfd chpikahsh; / epWtdj;jpd; ngah;: ......................................................
02. Kfthp: ......................................................................................................................
03. Njrpa milahs ml;il ,y. ............................................................................
04. ntl; thp gjptpyf;fk;: ...........................................................................................
05. njhiyNgrp ,yf;fk;: ............................................................................................
06. thfdj;jpd; tif kw;Wk; khjphp: .........................................................................
07. thfdj;jpd; gjpT tUlk;: .....................................................................................
08. bg;gh; / nyhwpf;fhd nfhs;ssT (fpa+g;) ...........................................................
09. vd;[pd; nfhs;ssT ...............................................................................................
10.  thlif mbg;gilapy; Nritapy; <LgLj;Jk; tifapy; KOikahd 

fhg;GWjp nra;ag;gl;Ls;sjh vd;gJ gw;wp ..........................................................
11.  ,t;thwhd thlif thfd Nritapy; <Lgl;Ls;s epWtdq;fs; cs;sjhapd; 

mjd; tpguq;fs; ......................................................................................................
 ..................................................................................................................................

tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,iaGila thfdj;jpd; tUkhd mjpfhug;gj;jpuj;jpd; 
gpujpiaAk; fhg;GWjpr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.
 
...................................                                  ............................
thfd chpikahsh; ifnahg;gk;                 jpfjp
(cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)



நுவரெலியா தினகென்  
நிருபர்

கட்ாயத்தின் பபரில் 
மதமாற்றம் ரெயய முயன் -
்றவர்களுக்கு எதிொக 
ரெயறபட்  மார்க்கண்டு 
ரெகதீஸவெனின் துணிச்-
ெலான ரெயலல பாொட-
டுவதாக பாொளுமன்்ற  
உறுப்பினர் இொதாகிருஸ-
ணன் குறிப்பிடடுள்ார். 

இதுரதா்ர்பில் அவர் கருத்து 
ரதரிவிக்லகயில், 

க்நத வாெம் வவுனியா மாங் -
கு்ம் அருகில் அலமநதுள் 
கிழவன் கு்த்தில் வசித்து வரு -
கின்்ற மார்கண்டு ரெகதீஸவ -
ென் வீடடிறகு ரென்்ற குழுவினர் 
அவலெ அச்சுறுத்தி மதமாற்றம் 
ரெயய முயறசி ரெயத ரபாழுது 
அதலன அவர் துணிச்ெலாக 
எதிர்ரகாண்்ார். ரெகதீஸவெ-
னின்  இநத ரெயலல பாொடடுகின்-
ப்றன். இலங்லக ஒரு ெனநாயக 
நாடு இநத நாடடில் அலனவரும் 
தங்களுல்ய மதங்கல் பின்பற -
றுவதறகும் தங்களுல்ய கலல 
கலா ொெங்கல் பின்பறறுவதற -
கும் முழுலமயான உரிலமலய 
ரகாண்டிருக்கின்்றனர். 

பமலும் எநத ஒரு காெணத்-
தினாலும் அதாவது மக்களு-
ல்ய வறுலம அவர்களுல்ய 
இயலாலம ொதி இவறல்ற பயன்-

படுத்தி கட்ாய மத-
மாற்றத்தில் ஈடுபடுவது 
என்பது மிகவும் தவ்றான 
தண்்லனக்குரிய குற்ற-
மாகும்.

எனபவ இநத அெொங்-
கம் மூன்றில் இெண்டு 
ர ப ரு ம் ப ான் ல ம ல ய 
ரகாண்டிருக்கின்்ற காெ-
ணத்தால் அவர்கள பாொ-
ளுமன்்றத்தில் கட்ாய 

மதமாற்றத்லத தல் ரெயகின்்ற 
ெட்த்லத ரகாண்டு வநது அதலன 
நல்முல்றபடுத்த பவண்டும்.

இல்லாவிட்ால் எதிர்காலத் -
தில் மத அடிப்பல்யில் பதலவ -
யற்ற பிெச்சிலனகள உருவாக -
லாம்.

பமலும் தறரபாழுது நாடு முழு-
வதும் வறுலமலய அடிப்பல்-
யாக ரகாண்டு ஒரு திட்மிட் 
ெதிகாெக் கும்பல் மதமாற்றத்தில் 
ஈடுபடடு வருகின்்றது.

எனபவ இன்ல்றய இல்ஞர் -
கள அலனவரும் ரெகதீஸவெலன 
பபால துணிச்ெலாக ரெயறபடடு 
கட்ாய மதமாற்றத்தில் ஈடுபடு -
கின்்றவர்கல் ெட்த்தின் முன் 
நிறுத்துவதறகும் அவர்களுக்கு 
ெரியான தண்்லனலய ரபறறுக் 
ரகாடுப்பதறகும் மதமாற்றத் -
திறகு எதிொக அஹிம்லெ வழியில் 
பபாொடுவதறகும் முன்வெ 
பவண்டும் எனவும் அவர் குறிப் -
பிடடுள்ார். 
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ஹற்றன் விபெ் நிருபர்

வட்வல் ரபாலிஸ பிரிவுக்-
குடபட் ரமௌன்ஜீன் பதாட்த் -
தில் மெங்கள ரவட்ப்படுவதறகு 
எதிொக மக்கள பவலலநிறுத்த 
பபாொட்த்தில் ஈடுபடடுள்தாக 
ரதரிவிக்கின்்றனர். இதுரதா்ர்பில் 
பதாட்த் ரதாழிலா்ர்கள கருத்து 
ரதரிவிக்லகயில், 

 ரமௌன்ஜீன் பதாட்த்தில் 6ஆம் 
இலக்க பதயிலல மலலயில் பாரிய 
மெங்கல்த் தறித்து சுமார் 6000 
பதயிலலச்ரெடிகல் வீணாக்கி 
இருக்கின்்றனர். இதனால் தங்க -
ளுல்ய வாழவாதாெம் பாரிய 
பகளவிக்குறியாகியுள்து. இதறகு 
தீர்விலன ரபறறுக்ரகாடுக்குமாறு 
பகாரி க்நத ெனிக்கிழலம  முதல் 
ரதா்ர் பவலலநிறுத்த பபாொட்த் -

தில் ஈடுபடடுள்தாக ரதாழிலா்ர்-
கள ரதரிவிக்கின்்றனர். 

ரபருநபதாட்யாக்கத்திறகு ரொந -
தமான ரமௌன்ஜீன் பதாட்த்தில் 
சுமார் 350றகும் பமறபட் குடும்-
பங்கள வாழகின்்றனர். குறித்த 
பதாட்த்தில் வருமானம் இன்லம 
காெணமாக சுமார் 250 றகும் பமற-
பட் குடும்பங்கல்ச் பெர்நதவர்-
கள ஏலனய ஆல்த்ரதாழிறொலல, 
தனியார் பதாட்ங்கள, கல்கள 
என பல்பவறு ரதாழில்களுக்கு 
ரென்றுள்னர். 

உரிய பொமரிப்பின்லமயால் பதயி -
லலச்ரெடிகள அழிக்கப்படுகின்-
்றலம ஒரு காெணம் என மக்கள ரதரி-
விக்கின்்றனர். 

 90 குடும்பங்கல்ச் பெர்நத 
ரதாழிலா்ர்கள தறபபாது பதாட-
்த்ரதாழிலில் ஈடுபடடு வருகின் -

்றனர். வருமானம் இன்லம காெண -
மாக பதாட் நிர்வாகம் வாெத்துக்கு 
இெண்டு நாள மாத்திெம் ரதாழிலில் 
ஈடுப் ெநதர்ப்பம் வழங்குகின்-
்றது. இநநிலலயில் ரதாழிலா்ர்-
கள ரகாழுநது பறிக்கும் பதயிலல 
மலலயில் மெம் ரவடடுவதறகாக 
பல ஏக்கர் அழிக்கப்படடுள்து. 
இதனால் 6000 பதயிலலச் ரெடிகள 
வலெ அழிக்கப்படடுள்தாக இவர் -
கள ரதரிவிக்கின்்றனர்.

இது குறித்து அெசியல் தலலவர் -
களுக்கும் ரதாழிறெங்க தலலவர்க -
ளுக்கும் அறிவித்துள் பபாதிலும் 
ெரியான தீர்விலன இதுவலெ ரபற -
றுக்ரகாடுக்கவில்லலரயன அவர் -
கள ரதரிவிக்கின்்றனர். எனபவ 
பதயிலல பதாட்த்தின் வருமா -
னத்லத நம்பிவாழும் 90 குடும் -
பங்களுக்கு அெொங்கம் உரிய ந் -

வடிக்லக எடுக்க பவண்டும் என 
இவர்கள பகாரிக்லக விடுக்கின் -
்றனர். 

இது குறித்து இலங்லக ரதாழி -
லா்ர் காங்கிெஸின் உபதலலவர்க -
ளில் ஒருவொன கணபதி கனகொஜ் 
கருத்து ரதரிவிக்லகயில்,

இது குறித்து இொொங்க அலமச் -
ெர் ஜீவன் ரதாண்்மானின் கவ -
னத்திறகு ரகாண்டுவநதுள்தாக -
வும் பதாட் நிர்வாகத்திறகு மெம் 
ரவடடுவலத உ்ன் நிறுத்துமாறு 
அறிவுறுத்தியுள்தாகவும் அவர் 
ரதரிவித்தார். 

மெம் தறிப்பது குறித்து கூடடு 
ஒப்பநதத்தில் இணக்கம் காணப் -
பட் வி்யங்களுக்கு ஏறப ந்நது 
ரகாளளுமாறு ரபருநபதாட்யாக் -
கத்திறகு அறிவித்துள்தாகவும் 
அவர் பமலும் ரதரிவித்தார். 

ம�ௌன்ஜீன் த�ோட்டத்தில் �ரங்கள் 
மெட்டப்படுெ�ற்கு �க்கள் எதிர்பபு 

லுணுகல நிருபர்

பதுல் பவரவஸ்ஸ 
பதாட் மத்திய 
பிரிவில் இ்றப்பர் பால் 
பெகரிக்கும் நிலலயத்-
தில் பெகரித்து லவக்கப் -
படடிருநத 220 லீற்றர்  
இ்றப்பர் பால் திரு்ப்-
படடுள்தாக ரதரிவிக்-
கப்படடுள்து. 

ப வ ர வ ஸ ்ஸ 
பதாட்ம் மறறும் ஹிங் -
குருகமுவ பகுதிகளில் 
ரதாழிலா்ர்களி்மி -
ருநது பெகரிக்கப்படும் 
இ்றப்பர் பால் பவரவஸ்ஸ மத்திய 
பிரிவிலுள் பால் பெகரிக்கும் நிலல-
யத்தில் க்ஞ்சியப்படுத்தப்படுவது 
வழலம. எனினும் அலவ இனநரத-
ரியாதவர்க்ால் க்வா்ப்படடு 

வருகின்்றது. இச்ெம்பவம் ரதா்ர்-
பாக பதுல் ரபாலிஸ நிலலயத்-
தில் முல்றப்பாடு ரெயயப்படடுள-
்து.  இச்ெம்பவம் ரதா்ர்பில் 
ரபாலி்ஸார் பமலதிக விொெலண-
கல் பமறரகாண்டு வருகின்்றனர்.

இறப்பர் ்பால் சேகரிக்கும்
நிலையத்தில் திருட்டு 

ைத்திய ைாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கைகக ஆளுநராக கடமைகயற்று இரண்டு வருடம 
பூர்த்தியாவமத முன்னிட்டு கண்டி ைலவத்மத ைகாநாயகக கதரர் வண. திப்பட்டுவாகவ 
சித்தார்த்த ஸ்ரீ சுைஙகள ைற்றும அஸ்கிரிய பீடத்தின் ைகாநாயககத் கதரர் வரகாககாமட 
ஞானரத்ன ஆகிகயாமரச் சந்தித்து நலலாசிகள் க்பற்றுக ககாண்டார். அதன் க்பாது எடுக -
கப்பட்ட ்படம.   (்படம: அககுறமண குறூப நிரு்பர்)

பதுல் தினகென் விபெ் நிருபர் 

ஹப்புத்தல் ரபாது சுகாதாெப் 
பிரிவில் பமறரகாண்் ரெபிட என்-
டிென் பரிபொதலனயில்

17 பபருக்கு ரகாவிட 19 ரதாறறு 
உறுதியாகியுள்தாக பிெபதெ ரபாது 
சுகாதாெப் பரிபொதகர் சுப்ெமணி-
யர் சுதர்்ஷன் ரதரிவித்தார். ரதாறறு 

உறுதியான 17 பபரும், அவர்களின் 
வீடுகளிபலபய சுய தனிலமப்படுத்-
தப்படடுள்னர். ரபாது சுகாதாெ 
பரிபொதகர்களின் பநெடிக் கண்கா-
ணிப்புக்களில் பமறபடி சுய தனி -
லமப்படுத்தல் இ்ம்ரபறும். 40 
பபருக்கு பமறரகாண்் ரெபிட என் -
டிென் பரிபொதலனயில் 17 பபருக்கு 
ரதாறறு உறுதியாகியுள்து.

ஹபபுத்்தலையில் 
17 ச்பருக்கு ககாச�ானா 

நுவரெலியாவில் பிெபல சுறறுலா 
விடுதிரயான்றில் ஐநதாவது மாடி-
யிலிருநது வீழநது உயிரிழநத நபர் 
ரதா்ர்பில் ரபாலி்ஸார் பல பகாணங்-
களில் விொெலணகல் முன்ரனடுத்-
திருப்பதாக ரபாலிஸ நிலலய த்ய-
வியல்  பிரிவினர் ரதரிவித்தனர்.

பமறபடி ெம்பவத்தில் சுறறுலா 
விடுதியின் ஐநதாவது மாடியில் பணி-
யாறறும் ஊழியர்கள தங்கியிருப்ப-
தறகு அல்றகள ஒதுக்கப்படடுள்து.

இவவாறு விடுதியின் ஐநதாவது 
மாடியில் யன்னல் வழியூ்ாகபவ 
இநத நபர் வீழநது உயிரிழநதிருப்ப-
தாக கண்்றியப்படடுள்து.

இவவாறு உயிரிழநதவர் இெண்டு 
பிளல்களின் தநலதயான கம்பல் 
பிெபதெத்லத பெர்நத (47) வயதான 
தெங்க ரஹடடியாொச்சி என அல -்
யா்ம் காணப்படடுள்ார். இவர் 
சுறறுலா விடுதியில் அலமக்கப்பட-
டுள் வியாபாெ நிலல பமறபார்லவ-
யா்ொக பணியாறறி வருபவர் என 
ரதரியவநதுள்து. 

இச்ெம்பவம் இ்ம்ரபற்ற சுறறுலா  
விடுதியில் பநறறிெவு விருநதுப-
ொெ ெம்பவம் ஒன்று நல்ரபற்ற 
நிலலயில் அதிகாலல 3 மணிய்வில் 
அவர் தங்கியிருநத ஐநதாவது மாடியி-
லுள் அல்றயின் ென்னல் வழிபய 
தவறி விழுநதுள்தாகவும்  விொெ-
லணயில் ரதரியவநதுள்து.

இச்ெம்பவம் ரதா்ர்பில் நுவரெ-
லியா குற்றத்தடுப்பு ரபாலி்ஸார்,-
மறறும் த்யவியல் ரபாலி்ஸார் 
விொெலணகல் முன்ரனடுத்து வரு-
கின்்றனர். 

சுற்றுலா விடுதி சம்பவம 
்பல்தெறு த்கோணங்களில் 
விசோரணண்கள் முன்மனெடுபபு

இெத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்

எமபிலிபபிட்டி

எம்பிலிப்பிடடிய கநதுருகஸஆெ 
பிெபதெ வீர்ான்றில் பகஸ சிலிண்-
்ர் ஒன்று ரவடித்துள்து.

வீடடுரிலமயா்ர் தனது ெலம-
யலல்றயில் பகஸ அடுப்பில் 
நீலெ ரகாதிக்க விடடு வீடடினுள 
நுலழநது சிறிது பநெத்தில் இநத 
ரவடிப்பு ெத்தம் பகடடுள்து. 

இதனலயடுத்து வீடடுரிலம -
யா்ர் ரமாஹடடிலாபக இநதிக 
எம்பிலிப்பிடடிய ரபாலிஸ 
நிலலயத்தில் முல்றப்பாடடு 
ரெயதுள்ார். 

ெலமயலல்றப் பக்கம் ரவடிப்பு 
ஏறபடடு எரிநது ரகாண்டிருநத 
பபாது மிகுநத சிெமத்துக்கு மத்தி -
யில் அதலன வீடடுரிலமயா்ர் 
அலணத்துள்ார். 

பக்கத்தில் எவரும் இருக்காலம-
யால் உயிர்ப்பாதிப்புக்கள இன்றி   
தப்பியதாகவும் விொெலணகல் 

ந்த்தி வரும் ரபாலி்ஸார் ரதரி-
வித்தனர். பமலதிக விொெலணகள 
நல்ரபறறு வருகின்்றன.

பதுல் தினகென் விபெ் நிருபர் 

்பதுமள

பதுல் ரதா்ங்வத்லத என்்ற 

இ்த்தில் வீர்ான்றில் பநறறு 
பகஸ சிலிண்்ரில் ரவடித்துள-
்து. பகஸ அடுப்பில் ெலமத்துக்-
ரகாண்டிருநத பவல்யில்  அடுப்பு 
பாரிய ெத்தத்து்ன் ரவடித்துச் 
சிதறியுள்து. இவரவடிப்பு ெம்ப-
வத்தில் எவரும் காயங்களுக்குள-
்ாகவில்லல. குறிப்பிட் ெலம-
யலல்றயில்ம டடும் சிறு பெதம் 
ஏறபடடுள்து. ரபாலிொர் இது 
குறித்த விொெலணகல் பமற-
ரகாண்டுள்னர்.

'எங்கள மக்களின் உரிலமக்கான 
கூட்ணி' எனும் புதிய கடசி பநறறு 
(30) காலல ரகாழும்பில் ஆெம்பிக்-
கப்படடுள்து.

15 அெசியல் கடசிகள ஒன்றி -
லணநது ஆெம்பிக்கப்படடுள் 
கூட்ணி கடசியின் சின்னம் பதநீர் 
பகாப்லபயாகும்.

இதன் ஆெப்ப லவபவமும்,ஊ் -
கவியலா்ர் ெநதிப்பும் ரகாழும்பு 
சுதநதிெ ெதுக்க ரபாது நூலக மண்் -
பத்தில் ஆெம்பிக்கப்படடுள்தாக 
இக் கூட்ணி கடசியில் இலணநது 
ரெயறபடும் ஐக்கிய  சுதநதிெ கட -
சியின் ரபாது ரெயலா்ர் ெபவ-

ரியார் பெசுதாஸ ரதரிவித்தார். 
இவவாறு ஆெம்பிக்கப்படடுள் 
புதிய கூட்ணி கடசியில் மலலய-
கத்தில் நுவரெலியா மாவட்த்லத 
பிெதிநிதித்துவம்படுத்தும் மக்கள 
முன்பனற்ற கழகம் மறறும் மக்கள 
சுதநதிெ கடசி ஆகியலவயும் 
இலணநது ரெயறபடுவதாக ெபவரி -
யார் பெசுதாஸ ரதரிவித்தார்.

அத்து்ன் ஐக்கிய இலங்லக 
ரபாதுென கடசி,அெனுழு ெனத்தா 
ரபெமுன, எங்கள மக்கள உரிலம 
கடசி,

மக்கள முன்பனற்ற கடசி, நுவ-
ரெலியா ஐக்கிய சுதநதிெ கடசி, நுவ-

ரெலியா ொதிக்க ெனபல கடசி, 
ஹலபிம ெனதா கடசி, ஐக்கிய 
இலங்லக ெனபல கடசி, இலங்லக 
இநதிய வம்ொவளி கடசி,ஐக்கிய 
சுதநதிெ கடசி, ஐக்கிய ெனநாயக 
மஹென கடசி, இலங்லக ெனநாயக 
பதசிய கடசி, என 15 அெசியற கட -
சிகள இநத கூட்ணியில் இலணந-
துள்து. 

எதிர்காலத்தில் பமலும் பல அெ-
சியற கடசிகள  "எங்கள மக்களின் 
உரிலமக்கான கூட்ணி" யில் 
இலணநது ரெயறப் முன்வெவுள -
்தாகவும் ெபவரியார் பெசுதாஸ நம்-
பிக்லக ரதரிவித்தார்.

தேனீர் த�ாப்்ப சின்னத்தில் புதிய �ட்சி ஆரம்பம மார்்க�ண்டு ஜெ�தீஸவரனின 
துணிசசலா்ன ஜசய்ல ்பாராட்டுகினதறேன 

மலையகத்தில் கெடிபபு ேம்்பெஙகள் 

வாழகமகச் கசலவு அதிகரிபபு உட்்பட ்பலகவறு கதாழிற் சஙக விடயஙகளுககு எதிர்பபு கதரிவித்து கண்டி ைாவட்ட கசயலகத்திற்கு முன்்பாக 
ைாகாண அரச ஊழியர்கள் கநற்று (30) ஆர்ப்பாட்டத்தில ஈடு்பட்ட க்பாது எடுககப்பட்ட ்படம.  ்படம: அககுறமண குறூப நிரு்பர்
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எதிர்காலத்தில்  ஔடத ந�காக்த்தில்  ்ஞ்கா ஏற்றுமதி ச்ய்ய �டவடிக்் 
எடுக்ப்பட்டுள்ளது என ரகாஜகாங் அ்மச்ர சிசிரி சஜ்யச்காடி சதரிவித்தகார. 

சு்காதகார அ்மசசு மீதகான குழுநி்ல விவகாதத்தில் உ்ர்யகாற்றி்ய அவர 
நமலும் குறிபபிட்டதகாவது.

உள�காட்டு சு்காதகார மு்ை்ள ச்காவிட்டின் ந்பகாது அனுமதி வழங்ப்படுகி-
ைது.  எதிர்காலத்தில்  ஔடத ந�காக்த்தில்  ் ஞ்கா ஏற்றுமதி ச்ய்ய �டவடிக்் 
எடுக்ப்பட்டுள்ளது. வி்ரவில் அதற்கு ்பகாரகாளுமன்ை அனுமதி ச்பறுநவகாம். 
்பல்நவறு ஔடத மூலப ச்பகாருட்்ளுககு நிதி ச்லவிடப்படுகிைது. ஒ்ளடத 
கிரகாம திட்டத்தின் கீழ் அவற்்ை உள�காட்டில் உற்்பத்தி ச்ய்ய இருககிநைகாம். 
�காட்டில் உள�காட்டு மருந்து்ளுககு ஊக்ம் அளிக்ப்பட்டுள்ளது. அந்நி்ய 
ச்லகாவணி ச்பறு திட்டம் த்யகாரிக்ப்பட்டுள்ளது.

ரகாஜித்த ந்னகாரத்ன எம்.பி 
(ஐ.ம.்)
ச்காநரகானகா ்வரஸ் ஒழிபபுத் சதகாடரபில் அர்காங்ம் ்பல்நவறு �டவடிக-

்்்்்ள நமற்ச்காணடகாலும் ஏ்ன்ய �காடு்ளுடன் ஒபபிடும் ந்பகாது இலங-
்்யில் ச்காநரகானகா மரணங்ளின் எணணிக்் அதி்ரித்நத ்காணப்படுகின்-
ைது. அத்துன் சி்சரட்டுக்கான வி்ல அதி்ரிப்பகால் நிறுவனங்ந்ள அதி் 
லகா்பம் ச்பறுகின்ைது. அதனகால் 90வீத வரி அதி்ரிபபு நமற்ச்காள்ளநவணடும். 

இந்தி்யகா்வப ந்பகான்று �காம் ச்பரி்ய �காடு அல்ல. இந்தி்யகாநவகாடு ஒபபிடு-
்்யில் எமது �காட்டில் மரண எணணிக்் அதி்மகாகும்.

ஒரு �காட்டில் ஒரு மில்லி்யன் ந்பருககு எத்த்ன ச்காநரகானகா சதகாற்று ்காரண-
மகா் மரணம் அ்டந்துள்ளனர  என ்பகாரககும் ந்பகாது  எமது �காட்டில் ஒரு மில்-
லி்யன் ந்பருககு 664 ந்பர மரணம்டந்துள்ளனர.

அந்தத் சதகா்் இந்தி்யகாவில் 334 ஆ்வும் மகா்லதீவில் 442, ஆப்கானிஸ்தகா-
னில் 182 ஆ்வும், ்பங்்ளகாநதஷில் 160 ஆ்வும், ்பகாகிஸ்தகானில் 126 ஆ்வும் 
்காணப்படுகிைது.

அந்தவ்்யில் ஏ்ன்ய �காடு்்்ள விட இந்தி்யகா்வ விடவும் எமது 
�காட்டில் அதி்மகாநனகார ச்காநரகானகா ்வரஸ் ந�காயினகால் மரணம்டந்துள்ள-
னர.

எமது �காட்டில் சு்காதகாரத்து்ை அரசி்யல் ்ணணகாடி ச்காணநட ்பகாரக்ப்படு-
கிைது.

ஆளும் ்ட்சி ்பதவியில் உள்ள ்காலத்தில் எதிரக்ட்சி அது்பற்றி விமரசிப்ப-
தும் எதிரக்ட்சி ்பதவியில் உள்ள ்காலத்தில் ஆளும் ்ட்சி அது்பற்றி விமரசிப்ப-
துநம  இடம்ச்பறுகிைது.

தவரகா்கா ்்ல்யர்ன் எம்.பி
 (தமிழ் நதசி்ய கூட்ட்மபபு)  
அம்்பகா்ை மகாவட்டத்தில் இரணடு பிரகாந்தி்ய சு்காதகார ்பணிம்ன்ள 

உள்ளன. ஒன்று அம்்பகா்ை மக்்்ள ்ம்யமகா் ்வத்தும் அடுத்தது தமிழ் 
முஸ்லிம்்்்ள ்ம்யமகா் ்வத்து ்ல்மு்னயிலும் இ்யஙகி வருகின்ைன. 
ஆனகால் இந்தப ்பணிம்ன்ள 2017 ஆம் ஆணடுககு முற்்பட்ட ் காலத்தில் மி் 
நமகா்மகா்நவ ச்்யற்்பட்டன.

 ்ல்மு்ன்்ய ்ம்யமகா்க ச்காணடு இ்யஙகி்ய சு்காதகார ்பணிம்னயில் 
்பகாரி்ய அரசி்யல் த்லயீடு்ள இருந்ததன் ்காரணமகா் தமிழ் பிரநத்ங்ள திட்-
டமிட்டு புைக்ணிக்ப்பட்டன.

்ல்மு்ன, திருகந்காவில் உள்ள    ்வத்தி்ய்கா்ல்ளும் ்ப்ழ்ம்யகான 
்வத்தி்ய்கா்ல்ள. ஆனகால் திருகந்காவில் ்வத்தி்ய்கா்ல 2017 ஆம் 
ஆணடு தரமு்யரத்தப்பட்டு அடிக்ல் �காட்டு விழகா இடம்ச்பற்ை ந்பகாதும் அதற்-
்கான அபிவிருத்திப ்பணி்ள இன்றுவ்ர முன்சனடுக்ப்படவில்்ல. 

�கான் மகா்காண்்்பயில் இருந்த ந்பகாது ்பல தட்வ்ள கிரகாமபபுை  ்வத்-
தி்ய்கா்ல்ள தரமு்யரத்தப்பட நவணடுசமன்ை பிநரர்ண்்ய முன்்வத்-
தந்பகாதும் நிரகா்ரிக்ப்பட்டது. இந்த அடிப்ப்டயில் 2020 ஆம் ஆணடு 3 
்வத்தி்ய்கா்ல்ள தரமு்யரத்தப்பட்டுள்ளன. ்பனங்காடு ்வத்தி்ய்கா்ல, 
எல்்லககிரகாமத்தில் இருககின்ை மல்வத்்த ்வத்தி்ய்கா்ல, அன்னம்ல  
்வத்தி்ய்கா்ல என்்பனநவ பிரநத் ்வத்தி்ய்கா்ல்்ளகா் தரமு்யரத்தப்பட்-
டுள்ளன.  இதற்கு சு்காதகார அ்மசசுககு �ன்றி சதரிவிக் நவணடும். 

இம்ரகான் மஹ்ரூப எம்.பி
(ஐ.ம.்)
திருந்காணம்ல மற்றும் ்ந்த்ளகாய ஆஸ்்பத்திரி்ளில் கு்ைவகான அவ்ர 

சிகிச்்ப பிரிவு ்ட்டில்்ந்ள உள்ளன. இத்ன அதி்ரிக் அ்மசசு �டவ-
டிக்் எடுக் நவணடும். திரும்ல ஆஸ்்பத்திரி அவ்ர வி்பத்து பிரிவு தற்்கா-
லி் இடத்தில் இ்யஙகுவது ஆ்பத்தகானது. இதற்குத் தனி்யகான பிரிவு ஏற்்படுத்த 
நவணடும். கிணணி்யகா ்வத்தி்ய்கா்ல்்ய மத்தி்ய அரசின் கீழ் ச்காணடுவர 
நவணடும். அது சதகாடரபில் �கான் ்டந்த ்காலத்தில் ந்யகா்்ன முன்்வத்-
நதன்.  குறிஞ்காஙந்ணி ்பகாலத்்த விட இஙகுள்ள ஆஸ்்பத்திர நமகா்மகான 
நி்லயில் உள்ளது.  ஆனகால் ச்்யற்்படுத்தப்படவில்்ல. கிணணி்யகா, 
மூதூர, புல்நமகாட்்ட ஆஸ்்பத்திரி்ளில் ்பல ச்பகாருட்்ளுக்கான கு்ை்பகாடு-
்ள உள்ளன. குறிஞ்காகந்ணி சு்காதகார ந்்வப பிரிவுககு நிரந்தர ்ட்டடம் 
கி்ட்யகாது. அதற்்கா் 134 மில்லி்யன் முதற்்ட்டமகா் ஒதுக்ப்பட்டது குறித்து 
�ன்றி சதரிவிககிநைன். அந்த நிதி ச்காவிட்டுக்கா் ்ப்யன்்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
சில சு்காதகார ந்்வ அதி்காரி்ள இனவகாதமகா் ச்்யற்்படுகின்ைனர. இது 
சதகாடரபில் ்வனம் ச்லுத்த நவணடும்.

நவலுகுமகார எம்.பி 
(ஐ.ம.்)
நதசி்ய ச்காள்்ககு அ்ம்ய சு்காதகார வ்தி்ள ் ்ல ்பகுதி்ளுககும் வழங் 

நவணடும். நதசி்ய சு்காதகார ந்்வ நதகாட்ட மக்ளுககு கி்டக்வில்்ல. 
நதகாட்டக ்ம்்பனி்ள இந்த வ்தி்்்ள வழஙகுகின்ைன. �காட்டின் சு்காதகார ்ட்-
டங்ளுககு அ்ம்ய எம்.பி.பீ.எஸ். ந்்வ்்ய   உதவி மருத்துவ அதி்காரி்ள 
தகான் வழஙகுகின்ைனர. ஏ்ன்ய ்பகுதி மக்ள அனு்பவிககும் மருத்துவ ந்்வ 
நதகாட்ட மக்ளுககும் கி்டக் அ்மச்ர �டவடிக்் எடுக் நவணடும். 
அதன் மூலமகா் உங்ள ச்ப்யர வரலகாற்றில் இடம்ச்பறும். ்ணடியில் 28 
நதகாட்ட மருந்த்ங்ள உள்ளன. இத்ன அரசு ச்பகாறுபந்பற்் நவணடும். 

மகா்காண ்்்பயின் கீழ் உள்ள ஆஸ்்பத்திரி்்்ள ச்பகாறுபந்பற்கும்  நவ்லத்-
திட்டம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

்நஜந்திரகுமகார ச்பகான்னம்்பலம் எம்.பி
மகா்காண ஆஸ்்பத்திரி்்்ள விட மத்தி்ய அரசின் கீழுள்ள ஆஸ்்பத்திரி -்

ளுககு அதி் நிதி ஒதுக்ப்பட்டுள்ளது. வ்தி்ள அளிக்ப்படுகிைது. அதனகால்   
மகா்காண ஆஸ்்பத்திரி்்்ள மத்தி்ய அரசு ச்பகாறுபந்பற்் நவணடும் என்று 
ந்காருகின்ைனர. இந்த நி்ல்்ய மகாற்ை நவணடும்.  சதல்லிப்ப்்ள ஆஸ்்பத்-
திரி மகா்காண ்்்பயின் கீழ் உள்ளது. அத்ன மத்தி்ய அரசின் கீழ் ச்காணடுவர 
ந்காரிக்் முன்்வக்ப்படுகிைது.

வடககின் மி்வும் முககி்யமகான ்வத்தி்ய்கா்ல்யகா் ்யகாழ் ந்பகாதனகா ்வத்-
தி்ய்கா்ல உள்ளது. வடககிற்கு மட்டும் அல்ல. ஏ்ன்ய ்பகுதி்ளுககும் இது 
முககி்யமகான ்வத்தி்ய்கா்ல்யகாகும். ஆனகால் ்யகாழ் ந்பகாதனகா ்வத்தி்ய்கா-
்லயின் உட்்ட்ட்மபபு வ்தி்ள நமகா்மகான நி்லயில் உள்ளது. குறிப்பகா் 
்வத்தி்ய்கா்லயின் பிர்வ விடுதிக்கான நத்வ ஒன்று ஏற்்பட்டுள்ளது. மி் 
நமகா்மகான நி்ல்மயில் இந்த பிர்வ விடுதி ்காணப்படுகின்ைது. அபிவி-
ருத்தி ச்ய்யகாது தற்்காலி் ஏற்்பகாடு்்்ள மட்டுநம இதில் முன்சனடுத்து வரு-
கின்ைனர. இதனகால் 50 வீதத்திற்கும் அதி்மகா் ் ரபபிணி தகாயமகார சிரமங்்்ள 
எதிரச்காள்ள ந�ரந்துள்ளது.

நமலும் தகாதி்யர ்பற்ைகாககு்ை குறித்தும் ்வனம் ச்லுத்த நவணடியுள்ளது. 
ஆநலகா்்ன ் வத்தி்யர்ள, மருத்துவர்ள ந்பகான்நை தகாதி்யர நத்வயும் அவ-
சி்யமகாகும். இன்று ்யகாழ் ந்பகாதனகா ்வத்தி்ய்கா்லயில் 657 தகாதி்யர நத்வ 
இருந்தும் 573 தகாதி்யர்ந்ள ்பணியில் உள்ளனர. அவர்ளிலும் 50 தகாதி்யர்ள 
எந்த ந�ரமும் விடுமு்ையில் உள்ளனர. நமலும் 73 ந்பர இடமகாற்ைத்தில் உள-
்ளனர. எனநவ 135 புதி்ய மற்றும் அவ்ரமகான தகாதி்யர நி்யமனங்ள நத்வப-
்படுகின்ைது. நத்வப்பகாடு அடிப்ப்டயில் ்பகாரத்தகாலும் கூட ஆயிரத்து 200 
தகாதி்யர்ள நத்வப்படும். ஆனகால் கு்ைந்த்பட்்ம் 300 தகாதி்யர்்்ளந்யனும் 
அதி்ரிக் நவணடும்.

்வத்தி்யர்்்ள ச்பகாறுத்தவ்ர 175 ்வத்தி்ய ஆநலகா்்ர்ந்ள உள்ளனர. 
ஆனகால் 300 ந்பருக்கான சவற்றிடம் உள்ளது. எனநவ இத்ன ்ருத்தில் 
ச்காள்ள நவணடும்.  

விஜித நேரத் எம்.பி
(நஜ.வி.பி)
சு்காதகார ஊழி்யர்ளுககு நமலதி் 

ந�ரக ச்காடுப்பனவு கு்ைக்ப்பட்டுள-
்ளது. ஆ்ளணி ந்பகாதகா்ம ்காரணமகா் 
இவவகாறு நமலதி் ந�ரக ச்காடுப்ப-
னவு வழங்ப்படுவதகா் இருந்தகால் 
நத்வ்யகான ஆ்ளணி்்்ள நி்யமிக் 
நவணடும். ச்காழும்பு ச்பரி்யகாஸ்்பத்தி-
ரியில் உள்ள அவ்ர சிகிச்் பிரிவில் 
உள்ள இரு ஸ்ந்ன இ்யந்திரங்ள ்பழு-
த்டந்துள்ளன. ்பணம் இல்்ல என 
அ்வ ஒதுககி ்வக்ப்பட்டுள்ளன. 
எகஸ்நர எடுக் முடி்யகாமல் ந�கா்யகாளி்ள ்பகாதிக்ப்பட்டுள்ளனர. சு்காதகாரத்-
து்ைககு கூடுதல் நிதி ஒதுக்ப்பட நவணடும்.இம்மு்ை அது கு்ைக்ப்பட்-
டுள்ளது.

அரவிந்தகுமகார எம்.பி 
(ஐ.ம.்)
மகா்காண ஆஸ்்பத்திரி்ள மத்தி்ய அரசின் கீழ் ச்காணடுவரப்பட நவணடும். 

நதகாட்டத் சதகாழிலகா்ளர்ளின் சு்காதகார வ்தி்ள அதி்ரிக்ப்பட்டுள்ளன. 
ச்காவிட் சதகாற்்ை ்ட்டுப்படுத்த சு்காதகார அ்மசசினதும் சு்காதகார ந்்வ 
ஊழி்யர்ளினதும் ்பங்ளிபபு ்பகாரகாட்டப்பட நவணடி்யது. ஏ்ன்ய �காடு்்்ள 
விட ந�கா்்ய ்ட்டுப்படுத்துவதில் எமது �காடு முன்னி்லயில் உள்ளது. 
அ்மச்ர ச்சேலி்ய ரம்புகசவல்ல சு்காதகார து்ை்்ய நமம்்படுத்துவகார 
என்று �ம்புகிநைகாம். அதற்்கா் திை்ம ்கான்று ்ப்ரகின்ைது. 

எம்.உத்யகுமகார
(ஐ.ம.்)
�ல்லகாட்சி அரசில் ம்ல்ய்த்தின் அபிவிருத்தி்்ய இலக்கா் ் வத்து நதசி்ய 

சு்காதகார ்ட்ட்மபபிற்குள ம்ல்ய் சு்காதகாரத்்த  இ்ணக் திட்டம் த்யகா-
ரிக்ப்பட்டது. இது சதகாடரபில்  ந்காரிக்் முன்்வக்ப்பட்டது. ம்ல்ய் 
மக்ளுககு அடிப்ப்ட மல்லகூட வ்தி கூட கி்ட்யகாது.

ச்பருந்நதகாட்டப ்பகுதி்ள நதசி்ய சு்காதகார ்ட்ட்மபபிற்குள உள்ளடக-
்ப்படகாதநதகாடு இலவ் சு்காதகார வ்தி்ள அளிக்ப்படுவதில்்ல. அஙகு 
நதகாட்ட சு்காதகார உதவி்யகா்ளர்ள தகான் மருத்துவர்்ளகா் ச்்யற்்படுகிைகார்ள. 
்பல ஆஸ்்பத்திரி்ளில் ந்பகாதி்ய மருந்து்ள கி்ட்யகாது. நதகாட்ட ஆஸ்்பத்திரி-
்்்ள மத்தி்ய அரசு ச்பகாறுபந்பற்் நவணடும் என ்காலங்காலமகா் ந்காரப்ப-
டுகிைது. ம்ல்ய் மக்ளின் சு்காதகாரப பிரசசி்னககு இது வ்ர தீரவு ்காணப-
்படவில்்ல. 494 ச்பருந்நதகாட்ட ஆஸ்்பத்திரி்ள ச்பகாறுபந்பற்்ப்படும் என 
முன்னகாள சு்காதகார அ்மச்ர கூறியிருந்தகார. ஆனகால் ஒரு நதகாட்ட ்வத்தி்ய-
்கா்ல கூட ச்பகாறுபந்பற்்ப்படவில்்ல.

விநனகாந�கா்ரகாலிங்ம் எம்.பி  
(த.நத.கூ) 
மகா்காண ்்்ப்ளின் கீழிருந்த ்பல அதி்காரங்ள நவணடுநமன்நைகா திட்-

டமிடப்பட்நடகா ்பறிக்ப்படுகின்ைன. மகா்காண்்்பயின் அதி்காரங்்்ள 
்பறிககும் நி்ல ்காணப்படுகிைது. ச்பகாலிஸ்.்காணி, நிதி அதி்காரம் என்்பது 
எழுத்தில் மட்டுநம உள்ளது. மகாவட்ட ச்பகாது ்வத்தி்ய்கா்ல்ளும் ்டந்த 
ஆணடில் இருந்து ்பறிக்ப்பட்டு வருகின்ைன. வடககிலுள்ள 9 மகா்காண ஆஸ்-
்பத்திரி்்்ள மத்தி்ய அரசின் கீழ் ச்காணடுவர முன்சனடுபபு �டககிைது. அந்த 
முடி்வ  மகாற்றி்ய்மக் நவணடும்.

நதசி்ய ்பகாட்கா்ல என்ை முலகாம் பூ்ப்படுகிைது. மகா்காணங்ளுககு அதி்கா-
ரங்ள ்பகிரப்பட நவணடும் என்ை ந்காரிக்் உதகாசீனப்படுத்தப்படுகிைது.

இறுதி யுத்த ்காலத்தில்  மன்னகார மகாவட்ட ச்பகாது ்வத்தி்ய்கா்ல வி்பத்து 
அவ்ர பிரிவு �கான்கு மகாடிக்ட்டம் அ்மக் அனுமதி வழங்ப்பட்டிருந்-
தது. 700 மில்லி்யன் ரூ்பகா சி்பகாரசு ச்ய்யப்பட்டிருந்தது. அடுத்த வருடமகா-
வது அத்ன நமற்ச்காளளுமகாறு ந்காருகிநைகாம். ்டந்த வருடமும் �கான் 
இநத ந்காரிக்்்்ய முன்்வத்நதன்.முருங்ன் ஆதகார ்வத்தி்ய்கா்லயில்  
்வத்தி்ய விடுதி வ்தி கி்ட்யகாது என்ைகார.

இதன் ந்பகாது குறுககீடு ச்யத 

திலீ்பன் எம்.பி (ச்பகா.ஜ.ச்ப)
வி்பத்து பிரிவுககு 200 மில்லி்யன் ரூ்பகா ஒதுக்ப்பட்டுள்ளது. முதற்்ட்டமகா் 

100 மில்லி்யன் ரூ்பகா ஒதுக்ப்பட்டுள்ளது. மகா்காண ஆளு்மயின் மந்த்தி-
்யகால் ்பணி்ள தகாமதமகாகியுள்ளன என்ைகார.

எம்.எச.ேலீம்:
(ஐககி்ய மக்ள ்கதி எம் பி)
அர்காங்ம் தற்ந்பகாது ச்காநரகானகா ் வரஸ் ்பரவல் ஒழிபபு �டவடிக்்்ளில் 

மும்முரமகா் ச்்யற்்பட்டு வரும் நி்லயில் ஏ்ன்ய சு்காதகார �டவடிக்்்ள 
சதகாடரபிலும் ்வனம் ச்லுத்துதல் அவசி்யமகாகும்.

 சு்காதகாரத்து்ை என்்பது மி்வும் விரிவகான ்பரந்த து்ை்யகாகும். அந்த 
வ்்யில் அ்னத்து பிரிவு்்்ளயும் மக்ளுககு சிைந்த ந்்வ்்்ள வழங் 
கூடி்யதகா் முன்சனடுக் நவணடும்..

மகா்காணங்்்ள ச்பகாறுத்தவ்ரயில் ச்பரும்ளவு சு்காதகார நிறுவனங்ள 
மகா்காண்்்ப்ளில் கீநழந்ய ச்்யற்்படுகின்ைன. 

மகா்காண்்்ப்ள இ்யங்காத நி்லயில் அவற்றின் மூலமகான ச்்யற்்பகாடு-
்்்ள ச்பற்றுகச்காளவதில் மக்ள அச்ௌ்ரி்யங்்்ள எதிரந�காககுகின்ைனர.

சு்காதகாரத்து்ை சதகாடர்பகான சில அதி்காரங்ள மகா்காணங்ளுகந்  வழங-
்ப்பட்டுள்ளதகால்  தற்ந்பகாது மகா்காண்்்ப்ள இ்யங்காத நி்லயில் அந்த 
ந்்வ்்்ள ச்பற்றுக ச்காளவதில் மக்ள ச்பரும் அச்ௌ்ரி்யங்்்ள எதிர-
ந�காக் ந�ரிட்டுள்ளது. குறிப்பகா் கிரகாமி்ய பிரநத் ் வத்தி்ய்கா்ல்ள ச்பரும் 
்பகாதிபபுககு உள்ளகாகியுள்ளன.

ராஜாங்க அமைச்சர் சிசிரி ஜஜயஜ்காடி

எதிர்காலத்தில் ஔடத ந�காக்த்தில்
்ஞ்கா ஏற்றுமதி ச்ய்ய �டவடிக்்

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ோரன்ஸ் சசல்வநோய்கம, ஷமஸ் ்போஹிம  

 ஜப்போன், தோய�ோந்து ைற்றும ஓைோன் தூது்வர்்கள் லநற்று முன்தினம (29)  நிதி அமைசசர் ்பசில ரோஜ்பக்ஷம்வ அமைசசு அலு்வ�்கத்தில சந்தித்து ்க�ந்துமரயோடினர். ஜப்போன் தூது்வர் Mizukoshi Hideaki, தோய�ோந்து தூது்வர்  Poj Harnpol, ைற்றும ஓைோன் தூது்வர் Jumad 
Hamdan Hassan Al Shehhi ஆகிலயோர் இவ்வோறு சந்தித்து ல்பசசு நடத்தினர்.
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சந்திர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

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

ைாணவர்்களே! இமைாதிரி வினாததாளில் 60 வினாக்கள் உள்ேன. எல்லா வினாக்களுககும உரிய விமை்கமே இவ்வினாததாளிளலளய 
எழுதுங்கள்.  (சில வினாக்களில் உ்ப ்பகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சரியான விமையின் கீழ்க ள்காடிடுைாறு ள்கட்கப்்படடிருககும ள்பாது ள்காடு ைாததிரம இடு்க. 
*  சசயம்க ளவமலக்கா்க தாள் ஒன்மறைப் ்பயன்்படுததுங்கள்.

1 ைணிததியாலம 15 நிமிைம

(12ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் -– I I 11 ஆம ்பக்கத ததாடர்

01 3

02

03 3

04

05 3

06 2

07 3

08 2

09 3

10 1

11 2

12 2

13 1

14 3

15

16 2

17 2

18 2

19 1

20 3

21 2

22 1

123

24 2

25 2

26 1

27 3

28 3

29 2

30 FREE
MARKS

31 3

32 2

233

34 2

35 3

36 1

137

38 3

39

40

்கடநத வார (24.11.2021) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

2

3

2உம
3உம 
சரி

1

2

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சநதிர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

30.

*  ்காமதக ்கடிததல்- -  இர்கசியம கூறல்
* தசவி த்காடுததல் - - ்கவனிதது க்கடடல்
* தசவிகக்கறுதல் - - க்கட்பதறகு இனிமையா்க இருததல்
*  தமல்காடடுதல் - - தவளிவருதல்
*  தமலகீழாய் நடததல் - முமற தவறி நடததல்
* தமல வீக்கம - - தான் என்ற அ்கநமத
* தமலக்கனம - - தான் என்ற அ்கநமத

* தமலகீழாய் நிறறல் - - பிடிவாதம பிடிததல்
* தமலைமறவு - - ஒளிநதிருததல்
* கதாள் ைாறறுதல்  - -பிறர் சுமைமய தான் சுைததல்
* கதாள் த்காடுததல் - -உதவி தசய்தல்
* நாககு வமைததல் - -்பழிததல்
*  நாககு நீழுதல்  - -அடக்கமின்றி க்பசுதல்
* நாககு விழுதல்  - -க்பச நாதவழாைல் க்பாதல்

ைரபுத ததாடர்்கள் விைக்கம

எதிர்ப்்பாற 
தசாற்கள்

01. அப்்பா  - - அமைா

02. அரசன் - - அரசி

03. அழ்கன் - - அழகி

04. அடியான் - - அடியாள்

05. அணணன் - - அக்கா

06. அரக்கன் - - அரககி

07. அன்மன - - தநமத

08. அவன்- -  அவள்

09. ஆணடான் - - ஆணடாள்

10. ஆயன் - - ஆய்ச்சி

11. ஆசிரியன் - - ஆசிரிமய

12. ஆடவர் - - த்பணடிர்

13. இைவரசன் - - இைவரசி

14. இமைஞர் - - யுவதி

15. இமடயன் - - இமடச்சி

16. இநதிரன் - - இநதிராணி

17. இயக்கன் -  இயககி

18. இமறவன் - - இமறவி

19. இடும்பன் - - இடுமபி

20. ஈஸ்வரன் - - ஈஸ்வரி

21. உததைன் - உததமி

22. உழவன் -  உழததி

23. எசைான் - எசைானி, 

  எசைாடடி

24. ஒருவன் - - ஒருததி



யாழ். விஷேட நிருபர்

வல்வட்டித்துறை நகர 
சறபயின் பட்்ஜட் இரணடாம் 
முறையும் ஷநறறைய தினம் ஷ�ாற-
கடிககபபட்டது.

வல்வட்டித்துறை நகர சறப 
பாதீட்டு கூட்டம் ஷநறறு ்சவவா 
ய்ககிழறை �விசாளர் என். ்சல-
ஷவந்திரா �றைறையில நறட -
்பறைது. இ�ன்ஷபாது கடந்� 
(17) சறபயில முன்றவககபபட்ட 
பட்்ஜட் ஷ�ாறகடிககபபட்ட நிறை 
யில, திருத்�ஙகளுடன் சறபயில 
ஷநறறு பட்்ஜட் முன் றவககபபட்-

டது. எனினும் திருத்�பபட்ட பட் -
்ஜட்டும் ஷ�ாறகடிககபபட்டது. 

வல்வட்டித்துறை நகர 
சறபயின் முன்னாள் �விசாளார் 
ஷக. கருணாந்�ராசா (வயது 76) 
்காஷராஷணா ்�ாறறுககுள்ளாகி 
கடந்� ஆகஸ்ட் ைா�ம் 11இல உயி-
ரிழந்�ார்.

இற�யடுத்து புதிய �விசாளராக 
என். ்சலஷவந்திரா கடந்� ்சப-
்டம்பர் ைா�ம் (22)  ஒரு வாககு 
வித்தியாசத்தில ்�ரிவானார்.

இந்நிறையில, அவரால முன் 
றவககபபட்ட இரு பாதீடுகளும் 
ஷ�ாலவியறடந்துள்ளன.

யாழ். விஷேட 
நிருபர்

ை ா � க ல 
கு சு ைந் து ற ை 
கிராை ஷசறவ -
யாளர் பிரிவு - 
150  பகுதியில, 
� னி ய ா ரு க கு 
் ச ாந் � ை ா ன 
ஒரு ஏககர் 
காணிறய, சுவீ -
கரிகக  கடற -
ப ற ட யி ன ர் 
முயறசித்��ால 
அஙகு ்பரும் ப�றைம் நிைவி -
யது. இந்�க காணிறய அளவிடும் 
பணிகள் ஷநறறு ்சவவாய்ககி 
ழறை ஆரம்பைானஷபாது, ைககள் 
கடும் எதிர்பபு ்�ரிவித்�னர்.

அரசியலவாதிகள்,்பாதுைககள் 
எனப பைரும் ஒன்றுகூடி, இந்�க -

காணி அபகரிபறப எதிர்த்� ஷபாது,-
்பாலலுகள்,�டிகள் சகி�ம் சூழ்ந்� 
பறடயினர் ைககறள அச்சுறுத்தும் 
வறகயில நடந்து ்காணடனர்.
இந்� அச்சுறுத்�லகறள மீறியும்,-
ைககள் �ைது எதிர்பறப ்�ரிவித்-
�னர்.

ஓைந்ற� விஷேட நிருபர்
  
எைககான நீதி கிறடககும் வறர 

்�ாடர்ந்து ஷபாராடிக்காணஷட 
இருபஷபா்ைன  காணாைைாககப-
பட்ஷடாரின் உைவுகள் ்�ரிவித்�னர்.    

வலிந்து காணாைைாககபபட்ட 
உைவுகளின் சஙகத்தினால வவுனியா 
பறழய ஷபருந்து நிறையத்திறகு 
முன்பாக ஷநறறு (30) காறை முன்-
்னடுககபபட்ட ஆர்பபாட்டத்தின்-
ஷபாஷ� இவர்கள், இவவாறு ்�ரிவித்-
�னர். இதில, கைந்து ்காணஷடார் 
்�ரிவித்��ாவது,

எைது உைவுகளின் உணறைநி-
றைறய கணடறிய வலியுறுத்தி  
மூன்று வருடஙகளுககும் ஷைைாக 
நாம் ஷபாராட்டஙகறள முன்்ன-
டுககின்ஷைாம். எனினும் எைககான 
நீதியிறன எந்� ஒரு அரசாஙகமும் 
வழஙகவிலறை.

எைது உைவுகறள �ருைாஷை நாம் 

ஷபாராட்டஙகறள முன்்னடுககின்-
ஷைாம். ஷவறு எ�றனயும் நாம் ஷகட்-
கவிலறை. எனஷவ எைககான நீதி  
கிறடககும் வறரயில நாம் இந்�ப 
ஷபாராட்டஙகறள ்�ாடர்ந்து முன்-
்னடுபஷபாம்.

முலறைத்தீவில ஊடகவியைா-
ளறர இராணுவத்தினர் �ாககியறை 
அநீதியான ்சயறபாடு. ைககளின் 

பாதுகாபபுகஷக இராணுவம். �மிழ் 
ைககறள பாதுகாககா�  இராணு-
வத்ற� கணடிபப�ாகவும் அவர்கள் 
்�ரிவித்�னர்.

எஙஷக, எைது உைவுகள் எஙஷக, நிதி 
ஷவணடாம் நீதிஷய ஷவணடும்,பாட-
சாறை ்சன்ை ைாணவர்கள் எஙஷக, 
எனக ஷகாேமிட்டதுடன், ப�ாற�க-
றளயும் �ாஙகி நின்ைனர்.
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டெங்கு டெருகும் அொயம்;
விழிப்புென் டெயறெெ அறிவிப்பு

காரைநகர், ஊர்காவற்துரை படகுபபாரைரை
பைனபடுத்துவவாருக்கு பாதுகாபபு அங்கிகள்

நீர்்வேலியில் ைன்்னார் பிரனாந்தியத்தில்

சமைச் சசாற்சபாழிவு

மதுபானசாரை அரமக்கும்
முைற்சிரை நிறுத்துமாறு ஆர்பபாடடம்

உைவுகளுக்கு நிகழ்நைரை ஒழிக்க முடிைாது;
நீதி கிரடக்கும் வரை வபாைாடடம் சைாடரும்

வலசவடடித்துரை பட்ஜட
2ஆவது ைடரவயும் வைாலவி

காணி அபகரிபரப எதிர்த்து
மக்கள் ஆர்பபாடடம்

நீர்ஷவலி கந்�சுவாமி 
ஆையத்தின் சணமுகவிைாச 
ைணடபத்தில ்வள்ளிககிழ-
றைஷ�ாறும் சையச் ்சாற-
்பாழிவு இடம்்பறறு  வரு -
கிைது.  

இந்நிகழ்ச்சித் ்�ாடரில 
இவவாரம் (3ஆம் திகதி) 
ைாறை 5.00 ைணிககும் ஒரு 
்சாற்பாழிவு இடம்்பை-
வுள்ளது.  

சையஷ்ஜாதி கதிர்காைன் 
நி்ஜலிஙகத்தின் ஒழுஙக-
றைபபில, இந்நிகழ்வு 
இடம்்பறும்.   

'ஆறுமுகைான ்பாருள்' 
எனும் விடயப ்பாருளில 
சிவ்நறிச்்சம்ைல க. 
றகறைவாசன் இஙகு 
்சாற்பாழிவாறறுவார்.

பரந்�ன் குறூப நிருபர்

கிளி்நாச்சி ்பரிய பரந்�ன் பகுதி -
யில, ைதுபானசாறை அறைபப�றகு 
அனுைதி வழஙகுவ�றகு எதிர்பபு 
்�ரிவிககபபட்டுள்ளது. பிரஷ�ச 
சறப உறுபபினர் ஒருவரின் ஏறபாட் -
டில நடந்� இந்� ஆர்பபாட்டம், 
பிரஷ�ச ்சயைகத்துககு முன்னால 
இடம்்பறைது. 

்பரிய பரந்�ன் பகுதியில ைது -
பானசாறை அறைபப�றகு சிைர் 
முயறசிககின்ைனர். இது ்�ாடர்பில 
ஆராய, ஷநறறு  ்காழும்பிலிருந்து 

அதிகாரிகள் பைர் வந்துள்ளனர். 
இற�யறிந்�வுடஷன, இந்� முயற-
சிககு எதிராக ஆர்பபாட்டம் நடத் -
�பபட்டது.

இந்� கிராைத்தில 200ககும் ஷைற -
பட்ட குடும்பஙகள் வாழ்கின்ைன.
ஷைலும், இந்� ைதுபானசாறை 
அறைககபபடவுள்ள பகுதிறய  
அணமித்� கிராைஙகளில அதிக-
ளவான ைககளும் வாழ்கின்ைனர். 
எனஷவ, சமூகத்துககு ஷகடாக 
அறையும் இந்� முயறசிறய நிறுத் -
துைாறு ஆர்பபாட்டத்தில கைந்து 
்காணஷடார் ்�ரிவித்�னர்.

யாழ். விஷேட நிருபர்
 
யாழ்,காறரநகர் - ஊர்காவறது-

றைககு இறடயிைான படகுபபாற�  
ஷசறவயில பயணிபஷபாருககு, வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகார சறபயினர் பாது-
காபபு அஙகிகறள வழஙகி உள்ளனர்.

இந்� படகுபபாற� ஷசறவறய,-
வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சறபயினர் 
இைவசைாக  நடாத்தி வருகின்ைனர்.
இச்ஷசறவயால, உத்திஷயாகஸ்�ர்கள், 
நீதிைன்ைம் ்சலஷவார், ைாணவர்கள் 
எனப பை �ரபபினரும் பயன் ்பறறு 
வருகின்ைனர். 

சுைார் 500 மீறைர் தூரைான இந்� 
பாற� ஷசறவ நறட்பைாவிடின், 
இரணடு ஊர்களுககும் இறடயில பய-
ணிபஷபார் யாழ்பபாணம் ்சன்ஷை, 
இபபகுதிககுச் ்சலை ஷவணடும். 
இ�றகாக  சுைார் 40 கிஷைா மீறைர் 

தூரத்ற� ஷைைதிகைாக பயணிககவும் 
ஷநரிடுகிைது.

இந்� இரணடு ஊர்களுககிறடயி-
லும் நிரந்�ர பாைம் அறைபப�றகு, 

சுைார் 1700 மிலலியன் ரூபா நிதி ஒதுக-
கீடு ்சய்யபபடுகிைது. எனினும், இ�ற-
கான பணிகள் இன்னும் ஆரம்பிககபப-
டவிலறை.

�றைைன்னார் விஷேட நிருபர்
 
ைன்னாரில ் டஙகு ஷநாயாளர்கள் 

இனம் காணபபட்டு வருகின்ைறை, 
்வள்ளம் ஷபான்ை காரணஙகளால 
்டஙகு அபாயம் ஏறபடும் ஆபத்து 
நிைவுகிைது. எனஷவ, நுளம்புகள் 
வாழககூடிய இடஙகறள அழித்-
துவிடுைாறு ைன்னார் பிராந்திய 
சுகா�ார ஷசறவகள் பணிபபாளர் 
எச்சரிகறக விடுத்துள்ளார். இது -
பறறி அவர் விடுத்துள்ள அறிகறக-
யில ்�ரிவித்திருபப�ாவது.

நவம்பர் ைா�த்தில எட்டுப ஷபர், -
்டஙகு ஷநாயாளர்களாக அறட-
யாளம் காணபபட்டிருககின்ைனர்.
இன்னும் பைர், இந்� ஷநாய்ககு 

ஆளாகியுள்ள�றகான அறிகுறிகளும் 
்�ன்படுகின்ைன. இன்னும் சிைர்,-
இந்ஷநாயிலிருந்து குணைறடந்தும் 

உள்ளனர். ஷபசாறை 8 ஆம் வட்டா-
ரம், பனஙகட்டிக்காட்டு, எமில-
நகர் ைறறும் சின்னககறட ஆகிய 
பகுதிகளிஷைஷய இந் ஷநாயாளர்கள் 
இனம் காணபபட்டுள்ளனர். 

ைன்னார் பகுதியில �ற்பாழு -
துள்ள சூழ்நிறையில, நுளம்பு 
்பருகும் நிறை காணபபடுகிைது.
எனஷவ, நுளம்பு ்பருகும் இடங-
கறள இலைா்�ாழிபப�றகு முழு 
அளவில முயறசிகக ஷவணடும்.

பாடசாறைச் சூழலகறளயும் 
நுளம்பு ்பருகா� வணணம் 
தூய்றையாக றவத்திருககுைா-

றும்,  ைன்னார் பிராந்திய சுகா�ார 
ஷசறவகள் பணிபபாளர் ரி.விஷனா-
�ன் ஷகட்டுள்ளார்.

கடல சகா்நைளிபபால
படகுகள் நீரில மூழகல;
மீனவர்கள் மீடபு

சடைங்கள் கரை 
ஒதுங்குவைால
பிைவைசவாசிகள் 
அச்சம்

ைாழ. வமைர்
கை்நதுரைைாடல

யாழ். விஷேட நிருபர்
 
யாழ்பபாணம் ைணறடதீவு 

முறனக கடறபரபபில ஏறபட்ட 
கடல ்காந்�ளிபபால, இரணடு 
மீன்பிடிப படகுகள் கடலில 
மூழ்கின. இதில,பயணித்�  மீன-
வர்கறள மீட்ட�ாகவும்  அதி-
காரிகள் ்�ரிவித்�னர். இந்�ச் 
சம்பவம் கடந்� திஙகட்கிழறை 
ைாறை இடம்்பறைது. கடல 
்�ாழிலுககாக படகுகளில ் சன்ை 
குருநகர் மீனவர்களின் படகுகஷள 
இவவாறு கடலில மூழ்கின.

இந்�ச் சம்பவத்ற�யடுத்து 
்�ாழிலுககுச் ் சன்ை ஏறனய மீன்-
பிடிப படகுகள் திரும்பியுள்ளன.

நாகர்ஷகாவில விஷேட நிருபர்

வடைராட்சி கிழககு ்வறறி -
றைகஷகணி ஷகாரியடிப பகுதி -
யில உருககுறைந்� நிறையில 
சடைம் ஒன்று மீட்கபபட்டது.

்பாலிஸாருககு வழஙகப-
பட்ட �கவறையடுத்து ஷநறறு 
(30) இச்சடைம் மீட்கபபட்டது.

வட பகுதி கடறபரபபில 
ைணலகாடு, வல்வட்டித்துறை 
அ�றனத் ் �ாடர்ந்து  ் நடுந்தீவு 
பகுதிகளில மூன்று சடைஙகள் 
கறர்யாதுஙகி ஏறகனஷவ  மீட்-
கபபட்டிருந்�ன. இந்நிறையில, 
்வறறிறைகஷகணியில ஷைலும் 
ஒரு சடைம் கறர்யாதுஙகியி-
ருபபது  இபபகுதியில,்பரும் 
அச்சத்ற� ஏறபடுத்தியுள்ளது.

கர்வட்டி தினகரன் நிருபர்
 
இைஙறகககான ஷ்ஜர்ைன் 

தூதுவர் ஷ�ால்ஜர் ்சயுப, அண-
றையில யாழ். ைாநகர சறப 
மு�லவர் விஸ்வலிஙகம் ைணி-
வணணறன  சந்தித்து கைந்துறர-
யாடினார்.

யாழ். ைாநகர சறபயில இடம்-
்பறை இந்� சந்திபபில, �மிழ் 
ைககளின் நீணடகாை ஷகாரிகறக-
யான சைஷ்டி அடிபபறடயிைான 
தீர்வு, �மிழ் ைககளுககு இறழக-
கபபட்ட அநீதிகளுககு நீதிறயப 
்பைல என்பவறறுககு  ஷ்ஜர்ைன் 
உள்ளிட்ட சர்வஷ�ச சமூகம் உ�வ 
முன்வர ஷவணடு்ைன யாழ்,ஷை-
யர்  ஷகாரிகறக முன்றவத்�ார்.

அத்துடன், யாழ். ைாநகர சறபக-
கும் ஷ்ஜர்ைனியின் பிர�ான நகரஙக-
ளுககும் இறடயில, இரட்றட நகர் 
உடன்படிகறகறய ்சயலபடுவ-
�றகும் உ�வ ஷவணடும் என்றும்  
தூதுவரிடம், மு�லவர் ஷகட்டுக 
்காணடார். இ�ன்ஷபாது,  தூதுவ-
ருககு நிறனவுச்சின்னம் ஒன்றை-
யும் யாழ், ைாநகர ஷையர் அன்ப-
ளிபபாக வழஙகினார்.

மனனார் மாவடடத்தில 17,167 ஏக்கர்
வைல நிைங்கள்  சவள்்ளத்ைால பாதிபபு
ைானிபபாய் தினகரன் நிருபர்

நாட்டில நிைவும் சீரறை காைநிறையால,  ைன்னார் 
ைாவட்டத்தில ்�ாடர்ச்சியாக ைறழ ்பய்து,17ஆயி-
ரத்து 167 ஏககர் வயல நிைஙகள் நீரில மூழ்கியுள்ள�ாக 
ைன்னார் ைாவட்ட  கைநை அபிவிருத்தி உ�வி ஆறண-
யாளர் அ.ைரின்குைார் ்�ரிவித்துள்ளார்.

பைத்� ைறழ ைறறும் ்வள்ளத்தினால ஏறபட்ட 
பயிர் அழிவு ் �ாடர்பில உ�வி ஆறணயாளர் ஷைலும் 
்�ரிவித்��ாவது, ைன்னார் ைாவட்டத்தில காைஷபாக 
்நற்சய்றக நடவடிகறககள் ்வறறிகரைாக ஆரம்-
பிககபபட்டன.ைாவட்டத்தின் 5 பிரஷ�ச ்சயைாளர் 
பிரிவுகளுககுட்பட்ட 13 கைநை ஷசறவகள் நிறையங-
களின் கீழும் இதுவறர சுைார் 33 ஆயிரத்து 994 ஏககர் 
வயல நிைஙகளில ்நற்சய்றக ஷைற்காள்ளப பட்-

டுள்ளது. ஷைலும் சுைார் 20 ஆயிரம் ஏககர் 
வயல நிைஙகள் விற�பபுககாக �யார்ப-
டுத்�பபட்டுமுள்ளன.

இந்நிறையில, ைன்னார் ைாவட்டத்தில 
கடந்� சிை நாட்களாக ்�ாடர்ச்சியாக 
்பய்� அறட ைறழ ைறறும் ்வள்ளத்-
�ால, சுைார் 17ஆயிரத்து 167 ஏககர் வயல 
நிைஙகள் நீரில மூழ்கியுள்ளன. இதில, 
ைாந்ற� ஷைறகு பிரஷ�ச ்சயைாளர் 
பிரிவில 5 ஆயிரத்து 555 ஏககர், முசலி 
பிரஷ�ச ்சயைாளர் பிரிவில 2 ஆயிரத்து 
400 ஏககர், நானாட்டான் பிரஷ�ச ்சயைாளர் பிரிவில 
4 ஆயிரத்து 345 ஏககர், ைடு பிரஷ�ச ்சயைாளர் 
பிரிவில 825 ஏககர், ைன்னார் நகரம் பிரஷ�ச ்சயைா-
ளர் பிரிவில 4 ஆயிரத்து 42 ஏககரில ்நற்சய்றககள் 

ஷைற்காள்ளபபட்டன.இறவ, �றஷபாது 
நீரில மூழ்கியுள்ளன. இற�த் �விர 
்சய்றக பணணபபட்டுள்ள ைரககறிகள் 
ைறறும் ஏறனய உணவுப பயிர்களுககும் 
ைறழ ைறறும் ்வள்ளத்�ால பாதிபபுக-
கள் ஏறபட்டுள்ளன. இ�னால கைககாரர்-
கள் ஷைாசைாகப பாதிககபபட்டுள்ளனர்.
இற�யடுத்து

பயிர் அழிவு ்�ாடர்பில எைது உத்தி-
ஷயாகத்�ர்கள் �கவலகறள திரட்டுகின்-
ைனர்.  பயிர் ஷச� ைதிபபீடுகளும் ஷைற-

்காள்ளபபட்டு வருகின்ைன.
இது ்�ாடர்பில ைாவட்ட அனர்த்� முகாறைத்-

துவ பிரிவுககும் ்�ரியபபடுத்தி உள்ள�ாகவும் அவர் 
கூறினார்.
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me;j ,yf;if 

mile;J nfhs;tjw;F 

rkj;Jtkpd;ikAk; 

ngUe;njhw;Wk; xopf;fg;gl  

Ntz;Lk;. vr;.I.tpahdJ 

1981 ,y; jhd; cyfpy; 

Kjd; Kjyhf milahsk; 

fhzg;gl;lJ. md;W Kjy; 

,w;iw tiuAk;  79.3 

kpy;ypad; Ngu; ,j;njhw;Wf;F 

cs;shfpAs;sdu;. 

mtu;fspy; 36.3 kpy;ypad; 

Ngu; vapl;]; Nehapdhy; 

kuzkile;Js;sdu;. 2020 

Mk; Mz;L ,WjpahFk; 

NghJ 37.7 kpy;ypad; 

Ngu; vr;.I.tpAld; 

capu;thof;$batu;fshf 

,Ue;jdu;. mt;tUlj;jpy; 

khj;jpuk; 1.5 kpy;ypad; Ngu; 

,t;itu]; njhw;Wf;F Gjpjhf 

cs;shfpdu;. me;j tifapy; 

,yq;ifapy; KjyhtJ 

vr;.I.tp njhw;whsu; 

1986 ,y; Kjd; Kjyhf 

milahsk; fhzg;gl;lhu;. 

me;egu; xU ntspehl;ltuhf 

,Ue;j NghjpYk; 1987 ,y; 

KjyhtJ cs;ehl;ltu; 

,j;njhw;Wf;Fs;shdtuhf 

,dk; fhzg;gl;lhu;. 

mjidj; njhlu;e;J 2020 

brk;gu; ,Wjp tiuAk; 

3>994 Ngu; ,j;njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fshfpAs;sdu;. 

mtu;fspy; 93 Ngu; 

rpWtu;fshtu;. MdhYk; 

,e;ehl;by; ,d;W tiuAk; 

583 Ngu; vapl;]pdhy; 

kuzkile;Js;sdu;. 

,jd;gb> 1987 

Kjy; 2020 tiuAk; 

,j;njhw;Wf;Fs;shdtu;fis 

vLj;J Nehf;fpdhy; Mz;fs; 

70 tPjk;> ngz;fs; 30 tPjk; 

vd;wgb 1:2.4 tpfpjkhff; 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sdu;. 

,J 2020 ,y; Mz;fs; 82 

tPjk;> ngz;fs;  18 tPjk; 

vd;wgb 1:4.6 tpfpjkhfg; 

gjpthfpAs;sJ.  

vr;.I.tp itu]hdJ 

ghJfhg;gw;w ghypay; 

njhlu;gpd; %yk; jhd; 

rhjhuzkhdtUf;F 

njhw;WfpwJ. mj;NjhL 

Crp %yk; Nghijg;nghUs; 

J\;gpuNahfj;jpy; <LgLk; 

NghJk; ,j;njhw;Wf;Fs;shd 

jha; fu;g;gkile;jpUf;Fk; 

NghJk; my;yJ gpurtj;jpd; 

NghJk; my;yJ jha;g;ghy; 

Cl;Lk; NghJk; Foe;ijf;F 

,j;njhw;W Vw;glyhk;. ,k;  

%d;W topfs; ClhfNt 

,e;ehl;by; va;l;]; Neha; 

Vw;gLfpd;wJ. Mdhy; fle;j 

gj;J tUlq;fSf;Fk; Nkyhf 

,e;ehl;by; FUjpapd; Clhf 

va;l;]; Neha; Vw;gltpy;iy. 

me;jsTf;F ghJfhg;ghd 

Vw;ghLfSld; FUjp 

ifahsg;gLfpwJ. mjdhy; 

FUjpapd; Clhf ,j;njhw;W 

flj;jg;gLtJ ,e;ehl;by; 

fl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gJ 

Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

,e;j vr;.I.tp ia 2030 

,y; ,e;ehl;by; xopg;gjw;fhf 

95/95 vd;w ,yf;ifia ehk; 

nfhz;Ls;Nshk;. mjhtJ 

,e;ehl;by; ,j;njhw;Wf;F 

cs;shfpAs;Nshupy; 95 

tPjkhNdhiu milahsk; 

fhz Ntz;Lk; vd;gjhFk;. 

mtu;fs; vr;.I.tp 

njhw;Wf;Fs;shfp ,Ug;gij 

mtu;fSf;F njupag;gLj;j 

mtu;fis milahsk; 

fhz;gJ mtrpak;.  mj;NjhL 

mtu;fs; rpfpr;irf;fhf 

cs;thq;fg;glTk;  Ntz;Lk;. 

mt;thW rpfpr;irf;F 

cs;thq;fg;gLgtu;fspy; 

95 tPjkhdtu;fspd; 

clypy; vr;.I.tp 

itui] guPl;rpg;Gf;fspy; 

ntspg;glhjsTf;F kUe;Jfs; 

%yk; Fiwj;J itj;jpUf;f 

Ntz;Lk;. ,t;thwhd 

tplaq;fis csslf;fpaJ 

jhd; ,e;j 95/95 ,yf;fhFk;. 
nghJthf vr;.I.tp 

njhw;Wf;Fs;shfp ,Ug;gtiu 

ntspj;Njhw;wj;ijf; 

nfhz;L milahsk; 

fhzKbahJ. xUtUf;F 

,j;njhw;W Vw;gl;lhy; 

mjw;fhd mwpFwpfs; 

vJTk; ntspg;glhj 

epiyapy; 2 Kjy; 10 

tUlq;fs; tiu tho 

KbAk;. ,jd; tpisthf 

,j;njhw;Wf;Fs;shdtu; 

jkf;F ,j;njhw;W 

Vw;gl;bUg;gij mwpe;J 

nfhs;s khl;lhu;. 

mjdhy; ,t;thwhdtu;fs; 

rhjhuzkhdtu;fs; Nghd;W 

nraw;gLtu;. mjd; tpisthf 

,j;njhw;W NkYk; gyUf;F 

nrd;wiltjw;fhd tha;g;G 

mjpfstpy; epyTfpd;wJ. 

mj;NjhL njhw;Wf;Fs;shfp 

,Ug;gtUld; jtwhd 

ghJfhg;gw;w ghypay; 

njhlu;gpy; <LgLgtUk; 

jhk;  ,j;njhw;Wf;F 

cs;shfp ,Ug;gtUld; 

,r;nraypy; <LgLtijAk; 

mwpe;J nfhs;s Kbahj 

epiyNa fhzg;gLfpd;wJ. 

,J ,j;njhw;W mjpfstpy; 

guTjw;fhd tha;g;igf; 

nfhz;bUf;fpd;wJ. 

mNjNeuk; vr;.I.tp 

njhw;Wf;Fs;shdtu; RfNjfp 

Nghd;W fhzg;gl;lhYk; 

mtuJ epu;gPlzj; njhFjpia 

,t;itu]; rpwpJ rpwpjhf 

jhf;fp gytPdg;gLj;Jk;.  

Mdhy; epu;gPlzj; njhFjp 

gykhf ,Ug;gjhy; jhd; 

itu];> gf;wPupahf;fs; 

kdpjidj; jhf;f Kbahj 

epiyia vjpu;nfhs;fpd;wd. 

Mdhy; mjidj; jhf;fp 

gytPdg;gLj;Jk; gz;ig 

vr;.I.tp nfhz;bUg;gjhy; 

itu];> gf;wPupah jhf;fq;fs; 

,j;njhw;whsu;fSf;F 

,yFthfp tpLk;. mjdhy; 

mtu;fs; mbf;fb 

Neha;fSf;F cs;shtu;. 

,JNt vapl;]; Neha; 

epiyahFk;. vd;whYk; 

fhrNeha;> Gw;W Neha;fs; 

vd;gtw;whYk; $l 

epu;g;gPlzk; gytPdkilAk; 

vd;gij kwe;JtplyhfhJ. 

mjdhy; vr;.I.tp njhw;Wf;F 

xUtu; cs;shfp ,Ue;jhy; 

mjid mtu; mwpe;J 

nfhs;s xNutop vr;.I.tp 

gupNrhjidahFk;. 

mjd; fhuzj;jpdhy; 

,j;njhw;W njhlu;gpy; 

re;Njfk; nfhz;Ls;stu;fSk; 

mjpfkhd egHfSld; 

ghypay; <Lgl;bUg;gtu;fSk; 

Mgj;jhd ghypay; 

eltbf;iffspy; 

<LgLgtHfSk; njhlHr;rpahd 

gupNrhjidfis nra;a 

Ntz;Lk;. mt;thW 

gupNrhjid nra;Ak; NghJ 

jhd; vr;.I.tp njhw;W 

njhlu;gpy; cWjpgLj;jpf; 

nfhs;s KbAk;. njhw;W 

milahsk; fhzg;gl;lhy;> 

,j;njhw;whsu;fSf;F V.Mu;.

up rpfpr;ir mspf;fyhk;.  

mjd; %yk; epu;gPlzj;ij 

kPz;Lk; fl;bnaOg;gp clypy; 

fhzg;gLk; vr;.I.tp itu]; 

msit gupNrhjidfspy; 

fz;Lgpbf;f KbahjsTf;F 

Fiwj;J> Vidatu;fs; 

Nghd;W ,j;njhw;whsu;fSk; 

rhjhuz tho;it 

Nkw;nfhs;sf;$ba epiyia 

Vw;gLj;j  KbAk;.  

mbf;fb itj;jparhiyapy; 

jq;fpapUe;J rpfpr;ir ngw 

Ntz;ba epiyikAk; 

cUthFk;. mtu;fisg; 

guhkupg;gjpYk; neUf;fbfs; 

Vw;glyhk;. ,jd; tpisthf 

,tu;fs; cs uPjpahfTk; 

ghjpf;fg;gLtu;. ,e;Neha; 

epiy capuhgj;ijAk; $l 

Vw;gLj;jptplyhk;. mjdhy; 

vapl;]; epiyia mila 

Kjy; njhw;W epiyapNyNa 

njhw;whsu;fis milahsk; 

fz;L  rpfpr;ir mspg;gjd; 

%yk; mtu;fis rhjhuz 

epiyf;F nfhz;L tuyhk;. 

mjdhy; vapl;]; Neha;  

epiy Vw;gLtijj; jtpu;g;gNj 

vkJ gpujhd Fwpf;NfhshFk;. 

vd;whYk; ,e;ehl;by; 

vr;.I.tp> vapl;]; njhlu;gpyhd 

tpopg;Gzu;T r%fj;jpy; 

FiwthfNt fhz KbfpwJ. 

,J ghypay; njhlu;G %yk; 

guTk; gaq;fu Neha; vd;w 

ghu;itNa kf;fs; kj;jpapy; 

epyTfpd;wJ.  me;j tifapy; 

2016 rdj;njhif Rfhjhu 

Ma;tpy; ntspaplg;gl;l 

Ma;twpf;ifnahd;wpd; gb> 24 

tPjkhd ,isQu;fs; kl;LNk 

vr;.I.tp Fwpj;j tpopg;Gzu;T 

fhzg;gl;lJ. mNjNeuk; 

vr;.I.tp fl;Lg;ghl;Lf;fhd 

Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 

juTfspd;gb> ,j;njhw;Wf;F 

,isQu;fs; cs;shtJ 

mz;ikf; fhykhf mjpfupj;J 

tUtijAk; mtjhdpf;f 

Kbfpd;wJ. 

,t;thwhd epiyapy; 

ghypay; kw;Wk; ,dtpUj;jp 

Rfhjhuk; ntspg;gilahff; 

fijf;fg;glf;$lhj 

xd;whfNt cs;sJ.  

Fwpg;ghf ghlrhiy nry;Yk; 

,sk; guhaj;jpdUf;F ,J 

njhlu;gpy; mwpT+l;lg;glhj 

epiyik ePbf;fpd;wJ. Mdhy; 

,isQu;> Atjpfs; ,J 

njhlHghd tplaq;fis 

mwpe;J nfhs;sNt tpUk;Gtu;.  

g+g;giljy; fhyg; gFjpapy; 

rpWtHfs; kj;jpapy; Vw;gLk; 

N`hHNkhd; khw;wq;fSk; 

,jw;F fhuzkhf mikfpwJ. 

,NjNtis> ,t;thwhd 

tplaq;fs; mtHfs; Njl 

Kaw;rpf;Fk; NghJ mjw;fhd 

rupahd gjpy;fis ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd Kiwahd 

Clfq;fs; mikg;Gfs; 

,y;yhjjhy; Kf;fpakhf 

ngw;NwhHfs; my;yJ 

MrpaHfsplk; ,J njhlHgpy; 

Nfl;L njupe;J nfhs;tjw;F 

jaf;fk; fhl;Lk; fyhrhu 

jilfs; fhzg;gLtjdhy; 

mtu;fs; ,izajsq;fspy; 

,it njhlu;gpy; NjLtjw;F 

Kaw;rp nra;thHfs;. 

vt;thwhapDk;> 

,izaj;jsq;fspy; 

fhzg;gLk; jfty;fspy; 

ek;gfj;jd;ik FiwthfNt 

fhzg;gLfpwJ. MdhYk;  

rpy ,isQu;fs; me;j 

ek;gfj; jd;ikaw;w 

jfty;fspd; mbg;gilapy; 

nraw;glTk; Kaw;rpf;f 

$Lk;. ,JTk; ,j;njhw;W 

,isQu;fs; kj;jpy; 

mjpfupf;ff; fhuzkhf 

mikayhk;. mjdhy; 

vkJ ,sk; guhaj;jpdupd; 

MNuhf;fpag; ghJfhg;igf; 

fUj;jpy; nfhz;L ghypay; 

kw;Wk; ,dtpUj;jp 

MNuhf;fpak; Fwpj;J 

mtu;fSf;F rupahd 

jfty;fis toq;FtJ 

kpfTk; mtrpak;. ,J 

njhlu;ghd Nritfis 

ghypay; Neha;fs; njhlu;ghd 

rpfpr;ir epiyaq;fspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Fwpg;ghf vr;.I.tp njhw;W 

njhlu;gpy; ehl;bYs;s 

ghypay; Neha; rpfpr;ir 

epiyaq;fspy;  ,ytrkhfg; 

gupNrhjidiar; nra;J 

nfhs;syhk;. vtuJ 

gupNrhjid tpguq;fSk; 

gfpuq;fg;gLj;jg;gl 

khl;lhJ. ,j;njhw;W 

cWjpahfpd;wtu;fSf;F 

Kw;wpYk; ,ytrkhfNt 

rpfpr;irAk; mspf;fg;gLk;. 

mjpYk; vt;tpj ghugl;rKk; 

fhl;lg;gl khl;lhJ. mjdhy; 

mr;rkpd;wp Kd;te;J ve;j 

NtisapYk; vr;.I.tp 

gupNrhjidia vtUk; 

nra;J nfhs;syhk;. 

ghypay; Neha;fs; rpfpr;ir 

epiyaq;fshdJ> jdpNa 

ghypay; Neha;fSf;fhd 

gupNrhjid nra;Ak; 

epiyaq;fs; my;y.  ,q;F 

fu;g;gpzp ngz;fs;> ntspehl;L 

Ntiytha;g;Gf;F nry;gtu;fs; 

cs;spl;l gy jug;gpdUk; 

tUifje;J Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;fpd;wdu;. 

,NjNtis vr;.I.tp 

njhlu;gpy; Rakhf tPLfspy; 

gupNrhjid nra;J 

nfhs;tjw;fhd Vw;ghLfSk; 

nra;ag;gl;Ls;sd. ,jd; 

epkpj;jk; 071-6379192 

vd;w mtru njhiyNgrp 

,yf;fj;jpd; Clhfj; 

njhlu;G nfhz;L Ra 

gupNrhjid rhjdj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;NjhL 

njhw;W cWjpahdhy; mJ 

njhlu;ghd rpfpr;ir Fwpj;j 

njspTfisAk; ,e;j mtru 

njhiyNgrp miog;gpd; 

Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,jid tplTk; www.
know4sure.lk vd;w 
,iza jsj;jpd; Clhf 

Kw;gjpit Nkw;nfhz;L 

Nritfisg; ngwyhk;. 

,J njhlu;gpy; Nkyjpfj; 

jfty;fs; Njitg;gLgtu;fs; 

0703633553> 0112 667163 

Mfpa ,yf;fq;fspd; 

Clhfj; njhlu;G 

nfhz;L Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. vd;whYk; 

2019 ,y; ,j;njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fshf 439 Ngu; 

milahsk; fhzg;gl;ldu;. 

Mdhy; 2020 ,y; 363 Ngu; 

jhd; ,j;njhw;whsu;fshf 

milahsk; fhzg;gl;ldu;. 

,j;njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fshf  

milahsk; 

fhzg;gLgtu;fspd; 

vz;zpf;ifapy; tPor;rp 

Vw;gl;bUg;gjhf ,jidf; 

fUj KbahJ. khwhf 

nfhtpl; 19 njhw;W fhuzkhf 

vr;.I.tp  gupNrhidia 

itj;jparhiyapy; khj;jpuk; 

kl;Lg;gLj;jhky; gy 

ntspaplq;fSf;F nrd;Wk; 

Nkw;nfhz;Nlhk;. khwhf 

nfhtpl; 19 njhw;W fhuzkhf 

rpy re;ju;g;gq;fspy; 

me;eltbf;ifia 

Nkw;nfhs;s Kbahj 

epiyikAk; Vw;gl;lJ.   

rpy re;jHg;gq;fspy; 

me;eltbf;ifia 

Nkw;nfhs;s Kbahj 

epiyikAk; Vw;gl;lJ.  

mj;NjhL ,j;njhw;W 

njhlu;gpy; Rakhf tpUk;gp 

gupNrhjid nra;J 

nfhs;s tpUk;Ggtu;fs; 

nfhtpl; 19 fl;Lg;ghLfs; 

fhuzkhf gupNrhjid   

epiyaq;fSf;F tu Kbahj 

epiyikf;Fk; cs;shfpdu;. 

,t;thwhd fhuzq;fspdhy; 

jhd; ,j;njhw;whsu;fshf 

milahsk; 

fhzg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;ifapy; tPo;r;rp 

Vw;gl;lJ. mjdhy; 2030 

,y; ,e;ehl;by; vapl;i] 

xopg;gjhapd; nfhtpl; 

19 ngUe;njhw;iwAk; 

tpiuthf fl;Lg;gLj;jpahf 

Ntz;bAs;sJ. 

,tw;iwf; fUj;jpy; 

nfhz;L nraw;gLtNj 

,d;iwa mtruj; 

NjitahFk;.

Vw;wj;jho;it 
Nghf;FNthk;> 
va;l;i] KbTf;Ff; 
nfhz;LtUNthk;> 

itui] Njhw;fbg;Nghk;...
1998 Mk; Mz;L njhlf;fk; 

xt;nthU Mz;Lk; brk;gu; 
Kjyhk; jpfjp cyf 
kf;fs; va;l;]; jpdj;ij 
mD\;bf;fpd;wdu;. md;W 
njhlf;fk; ,d;W tiu mjpf 
kdpj capu;fis fhTnfhz;l 
itu]; njhw;W vr;.I.tp. 
MFk;. mJ vz;zpf;ifahf 
37 kpy;ypaDf;F mjpfk;. 
40 Mz;Lfshf vr;.I.tp. 
itu]{ld; Nghuhb tUk; 
kdpj Fyk; jw;NghJ me;jg; 
Nghuhl;lj;jpd; 5 MtJ 
jrhg;jj;jpy; Eiofpd;wdu;. 
,Jtiu me;jg; Nghuhl;lj;jpy; 
ngw;w ntw;wpfs; gythFk;. 
vr;.I.tp. itu]; 

Kjy; Kiw cyFf;F 
ntspf;nfhz;Ltu 
mbg;gilahdJ 1981 Mk; 
Mz;L If;fpa mnkupf;fhtpd; 
nyh]; VQ;ry; efupy; 
,isQu;fspil gutpa 
rw;W mrhjhuzkhd 
Neha;fshFk;. ,jpy; 
gpujhd ,lj;ij ngw;wJ 
pneumocystis carinii vd;w 
epNkhdpahthFk;. mNjNghd;W 
rpy ,isQu;fspilNa 
cytomegalo viral infection 
kw;Wk; re;ju;g;gthj njhw;iw 
(Opportunistic Infection) fhz 
Kbe;jJ.
,jid njhlu;e;J 

Muha;e;jNghJ 
,e;j ,isQu;fs; 
xUghYwtpdu;fs; vd;gJ 
njupe;jJ Kf;fpakhdjhFk;.
,jw;F %d;W 

Mz;LfSf;F gpd; mjhtJ 
1984 ,y; Neha;j;njhw;W 
milahsk; fhzg;gl;lNjhL 
mJ vr;.I.tp vDk; kdpj 
Nehnajpu;g;G rf;jpia 

Fiwj;jpLk; itu]; 
vd;W ngauplg;gl;lJ. 
,e;j itui] cyFf;F 
milahsg;gLj;jpa nfstuk; 
nuhgl; nfNyh kw;Wk;                 
Y}f; nkhd;nlf;dpau; vd;w 
,U tpQ;Qhdpfis rhUk;. 
vr;.I.tp itu]; guTtJ 
Mgj;jhd ghYwT nraw;ghL> 
,uj;jk; %yk; kw;Wk; jhaplk; 
,Ue;J NrAf;F khj;jpuk; 
vd;gJ Kf;fpakhFk;. 
,jpy; mjpf Mgj;Jf;Fupa 
gpupTfspy; tpiuthf 
guTtjd; fhuzkhf KO 
cyf kf;fSk; mjpf 
Mgj;Jf;F cs;shfpdu;. 
Fwpg;ghf Fiwe;j tUkhdk; 
cila Mgpupf;f ehLfs; 
vr;.I.tp njhw;wpdhy; mjpfk; 
ghjpf;fg;gl;ld.  
2030 Mk; Mz;L va;l;]; 

njhw;iw xopg;Nghk; 
vd;w njhdpg;nghUspy; 
NghuhLtNjhL> ,yq;ifiar; 
Nru;e;j ehk; mjid 2025 
Mk; Mz;L KbTf;Ff; 
nfhz;LtUk; rthiy 
ifapy; vLj;Js;Nshk;. 
nfhtpl;-19 njhw;wpdhy; rw;W 
gpd;dilit re;jpj;jNghJk;> 
cWjpahd gpd;thq;fhj 
Kaw;rp ,e;j rthiy ntw;wp 
nfhs;tjw;F fhuzkhf 
,Uf;Fk; vd;gjpy; re;Njfk; 
,y;iy.
,jw;fhf ehk; 95 

Kk;Kid %Nyhghaj;ij 
gad;gLj;JfpNwhk;. 
,jd; KjyhtJ 95 ,y; 
$wg;gLtJ r%fj;jpy; 
tho;fpd;w njhw;whsu;fspy; 
Fiwe;jgl;rk; E}w;Wf;F 95I 
milahsk; fhz Ntz;Lk; 
vd;gjhFk;. ,uz;lhtJ 95 
$wg;gLtJ milahsk; 
fhzg;gl;l njhw;whsu;fspy; 
Fiwe;jJ E}w;Wf;F 95I 
itu]; vjpu;g;Gf;fhf 
<LgLj;jg;gl Ntz;Lk;. 
%d;whtJ 95 $wg;gLtJ 
mt;thW rpfpr;ir toq;fg;gl;l 
njhw;Wf;Fs;shdtu;fspy; 95 
Ngupd; clYf;Fs; itu]; 
msT g+[;ak; msTf;F 
Fiwj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gjhFk;. itu]; msT 
g+[;ak; Md gpd; me;j 
egUf;F Vidatu;fSf;F 
njhw;iw Vw;gLj;Jk; jpwd; 
g+[;ak; my;yJ kpfTk; 
FiwtNjhL> mtu; rhjhuz 
egu; Nghd;W KOikahd 
MAs; fhyj;ij tho KbAk;. 
vr;.I.tp. itui] 

xopg;gjw;F 
gad;gLj;jg;gLfpd;w gpujhd 
MAjk; itu]; vjpu;g;G 
kUe;jhFk;. ,e;j itu]; 
gpupTfs; ,Ug;gNjhL> ,jid 
kdpjg; gad;ghl;Lf;fhf 
gad;gLj;jg;gl;lJ 2004 

Mk; Mz;L njhlf;fkhFk;. 
md;W njhlf;fk; ,d;W 
tiu kpy;ypad;  fzf;fhd 
capu;fis ghJfhg;gjw;F 
,e;j kUe;jpdhy; 
Kbe;Js;sJ. ngUk;ghYk; 
gad;ghl;Lf;F trjpahf 
jdp khj;jpiuahf (Combine 
Pills) my;yJ nfhk;igd; 
nlg;yl; Mf ghu;f;f 
Kbfpd;w ,e;j kUe;J 
,yq;ifapy; milahsk; 
fhzg;gl;l midj;J 
njhw;Wf;Fs;shdtu;fSf;Fk; 
,ytrkhf toq;fg;gLfpwJ. 
,e;j kUe;Jfis Fwpg;gpl;l 
msit kUj;Jtu;fspd; 
gupe;Jiuf;F mika 
tho;ehs; KOtJk; ngWtJ 
KOikahd MNuhf;fpakhd 
tho;nthd;iw fopf;Fk; 
jpwd; Nghd;W itu]; 
mLj;jtu;fSf;F njhw;WtJk; 
jLf;fg;gLfpwJ. 
,e;j Neha;j; njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fs; vg;NghJk; 
rpwg;G kUj;Jtu;fspd; 
Nrhjidf;F 
cl;gLj;jg;gLtNjhL mtu;fs; 
kpf mNuhf;fpakhd kw;Wk; 
ngUk;ghYk; tof;fkhd 
tho;it thOk; rhjhuz 
xUtuhf kpff; FWfpa 
fhyj;jpy; khWfpwhu;fs;. 
ehshe;j Ntiy> tpisahl;L 
nraw;ghLfs; Nghd;W 
rhjhuz ghYwtpy; 
gps;isfis ngWtjw;F ve;j 
xU jlq;fYk; ,y;iy.  
Njrkhf xd;wpize;J Nky; 

Fwpg;gplg;gl;l Vw;wj;jho;it 
Nghf;fp> vr;.I.tp/ va;l;]
{f;F vjpuhd Nghiu 
mZFtjhapd; 2025 ,y; 
,yq;ifapy; ,Ue;J 
vapl;i] KbTf;Ff; 
nfhz;LtUk; ,yf;if 
vl;LtJ fbdkhd xd;whf 
,Uf;fhJ.

ghy;tpid Rfhjhuk; kw;Wk; 
vr;.I.tp. va;l;]; njhlu;khd 

rpwg;G kUj;Jtu;
rpj;uhd; `JUrpq;f

jiytu;> ,yq;if ghy;tpid 
Rfhjhu kw;Wk; vr;.I.tp. 

va;l;]; kUj;Jt tpQ;Qhdk; 
njhlu;gpyhd tpQ;Qhdpfs; 

rq;fk;

Vw;wj;jho;itAk; vapl;i]Ak; 
KbTf;Ff; nfhz;LtUNthk;

2030 ,y; vapl;]; mw;w ,yq;if:
vr;.I.tp fl;Lg;ghl;L eltbf;iffSf;F 
ngUe;jilf;fy;yhf nfhtpl; njhw;W

If;fpa ehLfs; 
rdj;njhif epjpak;
If;fpa ehLfs; rigapd; Xu; Jiz 

epWtdNk If;fpa ehLfs; rdj;njhif 

epjpakhFk;. ,J ,dtpUj;jp kw;Wk; 

ghypay; Rfhjhuk; njhlu;ghd gzpfis 

Kd;ndLf;fpd;wJ.  Fwpg;ghf ghypay; 

kw;Wk; ,dtpUj;jp cupikffs; 

mbg;gil kdpj cupikfSf;Fs; 

mlq;Fk; xU tplakhf cs;sJ. 

xt;nthUtUk; jk; ghypay; kw;Wk; 

,dtpUj;jp Rfhjhuj;ijg; guhkupj;Jf; 

nfhs;tjw;fhd cupik> ghJfhg;ghd 

ghypay; cwtpy; <LgLtjw;fhd 

cupik> ghypay; njhw;W Neha;fis 

jtpu;j;Jf; nfhs;sy;> Foe;ijfisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,ilntspia 

jPu;khdpj;jy; Nghd;w cupikfis 

midtUk; nfhz;bUfpd;wdu;. 

,e;j cupikfs; cWjpg;gLj;jg;gl 

Ntz;Lk; vd;gJ vkJ Kf;fpakhd 

Fwpf;Nfhs;fshFk;. vr;.I.tp 

,jDs; mlq;Fk; xU tplakhfNt 

Nehf;fg;gLfpd;wJ. vy;NyhUila 

MNuhf;fpag; ghJfhg;ig cWjp nra;a 

rupahd jfty;fs; xt;nthUtiuAk; 

nrd;wila Ntz;Lk;. ,jd; epkpj;jk; 

If;fpa ehLfs; rdj;njhif epjpaj;jd; 

,yq;if mYtyfk; Rfhjhuk;> fy;tp 

mikr;Rf;fs; mlq;yhf ,j;JiwAld; 

rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fSld; 

,ize;J gzpahw;wp tUtJ njupe;j 

tplakhFk;. nfhtpl; ngUe;njhw;W 

fhyg;gFjpapYk; vr;.I.tp njhw;Wf;fhd 

Mgj;J mjpfk; fhzg;gLk; r%fq;fs; 

gpd;js;sg;glhjpUg;gij cWjp 

nra;a If;fpa rdj;njhif epjpak; 

- ,yq;ifapy;> mtHfSf;fhd 

Rfhjhu nghjpfis toq;fp ,e;j 

r%fq;fSf;fhd Mjutpid toq;fpaJ.

mz;ikapy; MZiw ghtid 

njhlHghd tpopg;GzHit Vw;gLj;j 

jkpo; Nkil ehlf fhnzhsp 

xd;iw ntspapl;lJ. ,J Fwpj;J 

NkYk; jfty;fis mwpe;J nfhs;s 

If;fpa ehLfs; rdj;njhif epjpak; 

,yq;ifapd; ,izaj;jsj;jpy; my;yJ 

A+bAg; gf;fj;ijg; ghHf;fTk;. www.
srilanka.unfpa.org

https://www.youtube.com/
watch?v=mpBsnghIqfw&t=1s

itj;jpaH jf;\hapdp 
kNfe;jpuehjd;

tpNrl itj;jpa epGzH - 
ghypay; Rfhjhuk; kw;Wk; 

vr;.I.tp. kUj;Jtk;
Njrpa ghypay; Neha; 

kw;Wk; va;l;]; fl;Lg;ghl;L 
gpupT> nfhOk;G - 10

gpup];fpyh mUs;gpufhrk;
Innovation Assistant
If;fpa ehLfs; 

rdj;njhif epjpak;
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mwpKfk;
cyf va;l;]; jpdk; 1988 Mk; Mz;L 

njhlf;fk; xt;nthU Mz;Lk; brk;gu; 01 

Mk; jpfjp mD\;bf;fg;gLfpwJ. HIV/ va;l;]; 

njhlu;gpy; mwpt+l;ly;> tpspk;G epiyg;gLj;jy; 

kw;Wk; ghFgLj;jpg; ghu;j;jy;fSf;F 

rthy; tpLg;gJ kw;Wk; Neha;j; njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fSf;F cjTtJ ,e;j jpdj;jpd; 

,yf;fhFk;. HIV Neha;j; njhw;whsu;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ij cau;j;Jtjw;fhf cyf 

va;l;]; jpdk; kpf Kf;fpakhdJ. ,k;Kiw 

cyf va;l;]; jpd njhdpg;nghUs; %yk; 

cynfq;Fk; va;l;]; Nghd;W Vida Neha;j; 

njhw;Wfis Vw;gLj;Jk; gpujhd fhuzpahf 

milahsk; fhzg;gl;bUf;Fk; Vw;wj;jho;it 

KbTf;Ff; nfhz;LtUk; Kf;fpa Njitia 

ntspg;gLj;JfpwJ.

nfhtpl;-19 ngUe;njhw;Wf;F kj;jpapy; 2030 

,y; va;l;]; njhw;iw KbTf;Ff; nfhz;LtUk; 

,yf;if miltjw;F Vw;gl;bUf;Fk; rthiy 

ntw;wp nfhs;tjw;F Gjpa Kaw;rpfs; 

mtrpakhf cs;sJ. HIV I jLj;jy;> 
gupNrhjid> rpfpr;ir kw;Wk; guhkupg;G 

Nritf;fhf midtUf;Fk; rkkhd tha;g;G 

,Ug;gij ehk; cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. 

NkYk; HIV itu]; kw;wtu;fSf;F guTtij 

jLg;gjw;F HIV njhw;whsu;fspd; Rfhjhuj;ij 

Nkk;gLj;JtJ kw;Wk; mtu;fSf;F itu]; 

vjpu;g;G kUe;Jfis tpiuthf toq;FtJk; 

kpf Kf;fpakhFk;.  

tpspk;Gepiyg;gLj;jy; kw;Wk; ghFgLj;jp 

ghu;f;Fk;NghJ Vw;gLfpd;w Vw;wj;jho;T 

fhuzkhf HIV Neha; njhw;Wk; tha;g;G 
mjpfupg;gNjhL HIV cld; tho;fpd;wtu;fs; 

va;l;]; rhu;e;j Neha; fhuzkhf capupof;Fk; 

rhj;jpaf;$Wk; mjpfupf;fpwJ. Fiwthd 

kw;Wk; rkj;Jtkw;w murpay; mu;g;gzpg;G> 

xJf;fPL> nfhs;if kw;Wk; Rfhjhu Nrit> 

tpspk;Gepiyg;gLj;jg;gl;l FOf;fSf;F Rfhjhu 

trjpfis ngw;Wf;nfhs;tJ jLf;fg;gLtNjhL 

ehl;by; HIV eyd;Gup Nritfspd; juj;ij 

cau;j;Jk; Kf;fpa jilahf nraw;gLfpwJ. 

nfhtpl;-19 itu]; njhw;W fhuzkhf HIV 
Neha;j; njhw;Ws;stu;fSf;F Fiwthd 

Kf;fpaj;JtNk fpilj;jpUg;gNjhL 

nfhtpl; rhu;e;j gazf; fl;Lg;ghLfs; HIV 
gupNrhjidfSf;F vjpu;kiwahd jhf;fj;ij 

nrYj;jpAs;sJ.

cyfshtpa Gs;sptpguq;fs;
1. 1981 Mk; Mz;L HIV njhw;W Muk;gpj;jJ 

njhlf;fk; jw;NghJ tiu cynfq;Fk; 79.3 

kpy;ypad; kf;fs; HIV njhw;Wf;Fs;shfp 
,Ug;gNjhL 36.3 kpy;ypad; Ngu; va;l;]; 

rhu;e;j Neha;fshy; capupoe;Js;sdu;. 

2020 Kbtpy; 37.7 kpy;ypad; Ngu; HIV 
cld; tho;tNjhL> me;j Mz;by; 1.5 

kpy;ypad; Gjpa njhw;whsu;fs; milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sdu;.

2. nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W HIV Nritfs; 

nkJtiltjw;F kw;Wk; HIV ,w;fhf 
nghJ Rfhjhu nraw;ghLfs; Fiwtjw;F 

fhuzkhfpAs;sJ. ,e;j ghjfkhd 

tpisTfs; fhuzkhf Gjpa HIV njhw;W 
mjpfupg;G kw;Wk; HIV rhu;e;j kuzq;fs; 

mjpfupg;gij jtpu;j;J UNAIDS %yk; 

epWtg;gl;Ls;s Kd;nkhopag;gl;l Gjpa 95-

95-95 ru;tNjr ,yf;if vl;Ltjw;F> ehk; 

fLikahf Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. 

   

,yq;ifapd; epiy
1. Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; jLg;G 

Ntiyj;jpl;lk; kw;Wk; Rfhjhu mikr;R 

%yk; 2030 Mk; Mz;lhFk; NghJ 

va;l;]; njhw;iw KbTf;Ff; nfhz;L 

tUtjw;F mwptpj;Js;sJ. ,e;j 

,yf;if g+u;j;jp nra;tjw;F HIV cld; 

tho;fpd;w Ml;fspy; 95% I milahsk; 

fhZjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

mtu;fspy; 95% Mdtu;fs; rpfpr;iria 

Muk;gpj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

2. ,Uf;fpd;w rpfpr;irfs; fhuzkhf 

HIV njhw;W> fl;Lg;gLj;j KbAkhd 

ehl;gl;l Neha; epiyahf khwpAs;sJ. 

HIV f;F Kiwahd rpfpr;irAld;> 

,uj;jj;jpy; cs;s itu]; msTk; 

kpfTk; Fiwthd msTf;F khwpa 

gpd;> Neha;j; njhw;Wf;F cs;shdtu;fs; 

rhjhuz tho;T xd;Wf;F neUf;fkhd 

tho;nthd;iw tho KbAk;. mNjNghd;W 

mtu;fsplk; ,Ue;J njhlu;e;Jk; Neha; 

guthJ.

3. ,yq;if HIV guty; Fiwthd ehlhf 

,Ue;jNghJk; HIV njhw;Wf;F cs;shd 

Nehahsu;fspd; Gjpjhf milahsk; 

fhZk; vz;zpf;if gbg;gbahf 

mjpfupj;J tUfpwJ. vt;thwhapDk;> 2020 

,y; 360 HIV njhw;whsu;fs; milahsk; 

fhzg;gl;bUg;gNjhL mJ 2019 Mk; 

Mz;by; milahsk; fhzg;gl;l 439 

Nehahsu;fis tpl ngUk; tPo;r;rpahFk;. 

,e;j tPo;r;rpf;F fhuzk; ngUk;ghYk; 

nfhtpl;-19 epiyikapy; tpjpf;fg;gl;l 

gazf; fl;Lg;ghL HIV gupNrhjid 

eltbf;iffSf;F Vw;gl;l ghjpg;ghf 

,Uf;ff;$Lk;.

4. HIV njhw;W xUtuplk; ,Ue;J 
kw;nwhUtUf;F guTk; Kiwfs;

• HIV njhw;Wf;Fs;shd xUtUld; 
ghJfhg;gw;w ghYwT njhlu;ig 

itj;jpUj;jy;>

• njhw;Wf;Fs;shdtupd; ,uj;jk; Clhf> 

kw;Wk;

• njhw;Wf;Fs;shd jhaplk; ,Ue;J 

Foe;ijf;F guTjy;.

 ,jpy; ,yq;ifapy; HIV gutypy; 96% 
MdJ ghJfhg;gw;w ghYwT %yNk 

,lk;ngw;Ws;sJ.     

5. ghJfhg;gw;w ghYwtpy; <LgLk; ve;j 

xUtUf;F HIV njhw;Wk; mr;RWj;jy; 

,Uf;fpd;wNghJk;> Mz;fSld; ghypay; 

uPjpapy; ,izfpd;w Mz;fSf;F> ghypay; 

njhopyhsu;fSf;F> Nghijg;nghUs; 

Crpia nrYj;Jfpd;wtu;fSf;F> 

flw;fiu rhu;e;j njhopyhsu;fSf;F> 

ghy;khw;W ngz;fSf;F kw;Wk; 

rpiwr;rhiyfspy; cs;s egu;fSf;F 

mtu;fspd; Fwpg;gplj;jf;f mjpf 

mghafukhd gof;ftof;fq;fs; 

fhuzkhf HIV njhw;Wk; Mgj;J 

mjpfupf;ff;$Lk;. Mz; xUghYwtpy; 

<LgLgtu;fs; ,ilNa HIV njhw;W 
guty; mz;ikf; fhyj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f 

mstpy; mjpfupj;Js;sJ. Gjpa HIV 
Neha; mtjhdpg;gpy; ngUk;ghyhdtu;fs; 

Mz;fs; vd;gNjhL ngz;fs; Mz;fs; 

vz;zpf;ifapy; 1:5 MFk;.

6. HIV itu]; ehl;Lf;Fs; guTtij 

jLg;gjw;fhf tpiuthf Neha; 

mtjhdpg;G kw;Wk; rpfpr;ir toq;fy; kpf 

Kf;fpakhdJ vd;gjhy; njhw;Wf;Fs;shd 

Nehahsu;fis milahsk; fz;L 

rpfpr;iria Muk;gpg;gjd; %yk; 

ehl;Lf;Fs; HIV gutiy Fiwf;f 

KbAk;. Neha; mtjhdpg;ig 

mjpfupg;gjw;F Njrpa nraw;jpl;lj;jpd; 

%yk; tpiuthd HIV gupNrhjid kw;Wk; 

Ra HIV gupNrhjidia mwpKfk; nra;J 

HIV gupNrhjidf;fhf mjpf trjpfs; 

toq;fg;gl;Ls;sd. 

7. ,yq;iff;Fs; ehL KOtJk; 

epWtg;gl;bUf;Fk; 41 ghy;tpid Neha; 

rpfpr;ir %yk; HIV Nrhjid kw;Wk; 

rpfpr;ir Nritfs; toq;fg;gLfpwJ. 

jw;NghJ ,yq;ifapy; njhw;whsu;fspy; 

70% f;F jkJ HIV Neha; epiy 

njuptNjhL 83% f;F rpfpr;ir 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mtu;fspy; 91% 
Mdtu;fsplk; ,uj;jj;jpy; itu]; msT 

kpff;Fiwe;j msT Fiwtile;Js;sJ. 

8. NkYk; Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; 

jLg;G Ntiyj;jpl;lk; mur rhu;gw;w 

epWtdq;fSld; xd;wpize;J 

nraw;gl;L mjpf mtjhdj;jpw;Fupa 

kf;fs; kw;Wk; Mgj;jpw;F ,yf;fhff; 

$ba FOf;fSf;fhf HIV gupNrhjid 

kw;Wk; HIV Neha;j;jLg;G Nritfis 

toq;FfpwJ. mjpf mtjhdj;jpw;Fupa 

kf;fs; njhlu;gpy; r%fj;jpy; ,Uf;Fk; 

khWgl;l rpe;jid ,e;jf; FOf;fsplk; 

neUq;Ftjw;F cs;s gpujhd jilahf 

,Ug;gNjhL ,e;jj; jilia nty;tjw;F 

midtUf;Fk; rkkhd cupik kw;Wk; 

Rfhjhu trjpfSf;F tha;g;G toq;FtJ 

kpf Kf;fpakhFk;.

9. MZiw kw;Wk; vz;nza; nghUl;fis 

,ytrkhf toq;FtJ jtpu> ghy;tpid 

Neha; rpfpr;ir epiyaq;fSf;F 

tUfpd;w thbf;ifahsu;fSf;F 

Kd;$l;ba (PrEP) kw;Wk; gpd; (PEP) 
Neha; rpfpr;ir Nghd;w etPd HIV jLg;G 
Kiwfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F tha;g;G 

toq;fg;gl;Ls;sJ.

10. nfhtpl;-19 ngUe;njhw;Wf;F kj;jpapy; 

$l ghy;tpid Neha; rpfpr;ir 

epiyaq;fSf;F tUfpd;wtu;fSf;F 

kw;Wk; HIV njhw;whsu;fSf;F 

njhlu;r;rpahd Nrit toq;fy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. vt;thwhapDk;> 

,e;jf; fhyg;gFjpapy;> rpfpr;ir 

epiyaq;fSf;F Nehahsu;fs; tUtJ 

Fiwe;jpUg;gNjhL kf;fspila nrd;W 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w gupNrhjid 

nraw;ghLfSf;Fk; mjpf neUf;fb 

Vw;gl;Ls;sJ.

Kf;fpa nra;jpfs;
1. ghJfhg;gw;w ghYwT njhlu;Gfspy; 

<LgLfpd;w ve;j xUtUf;Fk; 

HIV njhw;Wk; tha;g;G cs;sJ. 

mjdhy; ghJfhg;gw;w njhlu;Gfis 

itj;jpUf;fpd;w midtUk; HIV 
gupNrhjidf;fhf <LgLtJ Kf;fpak;. 

• ,yq;ifapy; HIV guTk; gpujhd 

Kiwahf ghJfhg;gw;w ghYwTj; 

njhlu;G cs;sJ. mjdhy; 

ghJfhg;gw;w ghYwTj; njhlu;Gfspy; 

<LgLfpd;w xUtUf;F HIV njhw;Wk; 
Mgj;J cs;sJ. Mdhy; rpyuJ 

mgj;jhd elj;ijfshy; mtu;fSf;F 

HIV njhw;W guTk; Mgj;J 

mjpfupf;ff;$Lk;.

2. ,Uf;fpd;w rpfpr;irfs; fhuzkhf HIV 
Neha;> fl;Lg;gLj;j KbAkhd ehl;gl;l 

Neha; epiy xd;whf khwpAs;sJ.  

• HIV njhw;Wf;fhf Kiwahd 

rpfpr;iria ngWk; 

njhw;Wf;Fs;shdtu;fspd; 

,uj;jj;jpy; cs;s itu]; msT 

milahsk; fhz Kbahj msTf;F 

Fiwe;j gpd;> Neha;j; njhw;Wf;F 

cs;shdtu;fSf;F tof;fkhd 

tho;Tf;F neUq;fpa tho;nthd;iw 

elj;j KbAk; vd;gNjhL mtu;fsplk; 

,Ue;J njhlu;e;J Neha; guthJ. HIV 
gupNrhjidia Nkw;nfhs;tjd; %yk; 

Neha; epiyia milahsk; fz;L 

rpfpr;irapy; <Lgl KbAk; vd;gjhy; 

jaf;fk; ,d;wp HIV gupNrhjidia 

nra;tJ Kf;fpak;.   

3. HIV njhlu;gpy; mgfPu;j;jp kw;Wk; ghFghL 

fhl;Ltjw;F vjpuhf NghuhLtjd; %yk; 

HIV gupNrhjidf;fhd jFe;j #oy; 

xd;iw toq;f Ntz;Lk;.

• ghJfhg;gw;w ghYwtpy; <LgLfpd;w 

ve;j xUtUf;Fk; HIV njhw;w KbAk; 

vd;gjhy;> mJ “jtwhd elj;ij 

cs;stu;fSf;F khj;jpuk; Vw;gLfpd;w 

Nehahf” ghu;f;ff; $lhJ.

• HIV njhlu;gpy; mgfPu;j;jp kw;Wk; 

ghFgLj;jpg; ghu;g;gjd; fhuzkhf 

kf;fs; HIV ,w;fhf gupNrhjpg;gjw;F 
jaf;fk; fhl;Lfpd;wdu;. 

• HIV itu]; njhlu;gpy; mjpf 

mtjhdk; cilatu;fs; HIV 
Nritfis Nehf;fp mioj;J 

tUtjw;F HIV njhlu;gpy; mgfPu;j;jp 

kw;Wk; ghFghL fhz;gpg;gjw;F vjpuhf 

nraw;gLtJ kpf Kf;fpakhFk;.

vjpu;fhy nraw;ghLfs;
 nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W fhuzkhf 

Vw;gl;bUf;Fk; ghupa rthy;fs; fhuzkhf 

2030 Mk; Mz;lhFk;NghJ va;l;]; Nehia 

xopg;gjw;F ehl;Lf;F fPOs;s Gjpa 

nfhs;iffs; mtrpakhFk;.

1. nfhtpl;-19 ngUe;njhw;Wf;F ,ilNa 

cau; epiyapyhd HIV/ ghy;tpid Neha; 

rpfpr;ir Nritfis elj;jpr; nry;yy;.

2. kdpj cupikfSf;F kjpg;gspj;J kw;Wk; 

tpspk;Gepiyg;gj;jy; mw;w fUizAila 

Rfhjhu trjpfis toq;fy;

3. HIV Nritfspd; juj;ij Nkk;gLj;jy; 

kw;Wk; me;j Nritfis cau; juj;jpy; 

elj;jpr; nry;tjw;F NghJkhd kdpj 

kw;Wk; nghUs; tsq;fis xJf;Fjy;.

4. mjpf mtjhdk; cs;s kw;Wk; 

Mgj;jpw;F Kfk;nfhLf;ff; $ba 

kf;fis neUq;Ftjw;F KbAkhd 

Kiwfs; njhlu;gpy; mjpf mjhdk; 

nrYj;jy; kw;Wk; cau; jukhd ePz;l 

fhy kw;Wk; nefpo;Tg;Nghf;Fila HIV 
Nritfis kf;fSf;F toq;fy;.

5. midtUf;Fk; HIV Nritfis Nehf;fp 

gpuNtrpg;gjw;F ghJfhg;ig cWjp 

nra;tjw;fhf tpspk;Gepiyg;gLj;jy; 

kw;Wk; ghFghl;Lld;  elj;jg;gLtij 

jtpu;g;gJ kw;Wk; mjw;F vjpuphf 

nraw;gLjy;.    

Vw;wj;jho;it ,y;yhnjhopj;jy; kw;Wk; 

va;l;i] KbTf;Ff; nfhz;LtUtjw;F 

murpay;> nghUshjhu kw;Wk; r%f 

nfhs;iffspy; khw;wk; xd;W Njitahf 

cs;sJ. xt;nthUtuJk; cupikfis 

ghJfhg;gJ kw;Wk; tpspk;Gepiyg;gLj;jy; 

kw;Wk; ghFghl;Lf;F ,yf;fhd kf;fspd; 

Njitfs; njhlu;gpy; Kf;fpa mtjhdk; 

nrYj;JtJ kpf mtrpakhFk;. va;l;i] 

xopf;Fk; ,yf;if Nehf;fp neUq;Ftjw;Fk; 

Vw;wj;jho;it Fiwg;gjw;Fk; xd;wpize;J 

nraw;gLtJ vkJ nghWg;ghFk;.

HIV gupNrhjid nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w 

vtUf;Fk; www.know4sure.lk Clhf 

,izjsk; topNa re;jpg;G xd;Wf;F Neuk; 

xJf;fpf;nfhs;s KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mioAq;fs; - 0703 
633 533/ 011 2667163   
cq;fsJ tPl;Lf;F HIV Ra gupNrhjid 

njhFjp xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F – HIV Ra 
gupNrhjidf;fhd mtru miog;Gf;F – 071 
637 9192

HIV – Ra gupNrhjid/ Ng];Gf;

cyf va;l;]; jpd epfo;Tld; 
,izAq;fs;.
tpNrl kUj;Jtu; ju;\dp ky;ypfhur;rp>
Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; jLg;G 
Ntiyj;jpl;lk;>
nfhOk;G 10> 
njhiyNgrp ,yf;fk; - 0718672995

nlhf;lu; epkhyp [a#upa>

ghypd Rfhjhuk;> ghy;tpid 

Neha; kw;Wk; vr;.I.tp. rpwg;G 

kUj;Jtu;

Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; 

jLg;G Ntiyj;jpl;lk;

HIV vd;gJ ghypay; 
uPjpapy; guTk; NehahFk;. 

mJ gpujhdkhf ghJfhg;gw;w 

ghypay; njhlu;G mjhtJ> 

Fjk;> gpwg;GWg;G kw;Wk; 

tha; Mfpa cly; 

cWg;Gfs; %yk;> kUe;J 

nrYj;Jk; cgfuzq;fis 

gupkhw;wpf;nfhs;tJ> (Nghijg; 

nghUis Crp %yk; 

nrYj;jy;) kw;Wk; jhapy; 

,Ue;J NrAf;F fUtpy;> 

Foe;ij gpurtj;jpy; kw;Wk; 

jha;g; ghy; nfhLf;Fk;NghJ 

guTfpwJ. ,uj;jk;> tpe;jZ> 

Kd; tpe;jZj; jputk;> Fjtop 

jputk;> Fj fgk;> gpwg;GWg;G 

jputk; kw;Wk; jha;g;ghy; Nghd;w 

kdpj cly; jputq;fspy; HIV 
itui] ghu;f;f KbfpwJ.

ePq;fs; HIV ,w;fhf 
gupNrhjid nra;a 
Ntz;b Vw;gLtJ?
• cq;fSf;F mjpf ghypay; 

ez;gu;fs; ,Ug;gjhapd; 

my;yJ ,Ue;jpUe;jhy;>

• ePq;fs; gy; ghypay; 

ez;gu;fSld; rl;lj;Jf;F 

Gwk;ghf my;yJ rl;luPjpahd 

JiztUld; ghJfhg;gw;w 

ghypay; cwtpy; <Lgl;lhy;

• mz;ikapy; cq;fSf;F 

gpwg;GWg;G n`u;gp];> gpwg;GWg;G 

kUf;fs;> rpgpyp];> fpskpbah> 

Nkf Ntl;il Neha; Nghd;w 

NtW gpwg;GWg;G rhu;e;j Neha; 

,Ug;gjhf milahsk; 

fhzg;gl;bUe;jhy;>

• ePq;fs; HIV njhw;Wf;Fs;shd 
xUtUld; ghypay; cwT 

nfhz;bUe;jhy;>

• cq;fSf;F $l;lhf Crp 

my;yJ NtW kUe;J 

nrYj;Jk; cgfuzq;fis 

gad;gLj;jp ,Ue;jhy;>

• cq;fSf;F HIV gw;wp 
gak; my;yJ ftiy 

czug;gl;lhy;>

ePq;fs; HIV 
njhw;Wf;Fs;shdtu; vd 
Kd;$l;bNa njupe;J 
nfhs;tjpy; ,Uf;Fk; 
ed;ikfs; vd;d?
• cq;fSf;F MNuhf;fpakhd 

rhjhuz tho;nthd;wpy; <Lgl 

KbAk;:

 cq;fSf;F HIV njhw;W 
,Ug;gjhf cWjp nra;ag;gl;l 

gpd;> mjw;F Njitahd 

rpfpr;irfs; kpf tpiutpy; 

Muk;gpf;fg;gLk;. rpfpr;ir 

%yk; HIV itu]; msit 

kpff; Fiwe;j msTf;F 

(milahsk; fhz Kbahj) 

Fiwf;f KbAk; vd;gNjhL 

mjd;%yk; cq;fsJ 

Nehnajpu;g;G njhFjpf;F 

HIV apdhy; Vw;gLk; 
ghjpg;G jtpu;f;fg;gLfpwJ. 

vr;.I.tp. rpfpr;ir %yk; 

cq;fsJ MNuhf;fpak; 

ghJfhf;fg;gLtNjhL 

ePq;fs; Neha; mwpFwpAld; 

,Ug;gjhapd; ePq;fs; 

MNuhf;fpakhd xUtuhf 

khWtPu;fs;. mjd;%yk; 

cq;fSf;F MNuhf;fpakhd 

rhjhuz tho;nthd;iw 

tho KbAk; vd;gNjhL 

cq;fSf;Fk; HIV njhw;Wf;F 
cs;shfhj xUtu; Nghd;W 

ePz;l fhyk; tho KbAk;. 

• cq;fSf;F 

neUf;fkhdtu;fs; HIV 
njhw;Wf;F cs;stij 

jLf;f KbAk;:

 cq;fSf;F HIV njhw;W 
cs;shfp ,Ug;gij 

ePq;fs; njupe;jpUe;jhy;> 

cq;fsJ JiztUf;F HIV 
njhw;Wtij jLg;gjw;F 

ghYwtpy; <LgLk;NghJ 

MZiw xd;iw gad;gLj;j 

KbAk;. mNjNghd;W> 

milahsk; fhz Kbahj 

mstpyhd HIV itu]; 

msT ,Uf;Fk;NghJ 

cq;fspy; ,Ue;J njhlu;e;J 

cq;fsJ ghypay; rfhTf;F 

itu]; guthJ vd;gNjhL 

jhapy; ,Ue;J Foe;ijf;Fk; 

HIV guthJ. rpfpr;ir 

ngWk; ePq;fs;> cq;fsJ 

md;Gf;Fupatu;fis 

ghJfhg;gPu;fs;. 

• cq;fSf;F 

neUf;fkhdtu;fSf;F 

cq;fsJ Neha; epiyia 

$wp mtu;fSf;Fk; HIV 
gupNrhjid xd;iw 

Nkw;nfhs;s KbAk;. 

• cq;fSf;F kdJf;F MWjy; 

jUk;.

 ePq;fs; cq;fsJ HIV 
epiy gw;wp ftiy kw;Wk; 

gaj;jpy; ,Ug;gjhapd;> 

cq;fsJ epiyia njupe;J 

nfhs;tjd; %yk; cq;fsJ 

kdJf;F MWjy; jUk;.

cq;fSf;F HIV 
,Ug;gij milahsk; 
fhz;gJ vg;gb?
cq;fSf;F vr;.I.tp. 

,Uf;fpwjh vd;gij njupe;J 

nfhs;tjw;F ,Uf;Fk; 

xNu Kiw ePq;fs; HIV  
gupNrhjidf;F cs;shtjhFk;. 

HIV  gupNrhjid 

xd;iw tpiuthf kw;Wk; 

,yFthf nra;a KbAk;. 

gad;gLj;jg;gLfpd;w gupNrhjid 

tiff;F mika> mjid 

,yFthf nra;a KbAkhd 

ckpo;ePu; Nrhjid my;yJ 

,uj;j Nrhjidahf mikAk;. 

cq;fSf;F ,yq;if KOtJk; 

cs;s ve;j xU ghy;tpid 

Neha; (STD) rpfpr;ir epiyak; 

xd;wpy; ,uj;j Nrhjid (ELISA 
my;yJ Rapid) gupNrhjidia 

nra;a KbAk; vd;gNjhL 

“cWjpahfj; njupe;Jnfhs;s” 

(Know for sure) xd;iy 

Kiw %ykhf> Ra ckpo;ePu; 

gupNrhjid %yk; my;yJ 

mq;fPfupf;fg;gl;l jdpahu; 

Ma;T$lj;jpd; %yk; cq;fsJ 

HIV guNrhjidia Nkw;nfhs;s 

KbAk;. ghy;tpid Neha; 

rpfpr;ir epiyaq;fs; %yk; 

toq;fg;gLfpd;w midj;J 

gupNrhjidfSk; ,ytrkhf 

Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL> 

,ufrpaj; jd;ik 100% 
ghJfhf;fg;gLk;. mJ njhlu;gpy; 

cq;fSf;F Njitahd 

MNyhrid Nrit xd;Wk; 

ngw;Wj;jug;gLk;. 

cq;fSf;F HIV 
gupNrhjid KbT 
“nefbt;” vd;W 
Fwpg;gplg;gl;lhy; mjpy; 
,Ue;J njupatUtJ 
vd;d?

KbT “nefbt;” vd;gjd; 

%yk; fUjg;gLtJ cq;fSf;F 

HIV njhw;W ,y;iy vd;gjy;y. 

,J ePq;fs; HIV itu]; ,w;F 

ntspg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; 

,Ue;J rupahd gupNrhjid 

KbT fpilf;fg;ngWtjw;F 

,ilNa ,Uf;Fk; 

fhyj;jpd; mbg;gilapy; 

jq;fpAs;sJ. me;j fhyg;gFjp 

gupNrhjidapd; “thapy; 

fhyk;” vd;W milahsk; 

fhzg;gLfpwJ. HIV itui] 

milahsk; fhz;gjw;fhf 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

gupNrhjidf;F mika mjd; 

thapy; fhyk; khWgLfpwJ. mJ 

30 njhlf;fk; 90 tiu khWgl 

KbAk;. ePq;fs; ,g;NghJ 

thapy; fhyj;jpy; ,Uf;Fk; 

xUtuhapd; thapy; fhyj;jpd; 

gpd; kPz;Lk; cq;fsJ HIV 
gupNrhjidia nra;tjw;F 

Ntz;b Vw;gLk;. ePq;fs; ,e;jf; 

fhyg;gFjpapy; ghJfhg;gw;w 

elj;ij xd;wpy; <Lglhtpl;lhy; 

kw;Wk; KbT kPz;Lk; nefbt; 

vd fhz;gpj;jhy;> ePq;fs; HIV 
njhw;Wf;F cs;shfhjtu; vd;W 

fUjg;gLk;.

cq;fsJ HIV 
gupNrhjid KbT 
“nghrpbt;” vd;W 
Fwpg;gplg;gl;lhy; mjpy; 
,Ue;J njupatUtJ 
vd;d?
cq;fsJ KjyhtJ 

HIV gupNrhjid nghrpbt; 

Mdhy;> me;j Kbit cWjp 

nra;tjw;F ePq;fs; kw;nwhU 

(gpd;njhlu;jy;) gupNrhjidia 

Nkw;nfhs;tJ mtrpakhFk;. 

cq;fsJ cWjp nra;Ak; 

gupNrhjid KbT nghrpbt; 

vd;why;> mjpy; ,Ue;J 

fUjg;gLtJ ePq;fs; HIV 
njhw;Wf;Fs;shdtu; vd;gjhFk;. 

mg;NghJ cq;fSf;F vr;.I.tp 

,w;fhd rpfpr;ir Nritfspy; 

,ize;J rpfpr;ir ngw KbAk; 

vd;gNjhL> ehq;fs; cq;fspd; 

cly; MNuhf;fpaj;ij 

ghu;j;Jf;nfhs;Nthk;.

tho;f;ifia rhjfkhf 

ghUq;fs;. jhkjpf;f Ntz;lhk;.

,g;NghNj HIV 
,w;fhf gupNrhjidia 

Nkw;nfhs;Sq;fs;.

vr;.I.tp. (HIV) gupNrhjidia 
Nkw;nfhz;L capiu fhg;Nghk;

tpNrl kUj;Jtu; ju;\dp ky;ypfhur;rp

,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf; `T]py; 2021 brk;gu; khjk; 01k; jpfjp Gjd;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.
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2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; rigf;F chpj;jhd Mjzq;fis tUlhe;jf; Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf vd;dhy; tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

jk; milahs ml;iliar; rkHg;gpj;J ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;ls;s fl;lzj;ij ,t;tYtyfj;jpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gbtq;fspy; khj;jpuk; ,jw;fhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. gbtf;fl;lzkhdJ> nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; nrYj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. vjpHfhyj;jpy; murpdhy;> thpfs; VNjDk; tpjpf;fg;gLkhapd; tpiykDg; gbtf;fl;lzj;Jld; mit nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2021.12.13 md;W gp.g. 3.00 tiu rPjhtf;f gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLtJld; 2021.12.13 
md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH mNj Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; my;yJ chpa Neuj;jpw;F Kd;dH 
fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy;> ~jiytH> rPjhtf;f gpuNjr rig> `d;nty;y> vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 
2021.12.13 md;W rPjhtf gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuH my;yJ mthpd; vOj;JUt 
mjpfhuk; ngw;Ws;s gpujpepjpnahUtH mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

 tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; : 2021.12.10 md;W gp.g. 3.0 tiu

 tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; : 2021.12.13 md;W gp.g. 2.00 tiu

 tpiykDj;jpwj;jy; : 2021.12.13 md;W tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf.

NjHe;njLf;fg;gLk; tpiykDjhuH> tpiykDj; njhifia xNu Kiwapy; nrYj;jyhk; vd;gJld; mt;thwpd;Nwy;> 6 khj fhyj;jpw;fhd 
jtizg; gzk;> gpizj; njhifia rigapy; itg;Gr; nra;J 2021.12.16 md;W gp.g. 3.00 ,w;F Kd;dH Kd; cld;gbf;ifnahd;wpy; 
ifr;rhj;jply; Ntz;Lk;. tpiykDj; njhifia jtizf; fl;lzkhfTk; nrYj;jyhk;. cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLtjw;F Kd;dH> 
gphptpd; gpuNjr nrayhshpdhy; toq;fg;gLk; Mjzr; rhd;wpjnyhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDthdJ> mq;fPfhpf;fg;gl;lnjd mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;dH> Kjy; tpz;zg;gjhuhpdhy; me;j nlz;luhdJ epuhfhpf;fg;gl;lhy;> 
tpiykDj; njhifahdJ rigf;F chpj;jhf;fg;gLtJld; midj;J tpz;zg;gjhuHfspYk; Kjyhk; tpz;zg;gjhuhpd; nlz;lH njhiff;F 
nlz;liu Vw;Wf;nfhs;tjw;F cld;ghL KiwNa tprhhpj;J mj;njhiff;F cld;glhtpl;lhy;> mt; Mjzj;jpw;fhf kPz;Lk; tpiykDf; 
Nfhug;gLk;.

tpiykDf;fs;> efy; gpujpAld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Mjzj;jpd; ngaH Fwpg;gplg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis> `q;nty;y 
rPjhtf;f gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpYk; Vida cg mYtyfq;fspYk; mwpe;J nfhs;syhk;. tpiykDj; njhlHghd gpuNjr 
rigapd; ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

midj;J tpz;zg;gjhuHfSk;> jhk; tpz;zg;gpf;Fk; njhiff;F Nkyjpfkhf> murpdhy; mt;tg;NghJ tpLf;fg;gLk; thp mwptpj;jy;fis 
mDrhpj;jy; Ntz;Lk;.

2021.11.29Mk; jpfjp [p.[ad;j Nuh`z
gpujhd mYtyfj;jpy; jiytH>
 rPjhtf;f gpuNjr rig
 `d;nty;y.

njhlH 
,yf; 
fk;

tpahghuj;jpd; ngaH

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
&gh

tpiykDg; 
gbtf; 
fl;lzk; 
&gh

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tp

01 f`N`d thure;ij (nrt;tha;f;fpoik)
(epge;jidfs; - Fj;jiff;fhuH ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fis nrYj;jy; 
Ntz;Lk;. thu re;ij eilngWk; jpdj;jd;W khj;jpuk; fl;lzk; mwtplg;gly; Ntz;Lk;> 
kPd; fopTfis Fj;jiff;fhuH cld; mfw;Wjy; Ntz;Lk;. thfdj;jhpg;gplq;fspy; 
tpahghuk; nra;tjw;F mDkjpf;ff;$lhJ> thure;ijapd; Kd;dhYs;s fhzpapy; 
ghtidahsHfspd; thfdq;fis epWj;jp itg;gjw;F trjpfs; nra;J nfhLf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. Fg;igfis tifg;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. thure;ij 
tshfj;jpy; khj;jpuk; nraw;ghl;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 
Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis Nkw;nfhs;tjw;F kw;Wk; mtw;iw eilKiwg; gLj;jpf; 
nfhz;L nry;tjw;fhf Fj;jiff;fhuH eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. rhf;filfis 
chpathW guhkhpj;jy; Ntz;Lk;. $lhuk; xd;wpd; tpiy &gh (100.00MFk;)

30>000.00 750.00 163>000.00

02 `q;nty;y thure;ij (jpq;fs; kw;Wk; nts;spf;fpoik)
(epge;jidfs; - Fj;jiff;fhuH ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fisr; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. thure;ij eilngWk; jpdj;jd;W khj;jpuk; fl;lzk; mwtplg;gly; Ntz;Lk;. 
kPd; fopTfs; Fj;jiff;fhuhpdhy; mfw;wg;gly; Ntz;Lk;. thfdj;jhpg;gplq;fspy; 
tHj;jf eltbf;iffspw;F mDkjpf;ff; $lhJ. thu re;ijapd; Kd;dhYs;s fhzpapy; 
ghtidahsHfspd; thfdq;fis epWj;jp itg;gjw;F trjpfs; nra;J nfhLf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. Fg;igfis tifg;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. thure;ij 
tshfj;jpy; khj;jpuk; nraw;ghl;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> 
Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;F kw;Wk; mtw;iwg; guhkhpg;gjw;F 
Fj;jiff;fhuH eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tbfhd;fis chpathW guhkhpj;jy; 
Ntz;Lk;. ($lhuk; xd;wpd; tpiy 300.00)

250>000.00 1>500.00 8>169>000.00

03 `q;nty;y ,yf;fk; 4 gd;wp ,iwr;rpf; fil
(epge;jidfs; - Fj;jiff;fhuH ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fisr; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. Fj;jiff;fhuH> fopT mfw;Wtjw;fhf fopTr;rhf;fil xd;iw rPjhtf;f gpuNjr 
rigapd; Nkw;ghHitapd; fPo; mikj;Jg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;. tpw;gid nra;aKbahky; 
kpFjpahd ,iwr;rpia mLj;j ehs; tpw;gid nra;jy; $lhJ)

200>000.00 1>500.00 1>900>000.00

04 `q;nty;y ,yf;fk; 1> 2 khl;biwr;rpf;fil
(epge;jidfs; - khL mWf;Fk; $lkhdJ mq;fPfhuk; ngw;Ws;s  xd;nwd vOj;JUt 
rhd;wpjo; xd;W tpiykDf;fSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fj;jiff;fhuH> ePH 
kw;Wk; kpd;rhu tpiyg; gl;bay;fisr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;> Fj;jiff;fhuH> fopT 
mfw;Wtjw;fhf> fopTr;rhf;fil xd;iw rPjhtf;f gpuNjr rigapd; Nkw;ghHitapd; fPo; 
mikj;Jg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;)

250>000.00 1>500.00 3>320>000.00

05 `q;nty;y ,yf;fk; 3 Nfhop ,iwr;rpf;fil
(epge;jidfs; - Fj;jiff;fhuH> ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fisr; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk; Fj;jiff;fhuH> fopT mfw;Wtjw;fhf> fopTr; rhf;fil xd;iw rPjhtf;f 
gpuNjr rigapd; Nkw;ghHitapd; fPo; mikj;Jg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;)

150>000.00 1>500.00 1>060>000.00

06 ghJf;f thur; re;ij (nrt;tha;f;fpoik kw;Wk; rdpf;fpoik)

(epge;jidfs; - Fj;jifjhuu; %yk; ePu; kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzq;fs; nrYj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. thur; re;ij jpdj;jpy; khj;jpuk; fl;lzk; Nrfupf;fg;gly; Ntz;Lk;. kPd; 
fopTfs; Fj;jifjhuu; %yk; mfw;wg;gly; Ntz;Lk;. thfdj; jupg;gplq;fspy; tpw;gidf;F 
,lkspf;ff; $lhJ. thur; re;ijapd; Kd;dhy; cs;s epyj;jpy; thbf;ifahsu;fs; 
thfdq;fis epWj;Jtjw;F trjpfis nra;J nfhLf;f Ntz;Lk;. Fg;igfis 
tifg;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. thur; re;ij gFjpf;Fs; khj;jpuk; 
nraw;ghl;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gNjhL Jg;GuTr; Nritia 
toq;Ftjw;F kw;Wk; mitfis guhkupg;gjw;F Fj;jifjhuu; eltbf;if vLf;f 
Ntz;Lk;. fopTePu; Fopfis Kiwahd tifapy; guhkupf;f Ntz;Lk;.)

250>000.00 1>500.00 8>723>000.00

07 ghJf;f Ml;L ,iwr;rp Nfhop ,iwr;rpf;fil - miktplk; ghJf;f Gjpa re;ij kPd; 
fil ,yf;fk; 4 kw;Wk; 5 vd;w epiyaq;fs;
(epge;jidfs; - ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fs; Fj;jiff;fhuhpdhy; nrYj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. fopTfis mfw;Wtjw;fhf> fopTr; rhf;fil xd;iw rPjhtf;f gpuNjr rigapd; 
Nkw;ghHitapd; fPo; mikj;Jg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;. tpw;gid nra;a Kbahkw;Nghd 
kpFjp ,iwr;rpia kWehs; tpw;gid nra;af;$lhJ)

100>000.00 1>500.00 860>000.00

08 ghJf;f gd;wp ,iwr;rpf; fil

(epge;jidfs; - Fj;jifjhuu; %yk; ePu; kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzq;fs; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

Fj;jifjhuu; %yk; fopTfis ntspNaw;Wtjw;fhf fopTr; rhf;fil xd;W rPjhtf;f gpuNjr 

rigapd; Nkw;ghu;itapd; fPo; mikf;fg;gl;L guhkupf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpw;f Kbahky; 

kpQ;Rfpd;w ,iwr;rpia kWehs; tpw;gid nra;af; $lhJ)

100>000.00 1>500.00 540>000.00

09 ghJf;f tpisahl;Lj;jplypd; 06 njd;idfspd; tpisr;ry; 500.00 100.00 4>400.00

10 ghJf;f Gjpa re;ij kPd;fil ,yf;fk; 01
(epge;jidfs; - kPd; fopTfis Fj;jiff;fhuH mfw;Wjy; Ntz;Lk;. ePH kw;Wk; 
kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fis Fj;jiff;fhuH nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fj;jiff;fhuH 
%yk; fopTfis ntspNaw;wtjw;fhf fopTr;rhf;fil xd;W> rPjhtf;f gpuNjr rigapd; 
Nkw;ghHitapd; fPo; mikj;Jg; guhkhpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

15>000.00 500.00 32>000.00

11 ghJf;f khl;biwr;rpf;fil miktplk; - ghJf;f Gjpa re;ij kPd; fil ,yf;fk; 2 
kw;Wk; 3 vd;w ,lq;fs;.
(epge;jidfs; - khlWf;Fk; $lhukhdJ mDkjp ngw;wnjhd;nwd vOj;JUt 
rhd;wpjo; xd;W tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ePH kw;Wk; kpd;rhu 
tpiyg;gl;bay;fis Fj;jif;fhuH nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fj;jiff;fhuH %yk;> fopTfis 
ntspNaw;Wtjw;fhf>fopTr;rhf;fil xd;W> rPjhtf;f gpuNjr rigapd; Nkw;ghHitapd; 
fPo; mikj;Jg; guhkhpf;fg;gly; Ntz;Lk;

150>000.00 1>500.00 6>555>500.00

12 nfh];fk thure;ij (nrt;tha;> nts;sp kw;Wk; Qhapw;Wf;fpoik)
(epge;jidfs; - Fj;jiff;fhuH> ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg; gl;bay;fisr; nrYj;jy; 
Ntz;Lk;. thu re;ij eilngWk; jpdj;jd;W khj;jpuk; fl;lzk; mwtplg;gly; 
Ntz;Lk;. kPd; fopTfis Fj;jiff;fhuH mfw;Wjy; Ntz;Lk;. thfdj;jhpg;gplq;fspy; 
tHj;jf eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F mDkjpf;ff;$lhJ. thure;ijapd; 
Kd;dhYs;s fhzpapy; thbf;ifahsHfspd; thfdq;fis epWj;jpitg;gjw;F trjpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. Fg;igfis tifg;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 
Ntz;Lk;. thure;ij tshfj;jpy; khj;jpuk; nraw;ghl;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gly; 
Ntz;Lk;. Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;F kw;Wk; mtw;iwg; guhkhpj;J 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Fj;jiff;fhuH eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 
tbfhd;fs; chpathW guhkhpf;fg;gly; Ntz;Lk; $lhunkhd;wpd; tpiy &gh 200.00)

250>000.00 1>500.00 5>150>000.00

13 nfh];fk thure;ij gd;wp ,iwr;rpf;fil (nrt;tha;> nts;sp> Qhapw;Wf;fpoik)
miktplk; thure;ij kPd;fil 42 vd;w miktplk;
(epge;jidfs; - ePH kw;Wk; kpd;rhu tpiyg;gl;bay;fis Fj;jiff;fhuH nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. fopTfis mfw;Wtjw;fhf fopTr; rhf;fil xd;iw rPjhtf;f gpuNjr rigapd; 
Nkw;ghHitapd; fPo; mikj;Jg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;. tpw;gidapd; gpd;dH kpFjpAs;s 
,iwr;rp kWehs; tpw;gid nra;jy; $lhJ)

20>000.00 750.00 91>200.00

14 f`l;lgpl;ba m];kly ,wq;FJiw
(gadpfspd; ghJfhg;Gf;fhd midj;J trjpfisAk; Fj;jiff;fhuH toq;fpapUj;jy; 
Ntz;Lk;.)

500.00 100.00 81>500.00

tpiykD mwptpj;jy; kw;Wk; ml;ltiz

rPjhtf;f gpuNjr rig - `d;nty;y

Nfs;tp mwptpj;jy; 
Nghf;Ftuj;J mikr;R 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 
fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;gid 
nra;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 

Nghf;Ftuj;J mikr;rpy; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fPo;f;fhZk; nghUl;fis 
Nfs;tp %yk; tpw;gid nra;tjw;fhf 2021.12.15 gp.g. 2.00 tiu tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd. 

fopf;fg;gl;l laH> mYtyf kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;> fzdp 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; Jizg;ghfq;fs;.

,f; fopf;fg;gl;l nghUl;fis 2021 brk;gH 09 kw;Wk; 10k; jpfjpfspy; K.g. 
10.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G-10> b.MH. tpN[tHj;jd khtj;j> ,y. 
01> Nghf;Ftuj;J mikr;R tshfj;jpy; ghPl;rpf;fyhk;.

kPsspf;fg;glhj &gh 100.00 njhifia fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr; rPl;il 
fzf;Fg; gphptpw;F rkHg;gpj;J tpz;zg;gj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Nghf;Ftuj;J 
mikr;R> Vohk; khb> nrj;rphpgha fl;lk; II gj;juKy;y mYtyfk;)

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2021 brk;gH 15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F 
my;yJ mjw;F Kd; gj;juKy;y> nrj;rphpgha fl;lk; II> Vohk; khb> 
Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; nrayhsUf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J 
fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 
tpiykDf;fis rkHg;gpf;fpd;w fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
'fopf;fg;gl;l nghUl;fSf;fhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; 2021" vd;W 
Fwpg;gply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jpwj;jy; 2021 brk;gH 15k; jpfjp gp.g. 
2.00 ,w;F ,lk; ngWtJld;> tpiykDf;fis rkHg;gpj;jtHfs; md;iwa jpdk; 
rKfkspf;fyhk;. ,f; fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;wy; gw;wpa mikr;R 

nrayhshpd;> jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

nrayhsH> 

Nghf;Ftuj;J mikr;R 

07Mk; khb> 

nrj;rphpgha fl;lk; II
gj;juKy;y

,yq;;if Njrpa itj;jparhiy
(Rfhjhuk;  kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R)

gpsT tifahd (Split Model) tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis 

toq;fp nghUj;Jjy;

2021-12-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzptiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa 
ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf 
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

cUg;gb
,y.

cUg;gb Fwpg;gPl;byf;fk;
cUg;gb 

vz;zpf;if
kPsspf;fg;glhj
fl;lzk; (&gh)

1 9000 BTU / WM AC11/New AC 2021 03

2,000.00

2 12000 BTU / WM AC11/New AC 2021 02

3 18000 BTU / WM AC11/New AC 2021 11

4 24000 BTU / WM AC11/New AC 2021 23

5 24000 BTU / CM AC11/New AC 2021 19

6 36000 BTU / CM AC11/New AC 2021 17

7 48000 BTU / CM AC11/New AC 2021 01

tpiykD Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 2021-12-01Mk; jpfjp Kjy; 

2021-12-15Mk; jpfjp tiu K.g. 9.30 kzpKjy; gp.g. 2.00 kzptiu ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujp Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J 2000.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. ,y. 011-2691111 – ePbg;G-2715)

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis 2021-12-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;L xg;gilg;gjhdhy; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; jiyikf; fzf;fhsh; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; nrayhsh; iv 
mth;fsplk; tprhhpj;jwpe;Jnfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 011-2694595)

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy>
nfhOk;G 10.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy; 
Kd;nkhopag;gl;l f`j;JLttpypUe;J ,q;fpupa tiuahd 

Utd;Gu mjpNtf ghij nraw;wpj;jpjpl;lj;jpw;fhd 

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;if

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; 
fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;if njhlu;ghd 

nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis kPsha;T nra;jjd; gpd;du; kj;jpa 

Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f 

Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd mwptpj;jy; 

Kiw) xOq;Ftpjp 13 ,w;fikthf ~~kf neFk kf nkJu||> 

nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> gj;juKy;y ,y; mike;Js;s tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapw;F Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> 

tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; 

nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;.

gzpg;ghsu; ehafk;> 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhuig> 
~~guprugpar||> 
,y. 104> nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.
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ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij Nfs;tp Kiwapd; fPo; tpw;gid 

nra;jy; - [dthp/ngg;uthp / 2022
Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/Green Leaf/January-February/T-169/2022
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fz;b kw;Wk; khj;jis 
khtl;lq;fspy; mike;Js;s gpd;tUk; Njhl;lq;fspd; gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij 
,uz;L khj fhyj;jpw;F tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lj;jpd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 
itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; njhif

mynfhy;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

nfhl;lf` mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

fy;gp`py;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

Nfhku mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

`hfy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

n`ahh;ghh;f; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

`{d;d];fphpa mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

nfNynghf;f mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

itj;jyht mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

Tl;irl; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 
gbtq;fis cs;slf;fpa Nfs;tp Mtzq;fis 5000.00 &ghitr; nrYj;jp 2021-12-06Mk; 
jpfjp Kjy; 2021-12-24Mk; jpfjp tiu gp.g. 3.30 kzp tiuapy; gd;tpy> fy;gp`py;yapy; 
mike;Js;s mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpuNjr mYtyfj;jpy; my;yJ 2021-
12-27Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp tiu nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

itg;Gj; njhifahf itg;Gr; nra;a Ntz;ba xU ,yl;rk; &ghit (100>000.00) xt;nthU 
Njhl;lj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,yq;if mur 
ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fp Kjyhk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 
046 1002 40000 933 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J my;yJ nuhf;fg; gzkhf 
fhrhsUf;Fr; nrYj;jp g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;Jld; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fis gw;Wr;rPl;L rfpjk; 
nfhOk;G-12> kPuhzpah tPjp> 21Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2021-12-
27Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; cs;spLjy; Ntz;Lk;. 2021/22 tUlj;jpy; ,yq;ifj; 
Njapiyr; rigapy; rl;lg+h;tkhf gjpT nra;Jnfhz;Ls;s Njapiyf; nfhs;tdthsh;fSf;F 
kl;LNk Njapiyf; nfhOe;J tpw;gid nra;ag;gLk;.

2021-12-27Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Nfs;tpf; FOtpd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; nfhs;tdthsh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; 
fye;J nfhs;syhk;. eph;zapf;fg;gl;l jpdk; kw;Wk; Neuj;jpw;Ff; fpilf;fg;ngwhj Nfs;tpfs; 
njhlh;gpy; $l;Lj;jhgdk; nghWg;Gf;$w khl;lhJ vd;gJld; ngWiff; FOj; jiythpd; 
jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;> ngWiff; FO>
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.
2021-11-29

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

njw;F mjpNtf neLQ;rhiy ePl;rp (<.v];.<.gp) 
nraw;wpl;lj;jpw;f;fhd ngjpfk (Vwf;Fiwa 35+000 fp.kP) 
tpy; mikatpUf;Fk; jq;fhiy tPunfl;ba ghijf;fhd 

cj;Njrpf;fg;gl;l Gjpa ,il khwYf;fhd 
Muk;g Rw;whly; guprPyid mwpf;if (M. R. g).

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; guprPyid (M.R.g.) mwpf;ifia Ma;T 

nra;jjd; gpd;du; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 22 etk;gu; 2000 

k; jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jy; 

%yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1993 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f Njrpa 

Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) 

xOq;Ftpjp 9(i) ,w;fikthf tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> ~~kf neFk 

kf nkJu||> nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> gj;juKy;y ,w;F Nkw;$wg;gl;l 

jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 

epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid 

,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. 2000 Mk; Mz;bd; 53tJ 

,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhf 

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; guprPyid mwpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhurigapd; E}yfj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsu; ehafk;> 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhuig> 
~~guprugpar||> 
,y. 104> nld;rpy; nfhNgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rpw;Wz;br;rhiyia elhj;jpr; nry;Yk; xg;ge;jk; - 2022

Njrpa Rfhjhu epWtfk; - fSj;Jiw
2022Mk; tUlj;jpy; fSj;Jiw Njrpa Rfhjhu epWtfj;jpy; rpw;Wz;br;rhiyia elhj;jpf; 
nfhz;L nry;tjw;F fPNo jug;gl;Ls;s Vw;Wf;nfhs;sf;$ba jifikfisf; nfhz;Ls;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  tpz;zg;gjhuUf;F Mff; Fiwe;jJ  400 egh;fs; ,Uf;Fk; epWtdnkhd;wpw;F 2 tUl 
fhy Nrit toq;fpa mDgtj;ijf; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vOj;J %yk; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> 
,jd;nghUl;L 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,e;j mYtyfj;jpw;Fr; 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021-11-29Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-20Mk; jpfjp 
tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 
tpepNahfpf;fg;gLk;. tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ Msilahsj;ij 
cWjp nra;J nfhs;tjw;F Vw;Wf;nfhs;sf;$ba milahs ml;iliar; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

03.  tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd ,Wjp jPh;khdj;ij vLf;Fk; chpikia Njrpa Rfhjhu 
epWtdj;jpd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

04.  mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s epWtdq;fspdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2021-12-21Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; 
gzpg;ghsh;> Njrpa Rfhjhu tpQ;Qhdf; fy;tp epWtfk; vDk; ngaUf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~rpw;Wz;br;rhiy 
Nritia toq;Fjy; 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb Ntiyfs; njhlh;gpyhd rfy tpguq;fisAk; tpiykD Mtzq;fSld; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 034-2222264 / 034-2222001 eph;thfg; gphptpd; ePbg;G 333/237

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Njrpa Rfhjhu  epWtfk;>
fSj;Jiw.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - tlkj;jpa khfhzk;

Ntd;fis thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022Mk; tUlk;
01.  tlkj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; Nghf;Ftuj;J eltbf;iffSf;fhf thlif mbg;gilapy; 03 Bry; 

Ntd;fis thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jpizf;fsg; ngWiff; FOtpdhy; 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-
06-30Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpw;F jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s kw;Wk; jpwik tha;e;jth;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  gpd;tUk; juj;jpw;F mikthf Ntd;fis toq;Ftjw;F ,aYkhd toq;Feh;fs; kPsspf;fg;glhj 500.00 &gh itg;ig 
khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp> thfdg; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpiar; rkh;g;gpj;J 2021-12-01Mk; 
jpfjp Kjy; 2021-12-22Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykD Mtzq;fis mYtyf Neuj;jpDs;; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

i. xU khjj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 2000 fp.kP. msT J}uk; XLtjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.

ii.  Fiwe;jgl;rk; 07 Mrdq;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (mt;thrdq;fs; trjpf;Nfw;g rPh;gLj;jf;$bajhfTk; Adjustable 
with Head Rest nfhz;litahftpUj;jy; Ntz;Lk;

iii.  thfdj;jpd; chpikahshpdhy; rhujp kw;Wk; vhpnghUs; toq;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy Nrh;tp];fs; 
kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

iv.  rhujpapd;wp Kw;gLj;jg;gLk; thfdq;fspd; tpiyfspy; xU yPw;wUf;F Xlf;$ba fp.kP. msitf; fhl;Ljy; Ntz;Lk;.

v. ,ul;il tspr;rPuhf;fk; nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

vi. chpikahshpd; ngahpy; thfdj;jpw;fhd KOikahd fhg;GWjp kw;Wk; gjpTr; rhd;wpjo; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

vii.  thfdj;jpy; VjhtJ NfhshW Vw;gl;lhy; toq;Feuhy; mjw;Fr; rkkhd trjpfisf; nfhz;l gpujpaPL 
thfdnkhd;iw toq;Fjy; Ntz;Lk;.

viii. rhujpfSf;fhd nfhLg;gdT kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; toq;fg;gl khl;lhJ.

ix. thfdj;jpd; gjpT tUlj;jpypUe;J mjpfgl;rk; 10 tUlj;jpw;Fs;shftpUj;jy; Ntz;Lk;.

x. vhpnghUs; tpiyapy; 5% mjpfhpg;G Vw;gLk;NghJ mJ njhlh;gpy; ftdk; nrYj;jg;gLk;.

xi. XLk; Kjy; 2000 fp.kPw;wUf;F xU fp.kPw;wUf;fhf NfhUk; tpiyiaf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

xii. mjw;F Nky; xt;nthU fp.kPw;wUf;F NfhUk; tpiyiaf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

03.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Njitahd Nkyjpf tpguq;fis tlkj;jpa khfhzk;> khfhz 
fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fzf;fhshplkpUe;J (njhiyNgrp: 025-2224432) ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 
mk;KfthpapNyNa mYtyf Neuj;jpDs; (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) 2021-12-20Mk; jpfjp tiu 
tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04. jifikj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

05.  njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpdhy; thfdj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f Ntz;Lk; vd jPh;khdpf;fg;gl;lhy; mt;thwhd 
Ntisapy; Nfl;fg;gLk; ehs; Kjy; 03 ehl;fSf;Fs; thfdj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vd ,U gpujpfspy; jahhpj;Jf;nfhs;sy; 
Ntz;Lk; vd;gJld; mitfis ntt;Ntwhd ,U Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspy; cs;spl;L mt;Tiwfis 
kPz;Lk; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Ntd;fis thliff;Fg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022|| vdTk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fj;ijAk; Fwpg;gpl;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ  
jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk; vDk; 
Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp 2021-12-22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; 
fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; fhyk; Kbtile;j cldLj;J rKfk; 
jUtjw;F Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fshy; mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;s gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

08.  fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fspy; xd;iw my;yJ rfytw;iwAk; xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;F Kd; ve;j 
NtisapYk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia jpizf;fs ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ 
vd;gJld; ,jd; fhuzkhf tpiykDjhuh;fSf;F vt;tpj flg;ghNlh my;yJ nghWg;Ngh ,y;iy vd;gJld; 
mt;thwhf jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhd fhuzk; njhlh;ghf gpufldk; nra;tjw;F flg;ghLfs; ,y;iy.

jiyth; / khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh;>
jpizf;fs ngWiff;FO>
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>  
tlkj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk;.
025-2222432 

2021-12-01.

epjp mikr;R

mgptpUj;jp nyhj;jh; rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rPl;bOg;G nyhj;jh; bf;nfl;fis tbtikj;jy;> cUthf;Fjy;> gphpd;l; nra;jy; kw;Wk; toq;Fjy;

tpiykD ,y - DLB/PRO/2021/35
,uz;L tUl fhyj;jpw;F jifikAk; jFjpAk; nfhz;l cs;@h; tpiykDjhuh;fsplkpUe;J yf;dthrdh> mj 
Nfhbgjp> rdpjh> Rg;gh;Nghy;> btnyhg;kd;l; Nghh;#d;> [Nahjh> Nfhbgjp fg;Uf;f kw;Wk; r];hp rPl;bOg;G nyhj;jh; 
bf;fl;fis tbtikj;jy;> cUthf;Fjy;> mr;rply; kw;Wk; toq;Ftjw;F nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; rhh;ghf epiyahd mikr;ruitapy; epakpf;fg;gl;l ngWiff;FO (SCAPC) 
miof;fpd;wJ.

02. tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwik (NCB) ,d; Clhf elj;jg;gLk;.

03.  xd;W my;yJ Nkw;gl;l nyhj;jh; tiffSf;F Xh; tpiykDjhuh; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk; vdpDk; 
mr;R nfhs;ssT mbg;gilapy; nyhj;jh; tiffSf;F kpfTk; jifikahd toq;Feh;fs; Njh;e;njlf;fg;gLth;.

04.  2021 brk;gh; 01 Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 24 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00,w;F ,ilapy; ,ytrkhf> 
nfhOk;G - 02> nlhf;lh; nfhy;tpd;  Mh;.b.rpy;th khtj;ij> ,y-356> mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; 
ngWifg;gphptpy; Xh; njhFjp tpiykD Mtzq;fis ghprPypf;fyhk;.

05.  nfhOk;G - 02> fyhepjp nfhy;tpd; Mh;.b.rpy;th khtj;j> ,y.356> mgptpUj;jp nyhj;jh; rig jiytUf;F 
Kfthpaplg;gl;L> Xh; tpahghu fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %y Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; Nghpy;> kw;Wk; 
kPsspf;fg;glhj Mtzf;fl;lzkhf fhrhf> &-60>000.00 I nrYj;Jtjd; Nghpy; jpq;fs; Kjy; nts;sp tiu 
(nghJ tpLKiwfs; jtph;j;J) 2021 brk;gh; 01Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 24 tiu nfhOk;G -02> fyhepjp 
nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;ij> ,y.356 ,y; cs;s mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ngWifg; gphptpypUe;J 
tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpTnra;ag;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; Xh; th;j;jf tq;fpapypUe;J toq;fg;gLk; 
180 ehl;fs; nry;YgbahFk; BDS ,d; ITB 20.2 ,y; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpapy; my;yJ nfhOk;G -02> fyhepjp 
nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;ij> ,y.356 ,y; cs;s mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; jiytUf;F tq;fp 
cj;juthjj;jpd; gbtj;ijf; nfhz;l Xh; tpiykDg; gpizia  vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; 
Ntz;Lk;.

07.  vy;yh tpiykDjhuh;fSk;> rk;ge;jg;gl;l tpiykDtpw;fhd '1987 Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;l ,y -03 
,d; gpufhuk; xg;ge;j gjpTr;rhd;wpjio nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

08.  Nfs;tpf;F Kd;;duhd $l;lk; nfhOk;G -02> fyhepjp nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;j> ,y-356 ,y; cs;s 
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapy; 2021 brk;gh;  14Mk; jpfjp gp.g.2.30 ,w;F eilngw jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

09.  tpiykD Mtzj;jpy; Nfhug;gLkhW vy;yh tpgukhd jfty;fisAk; tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

10.  nfhOk;G - 02> fyhepjp nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;ij> ,y-356 ,y; cs;s Nk/kh mgptpUj;jp nyhj;jh; 
rigapd; epiyahd mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff;FO (SCAPC) jiytiu milAkhW 
efy;fSldhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 2021 brk;gh; 27Mk; jpfjp 
gp.g.2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; Nkw;gb Kfthpapy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf ngWifg;gphptpy; cs;s 
ngl;bapy; itg;gpyply; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'mgptpUj;jp nyhj;jh; rigf;F 
rPl;bOg;G nyhj;jh; bf;fl;fis tbtikj;jy;> cUthf;Fjy;> gphpz;l; nra;jy; kw;Wk; toq;Ftjw;fhd 
tpiykDf;fs;" vd;w gjk; vOjg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; tpiykD ngah; kw;Wk; tpiykD ,yf;fj;ij 
Rl;bf; fhl;Ljy; Ntz;Lk;.

11.  vy;yh tpiykDf;fSk; Nkw;gb Kfthpapy; ve;j Kd; mwptpj;jYk; ,d;wp 2021 brk;gh; 27mk; jpfjp gp.g.2.30 
,w;F jpwf;fg;gLk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ Kiwahd mq;fPfhuk; 
ngw;w gpujpepjpfSf;F rKfkspf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwJ. jhkjkhd Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa 
epuhfhpf;fg;gLk;.

12.  ngWif topfhl;bapd; gpufhuk;> ve;j fhuzKk; $whkNyNa ,e;j my;yJ vy;yh tpiykDf;fisAk; 
my;yJ mtw;wpd; VjhtJ gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia epiyahd mikr;ruit 
epakdk; ngw;w ngWiff;FO (SCAPC) nfhz;bUf;Fk; vdNt Njitg;gLk; gl;rj;jpy; Nkyjpf jfty;fSf;F 
mioAq;fs;

13.  tpiykD Mtzq;fis NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; Fwpj;j Neuk; kw;Wk; jpfjpfspy; ,ytrkhf 
ghh;it ,lyhk; mj;Jld; ,tw;iw  mgptpUj;jp nyhj;jh; rig ,izaj;jsj;jpYk; ghh;itaplyhk;. (www.
dlb.lk)

14.  Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; nfhOk;G -12> fyhepjp nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;j> ,y.356 ,y; cs;s  
mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; cjtpg; nghJ KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;
epiyahd mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff;FO
mgptpUj;jp nyhj;jh; rig
356> fyhepjp nfhy;tpd; Mh; b rpy;th khtj;j
nfhOk;G - 02

njh.Ng - 0114824824
www.dlb.lk
01.12.2021

SP YB-2460 Bajaj 
Threewheel 2010,  
கூடிய விமைக் 
கேள்விக்கு. வெலி்பல் 
ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ோலி வீதி,  
வோழுமபு-03,  வதா.க்ப. 
0710210 810.
 076655

(1) மின்னியைாளர் 
(Electrician) மின்னி-
யைாளர் உதவியா-
ளர் (Electrician 
Helpers) மின்சார 
வதாழிைாளார்ேள் - 
2500.00,  மின்சாரத் 
வதாழில் உதவியா-
ளர்ேள் -  2000.00. 
(2) கை சன் தினசரி 
சம்பள ம 3000.00,  
உதவியாளர் தினச ரி 
சம்பளம 2000.00 
கெமை ொய்ப்புக்ே-
ளுண்டு. வதா.க்ப. 
இை. 0718491576.
 076502
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

Njitahd 
tpiy kD 
gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl
kjpg;gplg; 
gLk;
nryT 
(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 
Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;

01
jiykd;dhh; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; Gduikg;G Ntiyfspd; 
fPo; 08 vz;zpf;ifahd fpzWfis (dug wells) eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y: NWSDB/N/CP/A2-32/GOSL/2021/04

20,000/- + 
VAT

**

&gh 
600,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C3 kw;Wk;; C4 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

58.98
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

29/12/2021
K.g. 10.00

02

khfy;fe;j> fk;g`h> mj;jdfy;y kw;Wk; kpDthq;nfhlapYs;s 
ghjpf;fg;gl;l FLk;gq;fSf;fhd fhzp mgptpUj;jp kPs;FbNaw;wk;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/GAMIWSS/CIVIL/LOAN /RUWAN/ 
2021/49

10,000/- + 
VAT

**

&gh 
470,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C6 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

18.0
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa 
efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00

03

Mbanjd;d r%f mbg;gil mikg;G ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; 
gpujhd tpepNahfj;jpypUe;J jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fk; tiu 
Foha;fisg; gjpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC-C/RWS/CIVIL/PL/KNPIWSP/ ADIYATENNA-
BULK/2021/287

4,000/- + 
VAT

&gh 
48,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; 
C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

3.2
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 
Nguhjid. 
Tele : 081-2386068   Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F (kj;jpa njw;F) 
Kfhikahsh; mYtyfj;jpy;.

15/12/2021 
K.g. 10.00

04

khj;jis ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; ehye;j Foha; fsQ;rpaj;jpw;F 
Ntyp> gliy kw;Wk; ghJfhg;G Fbiy eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-40/GOSL/2021/14

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
150,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C6   juj;jpy; CIDA 
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 
gjpTr; rhd;wpjo;

10
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 
Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ghhpa khj;jis 
ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy;

22/12/2021
K.g. 10.00

05

khj;jis ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; jiuf;fPo; tbfhyikg;G 
Kiwikapd; GdUj;jhud Ntiyfs; kw;Wk; tpiuT kzy; 
tbfl;bfspd; tbfl;b Clfj;ij gpujpaPL nra;jy;
xg;ge;j ,y: RSC-C/MCN/CIVIL/REH/MATALE/2021/198

12,500/- + 
VAT

**

&gh  
183,125/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C7 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 
rhd;wpjo;

12.02
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 
Nguhjid. 
Tele : 081-2386068 
 Fax: 081-2388027 

22/12/2021
K.g. 10.00

06

nj`ptis gpuhe;jpaj;jpy; nrha;rhGu gk;gp ,y;yj;jpy; lh;gpq;> 
,d;lh;nyhf; gjpj;jy;> rpW fw;fisf; nfhz;l jskply;  
xg;ge;j ,y: W-S/P&C/C/Con(07)/ DEHI/ RH/2021/68

6,000/- + 
VAT

**

&gh  
82,000/-

NjePtt rigapy; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; 
Ntisapy; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slq;fhj 
Nfs;tpjhuh;fs; kw;Wk; fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy; 
Jiwapy; C5 Kjy; C9 tiuahd   CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 
rhd;wpjo;

8.18
 kpy;ypad; 

gp.x.ep. (Nkw;F - njw;F) mYtyfk;> 
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; 
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888, 
Fax  :0112637945

16/12/2021
K.g. 10.00

07

Etuntt ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; mYkpdpak; gFjpgphpg;G 
Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: O&M (AP)/NC/DGM/AL-PART/TPN/2021/157

2,000/- + 
VAT

&gh 
14,300/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 
juj;jpy; CIDA gjpT 1.2

kpy;ypad; 

gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

08

uk;Gf;fiz ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; `phptLd;d ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj;njhFjpapy; tpiuT kzy; tbfl;bapd; Gduikg;G 
Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: NWSDB/SAB/CP/A2-60/ GOSL/2021/01A – R

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
170,500/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C7 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

17.0 
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa 
efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00

09 nfj;N`dapy; cj;Njr fsQ;rparhiy fl;blj;jpd; eph;khzk;
xg;ge;j ,y: W-S/P&D/C/ CON(10)/KAL/RH/2021/77

12,500/- + 
VAT
**

&gh 
119,400/-

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; cs;slq;fhj Nfs;tpjhuh;fs; kw;Wk; 
fl;blq;fs; eph;khzj;; Jiwapy; C5 Kjy; C9 
tiuahd   CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

11.94
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (Nkw;w - njw;F) mYtyfk;> 
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; 
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888, Fax  :0112637945
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Zoom 
njhopy;El;gj;jpd; Clhf.

16/12/2021
K.g. 10.00

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nrha;rhGutpy; thfdq;fisf; fOTk; kw;Wk; jhq;fpfis epug;Gk; Kiwikia eph;khzpj;jy; (Reclaimed ePh; tsq;fs; trjpfs;) 
xg;ge;j ,y:  NWSDB/GCWR/CP/A8-05/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-15Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

M & E Nfs;tpfs; 
10 Mbanjd;d r%f mbg;gil mikg;G ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

ePh;g; gk;gpj;  njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 
kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,y:  RSC-C/M&E/S&I/PUMP/KNIPWSP (RWS-COMP) /
ADIYATHENNA/2021/217

6,000/- + 
VAT

**
&gh  

75,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT -

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 
Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-
13Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
(kj;jpa) gp.ep.x epiya nghwpapayhsh; 
(M&E) mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

22/12/2021
K.g. 10.00

toq;fy; Nfs;tpfs;
11 ghze;Jiw - n`huz gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s ,q;fphpa nghjp 

nghwpj;njhFjpf;F nghUl;fis (cUf;F) toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/WS/CP/A2-11/GOSL/2021/04R-01

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
136,500/-

ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baYf;F cl;gl;bUj;jy; $lhJ vd;gJld;; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

13.65
 kpy;ypad; 

gp.x.ep. (Nkw;F - njw;F) mYtyfk;> 
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; 
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888,  Fax  :0112637945

16/12/2021
K.g. 10.00

12 Nffhiy gpuhe;jpaj;jpw;F Brass Lockable thy;Tfs; toq;Fjy; 
kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/AGM(KEG)/ O&M/REGIONAL STORES/
SUPPLY/2021/58

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
150,000/-

Brass lockable Ball Valves toq;Ftjw;fhf 
NjePttrigapdhy; Kd;jifikg;gLj;jpa 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa 
efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00

13 [atldfk Kfhikahsh; gpuhe;jpaj;jpYs;s rhf;fil gk;gp 
,y;yj;jpw;F jahh;epiy kpd;gpwg;ghf;fp (Standby power Generators) 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; 
nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;.
xg;ge;j ,y: GCWR/SUP/INS/GENERATOR/ 
JAYAWADANAGAMA PH/2021/18

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
616,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

29/12/2021
K.g. 10.00

14 600 njhd; ePh;r; Rz;zhk;ig toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: SUP & MM/CHEM/HL-03/2021/36

12,500/- + 
VAT

**

&gh 
310,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

29/12/2021
K.g. 10.00

15 jLg;G nraw;wpl;lj;jpw;F cah; mOj;jg; gk;gpfs;> Membrane kw;Wk; 
,urhad gk;gpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y:    RC/RSC/NC/DGM/PUMP/CKD/2021/161.

2,000/-+ 
VAT

&gh 
24,270/-

cah; mOj;jg; gk;gpfs;> membrane kw;Wk; ,urhad 
gk;gpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfk; nra;Ak; 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

- gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

16 nghyd;dWit> gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$l 
,urhadq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/LAB-CHE/ POL/2021/151

2,000/-+ 
VAT

&gh 
17,545/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

- gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

17 Etnuypah ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F kpd;rhu tpepNahf 
ngdiy toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;.
xg;ge;j ,y: RH/NC/DGM/SUP/TPN/2021/001R

6,000/-+ 
VAT

&gh  
106,600/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 
ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

- gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

18 fsdp> gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F Jizg;ghfq;fSld; 
4|| Centrifugal type Dewatering gk;gpia toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;.
xg;ge;j ,y: 
RSC(W/N)/M&E/D.PUMP/ MAN(KEL)KRB-II/2021/97R

2,000/-+ 
VAT

&gh 
27,000/-

centrifugal type dewatering pump cw;gj;jpahsh;fs; 
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 
Kfth;fs;

- gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y 
tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00

2021-11-24Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;gj;jNy> SETA ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F tbfl;b kziy toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB-SETA/CIVIL/O&M/2021/90 - ,e;jf; Nfs;tpapd; kjpg;gPl;Lf; fpuak; ntl; ,d;wp 3.7 kpy;ypad; &gh vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ePynghy cs;sPh;g;G xg;ge;jj;jpw;F ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpfs;> kpd;rhu  ngdy;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 
xg;ge;j ,y.  RSC(E)/DGM/RH/SUB-PUMPS/ NEELAPOLA /TRINCO/ 2021/80. ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-10Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. ,J njhlh;gpy; VJk; 

tprhhpg;gjw;Fj; Njitahdhy; jaT nra;J gp.x.ep (fpof;F) gpujhd nghwpapayhsh; (jpl;lkply; kw;Wk; xUq;fp;izg;G) mth;fis 026-2222519 vDk; njhiyNgrpapd; Clhf njhlh;Gnfhs;sTk;.

Nritf; Nfs;tpfs;
19 ,uj;jpdGhp> Gjpa efuj;jpYs;s gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiya 

(rg;ufKt) mYtyff; fl;blj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 
toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: 
RSC(SAB)/P&D/OFFICE/ JANITORIAL/O&M/2021/47

4,000/- + 
VAT

&gh 65,000/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fk; Jiwapy; 
Mff; Fiwe;jJ 3 tUl fhy mDgtk; nfhz;l 
tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; ,yq;ifapy; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;. 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> 
,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00

20 khtdy;iy> Nffhiy kw;Wk; uk;Gf;fid ePh; toq;fy; 
jpl;lq;fspYs;s nrayw;w ePh; khdpfis gpujpaPL nra;tjw;fhd 
Nrit xg;ge;jk; 
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/AGM(KEG)/O&M/MAW, KEG &RAM/
SER/2021/83

4,000/- + 
VAT

&gh 30,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; 
C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> 
,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00
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21 ,uj;jpdGhp gpuhe;jpaj;jpw;F (,uj;jpdGhp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F) 
Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - nghjp 1
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/ O&M/RAT_1/2021/35 12,500/- + 

VAT
**

&gh 290,000/-

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Ftjpy;  Mff; 
Fiwe;jJ 2 tUl fhy mDgtk; nfhz;l 
tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; ,yq;ifapy; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;. 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273 15/12/2021

K.g. 10.00

22 ,uj;jpdGhp gpuhe;jpaj;jpw;F (v`ypanfhl> eptpj;jpfy> f`tj;j> 
ngy;kLy;y WSSS & GRWTP vd;gtw;wpw;F) Njh;r;rpaw;w 
njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - nghjp 2
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/O&M/RAT- 2/2021/36

12,500/- + 
VAT

**
&gh 245,000/-

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Ftjpy;  Mff; 
Fiwe;jJ 2 tUl fhy mDgtk; nfhz;l 
tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; ,yq;ifapy; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;. 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273 15/12/2021

K.g. 10.00

23 ,uj;jpdGhp gpuhe;jpaj;jpw;F (gyhq;nfhl> gk;g`pd;d kw;Wk; 
cltsit ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F) Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; 
Nritfis toq;Fjy; - nghjp 3
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/O&M/RAT- 3/2021/37

12,500/- + 
VAT

**
&gh 275,000/-

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Ftjpy;  Mff; 
Fiwe;jJ 2 tUl fhy mDgtk; nfhz;l 
tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; ,yq;ifapy; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;. 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273 15/12/2021

K.g. 10.00

24 ,uj;jpdGhp gpuhe;jpaj;jpw;F (vk;gpypg;gpl;ba kw;Wk; nfhyd;d ePh; 
toq;fy; jpl;lq;fSf;F) Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis 
toq;Fjy; - nghjp 4
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/O&M/RAT- 4/2021/48

12,500/- + 
VAT

**
&gh 275,000/-

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Ftjpy;  Mff; 
Fiwe;jJ 2 tUl fhy mDgtk; nfhz;l 
tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; ,yq;ifapy; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;. 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00

25 `l;ld; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; mYtyf Ntiyfis Vw;ghL 
nra;jy; kw;Wk; guhkhpg;G> gk;gp nraw;ghl;L Ntiyfs;> 
,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; %yg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhd Nrit 
xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CE/SER/O&M/ HATTON/2021/80

6,000/- + 
VAT

**
&gh  134,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 
10.00 kzpf;F khtl;lg; nghwpapayhsh; (`l;ld; 
Etnuypah mYtyfk;) mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

15/12/2021
K.g. 10.00

26 Fz;lrhiy Ntiyj; jsj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 
guhkhpg;gpw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CE/SER/O&M/CE/RW2021/243 4,000/- +  

VAT
&gh  61,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 
10.30 kzpf;F kj;jpa fpof;F mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

22/12/2021
K.g. 10.00

27 mq;Fk;Gu fy;`pd;d ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s tpepNahff; 
Foha;fs; kw;Wk; cNyhf tbfl;bfspd; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 
guhkhpg;gpw;fhd Nrit xg;ge;jk;.
xg;ge;j ,y: 
RSC-/CN/SER/O&M/ANKUBURA/ GALHINNA/2021/253

4,000/- + 
VAT

&gh  67,023/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 
11.00 kzpf;F kj;jpa tlf;F mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

15/12/2021
K.g. 10.00

28 g+z;LNyhah ePh; toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; g+z;LNyhah ePh; 
Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;fhd guhkhpg;G Nrit xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y:RSC-C/CE/SER/O&M/ PUNDALUOYA/2021/52

6,000/- + 
VAT

**
&gh  84,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 
10.30 kzpf;F khtl;lg; nghwpapayhsh; (Etnuypah) 
mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

15/12/2021
K.g. 10.00 

29 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (Nkw;F - tlf;F) mYtyfj;jpw;F 
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/ RSC(O&M)/2021/128

4,000/- + 
VAT

&gh 33,700/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00 

thfdq;fis thliff;fkHj;Jjy; 

30 jq;nfhl;Lt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/HV/O&M/DAN/2021/61

2,000/- + 
VAT

&gh 8,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gs;is 

tPjp> FUehfy;.
Tele:  037-2223158   Fax  : 037-2230086

22/12/2021
K.g. 10.00 

31 gly;Fk;Gu ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; Foha; gjpj;jy; 
Ntiyfis Nkw;ghh;it nra;tjw;F thd; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-24/GOSL/2021/02-01

500/- + 
VAT

&gh 20,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep (Cth)> 
xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> 
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934  Fax: 0552230974

08/12/2021
K.g. 10.00 

32 Nfhtpy;aha tpepNahf tp];jhpg;G jpl;lj;jpw;F thd; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-27/GOSL/2021/10-01

500/- + 
VAT

&gh 10,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934  Fax: 0552230974

08/12/2021
K.g. 10.00 

33 gyhq;nfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/O&M/BAL/2021/34

4000/- 
+VAT

&gh 10,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00 

34 eptpj;jpfy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Bry; Kr;rf;fu 
tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/ O&M/NIVI/2021/38

4000/- 
+VAT

&gh 10,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00 

35 vk;gpypg;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/RM(RAT)/SER/ O&M/EMB/2021/43

4000/- 
+VAT

&gh 10,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

15/12/2021
K.g. 10.00 

36 mk;gd;fq;f ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 2 vz;zpf;ifahd 
rpq;fs; nfg;fis thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:RSC-C/CN/SERVICES/O&M/ 
AMBANGAGA/2021/290

4000/- 
+VAT

&gh  
26,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

22.12.2021
K.g. 10.00 

37 mDuhjGuk; njw;F gpuhe;jpak; - thfdq;fis 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: 
O&M/NC/DGM/HV/ APURASOUTH/2021/ 070R1

2,000/- 
+VAT

&gh 16,200/-
thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 
Nrit toq;Feh;fs;

gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 
mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

38 fhy rpWePuf jLg;Gj; jpl;lj;jpw;F lgs; nfg; xd;iw  
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y:CKD/NC/DGM/HV/CKD/2021/162

4,000/- 
+VAT

&gh 19,350/-
thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 
Nrit toq;Feh;fs;

gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 
mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

15/12/2021
K.g. 10.00

39 fk;g`h gpuhe;jpaj;jpYs;s fl;lhd ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 
bg;gh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: 
RSC(W/N)/SS/HIRING/ GAM(O&M)/2021/121

2,000/- 
+VAT

&gh 5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00

40 gp.x.ep. epiyaj;jpw;F (Nkw;F/tlf;F) 05 vz;zpf;ifahd 
Ntd;fis  thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/ RSC(O&M)/2021/133

2,000/- 
+VAT

&gh 5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00

41 fk;g`h Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F 08 vz;zpf;ifahd 
f;W} nfg;fis thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/GAM 
(O&M)/2021/129

2,000/- 
+VAT

&gh 5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

15/12/2021
K.g. 10.00

42 kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpYs;s tTzjPT ePh; toq;fy; 
jpl;lj;jpw;F rpwpa buf; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/O&M/ SMALLTRUCK/ 
VAVU /BATT I /2020/43R2

2,000/- 
+VAT

&gh 22,500/-
,jidnahj;j Nritfspy;; mDgtKs;s 
epWtdq;fs;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 
,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  
Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

15/12/2021
K.g. 10.00

2021-11-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. njtpEtu / fe;ju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y:  RSC(S) /P&C/ HIRING/ CREWCAB 
/D’NUWARA-G’ DARA/ O&M/2021-69R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-08Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y:  RSC(S) /P&C/ KOTTEGODA/HIRING/CREWCAB/
O&M/2021-93R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-08Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Reference to the advertisement dated 2021.11.17 , Hiring of a Crew Cab for Kottegoda Water Supply Scheme, Contract no. RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/HIRING/CREW CAB/O&M/2021-93R.Please note that the closing 
date of this tender has been extended up to 2021.12.08.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368
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ைத விவகாரஙகளுக்கான இமண்ப்பாளர் கைாநிதி ராைசசந்திர குருக்கள் ்பாபு சர்ைா அவருக்கு ஜ்பான்னாமட ஜகௌரவத்மத வழஙகுவமதயும, அகிை இைஙமக இந்து ைாைன்்ற பிரதித் 
தமைவர் சின்னத்துமர தன்பாைா நந்திக்ஜகாடி வழஙகுவமதயும, அருகில் இந்து சைய கைாசார திமணக்கள்ப ்பணி்ப்பாளர் அ. உைாைககஸவரமனயும ்படத்தில் காணைாம. இந்தியாவில் நமடஜ்பற்றுஜகாண்டிருக்கும இந்திய கைாசாரம ைற்றும ென-

நாயகம குறித்த ைகாநாட்டில் கைந்துஜகாண்டுள்ள ஜகாழுமபு ைாநகர சம்ப 
உறு்பபினர் காயத்திரி விக்கிரைசிஙக குெராத் ைாநிை கைாசார ைற்றும வீட-
மை்பபு அபிவிருத்தி அமைசசர் ஸ்ரீ ஹர்ஸ சஙகர்வீ ஜீமய கநற்றுக் காமை 
குெராத்தில் சந்தித்து கைந்துமரயாடியக்பாது எடுத்த்படம.

tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rhuk; kw;Wk; rf;jptY> tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R

kj;jpa khfhzk;
kj;jpa khfhz rigapd; tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rhuk; kw;Wk; rf;jptY> tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;rpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy; 
eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; mjpfhu rigapy; (CIDA) tPjpfs; Jiwapy; nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J ifj;njhopy; 
eph;khzk; kw;Wk; nghUl;fis toq;Fjy;> m];ghy;l; nfhq;fpwPl;il toq;fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf murhq;fj;jpd; nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;Ls;s 
m];Nghy;l; cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; jput jhh;fSf;F gjpitg; ngw;Ws;s jhh; cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; tpepNahf];jh;fsplkpUe;J gpd;tUk; ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf Nfs;tpfs;; Nfhug;gLfpd;wd.  Nfs;tpj; njhif 5 my;yJ 5 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l NtiyfSf;F 1987Mk; Mz;bd; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;fika gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
 
,jd; gpufhuk; cq;fs; epWtdj;jpdhy; Nfs;tpfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jPh;khdpj;jpUe;jhy; ,iaGila ifj;njhopy; kw;Wk; cq;fspd; kpd;dQ;ry; 
Kfthpia rhpahff; Fwpg;gpl;L Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iw 2021-12-13Mk; jpfjpf;F Kd; prdatender@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;GkhW 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. “CIDA” gjpT my;yJ nghUl;fis toq;Ftjw;fhd tpahghug; gjpit cWjp nra;tjw;F mtrpakhd Mtzq;fspd; ,iaGila 
gpujpfis Ntz;LNfhs; fbjj;Jld; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fk; ,Wjp ehs; 2021-12-14Mk; jpfjpahFk; vd;gJld; Vida Kf;fpa jfty;fs; gpd;tUkhwhFk;.

1.  cq;fshy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; Ntiyf;F ,iaghd jfty;fis Ntz;LNfhs; fbjj;jpy; rhpahfTk; njspthfTk; Fwpg;gpLtjw;F eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;Sq;fs;. jfty;fs; rhpahf ,y;iyahdhy; mwptpf;fg;glhkNyNa cq;fsJ Ntz;LNfhs; fbjk; epuhfhpf;fg;gLk;.

2.  kpd;dQ;ry; %ykhd Ntz;LNfhs; fbjq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021-12-13Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F epiwTWk; vd;gJld; Ntz;LNfhs; fbjq;fisr; 
rkh;g;gpj;Js;s epWtdq;fSf;F kl;Lk; 2021-12-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-14Mk; jpfjp tiuapy; mYtyf Neuq;fspy; kl;Lk; Nfs;tpg; gbtq;fs;> 
Nfs;tpjhuhpdhy; Ntz;LNfhs; fbjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

3.  2021-12-09Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. Covid 19 ,lh; fhuzj;jpdhy; Zoom Clhf elhj;Jtjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,jpy; fye;Jnfhs;tjw;Fj; Njitahd jfty;fs; gpd;tUkhwhFk;.

$l;l ,yf;fk; (Meeting ID) - 710 432 4355
flTr;nrhy; (Passcode) - prebidPRDA 
Fwpg;gPl;byf;fk; (Join Zoom Meeting) - h  ps://us05web.zoom.us/j/7104324355?pwd=WU4wYUZicWtlOGNTcjJDT09hL0RXZz09

4.  ,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fspd; nkd; gpujpia cq;fspd; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp itg;gjw;F eltbf;ifs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 
cq;fshy; Nfs;tpg; gbtq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ,U td; gpujpfisg; ngw;Wf;nfhs;s eltbf;ifia Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;L;k;. 
cq;fSf;F mDg;gg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gbtj;jpd; nkd; gpujpapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy gf;fq;fSk; cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg;gbtj;jpd; %yg; 
gpujpapd; kw;Wk; efy; gpujpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ,izg;gpy; Fwpg;gpl;Ls;s tifapy; Ntiyf;F ,iaghd njhlhpyf;fk; kw;Wk; 
Ntiyapd; ngaiuAk; %yg; gpujpah my;yJ efy; gpujpah vd;gij njspthfTk; kw;Wk; rhpahfTk;  Fwpg;gplTk;.

6.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;NtW ciwfspypl;L jiyth;> ngWiff; FO> 
tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rf;jp> rf;jptY kw;Wk; tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R> 109> abEtu tPjp> fz;b vDk; Kfthpf;F 2021-12-15Mk; 
jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ ,f;fhhpahyaj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; cs;spLtjw;Nfh eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTk;. 

7.  Nfs;tpfs; Vw;fg;gl;L Kbtile;j cldLj;J Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLnkd;gJld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy; zoom Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 
mjw;Fj; Njitahd tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

$l;l ,yf;fk; (Meeting ID) - 837 3637 8319
flTr;nrhy; (Passcode) - 12345 
Fwpg;gPbyf;fk; (Join Zoom Meeting) - https://us05web.zoom.us/j/83736378319?pwd=YWdqV09Qd2JtK3haTmFVbjlYZHNmQT09

8. Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLtjw;fhf kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; vt;tpjf; fl;lzKk; mwtplg;glkhl;lhJ.

9.  Njitahd Nkyjpf tpguq;fis fz;b> Nghfk;giu> ,y. 09> v`y;Nynghy Fkhhp`hkp khtj;ij> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; nghJ 
KfhikahshplkpUe;J 081-3159904, 081-3159905, 081-3159925, 081-2204378 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; xg;ge;j epWtdj;jpdhy; 2020Mk; tUlj;jpy; epiwNtw;wg;gl;l Ntiyfs; kw;Wk; 2021Mk; tUlj;jpy; 
jw;NghJ nraw;gLj;jg;gLk; NtiyfSf;fhd nrayhw;Wif  xg;ge;jq;fis toq;Fk; NghJ ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. epjp mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s 
xg;ge;jq;fisf; ifaspg;gjw;F ,iaghd Rw;WepUgq;fspd; tpjpKiwfs; ngWif eltbf;iffSf;F gpuNahfpf;fg;gLk;. mNjNghy; xU xg;ge;j epWtdj;jpw;F 
xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jj;ij toq;fKbAkh vd;gJ gw;wp ngWiff; FO jPh;khdpf;Fk;.

Nfs;tp Mtzq;fSld; cq;fshy; toq;fg;gLk; Mtzq;fis rhpahfTk; kw;Wk; Nfs;tpg; gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTiufSf;F mikthfTk; rkh;g;gpj;jy; 
cq;fs; nghWg;ghFk; vd;gJld; ,iaghd jfty;fs; rhpahfr; rkh;g;gpf;fg;glhik Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtjw;F VJthfyhk;. NkYk; VjhtJ xU Nfs;tpia 
my;yJ vy;yhf; Nfs;tpfisAk; fhuzk; fhl;lhky; epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpd; jtprhsUf;F cz;nld;gJld;> Mff; Fiwe;j tpiykDit 
Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w flg;ghLk; ,y;iy.

jtprhsh;>
ngWiff; FO.

tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rf;jp> rf;jptY kw;Wk;
tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R> 
109> abEtu tPjp> fz;b.

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
Ie;jhk;;;; fl;l ngWif NfhUjy; (jpwe;j) - 2021

njh. 
,y

xg;ge;j ,yf;fk; tpguq;fs; CIDA gjpT

jpUj;jg;gl;l 
msTg; 

gj;jpuj;jpd; 
ngWkjp (&. 

kpy;.)

Nfs;tpg; gpiz Kwp 
(nry;YgbahFk; fhy vy;iy 120 

ehl;fs;)

Nfs;tpg; gpiz 
nuhf;fg; gzkhf

Nfs;tpg; gpiz 
nuhf;fg; gzkhf

nghUl;fs; toq;Fjy;

fz;b khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT – fz;b 

1 CPC/PRDA/MAIN/K/
KAN/2021/17

`e;jhid clnty tPjpf;F fhh;gl;  ,l;L 
mgptpUj;jp nra;tjw;F (0+518 - 1+900 Km) 
nghUl;fs; toq;Fjy;

C9 - C8        0.06           1,000.00        2,000.00 

Etnuypah khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT – hpfpy;yf];fl 

2 CPC/PRDA/MAIN/N/
RIK/2021/14

hpfpy;yf];fl CkFUg;g tPjpf;F fhh;gl; 
,l;L mgptpUj;jp nra;tjw;F (0+000 - 1+508 
Km) nghUl;fs; toq;Fjy; 

C9 - C8        0.03           1,000.00        2,000.00 

m];Nghy;l; toq;Fjy;

fz;b khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT – fk;nghy

3 CPC/PRDA/MAIN/K/
GAM/2021/28

];nlyd;gh;f; nfg; tPjpf;F fhh;gl; ,l;L 
mgptpUj;jp nra;tjw;F (0+000 - 0+480 Km) 
m];Nghy;l; toq;Fjy;

m];Nghy;l; toq;Fjy; 
kw;Wk; tpepNahfpj; jYf;fhd  

tpahghug; gjpT
       4.49          22,500.00      45,000.00 

Etnuypah khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT – hpfpy;yf];fl 

4 CPC/PRDA/MAIN/N/
RIK/2021/15

hpfpy;yf];fl ClkFUg;g tPjpf;F fhh;gl; 
,l;L mgptpUj;jp nra;tjw;F (0+000 - 1+508 
Km) m];Nghy;l; toq;Fjy;

m];Nghy;l; toq;Fjy; 
kw;Wk; tpepNahfpj; jYf;fhd  

tpahghug; gjpT
      15.11          76,000.00    152,000.00 

tPjp milahskpLk; nghUl;fs; toq;Fjy;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT – mk;gnjd;d

5 CPC/PRDA/MAIN/K/
ME/2021/01

tPjp milahskpLk; Njh;Nkhgpsh];bf; 
nghUl;fs; toq;Fjy; (nts;is)

gjpT nra;ag;gl;l 
toq;Feh;fs;

       2.22          11,500.00      23,000.00 

jhh; toq;Fjy;

6 CPC/PRDA/MAIN/
TAR/2021/02

jhh; kw;Wk; vky;\d; toq;Fjy;   (Bitumen 
(80/100), Emulsion (CRS1/CSS1) )

jhh; toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfk; nra;tjw;fhd 

tpahghug; gjpT
       8.94          45,000.00      90,000.00 

ngWif mwptpj;jy;

t/g - jk;gnjdpa gyNehf;Ff; $l;LwTr; 
rq;fk;> jk;gnjdpa kPl;fg;glhj mlFg; 
nghUl;fis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy;. 

t/g jk;gnjdpa gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; jk;gnjdpa> 
gpd;dnghy> ehuk;ky> nkl;bafNd> fl`nghy> Flfk;kd> 
uq;fy;Nynghy> jk;ngy];]> G];nfhynjdpa> ngk;Ky;Nynfju> 
Kj;Jfy> nghy;f`aha> kue;jnfhy;y Mfpa fpuhkpa tq;fpf; 
fpisfspy; 2020.06.30k; jpfjp tiu mlF itf;fg;gl;L 
2021.12.22k; jpfjp tiu kPl;fg;glhj mlFg; nghUl;fs; 2021.12.23 
kw;Wk; 2021.12.24 Mfpa jpfjpfspy; K.g. 9.00 Kjy; 
t/g jk;gnjdpa $l;LwTr; rq;f jiyikafj;jpy; gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;. 

$l;LwthsH> 
nghJ KfhikahsH> 
t/g> - jk;gnjdpa g.Neh.$. rq;fk;> jk;gnjdpa. 
njhiyNgrp ,y.  :- 037-2266031 
ngf;]; ,y.  :- 037-2266103

uk;Ngt gpuNjr rig 2022 Mz;bw;F
toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;

uk;Ngt gpuNjr rigapy; 2022 Mz;bw;fhf 

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT 

nra;Ak; Kfkhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk;  Web Kfthpapy; 

my;yJ njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

Web Address: www.lgd.nc.gov.lk

njh.Ng ,y: 025-2266606

2021.12.01 Kjy; 2021.12.21 tiu  mYtyf 

ehl;fspy; tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJld;> 

2021.12.21Mk; jpfjp gp.g.3.00 ,w;F Kd; 

tpz;zg;gq;fis ,r;rigf;F rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

b.vk;.vk;.V.gP.njd;dNfhd;

jiyth;>

gpuNjr rig>

uk;Ngt

ml;Nlhh;zp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

fltj;ij> g`y fuf`Kd> tzpf#hpatj;j> 90/A/82Mk; 

,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 196276801402 vDk; Njrpa milahs 

ml;il ,yf;fj;ijf; nfhz;l ,e;jpuhzp jpUehTf;fuR 

Mfpa ehd; fltj;ij> g`y fuf`Kd> tzpf#hpatj;j> 

90/A/82Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 661433728 vDk; Njrpa 

milahs ml;il ,yf;fj;ijf; nfhz;l jyq;fk [ae;j 

cja Fkhu vd;gtUf;F toq;fpa vk;. Nuh`d B j 

rpy;th rl;lj;juzp kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhpRtpdhy; gjpT 

nra;ag;gl;l 320Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 2012-12-17Mk; jpfjpa 

tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhug; gj;jpuk; ,d;W Kjy; tYtpof;fr; 

nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gij ,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jpUj;jk; 01 
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

,e;jr; nra;jpj;jhspy; 28.11.2021 md;W ntspaplg;gl;l ngWif 
mwptpj;jypy; gpd;tUk; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

8. Nfs;tp ,U gpujpfspy; jahupj;J fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Kftupf;F 2021.12.27 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;.

  Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk; 11.04.2022 Mf 
khw;wg;gl;Ls;sJ.

jiytu;> 
cs;@u; mjpfhu rig ngWiff;FO> 
typfhkk; Nkw;F gpuNjrrig> 
tlf;F khfhzk;. 
01.12.2021 
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நெஸ்லே லேங்கா நிறுவனம் 2021 ஆம் 
ஆண்டுக்கான சிறந்த நிலலே்ேண்்தல்லை 
்ேணும் நிறுவனத்திற்கான விருது்ளில் 
ெகான்கு விருது்லைத் ்தன்தகாககியுளைது.

பூமி என்ற பிரிவின் கீழ் பூமிககு ென்லை 
நெயவதில் அ்தன் வலுவகான முயறசி -
்ளுககு கிலைத்துளை அஙகீ்காரைகா், 
சுறறுச்சூழல் மீது நிறுவனத்தின் அர்ப் -
ேணிப்பு, வணி்த்திறகு அப்ேகாறேடை 
சுறறுச்சூழல் ைறறும் சுறறுச்சூழல் நிலலே -
்ேண்்தல்லைக்கா் ெமூ்ம் -பூமி-இலேகா -
ேம் ஆகியவறறில் சிறந்த மும்முலனப் 
நேறு்ேறு்ளுக்கான விருது ஆகிய பிரிவு -
்ளில் நவன்றுளைது. 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இலேஙல்யின் 
சிறந்த 10 நிறுவனங்ளில் ஒன்று என்ற 
விருல்தயும் நெஸ்லே லேங்கா நிறுவனம் 
நேறறுளைது.

 இலேஙல் வர்த்்த் ெம்்ைைனத்தினகால் 
வருைகாந்தம் ஏறேகாடு நெயயப்ேடடு வரு -
கின்ற இந்த ைதிப்புமிக் வருைகாந்த நி்ழ் -
வகானது, ைக்ள, பூமி ைறறும் இலேகாேம் 
ஆகிய மும்முலன இலேககுைனகான நெயற -
திறலன அலைவதில் நிறுவனத்தின் முயற -

சி்ளுக்கா் நிலலே்ேண்்தல்லையில் 
முன்னின்று நெயறேடும் நிறுவனங்லை 
அஙகீ்ரிககிறது.   

ெைது நு்ர்்வகார் ைறறும் ெமூ்த்திறகு ெற -
்காரியங்லை ஆறறும் அ்்த ்வலையில், 
ெைது பூமிககு ென்லை விலைவிப்ே்தறகு 

ெகாங்ள ஆறறும் ேங்ளிப்புக -
்கா் அஙகீ்ரிக்ப்ேடுவது ஒரு 
ந்ைரவமும், ேகாககியமுைகாகும். 
மீளுருவகாக்ம் நெயயப்ேைககூ -
டிய உணவு முலற்லை ேகாரிய 
அைவில் ் ைம்ேடுத்்த முயறசிககும் 
அ்்த ்வலையில் எைது நெயற -
ேகாடு்ள மூலேைகான உமிழ்லவ 
பூச்சிய ைடைைகாககுவல்த ்ெகாககி 
எங்ள ேயணத்ல்த விலரவுேடுத் -
தியுள்ைகாம். ேண்லணயிலிருநது 
உணவுத்்தடடு வலர எைது முயற -
சி்லை ்ைறந்காளவ்தன் மூலேம், 
மீளசுழறசி நெயயககூடிய அல்லேது 
மீண்டும் ேயன்ேடுத்்தககூடிய 
நேகாதியிைல் முலற்லை ெகாடு -
வ்தன் மூலேைகா் பிைகாஸதிக ைகாசு -
ேகாடலைச் ெைகாளிப்ேது, ைறறும் 
சுழறசிப் நேகாருைகா்தகாரத்ல்த உரு -

வகாக் உ்தவுவது உளளிடை ேலே முயற -
சி்லை ெகாங்ள ்ைறந்காண்டுள்ைகாம் 
என்று நெஸ்லே லேங்கா நிறுவனத்தின் மு்கா -
லைத்துவப் ேணிப்ேகாைரகான ்ேென் அவன் -
நென்யகா  குறிப்பிடைகார்.  

ெவம்ேர் 12, நவளளிககிழலை 
- “நைனி்் ை்் ஹி்்த” எனும் 
ேகாைல் மூலேம் அண்லையில் இலேங-
ல்யில் ைகாத்திரைன்றி இநதியகா 
உளளிடை உலேந்ஙகிலும் பு் -
ழலைந்த நயகாஹகானி ்தனது 
"MOVING ON" எனும் நேயரிைப் -
ேடடுளை ேகாைநலேகான்லற நவளி -
யிடடுளைகார். 

Red Bull Records ்லேேல் 
மூலேம் உலே்ம் முழுவதுமுளை 
இரசி்ர்்ளுக்கா் இது நவளியி -
ைப்ேடடுளைது. இந்த Red Bull 
Records கூடைகாண்லை இலேஙல் 
்லலேஞர் ஒருவரின் உலே்ைகா -
விய ரீதியிலேகான ேகாரிய ெைவ -
டிகல் என்ேதுைன், இலேஙல் 
்லலேஞர் ஒருவர் இநநிறுவனத்து -
ைன் இலணநது ஒரு ேலைப்லே 
நவளியிடுவது இது்வ மு்தல் 
முலறயுைகாகும். அ்தன்ேடி, இந்த ேகாைல் 
இலேஙல் இலெத் துலறயில் இதுவலர ெந -
தித்்த மி்ப்நேரிய ைறறும் மி் முககியைகான 
லைல்்ல் ஆகும்.

Pop, R&B, hip-hop, உளளிடை ேகாைல் 
வல்்லை விஞ்சும் வல்யிலேகான "MOVING 
ON" ேகாைலேகானது, கிடைகார் மூலேம் ேல்்வறு 
வலைவு நெளிவு்லை ்காண்பித்து நவளியி -
ைப்ேடடுளைதுைன், அதிர்வலலே்லை ஏற -
ேடுத்தும் நேகாப் நைலேடி்லை ரப் ேகாலேைகா் 
ைகாறறும் இயறல் நெறிலய ்த்ர்ககும் 
ெகதிலய அது ந்காண்டுளைது. 

ஆஙகிலேம் ைறறும் சிங்ை நைகாழி்ளுககு 
இலையில் ்வறுேகாடு ்காண்பிக்காது ைகாற -
றமுறும், நயகாஹகானியின் ்தனிப் ேகாணியின் 

ஒவநவகாரு ேக்த்ல்தயும் இந்த ேகாைல் பிர -
திேலிககிறது. அத்துைன் நெகானிக ரெவகா்தம் 
ைறறும் ்ணிக் முடியகா்த ஆறறலுக்கான 
அவரது நவளிப்ேகாடலை இது விைககுகிறது.

"எனககு இது ஒரு ்ெகா்ைகான ேகாைல் எனும் 
உணர்லவ ஏறேடுத்்தவில்லலே." என்று இப்ேகா-
ைலலேப் ேறறி நயகாஹகானி கூறுகிறகார். "இது 
வகாழ்கல்லய எப்புளளியிலிருநதும் ெம்பிக-
ல்யுைன் ஆரம்பிக்லேகாம் என்ேல்த ்காண்பிக-
கிறது. 

இதில் நீங்ள உங்ள ெகதிலய ஆழைகா் 
்தழுவுகிறீர்்ள. இது அதிர்லவ ஏறேடுத்தி, 
உங்லை அ்தறகு ெைனைகாை லவககும். 
ஆயினும் அது இலேஙல்த் ்தன்லையின் அதிர்-
வலலே்லைக ந்காண்டுளைது." என்றகார்.

Red Bull Records ஊடாக ய�ாஹானியின் 
புதி� தனிப்ாடல் ‘Moving on’ யெளியீடு

ஆ்ரகாககிய ைறறும் சீரகான வகாழ்க -
ல்லய முலறலய ஏறறுகந்காள்வகா -
ருக்கா் எலிிஃேன்ட ஹவுஸ ஐஸகிறீம் 
guilt-free “Feelgood உலறநிலலே இனிப் -
புப்ேண்ைங்லை அண்லையில் அறி -
மு்ப்ேடுத்தியது. நேரும்ேகாலேகா்னகார் 
ஆ்ரகாககியைகான உணவுமுலற குறித் -
துக ்வனம் நெலுத்துகின்றனர். 

ஆ்ரகாககியத்திற்கான இந்த நீண்ை -
்காலே அர்ப்ேணிப்ேகானது சீனி உட -
ந்காளளும் அைலவக குலறப்ேது உள -
ளிடை ஆ்ரகாககியத்ல்த ்தங்ளின் 
அன்றகாை வகாழ்கல்யின் ஒரு ேகுதி -

யகா் ைகாறறுவ்தறகு வகாடிகல்யகாைர்் -
லைத் தூண்டியுளைது.   

ஆ்ரகாககியைகான ைறறும் ஊடைச் -
ெத்து ைதிப்புக்ளுக்கான ைகாறறு வழி -
்ளில் வகாடிகல்யகாைர்்ள ்்தடிவரு -
வல்தப் புரிநதுந்காண்டு எலிிஃேன்ட 
ஹவுஸ ்தறநேகாழுது எளிலையகான 
வகாழ்கல்லய அளிககிறது. 

புதி்தகா் அறிமு்ப்ேடுத்்தப்ேடடுளை 
Feelgood ந்தரிவு்ைகான, உலறய 
லவக்ப்ேடை ்யகா்ட, மிகஸ நேரி, 
டநரகாப்பி்ல் ைங்்கா ைறறும் சீனி 
்ெர்க்ப்ேைகா்த நெகாகைல் ைறறும் 

வனிலேகா என்ேன ்வனைகா்த் ்்தர்ந -
ந்தடுக்ப்ேடை உடநேகாருட்ைகால் 
்தயகாரிக்ப்ேடுகின்றன. 

இந்த guilt-free உலறந்த இனிப்புக -
்லை வகாடிகல்யகாைர்்ள ்தங்ள 
ஆ்ரகாககியம் குறித்்த இலேகல்த் 
ந்தகாைர்நது ந்காண்்ை ே்லில் ஒரு 
சிறறுண்டியகா் கூை உடந்காளைப்ேை -
லேகாம்.   

உலறநிலலே Feelgood ்யகா்ட 
நுண்ணுயிர் ்லேந்த உணவுப்நேகாரு -
ைகா் இருப்ே்தகால் இது ேரநதுேடை 
நெரிைகான ென்லை்லை வழஙகுகி -

றது. ்ைலும், மிகஸ நேரி, டநரகாப்பி -
்ல் நைங்்கா உலறநிலலே ்யகாக்ட 
என்ேன இயறல்யகா்்வ இனிலை -
யகான அெல் ேழத்துண்டு்லைப் ேயன் -
ேடுத்தி குளிர்ச்சியகான விருந்தளித்து 
வகாடிகல்யகாைர்்லை ைகிழ்விப்ே்தற -
்கா் ஆ்ரகாககியைகான ்்தர்வு்லை 
வழஙகுகிறது. 

சு்கா்தகாரம் குறித்்த அக்லறயுளை 
இன்லறய வகாடிகல்யகாைர்்ளுககுப் 
நேகாருநதும் வல்யில் சீனி ்ெர்க்ப் -
ேைகா்த Feelgood ஐஸகிறீம் வல்்ள 
அலைநதுளைன.   

எலிஃ்ன்ட் ஹவுஸ் அறிமுகப்டுத்தும் guilt-free 'Feelgood' இனிபபுப ்ணடஙகள்   

Dialog Gaming, GameRoar Technologies 
வலரயறுக்ப்ேடை ்தனியகார் நிறுவனம் 
ைறறும் Jwave Technologies ஆகியவறறின் 
ஒன்றிலணவில்MegaPlay எனும் நேயரில் 
உளெகாடடில் உருவகாக்ப்ேடை ேரந்தை-
விலேகான நைகாலேல் விலையகாடடுக்லை 
உளைைககிய MegaPlayஎனும்  e-Gaming 
நைகாலேல் app உளெகாடடு நைகாலேல் 
விலையகாடடு பிரியர்்ளுகந்ன அறிமு -
்ப்ேடுத்்தப்ேடடுளைது.

இலேஙல்யின் முன்னணி ந்தகாலலேத் -
ந்தகாைர்பு இலணப்பு வழஙகுனரகானைய-
நலேகாக ஆசிஆடைகா பிஎல்சி இனகால் அனுெ -
ரலண வழங்ப்ேடுகின்ற இந்த MegaPlay 
ஊைகா் இலேஙல்யின் நைகாலேல் விலை-
யகாடடுக்லை  (mobile games) உருவகாககி 
வடிவலைககின்ற ேலைப்ேகாைர்்ளினகால் 
சுயைகா் வடிவலைக்ப்ேடை puzzles, cricket, 
shooting, racing, arcade ஆகிய வல்்ளுக-
குள அைஙகுகின்ற 50 றகும் ்ைறேடை hyper 
casual games இந்த app இல் அைஙகுகின்-
றன.  MegaPlayஊைகா் இலேஙல்யில் மு்தல் 
்தைலவயகா் நைகாலேல்விலையகாடடுக்லை 
வடிவலைககின்ற ேலைப்ேகாைர்்ள ைறறும் 
அவறலற விலையகாடுவதில் ஈடுேகாடு ந்காண்-
ைவர்்ள  ேணம் ஈடடுவ்தறகு,   இலேவெ  
'்ைடைகா'க்லை நவறறிகந்காளவ்தறகு்ை-
லும் ேலே ென்லை்ள வழங்ப்ேடுகின்றலை-
யும் குறிப்பிைத்்தக்து. அ்தன்ேடி, ையநலேகாக 

நிறுவனைகானது இந்த புதிய MegaPlay யில் 
முழுலையகா் அலனத்து நைகாலேல் விலை-
யகாடடுக்லையும் விலையகாைககூடியவகாறு-
்காணப்ேடுகின்றது.

இந்த app  இலன அறிமு்ப்ேடுத்திய நி்ழ்-
வின்்ேகாது ையநலேகாக ஆசிஆடைகா பிஎல்சி 
குழுைத்தின் புத்்தகாக்ங்ளைறறும் திடைமி-
ைல் அதி்காரி அந்தனி நரகாடரி்்கா அவர்்ள 
உலரயகாறறிய்ேகாது, " ெைது ையநலேகாக நிறு-
வனைகானது Game Roar ைறறும் JWaveநிறுவ-
னங்ளுைன் கூடடிலணநது MegaPlay app ஐ 
அறிமு்ப்ேடுத்துவல்தயிடடு ெகாம் ைகிழ்ச்சி 
ந்காளகின்்றகாம். 

்ைலும், ையநலேகாக ெகாம் எப்்ேகாது்ை 
்்தசிய ைடைத்தில் விலையகாடடுத்துலறயின் 

வைர்ச்சிலயயிடடு கூடிய 
்ரிெலனலய ந்காண்டிருக-
கின்ற அ்்த்வலை, இலேங-
ல்யில் இலேத்திரனியல் 
விலையகாடடுத்துலறலய 
பி ர ் கா சி க ் ச் ந ெ ய வ ்த ற கு 
இது சிறந்தந்தகாரு ெந்தர்ப்-
ேைகா் அலையும் என ெகாம் 
எ தி ர் ே கா ர் க கின் ் ற கா ம் . 
இைம் ்தலலேமுலறயினரின் 
e-Sportsபிர்வசிப்லே ்ைம்-
ேடுத்துவதில் ையநலேகாககின் 
இந்தப் ேயணைகானது ஒரு 
லைல்்ல்லேகா் அலைநதுள-
ைந்தனலேகாம். அத்துைன்,இ-

லேஙல்யில் டிஜிடைல் விலையகாடடுக்லை 
உருவகாககி வடிவலைப்ேதில் புதிய்்தகார் 
புரடசி்ரைகான ைகாறறத்ல்த இது  ஏறேடுத்-
துவதுைன்,  இைம் ்தலலேமுலறயினர் ்தைது 
திறலை்லை நவளிப்ேடுத்துவ்தற்கான 
வகாயப்லே இ்தனூ்ை ஏறேடுத்திக ந்காடுப்-
ே்்த ெைது ்ெகாக்ைகா் அலைநதுளைது. 

்ைலும், இலேஙல்யிலுளை நைகாலேல் 
விலையகாடடுக்லை வடிவலைககும் திறலை 
ந்காண்ைவர்்லை ெர்வ்்தெ ்தரத்திறகு 
ந்காண்டு நெல்வ்தறகு இந்த MegaPlay app 
ஒரு ்ைைகா் அலையும் என்ேல்தயிடடு ெகாம் 
மி்வும் ைகிழ்ச்சியலைகின்்றகாம். " என்றகார்.

உள்்ாட்டு ய�ாப்ல் விபை�ாட்டுககபை ம�ம்்டுத்தும்  
MegaPlay ய�ாப்ல் app இலஙபகயில் அறிமுகம்

பீப்பிளஸ லீசிங அன்ட 
பினகான்ஸ நிறுவனம் (People’s 
Leasing & Finance PLC) PLC 
Touch என்ற நேயரில் மும்நைகாழி -
யிலேகான ல்யைக்த்ந்தகாலலே்ேசி 
நெயலிநயகான்லற (Mobile app) 
அறிமு்ப்ேடுத்துவ்தறகு அண் -
லையில் ெைவடிகல் எடுத்்தது. 

பீப்பிளஸ லீசிங அன்ட 
பினகான்ஸ நிறுவனம் எனும் அர -
ெகாங்த்துககுச் நெகாந்தைகான வங -
கியில்லேகா முன்னணி நிதி நிறுவ -
னைகாகும். இலேஙல்யில் இந்த 
வல்யிலேகான நெயலியில் ்காப்பு -
றுதி ந்தகாைர்ேகான அம்ெம் மு்தல் 
்தைலவயகா் உளைைக்ப்ேடடி -
ருப்ேதுைன், இது்ேகான்ற ேலே 
இலணயறற வெதி்ள PLC Touch 
ல்யைக்த்ந்தகாலலே்ேசி நெயலியில் 
்காணப்ேடுகின்றன.  

இந்த நெயலியின் அறிமு் நி்ழ்வில் 
உலரயகாறறிய நிறுவனத்தின் பிர்தை 
நிலற்வறறு அதி்காரியும், நேகாது மு்கா-
லையகாைருைகான ெமிநதிர ைகார்ச்ெநலேனி 
குறிப்பிடுல்யில், “்காப்புறுதி ந்தகாைர் -
ேகான விையங்லை உளைைககிய்தகா் 
இவவல்யகான உறேத்திலய ெநல்தககு 

அறிமு்ப்ேடுத்தும் மு்தலேகாவது வஙகி-
யில்லேகா்த நிதி நிறுவனைகா் ெகாம் விைங -
குவல்தயிடடு ைகிழ்ச்சியலைகி்றகாம். 
்தற்ேகால்தய சூழ்நிலலேயில் இது ேயனகா -
ளி்ளுககு ேகாது்காப்ேகான ைறறும் நெை -
்ரியைகான அனுேவத்ல்த வழஙகும். 
எந்தநவகாரு கிலை அலுவலே்த்துககும் 
்ெரடியகா்ச் நெல்லேகாது ஒருவர் ்தனது 
வீடடில் இருந்தவகா்ற ஒரு ந்தகாடுல்யின் 

ஊைகா் அலனத்துக ந்காடுக்ல் 
வகாங்ல்்லையும் ்ைறந்காளை 
முடியும். வஙகி்ளுககு ைகாத் -
திரைன்றி ஏலனய அலனத்துத் 
ந்தகாழில்துலறயின் எதிர்்காலேமும் 
இவவகாறகான்தகா்்வ அலையும் 
என ெகாம் ெம்புகின்்றகாம். 

்காலேப்்ேகாககில் புதிய ெலை-
முலற்லை ஏறறுகந்காண்டு 
ெகாடடின் வஙகியல்லேகா நிதிச் 
்ெலவத் துலறககு ேலே முன் -
ைகாதிரி்லை அறிமு்ப்ேடுத்தி 
வருகி்றகாம்” என்றகார்.  இந்தக 
ல ் ய ை க ் த் ந ்த கா ல லே ் ே சி 
நெயலி பீப்பிளஸ லீசிங அன்ட 
பினகான்ஸ நிறுவனத்தின் நைன் -
நேகாருள நேகாறியியலேகாைர்்ைகால் 
உருவகாக்ப்ேடடுளைது என்றும், 

இ்தன் ஊைகா் நேருந ந்தகால்யகான 
ேணத்ல்த ்ெமிக் முடியும் என்றும் இநநி-
றுவன குழுைத்தின் ்த்வல் ந்தகாைர்ேகாைல் 
பிரதிப் நேகாது மு்காலையகாைர் திரு.பிரேகாத் 
குண்ென ந்தரிவித்்தகார். இவவகாறு ்ெமிக -
்ப்ேடும் ந்தகால்லய எதிர்்காலேத்தில் 
நிறுவனத்தின் ெமூ்க கூடடுப்நேகாறுப்புத் 
திடைங்ளுககுப் ேயன்ேடுத்்த எதிர்ேகார்ப் -
ே்தகா்வும் கூறினகார்.   

பீப்பிள்ஸ் லீசிங்  அறிமுகப்்படுத்தியுள்்ள 
மும்மொழியிலொன Mobile App   

இமையற்ற தி்றன்்களுடன்

2021 ஆம் ஆணடுககான சிறநத நிபலம்ண தபகப�   
ம்ணும் நிறுெனத்திறகான விருதிபன யென்ற ய்ஸ்மல   

tpiykDf; Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; 

tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 085/T/2021

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; 

Vw;wpl fz;fhzpg;G Fwpj;J neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtp 

(CCTV) xd;wpid toq;Fjy;

(SUPPLY OF CCTV FOR NEW APRON MONITORING 

AT BIA, KATUNAYAKE)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 
fk;gdpapd; jtprhsuhy; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; Vw;wpl 
fz;fhzpg;G Fwpj;J neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtp (CCTV) xd;wpid toq;Ftjw;fhf 
tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Iahapuk; (5>000.00&gh) fhR 
tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; 
Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;> 
mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 
fk;gdpapd;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s 
toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2021.12.01 Me; jpfjp Kjy; 2021.12.13 Me; 
jpfjp tiu VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy;; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 
kzp tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;. Njitg;gLkhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fy; njhlu; 
Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf; Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. 
NkYk;> tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; mtu;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf; 
Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; 
xg;gilj;Jtpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2021 brk;gH 14 Me; jpfjp nrt;tha;; gp.g 02.00 
kzpf;F KbtiltJld; cupa tpiyf; Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l 
tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
,lk;ngWk;. tpiyf; Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu; mjpfhuk; toq;fpa gpujpepjpfSf;F 
tpiyf; Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;. tpiyf; Nfs;tp 
cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> murpd; kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w 
tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
(jdpahu;) fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l 
&gh ehd;F ,yl;rk; (&gh. 400>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpizKwp tpiyf;Nfs;tpAld; 
rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd 
epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy; njhlu; 
Kfhikj;Jt gpuptpd;> njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103/ 011-2264106 Clhf miog;gjd; 
%yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ www.airport.lk 
,izajsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs;; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f



வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்   

அமபாறை மாவடடம ஆறை-
யடிஷவமபு பிரஷேச சசயைாளர் 
பிரிவில் புதிய சபாலிஸ் உபநிறை -
யம திங்கடகிழறம (29) திைந்து 
றவக்்கபபடடது.  

ஷ்காளாவில் நாவற்காடு பிரஷே-
சத்தில் அறமந்துளள சபாலிஸ் 
நிறைய திைபபு விழாவில் கிழக்கு 
மா்காண சிஷரஸ்ட பிரதி சபாலிஸ் 
மாஅதிபர் எல்.ஷ்க.டபிளயூ ்கமல் 
சில்வா பிரேம அதிதியா்க ்கைந்து 
ச்காண்டு நிறையத்றே திைந்து 
றவத்ோர்.  

சபாலிஸ் நிறையம அறமவேற-
்கான சபாருத்ேமான இடத்திறன 
சேரிவு சசய்து ேருமாறு சபாலிஸ் 
ேரபபினரால் பிரஷேச சசயைாள-
ரிடம முனறவத்ே ஷ்காரிக்ற்கக்கு 
அறமவா்க ஆறையடிஷவமபு 
பிரஷேச சசயைாளர் வி.பபா்கரன 
சபாதுமக்்கள நனறம ்கருதி குறித்ே 
இடத்றே வழஙகி இருந்ோர்.  

இந்நிறையில், அறமக்்கபபடட 

சபாலிஸ் நிறையத்தின திைபபு 
விழாவில் ்கைந்து ச்காண்ட கிழக்கு 
மா்காண சிஷரஷட பிரதி சபாலிஸ் 
மாஅதிபர் புதிய சபாலிஸ் நிறைய 
சபயர் பைற்கறய திறர நீக்்கம 
சசய்து றவத்ேதுடன, நாடாறவ 
சவடடியும திைந்து றவத்ோர்.  

 அஙகு உறரயாறறிய கிழக்கு 
மா்காண சபாலிஸ் மா அதிபர், 
குறித்ே சபாலிஸ் நிறையம அறம-

வேறகு முழுபபங்களிபறபயும 
வழஙகிய பிரஷேச சசயைாளருக்கு 
நனறி சேரிவித்ோர்.   

ஷமலும உபநிறையமா்க திைக்-
்கபபடடுளள குறித்ே சபாலிஸ் 
நிறையத்தின அறமவிடம மறறும 
சபாதுமக்்கள ஷேறவ ்கருதி மி்க 
விறரவா்க நிரந்ேர சபாலிஸ் நிறை-
யமா்க மாறறுவேறகு நடவடிக்ற்க 
எடுக்்கபபடும எனைார்.   

(்கல்முறன விஷசட நிருபர்)

சபரிய  நீைாவறணயில் 
்கல்முறன மாந்கர சறபக்கு சசாந்ே-
மான இடத்தில் இயஙகி வருகினை  
விஷசட அதிரடிபபறட மு்காம, அங-
கிருந்து அ்கறைபபடடு, அக்்காணி 
மாந்கர  சறபயிடம ஒபபறடக்-
்கபபட ஷவண்டுசமன ்கல்முறன 
மாந்கர சறபயில் தீர்மானம  நிறை-
ஷவறைபபடடுளளது.

்கல்முறன மாந்கர சறப மாோந்ே  
சபாதுச் சறப அமர்வு திங்கடகி-
ழறம (29) மாந்கர முேல்வர்  ஏ.எம.
ைகீப ேறைறமயில் இடமசபறை -
ஷபாஷே இத்தீர்மானம  ஏ்கமனோ்க 
நிறைஷவறைபபடடது.

இது சோடர்பான பிஷரரறணறய 
முேல்வர் ஏ.எம.ைகீப முன-

சமாழிந்து உறரயாறறுற்கயில், 
்கல்முறன-  மடடக்்களபபு பிரோன 
வீதியில் துறைநீைாவறணக்கு சசல்-
கினை சபரிய நீைாவறண  சந்தியின 
கிழக்கு புைமா்க விஷசட அதிரடிப-
பறட மு்காம இயஙகி வருகினை  
இடமானது, மருேமுறன, பாண்டி-
ருபபு மறறும சபரிய நீைாவறண 
பிரஷேசங்கறள  உளளடக்கிய 
முனறனய ்கறரவாகு (்கல்முறன) 
வடக்கு கிராம சறபக் ்காரியாையம  
இயஙகி வந்ே இடமாகும. 

1987ஆம ஆண்டளவில் 
்கல்முறன படடின சறபயுடன 
்கறரவாகு  வடக்கு கிராம சறபயும 
இறணக்்கபபடஷட ்கல்முறன 
பிரஷேச சறப உருவாக்்கபபடடது.  
பினனர் ்கல்முறன பிரஷேச சறப -
யானது ந்கர சறபயா்கவும மாந்கர 

சறபயா்கவும  ேரமுயர்த்ேபபடடு 
இனைளவில் இயஙகி வருகிைது.

இேனபடி குறித்ே  இடமா -
னது ்கல்முறன மாந்கர சறபக்கு -
ரிய சசாத்து எனபேனால், அந்ே 
இடத்றே மாந்கர  சறபயின 
ஷேறவக்கு பயனபடுத்தும ஷநாக் -

குடன மீட்க ஷவண்டியிருக்கிைது.  
ஆற்கயினால் அந்ே இடத்தில் 
இயஙகி வருகினை விஷசட அதிர-
டிபபறட மு்காம  அஙகிருந்து அ்கற-
ைபபடடு, அேறன ஷவசைாரு இடத்-
தில் அறமத்துக் ச்காளளுமாறு  
வலியுறுத்தினார்.
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பெரியநீலாவணை அதிரடிபெணை முகாம் 
அணைந்துள்ள காணி விடுவிககபெை வவண்டும்
-கல்முமை ைாநகர சம்பயில் தீர்ைாைம

காத்ான்குடியில் 60 வயதுககு 
வைறெடைவரகளுககு ணெசர ்டுபபூசி

புதிய ்காத்ோனகுடி தின்கரன நிருபர்

்காத்ோனகுடி  சு்காோர அலுவை்கப 
பிரிவில் 60 வயதுக்கு ஷமற படடவர்்க-
ளுக்்கான மூனைாவது  றபசர் ேடுபபூசி 
ஷபாடும நடவடிக்ற்க  சசவவாய்க்கி-
ழறம (30) ஆரமபிக்்கபபடடது.

்காத்ோனகுடி பிரஷேச சசயைாளர்  
பிரிவிலுளள புதிய ்காத்ோனகுடி 
167பி, 167டி ஆகிய கிராம உத்திஷயா-
்கத்ேர்  பிரிவு்களிலுளள 60 வயதுக்கு 
ஷமறபடடவர்்களுக்கு இத் ேடுபபூசி  
ஷபாடபபடடது.

புதிய ்காத்ோனகுடி நூைானிய்யா 
ஜுமஆப பளளிவாசலில் இத் ேடுப-
பூசி ஷபாடும நடவடிக்ற்க இடம 
சபறைது.

்காத்ோனகுடி  சு்காோர றவத்திய 
அதி்காரி டாக்டர் யு.எல்.நசிர்தீனின 

ஷமறபார்றவயில்  ஷமறபார்றவ 
சு்காோர பரிஷசாே்கர் ஏ.எல்.எம.பசீர் 
உடபட சபாதுச் சு்காோர  பரிஷசாே-
்கர்்களின பஙகு பறறுேலுடன ோதியர்-
்களினால் இத் ேடுபபூசி  ஷபாடபபட-
டது.

இத் ேடுபபூசி ஷபாடும நடவடிக்ற்க-
யில் இைஙற்க  விமானபபறட அதி-
்காரி்கள மறறும ்காத்ோனகுடி பிரஷேச 
சசயை்க உத்திஷயா்கத்ேர்்கள,  சு்காோர 
ஊழியர்்கள, ்காத்ோனகுடி ந்கர சறப 
ஊழியர்்கள ஒத்துறழபபு வழஙகி  
பஙகு பறறினர்.

ஏற்கனஷவ இரண்டு ேடறவ-
்கள  றசஷனாபாம  ேடுபபூசி்கறள 
ஷபாடடுக் ச்காண்ட 60 வயதுக்கு 
ஷமறபடடவர்்களுக்கு மூனைா-
வது  ேடுபபூசியா்க றபசர் ேடுபபூசி 
ஷபாடபபடடது.

காணிணய மீடடு ்ருைாறு திருைணல 
பசயலகததிறகு முன்ொக ஆரபொடைம்

 (சராடடசவவ குரூப நிருபர்)

திருஷ்காணமறை  சமாரசவவ 
நாைாம வாய்க்்கால் பகுதிறய 
ஷசர்ந்ே மக்்கள, ேங்களுறடய 
்காணி்கறள  மீடடுத் ேருமாறு ஷ்காரி 
திருஷ்காணமறை மாவடட சசயை-
்கத்துக்கு முனனால்  ஆர்பபாடடத்-
தில்  ஈடுபடடனர்.

1983  ஆம ஆண்டு ேமது சசாந்ே 
்காணி்கறள விடடு இந்தியாவிலும 
அ்கதி  மு்காம்களிலும வாழ்ந்து 
வந்ேோ்கவும, ேறஷபாது ேமக்குரிய 
்காணி்கறள அரச அதி்காரி்கள சபற-
றுத்ேர  ஷவண்டும எனக் ஷ்காரி திங-
்கடகிழறம  (29)  ஆர்பபாடடம 

ஒனறில்  ஈடுபடடனர். சமாரசவவ   
பிரஷேச சசயைாளர் பிரிவுக்குட-
படட நாைாம வாய்க்்கால் பகுதி-
யில் 83  குடுமபங்கறளச் ஷசர்ந்ே-
வர்்களின ்காணி்கள யுத்ே ்காைத்தின 
ஷபாது   ற்கவிடபபடடு, ஷவறு பிர-
ஷேசங்களில் இருந்து வந்ேவர்்கள 
ேறஷபாது ேமது பூர்வீ்க  ்காணி்களில் 
விவசாய நடவடிக்ற்கயில் ஈடுபடடு 
வருவோ்கவும, ேமக்கு உரிய  ஆோ-
ரங்கள ்காணபபடுகினை ஷபாதிலும, 
சமாரசவவ பிரஷேச சசயை்க அதி்கா -
ரி்கள இது  குறித்து ்கவனம சசலுத்-
ோமலுளளோ்க  ஆர்பபாடடத்தில் 
்கைந்துச்காண்டவர்்கள குறைம சுமத் -
துகினைனர்.

இலஙணக வந்துள்ள ஆன்மீக 
்ணலவருககு கல்முணையில் வரவவறபு

(சபரியநீைாவறண விஷசட நிருபர்)

அரசாங்கத்தின விஷசட விருந்தின-
ரா்க வருற்க ேந்திருகினை அருஸீய் -
யத்துல் ்காதிரிய்யாவின  சர்வஷேச 
ஆனமீ்க அறமபபின ேறைவர், 
டாக்டர் அஹமத் நாஸிறர  வரஷவற -
கும நி்கழ்வு  திங்கடகிழறம (29) ்கல்-
முறனயில் ஷ்காைா்கைமா்க  இடம-
சபறைது.

அமபாறை மாவடட அறனத்து 
பளளிவாசல்்கள சமஷமளனத்தின  
ேறைவர் டாக்டர் எஸ்.எம.ஏ. 
அஸீஸ் ேறைறமயில் நறடசபறை 
இந் நி்கழ்வில், ஆனமீ்க  ேறை-
வருடன வருற்கேந்ே  பிரேமரின 
முஸ்லிம சமய  பண்பாடு மறறும 
்கைாசார விவ்காரங்களுக்கு சபாறுப-
பான இறணபபாளர் ்கைாநிதி 
ஹஸன  சமௌைானாவும இஙகு வர -
ஷவறபு வழங்கபபடடது.

்கல்முறனக்குடி  ்கடற்கறரப பள-
ளிவாசல் நாகூர் ஆண்டற்க ேர்்கா 
சரீப  பளளிவாசலுக்கு வருற்க  ேந்ே 
ஆனமீ்கத் ேறைவர் விஷசட பிரார்த்ே-
றனயில் ஈடுபடடார்.

பினனர்  ்கல்முறன பிரோன ந்கர் 
வழியா்க ஊர்வைமா்க அறழத்துச் 
சசல்ைபபடட ஆனமீ்கத்  ேறைவர், 
முறஹதீன சபரிய  ஜுமஆ பளளி-
வாசலுக்கு விஜயம சசய்ோர். இஙகு  
ஏறபாடு சசய்யபபடடிருந்ே மஜ்லி-
ஸிலும ்கைந்து ச்காண்டார். 

ஆனமீ்கத்  ேறைவர் மறறும அவ-
ருடன வருற்கேந்ே அதி்காரி்களுக்கு 
வரஷவறபு  வழங்கபபடடதுடன, 
இைஙற்க நாடடுக்கு விஷசட விருந்தி-

னரா்க வருற்க  ேந்திருக்கும ஆனமீ்க 
ேறைவருக்கு ்கல்முறன முறஹதீன 
ஜுமஆ சபரிய பளளிவாசல்,  ்கல்மு-
றனக்குடி ்கடற்கறரப பளளி நாகூர் 
ஆண்டற்க ேர்்கா பளளிவாசல்  ஆகி-
யவறறின சார்பா்க  நிறனவுச் சினனம  
வழஙகி சபானனாறட ஷபார்த்தி  
ச்கௌரவிக்்கபபடடார். இதில் உை-
மாக்்கள, நிர்வா்க சறப உறுபபினர்-
்கள,  புத்திஜீவி்கள, சபாதுமக்்கள 
என பைரும ்கைந்து ச்காண்டனர்.

ெண்ணை 
வ்ளரபொ்ளரகளுககு 
சான்றி்ழ்
(பாைமுறன கிழக்கு தின்கரன நிருபர்)

அரசாங்கத்தின  பண்றண 
சோழிலில் ஆர்வம ச்காண்டவர்-
்கறள ஊக்குவிக்கும திடடத்திற்கறம-
வா்க,  "எழு்கமமான" திடடத்தின கீழ் 
அக்்கறரபபறறு பிரஷேச சசயை்கத்-
தின ஆலிம  ந்கர், பளளிக்குடியிருபபு   
மறறும இசங்கணிச்சீறம ஆகிய பிரி-
வு்களிலிருந்து  சேரிவு சசய்யபபடட 
பண்றண வளர்பபில் ஈடுபடுகினை 
மறறும ஆர்வமுளள  சுமார் அறுபது 
பயனாளி்களுக்்கான இரண்டு நாள 
முழு ஷநர பயிறசியும சானறிேழ்  
வழஙகும   நி்கழ்வும ்காஞ்சிைஙகுடா 
பண்றணயாளர்்கள பயிறசி  நிறையத்-
தில் இடமசபறைது.

இந்நி்கழ்வில்  பிரதித் திடடமிடல் 
பணிபபாளர் ஏ.எம. ேமீம, பயிறசி 
நிறைய அதிபரும  வளவாளருமான 
சடாக்டர் ஏ.எச்.எம.ஹபீழ், அபிவி-
ருத்தி உத்திஷயா்கத்ேர்்களான  எஸ்.
எச்.ேமஜீத், ஷ்க.எல். றேயூப, ஐ.எல்.
எம.இர்பான மறறும வளவாளர்்க-
ளான  சடாக்டர் எம. சநளபல், என.
ரீ.சபியுளளாஹ எம.சநௌசாத் ஆகி-
ஷயாரும ்கைந்து  ச்காண்டனர்.

ஆலய நிரவாகம் மீது 
சுகா்ார அதிகாரி வழககு
(்காறரதீவு குறூப நிருபர்) 

 
வரைாறறு பிரசித்திசபறை திருக் -

ஷ்காவில் ஸ்ரீ சித்திரஷவைாயுே சுவாமி 
ஆையத்தில் இமமுறை முறையான 
அனுமதியினறி சூரனஷபார் நடாத் -
தியறமக்கு எதிரா்க, ஆைய நிரு -
வா்கம மீது, திருக்ஷ்காவில் பிரஷேச 
சு்காோர றவத்திய அதி்காரி வழக் -
குத் சோடுத்துளளார்.  

ஆைய வளா்கத்தில் முறையான 
அதி்காரியின அனுமதியிறனப 
சபைாமல் சூரனஷபார் நி்கழ்விறகு 
சபாதுமக்்கறள ஒனறுகூடடியறம, 
சமு்கஇறடசவளி ஷபணபப -
டாறம, மு்கக்்கவசம அணியாறம 
ஆகிய குறைச்சாடடுக்்கறள முன -
றவத்து இவவழக்குத் ோக்்கல் சசய் -
யபபடடிருக்கிைது.  

திருக்ஷ்காவில் பிரஷேச சு்காோர 

றவத்திய அதி்காரி டாக்டர் பி.ஷமா -
்கன்காந்ேன முறைபபாடடாளரா்க 
அக்்கறரபபறறு நீேவான நீதிமன -
றில் இந்ே வழக்ற்கத் ோக்்கல் சசய் -
துளளார்.  

வழக்ற்க ஏறறுக்ச்காண்ட 
நீேவான நீதிமனைம, இேற்கான 
வழக்கு எதிர்வரும ஜனவரி மாேம 
13ஆம தி்கதி நறடசபறும எனறும, 
ஆையநிருவா்கத்தினர் ஆஜரா்க -
ஷவண்டும என நீதிமனறு அறழப -
புக்்கடடறள அறிவித்ேல் ச்காடுத்தி -
ருக்கிைது.  

திருக்ஷ்காவில் ஸ்ரீ சித்திரஷவைா -
யுேசுவாமி ஆையத் ேறைவர் சுந்ேர -
லிங்கம சுஷரஸ் உளளிடட நிருவா்க 
சறப உறுபபினர்்களுக்கு இவவறி -
வித்ேல், அந்ேந்ே பிரஷேச சபாலிஸ் 
நிறையமூடா்க ற்கயளிக்்கபபடடி -
ருக்கினைது.  

ஆணலயடிவவம்பு பிரவ்சததில்  
புதிய உெ பொலிஸ் நிணலயம்  

வான் - வைா.ணசககிள 
விெதது; ஒருவர ெலி

மணல்ஷசறன நிருபர்

வவுணதீவு  சபலிஸ் பிரிவிறகுட-
படட ோண்டியடி வாறழக்்காறை 
பிரோன வீதியில்  திங்கடகிழறம 
(29) இடம சபறை வா்கன விபத்-
தில் அமபிளாந்துறை பிரஷேசத்றேச் 
ஷசர்ந்ே ஒரு  பிளறளயின ேந்றே-
யான மயிைாபஷபாடி- சுந்ேரலிங்கம 
வயது (59) எனபவர் பலியானோன 
சபாலிஸார் சேரிவித்துளளனர்.

சமபவ  தினத்ேனறு வீடடிலிருந்து  
உரம  சபறறுக்ச்காளவேற்கா்க மண்-
டபத்ேடி ்கமநை ஷ்கத்திர நிறை-
யத்திறகு சசனறு ச்காண்டிருக்கும 
ஷபாது, குறித்ே வீதியில் எதிர்திறச-
யில் பயணித்துக்ச்காண்டிருந்ே  வான 
்கடடுபபாடறட இழந்து ஷமாடடார் 
றசக்கிளில் பயணித்ே நபர் மீது  
ஷமாதியதில், இவர் உயிரிழந்துளள-
ோ்க ஆரமபக்்கடட விசாரறண்களின 
ஷபாது சேரியவந்துளளது.

மடடக்்களபபு   நீதிமனை நீேவான 
உத்ேரவிற்கறமவான சமபவ  இடத்-
திறகு சசனை மண்டூர் பிரஷேச திடீர் 
மரணவிசாரறண அதி்காரி ேமபிப-
பிளறள  ேவக்குமார், சடைத்றே 
பிஷரே பரிஷசாேறனக்கு  உடபடுத்து-
மாறு  உத்ேரவிடடுளளார்.

ஷோபபூர் குறூப நிருபர்

திருஷ்காணமறை  வையத்திற-
குடபடட ்கண்ணியா ராவஷணஸ்-
வரன ேமிழ் ம்கா வித்தியாை-
யத்தில்  ்க.சபா.ே உயர்ேரத்தில்  
்கல்வி ்கறகும மாணவர்்களுக்கு 
துவிச்சக்்கர வண்டி்கள வழஙகும 
நி்கழ்வு சனிக்கிழறம (27)  ்கல்-
லூரியில் இடமசபறைது.

இேனஷபாது  ்காபஷபாம 
அறமபபின அனுசரறணயில் 
ஐந்து மாணவர்்களுக்கு துவிச் -
சக்்கர வண்டி்கள  வழஙகி றவக்்கப-
படடறம குறிபபிடத்ேக்்கோகும. 
ஷமலும உயர்ேரத்தில் ்கல்வி  ்கறகும 

விஷசட ஷேறவயுளள மாணவி ஒரு -
வருக்்கான சக்்கர நாற்காலியிறன 
மாவடட  சசயை்கத்தின பிரேம 
்கணக்்காளர் எஸ்.பரஷமஸ்வரன  

ேனது சசாந்ே நிதியிலிருந்து 
வழஙகி றவத்ேஷோடு, இமமா -
ணவிக்்கான மாோந்ே ஊக்குவிப-
புத்  சோற்கயா்க 4000 ரூபாறவ  
்காபஷபாம அறமபபினர் வழங்க 
முனவந்துளளறம  குறிபபிடத்ேக்-
்கோகும.

இந்நி்கழ்வில்  திருஷ்காண-
மறை வையக் ்கல்விப பணிபபா-
ளர் எஸ்.ஸ்ரீேரன, மாவடட சமூ்க 
ஷசறவ  உத்திஷயா்கத்ேர் சு்கந்தி, 
பிரதிக் ்கல்விப பணிபபாளர் பிர -
பா்கரன, ஆசிரிய  ஆஷைாச்கர் 

அகிைன மறறும ்காபஷபாம அறமப -
பின உறுபபினர்்களும ்கைந்து  சிைப-
பித்ேறம குறிபபிடத்ேக்்கோகும.

ைாைவரகளுககு துவிசசககர வண்டிகள வழஙகி ணவபபு 
திருைணல நகர சணெ வரவு 
பசலவு திடைம் நிணைவவறைம்
(அனபுவழிபுரம தின்கரன நிருபர்)

திருஷ்காணமறை  ந்கராடசி மனைத்-
தின 2022ஆம ஆண்டுக்்கான வரவு 
சசைவுத் திடடம திங்கடகிழறம (29) 
சறப உறுபபினர்்களின ஆேரவுடன 
ஏ்கமனோ்க நிறைஷவறைபபடடது.

திருஷ்காணமறை ந்கராடசி மன-
ைத்தின ேறைவர் நா.இராஜநாய்கம  
ேறைறமயில் சறப கூடியது.

இேன ஷபாது சறபயின சமாத்ே 
உறுபபினர்்கள 24 ஷபரில்  23 உறுப-
பினர் சறப அமர்வில் ்கைந்து ச்காண்-
டிருந்ேனர். ஒருவர் சறபக்கு  சமு்கம-
ளிக்்கவில்றை இேனடிபபறடயில் 
இவவரவு சசைவுத் திடடம 23 ஷபரின  
ஆேரவுடன ஏ்கமனோ்க நிறைஷவறை-
படடது.

அககமரப்பற்று ததசிய ்பாடசாமை ஆசிரிமய தன்பீைா யாஸீன், ஒரு ததாமக நூல்கமை 
இப்பாடசாமைககு அன்்பளிபபுச் தசய்துளைார். இதன்த்பாது ்பாடசாமை ஆைணிச் தசயைா-
ைர் ஆசிரியர் எம.ஐ.எல். ம்பஷல் நூல் ததாகுதியிமை அதி்பர் ஏ.பி. முஜீனிடம மகயளிப-
்பமதயும, அருகில் உதவி அதி்பர் ஏ.எல். சுமைப, எம.ஏ. நிஸாம ஆகிதயார் நிற்்பமதயும 
்படத்தில் காணைாம.        (்படம: அடடாமைச்தசமை திைகரன் நிரு்பர்)
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கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர் 

எதிர்்ககட்சி ஆசனத்தில் அமர்ந்து-
ககொண்டு என்்னத்கதெரிவு கசயதெ 
ம்ககளு்ககு எதெ்னயும் சொதி்கக 
முடியொது. எனஷே, ம்ககளு்ககு பணி -
யொற்்றஷே பொரொளுமன்்ற உறுப்பின -
ரொக கதெரிேொஷனஷன தெவிர, எதிர்்க 
கட்சியில் இருந்து ககொண்டு பொரொ -
ளுமன்்ற உறுப்பினரு்ககொன சலு -
்கக்ை கபறுேதெற்கு அல்்ல என 
புத்தெைம் மொேட்ட பொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினர் அலிசப்ரி ரஹீம் (அ.இ.
ம.கொ) கதெரிவித்தெொர். 

2022 ேரவு கச்லவு திட்டத்திற்கு 
ஆதெரேொக ேொ்ககளித்தெ்ம மற்றும் 
அ.இ.ம.கொ கட்சியொல் இ்டநிறுத் -
தெப்பட்ட்ம கதெொடர்பில் ஞொயிற்-
று்ககிழ்ம (28)  பொரொளுமன்்ற உறுப்-
பினரின் அலுே ்லகத்தில் நடத்திய 
விஷசட ஊடகவிய்லொைர் சந்திப்பின் 
ஷபொஷதெ அேர் ஷமற்கண்டேொறு 
கூறினொர் . இதுகதெொடர்பில் அேர் 
ஷமலும் கதெரிவி்க்கயில், 

புத்தெைத்தில் ேொழும் சிறுபொன்்ம 
ம்ககளு்ககு என்று ஒரு பொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினர் ஒருேர் இல்்லொமல் 
ம்ககள் பல்ஷேறு துன்பஙக்ை அனு -
பவித்து ேந்தெனர். 

ஷதெர்தெல் கொ்லஙகளில் இந்தெ 
நொட்டில் மொறி மொறி ஆட்சி கசயதெ 

கபரும்பன்்ம இன்க கட்சிகளு்ககு 
ேொ்ககளிஷதெொஷம தெவிர, எஙகளு்க-
ககன்று ஒரு பொரொளுமன்்ற உறுப்பி -
ன்ர கதெரிவு கசயய எவ்விதெ முயற்-
சிகளும் எடு்ககவில்்்ல. 

இந்நி்்லயில்தெொன் கடந்தெ பொரொளு-
மன்்ற கபொதுத் ஷதெர்தெலில் புத்தெைம் 
மொேட்ட சிறுபொன்்ம ம்ககளு்ககு 
என்று ஒரு பொரொளுமன்்ற உறுப்பி -
ன்ர கபற்று்கககொள்ை கட்சி ஷபதெங-
களு்ககு அப்பொல் கூட்டணியொக 
கைமி்றஙகி எதிர்பொர்த்தெபடி உறுப்பி -
னர் ஒருே்ரயும் கபற்று்கககொண்-
ஷடொம். 

புத்தெைம் ம்ககளின் மூன்று சதெொப் -
தெஙகளு்ககும் ஷம்லொன கனவுதெொன் 
பொரொளுமன்்ற உறுப்பினர் ஒருே்ர 
கபற்று்கககொள்ை ஷேண்டும் என்ப-
தெொகும். 

ஆகஷே, அரசொஙகத்துடன் 
இ்ைந்து கசயற்பட்டொல் மொத்தி -
ரஷம ம்ககளு்ககும், என்னு்டய 
மொேட்டத்திற்கும் பணியொற்்ற 
முடியும் என்்ற எதிர்பொர்ப்பில் ப்ல-
ருடன் ஆஷ்லொச்னக்ை கபற்று 
அரசு்ககு ஆதெரவு ேழஙகி இ்ைந்து 
பயணி்கக ஆரம்பித்துள்ஷைன். 

கடந்தெ ஷதெர்தெல் கொ்லஙகளில் புத்-
தெைத்தில் இருந்து பொரொளுமன்்றத்-
து்ககு கதெரிேொகும் கபரும்பொன்்ம 
உறுப்பினர்கள் எமது ம்ககளின் 

ந்லன்கள், அபிவிருத்தி 
விடயஙகளில் அ்கக்்ற 
கசலுத்தினொலும் எமது 
ம்ககளு்டய ஷதெ்ேகள் 
முழு்மயொக பூர்த்தி கசய-
யப்படவில்்்ல. 

எமது புத்தெைம் மொேட்ட 
சிறுபொன்்ம ம்ககளு்ககு 
நி்்றயத் ஷதெ்ேகள் 
கொைப்படுகின்்றன. ஆகஷே, எதிர்்க 
கட்சியில் இருந்து ககொண்டு ம்கக-
ளின் எதிர்பொர்ப்பு்கக்ை நி்்றஷேற்-
்றவும் முடியொது. 

இதுகதெொடர்பில் எமது கட்சி்ககு 
நொன் ப்ல தெட்ேகள் கதெளிவுபடுத்-
தியிரு்ககிஷ்றன். ேட, கிழ்ககில் அர-
சியல் கசயே்தெப் ஷபொ்ல புத்தெைம் 
மொேட்டத்தில் அரசியல் கசயய 
முடியொது. 

அதுமொத்திரமன்றி, அகி்ல 
இ்லங்க ம்ககள் கொஙகிரஸ் கட்சி -
யின் உறுப்பினரொன நொன், உயர்பீட 
உறுப்பினரொகவும் இரு்ககிஷ்றன். 
இந்நி்்லயில் கட்சியொல் நடத்தெப்ப-
டும் எந்தெ க்லந்து்ரயொடல்களு்ககும் 
என்ககு அ்ழப்பு விடு்ககப்படுே-
தில்்்ல. 

கட்சியின் பொரொளுமன்்ற உறுப்பி -
னரொன எம்்ம அ்ழத்து, எடு்ககும் 
தீர்மொனம் பற்றி எந்தெ ஆஷ்லொச்ன-
களும் ஷகட்பதில்்்ல. தீர்மொனம் 

எடுத்தெ பின்னர் முடி்ே 
மொத்திரஷம அறிவி்ககி-
்றொர்கள். 

கட்சி ஒரு சரியொன 
முடி்ே எடு்ககும் பட்-
சத்தில் அம்முடிவு்ககு 
என்னொல் கட்டுப்பட 
முடியுஷம தெவிர, தெே்றொன 
முடிவுகளு்ககு, எஙக-

ஷைொடு ஆஷ்லொச்னகள் கப்றொதெ 
முடிவுகளு்ககு ஒருஷபொதும் என்னொல் 
கட்டுப்பட முடியொது. 

புத்தெைம் ம்ககள் என் மீது நம்-
பி்க்க ்ேத்துதெொன் என்ககு சந்-
தெர்ப்பத்்தெ ேழஙகியிரு்ககி்றொர்கள். 
எனஷே, புத்தெைம் ம்ககளின் எதிர்-
பொர்ப்பு்கக்ை இந்தெ அரசொஙகத்தின் 
மூ்லம் நிசசயமொக நி்்றஷேற்றி்க 
ககொடுப்ஷபன். 

2022 ேரவு கச்லவு திட்டத்திற்கு 
ஆதெரேொக ேொ்ககளித்தெ்மயொல், கட் -
சியிலிருந்து என்்ன இ்டநிறுத்தி-
யுள்ைதெொக ேொட்சப் மூ்லம் அறிவித்-
தெொர்கள். எனினும், எழுத்து மூ்லம் 
இதுே்ர அறிவி்ககவில்்்ல. 

அவ்ேொறு எழுத்து மூ்லம் அறி -
வித்து ஒழு்ககொற்று விசொர்ை்ககு 
அ்ழத்தெொல் 2022 ேரவு கச்லவு 
திட்டத்திற்கு ஆதெரேொக ஏன் ேொ்கக-
ளித்ஷதென் என்று எனது ப்கக நியொயங-
க்ை கதெளிவுபடுத்துஷேன் என்்றொர். 

மக்களுககு பணியாற்றவே எம்.பியாவேன்; 
எதிரக்கட்சியில் அமரந்து க்காளேதற்கல்்ல! 

புத்தெைம் தினகரன் நிருபர்
புத்தெைம் _ அநுரொதெபுரம்  வீதியின்  

ரயில் பொ்தெ தெடுப்பு ேொயலில் 
பிரஷதெச கபொது ம்ககைொல் ஷநற்று  
(30) எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டம் ந்ட-
கபற்்றது. 

புத்தெைம் க்டயொ்ககுைம் மற்றும் 
மைல்குன்று பகுதிகள் சிறிய ம்ழ்க-
கும் கேள்ைத்தில் மூழ்குே்தெ ஆட் -
ஷசபித்ஷதெ இந்தெ எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட் -
டம் ந்டகபற்்றது.  

குறித்தெ இடஙகளில் கொைப்படும் 
மதெகுகள் சிறியதெொக கொைப்படுேதெொ-

லும், ஷம்லதிகமொக பொ்தெ்ய ஊட-
றுத்து மதெகுகள் அ்ம்கக ஷேண்டி-
யுள்ைதெொகவும், ரயில் பொ்தெ ஊடொக 
கநடுந்தூரமொக மதெகுகள் இல்்லொமல் 
இருப்பதெொலும் தெொம் கேள்ைத்தில் 
பொதி்ககப்படுேதெொக ஆர்ப்பொட்ட்ககொ-
ரர்கள் இதென்ஷபொது கதெரிவித்தெனர்.

இதெ்ன யொருஷம கேனத்தில் 
எடுப்பதில்்்ல எனவும்,   சம்பந்தெப் -
பட்டேர்கள் இதெற்கொன தீர்வுக்ை 
அேசரமொக கபற்றுத்தெர ஷேண்டும் 
என்றும் ஆர்ப்பொட்ட்ககொரர்கள் 
இஙகு ேலியுறுத்தினர்.

புததளம − அநுராதபுரம வீதி;  

கற்பிட்டி தினகரன் விஷசட, புத்தெைம் 
தினகரன்  நிருபர்கள்

புத்தெைத்தில் குடும்பத் தெகரொறு 
கொரைமொக கூரிய ஆயுதெம் ஒன்றி-
னொல் தெொ்ககப்பட்டு இைம் குடும்-
பஸ்தெர் ஒருேர் உயிரிழந்துள்ைொர். 
புத்தெைம் நூர் நகர் பகுதி்யச ஷசர்ந்தெ 
26 ேயது்டய இைம் குடும்பஸ்-
தெஷர இவ்ேொறு உயிரிழந்துள்ைதெொக 
கபொலிஸொர் கதெரிவித்தெனர்.

புத்தெைம் 2ஆம் ேட்டொரத்தில் 

உள்ை வீகடொன்றில் இந்தெச சம்பேம் 
திஙகட் கிழ்ம இரவு (29) இடம்-
கபற்றுள்ைது.

குடும்ப உ்றவினர்களு்ககி்டயில் 
தெனிப்பட்ட விேகொரஙகள் கதெொடர்-
பில் சி்ல நொட்கைொக ஏற்பட்ட ேொ்க-
குேொதெம் முற்றிவிட அது இறுதியில் 
்கக்லப்பொக மொறியுள்ைது.

இதென்ஷபொது, அஙகிருந்தெ நபர் 
ஒருேர்,  மற்்்றயே்ர கூரிய ஆயுதெம் 
ஒன்றினொல் கடு்மயொக தெொ்ககி கொயப்-
படுத்தியுள்ைொர்.

இதெ்னயடுத்து, அஙகிருந்தெேர்கள் 
கொயம்டந்தெ நப்ர உடனடியொக 
புத்தெைம் தெை ்ேத்தியசொ்்லயில் 
அனுமதித்தெ ஷபொதிலும் அேர் அஙகு 
சிகிச்ச ப்லனின்றி உயிரிழந்துள்ைொர் 
எனத் கதெரிவி்ககப்படுகி்றது.

சம்பேம் கதெொடர்பில் கி்ட்ககப்-
கபற்்ற மு்்றப்பொட்டு்ககு அ்மய, 
புத்தெைம் கபொலிஸொருடன் இ்ைந்து 
கபொலிஸ் தெடயவியல் பிரிவினரும் 
சம்பே இடத்திற்கு ேரு்க தெந்து கை 
விசொர்ைக்ை முன்கனடுத்தெனர்.

அ த் து -
டன், இந்தெ 
தெொ்ககுதெல் சம்பேத்துடன் கதெொடர்பு-
்டயேர் என சந்ஷதெகி்ககப்படும் 34 
ேயது்டய குடும்பஸ்தெர் ஒருேர் 
கபொலிஸொரினொல் ்கது கசயயப்-
பட்டு விசொர்ை்ககு உட்படுத்தெப்-
பட்டுள்ைொர்.

இந்தெ சம்பேம் கதெொடர்பில் புத்-
தெைம் தெ்்ல்மயக கபொலிஸொர் 
ஷம்லதிக விசொர்ைக்ை முன்கன-
டுத்து ேருகின்்றனர்.

குடும்பத்தகராறு; கூரிய ஆயு்தத்தால்
்தாக்குண்டு குடும்பஸ்தர் உயிரிழப்பு

கேலிகம தினகரன் நிருபர்

கேலிகம பிரஷதெச ச்பயின் 
2022ம் ஆண்டிற்கொன ேரவு கச்லவுத் 
திட்டம் 24 ஷம்லதிக ேொ்ககுகைொல் 
நி்்றஷேறியது. கேலிகம பிரஷதெச 
ச்பத் தெ்்லேர் புஷபகுமொர 
கபட்டஷக (ஸ்ரீ்ல.கபொ.ஜ.கப.) ேரவு- 
கச்லவுத் திட்டத்்தெ ச்பயில் முன் -
்ேத்து உ்ரயொற்றினொர்.

ேரவு-கச்லவு திட்டம் பற்றி ஆளும் 
தெரப்பு மற்றும் எதிர் தெரப்பினரின் 

உ்ரகளின் பின்னர் ேொ்கககடுப்-
பு்ககு விடப்பட்டது. ஆதெரேொக 32 
ேொ்ககுகளும் எதிரொக 8 ேொ்ககுகளும் 
அளி்ககப்பட்டன. இதென் பிரகொரம் 
2022ம் ஆண்டிற்கொன ேரவு-கச்லவுத் 
திட்டம் ஷம்லதிக 24 ேொ்ககுகைொல் 
நி்்றஷேறியது.

2022ம் ஆண்டிற்கொன கமொத்தெேரு -
மொனம் 93 ஷகொடி 33,500 ரூபொகேன 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ைதுடன் கச்ல-
வுத்கதெொ்க 93 ஷகொடி 31,500 ரூபொ -
ேொகுகமன மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

வெலிகம பிரத்தச சப்பயின் ்படவஜெட 
24 ொக்குகளால் நிபைதெறைம 

அநுரொதெபுரம் தினகரன் நிருபர் 

கெஷரொயின் ஷபொ்தெப்கபொரு-
ளி்ன ்ேத்திருந்தெ சந்ஷதெக நபர்கள் 
இருே்ர தெமுத்ஷதெகம கபொலிஸொர் 
்கது கசயதுள்ைனர். கபொலி-
ஸொரு்ககு கி்டத்தெ தெகேக்லொன்-
று்கக்மய தெமுத்ஷதெகம கரஜின 
சந்தி பகுதியில் ஷநற்று முன்தினம் 
மொ்்ல ஷமற்ககொள்ைப்பட்ட சுற்றி-
ே்ைப்பின் ஷபொது சந்ஷதெக நபர்கள் 
இருே்ர ்கது கசயதுள்ைதுடன் 
நொன்கு கிரொமும் 275 மில்லி கிரொமும் 
நி்்றயுடய கெஷரொயின் ஷபொ்தெப் 
கபொருளி்ன தெமுத்ஷதெகம மது 
ஒழிப்பு பிரிவு கபொலிஸொர் ்கப்பற்றி-
யுள்ைனர். ் கது கசயயப்பட்டேர்கள் 
இருேரும் 24,28 ேயது்டய தெமுத்-
ஷதெகம மற்றும் ரொஜொஙக்ன பகுதி-
க்ை ேசிப்பிடமொக ககொண்டேர்கள் 
என்பது ஆரம்பகட்ட கபொலிஸ் விசொ-
ர்ைகளில் இருந்து கதெரியேந்துள்-
ைது. கபொலிஸொர் நடொத்திய ஷம்லதிக 
விசொர்ைகளின் ஷபொது அப்பகு-
தியில் முன்னர் நடந்தெ ககொள்்ைச 
சம்பேஙக்ை ்கது கசயயப்பட்ட 
சந்ஷதெக நபர்கள் கசயதுள்ைொர்கள் 
என்பது கதெரியேந்துள்ைது. 

கெவ�ாயினுடன் 
இருேர க்கது

அரசாங்கத்தின் மூலம் புத்்தளம் மக்களின் எதிர்ார்ப்் நி்ைவேற்றுவேன் 
அலிசப்ரி ரஹீம எம.பி திட்டவட்டம

ததசிய வீ்டமைப்பு அபிவிருததி அதிகார சம்பக்குச் சசாநதைான சதா்டர்ைாடி வீடுகளில் 
வாழும 38 குடும்பஙகளுக்கு வீடடுரிமைப் ்பததிரம வழஙகும நிகழ்வு அணமையில் 
ததசிய வீ்டமைப்பு அபிவிருததி அதிகார சம்பயின் தமைமைக் காரியாையததில் நம்ட-
ச்பற்றது. இதன்த்பாது வீடடுரிமை ்பததிரதமத ததசிய வீ்டமைப்பு அபிவிருததி அதிகார 
சம்பயின் தமைவர் துமிநத சில்வா குடும்ப ச்பணசணாருவருக்கு வழஙகுவமதயும 
அருகில் வீ்டமைப்பு இராஜாஙக அமைச்சர் இநதிக்க அநுரதத ைறறும ததசிய வீ்டமைப்பு 
அபிவிருததி அதிகார சம்பயின் ச்பாது முகாமையாளமரயும ்ப்டததில் காணைாம. 
 ்ப்டம: சதஹிவமள கல்கிமச தினகரன் நிரு்பர் 

புத்தெைம் தினகரன் விஷசட நிருபர் 

கல்வி அ்மசசின் அதிகொரிகள் 
குழுகேொன்று ஷமற்பொர்்ே நிமித்-
தெம் புத்தெைம் ஸொஹிரொ ஷதெசிய பொட-
சொ்்ல்ககு விஜயகமொன்றி்ன ஷமற் 
ககொண்டனர். கல்வி அ்மசசின் 
முஸ்லிம் பிரிவு கபொறுப்பு பணிப்பொ-
ைர் என். எம். நஜிமுதீன் தெ்்ல்ம-
யில் ேரு்க தெந்தெ இ்க குழுவினர் 
பொடசொ்்ல ஷமற்பொர்்ே கட்மயில் 
ஈடுபட்டனர். புத்தெைம் நகரிலுள்ை 
முஸ்லிம் பொடசொ்்ல அதிபர்களு்க-
கொன விஷசட கூட்டகமொன்றும் 
ஸொஹிரொ ஷதெசிய பொடசொ்்ல ஆசி-
ரியர்களு்ககொன கூட்டகமொன்றும் 
இதென்ஷபொது ந்டகபற்்றது. 

்கல்வி அகமச்சின் 
அதி்காரி்கள புததளம் 
ஸாஹி�ாவுககு விஜயம்

சைா்றடடுவ ைாநகர சம்பயின் 2022 ஆம ஆணடுக்கான வரவு சசைவுத திட்டம 21 தைைதிக வாக்குகளினால் நிம்றதவற்றப்்பட்டது. 
சம்ப அைர்வுகள் தையர் சைன்ைால் ச்பர்னாணத்டா தமைமையில் சம்ப தகடத்பார் கூ்டததில் நம்டச்பறுவமதயும ைாநகர சம்ப ஆளுந -
தரப்பு எதிர்ததரப்பு உறுப்பினர்கமளயும ்ப்டஙகளில் காணைாம.  (்ப்டஙகள் ்பாணநதும்ற ைததிய குறூப் நிரு்பர்)

தி்றப்ப்ன தினகரன் நிருபர்

அநுரொதெபுர மொேட்டத்தில்  
இம்மு்்ற கபரும்ஷபொகத்தின் 
ஷபொது 01 இ்லட்சம் ஏ்ககர் கொணிக -
ளில் கநற் கசய்க ஷமற்ககொள்ே-
தெற்கொன ஆரம்ப கட்ட ஷே்்லகள் 
நி்்றவு கபற்றுள்ைதெொக அநுரொதெ -
புரம் நீர்ப்பொசன பிரிவு கதெரிவித்-
துள்ைது. 

அநுரொதெபுரம் நீர்ப்பொசன பிரிவில் 
மொத்திரம் சுமொர் 22 ஆயிரம் ஏ்ககர் 
கொணிகளில் இம்மு்்ற கநற் 
கசய்க ஆரம்பமொகியுள்ைஷதெொடு, 
மொேட்டத்தின் ஏ்னய பிரஷதெசஙக-
ளிலும் கநற் கசய்க ஆரம்பி்ககப்-
பட்டுள்ைது. இதெற்கு ஷதெ்ேயொன 

நீர்ப்பொசன ேசதிகள் தெற்ஷபொது ேழங-
கப்பட்டுள்ைஷதெொடு விேசொயிகள் 
இ்தெ்கககொண்டு தெமது விேசொய 
நடேடி்க்கக்ையும் ஆரம்பித்துள்-
ைனர். 

அத்துடன் ம்ழ நீ்ர பயன் -
படுத்தியும் தெமது ஆரம்ப கட்ட 
ஷே்்லக்ை கசயதுள்ைதெொகவும் 
அநுரொதெபுரம் நீர் பொசன கபொறியிய-
்லொைர் ்லசிந்து ககொட்டவி்ல ஆரசசி 
கதெரிவித்துள்ைொர்.

 அடுத்தெ 2022 மொர்ச மொதெமை-
வில் இதென் அறுே்ட்ய ஷமற் 
ககொள்ளும் இ்ல்ககின் கீழ் இம்மு்்ற 
கபரும் ஷபொக விேசொய கசய்க 
திட்டமிடப்பட்டுள்ை்ம இஙகு 
குறிப்பிடத்தெ்ககது.

அநு�ாதபு�ம் மாேட்டததில் இம்முக்ற 
01 இ்லட்்சம் ஏக்கரில் கெறக்சயக்க

ரயில் ்தடுப்பு ொயலில் 
வ்பாதுமக்கள் ஆர்ப்்பாட்டம

அநுரொதெபுரம் ஷமற்கு தினகரன் நிருபர்

கபொ்லன்னறு்ே மொேட்ட மீனே 
சமூகத்தினரு்ககு 79  மில்லியன் ரூபொ 
கபறுமதியொன மீன்பிடி உபகரைங -
களும் பை உதெவியும்   ேடமத்திய 
மொகொை ஆளுநர் மஹிபொ்ல ஷெரத்-
தினொல் அண்்மயில் ேழஙகி ்ே்க-
கப்பட்டன. 

மீன்பிடித்து்்ற மற்றும் அ்லஙகொர  
மீன் கதெொழில்து்்றயில் ஈடுபட்டு 
ேருபேர்களு்ககு குறித்தெ உபகரைங-
கள் மற்றும் பை உதெவியும்   ேழஙகி 
்ே்ககப்பட்டன. 

இந்தெ உபகரைஙகளின் கமொத்தெ 
கபறுமதிகளில் 50 வீதெத்்தெ பயனொ -
ளிகளும் மிகுதி 50 வீதெத்்தெ மொகொை 
விேசொய மற்றும் மீன்பிடி அ்மச-
சும் கபொறுப்ஷபற்று்க ககொண்டுள் -
ைன.

மொகொை ஆளுநரினொல் ேழங -
கப்பட்டுள்ை  உபகரைஙகளில் 
அ்லஙகொர மீன் உபகரைஙக்ை 
கபற்று்கககொள்ை மொகொை அ்மசசு 

12 மில்லியன் ரூபொய கச்லவி்ன 
கபொறுப்ஷபற்றுள்ைது. குைத்தில் 
மீன் பிடிப்பதெற்கு ஷதெ்ேயொன 
ே்்லக்ை கபற்று்கககொள்ை  11 
மில்லியன் ரூபொவும், கபறுமதி-
மி்கக மீன்பிடி உபகரைஙகளு்ககு 
08 மில்லியன் ரூபொவும், 10 மீன்பிடி 
விநிஷயொக ககொட்டில்க்ை நிர்மொ-
ணிப்பதெற்கு   03 மில்லியன் ரூபொவும் 
ேழஙகி ்ே்ககப்பட்டுள்ைன. 
இதெற்கு ஷம்லதிகமொக அ்லஙகொர 
மீன்  கதெொட்டிக்ை அ்மப்பதெற்கு 

13 மில்லியன் ரூபொவும் 
ே ழ ங க ப் ப ட் டு ள் ை ன . 
உபகரைஙகள் மற்றும் 
கொஷசொ்்ல என்பன்ேக-
ளின் கமொத்தெ கபறுமதி 79 
மில்லியன் ரூபொேொகும்.

ேடமத்திய மொகொை 
ஆளுநர் மஹிபொ்ல 
ஷெரத்தின் எண்ை்க கரு -
விற்க்மேொக நன்னீர் 
மீனே கதெொழில் மற்றும் 
அ்லஙகொர மீன் கதெொழி்்ல 

கதெொடர்ந்து  இன்னும் உசசத்திற்கு 
உயர்த்தும் ஷதெ்ேயின் கபொருட்டு 
இத்திட்டம் ஷமற்ககொள்ைப்பட்டுள்-
ை்ம குறிப்பிடத்தெ்ககது. 

இந்நிகழ்வில், ேடமத்திய 
மொகொை பிரதெொன கசய்லொைர் சந்தி-
ரசிறி பண்டொர மொகொை விேசொய 
மற்றும் மீன்பிடி அ்மசசின் கசய-
்லொைர் ஷஜ.எம்.ரஞசன ஜயசிஙக 
மொகொை மீன்பிடிது்்ற பணிப்பொ -
ைர் ஷக.பீ.எஸ்.பத்திரனவும் க்லந்து 
ககொண்டனர். 

வ்பாலன்்னறுபெ மீ்னெ குடும்பஙகளுக்கு 
79 மில். உ்பகரணஙகள் பகயளிப்பு

புத்தெைம் தினகரன் நிருபர்

ம்ககள் விடுதெ்்ல முன்னணி 
(ஷஜ.வி.பி) யினொல் ம்ககளு்ககு 
நொட்டு நி்்ல்ம கதெொடர்பொகத் 
கதெளிவூட்டி தீர்வுக்ையும் முன் -
கமொழிவுக்ையும் எடுத்து்க-
ககொண்டு "ஊரிலிருந்து கதெொடஙகு-
ஷேொம்" என்்ற கதெொனிப்கபொருளில் 
நடத்தும் ம்ககள் சந்திப்பு (27) 
சனி்ககிழ்ம புத்தெைத்தில் இடம் -
கபற்்றது.

இம்ம்ககள் சந்திப்பு்ககு  டில்வின் 
சில்ேொ (ஷஜவிபி - கபொதுச கசய-
்லொைர்), ஷபரொசிரியர் சந்தென அஷப-
ரத்ன (தெ்்லேர் - ஷதெசிய ம்ககள் 
ச்கதி) ஆகிஷயொருடன் ஷஜவிபி புத்-
தெைம் கதெொகுதி கசயற்குழு மற்றும் 
இ்ைஞர் குழுவினர்களும் க்லந்து-
ககொண்டனர்.

ஷஜவிபியின் இனேொதெமற்்ற 
சமத்துே்க ஷகொட்பொட்்டப் 
பொரொட்டிய புத்தெைம் ம்ககள் ஆ்கக -
பூர்ேமொன ஆஷ்லொச்னக்ை சமர்ப்-
பித்தெஷதெொடு தெொம் முகம்ககொடு்ககும் 
அரசியல் - சமூக கநரு்ககடிக்ையும் 
ஷஜவிபியின் கபொதுச கசய்லொைரி -
டம் முன்்ேத்தெனர் என ஷஜவிபி புத்-
தெைம் கசயற்பொட்டொைர்  ஹிேொம் 
ெு்ஸன் கதெரிவித்தெொர்.

புததளததில் வஜ.வி.பியின் மக்கள ்சந்திப்பு



அர்ஜன்டீனாவின் நட்சத்திரக் கால் -
பந்து வீரர லிய�ானல் மெஸ்ஸி சிறந்்த 
கால்பந்து வீரருக்கான பய�ான் டிஓர 
விருத்த 7ஆவது முதற�ாக மவன்றுள் -
ளார. இந்்த விருது வழங்கும் நிகழ்வு 
பாரிஸில் கடந்்த திங்கடகிழதெ இடம் -
மபறறது.   

கால்பந்து விதள�ாடடில் மிகபமபரும் 
விரு்தாகப யபாறறபபடும் பய�ான் டிஓர 
விருத்த மெஸ்ஸி 2009, 2010, 2011, 2012, 
2015, 2019 ஆகி� ஆண்டுகளிலும் மவன் -
றுள்ளார.  

இவவாண்டு அர்ஜன்டீனா அணித� 
யகாபா அமெரிக்கா யபாடடியில் மு்தல்-

முதற�ாகக் கிண்்ணம் மவல்� தவத்்தார 
மெஸ்ஸி.  

2019ஆம் ஆண்டு பய�ான் டிஓர விருத்த 
மவன்றயபாது இ்தறகுப பின்னர இந்்த 
விருத்த மவல்வது கடினம் என்று நிதனத்-
்த்தாக மெஸ்ஸி கூறினார.  

இன்னும் எத்்ததன ஆண்டு விதள�ாடு -
யவன் என்று ம்தரி�ாது, ஆனால் ம்தாடரந்து 
சிறபபாக விதள�ாடுயவன் என்று அவர 
ம்தரிவித்்தார.  

மபண்களில் சிறந்்த கால்பந்து விதள-
�ாடடாளராக ஸ்மபயினின் அம�க்ஸி�ா 
புடமடல்�ா பய�ான் டிஓர விருதுக்குத் 
ய்தரந்ம்தடுக்கபபடடார.  

மகாவிட-19 யநாயத்ம்தாறறு கார்ணொக 
2020ஆம் ஆண்டு பய�ான் டிஓர விருது 
நிகழ்ச்சி நடக்கவில்த�.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மா்தம 1ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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மேற்கிந்திய தீவுகள்
ஸ்திரோன நிலையில்

வெல்லா்கேவின் அபலார ஆட்டம் வீண்:
இ்ங்ே இ்ைக�லார் அணிக்கு க�லாலவி

பலாக். அணி இ்கு வெற்றி

சிறந� ேலாலபநது வீரரலாே
வெஸ்ஸி மீண்டும் க�ர்வு

இ�ங்தக அணித� குறுகி� ஓடடங்-
களுக்கு ெடடுபபடுத்தி� யெறகிந்தி� 
தீவுகள் அணி இரண்டாவது மடஸ்ட 
யபாடடியில் துடுபபாடடத்தில் ஸ்திர-
ொன நித�யில் உள்ளது.   

காலியில் நதடமபறறு வரும் இந்்தப 
யபாடடியின் இரண்டாவது நாளான 
யநறதற� தினத்திலும் ெதழ குறுக்கிட-
ட்தால் ய்தநீர இதடயவதளக்கு முன்னர 
ஆடடம் நிறுத்்தபபடடது. இதில் ்தனது 
மு்தல் இன்னிங்்ஸுக்காக துடுபமபடுத்-
்தாடி வரும் யெறகிந்தி� தீவுகள் அணி 
29.4 ஓவரகளில் ஒரு விக்மகடதட இழந்து 
69 ஓடடங்கதள மபறறுள்ளது.   

இடது தக சுழறபந்து வீச்்சாளர பிரவீன் 
்ஜ�விக்ரெ ஆரம்ப வீரர ம்ஜரதென் பிளக் -
வூடடின் விக்மகடதட ்சாயத்்தார. பிளக் -
வூட 44 ஓடடங்களுடன் ஆடடமிழந்்தார.   

முன்ன்தாக 113 ஓடடங்களுக்கு ஒரு விக் -
மகடதட இழந்்த நித�யில் யநறறு ்தனது 
மு்தல் இன்னிங்த் ம்தாடரந்்த இ�ங்தக 
அணி அடுத்்தடுத்து விக்மகடடுகதள பறி -
மகாடுத்்தது.   

இதில் இ�ங்தக ஆடுகளத்திறகு ஏறப 

இரண்டு சுழறபந்து வீச்்சாளரகளுடன் 
களமிறங்க தீரொனித்்த யெறகிந்தி� தீவுக-
ளுக்கு ப�ன் கிதடத்்தது.   

அறு ஆண்டுகளின் பின் யெறகிந்தி� 
தீவுகளுக்காக களமிறங்கி� இடது தக 
சுழறபந்து வீச்்சாளர வீர்சாமி மபரெவுல் 
5 விக்மகடடுகதள ப்தம்பாரத்்தய்தாடு 
ெறற இடது தக சுழறபந்து வீச்்சாளரான 
ம்ஜயெல் மவரகன் 4 விக்மகடடுகதள 
வீழ்த்தினார.   

அதிகம் சுழல்வது ெறறும் துள்ளிம�-
ழும் ்தன்தெ மகாண்ட ஆடுகளத்தில் 
வ�து தக சுழறபந்து வீச்்சாளர ரஸ்யடான் 
ய்சஸ் ஒரு விக்மகடதட வீழ்த்தினார. 
யெறகிந்தி� தீவுகள் வர�ாறறில் இன்-
னிங்ஸ் ஒன்றில் சுழறபந்து வீச்்சாளரகள் 10 
விக்மகடடுகதளயும் ்சாயத்்தது இது நான்-
காவது முதற என்பது குறிபபிடத்்தக்கது.   

இதில் அதரச்்ச்தத்துடன் இரண்டாவது 
நாள் ஆடடத்த்த ஆரம்பித்்த மபதும் 
நி்சங்க 73 ஓடடங்கதள மபறற நித�யில் 
ஆடடமிழந்்தார. மபரெவுல் அய்த ஓவரில் 
்தனஞ்ச� டி சில்வாவின் விக்மகடதடயும் 
்சாயத்்தார.   

கன்னி மடஸ்டில் களமிறங்கி� ்சரித் 
அ்ச�ங்க ரிவரஸ் சுவிபபில் மபளண்டரி 
அடித்து ஓடடம் மபறுவத்த ஆரம்பித்-
்தார. என்றாலும் அவர 10 ஓடடங்களுடன் 
மவளிய�றினார.   

எனினும் இ�ங்தகயின் அனுபவ வீரர 
அஞ்சய�ா மெத்தியூஸ் உபாத்த கார-
்ணொக மவளிய�றி�து இ�ங்தகக்கு 
யெலும் மநருக்கடித� ஏறபடுத்தி�து. 
மீண்டும் களமிறங்கி� அவர இ�ங்தக 
அணியின் ஓடடங்கதள 200 ஆக உ�ரத்்த 
உ்தவி�யபாதும் ஒடுவ்தறகு ்தடுொறி 
அவர வரரிகனின் பந்துக்கு அடுத்்தடுத்து 
சிக்்ரகதள விளாசினார.   

அவர கதடசி விக்மகடடாக 29 ஓடடங்-
களுடன் யபால்டானார. பின்னர அவர 
களத்்தடுபபில் ஈடுபட வரவில்த�.  

இ்தன்படி இ�ங்தக அணி 61.3 ஓவரக-
ளில் 204 ஓடடங்களுக்கு ்சக� விக்மகடடு-
கதளயும் இழந்்தது. இ�ங்தக அணி 139 
ஓடடங்களுக்கு 2 விக்மகடடுகதள இழந் -
திருந்்த நித�யில் யெலும் 65 ஓடடங்க-
ளில் எஞசி� விக்மகடடுகதள பறிமகா-
டுத்்ததெ குறிபபிடத்்தக்கது.

இ�ங்தக 19 வ�துக்கு உடபடட 
அணிக்கு எதிரான மு்த�ாவது இதளய�ார 
ஒருநாள் யபாடடியில் இங்கி�ாந்து 19 வ� -
துக்கு உடபடயடார அணி 26 ஓடடங்களால் 
மவறறியீடடி�து. 

மகாழும்பு, எஸ்.எஸ்.சி தெ்தானத்தில் 
யநறறு நதடமபறற இந்்தப யபாடடியில் 
மு்தலில் துடுபமபடுத்்தாட பணிக்கபபடட 
இங்கி�ாந்து இதளய�ார அணி 49.3 ஓவரக-
ளில் 242 ஓடடங்களுக்கு ்சக� விக்மகடடுக -
தளயும் பறிமகாடுத்்தது. 

ம்ஜம்ஸ் யரா ெறறும் வில்லி�ம் லுக்ஸ்-
டன் 5ஆவது விக்மகடடுக்கு 86 ஓடடங்-
கதள பகிரந்து மகாண்டனர. லுக்ஸ்டன் 62 
பந்துகளில் 44 ஓடடங்கதளயும் யரா 52 பந்-
துகளில் 40 ஓடடங்கதளயும் மபறறனர. 

இ்தன்யபாது இ�ங்தக இதளய�ார அணி 
்சாரபில் இடது தக சுழறபந்து வீச்்சாளர 
திமுத் மவல்�ா�யக 5 விக்மகடடுகதள 
வீழ்த்தினார. 

இந்நித�யில் பதிம�டுத்்தாட களமிறங்-
கி� இ�ங்தக 19 வ�துக்கு உடபட அணி 
ஆரம்ப விக்மகடடுக்கு 51 ஓடடங்கதள 
பகிரந்துமகாண்ட நித�யில் 69 ஓடடங்க-
ளுக்குள் நான்கு விக்மகடடுகதள பறிமகா-
டுத்்தது. 

எனினும் ஐந்்தாவது விக்மகடடுக்கு ய்ஜாடி 
ய்சரந்்த ரனு்த ய்சாெரத்ன ெறறும் பந்து 

வீச்சில் ய்சாபித்்த அணித் ்தத�வர மவல்-
�ா�யக ஆபாரொக ஆடினர. இதில் மவல் -
�ா�யக 68 பந்துகளில் ஆடடமிழக்காது 6 
மபௌண்டரிகள் ஒரு சிக்்ருடன் 68 ஓடடங்-
கதள மபறறய்தாடு ய்சாெரத்ன 57 ஓடடங்-
கதள மபறறார.

எனினும் இ�ங்தக இதளய�ார 

அணியின் எஞசி� விக்மகடடுகள் ெளெள -
மவன்று பறியபாக அந்்த அணி 47.3 ஓவரக -
ளில் 217 ஓடடங்களுக்கு சுருண்டது.

ஐந்து யபாடடிகதளக் மகாண்ட இந்்த 
இதளய�ார ஒருநாள் ம்தாடரின் இரண்டா -
வது ஆடடம் டி்சம்பர 3ஆம் திகதி நதடமப -
றவுள்ளது.

பங்களாய்தஷஸுக்கு எதிராக சிடடமகாங்-
கில் இடம்மபறற மு்த�ாவது மடஸ்ட 
யபாடடியில் பாகிஸ்்தான் அணி 8 விக்மகட-
டுகளால் மவறறியீடடி�து.   

202 ஓடட மவறறி இ�க்தக யநாக்கி ஆட-
டத்தின் கதடசி நாளான யநறறு ்தனது இரண் -
டாவது இன்னிங்த் ஆரம்பித்்த பாகிஸ்-
்தான் அணி 2 விக்மகடடுகதள இழந்து அந்்த 
இ�க்தக அதடந்்தது.   

இ்தன்யபாது ஆரம்ப விக்மகடடுக் -
காக ஆபித் அலி ெறறும் அபதுல் ஷபீக் 
151 ஓடடங்கதள பகிரந்து மகாண்டனர. 
அடுத்்தடுத்து ்தனது இரண்டாவது ்ச்தத்த்த 
மபறுவத்த ்தவறவிடட ஆபித் அலி 91 ஓட -
டங்களுக்கு ஆடடமிழந்்தய்தாடு ஷபீக் 73 
ஓடடங்களில் விக்மகடதட பறிமகாடுத் -
்தார.  

மு்தல் இன்னிங்ஸில் 133 ஓடடங்கதள 
மபறற அலி கடந்்த ஆறு ஆண்டுகளில் பாக் 
அணிக்கு மடஸ்ட யபாடடி ஒன்றில் இரு 
்ச்தங்கள் மபறறவராக பதிவாவத்தய� அவர 
்தவறவிடடார. இ்தறகு முன் 2014 இல் 

அவுஸ்தியரலி�ாவுக்கு எதிராக மிஸ்பா உல் 
ஹக் இந்்த ்சா்ததனத� பதடத்திருந்்தார.   

இரு அணிகளுக்கும் இதடயி�ான இரண்-

டாவது மடஸ்ட யபாடடி டாக்காவின் ம்சயர 
பங்ளா ய்தசி� அரங்கில் வரும் டி்சம்பர 4 
ஆம் திகதி ஆரம்பொகவுள்ளது.
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Nrjdg; gris cw;gj;jp Cf;Ftpg;G kw;Wk; toq;fy; xOq;FWj;jy;fs; kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpaq;fs;> 
Nrjd czTfs;> kuf;fwpfs;> goq;fs;> kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;Fg; gapu;r;nra;if 

Cf;Ftpg;G> tpijfs; cw;gj;jp kw;Wk; cau; njhopy;El;g tptrha ,uh[hq;f mikr;R

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

ngWif miog;G
toq;Fdu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

 
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpw;Ff; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L 
Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l toq;Fdu;fs;> mur epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> ,wf;Fkjpahsu;fs;> Kftu;fs;> fk;gdpfs; 
kw;Wk; NtW egu;fisj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Ak; nghUl;L tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wJ. 

nghUl;;fspd; 
tFjp 

,yf;fk; 

cg 
tFjp 

,yf;fk;
nghUl;fspd; ngau;fs;

01 epy msit cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; guhkupg;G

1.1 Tapes

1.2 Total Stations/ Robertic Stations

1.3 Auto Levels

1.4 Electronic Levels  &  others

02 GPS/GNSS cau; njhopy;El;g msit cgfuzq;fs; kw;Wk; Drones toq;Fjy; 
kw;Wk; guhkupg;G 

2.1 Hand held GPS
2.2 Survey grade / Construction Grade GPS  Systems
2.3 Drones (Unman Aviation Vehicle - UAV)

03 fkj;njhopy; eltbf;iffspd; nghUl;L (kz;> ePu; gupNrhjid Nghd;wit) kw;Wk; 
Njitahd Ma;T $l cgfuzq;fis  toq;Fjy; kw;Wk; guhkupj;jy;

04 rptpy; nghwpapay; Ma;T$l cgfuzq;fs;  toq;Fjy; kw;Wk; guhkupj;jy;
(Soil, Concrete, Steel,  agre gates,  bricks, Cement  materials  etc.)

05 b[pl;ly; fhl;rpg; gyif toq;Fjy; kw;Wk; jhgpj;jy;

06 fkj;njhopy; fhyepiy tpQ;Qhd Ma;T$l cgfuzq;fs;                           (Agro-
metrological  Equipment)  toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkupj;jy;

07 ePu; msit cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; guhkupj;jy;

7.1 Current Flow velocity Meters
7.2 Fiber Glass Tank Water Depth Gauges 
7.3 Electronic Water Level Sensors
7.4 Fiber Glass  / Steel flumes and other items and others

08 kpd;rhuk;; kw;Wk; kpd;dpay;; cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; jhgpj;jy;

09 mYtyf jsghlq;fs;  kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; ghuhkupj;jy;

10 nkd;nghUs;/,izaj;js mgptpUj;jpr; Nritfs; kw;Wk; guhkupj;jy; 

11 jfty; njhopy;El;gj;Jld; $ba Nritfis toq;Fjy;   (cjhuzk;: Networking,  
Hosting,  LAN,  WAN, VPN  etc.) kw;Wk; guhkupj;jy;

12 njhiyj;njhlu;G Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; guhkupj;jy;

13 gy;NtW gbtq;fs; / fbjj; jiyg;Gf;fs; / ntspaPLfs;> Gj;jfq;fs; mr;rply; kw;Wk; 
Gj;jfq;fs; fl;Ljy; 

14
kpd;rhu kw;Wk; ,yf;upf;fy; cgfuzq;fs; jpUj;jk; nra;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;; (fhw;W 
cs;thq;fp cgfuzq;fs;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;> bg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> ngf;]; 
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; njhiyNgrp njhFjp Nghd;wit)

15 fzpdp kw;Wk; fdzpAld; njhlu;Gila cgfuzq;fs; toq;Fjy;

16

fzpdp kw;Wk; fzpdpAld; njhlu;Gila cgfuzq;fisj; jpUj;jk; nra;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy;
(fzpdp> nyg;nlhg;> mr;R ,ae;jpuk;> ];fhdu; kw;Wk; End user peripheral devices, 
Servers, Storages, UPS,  Data Center Equipment etc.)

17 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfis toq;Fjy; (fhfpjhjpfs;> Nlhdu; cl;gl)

17.1 fhfpjhjpfs; toq;Fjy;

17.2 Nlhdu; / fhl;wp[; toq;Fjy;

18

czT tiffs; toq;Fjy;

18.1 rpw;Wz;b tiffs;

18.2 gpujhd czT tiffs; (fhiy / gfy; / ,uT )
18.3 jz;zPu; Nghj;jy;fs; toq;Fjy;

19 epu;khz ,ae;jpu cgfuzq;fs; (Construction Machinery) ru;tp]; nra;jy;> jpUj;jk; 
nra;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;

20
fl;llq;fs; kw;Wk; mjw;Fupa fl;likg;Gf;fs;

20.1 fl;llq;fs; kw;Wk; mjw;Fupa fl;likg;Gf;fisg; guhkupj;jy;

20.2 fl;llq;fs; kw;Wk; mjw;Fupa fl;likg;Gf;fisj; jpUj;jk; nra;jy;

21 Nkhl;lhu; thfdq;fspd; nghUl;L lau;> upA+g; kw;Wk; gw;wup toq;Fjy;

22
22.1 cs;sf myq;fhu eltbf;iffs;

22.2 jpiur;rPiy toq;Fjy;

22.3 Rtu; mYkhupfs; jhgpj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;

23 mwptpj;jy; gyif / ngau;g;gyiffis mikj;jy;

24 thlif mbg;gilapy; ePu;g;ghrd epu;khd ,ae;jpu cgfuzq;fis toq;Fjy; 

24.1 Nlhru; ,ae;jpuq;fs;

24.2 vf;];fhNtw;wu; ,ae;jpuq;fs; / rpwpa vf;];fhNtw;wu; ,ae;jpuq;fs;

24.3 kz; mbf;Fk; ,ae;jpuq;fs; Roller, Sheep Foot Roller, Vibrating Harmer
24.4 nfhd;fPwPl; fyit ,ae;jpuq;fs;

24.5 ngf;Nfh ,ae;jpuq;fs;  JC 13
25 thlif mbg;gilapy; Double Cabs thfdq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy;

25.1 2014 Mz;bd; gpd;du; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 04 rpy;Y Double Cabs thfdq;fis 
toq;Fjy;

26 ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy;

27 Jg;guthf;fy; Nritfis toq;Fjy;

28 mYtyf milahs ml;ilfisj; jahupj;jy;

29 Rfhjhu kw;Wk; Jg;guthf;fy; nghUl;fis toq;Fjy;

29.1 nrdpilru; fpUkp ePf;fp jputk;

29.2 Kff; ftrq;fs; 

29.3 if ciwfs;

30 ,ae;jputpay; cgfuzq;fs; jpUj;jk; nra;jy;

31 jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;

32 ePu;f; Foha;fspd; njhopy;El;g Ntiyfs;> fl;llq;fspy; cs;sf kpd;rhuf; tau;fs; 
,Oj;jy;> fl;llq;fs; jpUj;j Ntiyfs;

33 epu;khz %yg; nghUl;fs; toq;Fjy; (rPNke;J> kz;> fk;gp Nghd;wit)

,jd; nghUl;L gpujhd fhupahyaj;jpy; my;yJ jpizf;fsj;jpd; ,izaj; jsj;jpypUe;J (www.agrariandept.gov.lk) 
ngw;Wf; nfhs;Sk; gbtj;jpw;fika tpz;zg;gg;gbtk; jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,jw;fika NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
xt;nthU tFjpf;Fk; cupa nghUl;fs; my;yJ Nritfspd; nghUl;L (cjh: tFjp 1, 2, 3 vd;w tifapy;) ntt;Ntwhd 
tpz;zg;gg;gbtq;fisr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> mj;Jld; xU tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F &gh 1,000.00 tPjkhf 
kPsr; nrYj;jg;glhj itg;Gg; gzj;ijf; fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd; rpwhg;gu; gpupTf;F 
my;yJ cupa fkey mgptpUj;jp khtl;l mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. 

toq;fy; my;yJ Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; nghUl;L cupa Jiwapy; xU tUlj;jpw;Ff; $ba mDgtKs;s 
toq;Feu;fsplkpUe;J kl;Lk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpahghuj;jpd; ngaupy; gjpT nra;ag;gl;l 
rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; kw;Wk; fle;j fhy tpahghu mDgtq;fs; njhlu;ghd rhd;Wldhd rhl;rpfs; mlq;fpa 
Vida Mtzq;fspd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l epow; gpujpfs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gjpT nra;Ak; 
nghUl;L tpz;zg;gpf;Fk; mur jpizf;fsq;fs;> rigfs;> $l;Lj;jhgdq;fs; my;yJ mur epWtdq;fs; Nkw;gb 
Mtzq;fisr; rku;gpf;f Ntz;bajpy;iy.

gjpTf; fl;lzj;ij ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuapy; fkey mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd; rpwhg;gu; gpuptpw;Fr; nrYj;jyhk;. fhRf;fl;lis my;yJ fhNrhiyfs; Vw;Wf; 
nfhs;sg;glkhl;lhJ vd;gij jaTld; fUj;jpw;nfhs;sTk;. tpz;zg;gg;gbtq;fis 17.12.2021 Me; jpfjp gp.g. 2.00 
kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;Ff; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; my;yJ 
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd; fzf;Fg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 
,lyhk;. 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy; - (tFjp ,yf;fk; 
kw;Wk; tpguq;fisf; Fwpg;gplTk;.) 2022" vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk; xU tFjpia tpl mjpfstpyhd tFjpfspd; 
nghUl;L gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;g;gjhapd;> xt;nthU tFjpapd; nghUl;Lk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gg;gbtq;fisj; 
jahupj;J> mr;rfy tpz;zg;gg;gbtq;fisAk; xU fbj ciwapy; ,l;L mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiy kDf;fs; Nfhug;gLk; re;ju;g;gq;fspy; tpiy kDf;fisr; rku;g;gpg;gjw;Fj; jtWkplj;J> my;yJ cupa Neuj;jpw;F 
my;yJ epr;rapf;fg;gl;l nghUs; tpguq;fSf;fikthfg; nghUl;fs; my;yJ Nritfis toq;fj; jtWkplj;J> 
mt;thwhd toq;Feu;fs; Kd; mwptpj;jy;fs; vJTkpd;wp gjptpypUe;J ePf;fg;gLtu;. gjpT nra;ag;gl;Ls;s toq;Feu;fs; 
/ xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpiykDf;fspd; miog;G re;ju;g;gj;jpw;Nfw;wthW fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; 

jPu;khdpf;fg;gLk;.

fkey mgptpUj;jp Mizahsu;  ehafk;>
fkey mgptpUj;jpj;  jpizf;fsk;>  
,y. 42> Nru; khu;;f]; ngu;dhe;J khtj;ij> 
nfhOk;G - 07.     
njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2674480 njhiyNgrp ePbg;G ,yf;fk; : 303
01.12. 2021

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk; - tl kj;jpa khfhzk;

fhyepiyf;F kpfTk; crpjkhd ePHg;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fPo; kiof;fhg;G 
,y;yq;fisj; jahhpg;gjw;Fj; Njitahd gjhHj;jq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;.

fhyepiyf;F kpfTk; crpjkhd ePHg;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fPo; tl kj;jpa khfhz tptrhaj; 
jpizf;fsj;jpw;F kiof;fhg;G ,y;yq;fisj; jahhpg;gjw;fhfj; Njitahd gpd;tUk; gjhHj;jq;fis 
toq;Ftjw;Fj; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J tl kj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; 
ngWiff;FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,yf; 
fk;

cUg;gb tpguk;
Njitahd 
vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 
tpiykDg; 

gbtf; fl;lzk; 
&gh

rkHg;gpf;fg;gl 
Ntz;ba 
gpizak; 
&gh

gpizaj;jpd; 
nry;Ygbf; 
fhyk; 

jpdq;fs;

01 ¾” GI Pipes 4990 5>000.00 174>650.00 105

02 Poly Film Polythine 2500m 1>500.00 37>500.00 91

03 Polythene Fixing  ght clips - ¾” Plas  c 6000 1>000.00 5>400.00 77

04 Polythene Fixing  ght clips - ¾” Metle 7875 7>480.00 77

02.  2021.12.01 Kjy; 2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 4.15 tiuahd fhyg; gFjpapy; 
tl kj;jpa khfhz tptrhaj;jpizf;fsj;jpy; Neubahfr; rKfkspj;J tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhfg; 
ghprPyid nra;J nfhs;syhnkd;gJld;> Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,y. 025-2222189I mioj;Jg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj tpiykDf;fl;lzq;fis khfhz tptrhaj; 
jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahshplk; fhrhfr; nrYj;jp ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis> 2021.12.01 Kjy; 
2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  fpilf;fg;ngw;w tpiykDg;gbtq;fisg; g+uzg;gLj;jp ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd jdpj;jdp ciwfspy; 
NrHj;J Kj;jpiuapl;L mt;tpU ciwfisAk; xNu ciwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L> mt;Tiwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gbiaf; Fwpg;gpl;L> 2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH> khfhz 
tptrhag; gzpg;ghsH/ jiytH> jpizf;fsg; ngWiff;FO> khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> tl kj;jpa 
khfhzk;> mEuhjGuk;> vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. 
mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

05.  tpiykDf;fSld;> Nkw;gb tpiykDg; gpizankhd;wpw;fhf fhrhf my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 
gjpT nra;ag;ngw;W mq;fPfhuk; ngw;Ws;ss tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Fwpg;gplg;gl;l 
jpdk; tiu nry;YgbahFk; jd;ikapYs; khfhz tptrhag; gzpg;ghsH> tl kj;jpa khfhzk; vd;w ngahpy; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  ,g; ngWif njhlHghf tl kj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 
jPHkhdkhf mikAk;.

khfhz tptrhag; gzpg;ghsH/ jiytH>
jpizf;fsg; ngWiff; FO>
khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;>
tl kj;jpa khfhzk;>
mEuhjGuk;.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
Rw;Wyh mikr;R

Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;

01.  Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsj;jpd; ghhpa mstpyhd ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; fPo;f; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s eph;khzq;fSf;F jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Ntiyapd; ngah;
Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

kPsspf;fg; 
glhj 

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

Njrpa jhtutpay; g+q;fhj; jpizf;fsj;jpd; rfy Copah;fSf;Fkhd 
rPUilfis toq;Fjy;

,iaGila tpguf;Fwpg;G KiwNa gpd;tUkhwhFk;

•  nfhyUld; $ba B-Nrh;l; - 1050 (mz;zsthf)

 (KOf;if kw;Wk; miuf; if ,U tiffspYk;)

• nghl;lk; - 1050

(Small, Medium, Large, X-Large kw;Wk; 2X-Large Nghd;w msTfspy;)

g+q;fhtpd; njhopyhsh;fSf;F ntspf;fs flikfSf;F cfe;j (tpah;it 
rpe;Jk;NghJ> #hpa xspiaj; jhq;ff;$ba kw;Wk; ePz;l fhyk; ghtpf;ff;$ba) 
Jzp tifapy;> fLk; gr;ir epwj;jpy; ijj;J jpizf;fsj;jpd; ngah; kw;Wk; 
,yl;rpidia mopahj tifapy; nts;is epwj;jpy; mr;rpl;L toq;Fjy; 
Ntz;Lk;.

nghl;lk;fSf;F ,yh];bf; ,lg;gl;L> fWg;G epwj;jpy; nghUj;jkhd Jzp 
tifapy; iydpq; ,y;yhky; ijj;J toq;Fjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; Jiz tiff;fhd khjphpia toq;Fjy; 
fl;lhakhFk; vd;gJld; xd;NwhL xd;W tpj;jpahrg;gLk; tifapy; 03 
tifahd JzpfSf;F tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

&gh 25000.00 &gh 2000.00

02. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;fika ,lk;ngWk;.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; 2021-12-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-21Mk; jpfjp tiuahd mYtyf 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 2000.00 &gh  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis Nguhjid jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpd; 

fzf;fpay; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

04.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tpg; gpizia mur mq;fPfhuk; ngw;w th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thwy;yhtpbd; mf;Nfs;tpg; gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;ayhk;. 

Nfs;tp Mtzq;fSld; Nfs;tpg; gpiziar; rkh;g;gpf;fhj Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  ,U efy;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis Kiwahf Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J (%yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L) 2021-12-22Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; jiyth;> jpizf;fs 

ghhpa ngWiff; FO> Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;> j.ng. ,y. 14> Nguhjid vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. 

  Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Njrpa jhtutpay; 

g+q;fhf;fs; jpizf;fsj;jpw;F rPUilfis toq;Fjy; - 2022 vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

me;je;j fbj ciwfspy; Fwpj;j xg;ge;j epWtdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpg; gbtq;fs; njhlh;gpy; jPh;khdk; vLf;Fk; KOikahd chpikia jpizf;fs ngWiff; 

FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; ,e;j mwptpj;jypy; my;yJ khjphpapy; Fwpg;gpg;gl;l my;yJ 

Fwpg;gplg;glhj ngWifr; nraw;ghLfSf;F ,iaghd ve;jnthU tplak; njhlh;ghf jPh;khdj;ij 

toq;Fk; mjpfhuj;ij Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;shh;. (,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 081-2388293 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

Njrpa jhtutpay; g+q;fhtpd; gpujhd fzf;fhsiuj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.)

07.  njhpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; Nguhjid> af;fy> mtprhtis> fk;g`h> fNdtj;j kw;Wk; 

`k;ghe;Njhl;l jhtutpay; g+q;fhf;fSf;Fr; nrd;W Copah;fSf;fhd rPUiliaj; ijg;gjw;F 

msTfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,jd;nghUl;L jpizf;fsj;jpdhy; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; toq;fg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fs ghhpa mstpyhd ngWiff; FO>

Njrpa jhtutpay; g+q;fhf;fs; jpizf;fsk;> Nguhjid.

2021-12-01.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;  
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

fpof;F khfhzk; - brk;gH 2021
gpuNjrk; - mk;ghiw

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - c`z

2021.12.02 08.30-17.00
etfuplht> gpaq;fy> nfhdhnfhy;y> Etufynjd;d> fygpl;lfy

2021.12.04 08.30-17.00
24 k; nfhydp> `pkpLuht

2021.12.16 08.30-17.00
Mz;ly;Xah> cjafpupaha

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - tPunfhl

2021.12.06 08.30-17.00
Gj;jq;fy> ky;tj;ij> k[Pl;Gu> tyj;jhgpl;ba

2021.12.20 08.30-17.00
11 k; nfhydp> 13 k; nfhydp> uzkL

2021.12.24 08.30-17.00
Gj;jq;fy

2021.12.28 08.30-17.00
R`jfk

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - mk;ghiw

2021.12.03 08.30-17.00
etfk;Gu> cjaGu> ifj;njhopy; ikag;gFjp

2021.12.08 08.30-17.00
epA+Fz

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - k`hXah

2021.12.06 08.30-17.00
Ngh`untt> nf`pYy;y

2021.12.07 08.30-17.00
GSq;f];Ky;y> `u];fy> nff;fpupn`d;d> gjpaj;jyht

2021.12.07 08.30-17.00
Nfhf;Fkhtu

2021.12.30 08.30-17.00
ruzfk

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - mf;fiwgw;W

2021.12.04 08.30-17.00
tpehafGuk; kj;jpa tPjp

2021.12.07 08.30-17.00
mf;fiugw;W-01> Bd;]; tPjp> <];l; tPjp> gPr; tPjp

2021.12.08 08.30-17.00
8 k; fl;il> Myk;Fsk;> ,rq;fdpNrid> thq;fhkk;> 3 k; fl;il>  
Mypk;efu;> gs;spf;FbapUg;G> gl;babgpl;b> MyabNtk;G> gJu;efu;> 
nghj;Jtpy; tPjp> jk;gl;il> tpehafGuk;> Fbepyk;> fhQ;rpuq;Flh> 
jhz;bab> jq;fNtyhAjGuk;> fQ;rpFbahW> ckpup> rq;fkd;fe;ij

2021.12.14 08.30-17.00
mf;fiugw;W-01> Bd;]; tPjp> <];l; tPjp> gPr; tPjp

2021.12.14 08.30-17.00
,rk;fdprPik> Myk;Fsk;> thq;fhkk;> gidaWg;ghd;> mypf;fk;Ng> 8 k; 
fl;il

2021.12.16 08.30-17.00
Fglhgpl;b> fz;zfpGuk;> Gspak;gw;iw

2021.12.20 08.30-17.00
mypfk;Ng> gidaWg;ghd;> rhe;jpGuk;

2021.12.21 08.30-17.00
mf;fiugw;W-01> Bd;]; tPjp> <];l; tPjp> gPr; tPjp

2021.12.23 08.30-17.00
fglhgpl;b> fz;zfpGuk;> Gypak;gj;ij

2021.12.23 08.30-17.00
nts;s ghJfhg;G tPjp> mf;fiugw;W-05/06
2021.12.28 08.30-17.00
mf;fiugw;W-01> Bd;]; tPjp> <];l; tPjp> gPr; tPjp

2021.12.28 08.30-17.00
jk;gpYtpy;> jpUf;Nfhtpy;> jk;gl;il> tpehafGuk;> fhaj;up fpuhkk;> 
ke;jhid

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - `pq;Fuhd

2021.12.03 08.30-17.00
cf;rpwpGu> Ktg;fy> `pq;Fuhd

2021.12.07 08.30-17.00
kltye;j> njhl;lk> khe;njhl;lk> gf;kpl;baht

2021.12.09 08.30-17.00
cf;rpwpGu> Ktg;fy> `pq;Fuhd

2021.12.09 08.30-17.00
,wf;fhkk;> jPfthgpa

2021.12.11 08.30-17.00
,wf;fhkk;> epA+Fz> tupg;gj;jhd;Nrid

2021.12.13 08.30-17.00
cf;rpwpGu> Ktg;fy> `pq;Fuhd

2021.12.20 08.30-17.00
cf;rpwpGu> Ktg;fy> `pq;Fuhd

2021.12.21 08.30-17.00
`pq;Fuhd> Ktq;fy> tuhye;j> klhid> jkd;d> ePj;ij> kltye;j> 
khe;Njhl;lk> njhl;lk> gf;kpl;baht

2021.12.22 08.30-17.00
tupg;gj;jhd;Nrid> ,wf;fhkk;

2021.12.29 08.30-17.00
fy;kLt

2021.12.30 08.30-17.00
ePj;ij

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - ,q;fpdpahfy

2021.12.01 08.30-17.00
nghy;tj;ij> ehky;tj;ij> ehky;jyht.

2021.12.02 08.30-17.00
8k;>6k;> 5k;> 3k; fl;il> KJfz;ba> `yKy;y

2021.12.06 08.30-17.00
rpak;gyhz;Lt> 20 k; fl;il> k`hfYnfhy;y> yhFfy> ePyfpupa

2021.12.07 08.30-17.00
8k;>6k;> 5k;> 3k; fl;il> KJfz;ba> `yKy;y

2021.12.09 08.30-17.00
mk;gf`nty> thtpd;d> nfhl;lnt`u> `pkpLuht> ehky;Xah> 
ehky;jyht> gufhnfy

2021.12.09 08.30-17.00
Njthy`pe;j> tbdhfy> Njfj;jthd> nfhl;lnfhl> gs;Nsnty> 
ehNg> Gj;jk

2021.12.11 08.30-17.00
`pkpLuht

2021.12.13 08.30-17.00
Njthy`pe;j> tbdhfy> Njfj;jthd

2021.12.14 08.30-17.00
nghy;tj;ij> ehky;tj;ij> ehky;jyht.

2021.12.15 08.30-17.00
6 tJ ghyk;> nfhf;dhdu> nfj;rpwpfk> glhnfhl

2021.12.22 08.30-17.00
rpak;gyhz;Lt> 20 k; fl;il> k`hfYnfhy;y> yhFfy> ePyfpupa

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - nghj;Jtpy;

2021.12.01 08.30-17.00

2021.12.06 08.30-17.00
rpak;gyhz;Lt> 20 k; fl;il> k`hfYnfhy;y> yhFfy> ePyfpupa

2021.12.22 08.30-17.00
rpak;gyhz;Lt> 20 k; fl;il> k`hfYnfhy;y> yhFfy> ePyfpupa

2021.12.23 08.30-17.00
nghj;Jtpy; efuk;> `pjhaGuk;> 4k; gpupT> kJuk;Nrid

2021.12.24 08.30-17.00
rh];unty> ghzk> FUyd;nghf;Fz> mgarpq;fGu

2021.12.27 08.30-17.00
my;e[hj; gFjp> ghf;fpatj;ij

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - njfpaj;jfz;ba

2021.12.03 08.30-17.00
njhyfe;j

2021.12.16 08.30-17.00
R+upanghf;Fz

2021.12.20 08.30-17.00
fjpuGu

2021.12.21 08.30-17.00
epf;ftj;jye;j> f[_tj;ij

2021.12.24 08.30-17.00
Flhfy

2021.12.28 08.30-17.00
njhyfe;j

gpuNjrk; - thior;Nrid

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - thior;Nrid

2021.12.03 09.00-17.00
ehtyb ,Ue;J ehrPtd;jPT

2021.12.06 09.00-16.30
Gzhid> kapye;jid> n[ae;jpaha> upjpnjd;d

2021.12.07 09.00-16.30
thior;Nrid> tpGyhde;jGuk;

2021.12.11 09.00-17.00
fStq;Nfdp> thior;Nrid

2021.12.11 09.00-16.30
fWthNfdp> fpz;zab> Rq;fq;Nfdp

2021.11.14 09.0017.00
ghrpf;Flh N`hl;ly; gFjp

2021.11.17 09.00-17.00
ehrPtd;jPT

2021.11.21 09.00-17.00
Gzhid> kapye;jid> n[ae;jpaha> upjpnjd;d

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - Vwht+H

2021.12.01 09.00-16.30
ckh kpy; tPjp gFjp

2021.12.06 09.00-17.00
fubadhW re;jp ,Ue;J Gy;Ykiy> cz;zpr;ir

2021.12.07 09.00-10.00
PK tPjp> re;ij re;jp

2021.12.08 09.00-16.30
ckh kpy; tPjp gFjp

2021.12.11 09.00-16.30
nrq;fyb gFjp> VwhT+u; gFjp

2021.12.13 09.00-16.30
fubadhW> ,uh[Guk;> fpj;Jy;> Nfhg;ghntsp> Gy;Ykiy gFjp

2021.12.20 09.00-16.30
fubadhW> ,uh[Guk;> fpj;Jy;> Nfhg;ghntsp> Gy;Ykiy gFjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fpuhd;

2021.12.02 09.00-16.30
re;jpntsp gFjp

2021.12.08 09.00-17.00
fpuhd;> Gypgha;e;jfy;> juit> FLk;gpkiy> nghz;Lfy;Nrid

2021.12.09 09.00-17.00
fpuhd;> guq;fpahkL> re;jpntsp> Nfhufy;ypkL

2021.12.16 09.00-16.30
re;jpntsp gFjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - thfhiu

2021.12.03 09.00-16.30
fpupkpr;ir

2021.12.17 09.00-16.30
fpupkpr;ir

gpuNjrk; - kl;lf;sg;G

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fSthQ;rpf;Fb

2021.12.01 09.00-17.00
gilahz;lntsp> kfpobj;jPT> nfhf;fl;bNriy> murbj;jPT> fLfhKid> 
mk;gyhe;Jiw

2021.12.02 09.00-17.00
fSthQ;rpFb re;jp ,Ue;J kz;^u;

2021.12.04 09.00-17.00
fpuhd;Fsk;> FUf;fs;klk;> nrl;bghisak;

2021.12.07 09.00-16.30
fSthQ;rpFb> fy;yhW> Xe;jhr;rpklk;

2021.12.08 09.00-17.00
gz;lhupahntsp> gilahz;lntsp> kfpobj;jPT

2021.12.09 09.00-16.30
vUtpy;> kfp*u;> kfp*u;Kid

2021.12.10 09.00-17.00
nts;shntsp ,Ue;J gf;fpvy

2021.12.11 09.00-17.00
fpuhd;Fsk;> FUf;fs;klk;> nrl;bghisak;

2021.12.13 09.00-17.00
GJf;FbapUg;G> fpuhd;Fsk;

2021.12.14 09.00-16.30
gilahz;lntsp> kfpobj;jPT> nfhf;fl;bNriy> murbj;jPT

2021.12.15 09.00-17.00
gz;lhupahntsp> gilahz;lntsp> kfpobj;jPT

2021.12.16 09.00-16.30
vUtpy;> kfp*u;> kfp*u;Kid

2021.12.20 09.00-17.00
fpuhd;Fsk;> GJf;FbapUg;G

2021.12.21 09.00-16.30
fSthQ;rpFb> fy;yhW> Xe;jhr;rpklk;

2021.12.22 09.00-17.00
gz;lhupahntsp> gilahz;lntsp> kfpobj;jPT

2021.12.27 09.00-17.00
GJf;FbapUg;G> fpuhd;Fsk;

2021.12.28 09.00-16.30
cjaGuk;> fy;yhW

2021.12.29 09.00-17.00
gz;lhupahntsp> gilahz;lntsp> kfpobj;jPT

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fhj;jhd;Fb

2021.12.02 09.00-16.30
Gjpa fhj;jhd;Fb> nlypnfhk; tPjp> FC tPjp
2021.12.04 09.00-16.30
Muak;gjp> fhq;NfaNdhil> xy;ypf;Fsk;

2021.12.08 09.00-16.30
jhsq;Flh> kz;Kid> xy;ypf;Fsk;> ghyKid

2021.12.11 09.00-16.30
Muak;gjp> fhq;NfaNdhil> xy;ypf;Fsk;

2021.12.15 09.00-16.30
Gjpa fhj;jhd;Fb> nlypnfhk; tPjp> FC tPjp
2021.12.22 09.00-16.30
jhsq;Flh> kz;Kid> xy;ypf;Fsk;> ghyKid

2021.12.29 09.00-16.30
Gjpa fhj;jhd;Fb> nlypnfhk; tPjp> FC tPjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - kl;lf;fsg;G efuk;

2021.12.01 09.00-17.00
Rtp];fpuhkk;

2021.12.02 09.00-17.00
n[ae;jpGuk;> fy;ypaq;fhL> fWNtg;gq;Nfdp

2021.12.03 09.00-17.00
GJ}u; thd;gil> jpkpyjPT> Nyf; tPjp> Midge;jp> itj;jparhiy 
rJf;fk;

2021.12.04 09.00-17.00
fy;yb

2021.12.07 09.00-17.00
fw;gfNfdp

2021.12.08 09.00-16.30
khkhq;fk;> fWNtg;gq;Nfdp> Gz;zr;Nriy

2021.12.10 09.00-16.30
Cuzp gFjp> jhz;ltd;ntsp> jpUkiy tPjp

2021.12.13 09.00-17.00
fy;yb> kpA+rpf;fy;Y}up

2021.12.14 09.00-17.00
fw;gfNfdp

2021.12.17 09.00-16.30
Cuzp gFjp> jhz;ltd;ntsp> jpUkiy tPjp

2021.12.20 09.00-17.00
kpA+rpf; fy;Y}up> G+nehr;rpKid

2021.12.21 09.00-17.00
fw;gfNfdp

2021.12.22 09.00-16.30
jhz;bab> gupj;jpr;Nrid> FwpQ;rhKid> fz;zz;Flh

gpuNjrk; - jpUNfhzkiy

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - %J}H

2021.12.02 08.00-17.00
NrUtpy g;yf; C gFjp> kfpe;jGu> mupg;G re;jp gFjp

2021.12.08 08.00-17.00
NrUtpy g;yf; C gFjp> kfpe;jGu> mupg;G re;jp gFjp

2021.12.09 08.00-17.00
cg;Gfr;rpkL gFjp> [hah tPjp

2021.12.15 08.00-17.00
jf;thefu;> `gpg; efu;> nea;jy;efu;> my; `pyhyp re;jp

2021.12.16 08.00-17.00
NrUtpy g;yf; C gFjp> kfpe;jGu> mupg;G re;jp gFjp

2021.12.22 08.00-17.00
ntUfy;> Kfj;Jthuk;> thioj;Njhl;lk;> fy;yb> yq;fhgl;Ld gFjp> 
rPdd;ntsp> cg;G+uy;> kiyKe;j fpuhkk; gFjp> ,yfe;ij gFjp> 
,j;jpf;Fsk;> rpd;df;Fsk; gFjp

2021.12.22 08.00-17.00
cg;Gfr;rpkL gFjp> [hah tPjp> KifjPd; tPjp> %J}u;> fl;ilgwpr;rhd; 
gFjp> re;NjhrGuk; fpuhkk;> flw;jpiur;Nrid> ts;spf;Nfdp fpuhkk;> 
rk;G+u; gFjp> etujGuk;> $dpj;jPT> $dpj;jPT fpuhkk;> %J}u; efug;gFjp> 
ehtyb> ,why;Fop

2021.12.29 08.00-17.00
ntUfy;> Kfj;Jthuk;> thioj;Njhl;lk;> fy;yb> yq;fhgl;Ld gFjp> 
rPdd;ntsp> cg;G+uy;> kiyKe;j fpuhkk; gFjp> >yfe;ij gFjp> 
,j;jpf;Fsk;> rpd;df;Fsk; gFjp

2021.12.30 08.00-17.00
KifjPd; tPjp> %J}u;> fl;ilgwpr;rhd; gFjp> re;NjhrGuk; fpuhkk;> 
flw;jpiur;Nrid> ts;spf;Nfdp fpuhkk;> rk;G+u; gFjp> etujGuk;> $dpj;jPT> 
$dpj;jPT fpuhkk;> %J}u; efug;gFjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - jpUNfhzkiy efuk;

2021.12.02 08.00-17.00
Njrpa ,isQu; gpupT (ru;jhGu)> fd;dpah khq;fhA+j;J re;jp> fd;dpah 
fpuhkk;> fd;dpah

2021.12.04 08.00-17.00
kf;Nfru; tPjp/ ctu;kiy> ctu;kiy Nyhtu; tPjp> kl;bf;fop ngz;fs; 
ghJfhg;G ikak;> ,uh[tNuhjak; rJf;fk;> tzpfuj;d fl;ll njhFjp 
ypq;fefu; gFjp>

2021.12.05 08.00-17.00
my];Njhl;lk; N`hl;ly; gFjp> my];Njhl;lk; gFjp> Gspaq;Fsk;> 
epj;jpaGup> nry;tehafGuk;> jf;thefu;> md;GxOq;if> KUfhGup> 
cg;Gntsp> [pd;dhefu;> Vfhk;guk; tPjp> ney;rd;Gu njhlu;khb> rhk;gy;jPT> 
ry;ypf;Nfhtpy;

2021.12.05 08.00-17.00
Nlhf;Nah

2021.12.06 08.00-17.00
rPdf;Flh gFjp> 5k; fl;il gFjp> 4k; fl;il gFjp> Mz;lhq;Fsk;

2021.12.07 08.00-17.00
Njrpa ,isQu; gpupT (ru;jhGu)> fd;dpah khq;fhA+j;J re;jp> fd;dpah 
fpuhkk;> fd;dpah



272021 டிசம்பர் 1 புதன்கிழமை 1–12–2021

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G 

Ntiyfs;> tdq;fis kPs; gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;

ngWif mwptpj;jy;
(Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD)

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;

gpd;tUk; eph;khzg; gzpfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b 
hPjpahd tpiykDf; Nfhuypd; fPo; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa kpUff; fhl;rpr;rhiy 
jpizf;fsj;jpd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; (DPC) jiyth; miof;fpwhh;.

tpla 
,y.

xg;ge;j ,y. tpguq;fs;

xU njhFjp 
tpiykD 

Mtzj;jpw;fhd 
kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 
(&gh)

tpiykD 
gpiz 
Kwpj; 
njhif 
(&gh)

Mff; Fiwe;j 
CIDA/ICTAD 
gjpTj; juk; 
kw;Wk; Jiw

01 DNZG/A/10/21/09 hpjpafk> rghhp 
g+q;fhtpYs;s ahidfs; 
tyak; gbepiy I 
kw;Wk; II Kjy; Mgphpf;f 
jhtu cz;zpfs; 
tyaq;fSf;fpilapy; 
rq;fpypj; njhlh; Ntypia 
eph;khzpj;jy;
(kjpg;gPl;Lg; ngWkjp 43.9 
kpy;ypad; &gh ntl; ,d;wp)

3>000.00 165>000.00 C6 my;yJ 
mjw;F Nky;;  
fl;bl eph;khz 
Ntiyfs; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s NtiyfSf;F vjphpy; jug;gl;Ls;s CIDA/ICTAD juk; kw;Wk; 
Jiwf;fhd gjpitf; nfhz;Ls;stHfs; kl;LNk tpiyf;NfhUtjw;F jFjpahdth;fshth;.

xt;nthU tpiykD Mtzj; njhFjpf;Fk; NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp 
2021 brk;gh;; 01Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 21Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy 
ehl;fspy; nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; 
ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy 
nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. tpiykDjhuh;fs; 
Rje;jpukhf xd;Wf;F Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F tpiyNfhuyhk;. Mdhy; tpiykDjhuh;fspd; nfhs;ssTfSf;F 
mikthfNt njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij njspthff; Fwpg;gpl;L 
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> 
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; 2021 brk;gh; 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. RatpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfk;je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; chpkj;ijg; ngw;Ws;s th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ eph;khz cj;juthj 
epjpaj;jpypUe;J Ntiy nfhs;NthUf;F ngw;Wf;nfhz;l Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,yq;if 
&ghtpyhd tpiykD gpizKwp rfy tpiykDf;fSlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; gpd;tUkhW ,lk;ngWk;.

tpla 
,y.

xg;ge;j ,y. tpguq;fs; jpfjp Neuk; ,lk;

01 DNZG/A/10/21/09 hpjpafk> rghhp g+q;fhtpYs;s 
ahidfs; tyak; gbepiy I kw;Wk; 
II Kjy; Mgphpf;f jhtu cz;zpfs; 
tyaq;fSf;fpilapy; rq;fpypj; njhlh; 
Ntypia eph;khzpj;jy;
(kjpg;gPl;Lg; ngWkjp 43.9 kpy;ypad; &gh 
ntl; ,d;wp)

2021-12-10 K.g. 
10.30 kzp

rghhp ghh;f;

Nkyjpf tpguq;fSf;F nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 
gzpg;ghsh; ehafj;ij 011-2896779> 011-2712752 njhiyNgrp kw;Wk;;: 011-2731851 njhiyefy; %yk; jaT nra;J 
njhlh;Gnfhs;sTk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)>
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;>
mefhupf;f jh;kghy khtj;ij>
nj`ptis.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

2021.12.23 08.00-17.00
kpfpe;jGu> tNuhjaefu;> GJf;FbapUg;G> fd;dpah tPjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - epyhntsp

2021.12.07 08.00-17.00
Xrd; gpf; (pvt)> NfhNzrGup Rdhkp tPl;Lj;jpl;lk; II kw;Wk; II> 
jpUNfhzkiy ePu; toq;fy; jpl;lk;> ,f;ghy; efu;> epyhntsp gFjp

2021.12.14 08.00-17.00
Xrd; gpf; (pvt)> NfhNzrGup Rdhkp tPl;Lj;jpl;lk; II kw;Wk; II> 
jpUNfhzkiy ePu; toq;fy; jpl;lk;> ,f;ghy; efu;

2021.12.18 08.00-17.00
Xrd; gpf; (pvt)> NfhNzrGup Rdhkp tPl;Lj;jpl;lk; II kw;Wk; II> 
jpUNfhzkiy ePu; toq;fy; jpl;lk;> ,f;ghy; efu;

2021.12.20 08.00-17.00
Mj;jpNkhl;il(6 k; fl;il)> ,Yg;gq;Fsk;> GjpaNfhtpy;(uhku; Nfhtpy;)> 
rhk;gy; jPT> ry;yp-rhk;gy;jPT

2021.12.27 08.00-17.00
fy;yuht gFjp

2021.12.28 08.00-17.00
Xrd; gpf; (pvt)> NfhNzrGup Rdhkp tPl;Lj;jpl;lk; II kw;Wk; II> 
jpUNfhzkiy ePu; toq;fy; jpl;lk;> ,f;ghy; efu;> epyhntsp gFjp> 
,wffz;b gFjp> Fk;GWgpl;bgFjp

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fpz;zpah

2021.12.01 08.00-17.00
gioa itj;jparhiy fpz;zpah> md;dy; efu;> uQ;rpj;nfhbfhu Rdhkp 
tPl;Lj;jpl;lk;> igry; efu;(fpz;zpah)> fz;lybA+j;J (cg;ghW ghyk;)> 
fpz;zpah efurig> [hth gs;spthry; re;jp> D.S mYtyfk; fpz;zpah> 
fpwPd; tPjp> my; `pr;uh re;jp> gps;isnfhy;yp kzy;> Fl;bf;fuha;r;rp> 
Myq;Nfdp> rktr;rjPT> G+turd;jPT> rpd;d fpz;zpah> my; mf;\h 
ghlrhiy> Kidr;Nrid> FwpQ;rhNfdp> fhf;fhKid> gs;spthry;> 
fr;rnfhbjPT> GJf;FbapUg;G> k`%u; khjpup fpuhkk;> eLT+j;J> rpd;d 
k`%u;> Rq;fq;Fop> fe;jy;fhL kPs; FbNaw;w fpuhkk;

2021.12.06 08.00-17.00
gdpr;irabahW> tl;lkL> fy;yk;gj;J tpyhq;Fsk; fpuhkk;> 
Fuq;Fgha;e;jhd; T- re;jp(tpyhq;Fsk;)> fpuhd;
2021.12.07 08.00-17.00
my; `pr;uh re;jp> gps;isnfhy;ypkzy;> fpz;zpah Milj;njhopw;rhiy 
(fpwPd; tPjp)

2021.12.09 08.00-17.00
cg;ghW fpz;zpah gioa itj;jparhiy re;jp gFjp> md;dy;efu; 
(fpz;zpah)> uQ;rpj; nfhbfhu Rdhkp tPl;Lj;jpl;l gFjp> igry; efu;> 
fz;lybA+j;J gFjp(cg;ghW ghyk;)

2021.12.14 08.00-17.00
my; `pr;uh re;jp> gps;isnfhy;ypkzy;> fpz;zpah Milj;njhopw;rhiy 
(fpwPd; tPjp)

2021.12.22 08.00-17.00
cg;ghW fpz;zpah gioa itj;jparhiy re;jp gFjp> md;dy;efu; 
(fpz;zpah)> uQ;rpj; nfhbfhu Rdhkp tPl;Lj;jpl;l gFjp> igry; efu;> 
fz;lybA+j;J gFjp (cg;ghW ghyk;)

2021.12.28 08.00-17.00
my; `pr;uh re;jp> gps;isnfhy;ypkzy;> fpz;zpah Milj;njhopw;rhiy 
(fpwPd; tPjp)

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fe;jsha;

2021.12.06 08.00-17.00
84k; fl;il gFjp> mf;NghGu gFjp

2021.12.09 08.00-17.00
n[ae;jpfk> n[ae;jpGu> thd;vy> gd;rynfhly;y> gdpr;rq;Fsk;

2021.12.12 08.00-17.00
fe;jsha; efug;gFjp> guhf;fpukkhtj;ij> Mupate;\khtj;ij> fe;jsha; 
re;ij gFjp> kzpf;$l;LNfhGuk;

2021.12.13 08.00-17.00
my;ghrpfk> tuhnfy> fe;jsha; Muha;r;rp ikak;> mf;NghGu> 84k; 
fl;il

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - Nfhkuq;flnty

2021.12.02 08.00-17.00
fpj;JY}j;Jt> Ntg;gq;Fsk; fpuhkk;> Ntg;gq;Fsk;> ghk;kjthr;rpa> 
gd;Fsk;> nkhuntt> ehky;tj;ij(nkhuntt)> nkhuntt thd;gil> 
tpy;fk; tpfhiu re;jp> thd;gil Kfhk; 10k; fl;il

2021.12.09 08.00-17.00
fpj;JY}j;Jt> Ntg;gq;Fsk; fpuhkk;> Ntg;gq;Fsk;> ghk;kjthr;rpa> 
gd;Fsk;> nkhuntt> ehky;tj;ij(nkhuntt)> nkhuntt thd;gil> 
tpy;fk; tpfhiu re;jp> thd;gil Kfhk; 10k; fl;il

gpuNjrk; - fy;Kid

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - fy;Kid

2021.12.04 08.30-17.00
itj;jparhiy tPjp ,Ue;J jhsntl;Lthd; g;uju; `T]; tPjp> 
kzy;Nrid> kUjKid> Jute;jpaNkL> ngupaePyhtid> ghz;bUg;G

2021.12.07 08.30-17.00
ghz;bUg;G ,Ue;J mf;gu; fpuhkk; rpygFjp

2021.12.11 08.30-17.00
ePjpkd;w tPjp> nu];l; `T]; tPjp> tPl;Lj;jpl;lk; FWe;jab

2021.12.18 08.30-16.15
itj;jparhiy tPjp ,Ue;J jhsntl;Lthd; g;uju; `T]; tPjp> 
kzy;Nrid> kUjKid> Jute;jpaNkL> ngupaePyhtid> ghz;bUg;G

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - epe;jt+H

2021.12.11 08.30-17.00
ghyKid> ml;lhisr;Nrid> xYtpy; tPl;Lj;jpl;lk;

2021.12.13 08.30-17.00
rpd;dhghyKid kw;Wk; Nfhztj;ij

2021.12.29 08.30-17.00
rpd;dhghyKid kw;Wk; Nfhztj;ij

kpd; ghtidahsH Nrit epiyak; - rk;khe;Jiw

2021.12.02 08.30-17.00
`pr;uh gpujhd tPjp mk;ghiw tPjp

2021.12.04 08.30-17.00
`pr;uhGuk;

2021.12.11 08.30-17.00
`pr;uh gpujhd tPjp mk;ghiw tPjp

2021.12.14 08.30-17.00
mk;ghiw tPjp tq;fyhthb nrd;dy;fpuhkk;

2021.12.18 08.30-17.00
nrd;dy;fpuhkk; kiyabfpuhkk;

2021.12.21 08.30-17.00
ikfhl;b ,Ue;J iedhfhL

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (fpof;F) - ,yq;if kpd;rhu rig> cg;Gntsp> jpUNfhzkiy. tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

jq;fhiy gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NritfSf;fhf jq;fhiy gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;s 
cj;Njrpf;Fk; toq;FdHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J gpd;tUk; epge;jidfSf;F mikthf  2021-12-
31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

1) midj;J tpz;zg;gq;fSk; ,iaGila gjpTf; fl;lzk; kw;Wk; Nitf; fl;lzj;Jld; fhNrhiyfs; %yk; 
ngaH kw;Wk; tpahghu tpguq;fs; nfhz;ljhf fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;FdHfs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs;; gjpT nra;jy; - 2022” vdf; Fwpg;gpl;L “nrayhsH> jq;fhiy gpuNjr rig> 
nenlhy;gpl;ba” vDk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiyfs; jq;fhiy gpuNjr rig epjpaj;jpd;; 
ngaupy; Nfhblg;gly; Ntz;Lk;.) 

2) gjpT nra;J nfhz;Nlhhpd;; gl;baypypUe;J tpiyfs; Nfhhp ,iaGila nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F nghJthf nraw;gLtJld;  Njitahd re;jHg;gq;fspy; mjw;Fg; Gwk;ghfTk; 
tpiyfisf; NfhUk; kw;Wk; Nritfs; epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; cupikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

njhlH 
,yf; 
fk;

tpla nghUl;fs; / Nritfs; toq;fy; gjpTf; 
fl;lzk;

Nritf; 
fl;lzk;

01 NuhdpNah ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy; 
,ae;jpuk; tpuy; Nuif gjpT  ,ae;jpuk;> rP.rP.uP. fkuh Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 500.00 70.00

02 fhfpjhjpfs; 250.00 35.00

03. mYtyf cgfuzq;fs; / kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;F nghUl;fs;; / 
gpsh];jpf; 

500.00 70.00

04 fpUkp ehrpdp> rtHf;fhuk; kw;Wk; Rfhjhu Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; 
(ifAiwfs;> g+l;> Kff; ftrk;> kio mq;fp)

250.00 35.00

05 kz; ntl;b> tPr;Rf;fj;jp> fj;jp> Fg;igj; njhl;b> if tz;b> tpsf;FkhW> Jk;Gj; 
jb> $il toq;Fjy;. 

250.00 35.00

06 kpd;rhu nghUl;fs;> kw;Wk; tPjp tpsf;Ffs;> cgfuzq;fs; / midj;Jtpj taupq; 
nghUl;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; toq;fy;

500.00 70.00

07 mr;R Ntiyfs; / mwptpj;jy; gyif/ gjhiffs; jahupj;jy; 500.00 70.00

08 thfdk; Nrit nra;jy; (NrHtp];) 500.00 70.00

09 thfd jpUj;jNtiyfs; 500.00 70.00

10 fl;blg; nghUl;fs; 1000.00 140.00

11 thfd cjpupg;ghfq;fs;> laH> upAg; kw;Wk; ngl;lwp kw;Wk; thfd cgfuzq;fs; 1000.00 140.00

12 nfhq;fpuPl; J}z;> tuk;Gf; fw;fs;> `pAk; Foha;fs; toq;fy;> kw;Wk; nfhq;fpuPl; 
fk;gpj; J}z;fs; toq;fy;

500.00 70.00

13 thlif mbg;;gilapy; thfdq;fis toq;fy; 500.00 70.00

14 epHkhz NtiyfSf;fhd ,ae;jpuhjpfs; toq;fy; 500.00 70.00

15 rPUilfs; (Kd;gs;sp Milfs;) / Jzpfs; / Vida Jzp tiffis toq;Fjy; 
kw;Wk; ijj;jy;; 

500.00 70.00

16 tPjp eph;khzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs;> cgfuzq;fs; 500.00 70.00

17 xg;ge;jf;fhuHfshf gjpT nra;jy; (epHkhzpg;G NtiyfSf;fhf)  
(gP.tp.rp. cgfuzq;fs;> ePH;f;Foha; cgfuzq;fs;> ePHj; jhq;fpfs;> nfhk;Ngh];l; 
nguy;fs;> nkhop ngaHg;Gr; Nritfs;> fjpiu F\d; nra;jy; kw;Wk; 
jpUj;jNtiyfs;> cUf;fpnahl;Lk; Ntiyfs; 
nghypj;jpd; ciwfs;> kw;Wk; gris ciwfs; (Fg;ig ciwfs;)> tiy 
Ntypfis mikj;jy;> fl;bl eph;khzk;> ghyk;)

1000.00 140.00

18 fyp ngsrH Nritfs; toq;fy;; 500.00 70.00

19 Gy; ntl;Lk; kw;Wk; kuk; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; 500.00 70.00

20 FbePH Nghj;jy;fs; toq;fy; 500.00 70.00

21 fzdp /fzdp td;nghUs;; kw;Wk; NlhdH tiffs; toq;fy; 1000.00 140.00

22 vupnghUs; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza; (ngl;Nuhy;>  Bry;> Rg;gh; Bry;> 
kz;nzz;ida;> vz;nza; tiffs;> fpwP];)

1000.00 140.00

23 rl;lj;juzp Nrit kw;Wk; epy msit Nritfs; toq;fy; 1000.00 140.00

24 tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs; 1000.00 140.00

25 mYtyf milahs ml;il jahupj;jy; 500.00 70.00

26 tpisahl;Lg; nghUl;fs; toq;fy; 500.00 70.00

27 fzdp ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuk;> 
rPrPuPtp fkuh Jizg;ghf jpUj;jNtiyfs;;

500.00 70.00

28 Fg;igj; njhl;bfs; (gpsh];jpf;) 500.00 70.00

29 jPaizf;Fk; cguzq;fs; kPs; epug;Gjy;. 500.00 70.00
 %yg; gpukhzq;fs;: 

1. `k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpDs; cs;s toq;FdHfSf;F Kd;Dupik toq;;;;;;;;fg;gLk;. 
2. caH juj;jpy; cs;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F njd; khfhzj;jpy; cs;s toq;FdHfSf;F 

Kd;Dupik cupj;jhFk;. 

epge;jidfs; :

1. fl;lisapl;L 07 ehl;fSf;Fs; nghUl;fs;; toq;fg;gl Ntz;Lk;. 
2. mg;gb toq;f Kbahky; NghFk; toq;FdHfs; 07 ehl;fspd; gpd;dH mgfPHj;jpahNdhH; gl;bayplg;gLtH. 
3. toq;FdHfspd; Msilahsj;ij cWjp nra;jy;; Ntz;Lk;. 
4. ,J njhlh;ghd jfty;fis 047-2240475 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf mYtyf Neuj;jpy; 

tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;. 

yhypj Mh;. tzpfNrf;fu> jiyth;>
jq;fy;iy gpuNjr rig. 
nenlhy;gpl;ba. 

2022Mk; tUlj;jpw;F toq;FdHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; / rq;fq;fisg; gjpT nra;jy;. 
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gjtp: fzf;fhsh; (khjphp njd;de; Njhl;lk;) – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fpay; gl;lk; / tpahghu Kfhikj;Jtg; 
gl;lk; / mur eph;thfg; gl;lk; / Kfhikj;Jtg; gl;lk; / th;j;jfkhzpg; gl;lk; my;yJ ,iaGila Jiwapy; 
gl;lg; gpd;gbg;G my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; fzf;fpay; epWtdj;jpd; ,ilepiyg; ghPl;irapy; 
rpj;jpiag; ngw;wpUj;jy; (CIMA/ACCA/ ICASL NtW) fzf;fpay; njhlh;ghd cah; njhopy;El;g bg;Nshkh fw;if 
newpapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

kw;Wk;

gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; ,iaGila tplaj; Jiwapy; %d;W (03)  tUl Nrit mDgtk;

rk;gs tFjp : MM 1-1
rk;gs msT : &gh 53,175 – (1,375 x 10) (1,910x15)  95,575/-
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;fg;gLk; Kiw : fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: Kfhikahsh; (jfty; kw;Wk; Clfk;) – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l / tpQ;Qhdkhdp tptrhag; gl;lk; my;yJ 
mjw;Fr; rkkhd NtW gl;lk;.

kw;Wk;

gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; ,iaGila Jiwapy; %d;W (03) tUlfhy Nrit mDgtk;

rk;gs tFjp : MM 1-1
rk;gs msT : &gh 53,175/- (1,375x10)  (1,910x15)  95,575/-
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: tplag;nghWg;G mjpfhhp (tptrhag; nghwpapay;> ePh; Kfhikj;Jtk; 

kw;Wk; nrayhf;fk;) – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

tptrhag; nghwpapay; ghlj;ij tpNrlkhff; nfhz;l  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l tptrha tpQ;Qhkhzp tpNrl gl;lk;
  kw;Wk;

mur / rig / $l;Lj;jhgdk;  my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; gapw;rp / fy;tp / Muha;r;rp / tphpthf;f 
eltbf;iffs;; njhlh;gpy; xUtUl Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

rk;gs tFjp : JM 1-2
rk;gs msT : &gh 43,355 /-  (755x10) (1135x18)  71,335/- 
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: tplag;nghWg;G mjpfhhp (tpyq;F guhkhpg;G) – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:
fzf;fpay; ghlk; rfpjk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tpyq;F 
guhkhpg;Gf;Fhpj;jhd ghlj;Jiwapy; gl;lk; / tpyq;F guhkhpg;G ghlj;jpy; tpNrlkhfg; ngw;Wf;nfhz;l tptrha 
tpQ;Qhkhzp tpNrl gl;lk;
  kw;Wk;

mur / rig / $l;Lj;jhgdk;  my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; gapw;rp / fy;tp / Muha;r;rp / tphpthf;f 
eltbf;iffs;; njhlh;gpy; xUtUl Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

rk;gs tFjp : JM 1-2
rk;gs msT : &gh 43,355 /-  (755x10) (1135x18)  71,335/- 
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: gz;iz jpl;lkply; mjpfhhp – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tptrha tpQ;Qhdkhzp tpNrl gl;lk; / tptrha 
tphpthf;fy; tplak; kw;Wk; gaph;r;nra;iftpay; ghlk; rfpjk; ngw;Wf;nfhz;l tpQ;Qhdkhzpg; gl;lk;
  mj;Jld;

mur / rig / $l;Lj;jhgdk;  my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; fld; / tphpthf;fk; kw;Wk; 
mgptpUj;jp njhlh;gpy; xUtUl Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; 
fzdp rhd;wpjo; fw;if newpnahd;iwf; fw;wpUj;jy;

rk;gs tFjp : JM 1-2
rk;gs msT : &gh 43,355 /-  (755x10) (1135x18)  71,335/- 
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: tphpthf;fy; mjpfhhp – juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tptrha tpQ;Qhdkhzp tpNrl gl;lk; / tptrha 
tphpthf;fy; tplak; kw;Wk; gaph;r;nra;iftpay; ghlk; rfpjk; ngw;Wf;nfhz;l tpQ;Qhdkhzpg; gl;lk;
  mj;Jld;

mur / rig / $l;Lj;jhgdk;  my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; tphpthf;fk; crhj;Jiz 
eltbf;iffs;  njhlh;gpy; xU tUl Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.;

rk;gs tFjp : JM 1-2
rk;gs msT : &gh 43,355 /-  (755x10) (1135x18)  71,335/- 
taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw :  vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: njq;F mgptpUj;jp mjpfhhp – juk; III
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

%d;whk; epiy kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;El;g / njhopy;rhh; 
epWtdnkhd;wpy; tptrhaj; Jiwf;Fhpj;jhd Njrpa njhopy; jpwd; (N.V.Q) Ie;J (05) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
epiyapy; Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;.

rk;gs tFjp : MA 2-3
rk;gs msT : &gh 31,510/- (445x10) (660x11) (730x10) (750x10) 58,020/-
taJ  :  18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sthhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: tjptpl ehw;WNkil nghWg;G mjpfhhp – juk; III
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

%d;whk; epiy kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;El;g / njhopy;rhh; 
epWtdnkhd;wpy; tptrhaj; Jiwf;Fhpj;jhd Njrpa njhopy; jpwd; (N.V.Q) Ie;J (05) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
epiyapy; Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;.

rk;gs tFjp : MA 2-1
rk;gs msT : &gh 30,310/-   (300x10) (350x7) (495x4) (660x20)  50,940/-
taJ  :  18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

gjtp: nkhopngah;g;ghsh; (rpq;fsk; - jkpo;) – juk; III
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rpq;fsk; kw;Wk; / my;yJ jkpo;nkhop ghlk; 
rfpjkhd gl;lj;Jld; mur my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy;  nkhopngah;g;ghsuhf  (rpq;fsk; - jkpo;) 
xUtUl Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

rk;gs tFjp : MA 4
rk;gs msT : &gh 37,970 /- 755x10 – 930x15 – 1135x5 – 65,145/-

taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 
tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw : vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

Vida epge;jidfs;

I. rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

II.  gjtpf;Fhpa flikfis nrt;tNd epiwNtw;Wk; nghUl;L ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; Nrit 
nra;tjw;fhd cly;> cs jFjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

III. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gg; gbtq;fs;

•  Nkw;gb gjtpfSf;F chpj;jhd Nrit tFjpapd; gpufhuk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; 
gbtj;jpd; gpufhuk; tpz;zg;gjhuh;fs; tpz;zg;gj;ij mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thW khjphp tpz;zg;gg; 
gbtj;jpd; gpufhuk; mDg;gg;glhj tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.  fy;tpj; jififfs;> njhopy;rhh; 
jifikfs; kw;Wk; mDgtk; njhlh;ghd jififis cWjp nra;tjw;fhf rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 
tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; jw;NghJ mur/ $l;Lj;jghd / rigfspy; Nritapy; 
cs;sth;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis epWtdj; jiyikapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  xd;Wf;F Nkw;gl;l gjtpfSf;fhf tpz;zg;gpg;gth;fs; xU gjtpf;F xU tpz;zg;gk; tPjk; ntt;Ntwhf 
tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

•  mNjNghy; 2021-05-21Mk; jpfjp tpz;zg;gq;fs; Nfhhp KbTWj;jg;gl;l Kfhikahsh; (jfty; kw;Wk; Clfk;) 
(MM 1-1) gjtpf;Fk;> 2020-10-16Mk; jpfjp tpz;zg;gq;fs; Nfhhp KbTWj;jg;gl;l fzf;fhsh; (kh.Nj.Njh) (MM 
1-1) gjtpf;fhfTk;> 2020-10-23 kw;Wk; 2020-12-11Mk; jpfjpfspy; tpz;zg;gq;fs; Nfhhp KbTWj;jg;gl;l fdp\;l 
Kfhikj;Jt Nrit  (JM 1-2) tFjpg; gjtpfshd  tplag;nghWg;G mjpfhhpfs;> tphpthf;fy; mjpfhhp> gz;iz 
jpl;lkply; mjpfhhp gjtpfSf;fhfTk;> 2020-11-06 kw;Wk; 2020-12-11Mk; jpfjpfspy; tpz;zg;gq;fs; Nfhhp 
KbTWj;jg;gl;l njhopy;El;g Nrit tFjpfspd; njq;F mgptpUj;jp mjpfhhp (MA 2-3)  tjptpl ehw;WNkil 
mjpfhhp (MA 2-1) kw;Wk; nkhopngah;g;ghsh; (rpq;fsk; - jkpo;) (MA 4)   gjtpfSf;fhf jifikfisg; 
g+h;j;jp nra;J Kiwahf tpz;zg;gq;fis mDg;gpa tpz;zg;gjhuh;fs; kPz;Lk; tpz;zg;gpf;fj; Njitapy;iy. 
mNjNghy; ahuhtJ tpz;zg;gjhuh; xUth; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpdj;jpy; ,iaGila jifikfs; midj;ijAk; 
g+h;j;jp nra;ahky; tpz;zg;gj;ij mDg;gpAs;s ,e;j tpsk;guj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLk; ,Wjpj; jpdj;jpy; rfy jifikfisAk; g+h;j;jp nra;jpUe;jhy; mt;thwhd tpz;zg;gjhuh;fs; 
kPz;Lk; Kiwahf tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd NkYk; njhptpf;fg;gLfpd;wJ.

•  midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2021-12-15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> 
njd;id gaph;r;nra;ifr; rig> ,y. 9/428, nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y|| vDk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

,q;F Fwpg;gpg;glhj VjhtJ tplaq;fs;> mJ rk;ge;jkhf Ml;Nrh;f;Fk; mjpfhhpapdhy; jPh;khdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
,g;gjtpfs; njhlh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; jdpg;gl;l tprhuizfs; ,jw;fhd jFjpaPdkhff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

ngUe;Njhl;l mikr;R

njq;F> fpj;Js; kw;Wk; gid gaph;r;nra;if Nkk;ghL kw;Wk; mJ rhh;e;j ifj;njhopy; nghUl;fs; 

cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

njd;id gaph;r;nra;if rig

(mYtyfg; gad;ghl;bw;F)

njd;id gaph;r;nra;if rigapd; fdp\;l Kfhikahsh; (JM 1-2) kw;Wk; Kfhikahsh; 
(MM) Nrit tFjp gjtpfSf;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

1.0. gpuj;jpNafj; jfty;fs;
 1.1  KjnyOj;Jf;fis ,Wjpapy; ,l;L KjnyOj;Jf;fSldhd ngah; Mq;fpy nfgply; 

vOj;Jf;fspy;:................................................................................................................... cjhuzk;: SILWA A.B.K.

 1.2 KOg; ngah; Mq;fpy nfgply; vOj;Jf;fspy;: .........................................................................................................
 1.3 KOg; ngah; (rpq;fsk;/jkpopy;): ..................................................................................................................................
 1.4 gpuj;jpNaf Kfthp (rpq;fsk;/jkpopy;): ........................................................................................................................
 1.5 gpuj;jpNaf Kfthp (Mq;fpy nfgply; vOj;Jf;fspy;): ............................................................................................
 1.6 ghy;:   ........................................................................................................................................................
 1.7 tpthf epiy:   ........................................................................................................................................................
 1.8 ,dk;:   ........................................................................................................................................................
 1.9 Njrpa milahs ml;il ,y.

 1.10 gpwe;j jpdk;:   tUlk;           khjk;          jpfjp

 1.11 njhiyNgrp ,yf;fk;:

 1.12 khtl;lk;:   ........................................................................................................................................................
 1.13 Njh;jy; njhFjp:   ........................................................................................................................................................
 1.14 fpuhk Nrtfh; gphpT: ......................................................................................................................................................
 1.15 kpd;dQ;ry; Kfthp:........................................................................................................................................................

2.0 cah;fy;tp (gy;fiyf;foff; fy;tp) njhlh;ghd tpguq;fs; 

gy;fiyf;fofk; gl;lk; gl;lk; ngwg;;gl;l jpfjp rpj;jp (Class)

3.0 gy;NtW gjtpfs; kw;Wk; Nritf; fhyk; njhlh;ghd tpguq;fs;:

jpfjp Kjy; jpfjp tiu njhopy; 
toq;Fehpd; ngah; 
kw;Wk; Kfthp

tfpj;j gjtp gjtpf;Fhpj;jhd 
Nrit tFjp *jpfjp khjk; tUlk; jpfjp khjk; tUlk;

1
2

 *  mur jpizf;fsk;/ epahahjpf;f epWtdq;fspy; Nritahw;wpa fhyg;gFjpahdhy; tfpj;j/ tfpf;Fk; gjtp/ 
gjtpf;F ,iaghd Nrit tFjpiaf; Fwpg;gplTk;. cjhuzk;: Kfhikahsh; (MM) fdp\;l Kfhikahsh; 
(JM) Nghd;witfs;.

4.0 njhopy;rhh; jifikfs; 

njhopy;rhh; jifikfs; gy;fiyf;fofk; / epWtdk; njhopy;rhh; fw;if newp toq;g;gl;l jpfjp

5.0 Vida jifikfs;: 

6.0 cq;fisg; gw;wp tprhhpf;ff;$ba cwtpduy;yhj ,Uth; njhlh;ghd tpguq;fs;: 

ngah;/njhiyNgrp ,yf;fk; gjtp Kfthp

7.0 tpz;zg;gjhuhpd; rhd;W

 Nkw;gb jfty;fs; cz;ikahditAk; rhpahditAk; vd cWjp gfh;fpd;Nwd;.

 .....................................                                 ...................................................................................
 jpfjp                                             tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

8.0  ,e;j tpz;zg;gg; gbtj;ijr; rkh;g;gpf;Fk; jpU/ jpUkjp/ nry;tp .................................................................................
 vd;gtiu jdpg;gl;l Kiwapy; ehd; mwpNtd; vdTk; ...............................................Mk; jpfjp vd; Kd;dpiyapy; 
mtuJ ifnahg;gj;ij ,l;lhh; vd ehd; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

 .....................................                                 ...................................................................................
 jpfjp                                             ifnahg;gj;ij cWjp nra;Ak; 
                                                      cj;jpNahfj;jhpd; ifnahg;gk; 
 ngah;:............................................................................................
 gjtp:..............................................................................................
 Kfthp:............................................................................................

9.0  tpz;zg;gjhuh; kj;jpa murhq;f my;yJ khfhz mur Nritapy; cs;stuhapd; jpizf;fs / mikr;Rg; 
gpujhdpapd; rhd;W:

  jpU/ jpUkjp /nry;tp   ........................................................................................................................................................
vd;gthpd; tpz;zg;gg; gbtj;ijr; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;. mth; ,e;j jpizf;fsj;jpy; / mikr;rpy; epue;ju/ 
jw;fhypf / rkahrka / gapw;rp cj;jpNahj;juhf Nritahw;Wfpd;whh; vdTk;> ,e;jg; gjtpf;fhf mth; njhpT 
nra;ag;gl;lhy; mtiu NritapypUe;J tpLtpf;f KbAk; / KbahJ vd;gij mwpaj;jUfpd;Nwd;. (mtrpakw;w 
trdq;fis ntl;btplTk;)

                                                 ..................................................................................

                                             jpizf;fs / mikr;R gpujhdpapd;/ 
                                                  mjpfhuk; tha;e;j mjpfhhpapd; 
                                               ifnahg;gk; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t
                                             Kj;jpiu 

 jpfjp:   ........................................................................................................................................................
 ngah;:   ........................................................................................................................................................
 gjtp:   ........................................................................................................................................................
 mikr;R/ jpizf;fsk;:  ........................................................................................................................................................

ngUe;Njhl;l mikr;R

njq;F> fpj;Js; kw;Wk; gid gaph;r;nra;if Nkk;ghL kw;Wk; mJ rhh;e;j ifj;njhopy; nghUl;fs; cw;gj;jp kw;Wk; 

Vw;Wkjp tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

njd;id gaph;r;nra;if rig
gjtp ntw;wplq;fs;

njd;id gaph;r;nra;if rigapd;; gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fSf;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
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ngUe;Njhl;l mikr;R

njq;F> fpj;Js; kw;Wk; gid gaph;r;nra;if Nkk;ghL kw;Wk; mJ rhh;e;j ifj;njhopy; nghUl;fs; 

cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

njd;id gaph;r;nra;if rig

(mYtyfg; gad;ghl;bw;F)

njd;id gaph;r;nra;if rigapd; Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk;) - MA 2-1 / 
MA 2-3 kw;Wk;; MA 4 gjtpfSf;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

1.0. gpuj;jpNafj; jfty;fs;
 1.1  KjnyOj;Jf;fis ,Wjpapy; ,l;L KjnyOj;Jf;fSldhd ngah; Mq;fpy nfgply; 

vOj;Jf;fspy;:................................................................................................................... cjhuzk;: SILWA 
A.B.K.

 1.2 KOg; ngah; Mq;fpy nfgply; vOj;Jf;fspy;: ..................................................................................................
 1.3 KOg; ngah; (rpq;fsk;/jkpopy;): ...........................................................................................................................
 1.4 gpuj;jpNaf Kfthp (rpq;fsk;/jkpopy;): .................................................................................................................
 1.5 gpuj;jpNaf Kfthp (Mq;fpy nfgply; vOj;Jf;fspy;): .....................................................................................
 1.6 ghy;:   .................................................................................................................................................
 1.7 tpthf epiy:   .................................................................................................................................................
 1.8 ,dk;:   .................................................................................................................................................
 1.9 Njrpa milahs ml;il ,y.

 1.10 gpwe;j jpdk;:   tUlk;           khjk;          jpfjp

 1.11 njhiyNgrp ,yf;fk;:

 1.12 khtl;lk;:   .................................................................................................................................................
 1.13 Njh;jy; njhFjp:   .................................................................................................................................................
 1.14 fpuhk Nrtfh; gphpT: ...............................................................................................................................................
 1.15 kpd;dQ;ry; Kfthp:.................................................................................................................................................

2.0 fy;tpj; jifikfs;

 2.1 f.ngh.j. (rh/ju) ghPl;ir      tUlk;: ..............................  Rl;nlz;:.........................................................

ghlk;; rpj;jp ghlk; rpj;jp 

01. 06.

02. 07.

03. 08.

04. 09.

05. 10.

 2.2 f.ngh.j. (rh/ju) ghPl;ir      tUlk;: ..............................  Rl;nlz;:......................................................... 

ghlk; rpj;jp

01.

02.

03.

04.
 
3.0 cah;fy;tp (njhopy;El;gf; fy;Y}hp / gy;fiyf;fof fy;tp) njhlh;ghd tpguq;fs;

njhopy;El;gf; fy;Y}hp / 
gy;fiyf;fofk;

gl;lk; / cah; 
bg;Nshkh / 
bg;Nshkh

cah; bg;Nshkh / 
bg;Nshkhthdhy; 
NVQ kl;lk;

jifik 
ngwg;gl;l jpfjp

rpj;jp (Class)

4.0 gy;NtW gjtpfs; kw;Wk; Nritf; fhyk; njhlh;ghd tpguq;fs;: 

jpfjp Kjy; jpfjp tiu njhopy; toq;Fehpd; 
ngah; kw;Wk; Kfthp

tfpj;j gjtp

jpfjp khjk; tUlk; jpfjp khjk; tUlk;

1

2

5.0 njhopy;rhh; jifikfs;
 

njhopy;rhh; jifikfs; gy;fiyf;fofk; / 
epWtdk;

njhopy;rhh; fw;if newp toq;fg;gl;l 
jpfjp

6.0 Vida jifikfs;: 

7.0 cq;fisg; gw;wp tprhhpf;ff;$ba cwtpduy;yhj ,Uth; njhlh;ghd tpguq;fs;:

ngah;/njhiyNgrp ,yf;fk; gjtp Kfthp

8.0 tpz;zg;gjhuhpd; rhd;W

 Nkw;gb jfty;fs; cz;ikahditAk; rhpahditAk; vd cWjp gfh;fpd;Nwd;.

 .....................................                                 ............................................................................
 jpfjp                                             tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

9.0  ,e;j tpz;zg;gg; gbtj;ijr; rkh;g;gpf;Fk; jpU/ jpUkjp / nry;tp ........................................................................
 vd;gtiu jdpg;gl;l Kiwapy; ehd; mwpNtd; vdTk; ...............................................Mk; jpfjp vd; Kd;dpiyapy; 
mtuJ ifnahg;gj;ij ,l;lhh; vd ehd; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

 .....................................                                 ............................................................................
 jpfjp                                             ifnahg;gj;ij cWjp nra;Ak; 
                                                      cj;jpNahfj;jhpd; ifnahg;gk; 
 ngah;:    .................................................................................................................................................
 gjtp:    .................................................................................................................................................
 Kfthp:    .................................................................................................................................................

10.0  tpz;zg;gjhuh; kj;jpa murhq;f my;yJ khfhz mur Nritapy; cs;stuhapd; jpizf;fs / mikr;Rg; 
gpujhdpapd; rhd;W:

  jpU/ jpUkjp /nry;tp   .................................................................................................................................................
vd;gthpd; tpz;zg;gg; gbtj;ijr; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;. mth; ,e;j jpizf;fsj;jpy; / mikr;rpy; epue;ju/ 
jw;fhypf / rkahrka / gapw;rp cj;jpNahj;juhf Nritahw;Wfpd;whh; vdTk;> ,e;jg; gjtpf;fhf mth; 
njhpT nra;ag;gl;lhy; mtiu NritapypUe;J tpLtpf;f KbAk; / KbahJ vd;gij mwpaj;jUfpd;Nwd;. 
(mtrpakw;w trdq;fis ntl;btplTk;)

                                                 ..............................................................................
                                               jpizf;fs / mikr;R gpujhdpapd;/ 
                                                   mjpfhuk; tha;e;j mjpfhhpapd; 
                                                ifnahg;gk; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t
                                               Kj;jpiu 

 jpfjp:    .................................................................................................................................................
 ngah;:    .................................................................................................................................................
 gjtp:    .................................................................................................................................................
 mikr;R/ jpizf;fsk;:  .................................................................................................................................................

ePh;g;ghrd mikr;R

gjtp ntw;wplq;fs;
k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lk; (MWSIP)         

epjpaply; tsk;: Mrpa mgptpUj;jp tq;fp (ADB)

2024 Mz;lstpy; g+h;j;jp nra;ag;gl vjph;ghh;f;fg;gLk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB)  rYif 

mbg;gilapyhd kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; epjpaplg;gl;l ePh;g;ghrd  mikr;rpdhy; 

mKy;elhj;jg;gLk; k`htyp gyNehf;F mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; g+uzkhd jpl;lj;jpd; gFjpNa 

k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lkhFk;. 

tpz;zg;gq;fs;:

gpd;tUk; gjtpf;fhf nghUj;jkhd jifikAs;s ,yq;if gpui[fsplkpUe;J xg;ge;j 

mbg;gilapy; tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLk; mNjNtisapy; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis mth;fspd RajuT> cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fs; mbg;gil jifik 

rhd;wpjo;fshd fy;tprhh;> njhopy;rhh; kw;Wk; mDgtk; mlq;fyhd ,itfspd; gpujpfSld; 

gjpTj; jghypy; 2021.12.14 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

fPNoAs;s Kthpia te;jilAk; tifapy; mDg;GtJld; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaAk; Fwpg;gply; Ntz;Lk;. Nkyjpfkhf> tpz;zg;gjhhpfs; mNj 

tpz;zg;gj;ij Kd;gpujpnahd;whf pdadbrpoject!@gmail.com by copying to hr. mwsip@gmail.com  
vd;w Kfthpf;F kpd;dQ;rypd; ghl thpapy; (Subject Line) tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gply; 

Ntz;Lk;. 

jpl;lg; gzpg;ghsh;> 

k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;Lf; jpl;lk; (MWSIP), 
k`htyp mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; mikr;R>

,y. 493-1/1, T.B. [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10.

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; MfTah;e;j jifik kw;Wk; mDgt mbg;gilapy; 

Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gLthh;fs; vd;gJld; njhpT jpwik mbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.  vdNt> Ml;Nrh;g;G nraw;ghl;bw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; nry;thf;F my;yJ 

gpujpepjpj;Jtk;;;;;;;;;;;; tpz;zg;gj;ij epuhfhpg;gjw;fhd topia tFf;Fk;. murhq;f Nrit/ epajpr;rl;l 
rigfs;/$l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; Vida murhq;f epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfspd; 

tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyikA+lhfNt mDg;gg;gLtJld;> 

mj;jiyth;fs; tpz;zg;gjhpahdth; njhpT nra;ag;gl;lhy; mth; KONeu mbg;gilapy; 

tpLtpf;fg;gLthuh vd;gijAk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. NkNyAs;s Njitg;gLj;jy;fis 

KOikahf g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

gjtpfs; kw;Wk; gzpf;Fwpg;Gfs; jifik kw;Wk; mDgtk;

ngWif tpN\lj;Jdh; (gpv];-3)

jpl;l Kfhikj;Jt gzpkid – 

nfhOk;G 01 gjtp ntw;wplk;

gzpf;Fwpg;G

ngWif Jiwapy; chpj;jhd njhopy;El;g 
cs;sPLfis toq;fy; kw;Wk; nraw;wpl;l 
jahhpg;G kw;Wk; fld;/ khdpa cld;gbf;if 
kw;Wk;/ my;yJ nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; 
jpl;lj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW midj;J 
mk;rq;fspYk; gpd;tUtd mlq;fyhf 
Kfhikj;Jtj;Jld; njhlh;G nfhs;sy;. 

• jpl;lk;/ nraw;wpl;lj;jpdhy; 
Njitg;gLj;jg;gLk; tifapy; ngWif 
Nrit.

• ngWif kw;Wk; xg;ge;j Kfhikj;J 
tj;jpy; nraw;wpl;l nraw;ghLfis 
ifahSjy;.

• gpd;tUtdtw;wpw;fhditfSf;fhf 
epakq;fs; kw;Wk; msTf; Fwpg;Gf;fis 
jahhpj;jy;: ePHg;ghrdk;/ ePh; tsq;fs; 
nraw;wpl;lq;fs;> thfdq;fs;> 
nghwpj;njhFjpfs;> ,ae;jpuhjp kw;Wk; 
cgfuzk; Nghd;wit.

• JiwapYs;s mKy;elhj;jy; 
rpf;fy;fis gFg;gha;T nra;J jPh;j;J 
itj;jy;.

• Kfhikj;Jtj;Jld; njhlh;G 
nfhz;L Nkhjy; Kd;nkhopT kw;Wk; 
tplaq;fis eLth; %yk; jPh;j;J 
itj;jy;. 

• ngWif kw;Wk; Kfhikj;Jt 
xg;ge;jk; njhlh;ghf Vida mzpapd; 
mq;fj;jpdh;fSld; xUq;fpizj;jy;/ 
fye;jhNyhrid elhj;jy;.

• jpl;lg; gzpg;ghshpdhy; xJf;fg;gl;l 
NtNwjhtJ chpj;jhd gzpfs;.

 

• fPNo Fwpg;gpl;Ls;s jifikfs;> mDgtq;fs; 
kw;Wk; rk;gs kl;lq;fs; Mfpad 01/2019  
vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fs Rw;wwpf;iff;F mikthdit.

1.  gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; 
rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,sepiy gl;lk;.

my;yJ

    rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapd; gl;lj;jpw;F 
epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU 
jifik. 

my;yJ

  rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;lnjhU 
$l;Lr;Nrh;e;j mq;fj;Jtk;/ epfuhdnjhU 
njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

    Kfhikj;Jt gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 14 tUl 
gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;

2. 1.  gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapayhsh; 
Jiwapy;  rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
,sepiy gl;lk;.

my;yJ

     rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapd; gl;lj;jpw;F 
epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU jifik. 

my;yJ

     rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
njhopyrhh; epWtdnkhd;wpypUe;J 
ngwg;gl;lnjhU $l;Lr;Nrh;e;j mq;fj;Jtk;/
epfuhdnjhU njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

     rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; gl;lg;gpd; gl;lk; 
,ize;j/ gl;lak; ngw;w mq;fj;Jtk; my;yJ 
rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;;fg;gl;l 
njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l 
epfuhd njhopyrhh; jifik.

mj;Jld;

     Kfhikj;Jt gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 14 
tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

3.  ehlshtpa hPjpapy; murhq;f Nritnahd;wpy; I Mk; 
tFg;G mYtyh; my;yJ rptpy; nghwpapayhsh; 
Jiwapy; epfuhd epyguk;. 

mj;Jld;

  I Mk; tFg;G gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl 
mDgtk;.

rk;gs kl;lk;: gpv];-3 – 

180>000 &ghtpypUe;J - 195>000 &gh tiuAk;. 

•  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;if 01/2019  ,y; jpl;ltl;lkhf 

Fwpg;gpl;Ls;sthwhd rk;gsq;fSf;F Nkyjpfkhf tho;f;if nryTg;gbAk; toq;fg;gLk;. 

nghJthd epge;jidfs;:

1. tpz;zg;gjhhpfs; 64 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2. midj;J mYtyh;fSk; mth;fspd; flikfis chpj;jhd murhq;f mikg;Gf;fs; kw;Wk; Vida 

Kftuhd;ikfSld; njhlh;G kw;Wk; xUq;fpizg;Gld; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

3. ,yq;ifapy; ntspehl;L epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspd; Ntiy mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahFk;. 

4. ,t;thwhd gjtpfSf;F Mq;fpyj;jpy; Njh;r;rp> murhq;f xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; fzpdp mwpT Mfpad 

mtrpakhd Kd;jifikfshFk;. 

5. Ntiytha;g;G xg;ge;jq;fs; xU tUlj;jpw;F Nkw;nfhs;sg;gLk;. jpl;lq;fs;/nraw;wpl;lq;fs; Mfpatw;wpd; 

mbg;gilapYk;; nraw;ghl;bd; mbg;gilapYk; tUle;NjhWk; ePbf;fg;gLk;.

6. 01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; mbg;gilapYk; mjd; gpd;dh; 

toq;fg;gLk; ve;jnthU jpUj;jq;fs; mbg;gilapYk; murhq;fj;jp;dhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rk;gs 

kl;lq;fSk; gbfSld; toq;fg;gLk;. (http://www.treasury.gov.lk)

nrayhsh;>

ePh;g;ghrd mikr;R.
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,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kpfpe;jiy

2022Mk; tUlj;jpy;; kp`pe;jiyapYs;s ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpw;F gpd;tUk; nghUl;fs;;> Nritfs; kw;Wk; Ntiyfis toq;Ftjw;fhf jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; jahhpg;ghsh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> fk;gdpfs;> 
$l;Lj;jhgdq;fs;> $l;LwT rq;fq;fs;> nkhj;j tpahghhpfs; kw;Wk; rpy;yiw tpahghhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fs;;> Nritfs; kw;Wk; Ntiyfspd; ngWif

Code Items Code Items 
Agricultural Supplies Sta� onery & Offi  ce Requisi� on  

AS01 Agro Chemicals ST01 Inkpads, Pins, Paper Clips, Staplers, Stapler Pins, Ball 
Point Pens, Pencils, Calculators 

AS02 Chemical Fer� lizer ST02 Toner, Cartridge and Ink 
AS03 Poultry Items (Broiler, Chicks and Feeds) ST03 Photocopying Papers, Duplica� ng Papers, Computer 

Papers, Typing Sheets, Prin� ng Papers and Thermal 
Papers, File Tags, Spiral Bindings and Other Sta� onery 
Items

AS04 Seeds, Nursery Materials and Plants 
Landscaping Items Steel Furniture 

LP01 Plants for Landscaping, Turf, Coir Dust SF01 Filing Cabinets,  ling Cupboards, Racks 
LP02 Rootballed  / Burlapped Tree SF02 Tables & Chairs 
LP03 Cow dung/ Compost SF03 Beds & Bunk Beds 
LP04  Plas� c & Cement Flower Pot Safety Equipment 

Animal Feed Ingredients SA01 Fire Protec� ve Equipment, Gloves, Masks, Protec� ve 
Helmets & Boots & Shoes 

AF 01 Animal Feed SA02 Fire Ex� nguishers 
Building Materials & Hardware Items Sports , Souvenirs & Trophies

BM01 Bricks, Sand, Metal, ABC, Interlocking Paving, 
Hume Pipe & Precast Concrete  

SP01 All Kinds of Sports Goods 

BM02 Cement, Lime, Steel, GI Pipes, GI Sheets, 
Wire Nails, Barbed Wires, Mammo� es,  
Pickaxes, Ladder, Wheel Barrow, Asbestos 
Sheet, Glass Sheets, Paints, Polish, Wax, 
Varnish, Thinner, Turpen� ne 

SP02 Sportswear 

BM03 Soil & Gravel SP03 Souvenirs made out of Brass, Bronze, Glass, Wooden, 
Clay,  Cockets, Plaques, Stone, Acrylic ,Pens, Lanyards 
,  Bags,  etc., 

Other Supplies Tex� le & Leather Products 
OS01 All Grocery Items TL01 Cloth for Uniforms & Curtain Materials / Ver� cal Blinds 

etc.,
OS 02 Leather bags, Execu� ve bags, Laptop Bags TL02 Bed Sheets, Bed Covers, Pillow Cases, etc., 
OS03 Flower Arrangements, Flower   TL03 Na� onal & Other Types of Banners & Flags 
OS04 ID Cards, Plas� c Cards etc., TL04 Mosquito Nets 

Cleaning Materials TL05 Carpets 
CM01 Detergent, Disinfectants, Soap, Industrial 

Soap and Air Freshners, 
TL06 Garlands & Cloaks

CM02 Janitorial & Cleaning Items Timber 
CM03 Brooms, Ekel Brooms, Brushes (Plas� cs & 

Coirs) & Coir Rugs, Dustbins 
TB01 Sawn Timber and Planks , Ra� ers, Reefers 

Communica� on Equipment Tools 
CE01  Televisions, Video Recorders, Voice 

Recorders, Audio Equipment 
TO01 Engineering  & Carpentry Tools 

CE02 Communica� on Sets, Telephone Instruments TO02 Agricultural Tools & Machinery 
CE03 CCTV Systems TO03 Water & Drainage Equipment & Spares 
CE04 PABX & Intercom System Wooden Furniture 
CE05 Network Cable & Accessories WF01 Offi  ce Furniture 

Electrical Equipment WF02 Classroom Furniture 
EE01 Fans WF03 Beds, Bunk Beds, Sofa Sets, etc., 
EE02 Ovens WF04 Offi  ce Interior Decora� on 
EE03 Vacuum Cleaners, Floor Polishers WF05 Rubberized and Coir Ma� resses, (SLS Cer�  ed) Pillows 

etc., 
EE04 Air Condi� oners, Water Cooler Pest Control
EE05 Deep Freezers, Refrigerators PC01 An� -Termite  Treat 
EE06 Hot Cupboards and Food Containers IT Equipment 
EE07 Power Generators IT01  Computers, Printers, UPSs & Other Peripherals  
EE09 Electric Ke� les, Water Filters IT02 Network Cables & Accessories 

IT03 Mul� media Projectors and Overhead Projectors and 
Screens

Electrical Goods & Accessories Motor Vehicle Spares
EG01 Bulbs, Wires, Cables, Switches, Plug Bases, 

Plug Tops, Holders 
MV01 Motor Spare Parts 

Code Items Code Items 
EG02 RCCB, MCCB, MCB MV02 Tyres, Tubes & Ba� eries etc., 
EG03 Electricity Meters Books, Periodicals  & Newspapers
EG04 Conduit Pipes & Other Electrical Accessories BK01 Books and Periodicals (Local & Foreign) 

Food & Refreshments BK02 Newspapers 
FR01 Supply of Food & Catering Services Prin� ng & Binding Works 
FR02 Supplying of Water Bo� les PB01 Prin� ng of File Covers, Envelopes, Le� erheads, Exam 

papers,  Books & Periodicals etc., 
Chemicals & Glassware PB02 Lamina� ng & Binding of Books 

CG01 Laboratory Chemicals Medical Supplies 
CG02 Laboratory Glassware MS 01 Pharmaceu� cals, Medicines & Drugs etc., 

Teaching & Laboratory Equipment Offi  ce Equipment
TE01 Geographical & Surveying Equipment OE01 Fax Machines, Photocopy Machines, Duplica� ng 

Machines, Lamina� ng Machines  
TE02 Laboratory Equipment & Tools, Electric & 

Electronic Equipment  Trainer Kit 
OE02 Camera , Camera Equipment 

TE03 Medical Equipment PVC Items & Bathroom Fi�  ngs 
TE04 Teaching Aids PV01 Water Tanks 
TE05 Laboratory Accessories PV02 Ball Valves, PVC Pipes and Fi�  ngs etc., 
TE06 Microscopes & Other Lab Equipment PV03 Sanitary ware and Bathroom Fi�  ngs / Accessories 

Accommoda� on Facili� es PV04 Manufacture of Doors (Plywood, PVC Doors etc., ) 
AF 01 Rooms, Conference Rooms , Hotels Capital Works 

So� ware CB01 New Building Construc� on 
SO01 All kinds of So� ware CB02 Renova� on & Rehabilita� on 
SO02 Virus Guards CB03 Road Construc� on & Landscaping 

Services CB04 Aluminum Par� � oning and other Aluminum Works, 
etc.,  

SE01 Security Service CB05  Grills, Gates etc., 
SE02 Cleaning Service 
SE03 Landscaping Service 
SE04 Courier Service 
SE05 Photocopy & Prin� ng Service 
SE06 Tree Cu�  ng 
SE07 Repairs, Services and Maintenance of 

Laboratory Equipment (Medical , Agriculture, 
Lab Equipment) 

SE08 Repairs, Services and Maintenance 
of  Refrigerators, Deep Freezers , Air 
Condi� oners, and other Electrical Appliances 

SE09 Repairs, Services and Maintenance of  
Computers, Printers, Scanners, and other 
Computer Peripherals etc.,  

SE10 Repairs, Services and Maintenance of  
Equipment (Calculators, Photocopiers and 
other Offi  ce Machinery etc.,) 

SE11 Hiring of Construc� on Equipment (JCB, 
Excavator, Compressor etc.,) 

SE12 Hiring of Vehicles (Buses/ Lorries/ Vans/ 
Cars/Gully Vehicles etc.,) 

SE13 Hiring of Photographic/ Video Equipment  
SE14 Hiring of Chairs (Steel/Plas� c) and Tents
SE15 Vehicle Repairs (Petrol/Diesel) – Cars , 

Lorries, Buses, Three Wheelers & Motor 
Bicycles etc., 

SE16 Vehicle Service & Interior Cleaning 
SE17 Vehicle Canopy, Cushion, Covers, Carpe� ng 

etc. ,
SE18 Skilled, Semi- Skilled and Un Skilled Labour  
SE19 Repairing & Service of Gas System 
SE20 Event Management Services
SE21 Online Services
SE22 Consultancy scale for small businesses
SE23 Consultancy for IT related work

2022Mk; tUlj;jpw;fhd nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; Ntiy toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

~~NkNyAs;s gl;baypd; CB01, CB02, CB03, CB04 kw;Wk; CB05  Mfpa cUg;gb ,yf;fq;fSf;F tpz;zg;gpf;f 
tpUk;Gk; gpujhd Ntiy xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhd epge;jidahtJ mth;fs; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhurigAld; (CIDA)   nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; (chpj;jhd 
Jiwf;fhd CIDA  rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw jaT nra;J ,izf;fTk;). murhq;fj; Jiw epWtdq;fSf;F ,e;j 
epge;jidahdJ Vw;GilajhfhJ||.

fPNo ,izf;fg;gl;Ls;s khjphpf;fikthf tpz;zg;gq;fs; jahhpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; jghYiwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; “Registration of Suppliers – Year 2022” vd;w nrhw;gjq;fs; Fwpg;gplg;gl;L 2021 brk;gh;; 31Mk;;;;; jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;duhf te;jilAk; tifapy; cjtp epjpahsh;/toq;fy;fs;> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> 
kp`pe;jiy vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. www.rjt.ac.lk vd;w gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;Jk; 
,e;j Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

xt;nthU cg cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000.00 &ghit gy;fiyf;fofj;jpw;F nrYj;jpa gpd;dh; 
ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;lhdJ tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J nfhLg;gdTfSk; mDuhjGu 
kf;fs; tq;fpapYs;s 008-1-001-8-1725841 vd;w u[ul;l gy;fiyf;fof fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;glyhk; 
kw;Wk; https://payment.rjt.ac.lk//individual/ vDk; gzk;nrYj;Jk; topiag; gad;gLj;jyhk;. gpd;tUk; epge;jidfis 
g+h;j;jp nra;ahj tpz;zg;gjhhpfs; gjpT nra;tjw;fhf ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhh;fs;.

1. gy;fiyf;fofj;Jld; Vw;fdNt gjpT nra;Js;s toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;;fhuh;fs;/ Nrit toq;Feh;fs; 2022Mk; 
tUlj;jpy; Gjpjhf gjpT nra;tjw;fhf kPz;Lk; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2. tpz;zg;gjhhpahdth; chpj;jhd cUg;gbfis (nghUl;fs;;/Ntiyfs;/Nritfs;) toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ 
%d;W tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3. ,iaGila epWtdkhdJ nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; nfhz;bUg;gJld; gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

4. cj;Njrpf;fg;gl;l toq;Feh; xU tiuaWf;fg;gl;l nghWg;Gs;s fk;gdpahftpUg;gpd;> fk;gdpapd; $l;bizg;Gr; 
rhd;wpjohdJ tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5. cj;Njr toq;Feh; tiuaWf;fg;glhj nghWg;Gs;s fk;gdpahftpUg;gpd;> gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W 
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6. eph;khz xg;ge;jq;fSf;fhf gjpT nra;gth;fs; CIDA/ICTAD gjpTr; rhd;wpjioAk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

7. xt;nthU toq;FeUk; Mff; Fiwe;jJ 30 ehl;fSf;fhd fld; trjpnahd;iw toq;Ftjw;F ,zq;fy; 
Ntz;Lk;. 

8. cs;ehl;L ,iwthp Mizahsh; ehafj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s VAT gjpTr; rhd;wpjo; my;yJ VAT 
tpyf;fspj;jy; rhd;wpjo; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

rpNu\;l cjtp epjpahsh;/toq;fy;fs;> 
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;.

025-2266513
2021-11-30

RAJARATA UNIVERSITY OF SRI LANKA
SPECIMEN APPLICATION FOR SUPPLIER REGISTRATION - 2022

01 Name of the Business Organization / Contractor: -
………………………………………………………………………………………………………………………………...

02 Address of the Business Organization/ Contractor :- 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….

03 Telephone/Fax Number : a. Offi ce: …………………………………………………….....……………………….
 b. Mobile: ……………………………………………………………………………….
 c. Fax: …………………………………………………………………………….…….

04 Email :- ………………………………………………………………………………………………………………………
05 Contact Person:                   a. Name: - ……………………………………………………………………………...

 b. Position: - …………………………………………………………………………....
06 Tax Payer Identifi cation Number (TIN) ……………………………………………………………………………………
07 VAT Registration Number:- ………………………………………………………………………………………………...

(Should attach the certifi ed copy of VAT certifi cate) 
08 Nature of Organization:- ……………………………………………………………………………………………………

(Whether a Government owned venture, corporation, Institution, sole proprietor, partnership or Limited Liability 
Company, people’s Company or a Business Firm) 

09 Whether Manufacturer, Sole Importer, Sole Agent, Sole Distributor or Stockist, etc: - ………………………..…
10 Name of the Owner: - ……………………………………………………………...……………………………………...
11 Registration Number : - ……………………………………………………………………………………………………

(A copy of the certifi cate of Business Registration or CIDA should be attached) 
12 Names of Bankers and Account Numbers : - ……………………………………..………………………………………
13 Whether agreeable to give 60 days credit facility : - ……………………………………………………………..........
14 Category numbers where apply for supply registration (Pls. write the numbers) 

15 Total Amount Paid : ………………………………………………………………………………………………….…..…

Date ………………………………………  .......................................................
      Signature of Applicant
             (Offi cial Seal)

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

mNgf;\h itj;jparhiy - k`ufk

01.  vkJ itj;jparhiyf;Fj; Njitahd cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf jifikAs;s 
toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

tpiykD khjphpg; 
gbtj;jpd; ,yf;fk;

cgfuzj;jpd; ngah; vz;zpf;if
kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk;

1 Slip Type Air Conditioner 20 2,000/=

2 Storage Server 01 2,000/=

3
Proteins and Immunotyping 
Analyzer with Gel Electrophoresis 01 2,000/=

02.  ,yq;ifapd; th;j;jf re;ijf;F Nkw;gb cUg;gbfis toq;Fk; VNjDk; tpiykDjhunuhUth;> 
gpujpepjpnahUth; my;yJ epakdk; nra;ag;gl;l egnuhUth; khj;jpuk; Nkw;gb tpiykDf;Nfhuypw;fhf 
Kd;tUtjw;Fj; jifikfisg; ngWth;.

tpiykD khjphpg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;
 I.   k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F tpz;zg;gf; fbjnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

 II.   tpz;zg;gg;gbtnkhd;wpw;fhf> kPsspf;fg;glhj &gh.2>000.00 ,w;fhd fl;lznkhd;W ,t; itj;jparhiyapd; 
fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

 III.   tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 IV.   2021.11.30 Kjy; 2021.12.13 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu ,t; 
itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy;>
 I.   ,yq;ifapy; Nkw;gb xg;ge;jq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf> nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpTr; 

rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 II.   Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; fPo; gjpTr;rhd;wpjnyhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

 III.   midj;J tpiykDf;fSlDk; 2% ,w;fhd tpiykDg; gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
(fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)

 IV.  midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfshf (%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad) jdpj;jdpahf 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 
Fwpj;j cUg;gbapd; ngah; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

 V.   midj;J tpiykDf;fSk;> toq;fg;gl;l khjphpg; gbtq;fspy; g+uzg;gLj;jg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

 VI.   2021.12.14 md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd;> gpuhe;jpa ngWiff;FOtpd; jiytUf;F 
gjpTj;jghypy; my;yJ ,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 
ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk; chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj kw;Wk; jhkjkhFk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

 VII.  tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhuh; my;yJ mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUth; 
khj;jpuk; rKfspj;jpUf;fyhk;.

03.  2021.12.14 md;W K.g.10.30 ,w;F k`ufk mNgf;\h itj;japrhiyapd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fisf; fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPh;khdkhf mikAk;.

njhiyNgrp ,y :
0112839589/0112850252/0112850253

njhiyefy; : 0112839589

jiyth;
gpuhe;jpa ngWiff;FO>
mNgf;\h itj;jparhiy
k`fuk

ngWif mwptpj;jy;

Njrpa fzf;fha;T mYtyfk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

thlif mbg;gilapy; Njrpa fzf;fha;T mYtyfj;jpw;F 23 lgps; 

nfg;fs; 4WD kw;Wk; 02 Ntd;fis toq;Ftjw;fhd ngWif

IFB No: S2/A3/2021/03

tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> Njrpa fzf;fha;T mYtyfj;jpw;F 23 lgps; nfg;fs; 4WD 
kw;Wk; 02 Ntd;fs; toq;Ftjw;fhd ngWiff;fhf jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa fzf;fha;T mYtyfj;jpd; rhHghf ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ 
miof;fpd;whH.

2.  Fiwe;jgl;rk; fPo;f;fhZk; jifikj; jfTj; jpwd;fis tpiykDjhuH nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

   tpiykDjhuHfs; thfdj;jpd; chpikahsHfshf> ,yq;ifapy; fhzg;gLk; cyfg; Gfo;ngw;w 
thfdq;fspd; cj;jpNahfg+Ht thfd KftHfshf ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l 
epjp epWtdq;fshf my;yJ fhH thlif Nritfs; (c+k; - XH thliff; fhH fk;gdp) ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. mj;Jld; tHj;jf ehkk; fl;lisapy; fPo; tpahghuk; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; mj;Jld; 2010I 
tpl goikaw;w nkhlyhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   njhpT nra;ag;gLk; mjp Fiwthd tpiykDjhuH ghprPyidf;fhf thfdk; itf;fg;gLk; ,lj;ij njhpT 
nra;jy; Ntz;Lk;.

3.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; Clhf Njrpa ngWif topfhl;lypy; Fwpg;gplg; 
gl;Ls;sthW elj;jg;gLk;. topfhl;bapy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW vy;yh jifikahd tpiykDjhuHfSf;Fk; 
jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

4.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; 2021 brk;gH 01k; jpfjp Kjy; Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 
15.00 kzp tiu gpujp fzf;fha;T ehafj;jplkpUe;J Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng. 
+94112887038- tpiykD Mtzq;fs; ghprPyid Nehf;fj;jpw;fhf khj;jpuk; NAO ,izajsj;jpy; fpilf;Fk;. 
(h  p://www.auditorgeneral.gov.lk)

5.  XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; ,.&. 3000 nrYj;Jtjd; Nghpy; kw;Wk; XH tpahghu fbjj; jiyg;gpy; XH 
vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH 
KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrY;Jk; Kiw fhrhf 
,Uf;Fk;.

6.  tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;lthW vhpnghUs; cs;s Fj;jif kw;Wk; vhpnghUs; mw;w Fj;jif 
Nghd;w ,uz;bw;Fk; tpiyg; gl;bay;fis tpiykDjhuHfs; rkHg;gpf;f KbAk;.

7.  tpiykDf;fs; 2021 brk;gH 15k; jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; gj;juKs;s> nghy;Jt tPjp> ,y. 
306/72> Njrpa fzf;fha;T mYtyfk; Kjyhk; khb miw ,y. 101 vd;w Kfthpf;F tpepNahfpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; 2021 brk;gH 15 14.00 kzpf;F rKfkspg;gjw;F 
NjHe;njLf;fg;gl;Ls;s tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; 
cldbahfj;jpwf;fg;gLk; - vy;yh tpiykDTlDk;> KiwNa xt;nthU lgps;nfg; kw;Wk; XH Ntd; ,w;F 
,yq;if &gh Kg;gj;ijahapuk; (&. 35000) kw;Wk; ,Ugj;ijahapuk; (&. 25>000) ,w;F Fiwahj tpiykDg; 
gpizia ,izj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDTf;F Kd;duhd XH $l;lk;> ehl;by; cs;s Rfhjhu topfhl;Ljy;fisg; nghUj;J> 2021 brk;gH 
09k; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Neubahf my;yJ Zoom xd;iyd; topahf elj;jg;gLk;.

jiytH>
ngWiff; FO
Njrpa fzf;fha;T mYtyfk; (NAO)
,y. 306/72> nghy;Jt tPjp>
gj;juKy;y.

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

cs;@h; ghuk;ghpa tpisahl;lhd mq;fk;nghu tpisahl;il 
gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhf mj;Jiwapy; <Lgl;Ls;s %j;jth;fspd; 

fUj;Jf;fs; kw;Wk; MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

cs;@h;  ghuk;ghpa tpisahl;Lf;fspy; Rw;Wyh fth;r;rpia nty;yf;$ba kw;Wk; tpisahl;L 
nghUshjhuj;jpw;F  gq;fspg;G nra;af;$ba> rz;ilf;fiy> cs;@h; kUj;Jtk; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t 
kUj;Jtk; mlq;fpAs;s  'mq;fk;nghu" tpisahl;il gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhf mj;Jiwapy; <Lgl;Ls;s 
%j;jth;fs; kw;Wk; ghuk;ghpa fiyQh;fsplk; fUj;Jf;fs; kw;Wk; MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;sy; 
,jd; mbg;gil Nehf;fkhFk;.

guk;giuahf ghuk;ghpa 'mq;fk;nghu" tpisahl;by; <Lgl;Ls;s rfyhpdJk; ghprspg;G kw;Wk; 
gq;Fgw;Wjiy ,jw;fhf ngw;Wf;nfhs;Sk; Kfkhf ,e;j jfty;fs; Nrfhpf;fg;gLfpd;wd. ,jw;fhf 
fPNoAs;s khjphpf;F mikthf jahhpf;fg;gl;Ls;s MNyhridfs; 2021.12.31Mk; jpfjpf;F Kd; 
fPo;f;fhZk; Kfthpf;F my;yJ Nehpy; rkh;g;gpf;f KbAk;. mj;Jld; tpguq;fs; mlq;fpa fbj ciwapd; 
,lJgf;f  Nky; %iyapy; 'ghuk;ghpa tpisahl;Lf;fs; Nkk;gLj;jy; 2022" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

khjphpg;gbtk;

I.   mq;fk;nghu tpisahl;by; <Lgl;Ls;s guk;giuapd;/FUFyj;jpy; jw;Nghija jiyikapd; 
ngah; :

II  jw;Nghija Kfthp:

III  njhiyNgrp ,yf;fk; : 

IV.  ngah;/FUFyk;/guk;giuapdhy; mq;fk;nghu tpisahl;L Muk;gk; Kjy; ,Jtiuapyhd 
,Ug;G kw;Wk; jfty;fis cs;slf;fpa FWfpa mwpf;if (fl;Gy nrtpg;Gy my;yJ 
vOj;J%y)

V.  mq;fk;nghu tpisahl;il gpugy;ag;gLj;Jk; kw;Wk; elj;jpr; nry;tjpy; cs;s jilfs; 
my;yJ rpf;fy;fs;:

VI.  mq;fk;nghu tpisahl;il gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhd cq;fsJ fUj;Jf;fs; kw;Wk; 
MNyhridfs;

   cs;@hpy; Rw;Wyh fth;r;rpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd  MNyhridfs;

   rh;tNjr hPjpapy; Rw;Wyh fth;r;rpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd MNyhridfs;

   ghlrhiyfspy; mq;fk;nghu tpisahl;il gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

12Mk; khb> Nkw;Ff; NfhGuk;> cyf th;j;jf ikak;

nfhOk;G - 01

<nkapy; : stateministry.sports@gmail.com
ngf;]; : 0112100430/0112595597

ngWif mwptpj;jy;
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; 

th;j;jfk;> tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G 

trjpfs;> ifj;njhopy;> kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R (Nky; 

khfhzk;)

60/70 juj;jpyhd jhH toq;fy;
,e;j mjpfhu rigapd; tftj;j  m];Nghy;l; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpafj;jpw;Fj;  MW khj 

fhyj;jpw;Fj; Njitg;gLk; jhiuf; nfhs;tdT nra;tjw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J 

jpwe;j Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.  gpd;tUk; Nfs;tpr; RUf;fj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; 

gbtj; njhFjpiaf; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp ,yf;fk;
m];Nghy;l;

 cw;gj;jpafk; 

toq;fy; 
msT

fp. fpuhk;

kPsspf;fg;
glhj 

Nfs;tpg;
gbtf; 
fl;lzk;
(gjpT 

nra;ag;gl;l 
toq;Feh;fs; 

jtpu) 

Nfs;tpg; gpizapd; 
ngWkjp

gzkhf tq;fpg;
gpiz %yk;

PRDA/WP/SUP/2021/ 
66

tftj;j 
m];Nghy;l; 
cw;gj;jpafk;

700>000
2000.00 + 
ntl; thp

&gh 
500>000.00

&gh 
1>000>000.00

PRDA/WP/SUP/2021/ 
67

gd;dy m];Nghy;l; 
cw;gj;jpafk;

500>000
2000.00 + 
ntl; thp

&gh 
355>000.00

&gh 
710>000.00

02.  ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapid 2021-12-01Mk; jpfjpapypUe;J 2021-12-10Mk; 

jpfjp K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiu Nkw;gb Nfs;tpg;gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

,t;tjpfhu rigapd; Nfs;tpg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia 

gzkhf my;yJ tq;fpg; gpiz / fhg;GWjp gpiz Kwp %yk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F 

Nfs;tp Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F mikthf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,e;jg; ngWiff;Fj; jifik ngWtjw;F 5.0 kpy;ypad; &ghit tpQ;Rk; Nfs;tpj; njhiff;F 

Nfs;tpjhuhpdhy; 1987 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpg; 

gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; 

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

04.  2021-12-13Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp. mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>

,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G -12.

njh. ,yf;fk; 011-5676903

Hand over your Classifi ed Advertisements to Our nearest Branch Offi  ce

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for a Classifi ed Advertisements

Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370  FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200  FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291  FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336  FAX : 011 2 429 335

Matara - TEL : 041 22 35 412  FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114  FAX : 011 4 300 860 / Jaff na - TEL : 021 2225361  FAX : 021 22 25 361
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (Njrpa 
Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; - NCB)

Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2021/33
,q;F fhl;lg;gl;Ls;s Nfs;tpf;F ,iaghd nghUl;fs; toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 
nghUj;Jjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhf  mq;fPfhpf;fg;gl;l 
Kjd;ik cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fs; 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; NEXT GENARATION ENDPIONT 
PROTECTION SOLUTION FOR 
CRITICAL IT SERVERS & CLINT 
COMPUTERS

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

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

&gh 2>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; 
ngWkjp

&gh 40>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.  2021-12-01Mk; 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;.

2.  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 91 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;.

3.  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;.

4.  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.

ngUe;Njhl;lq;fs; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgdk;

Tender No: SLSPC/PL/Redundant  Items – Kellebokke/T-170/2021

mtrpakw;w cUg;gbfspd; tpw;gid - nfy;ynghf;Nf v]; gp

nfy;Nynghf;Nf ngUe;Njhl;lj;jpYs;s mtrpakw;w cUg;gbfspd; tpw;gidf;fhf ,yq;if 
mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

ml;ltiz:

Quantity          Type of Item
01 No. Pandian Drier
01 No. Pandian Furnace
03 Nos. Orthodox Rollers
20 Tons Iron pieces
05 Tons Iron Shaft
03 Tons  H Iron pieces
02 Tons Stainless Steel Segments
04 Tons Motors & Pulleys
200 Kgs Baring and Housing

Orthodox machine parts
500 Kgs L Iron
10 Tons Burn & cast Iron
02 Nos. Rotovane parts/Gear box & 

Rotovane bench
20 Tons Cast Iron pieces
05 Tons Furnace Iron parts
02 Nos. Lathe Machine & Parts
04 Tons CTC Rollers
50 Kg Electrical Switch Board items
02 Nos. Iron Tanks (02 tons each)
02 Tons Old roofing sheet

2021.12.06 Mk;; jpfjpapypUe;J K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; ,mng$ 
jiyik mYtyfj;jpypUe;J my;yJ fy;gpyp (Galphille) kw;Wk; gd;dy gpuhe;jpa 
mYtyfq;fspypUe;J 2000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> tpiykD 
Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 2021 brk;gh; 27 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 11 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapy; jiyth;> 
ngWiff; FO> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgdk; vd;w Kfthpf;F gjpTj; 
jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ ,mng$ ngWiff; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;. tpiykDg; gpizahf 100>000 &ghit KjyhtJ efuf; 
fpis> kf;fs; tq;fpapd; 04610024000933 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F mur ngUe;Njhl;lq;fs; 
$l;Lj;jhgdk; vd;w ngahpy; tuTitf;fg;gl;L gzf;nfhLg;G Jz;bd; gpujpnahd;W 
tpiykDf;NfhuYld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“Sale of Redundant Items – Kellebokke Estate”  vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.                                                                                                                 

tpiykDf;fs; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; my;yJ mth;fspd; 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 2021.12.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F 
nfhOk;G-12> kPuhdpah njU> ,y. 21> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgdk;> 
ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 
Mtzj;ij Vw;Wf; nfhs;sNth my;yJ KOtijAk; my;yJ xU gFjpiaNah ,uj;Jr; 
nra;tjw;fhd chpikia ,mng$ nfhz;Ls;sJ. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
21>kPuhdpah njU>
nfhOk;G-12.
njhlh;ngz;: 011-5921465/5235187       
        2021.11.29

$WtpiyfSf;fhd Nfhupf;if 
(RFQ)

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

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt 
Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;

(jpl;lk; 03)

ADB LOAN NO: 3348-SRI

jpfjp : 2021 brk;gu; 01

jpl;l jiyg;G :  YZfk;nt`u IWSIP ,w;F Nkyjpf Gtp njhopy;El;g Ma;T

xg;ge;j Fwpg;G : PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/GEO/LUNUGAM /2021/25

1.  YZfk;nt`uTf;F Nkyjpf Gtp njhopy;El;g Ma;Tf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; 
jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig 
rhu;gpy;> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L 
jpl;lk;> jpl;l ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l $Wtpiyfs; 
jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

2.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Njitahd jifikfis 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;:

•  tpiykDjhuu; Gtp njhopy;El;g Ma;T gzpfspy; gpujhd xg;ge;jjhuu; xUtuhf 
mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  Kd;nkhopag;gl;l gzpfspd; gz;G kw;Wk; rpf;fw;ghl;Lf;F ,izahdjhf fle;j 
%d;W (03) Mz;Lfspy; Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;jpy; gq;Nfw;W ntw;wpfukhf 
g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  5.0 kpy;ypad; ,. &gh njhifapy; epjp tsq;fspd; Njitia tpiykDjhuu; 
ep&gpj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; “jpl;lg; gzpg;ghsu;> ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; 
fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;> ,y. 65> nrapd;l; Nyhud;]; tPjp> 
nfhOk;G 06.” vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilNa NkYs;s xg;ge;jj;jpw;fhf 
tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f kw;Wk; nfhs;tdT nra;a KbAk;.  

4.  2021 brk;gu; 29 Mk; jpfjpapy; ,Ue;J vOgj;jp VO (77) ehl;fSf;F $Wtpiy 
nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

5.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;fhd g+u;j;jp nra;ag;gl;l $Wtpiyfis 2021 brk;gu; 29 
Mk; jpfjp 10:00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> jpl;l ngWif FO - 
ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;> ,y. 
65> nrapd;l; Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G 06 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; 
mDg;Gtjw;F my;yJ tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;. 

6.  jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2021 brk;gu; 29 Mk; jpfjp 10:00 kzpf;F 
03MtJ ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kftupapy; gq;Nfw;gjw;F tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

jiytu;>

jpl;l ngWiff; FO (PPC) - rpNu\;l>

ghupa nfhOk;G ePu; kw;Wk; 

fopTePu; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;L jpl;lk;

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if ,uhZtk;

,yq;ifj; jiug;gilapd; kUj;Jt eltbf;iffis kpfTk; tpidj;jpwd; kw;Wk; kpfTk; cah;thfg; 

NgZtjw;fhf (SPECIAL AMBULANCE - 10 NOS) nfhs;tdT nra;tjw;fhf   cw;gj;jpahsh;fs; / 
toq;Feh;fs; / ,wf;Fkjpahsh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;

,yq;ifj; jiug;gilj; jiyikafk;> = [ath;jdGu> ,yq;if

2021Mk; tUlk;
1.  ,yq;ifj; jiug;gilapd; kUj;Jt eltbf;iffis kpfTk; tpidj;jpwd; kw;Wk; kpfTk; cah;thfg; NgZtjw;fhf (SPECIAL 

AMBULANCE - 10 NOS) nfhs;tdT nra;tjw;F jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; ,yq;if ,uhZt ngWiff; FOj; jiythpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.

 m.  ,jw;F Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 1000 kzpj;jpahyk; Kjy; gpw;gfy; 1500 kzpj;jpahyk; tiuahd 
ehl;fspy; = [ath;jdGu ,uhZt jiyikafj;jpy; mike;Js;s Aj;j cgfuz Nritfs; gzpg;ghsh; rigaplkpUe;J  me;j 
tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij = [ath;jdGu> ,uhZtj; jiyikaf 
epjpg; gzpg;ghsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fspdhy; Kiwahf ifnahg;gkplg;gl;l 
tpiyf;Nfhuy;fis  cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiuiag; gjpj;jjd; gpd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj 
ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2021Mk; tUlj;jpy; (SPECIAL AMBULANCE - 10 NOS) ,w;fhd  tpiykDf;fisr; 
rkh;g;gpj;jy; Nfs;tp ,yf;fk;  (DOS/2021/5575/A) jpfjp kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

njh. 

,y. 

Nfs;tp milahs 

,yf;fk;
tpguq;fs;

tpiy kDf;fs; 

Nfhug;gLk; Kiw
msT

tpiykD 

Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk; 

fhyk;

tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;/ 
KbTWj;jg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

 kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 

(&gh) 

1 DOS/2021/5575/A
SPECIAL 

AMBULANCE
rh;tNjr Nghl;b 

hPjpapyhd tpiyf; Nfhuy;
10

2021/12/06 Kjy; 
2022/01/18

2022/01/19 K.g. 11.00 

kzp
20,000.00

2. Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F my;yJ me;j Kfthpapy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L KbTWj;jg;gLk; fhyk; Kbtiljw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; 
fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nrit ,lj;jpd; fbjj;Jld; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

 jiyth;>
 jpizf;fsg;; ngWiff; FO>
 Aj;j cgfuz Kjd;ik fl;lisg; gphpT>
 ,uhZt Kfhk;> nrypq;Nfh fl;blk;>
 ,y. 167/30, mtprhtis tPjp>
 xUnfhltj;j.
4. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ toq;Feh;fshy; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 
ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT nra;Ak; msitj; jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij 
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. 

6. cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; nghUl;L njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F gjpTj; jghypy; mwpaj;jug;gLk;.

7. cs;ehl;L toq;Feh;fSf;F fhNrhiyfs; %yKk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

8.  rfy tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; toq;Feh;fshy;  gjpdhW ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; (&gh 1>650>000.00) &gh ngWkjpf;fhd 
tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (me;j tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;w kw;Wk; Nfhug;gLk;NghJ nrYj;jg;gLk; 
KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;).

9. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ 2022-05-20Mk; jpfjp tiuapy;  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10. tpiykDf;fs; 2022-04-20Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

11. nghUl;fis nfhz;L te;J xg;gilf;Fk; fhyk; xg;ge;j cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;l ehs; Kjy; 120 ehl;fshFk;

12.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 011 2987528, 011 2987537, 
0114050225 
,uhZtj; jsgjp>
,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>
= [ath;jdGu>
nfhOk;G> ,yq;if.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(vhprf;jp mikr;R)

Kj;Juh[nty> CPC tstpy; jfty; njhopy;El;g 
fl;Lg;ghl;L miwia eph;khzpj;jy;

B/76/2021
1.  2.7 kpy;ypad; &gh fpuar; nrythf (mz;zsthf) kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s Kj;Juh[nty ,ng$ tstpy; jfty; 
njhopy;El;gf; fl;Lg;ghl;L miwia eph;khzpg;gjw;F 
jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J  
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; 
(DPC) jiytu; miof;fpd;whu;.

2.  ,t;Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; ,uz;L (02) khjq;fshFk;.
3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

gpufhuk; elhj;jg;gLk;.
4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuu; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; 
ICTAD epWtdj;jpy; C-7 kw;Wk; C-8 gjpit cilatuhfTk; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; - 
,t;tpiyf;NfhuYf;F tpz;zg;gpg;gjw;F tpiykDjhuh;fs; 
C-7 kw;Wk; C-8 my;yJ Nkw;gl;l CIDA gjpitf; 
nfhz;bUj;jy;   Ntz;Lk;.

6.  nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 
tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders   kw;Wk; tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 
2000.00 &gh fl;lzj;ij (&gh 1>851.85 + 8%) kf;fs; 
tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 
vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaTnra;J tq;fpg; 
gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDTld; ,izj;J 
mDg;gTk;.

7.  tpiykDf;fis 2022-01-05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 
KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; nfhOk;G-09> ,y. 609> lhf;lh; 
ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy) 
Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;Fk; 
,Wjp ehs; Kjy; mWgj;J %d;W (63) ehl;fSf;Fr; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSlDk; tq;fp my;yJ 
ek;gpf;ifahshpdhy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l fhg;GWjp 
epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 30>000.00 &gh ngWkjpahd 
tpiykDg; gpizKwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykD gpizKwpahdJ 2022-04-05Mk; jpfjp tiuapy; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:
jiytu;;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 
1 Mk; khb> ,y. 609> fyhepjp ldp];lu; j rpy;th khtj;ij> 
nfhOk;G-09.
njh.Ng. 011-5455331. njhiyefy;: 5011-455424

இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன ைாவத்மதயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் ைாதம 1ம திைதி புதன்கிழமை அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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