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தலைவர் என்ன கப்பல் கவிழ்நத 
மாதிரி  மிச்சம் ச்சாகமா இருக்கிறார், 
அவரின்ர வீட்டிசையும் சகஸ் சிலிண்டர் 
வவடிசசுட்டுசதா....

 அதுவா, சகஸ் வவடிக்கிறத வசசு 
காைதலத ஓட்்டைாம் எணடு ்பாததா 
அதுக்கு  இ்ர்சாய்ன நிபுணர்கள்   விட்்ட  
அறிக்லக இல்டயூறாம், அதுதான...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

2022 இலும் குடிநீர் கட்டணம்
அதிகரிககப்ப்ட மாட்டாது

ல�ாரன்ஸ் ச்சல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் பாஹிம்

2022 ஆம் ஆண்டிலும் குடிநீர் 
கட்டணதறத அதிகரிகக மாட-
ல்டாசமன நீர்வழஙகல் இரா-

ஜாஙக அறமச்சர் வாசுலதவ 
நாணயககார சதரிவிததார். 
2019 இல்  நீர்வழஙகல் வடிகா-
�றமப்பு ்சறபயின் நஷ்டம் 
1,126 மில்லியன்க-
ளாக இருநத லபாதும்

பாராளுமன்றத்தில் அமமச்சர் வாசுதேவ உறுதி

காணி மறுசீரமமபபு ஆமணககுழுவில் 
்பாரிய மமாசடி; 200 மகாமைகள் மாயம் 

ல�ாரன்ஸ் ச்சல்வநாயகம்,            
ஷம்ஸ் பாஹிம்

காணி மறுசீரறமப்பு ஆறணக-
குழுவில் பாரிய லமா்சடிகள் 
இ்டம்சபற்றுள்ளதாகவும் அது 

சதா்டர்பில் வி்சாரறணகள் ஆரம் -
பிககப்படடுள்ளதாகவும் காணி 
அறமச்சர்  எஸ்.எம். ்சநதிரல்சன 
லநற்று பாராளுமன்ைததில் சதரி-
விததார்.

அலதலவறள, காணி 

வி்சாரமைகள் இடம்பறுவோக காணி அமமசசு ்ேரிவிப்பு

மமையக ப்பருநமதாட்ட ்பகுதிகளுககு 
தனியான குடிநீர் திட்டம் அைசியம்

ல�ாரன்ஸ் ச்சல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்

மற�யகப் சபருநலதாட்ட 

மககளுககாக விலஷ்ட குடி-
நீர்த திட்டம் ஒன்றை ஏற்ப-
டுததி அம் மககளின் 
குடிநீர் லதறவறய  

வாசுதேவவிடம தவலுகுமார் வலியுறுத்து

பகாவிட பதாற்ாளர்
பதாமகயில் அதிகரிபபு

நாளாநத சகாவிட19 சதாற்-
ைாளர்கள் எண்ணிகறகயில் 
அதிகரிப்பு ஏற்படடுள்ளதால், 
புததாண்டு கா�ப்பகுதியில் 

சபாருடகளின் சகாள்வனவில் 
ஈடுபடும் சபாதுமககள் சுகாதார 
நற்டமுறைறய உரியவ-
றகயில் லபணுமாறு

நாளாநே ்ோமக 700க்கு தமல் பதிவு 

அசமரிககாவில் ஒமிக-
லரான் திரிபு்டனான முத�ாவது 
சகாவிட19 சதாற்ைாளர் அற்ட-

யாளம் காணப்படடுள்ளதாக 
்சர்வலத்ச ஊ்டகஙகள் 
சதரிவிததுள்ளன.

முேலாவது ்ோற்றாளர் அமடயாளம

எமிதரட்ஸ் விமானம மூலமாக வநேமடவு 

ம்பசர் தடுபபூசி மமலுபமாரு 
பதாகுதி நாடடுககு ைநதது  

சகாவிட-19 சதாற்றுககு 
எதிரான லபாராட்டததுககு 
உதவும் லநாககில் லமலும் 
ஒரு சதாறக றப்சர் தடுப் -
பூசிகள் லநற்றுக காற� 
நாடற்ட வநதற்டநதன.

32 சபடடிகளில் 1,014 
கில�ா எற்டயுள்ள இநத தடுப்பூசிகள் ஆரம்பததில் 
சநதர்�ாநதிலிருநது டுபாய்ககு அனுப்பப்பட்டது.

பின்னர் 182,400 றப்சர் தடுப்பூசிகள் ஐககிய அரபு 
இராசசியததிலிருநது எமிலரடஸ் விமானததினூ்டாக 
லநற்றுக காற� கடடுநாயகக, பண்்டாரநா-
யகக விமான நிற�யதறத வநதற்டநதது.

்சறமயல் எரிவாயு சிலிண்்டர்-
களில் ல்சாப் நுறர மற்றும் பிை 
சபாருடகறள பயன்படுததுவறத 
தவிர்ககுமாறு லிடலரா லகஸ் �ஙகா 
லிமிச்டட சபாது மககளி்டம் லகட-
டுகசகாண்டுள்ளது.

ல்சாப் நுறர மற்றும் ஏறனய 
சபாருடகறள பயன்படுததி எரிவாயு சிலிண்்டறர தனிப்-
பட்ட முறையில் பரில்சாதிப்பது ஆபததான நிற�சயனவும், 
கற்டயிலிருநது வீடடுககு எரிவாயு சிலிண்்டறர 
சகாண்டு வரும்லபாது சீல் றவககப்படடிருகக

வி்சாரமைகள் CIDயிடம ஒப்பமடப்பு 

புலிகள் புமததத தஙகதமத 
மதாண்டிபயடுகக முயறசி

லபார்ச சூழலில் முல்ற�ததீவு – 
புதுககுடியிருப்பு பகுதியில் புறதக-
கப்பட்ட தஙகதறத இரகசியமாக 
லதாண்டிசயடுப்பதற்கு முயற்சிதததா-
கக கூைப்படும் ்சம்பவம் சதா்டர்பான 
வி்சாரறண குற்ைப்பு�னாய்வு திறணக-
களததி்டம் ஒப்பற்டககப்படடுள்ளது.

லபார்ககா�ததில் தமிழீழ விடுத-
ற�ப் புலிகளால் புதுககுடியிருப்பு 
பகுதியில் புறதககப்பட்டதாகக கூைப்-
படும் தஙகம்,  நீதிமன்ை உததரவுக-

கறமய க்டநத மாதம் 25 ஆம் திகதி 
லதாண்டி எடுககப்ப்டவி-
ருநதது.

ேனியார் தும்ற ்சஙகம பரிநதுமர 

ஈடுபடுதவாருக்கு அஜித் கப்ரால் எச்சரிக்மக 

சட்டவிமராதமான ைழிகளில் 
்பணப்பரிமாற் பசயல்

்சட்டவிலராதமான முறையில் பணப் பரிமாற் -
ைம் ச்சய்பவர்களின் வஙகிக கணககுகள் உ்ட -
னடியாக மு்டககப்படுசமன மததிய வஙகியின் 
ஆளுநர் அஜித நிவார்ட கப்ரால் சதரிவிததுள்-
ளார். அறனதது பு�ம்சபயர்நத இ�ங-
றகயர்களும் தஙகள் வருமானதறத 

சிறிமசன குமரயின் 
இறுதிச் ச்டஙகுகள் 
நாமள பகாழும்பில்
மறைநத முன்னாள் அறமச்சர் 

சிறில்சன குலரயின் இறுதிச ்ச்டஙகு-
களுககான ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் 
நாறள 04ஆம் திகதி  சகாழும்பு 
மாநகர ்சறபயில் காற� 
9.00 மணி முதல் 

02
 வடக்கில் காணிப்பிரசசிமன ்ோடர்பில்

02
 ஹமபாநதோட்மட தும்றமுகம

02
 அ்சாத் ்சாலிக்கு எதிராக மும்றப்பாடு

ஊடகஙகளுடன இமைநது பணியாறறுவது எனபது ஒரு கமல

்சர்சற்சககுரிய கருதசதான்றை சவளியிட்ட குற்ைச்சாடடில் 
றகது ச்சய்யப்படடிருநத லமல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் 
அ்சாத ்சாலி குற்ைமற்ைவராகக கருதி சகாழும்பு லமல் நீதிமன்றி -
னால் விடுதற� ச்சய்யப்படடுள்ளார்.

மதக குழுககளுககிற்டயில் பறகறமறயத தூண்டிய

குற்றமற்றவராக கருதி 
அசாத் சாலி விடுதலை 
்காழுமபு தமல் நீதிமன்றம தநறறு தீர்ப்பு 

அபமரிககாவுககுள்
நுமைநத "ஒமிகமரான்" 

2022 ஜனைரி முதல் 
கும்நத்படச ்பஸ் 
கட்டணம் ரூ. 20? 

லிட்தரா Gas நிறுவனம மக்களிடம தகாரிக்மக

சமமயல் எரிைாயு சிலிண்்டர்கமள 
வீடுகளில் மசாதிகக மைண்்டாம்

06

காணி உரிமமயாளர்கமள 

சநதிககும் ஆளுநர் ஜீைன் 

சீனாவுககு 70 ைரு்ட 

குததமககமக ைைஙகல்  
மூன்று எம்.பிமாருககு 

நீதிமன்் அமைப்பாமண 

ஊடகவியலாளர்களால் கூட
புரிநது ்காள்ள முடியாே 
வமகயில் இநே நாட்மட 
மகயாளுவேறகு பல்தவறு 
்சக்திகள் ்்சயறபடுகின்றன. 

ஊ்டகவிய�ாளர்களால் கூ்ட புரிநது 
சகாள்ள முடியாத வறகயில் இநத நாடற்ட 
றகயாளுவதற்கு பல்லவறு ்சகதிகள் ச்சயற்ப -
டுவதாக பிரதமர் மஹிநத ராஜபக ஷ  லநற்றுத 
சதரிவிததார்.

சவகு்சன ஊ்டக அறமசசினால் இ�ங-
றகயில் முதல் முறையாக ஊ்டகவிய�ா-
ளர்களுககு 'அசிதிசி' காப்புறுதி வழஙகும் 
ச்சயற்பாடடின் ஆரம்ப நிகழ்வு அ�ரி 
மாளிறகயில் லநற்று (02) நற்டசபற்ைது. 
நிகழ்வில் உறரயாற்றும் லபாலத பிரதமர் 
இவவாறு குறிப்பிட்டார்.

இன்று ஊ்டகஙகளில் காட்டப்படுவறத 
பயன்படுததி இநநாடடின் நற்சபயருககு 

களஙகம் ஏற்படுதத முயற்சிககின்ைனசரன-
வும் பிரதமர் சுடடிககாடடினார்.

'ஊ்டகஙகளால் அர்சாஙகம் அறமகக 
முடியும். ஒரு அர்சாஙகதறத ஆடசிககு 
சகாண்டு வர முடியும். ஆனால் ஊ்டகஙக-
ளால் அர்சாஙகஙகறள பாதுகாகக முடியாது. 
அரற்ச ந்டததுபவர்களால்தான் அரற்ச பாது-
காகக முடியும். ஊ்டகஙகள் அர்சாஙகதறதப் 
பாதுகாககப் லபாகிைது என்ைால், ஊ்டகஙக -
ளுககு இதறனவி்ட அதிக காப்புறுதி வழங -
கப்ப்ட லவண்டும், 'என்று சதரிவிதத பிரத -
மர், 'இதறன ஊ்டகவிய�ாளர்கள் புரிநதுக 
சகாண்்டதற்கு எம்மவர்கள் புரிந-
துக சகாள்ளவில்ற� என்று நான்

சுலப் இன்டர்வநஷனல் இந்தியாமவ தளைா்கக வ்காண்ட ஒரு சமூ்க சசமவ அமைப்பாகும. இந் நிறுவ-
னத்தின ஆராய்ச்சி வசயறபாடு்கள் வதா்டர்பா்க இந்தியாவுககு ்கண்காணிப்பு விஜயம சைறவ்காண்ட நிதி 
அமைச்சர் பஷில் ராஜபக ஷ அதன நிறுவனரு்டன ஆராய்ச்சி்கமள பார்மவயிட்ட சபாது.

ஊடகவியலாளர்களுக்கு "அசிதிசி" காப்புறுதி வழஙகும நிகழ்வில் பிரேமர் 

எதமனயும் மம்ப்பதில்மை

ஊ்ட்கவியலாளர்்களுக்கான 'அசிதிசி' ்காப்புறுதி திட்டத்தின முதலாவது பத்திரத்மத பிரதைர் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ-
வி்டமிருந்து தின்கரன வசய்தி ஆசிரியர் ச்க. அசசாககுைார் ராஜா வபறறுகவ்காண்ட சபாது...

எமது அரசு ஊ்டகஙகளி்டம் 



அநுராதபுரத்தில் 

1000 
மாணவர்களுக்கு 
க்காரரானா!
அநுராதபுரம் க�ாரரானா 

சிவப்பு வலயமா� மாறியுள்-
ளதுடன் ஆயிரத்துக்கும் ரமற்-
படட பாடசாலல மாணவர�ள் 
க�ாரரானா கதாற்்ால் பாதிக்�ப்-
படடுள்ளதா� ஐக்கிய மக்�ள் சக்-
தியின் அநுராதபுர மாவடட பாரா-
ளுமன்் உறுப்பினர ரராஹண 
பணடார ரேற்று பாராளுமன்்த்-
தில் கதரிவித்தார.

100க்கும் ரமற்படட ஆசிரி-
யர�ள் க�ாரரானா கதாற்்ால் 
பாதிக்�ப் படடுள்ளதா� அவர 
கதரிவித்துள்ளார.

அநுராதபுரத்திலுள்ள ே�ரங்-
�ள் மற்றும் கிராமங்�ளிலிருந்து 
அதி�ளவான க�ாரரானா கதாற்-
்ாளர�ள் அலடயாளம் �ாணப்-
படடுள்ளனகரன்றும் அநுராதபுரத்-
தில் ரேற்றுமுன்தினம் மாத்திரம் 
ோன்கு ரபர க�ாரரானா கதாற்-
றினால் உயிரிழந்துள்ளதா�வும் 
அவர கதரிவித்துள்ளார.

பவள விழாக் காணும் 
பாணகமுவ அந்நூர் 
மத்திய கல்லூரி 
(தேசிய பாடசாலை)
மாவத்த�ம தின�ரன் நிருபர

பாண�முவ அந்நூர  ரதசிய 
பாடசாலலயின் 75 வது வருட 
பவள விழா லவபவம்  இன்று 
கவள்ளிக்கிழலம 

பி. ப 2.30 மணிக்கு பாடசா-
லலயின்  அதிபர  ஏ. எஸ். எம். 
இர்ாட தலலலமயில் இடம்-
கபறும்.பவள விழா தினத்லத 
முன்னிடடு விரசடமா�  ஞாப-
�ாரத்த நிலனவு தூபியிலன  
திலர நீக்�ம் கசய்யும் நி�ழ்வு 
இடம்கப்வுள்ளது.

நி�ழ்வில் பிரதம அதிதியா� 
இப்பா�முவ �ல்வி வலயப் 
பணிப்பாளர ஸ்ரீமவன் கபாடி 
நிலரம �லந்து க�ாணடு 
சி்ப்பிக்�வுள்ளார. 06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 டிசம்பர் 3 வெள்ளிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00ெனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00ெனர

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - வசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - வெறறி

ைகரம - - வ்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

2

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

பிலெ ெருடம கார்ததினக 17

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

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல154.48 160.62

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.52 232.08

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7356 1.8048

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல144.42 149.28

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.33 271.99

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல213.00 220.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல140.10 146.33

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய 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

கடங்கு ரோயாளர�ள் 
4,561 ரபர �டந்த ேவம்பர 
மாதம் பதிவாகியுள்ளனர. 
இது 20 மாதங்�ளில் பதிவா-
கிய அதி�படச ரோயாளர�-
களன அறிவிக்�ப்படடுள்ளது.

�டந்த இரணடு மாதங்�ளில் 
கபய்த இலடவிடாத மலழயால் 
கடங்கு ரோயாளர�ளின் எணணிக்-
ல�யில் பாரிய அதி�ரிப்பு ஏற்பட-
டுள்ளதா� கடங்கு �டடுப்பாடடு 
பிரிவின் லவத்தியரான எஸ்.கசனவி-
ரத்ன கதரிவித்தார.கடங்கு �டடுப்-
பாடடுப் பிரிவாகிய ோங்�ள் நிலல-
லமலயக் �ண�ாணித்து வருகிர்ாம். 
மற்றும் பாதிப்பு�லளத் தணிக்� 
மக்�ளுக்கு விழிப்புணரவு ஏற்படுத்-

துவது ரபான்் தடுப்பு திட-
டங்�ள் ரபான்் கபாருத்-
தமான ேடவடிக்ல��லள 
எடுத்து வருகிர்ாகமன 
அவர கதரிவித்தார.

�ாய்்சசல், தலச வலி ரபான்் சில 
அறிகுறி�ள் க�ாவிட19 மற்றும் 
கடங்கு ஆகிய இரணடிலும் �ாணப்-
படலாகமன்பதில் மக்�ள் எ்சசரிக்-
ல�யா� இருக்� ரவணடும். ரமற்படி 
அறிகுறி�ள் �ாணப்படின், உடன-
டியா� மருத்துவ ஆரலாசலனலய 
கப் ரவணடும் எனவும் அவர 
ர�டடுக்க�ாணடார. இரதரவலள, 
ரேற்று முன்தினம் மாத்திரம் 117 

கடங்கு ரோயாளர�ள் அலடயா-
ளம் �ாணப்படடுள்ளனர.

கெங்கு ர�ாயாளர்களது 
கதாக்கயில் திடீர அதி்கரிப்பு

புத்தளம் தில்லலயடிப் பகு -
தியிலுள்ள இரவு ரேர ரஹாட -
டலுக்கு முன்பா�  ரமாடடார 
லசக்கிகளான்று திடீகரன தீப்-
பற்றி எரிந்துள்ளது.

தில்லலயடிப் பகுதியிலுள்ள 
ரஹாடடலில் உணவு எடுத் -
து்ச கசல்வதற்�ா� வருல� 
தந்த  ஒருவருலடய ரமாடடார 
லசக்கிரள இவவாறு ரேற்று -
முன்தினமிரவு 11.00 மணியளவில் 
தீப்பிடித்துள்ளது.

இந் ேபர ரஹாடடலுக்கு முன்பா� 
ரமாடடார லசக்கிலள நிறுத்தி -
விடடு ரஹாடடலுக்கு்ச கசன்று 
விடடு கவளிரயறி பயணிப்பதற்-

�ா� மீணடும் ரமாடடார லசக்கிலள 
இயக்� ஆரம்பித்துள்ளார.

இதன்ரபாரத, ரமாடடார 
லசக்கிள் திடீகரன தீப்பற்றி எரிய 
ஆரம்பித்துள்ளதா�த் கதரி -
விக்�ப்படுகி்து.

திடீகரன தீப்்பற்றி எரிநத ரமா.கைக்கிள்

அரசாங்�த்தின் கபாறுப்லப 
நில்ரவற்றி இன்று கதாழில்-
முல் ஊட�வியலாளர�ளுக்கு 
அசி திசி �ாப்புறுதி வழங்கும் இவ-
ரவலளயில் உங்�ளுக்கு க�ௌரவ-
மளிப்பதுடன், ஊட�த்துல்யுடன் 
கதாடரபுலடய ஒரு ேபரா� இதலன 
கவளிப்படுத்துவதற்கு இன்று முதல்-
முல்யா� அரங்கு கிலடத்துள்ள -
கதன கவகுசன ஊட� அலம்சசர 
டளஸ் அழ�ப்கபரும ரேற்று கதரி-
வித்தார.

கவகுசன ஊட� அலம்சசினால் 
இலங்ல�யில் முதல் முல்யா� 

ஊட�வியலாளர�ளுக்கு 
'அசிதிசி �ாப்புறுதி' வழங்-
கும் கசயற்பாடடின் 
ஆரம்ப நி�ழ்வு அலரி 
மாளில�யில் ரேற்று (02) 
ேலடகபற்்து. நி�ழ்வில் 
உலரயாற்றும் ரபாரத 
அலம்சசர டளஸ் அழ -
�ப்கபரும இவவாறு 
குறிப்பிடடார. அலம்சசர 
கதாடரந்தும் உலரயாற்று-
ல�யில்,

ஒரு க�ாள்ல� வகுப்பாளலர 
விட அதி� எலடலய்ச சுமக்கும் ஒரு 

மாற்று ஊட�வியலாளர 
என்் இந்த வாய்ப்லப 
ோன் இன்று �ாணகிர்ன்.

மாற்றுப் பத்திரிக்ல�யா-
ளர�ளான எங்�ளிடம் தி�-
தியிடப்படாத மரண உத் -
தரவாதமும், ரபலனயும் 
மடடுரம இருந்தன.

நூ ் ா யி ர க் � ண க் � ா ன 
வாச�ர�ரள அன்று எங்�-
ளுக்கு உயிர பாது�ாப்லப -

யும் ஆயுள் �ாப்புறுதிலயயும் வழங்-
கினர. அந்த ரபலனலய எடுத்த 
எங்�ள் கதாழில்முல் ச�ாக்�ள். 

அந்த இரணலடத் தவிர ோன்கு அர-
சியல் தலலவர�ள் கபரும் சுவரா� 
அந்த இருணட நிழல்�ள் ோளிதழ்-
�ளின் பக்�ங்�ளில் விழுந்த �ாலக்-
�டடத்தில் எங்�ள் பாது�ாப்பிற்�ா� 
எழுந்து நின்்ார�ள்.

அப்ரபாது, சுனில் மாதவ தலல -
லமயிலான ஒரு பத்திரில�, சுனந்த 
ரதசப்பிரிய தலலலமயிலான 
மற்க்ாரு மாற்றுப் பத்திரில� அர-
சாங்�த்தின் கமாத்தக் க�ாள்ல�க்கு 
சவால் விடடரபாது, பிரதமர அவர-
�ரள, நீங்�ளும் இன்னும் 
மூன்று ரபரும் எதிரக்�டசி 

ஊடகவியலாளர்களுக்கு அசி திசி காப்புறுதி
அரசு பபாறுப்்ப நி்ைவேற்றியுளளது

ரலாரன்ஸ் கசல்வோய�ம்,   
்ம்ஸ் பாஹிம்

ரணில் விக்கிரமசிங்�வின் 
ஆடசி ோடடில் கதாடரந்தி -
ருந்தால் ஹம்பாந்ரதாடலட 
துல்மு�ம் மடடுமல்ல 
முழு இலங்ல�யும் விற்�ப்-
படடிருக்குகமன துல்மு� 
�ப்பல் துல் அலம்சசர 
ரராஹித அரபகுணவரத்தன  பாரா -
ளுமன்்த்தில் கதரிவித்தார.

ஹ ம் ப ாந் ர த ா ட ல ட 
துல்மு�ம் 70 வருட குத்த-
ல�க்கு வழங்�ப்படடதா� 
முன்னாள் பிரதமர ரணில் 
விக்கிரமசிங்� கூறுவது 
தவக்ன சலபயில்  குறிப் -
பிடட அலம்சசர ரராஹித்த 
அரபகுணவரத்தன, அது 90 
வருடங்�ளுக்கு  சீனாவுக்கு 

விற்பலன கசய்யப்படடுள்ளதா�-
வும் கதரிவித்தார.

அரதரபான்று முன்னாள் பிரத-
மர  ரணில் விக்கிரமசிங்� கூறுவது 
ரபால இது ஒரு சிறு பிர்சசிலன-
யல்ல. அவர�ள் ஆடசியில் இருந் -
திருந்தால் முழு ோடலடயும் விற்-
றிருப்பார�ள் என்றும் அலம்சசர 
கதரிவித்தார.

அரதரவலள முன்னாள் பிரத -
மர ரணில் விக்கிரமசிங்� கூறுவது 
ரபால் ஒரர இரவில் சம்பந்-
தப்படட ஒப்பந்தத்லத 

ரணில் விக்கிரமசிஙகவின் ஆட்சி தோடர்ந்திருந்ோல்:

ரலாரன்ஸ் கசல்வோய�ம்,   
்ம்ஸ் பாஹிம்

 தலலமன்னார இராரமஸ்வரத்-
துக்கி லடயிலான �ப்பல் ரசலவலய 
ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்�ம் உடனடி  
ேடவடிக்ல� எடுக்� ரவணடுகமன 
தமிழ் ரதசியக் கூடடலமப்பு எம். பி  
சாரள்ஸ் நிரமலோதன் ரேற்று பாரா-
ளுமன்்த்தில் கதரிவித்தார.

இந்தியாவில் உள்ள இலங்ல�த் 

தமிழர�ள்  மீள ோடு திரும்ப 
விருப்பம் கதரிவித்துள்ள 
நிலலயில் தலலமன்னார 
இராரமஸ்வரத்துக்கிலடயி -
லான �ப்பல் ரசலவ ஆரம்-
பிக்�ப்பட ரவணடும் என 
கதரிவித்த அவர, இந்தியா 
அதற்கு  தயாரா�வுள்ள 
நிலலயில் எமது அரசாங� 
தரப்பிரலரய அதற்�ான தாமதம் 

நிலவுவதா�வும்  இந்தியத் 
தூதுவர கதரிவித்திருப்ப-
தா� சாரள்ஸ் நிரமலோதன் 
எம்.பி கதரிவித்தார.

பாராளுமன்்த்தில் ரேற்று  
இடம்கபற்் துல்மு�ங்-
�ள் அலம்சசு மற்றும் நீர 
வழங்�ல் அலம்சசு ஆகிய -
வற்றுக்�ான  வரவு 

கசலவுத் திடட குழுநிலல

�னலைன்னார் இராநைஸெரம கப்பல் நசனெ:

எரிவாயு கவடிப்பு கதாடரபில் 
விசாரலண ரமற்க�ாள்ள நியமிக்�ப்-
படட ஜனாதிபதி விசாரலணக் குழு, 
சம்பவங்�ள் பதிவாகிய வீடு�ளுக்-
கு்ச கசன்று ரசாதலன ரமற்க�ாண-
டுள்ளனர.

ோடடின் பல்ரவறு பகுதி�ளில் 
பதிவாகும் எரிவாயு கதாடரபான 
கவடிப்பு�ள் குறித்து ஆராய்ந்து 

அறிக்ல� வழங்குவதற்�ா� எடடு 
ரபர க�ாணட குழுகவான்ல் ஜனா -
திபதி �டந்த 30ஆம் தி�தி நியமித்-
தார.

அதன்படி, குழு உறுப்பினர�ள் 
கபாலிஸாருடன் இலணந்து சம்-
பவங்�ள் பதிவான வீடு�ளுக்கு்ச 
கசன்று ரசாதலன�லள ரமற்க�ாண -
டுள்ளதா�த் கதரியவந்துள்ளது.

க�ாடடாவ, அத்துருகிரிய, ஹன் -
கவல்ல ரபான்் பிரரதசங்�ளில் 
அணலமயில் எரிவாயு கவடித்ததா-
�க் கூ்ப்படும் வீடு�ளுக்கு்ச கசன்று 
அவர�ள் த�வல்�லளப் பதிவு 
கசய்துக் க�ாணடுள்ளனர. 

 அத்துடன் ரமலும் பல இடங்� -
ளுக்கு்ச கசன்று த�வல்�லளப் பதிவு 
கசய்துள்ளலம கதரியவந்துள்ளது.

எரிொயு வெடிபபு சம்பெம;

�லாபூ்ணம் நூருல் அயின் 
ேஜ்முல் ஹுலசன் எழுதிய 
திதுலன தாரக்�ா (மின்னும் 
தாரல��ள்)  சிங்�ள நூலின் 
கவளியீடடு விழா ோலள 4 
ஆம் தி�தி சனிக்கிழலம �ாலல 
10 மணிக்கு க�ாழும்பு அல் 
ஹிதாயா ரதசிய �ல்லூரியின் 
பஹாரதீன் ர�டரபார கூடத்தில் 
ேலடகப் உள்ளது.  இவ கவளி -
யீடடு விழா தின�ரன் பத்திரில� 
பிரதம ஆசிரியர ரத. கசந்தில்ரவல -
வர   தலலலமயில் ேலடகப்வுள்-
ளது. 

  பாராளுமன்் உறுப்பினர�ளான 
ரவூப் ஹக்கீம் பிரதம அதிதியா�-
வும்  இம்தியாஸ் பாக்கீர மாக்�ார, 
�ாதர மஸ்தான் ஆகிரயார  க�ௌரவ 

அதிதி�ளா�வும் �லந்து க�ாள்வார-
�ள்.  நூலின் முதல் பிரதிலய பன்-
னூலாசிரியர திருமதி எம்.ஐ.எப். 
மதீனா உம்மா கபற்றுக் க�ாள்வார. 
முஸ்லிம் சமய பணபாடடலுவல்-
�ள் திலணக்�ள பணிப்பாளர இப் -
ராஹிம் அன்சார சி்ப்பு அதிதியா� 
�லந்து க�ாள்வார.  

்கலாபூஷணம் நூருல் அயின் எழுதிய
திதுலன தாரக்்கா (மின்னும் தாரக்க்கள்) 

ஹம்்பாநரதாடகெ துகைமு்கம் மடடுமன்றி 
முழு �ாடும் விற்்கப்்படடிருக்கும்
அனைச்சர் நராஹி� அந்பகுணெர்�ன சன்பயில் வ�ரிவிபபு
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ேெம்பரில் ைட்டும 4,561 ந்பர் ்பாதிபபு  

சிங்கள நூலின் வெளியீட்டு விழா

பிர�ைருக்கு அனைச்சர் டளஸ வகௌரெம

புத�ளம தில்னலயடியில் சம்பெம
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06
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உடனடியாக ஆரம்பிக்க அரசாஙகம் 
நடேடிக்்க எடுக்க வேண்டும்
ேமிழ் தேசியக் கூட்டலமப்பு எம் பி சார்ள்ஸ் நிர்மைநாேன்

நீணட�ாலமா� இழுபறி 
நிலலயிலுள்ள �ாணி பிர்சசி-
லனக்குத் தீரலவ �ாணபதற்-
�ா�ரவ பிர்சசிலனயிலுள்ள 
�ாணி உரிலமயாளர�லள 
சந்திப்பதற்கு தீரமானித்-
துள்ரளன் என கூறியிருக்-
கும் வடமா�ாண ஆளுேர 
ஜீவன் தியா�ராஜா, ஆளுேர 
கூடடம் ரபாடடு தங்�ள் �ாணிலய 
ரவறு ஒருவருக்கு வழங்�ப்ரபாவ-
தா� சிலர அறிக்ல�யிடடிருக்கின்-
்னர. ஆனால் அவவா்ான ஒரு 
�ருத்லத ோன் கூ்வில்லலகயனவும் 

சடடத்லத மீறி மக்�ளின் 
�ாணி�லள ல�ய�ப்படுத்த 
முடியாது எனவும் ஆளுேர 
கூறியுள்ளார.  இது குறித்து 
ஊட�ங்�ளுக்கு ரமலும் 
அவர கூறியுள்ளதாவது,

30 வருடங்�ளா� �ாணிப் 
பிர்சசிலன என்பது தமிழ் 
மக்�ளுக்கு �ாணப்படுகின்-

்து. சில ரபருக்கு 20 வருடங்�ள் 
சில ரபருக்கு 30 வருடங்�ள் சிலர 
தமது �ாணிலய ரேற்று வலர கதரி-
யாதவர�ளும் உள்ளார�ள்.

அவர�ளுக்கு தமது �ாணி 

ரலாரன்ஸ் கசல்வோய�ம்,   
்ம்ஸ் பாஹிம்

ஹம்பாந்ரதாடலட துல்மு�ம் 
சீனாவுக்கு விற்பலன கசய்யப்பட-
வில்லலகயனவும் அது 70 வருட 
குத்தல�க்ர� வழங்�ப்படடுள்ளதா-
�வும் முன்னாள் பிரதமரும் ஐ.ரத.� 
தலலவருமான  ரணில் விக்ரமசிங்� 
ரேற்று பாராளுமன்்த்தில் கதரிவித்-
தார.

 பாராளுமன்்த்தில் ரேற்று திஸ்ஸ 
அத்தோயக்� எம்.பி முன்லவத்த 
விடயம் ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கும் 
வல�யில் இவவாறு கதரிவித்த 
முன்னாள் பிரதமர ரணில் விக்கிரம-

சிங்�, 
ர வ ண டு க மன் ் ா ல் ,  

ோலளரய சீனாவுடனான 
ஒப்பந்தத்லத ரத்து்ச கசய்து  
ஹம்பாந்ரதாடலட துல்மு-
�த்லத மீளப் கபற்றுக்க�ாள்-
ளவும்   முடியும் என்றும் 
கதரிவித்தார.

ப ா ர ா ளு மன் ் த் தி ல் 
ரேற்று துல்மு�ங்�ள்,  �ப்பற்-
றுல் அலம்சசுக்�ான வரவு கசல-
வுத்திடட குழுநிலல விவாதத்தில் 
உலரயாற்றிய ஐக்கிய மக்�ள் சக்தி 
எம்.பியான திஸ்ஸ அத்தோயக்�,   
�டந்த ேல்லாடசி அரசாங்�த்தில் 

ஹம்பாந்ரதாடலட துல -்
மு�ம் சீனாவுக்கு விற்பலன 
கசய்யப்படடதா�க் குறிப்-
பிடடார.

அவர சலபயில் உலரயாற்-
றிக் க�ாணடிருந்தரபாது, 
குறுக்கீடு கசய்த முன்னாள் 
பிரதமர ரணில் விக்கிரம-
சிங்�, ஹம்பாந்ரதாடலட 

துல்மு�ம் 70 வருட குத்தல�க்ர� 
வழங்�ப்படடுள்ளது என்று உறுதியா-
�த் கதரிவித்தார.

 அது கதாடரபில் ரமலும் கதரி-
வித்த திஸ்ஸ அத்தோயக்� 
எம்.பி,  முன்னாள் பிரதமர

அசாத் சாலிக்கு எதிரா� 
முல்ப்பாடு கசய்த பாரா-
ளுமன்் உறுப்பினர�-
ளுக்கு நீதிமன்்ம் அலழப்-
பாலண விடுத்துள்ளது. 
எதிரவரும் கபப்ரவரி மாதம் 21ஆம் 
தி�தி இவர�லள நீதிமன்்த்தில் ஆஜ-
ராகுமாறு மூன்று பாராளுமன்் உறுப்-

பினர�ளுக்கு க�ாழும்பு 
ரமல் நீதிமன்் நீதிபதி 
அமல் ரணராஜா ரேற்று 
(02) அலழப்பாலண 
விடுத்துள்ளார.

அசாத் சாலிக்கு எதிரா� முல்ப்-
பாடு கசய்திருந்த பாராளு-
மன்் உறுப்பினர�ளான 

ஜனாதிபதி விசார்ை குழு
வீடு வீடாக பசன்று பரிவசாத்ன

அசாத சாலிக்கு எதிராக முனறைப்பாடு;

மூன்று எம்.பிமாருக்கு 
நீதிமன்ை அ்ைப்பா்ை
வ்பப. 21இல் ஆஜராகுைாறு உத�ரவு

ெடக்கில் காணிபபிரச்சினன வ�ாடர்பில்

காணி உரி்மயாளர்க்ள 
சந்திக்கும் ஆளுநர் ஜீேன்

 ஹம்பாந்ந�ாட்னட துனறைமுகம;

சீனாவுக்கு 70 வருெ குத்தக்கக்ர்க வழங்்கல்  
விறகப்படவில்லை என்கிறார் ரணில்
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அரசாங்க சசவையில் இவைத்துக் க்காள்-
ளப்பட்ட ்பட்டதாரி்களுக்கு நிரநதர நியம-
னம் ைழங்கப்ப்டவுள்ளது. ்பாராளுமன்றத் -

தில் ்க்டநத ைாரம் உவரயாற்றிய மா்காை சவ்ப்கள் 
மற்றும் உள்ளூராடசி சவ்ப்கள் இராஜாங்க அவமச்-
சர் கராஷான ரைசிங்க இநத த்கைவைத் கதரிவித்-
துள்ளார்.

அரசாங்கத்தின இநத முடிவின்படி 58 ஆயிரம் ்பட -
்டதாரி்கள் அரசாங்க சசவையில் நிரநதர நியமனம் 
க்ப்றவுள்ளனர். அரச சசவையில் இவைாறு நிரநதர 
நியமனம் க்ப்றவிருக்கின்ற ்பட்டதாரி்கள் மாதாநத 
சைதனமா்க 41 ஆயிரம் ரூ்பாவை க்பறுைகரனவும் 
இராஜாங்க அவமச்சர் கராஷான ரைசிங்க குறிபபிட -
டுள்ளார்.

்க்டநத 2015 ஆம் ஆண்டுக்குப பினனர் சசவையில் 
சசர்க்்கப்பட்ட ்பட்டதாரி்கள் 58 ஆயிரம் ச்பருக்ச்க 
நிரநதர நியமனம் கிவ்டக்்கவுள்ளது. அரச சசவையில் 
இதுைவர நிரநதரமாக்்கப்ப்டாமல் உள்ள ்பட்டதாரி்க -
வளப க்பாறுத்தைவர இநதச் கசய்தி மகிழ்ச்சி தருை -
தாகும். க்காவிட கதாற்று ்பரைல் ்காரைமா்க நாடடின 
சதசிய க்பாருளாதாரத்தில் க்பரும் ்பாதிபபு்கள் ஏற்்பட -
டுள்ள ச்பாதிலும், அரசாங்கம் ்பட்டதாரி்கள் வி்டயத்-
தில் இவைா்றான தீர்மானத்வத சமற்க்காண்்டவத 
்பாராட்டாமலிருக்்க முடியாது.

்பட்டம் க்பற்்ற இவளஞர், யுைதி்கள் தங்களுக்கு 
அரசாங்க சைவைைாய்பபுக் ச்காரி ்க்டநத ்காைத்தில் 
நாக்டஙகும் கதா்டர்ச்சியா்கப ச்பாராட்டங்கவள ந்டத்தி 
ைநதுள்ளனர். ஆனால் முனவனய அரசாங்கங்கள் 
்பட்டதாரி்களுக்கு அரசாங்க சைவைைாய்பபு ைழஙகும் 
வி்டயத்தில் ச்பாதிய ்கைனம் கசலுத்தியதில்வை. இதன 
்காரைமா்க ்கடுவமயான விரக்தி நிவைவமக்கு உட்பட-
டிருநத ்பட்டதாரி்களுக்கு அரசாங்க சைவைைாய்பபு 
ைழஙகுைதில் ஜனாதி்பதி ச்காட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ தவை-
வமயிைான அரசாங்கசம உரிய ்கைனம் கசலுத்தியது.

சைவைைாய்பபு கிவ்டக்்காததன ்காரைமா்க 
இவளஞர், யுைதி்கள் அவ்டநதுள்ள சைதவன, விரக்தி 
கதா்டர்்பா்க உைர்வுபூர்ைமா்க புரிநது க்காண்்டைர் 
ஜனாதி்பதி ச்காட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ ஆைார். அதனா-
சைசய நாடடின ஜனாதி்பதியா்கப ்பதவிசயற்்றதும் 
அபபிரச்சிவனக்குத் தீர்வு ்காண்்பதில் அைர் உ்டனடிக் 
்கைனம் கசலுத்தினார். ்பட்டதாரி்களான ்பல்ைாயிரக் -
்கைக்்கான இவளஞர்்களும் யுைதி்களும் அரசாங்க 
நியமனத்வதப க்பற்றுக் க்காண்்டனர். அைர்்களின 
்கனவு்கள் ஈச்டறின, விரக்தியும் நீஙகியது.

நியமனம் கிவ்டத்ததும் அைர்்கள் குவ்றநத 
கதாவ்கக் க்காடுப்பனவைசய க்பற்று ைநதனர். அைர்-
்களுக்கு நிரநதர நியமனம் கிவ்டத்ததும் மாதாநதம் 
41 ஆயிரம் ரூ்பாவைப க்பற்றுக் க்காள்ளப ச்பாகின -
்றனர். அரசாங்கத்தின இநத முடிைானது சமற்்படி 
்பட்டதாரி்களின நம்பிக்வ்கயான எதிர்்காைத்துக்கு-
ரிய சி்றநத அடித்தளமா்கசை விளஙகுகின்றது. அரசு 
தங்கள் மீது க்காண்டுள்ள அக்்கவ்றவயயும், நாடடு 
மக்்களுக்கு தாங்கள் ஆற்்ற சைண்டிய ்க்டவம்கவள -
யும் முழுவமயா்க உைர்நதைர்்களா்க ்பட்டதாரி்கள் 
தங்களது சசவைவயத் கதா்டர்ைசத அைசியம்.

இசதசைவள அரசாங்க சைவைைாய்பக்பன்பது 
எமது நாடவ்டப க்பாறுத்தைவர அவனத்து இவளஞர், 
யுைதி்களின ்கனைா்க உள்ளது. இக்்கனவு அக்்காைம் 
முதல் இனறுைவர கதா்டர்நது க்காண்ச்ட ைருகின்றது. 
எவைா்றாைது அரசாங்க சைவைைாய்பக்பானறில் 
இவைநது க்காள்ள சைண்டுகமனச்ற இவளஞர், 
யுைதி்கள் ்கனவு ்காண்கின்றனர். இதற்குக் ்காரைம் 
நாடடுக்கும், நாடடு மக்்களுக்கும் ்பணியாற்்ற சைண் -
டுகமன்ற இைடசியமல்ை.

தங்களது ைாழ்க்வ்கவய க்பாருளாதார ரீதியில் 
ஸ்திரப்படுத்திக் க்காள்ள சைண்டுகமன்பதற்்கா்கசை 
இவளஞர், யுைதி்கள் அரசாங்க சைவைைாய்பவ்ப 
விரும்புகின்றனர். அரசாங்க சசவையில் இருநது 
ஓய்வு க்பறும் ்காைம் ைவர முழுவமயான மாதாநத 
சம்்பளம் க்ப்றைாம். ஓய்வு க்பறும் சைவளயில் 
கமாத்தக் க்காடுப்பனகைானவ்றப க்ப்ற முடியும். 
அதன பினனர் இறுதிக் ்காைம் ைவர மாதாநத ஓய்-
வூதியம் க்ப்றைாம். ஓய்வூதியமானது ைாழ்க்வ்கத் 
துவைக்கும் உரித்துவ்டயதாகின்றது.

இவைா்றான ைரபபிரசாதங்கவளக் ்கருத்திற் 
க்காண்ச்ட இவளஞர், யுைதி்கள் அரசாங்க சைவை -
ைாய்பவ்ப ்கனவு ்காண்கின்றனர். ஆனால் மற்க்றாரு 
பு்றத்தில் அரசாங்க சைவைைாய்பவ்பப பு்றக்்கணித்த -
்படி தனியார்துவ்ற்களில் கதாழில் புரிநது அதி்க ைரு-
மானம் ஈடடுகின்றைர்்கள் அசந்கம் ச்பர் உள்ளனர். 
சுயமா்க கதாழில் ைாய்பவ்ப ஏற்்படுத்திய்படி க்காடி்கட-
டிப ்ப்றப்பைர்்களும் உள்ளனர்.

அரசுக்கு நி்கரா்க தனியார் கதாழில்துவ்றயானது 
இனறு ைளர்ச்சி க்பற்று விட்டது. ஊழியர் சசமைா்ப 
நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்வ்க நிதியம், ்பணிக்க்காவ்ட 
ஆகியன தனியார்துவ்றயினருக்கு உள்ள ைரபபிரசா-
தங்களாகும். தனியார் துவ்ற்களில் ்பணியாற்றும் 
சுயமான நிதிநிர்ைா்கம் கதரிநதைர்்கள், தங்களது 
ஓய்வுக் ்காைத்தின பினனர் க்பாருளாதார கநருக்்கடி-
யினறி ைாழ்ைவதயும் நாம் ்காண்கினச்றாம். அரசாங்க 
சைவைைாய்பவ்ப துச்சமா்க மதிப்பைர்்களால் மடடுசம 
இவைகயல்ைாம் சாத்தியமா்க வி்டயங்களாகும்.

எமது நாடடிலும் இவளஞர், யுைதி்களின சிநதவன-
யில் மாற்்றம் ஏற்்படுைது அைசியம். அரசாங்க துவ்ற 
சைவைைாய்பபு மாத்திரசம ைாழ்வில் ைசதிைாய்ப -
பு்கவள ஏற்்படுத்துகமன்ற ்கனவிலிருநது அைர்்கள் 
விடு்ப்ட சைண்டும். இனவ்றய உைகுக்கு ஏற்்ற விதத் -
தில் ்கல்வித் தவ்கவம்கவள விருத்தி கசய்தைாறு 
நவீன உைகுக்கு அைர்்கள் தங்கவள தயார் கசய்து 
க்காள்ள சைண்டியது ்காைத்தின ்கட்டாயம் ஆகும்.

35, டி. ஆர். விஜயைர்தன மாைத்வத, க்காழும்பு- - 10

த்பால் க்படடி இைக்்கம் : 834
கதாவைச்பசி இைக்்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

க்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர மு்காவமயாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி ைரு்டம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிவ்ற 27
பிைை ைரு்டம் ்கார்த்திவ்க மாதம் 17ம் நாள்  கைள்ளிக்கிழவம
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இளைஞர், யுவதிகளின் உளைஙகளில்
நவீன சிந்தளன மாற்றம் அவசியம்

ஒருவரின் உணர்ச்சி, மனத்தைப் ப�ொறுதது அ்மயும்.
அவர் இப்�டிப்�ட்டவர் என்று அளந்து ப�ொலவது
அவர் ச�ர்ந்திடும் கூட்டத்தைப் ப�ொருதது அ்மயும்.

மனத்தானாம் மாநதர்க் குைர்ச்சி இனத்தானாம்  
இனனான எனப்படுஞ் கசால்

பின்தங்கிய கிராம மக்களின வாழவா்தாரத்்த  
மமம்படுததும திட்டததில் 53 ம்பருககு உ்தவி்கள்

இந்தியாவுககுள்ளும மு்தனமு்தலா்க
ஊடுருவியது ஒமிக மரான ்வரஸ்!

பின்தைங்கிய கிரொமிய பிரசதை�ங்்க-
ளில வொழும் மக்களின் வொழ்-
வொதைொரத்தை ்கடடிபயழுப்பும் 

ச�ொககில பின்தைங்கிய பிரசதை� அபிவி-
ருததி, வீடடு விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் 
சிறு ப�ொருளொதைொர �யிர்ச்ப�ய்்க சமம் -
�ொடடு இரொஜொங்்க அ்மச்�ர் �தைொசி -
வம் வியொசேந்திரனின் வழி்கொட்டலின் 
கீழ் ச்கொற்ளப்�ற்று பதைற்கு கிரொன் 
பிரசதை� ப�யலொளர் பிரிவில பதைரிவு ப�ய-
யப்�ட்ட �யனொளி்களுககு ்கொல�்்ட 
வளர்ப்புத திட்டததில ஆடு்கள் ப�ற்றுக 
ப்கொடுககும் நி்கழ்வு அண்மயில �்்ட-
ப�ற்றது. கிரொன் பிரசதை� சதைவபுரம் 
�ன�மூ்க நி்லய ச்கடச�ொர் கூ்டததில 
இரொஜொங்்க அ்மச்�ர் �தைொசிவம் வியொ-
சேந்திரன், ச்கொற்ளப்�ற்று பதைற்கு 
கிரொன் பிரசதை� ப�யலொளர் ரொஜ் �ொபு 
மற்றும் ்கம�ல தி்ணக்கள அதி்கொரி்கள் 
என �லரின் �ங்கு�ற்றலில 53 �யனொளி்க-
ளுககு 120 ஆடு்கள் ப�ற்றுக ப்கொடுககும் 
நி்கழ்வு அண்மயில இ்டம்ப�ற்றது.   

இந்நி்கழ்வில இரொஜொங்்க அ்மச்�ர் 
�தைொசிவம் வியொசேந்திரன் ்கருததுத பதைரி-
விக்்கயில "எதிர்்கொல �முதைொயத்தை 
ச�ொ�ொககு நி்றந்தை ஒரு �முதைொயமொ்க 
்கடடிபயழுப்புவது �மது ்க்ட்மயொ்க 
இருககின்றது. இன்்றய சூழ்நி்லயில 
�ொம் உடப்கொள்ளும் உணவுப் ப�ொருட-
்கள் அதி்க �ச்சுத தைன்்ம உ்்டயதைொ்கசவ 
்கொணப்�டுகின்றன. இதை்னக ்கருததிற் 
ப்கொணச்ட இன்்றய அர�ொங்்கததினொல 
்கமதபதைொழில �ங்்கங்்க்ள ஒன்றி்ணதது 
ச�தைனப் ��்ள உற்�ததி்ய ஊககுவிக-
கும் சவ்லத திட்டங்்கள் முன்பனடுக-
்கப்�டடு வருகின்றன. ச�தைனப் ��்ள 
�யன்�ொடு மு்றயினொல எமது எதிர்்கொல 
�முதைொயம் �ொது்கொக்கப்�டும் மி்கவும் 
ஆசரொககியமொன �முதைொயமொ்க உருவொகும் 
என்ற தூரச�ொககு சிந்தை்னயு்டன் அர�ொங்-
்கம் �லசவறு அபிவிருததித திட்டங்்கள் 

கிரொமிய மட்டததில முன்பனடுக்கப்-
�டடு வருகின்றன. கிரொமிய மட்டத-
தில உற்�ததித து்றயில தைனி��ர் 
ப�ொருளொதைொர ்கட்ட்மப்பும் சமம்�-
டுததைப்�டுவதைொல அந்தைக கிரொமம் தைன்-
னி்றவு அ்்டயும். கிரொமங்்கள் அபிவி-
ருததி ப�யவதைன் ஊ்டொ்க �மது �ொடடின் 

ப�ொருளொதைொர ்கட்ட்மப்பும் உற்�ததி 
து்ற �ொர்ந்து அபிவிருததி அ்்டகின்றது 
இதைற்்கொ்கசவ அரசின் வரவு ப�லவுத திட-
்டததில கிரொம மட்டததில ப�ொருளொதைொ-
ரத்தை அபிவிருததி ப�யவதைற்்கொ்க அதி்கள-
வொன நிதி ஒதுககீடு ப�யயப்�டடுள்ளது. 

எதிர்வரும் ஆணடில பின்தைங்கிய கிரொமிய 
பிரசதை�ங்்களில வொழும் மக்களின் வொழ்-
வொதைொரத்தை ்கடடிபயழுப்பும் ச�ொககில 
எனது பின்தைங்கிய பிரசதை� அபிவிருததி 
வீடடு விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் சிறு 
ப�ொருளொதைொர �யிர்ச்ப�ய்்க சமம்�ொடடு 
அ்மச்சின் ஊ்டொ்க ஆடு வளர்ப்பு திட-
்டததுக்கொ்க 19500 குடும்�ங்்க்ள இலககு 
்வதது 500 மிலலியன் ரூ�ொ ஒதுககீடு 
ப�யயப்�டடுள்ளது. மக்களின் வொழ்வொ-
தைொரத்தை சமம்�டுததுவதைற்்கொ்க ச்கொழி 
வளர்ப்பு திட்டததிற்்கொ்க 12 187 குடும்-
�ங்்க்ள இலககு்வதது 300 மிலலியன் 
ரூ�ொ நிதி ஒதுககீடு ப�யயப்�டடுள்ளது. 
இவவொறு ஒதுககீடு ப�யயப்�டடுள்ள 
நிதியில மட்டக்களப்பு மொவட்டததின் 14 
பிரசதை� ப�யலொளர் பிரிவு்களிலும் உள்ள 
கிரொமிய மக்களின் ப�ொருளொதைொர மட-
்டத்தை சமம்�டுததுவதைற்்கொ்க 200 மிலலி-
யனுககும் அதி்கமொன பதைொ்்க ்கொல�்்ட 
வளர்ப்புத திட்டததுக்கொ்க ஒதுககீடு ப�ய-
யப்�டடுள்ளது" என குறிப்பிட்டொர்.

இந்தியொவில 2 ச�ருககு ஒமிக 
சரொன் ்வரஸ் இருப்�து ்கண-
்டறியப்�ட்ட்தை மததிய அரசு 

ச�ற்று உறுதி ப�யதுள்ளது. இதுகுறிதது 
மததிய அரசு பவளியிடடுள்ள அறிக்்க -
யில, '�லசவறு �ொடு்களிலிருந்து வந்தை 10 
ச�ருககு ப்கொசரொனொ ச�ொதை்ன ப�யயப் -
�ட்டது. அதில இருவருககு ப்கொசரொனொ 
இருப்�து பதைரியவந்தைது. இ்தையடுதது 
அது ஒமிக சரொனொ என ச�ொதை்ன ப�யதை 
ச�ொது அ துஒமிக சரொன் என பதைரியவந் -
தைது. அவர்்கள் இருவரும் ்கர்�ொ்ட்கொ மொநி -
லத்தைச் ச�ர்ந்தைவர்்கள். ஒருவருககு 65 
வயது, இன்பனொருவருககு 45 வயது. 
இருவரும் தைனி்மப்�டுததைப்�டடுள்ள -
னர்' எனத பதைரிவிக்கப்�டடுள்ளது.

ஒமிகசரொன் ப்கொசரொனொ ்வரஸ் 
குறிதது உல்கசம அச்�ததில 
உள்ளது. பதைன்னொபிரிக்கொவில 
முதைன் முதைலொ்க ்கண்டறியப்�ட-
டுள்ள இந்தை வ்்க ப்கொசரொனொ, 
ஐசரொப்பிய �ொடு்களிலும் சவ்கமொ்க 
்கொல �திதது வருகிறது.

ஒமிகசரொன் �ரவலொல பதைன் 
ஆபிரிக்கொவில சவ்கமொ்க 
ப்கொசரொனொ பதைொற்று �ொதிப்பு அதி-
்கரிதது வருகிறது. இந்தை நி்லயில, 
ஒமிகசரொன் ப்கொசரொனொ �ொதிப்பு 
ப�ரும்�ொலும் மிதைமொன �ொதிப்பு்க-
்ளசய ஏற்�டுததுகின்றன என பதைன் ஆபி-
ரிக்க மருததுவர் உன்ப�ன் பிள்்ளய பதைரி-
விததுள்ளொர்.

ஒமிகசரொன் ப்கொசரொனொ �ொதிப்பு 
அதிமொ்க ்கொணப்�டும் ்கவுதைங் மொ்கொணத-
தில மருததுவரொ்க �ணியொற்றி வரும் 
உன்ப�ன் பிள்்ளய இது �ற்றி கூறியதைொ-
வது:

தைற்ச�ொது மிதைமொன �ொதிப்பு்கசள ஏற்-
�டடு இருககின்றன.

பதைன் ஆபிரிக்கொவில �மீ�ததில பதைொற்று 
�ொதிததைவர்்களில ப�ரும்�ொலொசனொர் 
20 மற்றும் 30 வயதில இருப்�வர்்கசள. 
இந்தை வயது வரம்பில உள்ளவர்்களுககு 
ப்கொசரொனொ அறிகுறி்கள் மிதைமொ்கசவ 
இருந்து வருவதைொ்க மருததுவர்்கள் பதைரிவித-
துள்ளனர்.  

இசதைசவ்ள ப்கொசரொனொ ்வரஸின் 
்கவ்லககுரிய புதிய ஒமிகசரொன் திரிபு ்கன-
்டொவில முதைன் முதைலில உறுதிப்�டுததைப்-
�டடுள்ளது. ஒமிகசரொன் திரிபு ்வரஸொல 
�ொதிக்கப்�ட்ட இருவர் ்க்டந்தை ஞொயிற்-
றுககிே்ம தை்ல�்கர் ஒட்டொவொவில உறு-
திப்�டுததைப்�ட்டதைொ்க ஒன்்டொறிசயொவின் 

சு்கொதைொர அ்மச்�ர் கிறிஸ்டின் எலியட 
பதைரிவிததைொர்.�ொதிக்கப்�ட்ட ��ர்்கள் ்�ஜீ-
ரியொவிலிருந்து �யணம் ப�யதைவர்்களொவர். 
அவர்்கள் இருவரும் தைனி்மப்�டுததைப்�ட-
டுள்ளனர்." 

இவவொறு அவர் பதைரிவிததைொர்.
ஒமிகசரொன் திரிபு �ரவல பதைொ்டர்�ொன 

அச்�ங்்க்ள அடுதது பதைன்னொபிரிக்க பிரொந்-

தியததில உள்ள �ல �ொடு்களுக-
்கொன எல்லக ்கடடுப்�ொடு்க்ள 
்கன்டொ விரிவு�டுததியது. எனினும் 
இந்தைப் �டடியலுககுள் ்�ஜீரியொ 
உள்ள்டக்கப்�்டவில்ல. ஒமிக-
சரொன் திரிபில இருந்து ்கசனடியர்-
்க்ளப் �ொது்கொக்க சிறந்தை தீர்வு 
அது ்கசனடிய எல்லககுள் நு்ே-
யொமல தைடுதது நிறுததுவதைொகும். 
இந்நி்லயிலபவளி�ொடு்களில 

இருந்து வரும் அ்னததுப் �யணி்களுக-
கும் விமொன நி்லயததிசலசய ச்கொவிட 
�ரிச�ொதை்ன்க்ள சமற்ப்கொள்ள மததிய 
அர்� �ொங்்கள் பதைொ்டர்ந்து வலியுறுதது-
கிசறொம் என ஒன்்டொறிசயொவின் சு்கொதைொர 
அ்மச்�ர் கிறிஸ்டின் எலியட கூறினொர். 

ஒமிகசரொன் திரிபு ்வரஸ் மி்கவும் சவ்க-
மொ்கப் �ரவக கூடியபதைன ஆரம்� ்கட்ட 
தைரவு்கள் பவளிப்�டுததுவதைொ்க ்கன்டொவின் 
ப�ொது சு்கொதைொர நிறுவனம் பதைரிவிததுள்-
ளது. எனினும் இது பதைொ்டர்�ொன சமலதி்க 
ஆயவு்கள் �ர்வசதை� அளவில பதைொ்டர்ந்து 
சமற்ப்கொள்ளப்�டடு வருவதைொ்க ்கன்டொ 
ப�ொது சு்கொதைொர நிறுவனம் குறிப்பிடடுள்-
ளது.

அபமரிக்கொவின் நியூ சயொர்க ்கவர்னர் 
ச்கததி ச�ொச்சுல, தைங்்களு்்டய மொ்கொ-
ணததில ப்கொசரொனொ �ொதிப்பு அதி்கரிப்பு 
மற்றும் ப்கொசரொசனொ சவரியன்ட ஒமிக 
சரொன்  மொ று�ொடடின் அச்சுறுததைல ்கொரண-
மொ்க வு ம்  அ வ�்கொல நி்ல்ய அறிவிப்�-
தைற்்கொன நிர்வொ்க உததைரவில ்்கபயழுததிட-
்டொர்.

இதுகுறிதது ்கவர்னர் ச்கததி ச�ொச்சுல 

டவிட்டரில பவளியிடடிருககும் அறிக்்க-
யில, "தைற்ச�ொது இருககும் குளிர்்கொலததில 
ப்கொசரொனொ �ரவல அதி்கரிததிருப்�்தை 
�ொங்்கள் பதைொ்டர்ந்து ்கண்கொணிதது வரு-
கிசறொம். நியூ சயொர்க மொநிலததில புதிய 
ஒமிகசரொன் மொறு�ொடு இன்னும் ்கண்டறி-
யப்�்டவில்ல என்றொலும், �ல �ொடு்க-
ளில சவ்கமொ்கப் �ரவி வருகிறது. இதைனொல 
அரசு சு்கொதைொர �லதது்றககு உதைவ இன்று 
�ொன் ஒரு நிர்வொ்க ஆ்ணயில ்்கபய-
ழுததிடச்டன். ப்கொசரொனொவின் அடுததை 
திரி�ொன ஒமிகசரொன் �ம்்ம ப�ருங்குவ-
தைற்குள் �ொம் முன்பனச்�ரிக்்கயொ்க இருக்க 
சவணடும் என்றும், மருததுவம்ன்க்ளத 
தையொர் நி்லயில ்வததிருக்க சவணடும் 
என்றும் குறிப்பிடடிருககிறொர்.

இந்தை �்டவடிக்்கயின் மூலம், பதைொற்-
றுச�ொ்ய எதிர்ததுப் ச�ொரொடுவதைற்்கொன 
�கதி்ய வி்ரவொ்கப் ப�ற முடியும், 
என்றும் அவர் கூறியிருககிறொர்.

முன்னதைொ்க, உல்க சு்கொதைொர நிறுவனம் 
இதுபதைொ்டர்�ொ்க பவளியிடடிருந்தை அறிக-
்்கயில, ப்கொசரொனொவின் புதிய திரிபு 
மி்க அ�ொய்கரமொனது. இந்தை மொறு�ொடு 
அதி்க எணணிக்்கயிலொன பிறழ்வு்க்ளக 
ப்கொணடிருககிறது, மற்ற ப்கொசரொனொ திரிபு-
்களு்டன் ஒப்பிடும் ச�ொது, இந்தை மொறு�ொட-
டின் மூலம் மீணடும் பதைொற்று ஏற்�டுவதைற்-
்கொன அதி்க ஆ�தது இருப்�தைொ்க ஆரம்� 
�ொன்று்கள் பதைரிவிககின்றன. இந்தை மொறு-
�ொடடின் எணணிக்்கயொனது சுமொரொ்க 
பதைன்னொபிரிக்கொவின் அ்னதது மொ்கொணங்-
்களிலும் அதி்கரிதது வருவதைொ்கத பதைரிகிறது 
என்று கூறியிருந்தை்ம குறிப்பி்டததைக்கது.

-இரா.சுசரஷ்குமார்...?
(இராஜாஙக அளமச்சரின்

ஊடக இளைப்ாைர்)

வெளிநாட்டிலிருந்து 
ெந்து சேரந்்த கரநாடக 
மாநிலத்தெர இருெரில் 
கண்டுபிடிப்பு!

இராஜாஙக அமமசேர ே்தாசிெம்
வியாசேந்திரனின் ெழிகாட்டலில்
கிரான் பிரச்தே மககளுகவகன
120 ஆடுகள் ெேஙகிமெப்பு



செயலகத்தின் ககோட்ட எல்லக்குள் 
பிறந்த இலங்கயினர் பிறப்புச் ெோன்றி்த-
ழில அப்்பகுதியின் ககோட்டச் செயலகத்தின் 
ஊ்டோக மோறறம் செய்வ்தறகு ்தகுதியோன்வர்-
கள் ஆ்வர். விண்ணப்்ப்தோரி 21 ்வயதுக்கு 
கமற்பட்ட்வரோக இருந்தோல நீஙகள் உஙக-
ளுக்கோக விண்ணப்பிக்கலோம். 21 ்வயதுக்கு 
கீழ் இருந்தோல விண்ணப்்பத்்்த ்போதுகோ்வ-
லர் விண்ணப்பிக்க க்வணடும்.

உ்தோர்ணமோக பின்்வரும் நி்பந்த்னகளில 
கீழ் ெோன்றி்தழில மோறறம் செயயலோம்:

பிறப்பு ெோன்றி்தழிலுள்்ள ்த்வ்ற திருத்்தல, 
ச்பயரில மோறறம் செய்தல, பிறப்பு ெோன்றி்த-
ழில ்தந்்த ச்பய்ர கெர்த்்தல.

பிறப்்்ப ்பதிவு செய்த பின்னர் ச்பறகறோர்-
கள் திரும்ணம் செயதிருந்தோல, பிறப்பு ெோன்றி-
்தழில அத்்தக்வலக்்ள ஏறறிக் சகோள்்ளலோம்.

ஒரு ்தனிமனி்தர் ்தன்னு்்டய ச்பய்ர 
மோறறவிரும்பினோல, அ்வர் மோறற விரும்-
பும் ச்பய்ர உள்ளூர் நோளி்தழில பிரசுரித்-
திருக்க க்வணடும். மோறறப்்பட்ட ச்பய்ர 
ஒரு ்வரு்டம் முழு்வதுமோக ்பயன்்படுத்திய 
பின்னர் ்தன்னு்்டய ச்பய்ர மோறறிய-
்தறகோன நிரூ்ப்ணம் மறறும் அ்தறகு ெம்்பந-
்தப்்பட்ட இ்்ணப்பு ஆ்வ்ணஙக்்ளயும் 
ஒப்்ப்்டத்து புதி்தோக மோறறப்்பட்ட பிறப்பு 
ெோன்றி்த்ைப் ச்பறறுக் சகோள்்ளலோம்.

சமர்ப்பிக்கும் முறைகள்:-
-விண்ணப்்ப்தோரர் விண்ணப்்பப்்படி்வத்்்த 

விெோர்்ணப் பிரிவு அலலது ச்தோ்டர்்போன 
ககோட்ட செயலக ்பதி்வோ்ளரி்டமிருநது 
ச்பறலோம். விண்ணப்்ப்தோரர் விண்ணப்்ப ்படி-
்வத்்்த ்தயோரித்து பூர்த்தி செயயும் க்போது பின்-
்வரும் வி்டயஙக்்ளக் க்வனிக்க க்வணடும். 
இ்்ணப்பு ஆ்வ்ணஙகள் ்வருமோறு:-

விண்ணப்்ப்தோரர் 18 ்வயதுக்கு கு்ற்வோக 
இருந்தோல க்வணடுககோள் கடி்தம், ச்பற-
கறோரின்  திரும்ண ெோன்றி்தழின் பிரதி, ்தற-
க்போ்்தய பிறப்பு ெோன்றி்தழின் பிரதி, ்தந்்த 
/ ்தோய பிறப்பு ெோன்றி்தழ், ச்பறகறோரின் 
திரும்ணச் ெோன்றி்தழ், கிரோம கெ்வகர் ெோன்று 
அளித்்த கடி்தம், விண்ணப்்ப்தோரர் ்போ்டெோ்ல 
மோ்ண்வரோகவிருந்தோல ்போ்டெோ்லயின் 
ெோன்று கடி்தம், ்தோய / ்தந்்த / அலலது ்போது-
கோ்வலரி்டமிருநது கடி்தம்

க்வண்டப்்படும் மோறறமோனது 
விண்ணப்்ப்தோரரின் ச்பயர் மோறற-
சமன்றோல கமலும் விண்ணப்்ப்தோ-
ரர் 18 ்வயதுக்கு கமற்பட்ட்வரோக 
இருந்தோல பின்்வரும் ஆ்வ்ணஙக-
்்ளயும் கூடு்தலோகச் கெர்த்து ெமர்ப்-
பிக்க க்வணடும்:

்பத்திரி்கயின் வி்ளம்்பரம், கிரோம கெ்வகர் 
ெோன்று அளித்்த கடி்தம், ெககோ்தரர் மறறும் 
ெககோ்தரிகளின் ச்பயர்களு்டன் கூடியப் 
பிறப்பு ெோன்றி்தழ்கள் (ச்போருநதியிருந்தோல), 
திரும்ண ெோன்றி்தழ் மறறும் குைந்்தகளின் 
பிறப்புெோன்றி்தழ்(திரும்ணமோகியிருந்தோல), 
க்தர்்தல ்படடியல, அ்்டயோ்ள அட்்ட, 
்வஙகி ஆ்வ்ணஙகள், க்வ்ல ெோன்றி்தழ், 
மோறறிய ச்பயர் உள்்ள ்ப்ணம் செலுத்திய 
ரசீது, நிரூ்ப்ணத்திறகோக க்வறு ஏக்தனும் 
ஆ்வ்ணஙகள், விண்ணப்்பத்்்த ஒப்்ப்்டத்-

்தல: விண்ணப்்ப்தோரர் ்பதி்வோ்ளரி்டம் கநர-
டியோகச் ெமர்ப்பிக்க க்வணடும் அலலது 
்பதி்வோ்ளரின் முக்வரியி்டப்்பட்ட ்த்போல 
முத்தி்ர ஒட்டப்்பட்ட உ்றயு்டன் ்த்போலில 
அனுப்்ப க்வணடும்.

குறிப்பு:
விண்ணப்்பத்்்த ்பதிவு அஞெலில 

மடடுகம அனுப்்ப க்வணடும். மோறறம் 

செயயப்்பட்டப் பிறப்புச் ெோன்றி்தழ் விண -
்ணப்்ப்தோரருக்கு அஞெல மூலம் அனுப்்பப்-
்படும்.

்படிப்்படியோன ்வழிமு்றகள் (்தறச்போ-
ழுது உள்்ள பிறப்புச் ெோன்றி்த்ை திருத்்தம் 
செய்தல)

்படி 1: பிறப்புச் ெோன்றி்தழில திருத்்தம் 
செய்வ்தோய இருந்தோல விெோர்்ணப் பிரிவு 
அலலது ககோட்ட செயலக ்பதி்வோ்ளரி்ட-
மிருநது ெம்்பந்தப்்பட்ட விண்ணப்்பப்்படி-
்வத்்்தப் ச்பறு்தல க்வணடும்.

குறிப்பு:
்வயது மறறும் மோறறத்திறகு க்த்்வப்்படும் 

வி்பரத்்்த ச்போறுத்து ்படி்வ வி்பரப் பிரிவில 
சகோடுக்கப்்படடுள்்ள ச்பற க்வணடிய ்வ்க 
மோறு்படும்.

்படி 2: விண்ணப்்ப்தோரர் விண்ணப்்பப்்படி-
்வத்்்தத் ்தயோரித்து பூர்த்தி செய்தல 
க்வணடும்.

்படி 3: விண்ணப்்ப்தோரர் க்த்்வயோன 
ஆ்வ்ணஙக்்ள ்தயோரித்்தல க்வணடும்.

குறிப்பு:
விண்ணப்்ப்தோரரு்்டய ்வய்்த 

மறறும் மோறறத்திறகு க்த்்வப்்படும் 
வி்பரத்்்த ச்போறுத்து ெமர்ப்பிக்கும் மு்றப் 
பிரிவில சகோடுக்கப்்படடுள்்ள க்த்்வயோன 
இ்்ணப்பு ஆ்வ்ணஙகள் மோறு்படும்.

 ்படி 4: விண்ணப்்பத்்்த ககோட்ட செய-
லகத்திறகு அஞெல மூலம் அனுப்பு்தல 
க்வணடும் அலலது ககோட்ட செயலகத்தில 
உள்்ள ்பதி்வோ்ளரி்டம் கநரடியோகக்வோ ஒப்்ப-
்்டத்்தல க்வணடும்.

குறிப்பு:
விண்ணப்்பத்்்த அஞெல மூலமோகக்வோ  

கநரடியோகக்வோ முத்தி்ரயி்டப்்பட்ட 
உ்றயின் மூலம் ்வைஙக க்வணடும்.

்படி 5: ககோட்ட செயலகம்_ விண்ணப்்பத்-
்்தப் ச்பறறு செயலமு்றப்்படுத்தி மறறம் 
ஏறறுக் சகோள்்ளக் கூடிய க்த்்வயோன ஆ்வ-
்ணஙக்்ளயும் ெரிப்்போர்த்்தல.

்படி 6: விண்ணப்்ப்தோரர் பிறப்புச் ெோன்றி-
்த்ை ்த்போல மூலம் ச்பறு்வோர்.

குறிப்பு :
விண்ணப்்ப்தோரர் நிரோகரிக்கப்்பட்டோல, 

்பதி்வோ்ளர் விண்ணப்்பத்்்த அஞெல 
மூலமோக விண்ணப்்ப்தோரருக்கு அனுப்பி, 
அ்தறகுரிய கோர்ணஙக்்ளயும் குறிப்பிடு்தல 
க்வணடும்.

சசயல் முறை காலக்சகடு:
புதிய பிறப்பு ெோன்றி்தழ்கள் ்தயோர் செய -

யப்்படடு 2 அலலது 3 நோடகளுக்குள் 
விண்ணப்்ப்தோரருக்கு அனுப்்பப்்படும். 
்தோயின் ச்பய்ர மோறறு்வ்தறகு, ்தந்்தயின் 
ச்பய்ர திருத்து்தல அலலது ச்பறகறோர்-
கள் திரும்ணமோன்வர்கள் என்்ப்்த பிறப்-
புச் ெோன்றி்தழில கெர்ப்்ப்தறகு முத்தி்ர ்வரி 
ரூ்போ 5.
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இன்று நாம் ொழ்கின்ை சூழலில் 'அஙகவீனர்' 
என நம்மால் அறையாளம் காணப்்படுகின்ைெர்க-
ளில் பிைப்்பால் குறைவுகளளாடு பிைந்தெர்களும், 
நிறைொன மானிைத்தின் ென்முறையாலும் சுயந-
லத்்தாலும் குறைொக்கப்்படைெர்களும் அைஙகுகின்-
ைனர். ஆகளெ இெர்களின் 'குறைவுகளுக்கு' இசச-
மூகமும் ஒரு காரணம்.

எனளெ இசசமூகம் ்தனது ்தாக்கத்தினால் ஏற்ப-
டுத்திய விறளவுக்கு பிராயசசித்்தம் ள்தைவும் ளெண்-
டியது அெசியமாகும். ஆனால், ்தமது ்தார்மீக 
ச்பாறுப்பிறன ்பலளெறளகளில் அலடசியம் சசய்-
கின்ைது என்்பது கெறலக்குரியது. இவொைான 
சமூகச சூழலில் ஒரு மாறறு கலாசாரத்ற்த ஏற்ப-
டுத்தி, குறைவுள்ளெர்களாக இனஙகாணப்்படுகின்ை-
ெர்கறள மாறறு ஆறைலாக இனம் கண்டு, சமூகத்-
தில் சிைப்பிைமும் அஙகீகாரமும் அளிக்க முறனந்த 
ஓர் சிைந்த திருப்்பணி்தான் இலஙறக சம்தடிஸ்த 
திருஅறெயின் 'சைப்லிங' (சமௌனசமாழியாளர் 
இறணப்பு – deaflink) 

 இத்திருப்்பணியானது, கைந்த இரண்டு ்தசாப்்தங-

களுக்கு ளமலாக இன, ம்த ளெறு்பாடுகள் கைநது 
இலஙறகத் தீவின் ்பல்ளெறு்படை ்பகுதிகளில் சமல்ல 
வியாபித்து அரும்்பணியாறறி ்பலர் ொழ்வில் விடி-
யலின் விளக்ளகறறி சகாண்டிருக்கின்ைது. அஙக-
வீனர் என்ை எண்ணக் ளகாட்பாடளைாடு குறைொக 
்பார்க்கப்்படை, ்பல சொல்கறள எதிர்சகாண்ை, ்தாம் 
ொழும் சமூகத்்தால் புைக்கணிக்கப்்படை ஒரு கூடடுச 
சமூகத்திறகு 'மாறறு ஆறைல் சகாண்ளைார்' என்ை 
ஓர் புதிய ்பார்றெறய ஏற்படுத்தியதில் 'சைப்லிங' 
திருப்்பணியும் ஒன்ைாகும். 

இப்்பணி ஏற்படுத்திய ்தாக்கம் சமூகத்தில் மாற-
றுஆறைல் சகாண்ளைார் மீ்தான ஓர் ்பரநது்படை 
கெனயீர்ப்ற்ப ்பல நிறுெனஙகளுக்கு ஏற்படுத்து-
ெதில் முன்ளனாடியாக இருநதிருக்கின்ைது. சசவிப்-
புலனறளைார் மத்தியில் ஆரம்பிக்கப்்படை இப்்பணி-
யானது இன்று அறனத்து வி்தமான மாறைாறைல்' 
சகாண்ளைார் மத்தியிலும் ்தமது ்பணியிறன வியா-
பித்திருக்கின்ைது.

ஓர் உள்ளூர் அரச சார்்பறை நிறுெனமாக, 
இலஙறக சம்தடிஸ்த திருஅறெயின் ஓர் சிைப்்பான 
சமூகப்்பணி திடைமாக 'சைப்லிங' இலஙறகயின் 
்பல ்பாகஙகளில் 'சமூகத்தில் உள்ள ெலுவிழப்புைன் 
கூடிய ந்பர்களுக்கு உ்தவுெ்தன் மூலம் அெர்கறள, 
சமூகத்தில் ஒன்றிறணத்து சம அந்தஸற்த ஏற்படுத்-
திக் சகாடுத்்தல்' என்்ப்தறன ்தமது தூரளநாக்காக 
சகாண்டு சசயற்படுகின்ைது. ்தமது ்பணிஇலக்காக 

'மாறைாறைல் சகாண்ளைாரின் 
சமாழிறயயும் ொழ்றெயும் ்பாது-
காத்து ளமம்்படுத்துெ்தன் மூலம் 
அெர்களின் ொழ்க்றகத் ்தரத்ற்த 
ளமம்்படுத்துெ்தறகான ெசதிகறள 
ெழஙகு்தல்' என்ை உயரிய ளநாக்-
கத்திறன சகாண்டு 'சைப்லிங' 
அறமப்்பானது ்பணியாறறுகின்-
ைது.

ளமலும், கல்வி, ச்தாழில், 
ளமம்்பாடு, மறறும் ச்பாழுள்பாக்கு 

என்கின்ை நான்கு வி்தமான குறிக்ளகாள்கறள 
சகாண்ை்தாக 'சைப்லிங' இன் அறனத்து ்பணிக-
ளும் முன்சனடுக்கப்்படுகின்ைன. இறெ அறனத்து 
ெயச்தல்றலகள், ்பாலின ளெறு்பாடுகள் ள்பான்-

ைெறறை குறிப்பிடை ஓர் மடடுப்்படுத்்தலுக்குள் 
சகாண்டு ெராமல், அறனத்து ்பாலினறரயும், 
ெயதினறரயும் ்தமது ்பணியின் குறைக்குள் உள்ள-
ைக்கியிருக்கின்ைது. இசசமூகப் ்பணியானது யாழ்ப்-
்பாணம், கிளிசநாசசி, அநுரா்தபுரம், மடைக்களப்பு, 
அம்்பாறை, நுெசரலியா ள்பான்ை இைஙகளில் ்தமது 
்பணித்்தள றமயஙகறள சகாண்டு இன, ம்த ளெறு-
்பாடுகறள ்தாண்டி ்பணியாறறுகின்ைது. 

இப்்பணியால் இன்று ்பலர் ்தாம் இழந்த ொழ்-
ொ்தாரத்ற்த மீளப்ச்பறறிருக்கின்ைனர், சமூக அங-
கீகாரத்ற்தப் ச்பறறிருக்கின்ைனர். ளமலும் ்பாைசா-
றலகளில் மாறைாறைல் சகாண்ை மாணெர்கள் 
புைக்கணிக்கப்்படை சூழலில் சில ்பாைசாறலகறள 
ச்தரிவு சசய்து ்தனியான ்பகுதிகறள ஏற்படுத்தி, 
அ்தறசகன பிரத்திளயகமாக இளம் யுெதிகறள 
்பயிறறுவித்து அம்மாணெர்களும் கல்விறய 
ளமறசகாள்ள ெழியறமத்்தறம இத்திருப்்பணியின் 
ஒரு சிைப்்பாகும். இ்தன் விறளொக இன்று அரச 
கல்வியில் 'உட்படுத்்தல் கல்வி' என்கின்ை ஒரு பிரிவு 
ஆரம்பிக்கப்்படடு அ்தறசகன ஆசிரியர் நியமனம் 

மறறும் ெலய ரீதியான கல்விப் ்பரிளசா்தகர் நியனம் 
என்்பறெ உருொக்கப்்படடுள்ளறம குறிப்பிைத்்தக்க 
விையமாகும்.

மாறைாறைல் சகாண்ை இளெயதினர் மறறும் 
ச்பண் ்தறலறமத்துெம் சகாண்ளைார் ள்பான்ளைா-
ருக்கான ொழ்ொ்தார ளமம்்பாடடுக்கான ச்தாழில்-
சார் ்பயிறசிகறள ெழஙகி, ்தாமாக சுயச்தாழிறல 
ஆரம்பிக்கவும், ்தம்மிறைளய கூடைாக இறணநது 
உற்பத்தி சசயற்பாடுகறள முன்சனடுக்கவும் ்பல 
்பயிறசித் திடைஙகளும், நிதிெசதிகளும் ஏற்படுத்திக் 
சகாடுக்கப்்படடிருக்கின்ைன. இசசுயச்தாழில் உற-
்பத்தி முயறசிகளானறெ ்தம்றம அண்டிய ெளங-
கறள றமயப்்படுத்திய்தாகவும், மக்களின் ளகள்வி 
நிறைந்த ள்தறெக்கு ஏற்பனொகவும், இலகுொக 
சநற்தப்்படுத்்தல் நைெடிக்றககறள ளமறசகாள்ள-
வும் கூடிய்தாகளெ முன்சனடுக்கப்்படுகின்ைன. 

சுயச்தாழில் உற்பத்தி சசயற்பாடுகளில் ்பாரம்-
்பரிய உணவுகள், சத்துணவுகள் (ள்பாசாக்குமா, 
முடறைமா, சத்துமா), ்பறன உற்பத்திகள், றகப்்பணி 
உற்பத்திகள், ற்தயல் ள்பான்ைறெ சிைப்பிைம் ச்பறு-

கின்ைன. ளமலும், இசசிைப்பு சமூகத்தினர் எதிர்சகாள்-
ளும் சொல்களுக்கு முகம் சகாடுக்கும் ெறகயில் 
விழிப்புணர்வு நிகழ்சசித் திடைஙகள், ்தறலறமத்துெ 
்பயிறசிகள் ள்பான்ைறெயும் சமூக ரீதியான ெலு-
வூடைஙகளாக முன்சனடுக்கப்்படுகின்ைன. இம்ம-
கத்்தான ்பணியில் அரச திறணக்களஙகளின் ்பங-
களிப்பும் ஈடு்பாடும் இப்்பணி முன்சனடுக்கப்்படும் 
அறனத்து மாெடைஙகளில் உறுதுறணயாக இருக்-
கின்ைறமயும் குறிப்பிைத்்தக்க்தாகும். இ்தனால் ஒரு 
்தனி நிறுெனமாக இல்லாமல் அறனெரதும் கூடடு 
்பஙகளிப்பில் முன்ளனாக்கிச சசல்கின்ைறம எதிர்கா-
லத்தில் ஓர் சிைந்த மாறைத்ற்தயும் ்தாக்கத்ற்தயும் 
ஏற்படுத்தும் என்்பதில் ஐயமில்றல.

இவொறு 'சைப்லிங' என்னும் சமூகத்தின் 
அதிள்தறெ மிக்க ்பணியானது காலத்தின் ள்தறெக்-
கும்' மாறறு ெலுவுள்ளளார்' நல்ொழ்வுக்கும் ஓர் 
உ்தவும் கரமாக திகழ்கின்ைது. மாறைத்ற்த ளநாக்கிய 
்பயணத்தில் இறணநது 'இயலாறமறய ்பாராமல், 
இயலுறமறய ்பாருஙகள்!', 'அறமதிக்கான ஆ்தர-
விறன நல்குஙகள்!' 'நம்மில் இெர்களும் ஒருெர் 
ஆனால் விளசைமானெர்கள்!' என்ை எண்ணத்ள்தாடு 
'அஙகவீனர்''என்ை எண்ணக்கருவிலிருநது செளி-
ெநது 'மாறைாறைல் சகாண்ளைார்' என்ை கரிசறன-
யின் கரம் சகாடுப்ள்பாம்.

ல்றலத்தீவு மாெட-
ைத்தின் கறரது-
றைப்்பறறு பிரள்தச 

சசயலாளர் பிரிவுக்குட்படை, வீதி 
அபிவிருத்தி திறணக்களத்துக்குச 
சசாந்தமான இரடறைொய்க்கால் 
சநதியில் இருநது சாறல ெறரயான 
்பதின்மூன்று கிளலாமீறைர் வீதிறயப் 
புனரறமக்குமாறு ச்பாதுமக்கள் 
ளகாரிக்றக விடுத்துள்ளனர். இவ-
வீதியானது   நீண்ை காலமாக புன-
ரறமக்கப்்பைாறமயால்  குறித்்த 
வீதியிறன ்பயன்்படுத்தும் ச்பாது-
மக்கள் ச்பரிதும் ்பாதிக்கப்்படடுள்ளனர். 
எனளெ இவவீதிறய விறரவில் புனரறமத்துத் 
்தருமாறு ச்பாதுமக்கள் ளகாருகின்ைனர்.

குறிப்்பாக மாத்்தளன், அம்்பலென்ச்பாக்-
கறண, ெறலஞர்மைம்  உள்ளிடை கிராமஙக-
ளில் ெசிக்கும் சுமார் 400 குடும்்பஙகறளச 
ளசர்ந்தெர்கள் மாத்திரமின்றி குறித்்த வீதிறய 
்பயன்்படுத்தி விெசாயம் மறறும்  மீன்பிடி நைெ-
டிக்றககளுக்கு சசல்லும் ்பலரும் ்பல அசசௌகரி-
யஙகளுக்கு முகம்சகாடுக்கின்ைனர். ்பாைசாறல 
மாணெர்கள் மிகவும் ்பாதிக்கப்்படுகின்ைனர்.

இவவீதி புனரறமக்கப்்பைாறமயால் 
வீதியால் ள்பருநது ளசறெகள் நறைச்பறுெ-
தில்றல. இ்தனால் ்தமது நிர்ொக நைெடிக்றக-

கள் அறனத்துக்கும் முல்றலத்தீவு நகருக்கு 
சசல்ல ளெண்டிய மக்கள் ்பல்ளெறு அசசௌகரி-
யஙகளுக்கு முகம்சகாடுத்துள்ளனர்.

இவவீதி குண்டும் குழியுமாக காணப்்படு-
ெள்தாடு மறழக்காலஙகளில் வீதி ்பாவிக்க 
முடியா்த அளவுக்கு நீர் நிரம்பி விடுகின்ைது. 
முல்றலத்தீவுக்கு இவவீதியூைாக சசல்ல 
ளெண்டிய மக்கள் சுமார் இரு்பது கிளலாமீற-
ைர் சுறறி புதுக்குடியிருப்பு ஊைாக சசல்கின்ை 
நிறல காணப்்படுகின்ைது.

இந்த வீதி ச்தாைர்பில் ்பல ஆண்டுகளாக 
குரல் சகாடுத்தும் ்தமக்கு எந்த வி்தமான தீர்-
வுகளும் ெழஙகப்்பைவில்றல எனவும் இவ-
வீதிறய விறரவில் புனரறமக்க நைெடிக்றக 

எடுக்குமாறும் கறரதுறைப்்பறறு 
பிரள்தச சற்பயின் கரிக்கடடுமூறல 
ெைக்கு ெடைார உறுப்பினர் இ.கஜி்த-
ரன் ளகாருகிைார்.

இள்தளெறள இவவீதி ச்தாைர்பில் 
கருத்துத் ச்தரிவித்்த ெறலஞர்ம-
ைம் கமக்கார அறமப்பின் ்தறலெர் 
ள�ாசசப் -சச்பமாறல, இந்த வீதி-
யானதுநீண்ை காலமாக திருத்்தப்்ப-
ைா்த நிறலயில் காணப்்படுெ்தால்   
்பலரும் ்பாதிக்கப்்படுகிளைாம் எனக் 
கூறினார்.

றெத்தியசாறல சசல்லும் ளநாயா-
ளர்கள் கடும் ்பாதிப்புக்கறள எதிர்ளநாக்குகின்-
ைனர். ்பாைசாறல மாணெர்கள் ்பாைசாறல 
சசல்ல முடியாமல் வீதியில் நீர் ள்தஙகியுள்ள-
்தால் வீடு திரும்பி விடுகின்ைனர். விெசாயிகள் 
விெசாய உள்ளீடுகறள சகாண்டு சசல்ல முடி-
யாமல் ்தத்்தளிக்கிைார்கள். மீனெர்கள் ்தமது 
ச்தாழில் நைெடிக்றகக்கு சசல்ல முடியாது சிர-
மப்்படுகின்ைனர். விறரவில் இவவீதிறயப் புன-
ரறமத்து ்தருமாறு உரிய ்தரப்பினரிைம் மக்கள் 
ளகாரிக்றக விடுத்துள்ளார்கள்.

ஒருெர் ்தனக்குரிய பிைப்பு
சான்றி்தழ் ச்பறுெது எப்்படி? ச்பயர் 
மாறைம் சசய்ெது எப்்படி? இறெ 

ச்தாைர்்பாக ்பலரிைம் குழப்்ப நிறலளய 
உள்ளது. இது ச்தாைர்்பாக விளக்கஙகள் 
ச்பை ளெண்டியது அெசியம். மு்தலாெ்தாக 
்தறள்பாற்தய பிைப்பு சான்றி்தழில் மாறைம் 
சசய்்தல் எவொறு என்்பற்தப் ்பார்ப்ள்பாம்.

The Hambantota International Port Group 
(HIPG) நிறுெனமானது இலஙறகயின் 
முன்னணி சீசமநது உற்பத்தி நிறுென-

மான INSEE Cement நிறுெனத்துைன், காலியில் 
உள்ள ்தமது ச்தாழிறசாறலக்கான மூலப்ச்பாருட-
கறள ஹம்்பாநள்தாடறை துறைமுகத்தின் ஊைாக 
விறனத்திைனுைன் மாறறுெற்த உறுதிப்்படுத்துெ-
்தறகான உைன்்படிக்றகசயான்றில் றகசசாத்திட-
டுள்ளது. 

The Hambantota Maritime Center றமயத்-
தில் நறைச்பறை றெ்பெத்தில், INSEE Cement நிறுெனத்-
தின் ்தறலறம நிர்ொக அதிகாரியான குஸைாளொ நெளரா 
மறறும் HIPG நிறுெனத்தின் ்தறலறம நிர்ொக அதிகாரி-
யான ள�ான்சன் லியு ஆகிளயாருக்கு இறையில் இந்த உைன்-
்படிக்றக றகசசாத்திைப்்படைது.  

HIPG நிறுெனத்தின் ்தறலறம நிர்ொக அதிகாரியான 
ள�ான்சன் லியு, INSEE Cement உைனான கூடைாண்றமக்கு 
்தனது ்பாராடடுகறளத் ச்தரிவித்்ததுைன், இது இரு ்தரப்பின-
ருக்கும் ்பரஸ்பர நன்றமயளிப்்ப்தாக இருக்கும் என்று குறிப்-
பிடைார்.   

2021 ஆம் ஆண்டில் இத்துறைமுகம் 1 மில்லியன் 
சமடரிக் ச்தான்களுக்கு ளமல் உலர்ந்த மூலப்ச்பாருளின் 
சமாத்்த அளறெக் றகயாண்டுள்ளதுைன், மு்தல் முறையாக 
்தனித்்த ஒரு ொடிக்றகயாளரின் ள்பரில் 1 மில்லியன் 
அளறெத் ்தாண்டியறம இது துறைமுகத்தின் ஒரு சா்தறன 
இலக்காகும்.  

HIPG உைன் ்பணியாறறுெது அெர்களுக்கு ச்பரும் நன்-
றமயாக உள்ளது என்று INSEE Cement நிறுெனத்தின் 

்தறலறம நிர்ொக அதிகாரியான குஸைாளொ நெளரா குறிப்-
பிடைார்.   

HIP உைனான கூடைாண்றம காரணமாக துறைமுகத்தின் 
ஆழமான கப்்பல் அடிநீர் ெசதிகள் காரணமாக அெர்கள் 
மூலப்ச்பாருடகறள எடுத்துச சசல்ல ச்பரிய கப்்பல்கறள 
்பயன்்படுத்்த முடிந்தது என்று INSEE Cement நிறுெனத்தின் 
சகாள்மு்தல் மறறும் ்பண்ை ஏறைல், இைக்கல் சசயல்்பாடுக-
ளுக்கான ்பணிப்்பாளரான துசித் குணெர்ணசூரிய கூறினார்.   

Hambantota International Port Group (HIPG) நிறுெ-
னத்தின் ெர்த்்தக மறறும் சநற்தப்்படுத்்தல் ச்பாது முகா-
றமயாளரான லான்ஸ �ூளொ கூறுறகயில், “உலர்ந்த 
மூலப்ச்பாருளின் சமாத்்த சரக்கு பிரிறெ ளமம்்படுத்துெ-
்தறகு ள்பரு்தவியாக இருந்தது. தூசி கடடுப்்படுத்தும் ச்பாறி-
முறைறயயும் அநநிறுெனம் அறிமுகப்்படுத்தியதுைன், சுற-
றுசசூழலுக்கு தீஙகிறளக்கா்த ெழிமுறையில் திைன்மிக்க 
நறைமுறைகள் மூலம் எமது ச்தாழிற்பாடுகள் உறுதி சசய்-
யப்்படைன. நாஙகள் ச்தாைர்நது அள்த உயர் ்தர ளசறெறய 
ெழஙகுளொம்,” என்று கூறினார்.  

The Hambantota International Port Group 
சீமெந்து கம்பனியுடன் ஒப்பந்்தம

ெககள் ்பயணம மெயய முடியா்தவாறு
இரட்டவாயககால்-ொ்ை வீதி செ்தம

எஸ. ்தெசீலன்...?
(மாங்குளம் குரூப் நிருபர்)

-சசல்றலயா ள்பரின்்பராசா...?
(துறைநீலாவறை நிருபர்)

விணணப்ப்தாரிகள் அறிந்து 
மகாள்்ள சவணடிய விடயஙகள்

ழுறமயான, ளநர்த்தியான 
்பறைப்பின் சான்று மனுக்கு-
லம். அம்மனுக்குலத்தின் சிறு 

குறைவுகள் ச்பருொைாய் ளநாக்கப்்படு-
ெதும் விமர்சிக்கப்்படுெதும் அள்த மனுக்-
குலத்தின் ்பலவீனத்தில் ஒன்று என்்பது 
யாரும் மறுக்க முடியா்த, காலத்தின் 
ய்தார்த்்தம். அவொைான சு்பாெம் சமூகவி-
யல் ொழ்வின் ஒரு சா்பமாகளெ ளநாக்கப்-
்பைவும் ளெண்டிய்தாகும். ஏசனனில் ்தன் 
உைன்்பறைப்பின் சிறு குறைவிறன ச்பரும் 
குறைொக, இழிொக ்பார்த்து ஒதுக்குெதும் 
ஏளனம் சசய்ெதும் மனி்தனிைம் மடடுளம 
உள்ள செடகமான குணம்.

பிறபபு ொன்றி்தழில் 
ம்பயர் ொறறம
மெயவது எவவாறு?

உடல் வலுவிழபபு என்்பது 
ெனி்தனின் இயைா்ெ அல்ை!

மு

மு



6 2021 டிசம்பர் 3 வெள்ளிக்கிழமை3–12–2021

2022 இலும குடிநீர் கட்டணம...
2020 இல்  ெரிக்குப் பின்னரா்ன 
இலா்பம 520  மில்லியனகவெனறும 
அெர் குறிப்பிட்டார். ்பாராளுைன்றத்-
தில் நேற்று ேம்டவ்பற்்ற நீர்ெழஙகல் 
அமைச்சு மீதா்ன குழுநிமல விொதத்-
தில் உமரயாற்றிய அெர் நைலும குறிப்-
பிட்டதாெது. நீர் ெழஙகலும ைலசல 
கழிெகற்்றலும ெருைா்னம கிம்டக்கும 

தும்றகெல்ல. அமெ ைக்கள் ேலச் 
நசமெகொகும. அதற்கா்ன வசலமெ 
வ்ப்றநெ அநத நசமெ ெழஙகலுக்கு 
ைாத்திரம அறிவிடுகிந்றாம.  15 அலகு 
ெமர ்பயன்படுத்தி்னால் கும்றநத கட்ட-
ணநை அறிவி்டப்்படுகி்றது ஆ்னால் ஒரு 
அலகிற்கு 50 ரூ்பா ெமர வசலொகி்றது. 
சமூகத்மத இமணத்துக்வகாண்டு நீர்ெ-

ழஙகல் திட்டஙகமெ வசயற்்படுத்தி ெருகி-
ந்றாம. இதற்கு வ்பாதுைக்கள் ஒத்துமழப்பு 
ெழஙகி ெருகின்ற்னர்.  2019 இல்  நீர்-
ெழஙகல் ெடிகாலமைப்பு சம்பயின 
ேஷ்டம 1,126 மில்லியனகொக இருந-
தது.2020 இல்  ெரிக்குப் பின்னரா்ன 
இலா்பம 520  மில்லியனகொகும. 
எைது ஊழியர்களி்னதும வ்பாறியியலா-

ெர்களி்னதும அர்ப்்பணிப்பி்னால் இநத 
வெற்றி கிம்டத்துள்ெது. க்டநத காலத்தில் 
வெளிோடடு வ்பாறியியலாெர்கள் திட்டங-
கள் தயாரிக்க நீண்்ட காலம எடுப்்பார்கள்.
ஆ்னால் எைது உள்ோடடு வ்பாறியியலா-
ெர்களின ்பஙகளிப்பு்டன அம்னத்து 
திட்டமி்டல்களும ஒரு ெரு்ட காலத்தினுள் 
நிம்றவு வசயயப்்படடுள்ெ்ன.

காணி ைறுசீரமைப்பு ஆமணக்குழுவில்... 
ைறுசீரமைப்பு ஆமணக்குழுவிலுள்ெ  
200 நகாமெகள் காணாைற்ந்பாயுள்ெதா-
கவும  அமைச்சர் சம்பயில் வதரிவித்தார் .

எவொவ்றனினும அது வதா்டர்பில்   
விசாரமணகமெ முனவ்னடுப்்பதற் -
காக விநச்ட வ்பாலிஸ் குழு ஒனறு நிய -

மிக்கப்்படடுள்ெதாகவும அெர் வதரி -
வித்தார். ்பாராளுைன்றத்தில் நேற்று 
ொயமூல விம்டக்கா்ன வி்னாக்கள் 
நெமெயில் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி எம.பி 
நே.சீ.அலெத்துவகா்ட எழுப்பிய நகள் -
விக்கு ்பதிலளிக்கும ெமகயிநலநய 

அமைச்சர் இதம்னத் வதரிவித்தார்.
 அது வதா்டர்பில் நைலும வதரிவித்த 

அமைச்சர், நைற்்படி ஆமணக்குழு-
வில் ்பாரிய ஊழல் நைாசடிகள் இ்டம-
வ்பற்றிருக்க நெண்டும. அத்னாநலநய 
200 நகாமெகள் ைம்றக்கப்்படடிருக்க 

நெண்டும. அமெ இப்ந்பாது ைாயைாகி-
யுள்ெ்ன என்பமத ோம ஏற்றுக்வகாள்-
கினந்றாம.    இநத நைாசடிகள் வதா்டர்பில் 
விநச்ட விசாரமணகள் ஆரமபிக்கப்்படடுள்-
ெ்ன எ்னவும அமைச்சர் நைலும வதரிவித்-
தார்.

ைமலயக வ்பருநநதாட்ட ்பகுதிகளுக்கு... 
நிெர்த்தி வசயய நீர்ெழஙகல் அமைச்-
சர் ொசுநதெ ோணயக்கார உரிய ே்ட-
ெடிக்மக எடுக்க நெண்டும எ்ன ஐக்கிய 
ைக்கள் சக்தி எமபி எம. நெலுகுைார் 
நேற்று ்பாராளுைன்றத்தில் வதரிவித்-
தார்.

 ோடடின ஏம்னய பிரநதசஙகளுக்கு 
வ்பற்றுக்வகாடுக்கப்்படும  குடிநீர் உள்-
ளிட்ட வ்பாது ெசதிகள் வ்பருநநதாட்ட 
ைக்களுக்கு  கிம்டப்்பதில்மல. அத்த-
மகய வி்டயஙகளில் நதாட்டஙகள் பு்றக்-

கணிக்கப்்படடுள்ெ்ன.  அது வதா்டர்பில் 
அரசாஙகம உரிய கெ்னம வசலுத்த 
நெண்டும எனறும அெர் சம்பயில் 
வதரிவித்தார். நேற்ம்றய தி்னம ்பாராளு-
ைன்றத்தில் இ்டமவ்பற்்ற நீர் ெெஙகள் 
அமைச்சு மீதா்ன ெரவு வசலவுத்திட்ட 
குழுநிமல விொதத்தில் உமரயாற்றும 
ந்பாநத அெர் இதம்னத் வதரிவித்தார்.  
விொதத்தில் வதா்டர்நதும உமரயாற்-
றிய அெர்: நதசிய பிரொகத்திலிருநது 
வ்பருநநதாட்ட ்பகுதிகள் வதா்டர்நதும 

பு்றக்கணிக்கப்்படடு ெருகின்ற்ன. நதாட்ட 
ைக்களுக்கா்ன வீடடுத் திட்டஙகள், 
குடிநீர் திட்டஙகள் காணி பிரச்சம்னகள் 
உள்ளிட்ட  ்பலெற்ம்ற இதில் குறிப்பி்ட 
முடியும. அமைச்சர் ொசுநதெ ோண-
யக்கார ைமலயக ைக்களின ேலன 
வதா்டர்பில் குரவலழுப்பி ெரும ஒருெர். 
ஆயிரம ரூ்பா சம்பெ அதிகரிப்பு உட்ப்ட 
்பல்நெறு விெகாரஙகளில் அெர் தைது 
கருத்துக்கமெ துணிொக வதரிவித்து 
ெநதுள்ொர்.

அதற்கிணஙக வ்பருநநதாட்டத்தும்ற  
ைக்களுக்கும குடிநீமர வ்பற்றுக்வகா-
டுப்்பதற்கு வகாள்மக ரீதியா்ன தீர் -
ைா்னத்து்டன வசயற்திட்டம ஒனம்ற 
ேம்டமும்றப்்படுத்துெதற்கு அெர் ே்ட-
ெடிக்மக எடுக்க நெண்டும. சமூக நீர் 
ெழஙகல் திட்டம எ்ன ோடடின கிராைப்-
பு்றஙகளிலும ஒரு சீடடும ேம்டமும்றப்-
்படுத்தப்்படடு ெருகி்றது அநத திட்டத்-
தில் நதாட்டப்்பகுதிகளும இமணத்துக் 
வகாள்ெப்்ப்ட நெண்டும.

சிறிநச்ன குநரயின... 
நண்பகல் 12.00 மணி வரை ப்பொது -
மககள் அஞ்சலிககொக ரவககப்ப -
டும். 
மதியம் 12.30 மணி முதல் 05ஆம் 
திகதி பிற்பகல் 2.30 மணி வரை ஜய -

ைத்ன மலர்ச்சொரலயில் இறுதி அஞ -
்சலிககொக ரவககப்பட்டு இறுதி்ச 
்சடங்குகள் மொரல 5.30 மணிககு 
ப்பொைரை ப்பொது மயொ்னததில் 
நரடப்பறும்.    

2022 ே்னெரி முதல்... 
முனபமொழிந்துள்ை்னர. இது 
பதொடர்பொ்ன யயொ்சர்ன அடுதத 
வொைம் ய்பொககுவைதது அரம்சசு 
மறறும் யதசிய ய்பொககுவைதது 
ஆரைககுழுவிடம் ரகயளிககப -
்படவுள்ைதொக இலங்ரக தனியொர 
்பஸ் உரிரமயொைரகள் ்சங்கததின 
தரலவைொ்ன பகமுனு வியஜைத்ன 
பதரிவிததொர.

யநறறுக கொரல நரடப்பற்ற 

ஊடக ்சந்திபபின ய்பொயத அவர 
இதர்ன பதரிவிததுள்ைொர.

இலங்ரக ய்பொககுவைதது்ச 
்சர்பககு 1.2 பில்லியன ரூ்பொரவ 
ய்பொககுவைதது அரம்சசு ஒதுககி -
யுள்ைதுடன, பகொவிட் -19 பதொற -
றுககு மததியில் தனியொர ்பஸ் உரி -
ரமயொைரகளுககு ஏன நிவொைைம் 
வ ழ ங் க ப ்ப ட வி ல் ர ல ப ய ்ன வு ம் 
அவர யகள்வி எழுபபியுள்ைொர.

சட்டவிநராதைா்ன ெழிகளில்... 
நொட்டுககு அனுப்ப ்சட்ட வழிகரை 
மட்டுயம ்பயன்படுததுமொறும் 
மததிய வங்கியின ஆளுநர வலியு -
றுததியுள்ைொர. அதிகொைபூரவமற்ற 
வழிகள் மூலம் வரும் ்பைப்பரி -
மொற்றங்கள் பதொடர்பொ்ன தகவல் -

கரை அதிகொரிகள் ய்சகரிதது வரு -
வதொகவும், நரடமுர்றகரை 
கட்டுப்படுதத நடவடிகரக எடுக -
கப்படும் எனறும் அஜித நிவொரட் 
கபைொல் கடந்த வொைம் கூறியிருந்த -
ரமயும் குறிபபிடததககது. 

ம்பசர் தடுப்பூசி நைலுவைாரு... 
விமொ்ன நிரலயதரத வந்த -

ரடந்த தடுபபூசிகள் ்பொதுகொப -
்பொக தரையி்றககம் ப்சயயப்பட்டு, 
பகொழும்பில் அரமந்துள்ை அை்ச 

மருந்தொககல் கூட்டுத தொ்ப்னததின 
கைஞசிய்சொரலககு பகொணடு ப்சல் -
லப்பட்டது.

வகாவிட வதாற்்றாெர்...
சுகொதொைததுர்ற அறிவுறுததி -
யுள்ைது.

எவவொ்றொயினும், நொட்ரட முடக -
குவதறகு இதுவரையில் எவவித 
தீரமொ்னமும் எட்டப்படவில்ரல -
பய்ன பிைதி சுகொதொை ய்சரவகள் 
்பணிப்பொைர நொயகம் யேமந்த 
யேைத பதரிவிததுள்ைொர.

இயதயவரை, நொட்டில் 
யநறர்றய தி்னததில் 744 ய்பருககு 

பகொவிட்-19 பதொறறு உறுதியொகி -
யுள்ைது. 

அவரகள் அர்னவரும் புதுவ -
ருட பகொததணியுடன பதொடரபு -
ரடயவரகபை்ன அை்சொங்க தகவல் 
திரைககைம் பதரிவிததுள்ைது.

இதறகரமய, இதுவரையில் 
பகொவிட்19 பதொறறு உறுதியொ்ன -
வரகளின பமொதத எணணிகரக 
5,64,733 ஆக அதிகரிததுள்ைது.

அவைரிக்காவுக்குள்...
ஆபிரிகக நொபடொனறிலிருந்து நொடு 
திரும்பிய ஒருவருகயக இவவொறு 
பதொறறு உறுதியொகியுள்ைது. இந்த 
ந்பரும், அவருடன பநருங்கிய 
பதொடரர்ப ய்பணியவரகளும் 
அரடயொைம் கொைப்பட்டு, தனி -
ரமப்படுததப்பட்டுள்ைதொக அந் -
நொட்டு தகவல்கள் பதரிவிககின -
்ற்ன. பதொறறு உறுதியொ்ன  ந்பர 

முழுரமயொக தடுபபூசிகரை 
ப்பறறுக பகொணடவபை்னத பதரி -
விககப்பட்டுள்ைது. அபமரிககொ -
வில் ஒமிகபைொன திரிபு கணடறியப -
்பட்டரதயடுதது, அர்னவருககும் 
பூஸ்டர தடுபபூசி ப்சலுததுவரத 
துரிதப்படுததுமொறு பவள்ரை 
மொளிரக பவளியிட்டுள்ை அறிக -
ரகயில் குறிபபிடப்பட்டுள்ைது.

புலிகள் புமதத்த தஙகத்மத... 
எனினும, ைாவீரர்கள் ொரம காரணைாக 
அநத அகழ்வுப் ்பணிகள் (02) ெமர ஒத்-
திமெக்கப்்படடிருநதது. க்டநத 23 ஆம 
திகதி இப் ்பகுதியில் நிலத்மத நதாண்டு-
ெதற்கு சிலர் முயற்சித்துள்ெ்னர்.

இநத குற்்றச்சாடடு சுைத்தப்்படுகின-
்றெர்களில் வ்பாதுைக்கள் ்பாதுகாப்பு 
அமைச்சின இமணப்புச் வசயலாெர் 
ஒருெரும அ்டஙகுகின்றார்.

விசாரமணகள் நிம்றவுவ்பறும ெமர 

இநத உத்திநயாகத்தரின ்பணிமய இம்ட-
நிறுத்துைாறு வ்பாதுைக்கள் ்பாதுகாப்பு 
அமைச்சர் ஆநலாசம்ன ெழஙகியுள்-
ொர். இச் சம்பெம வதா்டர்பில் வ்பாதுைக்-
கள் ்பாதுகாப்பு அமைச்சின வசயலாெர் 

ஓயவுவ்பற்்ற நைேர் வே்னரல் ேகத் அல்-
விஸி்டம வி்னவியந்பாது, நீதிைன்ற உத்-
தரவினறி இக்காணிக்குள் நுமழநதமை 
வதா்டர்பில் இநத விசாரமண முனவ்ன-
டுக்கப்்படுெதாக கூறி்னார்.

சமையல் எரிொயு சிலிண்்டர்கமெ... 
நெண்டுவை்ன நிறுெ்னத்தின விற்்பம்ன 
ைற்றும சநமதப்்படுத்தல் ்பணிப்்பாெரா்ன 
ே்னக ்பத்திரத்்ன வதரிவித்தார்.

ஊ்டக சநதிப்பின ந்பாநத அெர் இதம்ன 

வதரிவித்துள்ொர். சீல் அகற்்றப்்பட்டால், 
ஒரு வரகுநலட்டர் அல்லது ்பாதுகாப்பு மூடி 
இமணக்கப்்ப்ட நெண்டும எனறும அெர் 
வதரிவித்தார். ொல்மெ தி்றநது சிலிண்-

்டமர நசாதம்ன வசயெமத வ்பாதுைக்கள் 
தவிர்க்க நெண்டும. ்பாதுகாப்பு மூடிமய 
சரிவசயது சிலிண்்டமர வெளியில் மெத்த 
பின்னர் எரிொயு சிலிண்்டர் வதா்டர்பில் 

ஏநதனும சநநதகஙகள் இருப்பின 1311 
என்ற வதாமலந்பசி இலக்கத்மத வதா்டர்-
புக்வகாள்ளுைாறும வ்பாது ைக்களி்டம 
அெர் நகடடுக்வகாண்்டார்.

குற்்றைற்்றெராக கருதி... 
குற்்றச்சாடடில் 09 ைாதஙகளுக்கும 
நைல் விெக்கைறியலில் மெக்கப்்படடி-
ருநத நைல் ைாகாண முன்னாள் ஆளுேர் 
அசாத் சாலிமய அம்னத்து குற்்றச்சாட-
டுகளிலிருநதும விடுவித்து விடுதமல 
வசயயுைாறு வகாழுமபு நைல் நீதிைன-

்றம தீர்ப்்பளித்துள்ெது. க்டநத 2021 
ைார்ச் 09 ஆம திகதி அல்லது அதம்ன 
அண்மித்த தி்னவைானறில் வகாழுமபில் 
ஊ்டக சநதிப்வ்பானம்ற ே்டத்தி, இ்ன, ைத 
சீர்குமலமெ ஏற்்படுத்தும, ெனைத்மத 
தூண்டும ெமகயிலா்ன கருத்வதானம்ற 

வெளியிட்டதாகக் கூறி ்பயஙகரொத 
தடுப்புச் ச்டத்தின கீழ் மகது வசயயப்்பட-
்டார். அசாத் சாலிக்கு எதிராக சட்ட ைாஅ-
தி்பரால் தாக்கல் வசயயப்்பட்ட ெழக்கின 
ைனுதாரர் தரப்பு விசாரமணகள் க்டநத 
ேெம்பர் 19 ஆம திகதி நிம்றெம்டந-

திருநத்ன. இவெழக்கு, நேற்று எடுத்-
துக்வகாள்ெப்்பட்டந்பாது, பிரதிொதியா்ன 
அசாத் சாலிமய நிர்பராதியாகக் கருதி 
விடுதமல வசயெதாக வகாழுமபு நைல் 
நீதிைன்ற நீதி்பதி அைல் ரணராோ உத்த-
ரவிட்டார்.

ஹம்பாநநதாடம்ட... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

இைதது்ச ப்சயது அதர்ன அரத 
மீைப ப்பறறுகபகொள்ை முடியொ -
பதனறும் அரம்ச்சர ்சர்பயில் உறுதி -
யொக பதரிவிததொர..

துர்றமுகங்கள் மறறும் கப்பற -
றுர்ற அரம்சசின  வைவு ப்சலவுத 
திட்ட குழுநிரல விவொதததின 
ய்பொது   முன்னொள் பிைதமர ைணில் 
விககிைமசிங்கவின கூறறுககு  மறுப -
புத பதரிவிதது உரையொறறும்ய்பொயத 
அரம்ச்சர இவவொறு பதரிவிததொர.

 பதொடரந்தும் அது பதொடரபில் 
பதரிவிதத அரம்ச்சர:

 ேம்்பொந்யதொட்ரட துர்றமுகம் 
70 வருடங்களுககு குததரகககு 
வழங்கப்பட்டுள்ைதொக முன்னொள் 
பிைதமர பதரிவிககும் கூறறு தவ்றொ-
்னது. 

அது 99 வருடங்களுககு குதத -
ரகககு வழங்கப்பட்டுள்ைது 

அந்த ஒப்பந்தததின ஆவைங்-
கள் எம்மிடமுள்ை்ன. ஒப்பந்தததில் 
ைணில் விககிைமசிங்க  ரகபயழுததி-
டவில்ரல என்றொலும்  இந்த ஒப்பந் -
ததரத அவயை தயொரிததுள்ைொர.

 துர்றமுகதரத இரு நிறுவ்னங்-
கைொகப பிரிதது அதில் ஒரு ்பகுதி 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. ்பசுவின  வொய 
்பகுதிரய இலங்ரகககு ரவதது-
விட்டு, ்பொல் க்றககும் ்பகுதி உள் -
ளிட்ட பின ்பகுதிரய சீ்னொவுககு 
வழங்கியிருககி்றொரகள் என்றொர.

ைணில் விககிைமசிங்க அது ்பறறி 
பதரிவிககும் ய்பொது இதுபவொரு 
சிறிய பிை்சசிர்ன எனகி்றொர. அவ-
ருககு அது சிறிய பிை்சசிர்னதொன. 
அவரகள் ஆட்சியில் பதொடரந்திருந்-
தொல் முழு இலங்ரகரயயும் விற -
றிருப்பொரகபை்னவும் அரம்ச்சர 
யமலும் பதரிவிததொர.

ஊ்டகவியலாெர்களுக்கு... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

உறுபபி்னரகள் என்ற வரகயில் 
எம்ரம ்பறறி ஆைொயந்து, எமககு 
அனர்பயும் ஆதைரவயும் அளித-
தீரகள். அைசின ப்பொறுபர்ப நிர்ற-
யவறறி இனறு இந்த நொட்டிலுள்ை 
பதொழில்முர்ற ஊடகவியலொைரக-
ளுககு அசிதிசி கொபபுறுதி வழங்கும் 
இவயவரையில் உங்களுககு பகௌை-
வமளிப்பதுடன, ஊடகததுர்றயு-
டன பதொடரபுரடய ஒரு ந்பைொக 
இதர்ன பவளிப்படுததுவதறகு 
இனறு முதல்முர்றயொக அைங்கு 
கிரடததுள்ைது. ஏர்னய மூவ-
ரையும் நொன நனறியுடன நிர்னவு 
கூரகிய்றன. துைதிர்ஷடவ்சமொக, 
மூவரும் இபய்பொது உயிருடன 
இல்ரல. ஒருவர மங்கை ்சமைவீை. 
மற்றவர கொமினி தி்சொநொயகக மற்ற-

வர லலித அததுலதமுதலி. மஹிந்த 
ைொஜ்பக்ஷரவத தவிை, எதிரகட்சியின 
ய்பொைொளியும் துணி்ச்சலும் மிகக அை-
சியல்வொதியொ்ன இந்த மூனறு அைசி -
யல்வொதிகளும் அபய்பொது எமககொ்ன 
ஆயுள் கொபபுறுதிககொக முன நின்றொர-
கபைனறும் அரம்ச்சர கூறி்னொர.

நிகழ்வில் அரம்ச்சரகைொ்ன டைஸ் 
அழகபப்பரும, பகபேலிய ைம்-
புகபவல்ல, இைொஜொங்க அரம்ச்சர 
பலொேொன ைதவதயத, ்பொைொளு-
மன்ற உறுபபி்னர ய்பைொசிரியர ்சரித 
யேைத, பவகு்ச்ன ஊடக அரம்ச-
சின ப்சயலொைர ஜகத பீ வியஜவீை, 
ஊடக நிறுவ்ன உரிரமயொைரகள், 
ஊடக பிைதொனிகள், ்பததிரிரக ஆசி -
ரியரகள் உள்ளிட்ட ்பலர கலந்து 
பகொணட்னர.

திடீவர்ன தீப்்பற்றி... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

இதர்னயடுதது, யேொட்டல் உரி-
ரமயொைர உட்்பட ்பணியொைரகளும், 
யேொட்டலுககு வருரக தந்தவரக-
ளும் கூட்டொக இரைந்து சில நிமி-

டங்களில் தீரயக கட்டுப்பொட்டுககுள் 
பகொணடு வந்துள்ை்னர. கொயங்கள், 
உயிர்சய்சதங்கள் எதுவுமில்ரலபய்ன 
ப்பொலிஸொர பதரிவிததுள்ை்னர.

உ்ட்னடியாக ஆரமபிக்க... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

விவொதததில் உரையொறறும் ய்பொயத 
அவர இவவொறு பதரிவிததொர.   விவொ-
தததில் பதொடரந்தும் உரையொறறிய 
அவர

யுததததிறகு முன்னர தரலமன்னொர 
-இந்தியொவுககிரடயிலொ்ன  கப்பல் 
ய்சரவ  நரடப்பற்றது. யுததம் கொை-
ைமொக அது நிறுததப்பட்டது. அதன 
பின்னர இனறுவரை அந்த கப்பல் 
ய்சரவ ஆைம்பிககப்படவில்ரல.

 இந்த தரலமன்னொர-இைொயமஸ்-
வைம் கப்பல் ய்சரவ பதொடர்பொக 
இந்திய தூதுவயைொடு நரடப்பற்ற 
ய்ப்சசுவொரதரதயினய்பொது  அது 
பதொடரபில் யகொரிகரகரய முன-
ரவதது ள்யைொம்.

 அதறகு ்பதிலளிதத அவர, இந்திய 
அை்சொங்கததில் அதறகொ்ன முனய்னொடி 
நடவடிகரககள் எடுககப்பட்டுள்-
ை்ன.   

இலங்ரக அைசும் அதறகு ்சொத-

கமொ்ன ்பதிரல வழங்கியுள்ைது 
எனினும் அதில் ்பல தொமதங்கரை  
சுட்டிககொட்டியிருந்தொர. எவவொப்ற-
னினும்  விரைவொக தரலமன்னொர- 
இைொயமஸ்வைததுககு இரடயிலொ்ன 
கப்பல் ய்சரவ நரடப்ப்ற யவணடும். 

அதறகொ்ன முயறசிரய கப்பல்-
துர்ற அரம்ச்சரும் பவளிவிவகொை 
அரம்ச்சரும் இைந்து யமறபகொள்ை 
யவணடும். நொட்டில் யுததம் நரட-
ப்பற்ற கொலததில் இங்கிருந்து  புலம்-
ப்பயரந்து இந்தியொவுககு ப்சன்ற 
இலங்ரகரய ய்சரந்த மககள்   
மீணடும் இலங்ரகககு வைமுடி-
யொதுள்ை்னர.  அவரகள் விமொ்னம் 
மூலம் வருவதொ்னொல் அவரகளுரடய 
ப்பொருட்கரை பகொணடு வை முடியொத 
நிரல ஏற்படும். ஆரகயொல்   இந்த 
கப்பல் ய்சரவ உட்னடியொக ஆைம்-
பிககப்பட யவணடும் எனறும் அவர 
யமலும் பதரிவிததொர.

சீ்னாவுக்கு 70 ெரு்ட குத்தமகக்நக... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

ரணில் விக்கிரைசிஙகவு்டன ோன 
விொதிக்கப்ந்பாெதில்மல. அெர் எைது 
முன்னாள் தமலெர். எவொ்றாயினும 
குத்தமகக்கு ெழஙகப்்பட்ட ோடடின 
எநதவொரு ெெஙகளும திரும்பப் 
வ்ப்றப்்ப்டவில்மல என்பமதக் குறிப்பி்ட 
நெண்டும.

பிரிைா நிறுெ்னம 20 ெரு்ட குத்த-
மகக்நக ெழஙகப்்பட்டது. எனினும 
அதம்ன இனறு ெமர மீெப்வ்பற்று-
வகாள்ெ முடியாத நிமலநய காணப்்படு-
கி்றது எனறும வதரிவித்தார்.

 அதற்குப் ்பதிலளிக்கும ெமகயில் 
குறிப்பிட்ட முன்னாள் பிரதைர் ரணில் 

விக்ரைசிஙக,  ஹம்பாநநதாடம்ட தும்ற-
முகம வதா்டர்பில் நைற்வகாள்ெப்்பட-
டுள்ெ ஒப்்பநதத்தின ்படி  நெண்டுைாக 
இருநதால் ோமெநய  அநத தும்றமுக 
ஒப்்பநதத்மத இரத்து வசயதுவிடடு,  
மீெப் வ்பற்றுவகாள்ெ முடியும.  ஹம-
்பாநநதாடம்ட தும்றமுகம 70 ெரு்டங-

களுக்குக் குத்தமகக்கு ெழஙகப்்படடுள்-
ெதால் அநத காலப்்பகுதி முடிெதற்கு 
முனந்ப தும்றமுகத்மதப் வ்பற்றுக்-
வகாள்ெதாக இருநதால் அதற்கா்ன ேட்ட-
ஈடம்ட வசலுத்த நேரிடும  எ்னவும அெர் 
வதரிவித்தார்.

காணி உரிமையாெர்கமெ... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

எஙகுள்ெது என்பது வதரியாது அவொ-
்றா்ன பிரச்சிம்னகளுக்கு ஒரு தீர்வு காண 
நெண்டும. அவொ்றா்ன பிரச்சிம்னமய 
தீர்ப்்பதற்கு ஒரு ்படிமும்ற உள்ெது. 
அதன்படி தற்ந்பாது புதிய சில ெழிமும்ற-

களும ெநதுள்ெ்ன. இவொ்றா்ன காணி 
பிரச்சிம்ன வி்டயம 30 ஆயிரத்துக்கும 
நைல் இருநத்ன. எனினும தற்ந்பாது 
மூொயிரைாக கும்றநதுள்ெ்ன. எ்னநெ 
ஏம்னய தீர்க்கப்்ப்ட நெண்டிய வி்டயங-

களுக்கு ஒரு ேம்டமும்றமய பின்பற்்ற 
நெண்டும. 

குறிப்்பாக காணி ்பற்றி ோஙகள் 
ந்பசும ந்பாது மிகவும ை்னநெதம்ன-
யாக உள்ெது.  சிலர் கூறுொர்கள் த்னது 

தாய தநமதயர் ெழஙகிய காணி எ்ன. 
சிலர் உற்்றார் உ்றவி்னர்கள் ெழஙகிய 
காணி என்பார்கள்.   எ்னநெ இதற்கு ஒரு 
முடிவிம்ன எடுத்து இநத காணிப் பிரச்சி-
ம்னக்கு ஒரு தீர்வு வகாடுக்க நெண்டும. 

மூனறு எம.பிைாருக்கு... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

வைாஹைட முஸமமில், நிைல் பிய-
திஸ்ஸ ைற்றும ேய்னநத வெல்ல்ப்ட ஆகி-
நயாருக்கு எதிராக இநத அமழப்்பாமண 
விடுக்கப்்படடுள்ெது.

அசாத் சாலிமய அம்னத்து குற்்றச்-
சாடடுக்களிலிருநது விடுதமல வசயெ-

தாக தீர்ப்ம்ப அறிவித்த பின்னர், அெர் 
சார்பில் ஆேரா்ன சட்டத்தரணி மைத்திரி 
குணரத்்ன, ெழக்கின மும்றப்்பாட்டாெர்-
கொ்ன மூனறு ்பாராளுைன்ற உறுப்பி-
்னர்களும த்னது கடசிக்காரருக்கு எதிராக 
தீஙகிமழக்கும மும்றப்்பாடவ்டானம்ற 

தாக்கல் வசயதுள்ெதாகவும அதன்படி, 
குற்்றவியல் ேம்டமும்றச் சட்டத்தின 17 
(2)ஆெது சரத்தின கீழ் இழப்பீடு ெழஙக 
உத்தரவி்ட நெண்டுவை்ன நீதிைன்றத்-
தில் நகாரிக்மக விடுத்தார்.  இதன்படி, 
இநத மும்றப்்பாடம்ட வ்பப்ரெரி 21ஆம 

திகதி விசாரமணக்கு எடுத்துக் வகாள்ளு-
ைாறு உத்தரவிட்ட நைல் நீதிைன்ற நீதி்பதி, 
வைாஹைட முஸமமில் உள்ளிட்ட மூனறு 
ைனுதாரர்கமெயும அனம்றய தி்னம நீதி-
ைன்றத்தில் ஆேராகுைாறு அமழப்்பாமண 
விடுத்துள்ொர். 

எைது அரசு ஊ்டகஙகளி்டம... 
நிம்னக்கிந்றன' எ்னக் குறிப்பிட்டார். காப்-
புறுதி ்பய்னாெர்கொ்ன ஐநது ஊ்டகவிய-
லாெர்களுக்கு பிரதைரி்னால் காப்புறுதி 
்பத்திரஙகள் ெழஙகிமெக்கப்்பட்டது்டன, 
வெகுச்ன ஊ்டக அமைச்சர் ்டெஸ் அழகப்-
வ்பருை உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும காப்பு-
றுதி ்பத்திரம ெழஙகும நிகழ்வில் ்பஙநகற்-
்ற்னர்.

நிகழ்வின ந்பாது பிரதைர் உமரயாற்று-
மகயில்,

இநோடடின ஊ்டகவியலாெர்களுக்கு 
அசிதிசி காப்புறுதி ெழஙகப்்படும ோள் 
இன்றாகும. அசிதிசி காப்புறுதி ந்பான-
்றவதானம்ற வகாடுக்க ஏன இவெெவு 
தாைதம எனறு வதரியவில்மல. சரியா்ன 
ே்பருக்கு ோஙகள் சரியா்னமத ெழஙகி-
யிருப்்பதால், இனறு உஙகளுக்கு ஊ்டக 
அசிதிசி காப்புறுதி உஙகளுக்கு கிம்டத்-
துள்ெது எனறு நிம்னக்கிந்றன. ்டெஸி-
்டம ஊ்டகத்மத வ்பாறுப்ந்பற்குைாறு சில 
காலத்திற்கு முனபு ோம கூறிந்னாம. ஊ்ட-
கவியலாெர்களும, ோடும நகாரியது. ோம 
ெழஙகிய ந்பாநத ஏற்றுக்வகாண்டிருநதால் 
இநதக் காப்புறுதி இதற்கு முனந்ப கிம்டத்-
திருக்கும எனறுதான கூ்ற நெண்டும. 
சரியா்ன ே்பருக்கு ோஙகள் சரியா்னமத 
ெழஙகியுள்நொம என்பமத நீஙகள் 
இப்ந்பாது விெஙகிக் வகாள்ெலாம.

வதாழில் ரீதியா்ன சட்டத்தரணிகளுக்கு 
அடுத்த்படியாக ோன ஊ்டகவியலாெர்களு-
்டந்னநய வேருக்கைாக இருநநதன.

முனபு ்பாராளுைன்றக் குழுக் கூட்ட-
வைானறுக்கு ோன ெருமந்பாது, அநதா 
நிரு்பர் ெருகி்றார் எ்ன ே்னாதி்பதி கூறியது 
நிம்னவிருக்கி்றது. ோன நிரு்பர் அல்ல. 
ஆசிரியர் எனறு கூறிந்னன. ோன திருத்-
தம நைற்வகாண்ந்ட ்பத்திரிமககளுக்கு 
தகெல் ெழஙகிந்னன. கடசிக்கும எ்னக்கும 
்பாதிப்பு ஏற்்ப்டாத ெமகயில். அத்னாநலநய 
ோன ஆசிரியர் எனறு வசானந்னன.

ஊ்டகஙகளுக்கு அச்சுறுத்தல் காணப்-
்பட்ட  ந்பாவதல்லாம ோஙகள் ஊ்டகவிய-
லாெர்கமெப் ்பாதுகாத்நதாம. அரசியல் 
குண்்டர்கள் தாக்கி, ஊ்டகவியலாெர்களின 
வகைரா கருவிகமெ உம்டத்த ந்பாது, 
ோம அெற்ம்ற ஊ்டகவியலாெர்களுக்கு 
வ்பற்றுக் வகாடுத்நதாம. 88/89களில் 
்பயஙகரொதம நிலவிய காலப்்பகுதியில் 
ரிச்சர்ட டி வசாயசா வதற்கிற்கு ெநது எஙக-
ளு்டன வதற்கில் ்பணியாற்றி்னார்.

ஊ்டகஙகளு்டன இமணநது ்பணியாற்-
றுெது ஒரு கமல. ஊ்டகஙகளுக்கு ோம 
்பலைாக இருநதால் ஊ்டகஙகள் ேமமை 
்பலப்்படுத்தும. ோஙகள் ஒருந்பாதும ஊ்ட-
கஙகளி்டம எமதயும ைம்றக்கவில்மல.

ஊ்டகஙகளி்டம இருநது எமதயா-
ெது ைம்றத்தால், அது மீதா்ன ஆர்ெம 
ோடடு ைக்களுக்கு அதிகரிக்கும. ைம்றக்க 
ைம்றக்க அதனூ்டாக உருொகும வ்பாயகள் 
அதிகம. இனறு ்பாராளுைன்ற விொதஙகள் 
வதாமலக்காடசியில் ஒளி்பரப்்பாகின்ற்ன. 
ஆ்னால் யாரும அெற்ம்ற ்பார்ப்்பதில்மல. 
இனறு அமைச்சரமெக்கு ைாத்திரநை ஊ்ட-
கவியலாெர்கள் வசல்ெதில்மல. அத்னால்-
தான அமைச்சரமெயில் ே்டநதமெ எனறு 
விசித்திரக் கமதகள் கூ்றப்்படுகின்ற்ன. 
அதுதான ஊ்டகஙகளின ைாதிரி.

எஙகள் ொழ்க்மகயின மிகவும இக்கட-
்டா்ன சூழ்நிமலகளில் ஊ்டகவியலாெர்கள் 
எமமு்டன இருநத்னர். எஙகமெ ஆடசிக்கு 
வகாண்டு ெர ஊ்டகவியலாெர்கள் வ்பரும 
நசமெ வசயத்னர். ஆ்னால் இப்ந்பாது ஊ்ட-
கஙகள் எஙகளு்டன இல்மல எனறு குற்்றம 
சாடடுகிந்றாம. இது விசித்திரைா்னதல்ல. ேம 
ொழ்ோளில் ோம அனு்பவித்த ஒனறு. ஊ்ட-
கஙகொல் அரசாஙகம அமைக்க முடியும. 
ஒரு அரசாஙகத்மத ஆடசிக்கு வகாண்டு ெர 
முடியும. ஆ்னால் ஊ்டகஙகொல் அரசாங-
கஙகமெ ்பாதுகாக்க முடியாது. அரமச 
ே்டத்து்பெர்கொல்தான அரமச ்பாதுகாக்க 
முடியும. அரசாஙகத்மத காக்க ஊ்டகஙகள் 
வசன்றால் ஊ்டகஙகளுக்கு அதிக காப்புறுதி 
ெழஙக நெண்டும. இதம்ன ஊ்டகவிய-
லாெர்கள் புரிநதுக் வகாண்்டதற்கு, எைது 
ைக்கள் புரிநதுக் வகாள்ெவில்மல.

அரசாஙகத்தின அபிவிருத்திச் வசயற்்பா-
டுகள் அரச ஊ்டகஙகளில் வெளியி்டப்்படுெ-
தில்மல என்பது ஊ்டகஙகள் மீது அன்றா-
்டம முனமெக்கப்்படும குற்்றச்சாடடுக்களில் 
ஒனறு. ோடடில் இ்டமவ்பறும ேல்ல வி்டயங-
கள் ்பத்திரிமககளில் வெளிெருெதில்மல 
என்ற குற்்றச்சாடடும எப்ந்பாதும இருநது 
ெநதது. எஙகளுக்கு ைடடுைல்ல அோகரிக 
தர்ை்பாலவுக்கும அநதப் பிரச்சிம்ன இருந-
தது. 'ோடடில் எவெெவு ேல்ல வி்டயஙகள் 
ேம்டவ்பற்்றாலும, அமெ ்பத்திரிமகக-
ளில் வெளியி்டப்்படுெதில்மல எ்ன அெர் 
ஒருமும்ற கூறி்னார். ்பத்திரிக்மகயாெர்-
கமெ கும்ற வசால்ெதில் அர்த்தமில்மல. 
அனறிலிருநது இனறு ெமர ஊ்டகஙகள் 
அப்்படித்தான.

ைக்களும அப்்படித்தான. வதாமலக்காடசி 
வசயதிகளில் அபிவிருத்தி வசயதி எனறு 
தமலப்புச் வசயதி ெநதவு்டன, ்பார்மெயா-
ெர்கள் ோ்டகத்மதப் ்பார்க்க நெறு வச்ன-
லுக்கு ைாறுகி்றார்கள். ஊ்டகவியலாெர்கள், 
ஊ்டக நிறுெ்னஙகளுக்கு இது புரிகின்றது. 
ேைக்குப் புரியாததுதான பிரச்சம்ன.

இெற்ம்ற சாதாரண வி்டயஙகொக ோம 
ஏற்றுக் வகாள்ெ நெண்டும. ஊ்டகஙகொல் 

இனறு ோம ைடடுைல்ல உலகநை கலக்கை-
ம்டநதுள்ெது.

வகநரா்னா வதாற்று ஏற்்பட்ட காலத்தில் 
சமூக ெமலதெஙகளில் ெநத வி்டயஙகள் 
எ்னக்கு நிம்னவிருக்கி்றது. இது ஒரு ோடடு 
ஆயெகத்தில் உருொக்கப்்பட்ட மெரஸ் 
எனறு கூ்றப்்பட்டது. சமூக ஊ்டகஙகளில் 
இநத பிரசாரம மிகவும சக்திொயநததாக 
ைாறியது, மிகவும சக்திொயநத ோடுகள் 
ஒருெருக்வகாருெர் குற்்றம சாடடுகின்ற்ன. 
அதனபி்றகு, வகாநரா்னா மெரஸுக்கு 
புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்்பட்ட தடுப்பூசி 
குறித்து அதிக அெவில் விெம்பரம வசய-
யப்்பட்டது.

ேம ோடடில் ைடடுைல்ல அபிவிருத்திய-
ம்டநத ோடுகளிலும இமெஞர்கள் ஊசி 
ஏற்றிக்வகாள்ெ முனெரவில்மல. சமூக 
ஊ்டகஙகளில் ்பரப்்பப்்படும விெம்பரஙக-
ொல் உலகம எதிர்வகாண்்ட வி்டயஙகள் 
அமெ. இறுதியாக, உலக சுகாதார அமைப்-
பின ெல்லுேர்கள் வதாற்றுநோமய வி்ட 
தகெல் வதாற்றுநோய நைாசைா்னது எனறு 
கூறி்னார்கள்.

அெர்கள் அதம்ன இனடநரா வ்டமிக் 
(Intro Demic) எனறு அமழத்த்னர். இநத 
வதாற்றுநோயால் உலகம மூழ்கியிருப்-
்பமத அெர்களும ஒப்புக்வகாள்ெ நெண்-
டியிருநதது. இநத இனடநரா வ்டமிக் ேம 
ோடடிற்கும ெநதது. ோஙகள் வகாநரா்னா 
தடுப்பூசி ந்பா்ட முயற்சித்தந்பாது, சரியா்ன 
நேரத்தில் தடுப்பூசி ந்பா்டாதது எஙகள் 
தெறு எனறு கூறி்னர். தடுப்பூசி கிம்டத்த-
ந்பாது, ம்பசமர இ்றக்குைதி வசயய முடிநத 
நிமலயில், ைலிொ்ன சீ்ன தடுப்பூசிமய 
இ்றக்குைதி வசயதுள்நொம எனறு கூறி்னர். 
சீ்ன தடுப்பூசி ்பய்னற்்றது எனறு வசான-
்னார்கள். சிலர் வைா்டர்்னா ேல்லது எ்னநெ 
அமதநய வகாண்டு ொருஙகள் என்றார்-
கள். இவொறு ோடடு ைக்களின ொழ்க்மக-
நயாடு விமெயாடி்னர்.

அதன பின்னர் ஒவவொரு வீடடிலும 
வகாநரா்னா ைரணஙகள் இ்டமவ்பறுெதாக 
அச்சத்மத ஏற்்படுத்தி்னர். ைருத்துெர்கள் 
கூறியமத வி்ட ்பலி எண்ணிக்மக அதிக-
ைாக இருப்்பதாக அெர்கள் வதரிவித்த்னர். 
இறுதியாக ோடு மூ்ட நெண்டிய கட்டாயம 
ஏற்்பட்டது, அதுதான தீர்வு. ோடு மூ்டப்்ப்டா-
விட்டால் தா்னாக பூட்டப்்படும என்றார்கள். 
ோடம்ட மூடிவிடடு ஆம்டத் வதாழிற்சாமல-
கமெத் தி்றநநதாம. அதம்ன மூ்டவில்மல 
என்றால் ஆம்ட வதாழிற்சாமல வகாத்தணி 
உருொகும என்ற்னர். ோடம்ட மூ்டக் நகாரி 
ஆயிரக்கணக்கா்ன ைக்கள் வதருக்களில் 
ந்பரணி ே்டத்தி்னர். அநத ைாவ்பரும வ்பாரு-
ொதாரத்மத அழித்துவிடடு இப்ந்பாது ோடு 
திொலாகி விட்டது எனகி்றார்கள். இதுதான 
தகெல் வெளிப்்படுத்தப்்பட்ட விதம.

ஊ்டகஙகளுக்கு இெற்ம்றக் சுடடிகாட்டா-
ைல் இருக்க முடியாது. ஆ்னால், ஊ்டகஙக-
ளுக்கு வதரியாைல் ஊ்டகஙகளின மூலம 
்பயன வ்பறுெதற்கும ோடடிற்கு எதிரா்ன 
சக்திகளுக்கு முடிநதுள்ெது. இெற்ம்ற 
ோடம்ட நேசிக்கும, வ்பாறுப்புள்ெ ஊ்டகங-
கள் புரிநது வகாள்ெ நெண்டும.

இநோடடு ஊ்டகவியலாெர்கள் புரிநது 
வகாள்ெ நெண்டிய இனவ்னாரு வி்டயமும 
உள்ெது. ஊ்டகவியலாெர்கள் கூ்ட புரிநது 
வகாள்ொத ெமகயில் இநத ோடம்ட 
மகயாளுெதற்கு ்பல்நெறு சக்திகள் வசயற்-
்படுகின்ற்ன. ந்பாருக்குப் பின்னர் எஙக-
ளுக்கு அநத அனு்பெம உண்டு. இனறு 
ஊ்டகஙகளில் காட்டப்்படுெமதப் ்பயன்ப-
டுத்தி இநத ோடடின ேற்வ்பயமர கலஙகம 
விமெவிக்க முயற்சிக்கின்ற்னர்.

ந்பாரில் உயிரிழநத ஆயுதம ஏநதிய 
்பயஙகரொதிகள் சர்ெநதச அெவில் 
அப்்பாவி தமிழர்கொக சித்தரிக்கப்்பட்ட்னர். 
ந்பார் ே்டெடிக்மககமெ நிறுத்துெதற்கு 
அெர்கள் அநத வி்டயஙகமெப் ்பயன்படுத்-
தி்னர்.

நகாட்டா்பய ராே்பக்ஷ ே்னாதி்பதியாக 
்பதவிநயற்்றவு்டன இநத ோடடில் உள்ெ 
தூதரகத்தில் ்பணிபுரிநத வ்பண் ஒருெர் 
தான க்டத்தப்்பட்டதாக ஒரு ்பாரிய சம்பெம 
நிகழ்த்தப்்பட்டமை உஙகளுக்கு நிம்னவி-
ருக்கலாம. அெர் ்பாதுகாப்பு ்பம்டயி்னரால் 
க்டத்தப்்பட்டதாக ்பர்பரப்்பாக ந்பசப்்பட்டது. 
அெர் ே்னாதி்பதியாக ்பதவிநயற்்றவு்டன 
இது ே்டநதமையால், இநத ோடடில் உள்ெ 
அம்னத்து தூதரகஙகளும மிகவும கலக்க-
ைம்டநத்ன. சில ோடுகள் அெரும்டய ்பாது-
காப்ம்ப உறுதி வசயயுைாறு அறிவித்த்ன. 
உலகிற்கு ோம ்பதில் வசால்ல நெண்டிய 
நிமலமய உருொக்கியது.

ஆ்னால் ோடடின ேல்ல நேரத்திற்கு, 
அநத வ்பண் அனறு ெநது வசன்ற 
அம்னத்து இ்டஙகளிலும சிசிடிவி வகை-
ராக்கள் இருநத்ன. சி.ஐ.டி (சிஐடி) ்பார்படச-
மினறி விசாரித்தது. இறுதியாக, இது ஒரு 
புரளி என்பமத உலகிற்கு நிரூபிக்க முடிந-
தது. ஆ்னால் அது வ்பாய எனறு நிரூ்பண-
ைா்னந்பாது எஙகள் மீது குற்்றம சாடடியெர்-
கள் ெருத்தம கூ்ட அம்டயவில்மல.

இெற்றிலிருநது ோம எதம்ன புரிநது 
வகாள்ெ நெண்டும? இநோடடு ைக்களின 
சுதநதிரத்மதயும உரிமைகமெயும ்பறிக்க 
மிக நுட்பைாகச் வசயற்்படும சக்திகள் 
ஊ்டகஙகமெ சாதகைாகப் ்பயன்படுத்திக் 
வகாள்கின்ற்ன. பிர்பலைா்ன முடிவுகமெ 
எடுப்்பதற்கு ைா்றாக கடி்னைா்ன முடிவுகமெ 
எடுக்க நெண்டிய காலகட்டத்திநலநய ேைது 
அரசாஙகம இப்ந்பாது நுமழநது வகாண்-
டிருக்கி்றது. அநத கடி்னைா்ன முடிவுகமெ 
எடுக்க ோஙகள் தயாராக இருக்கிந்றாம. 

்பெெ விழாக் காணும... (02 ஆம ்பக்கத் வதா்டர்)

விநச்ட அதிதிகொக ்பாணகமுெ 
நகாட்டக் கல்விப் ்பணிப்்பாெர் திலக-
ரட்ன, ்பா்டசாமல பிரதி அதி்பர் ஆசிரி -
யர்கள்,  ைாணெர்கள் வ்பற்ந்றார்கள் 
கலநது வகாள்ெவுள்ெ்னர்.

இதில் விநச்ட அமசைாக  இக்கல்லூ -
ரியில் 1946 , 1947 களில்  கல்வி 
கற்்ற ஆரம்ப கால ைாணெர்கள் 10 
ந்பர் வகௌரெ அதிதிகொக கலநது சி்றப்-
பிக்கவுள்ெ்னர்.



அமெரிக்காவில் முதலகாவது 
ஒமிக்ரகான் வவரஸ் திரிபு சம்ப -
வம ஒன்று ்ண்டுபிடிக்ப்பட்ட 
நிவலயில் அதன் மீதகான அசசம 
அதி்ரிதுள்ளது. 

மதன்னகாபிரிக்காவில் இருந்து 
்்டந்த நவம்பர் 22 ஆம தி்தி அமெ -
ரிக்கா திருமபி ஏழு நகாட்ளின் பின் 
்லி்்பகார்னியகாவவச ்சர்ந்த முழு -
வெயகா் தடுபபூசி ம்பற்ற ஒருவரி -
்ட்ெ முதலகாவது வவரஸ் திரிபு சம-
்பவம ்ண்டுபிடிக்ப்படடுள்ளது. 

இந்த குளிர் ்காலத்தில் ம்காவிட-
19 மதகாறறுககு எதிரகா் ்்பகாரகாடும 
அமெரிக்காவின் மூ்லகா்பகாய 
திட்டம ்பறறி அந்நகாடடு ஜனகாதி்பதி 
்ஜகா வ்ப்டன் ஆரகாய்ந்து வருவதகா் 
கூ்றப்படுகி்றது. 

இந்நிவலயில் மவளிநகாடடு ்பய -
ணி்ளுககு ்ண்டிப்பகான ்நகாய்ப 
்பரி்சகாதவன விதி்வ்ள அறிவிக் -
வும மவளவ்ள ெகாளிவ் திட்டமிட -
டிருப்பதகா் அங்கிருந்து வரும மசய் -
தி்ள மதரிவிககின்்றன.  

ஒமிக்ரகான் திரிபினகால் ்பகாதிக்ப-
்பட்ட மதறகு ஆபிரிக் பிரகாந்தியத் -
தில் இருந்து வந்தவர்்ளின் ம்பயர் 
்படடியவல விெகான ்சவவ்ளி -
்டம இருந்து அமெரிக் ்நகாய் ்ட -
டுப்பகாடடு ெறறும தடுபபுக்கான 
நிவலயம ்்டடுள்ளது. 

ஒரு வரத்திறகு முன் ்ண்டுபி-
டிக்ப்பட்ட ஒமிக்ரகான் திரிபு 
தற்்பகாது உலகின் ்பல ்டஜன் நகாடு -
்ளுககும ்பரவியுள்ளது.  

ஒமிக்ரகான் திரிபு ்நகாமயதிர்பபு 
சகதிவய தவிர்த்து ஊடுருவும தன் -
வெவயக ம்காண்டிருந்த்்பகாதும 

தற்்பகாதுள்ள தடுபபூசி்ள ்நகாயின் 
தீவிரத்தன்வெ ெறறும உயிரிழப-
பில் இருந்து ்பகாது்காக் வகாய்பபு 
உள்ளதகா் ஆரம்பக்ட்ட தரவு்ள 
்காடடுவதகா் மதன்னகாபிரிக்காவின் 
மதகாறறு ்நகாய்்ளுக்கான ்தசிய 
நிறுவனம குறிபபிடடுள்ளது. 

மதன்னகாபிரிக்காவில் தற்்பகாது 
ஒமிக்ரகான் திரிபு ஆதிக்ம 
மசலுத்தி வருவதகா் சு்காதகார அதி-
்காரி்ள குறிபபிடடுள்ளனர். அங்கு 
்்டந்த 24 ெணி ்நரத்தில் 8,500 
தினசரி மதகாறறு சம்பவங்்ள ்பதி-
வகாகியுள்ளன. முந்வதய தினத்-
தில் 4300 மதகாறறு சம்பவங்்ள 
்பதிவகான நிவலயில் அது ஒருநகாளில் 
இரடடிப்பகாகியுள்ளது. 

ஒமிக்ரகானின் மதகாறறுத்தன்வெ 
்பறறிய தரவு சில நகாட்ளில் கிவ்டக-
்பம்பறும என்று உல் சு்காதகார 
அவெபபின் மதகாறறு்நகாயியல் 
நிபுணர் ெரியகா வகான் ம்ர்ம்காவ் 
மதரிவித்துள்ளகார். 

இந்த வவரஸ் திரிபுககு எதிரகா் 
சுெகார் 56 நகாடு்ளில் ்பயணக ்ட-
டுப்பகாடு்ள விதிக்ப்படடிருப்ப-
தகா் உல் சு்காதகார அவெபபு குறிப-
பிடடுள்ளது. 

இ்த்வவ்ள ஒமிக்ரகான் திரிவ்ப 
்டடுப்படுத்தும ந்டவடிகவ்்ளில் 
்ெலும ்பல ஆசிய நகாடு்ள இ்றங் -
கியுள்ளன. வியடநகாம, 7 ஆபிரிக் 
நகாடு்ளுககுத் தற்காலி்ப ்பயணத் -
தவ்ட விதித்துள்ளது. ெ்லசியகா 8 
ஆபிரிக் நகாடு்ளிலிருந்து வரு்வகா-
ருககுத் தவ்ட விதித்துள்ளது.

சில நகாட்ளுககு முன்னர் சர்வ-
்தச ்பயணங்்ளுக்கான தவ்டவய 

நீககிய இந்தியகா அந்தத் 
திட்டத்வதக வ்விட -
டுள்ளது.

இன்று முதல் மதன் 
ம ் கா ரி ய கா வு க கு ச 
மசல்லும அவனத்துப 
்பயணி்ளும 10 நகாள 
த னி வ ெ ப ்ப டு த் தி க -
ம்காளவது ்ட்டகாயம 
என்று அறிவிக்ப்பட-
டுள்ளது. தடுபபூசி 
்்பகாடடுகம்காண்்டவர் -
்ளுககும அது ம்பகாருந் -
தும.

அங்கு ஒ்ரநகாளில் 
ஐயகாயிரத்துககும ்ெற -
்பட்்டகாருககு வவரஸ் 
மதகாறறு அவ்டயகா்ளம 
் கா ண ப ்ப ட ்ட வ த த் 
மதகா்டர்ந்து புதிய ந்ட-
வடிகவ்்ள ்்டந்த 
புதன் இரவு அறிவிக-
்ப்பட்டன.

ஐவருககு ஒமிக-
்ரகான் வவ் வவரஸ் 
ம த கா ற றி யு ள ்ள வ த 
சு்காதகார அதி்காரி்ள 
்ண்்டறிந்துள்ளனர்.

ஒ மி க ் ர கான் 
வவரஸ்; ்பரவல் 
இயல்புநிவலககுத் திருமபுவதற-
்கான ஜனகாதி்பதி மூன் ்ஜ இன்-னின் 
திட்டத்திறகு அது பின்னவ்டவவ 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. தடுபபூசிப ்பய -
ணத்த்டமவழி வரும ்பயணி்ளும 
தனிவெப்படுத்தப்படுவர் என்று 
நிபுணர்்ள கூறுகின்்றனர்.  

தகாய்லகாந்து, ஆபிரிக்ப ்பயணி-

்ள 780 ்்பவரத் ்தடி வருகி்றது. 
அவர்்ள ்்டந்த ெகாதம நடுப்பகு -
தியிலிருந்து நகாடடுககுள வந்தவர்-
்ள என்று அது கூறியது. அவர்்-
ளி்டம ஒமிக்ரகான் வவரஸ் திரிபு 
்சகாதவன ந்டத்த அதி்காரி்ள திட்ட -
மிடடுள்ளனர்.

தகாய்லகாந்து, எடடு ஆபிரிக் நகாடு-

்வ்ளச ்சர்ந்த ்பயணி்ளுககுத் 
தவ்ட விதித்துள்ளது.

ெறுபு்றம ஐ்ரகாபபிய ஒன்றியம, 
ம்காவிட-19 தடுபபூசி்ள ்்பகாட -
டுகம்காளவவதக ்ட்டகாயெகாககு -
வது குறித்துப ்பரிசீலித்து வருகி்றது. 

அது்பறறி விவகாதிககும ்நரம 
வந்துவிட்டதகா், ஒன்றியத்தின் 

தவலவர் உர்சுலகா 
்வகான் ம்டர் ்லயன் 
கூறினகார்.

இ ரு ப பி னு ம , 
உறுபபு நகாடு்ள, 
த னி த் த னி ய கா ் ் வ 
அந்தக ்ட்டகாய விதி -
முவ்றவய நவ்டமு-
வ்றப்படுத்த முடியும.

அடுத்த ஆண்டு 
ம்பபரவரியிலிருந்து 
ஆ ஸ் தி ரி ய கா வி ல் 
ம்காவிட-19 தடுபபூசி 
்்பகாடடுகம்காளவது 
்ட்டகாயம. அதவனப 
பின்்பறறுவது குறித்து 
மஜர்ெனி ்பரிசீலித் -
துள்ளது.

கிரீஸ், 60 வயதுககு 
்ெற்பட்்டகாருககுத் 
தடுபபூசி ்்பகாடுவ -
வதக ்ட்டகாயெகாக் -
வுள்ளதகா் மதரிவித் -
துள்ளது.

தற்்பகாது ்பயன்-
்பகாடடில் உள்ள 
தடுபபூசி்ள ஒமிக -
்ரகான் வவ் திரிபுககு 
எதிரகான தடுப்பகாற்ற-
வலக ம்காடுககுெகா 

என்்பவத உறுதிமசய்வதறகு 
இன்னும சில வகாரங்்ள ஆ்லகாம 
என்று கூ்றப்படுகி்றது.

என்்றகாலும, வவரஸ் மதகாறறுககு 
எதிரகான தற்காபவ்ப வலுப்படுத்து -
வதறகுப ்பல நகாடு்ள அவறறின் 
தடுபபூசித் திட்டங்்வ்ள தீவிரப்ப -
டுத்தியுள்ளன. 
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்நகாயகாளியின் தவ்றகான ்காவல 
துண்டித்த ெருத்துவர் ஒருவருககு 
ஆஸ்திரிய நீதிென்்றம ஒன்று அ்பரகா-
தம விதித்துள்ளது. 

இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் இ்டம-
ம்பற்ற இந்த சம்பவத்தில் வயதகான 
்நகாயகாளியின் இ்டது ்கால் துண்-
டிக்ப்படுவதறகு ்பதில் வலது 
்கால் துண்டிக்ப்படடுள்ளது. ஒரு 
நகாவ்ளககுப பின்ன்ர இந்த தவறு 
்ண்டுபிடிக்ப்படடுள்ளது. 

இந்நிவலயில் இந்த சத்திர சிகிச-
வசவய ்ெறம்காண்்ட 43 வயது 
ெருத்துவர் ்்டந்த புதன்கிழவெ 

இ்டமம்பற்ற வழககில் குற்றங்்கா-
ணப்படடு 2,700 யூ்ரகா அ்பரகாதம 
விதிக்ப்பட்டது. இந்த வழககிறகு 
முன்ன்ர ்நகாயகாளி உயிரிழந்த 
நிவலயில் அவரது விதவவ ெவன-
விககு 5000 யூ்ரகா இழபபிடு வழங்்-

வும நீதென்்றம உத்தரவிட்டது. 
ம்பரிஸ்்டகாட ந்ரில் இருககும 

ெருத்துவெவனயில் ்்டந்த ்ெ 
ெகாதம அனுெதிக்ப்பட்ட அந்த 
்நகாயகாளியின் ்காவல துண்டிப்பதற -
்கான சத்திரசிகிசவச ்ெறம்காள்ளப-
்பட்ட்்பகாதும ெருத்துவர் தவ்றகான 
்காவல அவ்டயகா்ளம இடடுள்ளகார்.    

இ்டது ்காலுககு ்பதில் வலது 
்காலுககு அவ்டயகா்ளமிட்டது ஏன் 
என்று அந்த ெருத்துவரி்டம நீதிென்-
்றத்தில் ்்ட்ப்பட்ட்்பகாது, 'எனக-
குத் மதரியகாது' என்று ்பதிலளித்துள -
்ளகார்.   

தவறான காலை துண்டிதத மருததுவருக்கு அபராதம்

்பகாகிஸ்தகான் ம்பகாரு்ளகாதகாரத்வத புத்துயிர் -
ம்ப்றச மசய்யும முயறசி்ளில் அந்நகாடடு 
அரசு ஈடு்பட்ட்்பகாதும அதில் எந்த முன்-
்னற்றமும ஏற்ப்டகாதுள்ளதகா் கூ்றப்படு-
கி்றது.

்பகாகிஸ்தகானின் தற்்பகாவதய ம்பகாரு-
்ளகாதகார குறியீடு்ள ்ெகாசெகா் இருககும 

நி வ ல யி ல் 
அதவன புத்-
து யு ர் ம ்ப ்ற ச 
மசய்யும முயற-
சி்ள இரட-
டிபபு சவகால் 
மி க ் த கா ் 

ெகா்றககூடும என இன்வசட ஓவர் மசய்தி 
நிறுவனம குறிபபிடடுள்ளது.  

'அதி் ஏறறுெதி்ளுககு ஆதரவளிக்காத, 
ஆனகால், அதி் உளநகாடடு நு்ர்வுககு ெத் -
தியில் வ்ளர்சசிவய முன்னிவலப்படுத்திய 
்பகாகிஸ்தகானின் ம்பகாரு்ளகாதகார ம்காளவ -்
யில் சர்வ்தச நகாணய நிதியம ஆழந்த மசல் -
வகாகவ் ம்காண்டுள்ளது' என்று ம்ப்டரி்்கா 
கிலகானி குறிபபிடடுள்ளகார்.

்பகாகிஸ்தகானின் குவ்றவகான மசயல்தி்றன் 
ம்காண்்ட ம்பகாரு்ளகாதகாரம ்காரணெகா் ஐந்து 
ஆண்டு்ளுககு ்ெலகா் குறிபபி்டத்தக் 
மவளிநகாடடு ்நரடி முதலீடு்வ்ள ்வர 
முடியகாதுள்ளதகா் கூ்றப்படுகி்றது. 

்பகாகிஸ்தகான் அரசு மவளிநகாடடு உட்பகாய்ச-
சல்்வ்ள தீவிரெகா் எதிர்்பகார்ப்ப்தகாடு நிதி 
உதவி்வ்ள மீண்டும ஆரமபிப்பதற்கா் 
சர்வ்தச நகாணய நிதியத்து்டன் ்்பசசுவகார்த் -
வத்வ்ள ஆரமபித்துள்ளது. 

பாகிஸ்ான் 
பபாருளா்ார 
பெருக்கடி

தலி்பகான்்ள ்்டந்த ஓ்ஸ்ட நடுப்ப-
குதியில் ஆப்கானிஸ்தகாவனத் தங்்ள 
்டடுப்பகாடடில் ம்காண்டு வந்த 
்்பகாதிலும, அவர்்ள மசல்ல முடியகாத 
பிர்தசங்்ளும அங்குள்ளன. 

அவறறில்  நங்்ர்்ஹர் ெகா்காணம 
குறிபபி்டத்தக்து என்று ஆப்கானில் 
இருந்து ்்நிவ்்ஸுக்கா் மசய்தி 
்ச்ரிககும அவுஸ்தி்ரலியகாவவப 
பி்றபபி்டெகா்க ம்காண்்ட ஊ்ட்விய -
லகா்ளர் ம்ஹகால்லி மெக்் மதரிவித் -
துள்ளகார். 

சுெகார் 55 ஆயிரம ெக்வ்ளக ம்காண்-
டுள்ள நங்்ர்்ஹகார் ெகா்காணத்தின் சப-

்பர்்ஹர் ெகாவட்டத்வத, நகாடடின் ்பல 
பிர்தசங்்ளிலும ம்காடூரத் தகாககுதல் -
்வ்ள ந்டகாத்தும ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் - ்் 
்பயங்்ரவகாதி்ள த்ளெகா்க ம்காண்-
டுள்ளனர். 

தலி்பகான்்ள ஆடசிவய வ்ப்பறறி -
யவதத் மதகா்டர்ந்து தினமும குரூரத் 
தகாககுதல்்ள இ்டமம்பறும பிர்த -
செகா் இது ெகாறியுள்ளது. ஐ.எஸ்.
ஐ.எஸ் - ்் ்பயங்்ரவகாதி்ள ்பல 
வரு்டங்்்ளகா் இபபிர்தசத்வதத் 
தங்்்ளது மசயற்பகாடடு பிர்தசெகா -
்க ம்காண்டுள்ளனர் என்றும அவர் 
குறிபபிடடுள்ளகார். 

தலி்பகான்்ள ்பதவிககு வந்த பின்னர் 
இங்கு ்படும்காவல்ள அதி்ரித்துள -
்ளன. தினமும ஒரு ெனிதரகாவது வீட-
டுககு மவளி்ய அவழக்ப்படடு 
்படும்காவல மசய்யப்படுகி்றகார். 
இதவனச மசய்்பவர்்ள யகார் என்்பவத 

நகாங்்ள அறியெகாட்்டகாம' என்று கிரகா-
ெவகாசிமயகாருவர் கூறியுள்ளகார். 

வீடடு ்காவலகாளிமயகாருவர் குறிபபி -
டுவ்யில், இங்கு 2015 முதல் ஐ.எஸ். 
மசயற்படுவதகால் தலி்பகான்்ள ்ப்ல் 
்வவ்ளயில் ெகாத்திரம ்்டவெயில் 
ஈடு்படடு இரவகானதும தங்்்ளது 
மு்காம்ளுககு திருமபி விடுவ்தகாடு 
மு்காமுககு மவளி்ய எவரும மசல்ல 
்வண்்டகாம என்றும அறிவுறுத்து-
கின்்றனர். முன்வனய அரச ்பவ்டயி-
னரும கூ்ட இபபிர்தசத்தில் ்ப்ல் 
்வவ்ளயில் ெகாத்திர்ெ ்்டவெயில் 
ஈடு்பட்டனர் என்்றகார். 

ஆபகானில் தலிபான் பிடியில் இல்ைாத பிரததசம்

சீனகாவின் ்பல பில்லியன் 
ம்டகாலர் ம்பறுெதியகான ம்பல்ட 
அன்ட ்ரகாட திட்டத்வத எதிர்த்து 
்பகாகிஸ்தகானின் குவகாதர் ந்ரில் 
்பகாரிய ஆர்ப்பகாட்டம இ்டமம்பற-
றுள்ளது.   

இமரகான் ்கான் அரசு வ்ளங்்வ்ள 
சீனகாவுககு வழங்குவதகா் உளளுர் 
ெக்ள குற்றமசகாடடுகின்்றனர். 
துவ்றமு் நிர்ெகாணத்திறகு வ்ளங்-
்வ்ள வழங்குவதில் அடிப்பவ்ட 
நிர்வகா்த்வத ஆர்ப்பகாட்டக்காரர்-
்ள ்்காரியுள்ளனர்.   

்பகாகிஸ்தகானில் சீனகாவின் முத-
லீடடின் சுரண்்டல் ்பண்வ்ப இது 
்காடடுவதகா் உள்ளது என்று சிங்-
்பபூர் ்்பகாஸ்ட ்பத்திரிவ் குறிப-

பிடடுள்ளது.   
்பகாகிஸ்தகானில் சீனகாவின் ்பல 

ஆண்டு மசயற்பகாடு அங்கு உள-
நகாடடு பிரசசிவன்வ்ள ஏற்படுத்-
தககூடியதகா் உள்ளது என்று அந்த 
மசய்தியில் சுடடிக்காட்டப்பட-
டுள்ளது.   

2015இன் 46 பில்லியன் ம்டகாலர் 
ம்பறுெதியகான சீன – ்பகாகிஸ்தகான் 
ம்பகாரு்ளகாதகார ்பவத ஆரமபிக்ப-
்பட்டது மதகா்டக்ம சர்சவச்வ்ள 
ஏற்படுத்தி வருவதகா் கூ்றப்பட-
டுள்ளது.   

சீனாவின் மு்லீட்டு திட்்டம்: 
பாகிஸ்ானில் ஆர்பபாட்்டம்

அபெரிக்காவுககும் பரவியது 
ஒமிக்ரான் ப்கா்ரானா திரிபு
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பதுளை – ஹாலிஎல பகுதியிலுளை பாடசாளலய�ான்றில் அனும -
தியின்றி உைநல ஆலலாசளை யச�லமரளவை நடத்துவைதற்கு யசன்்ற 
நால்வைர லநற்று (02---–12-–2021) காளல ளகது யசய�பபட்டுளைைர.

சநலதகநபரகளிடமிருநது 03 லவைாக்கிலடாக்கிகள, வைாயு துப-
பாக்கி (Air Rifle) மற்றும் ரளவைகள என்பை ளகபபற்்றபபட்டதாக 
யபாலிஸார யதரிவித்தைர. 

வைைவைாைர எை கூ்றபபடும் நபரும் அவைருடன் யசன்்ற ஏளை� 
மூவைரும் கறுபபு நி்ற ஆளட அணிநது, பாதுகாவைலரகளுடன் வைநததாக 
யதரிவிக்கபபட்டுளைது.  துபபாக்கி காணபபட்டதாகவும் ஹாலிஎல 
யபாலிஸ் நிளல�த்தில் முள்றபபாடு யசய�பபட்டுளைது. குறித்த 
யச�ற்றிட்டத்திற்காக மாகாண மற்றும் வைல�க்கல்விப பணிமளை -
களில் எவ்வித அனுமதியும் யபற்றிருக்கவில்ளல எை யபாலிஸார 
லமற்யகாணட விசாரளணகளில் யதரி�வைநதுளைது.

அலதலபான்று, யச�லமரளவை நடத்தசயசன்்ற வைைவைாைர எநத -
யவைாரு பதிவு யசய�பபட்ட கல்வி நிறுவைைத்ளத லசரநதவைர இல்ளல 
என்பதும் யதரி�வைநதுளைது. 

இசசம்பவைம் யதாடரபில் ளகது யசய�பபட்ட 04 சநலதகநபரகளை -
யும் பதுளை நீதவைான் முன்னிளலயில் லநற்று ஆஜரபபடுத்த நடவை -
டிக்ளக எடுக்கபபட்டுளைது. 

ஹாலிஎலயில் செயலமர்வு
நடத்திய நால்்வர் கைது

நு்வசெலியா மாநைெெகையின் செதன
ைெகை தாரிக்கும் ச்வகலத்திடடம்

  ( நுவையரலி�ா திைகரன் நிருபர)

நுவையரலி�ா மாநகரசளபயிைர லசதை 
பசளை த�ாரிபபதற்காை புதி� லவைளலத்திட்-
டயமான்ள்ற அறிமுகம் யசயவைதற்கு நடவை-
டிக்ளக எடுத்துளைைர. 

நுவையரலி�ா மாநகர பிரதி முதல்வைர 
�தரஸ்ைா புத்திரசிகாமணி தளலளமயில் 
ஒவ்யவைாரு ஆல�த்திற்கும் லநரில் யசன்று 
ஆல� நிரவைாகிகளிடம் லநற்று (2)வி�ாழக்கி-
ழளம யதாட்டிகள வைழஙகபபட்டை.

இதன் ஆரம்பகட்டமாக உக்கிலபாகும்  
கழிவு திணம யபாருட்களை லசகரிபபதற்-
காை நடவைடிக்ளககளை ஆரம்பித்துளைைர. 
இதன் முதற்கட்டமாக நுவையரலி�ா மாநகர 
சளப எல்ளலக்குளை நகரம், கிராமம் மற்றும் 
லதாட்டப பகுதியிலுளை இநது ஆல�ஙகள, 
யபௌத்த ஆல�ஙகள, கிறிஸ்தவை லதவைால�ங-
கள மற்றும் முஸ்லிம் பளளிகளுக்கும் குபளப 
லசகரிபபதற்காை பிைாஸ்டிக் குபளப யதாட்டி-
கள வைழஙகபபட்டை.  

இவ்ளவைபவைத்தில் மாநகரசளப சுகாதார 
பிரிவு குழு தளலவைர என். பி. சீ. த�ாநா�க்க 
மாநகரசளப உறுபபிைரகைாை ஆர. லகதீஸ், 
ஆறுமுகம் விஜ�குமார, திலினி விக்கிர-
மசிஙக, காமினி திஸாநா�க்க, விநதி�ா 
அன்சனி உட்பட மாநகரசளப உத்தில�ாகத்தர-
களும் கலநதுக்யகாணடு குபளப லசகரிக்கும் 
யதாட்டில்களை வைழஙகிைர.

ஹேலீஸ் கம்பனியின் கீழ் இயங்கும தலொக்கமல கிஹேடவெஸ்்டன் லூசா 
ஹதாட்ட நிர்ொகம ஹதாட்ட வதாழிலாளர்களின் பிேநதநாமள ஹகக் வெடடி  
வகாண்டாடினர். ஒவவொரு ைாதமும பிேநதநாள் வகாண்டாடும அமனத்து 
வதாழிலாளர்கமளயும ஓர் இ்டத்திற்கு ெரெமழத்து ஹதாட்ட நிர்ொகத்தால் ஹகக் 
வெடடி பிேநதநாள் வகாண்டா்டப்படுகின்ேமை சிேப்பமசைாகும.
்ப்டம தலொக்கமல குறூப நிரு்பர்

சமாதான நீதவானாக சத்தியபிரமாணம்  
லபருவைளை சீைன்லகாட்-

ளடள�சலசரநத இைம் 
சமூக லசளவை�ாைர ஜைாப 
ப�ாஸ் அன்ஸார (ஆசிரி�ர),   
களுத்துள்ற மாவைட்ட, பதில் 
நீதவைான்  திருமதி புநதினி 
அலபஸிஙக  முன்னிளலயில்  
அகில இலஙளக சமாதாை 
நீதவைாைாக  அணளமயில் 
சத்தி�பபிரமாணம் யசயது 
யகாணடார. சுமார 25 வைருடஙகளுக்கு லமலாக 
யதாடரநதும் தமிழ் யமாழித்துள்ற ஆசிரி�ராக 
பணி�ாற்றி வைரும் இவைர,  மாவைட்டத்தின்  பல பிர-
லதசஙகளிலுளை  பட்டதாரிகளிைதும்,  ஆசிரி�ர-
களிைதும் உருவைாக்கத்திற்கும்  துளண�ாக நின்று 
யச�ற்பட்டு வைருகி்றார. 

அல் ஹுளமஸரா லதசி� பாடசாளல மற்றும் 
களுத்துள்ற முஸ்லிம் மத்தி� கல்லூரி என்-
பவைற்றின் பளழ� மாணவைராை இவைர,  அல் 
ஹுளமஸரா லதசி� பாடசாளல பளழ� 
மாணவைர சஙக உறுபபிைராகவும்  சீைன்-
லகாட்ளட ஆரம்பப பாடசாளல  அபிவிருத்திச 
சஙக உறுபபிைராகவும் யச�ற்பட்டு வைருகி-
்றார.   சீைன்லகாட்ளடள�ச லசரநத மரஹஹூம்  
அன்ஸார (ஸாதிக்) மற்றும் நூருள ஐன் தம்பதிக-
ளின் புதல்வைராவைார. 

tlNky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpw;F kw;Wk; tlNky; khfhz 

ghlrhiyfspw;F gz;G hPjpahd> fzpa njhif hPjpahd kw;Wk; fl;likg;ghd 

mgptpUj;jpf;fhd ngWiff;fhf toq;Feh;fisg; gjpTnra;jy; - 2022

tlNky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

tlNky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpw;F kw;Wk; gpd;tUk; tyaf;fy;tp mYtyfq;fspd; fPo; 

epUtfpf;fg;gLk; ghlrhiyfspw;F Njitahd gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhfg; 

gjpT nfhs;s tpUk;Gk; toq;Feh;fs; kw;Wk; cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 2021.12.31 tiu tlNky; 

khfhz fy;tp> fy;tpg; gzpg;ghshpdhy; kw;Wk; tyaf;fy;tpg; gzpg;ghsh;fspdhy; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; nghOJ chpa tyaq;fspy; trpf;Fk; toq;Feh;fspw;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

02.  gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis vkJ www.nwpedu.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; 

gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;sy; my;yJ Nehpy; rKfkspj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpathW 

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> tlNky; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F kw;Wk; Vida 

tyaf;fy;tp gzpg;ghsh;fspw;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ tiyjsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Nkw;nfhs;syhk;. midj;J tpz;zg;gq;fSlDk; cUg;gb 

xd;wpw;fhf my;yJ cUg;gb midj;jpw;Fkhf kPsspf;fg;glhj &gh 300/- ,w;fhd njhif 

tlNky; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F kw;Wk; xt;nthU tyaf;fy;tp gzpg;ghsUf;F fhrhf 

nrYj;Jjy; my;yJ tiyj;jsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fzf;Ffspw;F nrYj;jyhk;. ,jw;fhd 

Nkyjpf tpguq;fs; www.nwpedu.lk ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

03.  VNjDk; toq;Feh; xUth;> khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; kw;Wk; tyaf;fy;tp mYtyfj;jpy; 

my;yJ tyaf;fy;tp mYtyfq;fs; gytw;wpy; my;yJ midj;jpYk; gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

,aYik cz;L. mjw;fhf khfhz mYtyfj;jpw;F kw;Wk; xt;nthU tyaf;fy;tp 

mYtyfq;fspw;Fk; jdpj;jdpahff; fl;lzk; nrYj;jp tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; gjpTnra;J nfhs;sf;$ba gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs;

01. E}yfg; Gj;jfq;fs;

02. tpQ;Qhd Efh;Tg; gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

03. fzpj cgfuzq;fs;

04. tptrha gjhh;jjq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

05. tpisahl;L gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

06. mofpay; gz;lq;fs;

07. njhopy;El;gg; gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

08. tpN\l fy;tp cgfuzq;fs; (%f;Ff;fz;zhbfs;> nrtpg;Gy cgfuzq;fs; Nghd;wit)

09. gjhiffs; mr;rpLjy;

10. tpohf;fSf;fhd gz;lq;fis toq;fy;> thliff;F toq;fy;

11. tpisahl;L rPUilfs; toq;fy;

12. gjf;fk;> epidTr;rpd;dq;fis toq;fy;

13. czT ghdq;fis toq;fy;

14. Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;fy;

15. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; / xyp fl;Lg;ghl;L trjpfis thliff;F toq;fy;

16. Nkil myq;fhpg;G> kz;lg myq;fhpg;G toq;fy;

17. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit toq;fy;

18. Ma;T$l cgfuzq;fis GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

19.  mYtyf cgfuzq;fs; (epow;glg;gpujpapLk; ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah gpujpapLk; ,ae;jpuq;fs;> 

jl;lr;R ,ae;jpuq;fs; Nghd;wit) GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

20.  ghlrhiy kur;rhkhd;fis toq;fy; (tFg;giw jsghlq;fs;> cgfuzq;fs;> Ma;T $lj; 

jsghlq;fs; cgfuzq;fs;>  E}yfj; jsghlq;fs; cgfuzq;fis toq;fy;)

21. mr;R eltbf;iffs;

22. mYtyf cgfuzq;fis toq;fy; (epow; glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;R ,ae;jpuq;fs; Nghd;wit)

23. fzdpfs; kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fis toq;fy;

24.  ,Uk;Gf; fgl;Lf;fis GJg;gpj;jy; 

tyaf;fy;tp mYtyfq;fspy; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs;

01. vOJ fUtpfs;

02. E}yfg; Gj;jfq;fs;

03. tpQ;Qhd Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

04. fzpj cgfuzq;fs;

05. tptrha gjhh;;j;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

06. tpisahl;L gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

07. mofpay; gz;lq;fs;

08. njhopy;El;g gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

09. tpN\l fy;tpf;Fj; Njitahd midj;J Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs;

10. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; njhFjpfis GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

11. Ma;T$l cgfuzq;fis GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

12.  mYtyf cgfuzq;fs; (epow;glg;gpujp ,ae;jpuk;> NuhzpNah gpujp ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;R 

,ae;jpuq;fs; Nghd;wit) GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

13. mr;R eltbf;iffs;

14. czT ghdq;fis toq;fy;

V.v];.Nf.[ayj;

tlNky; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh;>

tlNky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

fz;b tPjp> FUehfy;.

037-2222422/037-2220221
2021.12.03

,izaj;jsk;  : www.nwpedu.lk
kpd;dQ;ry;  : provincialeducationnwp@yahoo.com

01.  FUzhfy;  (037-2233579)

02.  ,g;ghfKt (037-2259278)

03.  epf;ftnul;ba (037-2260369)

04.  khN`h (037-2275874)

05.  fphpcs;s (037-2288523)

06. Fspahg;gpl;ba (037-2281211)

07.  rpyhgk; (032-2222115)

08.  Gj;jsk; (032-2265308)

= [ath;jdGu Nfhl;Nl 
khefu rig

tuT nryTj; jpl;lk; - 2022

khefu rigapd; 212 (b) gphptpd; fPo; mwptpg;G 

rl;lkpaw;Wk; rl;lj;jpd; 252tJ mj;jpahak;

= [ath;jdGu Nfhl;Nl khefu rigapd; 

2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryTj; jpl;lk; 2021 

etk;gh; 15Mk; jpfjp Kjy; Ntiy Neuj;jpy;> 

= [ath;jdGu Nfhl;Nl khefu rigapd; 

mYtyfj;jpy; nghJkf;fspd; ghh;itf;fhf 

jpwe;J itf;fg;gLk;.

I.vk;.tp. gpNukyhy;>

NkaH>

= [ath;jdGu Nfhl;Nl khefu rig.

= [ath;jdGu Nfhl;Nl khefu rig>

uh[fphpa.

etk;g; 12. 2021
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நத்தார் தின நிமனவு முததிமை ைற்றும மு்ல் 
நதாள் உமை பிை்ைர் ைஹிந் ைதாஜ்பக்ஷவின் 
்மைமையில்  நநற்று முன்தினம பிற்்பகல் அைரி 
ைதாளிமகயில் மெதது வெளியிடப்படடது. அஞசல் 
ைதாஅதி்பர் ைஞசித ஆரியைதனவினதால் நிமனவு 
முததிமை ைற்றும மு்ல் நதாள் உமை வெகுசன 
ஊடக அமைசசர் டளஸ் அழகபவ்பருைவிடம ெழங்-
கப்படடது.
அ்மன வ்தாடர்நது டளஸ் அழகபவ்பருைவினதால் 
நிமனவு முததிமை ைற்றும மு்ல் நதாள் உமை பிை -்
ைர் ைஹிந் ைதாஜ்பக்ஷவிடம மகயளிக்கப்படடது.
சிநைஷட ைற்றும கனிஷட பிரிவில் முததிமை 
ெடிெமைபபு ந்பதாடடியில் வெற்றிவ்பற்ை 
கந்தாமன புனி் வச்பஸ்தியன் ைகதா விததியதாை-
யததின் நிநைஷ சைத வ்பநைைதா என்ை ைதாணெர், 
நுநகவகதாட அனுைதா விததியதாையததின் ஷினதாலி 
ருெணயதா பீரிஸ் ைதாணவி ஆகிநயதாரின் சிததிைங்-
கமள வகதாணட நத்தார் தின நிமனவு முததிமை 
இமமுமை ெடிெமைக்கப்படடுள்ளமை விநசட 
அமசைதாகும.
புனி் வச்பஸ்தியன் ைகதா விததியதாையததின் 
நிநைஷ சைத வ்பநைைதா எனும ைதாணெனதால் ெமை-
யப்படட பிை்ைரின் உருெப்படம இ்ன்ந்பதாது அம-
ைதாணெைதால் பிை்ைருக்கு ெழங்கப்படடது.கனிஷட 
பிரிவில் வெற்றிவ்பற்ை நுநகவகதாட அனுைதா விததி-
யதாையததின் ஷினதாலி ருெணயதா பீரிஸ் ைதாணவி-
யும இசசந்ர்ப்பததில் கைநது வகதாணடிருந்தார்.

பிரதமரின் தலைலமயில் இரு முத்திலரகள் வெளியீடு

சுலப் இன்டர்நே-
ஷனல் இந்தியாவை 

தளமாகக் ககாண்ட ஒரு 
சமூக ்சவை அவமப்-

பாகும், இது மனித உரி-
வமகள், சுற்றுச்சூழல் 
சுகாதாரம், மரபுசாரா 
எரிசக்தி ஆதாரஙகள், 
கழிவு ்மலாணவம 

மற்றும் கல்வியின 
மூலம் சமூக சீரதிருத்-

தஙகவள ்மம்படுத்து-
ைதற்காக கசயல்படுகி-

றது. இந்த அவமப்பு 
50,000 தனனாரைலரக-
வளக் ககாணடுள்ளது.

அந்நிறுைனத்தின 
கசயற்பாடுகள் கதா்டர-

பாக ஆராயைதற்காக 
இந்தியா கசனற 

நிதியவமச்சர பஷில் 
ராஜபக் ஷ அதன நிறு-

ைனர ்டாக்்டர பிந்-
்தஷைர பதக் சுலப் 

கிராம், மஹாவீர 
எனக்்ளவ், பாலம் 
்டாப்ரி சாவலவயச் 

சந்தித்த ்பாது... 
அைரு்டன இலங-

வகக்கான இந்திய 
தூதுைர மிலிந்த கமார-
ககா்டவும் காணப்படு-

கிறார.    

அசிதிசி ஊடகவியைாளரகளுககான காப்புறுதி திடடம் 
பிரதமர தலைலமயில் ெழங்கி லெப்பு



(மன்னார் குறூப் நிருபர்) 

 
இந்தியனாவுக்கு சட்டவிர�னாதமனாக 

க்டல் வழியனாகச் சசனறு வருகின்ற-
வர்கள், மற்றும் ரபனாததப்சபனாருள் 
பனாவத்யனாளர்களனால் மன்னார் 
மனாவட்டத்தில் எச்.ஐ.வி சதனாற்று 
அதிகரிப்பதற்கனா் ஆபத்துக்கள் 
கனாணப்படுவதனாக பனாலியல் ர�னாய் 
மற்றும் எச்.ஐ.வி மருத்துவ விரச்ட 
தவத்திய அதிகனாரி தக்சனாயினி 
மரகந்தி��னாதன சதரிவித்தனார்.  

உலக எய்டஸ் தி்த்ததசயனாடடி, 
மன்னார் மனாவட்ட பி�னாந்திய 
சுகனாதனா� ரசதவகள் பணிமத -்
யில் ர�ற்று (02) வியனாழக்கிழதம 

�த்டசபற்்ற கருத்த�ங்கில் கலந்து 
சகனாண்டு கருத்து சதரிவிக்தகயி-
ரலரய அவர் அவவனாறு சதரிவித்-
தனார்.  

-அவர் ரமலும் சதரிவித்ததனாவது,  
-இந்தியனாவுக்கு சட்டவிர�னாதமனாக 

க்டல் வழியனாக சசனறு வருரவனார், 
மற்றும் ரபனாததப்சபனாருள் பனாவ-
த்யனாளர்களனால், மன்னார் மனாவட-
்டத்தில் எச்.ஐ.வி சதனாற்று அதி-
கரிப்பதற்கனா் சனாத்தியக்கூறுகள் 
கனாணப்படுகின்ற்.  

இதத்க் கடடுப்படுத்த சுகனாதனா� 
துத்றயி்ர்  ரவதலத்திட்டங்கதள 
முனச்டுத்து வருகின்ற்ர்.  

இந் �்டவடிக்தககளுக்கு மக் -

களுத்டய ஆத�தவ எதிர் பனார்த்-
துள்ரளனாம்.மக்கள் இவவி்டயத்தில் 
விழிப்பு்டன இருந்து,  சுகனாதனா� 

துத்றயி்ருக்கு ஆத�வு வழங்க 
ரவண்டும். -மன்னார் மனாவட்டத்-
தில் 1987 ஆம் ஆண்டு சதனா்டக்கம் 

2021 ஆம் ஆண்டு வத� 11 எச்.
ஐ.வி சதனாற்்றனாளர்கள் அத்டயனாளம் 
கனாணப்படடுள்ள்ர்.  

இவர்களில் ஒரு சதனாற்்றனாளர் இவ-
வரு்டம் அத்டயனாளம் கனாணப்பட-
்டதனாகவும் அவர் ரமலும் சதரிவித்-
தனார்.  

உலக எயிடஸ் தி்த்ததசயனாடடி 
மன்னார் மனாவட்ட பி�னாந்திய 
சுகனாதனா� ரசதவகள் பணிமத்யின 
ஏற்பனாடடில், விழிப்புணர்வு கருத் -
த�ங்கும் இ்டம் சபற்்றது.  இதில், 
தவத்தியர்கள், திதணக்கள அதிகனா-
ரிகள், சபனாலிஸனார், ஊ்டகவியலனா-
ளர்கள் எ்ப் பலர் கலந்து சகனாண்-
்ட்ர்.
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இந்தியாவுக்கு கடல் வழியாக சென்று வருவவாரால், 
மன்்ாரில் எச்.ஐ.வி ச�ாற்று அதிகரிக்கும் ஆபத்து

வீட்டுக்குள் புகுந்� 
கும்பல் �ாக்கு�ல், 
உரிமமயாளர் காயம்
(சனாவகச்ரசரி விரே்ட நிருபர்)

சகனாடிகனாமம் சபனாலிஸ் பிரிவுக்-
குடபட்ட சகற்ரபலி ரமற்கு பகு-
தியிலுள்ள வீடடுக்குள்  புகுந்த 
குழுவி்ர், சபனாருடகதள அடித்து 
ச�னாறுக்கி அட்டகனாசம் புரிந்தது்டன 
வீடடு உரிதமயனாளத�யும் தனாக்கி-
விடடு தப்பித்துச் சசனறுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் க்டந்த புதனகி-
ழதம �்டந்துள்ளது.

இதில் சகற்ரபலி ரமற்கு மிருசு-
வில் பகுதிதயச் ரசர்ந்த, 39வயது-
த்டய �பர் ஒருவர்  கனாயமத்டந்தனார்.
இவர், சனாவகச்ரசரி ஆதனா� தவத்திய-
சனாதலயில் சிகிச்தசக்கனாக அனுமதிக் -
கப்படடுள்ளனார். 

தனாக்குதல் சம்பவம் சதனா்டர்பனா் 
ரமலதிக விசனா�தணகதள சகனாடிகனா-
மப் சபனாலிஸனார் முனச்டுத்து வரு -
கின்ற்ர்.

சுதந்திரபுரம வ�ொலனி கிரொைதமத

சவள்ளம் சூழந்��ால் சவளிவயற 
முடியாது மக்கள் திணடாட்டம்
(புதுக்குடியிருப்பு விரே்ட நிருபர்)

முல்தலத்தீவு மனாவட்டத்தின புதுக்-
குடியிருப்பு பி�ரதசத்திற்கு உடபட்ட 
சுதந்தி�பு�ம் சகனாலனி கி�னாமத்தில், 
மக்கள் வீடுகதள விடடு சவளிரய்ற 
முடியனாத நிதலயில்  சவள்ளம் ரதங்கி-
யுள்ளது.

சுதந்தி�பு�ம் சகனாலனி மத்தி,கிழக்-
கு,ரமற்கு பகுதிகளுக்கு சசல்லும் 
வீதிகள் அத்த்தும் சவள்ளநீரில் மூழ்-
கியுள்ளதனால், வீதியனால் எவரும் பய-
ணிக்க முடியனாதுள்ளதனாகவும்  மக்கள் 
சதரிவிக்கின்ற்ர்.

சுதந்தி�பு�ம் சகனாலனி மத்தி கி�னா-
மத்தில் 75  குடும்பங்களும், சகனாலனி 
கிழக்கு பகுதியில் 25  குடும்பங்களும், 
சகனாலனி சதற்கு பகுதியில் 15  குடும்-

பங்களும் உள்ள்.இவர்கரள,சவௌி-
யில் வ� முடியனாதவனாறு சவௌ்ளம் 
ரதங்கி நிற்கி்றது. இப்பகுதி வீதிகள் 
உரிய முத்றயில் சசப்பனி்ட ப்ப்டனாத-
தமயும்,பு்�தமப்பு ரவதலகள் சில, 
இத்ட�டுவில் தகவி்டப்படடுள்ளதனா-
லுரம சவௌ்ளம் வடிந்ரதனா்ட முடியனாத 
நிதல ஏற்படடுள்ளது.

விவசனாயக்  கி�னாமமனாக உள்ள சுதந்-
தி�பு�ம் சகனாலனி கி�னாமத்தில்,ரமட-
டுநிலப் பயிர்ச் சசய்தக மற்றும் 
ச�ற்பயிர்சசய்தககள் ரமற்சகனாள்ளப்-
படுவது்டன,கூலித்சதனாழிலனா

ளர்களும் வசித்து வருகின்ற்ர்.
எ்ரவ, இப்பகுதியில், முத்றயனா் 
திட்டங்கதள வகுத்து சவள்ளம் 
வடிந்ரதனா்ட ஆவத் சசய்யுமனாறு 
மக்கள் ரகனாரியுமுள்ள்ர்.

வ�சிய வாசிப்பு மா�த்ம� முன்னிட்டு
திறந்�மட்ட வபாட்டிகமள நடாத்� முடிவு
(சனாவகச்ரசரி விரே்ட நிருபர்)

ரதசிய வனாசிப்பு மனாதத்தத முன -
னிடடு, சனாவகச்ரசரி சபனாது நூலகம் 
ரபனாடடிகதள �்டனாத்த தீர்மனானித் -
துள்ளது.

 பனா்டசனாதல மட்டத்திலும்,பனா்டசனா-
தலக்கு சவளிரயயும் இந்தப் ரபனாட -
டிகள் �்டத்தப்ப்ட உள்ள். பத்து 
வயது முதல் பனிச�ண்டு வத� 
பிரிவு ஒனறுக்குள்ளும் பதினமூனறு 
முதல் பதி்னானகு வயதி்ர் பிரிவு 
இ�ண்டிலும் பதித்ந்து முதல் 
முப்பது வயது வத� பிரிவு மூனறுக் -
குள்ளும் ரசர்க்கப்படடு ரபனாடடிகள் 
�்டத்தப்படும்.

சி்றந்த வீடடு நூலகம் மற்றும் 
சி்றந்த வீடடுத்ரதனாட்டம் என்ற 
ததலப்புக்களில் கவிதத, கடடுத�,-
சிறுகததப் ரபனாடடிகள் �த்டசப-
றும்.

ரபனாடடியில் பங்குபற்்ற விரும்-
புரவனார், தங்களது சபயர் விப�ங்-
கதள சனாவகச்ரசரி சபனாது நூல -
கத்தில் வழங்கி ரபனாடடிக்கனா் 
நிபந்தத்கதளயும் பனார்தவயி்ட 
முடியும். அத்து்டன ரதசிய வனாசிப்பு 
மனாதத்தத முனனிடடு இலவச நூலக 
அங்கத்துவமும் நூலகத்தனால் வழங் -
கப்படுவதனால்,   அங்கத்துவத்ததப் 
சபற்று பய்த்டயுமனாறும் வனாசகர்-
கதள நூலகம் ரகடடுள்ளது. 

(பருத்தித்துத்ற விரே்ட 
நிருபர்)

மனாதகல் கனாணிகதள  
க்டற்பத்டக்கு  வழங்கு -
வதனாக, ஒருரபனாதும் கூ்ற-
வில்தல  எ் வ்டமனாகனாண 
ஆளு�ர் ஜீவன தியனாக�னாஜனா 
சதரிவித்தனார்.

 மனாதகல் கனாணிகதள,வ-
்டமனாகனாண ஆளு�ர் க்டற்ப-
த்டக்கு வழங்குவதனாக சதரிவித்து 
சில ஊ்டகங்களில் ர�ற்று சசய்திகள் 
சவளிவந்திருந்த்.இது சதனா்டர்-
பில், தனியனார் நிறுவ் நிகழ்வில் 
ர�ற்று  கலந்து சகனாண்்ட பின்ர் 
ஆளு�ர் கருத்து சவௌியிட்டனார். 

அவர் ரமலும் சதரிவிக் -
தகயில்,   கனாணி உரி -
தமயனாளர்களு்டன,�னான, 
ரபசுவதனாக சவளியனா் 
சசய்திகள் பிதழயனா-
்தவ.ர�ற்று முனதி-
்ரம முதனமுதலனாக 
கனாணி உரிதமயனாளர்க-
ளு்டன �னான ர��டியனாக 
கலந்துத�யனா்டல்கதள 
ஆ � ம் பி த் து ள் ர ளன .  

கனாணி உரிதமயனாளர்களு்டன ரபசி, 
கனாணியின உறுதிகதள சரி பனார்த்து, 
கனாணி உரிதமயனாளர்களின நிதலப்-
பனாடுகதள அறிந்த பின்ர� முடிவு -
கதள எடுக்கவுள்ளதனாகவும் ஆளு�ர் 
சதரிவித்தனார்.

மா�கல் காணிகமள கடற்பமடக்கு
வழஙக இன்னும் தீர்மானிக்கவில்மலை

(க�சவடடி தி்க�ன நிருபர்)

க�சவடடி பி�ரதச சதபயின 2022 
ஆம் ஆண்டுக்கனா் வ�வு சசலவுத்-
திட்டம் சதபயில் அங்கம் வகிக்கும் 
ஆறு கடசிகளின ஆத�வு்டன ஏகம -்
தனாக நித்றரவற்்றப்பட்டது.

31 உறுப்பி்ர்களுள்ள இச்சதப-
யில் கூட்டத்திற்கு  சமூகமளித்த 
27 உறுப்பி்ர்க ளும் ஆத�வனாக 
வனாக்களித்த்ர். �னால்வர்   சதப 
அமர்வுக்கு சமுகமளிக்கவில்தல 
சதபயின விரே்ட   கூட்டம் ர�ற்று 
வியனாழக்கிழதம(02) முற்பகல் சதப 
தவிசனாளர் த.ஐங்க�ன ததலதம-
யில் இ்டம்சபற்்றது. தமிழ் ரதசிய 
கூட்டதமப்பு, தமிழ் ரதசிய மக்கள் 
முன்ணி, ஈ.பி.டி.பி, ஸ்ரீலங்கனா 
சுதந்தி�க் கடசி, ஐக்கிய ரதசியக் 

கடசி, தமிழர் விடுததலக் கூட்டணி 
ஆகிய ஆறு கடசிகதளச்  ரசர்ந்த 31  
உறுப்பி்ர்கதளயு த்டய  சதபயில், 
த.ரத.கூ வின சுதனாகர், த.ரத.ம.மு-
வின ரமரிசகனால்்டனா மற்றும் கிரு-
சனாந்தி, ஸ்ரீலங்கனா சுதந்தி� கடசியின 
இ�னாம�னாதன ஆகிரயனார் சதபக்கு 
சமுகமளிக்கவில்தல.இந் நிதலயில் 
27 உறுப்பி்ர்கள் கலந்து சகனாண்்ட-
்ர். அவர்கள் அத்வரும் வ�வு 
சசலவு திட்டத்திற்கு ஆத�வனாக வனாக்-
களித்த்ர்.

 தமது, க்டந்தகனால ரகனாரிக்தககள் 
எதுவும் நித்றரவற்்றப்ப்டனாதரபனாதி-
லும், சதபயின  ஆயுடகனாலம்  சில 
மனாதங்கரள இருப்பதனால் அபிவி-
ருத்தி திட்டங்கள் பனாதிக்கப்ப்டக்கூ-
்டனாது எனபததக்  கருத்தில் சகனாண்டு 
ஆத�வளிப்பதனாகத் சதரிவித்த்ர்.

கரவட்டி பிரவ�ெ ெமப பட்்ஜட்
ஏகம்�ாக நிமறவவறியது

எடுக்கப்படும் தீர்மனா்ங்கள், 
இ்மத ரீதியில் எவத�யும் புண்ப-
டுத்தும் வதகயில்  அதமயக் கூ்டனாது 
எனறு வலியுறுத்தியுள்ள அதமச்-
சர் ்டக்ளஸ் ரதவனா்ந்தனா, பல்லி் 
மக்கள் வனாழுகின்ற இந்த �னாடடில் 
ஒவசவனாருவரும் ஏத்யவர்களின 
உணர்வுகதள பனாதிக்கனாத வதகயில் 
சசயற்ப்ட ரவண்டும் எ்வும் சதரி-
வித்துள்ளனார்.

இந்து ஆலயத்திற்கு முனபனாக 
கருவனாடு கனாய தவக்கும் வனாடி 
அதமக்கப்பட்ட விவகனா�ம் சதனா்டர்-
பனாக கருத்து சதரிவிக்கும்ரபனாரத, 
க்டற்ச்றனாழில் அதமச்சர் ரமற்கண்-

்டவனாறு சதரிவித்தனார். திருரகனாண-
மதல க்டலூர் முருகன ஆலயத் -
திற்கு முனபனாக மீன கருவனாடுகதள 
கனாய தவக்கும் வனாடி அதமப்பதற்கு 
சம்மந்தப்பட்ட பி�ரதச அதமப்-
புக்களனால் அனுமதி அளிக்கப்படடி-
ருந்தது.

இத்னால் பனாதிக்கப்பட்ட குறித்த 
ஆலய நிர்வனாகத்தி்ர், முருகன 
ஆலயத்தின சுற்றுவட்டனா�த்தில் கரு -
வனாடடு வனாடி அதமக்க அனுமதி 
அளிக்கப்படடிருப்பது, ஆலயச் 
சூழலின புனித்தனதமதய பனாதிப் -
பதனாகவும், குறித்த வனாடி அதமக்-
கப்படடுள்ள இ்டத்திரலரய ஆல-

யத்தின தீர்த்ரதனாற்சவம் 
�்டத்தப்படுவது ம�பனாக 
இருப்பதனாகவும் சதரிவித் -
துள்ள்ர்.

பி�ரதசத்தில் வனாழு-
கின்ற இந்து மக்களின 
உணர்வுகதள புண்படுத்-
தும் வதகயில் இந்த தீர்மனா-
்ம் அதமந்துள்ளதனாகவும் 
ஆலய நிர்வனாகம்,க்டற்-
ச்றனாழில் அதமச்சரின கவ்த்திற்கு 
சகனாண்டு வந்திருக்கி்றது.

இதுசதனா்டர்பனாக சம்மந்தப்பட்ட 
அதிகனாரிகளு்டன சதனா்டர்பு சகனாண்்ட 
அதமச்சர் ்டக்ளஸ் ரதவனா்ந்தனா, 

ஆலயப் பி�ரதசத்தில் கரு-
வனாடடு வனாடி அதமப்ப-
த்னால் இந்து மக்களுக்கு 
ஏற்ப்டக்கூடிய உணர்வு 
ரீதியனா் பனாதிப்புக்கதள 
எடுத்துத�த்தது்டன, இ்ங்-
களுக்கும் மதங்களுக்கும் 
இத்டயிலனா் �ல்லு்றவிற் -
கும் இந்தத் தீர்மனா்ம் பனாதிப்-
பித் ஏற்படுத்தும் எனபத-

்னால், குறித்த கருவனாடடு வனாடிதய 
சபனாருந்தமனா் இனச்னாசமனாரு 
இ்டத்திற்கு மனாற்றுவதற்கனா் �்டவ-
டிக்தகதய உ்ட்டியனாக ரமற்சகனாள்-
ளுமனாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனார். 

இன, மத ரீதியில் பாதிப்புக்களை ஏறபடுத்தும் 
தீரமானங்களை அனுமதிக்க முடியாது

(ததலமன்னார் விரே்ட நிருபர்)

மன்னார் மனாவட்டத்தில் மனார்கழி 
மனாதம் முதல் �னாளனர்ற, 26 
சகனார�னா்னா சதனாற்்றனாளர்கள் இ்ம் 
கனாணப்படடுள்ள்ர். இவற்றில், 
ததலமன்னார் பகுதியிலுள்ள ஒரு 
பனா்டசனாதலயில் 12 மனாணவர்களும் 
அ்டங்குவதனாக, மன்னார் பி�னாந்திய 

சுகனாதனா� ரசதவகள் பணிப்பனாளர் 
ரி.விர்னாதன சதரிவித்தனார்.

இதுகுறித்து அவர் சதரிவித்ததனா -
வது,

இம்மனாதம் முதலனாம் திகதி ரமற் -
சகனாள்ளப்பட்ட 

 அனடிசஜன பரிரசனாதத்யில் 26 
சகனார�னா்னா சதனாற்்றனாளர்கள் இ்ம் 
கனாணப்படடுள்ள்ர்.

இவர்களில் 12 ரபர் ததலமன்னார் 
பகுதியிலுள்ள பனா்டசனாதலதயச் 
ரசர்ந்த மனாணவர்களனாவனார்.

 ததலமன்னார் தவத்தியசனாதல -
யில் 15 ரபரும், மன்னார் சபனாது 
தவத்தியசனாதலயில் 04 ரபரும், 
மனாந்தத ரமற்கு சுகனாதனா� தவத்திய 
அதிகனாரி பிரிவில் 03 ரபரும், முருங் -
கன. ரபசனாதல, �னா்னாட்டனான தவத்-

தியசனாதலகள்  மற்றும் �னா்னாட்டனான 
சுகனாதனா� தவத்திய அதிகனாரி பிரிவில் 
தலனா ஒருவருரம சகனாவிட சதனாற்-
்றனாளர்களனாக அத்டயனாளம் கனாணப்-
படடுள்ள்ர். இதுவத� மன்னார் 
மனாவட்டத்தில் சமனாத்தமனாக 2959 
சகனாவிட சதனாற்்றனாளர்களனாக பதிவு 
சசய்யப்படடுள்ளது்டன, 29 ரபர் 
உயிரிழந்தும் உள்ள்ர். 

மார்கழி மு�ல்நாவள மன்்ாரில் 26 சகாவிட் ச�ாற்றாளர்கள் பதிவுமுல்தலத்தீவு மனாவட்டத்தின, ஒதி-
யமதலப் பகுதியில், 1984.12.02 இல் 
�்டத்தப்பட்ட தனாக்குதலில் பலியனா் 
32 ரபரின நித்ரவந்தல் நிகழ்வு 
ர�ற்று (02) அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
வரு்டந்ரதனாறும் டிசம்பர் 02 இல் இந்நி-
கழ்வு அனுஷ்டிக்கப்படுகி்றது.

இந்தவதகயில், ஒதியமதலப் படு-
சகனாதலயின 37ஆண்டு நித்ரவந்-
தல் நிகழ்வுகள் ர�ற்று (02)  ஒதியமதல 
ச்சமூகவளனாகத்தில் உள்ள  நித்வுத் 
தூபியில் உணர்வு்டன இ்டம்சபற்்ற். 

இதத்த் சதனா்டர்ந்து ஒதியமதலப் 
பிள்தளயனார் ஆலயத்தில் விரே்ட 
ஆத்மசனாந்தி வழிபனாடுகளும் இ்டம்-
சபற்்ற்.  இந்நிகழ்வில்,வ்டமனாகனாண 
சதப முன்னாள் உறுப்பி்ர் துத��னாசனா-
�விக�ன, வனனிமனாவட்ட முன்னாள் 
பனா�னாளுமன்ற உறுப்பி்ர் சனாந்தி சிறீஸ்-
கந்த�னாசனா, ஒடடுசுட்டனான பி�ரதச 
சதப உறுப்பி்ர் இ.சத்தியசீலன, 
ஒதியமதல கி�னாம அபிவிருத்தி சங்க 
ததலவர் இ.கிரித�ன, உள்ளிட்ட பலர் 
கலந்து சகனாண்்ட்ர்.

ஓதியமமலைப் படுசகாமலையின்
37 வருட நிம்வவந்�ல் நிகழவு

(யனாழ்.விரே்ட நிருபர்) 

 �ல்லூர் பகுதியில் 
சிலிண்்டத� இதணக்-
கும் குழனாய் எரிந்த சம்ப-
வம் ர�ற்று  இ்டம்சபற்-
்றது. 

�ல்லூர் ரகனாவில் 
வீதியில் உள்ள 
வீடடிரல, இச்சம்பவம் 
இ்டம்சபற்்றது.  மதிய உணவு தயனா -
ரித்துக்சகனாண்டிருக்தகயில், அடுப்-
புக்கு அருகில் குழனாய் திடீச�் 

தீப்பிடித்தது. இதத 
அவதனானித்த வீடடு உரி-
தமயனாளர் சவளியில் 
ஓடிச் சசனறு,  வர்த்-
தக நிதலயத்தி்த� 
அதழத்துள்ளனார். உ்ட-
்டியனாக ஓடிச் சசன்ற 
வர்த்தக நிதலயத்தி்ர், 
எரிவனாயு சிலிண்்டத� 

அகற்றி தீதய அதணத்ததனால் பனாரிய 
ரசதங்கள் எதுவும் ஏற்ப்டனாது தடுக்-
கப்பட்டது.

சிலிணடர் குழாய் எரிந்து வெ�ம்
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ஒருநாள் அப்துல்ாஹ் இப்னு 
உமர் (ரழி) அவர்்கள் மதீனா 
ந்கரரவிட்டு வவளியூருக்குப் 

புறப்்பட்்ார்்கள். அவரு்ன் நண்பர்-
்களும் இருந்தனர். ்பயணத்தின் ப்பாது 
உணவுக்்கான பவரை வந்தது. அப்-
துல்ா இப்னு உமர் (ரழி) அவர்்களும் 
நண்பர்்களும் ்பசியாற அமர்ந்தனர். அச்சம-
யம் அங்கு ஆடு்கரை பமய்த்துக்வ்காணடு 
ஒரு இர்யன் வந்தான். அவன் ்தள்ைா-
டிய்படி ந்நதுவந்தான். அவன் ்பசியால 
நலிவுற்றிருந்தர்த உணர்ந்த இப்னு உமர் 
(ரழி) அவர்்கள், அவரனயும் ்சாப்பி் 
அரைத்்தார்்கள்.

'மன்னிக்்க பவணடும். நான் பநான்பு 
பநாற்றிருக்கிபறன். ்தங்்களின் அன்பு 
அரைப்ர்ப ஏற்று உணவருந்த முடியா்த 
நிர்யில இருக்கிபறன்' என்றான் 
அவன். ப்கார் வவயில ்தகித்துக் 
வ்காணடிருந்தப்தாடு ்பார்வனத்தில 
வீசும் ‘லூ’ எனும் அனல்காற்றும் ்கடு-
ரமயா்க இருந்தது.

'இக்ப்கார் ்கா்த்தில ்தன்னந்த -
னிபய இருக்ர்கயில பநான்பு பநாக்்க 
பவணடிய்தன் அவசியம் என்ன?' 
என்று இப்னு உமர் (ரழி) அவர்்கள் 
வினவ, 'நான் மறுரமக்்கா்க நன்-
ரம்கரைச ப்ச்கரித்துக் வ்காணடி-
ருக்கிபறன். இந்த உ்்கம் மறு-
ரமக்்கான ்பயிரர அ்தாவது 

நன்ரம்கரை விரைவித்துக்வ்காள்ளும் 
நி்மாகும்' என்று அந்த ஆட்டிர்யன் 
கூறினான். அந்தச வ்சாலர் அவன் 
நிரனவு ்படுத்தியர்தயும் அர்த அவன் 
்கர்ப்பிடிப்்பர்தயும் ்கண் இப்னு உமர் 
(ரழி) வ்பரிதும் வியப்்பர்ந்தார்்கள்.

மறுரமக்்கா்க நன்ரம ப்ச்கரிப்்பவர்்க-
ரைப் ்பார்த்து அல்ாஹ்  ‘வ்சன்ற நாட்்க -
ளில நீங்்கள் ப்ச்கரித்து ரவத்்தரவ (நன்ரம)
்களின் ்காரணமா்க (இப்ப்பாது) ்தாராைமா்க 
இரவ்கரைப் புசியுங்்கள், அருநதுங்்கள்’ 
என்று கூறுகிறான்.

அந்த சுவர்க்்கக் ்கனி்கரைச சுரவத்து 
என்வறன்றும் இன்புற்றிருக்்கபவ அந்த 
இர்யன் விரும்பினான். இந்த உ்கிலுள்ை 
அற்்ப சு்கத்திற்்கா்க மறுரமயின் ப்பரின்-
்பத்ர்த இைக்்க அவன் விரும்்பவிலர்.

அவன் உள்ைத்ர்த அறிநது வ்காண் 
இப்னு உமர் (ரழி) அவர்்கள், உைமார 
அவனுக்்கா்கப் பிரார்த்்தரன வ்சய்்தார்்கள். 
பமலும் அவரனச ப்சாதிக்்கவும் விரும்பி-
னார்்கள்.

'்சப்கா்தரபன! எனக்கு ஒரு ஆடு ப்தரவ 
என்ன விர் என்று வ்சால,்பணம் ்தருகி-
பறன். ஆட்ர் அறுத்துச ்சரமத்து உனக்கும் 
்தருகிபறன். பநான்பு துறக்்க உனக்கு மி்கவும் 
உ்தவியா்க இருக்கும்' என்றார் இப்னு உமர் 
(ரழி) அவர்்கள்.

'மன்னிக்்கவும், இந்த ஆடு எனக்குச 
வ்சாந்தமான்தல். என் மு்த்ாளியுர்-

யரவ. நான் அவரது அடிரம. எனக்கு 
இ்ப்்பட்டுள்ை ்க்ரமரய மட்டுபம 
வ்சய்ய முடியும். பவணடுமானால என் 
மு்த்ாளியி்ம் ப்கட்டு வாங்கிக் வ்காள் -
ளுங்்கள்’ என்றான் அந்த இர்யன். 
அ்தற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்்கள் '்பர-
வாயிலர். நீ ஆட்ர் ப்கட்்ால ஆடு 
்காணாமல ப்பாய்விட்்து என்று வ்சாலலி -
விடு. உன் மு்த்ாளிக்கு உணரம எப்்படித் 
வ்தரியப் ப்பாகிறது?' என்றார்்கள்.

'மன்னிக்்கவும், வ்பாய்யா வ்சால்ச 
வ்சாலகிறீர்்கள், ஓர் உணரம விசிவா -
சிக்கு அது ஆகுமா? ்பாவத்ர்தச சுமநது 
நர்கத்தில பவ்தரனப்்ப் நான் ்தயாரா்க 
இலர். என் மு்த்ாளி ்பார்க்்காவிட்்ா -
லும் எல்ாம் வல் அல்ாஹ் ்பார்த்துக் -
வ்காணடிருக்கிறான். அவரன நான் ஏமாற்ற 
முடியுமா”? என்று ப்கட்்ான் இர்யன். 
அவனது ்பதில இப்னு உமர் (ரலி) அவர்்க -
ளின் மனர்த வநகிைச வ்சய்்தது. 

இச்சம்்பவம் நமக்கும் ஒரு ்பா்மா்க 
அரமயட்டும். மறுரமக்்கான விரை 
நி்மான இவ்வு்ர்க அ்தற்ப்கற்்ப ்பயன்்ப -
டுத்தி இரறவனின் அருரைப் வ்பற்றுக் -
வ்காள்பவாம்.

முஹமைது ஹஸனி ...
 கல்முமை- -07

இஸ்ாத்தின் இறுதித் தூ்தர் 
முஹம்மத் (ஸல) அவர்்கள் 
மனி்த வர்ாற்றின் திருப்-
புமுரனயா்கவும் ரமல -

்கல்ா்கவும் விைங்குகின்றார். அல-
்ாஹ்வின் ்கட்்ரை்களுக்கு ஏற்்ப 
மனி்தனின் ஈரு்்க வாழ்வின் விபமா-
்சனத்திற்கு வழி்காட்டியுள்ை அன்னார் 
ஒரு மனி்தரா்கபவ இருந்தார். அவர் 
வ்தய்வாம்்சம் வ்பாருநதியவரல்ர். 
்க்வுளின் ம்கனுமல். ்க்வுளின் 
அவ்தாரமுமல். 

அ்தரன நபி (ஸல) அவர்்கபை, 
'எலப்ாரரயும் ப்பான்று நான் இரற -
வனின் அடிரம' என்பற ்தன்ரனப் 
்பற்றி  கூறினார். 'கிறிஸ்தவர்்கள் ஈஸா 
(அர்) அவர்்கரை அைவு மீறிப் 
பு்கழ்ந்தது ப்பான்று என்ரனயும் பு்க -
ைாதீர்்கள். நான் இரறவனின் அடிரம 
மட்டுபம ஆபவன். எனபவ என்ரன 
இரறவனின் அடிரம, அவனது தூ்தர் 
என்பற கூறுங்்கள்' என்றார்்கள்.

(ஆ்தாரம்: புஹாரி)
இந்த உணரமரய நபி (ஸல) அவர் -

்களுக்கு அருைப்்பட்் அல குர்ஆன் 
மீணடும் மீணடும் கூறி உறுதிப்்படுத் -
தியுள்ைது. அவற்றில சி் வ்சனங்்க -
ரைக் கீபை ்தருவது வ்பாருத்்தமா்க 
இருக்கும். 'நபிபய கூறுவீரா்க, நான் 
உங்்கரைப் ப்பான்ற மனி்தபனயா -
பவன்.' (அல குர்ஆன் 18:110)

அந்த வர்கயில மனி்தர்்களுக்கு 
இல்ா்த விபே் ஆற்றல்கள் வ்காண -
்வனா்க நானிலர் என்று அன்னார் 
கூறினார். 'நபிபய கூறுவீரா்க, என்னி -
்ம் இரறவனின் வ்சலவ வைங்்கள் 
உள்ைன என்று நான் உங்்களுக்குக் 
கூறவிலர். மரறவானவற்ரற நான் 
அறியமாட்ப்ன். நான் ஒரு வானவர் 
என்றும் நான் வ்சால்விலர். இரற -

வனி்மிருநது அறிவிக் -
்கப்்படு்பவற்ரறபய நான் பின்்பற்றுகி -
பறன்.' (அல குர்ஆன் 6:50)

பமலும் மனி்தர்்கரைப் பீடிப்்பரவ -
வயல்ாம் ்தன்ரனயும் பீடிக்குவமனக் 
கூறுமாறு இரறவன் அவரரப் ்பணித் -
்தான். 'நபிபய கூறுவீரா்க, இரறவன் 
நாடிய வர்கயி்ன்றி எனக்ப்க நான் 
நன்ரம வ்சய்து வ்காள்ைபவா, தீங் -
கிரைத்துக்வ்காள்ைபவா ்சக்தி வ்பற 
மாட்ப்ன். மரறவானரவ ்பற்றிய 
அறிவு எனக்கிருந்தால நன்ரம்கரை 
அதி்கமதி்கம் நான் ப்சர்த்துக்வ்காள் -
பவன். தீங்கும் என்ரனத் தீண்ாது. 
நான் இரறநம்பிக்ர்க வ்காள்பவா-
ருக்கு எச்சரிக்ர்க வ்சய்பவான், நன்-
மாராயம் வ்சாலபவான் மட்டுபம 
ஆபவன்.' (அல குர்ஆன் 7:188)

வாழ்க்ர்கயின் துன்்பங்்களும், 
்கஷ்ங்்களும் அவரரப் பீடித்்தன. 
அவற்றின் உள்பைபய அவர் வாழ்ந-
்தார் என்றும் நபி(ஸல) அவர்்களின் 
்சா்தாரண மனி்தத்்தன்ரமரய அல 
குர்ஆன் பமலும் விைக்குகிறது. 

'உம்ரம அநார்தயா்கக் ்கணடு 
இரறவன் பு்கலி்ம் ்தரவிலர்யா? 
வழி வ்தரியாது ்தடுமாறுவது ்கணடு 
அவன் பநர்வழி ்காட்டினான். உம்ரம 
வறுரமப்்பட்்வரா்கக் ்கணடு வ்சதி-
்கள் வ்காண்வரா்க ஆக்கினான்.' (அல 
குர்ஆன் 93:6,7,8)

இந்த வ்சனங்்கள் முஹம்மத் (ஸல) 
அவர்்களின் ஆரம்்ப ்கா் வாழ்ரவ 
விவரிக்கின்றன. அவர் ்தாயின் வயிற்-
றில இருக்கும் ப்பாப்த ்தநர்தரய 
இைநது அநார்தயானார். பின்னர் 
்தாரயயும் ஆறு வய்தாகும்ப்பாப்த 
இைந்தார். பின்னர் ்பாட்்னார் அப்துல 
முத்்தலிபி்மும் ்தநர்தயின் ்சப்கா்தரர் 
அபூ ்தாலிபி்மும் வைர்ந்தார். 

வறுரமயால பீடிக்்கப்்பட்் அவர் 

கூலிக்கு ஆடு பமய்த்்தார். ்கதீஜா 
என்ற வ்பணமணியி்ம் வியா்பார 
பவர்க்்கமர்ந்தார். ்கதீஜாரவத் 
திருமணம் முடித்்த்தன் பின்னர்்தான் 
அவரது வறுரம நீங்கியது. அப்தபந -
ரம் வாழ்வின் வ்பாருவைன்ன? இப்பி -
ர்பஞ்ச இயக்்கத்ர்த எவ்வாறு புரிநது 
வ்காள்ை பவணடும்? என்்பன வ்தா்ர் -
பில வ்தளிவான அறிவின்ரமயால 
அவர் ்தடுமாற்றத்துக்கு உள்ைானதும் 
இயல்பான்தா்க இருந்தது. இரறத் -
தூ்தர் (ஸல) அவர்்கள் மக்்களி்ம் 
தூர்தச சுமநது வ்சன்றார். அவர்்கரை 
உன்ன்த வாழ்ரவ பநாக்கி அரைத் -
்தார். அவர்்கைது ்சமூ்க வாழ்க்ர்கயில 
்காணப்்பட்் தீரம்கரைக் ்கரையக் 
்கடுரமயா்க உரைத்்தார். ஆனால மக் -
்களில வ்பரும்்பா்ானவர்்கள் அவரது 

அரைப்புக்கு வ்சவி்சாய்க்்கவிலர் 
என்்பது மாத்திரமல். மி்கக் ்கடுரம -
யா்க அவரர எதிர்த்்தார்்கள். அவரது 
தூர்தத் ப்தாலவியுறச வ்சய்ய எல்ா 
வழி்கரையும் ்கண்ார்்கள். 

இ்தனால நபி (ஸல) ்கவர்யுற் -
றார், வருநதினார், ்கடுரமயான 
மனத் ்தாக்்கத்திற்கு உட்்பட்்ார். 
்தனது தூதின் ்பாரத்ர்த உணர்ந்தார். 
மனி்தரா்க இருநது சீர்திருத்்தக் ்கைத் -
தில இறங்கும் யாருக்கும் ஏற்்படும் 
இந்த மனத் ்தாக்்கத்ர்தபய அவரும் 
உணர்ந்தார் என அல குர்ஆன் விைக்கு -
கின்றது. நபி(ஸல) அவர்்களின் இந்த 
்சா்தாரண மனி்த நிர்ரயத்்தான் 
அவரர எதிர்த்ப்தார் ்தமது எதிர்ப்புக் -
்கான ஒரு நியாயமா்க முன்ரவத்்தனர். 

இரறவபனாடு வ்தா்ர்பு்பட்்வர், 

இரறவனி்மிருநது வ்சய்தி வ்காணடு 
வரு்பவர், இப்்படி ஒரு ்சா்தாரண மனி -
்தரா்க இருக்்க முடியுமா? ்சா்தாரண 
மனி்த நிர்்களுக்கு அப்்பாற்்பட்் -
வரா்க இருப்்பது நியாயம் அல்வா! 
என அவர்்கள் வா்தாடினார்்கள். 
'என்ன இந்தத் தூ்தர் ்சாப்பிடுகிறார்? 
்சநர்த்களுக்கு வ்சன்று வருகிறார்? 
அவருக்கு ஒரு வானவர் இறக்்கப் -
்பட்டு அவபராடு ஓர் எச்சரிக்ர்கயாை -
ரா்க இருக்்கக் கூ்ா்தா?' என அவர்்கள் 
கூறிய்தா்க அல குர்ஆன் குறிப்பிடுகின் -
றது. (25:7)

இத்ப்தாடு நில்ாது, முஹம் -
மத் (ஸல) அவர்்கள் அப்்பகுதியில 
்காணப்்பட்் மக்்கா, ்தாயிப் ந்கர்்களில 
வாழும் ்தர்ரமத்துவங்்களில ஒரு -
வரா்க இருக்்கவிலர்பய. அப்்படி -
யிருக்கும்ப்பாது அவர் எவ்வாறு நபி -
யா்கத் வ்தரிவு வ்சய்யப்்ப் முடியும்? 
என்றும் அவர்்கள் வாதிட்்ார்்கள். 
'அவ்விரு ந்கர்்களில வாழும் ஒரு 
வ்பரிய மனி்தருக்கு இக்குர்ஆன் 
இறங்கியிருக்்கக் கூ்ா்தா? என்றும் 
அவர்்கள் கூறினார்்கள்.' (அல குர்ஆன் 

43:31) 
இரறத்தூ்தர் (ஸல) அவர் -

்கரை ்சா்தாரண மனி்தரா்கக் ்கரு்த 
முடியா்த அம்மக்்கள் அவரி்ம் 
அற்பு்தங்்கரை எதிர்்பார்த்்தார் -

்கள். அற்பு்தங்்கள் வ்சய்து ்காட்டுமாறு 
வற்புறுத்தினார்்கள். அப்ப்பாது அல 
குர்ஆன் தூ்தரரப் ்பார்த்துச வ்சான்ன 
ஒபர வார்த்ர்த, நீர் தூ்தர் ஆயினும் 
ஒரு மனி்தர் என்்பதுவா்கபவ இருந -
்தது. உ்தாரணத்துக்கு கீழ்வரும் வ்ச -
னத்ர்த பநாக்குபவாம்.  'பூமியிலி -
ருநது ஒரு வ்பரும் நீரூற்ரற பீறி்ச 
வ்சய்ய பவணடும். அல்து ப்பரீச -
்சம், திராட்ர்ச ப்தாட்்வமான்று 
உமக்கிருக்்க பவணடும். அவற்றி -
ர்பய ஆறு்கள் பீறிட்ப்ா் நீர் 
வ்சய்ய பவணடும். அல்து நீர் ்கரு -
தியது ப்பான்று வானம் துணடு்கைா்க 
உர்நது எம்மீது நீர் விைச வ்சய்ய 
பவணடும். அல்து இரறவரன -
யும் வானவர்்கரையும் முன்னால 
வ்காணடு வர பவணடும். இவற்ரற 

நீர் வ்சய்யும் வரர 
நாம் உம்ரம நம்பிக் -
ர்கக் வ்காள்ை மாட்ப்ாம். 
அல்து உமக்வ்காரு அ்ங்்கார 
வீடிருக்்க பவணடும். அல்து நீர் 
வானத்தில ஏறிச வ்சல் பவணடும். 
அங்ப்க ஏறிச வ்சன்று நாம் வாசிக்்கத் -
்தக்்க ஒரு புத்்த்கத்ர்த இறக்கும் வரர 
நாம் நீர் வானத்தில ஏறிச வ்சன்றர்த -
யும் நம்பிக்ர்க வ்காள்ை மாட்ப்ாம் 
என்றிவ்வாவறல்ாம் அவர்்கள் கூறி -
னார்்கள். பநர்வழி்காட்்ர் நம் -
பிக்ர்க வ்காள்வர்த விட்டு அவர் -
்கரைத் ்தடுத்்தது.' (அல குர்ஆன் 
17:90–94)

இரறத்தூது கிர்க்்கப் வ்பற்ற -
்தன் பிறகும் முஹம்மத் (ஸல) அவர் -
்கள் மனி்தரா்கபவ இருந்தார். அந்த 
மனி்தத் ்தன்ரமயில எந்த மாற்றமும் 
உருவா்கவிலர் என்ற ்கருத்ர்தயும் 
அல குர்ஆன் வலுயுறுத்தியது. ஏற்்க -
னபவ குறிப்பி்ப்்பட்் வ்சனங்்களும் 
அக்்கருத்ர்தத் ்தருகின்றன. என்றா -
லும் முன்னால ப்பான தூ்தர்்கபைாடு 
ஒப்பிட்டு இக்்கருத்ர்த விைக்கும் வ்ச -
னங்்கரை கீபை ்தருகிபறாம். 

'நபிபய கூறுவீரா்க, நான் தூ்தர்்களில 
புதிய வித்தியா்சமான ஒருவரல். 
எனக்கும் உங்்களுக்கும் என்ன ந்க் -
்கப் ப்பாகிறவ்தன்று எனக்குத் வ்தரிய -
விலர். எனக்கு அறிவிக்்கப்்படுவ -
ர்தபய நான் பின்்பற்றுகிபறன். நான் 
மி்கத் வ்தளிவான எச்சரிக்ர்கயாைன் 
என்்பது ்தவிர பவவறான்றிலர்.' 
(அல குர்ஆன் 46:9)

இவ்வாறு ்தனித்துவம் வ்பற்று 
விைங்கும் நபி (ஸல) அவர்்கள் 
மி்கப் வ்பரும் ்சா்தரனயாைர் என்்பது 
வர்ாற்றில திட்்வட்்மா்க நிறு -
வப்்பட்் உணரமயாகும். அந்தச 
்சா்தரனயாைர் ஒரு மனி்தரா்க இருந -
்தார். இவ்வு்கின் வ்பௌதீ்க விதி்க -
ளினுள்பை அவர் வ்சயற்்பட்்ார். 
உயர்ந்த அர்ப்்பணிப்பு, ஆழ்ந்த அறிவு 
நுணுக்்கம், மாசு்ப்ா்த உயர்ந்த ஒழுக் -
்கம் என்்பரவபய அவரது ்சா்தரன்க -
ளின் அடித்்தைமா்க அரமந்தன. இந்த 
வர்கயில அவர் மனி்தர்்கைால பின்-
்பற்றத்்தக்்க மனி்தத் தூ்தர் என்்பது மி்கத் 
வ்தளிவான உணரமயாகும்.

முஹம்மத் (ஸல்) 
ப�ௌதிக விதிகளுக்குள் பெயற�ட்ட 
்மாப�ரும ொதனையாளர்

உஸ்தாத் எம.ஏ.எம ைனஸஸுர்... 

மறுமம மீதான நாட்டத்தின் வெளிப்ாடு

ஒரு ்த்ரவ நபி (ஸல) அவர்்கள், ஸஹா்பாக்்கரைப் ்பார்த்து, “புறம் 
ப்பசுவது என்றால என்ன?' என்று வினவினார்்கள். அ்தற்கு ஸஹா்பாக்்கள் 
‘அல்ாஹ்வும் அவனுர்ய தூ்தரும் ்தான் நன்்கறிந்தவர்்கள்' என்றார்்கள். 

அ்தற்கு நபி (ஸல) அவர்்கள் 'நீர் உம்முர்ய ்சப்கா்தரரரப் ்பற்றி அவர் வவறுக்-
கின்ற வி்யவமான்ரற கூறுவ்தாகும்' எனக் கூறினார்்கள்.  . 'நாங்்கள் கூறுகின்ற 
வி்யங்்கள் உணரமயா்க ்சப்கா்தரரி்ம் இருந்தால?' என்று நபி (ஸல) அவர்்களி-
்ம் வினவப்்பட்்்தற்கு. 'நீங்்கள் கூறுகின்ற வி்யங்்கள் ்சப்கா்தரரி்ம் இருந்தால 
நீர் அவரரப் ்பற்றி புறம் ப்பசிவிட்டீர். நீர் கூறும் வி்யங்்கள் அவர்்களி்ம் இலர்-
வயன்றால நிச்சயமா்க நீர் அவரரப்்பற்றி அவதூறு இட்டுக்்கட்டிவிட்டீர்' என குறிப் -
பிட்்ார்்கள்.

இது வ்தா்ர்பில அல்ாஹ்்தஆ்ா அலகுர்ஆனில மி்கத் வ்தளிவா்க எடுத்துகூறி -
யுள்ைான். 'உங்்களில சி்ர் சி்ரரப் ்பற்றி புறம் ப்ப்சவும் பவண்ாம். உங்்களில 
ஒருவர் ்தன்னுர்ய ்சப்கா்தரரின் மாமி்சத்ர்த (அவர் இறந்த நிர்யில) புசிக்்க 
விரும்புவாரா? அப்ப்பாது அந்த பநரத்தில நீங்்கள் அர்த வவறுத்து விடுவீர்்கள். 
இன்னும் நீங்்கள் அல்ாஹ்வுக்குப் ்பயநது வ்காள்ளுங்்கள். நிச்சயமா்க அல்ாஹ்-
்தஆ்ா வ்தௌ்பாச வ்சய்து மீள்பவாரின் ்பாவமீட்சிரய மி்க அதி்கமா்க ஏற்்பவனா்க-
வும், மி்கக் கிருர்பயுர்பயானுமா்க இருக்கிறான்'.

இப்தபவரை நபி (ஸல) அவர்்கள் ‘மற்றவர்்கரைப் ்பற்றி அநியாயமா்க புறம் 
ப்பசுவதின் வ்சாலலின் ்கடுரமயின் ்காரணமா்க ்க்ல நீபர அசிங்்கமாகிவிடும்' 
என்று கூறிய்தா்க ஆயிோ (றழி) அறிவித்துள்ைார்்கள். 

இப்தபவரை 'குர்துபீ' என்ற கிரந்தத்தில, 'யாராவது ஏரை்கள் மீது அநியாய-
மா்க அவதூறு கூறி அவர்்கரைத் ்தாக்்க பவணடுவமன்று இட்டுக்்கட்டி ஒரு வி -்
யத்ர்த வ்சாலகிறாபரா அவரன அல்ாஹ் ்கடுரமயான முரறயில நாரை 
மறுரமயில ்தணடிப்்பான்' என குறிப்பி்ப்்பட்டுள்ைது. 

ஒரு ்த்ரவ நபி (ஸல) அவர்்கள் இரணடு ்கப்ரு்களுக்கு அரு்காரம-
யில ஸஹா்பாக்்களு்ன் ந்நது வ்சலலும்ப்பாது இவ்வாறு கூறினார்்கள். 
'இந்த இரணடு ்கப்ருவாசி்களும் பவ்தரன வ்சய்யப்்பட்டுக்வ்காணடிருக்-
கிறார்்கள். அவர்்கள் வ்பரிய ்பாவங்்களின் ்காரணமா்க பவ்தரன வ்சய்யப்-
்ப்விலர். மாறா்க அவர்்களில ஒருவர் சிறுநீர் ்கழித்்த பிறகு ஒழுங்கு 
முரறயா்க சுத்்தம் வ்சய்யா்தவரா்க இருந்தார். மற்றவர் ப்காள் வ்சாலலி-
யத் திரியக்கூடியவரா்க இருந்தார். பின்னர் நபி (ஸல) அவர்்கள் ஈச்சமட்-
ர்ரய எடுத்து இரண்ா்கப் பிைநது இரணடு ்கப்று்களுக்கு பம்ால 
நட்டினார்்கள். அது வ்தா்ர்பில ஸஹா்பாக்்கள், 'அல்ாஹ்வின தூ்தபர! 
ஏன் இவ்வாறு வ்சய்தீர்்கள்' என்று வினவினார்்கள். அ்தற்கு நபியவர்்கள், 
'அந்த இரணடு ஈச்ச மட்ர்்களும் ்காயாமல இருக்கும் ்கா்வமல்ாம் 
அவ்விருவர்்கரைத் வ்தாட்டும் பவ்தரன இப்்சாக்்கப்்படுவ்தற்கு ப்பாது-
மான்தாய் இருக்கும்' என்றார்்கள்.

பமலும் நபி (ஸல) அவர்்கள் மிிஃராஜ் (விணணு்்க யாத்திரர) ்பயணத்-
தின் ப்பாது ஒரு கூட்்த்துக்கு அரு்காரமயில ்க்நது வ்சலலும்ப்பாது 
அக்கூட்்த்தினருக்கு இரும்பினால வ்பரிய ந்கங்்கள் இருந்தன. அவற்-
றின் மூ்மா்க அவர்்கள் ்தங்்கள் மு்கங்்கரையும் வநஞ்சங்்கரையும் அவர்-
்கைா்கபவ பிய்த்துக்வ்காணடிருந்தார்்கள். இது குறித்து நபி (ஸல) அவர்்கள் 
ஜிப்ரீல (அர்) அவர்்களி்ம் 'இவர்்கள் யார்' என்று வினவினார்்கள். அ்தற்கு 
ஜிப்ரீல(அர்) அவர்்கள் ‘இவர்்கள் உ்்கத்திப் மனி்தர்்களின் இரறசசிரய 
்சாப்பிட்்வர்்கள். (புறம் ப்பசித் திரிந்தவர்்கள்) மனி்தர்்களின் உள்ைங்்கரை 
பநாவித்தும் அவர்்கரை ப்கலி வ்சய்து வ்காணடும் இருந்தார்்கள்' என்றார்்கள்.

ஆ்கபவ புறம் ப்பசுவர்தத் ்தவிர்த்து அல்ாஹ்வின் ்கட்்ரை்கள் மற்றும் 
நபி (ஸல) அவர்்களின் ப்பா்தரன்கள் வழி்காட்்ல்களுக்கு ஏற்்ப வ்சயற்்ப் 
முயற்சிப்ப்பாம். 

புறம் ப்சுெதன் 
  வி்ரீதம்

றதாபிஹ் இப்னு கலீல் ஆலிம (அல் முர்ஸி)
வெலிகதாைம

இஸ்ாம் கூறும் நற்்பணபு்களுள் 
்ச்க மனி்தர்்களு்னான உறவு 
மி்கவும் முக்கியமான்தாகும். 

்ச்க மனி்தர்்கள் நம் உறவினர்்கைா்க 
இருக்்க்ாம் அல்து அணர் வீட்-
டினரா்க இருக்்க்ாம், அல்து நம்-
மு்ன் ்பணி புரி்பவர்்கைா்க இருக்்க-
்ாம். இன்னும் நம்மு்ன் ்பயணம் 
வ்சய்்பவர்்கைா்கபவா அல்து 
வழிப்ப்பாக்்கர்்கைா்கபவா இருக்்க-
்ாம். யாரா்க இருந்தாலும் அவர்-
்களு்ன் நல் முரறயில ந்நது 
வ்காள்ை பவணடும் என்்பர்த 
இஸ்ாம் வலியுறுத்துகிறது.

ஒரு ்த்ரவ முஹம்மத் (ஸல) 
அவர்்கள் ‘உங்்களில எனக்கு மி்கப் 
பிரியமானவரரயும், மறுரம 
நாளில எனக்கு மி்க வநருக்்கமா -
னவரரயும் நான் உங்்களுக்கு அறி -
விக்்கட்டுமா?’ என்று ப்கட்்ார் -
்கள். அ்தற்கு நபித்ப்தாைர்்கள் ‘ஆம்’ 
என்றதும், ‘உங்்களில நற்குணமு -

ர்யவபர’ என்றார்்கள். மறுரமயில 
ஒரு அடியானின் ்தராசில நற்குணத்ர்த 
வி்வும் ்கனமானது எதுவும் கிர்யாது’ 
என்றும் நபி (ஸல) அவர்்கள் கூறியுள் -
ைார்்கள். 

அத்ப்தாடு பிறருக்கு உ்தவி வ்சய்வது 
மட்டுமல் இன்மு்கத்து்ன் இருப்்பதும் 
அடுத்்தவர்்கரை வார்த்ர்த்கைால புண-
்படுத்்தாமல இருப்்பதும், ப்கா்பம் வரும் 
வ்பாழுது அர்த அ்க்கு்தலும் கூ் நற்கு-
ணங்்களிப்பய அ்ங்கும். 

பமலும் ஒரு ்த்ரவ நபி (ஸல) அவர-
்கள் 'நான் நற்குணங்்கரை நிரறவு வ்சய்-
வ்தற்்கா்கபவ அனுப்்பப்்பட்டுள்பைன்’ 
என்றார்்கள்.

அப்தபநரம் ‘ஒரு முரற அபூஹுரரரா 
(ரலி) அவர்்களுக்கு, அறிவுரர வைங்கும் 
வ்பாழுது, உன்ரனத் துணடித்து வாழ்்ப-
வரு்ன் நீ ப்சர்நது வாழ், உனக்கு அநீ்தம் 
வ்சய்்தவரர மன்னித்து விடு, உனக்குத் ்தர 
மறுத்்தவருக்கு நீ வ்காடு, இரவபய நற்கு-
ணங்்கைாகும்’ என்றார்்கள்.

‘இன்னும் இரவவல்ாம் நின்று வணங் -
கு்பவர்்களுக்கும், ்ப்கவ்ல்ாம் பநான்பு 
ரவத்து வரு்பவர்்களுக்கும் வ்காடுக்்கப்-
்படும் அந்தஸது இப்்படிப்்பட்் அைகிய 
நற்குணங்்கரைப் வ்பற்றவர்்களுக்கும் 
வ்காடுக்்கப்்படும்’ என்றும் அன்னார் 
குறிப்பிட்டுள்ைார்்கள்.

‘எந்தக் ்காரணமா்க இருந்தாலும் மற்ற -
வர்்களு்னான நம் உறரவத் துணடித்துக் 
வ்காள்ைக்கூ்ாது’ என்்பர்த இரறவன் 
மட்டுமல்ாது, நபி (ஸல) அவர்்களும் 
விரும்புகிறார்்கள்.

‘அணர் வீட்டினர் ்பசிபயாடு இருக் -
கும் வ்பாழுது யார் வயிறு நிரம்்பச ்சாப்-
பிடுகிறாபரா அவர் இரற நம்பிக்ர்க 
உர்யவரா்க இருக்்க மாட்்ார் என்றும், 
அணர் வீட்டினரர நிம்மதியற்று இருக்-
்கச வ்சய்்பவர்்கள் சுவனம் வ்சல் மாட்-
்ார்்கள்’ என்றும் நபி (ஸல) அவர்்கள் 
கூறியுள்ைார்்கள்.

ஆ்கபவ நற்்பணபு்கரைப் ப்பணி 
வாழ்ரவ அரமத்துக்வ்காள்பவாம்.

நற்பண்புகளின் முக்கியத்துவம்



குரு ந ா க ல் 
மாவட்டம் 
ப ா ண -

கமுவ அந்நூர் மத்திய 
கல்லூரி (தேசிய பா்டசாலை) 

இன்று ேனது 75 ஆவது வரு்ட 
பூர்த்திலய ககாண்டாடுகிறது.
பவள விழா லவபவம்  இன்று கவள்-

ளிக்கிழலம பி. ப 2.30 மணிக்கு பா்டசா-
லையின்  அதிபர்  ஏ. எஸ். எம். இர்்ாட ேலை-

லமயில் நல்டகபறுகிறது. விழாலவ முன்னிடடு 
விதச்ட ஞாபகார்த்ே நிலனவு தூபி  திலை நீக்கம் 

கசயயபபடுகிறது.
நிகழ்வில் பிைேம அதிதியாக இபபாகமுவ கல்வி 

வையப பணிபபாளர் ஸ்ரீமவன் கபாடி நிைதம கைந்து 
ககாள்கிறார். விதச்ட அதிதிகளாக பாணகமுவ தகாட்டக் 
கல்விப பணிபபாளர் திைகைடன, பா்டசாலை பிைதி 
அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கபறதறார்களும் 
கைந்து ககாள்ளகின்றனர். 

இதில் விதச்ட அம்சமாக  இக்கல்லூரியில் 1946, 
1947 களில்  கல்வி கறற ஆைம்ப காை மாணவர்கள் 

10 தபர் ககௌைவ அதிதிகளாக    கைந்து சிறபபிக்-
கின்றனர்.

இன்லறய அறிவியல் நவீன யுகத்திதை ஒவகவாரு 
சமூகத்திறகும் கல்வி ஒரு பயனுள்ள முேலீடு. மாணவ 
சிறார்களுல்டய பூைண ஆளுலம வளர்ச்சிலய ஏறப-
டுத்தும்  மாகபரும் சக்தி. தமலும் அன்றா்ட வாழ்க்-
லகக்கு பயன்படும் அறிவு திறன், மனபபாங்கு, 

என்பவறலற தமம்படுத்துவதோடு 
மாணவர்களில்டதய சிறந்ேகோரு 

ந்டத்லேக் தகாைத்லேக் கடடி எழுபபும் ஒரு 
சமூக கசயறபா்டாகவும் மிளிர்கிறது. எம் கபருமா-

னார் (ஸல்) அவர்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவத்லே 
'அறிவு உங்களின் காணாமற தபான கசாத்து அது 
எங்கிருந்ோலும் எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள்' என்ற அறி-
வுலையின் மூைம் விளக்கியுள்ளார்கள். கல்வி என்பது 
வாழ்வின் அங்கமல்ை. மாறாக வாழ்க்லக முழுவதும் 
கோ்டர்கின்ற விலைமதிபபறற கசாத்ோகும். 

அந்ே வலகயில் பா்டசாலை எனும்  எமது  சமூக 
நிறுவனதம மாணவர்களுக்கு கல்விலய வலையறாது 
வழங்கி, அவர்களது எதிர்காை வாழ்வு, பிைகாசத்லே 
தநாக்கி நகை அடிக்தகாடிடுகிறது.

நாைா புறமும்  மலைகலள இயறலக  அைணக-
ளாக்கி, மருே நிைங்களும் அவறறுக்கு வளம் தசர்க்-
கும் 'கேதுறு ஓயா' அருவியும் ஊ்டறுத்துப பாயும் 
இயறலக அன்லனயின் மாகபரும் ககால்டதய 'பாண-

கமுவ'  (மாந்திைாவ) எனும் எங்கள் கிைாமம். இம் 
மணணின்  கணணின் கருவாயத்  திகழும் கல்வி-
யின் ோயகதம அந் நூர்  மத்திய கல்லூரி (தேசிய 
பா்டசாலை)

1946-12-03 ஆம் திகதி ஆைம்பிக்கபபட்ட 
எமது கலையகம் இன்று 75 வது அகலவலயத் 

கோடடு பவளம் கண்ட பூரிபபில்  திலளத்துக் ககாண-
டிருக்கிறது.

எமது கல்லூரி கவறறிப பாலேயின்  வைைாறறுப 
பின்னணிலய  சறறு பின்தனாக்கி  பார்த்ோல்  இம்-
மணணிதை கல்வி விருடசமாய தவரூன்ற பாணக-
முவ முஸ்லிம் வாலிப சங்கங்கள் ஒன்றிலணந்து 
முன்வந்ேன. ேறகாலிகமான ஓர் ஓலைக் ககாடடிலில்  
ஆைம்பிக்கபபட்ட  எம் அறிவகத்தின்  முேல் ஆணிதவ-
ைாகத் திகழ்ந்ே  அதிபர் தக. கந்ேபபுவு்டன் மூன்று 
ஆசிரியர்களும் அணிதிைணடு அறிவின் வாசலனலய 
கமல்ை கமழச் கசயேனர்.  

தமலும் 1952 ஆம் ஆணடு காைபபகுதியில் 
ஓலைக்கட்ட்டமானது நிைந்ேைக் கட்ட்டமாக 'ஓஸமா' 
எனும் நாமங் ககாணடு மாறறமுறறது.  அேலனய-
டுத்து 1958 கல்விப கபாதுத் ேைாேை  சாோைணப பரீட-
லசக்குத்  தோறறிய மூன்று மாணவர்களுள்  ஒருவர் 
சித்திகயயதியலமயும், எமது கல்லூரியின் கல்வி 
வளர்ச்சிலய கமருகூடடிய மறறுகமாரு சான்றாகும். 

1964 ஆம் ஆணடு 5 ஆம் ேை புைலமப பரிசில் பரீட-
லசயில் எஸ். ஏ. எஸ். கபௌஜத்தும்மா எனும்  மாண-
வியின்  சித்திதயாடு கல்விப பாலேயில் இன்னுதமார் 
அடி முன்தனாக்கி  நகர்ந்ேது. 1968 ஆம் ஆணடு 
முேல் முஸ்லிம் கபண ஆசிரிலயயான 'சுஹுோ' நிய-
மனத்து்டன் மாணவர்களில்டதய இலை மலறகாய-

களாக மலறந்து கி்டந்ே கலையாறறல்கள் 
கவளிக்ககாணரும் 
வலகயில் லேயற 
கலை அறிமுகமாகி-
யது. 

இபபடி படிபபடி-
யாக வளர்ச்சிலய 
எடடி எம் அறிவகத்-

தில் 1972 ஆம் ஆணடு கல்விப கபாதுத் ேைாேை 
உயர் ேை கலைப பிரிவு ஆைம்பிக்கபபட்டதோடு முேல் 
பட்டோரியாக எஸ். எம். நஜும் எனும் மாணவனுக்கு 
பல்கலைக்கழக அனுமதியும் கில்டக்கப கபறறது. எம் 
கல்லூரி 'மகா வித்தியாையம்' எனும் உயர் நிலைக்கு 
ேைம் உயர்த்ேபபட்டது.  1983 ஆம் ஆணடு வணிகப 
பிரிவின் ஆைம்பத்தோடு பை துலறசார்ந்ே கல்வி-
மான்கள் உருவாக்கும் முயறசியில் எம் அறிவகம் 
பயணிக்கத் கோ்டங்கியது. 1997 ஆம் ஆணடு எம் 
கல்லூரி ' மத்திய மாகாண வித்தியைாயமாக' இன்-
னுகமாரு படி ேைமுயர்த்ேபபடடு வைைாறலறதய ேன் 
பக்கம் திலச திருபபியது. தமலும் 2001 ஆம் ஆணடு 
வாசிகசாலை திறந்து லவக்கபபட்டதோடு மாணவர்க-

ளில்டதய வாசிபபுத் திறன் விருத்தியல்டந்ேது்டன் 
நல்ை மதனாபாவங்களும் வளை வாயபபுக்கான 
கேவுகள் கமல்ை திறக்கபப்டைாயிறறு.  

இவவாறு கல்வி மறறும்  ஏலனய இலணப-
பா்ட விோன கசயறபாடுகளிலும் மாணவர்களு-
ல்டய ஆறறல்கள் கவளிக் ககாணைபபட்டன. 
2016 ஆம் ஆணடு கோழில் நுடப கட்ட்டத் 
கோகுதிக்கு அடிக்கல் நாட்டபபடடு அக்கட்ட்டமா-
னது 2018 ஆம் ஆணடு உத்திதயாகபூர்வமாக 
திறந்து லவக்கபபட்டது. 

இவவாறு பை கவறறிபபடிகலளக் க்டந்து வந்ே 
கலையகத்தின் 2018-06-26 ஆம் திகதி அன்று 
ேலைலமப கபாறுபதபறற அதிபர்  ஏ. எஸ். எம். 
இர்்ாடின் ேலைலமயிைான எம் பா்டசாலை-
யின் நிர்வாகம் மிகச் சிறபபான முலறயில் மிகத் 

திறன்ப்ட இயங்கி 
வருகின்றது. தமலும் 
கவறறிகைமான விலனத் திறன்மிக்க 
கசயறபாடுகலளயும் முன்கனடுத்து வருவது 
கவள்ளில்ட மலை. 

குருநாகல் மாவட்டத்திதை ேனித்துவமிக்க கல்லூ-
ரியாக விளங்கும் எம் கல்லூரி கல்வி அல்டவிறகு 
முக்கியத்துவம் அளித்து வரும் அதேதவலள சமூ-
கத்திறகும் பை துலறகளிலும் ஆறறலுள்ள மனிே 
வளங்கலள உருவாக்குவதிலும் பாரிய அர்பபணிப-

பு்டன் கசயறபடடு வருகின்றது. 
தமலும் எம் கல்லூரியிதைதய 'விதச்ட தேலவயு-

ல்டய மாணவர் பிரிவு 2017-08-26ம் திகதியன்று 
உருவாக்கபபட்டதோடு இன்று உயிர்த்துடிபபு்டன் 
கசயறபடடு வருகின்றலம கணகூடு. தமலும் 2020-
-06--24ம் திகதி உயர்ேை விஞஞானப பிரிவு ஆைம்பிக்-
கபபட்டதோடு எம் கல்விப பயணத்தின் புதியகோரு 
அத்தியாயம் மீணடும்  புைட்டபபட்டது. அத்தோடு 1 ஏபி 
பா்டசாலையாகவும் ேைமுயர்த்ேபபட்டது. 

2020 ஆம் ஆணடு ந்டகபறற ஐந்ோம் ஆணடு 
புைலமப பரிசில் பரீடலசயில் 15 மாணவர்கள் சித்தி-
யல்டந்ேதோடு எம். ஏ. மிக்ான்' என்ற மாணவன்; 
199 புள்ளிகலளப கபறறு அகிை இைங்லக மட-
்டத்தில் ேமிழ் கமாழி மூைமாக முேைாம் இ்டத்லேப 
கபறறு வைைாறறுச் சாேலன பல்டத்ேலம ஊரிறகும் 
எம் கலையகத்திறகும் கபருமிேமளிக்கும் கவறறியா-
கும். 

2021 ஆம் ஆணடு மார்ச் மாேம் நல்டகபறற க. 
கபா. ே சாோைண ேைப பரீடலசயில் 8 மாணவர்கள் 
'9 ஏ' திறலமச் சித்திகலளப கபறறதோடு 3 மாணவர்-
கள் '8 பி' சித்திகலள ேனோக்கிக் ககாண்டேன் மூைம் 
கல்வியின் அல்டவில் மறறுகமாரு ே்டம் பதித்ேது. 
2021-06-08 ஆம் திகதி எம் கல்லூரித் ோய கபரு-
மிேம் ககாண்ட மாகபரும் நன்நாளாகும். எம் கலைய-
கம் 'தேசிய பா்டசாலை'  எனும் அந்ேஸ்லேப கபறற 
இத்ேருணம் வைைாறறில் கபான் எழுத்துக்களால் 

கபாறிக்கபப்ட தவணடிய முக்கிய நிகழ்வாகும். 
இவவாறு கவறறியின் பை உச்சங்கலளத் கோடடு 

வீறு நல்ட தபாடடு பயணித்ோலும்  தமலும் எமது 
அதிபதைாடு இலணந்து கசயறதிறனுள்ள திட்டங்கலள 
வகுத்து கறறல், கறபித்ேலில் கோ்டர் கவறறிக்கு பை 
வழிகளிலும் உறுதுலணயாக நிறகும் எமது கல்லூரி-
யின் பிைதி அதிபைான எம். ஏ. நஸ்ருதீனின் பங்களிபபு 
குறிபபி்டத்ேக்கது.

வீறு நல்டதபாடடு பயணித்ோலும்  காை காைமாக 
பை குலறபாடுகள் இருந்து வைதவ கசயகின்றன.  எம். 
கல்லூரியில் லமோனம் விஸ்ேரிக்கபபட்டடிருபபது 
மகிழ்ச்சிகைமான நறகசயதியாக இருந்ோலும் புதிய 
உள்ளக, கவளியக  விலளயாடடுக்கலள அறிமுகப-
படுத்ே தவணடிய தேலவ உணைபபட்ட தபாதிலும்  
தபாதிய வளங்கள் காணபப்டாலம மாணவர் மத்தி-
யில் விலளயாடடுத் துலற சார்ந்ே சாேலனகலளப 
பல்டத்தி்ட ேல்டக்கல்ைாக அலமகிறது. 

ேமிழ் கமாழி மூைமான தேசிய பா்டசாலையாக 
விளங்கும் எம் கல்லூரியில் எதிர்காைத்தில் ஆங்கிை 
கமாழிப பிரிவு ஆைம்பிக்கபபடுமாயின் மும்கமாழி 
புைலமமிக்க மாணவர் சமுோயத்லே கடடிகயழுபப 
முடியும்;. இவவாறு பை தேலவகளுக்கு மத்தியில் 
பவனி வரும் அந்நூர் மத்திய கல்லூரி ( தேசிய 
பா்டசாலை) இன்று சுமார் 1600 இறகும் தமறபட்ட 
மாணவர்கலளயும் 70 இறகும் தமறபட்ட ஆசிரியர்க-
லளயும்  ககாணடு விளங்குவது்டன் 15க்கு தமறபட்ட 
கட்ட்டத் கோகுதிகளின் வளர்ச்சி இம்மாணவர்களின் 
கல்வி முன்தனறறத்திறகான களத்திலன அலமத்துக் 
ககாடுக்கிறது. 

எமது கல்லூரி வளர்ச்சிப பயணத்தில் எமது அதி-
பரின் சிறந்ே ேலைலமத்துவத்தின் பங்களிபலப 
நிலனவு கூறுவது சாைச் சிறந்ேது. ேன்னைம் பாைாமல் 
கல்லூரியின் உயர்லவ உயிர் மூச்சாகக் ககாணடு 
இைவு பகைாய பறதறாடு பணி நிலறதவறறுகின்ற எம் 
அதிபர் பன்கமாழி புைலமமிக்கவர். கறறல் கசயறபா-
டுகளிலும் இலணபபா்டவிோன கசயறபாடுகளிலும் 
ஆக்கத்தோடு ஊக்கமளித்து கல்வி நிர்வாகத்லே திறம்-
ப்ட வழிந்டத்தி  வருவது யாவரும் அறிந்ேதே. 

இவவாறு எம் கல்லூரியின் வளர்ச்சிப பாலேயில் 
சிற சிை ேல்டகலள எதிர் ககாண்டாலும் படிபபடியாக 
எம் கல்லூரி குன்கறன நிமிர்ந்தோங்கி பிைகாசிக்க 
அதிபரின் அயைாே முயறசியு்டன்  உப அதிபர்கள், ஆசி-
ரியர்கள், பா்டசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம், பலழய 
மாணவர் சங்கம் மறறும் கபறதறார்கள் ஆகிதயாைது 
வகிபாகங்களும் காைணமாயத் திகழ்கிறது. 

75 ஆம் ஆணடுகள் க்டந்து வந்ே எம். கல்லூரி 
நா்டளாவிய ரீதியில் முன்னணி தேசிய பா்டசாலைக-
ளுள் ஒன்றாக மிளிை வல்ை இலறவன் அருள் புரிய 
தவணடும்.
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எஸ்.பி. கிருஷ்ணப்பிள்ளை  (1947-1952)
எச்.எம். பஷார்                     (1952-1955)
என்.ஏ. ரஷாட்                    (1955-1963) 
எம்.ஐ.எம். ஹஸன்               (1963-1968)
்ை.எல்.எம். ரபீக்              (1968)
்ை.எல்.எம். ஸைாஹீர்       (1968–1970)
எஸ்.எம். தாஜுதீன்               (1970-1971 )
ஜலால்தீன்                          (1971–1972)
எம்.ஐ.எம். ஆரித்                  (1972–1974)
எம்.எம். ஜலால்தீன்             (1974)
எம்.ஐ.எம். மர்சூக்                (1974-1975)
கே.எம். ோலிதீன்                (1975–1976)
எம்.ஐ.எம். தாஜுதீன்            (1976–1977)
ஏ.சி.எஸ். அஹமட்              (1977)
எம்.எம். ஜலால்தீன்               (1977–1980)
எம். ஐ. எம். ஹனிபா              (1980–1983)
எம்.எம். ஜலால்தீன்               (1983–1987)
எ.சி.எஸ். அஹமட்              (1987)
ஏ.எச்.எம். பாரூக்                  (1987–1990)
எம்.எல்.ஏ. சமட்                    (1990-1995)
எஸ்.ஏ. ஸலாம்                 (1995) 
எம்.எச்.எம். ்பரூஸ்             (1995-1997)
எஸ்.ஏ. ஸலாம்                 (1997)
ஏ.சி.எம். முஸ்தபா                (1997-2001) 
எம்.எச்.எம். ந�ௌசாட்             (2001–2004)
எம்.கஜ.எம். ஸமூன்           (2004)
எம்.எஸ்.எம். ோஸிம்           (2004-2005)
எஸ்.ஏ. ஸலாம்                  (2005-2009 )
கஜ.எல். நமௌசூக்               (2009-2013)
எம்.ஆர்.எம். ரிஸ்ைான்         (2013-2018)
ஏ.எஸ்.எம். இர்ஷாட்            (2018-....

ைரலாற்றில் தடம்பதித்து பைளை விழாக் ோணும்

பாணகமுவ அந்நூர் மத்திய கல்லூரி 
(தேசிய பாடசாலை)

அதிபர் நபயர்ேள

அதிபர்
ஏ.எஸ்.எம். இர்ஷாட்
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இணைந்த கல்விச் சேணை 04.12.2021
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாத்்ாள்  - --

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

(14ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

திருைதி ்ஷ்னி நயாந்கந்திரன்
நராயல் ்கல்லூரி, வ்காழுமபு - 07

 khjpup tpdhj;jhs; - 04 

gFjp – 1 

MRS. THASNY YOGENDRAN(Dip.in.teach,BA,PGDE) 
 

➢ 01,02 Mk; tpdhf;fSf;F Kjypy; jug;gl;l nrhw;nwhlu;fSf;Fg; nghUj;jkhd  cUitj; 
njupT nra;f. 
01. gytu;zq;fspy; fhzg;gLk;.              
   goq;fis cz;Zk;. 
   gof;fpdhy; fijf;Fk; jd;ik nfhz;lJ.  

 1.   2.   3.  
02. ,J xU jhtu cz;zp. 
   Mjpfhy kd;du;fs; Nghf;Ftuj;Jf;Fg;  
   gad;gLj;jpdu;.  
   rthup nra;aTk; cjTk;. 

 1.  2.  3.  

➢ 03,04 Mk; cUf;fis mbg;gilahf itj;J rupahd tpilapidj; njupT nra;f. 
03. fPo;tUk; cUf;fis %d;W $l;lq;fshfg; gpupf;fyhk;. mf;$l;lq;fisr;  
   rupahff; fhl;Lk; tpilj;njhFjp vJ? 

          
 1. AE,BF,CD  2. AB,CD,EF  3. AE,BD,FC 
04.       

        
 1. BD,AC,EF  2. AD,BF,CE  3. AF,BD,CE 
05. fPo;tUk; cUf;fis fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ khw;wKld; njupAk; njhFjp 
 1. MOAV  2. VXHT  3. XNTI 
 
06.  mNuid tpl mN[d; 4 taJ %j;jtd;. ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif 28 
   vdpd; ,d;Dk; %d;W tUlq;fspy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 
 
 1. 34 tUlq;fs; 2. 30 tUlq;fs; 3. 32 tUlq;fs; 
 

01 
 

➢ 7, 8 tpdhf;fSf;F vz;Nfhyj;ij mtjhdpj;J rupahd tpiliaj; njupT nra;f. 
07. 
       

     1. 58 
    2. 21 
     3. 48 

 
08. 
  1. 36 

  2. 18     
 3. 34 

 
09. xUtu; glk; xd;wpidf; fhl;b gpd;tUkhW $Wfpd;whu;. glj;jpy; ,Ug;gtupd; 
   je;ij vdJ je;ijapd; kfd; Mthu;. vdf;F rNfhjuDk; ,y;iy. kfDk;  
   ,y;iy. mg;gbahdhy; glj;jpy; ,Ug;gtu; vdf;F vd;d cwTKiw. 
 
 1. kfs; 2. rpj;jg;gh 3. mz;zh 
 
10. %d;W fk;gq;fSf;fpilNa xspu tpl 6 kpd;Fkpo;fs; Njitnadpy; 6 
   fk;gq;fSf;F ,ilNa xsputplj; Njitahd kpd;Fkpo;fs; vj;jid? 
 
 1. 18  2. 15  3. 12 
 
11. 1 njhlf;fk; 10 tiuAs;s vz;Zk; vz;fspy; xw;iwnaz;fspd; $l;Lj; 
   njhifia ,ul;il vz;fspd; $l;Lj;njhifapypUe;J fopj;jhy; tUk; tpil 
   ahJ? 
 
 1. 30  2. 20  3. 5 
 
12. ,uz;L gf;fq;fSk; rkdhf cs;s Nfhyj;ijj; njupT nra;f. 

        
➢ gpd;tUk; cUf;fspy; Kjypy;jug;gl;l cUtpw;F nghUe;jhj cUitj;njupT nra;f. 

13.  

      
14.  
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➢ gpd;tUk; epfo;Tfs; nghUj;jkhf mikAk; fhuzj;ij jug;gl;l tpilfspy; ,Ue;J 
njupT nra;f. 
15. kPdtu;fs; ,d;W flYf;Fr; nry;ytpy;iy 
 1. mtu;fSf;F ts;sq;fs; mjpfkhff ,Ue;jJ. 
    2. ,d;W njhiyf;fhl;rp ghu;f;f epidj;jik. 
    3. ,d;W mjpf fhw;Wk; kioAk; fhzg;gl;lik. 
 
16. ,d;W fhiyapy; #upaxspiaf; fhztpy;iy vd utp $wpdhd;. 
 
 1. #upad; tpLKiw ngw;wik. 
    2. ,d;W fhiyapy; kio nga;jik. 
    3. #upad; jdJ xspia tPrhik. 

➢ khztd; xUtd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nrd;w ghij fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

           

 17. khztd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ fpof;Fj;jpirahf        
    jpirahfjpUk;gpa jlitfs; vj;jid 

  1. 6  2. 5  3. 7 

 18. khztd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ tyJgf;fkhf           
    jpUk;gpa jlitfSk; njw;Fj;jpirahf nrd;w jlitfSk; KiwNa 

  1. 6, 4  2. 4, 6  3. 6, 3 

 19. K.g 6.55 ,w;F tPl;by; ,Ue;J Gwg;gl;l fPjh K.g 7.35 ,w;F jdJ ez;gpapd;   
    tPl;il mile;jhs;. mq;F 45 epkplk; ,Ue;J tpl;L kPz;Lk; jdJ tPl;bw;Fg;        
    Gwg;gl;lr; nrd;whs; vdpd; mts; Gwg;gl;Lr; nrd;w Neuj;ij 24 kzp Neuj;jpy;  
    vOjpdhy; fpilf;Fk; tpil ahJ? 

  1. K.g 08:20  2. 08:20 kzp  3. 08:30 kzp 

 20. 125ml msTila Fspu;ghdg; Nghj;jy;fs; gj;jpid thq;Fk; xUtuhy;      

    250ml msTila Fspu;ghdg; Nghj;jy;fs; vj;jid thq;fKbAk; 

  1. 7  2. 6  3. 5 

 21. 2023 Mk; Mz;L gpwe;j xUtUila Mz;L vj;jidahk; E}w;whz;L vj;jidahtJ 
    jrhg;jg;jj;jpw;FupaJ 

     1. 21 Mk; E}w;whz;L 3Mk; jrhg;jk;        
  2. 21 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;        
    3. 20 Mk; E}w;whz;L 3Mk; jrhg;jk; 

 22. ,t;tpU cUf;fspYk; Kfq;fspdJk; cr;rpfspdJk; tpspk;GfspdJk; vz;zpf;if  
    KiwNa        

 1. 9, 9, 8        

 2. 9, 9, 14        

 3. 8, 6, 12  
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 23. ,d;W fhiyapypUe;J khiy tiuahd fhyg;gFjpfspy; Cthkhfhzk; kw;Wk;    
    tlkj;jpa khfhzq;fspy; ,bAld; $ba kio nga;Ak; vd tspkz;lytpay;j;   
    jpizf;fsk; mwptpj;Js;sJ. ,jd;gb kionga;af;$ba khtl;lq;fs; KiwNa 

  1. nkhduhfy, jpUNfhzkiy         

  2. gJis, nghydWit          

  3. mDuhjGuk;, ,uj;jpdGup 

➢ gpd;tUk; fl;lj;jpy; Fwpf;fg;gl;Ls;s Mq;fpy vOj;Jf;fisAk; nrhw;fisAk; nfhz;L  
tpdhf;fSf;F tpilaspf;Ff. 

 D - md;Gld;  V - ftdpg;Nghk; A - ehk;     

 B - midtUf;Fk; X - %j;Njhiu P - ehs;     

 M - Gj;jhz;L  T - ,dpa  R - tho;j;Jf;fs; 
 
24. fUj;Js;s thf;fpakhf mikAk; vOj;Jf;fspd; $l;lk; vJ? 
 
 1. AXDV 2. ADVX 3. ATVX 
 
25. tho;j;jpidf; Fwpg;gplg; nghUj;jkhd vOj;Jf;fspd; $l;lk; ahJ? 
 
 1. ADMR 2. RDBM 3. BTMR 
 
26. 300 ,d; miuthrpAld; 200 ,d; fhy; gq;fpidf; $l;Lk; NghJ fpilf;Fk; vz; ahJ 
 
 1. 165  2. 185  3. 200 
 

27. 20 njhlf;fk; 80 tiuAs;s vz;fSs; 3,5 My; tFglf;$ba vz;fs; vj;jid  
   cs;sd  
    1. 4  2. 5  3. 6 
 
28. 30 mb Mokhd fpzW xd;wpd; mbapy; jtis xd;W cs;sJ. mj;jtis 
   fpzw;wpd; tpspk;ig te;jiltjw;F MW mb Vwp ehd;F mb rWf;FfpwJ vdpd;  
   vj;jidahtJ gha;r;rypy; fpzw;wpd; tpspk;ig te;jilAk; 
 
    1. 12  2. 13  3. 10  
 
29. mJ xU nghUs; my;y. ,ijg;ghu;f;f KbahJ. czuKbAk;. vy;yh ,lq;fspYk;  
   cz;L. ,J ,y;yhtpl;lhy; thoKbahJ. mg;nghUs; ahJ? 
 
 1. #upaxsp 2. ePu;  3. fhw;W 
 
30. xU xw;iw vz;iz %d;W jlitfs; vOjpf; $l;Lk;NghJ vg;NghJk; fpilg;gJ 
 
    1. ,ul;il vz; 2. Xw;iw vz; 3. rJu vz; 
 

31. 6 l ghdj;ij 300ml nfhs;ssTila Nghj;jy;fSf;F Cw;wpdhy; Njitahd 
   Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if 
 
    1. 15  2. 36  3. 20 
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32.  

  
 ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if vj;jid 
  
 1. 13 
 2. 14 
 3. 12 

 
33. gpd;tUk; epfo;Tld; njhlu;Gila gonkhopiaj; njupT nra;f. 
   gzk; ,y;yhJ f~;lg;gl;Lf; nfhz;bUe;j vdf;F ez;gd; xUtd; jd;dplkpUe;j  
   gzj;jpy; xU gFjpiaf; nfhLj;jhd;. 
 
    1. Mir ntl;fk; mwpahJ. 
    2. cz;zhr;nrhj;J kz;zha;g; NghFk;. 
    3. md;ghd ez;gid Mgj;jpy; mwpayhk;. 
 
34. Xu; mjpraf; $ilapy; cs;s goq;fs; xt;nthU epkplKk; ,ul;bg;ghFk;. 30 
   epkplj;jpy; mf;$il epuk;gptpl;lhy; mf;$ilapy; miuthrp vg;NghJ epuk;gpapUf;Fk;. 
 
    1. 29  2. 25  3. 15  
 
35. khyh mkyhtpYk; cauk; $bats;. fyh mkyhtpYk; cauk; Fiwe;jts;. ,jw;F 

   Vw;g cauq;$batUk; cauq;Fiwe;jtUk; KiwNa, 
 
    1. mkyh, khyh 2. khyh, fyh 3. khyh, mkyh 
     
36. tpahghup gw;girg; ngl;b xd;iw &gh 120.00 ,w;F thq;fp &gh. 137.00 ,w;F 
   tpw;gid nra;fpwhu;. mtu; 25 gw;girg; ngl;bfis tpw;gjdhy; fpilf;Fk; ,yhgk; 
   vt;tsT? 
    1. &.425.00  2. &.350.00  3. &.150.00 

➢ gpd;tUk; tpdhf;fspy; ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd tpiliaj; njupT nra;f. 
 

37. E}yfj;jpw;F E}y;fs; Nghd;W NgUe;jpw;F………………… 
    1. tpahghupfs; 2. gazpfs;  3. elj;Jeu; 
 

38. kPdtDf;F fly; Nghd;W tpisahLgtDf;F…………….. 
    1. ikjhdk;  2. ge;J  3. JLg;G 
 
39.  ,t;TUtpy; cs;s nrq;Nfhzq;fspd; 
              vz;zpf;if 
 

 1. 10  2. 12  3. 8 
 
 
40. kp~hy; tPjpapy; nry;Yk; NghJ ghu;it ,oe;j Kjpatu; nts;isg; gpuk;Gld; 
   tPjpNahuk; epw;gijf; fz;lhd;. kp~hy; nra;af;$baJ ahJ? 
 
 1. ftdpahJ nry;yy;. 
    2. tPjpiaf; flf;f mtUf;F cjtp nra;jy;. 
   3. tNahjpgiu ghu;j;J eifj;Jr; nry;yy;. 
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➢ gpd;tUk; epfo;Tfs; nghUj;jkhf mikAk; fhuzj;ij jug;gl;l tpilfspy; ,Ue;J 
njupT nra;f. 
15. kPdtu;fs; ,d;W flYf;Fr; nry;ytpy;iy 
 1. mtu;fSf;F ts;sq;fs; mjpfkhff ,Ue;jJ. 
    2. ,d;W njhiyf;fhl;rp ghu;f;f epidj;jik. 
    3. ,d;W mjpf fhw;Wk; kioAk; fhzg;gl;lik. 
 
16. ,d;W fhiyapy; #upaxspiaf; fhztpy;iy vd utp $wpdhd;. 
 
 1. #upad; tpLKiw ngw;wik. 
    2. ,d;W fhiyapy; kio nga;jik. 
    3. #upad; jdJ xspia tPrhik. 

➢ khztd; xUtd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nrd;w ghij fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

           

 17. khztd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ fpof;Fj;jpirahf        
    jpirahfjpUk;gpa jlitfs; vj;jid 

  1. 6  2. 5  3. 7 

 18. khztd; tPl;bypUe;J ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ tyJgf;fkhf           
    jpUk;gpa jlitfSk; njw;Fj;jpirahf nrd;w jlitfSk; KiwNa 

  1. 6, 4  2. 4, 6  3. 6, 3 

 19. K.g 6.55 ,w;F tPl;by; ,Ue;J Gwg;gl;l fPjh K.g 7.35 ,w;F jdJ ez;gpapd;   
    tPl;il mile;jhs;. mq;F 45 epkplk; ,Ue;J tpl;L kPz;Lk; jdJ tPl;bw;Fg;        
    Gwg;gl;lr; nrd;whs; vdpd; mts; Gwg;gl;Lr; nrd;w Neuj;ij 24 kzp Neuj;jpy;  
    vOjpdhy; fpilf;Fk; tpil ahJ? 

  1. K.g 08:20  2. 08:20 kzp  3. 08:30 kzp 

 20. 125ml msTila Fspu;ghdg; Nghj;jy;fs; gj;jpid thq;Fk; xUtuhy;      

    250ml msTila Fspu;ghdg; Nghj;jy;fs; vj;jid thq;fKbAk; 

  1. 7  2. 6  3. 5 

 21. 2023 Mk; Mz;L gpwe;j xUtUila Mz;L vj;jidahk; E}w;whz;L vj;jidahtJ 
    jrhg;jg;jj;jpw;FupaJ 

     1. 21 Mk; E}w;whz;L 3Mk; jrhg;jk;        
  2. 21 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;        
    3. 20 Mk; E}w;whz;L 3Mk; jrhg;jk; 

 22. ,t;tpU cUf;fspYk; Kfq;fspdJk; cr;rpfspdJk; tpspk;GfspdJk; vz;zpf;if  
    KiwNa        

 1. 9, 9, 8        

 2. 9, 9, 14        

 3. 8, 6, 12  
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இணைந்த கல்விச் சேணை

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

(00ஆம ்பக்்கத் வ�ொடர்)

 ்பகுதி--2புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைொதிரி வினொத்�ொள்

நேரம : 1 ைணித்தியொலமபுலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைொதிரி வினொத்�ொள் --(13ஆம ்பக்்கத் வ�ொடர்)  ்பகுதி- -1

(15ஆம ்பக்்கம ்பொர்க்்க)

khjpup tpdhj;jhs; - 4 
gFjp 11 

 
01. gpd;tUk; ghlybia thrpj;J mJ njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; tpdhf;fSf;F cupa 
   tpilia ghlypypUe;J njupT nra;J vOJf. 
 
    my;Yk; gfYk; miye;J te;Njd; - vq;fs; 
   Mop ,iwtidf; fhzte;Njd; 
     epy;Yk; vdf;fpdp Neukpy;iy - ,d;Dk; 
   ePz;l top NghfNtz;Lk; mk;kh 
 
   1. ghlypy; cs;s cau;jpiz ngz;ghy; ngau;r;nrhy; xd;iw vOJf? 

 ……………………………………………………………………………. 
   2. fly; vd;gjw;Fg; nghUj;jkhd nrhy;nyhd;iw vOJf? 

 ……………………………………………………………………………. 

   3. ghlypYs;s ,iznkhopr; nrhy;iy vOJf?....................................... 
   4. fhyj;ijf; Fwpf;Fk; nrhy;nyhd;iw vOJf?........................................ 
   5. ghlypYs;s cau;jpiz jd;ik ngau;r; nrhy; ahJ?.......................... 
 
02. ,ilntspf;F nghUj;jkhd gadpiyr; nrhy;iy njupT nra;J NfhbLf. 
 

   1. mz;zd; jk;gpAld; ghlrhiyf;Fr; ………………………………… 

 (nrd;whu;fs;, nrd;whd;) 
   2. fhfk; jd; FQ;RfSf;F ,iu………………………………………… 
 (Cl;baJ, Cl;bd) 

   3. nfhf;F kPd;FQ;Rfis gpbj;Jj;………………………………………. 

 (jpd;wd, jpd;wJ) 
 
03. fPNo jug;gl;Ls;s thf;fpaq;fspy; ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iyj; njupT  
   nra;f. 
 

   1. fsj;J Nkl;by; Ntiy nra;j tptrhapfs; …………………… mku;e;jdu;. 

 (fisg;ghy;, fiyg;ghy;)  
   2. me;jr; nry;te;jupd; epyikfz;L midtUk;………………………………. 

 (,uq;fpdu;, ,wq;fpdu;) 
 
04. gpd;tUk; gonkhopapd; ,ilntspia epug;Gf. 
  
   1. Fg;igapy; fple;jhYk; ………………………………kq;fhJ. 

   2. Mw;wpNy Nghl;lhYk;…………………………………NghL. 
 
05. jug;gl;Ls;s njhlu;nkhopf;F xUnkhopiaj; njupT nra;f. 
 
   1. kw;wtu;fisg; gw;wp mf;fiw ,y;yhjtd;  (jPu;f;fjuprp,Raeythjp) 
   2. Kdptu;fs; trpf;Fk; ,lk;  (Mr;rpukk;,gd;drhiy) 
   3. xU jha; tapw;wpy; gpwe;Njhu;  (rNfhjuu;,Gj;jpuu;) 
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15. glj;ijg; ghu;j;J %d;W thf;fpaq;fs; vOJf. vOtha; gadpiyj; njhlu;G 
   vOj;Jf; $l;ly;fs; vd;gd rupahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 
   1. ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

   2. ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

   3. ………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………….. 

➢ gpd;tUk; tpdhf;fSf;Fupa tpilfis Gs;spf;Nfhl;by; vOJf. 
16. Kg;gj;njhd;gjhapuj;J njhz;Z}W vDk; vz;zpypUe;J xd;iwf; fopj;jhy;  

   tUk; tpil ahJ?…………………………………………………… 
 
17. (1) tl;lj;jpy; cs;s ,yf;fq;fshy;         
  cUthf;ff;$ba kpfr;rpwpa vz;iz       3  4      

  vOJf?……………………………          0   8 
 
   (2) kpfg;ngupa vz;zpypUe;J kpfr;rpwpa 
  vz;izf; fopj;jhy; tUk; vz;iz  

  vOJf?…………………………… 
 18. mgp fhiyapy; ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ  2/8  gq;Fj;J}uj;ij ele;Jk;  gpd;du;                            
    4/8 gq;F J}uj;ij NgUe;jpYk; kPjpj;J}ukhd 10km I Kr;rf;fu tz;bapYk;     
    nrd;whs;. 

   (1) mgp ghlrhiyf;Fr; nry;tjw;F vj;jid fpNyhkPw;wu; J}uk; nry;fpwhs; 

  ………………………………………… 

   (2) mgp NgUe;jpy; nry;Yk; J}uk; vt;tsT? ………………………………… 
19.  (1) 0.4 ,w;F epwe;jPl;Lf.  
   (2) epwe;jPl;lg;glhj gFjpia 

      gpd;dj;jpy; vOJf? ………….. 
 
20. 15 vDk; vz;zpw;F Ke;jpa gpe;jpa vz;iz cNuhkd; vz;zpy; vOJf? 

      ……………………    ………………… 
21.   ghj;jpuk; xd;W  nfhs;sf;$ba  ePupd; msT 67l 750ml jw;NghJ ghj;jpuj;jpy; 
   28l 500ml cs;sJ vdpy; ghj;jpuj;ij epug;Gtjw;F Njitahd ePupd; msT    

   ahJ?……………………………….. 
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22. 375g gUg;gpd; tpiy &gh 65.00 vdpd; 1500g gUg;gpd; tpiy ahJ? 
   ………………………………… 
23. 5m ePskhd ehlhtpypUe;J 15cm ePskhd 6 Jz;Lfs; ntl;lg;gl;ld. 

   kPjpahfTs;s ehlh vj;jid nrd;upkPw;wu;?…………………………….. 
24. 
 27  63     ,f;fl;lj;jpYs;s vz;fisf; nfhz;L  
      81  45    xd;gjpd; ngUf;fq;fshf xOq;F Kiwapy; vOJf 

    36   72     …………………………………………….. 
 
25. ,j;jpz;kq;fspYs;s 
   1. Kfq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  ……………………………….. 
   2. tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 

  ………………………………. 

26. 69099, 96909, 60996, 90699 ,t;ntz;fis ngWkjp Fiwe;J nry;Yk; 
   Kiwapy; xOq;FgLj;jp vOJf?............................................................................. 
 
27. nrq;fy; cw;gj;jp nra;Ak; epWtdnkhd;wpy; cw;gj;jp nra;ag;gl;l nrq;fw;fspd; 

   vz;zpf;if tUkhW, 
 
 ehs;   jpq;fs;  nrt;tha;    Gjd; 
 
 vz;zpf;if   3426     2098    4837 
 

    1. %d;W ehl;fspYk; cw;gj;jp nra;ag;gl;l nrq;fw;fspd; vz;zpf;if ahJ?   

   …………………………… 

    2. jpq;fl;fpoikapYk; ghu;f;f nrt;tha;f;fpoik vj;jid fw;fs; $Ljyhf cw;gj;jp      

  nra;ag;gl;ld?……………………………. 

 28. tpahghup xUtu; jhd; itj;jpUe;j 1038 Njq;fha;fis %d;W Ftpay;fshf   
    tifg;gLj;jpdhu; vdpd; xU FtpaypYs;s Njq;fha;fs; vj;jid?..................... 

 29. ……19, 27, 35, ……,t;ntz; Nfhyj;ijg; G+uzg;gLj;Jf. 

 30. nfhOk;gpypUe;J fz;bf;Fr; nry;Yk; NgUe;J xd;W fhiy 6.30 kzpf;F            
    fz;bia Nehf;fpg; Gwg;gl;lJ. mg;NgUe;J ,uz;L kzpj;jpahyk; Ik;gJ       
    epkplq;fspy; fz;bia mile;jJ. 

    1. NgUe;J fz;bia mile;j Neuk; ahJ? ………………………    

    2. me;Neuj;ij epakNeukhf vOJf?………………………………. 

➢ gpd;tUk; tpdhf;fSf;F rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
31. #upaek];fhur; nraw;ghl;by; ,J vj;jidahk; gbKiw 
    

 1. 4 k; gbKiw 
     2. 5 k; gbKiw 
     3. 7 k; gbKiw 
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22. 375g gUg;gpd; tpiy &gh 65.00 vdpd; 1500g gUg;gpd; tpiy ahJ? 
   ………………………………… 
23. 5m ePskhd ehlhtpypUe;J 15cm ePskhd 6 Jz;Lfs; ntl;lg;gl;ld. 

   kPjpahfTs;s ehlh vj;jid nrd;upkPw;wu;?…………………………….. 
24. 
 27  63     ,f;fl;lj;jpYs;s vz;fisf; nfhz;L  
      81  45    xd;gjpd; ngUf;fq;fshf xOq;F Kiwapy; vOJf 

    36   72     …………………………………………….. 
 
25. ,j;jpz;kq;fspYs;s 
   1. Kfq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  ……………………………….. 
   2. tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 

  ………………………………. 

26. 69099, 96909, 60996, 90699 ,t;ntz;fis ngWkjp Fiwe;J nry;Yk; 
   Kiwapy; xOq;FgLj;jp vOJf?............................................................................. 
 
27. nrq;fy; cw;gj;jp nra;Ak; epWtdnkhd;wpy; cw;gj;jp nra;ag;gl;l nrq;fw;fspd; 

   vz;zpf;if tUkhW, 
 
 ehs;   jpq;fs;  nrt;tha;    Gjd; 
 
 vz;zpf;if   3426     2098    4837 
 

    1. %d;W ehl;fspYk; cw;gj;jp nra;ag;gl;l nrq;fw;fspd; vz;zpf;if ahJ?   

   …………………………… 

    2. jpq;fl;fpoikapYk; ghu;f;f nrt;tha;f;fpoik vj;jid fw;fs; $Ljyhf cw;gj;jp      

  nra;ag;gl;ld?……………………………. 

 28. tpahghup xUtu; jhd; itj;jpUe;j 1038 Njq;fha;fis %d;W Ftpay;fshf   
    tifg;gLj;jpdhu; vdpd; xU FtpaypYs;s Njq;fha;fs; vj;jid?..................... 

 29. ……19, 27, 35, ……,t;ntz; Nfhyj;ijg; G+uzg;gLj;Jf. 

 30. nfhOk;gpypUe;J fz;bf;Fr; nry;Yk; NgUe;J xd;W fhiy 6.30 kzpf;F            
    fz;bia Nehf;fpg; Gwg;gl;lJ. mg;NgUe;J ,uz;L kzpj;jpahyk; Ik;gJ       
    epkplq;fspy; fz;bia mile;jJ. 

    1. NgUe;J fz;bia mile;j Neuk; ahJ? ………………………    

    2. me;Neuj;ij epakNeukhf vOJf?………………………………. 

➢ gpd;tUk; tpdhf;fSf;F rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
31. #upaek];fhur; nraw;ghl;by; ,J vj;jidahk; gbKiw 
    

 1. 4 k; gbKiw 
     2. 5 k; gbKiw 
     3. 7 k; gbKiw 
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06. rupahf vOj;Jf; $l;lg;gl;l nrhy;iyj; njupT nra;f. 
 
 1. njhopyhsp  njhspyhop  njhypshop 
 2. el;r;rj;jpuk;  el;rj;jpuk;  ew;;rj;jpuk; 
 3. gy;fisf;fofk;  gy;ffiyf;fsfk;  gy;fiyf;fofk; 
 
07. jug;gl;l nrhw;$l;lj;jpy; NtWgl;l nrhy;iyg; Gs;spf;Nfhl;by; vOJf. 
 

   1. ftpQd;, Xtpad;, ghlfp, Fatd;  (…………………………....) 
   2. Kay;, fpsp, ahid, Me;ij  (………………………….…) 
   3. Mjtd;, jpq;fs;, gfytd;, nta;Nahd; (…………………………….) 
 
08. gpd;tUk; thf;fpaq;fSf;F nghUj;jkhd epWj;jf;Fwpfis vOJf. 
 
   1. Iah cq;fSf;F ePr;ry; njupAkh 
   2. New;W eP ghlrhiyf;F te;jhah 
 
09. fPNo jug;gl;Ls;s kuGj; njhlupd; fUj;ij vOJf. 
 

   1. Mwg;Nghly;  …………………………………………. 

   2. fz;jpwj;jy;  …………………………………………. 
 
10. ghlypy; ,ilntspapy; tuNtz;ba nrhy;iy vOJf. 
 
    nre;jkpo; tho;tJk; ,e;ehNl  
  rpq;fsk; tho;tJk; ,e;ehNl 

  ………….#o;e;jJk; ,e;ehNl 
  mfpk;ir tho;tJk; ,e;ehNl 
 
11. jug;gl;Ls;s glq;fSf;Fupa Mq;fpyr; nrhy;iy Mq;fpyj;jpy; vOJf. 

                   
                       ………………               ………………….                              
12. ,ilntspapy; tuNtz;ba Mq;fpy vOj;ij vOJf. 
 

 1. mo…..ntain ( u, a )  2. Teltph….ne ( o, e ) 
13. rpq;fsr; nrhy;Yf;Fupa jkpo; fUj;ij vOJf. 
 

 1. Jk;upa];jhda………………  2. Nuhfy…………………………… 
 
14. gpd;tUk; jkpo;r;nrhy;iy rpq;fsj;jpy; $wg;gLk; tpjj;ij jkpopy; vOJf. 
 

 1. jz;zPu; FbAq;fs; ………………………………………. 

 2. fhy;fOTq;fs;     ………………………………………. 
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32.  
  
 ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if vj;jid 
  
 1. 13 
 2. 14 
 3. 12 

 
33. gpd;tUk; epfo;Tld; njhlu;Gila gonkhopiaj; njupT nra;f. 
   gzk; ,y;yhJ f~;lg;gl;Lf; nfhz;bUe;j vdf;F ez;gd; xUtd; jd;dplkpUe;j  
   gzj;jpy; xU gFjpiaf; nfhLj;jhd;. 
 
    1. Mir ntl;fk; mwpahJ. 
    2. cz;zhr;nrhj;J kz;zha;g; NghFk;. 
    3. md;ghd ez;gid Mgj;jpy; mwpayhk;. 
 
34. Xu; mjpraf; $ilapy; cs;s goq;fs; xt;nthU epkplKk; ,ul;bg;ghFk;. 30 
   epkplj;jpy; mf;$il epuk;gptpl;lhy; mf;$ilapy; miuthrp vg;NghJ epuk;gpapUf;Fk;. 
 
    1. 29  2. 25  3. 15  
 
35. khyh mkyhtpYk; cauk; $bats;. fyh mkyhtpYk; cauk; Fiwe;jts;. ,jw;F 

   Vw;g cauq;$batUk; cauq;Fiwe;jtUk; KiwNa, 
 
    1. mkyh, khyh 2. khyh, fyh 3. khyh, mkyh 
     
36. tpahghup gw;girg; ngl;b xd;iw &gh 120.00 ,w;F thq;fp &gh. 137.00 ,w;F 
   tpw;gid nra;fpwhu;. mtu; 25 gw;girg; ngl;bfis tpw;gjdhy; fpilf;Fk; ,yhgk; 
   vt;tsT? 
    1. &.425.00  2. &.350.00  3. &.150.00 

➢ gpd;tUk; tpdhf;fspy; ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd tpiliaj; njupT nra;f. 
 

37. E}yfj;jpw;F E}y;fs; Nghd;W NgUe;jpw;F………………… 
    1. tpahghupfs; 2. gazpfs;  3. elj;Jeu; 
 

38. kPdtDf;F fly; Nghd;W tpisahLgtDf;F…………….. 
    1. ikjhdk;  2. ge;J  3. JLg;G 
 
39.  ,t;TUtpy; cs;s nrq;Nfhzq;fspd; 
              vz;zpf;if 
 

 1. 10  2. 12  3. 8 
 
 
40. kp~hy; tPjpapy; nry;Yk; NghJ ghu;it ,oe;j Kjpatu; nts;isg; gpuk;Gld; 
   tPjpNahuk; epw;gijf; fz;lhd;. kp~hy; nra;af;$baJ ahJ? 
 
 1. ftdpahJ nry;yy;. 
    2. tPjpiaf; flf;f mtUf;F cjtp nra;jy;. 
   3. tNahjpgiu ghu;j;J eifj;Jr; nry;yy;. 
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இணைந்த கல்விச் சேணை
(14ஆம ்பக்்கத் வ�ொடர்)  ்பகுதி--2புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைொதிரி வினொத்�ொள்  

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

32. “ vdJ cs;sj;ij vd;dhy; mikjpg;gLj;j KbAk;” vd;gJ kdij xU 
  epiyg;gLj;Jk; nraw;ghl;by; vj;jidahk; gbKiw 
    1. gpuhu;j;jid 2. cjpg;G 3. jplrpj;jk; 
 

33. Njrpa ,yr;rpidapy; epiwFlk;, new;fjpu; vd;gd Fwpg;git KiwNa,   
 1. epiyj;jpUg;G, nrsghf;fpak; 
    2. nrsghf;fpak;, jd;dpiwTk; nropg;Gk; 
    3. jhu;kPfKk;, jd;dpiwTk; nropg;Gk; 
 
34. gpupj;jhdpau;fshy; ,yq;if KOikahff; ifg;gw;wg;gl;l Mz;L 
    1. 1815  2. 1505  3. 1972 
 
35. Mtzp khjj;jpy; G++f;fs; G+f;Fk; jhtuq;fs; 
 1. KUq;if,Ntk;G 
    2. thif,tpsh 
    3. ,Yg;ig,nfhd;iw 
 
36. gpuhzpfshy; jhtuq;fSf;Ff; fpilf;Fk; ed;ikfs; 
    1. gpuhzpfs; jhtug;gFjpfis cz;Zjy;. 
    2. kfue;jr; Nru;f;iff;F cjTjy;. 
    3. jhtuq;fspd; fpisfis Kwpj;jy;. 
 
37. ePq;fs; kuq;fisj; jwpj;jhy; mk;kuq;fspy; nghe;Jfspy; thOk;ehKk; vkJ  
   FQ;RfSk; mope;J tpLNthk;. ehq;fs; ,Ug;gjhy; #oy; moF ngWfpd;wJ vdf; 
   $Wk; gpuhzp vJ? 

 1.  2.   3.   
 
38. tz;zj;Jg;G+r;rp Kl;ilapLk; ,iyfspy; xd;W 
 
 1. mfj;jp  2. Ntk;G  3. fUk;G 
 

39. iff;Fl;il xd;wpYs;s G+,G+f;fhk;G,,iy vd;gtw;iwj; ijg;gjw;F gad;gLk; 
   ijay; vJ? 
 1. fk;gspj;ijay; 2;. E}Nyhbj;ijay; 3. rq;fpypj;ijay; 
 
40. ,iyf;fQ;rp jahupf;f gad;gLj;jg;gLk; jhtutif 
 
 1. ty;yhiu, nghd;dhq;fhzp, rhj;jhthup 
 2. nghd;dhtuR, ed;dhup, tpy;tk; 
 3. khk;gok;, Njhlk;gok;, md;dhrpg;gok;.  
 
41. tPl;by; ehk; cz;Zk; czTfis mRj;jkilar; nra;git 
 
 1. ePs;%Q;R tz;Lfs;, GOf;fs; 

 2. kiogLjy;, J}RgLjy; 
 3. fug;ghd; G+r;Rfs;, gy;yp 
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42. 
 ,jidg; gad;gLj;JtJ 
 1. cwq;Fk; NghJ 
 2. czT rikf;Fk; NghJ 
 3. czT cz;Zk; NghJ 

 
43. kz;rupT Vw;gLtjw;fhd fhuzq;fshf miktd 
 1. kue;jwpj;jy;, kiyg;gFjpfspy; kz;iz ntl;Ljy; 

 2. kz;mfo;jy;, jho;epyq;fis epug;Gjy; 
 3. fhw;W tPRjy;, Njhl;lk; nra;jy; 
 
44. ghJfhg;gw;w re;ju;g;gq;fshf mikahjit 
 1. Gifapujj; jz;lthsq;fspy; ele;J nry;yy; 
 2. fz;zhbg;ghj;jpuj;ijf; ifapNye;jpathW XLjy;. 
 3. tOf;Fk; ghijfs; cs;s ,lj;jpy; gjhij fhzg;gly;. 
 
45. mRj;jkhd ePiug;gUFtjdhYk; Esk;gpdhYk; guTk; Neha;fs; KiwNa 
 1. fopr;ry;, rpd;dKj;J 

 2. rPjNgjp, kNyupah 
 3. nlq;F, nfhg;gspg;ghd; 
 
46. ePuhtpiag; gad;gLj;jp jahupf;fg;gLk; czT tiffs; 
 1. ,bag;gk;, gpl;L 
 2. ,l;yp, Njhir 
 3. NrhW, nuhl;b 
 
47. ghjrhupfs; tPjpiaf; flf;Fk; NghJ ftdj;jpy; nfhs;shj mk;rk; 
 1. kQ;rs; Nfhl;lhy; ghijiaf; flj;jy;. 

 2. tPjpapd; tyJGwk;, ,lJGwk; ghu;j;J kPz;Lk; tyJGwk; ghu;j;Jf; flj;jy;. 
 3. njhiyNgrpapy; fijj;jgb elj;jy;. 
 

48. “ ehd; xt;nthU ehSk; gps;isfisg; ghlrhiyf;F mioj;Jr; nry;Ntd;. Mdhy; 
    rpyu; vdJ Mrd ciwiaf; fpopg;gu;. Ngdhthy; fpWf;Ftu;. vd;id  

    mRj;jkhf;Ftu;”,e;j epiy Fwpj;J ehd; ftiyailfpNwd;. vdf;$WtJ 
   

     1.  2.  3.  
 
49. Nrjidg; grisfisg; gad;gLj;Jtjhy; vkf;Ff; fpilf;Fk; gad; my;yhjJ 
 1. er;Rj;jd;ikaw;w czTg;nghUs; fpilj;jy;. 
 2. ey;y tpisr;riyg; ngw Kbe;jJ. 
 3. gy Neha;fis Vw;gLj;jpaJ. 
 
50. gpuhzpfSf;Fj; jPq;F Vw;glhjthW mg;gpuhzpfsplkpUe;J gapu;fisg; ghJfhf;f  
   gad;gLk; xU cgfuzk; 
 1. fhw;Wj;jl;il 2. fhw;Wf;fpYf;fp 3. fw;whb 
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51. Nghypahd juf;Fiwthd gz;lq;fs; Nritfs; tpw;gid nra;ag;gLfpd;wnjdpd; 
   mit njhlu;ghf vq;F nrd;W mwptpf;f Ntz;Lk; 
 1. gpuNjr nrayhsu; mYtyfk; 
 2. fpuhk mjpfhup mYtyfk;  
 3. Efu;Nthu; ghJfhg;G mjpfhurig 
 
52. Njrpa kuGupikahf kl;Lkd;wp cyf kuGupikahfTk; fzpg;Gg; ngw;Ws;sJ vJ? 
 1. nghk;kyhl;lk; 2. fw;nrJf;fy;fs; 3. kfhNghjptpUl;rk; 
 
53. vdJ fOj;ij xU ths; tPr;rpy; Jz;bj;J tpLq;fs; vd ,Wjpf; Nfhupf;if  
   tpLj;j Rje;jpug; Nghuhl;l tPud; 
 1. nkhdutpy nfg;gl;bg;nghy jprht 
 2. nfhq;fhNynfhl gz;lh 
 3. tz. v]; kfpe;j 
 
54. fhNrhiyia khw;Wtjw;F nry;y Ntz;ba ,lk; 
 1. jghyfk;  2. tq;fp  3. itj;jparhiy 
 
55. vk; ehl;L kz;zpd; nrOikia ePf;Fk; Nehf;Fld; me;epau;fshy; mopf;fg;gl;l 
   jhtuk; 
 1. ,Yg;ig  2. Gyhkuk;  3. Murkuk; 
 
56. Mil cw;gj;jpapd; NghJ gad;gLk; jhtuk; 
 1. fUk;G  2. Nfhg;gp  3. gUj;jp 
 
57. vupe;J nfhz;bUf;Fk; jzy; cs;s neUg;gpy; fha;e;j cg;Gf;fl;bia ,l;lNghJ 
   ahJ epfOk; 
 
 1. jP mize;J Nghjy; 
 2. cg;Gf;fl;b rj;jj;Jld; ntbj;jy; 
 3. cg;Gf;fl;b vupjy; 
 
58. Kw;fhyj;jpy; ney; Fw;Wtjw;Fg; gad;gLj;jg;gl;l cgfuzk; vJ 
 
 1. cuy;, cyf;if  2. mk;kp, Fstp  3. nrf;F, thsp 
 
59. nghjp nra;ag;gl;l czTfis thq;Fk; NghJ fl;lhak; mtjhdpf;f Ntz;baJ vJ 
 
 1. fhyhtjpahFk; jpfjp 
 2. nghjpapd; ciw 
 3. nghjpapd; tpiy 
 
60. Xl;l tPuu; Xb Kbj;jTld; nra;a Ntz;baJ ahJ? 
 
 1. clypid ePupdhy; eidj;jy; 
 2. Fspu;ghdj;ijg; gUFjy; 
 3. rpwpJ Neuj;jpw;F epyj;jpy; fhy;fis ePl;ba tz;zk; ,Uj;jy;. 
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* அடி - - முடி

* அசசம - - துணிவு

* அனுகூலம - - பிரதிகூலம

* அமிலம - - ்கொரம

* அ்கம -  புறம

* அ்கஙம்க - - புறஙம்க

* அசல் - - ந்கல்

* அமடப்பு - - திறப்பு

* அணமை --  யசயமை

* அந்� -  -ஆதி

* அமைதி - - ஆரெொரம

* அர்த்�ம - - அனர்த்�ம

* அடித்�ல் - - அமைத்�ல்

* அழும்க - - சிரிப்பு

* அணு - - ைமல

* அறிவுமடமை - - அறி�ொமை

* அஞ்சு�ல் - -  துணிசசல்

* அைங்கலி -  சுைங்கலி

* அ்கற்று�ல் - - இமைத்�ல்

* அஹிமமச - - இமமச

* அஙகீ்கரித்�ல் -  -நிரொ்கரித்�ல்

* அஙகீ்கொரம - - ்பகிஷ்்கரிப்பு

* அசடடுத்�னம - - சொைர்த்தி�ம

* அசதி - - சுறுசுறுப்பு

* அசொ�ொரைம - - சொ�ொரைம

* அசுரர் - - சூரர்

*  அழித்�ல் - - ஆக்்கல்

* அடி -  முடி

* அம்பலம - - ைமறவு

* அசீரைம - - சீரைம

* அலங்கொரம - - அலஙய்கொலம

* அ�ைம - - உத்�ைம

* அதிர்ஷ்டம - - துரதிர்ஷ்டம

* அெசரம - - நி�ொனம

* அெைதித்�ல் - - ைதித்�ல்

* அந்தி - - விடி�ல்

* அந்நி�ர் - - உறவினர்

* அ்பசொரம - - உ்பசொரம

* அ்பரொ�ம - - சன்ைொனம

* அழித்�ல் - - ஆக்கு�ல்

* அமிர்�ம -  -ஆலம

* அமிழ�ல் - - மி�த்�ல்

* அலர்�ல் - - குவி�ல்

* அெலடசைம -  இ-லடசைம

்கலிலிய�ொ ்கலிலி ைொர்க்ய்கொனி யசர் ஐசக் நியூடடன் சொர்ள்ஸ் ்பய்பஜ்

யெொல்ற்றொவ�ொலமிமரட சய்கொ�ரர்்கள்வ்கொப்்பனிக்்கஸ்

கிர்கமவ்பல் ய�ொைஸ் அல்ெொ எடிசன் லூயி ்பொஸ்டர் மைக்்கல்்பரயட

உலகப் புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானிகள் எதிர்க் ்கருத்துச வசொற்்கள்



இதுவரை 59.25 வீதமான மக்களுககு குடிநீர் வசதி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளததாடு அடுதத வருடததில் இதரன 
70 முதல் 75 வீதம் வரை அதி்கரிக்க துரித திட்டங்கள 
முன்னடுக்கப்படுவதா்கவும் 2025 இல் அரனவருக-
கும் குடிநீர்வசதி அளிக்கப்படும் எனறும் நீர்வழங்கல் 
ைாஜாங்க அரமசசர் சனத நிசாநத ்தரிவிததார்.   

துரைமு்கங்கள மற்றும் ்கப்பற்துரை அரமசசு மற்றும் 
நீர்வழங்கல் அரமசசுக்கள மீதான குழுநிரை விவாததில் 
தேற்று உரையாற்றிய அவர் தமலும் குறிபபிட்டதாவது.   

்கடநத ஆட்சியல் ்்பரும் மாற்ைங்கர்ள மக்கள எதிர் -
்பார்ததார்்கள. ஆனால் ோம் 7 டிரிலியன ்கடனுடன 
்்காடுதத ோட்டின ்கடன சுரம இைண்டு மடங்காகியது. 
அைச வ்ளங்கர்ள விற்ைார்்கள.   

ோட்ரட ஜனாதி்பதி ்்பாறுபத்பற்ர்கயில் 53.7 வீத -
மானவர்்களுகத்க குடிநீர் வசதி அளிக்கப்பட்டிருநதது. 
தற்்்பாழுது அதரன 59.25 வீதமா்க அதி்கரிததுளத்ளாம். 
இதரன விட அதி்கமான சுததி்கரிபபு நிரையங்கள ஆைம்-
பிக்க்பட்டுள்ளன. அடுதத வருடம் 70முதல் 75 வீதம் 
வரை இதரன அதி்கரிக்க எதிர்்பார்ககிதைாம். 2025 இல் 
அரனவருககும் குடிநீர் வழஙகும் இைகர்க ஜனாதி்பதி 
வழஙகியுள்ளார். எதிர்வரும் 3 வருட ்காைததில் அரனவ-
ருககும் நீர் வசதி அளிக்கப்படும்.   

குடிநீர் வசதி அளிக்க முடியாத ்பகுதி்களுககு மாற்ைவ -
ழி்கள மூைம் நீர் வழங்கப்படுகிைது. யாழ்பாணததிலுள்ள 
தீவு்களுககு நீர் வழஙகுவதற்கு நீரை ்்பறும் வழி்கள 
கிரடயாது. அநத தீவு்களுககு நீர் வழங்கவதற்்கா்க ்கடல் 
நீரை ேனனீைாககும் திட்டம் ்சயற்்படுததப்படுகிைது. 
இதற்கு அதி்க ்சைவு ்சயயப்படுகிைது. ஒரு கியுபிக 
லீட்டர் ்கடல் நீரை சுததி்கரிக்க 120 ரூ்பா ்சைவாகிைது.   

குடிநீர்ப பிைசசிரனககு தீர்வா்க துரித தீர்வு, மததிய 
்காை தீர்வு, நீண்ட ்காை தீர்வு வழஙகி வருகிதைாம். சிறு-
நீை்க பிைசசிரனயுள்ள ்பகுதி்களுககு ்ேதனா ்தாகுதி்கள 
வழங்கப்படுகினைன. குடிநீர் வழஙகுவதற்்கா்க சமூ்க 
குடிநீர் திட்டததின கீழ ்பல்தவறு ்சயற்திட்டங்கள முன-
்னடுக்கப்படுகினைன.   

விஜித தேைத எம்.பி(ம.வி.மு)   
அைச வ்ளங்கரை வழங்காதத எனறு உறுதியளித-

துவிட்டு ஆட்சிககு வநது அவற்ரை விற்்பரத ஏற்்க 
முடியாது. யார் அைச வ்ளங்கர்ள விற்ைாலும் அதரன 
எதிர்பத்பாம்.   

தமது நிரைரம கிதழ வரும் த்பாது தஜ.வி.பிரய 
விமர்சிககினைனர். குடிநீர் வசதியற்ை ்பை பிைததசங்கள 
உள்ளன. அவற்றுககுத தீர்வு ்காண ேடவடிகர்க எடுக்க 
தவண்டும்.   

ததாட்ட மக்களுககு குடிநீர் வசதி அளிககும் திட்டங-
்கள பிைததச சர்பயின வாயிைா்கதவா அரமசசினாதை 
முன்னடுக்கப்படுவதில்ரை. அநத மக்கள வாழும் ்பகு-
தி்களில் உள்ள நீர் ்வளியாருககு வழங்கப்படுகிைது. 
இது ்தாடர்பில் அரமசசர் விதசட ்கவனம் ்சலுதத 
தவண்டும்.   

த்கஸ் எடுதது வநத ்கப்பலில் இருநது த்கரை இைக்க 
முடியாதிருப்பதா்க லிட்தைா த்கஸ் ்கம்்பனி தரைவர் 
்தரிவிததுள்ளார். இதன பினனணியில் தமாசடி இருப-
்பதா்க அவர் குறிபபிட்டாலும் விசாைரண ேரட்்பை-
வில்ரை. ததசிய ்பாது்காபர்ப உறுதிப்படுதத அைசாங-
்கம் வநதாலும் வீட்டின சரமயைரையின ்பாது்காபர்ப 
உறுதி ்சயய அைசு தவறியுள்ளது. இது ்தாடர்பில் உட -
னடியா்க ்கவனம் ்சசலுதத தவண்டும். சர்சரசககுரிய 
சரமயல் எரிவாயு்கர்ள அ்கற்றி தவறு சரமயல் எரிவாயு 
சிலிண்டர்்கர்ள வழஙகுமாறு த்கட்டுக ்்காளகிதைாம். 2 
வாைததில் அறிகர்கரய ்்பற்று ேடவடிகர்க எடுககும் 
த்பாது ஒருமாதம் ்கடநதுவிடும். த்கஸ் விவ்காைம் ்தாடர் -
பில் லிட்தைா தரைவர் ஏபைல் 28 ஆம் தி்கதி நு்கர்தவார் 
்பாது்காபபு அதி்காை சர்பககு ்பதில் அனுபபியுள்ளததாடு 
த்கஸின எரடரயயும் ்கைரவயும் மாற்றியதா்க அதில் 
உறுதி ்சயயப்பட்டுள்ளது. எரிசகதி ்பயன்பாடு அதி்கரிப-
்பதா்கவும் லிட்தைா நிறுவனம் தனது ்கடிதததில் குறிபபிட் -
டிருநதது. ்கைரவயில் மாற்ைம் ்சயயப்படவில்ரை என 
்்பாறுப்பான அரமசசர் சர்பயில் குறிபபிட்டிருநதார். 
்கைரவ மாற்ைம் ்தாடர்பில் வழககு ்தாடைப்பட்ட 

நிரையில் அவற்ரை அ்கற்றியதா்க ்கம்்பனி்கள ்தரிவித-
திருநதன. எமது ோட்டிலுள்ள சிைரிண்டர்்களின தைம் 
த்பணப்படுகிைது. ்தாழில்நுட்்ப குரை்பாடு ்காைணமா-
்கதவ இநத ்வடிபபு ேரட்்பறுகிைது.   

எம். தவலுகுமார்   
 ஐககிய மக்கள சகதி எம்பி   

ோட்டின ்பாது்காபபு மட்டுமனறி வீட்டின ்பாது்காபபும் 
த்களவிககுறியாகி உள்ளது. வீடு்களில் சரமயல் எரிவாயு 
தீப்பற்ை ்தாடஙகிவிட்டன.   

அதததவர்ள சீனாவின ்கழிவு்கர்ள சுமநது ்்காண்-
டுள்ள ்கப்பல் இைஙர்கயில் ்கடநத இைண்டு மாதங்க்ளா்க 
தரிதது நிற்கிைது. இது சீனாவினால் ஆ்ளப்படும் ோடா 
எனை த்களவியும் எழுகிைது. அைசாங்கம் அது ்தாடர்பில் 
எததர்கய நிரைப்பாட்டில் உள்ளது என்பரத ்தரிவிக்க 
தவண்டும். தமற்்படி ்கப்பல் தற்த்பாது ்களுததுரை ்பகுதி-
யில் ேஙகூைம் இடப்பட்டுள்ளது.   

 அநத ்கப்பலில் சீனாவின குபர்ப்க்ளா? அல்ைது ோட்-
டுககு ்பாதிபர்ப ஏற்்படுததும் இைசாயனமா? ஆயுதங-
்க்ளா? என்பது ்தாடர்பில் ்தளிவில்ைாமல் உள்ளது. 
அநதக ்கப்பல் எநத அனுமதியுமினறி இைஙர்க ்கடற்்ப-
ைபபிற்குள பிைதவசிதது ள்ளது. அது ்தாடர்பில் அைசாங-
்கம் உரிய ்கவனம் ்சலுதத தவண்டும்.   

சாளஸ் நிர்மைோதன   
தமிழ ததசியக கூட்டரமபபு எம். பி   

முல்ரைததீவு முதல் திருத்காணமரை, யாழப்பாணம் 
வரை ்கடற்்கரை்களில் ்வளிசசக கூடு்கள கிரடயாது.   

இதனால் மரழக்காைங்களில் மீனவர்்கள ்கரை திரும் -
புவது மி்கவும் ்கஷடமா்க உள்ளது. ்கடநத வருடம் இது 
்தாடர்பில் சம்்பநதப்பட்ட அரமசசரிடம் ோன குறிப-
பிட்டிருநததன.   

அதரன மீண்டும் நிரனவு ்படுததுகினதைன. முல் -
ரைததீவு மாவட்டததிற்கு இநத ்வளிசசக கூடு 
தற்த்பாது மி்கவும் அவசியமா்க உள்ளது அது ்தாடர்பில் 
்கவனம் ்சலுததப்பட தவண்டும்.   

அதததவர்ள மனனார், மாநரத, ஈசசிைவதரத கிைா-
மததுக்கான குடிநீர்திட்டததுககு அனுமதி வழஙகியதற்-
்கா்க நீர் வழங்கல் அரமசசர் வாசுததவ ோணயக்காைவுககு 
எமது ேனறிரயத ்தரிவிததுக ்தரிவிககினதைன.   

நிபுண ைணவக்க எம்.பி (்்பா.ஜ.்்ப)   
்தனியாய ் மாைவக்க பிைததச குடிநீர்பபிைசசிரனககுத 

தீர்வு வழங்க குடிநீர் திட்டம் முன்னடுக்க த்களவி மனு 
த்காைப்பட்டுள்ளது. சிங்கைாஜ ்பகுதியில் தோட்டல் 
திட்டம் முன்னடுக்கப்பட இருப்பதால் அதற்கும் ஏற்ை-
வாறு திட்டங்கர்ள முன்னடுககுமாறு த்காருகிதைாம். 
2025 ஆம் ஆண்டாகும் த்பாது மாததரை மாவட்டததில் 
90 வீதததிற்கும் தமற்்பட்ட ்பகுதி்களுககு குடிநீர் வசதி 
அளிக்கப்படும். மரைபபிைததசமான ்தனியாய ்பகுதி -
யில் சமூ்க குடிநீர் திட்டங்கள ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.   

முஜீபுர் ைஹமான எம்.பி.(ஜ.ம.ச)   
துரைமு்க அபிவிருததிககு ஒவ்வாரு அைசும் ்பங -

்களிததுள்ளன. ேம்்பாநததாட்ட துரைமு்கதரத ோம் 
விற்ைதா்க ஆளும் தைபபினர் குற்ைஞசாட்டினர். சீன அை-
சாங்கததுடன த்பசி அதரன மீ்ளப ்்பறுவதா்க ததர்தல் 
விஞ்ா்பனததில் ்தரிவிக்கப்பட்டது. ேம்்பாந -
ததாட்ரட துரைமு்க ஒப்பநததரத மாற்ைப த்பாவதில்ரை 
என அவர் சர்வததச ஊட்கங்களுககு ்தரிவிததுள்ளார்.   

இதற்கு முனனர் ்கப்பல்்கள தீ்பற்றியத்பாது இநதிய 
துரைமு்கததில் இருநததா சிங்கபபூரில் இருநது வநது-
தான தீரய அரணக்க தவண்டும். ்்காழும்பு துரைமு -
்கம் உைகில் உள்ள சிைநத துரைமு்கம் என்பரத அரனவ-
ரும் ஏற்கினைனர். இஙகுள்ள உட்்கட்டரமபபு வசதி்கள 
அதி்கரிக்கப்படவில்ரை. எமது துரைமு்கததில் ்கப்பல் 
தீப்பற்றினால் ்வளிோட்டில் இருநது அரணப்பதற்கு 
வை தவண்டியுள்ளது. 1980 ்களில் வாஙகிய உ்ப்கைணங-
்கள தான துரைமு்கததில் உள்ளன. தசதங்கர்ளத தடுக்க 
ததரவயான உ்ப்கைணங்கள குரைவு என்பரத அறிநதால் 
்வளிோட்டு ்கப்பல் வருவது குரையும். எனதவ உட்்கட்-
டரமபபு வசதி்கர்ள அதி்கரிக்க தவண்டும்.   

இம்ைான மஹரூப எம்.பி(ஐ.ம.ச)   
ததாபபூர் ்பகுதியில் 20 ஆயிைததிற்கும் அதி்கமான 

மக்கள வாழகினைனர். இருோட்்களுககு ஒருதடரவதய 
இஙகு நீர் விநிதயாகிக்கப்படுகிைது. இன்னாரு நீர் சுத-
தி்கரிபபு நிரையம் அரமக்க தவண்டும். குசச்வளி பிை-
ததசமானது முனனாள நீர்வழங்கல் அரமசசின ஆதைவா-
்ளர்்கள அதி்கமுள்ள ்பகுதியாகும். ்கட்சி தவிசா்ளர் மற்றும் 
முனனாள மா்காண சர்ப உறுபபினர்்கள உள்ள ்பகுதி 
இது. இப்பகுதிககு நீர் வழங்கப்படாதது ் ்பரும் குரையா-
கும். அதற்்கான ்காைணம் ்தரியாது. இநத அைசிைாவது 
இஙகு குடிநீர் வழங்க தவண்டும். கிண்ணியா பிைததச 
சர்ப பிரிவில் இருநத தற்்காலி்க நீர்வழங்கல் அலுவை்கம் 
மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள ்பாதிக்கப்பட்டுள்ள-
னர். இதரன மீ்ள ஆைம்பிக்க தவண்டும்.   

 ்காதர் மஸ்தான எம்.பி(்்பா.ஜ.்்ப)   
வனனி பிைதசத குடிநீர் வழங்கலுககுத ததரவயான 

ேடவடிகர்க எடுததது ்தாடர்பில் நீர்வ்ள அரமசசருக-
கும் ைாஜாங்க அரமசசருககும் ேனறி ்தரிவிககிதைன. 
குடிநீர் பிைசசிரனயால் ்பைர் சிறுநீை்க தோயககு மு்கங-
்்காடுததுள்ளனர். ேதனாபி்ளான்க்ள அரமக்கப்பட்டுள-
்ளன. அடுதத வருடமும் அவற்ரை வழங்க தவண்டும். 
சிறுநீை்க தோயா்ளர்்கள அதி்கமுள்ள ்பகுதி்களுககு சுதத-
மான குடிநீர் வழங்க ேடவடிகர்க எடுக்க தவண்டும். 

2024 இல் அரனவருககும் குடிநீர் வழஙகும் திட்டதரத 
ஜனாதி்பதி ஆைம்பிததுள்ளார். மனனார் மாவட்டததில் 
குடிநீர் ்பாரிய பிைசசிரனயா்க உள்ளது. எதிர்்காைததில் 
சுததமான குடிநீர்வழங்க திட்டங்கள முன்னடுக்க 
தவண்டும். மைசை கூடவசதியற்ை ்பை குடும்்பங்களுககு 
மைசைகூடம் அரமக்க அரமசசு ேடவடிகர்க எடுததுள-
்ளது. கிதைட்டர் மனனார் மற்றும் கிதைட்டர் முல்ரைதீவு 
திட்டங்கர்ள துரிதமா்க முன்னடுதது குடிநீர் வசதி்கர்ள 
்சயற்்படுதத தவண்டும் .இஙகுள்ள ஆறு்கள ்பயன்படுத-
தப்படாமல் ்கடலில் ்கைககினைன.   

இைாதமஸ்வைம் - தரைமனனார் ்கப்பல் திட்டம் ்கடநத 
்காைததில் ஆைம்பிக்கப்பட்டு இரடநிறுததப்பட்டது. 
இதரனயும் விரைவா்க மீ்ள ஆைம்பிக்க துரைமு்க மற்றும் 
்கப்பற்துரை அரமசசு ேடவடிகர்க எடுக்க தவண்டும். 
இநதத திட்டம் ேரடமுரைப்படுததப்பட்ட த்பாது எமது 
்பகுதி ்பாரிய அபிவிருததிரய ்கண்டது. ்பை சநதர்ப்பங்க-
ளில் இது ்பற்றி த்காரிகர்க விடுததுளத்ளாம். எமது மக்க -
ளின ்்பாரு்ளாதாை அபிவிருததிககு இநதத திட்டம் ்பக்க -
்பைமா்க இருககும். 

திஸ்ை அததோயக்க:
ஐககிய மக்கள சகதி எம்பி

்்காழும்பு துரைமு்கம் என்பது தங்க பூதம். அதரன 
அபிவிருததி ்சயது அதன மூைம் முழுரமயான ்பயரன 
அைசாங்கம் ்்பற்றுக்்காள்ள ேடவடிகர்க எடுக்க 
தவண்டும்

அைசாங்கம்   ்டாைர் தட்டுப்பாட்டுககுத தீர்வு ்காண்-
்பதற்்கா்க துரைமு்கம் உட்்பட   ோட்டின வ்ளங்கர்ள 
முதலீடு எனை ்்பயரில் விற்்பரன ்சயய ேடவடிகர்க 
எடுதது வருகினைது.

 குறிப்பா்க ்்காழும்பு துரைமு்கததின 13ஏக்கர் 
்காணிரய 150 ்டாைர் மில்லியனுககு தனியார் நிறுவ -
னம் ஒனறுககு வழஙகுவதற்கு அரமசசைரவப ்பததிைம் 
சமர்பபிக்கப்பட்டுள்ளது.

 எநதவித த்களவிகத்காைலும் இல்ைாமதைதய அதற் -
்கான ேடவடிகர்க தமற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளது.

முதலீடு என்பது வ்ளங்கர்ள விற்்பரன ்சயவதல்ை 
என்பரத அைசாங்கம் ்தரிநது ்்காள்ளதவண்டும்.

ோட்டின துரைமு்கங்கள ததசிய வருமானததின 
த்கநதிை நிரையங்க்ளாகும். குறிப்பா்க ்்காழும்பு துரை-
மு்கம்  ்தற்்காசியாவின  முனனணி துரைமு்கமாகும். 

 ததசிய வருமானததுககு ்்பரும் சகதியாகும். 
்்காழும்பு துரைமு்கததின கிழககு முரனயதரத அபி -
வருததி ்சயய ்பை முயற்சி்கள எடுக்கப்பட்டிருககின-
ைன. இறுதியில் இநத அைசாங்கம் கிழககு முரனயதரத 
விற்்பரன ்சயய முற்்பட்டத்பாது அதற்கு எதிைா்க ்பாரிய 
எதிர்பபு ஏற்்பட்டது.

 அதனால் அைசாங்கம் அநத தீர்மானததிை லிருநது பின-
வாஙகியது.

 ்்காழும்பு துரைமு்கததின கிழககு முரனயதரத 
்வளிோட்டு நிறுவனம் ஒனறுககு வழஙகி 325 ்டாைர் 
மில்லியன ்கடன ்்பறுவதற்கு அைசாங்கம் முயற்சிதது 
வருகினைது. 

முரனயததுககுத ததரவயான உ்ப்கைணங்கர்ள 
்்காளவனவு ்சயவதற்கு அைசாங்கம் பினவாஙகுவது 
இநத முரணயதரத ்வளிோட்டு நிறுவனங்களுககு 
விற்்பரன ்சயவதற்்கா்க வா எனை சநதத்கம் எழுகின -
ைது.

குறிப்பா்க ்்காழும்பு துரைமு்கததின 13ஏக்கர் 
்காணிரய தனியார் நிறுவனம் ஒனறுககு வழஙகுவ -
தற்கு அரமசசைரவ ்பததிைம் சர்பபிக்கப்பட்டிருககின -
ைது. இநத ்காணிரய அபிவிருததி ்சயது ைா்பமீட் -
டும் ேடவடிகர்கரய துரைமு்கததில் முன்னடுக்க 
முடியும். அவவாறு இருநதும் 150 ்டாைர் மில்லிய -
னுககு தனியார் நிறுவனததுககு முதலீடா்க வழஙகுவ -
தற்கு ேடவடிகர்க எடுததிருககினைது. எநதவித த்கள -
விகத்காைலும் இல்ைாமல் 70வீதம் குறிதத தனியார் 
நிறுவனததுககு வழஙகி இருப்பதுடன அதில் 15வீதம் 
ததசிய முதலீட்டா்ளருககு வழஙகுவதா்க ்தரிவிததி -
ருககினைது. ஆனால் அநத ததசிய முதலீட்டா்ளர் யார் 
என்பரத அைசாங்கம் ்வளிப்படுததவில்ரை.
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 நீர்வழங்கல் ராஜாங்க அமைச்சர ்சனத் நி்சாந்த   

2025 இல் அனைவருக்கும் குடிநீர் வழங்க   
துரித செயற்திட்டங்கள் பல முனசைடுப்பு   

ப்்டஜ்ட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ோரன்ஸ் வசலெநோய்கம,ஷமஸ் ்போஹிம  

தைாைனஸ் ்சல்வோய்கம், ஷம்ஸ் 
்பாஹிம்

ததசிய ்பாது்காபர்ப உறுதிப -
்படுதத  இநத அைசாங்கம் ஆட் -
சிககு  வநதாலும் வீட்டின சரம -
யைரையின ்பாது்காபர்ப உறுதி 
்சயய அைசு தவறியுள்ளது. இது 
்தாடர்பில் உடனடியா்க ்கவனம் 
்சலுதத தவண்டும்என்ப -
ததாடு. சர்சரசககுரிய  சரமயல் 
எரிவாயு சிலிண்டர்்கர்ள அ்கற்றி 
தவறு சரமயல் எரிவாயு சிலிண் -
டர்்கர்ள வழங்க  ஜனாதி்பதி   
ேடவடிகர்க எடுக்க தவண்டும் 
என மக்கள விடுதரை முனனணி 
்பாைாளுமனை உறுபபினர் விஜித 
தேைத  ்தரிவிததார்.

்பாைாளுமனைததில் குழுநிரை 
விவாதததில் உரையாற்றிய அவர் 
தமலும்குறிபபிட்டதாவதுஇ

த்கஸ் எடுதத வநத ்கப்பலில் 
இருநது த்கரை இைக்க முடி -
யாதிருப்பதா்க  லிட்தைா த்கஸ் 
்கம்்பனி தரைவர் ்தரிவித -
துள்ளார். இதன பினனணியில்  
தமாசடி இருப்பதா்க அவர் குறிப -
பிட்டாலும் விசாைரண ேரட்்ப -
ைவில்ரை. ததசிய ்பாது்காபர்ப 
உறுதிப்படுதத  இநத அைசாங்கம் 
வநதாலும் வீட்டின சரமயைரை -
யின ்பாது்காபர்ப உறுதி ்சயய 
அைசு தவறியுள்ளது. இது ்தாடர் -
பில் உடனடியா்க ்கவனம் ்சச -
லுதத தவண்டும். சர்சரசககுரிய  
சரமயல் எரிவாயு்கர்ள அ்கற்றி 
தவறு சரமயல் எரிவாயு சிலிண் -
டர்்கர்ள வழங்க   தவண்டும். 2 

வாைததில் அறிகர்கரய ்்பற்று 
ேடவடிகர்க எடுககும் த்பாது 
ஒருமாதம் ்கடநதுவிடும்.  த்கஸ் 
விவ்காைம் ்தாடர்பில் லிட்தைா 
தரைவர் ஏபைல் 28 ஆம் தி்கதி  
நு்கர்தவார் ்பாது்காபபு அதி்காை 
சர்பககு ்பதில் அனுபபியுள்ள -
ததாடு த்கஸின எரடரயயும் 
்கைரவயும் மாற்றியதா்க அதில் 
உறுதி ்சயயப்பட்டுள்ளது.

எரிசகதி ்பயன்பாடு அதி்க -
ரிப்பதா்கவும் லிட்தைா தனது 
்கடிதததில் குறிபபிட்டிருநதது.
்கைரவயில் மாற்ைம் ்சயயப -
்படவில்ரை என ்்பாறுப்பான 
அரமசசர் சர்பயில் குறிபபிட் -
டிருநதார்.

்கைரவ மாற்ைம் ்தாடர் -
பில் வழககு ்தாடைப்பட்ட 
நிரையில்  அவற்ரை அ்கற்றி -
யதா்க ்கம்்பனி்கள ்தரிவிததி -
ருநதன.  எமது ோட்டிலுள்ள 
சிலிண்டர்்கள அ்மரிக்க தைம் 
த்பணப்படுகிைது. ்தாழில்நுட்்ப 
குரை்பாடு ்காைணமா்கதவ இநத 
்வடிபபு ேரட்்பறுகிைது.

தைாைனஸ் ்சல்வோய்கம், ஷம்ஸ் 
்பாஹிம்

ேம்்பாநததாட்ரட துரைமு-
்கதரத 780 மில்லியன ்டாைருககு 
35 வருட குததர்கககு வழங்க 
வாயபபு கிரடக்க  த்பாதும் அநத  
துரைமு்கதரத சீனாவுககு 99 வரு-
டததிற்கு வழஙகியவர்்களுககு 
எதிைா்க விசாைரணக குழு அரமக-
்கப்பட்டு முரையான ேடவடிகர்க-
்கள முன்னடுக்கப்படுவது அவ-
சியம் என முனனாள அரமசசரும் 
்பாைாளுமனை உறுபபினருமான 
விதஜதாச ைாஜ்பகச சர்பயில் ்தரி-
விததார்.

அது ்தாடர்்பான ேடவடிகர்க-
்கர்ள தமற்்்காளளுமாறு தேற்ரைய 
தினம் அவர் துரைமு்க ்கப்பல் துரை  
அரமசசர் தைாஹிதத அத்பகுணவர் -
தனவிடம் சர்பயில் ்தரிவிததார்.

துரைமு்க ்கப்பல்துரை அரமச -
சின குழுநிரை விவாதததில் உரை-
யாற்றிக ்்காண்டிருநத அரமசசர் 
தைாஹிதத அத்பகுணவர்தன அம்-
்பாநததாட்ரட துரைமு்கம் 99 
வருடங்களுககு சீனாவுககு விற்்கப-
்பட்டரம  மூைம் ோட்டுககு ஏற்்பட் -
டுள்ள ேட்டம் ்தாடர்பில்  ்தரி-
விததார். அதனத்பாது குறுககிட்ட  
விதஜதாச ைாஜ்பக  ஷ   எம்பி அம்-

்பாநததாட்ரட துரைமு-
்கம் சீனாவுககு வழங்கப -
்பட்டரம  ்தாடர்பில் 
எவரும் அறியாத ஒரு 
உண்ரமரய  தாம் ்தரி -
விக்கப த்பாவதா்க கூறி  
இவவாறு ்தரிவிததார்.

அது ்தாடர்பில் 
அவர் தமலும் ்தரிவிக -
ர்கயில்

ேல்ைாட்சி அைசாங்கத -
தின ்காைததில் அம்்பாநததாட்ரட 
துரைமு்கதரத நிர்மாணிதத நிறு -
வனம் அதரன 35 வருடங்களுககு 
780 மில்லியன ்டாைருககு குத -

தர்கககு ்்பற்றுக 
்்காள்ள தயாைா்க 
இருநதது. எனினும் 
அனரைய அைசாங -
்கம் அதரன வழங்க -
வில்ரை.

எனினும் 99 வரு -
டததிற்கு சீனாவுககு 
அதரனக குததர்கககு 
வழங்க அநத அைசாங -
்கம் தீர்மானிததது. ஏன 

அததர்கய தீர்மானம் எடுக்கப்பட் -
டது என்பது ்தாடர்பில் விசாைரண 
ேடதத தவண்டும் எனறும் அவர் 
த்கட்டுக ்்காண்டார்.

ஹம்பாந்தபாட்டை து்ைமுகத்த சீனபாவுக்கு வழங்கிய ்�பாசடி:வீட்டின் சமையலமையின் பாதுகாபமப
உறுதிசசயய அரசுக்கு முடியவிலமல விசாரமை குழு அமைத்து உணமைமய

கண்டறியுைாறு விஜேயதாச எம்.பி  சமபயில சதரிவிபபு

(தைாைனஸ் ்சல்வோய்கம், ஷம்ஸ் 
்பாஹிம்)  

 
இைாதமஸ்வைம் - தரைமன-

னாருககு இரடயிைான ்கப்பல் 
தசரவரய விரைவா்க மீ்ள ஆைம்-
பிக்க துரைமு்க மற்றும் ்கப்பற்-
துரை அரமசசு ேடவடிகர்க எடுக்க 
தவண்டும் என வனனி மாவட்ட 
்பாைாளுமனை உறுபபினர் ்காதர் 
மஸ்தான த்காரிகர்க விடுததார்.  

்பாைாளுமனைததில் தேற்று ேரட-
்்பற்ை துரைமு்க ்கப்பற்துரை 
அரமசசு மீதான குழுநிரை விவாத -
தில் உரையாற்றிய அவர் தமலும் 

குறிபபிட்டதாவது தரைமனனார்- 
இைாதமஸ்வைம் ்கப்பல் த்பாககுவ -
ைததுத திட்டம் ேரடமுரைப்படுத-
தப்பட்ட த்பாது எமது ்பகுதி ்பாரிய 
அபிவிருததிரய ்கண்டது. ்பை சந-
தர்ப்பங்களில் இது ்பற்றி த்காரிகர்க 
விடுததுளத்ளாம். எமது மக்களின 
்்பாரு்ளாதாை அபிவிருததிககு 
இநதத திட்டம் ்பக்க்பைமா்க இருக -
கும் எனறும் குறிபபிட்டார்.  

வனனி பிைதசத குடிநீர் வழங்க-
லுககுத ததரவயான ேடவடிகர்க 
எடுததது ்தாடர்பில் நீர்வ்ள அரமச-
சருககும் ைாஜாங்க அரமசசருககும் 
ேனறி ்தரிவிககிதைன.  குடிநீர் பிைச-

சிரனயால் ்பைர் சிறுநீை்க தோயககு 
மு்கங்்காடுததுள்ளனர். ேதனாபி-
்ளான்கள அரமக்கப்பட்டுள்ளன. 
அடுதத வருடமும் அவற்ரை வழங்க 
தவண்டும். சிறுநீை்க தோயா்ளர்்கள 
அதி்கமுள்ள ்பகுதி்களுககு சுததமான 
குடிநீர் வழங்க ேடவடிகர்க எடுக்க 
தவண்டும். 2024 இல் அரனவருக-
கும் குடிநீர் வழஙகும் திட்டதரத 
ஜனாதி்பதி ஆைம்பிததுள்ளார். 
மனனார் மாவட்டததில் குடிநீர் 
்பாரிய பிைசசிரனயா்க உள்ளது. எதிர்-

்காைததில் சுததமான குடிநீர் வழங-
கும் திட்டங்கள முன்னடுக்கப்பட 
தவண்டும். மைசை கூடவசதியற்ை 
்பை குடும்்பங்களுககு மைசைகூடம் 
அரமக்க அரமசசு ேடவடிகர்க 
எடுததுள்ளது. கிதைட்டர் மனனார் 
மற்றும் கிதைட்டர் முல்ரைதீவு திட்-
டங்கர்ள துரிதமா்க முன்னடுதது 
குடிநீர் வசதி்கர்ள ்சயற்்படுதத 
தவண்டும். இஙகுள்ள ஆறு்கள 
்பயன்படுததப்படாமல் ்கடலில் 
்கைககினைன எனைார். 

இராஜைஸ்வரம்- தமலைன்்ார் இம்டயில மீணடும் கபபல ஜசம்வ ஆரம்பிக்கவும்
கபாதர் �ஸதபான் எம.பி ்கபாரிக்்க 
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தென்னிந்தியாவிற்கு உத்தியயாகபூர்வ விஜ-
யத்்ெ யேற்தகாண்டுள்ள இலங்க தொழி -
லா்ளர காஙகிரஸின் த�ாதுசதசெயலா்ளரும், 
யொட்ட வீ்ட்ேப்பு ேற்றும் செமுொய உட -
கட்ட்ேப்பு ்வசெதிகள இராஜாஙக அ்ேசசெ -
ருோன ஜீ்வன் தொண்்டோன்  அஙகு இ்டம்-
த�ற்று்வரும் ஜனநாயக நாடுகளுககான 
ோநாடடில் கலந்துதகாண்டுள்ளார. 

"அடுத்ெ ெ்லமு்ைககான ஜனநாயகம்" 
என்ை தொனிப்த�ாருளில் இ்டம்த�றும் இம்-
ோநாடடில் 75 ஜனநாயக நாடுக்்ள யசெரந்ெ 
35 ்வயதிற்குட�ட்ட ெ்ல்வரகள கலந்து -
தகாண்்டனர.  

யேலும் இம்ோநாடடிற்கு  இராஜாஙக 
அ்ேசசெர ஜீ்வன் தொண்்டோன் ெ்ல்ே -
யில் வியசெ்ட குழுத்வான்று �ாரெ நாடடிற்கு 
தசென்றுள்ள்ே குறிப்பி்டெககது. 

இென்ய�ாது இந்தியாவின் த்வளிவி்வகார 
அ்ேசசின் தசெயலா்ளர ஸ்ரீ ஹர்ஷ்வரெ்ன 
இராஜாஙக அ்ேசசெர ஜீ்வன் தொண்்டோன் 
செந்தித்து விரி்வாக கலந்து்ரயாடினார. இச-
செந்திப்பின்ய�ாது த�ருந்யொட்ட ேககள 
எதிரயநாககும் அரசியல்,  த�ாரு்ளாொரம், 
அபிவிருத்தி ேற்றும் ்வாழ்வாொரம், இருெ -
ரப்பு �ரஸ�ர உைவுகள தொ்டர�ாகவும் கலந் -
து்ரயா்டப்�ட்டது. ே்லயகத்திற்கான 
அபிவிருத்திகள தொ்டர�ாகவும் இென்-
ய�ாது விரி்வாக கலந்து்ரயா்டப்�ட்டது. 

யேலும் இராஜாஙக அ்ேசசெர ஜீ்வன் 
தொண்்டோன் ோநில  த்வளியுைவு அ்ேச -
செர எம். யலகி்ய செந்தித்து கலந்து்ரயாடி -
னார. யேலும் அஙகு  இ்டம்த�ற்ை �ல்ய்வறு  
கலாசொர உைவுகளுககான  நிகழவுகளிலும் 
கலந்து தகாண்்ட்ே குறிப்பி்டெககது. இவ் -
விஜயத்தின் ய�ாது இராஜாஙக அ்ேசசெர 
ஜீ்வன் தொண்்டோன், �ாராளுேன்ை உறுப்பி -
னர காவிந்ெ தஜய்வரென, தரகான் விககிரே -
சிஙக உளளிடய்டார தசென்றுள்ள்ே குறிப்பி -
்டத்ெககது. 

ஜனநாயக நாடுகளுககான மாநாட்டில் 
இராஜாஙக அமமச்சர் ஜீவன் பங்கற்பு 

�செ்ை சுகாொர பிரிவில் �ா்டசொ்ல 
ோண்வரகள இரு்வர உட�்ட 6 தகாயரானா 
தொற்ைா்ளரகள அ்்டயா்ளம் காணப்�ட -
டுள்ளனர.

�செ்ை சுகாொர பிரிவுககுட�ட்ட �குதிக -
ளில் யநற்றுமுன்தினம்  யேற்தகாள்ளப்�ட்ட 
என்டிஜன் �ரியசொெ்னகளில் 2 தகாயரானா 
தொற்ைா்ளரகளும் யநற்்ையதினம்  (02/12) 
யேற்தகாள்ளப்�ட்ட என்டிஜன் �ரியசொெ -
்னகளில் 4 தொற்ைா்ளரகளும் அ்்டயா -
்ளம் காணப்�டடுள்ளனர. 

இ்வரகளுள த்வவ்ய்வறு �ா்டசொ்லக -
்்ளச யசெரந்ெ 2 �ா்டசொ்ல ோண்வரகளும் 
உள்ள்டஙகுகின்ைனர. 
6 தொற்ைா்ளரக்்ள -
யும் ெனி்ேப்�டுத்தி 
சிகிச்செ அளித்து ்வரு -
்வொக �செ்ை சுகாொர 
காரியாலயம் தெரி -
வித்துள்ளது.

ெற்ய�ாது நாடடில் 
தகாயரானா தொற்று 
அதிகரித்து ்வருகின்ை 
நி்லயில் சுகாொர 
� ரி ய செ ா ெ க ர க ள 
தொழிற்செஙக ந்ட்வ -
டிக்ககளில் ஈடு -
�டடு ்வருகின்ை்ே 
குறிப்பி்டத்ெககது.

பசறை சுகாதார பிரிவில்
அறுவருக்கு ககாரரானா

mw;Nwhdpj;jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

fy;yhW> ngupafy;yhW - 02> rpd;dj;Jiu 

tPjp> jpU. fpUiguh[h RNu]; (NIC No. 
701120833V) vd;gtUf;F fy;yhW> 

ngupafy;yhW - 02> rpd;dj;Jiu tPjp> 

mk;gythzu; tpd;];ld; eluh[h Mfpa 

vd;dhy; fy;Kid> gpurpj;j nehj;jhupR 

%j;jjk;gp fe;ijah Ngupd;guh[h mtu;fs; 

Kd;dpiyapy; No.1373 ,yf;fj;jpy; 

ifnahg;gkplg;gl;l (07-06-2012k; jpfjp 

nfhz;l kl;lf;fsg;G fpof;F 

tyag;gjpthsu; ehafj; jpizf;fsj;jpy; 

12-06-2012k; jpfjp 361k; njhlu; ,yf;fj;jpy; 

81k; Gj;jfj;jpy; 20k; gf;fj;jpy; 

gjpag;gl;lJkhd tpNrl mw;Nwhzpj; 

jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;fpd;Nwd; vd;gij 

,yq;if murhq;fj;jpw;Fk;> nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. ,dp 

,tuhy; Gupag;gLk; ve;j xU nraYf;Fk; 

ehd; nghWg;ghdtu; my;y vd;Wk; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

mk;gythzu; tpd;];ld; eluh[h

XH fk;gdpapd; ngah; khw;wk; 
gw;wpa gfpuq;f mwptpj;jy;

2007 Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gphpT 

9(2),d; fPo; ,e;j

 mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 

muypa n`hypNl]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

muypa ny\h; (gPtPB) 

vy;Bb

Gjpa fk;gdp ,y. : PV 103305

jpfjp: 08.11.2021
fk;gdpapd; gjpT mYtyfk; : 

,y. 07> 01k; khb 

ypgh;bgpsh]h. nfhOk;G -3
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2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp 

jhgdq;fspd; Njh;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; Njh;jy;fs; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 66v MtJ gphpTld; thrpf;fg;gl 

Ntz;ba 66, gphptpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpg;G

Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp Mizahsh; my;ty NjtNf 
gpughj; ,e;jpf gpurd;d Mfpa ehd; 2012Mk; Mz;bd 22Mk; ,yf;f 
cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; Njh;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpdhy; 
jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; Njh;jy;fs; fl;lisr; 
rl;lj;jpd; 66v MtJ gphpTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66, Mk; 
gphptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpw;F ,zq;f 
Nky; khfhzj;jpDs; mike;Js;s nfhbfhtj;ij Ky;Nyhpah 
gpuNjr rigapy; ntw;wplkhfp cs;s cg jiythpd; gjtpf;fhf 
Gjpjhf cg jiyth; xUthpid njhpT nra;Ak; tplaj;jpw;fhd 
$l;lk; 2021 brk;gh; khjk; 15Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F 
nfhbfhtj;ij Ky;Nyhpah gpuNjr rig nfhjl;Lt et efu 
vd;w Kfthpapy; mike;Js;s nfhbfhj;ij Ky;Nyhpah gpuNjr 
rigapd; rigf; $l;l kz;lgk; vd;w ,lj;jpy; $l;lg;gLk; 
vd;gjid ,q;F mwptpf;fpd;Nwd;.

V.B.gP.I. gpurd;d>
cs;@uhl;rp Mizahsh;>
Nky; khfhzk;.

2021 brk;gh; 01Me; jpfjp
gj;juKy;iy> ,y. 204,y;
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ijapy; mike;Js;s
Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy;

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy - ePHnfhOk;G

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;J nfhs;sy;

2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs; Kfth;fs;> gjpT nra;ag; ngw;Ws;s $l;LwTr; 

rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl mur epWtdq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf 

epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fs; ,t;itj;jparhiyapd; toq;Feh;fshfg; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf 2021.12.24 md;W K.g. 10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; 'gzpg;ghsh;> khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> 

ePHnfhOk;G" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2022Mk; 

Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;" vdf; Fwpg;gpLjy;Ntz;Lk;.

 (m) toq;fy;fs;

01. kUj;Jt cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

02. Ma;T $l cgufzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

03. Ma;T$l Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; (gl;baiy ,izf;fTk;)

04. itj;jpa rhiy cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

05. rikayiw cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

06. midj;J tifahd vOJ fUtpfs;

07.  kuj;jsghlq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; (gyif/
cUf;F/gpsh];bf;)

08  Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; fyg;Gj;Jk;G nkj;ijfs;> gUj;jpg; gQ;R 

jiyaizfs;> fhy; Jilg;ghd; tiffs;

09. foptiw Rj;jpfhpg;Gg; gjhh;j;jq;fs;> nkjpNyl;ll; ,];gphpl; tiffs;

10.  mYkpdpag; ghz;lq;fs; cl;gl cNyhfg; ghz;lq;fs; mYkpdpaf; 

Nfj;jy;fs;> kpd;rhuf; nfjpfsd;fs;> kpd; Nfj;jy;fs;> gpbAs;s rl;b 

tiffs; kw;Wk; mYkpdpa Kl;bfs;

11. tsprPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; tsprPuhf;fp Jiz cWg;Gf;fs;

12. rikay; vhpthA

13. fzdp> mr;R ,ae;jpuq;fs; UPS
14.  Nkhl;lhh; thfdq;fspw;fhd cjphpg;ghfq;fs; ngw;wwpfs;> lah;fs; kw;Wk; 

bAg;fs;

15.  kpd;rhu cgfuzq;fs; (Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; 

ngl;bfs;> Fsph;rhjdg; nghUl;fs;> kpd;rhu tprpwpfs; Nghd;wit)

16. kpd;rhu Jiz cWg;Gf;fs;> cjphpg;ghfq;fs;

17.  rth;f;fhu tiffs;> Jzp Jitf;Fk; J}s; tiffs;> tpk;J}s;> tpk; 

jputk;> njhw;W ePf;fpj;jputq;fs;> gpsh];bf; ghz;lq;fs;> kl;ghz;lq;fs;> 

fz;zhbg;ghz;lq;fs;> gpsh];bf; thspfs; gpsh];bf; Fg;igj; njhl;bfs;

18. mr;rbf;fg;gl;l kUe;J tpy;iy ciwfs; (msTfisf; Fwpg;gplTk;)

19. nghypj;jPd; ciwfs; (msTfisf; Fwpg;gplTk;)

20. ghjzpfs; kw;Wk; rj;jpu rpfpr;irf; $lq;fspw;fhd ghjzpfs;

21. epHf;Foha;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

22 jPaizf;Fk; fUtpfs;

23. ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk; jpd Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah;g;gyiffs;

24.  mYkpdpaf; fjTfs;> [d;dy;fs;> fgl;Lf;fs; Nghd;wit (mYkpdpak; 

fl;likg;Gf;fs;)

25.  midj;J tifahd `hl;ntahh; gjhh;j;jq;fs; (cgfuzg;gl;baiy 

,izf;fTk;)

 (M) Nritfs;

01. kUj;Jt cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;

02. Ma;T $l cgufzq;fisg; GJg;gpj;jy;

03.  tspr;rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

04. cj;jpNahfg+Ht milahs ml;ilfs;

05.  kpd; Nkhl;lhh;fs;> ePHg;gk;gpfs;> kpd; tprpwpfs;> thA mLg;G kw;Wk; Jiz 

cWg;Gf;fs;> xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> 

fbfhuq;fisg; GJg;gpj;jy;

06.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; (,ae;jpuk;> bq;fhpd;> ngapd;bd;> Nrh;tpR kw;Wk; 

Vidait)

07. itj;jparhiy rikayiw cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;

08. kpd;rhu nfhs;fsd;fisg; GJg;gpj;jy;

09.  itj;jparhiyapd; ,Uk;Gf; fl;by;fs; kw;Wk; ,Uk;G l;nuhspfs; rf;fu 

ehl;fhspfisg; GJg;gpj;jy;

10.  ntw;W gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; nfhs;fsd;fs;> fhl;Nghl; 

nfhs;tdT nra;jy;

11.  chpik Nfhug;glhj gpNujq;fs;> rpR cly;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fisg; 

Gijj;jy;

12.  fzdp ,ae;jpuq;fs;/ ghJfhg;Gf; nfkuhj; njhFjpfs; (CCTV njhFjp) 
GJg;gpj;jy;

13. kur;rhkhd;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; th;zk; g+Rjy;

14. tbfhd; njhFjp> gk;gpfs; kw;Wk; ePHFoha;j; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy;

15. nkl;lik]hpypUe;J mfw;wg;gLk; fopTfis mfw;Wjy;

16. rtr;rhiyapd; Fsp&l;bfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.

 (,) ypzd;

midj;J tifahd itj;jparhiyapd; Jzp tiffs;

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpd; gpufhuk; 

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy;  Ntz;Lk;. (tpz;zg;gg;gbtq;fis 21 - 30 

mstpyhd (A4) fhfpjj;jpy; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; -2022
khtl;lg; nghJ itj;jparhiy - ePHnfhOk;G

1. toq;Feh;fspd;/tpahghuj;jpd; ngah;:-
2. epue;ju Kfthp:-

3. njhiyNgrp ,yf;fk;;:-

4. gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; tl; ,y.:-

  rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp xd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

5. gjpTf;fhf vjph;ghh;f;Fk; toq;fy;/ Nrit

6. mtw;wpd; ,yf;fk;:-

7. tpahghuj;jpd; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:-

 (cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp xd;W ,izf;fg;gly;  Ntz;Lk;)

8. tq;fpf; fzf;F njhlh;ghd tpguk;:-

9.  ,e; epWtdj;jpw;Ff; fld; trjpfis toq;Ftjw;fhd 

epge;jidfs;:-

 (ngWkhdk; kw;Wk; fhy vy;iy)

jpfjp.................... ngah;......................... xg;gk;.........................

NkYk;> kPsspf;fg;glhj gjpTf;fl;lzkhf &gh 1>000/- xt;nthU toq;fy;fs;/ 
Nritfspw;fhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,f;fl;lzj;ij ,t;tYtyfj;jpy; 

nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;  nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L> tpz;zg;gj;Jld; 

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

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s toq;Feh;fspd; 

gl;baypy; ,Ue;J tpiykDf;Nfhuypw;fhf Kd;Dhpik toq;fg;gLtJld; 

gjpT nra;ag; ngw;wpuhj Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Jk; 

tpiykDf;NfhUk; chpik ,t;itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk;. 

Fwpj;j juhjuk; kw;Wk; khjphpfspw;fikthf toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis 

Nkw;nfhs;shj toq;Feh;fspd; ngah;fs;> xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; mgfPHj;jpahNdhh; 

gl;bay; gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2021.12.24 tiu midj;J tpz;zg;gq;fSk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. md;iwa 

jpdj;jpd; gpd;dh; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

vt;tpjf; fhuzKk; Kd;itf;fg;glhky; VNjDk; tpz;zg;gnkhd;iw Vw;Wf; 

nfhs;Sk;/ epuhfhpf;Fk; chpik ePHnfhOk;G khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk;.

gzpg;ghsh;>

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy>

ePHnfhOk;G.

xU ntspehl;L rhu;ghsu; 

kWrPYf;fhd 

tpz;zg;gj;jpd; mwptpg;G

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

   m\;ug; mg;Jy; fhju; 
kh%[p vd;w m\;ug; 
V.kh%[papd; Njhl;lj;ijg; 
nghWj;j kl;by;> 
ntspehl;Lg; gj;jpuj;ij 
kPz;Lk; rPy; itg;gjw;fhf> 
rptpy; eilKiwr; 
rl;lj;jpd; gpupT.554U (1997 
,d; rl;lk; vz;.20 My; 
jpUj;jg;gl;lJ) fPo; 
tpz;zg;gk; nra;jjpy; 
miw vz; 1> jiuj;jsk;> 
'jpUkiy"> rpk;ig > 
ghe;j;uh (Nkw;F)> Kk;ig 
- 400 050 ,y; trpf;fpwhu; 
,e;jpah (,we;jtu;

tof;F vz;   : DTS 00222/2019 
nray;Kiw   : RUf;fk; 

kjpg;G       : &.123>070>000.00 

,aw;if     : Vw;ghL

    /gupjh m\;u/g; kh%[p> 
m\;tpd; efu;> 3tJ 
jsk;> gpshl; vz;. 366> 
tir (Nkw;F)> jhNd-
401 202> Kk;ig > 
,e;jpah

    mtSila rl;l 
G+u;tkhd mjpfhuj;jpd; 
%yk; tof;fwpQu; 
itj;jpUg;gtu; jh`h 
m\;u/g; kh%[p 
m\;tpd; efu;> 3tJ 
jsk; gpshl; vz;. 366> 
tir (Nkw;F)> jhNd-
401 202 Kk;ig > 
,e;jpah jw;NghJ 51/B> 
gpufjpGuh> 1tJ Nyd;> 
kbNtyh> Nfhl;Nl.

2020 [dtup 2 Mk; jpfjp.

,e;j jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; 
fhyhtjpahd gpwF> rptpy; eilKiwr; 
rl;lj;jpd; gpupT 554 U ,d; fPo; (1997 ,d; 
rl;l vz;.20 My; jpUj;jg;gl;l) 
kW-guprPyidf;fhf nfhOk;G khtl;l 
ePjpkd;wj;jpy; tpz;zg;gk; nra;ag;gLk; 
vd;W ,jd;%yk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. J. 
MR.ASHRAF ABDUL Kadar MAMOOJEE 
alias ASHRAF A.MAMOOJEE vd;gtupd; 
v];Nll; njhlu;ghd ntspehl;L tprhuiz 
mjpfhupf;F rPy; itj;jy;> filrpahf &k; 
vz; 1> jiuj;jsk;> jpUkiy> rpk;ig> 
ghe;j;uh (Nkw;F)> Kk;ig-400 ,y; trpj;J 
te;jhu;. 17 mf;Nlhgu; 2015 md;W 
gk;ghapy; cs;s cau; ePjpkd;wj;jhy; 
toq;fg;gl;lJ.

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd>  
1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D 
vd;Dk; gpuptpd; fPohd tpw;gid mwptpj;jy;.

kf;fs; tq;fp

ngWkjpkpf;f Mjdnkhd;wpd; Vytpw;gid

$l;bize;j tq;fp gphpT
fhzpj;Jz;lk;: Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; nfhOk;G khefu 

rig vy;iyfSf;Fl;gl;l jpk;gpupf];ahatpy; mike;Js;s vy;tpbfy 

khtj;ij 166/25B vd;Dk; kjpg;gPl;L ,yf;fj;ijf; nfhz;L fhzg;gLk; 

fl;blj;Jld; Nru;e;jJk;> cupkk;ngw;w epy msitahsu; Nf.gp. tpN[tPu 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 1998.03.20 Me; jpfjpa 1256A vd;Dk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJkhd A vDk; fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: vl;L jrk; xd;gJ G+r;rpak; Ngu;r;r]; (A-0, R-0, P 
8.90) my;yJ 0.0225 n`f;Nlau;.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;fPo; cupa ,lj;jpy; 2021 

brk;gh; 27 Me;jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; njhlq;Ffpd;w gfpuq;f Vyj;jpd; 

%yk; ehd; tpw;gid nra;Ntd;.

Vytpw;gidahdJ> nfhtpl; 19 elg;nghOq;Ff;F ,ire;njhOfp> Rfhjhu 

mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l fLikahd topfhl;LnewpfSf;F ,zq;f 

elhj;jg;gLk;.

jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf -: 2014.06.13 Me; jpfjpa murhq;f 

tu;j;jkhdpiaAk; 2014.05.29 Me; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epA+]; kw;Wk; 

jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;.

Mjdj;Jf;fhd mZFtop -: nfhOk;gpypUe;J nghus;s tiu nrd;W 

tyg;Gwkhf D.S. Nrdehaf;f khtj;ijf;Fj; jpUk;gp mq;fpUe;J nghus;s 

kahdk; tiu nrd;W vy;tpl;bfy khtj;ijia mile;J Rkhu; 1 fp.kP. 

nrd;wJk; tplag;nghUshfTs;s MjdkhdJ tyf;ifg; gf;fkhf 

nghus;s re;jpia Nehf;fpr; nry;Yk; tPjpapy; cs;sJ.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw - Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba 

nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j Ntz;Lk;

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10% 

2.  cs;@ujpfhurigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba cs;@ujpfhurig tup 

01%
3.  tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) 

Vytpw;gidahsh; juF

4. vOJtpidQu; kw;Wk; $Teu; fl;lzk; 1000/
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida tpjpg;gdTfs; 

vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;. 

6. tpw;gid rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;.

nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fspDs; 

gpujhd Kfhikahsu; - mwtPLfs;> kf;fs; tq;fp> mwtPLfs; jpizf;fsk;> 

jiyikf; fhupahyak;> 10MtJ khb> rpw;wk;gyk; V. fhu;bdu; khtj;ij> 

nfhOk;G 02 vDk; Kftupf;Fr; nrYj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

njhiyNgrp : 011 2481443> 011 2481680

njhiyefy; : 011 2324958

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; 

nrYj;jg;glhtpbd;> VyNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; (10%) 

njhifia kPsr; nrYj;jhJ tpLtjw;Fk;> Mjdj;ij kPs tpw;gid 

nra;tjw;Fk; tq;fp cupj;JilajhFk;.

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; Nkw;$wpa 

KftupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kd;dwptpj;jypd;wp tpw;gidia epWj;Jtjw;fhd my;yJ ,uj;Jr; 

nra;tjw;fhd cupikia kf;fs; tq;fp nfhz;Ls;sJ.

11/55> Nghf`tj;j> 

FlhGj;fKt> mq;nfhl 

njhiyNgrp: 011 2053286 

072 0881044> 072 3207533> 

076 9217329

<.v];. uhkehaf;f> 

ePjpkd;w MizahsUk; 

cupkk;ngw;w Vytpw;gidahsUk;> 

kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk; 

(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

ghJfhg;G kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;

tpiykDf; Nfhuy;
FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F 

ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y.: DIE/PRO/09/2021/30

1.  FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk; rhu;gpy; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; FOj; 

jiytupdhy; gpd;tUk; mYtyfq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;F 

jifikAs;s Nrit toq;Fdu;fsplkpUe;J nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. 

1. gpujhd mYtyfk;> 'R`_Wghah"> = RGj;jpGu tPjp> gj;juKy;iy.

2. jpUNfhzkiy JiwKfj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

3.
fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; 

cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

4. `k;ghe;Njhl;il JiwKfj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

5. kj;jis ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

6. fz;b gpuhe;jpa mYtyfk;.

7. tTdpah gpuhe;jpa mYtyfk;.

8. FUehfy; gpuhe;jpa mYtyfk;.

9. khj;jiw gpuhe;jpa mYtyfk;.

10. kpup`hd jLg;G Kfhk;.

11. ntypriu jLg;G Kfhk;.

12.
aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; cj;jpNahfj;ju; 

Xa;tiw.

3.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,e;j tpiykDf;Nfhuy; 

eilngWk;.

4.  ,jpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis> gj;juKy;iy> 

= RGj;jpGu tPjp> 'R`{Wghah"> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; 

Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) 

mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAnkd;gJld;> tpiykD Mtzq;fis mNjKftupapy; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiu guPl;rpf;fyhk;.

 njhlu;GfSf;F: njhiyNgrp ,y.: 011-5329530/ 011-5329535 njhiyefy;: 011-2885358

5.  kPsspf;fg;glhj &gh Iahapuj;J Ie;E}W (&. 5>500/-) fl;lzj;ijr; nrYj;jp> vOj;J%y 

tpz;zg;gnkhd;iw gj;juKy;iy> = RGj;jpGu tPjp> 'R`{Wghah"> 5 Mk; khb> 'B" gFjpapy; 
mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; 

fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) mtu;fsplk; rku;g;gpg;gjd; %yk;> 2021.12.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2021.12.24 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiu> mr;rplg;gl;l 

KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; '%yg; gpujp" (Original) kw;Wk; ',izg; gpujp" (Duplicate) 
vd ,uz;L gpujpfspy; jahupf;fg;gl;L 2021.12.24 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;du; fpilf;ff; $bathW> jiytu;> jpizf;fsf; nfhs;Kjy; FO> FbtuT kw;Wk; 

Fbafy;Tj; jpizf;fsk;> 5 Mk; khb> “B” gFjp> = RGj;jpGu tPjp> gj;juKy;iy vDk; 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Neupy; te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf; Nfhuy; Kbtile;j cld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupapy; tUifjUtjw;F 

Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fsJ gpujpepjpfspd; Kd;dhy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ vd;gJld;> mit jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

7.  tpiykDjhuupdhy; toq;fg;gLk; tpiykD> tpiykD Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; 

jpfjpapypUe;J 105 ehl;fSf;F nry;Ygbahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gNjhL> Ntz;LNfhs; 

tpLf;fg;gLk; NghJ mf;fhyg; gpupit ePbj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  rfy tpiykDf;fSk;> tpiykD Mtzj;jpy; ge;jp 3.4 ,y; cs;s gbtj;jpw;F mika>  

&.400>000/= ngWkjpiaf; nfhz;l tpiykD fhg;gPnlhd;wpd; %yg; gpujpAld; rku;g;gpf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. mJ 2022.05.07 Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Ffpd;w tu;j;jf tq;fpnahd;why; tpepNahfpf;fg;gl;ljhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykD Kd; re;jpg;nghd;W 2021.12.14 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gj;juKy;iy> = RGj;jpGu 

tPjp> 'R`{Wghah"> 5 Mk; khbapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fs 

fl;Lg;ghl;lhsu; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. 

jiytu;

jpizf;fs nfhs;Kjy; FO

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;> 

'R`_Wghah"> = RGj;jpGu tPjp> 

gj;juKy;iy.

khtl;l nrayfk; - nfhOk;G

nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; 
eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;  2022
nfhOk;G khtl;l nrayfk; kw;Wk; nfhOk;G khtl;l gpuNjr nrayfq;fs; 13 
,w;fhf 2022 Mk; Mz;L rhh;ghf nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; 
eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpT nra;ag;gLfpd;wdh;.

gjpTld; rk;ge;jg;gl;l tFjpfs; fPo;f;fhZkhW
01. ,ae;jpuq;fs;
02. fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; tiyaikg;Gf;F cl;gLjy;
03. mYtyf cgfuzq;fs;
04. mYtyf fhfpjhjpfs;> Nlhdh; tiffs;
05. tPl;Lj; jsghlq;fis nfhs;tdT nra;jy;/cUthf;Fjy;
06. mr;R tplaq;fs; kw;Wk; gpurhu cUg;gbfs;
07. fl;blg; nghUl;fs;
08. Jzpkzpfs; kw;Wk; Njhy; nghUl;fs;
09. tpisahl;Lg; nghUl;fs;
10. thfd Njitg;ghLfs;
11. Nrit toq;Fjy;
12. rfy gOJ ghh;j;jy; tplaq;fs;
13. cw;rt kw;Wk; eyd;Ghp nghUl;fs;
14. eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;
15. czT> ghdq;fs; toq;Fjy;
16. fpUkpehrpdp nghUl;fs; kw;Wk; Vidait

(ftdpf;fTk; : jw;NghJ fhzg;gLk; nfhtpl; njhw;W epiy fhuzkhf khtl;l 
nrayf ,izaj;jsk; Clhf khj;jpuk; gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gij 
jaT$h;e;J ftdpf;fTk;)

02.  mjdbg;gilapy; www.colombo.dist.gov.lk ,izaj;jsk; Clhf kpd; 
Kiwikffs; Clhf kl;Lk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gl;L xU mYtyfj;jpd; 
xU gpujhd tFjpf;F kPsspf;fg;glhj &.500 njhifia khtl;l nrayfk; 
- nfhOk;G ngahpy; ,y.7041682 ,yq;if tq;fp fzf;Fg; gphptpw;F ve;j 
,yq;if tq;fp fpisapYk; fhR nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l itg;Gg; 
gj;jpuj;Jld; ,izaj;jsj;jpy; gjpNtw;wk; (Uploard) nra;J nfhs;sy; 
Ntz;Lk;. (cq;fshy; gy mYtyfq;fSf;F tpz;zg;gpf;fg;gLtjhapd; 
mJgw;wp tq;fpf;F fhR nrYj;Jk; gw;Wr;rPl;by; ntt;Ntwhf Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.)

03.  ,J gw;wpa rfy tpguq;fSk; Nkw;gb ,izaj; jsj;jpd; Clhf 
ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> 2021 brk;gh; 06 K.g. 9.00 Kjy; 2021 brk;gh; 23  
gp.g.2.00 tiu kl;LNk tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f KbAk; vd;gij 
ftdj;jpy; nfhs;sTk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F fzf;fhshpd; njh.Ng ,y. 011-2368152 I mioAq;fs;

khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpgh;
khtl;l nrayfk;
vy;tpl;bfy khtj;j> ehuhN`d;gpl;l
nfhOk;G - 05
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காவத்தை தினகரன் விசேட நிருபர்

சககா்ை மாவடட மககளுககு 
எயிடஸ் ச�ாய் குறிதது ததைளிவுபப -
டுததும் நிகழதவான்று இடம்தபற்-
றது. 

உைக எயிடஸ் தினத்தை முன் -
னிடடு ேபரகமுவ மாகாண ஆளு�ர் 
டிககிரி தகாபசபகடுவ தை்ை்ம-

யில் சககா்ை ஸ்லீக மணடபததில் 
இந்நிகழவு �்டதபற்றது. 

இதைன்சபாது எயிடஸ் ச�ாய் 
ேம்பந்தைமான சககா்ை மாவடட 
பாலியல் ச�ாய் ததைாற்று ஒழிபபு 
விசேட ்வததிய நிபுனர் சியாமா 
சோமவர்தைனவினால்  மககளுககு 
ததைளிவுபபடுததைபபடடது.

1988 ஆம் ஆணடு முதைல் 

ஒவதவாரு டிேம்பர் மாதைம் 01 ஆம் 
திகதியும் உைக எயிடஸ் விழிபபு -
ணர்வு தினமாகும். அன்்றய தினம் 
எயிடஸ் ச�ா்ய ஒழிபபது குறிதது 
பல்சவறு விழிபபுணர்வு நிகழவுகள் 
இடம்தபற்று வருகின்றன.

எயிடஸ் ச�ாயினால் உைகததில் 
36 மில்லியன் சபர் உயிரிழந்துள்-
ளனர். மற்றும் உைக �ாடு முழுவ-

தும் தைற்சபாது 38 மில்லியன் சபர் 
எயிடஸ் ச�ாயினால் பாதிககபபடடு 
ேமூகஙகளுககி்டசய இருபபதைாக -
வும் ததைரியவந்துள்ளது.

இைங்கயில் மாததிரம் 2019ஆம் 
ஆணடு 439 சபரும், 2020ஆம் 
ஆணடு 363 சபரும் எயிடஸ் ச�ாயா-
ளர்களாக அ்டயாளம் காணபபட-
டுள்ளனர்.

சககா்ை மாவடட பாலியல் 
ததைாற்று ஒழிபபு நிறுவததினால்  
பாடோ்ை மாணவர்களுககி்டசய  
எயிடஸ் ச�ாய் ஒழிபபு குறிததை 
பல்சவறு சபாடடி நிகழவுகள் இடம்-
தபற்றன. இதில் தவற்றி தபற்ற 
மாணவர்களுககு பணப பரிசில்கள் 
வழஙகி தகௌரவிககபபடடன.

இந்நிகழவில் சககா்ை மாவடட 

சுகாதைார பணிபபாளர் ்வததி-
யர் அசேை தபசரரா, சககா்ை 
மாவடட ்வததியோ்ையின் 
்வததிய அதிகாரி ்வததியர் 
மிஹிரி பிரியஙகனி, சககா்ை 
மாவடட பாலியல் ச�ாய் ததைாற்று 
ஒழிபபு பிரிவின் தபாறுபபாளர் 
்வததியர் நிைஙக ஜயசிஙக உடபட 
பைர் கைந்து தகாணடனர்.      

எயிட்ஸ் ந�ோய் த�ோடர்ோன விழிப்புணரவு நிகழ்வுகள்
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ந�ோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர்  

புளியோவத்தை பிலிங்போனி 
நதையி்ை ம்ையிலிருந்து 6 வயது 
சிறுத்தை புலியின் உ்டல்  மீட்கப்-
படடுள்ளது. 

இறந்தை நி்ையில் கி்டந்தை சிறுத -
்தையின் ச்டைம் ந�ற்றுமுன்தினம் 
புதைன்கிழ்ம மோ்ை நவ்்ளயில் 
மீட்கப்பட்டதைோ்க ்போலிஸோர் ்தைரி-
விததைனர்.  ந�ோர்வூட ்போலிஸ்-
பிரிவுக்குடபட்ட புளியோவத்தை 

பிலிங்போனி நதைோட்ட நதையி்ை 
ம்ையிலிருந்து ஆறுவயது 
மதிக்்கதைக்்க சிறுத்தை புலியின் 
உ்டல்  ஒன்று மீட்கப்படடுள்ள-
தைோ்க ந�ோர்வூட ்போலிஸோர் ்தைரி -
விததைனர்.  குறிததை நதையி்ை 
ம்ையில் ்தைோழில்புரிந்து ்்கோண்-
டிருந்தை ்தைோழிைோ்ளர்்கள  சிறுத்தை 
புலியி்ன இனங்கண்டு ந�ோர்வூட 
்போலிஸோருக்கு தை்கவல் வழஙகி-
ய்தையடுதது சம்பவ இ்டததிற்கு 
்சன்ற ந�ோர்வூட ்போலிஸோர் �ல் -

ைதைண்ணி  வனவிைஙகு ்கோரியோைய 
அதி்கோரி்களுக்கு தை்கவல் வழஙகி-
னர்.  சம்பவ இ்டததிற்கு வரு்்க 
தைந்தை வனவிைஙகு அதி்கோரி்கள விசோ-
ர்ை்க்்ள நமற்்்கோண்்ட நபோது 
ச்டைமோ்க மீட்கப்பட்ட சிறுத்தை 
புலியின் உ்டல்பகுதியில் ்கோயங்கள 
ஏற்படடுள்ளதைோ்கவும் மற்று்மோரு 
சிறுத்தை புலிநயோடு சண்்்ட பிடித-
தைதைன் ்கோரைமோ்கநவ ்கோயங்கள ஏற் -
படடிருக்்கோை்மன வனவிைஙகு 
அதி்கோரி்கள ்தைரிவிததைனர்.  

பிலிங்பொனி த�ொட்டத்தில் 
சிறுத்்�யின் உ்டல் மீடபு

்தைோழிைோ்ளர் நதைசிய சங்கததின் ஸ்தைோப்க தை்ைவர் வீ.ந்க. 
்வள்்ளயனின் 50ஆவது நி்னவு தினம் ந�ற்று ்தைோழிைோ -
்ளர் நதைசிய சங்கததின் ்போதுச்சயைோ்ளர் பிலிப் தை்ை்மயில் 
அனுஷ்டிக்்கப்பட்டது.  டிக்ந்கோயோவிலுள்ள வீ.ந்க.்வள்்ளய-
னின் நி்னவுத தூபியில் ்தைோழிைோ்ளர் நதைசிய சங்கததின் ஆதை-
ரவோ்ளர்்கள மைர் மோ்ை அணிவிதது ஒரு நிமி்டம்  ்மௌன 
அஞசலியும் ்சலுததினர். இந் நி்கழ்வில் ்தைோழிைோ்ளர் நதைசிய 
சங்கததின் பிரதி நிதிச்சயைோ்ளரும் முன்னோள மததிய மோ்கோை-
ச்ப உறுப்பினருமோன எஸ்.ஸ்ரீதைரன், முன்னோள மததிய மோ்கோை-
ச்ப உறுப்பினர் எம்.ரோம்,  பிரநதைசச்ப உறுப்பினர்்கள, ்கோரியோ -
ைய உததிநயோ்கஸ்ததைர்்கள  மற்றும் அ்மப்போ்ளர்்கள, மோவட்ட 
தை்ைவர்்கள ஆதைரவோ்ளர்்கள என  பைரும் ்கைந்து ்்கோண்்டனர். 

அமரர் வீ.கே. வெள்ளையனின் 50 ஆெது நி்ைவு திைம் அனுஷ்டிப்பு 

Rfhjhu mikr;R - nghJ itj;jparhiy (Nghjdh) Nguhjid

fl;blq;fis Nkk;gLj;jy;

jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> nghJ itj;jparhiy> Nguhjid ,dhy; fPo;f;fhZk; Ntiy tplaq;fs; rhh;ghf 
Nghl;b tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gb 
,yf;fk;

ngWif nraw;ghL  kw;Wk; Nfs;tp ,yf;fk;
kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; 
fl;lzk;

kjpg;gplg; gl;l 
njhif

CIDA 
juk;

Nfs;tpg; 
gpizapd; 
ngWkjp

01
gpNuj miwapd; Nky; khbia eph;khzpj;jy; 
(ePjpkd;w kUj;Jt mjpfhhp mYtyfk;) 
AD/34/2021

&.2>000.00 &.6>355>504.00
C7 

my;yJ 
C6

&.64>000.00

I.    Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2021.12.03 Kjy; 2021.12.16 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.45 tiu kw;Wk; 
2021.12.17 gp.g.1.30 tiu Nguhjid nghJ itj;jparhiy mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; mj;Jld;> 
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf;fl;lzk; &.2>000.00 itj;jparhiy fhrhshplk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

II.  &.5 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l Nfs;tpf;fhf nghJ xg;ge;j gjpthsuhy;> Nfs;tpjhuh;fs; gjptpw;fhf 
tpepNahfpf;fg;gLk; ngh.x.r.3(PCA-3) rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

III.  Nfs;tp Mtzq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp kw;Wk; Neuk; : 2021.12.17 gp.g.1.30

IV. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2021.12.17 gp.g.1.30

V.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gjpTj;jghypy; 'jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> nghJ itj;jparhiy> Nguhjid" vd;w 
Kfthpf;F mDg;gyhk;. ,y;iynadpy; ifNahL nfhz;Lte;J ,t;itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; 
gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; Fwpj;j Ntiy tplaj;jpd; ngaiuj; njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff;FOtpw;F 
chpaJ.

kUj;Jth;. vr;.vk;.mh;[{d jpyfuj;d>
jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO>
nghJ itj;jparhiy (Nghjdh)> 
Nguhjid

ngWif mwptpj;jy;

ePjpr;Nrit Mizf;FO - 

,yq;if ePjpr;Nritapd; 

II tFg;gpd; I juj;jpw;Fupa 
ePjpkd;w cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd 

(ePjthd;) epakdk;
ePjpr;Nrit Mizf;FOtpd; fl;lisfSf;F mika 15.11.2021Mk;jpfjp Kjy; eilKiwf;F tUk; tifapy; 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rl;lj;juzpfs; ,yq;ifapd; ePjpr;Nritapy; II tFg;gpd; I juj;jpw;Fupa ePjpkd;w 

mjpfhupfshf epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.

1 jpU. fGfk tpjhdNf mutpe;j fp`hd; 

Fzuj;d
,y. 230/2> [ae;jp tpj;jpahya khtj;ij> 

n`hd;de;ju tlf;F> gpypae;jiy.

2 jpU. mg;Jy; rkj; `pgj;Jy;yh ,y. 144/10> gpujhd tPjp> fhj;jhd;Fb-02.

3 nry;tp. n[aR+upa Muhr;rpNf Rdhyp 

kJte;jp

,y.205> gufe;njdpa> ,k;Gy;nfhl

4 jpU. ,se;ju ngbNf ,e;jpf;f tpky; 

tPurpq;f

'tpky; nrtd"> ntNy nfju> rkfp cad> 

khtj;jfk.

5 jpU. fRd; fhQ;rNd jrehaf;f ,y. 99/2rp> FthuptPjp> nj`ptis.

6 jpU. uk;Kdp jupe;J rkPu rpy;th ,y. 252> 13tJ Nyd;> gpykpdh Njhl;lk;> 

njhlq;nfhl.

7 jpU. fye;ju; nyg;ig Kfk;kJ r[pj;  ,y. 172> ngsrp khtj;ij> nlypnfhk; tPjp> 

Gjpa fhj;jhd;Fb-2> kl;lf;fsg;G.

8 jpU. tpN[Kdp E[pj; b rpy;th ,y. 137/2v> fYtLKy;y> mk;gyhq;nfhl.

9 jpU. [_y; gpiydd; md;ud; uQ;rpj;Fkhu;  ,y. 13> Kjyhk; FWf;Fj;njU> 

kzpaj;Njhl;lk;> aho;g;ghzk;.

10 jpU. `lq;fyNf jpdpJ rkurpq;f ,y. 387/b> ty;fk> mJUfpupa

11 nry;tp. ehzaf;fhu thrk; fYg`d 

ypadNf gpuGj;jpfh yq;fdp

gj;jpdpnfhl> gpbfy> fhyp>

12 jpUkjp fSNjt kNdhjp Uj;upfh b rpy;th 

N`thtrk;
,y. 103/30> fWthj;Njhl;lk;> Vfy>

13 jpU - jp\hd; rk;gj; uh[gf;\ ,y.38> rhd;Nuh]; G+q;fh> klghj tjp> 

glnfj;ju> gpypae;jiy.

14 jpU gl;lhdp uhTj;ju; ];kf; [kPy; ,y. 334/F1, mk;gf` re;jp> 

nghy;f`gpl;ba> mq;nfhl.

15 jpUkjp. KfkJ Kdt;tu; ghj;jpkh kpd;`h  ,y. 5/1> Fzhyq;fhu khtj;ij > 

fSNghtpy> nj`ptis.

16 jpUkjp. fhQ;rdh rJuhdp nfhbj;Jtf;F ,y. 222> rpyhgk; tPjp> fl;Lt> ePu;nfhOk;G.

17 jpUkjp. g];upad; NfhuyyhNf NtZ\h 

`P\hdp nuhl;upNfh
,y. 90/1/15> kp`pJ khtj;ij> uhfk tPjp> 

fltj;ij.

18 jpU. Rigu; md;tu; rjf; ,y. 292/vr;> Ngu;rpad; khtj;ij> vy;fLt 

tPjp> cf;Fnty> khj;jis.

19 jpUkjp. tpf;ukuj;d ntq;fg;Gyp tpjhd 

Muhr;rpNf eNahkp cNjrpfh

'nghy;gyN`d" n`d;ty> kpup];].

20 jpUkjp. N`uj; Kjpad;ryhNf rJuq;fdp 

kNf\hdp re;jpujpyf mKDfk

,y.37> vyky;nghj;j> Nfhknfhl> (fz;b 

Clhf)

21 jpUkjp. epuQ;rpdp Kuspjud;  ,y.42> nrd; Md; Njthya Kd; xOq;if 

> nfhOk;Gj;Jiw tPjp> ghz;bad;jho;T> 

aho;g;ghzk;

22 jpUkjp Ug;Ngnfju eprhjp nfsry;ah> 

re;jputd;r

,y.561> `y;f`njdpa tPjp> fygYtht> 

uh[fpupa

23 jpU rpagj;> rrpe;J tpf;fpukuj;d 'Nrhkrpupa"> kPupfk tPjp> g];ahy

24 jpU. cl`htj;j> Muhr;rpNf rfpj fpU\

hd; tpf;ukuj;d
,y.385/20> tre;j Fzuj;d khtj;ij> 

vl;Nlupafy tj;j> k`u fltj;ij

25 jpU. fUzhKdp rrpj b rpy;th ,y. 96> fhyp tPjp Flht];fLt> t];fLt.

26 nry;tp. tpN[Jq;Nf Kjpad;ryhNf 

kN`\pfu; kJgh\pdp tpN[Jq;Nf

,y.83> ];uP rPyujd eh`pkp khtj;ij> 

Nahfpahd.

27 jpU. ehyf Jrpj gz;lhu ,yq;fhuj;d ,y. 4/700> kPgpl;ba> Nffhiy

28 jpU. KfkJ fuPk; KfkJ `py;kp nehf;]; tPjp> %J}u;-04> jpUNfhzkiy.

29 jpUkjp. ju;kuj;dk; Rghuh[pdp gj;kd; tPjp> jk;gpYtpy;-02. 

30 jpU. tPuf;nfhb Muhr;rpyhNf Ruq;f 

mDuhj tPuf;nfhb
,y. 2F/F2/U12> Nyf; tpnu];l; 

nurpnld;rp];> kz;ltpy> mq;nfhl

31 jpU. cku; nyg;ig trPk; m`kl; ,y. 38/1> Kjypahu; tPjp> mf;fiug;gw;W 

04>32400.

32 jpU. `y;ahNy Kjpad;ryhNf apupae;j 

gz;lhu `y;ahy

fz;Lfuha> gy;Nyfk> tcl

33 jpUkjp. Njtuh[h Rgh[pdp lr;R tPjp> Nfhg;gha; njw;F> Nfhg;gha;> 

aho;g;ghzk;

34 jpU tLje;jpupNf jpypd kN`d; gPup]; ,y. 382> R`j Nyd;> tj;jy;nghy> 

ghze;Jiw.

35 jpU. f`dtpl;l ypadNf nlhd; rhe;jd ,y. 69/1 vr;> g`yfufKd. fltj;ij

36 jpUkjp. tpjhd gj;jpuNf Nfhryh 

mDUj;jpfh tpjhdgj;jpud

jpy;rpwp tj;j ,kJt> fhyp.

37 jpU. ju;kypq;fk; gpujPgd; ,y 33/3> Kjypahu; xOq;if> ehtyu; tPjp> 

aho;g;ghzk;.

38 jpU. uj;dhaf Kjp`d;ryhNf khyd; 

`p\hu [a#upa.

,y. 22> Fzjpyftj;j> `guyf`ye;j 

tPjp> nkNyfk;> thJt.

39 jpUkjp. vnfhlNf uh[pfh Rghdp 

mNgNrfu
,y. 30/09> 3tJ xOq;if uhtj;jhtj;ij> 

nkhul;Lt.

40 nry;tp ju;\pdp mz;zhj;Jiu ,y. 35/33> nrd;uPl;lh tPjp> uztpU 

khtj;ij> fy;fpir.

41 jpU. rJUrpq;f Muhr;rpNf kp`py; rpue;jd 

rJUrpq;f
,y. 26/4> Nghf`N`d tPjp> gj;jpuKy;y.

42 jpU. njj;Jth NjtNf Gj;jpNf Njrg;gpupa 

jahde;j ky;tj;j
,y. 64/A/3> ep\;\q;f khtj;ij> g`y 

,k;Gy;nfhl> ,k;Gy;nfhl.

43 nry;tp hp\pgh uh[h ,y. 82/8> ,ye;ijf;Fsk; tPjp> mupahiy> 

aho;g;ghzk;.

44 nry;tp. mOj; tPbaNf cjhup mDgkh 

FzNrfu
 ,y. 122/v> Nyf; tPjp> nghuy];fKt.

45 jpUkjp. j`df uhyyhNf cLk;gu 

[pdhjup jrehaf;f
,y. 66/2> fl;Lthgpl;ba tPjp> ePu;nfhOk;G.

46 jpU. N`uj; Kjpad;ryhNf fp`hd; Jkpe;j 

g];ehaf;f

,y. 10> Nghafd Njhl;lk;> Nghafd.

vr;. rQ;[Pt Nrhkuj;d

nrayhsu; 

ePjpr;Nrit Mizf;FO

2021 Mk; Mz;L etk;gu; khjk; 19Mk; jpfjp 

nfhOk;G-12. 

ePjpr;Nrit Mizf;FOr; nrayfj;jpypUe;J
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tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhd epiyak; 

kw;Wk; tpkhdNritfs; 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; 

ntspr;nry;yy;/ gazpfs; ,ilkhw;wy; gpuNjrj;jpy; gid 
cw;gj;jpfs; fil kw;Wk;  ,U Njapiy tpw;gid filfis 

nraw;gLj;jYf;fhd Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;;
(Tender No.: 0058/T/2021)

%d;W tUl fhyj;jpw;F fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; ntspr;nry;yy;/gazpfs; 
,ilkhw;wy; gpuNjrj;jpy; gid cw;gj;jpfs; fil kw;Wk; ,U Njapiy tpw;gid filfis nraw;gLj;Jtjw;fhf 
gjpT ngw;w fk;gdpfs;> epWtdq;fs; my;yJ jdpegh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. fl;Lehaf;f 
gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; ntspr;nry;yy;/gazpfs; ,ilkhw;wy; gpuNjrj;jpy; xU filf;F 
Nkyjpfkhf nraw;gLj;jg;gLk; fil chpikahsh;fsplkpUe;J ngwg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; fk;gdpap;dhy; 
ghprPyid nra;ag;gl khl;lhJ. 

gpuNahfg;gLj;jg;glTs;s epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 
2.30 kzp tiuAk; fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gadpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 
Mk; khb> 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphpT mYtyfj;jpy; xt;nthU njhFjpf;Fk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000 &ghit nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> tpiykDjhuhpd; jiyg;Gf; 
fbjj;jpy; Nfhhpf;if fbjnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
xd;-iyd; gzf;nfhLg;gdT Clhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 20>000 &ghit nrYj;Jtjd; %yk;> www.airport.
lk  vd;w tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfspd; ,izajsj;jpypUe;J 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tiuaWf;fg;gl;l 
(jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; jiythpd;; mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpg;gjw;fhf itf;fg;gl;Ls;sd. 

tpiykDf;fs; fk;gdpapdhy; toq;fg;gLk; tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspNyNa jahhpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> 
tpiykDg;gpizahdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpf;Fk; tq;fp 
tiuT my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd chpkKs;s tpN\lj;Jt tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 
tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; my;yJ nuhf;fg; 
gzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

filapd; tFjp ,lg;gug;G ,y. tpiykDj; njhif

i. Njrpa tpw;gidfs; fil 12-b 580>000 &gh

ii. gid cw;gj;jpfs; fil 13-b 340>000 &gh

iii. Njapiy tpw;gidfs; fil 15-b 315>000 &gh

2021 brk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; mjd; gpd;dh; miktplj;jpw;F 
tp[ankhd;Wk; eilngWk;. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;l ciuf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jiyth;> 
Nfs;tpr; rig ,y. 1 vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt gphpT mYtyfk;> 
tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;> gz;lhuehaf;f rh;tNjr 
tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt 
gphpT mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 1 Mk; ,yf;f ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021 
brk;gh; 29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F jpwf;fg;gl;L mjd; gpd;dh;> tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh 
tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;ftpd; toq;fy; 
rq;fpyp Kfhikj;Jt mYtyfj;jpy; gfpuq;fkhf thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis %Ltjw;fhf eph;zapf;fg;gl;l 
Neuj;jpd; gpd;dh; ngwg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; jpwf;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 
rKfkspf;fyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fis 011-2264000> 011-2264002 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fSlhf my;yJ head.cp@airport.lk   vd;w 
kpd;dQ;ry; topahf fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak; gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 Mk; 
khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiytH

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahH) tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs;

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak;

fl;Lehaf;f

jiytu;> 

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk;

tpkhd Nritfs; gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak;

fl;Lehaf;f

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kj;js uh[gf;\ rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; ntspr;nry;yy; ghPl;rpj;jy; 

gpuNjrj;jpy; nghjpfis Rw;wpf; fl;Ltjw;fhd Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; 

(Tender No.: 0063/T/2021)

%d;W tUl fhyj;jpw;F `k;ge;njhl;l kj;js uh[gf;\ rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; nghjpfis Rw;wpf; fl;Lk; 
Nritia nraw;gLj;Jtjw;fhf gjpT ngw;w fk;gdpfs>; epWtdq;fs; my;yJ jdpegh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
miof;fg;gLfpd;wd. 

gpuNahfg;gLj;jg;glTs;s epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; www.airport.lk vd;w tiuaWf;fg;gl;l = yq;fh 
(jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfspd; ,izajsj;jpypUe;Jk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 
&ghit xd;-iyd; gzf;nfhLg;gdT %ykhf nrYj;jpa gpd;dh>; 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 
tiuAk; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Ntiy ehl;fspy; 2021 brk;gh; 28 Mk; 
jpfjpad;W K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiya 
gazpfs; Kida fl;bl 2 Mk; khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphpT 
mYtyfj;jpypUe;J fk;gdpapd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; cj;jpNahfg+h;tkhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yKk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000 &ghit xt;nthU njhFjpf;Fk; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;Jtjd; %yKk; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiya gazpfs; Kida fl;bl 2 Mk; 
khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphpT mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 
,ytrkhf ghPl;rpg;gjw;fhf itf;fg;gl;Ls;sd.

tpiykDf;fs; fk;gdpapdhy; toq;fg;gLk; tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspNyNa jahhpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> 
tpiykDg;gpizahdJ 32>000 &gh ngWkjpahd tq;fp tiuT my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd chpkKs;s 
tpN\lj;Jt tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; my;yJ nuhf;fg; gzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

2021 brk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F `k;ge;njhl;l kj;js uh[gf;\ rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; 
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; mjd; gpd;dh; miktplj;jpw;F tp[ankhd;Wk; eilngWk;. tpiykD 
Kd;Ndhbf; $l;l ciuf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 
rKfkspf;fyhk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s 1 Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021 brk;gh; 29 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F jpwf;fg;gl;L mjd; gpd;dh>; tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) = yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; 
tpkhdNritfs;> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak>; fl;Lehaf;ftpd; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt 
mYtyfj;jpy; gfpuq;fkhf thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis %Ltjw;fhf eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpd; gpd;dh; 
ngwg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; jpwf;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis 011-2264008> 011-2252744 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf my;yJ head.cp@airport.lk vd;w 
kpd;dQ;ry; topahf fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak; gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 Mk; 
khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; nrhj;Jf;fs; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiytu;> 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (gpiwtl;) ypkpl;ll;> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f.

tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; 

(,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,uj;kyhid nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; 

(CIAR) tpkhdf;nfhl;lif (AIRCRAFT 
HANGAR)> mYtyfk; kw;Wk; epyg;gug;gpd; 

Fj;jiff;fhd Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

Ie;J (05) Mz;L fhy xg;ge;jkhf ,uj;kyhid nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; 
tpkhdf;nfhl;lif (AIRCRAFT HANGAR)> mYtyfk; kw;Wk; epyg;gug;gpd; Fj;jiff;F 
,uj;kyhid nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;ij jskhff; nfhz;l rptpy; 
tpkhdg;Nghf;Ftuj;J tu;j;jf nraw;ghLfs; njhlu;gpy; <LgLtjw;F ,yq;if rptpy; 
tpkhdg;Nghf;Ftuj;J gzpg;ghsu; ehafj;jplk; Njitahd mDkjpfis ngw;w 
nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.   

njhFjp xd;Wf;F kPsspf;fglhj fl;lzkhf 12>500 &gh nuhf;fg;gzj;ij nrYj;jp 
fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> gazpfs; Kidaf; fl;blk;> 
2MtJ khb> miw ,y. 37> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 
(gpiwntl;) ypkpnll;bd; tzpfk; kw;Wk; Mjdq;fs; gpuptpd; nghJ mYtyfj;jpy; ,Ue;J 
2022.01.11 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu Ntiy ehl;fspy; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiykD Mtzj;Jld; Nfs;tpkDtpd; tpjpfs; kw;Wk; 
epge;jidfs; kw;Wk; nghUJfpd;w Vida tpguq;fs; toq;fg;gLk;. kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhd 12>500 &ghit xd;iyd; Clhf nrYj;Jtjd; %yk; www.airport.lk vd;w 
tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;bd; (AASL) 
,izajsj;jpy; ,Ue;Jk; tpiykD Mtzj;ij nfhs;tdT nra;a KbAk;. fl;Lehaf;f> 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
(,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> tzpfk; kw;Wk; Mjdq;fs; gpuptpd; jiytUf;F 
cj;jpNahfg+u;t Nfhupf;if xd;iw rku;g;gpj;j gpd; tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 
fl;Lehaf;f> BIA> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) 
ypkpnll;bd; tzpfk; kw;Wk; Mjdq;fs; jiytupd; mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp 
guPl;rpg;gjw;fhf tpiykD Mtzk; fpilf;fg;ngWk;.  

epWtdj;jpd; %yk; toq;fg;gl;l tpiykD gbtj;jpy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; 
rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 150 
ehl;fSf;F nry;Ygbahdjhf> ,yq;ifapd; kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; 
,yq;ifapy; ,aq;Fk; Gfo;ngw;w xU tu;j;jf tq;fp my;yJ cupkk; ngw;w xU rpwg;G 
tq;fp %yk; toq;fg;gl;l tq;fp tiuT my;yJ tq;fp cj;juthjk; xd;wpd; tbtpy; 
my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; tpkhdf;nfhl;lif> mYtyfk; kw;Wk; epyg;gug;Gf;fhf 1>056>427 
&gh ngWkjpf;F tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD gpiz xd;iw 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

tpkhdf;nfhl;lif> mYtyfk; kw;Wk; epyg;gug;Gf;F tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G> 
mjidj; njhlu;e;J jsg; gazk; xd;W 2021.11.07 Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F ,uj;kyhid 
nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; ,lk;ngWk;. tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; 
Kiwahd mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; ,e;j tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpy; 
gq;Nfw;fyhk;. Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis jiytu;> Nfs;tpkD ,y. I> 
tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr tpkhdepiyak; vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ 
fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd 
Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpupT 
mYtyfj;jpw;F iffshy; nfhz;Lte;J Nru;j;jy; Ntz;Lk;. fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 
(gpiwntl;) ypkpnll;bd; tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;fs; 2021.01.12 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F %lg;gLtNjhL cld; jpwf;fg;gl;L 
mjd;gpd; nghJntspapy; thrpf;fg;gLk;. Fwpg;gplg;gl;l tpiykD %lg;gLk; Neuj;jpw;F gpd; 
fpilf;fg;ngWk; ve;j xU tpiykDTk; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gNjhL jpwf;fg;glhJ 
epuhfupf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp: 011-2264008> 011-2252744> njhiyefy;: 011-2251493 
my;yJ kpd;dQ;ry;: head.cp@airport.lk Clhf fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyak;> gazpfs; Kidaf; fl;blj;jpd; 2MtJ khb> miw ,yf;fk; 37 ,y; 
tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll; tzpf kw;Wk; 
Mjdq;fs; gpupT jiytuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

ve;j xU fhuzj;ijAk; Fwpg;gplhJ ve;j xU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 
epuhfupf;Fk; cupik epWtdk; trkhdJ vd;gNjhL tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd 
Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;bd; fUj;Jg;gb iftply;> Nru;j;jy; my;yJ 
ePf;Ftjw;F VNjDk; Njit Vw;gbd;> $wg;gl;l epuhfupg;G js;Sgb> Nru;g;G my;yJ 
ePf;Fjy; epWtdj;jpd; rpwe;j eyDf;fhf mikAk;.  
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jtprhsH>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; - 065/T/2021

nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyak;> ,uj;kyhid tpkhd XLghijapd; 22 Mk; 

Kidaj;jpy; ,Wjpapy; ghJfhg;G gpuNjrj;ij eph;khzpj;jy;                    

(Runway 22 END RESA)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) jdpahu; fk;gdp rhu;ghf mjd; jtprhsuhy; 
nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyak;> ,uj;kyhid tpkhd XLghijapd; 22 Mk; Kidaj;jpy; ,Wjpapy; ghJfhg;G 
gpuNjrj;ij ep;u;khzpg;gjw;fhf Kj;jpiuf;Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; jifikfisg; ngw;w jFjpAila 
tpiyf;$Weu;fsplkpUe;J ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd. ,jw;fhd kjpg;gplg;gl;l njhif vjpu;ghuhr; nryT 
kw;Wk; (10%) ntl; tup jtpu;e;j &gh 37 kpy;ypad;fshFk;.

,t; Ntiyg;gFjpf;Fs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba fl;Lkhd gzpfshf> nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyak;> 
,uj;kyhid tpkhd XLghiijapd; 22 Mk; Kidaj;jpy; ,Wjp ghJfhg;G gpuNjrj;jpid epu;khzpj;jy; 
(mz;zsthf 5400 rJu kPl;lu; nfhz;l) Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJld;>  mf;Fwpj;j midj;J fl;Lkhdg; 
gzpfSf;Fk; Njitahd midj;J fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; njhopw;gil ngw;W> tptuf;;Fwpg;gPl;by; 
cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; kw;Wk; tiug;glq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; cupa nghwpapay; jpl;lkplYf;fika 
Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; fl;Lkhd NtiyfSf;Fupa fhy vy;iy - 120 ehl;fshFk;.

fUj;jpl;lq;fs; miktplk; : nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyak;> ,uj;kyhid

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfhuy; eilKiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; ,lk;ngWk;.

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> ,jw;F Kd;du; 
epuhfupf;fg;gl;l ngau; gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk;> 
,e;j tpiyfNfs;tpahsu;fs; fl;bl epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA), (,jw;F Kd;du;> 
(ICTAD) Ngupy; miof;fg;gl;l), C4 kw;Wk; C5 juq;fspy; gjpTnra;ag;gl;l Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; 
njhlu;ghd mDgtKs;s xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2021.12.06 Kjy; 2021.12.28 Me; jpfjp tiuapy; VNjDk; 
Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> ,yf;fk; 1> ngWiff; FOtpd; jtprhsUf;F jpUg;gp

jug;glhj &gh 10,000/- ( gj;jhapuk; &gh) khj;jpuk; fhrhfr; nrYj;jp> Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;Ls;s 
midj;Jk; G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp ,izg;G Nfhitnahd;wpidf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;s 
KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fspd;wp ghu;itapLtjw;Fj; 
Njitahd trjpfs; toq;fg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf &gh MW 
,yl;rk; khj;jpuk; (&gh. 600,000) gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 05 Mk; gFjpapy; 16.2 
gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp 
gpizKwpAld; Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpapid rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

2021.12.16 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F ,uj;kyhidapy; mike;Js;s nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> 
Kfhikj;;Jt Nfl;Nghu;; $lj;jpy; eilngWk; Muk;g tpiyf;Fwpg;gPl;L $l;lj;jpy; gq;Nfw;FkhW midj;J 
tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F my;yJ mtu;fspd; mjpfhu g+u;tkhd gpujpepjpfSf;F ,j;Jld; miog;G 
tpLf;fg;gLfpd;wJ.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs;> 2021.12.29 Me; jpfjp gp.g 02.00 kzpf;F Kd;du;> 
jtprhsu;> ,yf;fk; 1> ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdp toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w 
tpyhrj;jpw;F Neubahf my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf 
fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs;; epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; 
Neuk; Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; g+u;tkhd gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 
mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> 
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; 
(jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; jiytu; %yk; 011-2263502/011-2263507 - vd;w njhiyNgrp 
,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf my;yJ njhiyefy; ,yf;fk; 011-2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

tpiykDf; Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) jdpahH fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 038/T/2021

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F ghutz;bapy; 

nghUj;jg;gl;l> kuq;fisf; fow;wp kPs; elT ,ae;jpunkhd;wpid mspj;jy; 

kw;Wk; nraYupikaspg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis mioj;jy; 

(SUPPLY & COMMISSIONING OF 01 NO BRAND NEW TRUCK MOUNTED TREE SPADE)

tiuaWf;fg;gl;l  tpkhdepiya  kw;Wk;  tpkhdNritfs;;  (,yq;if)  (jdpahu;)  fk;gdpapd;  jtprhsuhy;> 

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F ghutz;bapy; nghUj;jg;gl;l> kuq;fisf; fow;wp kPs;  

elT  ,ae;jpunkhd;wpid  mspj;jy; kw;Wk;  nraYupikaspg;gjw;fhf  Kj;jpiuf;  Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 

jFjp kw;Wk; jifikAila  tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd. 

tiuaWf;fg;gl;;l  tpkhdepiya  kw;Wk;  tpkhdNritfs;;  (,yq;if)  (jdpahu;)  fk;gdpapd;>  fl;Lehaf;f 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;F kPsr; nrYj;jg;glhj &gh  

gjpNdohapuj;J  Ie;EhW  (17>500.00&gh)  fhR   nrYj;jp  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l  gw;WrPl;L  kw;Wk; 

vOj;J  %ykhd  Nfhupf;ifnahd;wpidr;  rku;gpg;gjd;  %yk;  tpiyf;Nfs;tp  Mtz  ,izf;Nfhg;gpid 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  

tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs;   2021.12.06 Me; jpfjp Kjy; 2021.12.28 Me; jpfjp tiu  Ntiy nra;Ak; 

ehl;;fspy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjp tiu fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; ntspaplg;gLk;.  mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.  

midj;J Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;)  jdpahu; fk;gdpapd; toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; mjw;fhf Vw;ghL  nra;ag;gl;Ls;s  

xg;ge;jg;Gs;sp  ngl;bapy;  nrYj;Jjy;;  Ntz;Lk;.  tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F 

Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;.  

tiuaWf;fg;gl;l  tpkhdepiya  kw;Wk;  tpkhdNritfs;  (,yq;if)  (jdpahu;)  jdpahu;  fk;gdpapd; 

fl;Lehaf;f  gz;lhuehaf;f  ru;tNjr  tpkhdepiyaj;jpd;  toq;fy;njhlu;  Kfhikj;Jt  gpuptpw;F 

toq;fg;gLfpd;w tpiyf;Nfs;tp Mtz ,izf;Nfhg;gpid nghWg;Ngw;wy;  2021.12.29  Me; jpfjp Gjd; gp.g  02.00  

kzpf;F  KbtiltJld;  mj;Jld;  cupa  tpiyf;Nfs;tpfs;  jpwf;fg;gLk;.  mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfisj;  

jpwf;Fk;NghJ  tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F  my;yJ  mtu;fspd;  mjpfhuk;  ngw;w gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;f 

KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisr;  rku;g;gpj;jYld;  njhlu;Gila  tpguq;fisj;  njspTgLj;jy;  2021.12.16 Me;  jpfjp 

K.g. 10.00  kzpf;F ,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tp  cj;juthjj;jpw;fhf  murhq;f  kj;jpa  tq;fpapd;  mq;fPfhuk;  

ngw;w  ,yq;iff;Fs;Ns nraw;gLfpd;w>  tq;fpnahd;wpdhy;  jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l  tpkhdepiya  kw;Wk;  

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) jdpahu; fk;gdpapw;F ntspaplg;gl;l &gh gjpNdO ,yl;rj;J mWgjhapuk; 

(&gh. 1,760,000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  

,J  njhlu;ghf   Nkyjpf  jfty;fisg;  ngwNtz;Lkhapd;> fl;Lehaf;f  gz;lhuehaf;f  ru;tNjr  

tpkhdepiyaj;jpd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103/ 
011-2264102 Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ vkJ 

www.airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

jtprhsu;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;

fl;Lehaf;f

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;. 091/T/2021

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; Edge Servers 
gjpyku;j;jPL toq;fy;;> ,izj;jy; kw;Wk; nraYupikaspg;gjw;fhf

(SUPPLY, INSTALLATION & COMMISSIONING OF REPLACEMENT 
EDGE SERVERS)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 

jtprhsuhy;> fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; Edge Servers gjpyku;j;jPL 
toq;fy;;> ,izj;jy; kw;Wk; nraYupikaspg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj;jug;glhj &gh gj;jhapuk; (&gh 10>000.00) fhR tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; 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;LNfhs; tpLj;J fbjnkhd;W rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; 

Kfhikj;J gpuptpdhy; 2021.12.06 Me; jpfjp Kjy; 2021.12.28 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 

tpkhdepiyaj;jpy; 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;jpd; 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;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2021.12.29 Me; jpfjp  Gjd; - gp.g 02.00 kzpf;F KbtiltJld; 

cupa tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; mike;Js;s toq;fy; 

njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; ,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w 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 tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l 

&gh mWE}whapuk; (&gh 600,000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; 

rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Fwpg;gPl;Lld; njhlu;Gila njspTgLj;jy;fs; 2021.12.16 Me; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapy;> mike;Js;s GJ epu;thff; fl;blj;jpy; 04 Mk; 

khbapy; fUj;juq;F $lj;jpy; eilg;ngWk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> njhiyNgrp 

,yf;fk;. 011-2264106 / 011-2264103 Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w 
kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ www.airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

jtprhsH>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f

tpiykDf; Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 006/T/2020

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; 

neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtpf;fhf ePl;bg;G mspj;jy;

(SUPPLY OF EXTENSION TO CCTV SYSTEM AT 
BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtpf;fhf ePl;bg;G mspg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh gj;jhapuk; (&gh10>000.00) 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;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2021.12.06 Me; jpfjp Kjy; 

2021.12.21 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 tpkhdepiyaj;jpd;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,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 r%fkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2021.12.22 Me; jpfjp Gjd; gp.g 02.00 kzpf;F KbtiltJld; cupa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> 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 tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 

Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh VO ,yl;rk; (&gh 700>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp 

gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;, tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,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 ,izaj;jsj;jpw;F 

gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;

fl;Lehaf;f
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(ர�ொட்டரெெ குறூப், த�ொப்பூர் 
குறூப், முள்ளிப்ரபொத�ொனை குறூப்,-
கந�ளொய் திைக�ன் நிருபர்கள்)   

கிண்ணியொவில் க்டந� 23ஆம் 
திகதி குறிஞ்ொகதகணி இழுனெப் 
ப்டகு விபததின் தபொது ர்ய்தி த்க -
ரிககச் ர்ன்்ற ஊ்டகவியலொளர்கள் 
�ொககப்பட்டன� கண்டிதது ஆர்ப் -
பொட்டர�ொன்று இ்டம்ரபற்றது.   

திருதகொண�னல �ொெட்ட ஊ்ட -
கவியலொளர்கள் ்ஙகததிைொல் 
ஏறபொடு ர்ய்யப்பட்ட இந� 
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டம், கிண்ணியொ 
பி��ொை பஸ் �ரிப்பி்டததிறகு 
முன்ைொல் பு�ன்கிழன� (01) இ்டம்-
ரபற்றது.   

க்டந� 23ஆம் திகதி கிண்ணி-
யொவில் ர்ய்தி த்கரிககச் ர்ன்்ற 
ஊ்டகவியலொளர்கள் �ொககப்பட -
்டது்டன், னகய்டககத ர�ொனல-
தபசியும் களெொ்டப்படடுள்ள�ொக 
கிண்ணியொ ரபொலிஸ் நினலயத -

தில் அன்ன்றய திைம் முன்றப்பொடு 
ர்ய்யப்படடிருந� தபொதிலும், 
இதுென� எதுவி� ந்டெடிகனக-
யும் எடுககப்ப்டவில்னல எை 
ர�ரிவிதது ஆர்ப்பொட்டததில் ஈடு -
பட்டைர். இ�ன்தபொது கிண்ணியொ 
ரபொலித் அன�தி கொப்பது ஏன்? 

ஊ்டகவியலொளர்கனள �ொககியெர் -
கனள ஏன் இதுென� னகது ர்ய்ய-
வில்னல? ஊ்டக சு�நதி�ததில் னக 
னெககொத�தபொன்்ற ப�ொன�கனள 
ஏநதியெொறு ஆர்ப்பொட்டததில் ஈடு -
படத்டொர் தகொஷஙகனள எழுப்பி-
ைர்.   

(துன்றநீ-
லொெனண 
நிருபர்)

 - 
ப ட டி -

ருப்பு  கல்வி 
ெ ல ய த தி ல் 
உள்ள ரபரி -
ய க ல் ல ொ று 
விநொயகர் விததியொலயததில் 
பணியொறறும்  திரு�தி சு�தி �வி  
�ைது 60ஆெது ெயதில் ஆசிரியர்  
த்னெயிலிருநது ஓய்வு ரபறு-
கின்்றொர். 

இெர் பயிற்றப்பட்ட ஆ�ம்-
பககல்வி ஆசிரியர். அதது்டன் 
படடிருப்பு கல்வி  ெலயததில் 
மு�ன்ன� உளெளத துனணயொள-
�ொகவும் பணியொறறியெர். 

ரபரியகல்லொறு  புனி� அருளொ-
ைந�ர் விததியொலயததில் �ைது 
ஆசிரியர் பணினய ஆ�ம்பித� 
இெர்,  ரபரியகல்லொறு உ�யபு-
�ம் �மிழ் விததியொலயம், துன்ற-
நீலொெனண �கொ விததியொலயம்  
(த�சிய பொ்ட்ொனல) என்பெற-
றில் பணியொறறியுள்ளொர். கொலஞ-
ர்ன்்ற அதிபர்  குழநன�தெல் 
- புஸ்பெதி (�லர்) �ம்பதியிை-
ரின் கனிஷ்ட பு�ல்வியொை இெர்  
்டொக்டர் �வியின் துனணவியொர் 
ஆெொர். 

(முள்ளிப்ரபொத�ொனை குறூப்,          
ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்கள்)

கிழககு �ொகொண ஆளுநர் 
அனு�ொ�ொ யகம்பத  �றறும் இலங-
னகககொை தேர்�ன்  உயர்ஸ்�ொனிகர் 
ஆகிதயொருககின்டயிலொை ்நதிப்பு  
வியொழககிழன� (02) திருதகொண-
�னலயில் அன�நதுள்ள  கிழககு 
�ொகொண ஆளுநர் ர்யலகததில் 
நன்டரபற்றது.

தேர்�ன்  அ�்ொஙகததிைொல்  
கிழககு �ொகொணததில் சுறறுலொ 
�றறும் விெ்ொயத துன்ற  ர�ொ்டர் -
பொை அபிவிருததிககு �ஙகளொல் 
முடியு�ொை பூ�ண ஒததுனழப்னப 
ெழஙக  உள்ள�ொக  உயரிஸ்�ொனிகர் 
இ�ன்தபொது ர�ரிவித�ொர்.

குறிப்பொக  தேர்�ன் உயர்ஸ்�ொனி-
கர் உ்டன், ரேர்�ன் ெர்த�க ்ஙக 
�னலெரும் இதில் கலநது  ரகொண் -
்டது்டன், சு�ொர் 250ககும் த�ற -
பட்ட மு�லீட்டொளர்கள் இலஙனக-

யில் மு�லீடு  ர்ய்ெ�றகு �யொ�ொக 
இருப்ப�ொகவும்,  அ�ன் மூலம் 
பி�ொநதிய அபிவிருததி உடப்ட  ஏற-
று�தி ெொய்ப்புகளும் ஐத�ொப்பிய 
்நன�ககு த�றரகொள்ள ஏதுெொக 
அன�யும் எை   தேர்�ன் உயர்ஸ்�ொ -
னிகர் த�லும் ர�ரிவித�ொர்.

 �ம்மிய�ொை  பி�த�்�ொக கிழககு 
�ொகொணம் கொணப்படுெ�ொகவும்,  
மு�லீடடுககு ஏற்ற நிலெ�ம்  இந� 

�ொகொணததில் கொணப்படுெது மு�-
லீடடு ெொய்ப்புகனள விரிவுபடுதது -
ெ�றகு  ஏதுெொக அன�நதுள்ளது. 

மு�லீடடு ெொய்ப்புகள் மூலம் 
இலஙனகயினுன்டய ரபொருளொ�ொ -
�ததுககு ெலு த்ர்கக முடிெத�ொடு  
ஏறறு�தி அபிவிருததியும் ஏறப்டக-
கூடிய நிலெ�ம் ஏறபடும் எைவும் 
தேர்�ன்  உயரிஸ்�ொனிகர் த�லும் 
ர�ரிவித�ொர்.

அதது்டன்  கிழககு �ொகொண 
ஆளுநர் கருதது ர�ரிவிகனக -
யில், கிழககு �ொகொணம் சுறறுலொ  
�றறும் விெ்ொய துன்றகளில் 
மு�லீடுகனள த�றரகொள்ெ�றகு 
த�னெயொை ெ்தி  ெொய்ப்புக -
கனள ரகொண்டுள்ள�ொக குறித� 
துன்றகளில் மு�லீடு ர்ய்ெ�றகு  
ரேர்�ன்  �யொ�ொக இருப்ப�ொக   
இ�ன்தபொது கிழககு �ொகொண 
ஆளுநர் ர�ரிவித�ொர். 

ரேர்�ன்  உய�ஸ்�ொனிகர் 
நினைவுப்பரிசில் ஒன்ன்ற கிழககு 
�ொகொண ஆளுநருககு  ெழஙகிய -
து்டன், கிழககு �ொகொண ஆளுந -
ரும் ரேர்�ன் உயர்ஸ்�ொனிகருககு 
இ�ன்தபொது  நினைவுப்பரிசினல 
ெழஙகியன� குறிப்பி்டத�ககது.

இநநிகழ்வில்,  கிழககு �ொகொண 
பி��� ர்யலொளர் துசித� பீ ெணி -
கசிஙக, ஆளுநரின் ர்யலொளர்  
எல்.பீ.��ைொயகக உடப்ட அதிகொ -
ரிகளும் கலநது ரகொண்்டைர்.
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கிழக்கு மாகாண ஆளுநர், ஜேர்மன் 
உயர்்ஸ்ானிகருக்கிடையில் சந்திப்பு  

விவசாய அபிவிருத்திக்கு ஒத்துழைப்பதாக உயர்ஸதானிகர ததரிவிபபு

களுவாஞ்சிகுடி பிரஜ்ச 
சசயலகத்தில் இரத்்்ானம்

பொண்டிருப்பு திைக�ன் நிருபர்

�ண்முனை  ர�ன் எருவில் பறறு 
களுெொஞசிகுடி பி�த�் ர்யலகத-
தில் �ொரபரும் இ�த��ொை  முகொம் 
வியொழககிழன� (02) பி�த�் ர்ய-
லொளர் திரு�தி சிெப்பிரியொ வில்ெ-
ர�ததிைம்  �னலன�யில்  நன்ட-
ரபற்றது.

களுெொஞசிகுடி பி�த�் ர்யலகத-
தின்  நலன்புரிச்்ஙகம் ெரு்டொந�ம் 
இவ் இ�த��ொை முகொன� ந்டததிெ-
ருகின்்றது. இம்முன்ற  நலன்புரிச்்ஙக-
மும், இனளஞர்கழகமும் இனணநது 
இ�த��ொை நிகழ்வில்  பஙகுபறறு-
கின்்றது.

பி�த�் ர்யலகததின் நலன்புரிச் 

்ஙகததின்   நொன்கொெது இ�த��ொை 
முகொ�ொக இது நன்டரபறுகின்்றது. 
2018 ஆம் ஆண்டில் இருநது  பி�த�் 
ர்யலக உததிதயொகத�ர்கள், ஊழி-
யர்கள் இனணநது ஆ�ம்பித� இவ் 
இ�த��ொை  நிகழ்வில் நூற்றககும் 
த�றபட்டெர்கள் இ�த��ொைம் ர்ய்-
துள்ளைர். 

வியொழககிழன� (02)  நன்டரபற்ற 
இ�த��ொை நிகழ்வில் 150 இறகும் 
த�றபட்ட உததிதயொகத�ர்கள்,  ஊழி-
யர்கள் கலநதுரகொண்்டைர். �ொெட்ட 
னெததிய ்ொனலயின் இ�த�ெஙகிப்  
பிரிவிைர் இ�த� நன்ரகொன்டயொளர்-
களின் உ்டல், உள நலன்கனள பரி-
த்ொ�னை ர்ய்து  இ�த��ொைதன� 
ரபறறுக ரகொண்்டைர்.

வளத்்ாப்பிட்டியில் ஜக்ஸ 
அடுப்பு சவடித்து சி்றல்

(கொன�தீவு குறூப் நிருபர்)

அம்பொன்ற  �ொெட்டததிலுள்ள 
ெளத�ொப்பிடடியிலும் தகஸ் அடுப்பு  
ரெடிததுச் சி�றியுள்ளது. இச்்ம்ப-
ெம், வியொழககிழன� (2) கொனல 9 
�ணியளவில் இ்டம்ரபற்றது.

ெளத�ொப்பிடடினயச் த்ர்ந� 
ர்ல்னலயொ விேயொ என்பெரின் 
வீடடில் இச்்ம்பெம் இ்டம்ரபறறுள்-
ளது. ்ம்பெதன� தகள்வியுற்றதும் 
அப்பகுதிககொை கி�ொ�த்னெ உத-
திதயொகத��ர் ஏ. �வி அஙகு வின�ந-
�ொர். ்ம்பெதன� உறுதிப்படுததி-
ைொர். ர�ய்ெொதீை�ொக யொருககும் 
எவ்வி� கொயமும் ஏறப்டவில்னல. 

பொதிககப்பட்ட ரபண்ணொை 
விேயொவி்டம் தகட்டதபொது: "இக  
கொஸ் சிலிண்்டர் ஒரு�ொ� இன்டரெ -
ளிககுள் ரகொள்ெைவு ர்ய்யப்பட -
்டது.   இ�ண்டு அடுப்புகனளக -
ரகொண்்ட அந� நவீை �க �ொபிள் 
அடுப்பில் ஒன்றில்  �ண்ணீன�க -
ரகொதிககனெககுமுக�ொக ்டடியில் 
�ண்ணீன�  னெததுவிடடு தெனல -
பொர்தத�ன்.

9 �ணியளவில் திடீர�ை 
ப்டொர�ை ரெடிப்புச் ்த�ம் 
தகட்டது. ்ன�யலன்றககுள் பயத -
து்டன் ஓடிச்ர்ன்றுபொர்த�தும்  �ண் -
ணீர்பொனை னெககொ� �ற்ற அடுப்பு 
ரெடிததுச்சி�றியிருந�து என்்றொர்.

செணகளுக்கு எதிரான வன்முடறடய  
ஒழிக்கும் அம்ொடற மாவட்ை நிகழ்வு

(பொலமுனை கிழககு திைக�ன் நிருபர்)

ரகப்த்ொ நிறுெைததிைொல் அமுல்-
படுத�ப்படும் எஸ்.ஜி.பி.வி திட -
்டததின் கீழ்  அம்பொன்ற �ொெட்டத-
திலுள்ள பி�த�் ர்யலகஙகள், 
�ொெட்ட ர்யலகம் �றறும்  பொ்ட்ொ -
னலகள், கி�ொ� �ட்டஙகள் ரீதியொக  
பல்தெறு தெனலததிட்டஙகள்  
அமுல்படுத�ப்படடு ெருகின்்றை.

இததிட்டததின் கீழ் ரபண்களுககு 
எதி�ொை அனைததுலக ென்முன்ற 
ஒழிப்பு நொள் திைதன� முன்னிடடு  
"ரபண்களுககு எதி�ொை ென்மு-
ன்றனய இப்தபொத�  ஒழிககவும்“ 
எனும் ர�ொனிப்ரபொருளில் நன்ட-
ரபற்ற �ொெட்ட �ட்ட நிகழ்வு   
ர்வ்ெொய்ககிழன�  (30) அம்பொன்ற 
ர�ொன்டி தகடதபொர் கூ்டததில் 
இ்டம்ரபற்றது.

ரகப்த்ொ  நிறுெைததின் பணிப் -
பொளர் ஏ.தே.கொமில் இம்்டொட 
�னலன�யில் நன்டரபற்ற  இநநி -
கழ்வில், �ொெட்ட அ�்ொஙக அதிபர் 
டீ.எம்.எல்.பண்்டொ�ணொயக பி���  
அதிதியொகவும், �ொெட்ட த�லதிக 
அ�்ொஙக அதிபர்   வி.ரேகதீ்ன், 

னெததியர்  ்மி�, �ொெட்ட சிறுெர் 
ரபண்கள் பிரிவின் பி��� ரபொலிஸ் 
பரித்ொ�கர் திரு�தி  க�தக, 
�ொெட்ட �களிர் அபிவிருததி உத-
திதயொகத�ர் திரு�தி சுத�கொ எதிரி -
சிஙக,  ஆசிய நினலயததின் பி�தி-
நிதி   ேெொஹிர், அம்பொன்ற �ொெட்ட 
பிரிவின் ரபொலிஸ்  அததியட்கர் 
தே�த, அம்பொன்ற ரபொலிஸ் 
நினலய ரபொறுப்பதிகொரி   பண்்டொ�, 
உடப்ட அம்பொன்ற �ொெட்டததில் 

பணியொறறும் ்கல ரபொலிஸ் நினல-
யஙகளிைதும் சிறுெர்  �களிர் பிரிவு 
ரபொறுப்பதிகொரிகள், ்கல பி�த�் 
ர்யலகஙகளிலும் பணியொறறும்  
ரபண்கள் அபிவிருததி உததிதயொகத-
�ர்கள், உளெள உததிதயொகத�ர்கள், 
சுகொ�ொ�  பிரிவு உததிதயொகத�ர்கள், 
ஏனைய அ�் ்ொர்பற்ற நிறுெைகக-
ளின் பி�திநிதிகள்,  கப்த்ொ நிறுெை 
உததிதயொகத�ர்கள் எை பலரும் 
கலநது ரகொண்்டைர்.

ஆசிரியர் ஜசடவயிலிருந்து ஓய்வு

மட்டு. கமநல நிடலயஙகளில்
ஜச்ன ெசடள விநிஜயாகம் 
(�ட்டககளப்பு சுழறசி நிருபர்)

ேைொதிபதியின்  சுபிட்ததின் தநொக-
குரகொள்னகத திட்டததிறகன�ய 
நஞ்ற்ற உணவு உறபததினய ஊககு-
விககுமுக�ொக விெ்ொயிகளுககு இல-
ெ்�ொக த்�ைப் ப்னளகள் விநிதயொ-
கிககும் திட்டம் �ொெட்ட ரீதியொக 
சி்றப்பொக முன்ரைடுககப்படடு ெரு-
கி்றது.

இந ந்டெடிகனகககன�ய விெ்ொய 
அன�ச்சின் அறிவுறுத�லில்  �ட-
்டககளப்பு �ொெட்டததில் 16 க�நல 
தகநதி� நினலயஙகள் ஊ்டொக இந� 
இலெ் த்�ைப் ப்னள விநிதயொகம் 
�றரபொழுது நன்டரபறறு ெருெ�ொக 
க�நல த்னெகள் தினணககளத-
தின் �ட்டககளப்பு �ொெட்ட உ�வி 
ஆனணயொளர் தக. ரேகன்நொத ர�ரி-
வித�ொர்.

இ�றகன�ய நதைொ தி�ெ ப்னள 
ஒரு ஏககருககு 500 மில்லி லீட்டரும், 
ரபொட்டொசியம் குதளொன�ட கலந� 
த்�ைப் ப்னள ஒரு ஏககருககு 24 
கிதலொ கி�ொம் வீ�மும் இயறனக தி�ெ-

உ�ம் ஒரு ஏககருககு 4 லீட்டர் வீ�மும் 
�றரபொழுது இம்�ொெட்டததில் இல-
ெ்�ொக விநிதயொகிககப்படடு ெரு-
ெ�ொக உ�வி ஆனணயொளர்  த�லும் 
ர�ரிவித�ொர். இந� ஏறபொடடுகக-
ன�ய ரகொககடடிச்த்ொனல க�நல 
தகநதி� நினலய பிரிவில் உள்ள விெ-
்ொயிகளுககு இலெ் த்�ைப் ப்னள-

கள் �றதபொது விநிதயொகம் ர்ய்யப்-
படடு ெருகி்றது.

விநிதயொகததின் தபொது விெ்ொய 
விரிெொககல் தினணககளததின் 
விெ்ொய தபொ�ைொ ஆசிரியர்களொல், 
குறித� த்�ை ப்னள பயன்படுததும் 
வி�ம் பறறி விளககம் அளிககும் நிகழ்-
வும் இ்டம்ரபற்றது.

குளவிக் சகாட்டுக்கு இலக்காகியவர் மரணம்
(ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்)

திருதகொண�னல- ர�ன்ை��ெொடி 
பகுதியில் குளவி ரகொடடுககு இலக-
கொை நபர�ொருெர் உயிரிழநதுள்ள�ொக 
புல்த�ொடன்ட ரபொலி்ொர் ர�ரிவித�-
ைர்.

இச்்ம்பெம்  வியொழககிழன� (02)  
இ்டம்ரபறறுள்ளது. உயிரிழந�ெர் 
அத� பகுதினயச் த்ர்ந� கைக்னப 
குகநொ�ன் (69 ெயது) எை ர�ரிய ெரு-
கின்்றது. ் ம்பெம்  குறிதது ர�ரியெரு-
ெ�ொெது, அெ�து வீடடிலிருநது �ொடு 

பொர்ப்ப�றகொக ர்ன்்ற  தபொது ��ததி-
லிருநது குளவி கூடு கனலநது குறித� 
நபன� குததிய�ொகவும், இ�னை  
அடுதது புல்த�ொடன்ட �ள னெததி-
ய்ொனலககு ரகொண்டு ர்ன்்ற தபொது 
உயிரிழநதுள்ள�ொக  ரபொலிஸொர் ர�ரி-
வித�ைர்.

குறித�  நபரின் ்்டலம் �றதபொது 
புல்த�ொடன்ட �ள  னெததிய்ொனல 
பித�� அன்றயில்  னெககப்பட-
டுள்ளது்டன், ்ம்பெம் ர�ொ்டர்பில் 
ரபொலிஸொர் வி்ொ�னணகனள த�ற-
ரகொண்டு  ெருகின்்றைர்.

ஊைகவியலாளர்கள் ்ாக்கப்ெட்ைட்   
கணடித்து கிணணியாவில் ஆர்ப்ொட்ைம்

செரியகல்லாறு டவத்தியசாடலக்கு 
அலுவலக உெகரணஙகள் டகயளிப்பு

�ட்டககளப்பு வித்்ட நிருபர்

ரகொவிட 19 ர�ொறறிைொல் பொதிககப்படும் 
தநொயொளிகளுககு சிகிச்ன்யளிததுெரும் ரபரி-
யகல்லொறு பி�த�் னெததிய்ொனலககு பொ�ொளு-
�ன்்ற உறுப்பிைர் ்ொணககியனின் 2021ஆம் ஆண் -
டுககொை பன்முகப்படுத�ப்பட்ட நிதியிலிருநது, 
அலுெலக உபக�ணஙகள் பு�ன்கிழன� (01) 
ெழஙகி னெககப்பட்டை.

பொ�ொளு�ன்்ற உறுப்பிைர் குறித� னெததிய -

்ொனலககு தநொயொளிகளின் நலன்கனள வி்ொரிப்-
ப�றகொக  அண்ன�யில் விேயம் ர்ய்�தபொது 
அெரி்டம் நிர்ெொகததிைர் விடுத� தகொரிகனகககு  
அன�ெொக அலுெலக உபக�ணஙகள், இ�ொ்�ொ-
ணிககம் �ககள் அன�ப்பின் முகொன�யொளர் எஸ்.  
�தித�ொகனிைொல் நிர்ெொகததிைரி்டம் ெழஙகி 
னெககப்பட்டை.

�ட்டககளப்பு  �ொெட்டததில் ரகொத�ொைொ 
ர�ொறறிைொல் பொதிககபடும் தநொயொளிகளுககு  
சிகிச்ன்யளிப்ப�றகொக ரபரியகல்லொறு பி�த�் 

னெததிய்ொனலககு முழுன�யொை  ெ்திகனள 
அ�சு ெழஙகி ப�ொ�ரிககப்படடு ெருகின்்றன� 
குறிப்பி்டத�ககது. 
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மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்-
ககதிராக தற்மபாது நடைகபற்று 
வருகின்ற கைஸ்ட் கதாைரில் 
தி்றடேகடை கவளிபபடுத்திய 
இலஙடக கைஸ்ட் அணியின 
தடலவர் திமுத் கருணாரத்்ன, 
ஐ.சி.சியின கைஸ்ட் துடுப -
பாட்ை வீரர்களுக்கா்ன தரவரிடை-
யில் 7ஆவது இைத்துக்கு முன -
ம்னறியுள்ைார்.

இலஙடக – மேற்கிந்திய 
தீவுகள், இந்தியா – நியூசிலாந்து 
ேற்றும் பஙகைாமதஷ்- பாகிஸ்-
தான அணிகள் இடையிலா்ன 
முதலாவது கைஸ்ட் மபாட்டிகள் 
நிட்றவுக்கு வந்த நிடலயில், வீரர் -
களுக்கா்ன புதிய தரபபடுத்தடல 
ஐ.சி.சி கைந்த புத்னனறு கவளி-

யிட்டுள்ைது. ஐ.சி.சியி்னால் 
கவளியிைபபட்டுள்ை புதிய 
தரவரிடையின படி, இலஙடக 
கைஸ்ட் அணியின தடலவர் 
திமுத் கருணாரத்்ன துடுபபாட்ை 
வீரர்களுக்கா்ன தரவரிடையில் 
7வது இைத்துக்கு முனம்னறியுள்-
ைார்.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியு-
ை்னா்ன கைஸ்ட் கதாைர் ஆரம் -
போவதற்கு முன கைஸ்ட் தர -
வரிடையில் 11ஆவது இைத்தில் 
இருந்த திமுத், முதல் கைஸ்ட் 
மபாட்டியில் கபற்றுக்ககாணை 
ைதம் ேற்றும் அடரசைதம் எனப-
வற்றின காரணோக 4 இைஙகள் 
முனம்னறி 7ஆவது இைத்டதப 
கபற்றுக்ககாணடுள்ைார்.

தனஞ்சயவின் அபார துடுபபாட்டததால்
இலங்கை அணி வலுவான நி்லயில்

தடைக்கு பின் மீண்டும் களமிறங்கும் 
குணதிலக்க, திக்்வெலல, ்ெண்டிஸ்

திமுத் கருணாரத்்ன முன்்்னறறம்

ககாவிட்-19 டவரஸ் பாதுகாபபு விதிமு-
ட்றகடை மீறிய குற்்றசைாட்டில் கிரிக்ககட் 
மபாட்டிகளில் விடையாடுவதற்கு தடைடய 
கபற்றிருந்த தனுஷ்க குணதிலக்க, நிமராஷன 
திக்கவல்ல ேற்றும் குைல் கேணடிஸ் ஆகிய 
மூவரும் லஙகா பிரீமியர் லீக் டி-20 மபாட்டி -
கள் மூலம் மீணடும் கிரிக்ககட் மபாட்டிக -
ளில் ஆடும் வாய்பபிட்னப கபற்றுள்ை்னர்.  

இலஙடக கிரிக்ககட் அணி இந்த 
ஆணடின நடுபபகுதியில் இஙகிலாந்துக்கு 
கிரிக்ககட் சுற்றுபபயணம் மேற்ககாணடி-
ருந்த நிடலயில், அந்த சுற்றுபபயணத்தின 
மபாது கவளியாகிய வீடிமயா ஒனறின 
அடிபபடையில் அபமபாடதய இலஙடக 
அணியில் இைம்கபற்்ற தனுஷ்க குணதி-
லக்க, நிமராஷன திக்கவல்ல, ேற்றும் குைல் 
கேணடிஸ் ஆகிய மூவருக்கும் ககாவிட்-
19 டவரஸிற்கா்ன உயிர்ப பாதுகாபபு 
விதிமுட்றகடை மீறி்னர் என்ற குற்்றசைாட்-
டின கபயரில் கிரிக்ககட் மபாட்டிகளில் 
விடையாை தடை விதிக்கபபட்டிருந்தது.  

அதனபடி இந்த மூனறு வீரர்கடையும் 
விைாரித்த குழு வழஙகியிருந்த இறுதி 

அறிக்டகக்கு அடேய தனுஷ்க குணதிலக்க-
விற்கு இரணடு வருை மபாட்டித்தடையும், 
நிமராஷன திக்கவல்ல, குைல் கேணடிஸ் 
ஆகிமயாருக்கு தலா ஒன்றடர வருை மபாட் -
டித்தடையும், மூவருக்கும் தலா 25,000 
அகேரிக்க கைாலர்கள் வடரயிலா்ன அபரா -
தமும் விதிக்கபபடும் எ்ன பரிந்துடர கைய் -
யபபட்டிருந்தது.  

எனினும் கைந்த ஜூன கதாைக்கம் கிரிக்-
ககட் மபாட்டிகளில் விடையாடுவதற்கு 
தடை விதிக்கபபட்ை இந்த வீரர்களுக்கு 
இலஙடக கிரிக்ககட் ைடபயின முன்னாள் 
நிர்வாகம் ஆறு ோத காலம் உள்ளுர் மபாட்-
டிகளில் விடையாடுவதற்கா்ன தடையி-
ட்னயும், ஒரு வருைத்திற்கா்ன ைர்வமதை 
மபாட்டித்தடையிட்னயும் வழஙகியமதாடு, 
இரணடு வருைஙகளுக்கா்ன ஒத்திடவக்கப-
பட்ை மபாட்டித்தடையுைன ரூபா. 10 மில்-
லியட்ன அபாரதோக கைலுத்த மவணடும் 
எ்னவும் அறிவித்தது.  

இது தவிர இந்த வீரர்கள் மூவரும் 
இலஙடக கிரிக்ககட் ைடப பரிந்துடரக்-
கும் டவத்தியர் ஒருவரிைம் கட்ைாயோ்ன 

உைநல ஆமலாைட்னகடை கப்ற மவணடும் 
எ்னவும் வலியுறுத்தபபட்டிருந்தது.  

இவவா்றா்ன நிடலயில் இந்த வீரர்களுக்-
கா்ன உைநல டவத்தியர் வழஙகிய பரிந் -
துடரக்கு அடேய இந்த வீரர்களுக்கா்ன 
உள்ளுர் மபாட்டித்தடை கைந்த நவம்பர் 
ோதம் நீக்கபபட்டிருந்தது. எனினும் தடை 
நீக்கபபட்ை பின்னர் இந்த மூனறு வீரர்க-
ளும், தற்மபாது நிட்றவடைந்த பிரதா்ன 
கழக ேட்ை கிரிக்ககட் கதாைரில் பஙமகற்றி-
ருக்கவில்டல.  

ஆ்னால், இந்த வீரர்கள் மூவரும் இம்ோ-
தம் 05ஆம் திகதி ஆரம்போகும் லஙகா பிரீ -
மியர் லீக் கதாைரின இரணைாவது பருவகா -
லத்திற்கா்ன மபாட்டிகள் மூலம் மீணடும் 
கிரிக்ககட் மபாட்டிகளில் விடையாடுவார் -
கள் எ்ன எதிர்பார்க்கபபடுகின்றது.  

லஙகா பிரீமியர் லீக் கதாைரில் இந்த 
வீரர்களில் தனுஷ்க குணத்திலக்க ேற்றும் 
குைல் கேணடிஸ் ஆகிமயார் மகால் கிமைடி -
யட்ைர்ஸ் அணிக்காக ஆை, நிமராஷன திக் -
கவல்ல தம்புள்டை ஜயனட்ஸ் அணிக்காக 
ஆைவுள்ை்னர். 

மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரா்ன 
இரணைாவது ேற்றும் இறுதித் 
கைஸ்ட் மபாட்டியில் த்னஞைய 
டி சில்வாவின அபார துடுபபாட்-
ைத்தின மூலம் இலஙடக அணி 
ைவாலா்ன கவற்றி இலக்ககானட்ற 
நிர்ணயிக்க வாய்பபு ஏற்பட்டுள்-
ைது. 

காலி ைர்வமதை டேதா்னத்தில் 
நடைகபறும் இந்தப மபாட்டி-
யின நானகாவது நாைா்ன மநற்று 
46 ஓட்ைஙகளுக்கு இரணடு விக்-
ககட்டுகடை இழந்த நிடலயில் 
த்னது இரணைாவது இனனிஙடஸை 
கதாைர்ந்த இலஙடக அணி 221 
ஓட்ைஙகடை கபறுவதற்குள் 8 விக் -
ககட்டுகடை இழந்து தடுோறியது.

எனினும் ஒரு முட்னயில் சி்றப-

பாக ஆடி வந்த த்னஞைய டி சில்வா 
த்னது 8ஆவது கைஸ்ட் ைதத்டத 
பூர்த்தி கைய்தார். இதனமபாது அவர் 
கடைசி வரிடை வீரர் லசித் எம்புல் -
கதனியவுைன மைர்ந்து நானகாவது 
நாளின எஞசிய மநரம் முழுவதும் 
துடுபகபடுத்தாடி்னார். 

இருவரும் 9 ஆவது விக்ககட்டுக்-
காக பிரிக்கபபைாத இடணபபாட்-
ைோக 107 ஓட்ைஙகடை பகிர்ந்து-
ககாணை்னர். 

இதனமபாது த்னஞைய டி சில்வா 
259 பந்துகளில் ஆட்ைமிழக்-
காது 153 ஓட்ைஙகடை கபற்று 
இலஙடக அணிடய வலுவா்ன 
நிடலக்கு இட்டுச கைன்றார். அவ -
ருக்கு டகககாடுத்த எம்புல்கதனிய 
110 பந்துகளில் 25 ஓட்ைஙகடை 

கபற்்றார். நானகாவது நாள் ஆட் -
ைமநர முடிவினமபாது இலஙடக 
அணி இரணைாவது இனனிஙஸில் 
119 ஓவர்களில் 8 விக்ககட்டுகடை 
இழந்து 328 ஓட்ைஙகடை கபற்றுள்-
ைது. 

இதனபடி மேற்கிந்திய 
தீவுகடை விைவும் 279 ஓட்ைஙக-
ைால் முனனிடல கபற்றிருக்கும் 
இலஙடக இனறு ஐந்தாவது ேற்றும் 
இறுதி நாள் ஆட்ைத்தில் ைவாலா்ன 
கவற்றி இலக்ககானட்ற நிர்ணயிக்க 
வாய்பபு ஏற்பட்டுள்ைது. 

இந்த கைஸ்டில் இலஙடக அணி 
முதல் இனனிஙஸில் 204 ஓட்ைஙக-
டைமய கபற்்றமதாடு மேற்கிந்திய 
தீவுகள் அணி 253 ஓட்ைஙகடை 
குவித்தது.  

சவொலா்ன ்வெறறி இலக்டக நிரணயிக்க வொய்ப்பு
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mwptpj;jy;
tPlikg;G> epu;khzj;Jiw kw;Wk; 

fl;blg;nghUl; ifj;njhopy; Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;R

murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; fz;fhzpg;G 
Kfhikj;Jt cjtpahsu; - njhopy;El;gk;rhuh/ njhopy;El;gk;rhu; 
Nrit tFjpapd; fdpa msit cjtpahsu; gjtpf;F Ml;Nru;g;Gr; 
nra;tjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; guPl;ir - 2021 

murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsj;jpy; gpd;tUk; gjtpfspy; 
fhzg;gLfpd;w ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F guPl;irfs; 
Mizahsu; ehafj;jpdhy; 2022 khrp khjk; nfhOk;gpy; 
elhj;jg;glTs;s jpwe;j Nghl;bg; guPl;irf;F ,yq;ifg; 
gpuirfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if

fdpa msit cjtpahsH 02

1. rk;gsk; :

 1.1 rk;gsf; FwpaPl;L ,y. : MN 3-2016
 1.2 rk;gs msTj;jpl;lk; :  &gh 31040 - 10x 445 - 11x 660 - 

10x 730 - 10x 750- 57550/= 
2. Ml;Nru;g;Gr; nra;Ak; juk; : juk; II 
3. fy;tpj; jifikfs; :

   rpq;fsk;/ jkpo;/ Mq;fpy nkhop> fzpjk; kw;Wk; NkYk; 
,uz;L ghlq;fSf;F jpwikr; rpj;jpAld; xNu jlitapy; 
MW (06) ghplq;fspy; fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu 
(rhjhuzju)g; ghl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; 

   fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; jug; guPl;irapy; 
rfy ghlq;fspYk; (rhjhuz nghJg; guPl;irj; jtpu) xNu 
jlitapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;. (gioa ghltpjhdj;jpd; 
fPo; 03 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUg;gJ NghJkhdjhFk;.) 

4.  njhopy;rhu; jifikfs; njhopy; kw;Wk; njhopy; fy;tp 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gLfpd;w njhopy;El;gf; 
fy;Y}upnahd;wpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopy;rhu; jpwik 
(NVQ) Ie;J (05) my;yJ MW (06) kl;lj;jpy; cs;slq;Fk; 
Njrpa njhopy;El;g (fdpa msit) rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;

5.  mDgtk;:

  Fwpj;j Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l ifj;njhopy;rhu; 
epWtdnkhd;wpy; ,uz;L tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; 
tpNrl jifikahf ,Uf;Fk;. 

6. taJ 

  8.1 Mff; Fiwe;j tanjy;iy:18 taJf;F FiwahjpUj;jy;>
 8.2 cr;r tanjy;iy : 30 taJf;F Nkw;glhjpUj;jy;.

(mjw;fika 2003.12.12 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; kw;Wk; 
1991.12.12 Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F gpd;dH gpwe;Js;stHfs; 
khj;jpuk; ,jw;F tpz;zg;gpf;f jifik ngWthu;fs;.)

vOj;J %yg; guPl;irapy; rpj;jpailAk; tpz;zg;gjhupfs; Nju;r;rp 
xOq;Ftupirf;F mika ntw;wplq;fspd; vz;zpf;iff;F mika> 
nghJthd Neu;Kfg; guPl;ir %yk; jifikfs; gupNrhjpf;fg;gl;L 
gjtpf;F Ml;Nru;g;Gr; nra;Jnfhs;sg;gLthu;fs;. 

Nkyjpf tpguq;fs; 05.12.2011 jpfjpapl;l 2253 tu;j;jkhdp 
mwptpj;jypy; nfhLf;fg;gl;Ls;sd kw;Wk; tu;j;jkhdp mwptpg;G 
26.11.2021. tpz;zg;gq;fis miog;gjw;fhd filrp jpfjp 
2021.12.20.

gzpg;ghsH ehafk;
murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsk;

2021.11.30Mk; jpfjp
murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsk;>
nfhyd;dht tPjp> nfhyd;dht.

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd>  
1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D 
vd;Dk; gpuptpd; fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp

ngWkjpkpf;f Mjdnkhd;wpd; Vytpw;gid

fy;Net (179) fpis
fhzpj;Jz;lk;: tlkj;jpa khfhzk; mDuhjGuk; khtl;lj;jpy; fy;Net 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpd; epahahjpf;fj;jpDs;Sk; fy;Net gpuNjr rig 

epahahjpf;fj;jpDs;Sk; tUfpd;w K];eht fpuhk mYtyu; gpupT Jyhd 

,yf;fk; 473 ,Ys;s fy;nkjpaht F.V.P 956 ,y; mike;Js;sJk;> 

epymsitahsu; jiyikajpgjpapd; fhzpj;Jz;lq;fshfg; gpupf;fg;gLk; 

tiuglj;jpy; cs;sJkhd ,y. 60 vDk; fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: fl;blk;> gapu;r;nra;if kw;Wk; vy;yhtw;WlDk; 

Nru;j;J xU Vf;fu;> xU W}l; kw;Wk; gjpide;J Ngu;r;Rf;fs; (A-1, R-1, P-15) 
my;yJ 0.544 n`f;Nlau;fs;. mDuhjGu fhzpg; gjptfj;jpy; LDQ/Q/18/27 
kw;Wk; LDQ/Q/20/92 Mfpa gf;f ,yf;fq;fspd;fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. 

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;fPo; mNj ,lj;jpy; 2021 

brk;gh; 30 Me;jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; njhlq;Ffpd;w gfpuq;f Vyj;jpd; 

%yk; ehd; tpw;gid nra;Ntd;.

Vytpw;gidahdJ> nfhtpl; 19 elg;nghOq;Ff;F ,ire;njhOfp> Rfhjhu 

mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l fLikahd topfhl;LnewpfSf;F ,zq;f 

elhj;jg;gLk;.

jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf -: 2021.10.29 Me; jpfjpa murhq;f 

tu;j;jkhdpiaAk; 2021.10.29 Me; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epA+]; kw;Wk; 

jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;.

Mjdj;Jf;fhd mZFtop -: ,e;j Mjdk;> fyhntt tPjpapy; fy;Net 

fpisapypUe;J 1 fpNyhkPw;wu; njhiytpYk;> `e;Jq;fk re;jpapd; tyJ 

Gwj;jpy; fyhntt tPjpapy; 4.5 fpNyhkPw;wu; njhiytpYk;> Nefk;g` 

re;jpapy; tPjpapd; ,lJ Gwj;jpy; Fwpj;j tPjpia Kd;Ndhf;fpAk; 

mike;Js;sJ. Nefk;g` murhq;f itj;jparhiy kw;Wk; ghlrhiy 

vd;gd tPjpapd; tyJ Gwj;jpy; mike;Js;sd.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw - Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba 

nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j Ntz;Lk;

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10% 

2.  cs;@ujpfhurigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thpapd; 01%
3.  tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) 

Vytpw;gidahsh; juF

4. vOJtpidQu; kw;Wk; $Teu; fl;lzk; 1000/=
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida tpjpg;gdTfs; 

vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;. 

6. tpw;gidapd; rhd;Wg;gLj;Jiff;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;.

nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fspDs; 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;> ,y. 

75> ikj;upghy Nrdehaf;f khtj;ij > mDuhjGuk; vDk; Kftupf;Fr; 

nrYj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

njhiyNgrp : 0252222498/0252222500
njhiyefy; : 0252235855

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; 

nrYj;jg;glhtpbd;> Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; (10%) 

njhifia kPsr; nrYj;jhJ tpLtjw;Fk;> Mjdj;ij kPs tpw;gid 

nra;tjw;Fk; tq;fp cupj;JilajhFk;.

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; Nkw; Fwpg;gplg;gl;l 

KftupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kd;dwptpj;jypd;wp tpw;gidia epWj;Jtjw;fhd my;yJ ,uj;Jr; 

nra;tjw;fhd cupikia kf;fs; tq;fp nfhz;Ls;sJ.

11/55> Nghf`tj;j> 

FlhGj;fKt> mq;nfhl 

njhiyNgrp: 011 2053286 

072 3207533> 

076 9217329

<.v];. uhkehaf;f> 

ePjpkd;w MizahsUk; 

cupkk;ngw;w Vytpw;gidahsUk;> 

kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk; 

(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

Njrpa fy;tp epWtfk; - k`ufk

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; Nrit epiyaq;fs;> 
rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd czTg; nghUl;fis toq;Fk; toq;Feh;fs;> 

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; MNyhridr; Nrit epiyaq;fisg; gjpT nra;jy;
Njrpa fy;tp epWtdj;jpd; gpd;tUk; JiwfSf;fhf 2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feh;fs;> Nrit 

epiyaq;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; MNyhrid Nrit epWtdq;fisg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  nghUl;fs; toq;Fjy; kw;Wk; NritfSf;fhd toq;Feh;fs; 
  gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;Wk; nghUl;L Njrpa 

fy;tp epWtfj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;Feh;fs; / cw;gj;jpahsh;fs; / Kfth;;fsplkpUe;J gpd;tUk; tifapy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp toq;Feh;fshy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fisr; 

rkh;g;gpj;J gjpT nra;J nfhs;syhk;.

njh. 
,y.

cUg;gbfs;

kPsspf;fg; 
glhj 
njhif 
(&gh)

toq;fy;fs;
01. fhfpjhjpfs; (Ngdh> vOJk; fhfpjq;fs;> fbj ciwfs; 

Nghd;wd)
5>000.00

02. mYtyf cgfuzq;fs; (epow; gpujp ,ae;jpuk;> / O.H.P/  
njhiyefy; ,ae;jpuk; vd;gd)

5>000.00

03. mYtyf cgfuzq;fs; (kuk; kw;;Wk; cUf;Fg; nghUl;fs;) 5>000.00

04. Ma;T$l cgfuzq;fs; 5>000.00

05. E}yf cgfuzq;fs; kw;Wk; E}yf Gj;jfq;fs; 5>000.00

06. kpd;rhu cgfuzq;fs; (njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;;> 
Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> nfrl; ,ae;jpuq;fs; vd;gd)

5>000.00

07. fl;blg; nghUl;fs; (fy;> kzy;> kz; Nghd;wd kw;Wk; 
guhkhpg;Gg; nghUl;fs;) kw;Wk; ePh;f;Foha; cgfuzq;fs;

2>000.00

08. ePh;f;Foha; fUtpfs; (GI kw;Wk; PVC) 2>000.00

09. mr;Rf; fhfpjq;fs;> Nghh;l; tiffs;> kw;Wk; Gifg;glg; 
gpujp jhs;fs;

5>000.00

10. Nlhdh; tiffs; kw;Wk; fzdp hpgd; Nghd;wd 2>000.00

11. xg;nrl; (Offset Printing) mr;rPl;Lg;  nghUl;fs; (ik 
tiffs;> mr;rPl;L jfLfs;;; vd;gd)

2>000.00

12. midj;J tpjkhd lah; kw;Wk; bAg; kw;Wk; gl;lwp tiffs; 2>000.00

13. thfdq;fSf;F F\dpLjy; kw;Wk; fhh;gl; ,Ljy; 2>000.00

14. cztf cgfuzq;fs; (gPq;fhd;> Nfhg;igfs;; vd;gd) 2>000.00

15. rPUilfSf;fhd Jzpfs; 2>000.00

16. ,irf; fUtpfs; 2>000.00

17. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 2>000.00

18. fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs; (nfkuh> nfkuh gl;lwp> 
tPbNah nfkuh> vd;gd)

2>000.00

19. kpd;rhu guhkhpg;Gg; gzpfSf;fhd Njitahd ghfq;fs; 
kw;Wk; kpd;Fkpo; tiffs;

2>000.00

20. rhd;wpjo;fis itf;Fkplk;  
(Certificate Folders, Plastic File vd;gd)

2>000.00

21. lawp mr;rply; kw;Wk; toq;fy; 2>000.00

22. fl;blq;fSf;fhd th;zg; g+r;R tiffs;> fk;gpfs; kw;Wk; 
Vida fl;blg; nghUl;fs;

2>000.00

23. gjpT nra;jYf;fhd gjpT ehlhf;fs; Nghd;wd (XbNah> 
tPbNah> CD jl;Lfs; vd;gd)

2>000.00

24. vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fp vz;nza; tiffs; 2>000.00

25. mYtyf Njhw; ig/ ig tiffs;/ ghPl;ir gzpfSf;Fk; 
gad;gLj;Jk; nfd;t]; ciwfs;

2>000.00

26. njhiyNgrp kw;Wk; fUtpfs; toq;Fjy;/ ,iza 
tiyaikg;G trjpfs; toq;Fjy;

2>000.00

27. tpLjp cgfuzq;fs; (jiyaiz. nkj;ij> Esk;G tiy) 2>000.00

28. fy;tprhh; nkd;nghUs; toq;Feh;fs; 2>000.00

29. Fuy; gjpT kw;Wk; CD gpujpgz;zy; kw;Wk; gjpT nra;jy; 2>000.00

30. g+f; fd;Wfs;> cuk;> g+r;rhbfs; 2>000.00

31. fpUkpehrpdpj; jputq;fs;> if fOTk; jputq;fs; kw;Wk; 
Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (Kff; ftrq;fs;> ifAiwfs;)

2>000.00

Nritfs;
32. rfy tpjkhd mr;R Ntiyfs; 5>000.00

33 Nrjk; tpistpf;Fk; tpyq;F fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs; 2>000.00

34. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 
Nrh;tp]; nra;jy;

2>000.00

35. mYtyf kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;Fg; nghUl;fspd; 
jpUj;jNtiyfs;

2>000.00

36. fzdpfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 2>000.00

37. fl;Gy kw;Wk; nrtpg;Gy cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 2>000.00

38. ghJfhg;G Nritfs; 2>000.00

39. fjT> ad;dy;> jpiur; rPiyfs; ijj;jy; kw;Wk; 
mYkpdpak; Nuypq; nghUj;Jjy;

2>000.00

40. Jzpfisr; ryit nra;jy; 2>000.00

41. ,wf;Fkjp nghUl;fis tpLtpj;jy; kw;Wk; 
JiwKfj;jpypUe;J nfhz;LtUjy;

2>000.00

42. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;>  efy; gpujp ,ae;jpuq;fs; 
b[pl;ly; Lg;spNfl;lh;fspd; jpUj;jNtiyfs;

2>000.00

43. Rj;jpfhpg;G Nritfs; 2>000.00

44. fopTg;nghUs; Rj;jpfhpg;G Kiwikapd; jpUj;jNtiyfs; 2>000.00

45. Clf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 2>000.00

46. epwg; gFg;G tplaq;fs; 2>000.00

47. mr;R ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; 2>000.00

48. njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfis jahhpf;Fk; NghJ 
nrtpg;Gyj;jpw;F Njitahd cgfuzq;fis thlif 
mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;.

2>000.00

49. njhiyf;fhl;rp tHj;jf tpsk;guq;fs; jahhpg;G kw;Wk; 
tptuz ghlq;fs; jahhpg;G

5>000.00

 1.  Nkw;gb cUg;gbfspy; xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;F gjpT nra;tjhapd; 

,iaGila cUg;gbfSf;F ntt;Ntwhf fl;lzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 2.  tprhhpf;Fk; NghJ gjpyspf;fj; jtWk; my;yJ chpa fhyj;jpy; Njitahd 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;f KbahJ Nghfpd;w my;yJ toq;fg;gl;l 

nghUl;fs; chpa tpguf;Fwpg;Gf;fika my;yJ khjphpAld; xt;thj tifapy; 

,y;yhjtplj;J Kd;dwptpj;jypd;wp mth;fspd; ngah; gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLk;.

 3.  toq;fy;fSf;fhd tpiyfs; ngsjpf jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fsplkpUe;J 

khj;jpuNk Nfhug;gLk;;. vdpDk; Njitf;Nfw;g NtW toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fis NfhUk; kw;Wk; nfhs;tdT nra;Ak; chpikia epWtdk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 4.  nfhLg;gdTfs; nghUl;fs;/ Nritfis toq;fpajd; gpd;dNu Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 5.  cw;gj;jpahsh;fs; nkhj;j tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; cs;@H gpujpepjpfSf;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

02. Nrit epiyaq;fs;
  Njrpa fy;tp epWtfj;Jf;Fr; nrhe;jkhd thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

rh;tp]; gz;Zjy; vd;gtw;wpw;fhf epWtdj;jpypUe;J 10 fpNyh kPw;wUf;Fs; 

mike;Js;s  Nrit epiya chpikahsh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

(tspr;rPuhf;fpfspd; jpUj;jNtiyfs;> kpd;dpay; jpUj;jNtiyfs;> rf;fu rkr;rPuhf;fk; 

kw;Wk; Nrit Ntiyfs; cl;gl) ,e;j tiffSf;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; 

gbtq;fis epWtdj;jpd; Nfs;tpg; gphptpw;F tUif je;J ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; gjpT nra;J nfhs;Sk; NghJ 5>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

nrYj;Jjy; NtzLk;.

03.  rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd gpd;tUk; czTg; 
nghUl;fis toq;Fk; toq;Feh;fs;

  Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd gpd;tUk; czTg; nghUl;fis 

toq;Fk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 1.  mhprp tiffs;> ghy;kh> rPdp> Njapiy> krhyh J}s;> kpsfha;j; J}s;> kpsFj; 

J}s;> fUthg; gl;il> Vyk; Nghd;w thridj; jputpaq;fs;> Njq;fha; vz;nza; 

kw;Wk; fpoq;F> ntq;fhak;> Njq;fha; Nghd;wd (thuj;jpw;Fj; Njitahd msT 

ruhrhpahf mhprp 200 Kg - 300 kg kl;by;> rPdp 50 kg - 100 kg)
 2.  ,iwr;rp tiffs;> kPd; tiffs;> Kl;il (thuj;jpw;Fj; Njitahd msT ruhrhpahf) 

  ,iwr;rp 50 kg - 100 kg ,ilapy; (Nfhopapiwr;rp)

  kPd; 25 kg – 50 kg ,ilapy; (nfyty;yh> jsgj;> Njhu)

  Kl;il 800 – 1200 ,ilapy;

 3.  Nahfl;> japh;> I]; fpwPk;> tl;byg;gk; Nghd;wd (thuj;jpw;F ruhrhpahf 600 egh;fSf;F)

 4.  kuf;fwp> go tiffs; (thuj;jpw;F xU tifapy; 30 kg – 50 kg ,ilahd msT)

 5.  Ngf;fhp czT tiffs; (Nuhy;];> ngl;b];> gl;lh; Nff;> go Nff;> cOe;J til> 

n`yg;g> gyfhuk;> nfhf;fp];)

 6.  fh]; rpypz;lh; toq;Fjy; (thuj;jpw;F ruhrhpahf 37.5 kg nghpa ,uz;L 

rpypz;lh;fs;)

 epfo;r;rpfspy; ehshe;jk; fye;J nfhs;gth;fspd; vz;zpf;iff;Nfw;g Nkw;gb 
czTg; nghUl;fspd; msTfs; khw;wkilayhk;.

1.  ,jw;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F jq;fshNyNa Rakhfj; jahhpj;Jf;nfhz;l 

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; czT tiffs; kw;Wk; ,iaGila 

czTg;nghUl;fis tpz;zg;gj;jpy; cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;.

2.  gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUl;L kPsspf;fg;glhj 2>000.00 fl;lzk; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

3.  Nkw;gb czTg; nghUl;fis chpa juj;Jld; toq;Fjy; Ntz;Lk;.  eph;zapf;fg;gl;l 

fhy vy;iyf;F ,iaghf Njitahd nghUl;fis toq;fj; jtwpdhy; my;yJ 

nghUl;fs; kw;Wk; czTg; nghUl;fis chpa jukw;witahf toq;fpdhy; 

Kd;dwptpj;jypd;wp mth;fspd; ngah; gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLk;. jukw;w nghUl;fis 

kPs nghWg;Ngw;gJld; mjw;F Fwpj;j juj;Jldhd nghUw;fis kPz;Lk; toq;Fjy; 

Ntz;Lk;. 

4.  jUtpj;jw; fl;lisaplg;gl;l czTg; nghUl;fis k`ufk Njrpa fy;tp epWtfj;jpw;F 

fl;lzk; mwtplhky; Nghf;Ftuj;J nra;jy; Ntz;Lk;.

5.  toq;fg;gLk; czTg; nghUl;fSf;F thuj;jpw;F xU Kiw ,iaGila nfhLg;gdT 

fhNrhiy %yk; nrYj;jg;gLk;.

03. xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
  gpd;tUk; JiwfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fs; 

gpd;tUk; tifapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

njh 
,yf; 
fk;

cUg;gbfs;

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

I. chpj;jhd Jiwfs;
fl;bl eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G

5>000.00

II. kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs; cl;gl 
kpd;rhuk; kw;Wk; njhiyNgrp trjpfisg; guhkhpj;jy; kw;Wk; 
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; kpd; Nkhl;lh;fSf;F fk;gp Rw;Wk; 
Ntiyfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

2>000.00

III. ePh; ,ae;jpuk;> ePH toq;fy; kw;Wk; fopT ePiu ntspNaw;Wk; 
njhFjpAld; njhlh;ghd cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 
kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

2>000.00

IV. tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Fsph;rhjdg; ngl;bfspd; 
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

5>000.00

V. tPLfspy; cgNahfpf;fg;gLk; vhp thA mLg;Gf;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;  kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

2>000.00

VI. Njhl;l Ntiyfs; kw;Wk; epyj;ijr; rPuhf;Fk; Ntiyfs; 2>000.00

VII. gp;uk;Gf; fjpiufis ,ioj;jy;. 2>000.00

 
mbg;gilj; jifikfs;

(i)  ,iaGila Jiwapy; fk;gdpnahd;whf tpahghug; gjpthshplk; gjpT nra;ag; 

ngw;wpUj;jy;

(ii)  ,iaGila Jiwapy; fle;j Mz;by; epiwNtw;wpAs;sij cWjp nra;tjw;fhd 

mDgtk; njhlh;ghd Mtzq;fs;

tpN\l jifikfs;

Nkw;gb (i) ,yf;fj; Jiwf;F fl;bl eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;fhf ICTAD 
epWtdj;jpy; C7 my;yJ mjw;F Nky; juj;jpy; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk; 

fle;j ,uz;L Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; njhlh;ghf cWjpg;gLj;Jk; 

Mtzq;fs; Njit.

 MNyhridr;; Nritfis toq;Fk; epWtdq;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;

 ,iaGila Jiwfs;

(i)  fl;blf;fiy kw;Wk; fhzp rPuikj;jy;> jpl;lkply; kw;Wk; tbtikj;jy; ,jw;Fg; gjpT 

nra;J nfhs;Sk; nghUl;L kPsspf;fg;glhj 5>000.00 fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

mbg;gilj; jifikfs;

(i) murhq;fj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdnkhd;whftpUj;jy;

(ii)  mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; nraw;wpl;lq;fspy; 03 tUlq;fspw;F Nkw;gl;l mDgtk; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fl;blf; fiyapd; fPo; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; epWtdq;fs; 

,yq;if fl;blf; fiyfs; epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nkw;gbj; JiwfSf;fhf jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s epWtdq;fs; mtw;iw cWjp 

nra;tjw;Fj; Njitahd Mtzq;fis gzpg;ghsh; (nghwpapay; Nritfs;) mth;fSf;Fr; 

rkh;g;gpj;jd; gpd; jifik ngWk; ep;Wtdq;fs; me;je;j JiwfSf;fhf ,iaGila 

fl;lzq;fisr; nrYj;jp (kPsspf;fg;glhj) nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpdhy; 

toq;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtj;ijg; g+h;j;jp nra;J gjpT nra;J nfhs;syhk;.

01> 02> 03 kw;Wk; 04 Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; gjpT nra;Ak; nghUl;L Njitahd 
epge;jidfs;

  01Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; cs;s xt;nthU toq;fy; nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf 

gjpT nra;J nfhs;Sk; nghOJ toq;Feh;fshy; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtj;ij ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; (xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; 

ntt;Ntwhd tifapy;) 03Mk; ,yf;f rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd czTg; 

nghUl;fs; toq;Fk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;Sk; nghOJ toq;Feh;fshy; 

jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 02Mk; 

,yf;f Nrit epiyaq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; 

gbtq;fis Nfs;tpg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; 04Mk; ,yf;f 

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; MNyhrid Nrit epWtdq;fis gjpT nra;J nfhs;tjw;Fj; 

Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fis nghwpapay; Nrit jpizf;fsj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. xg;ge;jf;fhuh;fs; / MNyhrid Nrit epWtdq;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;Sk; NghJ mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fSf;F 

kl;LNk tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

  toq;Feh;fshy; jahhpj;Jf;nfhs;Sk; tpz;zg;gg; gbtq;fspd; gp;d;tUk; jfty;fs; 

cs;slf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 (m) tpahghu epWtdj;jpd;  ngah;:

 (M) tpahghu epWtdj;jpd; Kfthp:

 (,)  njhiyNgrp/njhiyefy; ,yf;fk; (nghJ/gpuj;jpNafk;)/ njhiyefy; / 
kpd;dQ;ry; Kfthp:

 (<) gjpT nra;Ak; cUg;gb

 (c) toq;ff;$ba fld; trjp vy;iyfs;

 (v) thp ,yf;fk;

  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fspy; cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;L ifnahg;gkply; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 

fl;lzj;ijj; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;Lfs; (%yg; gpujp) ,y;yhky; rkh;g;gpf;fg;gLk; rfy 

tpz;zg;gq;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;.

  gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfisg; g+Hj;jp nra;Js;s epWtdq;fs; mjid cWjp 

nra;tjw;F %yg; gpujpapd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfspd; Gifg;glg; gp;ujp kw;Wk; 

tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpapd; Gifg;glg; gpujpAd; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;;.

  Nkw;gb 01> 02> 03 kw;Wk; 04Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; cs;s JiwfSf;fhfg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd fl;lzj;ij  

ehl;bd; ve;jnthU ,yq;if tq;fpf; fpisapYk; gzpg;ghsh; ehafk;> fzf;F ,yf;fk; 

607628 vDk; fzf;fpw;F nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l tq;fpg; gw;Wr;rPl;il(%yg; gpujp)  

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. k`ufk Njrpa fy;tp epWtfj;jpw;F 

tUif jUtjhapd; epWtdj;jpDs; mike;J ,yq;if tq;fp fpisapd; Clhf 

cq;fsJ Njitapid ,yFthf epiwNtw;wpf; nfhs;s KbAk;. (fhRf; fl;lisfs; 

%yk; nrYj;jg;gLk; nfhLg;gdTfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ)

xt;nthU Jiwf;fhfTk; gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; 

~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd;tUk; tifapy; jhk; gjpT nra;J 

nfhs;Sk; Jiwia njhlh;gpy; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

i)  toq;Feh;fs; - toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisf; Fwpg;gpl;L gzp kw;Wk; njhlh; 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. (cjhuzkhf 01 - 01 - fhfpjhjpfs;)

ii)  Nrit epiyaq;fSf;fhf – Nrit epiyaq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;sy; vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

iii)  rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd czTg; nghUl;fis toq;Ftjw;F - 

rpw;Wz;br;rhiyf;Fj; Njitahd czTg; nghUl;fis toq;Fjy; vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

iv)  xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; ehdhtpj gzpfSf;fhd MNyhridr; Nrit toq;Fk; 

epWtdq;fs; - xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; ehdhtpj gzpfSf;fhd MNyhridr; Nrit 

toq;Fk; epWtdq;fisg; gjpT nra;jy; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l rfy tpz;zg;gg; gbtq;fisAk; ,iaGila Mtzq;fs; rfpjk; 

gpd;tUk; tifapy; ciwfspy; ,l;L 2021.12.04Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;dh; 

fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh; ehafk; (Nfs;tpg; gphpT)> jghy; ngl;b ,y. 

Njrpa fy;tp epWtfk;> 21> i`nyty; tPjp> k`ufk vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ epWtfj;jpd; Nfs;tpg; gphptpw;Ff; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

Njrpa fy;tp epWtfk;>

k`ufk.

2021-12-03
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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;.

njd; khfhzk; - nrg;lk;gh; 2021

kpd;nghwpapayhsh; Nrit epiyak; - mf;Fu];]

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - mf;Fu];]

2021-09-02 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  ngufk> jk;kujdfk> nfn`y;ty> tpN[Jq;fGu - 
Nghgnfhl> tpl;baynfhl

2021-09-05 08.00 - 17.00

nkhj;j :  nahTd; ghyk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  Nydk `py;];
tpepNahfk; :  jpfdN`d> ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy

2021-09-08 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> Gtf;gl Xtpl;l> ntypN`dh

2021-09-09 08.00 - 17.00

nkhj;j :  njjpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nfl;ld;tpy Njapiyj; 
njhopw;rhiy> Nfhjnfhl fy; Miy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  njyp[;[tpy
tpepNahfk; :  8 fZt> gd;fk> jk;ngy;y> njjpafy> njhykhtj;ij> 
Nfhjnfhl Njapiyj; njhopw;rhiy> nfh`{nfhl cl`fd;j> ty;gpl;l> 
ntypfk

2021-09-14 08.00 - 17.00

nkhj;j :  `{ye;jht Njapiyj; njhopw;rhiy> tPg; ]a;l;> B.v];.vk;. 
Milj; njhopw;rhiy> jPfy fy; Miy> nahTd; ghyk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ngahNyd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 
fyfht Njapiyj; njhopw;rhiy> nfhYtj;ij> Fztu;jd Njapiyj; 
njhopw;rhiy> `Pye;jht v];l;Nll;> Nydk `py;];> neg;R+d; Njapiyj; 
njhopw;rhiy> gz;Lfk> Cuty v];l;Nll;
tpepNahfk; :  mfyfl> mf;Fnu];] efuk;> ngufk> ngypnfl;ba> 
jk;kujdfk> jPfy> jpfdN`d> vl;lfl;L Kfyhd> fd;n`y> 
fq;n`y Gjpa> [ddjfk> fynty;ynfhl> fk;gp mba> nfn`y;ty> 
nffpypafk> ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> Nydk cLgpl;ba> 
khuk;g> kpdPgnfhl> epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> nghy;N`d> Nghuk;g> 
Nghunjhl;l> Gtf;gl Xtpl;l> nuypnfhk; mf;Fnu];]> nuypnfhk; fk;gk;> 
jy`fk> ntypN`dh> tpN[Jq;fGu - Nghgnfhl> tpl;baynfhl
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; :
mf;Fu];]

2021-09-17 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  G+Ytd> xupad;l; Milj; njhopw;rhiy> nghJ[dfk - 
fJUthd

2021-09-23 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  mjpfhuptpyfk> mf;FUnfhl> my];tj;ij> c];nfhl

2021-09-24 08.00 - 17.00

nkhj;j :  v];.vy;.v];. Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; :  jpayNg> nfhlgpl;bnjd;d> `pf;nfhl> ,k;Gy;nfhl> 
,d;jpf];N`d

2021-09-27 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  fpupnkl;bnjdpa
tpepNahfk; : vy;fpupa> khunfhl> guJt> gpl;btpyN`d

2021-09-29 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  ntypnfl;ba

2021-09-30 08.00 - 17.00

nkhj;j :  `{ye;jht Njapiyj; njhopw;rhiy> tPg; ]a;l;> B.v];.vk;. 
Milj; njhopw;rhiy> jPfy fy; Miy> nahTd; ghyk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ngahNyd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 
fyfht Njapiyj; njhopw;rhiy> nfhYtj;ij> Fztu;jd Njapiyj; 
njhopw;rhiy> ̀ {ye;jht v];l;Nll;> Nydk ̀ py;];> neg;#d; Njapiyj; 
njhopw;rhiy> gz;Lfk
tpepNahfk; :  mfyfl> mf;Fnu];] efuk;> ngufk> ngypnfl;ba> 
ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij> jk;kujdfk> jPfy> jpfdN`d> vl;lfl;L 
Kfyhd> fd;n`y> fq;n`y Gjpa> [ddjfk> fynty;ynfhl> fk;gp 
mba> nfn`y;ty> nffpypafk> ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 
Nydk cLgpl;ba> khuk;g> kpdPgnfhl> epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> 
nghy;N`d> Nghuk;g> Nghunjhl;l> Gtf;gl Xtpl;l> nuypnfhk; 
mf;Fnu];]> nuypnfhk; fk;gk;> jy`fk> tpN[Jq;fGu - Nghgnfhl> 
tpl;baynfhl

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - njdpaha

2021-09-04 08.00 - 17.00

nkhj;j :  jygyfd;j Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; :  jpf;N`d> gpd;dnfl;ba> nghy;nfhynjd;d - fd;njFk;gu

2021-09-10 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  jk;nkd;dtj;ij
tpepNahfk; :  fy;njhy Gjpa> n`hufy> ,Yf;gpl;ba> Jk;ngTy> 
ntuYt

2021-09-11 08.00 - 17.00

nkhj;j :  jpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nuypnfhk; njdpaha
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  njdpaha v];l;Nll; Gjpa> njdpaha 
v];l;Nll; gioa

2021-09-15 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  mdpd;fd;j> gdpy;fd;j Njapiyj; 
njhopw;rhiy
tpepNahfk; :  ,k;Gy;tuht> cy;ypd;Jtht

2021-09-21 08.00 - 17.00

nkhj;j :  ngtu;ypa> njdpaha M];gj;jpup Gjpa> jpafy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> fgpy v];l;Nll; Flh ePu; kpd;rf;jp epiyak;> ngl;dh> 

,yq;if thndhypf; $l;Lj;jhgdk; - RahjPd njhiyf;fhl;rp> ,yq;if 

thndhypf; $l;Lj;jhgdk;> nuypnfhk; njdpaha

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  Nghnfhil> nft\d;> ePjpkd;wj; njhFjp 

- nfhl;lnghy> njdpaha v];l;Nll; Gjpa> njdpaha v];l;Nll; gioa> 

nlNthdpah Njapiyj; njhopw;rhiy> lanyhf; nfl;lngUt> vd]

hy;tj;ij> n`d;bgu;l;> fd;jpy;ghd> Yk;gpdP Njapiyj; njhopw;rhiy> 

vk;.]P.gP.v];. nfhl;lnghy> et fhkpdP> gRik kiof;fhL> uj;ehaf;f 

Njapiyj; njhopw;rhiy> upr;yd;l;> ]Pj vypa> ]pup]pypa> nuypnfhk; 

nfhl;lnghy> nuypnfhk; ]pq;`uh[> jk;nkd;dtj;ij> tpygl> tpyP 

]%f tu;j;jfk;

tpepNahfk; :  mJnunfju> gl;lhJu> ngtu;ypa fPo; gFjp> ]pnad;lh> 

njdpaha M];gj;jpup> njdpaha efuk; Gjpa> njdpaha efuk; Gjpa> 

jpajht> jpajht GjpaJ> njhk;gnfhil> fy;njhy Gjpa> fq;nfhil> 

nfl;lngUt> nfhlFk;Gu> `pq;Fugdhfy> n`hufy> ,Yf;gpl;ba> 

fYfyN`d> fYfd;j> fpupnty;fk> Nfuy;nfhil> fpupnty;njhy> 

nfh];Nkhju> FUYfy - Uf;ky;aha> nkjnfhl - xyFk;Gu> 

nkNjupgpl;ba> ehjfy> et nfhydpa> ep\;\q;fGu> xyfd;njdpa> 

gy;nyfd;j> n]y;th fd;j> uP.Mu;.I.> Jk;ngTy> tpfhuN`d> tJuht> 

ntuYt

2021-09-22 08.00 - 17.00

nkhj;j :  N`a]; v];l;Nll;
tpepNahfk; :  [hJd;fd;j> f];jhdfytj;ij

2021-09-30 08.00 - 17.00

nkhj;j :  KFZKy;y Flh ePu; kpd; rf;jp epiyak;> ]d; ua;];
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ]P.uP.]P. > ngq;fpuptj;ij> uj;dtpyh
tpepNahfk; :  jpj;njdpa> jptpad;f`N`d> fpupypgd> fpUthd fq;if> 
KFZKy;y

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - nkhutf;f

2021-09-03 08.00 - 17.00

nkhj;j :  tyt;tj;ij
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  vyd; ntypa
tpepNahfk; :  Jd;njhyN`d> tuy;y

2021-09-06 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  Njuq;fy 111 gpatu
tpepNahfk; :  Njuq;fy re;jp> Njuq;fy 11 N]yfpup tpfhiu> Njuq;fy 
48 fUj;jpl;lk;> FUngtpy> fPu;j;jpfk Njuq;fy 1 gpatu> ahg;gza 
ngnj]

2021-09-16 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  k`tpy

2021-09-23 08.00 - 17.00

nkhj;j :  vy;yfhttj;ij
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  jq;nfhYt> gpl;lngj;ju
tpepNahfk; :  nj`pf];Ng> nj`pf];Ng Mjtpy> nj`p];Ng lanyhf;> 
ky;Gjndy;y> u[tj;ij> ]pak;gyhnfhl Nkw;F - fz;zhbKy;y> 
Jd;Nghjpa nj`pf];Ng

2021-09-30 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  nfl;ltytj;ij> epy;tyh Njapiyj; 
njhopw;rhiy> ]jd; `py;
tpepNahfk; :  mygyhnjdpa - Gjpa> mygyhnjdpa - gioa> ghdfy> 
jq;fy> < - jLfpj - kh[{thd> nfhbfhunfhil> khgdhg> Xfd;JN`d 
al;lghdfy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - g];nfhil

2021-09-16 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  gl;lN`d> td]pq;`fd;j

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - ntypfik

2021-09-01 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  uzkJufk

2021-09-05 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  fTld; vy;y> nfhf;khJt Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif 
epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak; gioa> ntypgpl;ba 
re;jp

2021-09-07 08.00 - 17.00

nkhj;j :  Xtu;]P]; ];tp]; gPr; upN]hu;l;> ngy;yd nu[d;]p - jdpahu; 
epWtdk;> ]pNyhd; %tp N`hl;ly;> flNyhu fhty;gil> [fh Ng upN]
hu;l;> Netp tpyh - kpup];] JiwKfk;;> kpup];] M];gj;jpup> nguil]; 
N`hl;ly;> uj;dtpyh N`hl;ly; kpup];]> ]d;gPk; N`hl;ly; kpup];]> 
]d;n]l; N`hl;ly; gz;luKy;y> cLgpy kpup];]> ntypfk Ny\u; 
upN]hu;l;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  kdk;Ngup N`hl;ly; - gz;luKy;y> kd;jhu 
upN]hu;l;> kpup];] ngny];> ePu; gk;Gif epiyak; kpup];]

tpepNahfk; :  gz;luKy;y> gz;luKy;y Gjpa> fhfpy;]; Gl; ]pl;b 
kpup];]> kpup];] jpfd> kpup];] JiwKfk;> kpup];] Gjpa> kpup];] 
Gjpa ghlrhiy njhFjp> kpup];] cLgpy> W`{Z J\hup I]; 
njhopw;rhiy> cLgpy [ayj;fk> ntypfk gpuNjr rig> ntypfk gPr; 
upN]hu;l;

2021-09-13 08.00 - 17.00

nkhj;j :  nkhlunfhl fhe;j Njapiy njhopw;rhiy
tpepNahfk; :  muypaN`d nfhf;khJt> guthnjdpa> gl;lnghj;j> 
gj;jyN`d - nty;yhd> `y;yy Gjpa> `y;yytj;ij> fdq;Nf ePu; 
gk;Gif epiyak;> fdq;Nf ePu; J}z; - eytd> nfhf;khJt> ngNdl;bad

2021-09-14 08.00 - 17.00

nkhj;j :  MAu;Ntj N`hl;ly; fg;guj;njhl;l> Nfg; N`hl;ly; Gjpa 
Nfhy;ld; Nfhuy;> nfg; N`hl;ly; tpLjp> nfg; N`hl;ly; ntypfk

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  Ng gPr; N`hl;ly;> nghn`hu njhFjp> 
I]; njhopw;rhiy - ngNyd> ngNyd tl;l uTk> ghNgupad;> ]kU gPr; 
N`hl;ly; ngNyd> ]d; \& N`hl;ly; ntuy ghij

tpepNahfk; :  gl;lty ghNjfk> gl;lty re;jp Gtf;tj;ij> ga;gh];> 
fhfpy;]; Gl;]pl;b> fy;nghf;f> fNyjz;l> FUngtpy ]{dhkp> FUngtpy 
flngj;j> Fk;gy;fk> F\;luh[fy> k` tPjpa gk;Gif epiyak;> 
ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> ngNyd ]kutPu ngy];> gpl;bJt>   
]{g;gpup tu;j;jfj; njhFjp ntypfk> nuypnfhk;> efu rig> ntypfk Ng 
upN]hu;l;> ntypfk N`hl;ly; nrhj;J

2021-09-20 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  gl;lty ghNjfk> gl;lty re;jp Gtf;tj;ij> Fk;gy;fk> 
ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> gpl;bJt

2021-09-24 08.00 - 17.00

nkhj;j :  fdq;Nf Nttytj;ij
tpepNahfk; :  mk;Ngnjhytj;ij fy;yy> lanyhf; af`Yt> 
vl;lk;gf`tpy> fdq;Nf> fdq;Nf nghy;N`d> fdq;Nf tyt;tj;ij> 
fDnfl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy> yq;fh  Nkhl;lu;]; fy;yy> 
epkyt> G`{y;N`d> af`Yt

2021-09-28 08.00 - 17.00

nkhj;j :  KJfKt nuhg; `T]; N`hl;ly;
tpepNahfk; :  [k;Gunfhl ̀ pay;nfhl> kpup];] Gjpa ghlrhiy njhFjp> 
kpup];] cLgpy> KJfKt > KJfKt ky;tj;Jnfhil> KJfKt 
Gjpa> cLgpy [ayj;fk> nty;yf;f

2021-09-30 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  gl;lty ghNjfk> gl;lty re;jp Gtf;tj;ij> Fk;gy;fk> 
ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> gpl;bJt

kpd;nghwpapayhsh; Nrit epiyak; - mk;gyhq;nfhil

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - vy;gpl;b

2021-09-03 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  FUngy;nghy> ty;mk;gfy

2021-09-08 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  gpl;bfy tlf;F

2021-09-13 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  

2021-09-14 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  al;lfy 6tJ  iky; J}z;

2021-09-17 08.00 - 17.00

nkhj;j :  Nlhf;fpNah rPnke;J
tpepNahfk; :  `pg;gd;tj;ij> `pg;gd;fd;j

2021-09-21 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  

2021-09-22 08.00 - 17.00

nkhj;j :  jpypdp fy;Miy
tpepNahfk; :  Vf;fu; 16 njhy  ,`y> vl;lnfhn`hl;l> vl;Nlhuht> 
gl;Ltd;N`d> njhy,`y> etjfy> u[k` tpfhiu khtj;ij> ]pupGu

2021-09-29 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  nge;Njhl;iltj;ij  ,wg;gu; njhopw;rhiy
tpepNahfk; :  mKz> mtpj;jht> nfhYKy;y> ikj;jpuPfk> Kfyd;N`d> 
Xghj

2021-09-30 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - ,e;JUit

2021-09-01 08.00 - 17.00

nkhj;j :  rPd JiwKfk;> njhd; ngh];Nfh> td; tu;y;l; gjdk> 
l;iul;ld; 1> l;iul;ld; 2

tpepNahfk; :  Nghf`gpl;ba> fy;ntn`u> fy;ntn`u gk;Gif epiyak;> 
fl;Ltpy> nfnjy;y> ney;ypnfhl> gjpuh[fk> tTYfy nfNy

2021-09-02 08.00 - 17.00

nkhj;j :  fPy;]; nyhd;luP> ]kd;tpyh> Rw;Wyh rig tbfhyikg;Gr; 
rig> uP vd; uP tpyh> j tpyh> T+d;lghu;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  tuhN`d tyt;t

tpepNahfk; :  mJUnty;y> nuhngy;ynfhl

2021-09-10 08.00 - 17.00

nkhj;j :  ma;lh nge;Njhl;il> nge;Njhl;il gPr; > yp`pdpah ]
u;g;> ]P N]d;l;> n]ny];jpah ru;tNjrk;> n]ud;bg;> lhg; vf;N]hupf;> 
nge;Njhl;il nuypnfhk;> nuf;]pupg; epWtdk; - ,y];Nlh 1

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ];t];jp Miy

tpepNahfk; :  Mjfd;njhl;l> nge;Njhl;il ghyk;> ,y];Nlh> fyghj> 
Nfhk;ky> Xgltj;ij> Rw;Wyh rig

2021-09-14 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  gU];]nfhl

2021-09-15 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  njy;fgynfhl> nfhl;lfpuy> nfhl;Ltnge;jN`d> Flh 
Cuf`> kPf];gpl;ba

2021-09-16 08.00 - 17.00

nkhj;j :  nfg;gpl;ly; yq;fh

tpepNahfk; :  nghuYnfl;ba> fy;JLt> fpuPd; fhu;l;d;> `Gufy> 
n`huty> fdN`d;njhl;l> fl;Ltj;ij> k` FUd;j> k`tpy> 
kpup];tj;ij> ghug;Gt> gy;nyFk;Gu> ]py;tu; fhu;l;d;> njhl;lfdj;j> 
JLt> Je;Jt

2021-09-23 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  Xgltj;ij

2021-09-24 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  And];Nfh fpuhkk;
tpepNahfk; :  mNuhuh fpuhkk;> ghd;nty;Jt> ]pdkd; ghu;f; - 2 fZt> 
njl;L[dgja> nfhlfk ]udq;fu> ehjnfhl gyhj;j> tj;Junty

2021-09-27 08.00 - 17.00

nkhj;j :  n]ny];jpah ru;tNjrk;> nuf;]pupg; epWtdk; - ,y];Nlh 1
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ];t];jp Miy
tpepNahfk; :  Mjfd;njhl;l> ,y];Nlh> fyghj> Nfhk;ky

2021-09-30 08.00 - 17.00

nkhj;j :  nfg;gpl;ly; yq;fh

tpepNahfk; :  nghuYnfl;ba> fy;JLt> fpuPd; fhu;l;d;> `Gufy> 
`Gufy ghlrhiy> n`huty> fdN`d;njhl;l> fl;Ltj;ij> k` 
FUd;j> k`tpy> kpup];tj;ij> ghug;Gt> gy;nyFk;Gu> ]py;tu; fhu;l;d;> 
njhl;lfdj;j> JLt> Je;Jt

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - rPdpnfhl

2021-09-05 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  jq;f`tpy> k`Vjz;l> k`nfhl

2021-09-06 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  ,Yf;gpl;ba> nfhupatpy> epd;jhd

2021-09-09 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  njhuy> njhuy Gjpa> nfhuff]; Nghf;Ft> Nuhay; 
Nahfl;

2021-09-10 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  khfy tlf;F

2021-09-11 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  fynfhl> fynfhl gjpa> fy;Jt> FyPnfhl> kfnty>  
]{dhkp 1> ]{dhkp 2> ]{dhkp 3

2021-09-13 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  [agpk 1> [agpk 11> fpupnkl;ba Gjpa> fpupnkl;ba 

2021-09-15 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :  

2021-09-16 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  khJ fq;if nguil];
tpepNahfk; :  > khJt

2021-09-18 08.00 - 17.00

nkhj;j :  Gl;]pl;b
tpepNahfk; :  mlf`dnjhl;l> mq;fdnfl;ba> jYf;fd;j ]{dhkp> 
nfhNgJLt> ept; Nahf; fpuhkk;> g`y khdhd> Gnuhtpld;]; tj;ij> 
jyf`tj;ij> jpyf;fGu Gjpa> jpyf;fGu Gjpa



272021 டிசம்பர் 3 வெள்ளிக்கிழமை 3–12–2021

2021-12-08 08:30-17:00

tpepNahfk; : fuhLt> ept;]pl;b> ngq;fpuptj;ij> Gtf;tj;ij> ud; 
nghf;FZfk

2021-12-14 08:30-17:00

tpepNahfk; :  ghyl;Lt

2021-12-16 08:30-17:00

tpepNahfk; :  jdgj;jptj;ij> nel;nlt;t> ]{y;jhdnfhl

2021-12-17 08:30-17:00

tpepNahfk; :  fy;gKz> fy;gKz 11

2021-12-20 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  ehJfy
tpepNahfk; :  mj;Jlht> gz;lj;juGjpa> khfy;nfhl> Jlht> tl;lnfju

2021-12-27 08:30-17:00

tpepNahfk; :  xf];Ng

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - fk;GWgpl;ba

2021-12-06 08:30-17:00

tpepNahfk; :  kpnjy;yty> nghy;mj;Jnfhil

2021-12-11 08:30-17:00

nkhj;j :  vz;nza;Miy
tpepNahfk; :  ehuq;njdpa

2021-12-11 13:00-15:00

tpepNahfk; :  <upa njhl;l

2021-12-11 15:00-17:00

tpepNahfk; :  <upanjhl;l Gjpa

2021-12-27 08:30-17:00

nkhj;j :  I.]P.]P.> khypk;gl ePu; Rj;jpfupg;G
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  khypk;gl ePu; tpepNahfk;> jyf`nfhl
tpepNahfk; :  khypk;gl tlf;F> ehuq;fy> gQ;Qhjp];]pfk> ntdp 
mf;Fy> nty;y njhl;l ghyk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - Kyl;bahid

2021-12-04 09:30-17:00

nkhj;j :  Flhghd Njapiyj; njhopw;rhiy
nkhj;jkw;Wk;tpepNahfk; :  vn`nyfd;j> vn`nyfd;j Njapiy> 
khtuy Njapiyj; njhopw;rhiy> khtuy nuypnfhk;
tpepNahfk; :  nfhk;gj;jy> `y;f`nghy> fpy;ynjdpa> Flhghd> 
khtuy

2021-12-15 09:00-17:00

tpepNahfk; :  mynfhy njdpa> fk;nkj;jfk> ̀ d;Jfy> nfl;lgyfd;j> 
Gtf;f`N`d

2021-12-21 09:00-11:00

tpepNahfk; :  gy;nynty

2021-12-21 11:00-13:00

tpepNahfk; :  gpl;lty;fKt

2021-12-21 14:00-15:30

tpepNahfk; :  fYtynfl;ba

2021-12-21 15:30-17:30

tpepNahfk; :  njyk;gf`

2021-12-22 09:00-11:00

tpepNahfk; :  ujhnty

2021-12-22 11:00-13:00

tpepNahfk; :  Njthnyfk

2021-12-22 14:00-15:30

tpepNahfk; :  ngy;gKy;y

2021-12-22 15:30-17:30

tpepNahfk; :  gLf;fN`d

2021-12-28 09:00-11:00

tpepNahfk; :  gughKy;y Gjpa

2021-12-28 11:00-13:00

tpepNahfk; :  Nttygpaj;j
Kyl;bahid

2021-12-28 14:00-16:00

tpepNahfk; :  gKDKy;y - gughky;y

kpd; nghwpapayhsh; gpuNjrk; - jq;fhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - mq;Fdnfhyngy];ir

2021-12-01 08:30-17:00

tpepNahfk; :  `guj;ty> n`yfd;j

2021-12-02 08:30-17:00

nkhj;j :  fynkl;ba kPd;gpbf; fpuhkk;> nfhd;Nfhn]d;l;> n]ndhf;>  
]pd`t N`hl;ly;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  `{q;fkn]ukpf;> f`Jt $l;LwT

tpepNahfk; :  vn]l;ya;d;> nghyl;bad> gfpd;f;n`k; ngnj]> 
Nrjpafpupa> njdpa> Nltpl;gPup];> vj;tl;LtGjpa> f[kd;fk> FUnghf;Fz> 
FUnghf;FzGjpa> ̀ hKfd;j> ̀ {q;fk nghyp]; epiyak;> fjpunfhil> 
f`jNkhju - Gjpa> f`jNkhju> f`JtePu;gk;Gifepiyak;> 
nfhuf`nty> NydKy;y> epj`];fk> xUnty;y - Nuft> 
x];fhfpuhkk;> nghFZnfhl> uj;dM];gj;jpup> Utdpfk> jpy;ytjtd> 
thbanfhlGjpa> ntn`ueta> nty;Nyhla> tpfKtGjpa

2021-12-10 08:30-17:00

tpepNahfk; :  mkuJq;fk> ngypmj;jfk> fa;ynty;Nghl;lht> 
nfhn`hk;gf];nts> nkl;bfj;ty> tpN[]pq;`fk

2021-12-14 08:30-17:00

nkhj;j :  fynkl;ba kPd;gpbf; fpuhkk;> n]ndhf;> ]pd`t N`hl;ly;

tpepNahfk; :  FUnghf;Fz> FUnghf;Fz Gjpa> ̀ hKfd;j> f`jNkhju 
- Gjpa> f`jNkhju> jpy;ytjtd> ntn`ueta

2021-12-16 08:30-17:00

tpepNahfk; :  Utdpfk

2021-12-20 08:30-17:00

tpepNahfk; :  gutFk;Gf> gutFk;Gfefuk;> ypad;f];njhl;il ePu; 
tpepNahfk;> ntyd;f`nty

2021-12-21 08:30-17:00

tpepNahfk; :  nghyl;bad> njdpa> vj;tl;LtGjpa> nfhuf`nty

2021-12-23 08:30-17:00

nkhj;j :  jhypfyePu;gk;Gifepiyak;
tpepNahfk; :  mNgN]f;fufk> mNgN]f;fufk Gjpa> tuhaha> ntye;Jt

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - ngypaj;ij

2021-12-11 08:30-17:00

tpepNahfk; :  $unfhyaha> gy;yj;ju> xNfnty]kfp khtj;ij

2021-12-15 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  Flh`Py;yePu;tpepNahfrig
tpepNahfk; :  ngypmj;j jghy;mYtyfk;> Flh`Py;y

2021-12-17 08:30-17:00

tpepNahfk; :  Njj;Jthty> jpavy> kpup];tj;ij>  gytpd;z;zh> 
ntt;jj;j ePu; tpepNahfrig

2021-12-20 08:30-17:00

tpepNahfk; :  gl;banty

2021-12-22 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  mk;gy

tpepNahfk; :  njhyN`d> nfhlFk;Gu Vy tpw;gid fhzp> nfhlFk;Gu 
ePu;tpepNahf rig> ,]{Ugu> fjglNfhty> ]pq;`Gu

2021-12-23 08:30-17:00

tpepNahfk; :  mud;nty Vy tpw;gidfhzp> ka;f;Nuh vf;Nuh>             
]pak;gyhnfhl

2021-12-27 08:30-17:00

tpepNahfk; :  ngypfy;y> ,`yngypfy;y> Flhngjpfk> ENfnty

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - kpj;njdpa

2021-12-04 08:30-17:00

tpepNahfk; :  jtl;laha> Nky;ynfl;b nfhil> Nky;ynfl;bnfhil 
re;jp> ntypgpl;bare;jp

2021-12-06 08:30-17:00

nkhj;j :  ney;dhnfhtpgy `pq;Fu> uj;ky;ty ePu; tpepNahfrig
tpepNahfk; :  jk;gnuy;yGjpa> fhupakbj;j

2021-12-13 08:30-17:00

tpepNahfk; :  mk;gnfhynts> Nfhdnjdpa ghlrhiy> Nfhdnjdpa 
ePu; fUj;jpl;lk;> nfNkfy> Ntfd;djnty

2021-12-21 08:30-17:00

tpepNahfk; :  epfjTy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - jq;fhiy

2021-12-02 08:30-17:00

nkhj;j :  gP.V.vk;.vf;];Nghu;l;> ntspehl;Lr; Nritfs; epAf;jp mYtyfk;> 
cau;fy;tp mikr;R> nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu;Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  khunfhy;ypa ePu;gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; :  nghuYt> fnlhy;nts> fNdty> nfhbfKtaha tj;ij> 
N`dfLt njhopEl;gf; fy;Y}up> nkjfk> khunfhy;ypa> kpahkp Milj; 
njhopw;rhiy> Kyd;aha> nel;nlhy;gpl;ba> gyJLt> gl;banghy> 
gpq;N`d> nuhl;Nl> jYd;d> thbfy> tLkLt> ntypMu> ntypntd;d> 
ya;t;];Nlhf;

2021-12-05 08:30-17:00

nkhj;j :  gP.V.vk;.vf;];Nghu;l;> ntspehl;Lr; Nritfs;epAf;jp mYtyfk;> 
cau;fy;tp mikr;R> nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  khunfhy;ypa ePu;gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; :  nghuYt> fnlhy;nts> fNdty> nfhbfKtaha tj;ij> 
N`dfLt njhopEl;gf;fy;Y}up> fGN`d;fy> nkjfk> khunfhy;ypa> 
kpahkp Milj;njhopw;rhiy> Kyd;aha> nel;nlhy;gpl;ba> gyJLt> 
gl;banghy> gpq;N`d> nuhl;Nl> jYd;d> thbfy> tLkLt> ntypMu> 
ntypntd;d> ya;t;];Nlhf;

2021-12-08 08:30-17:00

nkhj;j :  vy;ngf;];I];> Flhnty;y JiwKfk;> eptpJy> v];.V.]
g;yau;];> ]Tj;yq;fh I]; Miy> ]d;ngf;I];Miy> tpf;fpukuj;d 
I]; Miy
tpepNahfk; :  Flhnty;y [atpf;fpuk kfhtpj;jpahyak;> Flhnty;y 
re;jp> Flhnty;ykj;jpa> ntypnfba

2021-12-09 08:30-17:00

nkhj;j :  k`ntyW `{ZI];
tpepNahfk; :  nkhunfl;bMu> etjpdpGu> g`[;[ht

2021-12-11 08:30-17:00

nkhj;j :  ntspehl;Lr; Nritfs;epAf;jpmYtyfk;> cau;fy;tp mikr;R> 
nyFd; nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  khunfhy;ypa ePu;gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; :  nfhbfKtaha tj;ij> fGN`d;fy> nkjfk> khunfhy;ypa

2021-12-16 08:30-17:00

tpepNahfk; :  `jghd;nfhnly;y

2021-12-29 08:30-17:00

nkhj;j :  fLfjpg;ghijfs;fUj;jpl;lk;ngjpfk
tpepNahfk; :  ngjpfk> fytynfhl> ehky;tj;ij> uhk]pq;`nfhl

2021-12-30 08:30-17:00

nkhj;j :  mYj;nfhil ePu;gk;Gif epiyak;> tpjhud; njdpa ePu;gk;Gif 
epiyak;
nkhj;jkw;Wk;tpepNahfk; :  jyfk
tpepNahfk; :  njkl;ltytj;ij> jk;Gy;ynfhil> jyfk;nghy;jthd> 
tpjhud;njdpa> ty;fk;vypa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; - ty];Ky;iy

2021-12-02 08:30-17:00

tpepNahfk; :  mk;gf`N`d> gpd;njd;d> gpd;njd;dre;jp> funkl;ba> 
Nfhd;f];njd;d> Nfhd;fuN`d> Xglf`njdpa lanyhf; fk;gk;> 
Xglf` njdpare;jp> gpfNyy;y> ty;fk;Ky;y> tJfd;j

2021-12-03 08:30-17:00

tpepNahfk; :  NghtyGjpa> nkjpfk;nfhl> ekneypa> xkhuGjpa

2021-12-03 09:00-14:00

tpepNahfk; :  mfygl> vj;gpl;ba> n`hNunty> fpuk> nkjpfk;nfhl> 
ujdpMu> ujdpMuGjpa

2021-12-06 08:30-17:00

tpepNahfk; :  fy;fZnfhul;Lt> nfhuff`tj;ij> nfFdnjdpa> 
fd;njngj;j - ̀ jNuGl;Lt> k`kbj;j> XYMu> gy;nyfd;j> clnjdpa

2021-12-13 08:30-17:00

tpepNahfk; :  NghjpkYt> fpd;tpFndlanyhf;> uYtgioa

2021-12-28 08:30-17:00

tpepNahfk; :  ,j;jnjkypa> ,j;jnjkypa Gjpa> ]{dPjfk> cLfpuptpy

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gp.ngh.K. mYtyfk;> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 167> khj;jiw tPjp> fhyp. 

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig
(flNyhug; ghJfhg;G kw;Wk; jho;epy mgptpUj;jp  ,uh[hq;f mikr;R)

2022Mk; tUlj;jpw;fhd 
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rigahdJ 2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk;  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;Jnfhs;Sk; nghUl;L tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;wJ.

ehl;by; fhzg;gLk; Covid-19 njhw;Wepiy fhuzkhf tpjpf;fg;gl;Ls;s gazf; fl;Lg;ghLfspd; gpufhuk; gzk; 
nrYj;Jjy; kw;Wk; gjpT nra;jypd; NghJ fPo;f;fhZk; Kiwfis gpd;gw;WkhW NkYk; njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

01.  tpz;zg;gq;fis www.mepa.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpd; Clhf gjptpwf;fk; (Download) nra;J 
nfhs;Sq;fs;

02.  xt;nthU cUgbf;Fk; (nghUl;fs; my;yJ Nritfs;) kPsspf;fg;glhj 1000.00 (Mapuk;) &gh 
tPjkhd fl;lzj;ij fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurigapd; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; 
nghuis mjpNkw;ju fpisapd; 194109 fzf;fpyf;fj;jpw;F Fwpj;j gjpTf; fl;lzj;ij itg;Gr; 
nra;tJld; fhR itg;G gj;jpuj;jpd; ghtidahsh; gpujpia tpz;zg;gj;Jld; fl;lhak; ,izj;jy; 
Ntz;Lk;.

03.  NkYk; fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig jiyikafj;jpy; tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; 
my;yJ gzk; /fhNrhiy Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ fhRf;fl;lis Vw;Wf;nfhs;sy; ,lk;ngw 
khl;lhJ vd;gJk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;gb ,y. 01 %yk; ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gj;ij Nkw;gb ,y. 02 %yk; Fwpg;gplg;gLk; gz itg;Gg; 
gj;jpuj;jpd; ghtidahsh; gpujpAld; gjpTj;jghypy; fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig> ,y.177> ehty 
tPjp> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G -05 vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghy; %yk; my;yJ $hpah; Nritapd; %yk; 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rigapy; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;Wtjw;F gjpT nra;J 
nfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; Njitg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; Vida 
toq;Feh;fsplkpUe;Jk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuj;ij fly;rhh; #oy; 
ghJfhg;G mjpfhurig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. NkYk; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fs; tpiyfisr; 
rkh;g;gpg;gjw;F jtWjy;> NfhUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis chpa Neuj;jpy; toq;fj; jtWjy; kw;Wk; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l khjphpf;fikthf toq;fy;fis Nkw;nfhs;shjpUj;jy; Nghd;w fhuzq;fSf;fhf 
Kd;dwptpj;jypd;wp toq;Feh;fs; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLthh;fs;.

gjptpwf;fk; nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gj;jpuj;ij chpa Kiwapy; g+Hj;jp nra;J mjpfhurigf;F gzk; nrYj;jpa 
gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpahghuk; gjpT nra;Ak; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wld; 2021-12-21Mk; jpfjp; 14.00 
kzpj;jpahyj;jpw;F Kd;dh; tpz;zg;gj;ij gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gp itf;f eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 
Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj  ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~2022 tUlj;jpw;fhf 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

midj;J Mtzq;fspdJk; rhd;WgLj;jpa gpujpfisr; rkh;g;gpj;jy;  kw;Wk; gz itg;G gj;jpuj;jpd; 
ghtidahsh; gpujp fl;lhankd;gJld; KOikaw;w tpz;zg;gg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig 
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

nghJ Kfhikahsh;>

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig>

,yf;fk; 177> ehty tPjp>

ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2554373> 011-2554006 (ePbg;G - 101> 102> 103> 104> 106) my;yJ 011-2554247

njhiyefy;  : 2554173

,izajsk;  : www.mepa.gov.lk

nghUl;fs; Nritfs;

1 mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy; 1 thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; etPdkag;gLj;Jk; 
Nritfs;

2 Nlhzh;> fhh;l;hp[; kw;Wk; fzdp mr;Rg;nghwp 
hpgd; toq;Fjy;

2 thfd jpUj;jNtiyfs; (Nkhl;lhh; thfdk;/
Nkhl;lhh; irf;fps;)

3 fzdp> fzdp mr;Rg;nghwp;> njhiyefy;; 
,ae;jpuk; kw;Wk; mtw;wpd; cjphpg;ghfq;fs; 
toq;Fjy;

3 thfdq;fis thliff;Fg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 
Nrit - Ntd;> nyhwp> g];> bg;gh;> Fork Loft, 
JCB, Boom Truck (rfy fiuNahu khtl;lq;fSk; 
cl;gl)

4 thfdq;fspd; lah; kw;Wk; gw;whpfis 
toq;Fjy;

4 fzdp nkd;nghUs; kw;Wk; tiyaikg;G 
Kiwik guhkhpg;G Nrit

5 fkuh> GPS, njhlh;ghly; kw;Wk; ,yj;jpudpay; 
cgfuzq;fis toq;Fjy;

5 fzdp> fzdp mr;Rg;nghwp> njhiyefy; 
,ae;jpu guhkhpg;Gr; Nrit

6 ghJfhg;G mq;fpfs;;> ghJfhg;G rg;ghj;J> 
ghJfhg;G jiyf; ftrk;> Vida ghJfhg;G 
cilfs;> ifAiw Kff; ftrq;fs;  toq;Fjy;

6 ghJfhg;G Nritfs;

7 vz;nza; cwpQ;Rk; nghUl;fis toq;fy; 
(Absor bent pads/Roll)

7 guhkhpg;Gr; Nritfs; (kpd;dpay;/ ePHf;Foha;/ 
epwg;g+r;R/ryit/ Nkrd;/ jr;R njhopy;fs;)

8 rPUilfs;> ijf;fg;gl;l Milfs;> jiyf; 
ftrq;fs;> mYtyf igfs;> BNrh;l;Lfs; 
toq;Fjy;

8 Jg;GuNtw;ghl;L Nritfs;

9 Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;

9 mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;; 
(F\d; nra;jy;;> nghyp\; gz;zy; kw;Wk; 
jpUj;jNtiyfs;)

10 Ma;T$l ,urhadg; nghUl;fis toq;Fjy; 10 tspr;rPuhf;fpfspd; guhkhpg;Gr; Nrit 

11 gjhiffs;;> nfhb> tpUJfs;;> mwptpj;jy; 
gyif> ngah;g; gyif> kw;Wk; fhl;rpg;gLj;Jk; 
khjphp kw;Wk; rhh;Gila nghUl;fis toq;Fjy;

11 itgt NtiyfSf;fhf mbg;gil trjpfs; 
toq;fy; (kz;lgk;> $lhuk;> xypngUf;fp 
,ae;jpuk;> kpd;gpwg;ghf;fp;> Nkir> fjpiu)

12 mYtyf cgfuzq;fs; toq;Fjy; (kuk;> 
cNyhfk;> kuf;fyit kw;Wk; F\d;)

12 Ma;T$l cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;; 
kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

13 Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;> Rtnuhl;b> 
Jz;Lg;gpuRuk;> Nghd;w Mtzq;fis mr;rpl;L 
toq;Fjy;

13 mYtyfj;ij etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; gFjp 
gphpg;G Ntiyfs;

14 nghypnrf;Ngf;> ifAiw kw;Wk; Rj;jpfhpf;Fk; 
cgfuzq;fis toq;Fjy; (tpsf;FkhW> 
rty;> kz;ntl;b kw;Wk; Vidait)

14 r%f njhlh;ghly; Nritfs; / fpugpf; 
tbtikg;G / cs;slf;fk; vOJjy; / 
,izaj;js tbtikg;G

15 cNyhf jahhpg;Gfis toq;Fjy; (steel/iron 
work)

15 czT toq;Fjy; kw;wk; Nrit eltbf;iffs;

16. RopNahLk; cgfuzq;fs; 16 jq;Fkpl trjpfs;

17 gytifahd fkuh cw;gj;jpfs; / cw;rtq;fis 
xOq;F nra;jy; / Gifg;glk; gpbj;jy;

18 #oy; Kfhikj;Jt MNyhrid Nritfis 
toq;Fjy;

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;;
01. tpz;zg;gjhuhpd; ngah;: ...................................................................................................................................................

02. tpahghu gjptpd; ngah;: ...................................................................................................................................................

 (tpahghu gjpTr; rhd;wpjop;d; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;)

03. tpahghu ];jyj;jpd; Kfthp: ..........................................................................................................................................

04. gjpT nra;ag;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy;fs; cUg;gb ,yf;fk;:

 i. nghUs; toq;fy; cUg;gb ,yf;fk;:. ....................................................................................................................

 ii. Nrit toq;fy; cUg;gb ,yf;fk;:.. ......................................................................................................................

 (chpj;jhd nghUs; kw;Wk; Nrit cUg;gb ,yf;fj;ij njspthff; Fwpg;gpLq;fs;)

05. njhiyNgrp> njhiyefy; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp: ............................................................................................

 i. njhiyNgrp:...............................................................................

 ii. ngf;];:.........................................................................................

 iii. kpd;dQ;ry;:. ...........................................................................

06. jw;NghJ nghUl;fs; toq;Fk; mur epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fs;

 i.  .........................................................................................................................................................................
 ii. .......................................................................................................................................................................
 (fle;j 03 tUl thbf;ifahsh; gl;bay;  - mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpfs; fl;lhakhFk;)

07. tq;fpahsh;fspd; ngah;fs;: .........................................................................................................................

08. gpujhd tpahghu nraw;ghL: .......................................................................................................................

09. Njitahd Ntisfspy;; nrayhw;Wif gpizia rkh;g;gpg;gjw;F cld;gLfpwPuh? Mk;/,y;iy

10. toq;f KbAkhd fld; trjpfs; (fhy vy;iy/njhif):.. ..................................................................

11. ngWkjp Nrh; thp (VAT) gjptpyf;fk;;:................................... .....................................................................

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; rhpahditnadTk;> toq;fg;gLk; nghUs; cUg;gbnahd;wpw;F 
............................... kw;Wk; toq;fg;gLk; Nrit cUg;gbnahd;wpw;F ..................... vd gjpTf; fl;lzkhf &. 
................. njhiff;fhd tq;fp gw;Wr;rPl;L ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

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

gjtp:................................................................................

jpfjp:...............................................................................         ,wg;gh; Kj;jpiu:...........................................................

nghUl;fs;/ Nritfs; toq;FeHfs; kw;Wk; 
nfhs;tdthsHfisg; gjpT nra;jy; -2022

Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk; - Nguhjid

2022Mk; Mz;bDs; ,j;jpizf;fsj;jpd; gpujhd mYtyfk; kw;Wk; khtl;l mYtyfq;fSf;fhf ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhfTk; jpizf;fs cw;gj;jpfisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhfTk; gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gfpd;w mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;FeHfs; epWtdq;fs; KftHfs; mur 
epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhuk; ngw;w mur epWtdq;fs; $l;LwTr; rq;fq;fs; jdpahH epWtdq;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

02.  gpd;tUk; khjphpg; gbtj;jpw;fika A4 jhspy; jhNk jahhpj;j tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ~~gzpg;ghsH ehafk;> 
Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk;> 1095> rpwpkhNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> Nguhjid" vDk; Kfthpf;F 
2021-12-31Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;Fk; tz;zk; gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. 
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~toq;FeHfs; kw;Wk; 
nfhs;tdthsHfisg; gjpT nra;jy; - 2021|| vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  gpd;tUk; ml;ltizapy; ,yf;fk; 01 Kjy; 49 tiu ,yf;fkplg;gl;Ls;s nghUl;fs;/ NritfSf;F tpz;zg;gpf;f 
KbAk; vd;gJld; xd;Wf;F Nkw;gl;litf;F tpz;zg;gpf;f tpUk;GNthH mjw;fhd tpz;zg;gg; gbtj;ijj; 
jdpj;jdpahfj; jahH nra;J midj;J tpz;zg;gq;fisAk; xNu ciwapypl;L mDg;g Ntz;Lk;. midj;J 
tpz;zg;gjhuUk; xt;nthU tplaj;Jf;fhfTk; (kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf) 500.00 &ghitr; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. mf;fl;lzk; ,yq;if tq;fp> Nguhjidf; fpisapd; fzf;F ,yf;fk; 7042612 vd;w Vw;Wkjp 
tptrhag; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; fzf;fpy; itg;gpypl;L> mjd; gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rkHg;gpf;f 
Ntz;Lk;. (fhRf; fl;lisfs;> fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.) midj;J mur epWtdq;fs;> 
$l;Lj;jhgdq;fs;> epiwNtw;wjpfhu rigfs;> $l;LwTr; rq;fq;fs; rKHj;jp kw;Wk; tptrha epWtdq;fs; 
gjpTf; fl;lzj;jpypUe;J tpyf;fspf;fg;gLk;. 

04.  tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;tJk; kWg;gJk; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l gpd;dH Njitg;gLkplj;J gjptpw;Fg;; 
Gwk;ghfTk; tpiykDf;fisf; NfhUk; g+uz chpik ngWiff; FOitr; rhh;e;jJ.

fyhepjp V.gP. `Pd;nfe;j>
Vw;Wkjp tptrha gzpg;ghsH ehafk;>
Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk;
1095> rpwpkhNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> Nguhjid.  

ml;ltiz

th;f;fk;
njh. 

,yf;fk;
nghUl;fs;

t
o
q
;f
y
;f
s
;

01 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitg;ghLfs;

02
mYtyf cgfuzq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuk;/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;/ 
gpujpnaLj;jy; ,ae;jpuk;/ mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; Vidait

03 fzdp kw;Wk; fzdp rhh;e;j Jizg;ghfq;fs; 

04 Gifg;glg; gpujp/ mr;Rg; nghwp/ gpujpnaLj;jy; ,ae;jpuq;fSf;fhd fhh;l;hpr; kw;Wk; Nlhdh;

05 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; (cs;sfk;)

06 fl;Gy/ nrtpg;Gy rhjdq;fs; 

07 jfty; ghpkhw;w cgfuzq;fs; 

08 mYtyf jsghlq;fs; - ku/ cUf;F/ gpsh];bf;/ Vidait 

09 gl;lwp tiffs;; - thfdq;fs;/ Vidait

10 thfd cjphpg;ghfq;fs; 

11 laH kw;Wk; ba+g;

12 ,Uk;Gg; nghUl;fs;/ fl;llg; nghUl;fs; 

13 kpd;Dgfuzq;fs;/ Rtpl;r;/ N`hy;lH];/ gy;g; tiffs;/ Vidait

14 cgfuzq;fs; (kpd;rhu) kpd; tprpwpfs;/ kpd;tpsf;Ffs;/ ntf;fpAk; fpsPdH/ Vidaitfs;

15
gz;iz/ ehw;W Nkilj; Njitg;ghLfs; - cgfuzq;fs;/ ,ae;jpuq;fs;/ fUtpfs;; 
Nghd;wd

16 gz;iz/ ehw;W Nkilj; Njitg;ghLfs;; - epoy; tiyfs; nghypj;jpd; tiffs; 

17
ehw;W Nkilf; fyitj; njhl;bfs; - rhzp cuk;/ Jk;Gr; NrhW/ Mw;W kzy; Nkw;gFjp 
kz; / Coco peat vd;gd

18 ,urhad$l toq;Fjy;fs;> ,urhadg; nghUl;fs;/ cgfuzq;fs; kw;Wk; Vidaitfs; 

19
,wg;gH kw;Wk; Njhy; rhHe;j nghUl;fs;/ ntspf;fs gpuahzg;ig/ mjpfhhp gpuahzg;ig/ 
,wg;gH N`h];/ fk;g+l;];/ kio mq;fp kw;Wk; Vidait

20 kl;ghz;lg; nghUl;fs;/ fz;zhbg; nghUl;fs;/ Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; 

21 Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;/ rtHf;fhuk;/ fpUkp ehrpdpfs; / jLg;Gfs; Vidait 

22 Jzp tiffs; 

23 QhgfhHj;j rpd;dq;fs;

24 ,wg;gH Kj;jpiufs; 

25 ntspf;fs ePh; toq;fy; Kiwik / ePh;g; gk;gpfs;

26 fWth tpijfs; toq;Fjy;

Nr
i
t
f
s
;

27 rpj;jpu Mf;fNtiy (Artwork) cl;gl tpsk;gur; Nrit

28 mr;R Ntiyfs;/ th;z gphpg;G Ntiyfs;/ Gj;jfk; fl;Ljy;

29
ifnaOj;Jg; gpujpfs; vOjy; cl;gl tPbNah jpiug;glk;/ Mtzj; jpiug;glq;fisj; 
jahhpj;jy;

30 fzdp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;Fjy;

31 jpUj;jNtiyfs;;/ rHtp]; nra;jy; -  kpd;Dgfuzq;fs;/ ,ae;jpuhjpfs;

32 jpUj;jNtiyfs;;/ rHtp]; nra;jy; -  Ma;T$l cgfuzq;fs; 

33
jpUj;jNtiyfs;;/ rHtp]; nra;jy; -  (kpd;Dgfuzq;fs;) fzdp/ fzdp mr;R ,ae;jpuk; 
Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;/ efy; gpujp ,ae;jpuq;fs;

34 nfkuh (mirahj/ tPbNah) jpUj;jNtiyfs;;/ rHtp]; nra;jy; 

35 jiutphpg;Gfs; / jpiur;rPiyfs; nghUj;Jjy;

36 tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs; (cs;sf)

37 tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;; (thfdq;fs;)

38 thfd jpUj;jNtiyfs; - ,ae;jputpay;;/ jfu Ntiy/ epwg;g+r;R/ kpd;rhuk; 

39 thfdq;fs; rHtp]; gz;Zjy;

40 fl;ll epHkhzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

41 F\d; Ntiy (mYtyff; fjpiu/ thfd Mrdq;fs; F\d; nra;jy;;)

42 fz;fhl;rp kw;Wk; khehLfs; Vw;ghL nra;jy; kw;Wk; fhl;rpg; nghUl;fs; toq;Fjy;

43 mYkpdpa fl;ll rl;lq;fs;;/ khjphpfs; mikj;jy; 

44 cNyhf Ntiy - fphpy; Ntiy/ Nty;bq; Ntiy/  epoy; tiyf; $lhuq;fis eph;khzpj;jy;

45 Rj;jpfhpg;Gr; Nrit

46 ryitr; Nritfs; (nyhd;l;hp Ntiy)

47
czT tiffs; toq;Fk; Nritfs; (cw;rt kz;lgq;fs;> N`hl;ly;> rpw;Wz;bfs;> 
gfy; czT)

48
fduf ,ae;jpNuhgfuz Nritfs; (nghpa mstpyhd kuq;fis ntl;Ljy;> kz; 
mfo;jy;> tbfhd;fis ntl;Ljy;)

49
kdpj tY Nritfs; (gaph;r;nra;if Fopfis ntl;Ljy;> fd;Wfs; tsh;g;gjw;fhd 
njhl;bfis epug;Gjy;> ghj;jpfis ntl;Ljy; kw;Wk; mikj;jy;> cuk; ,Ljy;> fiyfisg; 
gpLq;Fjy;> ghJfhg;G Ntypfis eph;khzp;j;jy;)

gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;

Vw;Wkjp tptrhaj;; jpizf;fsk; - Nguhjid

nghUl;fs;/ Nritfs; toq;FeHfs; kw;Wk; nfhs;tdthsHfisg;

gjpT nra;Ak; tpz;zg;gg; gbtk; - 2022

01. tHj;jf epWtdj;jpd;/ chpikahshpd; ngaH: ...............................................................................................................
02. tHj;jf Kfthp :- ................................................................................................................................................................
03. njhiyNgrp ,yf;fk; :- ......................................................................................................................................................
04. njhiyefy; ,yf;fk; :-.....................................................................................................................................................
05. kpd;dQ;ry; Kfthp: .............................................................................................................................................................
06. toq;Fk; nghUl;fs;/ Nritfs; (nghUl;fSf;fhd ,yf;fj;ijf; Fwpg;gplTk;)

 I. tpla ,yf;fk; .............................................................................................................................................................

 II. tpla ngaH :- ..............................................................................................................................................................
07. tpahghuk;/ xg;ge;jf;fhuhpd; gjptpyf;fk;: ........................................................................................................................ 
 (gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)
08. gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;Ls;sjh vd;gJ gw;wp: ...............................................................................
09. ntl; thp mwtpl chpik cz;L/ ,y;iy vd;gJ gw;wp:- ..........................................................................................
10. ntl; thp mwtpl chpik ,Ug;gpd; gjptpyf;fk; :- .......................................................................................................
11. toq;f KbAkhd Mff; $ba fld; trjp fhyk;:- .....................................................................................................
12. 2020 kw;Wk; 2021Mk; tUlq;fspy; cs;@uhl;rp epWtdq;fspy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ/ ,y;iy: .....................
 (gjpT nra;jpUe;jhy; mDkjpg;gj;jpuj;jpd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;)

gjpT nra;jy;> gpd;dH nra;ag;glTs;s nfhLf;fy; thq;fy;fSf;fpzq;f rkHg;gpj;Js;s epge;jidfSf;fika 
nraw;gLtjw;F ehd;/ ehq;fs; ,zq;FfpNwd;/ ,zq;FfpNwhk;.

.......................   ............................................................        ...................................................
  jpfjp       tpz;zg;gjhuhpd; ngaH   tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk; 
             (,wg;gH Kj;jpiu)
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mf;fiug;gw;W khefu rig

khefu rigfs; fl;lisr; rl;lk; mj;jpahak; 252 gphpT 212 (M) 
gpufhuk; mf;fiug;gw;W khefu rigf;nfd kjpg;gPL nra;ag;gl;l 
2022 Mk; epjp Mz;Lf;fhd tuT nryT tpguq;fs; cs;spl;l 
epfo;r;rpj;jpl;l tuT - nryTj;jpl;l tiuG 03.12.2021 Mk; 
jpfjpnKjy; 07 jpdq;fSf;F nghJ kf;fs; ghh;itf;fhf 
mf;fiug;gw;W khefu rig mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;snjd 
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

khefu rig> mf;fiug;gw;W
03.12.2021

2022 Mk; Mz;Lf;fhd epfo;r;rpj;jpl;l 

tuT nryTj;jpl;lk;

V.mfkl; ]fp> 

khefu Kjy;th;

jpl;ltl;lkhf Fwpf;fg;gl;Ls;s 
ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd 

tpz;zg;gk; - Ntiyfs; (RFB)
(xU-ciw tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL)

ehL  : ,yq;if

nraw;w;pl;lg; ngah; :  Muk;gepiy Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;lk;

xg;ge;j jiyg;G :  ehlshtpahPjpapy; Rfhjhu epiyaq;fspy; #hpa rf;jpAld; 26 

tsprPuhf;fg;gl;l fg;gw; ruf;F xslj fsQ;;rparhiyfis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;. 

fld; ,y./ fld; ,y./khdpa ,y. : IBRD-88780

RFB Reference No. :  LK-MHNIM-252240-CW-RFB

1. ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if Muk;gepiy Rfhjhu guhkhpg;G 

Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;lj;jpw;fhf epjpaplnyhd;iw ngw;Ws;sJld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

ehlshtpahPjpapy; Rfhjhu epiyaq;fspy; #hpa rf;jpAld; 26 tsp rPuhf;fg;gl;l fg;gw; ruf;F xslj 

fsQ;rparhiyfis eph;khzpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhf xg;ge;jj;jpd; fPohd gzf;nfhLg;gdtpw;fhf 

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

2. ehlshtpahPjpapy; Rfhjhu epiyaq;fspy; #hpa rf;jpAld; 26 tsp rPuhf;fg;gl;l fg;gw; ruf;F xslj 

fsQ;rparhiyfis eph;khzpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nraw;wpl;l 

ngWif FOtpd; rhh;ghf Muk;gepiy Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l 

gzpg;ghsh; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

nyhl; tpsf;fk; %

10%  ,ilepfo;TfSld; 

nghwpapayhshpd; kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l MFnryT 

,yq;if &ghtpy;

nyhl; A ehlshtpahPjpapy; #hpa rf;jpAld; 10 tsp rPuhf;fg;gl;l 

fg;gw; ruf;F xslj fsQ;;rparhiyfis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

47>820>000.00

nyhl; B ehlshtpahPjpapy; #hpa rf;jpAld; 8 tsp rPuhf;fg;gl;l 

fg;gw; ruf;F xslj fsQ;;rparhiyfis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

38>270>000.00

nyhl; C ehlshtpahPjpapy; #hpa rf;jpAld; 8 tsp rPuhf;fg;gl;l 

fg;gw; ruf;F xslj fsQ;;rparhiyfis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

38>270>000.00

3. 2016 [_iy jpfjpaplg;gl;lJk; 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Xf];l; Mfpa khjq;fspy; kPs;jpUj;jg;gl;lJk; 

(~~ngWif xOq;Ftpjpfs;||) cyf tq;fpapd; ~IPF fld; ngWdh;fSf;fhd ngWif xOq;Ftpjpfspy;| 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW tpiykDf;fSf;fhd Nfhhpf;ifnahd;iw ghtpj;J Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

ngWif %ykhf tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; ngWif xOq;Ftpjpfspy; epUzapf;fg;gl;lthW 

midj;J jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; gq;F gw;wyhk;. 

4. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpia ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;  chpj;jhd mjpfhurigfspy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s nghJ 

fk;gdp/gzpafk;/jdpahh; fk;gdp/gq;Flik/Vfchpikahsh; Mfpadtw;wpd; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp 

nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. tpiykDjhuh; xd;W my;yJ mjpfkhd nyhl;fSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykDTld; 

,yq;ifapd; Kd;ida NritehLdhpd; Fwpg;gPl;il Mtzr; rhd;whf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifik Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW.

 

Lot Lot A or Lot B or Lot C Any combination of two lots All three Lots

ICTAD Grade C-4 or above C-3 or above C-3 or above

6. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy Muk;gepiy Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; 

nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W fPNoAs;s Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; mjhtJ 0900 

kzpj;jpahyq;fspypUe;J 1500 kzpj;jpahyq;fs; tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis gHPl;rpf;fyhk;. 

tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ghh;itapLtjw;F khj;jpuk; www.pssp.health.gov.lk  and www.health.gov.lk  
Mfpa ,izajsq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

7. 2021 brk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; 1000 kzpj;jpahyq;fspy; ,yq;if> nfhOk;G-07> jh;kghy 

khtj;ij> 191 Mk; ,yf;fj;jpYs;s N[.Mh;. [ath;jd epiya 3 Mk; khbapd; Muk;gepiy Rfhjhu 

guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; nraw;wpl;l Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWtJld; tsKs;s tpiykDjhuh;fs; 

toq;fy; Njitg;gLj;jy;fspd; njspTWj;jy;fis rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F 

rKfkspj;jy; mtrpakhFk;. 

8. 2021 thu ehl;fspy; brk;gh; 3 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 27 Mk; jpfjp tiuAk; cs;@h; Neuk; 

0900 kzpj;jpahyaq;fspypUe;J 1500 kzpj;jpahyaq;fs; tiuAk; 10>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ ,yq;if tq;fpapd; jg;NuhNgd; 

fpisapy; 7040244 vd;w ,yf;fj;ijAila Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; itg;G 

nra;ag;gLtJld; gw;Wr; rPl;lhdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

9. 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W 1000 kzpj;jpahyaq;fSf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf tpiykDf;fs; 

fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; gfpuq;fkhf 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W 

1000 kzpj;jpahyq;fspy; fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDjhuh;fspd; epakpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; kw;Wk; 

rKfkspf;f tpUk;Gk; Vidath;fspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

10. gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;w cj;juthjkhfTk; Gfo; tha;e;j 

tq;fpapdhy; toq;fg;gl;ljhfTk;pUj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 nyhl; ngWkjp
tpiykDg;gpizapd; 

nry;YgbahFk; fhyg;gFjp

nyhl; A ,yq;if &ghtpy; 500>000 2022 Nk 24 Mk; jpfjpad;W

nyhl; B ,yq;if &ghtpy; 500>000 2022 Nk 24 Mk; jpfjpad;W

nyhl; C ,yq;if &ghtpy; 500>000 2022 Nk 24 Mk; jpfjpad;W

11. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW.

nlhf;lh; N[ vk; lgps;A [aRe;ju gz;lhu

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;

Muk;gepiy Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik tYt+l;ly; nraw; w;pl;lk;>

3 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jd epiyak;

191> jh;kghy khtj;ij

nfhOk;G-07

,yq;if.

njhiyNgrp : +94112680490/ +94 112680540
njhiyefy; : +94112680490
kpd;dQ;ry; : psspmoh.lk@gmail.com
,izajsk; : www.pssp.health.gov.lk 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 
NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;
tpiykDg;
gpizj; 
njhif

ngNrt         
mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;
%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CES/FP/05/
PT/6222(civil)

04 Nos. Cell Fenders for Island 
B/W

30,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/
PT/6240(EL)

120 Nos. Status Indicator Led 
Lamp Assembly for Spreaders

20,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/06/
PT/6243(EL)

100 Nos. Normally Close 
Inductive Proximity Switches for 
JCT Cranes

20,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05PT/ 
6237(EL)

100 Nos. Kokosha Receptacles 
for Reefer Sockets

35,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/
PT/6250(EL)

100 Nos. Reefer Socket Interior 
assembly for Reefer Sockets of 
ECT

40,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6251(EL)

50 Nos. of PG6A Tacho 
Generators for the Transfer 
Cranes of JCT

40,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/20/025

01 No. Automated Computer 
System Monitoring Software 
Tool & Licenses for SLPA

30,000.00 1,000.00 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/20/
PT/07/002

Chemical Suits 40,000.00 1,000.00 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/13/59

Motor Tyres 21.00X25 40 PLY 
Tubeles – 15 Nos.

100,000.00 3,500.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/17/059

35MM2  CU/XLPE/PVC 4 Core 
Power Cables

45,000.00 1,000.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/13/060

100 Nos. Motor Tyres 1000X20 
16 PLY (Cross PLY)

35,000.00 1,000.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 
xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 
rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 
cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 
Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j        Ie;J (5) tUlq;fSf;F 
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 brk;gh; 3 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 
gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk; gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; 
njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

tpiykD mioj;jy; (IFB)
kp`pe;jis gpuNjr rig 

kp`pe;jisapy; jpz;kf;fopT kPs; Row;rp 
nraw;wpl;lj;jpw;fhd epHkhzk; 

1.  kp`pe;jis gpuNjr rigapd; rhHghf> mjd; ngWiff;FOj; jiytH> gpd;tUk; 15.7 kpy;. &gh 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s jpz;kf;fopTfis kPs; Row;rpf;fhd epHkhzq;fspw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whH. 

 epHkhzpg;Gf;fhd fhyk; : 120 ehl;fshFk;. 

I. Construction of Compost yard and stack place Rs. 08 million

II. Construction of Non-Perishable Garbage Storage Center Rs. 2.5 million

III. Construction of Co-Post Warehouse Center Rs. 2.3 million

IV. Construction of water tank and toilet system Rs. 1.3 million

V. Construction of tube wells and pumping station Rs. 1.6 million

2. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; Kiwapd; gpufhuk; ,t;tpiykD Nfhug;gLk;. 

3.  ,t;nthg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> mgfPHj;jpahNdhH 

gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf  ,Ug;gJld; CIDA juk; C5 kw;Wk; C6 (fl;bl epHkhzk; my;yJ fopT 

Kfhikj;Jtk;) ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fj; Njitahd jifikfs; njhlHghd jfty;fs; tpiykDg; 

gbtj;jpd; gphpT 04 kw;Wk; tpiykDj; juTg; gphpT 05 ,Yk; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

5.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> Nkyjpf jfty;fis kp`pe;jis> gpuNjr rigapd; 

jiythplk; thu Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp ,y: 025-2266560 kpd;dQ;ry; : mihinthalesabawa@gmail.com)

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 7>000 ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp 2021 etk;gH 30 Kjy; 2021 

brk;gH 14 tiu 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu kp`pe;jis gpuNjr rigapd; jiythplk; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;syhk;. nfhLg;gdT fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; efy; gpujpfSld; 2021 brk;gH 13Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf rKfkspj;Js;s tpiykDjhuhpd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;. 

8. tpiykDf;fs; 77 ehl;fs; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. (01.03.2021)

9.  midj;J tpiykDf;fSlDk; &gh 200>000.00 ,w;fhd tpiykDg; gpizankhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizakhdJ> 2022 khHr; 29 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. 

jiytH> 

rigapd; ngWiff; FO> 

kp`pe;jisg; gpuNjr rig> 

kp`pe;jis. 
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jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;Gj; jpizf;fsk;

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;Gj; jpizf;fsk; njhlHghf 
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022

01.  njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpw;F> 2022 tUlk; njhlHghf toq;FeHfisg; gjpT 
nra;tjw;fhf> MHtq;fhl;Lk; jFjpAs;s toq;FeHfsplkpUe;J tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  mjd; gpufhuk;> fPNo fhzg;gLk; khjphp tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpw;fikthf A4 jhnshd;wpy;> cq;fshy; jahhpf;fg;gl;L> g+Hj;jp nra;ag;gl;l 
tpz;zg;gg;gj;jpuk;> jkJ tpahghuj;ijg; gjpT nra;j rhd;wpjopd; mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpAld; 2021.12.16 md;W gp.g. 3.30 kzpf;F 
Kd;dH> Nehpy; te;J xg;gilf;fg;glNth my;yJ gjpTj; jghypy; fpilg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU 
njhFjp fPohfTk; xt;nthU cUg;gb njhlHghfTk;> ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fSf;F &. 1000/- %yk; kf;fs; tq;fpapd; efu kj;jpa 
fpisapd; fzf;F ,yf;fk; 176-1001-3-9026228 cila> ~gzpg;ghsH ehafk; njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;Gj; jpizf;fsk;| 
ngahpy; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

epge;jidfs;
1.  mt;thW cq;fshy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; NrHf;fg;gLk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;FeHfisg; gjpT 

nra;jy; - 2022| vdf; Fwpg;gplg;gl Ntz;baJld; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s MNyhridfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F khw;wkhf rkHg;gpf;fg;gLk; 
tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

2.  epHkhzpg;G xg;ge;jf;fhuHfs;  mtw;wpw;F Nkyjpfkhf CIDA epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; gpujpnahd;iwAk; rkHg;gpf;f Ntz;Lk;. fl;blf; 
fiyQHfs;> ,yq;if gl;laf; fl;blf;fiy epWtdj;jpd; cWg;Ghpikiag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. (AIA/FIA) NkYk; fl;blf; fiyQHfs;> 
th];J rh];jpu epGzHfisg; gjpT nra;Ak; rigapy; (Architecture Regisration Board) gjpitf; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;.

3.  midj;J toq;FeHfSk;. jpizf;fsj;jpd; fl;lisfis epiwNtw;wf;$bajhf Nghjpastpy; njhifiaf; ifapUg;gpy; itj;jpUf;f 
Ntz;Lk;.

4.  toq;FeHfs;> ntspehLfspypUe;J nfhz;Ltug;gLk; cgfuzq;fs; njhlHghf ,yq;ifapYs;s mjpfhukpf;f gpujpepjpnahUtnudpy; mJ 
njhlHghf jkJ tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

5.  tpw;gidapd; gpd;duhd NritAk; chpj;jhdjhf epiwNtw;wg;gly; Ntz;Lk;.
6.  ,J njhlHghd Nkyjpf jfty;fis> ,e;j jpizf;fsj;jpd; njhopy;El;g cjtpr; Nrit gphpT njhiyNgrp ,yf;fkhd 011-2327008 %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,izaj;jsk; www.dtet.gov.lk
7.  gjpT nra;J nfhs;sg;glhj toq;FeHfsplkpUe;Jk; ,jw;F Nkyjpfkhf> ,yq;if njhiyNgrp tpguf;nfhj;jpd; Nud;Ngh Ng[];fspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s toq;FeHfsplkpUe;Jk; tpiykDf;NfhUk; chpikia jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsH ehafk; kw;Wk; ngWiff; FO 
nfhz;Ls;s/ nfhz;Ls;sJ.

8.  Fwpj;j Neuq;fspy; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fhj my;yJ Fwpf;fg;gl;l Neuq;fspy; nghUl;fis toq;fy; nra;ahj my;yJ tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpf;Fk; NghJ epge;jidfis kjpf;fhj toq;FeHfspd; gjpT Kd;dwptpj;ypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

nghwpapay; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;Gj; jpizf;fsk;
toq;FeHfisg; gjpT nra;tJ njhlHghd tpz;zg;gk; - 2022

01.  tpahghuj;jpd;/ chpikahshpd; ngaH: .....................................................................................................................................................................

02. Kfthp: ..........................................................................................................................................................................................................................

03. njhiyNgrp ,yf;fk;: 
   

Fax : 

04. kpd; mQ;ry; : 
 

05. tpahghuj;ijg; gjpT nra;Ak; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp (gpujpia ,izAq;fs;): ..............................................................................................

06. jfty;fs; (tpahghuj;jpd; jd;ik): ..........................................................................................................................................................................

07. tFjp ,yf;fk; 1> 3> 5 ,y; midj;J cUg;gbfSf;Fkhd fpl;ba 03 tUlq;fspyhd epjpg; Gus;T:

 (cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fisr; rkHg;gpf;f Ntz;Lk;)

08. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf vjpHghHf;fg;gLk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;:

09. tFjp ,yf;fk;:  

10. cUg;gb ,yf;fk;:  

11. toq;fy;fs; my;yJ Nritfs;: ...............................................................................................................................................................................

12. gpujhd mYtyfk;: .....................................................................................................................................................................................................

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahditnadTk; rhpahditnadTk; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

................................ ......................................
   jpfjp  toq;fy;fs; my;yJ Nritfisg; 
   ngw;Wj; jUgthpd; ifnahg;gk;
   (cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiuia ,Lq;fs;)
gzpg;ghsH ehafk;>
njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;Wtpg;G jpizf;fsk;.

Office use only
1. tpahghuj;jpd; / chpikahshpd; ngaH :-

 cUg;gb vz;zpf;if :  nrYj;jg;gl;l njhif :-   tq;fp / jpizf;fsk; 

jpfjp : ............/........../.............

1. khztH gapw;rp cgfuzq;fs;

 i.  khztH fy;tp gapYk; kw;Wk; fw;gpf;Fk; cgfuzq;fs; 
(itl; NghHl;> fpwPd; NghHl;> Gnwhn[f;lH ,ae;jpuk; 
Nghd;wit> Interactive Smart Board, midj;J 
tifapyhd fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs;.

 ii.  kpd;rhu kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; 
(khztHfisg; gapw;Wtpf;Fk; cgfuzq;fs;)

 iii.  Ntiyj;js ,ae;jpuhjp> ghJfhg;G cgfuz Jiwf;fhd 
MAjq;fs; (ghlj;ijg; gapw;Wtpf;Fk; cgfuzk;)

 iv.  fkj;njhopy; ghlnewpfs; njhlHghd ,ae;jpuhjp kw;Wk; 
gz;lq;fs;.

 v.  Nkhl;lhH thfd> Nkhl;lhH irf;fps; kw;Wk; Kr;rf;fu 
tz;b Jiw njhlHghfj; Njitg;gLk; gapw;rp 
cgfuzq;fs;

 vi.  epyj;ij cgNahfpg;gjw;fhf cgNahfpf;Fk; msit 
cgfuzq;fs;.

 vii.  fl;bl epHkhzpg;Gf; fiy njhlHghd gapw;rp 
cgfuzq;fs;.

 viii.  tspr;rPuhf;fp kw;Wk; FspHrhjdg; ngl;b njhlHghd 
gapw;rp cgfuzq;fs;

 ix.  ngg;hpNfl;bq; njhopy; njhlHghfj; Njitg;gLk; 
cgfuzq;fs;

 x.  Nty;bd; njhopy; njhlHghfj; Njitg;gLk; cgfuzq;fs;

 xi.  nghwpKiwj; njhopy; njhlHghfj; Njitg;gLk; 
cgfuzq;fs;

 xii.  ePHf;Foha; JiwAld; njhlHGw;w cgfuzq;fs;

 xiii.  kpd;rhuk;/ ,yj;jpudpay;/ njhiyj;njhlHG JiwAld; 
njhlHGw;w gapw;rp cgfuzq;fs;.

 xiv.  cw;gj;jpj; njhopy;JiwAld; njhlHGw;w gapw;rp 
cgfuzq;fs;

 xv.  Mil ijj;jy; njhopy;JiwAld; njhlHGs;s gapw;rp 
cgfuzq;fs;.

 xvi.  ghjzp jahhpj;jy; njhlHghd gapw;rp cgfuzq;fs;.

 xvii.  czT njhopy;El;lk; kw;Wk; rikaw;fhuH gphpT 
njhlHghd gapw;rp cgfuzq;fs;.

 xviii.  Fsp&l;bfs; njhlHghfj; Njitg;gLk; gapw;rp 
cgfuzq;fs;.

2. mYtyf fhfpjhjpfs;

 i.  ,wg;gH Kj;jpiu> jpd Kj;jpiu Mfpa Kj;jpiu tiffs;

 ii.  mYtyf fhfpjhjpfs;

 iii.  mYtyf igfs;

3. ,ae;jpuhjpfs;

 i.  fzdp mr;Rg;nghwp> ngf;]; ,ae;jpuk;> ];Nfd; ,ae;jpuk; 
kw;Wk; iftpuy; milahskpLk; ,ae;jpuk; Nghd;wit.

 ii.  fzdp tiyaikg;G kw;Wk; mJ njhlHgpyhd 
JizAWg;Gf;fisg; gOJghHj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

 iii.  ,ae;jpuhjp gOJghHg;G (kpd;rhuk;/ ,yj;jpdpay;/ 
nghwpKiw gOJghHj;jy;/ Ntiyj;js cgfuzq;fs; 
kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;)

 ix.  ghJfhg;G cgfuzq;fs;> jPaizg;G ghJfhg;G cgfuzk; 
kw;Wk; JizAWg;Gf;fis toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; 
GJg;gpj;jy;

 v.  kpd;rhu JizAWg;Gf;fis toq;fy;

4. thfd guhkhpg;G Nritfs;

 i.  mYtyf cgfuzq;fisg; gOJghHj;jy;

 ii.  tpNrl> thfdq;fis etPdkag;gLj;Jk; nraw;ghLfs; 
(,Uf;iffis ftHgd;dy;> khw;wq;fs; nra;a KbAkhd 
,Uf;iffs;> ,Uf;iffis F\dply;> fz;zhbfis 
bd;ll; gz;zy;> fhHgl; Nghd;wit)

 iii.  thfd gOJghHj;jy;/ GJg;gpj;jy;/ cs;sf Rj;jpfhpg;G 
Nghd;wit.

 iv.  thfdq;fSf;fhd ghtidg; nghUl;fs; (laH> gw;whp 
Nghd;wit.)

 v.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisg; gOJghHj;jy; kw;Wk; 
guhkhpj;jy;.

 vi.  Ntiyj;js ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; 
gOJghHj;jy;/ GJg;gpj;jy;

5.  fl;bl epHkhzpg;Gj; Jiw> fl;bl epHkhzpg;G gOJghHg;G 
kw;Wk; mbg;gil trjpfis Nkk;gLj;jy;

 i.  fl;bl guhkhpg;Gr; Nritfs; kw;Wk; fl;blq;fis 
epHkhzpj;jy;

 ii.  tPl;Lj; Njhl;l myq;fhpg;G

 iii.  fl;blq;fspd; cs;NsAk;> Gwj;NjAk; myq;fhpj;jy;

 vi.  fl;blq;fisg; gOJghHj;jy; kw;Wk; rpwpa epHkhzpg;G 
kw;Wk; mtw;wpw;fhd MNyhridr; Nritfs;

 v.  fl;blq;fs;> Ntiyj;jsq;fs; kw;Wk; Ma;T$lq;fspy; 
tahpq; gz;zy;

 vi.  tPjpg; guhkhpg;G kw;Wk; epHkhzpg;G

 vii.  ePHg; gk;gpfis toq;fy;> gOJghHj;jy; kw;Wk; epWty;

 viii.  fl;bl epHkhzpg;Gg; nghUl;fis toq;fy; 
(jpizf;fsq;fs; kw;Wk; ehL KOtJk; tpahgpj;Js;s 
njhopy;El;g/ nghwpapay; fy;Y}hpfSf;fhf)

 ix.  fl;blq;fSf;F tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;fy; 
kw;Wk; epWTjy;

 x.  fl;blq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisg; 
gOJghHj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;.

 xi.  mYkpdpa gphpj;jLg;Gfs; kw;Wk; fjT ad;dy;fis 
toq;fp epWTjy;

 xii.  fl;blq;fspy; jPaizf;Fk; cgfuzq;fis kPs;epug;gy; 
kw;Wk; GJg;gpj;jy;

 xiii.  fl;bl ad;dy; kw;Wk; fjTfs; njhlHghf jpiur;rPiyfs; 
,ly;

 xiv.  kuj;jpdhyhd fjpiufs; kw;Wk; Nkirfis 
gOJghHj;jy;

 xv.  cNyhf mYkhhp kw;Wk; fgHl; gOJghHj;jy;.

 xvi.  ,Uk;G rl;lk; kw;Wk; mYkpdpa fjTfSld; fgHl; 
jahhpj;jy;.

6. Vida Nritfs;

 i.  czT ghdq;fis toq;fy;> Mini food city with Cafeteria 
(,J njhlHghf khtl;l kl;lj;jpy; toq;FeHfs; gjpT 
nra;ag;gLfpwhHfs;)

 ii.  fzdp tiyaikg;gply; kw;Wk; njhiyj;njhlHG 
tiyaikg;ig gOJghHg;gJ njhlHghd Nritfs;.

 iii.  rptpy; nghwpapay; MNyhridr; Nritfs;

 iv.  kpd;rhu kw;Wk; nghwpKiw gl;la nghwpapayhsH Nrit

 v.  ngaHg;gyiffis toq;fy; kw;Wk; epWty;

 vi.  midj;Jtpjkhd mr;rpLk; Ntiyfs; (Gj;jfq;fs;> 
Rtnuhl;bfs;> miog;gpjo;fs;> rhd;wpjo;fs; kw;Wk; 
midj;J b[pl;ly; mr;rpLk; Ntiyfs; kw;Wk; gpsh];bf; 
vOj;Jf;fs; Nghd;wit.)

 vii.  Gifg;glq;fis mr;rply;> mYtyf milahs 
ml;ilfisj; jahhpj;jy;.

 viii.  midj;J tifahd mYtyf cgfuzq;fisAk; 
gOJghHj;jy; (tPl;Lj; jsghlq;fs;> tspr;rPuhf;fp 
,ae;jpuq;fs;> FspHrhjdg; ngl;bfs;> kpd; tprpwpfs;> 
kpd;rhu Nfj;jy;> njhiyfhl;rpg; ngl;b> cs;spl;l 
midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs; 
cs;spl;lit.)

 ix.  itgtq;fSf;fhf czT ghdq;fis toq;fy; (,J 
njhlHghf khtl;l kl;lj;jpy; toq;FeHfs; gjpT 
nra;ag;gLfpd;wdH.)

 x.  gPilfisf; fl;Lg;gLj;jy;.

kl;lf;fsg;G> khtl;l ePjpkd;wpNy. 
1977k; Mz;bd; gpuptply; rl;lk; 21 kw;Wk; 

jpUj;jg;gl;lthwhd rl;l
tpjpfSf;fika gfpuq;f mwptpj;jy;

Kfk;kJ KifjPd; Kfk;kJ wCg;> 

,y.74> re;ij tPjp> 

fhj;jhd;Fb-4.

-- tof;fhsp.
tof;F ,y:- P/224/05

vjpu;.

1. Kfk;kJ ,];khapy; grPu; Kfk;kJ

 Kfk;kJ jhUy; gu`f;> 

 fhrpk; `h[pahu; Nyd;> 

 mugpf; fy;Y}up tPjp> fhj;jhd;Fb-04.

2. Kfk;kJ ,];khapy; grYy; `f; 

 v];.vk;.v];. RYf;fh]; uhd;];Nghl;> 

 gpujhd tPjp> fhj;jhd;Fb-04.

Nkw;Fwpj;j gpuptply; tof;fpd; gpuptply; rl;lk; kw;Wk; jpUj;jg;gl;lthwhd rl;l 

tpjpfSf;fika jhf;fy; nra;ag;gl;l ,t;tof;fpd; eltbf;iffspd; gb efu;j;jg;gl;L 

jPu;g;G toq;f Ntz;ba jpdk; epakpf;fg;gl Ntz;bAs;sjdhy; ,t;tof;fpd; tof;fhsp> 

vjpuhspfs; kw;Wk; Nru;f;fg;gl;l vjpuhspfs; midtUk; ,k;kd;wpw;F vjpu;tUk; 2022.01.27k; 

jpfjpad;W Kw;gfy; 09:00 kzpf;F kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wpy; r%fkspf;FkhW 

,j;jhy; fl;lisaplg;gLfpd;wJ.

vdNt> Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpwj;jtu;fs; midtUk; 2022.01.27k; jpfjpad;W 

jtwhJ kd;wpw;F r%kspf;Fk;gb ,j;jhy; fl;lisaplg;gLfpd;wJ. jtWk; gl;rj;jpy; 

,t;tof;fpd; gpuptply; rl;lj;jpw;F mikthf jPu;g;G toq;fg;gLnkd ,j;jhy; Nkw;Fwpj;j 

jpwj;jtu;fSf;F gfpuq;fkhf mwptpf;fg;gLfpd;wd.

- ePjpkd;wpd; fl;lisg;gb -

jpfjp- 2021.11.24

- vjpuhspfs;.
1.  ,Gwhnyg;ig [pk;rhu;

 fhj;jhd;Fb-06.

2.  Kfk;kJ guPl; esPgh

 fhj;jhd;Fb-06.

3.  mg;Jy; wfPk; gu;rhdh

 fhj;jhd;Fb-06.

4. Kfk;kJ mypahu; rpj;jp mdP]h

 mg;whu; efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

5. Mjk;nyt;it KkPdh ck;kh 

 fhj;jhd;Fb-06.

6.  mfkJ KifjPd; eRWjPd;

 fhj;jhd;Fb-06.

7. Kfk;kJ ,g;whfPk; Kfk;kJ [yPy;

 fhj;jhd;Fb-06.

8. Kfk;kJ mypahu; rpj;jp Kfpypah

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-08.

9. rk;Kd;Fl;b rpj;jp [pkpupah 

 fhj;jhd;Fb-06

10. Kfk;kJ rupT mt;thehr;rp

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

11.  kPuhrhfpG Kfk;kJ whrpf;

 fhj;jhd;Fb-06.

12. mfkJnyt;it rpj;jp [khdpah

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb.

13. rk;RjPd; wrPdh ck;kh

 fhj;jhd;Fb-06.

14.  wk;ohd; Kfk;kJ ig]u;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06.

15. nra;aJ ,g;whfPk; Kfk;kJ fdpgh

 fPr;rhd;gs;sk;> fhq;NfaNdhil.

16. cJkhnyt;it AidjPd;

 fhj;jhd;Fb-06.

17. A+Rg;Gnyt;it kd;R+u;

 fhj;jhd;Fb-06.

18. kPuhrha;T rupdh

 fhj;jhd;Fb-03.

19. wR+y; [D}d; tprpwpah

 fhj;jhd;Fb-06

20. mypahu; A+Rg;nyt;it

 fhj;jhd;Fb-06

21. mypahu; A+Rg; NrFy; mf;gu;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

22.  nra;aJ mfkJ ghap\h

 fhj;jhd;Fb-06.

23.  nra;aJ mfkJ ck;Ky; k]hfPd;

 fhj;jhd;Fb-06.

24.  fr;rp Kfk;kJ KifjPd;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

25.  Kfk;kJ wrPJ g];Y}d;

 fhj;jhd;Fb-06.

26.  Mjk;nyg;ig Kfk;kJ ,];khapy;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

27.  ,g;whfPk; nyt;it erhu;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

28.  Mjk;ghth Kfk;kJ Kgh];

 fhj;jhd;Fb-06.

29.  nra;aJ mfkJ Kfk;kJ Kghwf;

 fhj;jhd;Fb-06

30. mg;Jy; fuPk; m]Pyh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

31. cJkhnyt;it E}u;Kfk;kJ

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

32.  nrapDyhg;jPd; Kfk;kJ kd;R+u;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

33.  Kfk;kJ kd;R+u; n[srpah

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

34. NrF KifjPd; [D}gh

 fhj;jhd;Fb-06.

35.  NrF KifjPd; n[]Pyh

 fhj;jhd;Fb-06.

36. rpd;dnyg;ig Maprh ck;kh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

37. `gpgh ck;kh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

38. Kfk;kJ rhyp G+kh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

39.  fr;rpKfk;kJ mg;Jy; rkJ 

fPr;rhd;gs;sk;> 

 fhq;NfaNdhil.

40. mg;jy; rkJ rgPf;fh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06. 

41.  kPuhKifjPd; E}u;jPd;

 fhj;jhd;Fb-06.

42. Mjk;ghth Kfk;kJ ig]u;

 fhj;jhd;Fb -06.

43. Mjk;ghth rpj;jp guPdh

 fhj;jhd;Fb -06.)

44.  cJkhnyt;it fjp[h ck;kh 

fhj;jhd;Fb -06.

45. Kfk;kJ `dPgh Rigjh gPd

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

46. mg;Jy; rj;jhu; ghj;jpkh rpj;jhwh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

47. mGgf;fu; Kkpdpah

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06.

48. Kfk;kJ `dpgh Mgpjh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06.

49. Mjk;ghth rpj;jp `gPgh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06. 

50. nts;isak;kh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06. 

51. Kghwf; nksytp

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06>

52. Kfk;kJ mkPu;

 fhj;jhd;Fb -03.

53. K.,.gpu;njs]pah

 fhj;jhd;Fb-03. 

54.  A+Rg;nyg;ig mfkJ KifjPd;

 khu;f;fl; Nuhl;>

 fhj;jhd;Fb-04. 

55. mfkJ KifjPd; cku;M]Pk;

 flw;fiu tPjp>

 fhj;jhd;Fb> 

56. Kfk;kJ ,];khapy; ck;K wgPdh

 flw;fiu tPjp> fhj;jhd;Fb.

57. Kfk;kJ crd; mdprh

 Gjpa fhj;jhd;Fb-06. 

58. Kfk;kJ crd; whgpaj;Js; g]pwpah

 fhj;jhd;Fb-06.

59.  Kfk;kJ rupG Kfk;kJ ,f;ghy; ghth 

Nyd;> 

 fhj;jhd;Fb.

60. Kfk;kJ `dpgh `]Pdh

 fhj;jhd;Fb-06

61.   E}Fnyt;it Kfk;kJ Kghwf; 

`h[p

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

62.  Mjk;ghth `kPjh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06. 

63.  mrdhu;nyt;it rpj;jp e[pkh

 fhj;jhd;Fb-06.

64.   Riykhnyt;it fye;ju;nyt;it 

 fhj;jhd;Fb-06.

65.  KifjPd;ghth rpj;jp guPjh tPtP

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

66. mfk;kJnyt;it fyPkh tPtP 

 fhq;NfaNdhil.

67. mg;Jy; fhju; Kfk;kJ njsgPf;

 fhj;jhd;Fb-06.

68.  cku;nyt;it `gPgh

 12k; tl;lhuk;> fhq;NfaNdhil.

69. cku;nyt;it Map\h

 fhj;jhd;Fb-06.

70. Mjk;ghth Rigjh ck;kh

 fhj;jhd;Fb-06.

71. Kfk;kJ fhrpk; Mupgh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06. 

72.  Mjk;ghth mg;Jy; `kPl;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06. 

73. Kfk;kJ mG+gf;fu; Foe;ij ck;kh

 fhj;jhd;Fb-06.

74. Kfk;kJ mG+gf;fu; Maprh

 fhj;jhd;Fb-06.

75. mG+gf;fu; Maprh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06. 

76. mg;Jy; wFkhd; rpj;jp ku;opah

 fhj;jhd;Fb-06.

77.  A+Rg;nyt;it IDy; Jy;gpfh

 fhj;jhd;Fb-86.

78. Riykhnyt;it rpj;jp wT+gh 

 fhj;jhd;Fb-05.

79. mg;Jy; k[PJ Kfk;kJ yj;jPg;

 fhj;jhd;Fb-06.

80. rhFy; `kPJ Kfk;kJ ryPk;

 fhj;jhd;Fb-06. 

81. mrdhu; K[pdh Ngfk;

 fhj;jhd;Fb-06.

82. mrdhu; Krhjpf;fh

 fhj;jhd;Fb-06.

83. Kfk;kJ wrPJ Kfk;kJ ghW}f;

 fhj;jhd;Fb-04.

84. mfk;kJnyt;it Kfk;kJ [t;gu;  

 gha;Nyd; E}whdpah tPjp> 

 Gjpa fhj;jhd;Fb.

85. Kfk;kJ ,g;whfpk; Kfk;kJ rgPf;

 fhj;jhd;Fb-03.

86. vk;.rp.vk;.Fird;

 fhj;jhd;Fb-06.

87. vk;.gJWjPd;

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

88.  gTrpah

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

89.  rfpJnyt;it nra;dk;Gehr;rp 

 fhq;NfaNdhil-12.

90. Kfk;kJ gJu;jPd; ghw;wpkh Rikah 

 fhj;jhd;Fb -6.

91. rfpJnyt;it nra;aJ tpaj;J 

 ck;kh mg;uh efu;> 

 Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

92. mypahu; k/W}G ehifab> 

 fhj;jhd;Fb.

93.  rfpJnyt;it ikK fjp[h 

 fhj;jhd;Fb-06.

94. A+Rg;Gnyt;it ghj;jpkh wpg;fh 

 fhj;jhd;Fb-06.

95. mg;uh gs;spthay; ek;gpf;if 

 nghWg;ghsu;fs;> mg;uh efu;> 

 Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

96> Kfk;kJ fhrpk; rpj;jp rhypkh 

 fhj;jhd;Fb-06. |

97. Kfk;kJ ,g;whfPk; w];kpyh 

 fhj;jhd;Fb-06.

98.  NrF ,];khapy; ry;`h ck;kh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb-06.

99. igf;fPu; KifjPd; ifWd; ep]h

 fhj;jhd;Fb-06.

100. Kfk;kJ ,g;whfPk; w];kpyh

 mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb -06.

101.  mfk;kJnyt;it Kfk;kJ yj;jPG

 fhj;jhd;Fb-06. 

102. Kfk;kJ K];jgh Kfk;kJ rk;RjPd;

 104> mg;uh efu;> Gjpa fhj;jhd;Fb.

103. ,g;whfpk; kiuf;fhau; mg;Jy; m]P];

 fhj;jhd;Fb-04.

- Nru;f;fg;gl;l vjpuhspfs;
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ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy> mEuhjGuk;

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fjy;
01.  2021.12.24 K.g.10.00 tiu mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPNo 

fhzg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. kUj;Jt cgfuzq;fs;

njhlh; ,y cgfuzk; msT
kPsspf;fg; glhj 

fl;lzk;
Nfs;tpg; gpizg; 

ngWkjp

THA/FN/BME/15/2021 SLIT Lamps With Tonometer 03 1500.00 36>750.00

THA/FN/BME/16/2021 Portable Flexible Bronchoscope 
(Disposable) 02 1000.00 20>000.00

THA/FN/BME/23/2021 Holter Monitoring System 01 1000.00 25>000.00

THA/FN/BME/24/2021 Budde Halo Brain Retractor 
System 01 1000.00 18>000.00

THA/FN/BME/37/2021 Radiation Survey meter 01 2500.00 60>000.00

THA/FN/BME/37-1/2021 Dosi meter 01 2500.00 60>000.00

THA/FN/BME/38/2021 Flexible Cystoscope 01 1000.00 25>000.00

THA/FN/BME/39/2021 Digital Tourniquet 01 1000.00 15>000.00

03.  ,yq;if re;ijff;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; cw;gj;jpahsh;fshy; ngah; Fwpg;gplg;gLk; 
my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F khj;jpuk; ,f;Nfs;tp miog;gpw;fhf rKfkspg;gjw;F jifik 
ngWth;.

04.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J gpujpepjpfSf;F my;yJ ngah; 
Fwpg;gplg;gLgth;fSf;F toq;Feh;fs; rhh;ghf fPo;f;fhZk; Mtzq;fis rkh;g;gpj;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 
KOikahd Nfs;tp Mtzq;fspy; kl;Lk; nghwpaplg;gl;l efy; gpujpAldhd Nfs;tpfs; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 I.  mEuhjGuk;> Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F rkh;g;gpf;fg;gLk; vOj;J %y tpz;zg;gk; xd;W

 II.    mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F Nkw;gb kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W

 III.  tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpnra;ag;gl;l gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy;

 IV.  ,f; Nfs;tpf;F rKfkspg;gjw;fhf mjpfhuk; mspf;fg;gl;l my;yJ mth;fsJ cw;gj;jpfSf;fhf 
Kjd;ikahdth;fshy; cs;@h; gpujpepjpfshf epakpf;fg;gl;lik gw;wp toq;fg;gl;l rhd;wpjo;/fbjnkhd;iw 
rkh;g;gpj;jy;.

 V.  cq;fsJ Nfs;tp ngWkjp &.05 kpy;ypaDf;F Nkw;gbd; 1987 ,y.3 nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; fPo; 
gjpTnra;J ngw;Wf;nfhz;l PCA3 rhd;wpjo;

05.  Ntiy ehl;fspy; 2021.12.03 tiu 2021.12.23 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu mEuhjGuk;> Nghjdh 
itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; ,lk; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng 
,y.025-2222261-63 I mioj;J ePbg;G ,y 121/103 my;yJ 025-2225616 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fzf;fhsh; gzpkidapy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2021.12.24 K.g.10.00 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 
Kbtile;jTld; itj;jparhiyapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; jpwf;fg;gLtJld; Fwpj;j Nfs;tpf;F Kd;duhd 
$l;lk; 2021.12.14 K.g.10.00 ,w;F mEuhjGuk; itj;jparhiyapd; gpujpg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; elj;Jtjw;F 
jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

07.  mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; gzpkidapy; 2021.12.03 Kjy; Nfs;tp Mtzq;fis 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

mEuhjGuk;

fpuhkpa fl;blk; kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;bl
nghUl;fs; ifj;njhopy; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthwhd NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf gpuhe;jpa ngWif FOj;; (04 Mk; tyak;) jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

Ntiyapd; tpguk; ngNrt mlq;fyhd 

kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT 

(kpy;.&gh)

eph;khzf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

CIDA juk; tpiy

kDg;

gpiz 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;

glhj 

fl;lzk;

1. fe;jfhl;by; ahidfSf;fhd 

kpd;rhu Ntypia GzUj;jhgd 

epiyaj;jpy; eph;khzpj;jy;

8.28 63 

 ehl;fs;

rp-7> rp-6 

kw;Wk; rp-5

125>000.00 3>500.00

2 NrdGutpYs;s %d;whe;ju 

kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp 

gapw;rp epiyaj;jpw;fhf 

ahidfSf;fhd kpd;rhu Ntyp 

kw;Wk; ghJfhg;G Ntypia 

re;Jzg;gpl;bapy; gaph; nra;if 

gpuNjrj;jpw;fhf eph;khzpj;jy;

16.92 140 

ehl;fs;

rp-6 kw;Wk; rp-5 254>000.00 6>000.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. ,e;j ngWifapd; fPo; 

epiwNtw;wg;glTs;s Ntiyapd; ngWkjpahdJ(ngNrt ePq;fyhf kw;Wk; Vida thpfs;) 50 kpy;ypad; &ghtpw;F 

FiwthfTs;sjpdhy; > gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk CIDA ju Kd;Dhpikfs; 04/2016(iii)kw;Wk; 03/2020Mfpa ,yf;fq;fisAila 

mur epjp Rw;wwpf;iffspy; eph;zapf;fg;gl;lthW  gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bathW fl;bl eph;khz Jiwapy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

gjpT ngw;wtuhfTk; tpiykDf;fis %Lk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> gjpT 

nra;jyhdJ xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpad;Wk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> ,yq;if nghJ  xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; 

tpiykDjhuh;fs; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. gjpT nra;jypd; %yg;gpujp rhd;wpjohdJ (gprpV-03) tpiykDTld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gprpV-03 rhd;wpjio rkh;g;gpf;fhj ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; ngWifahdJ toq;fg;gl 

khl;lhJ. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy kl;lf;fsg;G> kz;Kid tlf;F gpuNjrk;> gpuNjr nrayfk;> fl;blq;fs; 

jpizf;fsk;> gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfk;> gpujhd nghwpapayhsh; (04 Mk; tyak;) ,lkpUe;J ngw;W> tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

 njhlh;ngz;fs; gpd;tUkhW: 065-2229808. njhiyefy;: 065-2229807

5.  02.12.2021 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.15 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;  NkNyAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> kl;lf;fsg;G> kz;Kid tlf;F gpuNjrk;> 

gpuNjr nrayfk;> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfk;> gpujhd nghwpapayhsh; (04 Mk; tyak;) 

,w;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy;; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

6.  2021.12.16 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; kl;lf;fsg;G> 

kz;Kid tlf;F gpuNjrk;> gpuNjr nrayfk;> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfk;> gpujhd 

nghwpapayhsUf;F (04 Mk; tyak;) gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis mNj Kfthpapy; %ba 

gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;;;;;;;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;Sk; jpfjpapypUe;J 77 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F  my;yJ ePbf;fg;gl;l ve;jnthU 

fhyg;gFjpf;Fk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 09 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

  fl;blq;fSf;fhd gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

  NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bathwhd njhiff;fhftpUj;jy;.

  2022.03.31 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

  ml;ltizapy;/ tpiykDf;Nfhuy; jutpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd xU Kftuhz;ikapdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

Engineer (Mrs) W.A.W. Abayawardena
eph;khz gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)>
fl;blq;fs; jpizf;fsk;>
2Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||>
gj;juKy;y.

Rfhjhu> Nghrid kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;Lf;fhf khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F Njitahd fPo; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fs; 
kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w ,yq;if gpuirfs;> cw;gj;jpahsu;fs;> 
tpepNahf];ju;fs;> toq;Feu;fs;> $l;LwT rq;fq;fs;> gjpT nra;ag;gl;l tu;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; gpujpepjpfsplk; 
,Ue;J 2021.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;.

1. toq;fy;

i. midj;J tifahd mYtyf vOJ nghUl;fs; kw;Wk; midj;J mYtyf cgfuzq;fs;
ii.  fzpdp ,ae;jpuq;fs; cl;gl fzpdp Jizg; nghUl;fs;> cjpupg; ghfq;fs; kw;Wk; mYtyf kpd; 

cgfuzq;fs;> fz;fhzpg;G nfkuh fl;likg;G.
iii. ,wg;gu; Kj;jpiu> ehs; Kj;jpiu> ngau; gyif> tpsk;gug; gyif jahupj;jy; kw;Wk; mr;rpLjy;.
iv. midj;J mYtyf nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf jsghlq;fs;
v. midj;J td;nghUl;fs;> fl;blg; nghUl;fs;> ntl;lg;gl;l gyif> ,wg;gu; fyg;G cw;gj;jpfs;
vi.  Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> tbfhy; J}upif> fopg;giw J}upif> 

nkhg; kw;Wk; Jk;G jiutpupg;G Mfpad) 
vii. midj;J tifahd kpd; cgfuzq;fs;> kpd; fUtpfs; kw;Wk; kpd; Fkpo; Mfpad
viii. Nkhl;lhu; thfd lau;> l;a+g; kw;Wk; kpd;fyk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fis toq;fy;
ix. midj;J tifahd fhyzpfs;
x.  Jg;GuT Efu;Tg; nghUl;fs; (rtu;f;fhuk;> rtu;f;fhu J}s; kw;Wk; jputk;> fpUkp ehrpdp nghUl;fs;> Rj;jk; 

nra;Ak; ,urhadg; nghUl;fs;> thfdq;fs; Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; Mfpad)
xi. Esk;G kw;Wk; Vida g+r;rpf;nfhy;ypg; nghUl;fs; kw;Wk; Esk;G tiy Mfpad
xii.  Mk;Gyd;]; J}f;Fg; gLf;if> js;S tz;b> rf;fu ehw;fhyp> J}f;Fg;gLf;if> Nriyd; ];lhd;l; cl;gl 

midj;J thu;l;Lf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; l;Nuhyp rf;fuk; Nghd;w mjd; cjpupg; ghfq;fs;
xiii. kUj;Jt kw;Wk; rj;jpurpfpr;ir kUj;Jt cgfuzq;fs;> mjd; cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; Efu;T nghUl;fs;
xiv. Ma;T$l cgfuzk;> mjd; cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; Efu;Tg; nghUl;fs; 
xv.  Ma;T$lk;> fjpu;tPr;R gpupT kw;Wk; thu;Lfspd; nraw;ghLfSf;F Njitahd ,urhad nghUl;fs; (cjh.: 

nkjpNyll; ];g;upl;> Ma;T$l nghUl;fs; kw;Wk; vjpu;j;jhf;fk;)
xvi. midj;J itj;jparhiy Mil> rPUilfSf;fhd Jzp> nkfpd;Nlh\; kw;Wk; nurpd;
xvii. ghupa mstpyhd vupthA mLg;G> rh];ghd; cl;gl midj;J rikayiw cgfuzq;fs;
xviii. vy;.gP. Nf]; kw;Wk; vupthA rpypz;lu;
xix. Fg;ig ig> nghypj;jPd; nghUl;fs;;> Fg;ig nfhs;fyd;fs; Mfpad
xx.  kUe;Jfs; ,Lk; mr;rplg;gl;l fhfpj ciw kw;Wk; ngupa msthd cWjpahf fhfpj ciw mr;rply; kw;Wk; 

jahupj;jy; (CT films/ x-ray films safety cover)
xxi.  midj;J tifahd mYkpdpak; nghUl;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs;> fz;zhb 

nghUl;fs; kw;Wk; jz;zPu; tbg;ghd;
xxii. kUe;J> fl;Lj;Jzp> rj;jpurpfpr;ir Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; gy; kUj;Jt Efu;Tg; nghUl;fs; toq;fy;

2. Nritfs;
i.  fzpdp cgfuzq;fs;> fzpdp tiyg;gpd;dy; fl;likg;G kw;Wk; midj;J kpd; mYtyf cgfuzq;fs; 

gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
ii. mYtyf vOJ nghUl;fs; mr;rply;
iii. midj;J kpd; cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;
iv. ePu; Nkhl;lu; kw;Wk; ePu; tpepNahf cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
v. tspr;rPuhf;fp kw;Wk; Fspu;rhjdg; ngl;b gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
vi. ryit ,ae;jpuk;> Jzp cyu;j;Jk; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
vii. ijay; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
viii. fopfhd; mikg;G kw;Wk; fopT ePu; mikg;ig rPuikj;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
ix.  kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;> rPyu; ,ae;jpuk;> kpd; J}f;fp> gpNujq;fis ,Lk; kpf; Fspu;rhjdg; ngl;b> kUe;Jfis 

,Lk; Fspu;rhjdg; ngl;b Nghd;w ghupa msthd kpd; cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;
x. itj;jparhiyf;fhf rikf;fhj czT> rikj;j czT> epfo;r;rpfSf;fhf rpw;Wz;b> ghdq;fs; toq;fy;
xi.  midj;J thfdq;fisAk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; bq;fupd;> tz;zg;g+r;R kw;Wk; kpd; fl;likg;ig gOJghu;j;jy;> 

F\d; Ntiy kw;Wk; mg;N`h];bd; nra;jy; Nghd;w nraw;ghLfs;
xii. midj;J thfdq;fspdJk; ed;dpiyg;gLj;jy;
xiii. jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahupj;jy;
xiv. vupthA mLg;G> nfhjpfyd;> mYkpdpak; rh];ghd;> epyj; juhR Nghd;wit gOJghu;j;jy;
xv.  Mk;Gyd;]; J}f;Fg; gLf;if> js;S tz;b> rf;fu ehw;fhyp Nghd;w itj;jparhiy cgfuzq;fis 

gOJghu;j;jy;
xvi. mYtyf jsghlq;fis gOJghu;j;jy;
xvii. itj;jparhiyf;fhf mOf;Fj; Jzpfis Jitf;Fk; Nrit
xviii.  cupik Nfhuhj rlyq;fis mlf;fk; nra;jy;

3. nfhs;tdT

i.  itj;jparhiyapy; ,Ue;J mfw;wg;gLfpd;w nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;
  cjh.: fz;zhb/ gpsh];bf; Nghj;jy;> gpsh];bf; Nfd;> Nriyd; Nghj;jy;> Njq;fha; rpul;il> vf;];Nu ml;il> 

vf;];Nu ml;ilfis fOtp mfw;wg;gl;l jputq;fs;> itj;jparhiyapy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l gpsh];bf;/ 
gyif cile;j nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;.    

MNyhrid kw;Wk; epge;jidfs;

i. xU cUg;gbf;F Nkw;gl;l vz;zpf;iff;fhf toq;Feu;fSf;F gjpT nra;a KbAk;.

ii.  fPo; jug;gl;Ls;s khjpup tpz;zg;gg;gbtj;jpd;gb jk;khy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis> tu;j;jfg; gjpT 
rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L/ urPJld; 2021.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F Kd;du; 
fpilf;FkhW “jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis” vd;w Kftupf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. ,y;iyNay; iffshy; nfhz;Lte;J ,e;j mYtyfj;jpd; fzf;fhsu; 
mYtyfj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;. 

khjpup tpz;zg;gg; gbtk;

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022 Mk; Mz;L

khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis
1. cw;gj;jp epWtdk;/ tu;j;jfk;/ toq;Feupd; ngau;:-
2. Kftup:-
3. tu;j;jfj;jpd; gz;G (Vf cupik/ tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; vd;gJ gw;wp):-
4. njhiyNgrp ,yf;fk;:-         njhiyefy;; ,yf;fk;:-
5.  gjpT ,yf;fk;:- 
   (ve;j toq;fy;/ cw;gj;jpf;fhf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gij Fwpg;gplTk;)
6. toq;f KbAkhd fld; trjp:-
7. gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy;/ Nrit kw;Wk; mjd; ,yf;fk;:-
8. gjpT fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:-

toq;fy; ,yf;fk;..... /Nrit ,yf;fk; ..... /nfhs;tdT ,yf;fk; ..... ,jw;fhf gjpT nra;Ak;gb Nfhuy; &gh..... 
ngWkjpahd gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;il ,j;Jld; mDg;gg;gl;Ls;sJ.
Nky; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; cz;ikahdJ kw;Wk; rupahdJ vd mwptpf;fpNwd;. VNjDk; ngha;ahd jfty; 
toq;fg;gl;bUe;jhy; gjpT epuhfupf;fg;gl;L uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gij ehd; mwpe;Js;Nsd;. ,j;Jld; tu;j;jfg; 
gjpT rhd;wpjopd; gpujp xd;W ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

...................................                                   tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk;          
    jpfjp                                           cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu:-

     

iii.  tpz;zg;gq;fis ,l;L mDg;Gfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fis gjpT nra;jy; 
- 2022” vd;W Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

iv.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis Fiwe;jgl;rk; 06 thu fhyj;jpw;F fld; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F 
,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

v.  toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gl;lNghJk; 
gjpT nra;ag;glhj ntsp toq;Feu;fsplk; ,Ue;Jk; tpiykDf;fis NfhUk; cupik ,e;j itj;jparhiy 
gzpg;ghsu; trkhdJ vd;gNjhL ve;j fhuzKk; $whJ gjpTf;fhd ve;j xU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfupf;Fk; 
cupik gzpg;ghsu; trkhdJ.

vi.  NfhUfpd;w midj;J nghUl;fisAk; Kiwahf fsQ;rpaj;jpw;F toq;fpa gpd; kw;Wk; Nritfis Kiwahf 
epiwNtw;wpa gpd; khj;jpuk; nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

vii. mwtply; ,d;wp Nghf;Ftuj;J trjpia toq;fy; Ntz;Lk;.

viii.  tpiykDf; Nfhup mDg;Gk;NghJ tpiykDf;fis rku;g;gpf;fhj kw;Wk; rku;g;gpf;fg;gl;l tpiykDf;fSf;F 
nghUl;fis toq;fhj epWtdq;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; (Black List) Nru;f;fg;gLk;.

ix.  xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ij ,e;j itj;jparhiyapd; 
fzf;Fg; gpupTf;F nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk; vd;gNjhL> gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ mjd; 
gpujp xd;iw tpz;zg;gg; gbtj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lis Vw;fg;glkhl;lhJ.

x.  gy cUg;gbfSf;fhf gjpT nra;tjhapd; xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL xt;nthU tpz;zg;gj;JlDk; tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; gjpTf; 
fl;lzj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpia ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; midj;ijAk; xNu 
fbj ciwapy; ,l;L mDg;g Ntz;Lk;.

xi.  Nky; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mz;ikapy; ntspaplg;gl;l Njrpa 
ngWif epWtdj;jpd; mNyhrid kw;Wk; topfhl;ly;fs; njhlu;gpYk; mtjhdk; nrYj;jg;gLk; vd;gij 
NkYk; mwpaj;jUfpNwhk;. 

jiytu;>
gpuhe;jpa ngWif FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy> khj;jis                          2021.11.30
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,yq;if rdehaf> Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f Nritfs;> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G khfhz mikr;R

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;

 (fz;b> khj;jis kw;Wk; Etnuypah khtl;lq;fSf;F)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpfjp: 2021 brk;gH 03

fld;/ khdpa ,y. kw;Wk; jiyg;G fld; 3727 SRI - Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; 2021 brk;gh;; 28

1. Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf ,yq;if rdehaf> Nrhrypr 

FbauR murhq;fkhdJ Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) epjpAjtpiag; ngw;Ws;sJ. ,e;epjpapd; 

xU gFjpahdJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;j nfhLg;gdtpw;fhf gad;gLj;jg;gLk;. Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpapd;  jFjpAs;s mq;fj;Jt ehLfSk; ,t;tpiykDf;Nfhuypy; gq;Fgw;wyhk;.

2. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s (gpuNjr itj;jparhiyfs; kw;Wk; Muk;g Rfhjhu myFfs;) jw;NghJs;s 

fl;blq;fspd; GdUj;jhuz Ntiyfs;> rpy Gjpa eph;khzq;fs; cl;gl;;l eph;khzq;fs; kw;Wk; g+h;j;jpahf;fy; 

Nghd;w gjpide;J NtiyfSf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkp;Ue;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpd; nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; 

(Ntiy nfhs;Nthh;) miof;fpwhh;.

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

nyhl; kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; ngah;
tFjp

1
HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021

(W - 12) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - 

(5 DHC) fz;b khtl;lk;

LOT A - `ryf;f DHC

LOT B - kpdpNg nkhuaha DHC

LOT C- nfhnyhd;nfhl DHC

LOT D - FUe;Jtj;j DHC

LOT E - mk;gf`hngny];] DHC

2
HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021

(W - 13) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 -

(5 PMCU/DH) khj;jis khtl;lk;

LOT A - khjpnghy DHC

LOT B - ehye;j DHC

LOT C - Nyypk;Ng DHC

LOT D - vy;fLt PMCU

LOT E - FUNggpy PMCU

3

HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021
(W - 14) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 -

(5DH)
Etnuypah khtl;lk;

LOT A - Mfugj;jd DHC

LOT B - Nfhzgpl;ba DHC

LOT C - `q;Fud;nfj;j DHC

LOT D - ke;jhuk;Etu DHC

LOT E - nghfte;jyht DHB

3. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;; ngWif topfhl;bfSf;fikthf xU fbj ciwAld; xw;iwf; fl;l 

nray;Kiwf;fika jpwe;j Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; tpiykD Mtzq;fspy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

jFjp tha;e;j ehLfSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sd.

4. gpd;tUk; jifikfSld; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; kl;Lk; ,e;j tpiykDf; Nfhuypy; gq;Fgw;wyhk;.

 m. epjpaply;

 (i)  Kd;ida epjpapay; Mw;Wif – tpiykDjhuhpd; jw;Nghija epjp epiyikia tpgug;gLj;Jtjw;fhf 

fle;j %d;W tUlq;fSf;fhd (2018/2019, 2019/2020 kw;Wk; 2020/2021) fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp 

mwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 (ii)  ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T – tpiykDjhuhpd; (gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fs; 

cl;gl) Mff; Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;thdJ (gpd;tUk; ml;ltiziag; ghh;f;f) 

eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; my;yJ fle;j 3 tUlq;fspy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l xg;ge;jq;fSf;fhf 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l cWjpg;gLj;jg;gl;l nkhj;jf; nfhLg;gdTfshf fzf;fPL nra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf gpuNahfpf;fg;gLk;)

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT) kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1

HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021
(W - 12) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5 DHC) 
fz;b khtl;lk;

LOT A - `ryf;f DHC 45.57

LOT B - kpdpNg nkhuaha DHC 26.06

LOT C- nfhnyhd;nfhl DHC 49.39

LOT D - FUe;Jtj;j DHC 49.60

LOT E - mk;gf`hngny];] DHC 88.64

2

HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021
(W - 13) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 -(5 PMCU/DH) 
khj;jis khtl;lk;

LOT A - khjpnghy DHC 60.42

LOT B - ehye;j DHC 42.93

LOT C - Nyypk;Ng DHC 41.93

LOT D - vy;fLt PMCU 12.93

LOT E - FUNggpy PMCU 17.71

3
HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021
(W - 14) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5DH)
Etnuypah khtl;lk;

LOT A - Mfugj;jd DHC 70.39

LOT B - Nfhzgpl;ba DHC 58.60

LOT C - `q;Fud;nfj;j DHC 59.05

LOT D - ke;jhuk;Etu DHC 59.35

LOT E - nghfte;jyht DHB 66.81

 (iii)  epjpaply; tsk; -  tpiykDjhuh; (Vw;Gilajhf ,Ue;jhy; - gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fs;) 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; jw;NghJ eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fspd; (Lots) epjpapay; 
flg;ghl;L nghWg;Gfs; jtph;j;J ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd nkhj;jj; Njitg;ghlhf my;yJ mjpfkhff; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf 

gpuNahfpf;fg;gLk;)

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT) kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1
HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021
(W - 12) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5 DHC) fz;b khtl;lk;

LOT A - `ryf;f DHC 6.15

LOT B - kpdpNg nkhuaha DHC 5.28

LOT C- nfhnyhd;nfhl DHC 6.67

LOT D - FUe;Jtj;j DHC 6.70

LOT E - mk;gf`hngny];] DHC 11.97

2

HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021
(W - 13) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5 PMCU/DH) 
khj;jis khtl;lk;

LOT A - khjpnghy DHC 8.16

LOT B - ehye;j DHC 6.95

LOT C - Nyypk;Ng DHC 5.66

LOT D - vy;fLt PMCU 3.49

LOT E - FUNggpy PMCU 3.59

3
HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021
(W - 14) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5DH)
Etnuypah khtl;lk;

LOT A - Mfugj;jd DHC 9.50

LOT B - Nfhzgpl;ba DHC 7.91

LOT C - `q;Fud;nfj;j DHC 7.97

LOT D - ke;jhuk;Etu DHC 8.01

LOT E - nghfte;jyht DHB 9.02

 M. mDgtk;

 (i)  ,jidnahj;j jd;ik kw;Wk; msTldhd xg;ge;jq;fs; - tpiykDjhuh; (gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz 

epWtdq;fs; cl;gl – Vw;Gilajhdhy;) ,jidnahj;j cj;Njr Ntiyfspy; fle;j 5 tUlq;fspy; 

jpUg;jpfukhf my;yJ NghJkhd mstpy; xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ ,iz gq;Fjhuuhf my;yJ cg 

xg;ge;jf;fhuuhf Mff;Fiwe;jJ 2 xg;ge;jq;fisahtJ rpj;jpfukhd Kiwapy; gq;Fgw;wp  g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; gq;Fjhuhpd; gq;Nfw;G kjpg;G mjpfkhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

njh. 

,y.

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; 

jiyg;G

njhFjp (LOT)  kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1

HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021
(W - 12) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5 DHC) 
fz;b khtl;lk;

LOT A - `ryf;f DHC 18.23

LOT B - kpdpNg nkhuaha DHC 10.42

LOT C- nfhnyhd;nfhl DHC 19.75

LOT D - FUe;Jtj;j DHC 19.84

LOT E - mk;gf`hngny];] DHC 35.46

2

HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021
(W - 13) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5 PMCU/DH) 
khj;jis khtl;lk;

LOT A - khjpnghy DHC 24.17

LOT B - ehye;j DHC 17.17

LOT C - Nyypk;Ng DHC 16.77

LOT D - vy;fLt PMCU 5.17

LOT E - FUNggpy PMCU 7.09

3

HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021
(W - 14) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5DH)
Etnuypah khtl;lk;

LOT A - Mfugj;jd DHC 28.16
LOT B - Nfhzgpl;ba DHC 23.44
LOT C - `q;Fud;nfj;j DHC 23.62
LOT D - ke;jhuk;Etu DHC 23.74
LOT E - nghfte;jyht DHB 26.72

 Fwpg;G: thbf;ifahsh;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mjhu Mtzq;fisr; (ifaspg;Gf; fbjk;> KbTWj;jy; 

rhd;wpjo;fs; Nghd;wit) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(ii) xU tpiykDjhuh; gy ntw;wpfukhd (Fiwe;j kjpg;gPL nra;ag;gl;l fzprkhd gjpy;fisg; ngWk;) 

tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpj;jhy;> tpiykDjhuhpd; jpwd; kjpg;gPl;Lf; nfhs;ssit kjpg;gPL nra;tjw;F gpd;tUk; 

Njitg;ghLfis tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

• ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T

• epjpapay; tsq;fs;

• xJf;fg;gl Ntz;ba cgfuzq;fs; 

• fskpwf;fg;gl Ntz;ba Mszpapdh;

 KOikahd jfTj;jpwd; jifikfs; tpiykD Mtzq;fspy; tpgug;gLj;jg;gl;Ls;sd.

5. Nkyjpf jftiyg; ngWtjw;Fk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpg;gjw;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) gpd;tUgtUld; 

njhlu;G nfhs;sTk;.

 nraw;wpl;l nghwpayhsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

 Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba> fz;b> ,yq;if.

 kpd;dQ;ry; : eng.piucp@gmail.com
 njhiyNgrp:  0719950258, 081-3154700  kw;Wk; njhiyefy;: 081-2204755

6. Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf> jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fs; gpd;tUtdtw;iw epiwNtw;wy; Ntz;Lk;.

• gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhf tpz;zg;gpj;jy;

 gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

 Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba> fz;b> ,yq;if.

• gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  2021-12-20Mk; jpfjp  gp.g. 3.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; nrYj;jy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G njhFjp (LOT)
xt;nthU njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

(,y. &gh)

HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021
(W - 12) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - 

(5 DHC) fz;b khtl;lk;

LOT A /LOT C /LOT D 5,500.00
LOT B 4,000.00
LOT E 8,000.00

HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021
(W - 13) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 -

(5 PMCU/DH) khj;jis khtl;lk;

LOT A / LOT B  /LOT C 5,500.00

LOT D /LOT E 3,000.00
HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021

(W - 14) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 -

(5DH) Etnuypah khtl;lk;

LOT A /LOT B /LOT C /
LOT D/LOT E 6,500.00

 ,e;jg; gzf; nfhLg;gdit tq;fp tiuthf my;yJ fhrhshpdhy; rhd;wspf;fg;gl;l fhNrhiy %yk; Rfhjhu 

Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; gpujp nraw;wpl;lg;; gzpg;ghshpd; ngaUf;F my;yJ nuhf;fg; gzkhf 

2021-12-27Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

7. cq;fs; tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F:

 gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

 ,y. 106> gs;Nsfk tPjp> mk;gpl;ba> fz;b.

• ,Wjpj; jpdkhd 2021-12-21Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH

• gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s  tpiykDg; gpiz Kwpnahd;Wld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

  (xt;nthU njhFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDg; gbtq;fs; kw;Wk; jdpj;jdpahd tpiykDg; gpiz Kwp)

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT) kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1

HSEP/PIU/CP/W12/01/RB/2021
(W - 12) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - 

(5 DHC) fz;b khtl;lk;

LOT A - `ryf;f DHC 342,000.00

LOT B - kpdpNg nkhuaha DHC 195,000.00

LOT C- nfhnyhd;nfhl DHC 370,000.00

LOT D - FUe;Jtj;j DHC 372,000.00

LOT E - mk;gf`hngny];] DHC 665,000.00

2

HSEP/PIU/CP/W13/02/RB/2021
(W - 13) ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 -

(5 PMCU/DH) khj;jis khtl;lk;

LOT A - khjpnghy DHC 453,000.00

LOT B - ehye;j DHC 322,000.00

LOT C - Nyypk;Ng DHC 315,000.00

LOT D - vy;fLt PMCU 97,000.00

LOT E - FUNggpy PMCU 133,000.00

3

HSEP/PIU/CP/W14/03/RB/2021
(W - 14) ngWif Ntiyfs; - 

Rw;W 2 - (5DH)
Etnuypah khtl;lk;

LOT A - Mfugj;jd DHC 528,000.00

LOT B - Nfhzgpl;ba DHC 440,000.00

LOT C - `q;Fud;nfj;j DHC 443,000.00

LOT D - ke;jhuk;Etu DHC 445,000.00

LOT E - nghfte;jyht DHB 500,000.00

8. rKfkspj;jpUf;Fk; njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; ,Wjp Ntisapd; gpd;du; 

cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

9. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiykD 

gpiz KwpahdJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 148 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

10. tpiykDf;fspd; jahupg;G my;yJ xg;gilg;G njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU fpuar; nryTfs; my;yJ 

nrytpdq;fSf;F kj;jpa khfhz rigapd; Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l 

mKyhf;fy; gphpT vt;tpjj;jpYk; nghWg;ghf khl;lhJ.

11. 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b> ,y. 163> = rq;fuh[ khtj;ij> Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; 

$l;l miwapy;   ,lk;ngWk;.

12. cs;ehl;L tpiykDjhuh;fs; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLtjw;F Kd; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapy; (CIDA) gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;.      2021-12-03
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SC/FR/77/2020, SC/FR/78/2020 &                        
SC/FR/82/2020 Mk; ,yf;fq;fisf; 
nfhz;l kPAau; ePjpkd;w mbg;gil 

cupikfs; kD njhlu;gpyhd 
mwptpj;jiy toq;fy;

2020.02.19 Mk; jpfjpa> (CRTM 1247) 636 Mk; 

,yf;fj;ijf; nfhz;l RTM ,w;F mika 

gjtp cau;T ngw;w ,yq;if nghyp]py; 

ngz; nghyp]; cj;jpNahfj;ju; my;yJ 

nghyp]; cj;jpNahfj;jUf;F>

murpayikg;gpd; fl;Liu 126(2) ,d; 

tpjpfspd; fPo; jkJ kDf;fis njhlu;tjw;F 

kPAau; ePjpkd;wk; kDjhuu;fSf;F xg;Gjy; 

mspj;Js;sij fUj;jpy; nfhs;sTk;;.
2022.03.29 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F> 

nfhOk;G 12> GJf;filapy; kPAau; 

ePjpkd;wj;jpy; Fwpg;gpLtjw;fhf ,e;j kD 

vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;.

,yq;if nghyp]py; ngz; nghyp]; 

cj;jpNahfj;ju; my;yJ nghyp]; 

cj;jpNahfj;juhf jw;NghJ gjtp xd;iw 

tfpf;Fk; $wg;gl;l RTM ,w;F mika gjtp 

cau;T mspf;fg;gl;l ve;j xU jug;Gf;Fk; 

kPAau; ePjpkd;wj;jpy; epYitapy; cs;s 

NkYs;s tbtk; kw;Wk; ,yf;fkplg;gl;l 

mbg;gil cupikfs; kDtpy; Kd;itf;fg;gl;l 

1MtJ gpujpthjp> mjhtJ nghyp];kh 

mjpgu; rp.b. tpf;ukuj;d %yk; toq;fg;gl;l> 

P-2 vd Fwpg;gplg;gl;l> 2020.02.19 Mk; 

jpfjpa> (CRTM 1247) 636 Mk; ,yf;fj;ijf; 

nfhz;l RTM Clhf toq;fg;gl;l 

epakdq;fSf;F rthy;tpLf;fg;gl;l 

kDjhuu;fspy; Nky; ,yf;fkplg;gl;l kD 

njhlu;gpy;> mwptpj;jy; xd;Wf;F 

kDjhuu;fSf;F ePjpkd;wk; NkYk; 

cj;jutpl;lJ. 

nfhOk;G 12> GJf;filapy; ,yq;if kPAau; 

ePjpkd;wj;jpy; 2022.03.29 md;W 

Fwpg;gpLtjw;fhf ,e;j kD vLj;Jf; 

nfhs;sg;gLk; vd;gij fUj;jpy;nfhs;sTk;.

SC FR 124/ 2020 - 
,yf;fj;ij nfhz;l 

kPAau; ePjpkd;w 

mbg;gil cupikfs; 

kD njhlu;gpyhd nghJ 

mwptpj;jiy toq;fy;

2020.02.19 Mk; jpfjpa> 636 kw;Wk;/ my;yJ CRTM 

1247 Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l RTM ,w;F 

mika gjtp cau;T ngw;w ,yq;if nghyp]py; 

ngz; nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; my;yJ 

nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fSf;F>

murpayikg;gpd; fl;Liu 126(2) ,d; tpjpfspd;gb 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

murpayikg;gpd; fl;Liu 12 (1) kw;Wk; 14 (1) 

,d; fPo; Nky; Fwpg;gplg;gl;l tof;if 

kDjhuu ;fSf;F njhlu vLj;Jf; 

nfhs;sg;gl;Ls;sij fUj;jpy; nfhs;sTk;;

,yq;if nghyp]py; ngz; nghyp]; 

cj;jpNahfj;ju;fs; my;yJ nghyp]; 

cj;jpNahfj;ju;fshf jw;NghJ gjtp tfpf;Fk; 

$wg;gl;;l RTM ,w;F mika gjtp cau;T 

mspf;fg;gl;l ve;j xU mjpfhupf;Fk; kPAau; 

ePjpkd;wj;jpy; epYitapy; cs;s NkYs;s tbtk; 

kw;Wk; ,yf;fkplg;gl;l mbg;gil cupikfs; 

kDtpy; jahupf;fg;gl;l 1MtJ gpujpthjp> mjhtJ 

nghyp];kh mjpgu; rp.b. tpf;ukuj;d %yk; 

toq;fg;gl;l> P-7 vd Fwpg;gplg;gl;l> 2020.02.19 

Mk; jpfjpa> 636 kw;Wk;/ my;yJ CRTM 1247 Mk; 

,yf;fj;ijf; nfhz;l RTM Clhf toq;fg;gl;l 

epakdq;fSf;F rthy;tpLf;fg;gl;l kDjhuu;fspy; 

Nky; ,yf;fkplg;gl;l kD njhlu;gpy;> nghJ 

mwptpj;jy; xd;Wf;F kDjhuu;fSf;F ePjpkd;wk; 

NkYk; cj;jutpl;lJ. 

,e;j kDthdJ nfhOk;G 12> GJf;filapy; K.g. 

10f;F kPAau; ePjpkd;wj;jpd; Kd;dpiyapy; 

2022.03.29 md;W thjj;jpw;fhf vLj;Jf; 

nfhs;sg;gLfpwJ vd;gij mwpaj;jUfpNwhk;.   

Rfhjhuk;> Nghrhf;F kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

kNyhpah jLg;G ,af;fk;

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

2022Mk; tUlj;jpd; nghUl;L gpd;tUk; mk;rq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F 
cj;Njrpf;Fk; Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; 
rq;fq;fs; kw;Wk; epajpfs;; rl;l rigfs; cl;gl mur epWtdq;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy;fs;

1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

2. kuj; jsghlq;fs; tPl;LcgNahfg; nghUl;fs; (kuk;> ehhpio> cUf;F> gpsh];jpf;)

3. ngah;g; gyiffs;> ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;

4.  fzdpfs;> fzdp cgfuzq;fs;> fzdp tiyaikg;gply;fs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fs;

5. Nlhdh;> fhh;l;hpr;

6. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfSf;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs;

7. midj;J tifahd fhNghypf; rth;f;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gj; jputq;fs; kw;Wk; J}s;fs;

8. fl;blg; nghUl;fs; (Foha;fs;> epwg;g+r;Rfs;> nghyp\;> jpdh;> thh;dp];)

9. midj;J tifahd thfd gw;wwpfs;

10. midj;J tifahd thfdq;fSf;fhd lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; ba+g; nfhyh;fs;

11.  ,yj;jpud; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; (Fsph;rhjdg; ngl;b> kpd; tprpwpfs;> Nfj;jy; 
kw;Wk; nfhjpfyd;fs;)

12. Copah;fSf;fhd milahs ml;il jahhpj;jy;

13.  kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jpu NtiyfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; gFjpfs; (tspr; 
rPuhf;fk;)

14. ,urhadg; nghUl;fs;

15. Ma;T$l cgfuzq;fs;

16. tspr;; rPuhf;fpfs;

17. Jz;Lg; gpuRuq;fs; kw;Wk; Rtnuhl;bfis mr;rply;

18. xypngUf;fp cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

19. fkuh> ghJfhg;G fkuh kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

Nritfs;

1.  midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fisg; guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; 
nra;jy;

2. thfdq;fisr; Nrh;tp]; nra;jy; - thfd jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;
3.  mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp]; (njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;;> fzdp ,ae;jpuq;fs;)

4.  ePh;f; Foha; Kiwikfs;> fopTePh;f; Foha; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rpW fl;blg; 
guhkhpg;G kw;Wk; mYkpdpak; gFjpgphpg;Gfisg; nghUj;Jjy;

5.  cw;rt Ntisfs; kw;Wk; gapw;rp mkh;TfSf;fhd jq;Fkpl trjpfs;> czT 
ghdq;fis toq;Fjy;> cw;rt kz;lg trjpfis toq;Fjy;

6. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];

mwpTiufs; kw;Wk; epge;jidfs;

1. gjpthdJ 2022Mk; tUlj;jpw;F kl;LNk nry;YgbahFk;.

2. xd;Wf;F Nkw;gl;l mk;rq;fSf;fhf toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;syhk;.

3. toq;fy; NritfSf;F mika ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xt;nthU mk;rq;fSf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 300.00 &ghit gjpTf; fl;lzkhf 
2021-12-03Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.27Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.30 kzp Kjy; 3.00 kzp tiu ,e;j mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;Jr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l khjphpf;fika jk;khy; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; 
gbtq;fis tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpAld; gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh;> 
kNyhpah jLg;G ,af;fk;> 5tJ khb> ,y. 555/5, vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b> 
nfhOk;G-05 vDk; Kfthpf;F mDg;gpNah my;yJ ,e;epWtdj;jpd; fzf;fhshpd; 
miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Nlh 2021-12-27Mk; jpfjp K.g. 
10.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.  toq;Feh;fs; Fiwe;jgl;rk; xU khj fhyj;Jf;fhd fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; 
kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

8.  chpa juk; kw;Wk; khjphpf;fikthf nghUl;fis kw;Wk; Nritfis Njitahd 
mstpy; chpa jpdj;jpy; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

9. midj;J toq;fy;fisAk; epWtdj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

10.  midj;J toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;F gjpNtl;bypUe;J tpiyfisf; NfhUtjw;F 
Kd;Dhpik toq;fg;gl;lhYk; gjpT nra;ag;glhj Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkp;Ue;J 
tpiyfisf; NfhUk; chpikia epWtdk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. ve;jnthU 
tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij kNyhpah jLg;G 
,af;fj;jpd; gpuhe;jpa ngWiff;F FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

11.  Njitahd juk; kw;Wk; epajpfSf;F mikthf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
toq;fhj toq;Feh;fspd; gjpit gjpNtl;bypUe;J mfw;Wtjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F kNyhpah jLg;G ,af;fj;jpd; epjpg; gphpTld; njhlh;G nfhs;sTk;. 
njhiyNgrp ,y. 011-2368469

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

kNyhpah jLg;G ,af;fk;.

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

1. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

2. gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy; kw;Wk; Nrit:

3. tpz;zg;gjhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

4. tpahghug; gjptpd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

5. njhiyNgrp ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk;:

6. ,e;j epWtdj;jpw;F fld; trjpapd; fPo; nghUl;fis toq;Ftjw;fhd epge;jidfs;:

7.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf rkh;g;gpf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk;: (gw;Wr;rPl;il 
,izf;fTk;)

8. Nghf;Ftuj;J trjpfs; njhlh;ghd tpguq;fs;:

9. ntl; gjptpyf;fk;:

vd;dhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; rhpahdit vdTk; cz;ikahdit vd;gijAk; 
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. ,t;tpguq;fs; ngha;nad cWjpg;gLj;jg;gl;lhy; vdJ gjpT 
epuhfhpf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gij ehd; mwpNtd;.
      ……………………           ......……………………………..
        jpfjp     tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

Nfs;tp mwptpj;jy; - 2022 
efuhl;rp kd;wk; jpUNfhzkiy

jpUNfhzkiy efuhl;rp kd;wj;jpw;F nrhe;jkhd filfs;> Ng&e;J epiya thfdj;jupg;gplk;> 
nghJ thfd jupg;gplq;fis 2022.01.01 Me; jpfjp njhlf;fk; 2022.12.31 tiuahd xU 
tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd tpz;zg;gq;fs; 
22.12.2021 Me; jpfjp Gjd; fpoik gpw;gfy; 3.00 kzp tiu efurig mYtyfj;jpy; 
tpepNahfpf;fg;gLk;.

23.12.2021 Me; jpfjp tpahof; fpoik gpw;gfy; 2.00 kzp tiu Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; 'jiytu;> efuhl;rp kd;wk;> jpUNfhzkiy" vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypNyh 
my;yJ efurig mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tp ngl;bapNyh ,lg;glyhk;. 
fpilf;fg; ngw;w Nfs;tp mwptpj;jy;fs; 23.12.2021 Me; jpfjp tpahof; fpoik gpw;gfy; 3.00 
kzpf;F jpwe;J Muhag;gLk;.

,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fs;> Nfs;tp njhlu;ghd mwpTWj;jy;fs; Kjypatw;iw 
mYtyf ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpy; jpUNfhzkiy efurigapd; ehdhtpjg; gpuptpy; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

eh.,uh[ehafk; 
jiytu;
efuhl;rp kd;wk;>
jpUNfhzkiy.

njh.Ng.,y. 026-2222275

efuhl;rp kd;wk;> jpUNfhzkiy 
1tJ Nfs;tp Nfhuy; - 2022

,y fil tpguk;

Nfs;tp 
gpiz 
kPsspg;G 
njhif

kPsspf;fg; 
glhj gbtf; 
fl;lzk;

2022 Mk; 
Mz;bw;fhd Nfs;tp 
epu;zapf;fg;gl;l 

njhif

1. Ml;biwr;rpf; filfs;

1  kj;jpa re;ij 50>010.00 1>500.00 500>100.00

2 mEuhjGur; re;jp 8>000.00 1>500.00 80>000.00

3 kpd;rhu epiya tPjp 807>977.20 1>500.00 807>972.20

2. Nfhop ,iwr;rpf; filfs;

4 kpd;rhu epiya tPjp 138>379.30 1>500.00 1>383>793.00

3. kpd;rhu epiya tPjp filfs;

5 fil ,y. 05 6>520.00 1>000.00 65>200.00

6 fil ,y. 06 12>000.00 1>000.00 120>000.00

7 fil ,y. 07 6>778.00 1>000.00 67>780.00

4. jdpahu; g]; filfs;

8 fil ,y. 08 8>138.00 1>000.00 81>380.00

9 fil ,y. 09 10>920.00 1>000.00 109>200.00

10 fil ,y. 11 8>151.00 1>000.00 81>510.00

11 fil ,y. 11 A 8>127.90 1>000.00 81>279.00

12 fil ,y. 20 4>200.00 1>000.00 42>000.00

13 fil ,y. 24 4>200.00 1>000.00 42>000.00

14 fil ,y. 25 4>200.00 1>000.00 42>000.00

15 fil ,y. 28 4>200.00 1>000.00 42>000.00

16 fil ,y. 33 4>200.00 1>000.00 42>000.00

5. mEuhjGure;ij ngupa filfs;

17 fil ,y. 34 2>905.00 1>000.00 29>050.00

6. ypq;fefu;

18 fil ,y. 02 17>400.00 1>000.00 174>000.00

7. Vidait

19 kj;jpa re;ij thfdj; jupg;gplk; 66>750.00 1>000.00 667>500.00

20 jdpahu; g];epiya thfdj; jupg;gplk; 138>800.00 1>000.00 1>388>000.00

21 nghJ itj;jpa rhiy thfd jupg;gplk; 101>000.00 1>000.00 1>010>000.00

22 nkhj;j kPd; re;ij thfdj; jupg;gplk; 51>600.00 1>000.00 516>000.00

23 Nfhl;ilthry; thfdj; jupg;gplk; 30>000.00 1>000.00 300>000.00

24 gioa E}yf fl;llk; Nfhl;il thry; 96>000.00 1>000.00 960>000.00

jiyth;
efuhl;rp kd;wk; 
jpUNfhzkiy.

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - ePHnfhOk;G 2022Mk; Mz;bw;fhd 

guhkhpg;Gxg;ge;jf; fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;
2022Mk; Mz;by; ,t;itj;jparhiyapd; &gh %d;W ,yl;rj;jpw;F (&gh 300>000.00) 
Nkw;glhj fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy;fs; kw;Wk; guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf ,yq;if eph;khz kw;Wk; 
gapw;rp epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021.12.24 
md;W K.g. 10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. tpiykDj;jpwj;jy; 
md;iwa jpdk; mNj Neuj;jpy; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; 
mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg; ngw;w 
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

2021.12.10 Kjy; 2021.12.24 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 
2.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ePHnfhOk;G khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; 
jpl;lkply; gphptpy; ,jw;fhd tpiy kDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk; 
tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jifikfis cWjpg;gLj;jf; 
$ba Mtzq;fs; kw;Wk; tpiykDf;fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhd 
ePHnfhOk;G khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpdhy; toq;fg;gl;l 
gw;Wr;rPl;Lrkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J  nfhs;syhk;.

njhlh; 
,yf;fk;

cUg;gb jifikfs; kPsspf;fg;
glhj gbtf; 
fl;lzk; &gh

01 2022Mk; Mz;bw;fhd fl;blq;fspd; 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;G xg;ge;jf; 
fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy; 
(&gh 300>000.00 ,w;F Nkw;glhj rpwpa 
guhkhpg;G kw;Wk; 02  kpy;ypadpw;F 
Nkw;glhj eph;khzpg;Gf;fspw;fhdit)

C9
C8

jpUj;jg;gl;l 
gjpTf;fhd 

EM 05
kw;Wk;

mjw;F Nky;

2>500.00

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~guhkhpg;G 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;| vdf; Fwpg;gplg;gl;l tpz;zg;gq;fis 
~jiyth;| gpuhe;jpag; ngWiff;FO> khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> ePHnfhOk;G| 
vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf mYtyfj;jpy; 
xg;gilj;jy; KbAk;. tpiy kDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 
chpik ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk; vd;gjid jaT nra;J ftdpf;fTk;.

,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; ,yf;fk; - 031-2222261/ 031-2280777

jiyth;>
ngWiff;FO>
khtl;lg; nghJ itj;jparhiy>
ePHnfhOk;G.

COLOMBO DISTRICT

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

|

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

COLOMBO DISTRICT

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

|

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers



34 2021 டிசம்பர் 3 வெள்ளிக்கிழமை3–12–2021

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ePHg;ghrd mikr;R

Nfs;tp mwptpj;jy; 
(Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy;)

nkhuf`fe;j fSfq;f mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

fPo;f;fhZk; NtiyfSf;fhf 2021 brk;gH 23k; jpfjp 10.30 kzp tiu ePHg;ghrd mikr;R> nkhuf`fe;j fSfq;f mgptpUj;jp jpl;lk;. 

jpl;lngWiff; FO (PPC) ,d; rhHghf> $d;f`nty> MKDP - jpl;lg; gzpg;ghsuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

cUg;gb 

,y.
tpguk; xg;ge;j ,y. 

xt;nthU njhFjp 

tpiykD 

Mtzq;fSf;fhd 

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

Njitg;gLk; 

CIDA/ ICTAD juk;> 
gjpT nra;jy; Jiw

01 yPnyha - ,Yf;Fk;Gu tPjp kpFjp epHkhz 

Ntiyfs; (fSfq;f ePHj;Njf;fj;jpd; 

nghpnghp tPjp - ch.0 + 000 KM Kjy; 

Ch.2 + 720 km tiu) (kjpg;gplg;gl;l ngWkjp 

&. 148.85 kpy;ypad; VAT ePq;fyhf kw;Wk; 
xg;ge;j fhyk; 240.00 ehl;fs; 

MKDP/PD/CON/
NCB/2021/854

&. 30>000.00
C4 kw;Wk; C3 tPjp 

Ntiyfs; 

02. yPnyha - ,Yf;Fk;Gu tPjp kpFjp epHkhz 

Ntiyfs; (fSfq;f ePHj;Njf;fj;jpd; 

nghpnghp tPjp Ch. 2 + 730km Kjy; 

Ch.5+480km) (kjpg;gplg;gl;l ngWkjp &. 

149.72 kpy;ypad; VAT ePq;fyhf kw;Wk; 

xg;ge;j fhyk; 240.00 ehl;fs; 

MKDP/PD/Con/
NCB/2021/855

&. 30>000.00
C4 kw;Wk; C3 tPjp 

Ntiyfs; 

Ntiyf;F vjpNu Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjptpd; ICTAD jpl;lj;jpd; fPohd juk; kw;Wk; gjpTj; Jiwia 

nfhz;Ls;s tpiykDjhuHfs; khj;jpuk; tpiykD NfhuYf;F jifik ngWtH. 

xt;nthU tpiykDtpw;Fk; tpiykD Mtzq;fspd; xt;nthU njhFjpf;Fk; NkNy jug;gl;Ls;sthW XH kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzkhf nrYj;Jtjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy; 2021 brk;gH 06 Kjy; 2021 brk;gH 21 tiu> $d;f`nty> ePHg;ghrd mikr;R> 

nkhuf`fe;j - fSfq;f mgptpUj;jp jpl;lk;> jpl;lg; gzpg;ghsUf;F Kfthpapl;L> XH fk;gdp/ epWtd fbjj; jiyg;gpy; XH vOj;J 

%y Ntz;Ljiy rkHg;gpj;J tpiykD Mtzq;fis cj;Njr tpiykDjhuHfs; ngw;Wf;nfhs;sKbAk;. xU Nfs;tpf;F Nky; 

tpiykDf;fis tpiykDjhuH rkHg;gpf;fyhk;. Mdhy; tpiykDjhuHfspd; nfhs;tdT vy;iyiag; nghWj;J Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

2021 brk;gH 06 Kjy; 2021 brk;gH 21 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy;> $d;f`nty ePHg;ghrd 

mikr;R> nkhuf`fe;j - fSfq;f> jpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fis ghprPypf;fyhk;. 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy;fSld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; ,yf;fj;ij 

njspthff; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ tpiykD rkHg;gpg;gjw;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjp %lg;gLk; Neuj;jpw;F 

Kd;G $d;f`nty> ePHg;ghrd mikr;R> nkhuf`fe;j - fSfq;f mgptpUj;jp jpl;lk;> jpl;lg; gzpg;ghsUf;F ifNahL nfhz;Lte;J 

xg;gilf;fyhk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ,uz;L (02) ,w;F 

Nkw;glhj tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLtH. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J $d;f`nty> nkhuf`fe;j fSfq;f mgptpUj;jp jpl;lk;> jpl;lg; gzpg;ghsiu jaT nra;J 

njhlHG nfhs;Sq;fs;. 

njh.Ng. ,y. 066-2053612 my;yJ 066-2053913

jpl;lg; gzpg;ghsH> 

nkhuf`fe;j fSfq;f mgptpUj;jp jpl;lk; 

ePHg;ghrd mikr;R> 

$d;f`nty> 

(njh.Ng. - 066-2053612)

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; 

ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;l NtiyfSf;fhf  jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfis fl;blj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FO (tyak; 05) jiytH NfhUfpwhh;.

 

Ntiyapd; ngah; kjpg;gPl;Lr; nryT

(&gh kpy;ypad;)

(VAT ,d;wp)

eph;khzf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

CIDA juk; tpiykD 

gpiz Kwp 

(&gh)

1. `g;Gj;jis - khtl;l njhopy; mYtyfj;jpYs;s 

nghJkf;fs; fhj;jpUf;Fk; ,lg;gug;ig tp];jhpj;jy; 

kw;Wk; rl;l mjpfhhpfs; miw kw;Wk; nghJthd 

gzpahl;njhFjpapdh; miwia Nkk;gLj;Jjy; 

(xg;ge;j ,y. CE/Z5/C/2021/15)

6.5 182 C7, C6 
my;yJ 

C5

90>000.00

2. fk;gisapYs;s cg njhopy; mYtyfj;jpd; cs;sf 

Vw;ghLfis Nkk;gLj;Jjy;; 

(xg;ge;j ,y. CE/Z5/C/2021/14)

5.2 91 C7,C6 
my;yJ 

C5

70>000.00

2.  Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. ,g;ngWifapd;   nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 

50 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy; 03/2020 kw;Wk; 04/2016 (ii)Mk; ,yf;f mur epjp Rw;wwpf;ifapy; 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy;  (CIDA)  fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s juj;jpy; gjpitg; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

  ~~nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 3k; ,yf;f xg;ge;j tpjpfs; gw;wpa xg;ge;jr; rl;lj;jpd; ngWif 

tpjpfspd; gpufhuk;; jk;ikg; gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. gjpTr; rhd;wpjopd; %yg; gpujpia (Original Certifi cate of 
PCA 03) Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. PCA 03 gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj;jtWk; ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; 

,e;jg; ngWif ifaspf;fg;glkhl;lhJ||

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 05)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; Nkyjpf 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. kw;Wk; mNj Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 

Nfs;tp Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk.; 

 njhlh;G ,yf;fq;fs;: njhiyNgrp: 081-2236653> njhiykly;: 081-2234255

5.  xt;nthd;Wf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd ,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghit (&gh 2>500.00) 2021-12-03Mk; jpfjp 

Kjy; 2021-12-16Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; fz;b> fl;blq;fs; 

jpizf;fsk; (tyak; 05)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J 

Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  Nfs;tpfis 2021-12-17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jtprhsh;> gpuhe;jpa ngWiff; 

FO (tyak; 05)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk;> fl;blq;fs; jpizsf;fsk;>  fz;b   vDk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 05)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F 

tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 77 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;l njhiff;F

 * 2022 khh;r; 31Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 * Nfs;tpj; jutpd; 16.2Mk; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l

 Nfs;tpg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nghwp. jpUkjp lgps;a+.V.lgps;a+. mNgth;jd>

eph;khzg; gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak; 1)>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”>
gj;juKy;iy.

ngWif mwptpj;jy; 
Nffhiy gpuNjr rig - rg;ufKt khfhz rig

fPo;f;fhZk; Ntiy tplaj;jpw;fhf Nffhiy gpuNjr rigapd; jiytuhy; 2021.12.20k; jpfjp K.g. 11.00 tiu 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.

njhlH 

,y.
Ntiy tplak;

mz;zsthd 

kjpg;gPl;L Ntiyg; 

ngWkjp (&. kp.)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(&)

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz Kwp 

(&)

1 Nffhiy gpuNjr rig 

caphpay; thA myif 

epHkhzpj;jy;

6.12 5>000.00 61>500.00

01.  Nfs;tpfs; rkHg;gpf;f KbtJ Nfs;tpia rkHg;gpf;Fk; jpdj;jpw;F Kd; rphpyf; ckq;f my;yJ mjw;Ff; 

fpl;ba khjphpia cila ghhpa mstpyhd thA myif epHkhzpj;jy; gw;wpa rpwe;j mDgtKs;s 

kw;Wk; njspTilatHfSf;F kl;Lk;. 

02.  Nfs;tpjhuH rphpyf; ckq;f my;yJ mjw;Ff; fpl;ba khjphpapy; %yk; 35 fz kPl;lH my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l caphpay; thA myFfs; 10I my;yJ mjw;F Nkw;gl;l mstpy; epHkhzpf;fg;gl;Ls;sJld; 

Fiwe;j gl;rk; mjpy; 04 myFfshtJ mur epWtdq;fspd; epHkhzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  ve;j NtisapYk; Nfs;tpjhuHfshy; Nkw;gb ,y. 01 kw;Wk; 02 ,w;Fhpa epge;jidfspd; fPo; 

epHkhzpf;fg;gl;Ls;s caphpay; thA myif rpwe;j Kiwapy; nraw;ghl;by; cs;sjhf cWjpnra;Ak; 

Mw;wy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  2021.12.03 Kjy; 2021.12.17 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

Nkw;fz;lthW fl;lzq;fisr; nrYj;jp Nffhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhf Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

05.  rfy Nfs;tpjhuHfSk; ,f; ifj;njhopYf;fhf Nkw;gb Nfs;tpg; gpizg; ngWkjpf;F Fwpj;j Nfs;tp 

gpiz Fwpahf mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 2021.12.20 Kjy; 2022.04.18 tiu 

nry;YgbahFkhW 'jiytH> Nffhiy gpuNjr rig" rYif ngWeuhf ngaH Fwpg;gpl;L ngw;Wf;nfhz;l 

Nfs;tp gpizKwpapd; %yk; my;yJ Fwpj;j ifj;njhopypd; ngahpy; Nfs;tpg; gpizj; njhifahf 

gpuNjr rigapy; Fwpj;j njhifia itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il Nfs;tp Mtzj;Jld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  ,f; ifj;njhopy; gw;wpa tpguq;fis Nffhiy gpuNjr rigf;F Nehpy; my;yJ njh.Ng. ,y. 035-2222631 

,lk; mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. NjitahNdhUf;F thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

,ytrkhf Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

07.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2021.12.20k; jpfjp K.g. 11.00 my;yJ mjw;F Kd; Nffhiy gpuNjr rig 

mYtyfj;jpy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;Lte;J cs;splyhk; my;yJ gjpTj; jghypy; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnad NtWNtW ciwfspy; ,l;L ,U gpujpfisAk; xU ciwapy; ,l;L mt; ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ifj;njhopypd; ngaiu Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  2021.12.20k; jpfjp K.g. 11.00 ,w;F Nffhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mjpfhuKs;s gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

09.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fis KOikahf my;yJ gFjpfshf Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

Nffhiy gpuNjr rig ngWiff; FOtpw;F chpaJ. 

10. rfy Nfs;tpfSk; 2022.03.20 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

2021.12.03  jiytH> 

    Nffhiy gpuNjr rig> 

    GSUg;g> n`l;bKy;y. 

khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis

guhkupg;G xg;ge;jjhuu;fis 
gjpT nra;jy; - 2022

2022 Mk; Mz;Lf;fhf khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F guhkupg;G 
xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;F> fPo; Fwpg;gplg;gl;l jifikfis g+u;j;jp nra;jpUf;Fk; 
,yq;if epu;khz gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 
xg;ge;jjhuu;fsplk; ,Ue;j gpuhe;jpa ngWiff; FO jiytu; %yk; 2021.12.22 Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 tiu Nfs;tpkDf;fs; Vw;fg;gLk;.

tupir 
,yf;fk;

cUg;gb jifik
kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpkD 
fl;lzk;

01 2022 Mk; Mz;Lf;fhf 
guhkupg;G 
xg;ge;jjhuu;fis gjpT 
nra;jy;

M8 my;yJ C9 
(jpUj;jg;gl;l gjpT 
nra;jy; 
xOq;FKiwf;F 
mika)

EM 5 kw;Wk; mjw;F 
Nky; (kpd;rhu 
guhkupg;Gf;fhf) 

&gh 1>500.00

 
02.  tpiykD Mtzq;fis 2021.12.06 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.21 Mk; jpfjp 

tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 – gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpy; kw;Wk; 
2021.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiy 
mYtyfj;jpd; fzf;F gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. tpiykD 
Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifikia cWjp nra;fpd;w mj;jhl;rp 
kw;Wk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkDf; fl;lzj;ij fk;gis> js itj;jparhiyapy; 
fzf;fhsuplk;  gzkhf nrYj;jpa gpd; ngw;Wf;nfhz;l nghJ 172 gbtj;jpd; 
gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.    

03.  tpiykD Mtzq;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ NtW itj;jparhiy xd;wpy; my;yJ 
itj;jparhiyfspy; fle;j gpd;njhlUk; %d;W Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
guhkupg;G nraw;ghL Fwpj;j mDgtk; njhlu;gpy; rhd;wpjo;fis toq;FtJ rpwg;G 
jifikahf fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

04.    Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2021.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30 f;F 
my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;Gtjw;F my;yJ khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsu; 
mYtyfj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. tpiykDit 
,Lfpd;w fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “guhkupg;G xg;ge;jjhuu;fis 
gjpT nra;jy; - 2022” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

05.   tpiykDf;fis Vw;Fk; fhyk; KbTw;w cld; mjhtJ 2021.12.22 Mk; jpfjp 
K.g. 10.30f;F itj;jparhiy mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL 
tpiykDjhuUf;F my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F me;j 
re;ju;g;gj;jpw;F gq;Nfw;f KbAk;. 

06.  tpiykD Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;f KbAk;. 
tpiykDf;fis Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik gpuhe;jpa ngWiff; FO 
trkhdJ. 

jiytu;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy
khj;jis.

2021-11-30 

ngWif mwptpj;jy; 
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fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy 

cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j 

njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l 
gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f 
mikr;Rld; njhlu;Ggl;l 2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;fy; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; 
Nehf;fpy; gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; Nrit 
toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  

1. toq;fy; 

tupir ,yf;fk;

01. vOJ nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf Njitfs;

02.  mYtyf cgfuzq;fs; - jl;lr;R/ efy;gpujp ,ae;jpuk;/ epow;gpujp ,ae;jpuk;/ 
fzpg;ghd;/ NtW

03. fzpdp/ fzpdp Jizg; nghUl;fs; kw;Wk; mJ rhu;e;j nghUl;fs;

04. fl;Gy/ nrtpg;Gy cgfuzk;

05. jfty; gupkhw;w cgfuzk;

06. mYtyf jsghlq;fs; - gyif/ cUf;F/ gpsh];bf;/ NtW
07. kpd;fyd; tiffs; - thfdk;/ NtW 
08. Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs;

09. lau; kw;Wk; l;a+g;

10. ,Uk;Gg; nghUl;fs;/ fl;blg; nghUl;fs;
11. kpd; rhjdq;fs;/ ];tpl;r;/ N`hy;lu;];/ kpd;Fkpo; tiffs;/ NtW
12.  cgfuzq;fs; (kpd;) – kpd; tprpwp/ kpd; Fkpo;/ ntf;Fk; fpsPdu;/ tspr; rPuhf;fp 

,ae;jpuk;/ NtW 
13.  gapu; epyk;/ nrbfspd; ehw;wq;fhy; Njitfs; - cgfuzq;fs;/ ,ae;jpuq;fs;/ 

fUtpfs;/ NtW 
14.  gapu; epyk;/ nrbfspd; ehw;wq;fhy; Njitfs; - epoy; tiyfs;/ nghypj;jPd; 

tiffs;

15.  ehw;wq;fhy; nfhs;fyd; fyit – rhzp cuk;/ Jk;G/ Mw;W kzy;/ ntspg;Gw 
kz;

16. Ma;T$l toq;fy;fs; - Ma;T$l nghUl;fs;/ cgfuzq;fs; kw;Wk; NtW

17.  ,wg;gu; kw;Wk; Njhy; rhu;e;j cw;gj;jpfs; - Jiw gazg;nghjp/ epiwNtw;Wdu; 
gazg;nghjp/ ,wg;gu; N`h];/ fk;g+l;];/ kioaq;fp/ NtW 

18. gPq;fhd; nghUl;fs;/ fz;zhb nghUl;fs;/ Jg;GuT nghUl;fs;
19. Jg;GuT nghUl;fs; - rtu;;f;fhuk;/ fpUkpehrpdp/ jLg;Gfs;/ NtW 
20. Jzpfs;/ T-Shirt
21. epidT Nflaq;fs;

22. ,wg;gu; Kj;jpiu

23. CCTV nfkuh kw;Wk; Vida Jizg; nghUl;fs;

24. gfy; ,uT czT/ rpw;Wz;b/ FbePu; Nghj;jy;

02. Nrit:

25. Mu;l; Ntu;f; cl;gl gpurhu Nritfs;

26. mr;R tz;zk;/ jPu;T nraw;ghLfs;
27. mr;R nraw;ghL/ Gj;jfk; fl;ly;
28. ifnaOj;Jg; gpujp vOJjy; cl;gl tPbNah glk;/ Mtzg; glk; jahupg;G

29. fzpdp epuy;fs; toq;fy;

30. gOJghu;j;jy;/ ed;dpiyg;gLj;jy; - kpd; cgfuzq;fs;/ ,ae;jpuq;fs;   
31. gOJghu;j;jy;/ ed;dpiyg;gLj;jy; - Ma;T$l cgfuzq;fs;

32.  gOJghu;j;jy;/ ed;dpiyg;gLj;jy; - (kpd; cgfuzq;fs;) fzpdp/ fzpdp 
mr;Rg;nghwp/ epow;gpujp ,ae;jpuk;/ njhiyefy; ,ae;jpuk;  

33. nfkuh (rydkw;wJ/ tPbNah) gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

34. tspr;rPuhf;fp gOJghu;j;jy; (fl;blk;)

35. tspr;rPuhf;fp gOJghu;j;jy; (thfdk;)

36. thfdk; gOJghu;j;jy; - njhopy;Jiw/ bq;fupd; Ntiy/ ngapd;l; Ntiy/ kpd;
37. thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy;

38. fl;bl epu;khzk; kw;Wk; rPuikj;jy; 

39. F\d; Ntiy (mYtyfk;/ thfd ,Uf;if F\d; nra;jy;) 

40.  fz;fhl;rp kw;Wk; khehLfis jahu;nra;jy; kw;Wk; fz;fhl;rp nghUl;fis 
toq;fy;

41. mYkpdpak; gad;ghl;by; fl;blq;fspy; khjpupj; jfL/ tbtj;ij jahupj;jy;

42. cNyhfg; nghUl;fs; (fpupy; Ntiy kw;Wk; cUf;fpnahl;ly; Ntiy)

43. J}a;ik Nrit

44. Jzpfis Rj;jk; nra;jy; (ryit Ntiy)

45. thfdq;fs; thliff;F ngWjy;

epge;jidfs;:

 fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjpup tpz;zg;gg; gbtj;jpw;F mika Kiwahf g+u;j;jp 
nra;ag;gl;l tpz;zg;gj;ij tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujp 
xd;Wld; 2021.12.28 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; nrayhsu;> fUk;G> Nrhsk;> 
kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if 
mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> 
16MtJ khb> R`{U gha> gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. 
tpz;zg;gj;ij ,Lk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fis gjpT 
nra;jy; 2022” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.  

 Nky; Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU toq;fy; Nrit tupir cUg;gbf;fhfTk; 500 &gh 
tPjk; kPsspf;fg;glhj gzj;ij mikr;R mYtyfj;jpw;F nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 
gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. (fhNrhiy my;yJ fhRf;fl;lis 
Vw;fg;glkhl;lhJ.)

 NfhUk;NghJ tpiykDf;fis rku;g;gpf;fhj my;yJ Fwpj;j juj;jpw;F mika 
nghUl;fs;/ Nritfis toq;fhj toq;Feu;fspd; gjpT uj;Jr; nra;ag;gLk;.  

,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; 011 2-879352 vd;W njhiyNgrp 
,yf;fj;jpy; mioj;J Nfl;lwpa KbAk;. 

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW 

Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;
01. toq;Feupd; ngau;:

02. tu;j;jfj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup:

03. njhiyNgrp ,yf;fk;/ njhiyefy; ,yf;fk;:

04. kpd;dQ;ry; Kftup:

05. tu;j;jfg; gjpT ,yf;fk;:

06. gzk; itg;Gr; nra;j mYtyfk; kw;Wk; gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:

07. toq;fg;gLk; nghUs; kw;Wk; Nrit njhlu;gpy; tpguk;

tupir ,yf;fk; toq;fg;gLk; nghUs; kw;Wk; Nrit

Nky; Fwpg;gplg;gl;l jfty;fs; rupahdJ vd;Wk;> tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp xd;iw 
,j;Jld; ,izj;Js;Nsd; vd;Wk; cWjp nra;fpNwd;

……………                             ………………………
  jpfjp                                    ifnahg;gk; 

toq;Feh;fis gjpT nra;jy; - 2022 Mk; Mz;L

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu 

%yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;

1.  fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; 
khspfhtj;ij> nfhOk;G - 10 ,y; mike;Js;s gpujhd mYtyfj;jpw;Fj; 
Njitahd fPNo ml;ltiz 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; 
toq;Ftjw;fhf 2022 Mk; Mz;bw;F gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
toq;FeHfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  ml;ltiz 01 ,y;; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;NtW kPsr; 
nrYj;jg;glhj &gh 500/= njhif jpizf;fsj;jpd; rpwhg;guplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;Lld; fPo;f; fhZk; ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
khjpupf;F mikthf jk;khNy jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtnkhd;W tPjk; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjw;F Nkyjpfkhf me;j tpz;zg;gg; gbtk; www.coastal 
.gov.lk ,izaj; jsj;jpw;F Eioe;J gjptpwf;fk; nra;J nfhs;sTk; KbAk;. 

3.  gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fy; rhHghf gjpT nra;tjw;;F cj;Njrpf;Fk; 
epWtdk; kw;Wk; jdp egHfs; jkJ tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wk;> jkJ 
epWtdk; ngw;Ws;s jifik / mDgtk; cWjpg;gLj;jf; $ba  Mtzq;fSld; 
cupj;Jila tpz;zg;g g;gbtk; 2021.12.24 Mk; jpfjp gp.g. 12.00 f;F Kd;dH gzpg;ghsH 
ehafk;> fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;> 
4 Mk; khb> Gjpa nrayf fl;blk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G - 10 f;F fpilf;ff; 
$bajhf gjpTj; jghypy; my;yJ fPNo Kftupapy; mike;Js;s jpizf;fsj;jpd; 
gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if 
vLj;jy; Ntz;Lk;.  tpz;zg;gq;fs; ,lg;gl;L mDg;Gk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; “toq;FeHfs; gjpT nra;jy; 2022”; kw;Wk; jhk; toq;f vjpHghHf;Fk; 
gz;lq;fs; my;yJ Nritfs; gw;wp njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

4.  gjpT nra;Js;s toq;FeHfsplk; ,Ue;J 2022 Mk; Mz;bw;F cupj;Jila gz;lq;fs; 
kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhf tpiy kDf;fs; Nfhug;gLk; vd;gJld;> NtW 
toq;FeHfsplk; ,Ue;Jk; tpiy kDf;fs; Nfhuy; my;yJ nfhs;tdT nra;Ak; 
cupikAk; ,e;j jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F cupj;JilajhFk;. 

5.  Nfhug;gLk; NghJ tpiy kDf;fs; rkHg;gpf;fhjtHfs;> fl;lisaplg;gl;lJk; cupa 
Neuj;jpw;F gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fhjtHfs;> cupa juj;jpw;F ,y;yhky; 
gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fk;> toq;FeHfspd; ngaHfs; Kd; mwptpj;jy; 
vJTkpd;wp gjpT Mtzj;jpy; ,Ue;;J ntl;b tplg;gLk;. 

6.  nfhOk;G kw;Wk; = [atHjdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s 
Nrit toq;Fk; epWtdq;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gl;L eltbf;if vLf;fg;gLk;. 

7.  cupa jpfjpf;Fg; gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

8.  ,J gw;wpa Nkyjpf jfty;fs; Njitahapd; njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2449754 
Clhf cjtpg; gzpg;ghsH (epHthfk;) miog;gjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

ml;ltiz 01 

1. midj;J tifahd thfd cjpupg; ghfq;fs; toq;fy;.

2. midj;J tifahd thfd GJg;gpj;jy; ( kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jpu) 

3. midj;J tifahd thfdq;fs; tspr;rPuhf;fp GJg;gpj;jy;.

4. midj;J tifahd thfdq;fs; Nrit nra;jy;. 

5. midj;J tifahd thfdq;fs; tHzk;  jPl;Ljy; kw;Wk; bq;fupq; nra;jy;. 
6. thfd Frd; Ntiyfs; kw;Wk; tpupg;G Ntiy. 

7. Mtzq;fs; nkhop ngaHg;Gr; nra;jy;.  

8. thfdq;fSf;F laH. upAg; kw;Wk; ngl;lwp toq;fy;.

9. mYtyf vOJ nghUl;fs; toq;fy;. 

10. gUt rQ;rpiffs;> rpwpa Gj;jfq;fs; kw;Wk; miog;gpjo; mr;rply;. 

11. nghypnrf; Ngf; (polysacc bag) toq;Fjy; 
ml;ltiz 02 

khjpup tpz;zg;gg; gbtk;

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk; 2022 Mk;
Mz;bw;F toq;FeHfs;  gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

gjpT nra;tjw;fhf Njitahd njhFjp (ml;ltiz 01 ,d; gpufhuk;................................................

1. tpz;zg;gjhuupd; / epWtdj;jpd; ngaH: 
2. Kftup:

3. tpahghug; gjpT ,yf;fk;:

 (gpujpnahd;W ,izj;jy; Ntz;Lk;)

4. epWtdk; fhg;GWjp nra;ag;gl;Ls;sjh: 
 (nra;ag;gl;bUg;gpd; gpujpnahd;W ,izj;jy; Ntz;Lk;)

5. ntl; gjpT ,yf;fk;.

 (gjpT nra;ag;gl;bUg;gpd; cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Mtzq;fs; ,izj;;jy; Ntz;Lk;.)

6. njhiyNgrp ,yf;fk;: 

7. ngf;]; ,yf;fk;:

8. kpd;dQ;ry; Kftup :

9. fld; trjpfs; toq;ff; $ba fhyk; : cr;r ngWkjp:....................

10. gz;lq;fs; nfhz;L te;J jUtjh vd;gJ. (gz;lq;fs; toq;FeHfs; kl;Lk;) 

tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; kw;Wk;
jpfjp: ........................                         tpahghu cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

Mh;.V.v];.uztf;f
gzpg;ghsh; ehafk;
fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;
04Mk; khb> Gjpa nrayff; fl;blk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G - 10
2021.12.03

njhiyNgrp  ,y : 0112779754
ngf;]; ,y      : 0112438005

2022 Mk; Mz;bw;F toq;FeHfs; gjpT nra;jy;

,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;
Gj;jrhrd> kj kw;Wk; fyhrhu  tptfhu mikr;R

ntspehl;L jpiug;gl epWtdq;fSf;fhf
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 2022Mk; 
tUlj;jpd; nghUl;L 35 kp.kP. msthd my;yJ muR mDkjpj;j juj;jpw;F mikthd> 
jkpo;> Mq;fpy> `pe;jp kw;Wk; NtW nkhopfspdhyhd jpiug;gl epWtdq;fis 
toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 jpiuauq;F chpikahsh;fs;/ jpiuauq;Ffis elhj;jpr; nry;Nthh; 
(02 tUlj;jpw;Ff; Fiwe;j fhy vy;iyf;F jpiuauq;if Fj;jiff;Fg; ngw;Ws;s 
jw;fhypf Fj;jiff;fhuh;fs; ,jw;Fs; mlq;fkhl;lhh;fs;.)

 fle;j 02 tUlj;jpw;Fs; jpiug;gl ,wf;Fkjp Ntiyfspy;; nray; 
hPjpahf <Lgl;Ls;s toq;Feh;fs;

 kf;fs; fhl;rpf;fhf 02 jpiug;glq;fSf;F Nky; jahhpj;J> 
fhl;rpg;gLj;jpAs;s jpiug;gl cw;gj;jpahsh; kw;Wk; epWtdq;fs;

jpiug;glq;fis tpepNahfpf;Fk; fhl;rpg;gLj;jy; rigfs;

jpiug;gl cw;gj;jp kw;Wk; glg;gpbg;G trjpfis toq;Fk; epWtdq;fs;.

,jw;fhd Fwpj;j tpz;zg;gj;Jld; jpiug;gl epWtd epge;jid njhFg;Gfs; 
cs;slf;fg;gl;l tpgug; gj;jpuq;fis 'Njrpa jpiug;glf;$l;Lj;jhgdk;" ,lk; 
kPsspf;fg;glhj &. 25>000.00 njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gly;: 2021.12.03Mk; jpfjp Kjy; eilngWk;. 
(thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu)

  tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gly;: 2021-12-23Mk; jpfjp  gp.g. 3.00 tiu. ,Wjpj; jpfjpapd; 
gpd;dh; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

njhlh;Gfs;: 0112-590761 / 0112-593430
jiyth;>
,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 303> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.

COLOMBO DISTRICT

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

|

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers
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Njrpa ,isQu; gilazp

,isQu; kw;Wk; tpisahl;Lj; Jiw mikr;R

2022> 2023 kw;Wk; 2024 Mfpa 03 Mz;L fhyj;jpw;fhf Njrpa ,isQu; gilazp jiyikafj;jpw;F kw;Wk; 
ehL KOtJk; mike;Js;s gapw;rp epiyaq;fSf;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F jFjpAila toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd 

xU gpuptpd; fPo; cs;s vy;yh cg gpupTfSf;fhfTk; gjpTf; fl;lzk; &gh 1000.00 
vd;gNjhL xt;nthU gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. ,e;jf; fl;lzj;ij gzkhf nrYj;j Ntz;Lk; vd;gNjhL fhNrhiy 
my;yJ NtW topfspy; nrYj;j KbahJ.

Fwpj;j fl;lzj;ij nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtj;ij ngWtjw;F Kd;du; tpz;zg;gg; 
gbtk; kw;Wk; toq;Feuhf gjpT nra;tJ njhlu;gpyhd epge;jidfis thrpj;Jg; 
ghu;g;gjw;fhd re;ju;g;gk; xd;W Vw;gLj;jg;gl;bUg;gNjhL toq;Feuhf gjpT 
nra;tjw;F tpUg;gk; fhl;Lfpd;w ve;j xUtUf;Fk; Njrpa ,isQu; gilazp 
jiyikafj;jpy; ngWif gpupTf;F te;J me;jj; Njitia g+u;j;jp nra;a KbAk;. 

mjd;gb toq;Feuhf gjpT nra;tjw;F tpUg;gj;ij ntspg;gLj;Jfpd;w 
epWtdq;fs; kw;Wk; egu;fs; jhk; gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w xt;nthU 
gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf kPsspf;fg;glhj itg;Gf; fl;lzk; xd;iw Njrpa 
,isQu; gilazp jiyikafj;jpd; rpwhg;guplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 
gw;Wr;rPl;il ngWifg; gpupTf;F rku;g;gpj;j gpd; Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtj;ij 
2021.12.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.24 Mk; jpfjp tiu mur Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

xt;nthU gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fSld; 
mjw;fhf gzk; nrYj;jp ngw;wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;bd; %yg; gpujpia 
,izj;jpUj;jy; mtrpak; vd;gNjhL tpz;zg;gk; kw;Wk; mjw;F njhlu;Gila 
Mtzq;fis %b ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; “toq;Feu;fis gjpT 
nra;jy; 2022-2024 gpupT ,yf;fk; …” (gpupT ,yf;fj;ij rupahf Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;) vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

mt;thW jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2021.12.27 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F 
Kd;du; fPOs;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ nfhz;Lte;J 
xg;gilf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL Fwpj;j jpfjpf;F gpd;du; rku;g;gpf;fg;gLk; 
tpz;zg;gq;fs; gjpTf;fhf gad;gLj;jg;glkhl;lhJ

jiytu;
jpizf;fs ngWiff; FO (fdp\;l)>
Njrpa ,isQu; gilazp jiyikafk;>
,yf;fk; 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>nfhOk;G 07.

gzpg;ghsu;
Njrpa ,isQu; gilazp>
,yf;fk; 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 
nfhOk;G 07. 
2021.12.03  

tpz;zg;gq;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ fUj;jpy; nfhs;s Ntz;ba tplaq;fs;
01.  xt;nthU gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL tpz;zg;gj;jpy; me;jg; gpuptpd; fPo; toq;Ftjw;F 
vjpu;ghu;f;fpd;w cg gpupT ,yf;fk; kw;Wk; ngaiu Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  tpz;zg;gj;Jld; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fspd; gpujpfis epWtd 
jiytu; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtu; %yk; cWjp 
nra;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjo;;
 epjp epiyia cWjp nra;Ak; Mtzk;
 Nru;f;fg;gl;l ngWkjp kPjhd tupf;fhd (VAT) gjpT rhd;wpjo; gpujpfs;
 nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis nray;jpwDld; toq;Ftjw;F 

,Uf;fpd;w kdpj kw;Wk; ngsjPf tsq;fs; njhlu;gpy; tpguk;
 toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlu;gpy; 

juk; kw;Wk; ju cj;juthjj;ij ngw;wpUe;jhy; mJ njhlu;gpy; tpguk;
 CIDA gjpT rhd;wpjo; kw;Wk; AIA/FIA mq;fj;Jtk; (epu;khz Nrit 

toq;FNthu; kw;Wk; fl;blf; fiyQu;fSf;F khj;jpuk;)
 gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp
03.  ,jw;F Ke;ija Mz;by; Njrpa ,isQu; gilazpapy; toq;Feuhf gjpT 

nra;jpUf;Fk; toq;Feu;fSk; 2022 - 2024 Mk; Mz;LfSf;fhf kPz;Lk; 
gjpT nra;jy; Ntz;Lk;.

04.  fl;bl epu;khzk; kw;Wk; rPuikj;jy; Nrit toq;fYf;F vjpu;ghu;f;fpd;w 
toq;Feu;fs; CIDA gjpit ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ 2022 
Mk; Mz;Lf;fhf ,w;iwg;gLj;jg;gl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fl;blf; 
fiyQu;fs; fl;blf;fiy epWtdj;jpy; mq;fj;Jtj;ij (AIA/FIA) 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  toq;fg;gLfpd;w nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf ngw;Wj; ju KbAkhd 
fld; vy;iy kw;Wk; nrYj;Jtjw;F toq;f KbAkhd fhy vy;iy 
njhlu;gpyhd; tpguj;ij toq;Fjy; Ntz;Lk;.

06.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fSf;F Nkyjpfkhf ve;j xU re;ju;g;gj;jpYk; 
NtW %yq;fspy; ,Ue;Jk; tpiykDf;fis NfhUk; cupik ngWif 
epWtdk; trkhdJ.

07.  tpiykDf;fis NfhUk;NghJ njhlu;r;rpahf ,U Kiw tpiykDf;fis 
rku;g;gpf;fhj my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 
toq;fhj my;yJ Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfis Vw;fhj toq;Feu;fspd; 
gjpT Kd;dwptpj;jy; ,d;wp uj;Jr; nra;ag;gLk;. 

08.  toq;Feu; xUtuhf gjpT nra;tjw;fhf rku;g;gpf;fg;gLfpd;w tpz;zg;gq;fis 
guPl;rpj;J toq;Feuhf Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik epWtdj;jpd; 
trkhdJ vd;gNjhL rku;g;gpf;fg;gLfpd;w tpz;zg;gq;fis VNjDk; 
fhuzj;jpd; mbg;gilapy; epuhfupf;fg;gl;lhy; gjpTf; fl;lzk; 
kPsspf;fg;glkhl;lhJ.

09.  tpz;zg;gq;fis Vw;Fk; ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;du; rku;g;gpf;fg;gLfpd;w 
tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhJ jpUg;gpj; jug;gLk;.

10.  2022 - 2024 Mk; Mz;LfSf;fhf toq;Feu;fs; gjpT njhlu;gpy; Nkyjpf 
tpguq;fis 011 - 2690294 vd;w njhiyNgrp ,yf;fk; %yk; ngWifg; 
gpupit mioj;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

gzpg;ghsu;
Njrpa ,isQu; gilazp
,yf;fk; 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>
nfhOk;G 07.
2021.12.03            

gpupT 
,yf; 
fk;

cg 
gpupT 

,yf;fk;
tpguk;

nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

01

mYtyf vOJ nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf Njitfs;

1.1 midj;J tifahd mYtyf vOJ nghUl;fs;

1.2 fzpdp kw;Wk; epow;gpujp ,ae;jpuk; rhu;e;j Tonner, Ribbon

1.3
,wg;gu; Kj;jpiu> ehs; Kj;jpiu Nghd;wtw;iw jahupj;J 
toq;fy; 

1.4 FWtl;L kw;Wk; ,Wtl;L

02

mYtyf jsghlq;fs;

2.1 mYtyf jsghlq;fs; - kug;gyif

2.2 mYtyf jsghlq;fs; - cUf;F

2.3 mYtyf jsghlq;fs; - ig/gu;

03

fzpdp> fzpdp Jizg; nghUl;fs; kw;Wk; mJ rhu;e;j cgfuzq;fs;

3.1 fzpdp (Desktop) 
3.2 fzpdp (Laptop, Tablet)
3.3 mr;Rg;nghwp

3.4 a+.gP.v];. (UPS)
3.5 ];Nfdu; (Scanner)
3.6 fzpdp tiyg;gpd;dy; Jizg; nghUl;fs;

3.7 Pen Drive, Dongle, WiFi Adapter, Web Cam

3.8
fzpdp cjpupg;ghfq;fs; (Main Board, Hard Disk, Power Supply 
& etc.)

04

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; cgfuzq;fs; 
toq;fy;

4.1 epow;gpujp ,ae;jpuk; toq;fy;

4.2 gy;Y}lf ,ae;jpuk; kw;Wk; gy;Y}lfj; jpiw toq;fy;

4.3 njhiyf;fhl;rpg; ngl;b toq;fy;

4.4 kpd;tprpwp toq;fy;

4.5 njhiyefy; ,ae;jpuk; toq;fy;

4.6 ghJfhg;G nfkuh mikg;G (CCTV) toq;fy;
4.7 ifNuif ,ae;jpuk; toq;fy;

4.8 cs;sf njhiyNgrp mikg;G (Intercom System) toq;fy;

4.9 ifNgrp toq;fy;

4.10
xyp ngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; nghJkf;fis miof;Fk; 
cgfzuq;fis toq;fy;

4.11 nfkuh kw;Wk; nfkuh Jizg; nghUl;fs; toq;fy;

05

mr;R nraw;ghLfis toq;fy;

5.1 rhd;wpjo;fis mr;rpl;L toq;fy;

5.2
Rtnuhl;b/ gjhif/ Jz;Lg; gpuRuk;/ ];bf;fu; mr;rpl;L 
toq;fy;

5.3 gj;jpupif/ rQ;rpif mr;rpl;L toq;fy;

5.4 Kftup mr;rplg;gl;l fbjj; jhs; mr;rpl;L toq;fy;

5.5 Gj;jfk;/ ngau; gl;bay; mr;rpl;L toq;fy;

5.6
milahsg; gj;jpuk; kw;Wk; tpUe;jpdu; mDkjpg; gj;jpuq;fis 
jahupj;J toq;fy;

06

fzpdp nkd;nghUs;

6.1 itu]; fhg;G (Virus Guard) toq;fy;
6.2 nkd;nghUs; jahupg;G kw;Wk; toq;fy;

6.3 Web site cUthf;fk; kw;Wk; toq;fy;

07

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

7.1 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;fy;

7.2 Fsp&l;b ,ae;jpuq;fs; toq;fy;

7.3 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;fy;

7.4 cUf;fpnahl;ly; ,ae;jpuq;fs; toq;fy;

7.5 tPl;Lj; Njhl;l cgfuzq;fis toq;fy;

7.6
jPaizg;G cgfuzq;fis toq;fy;> kPs; epug;gy; kw;Wk; 
Nrit Nkw;nfhs;sy; 

7.7 rikayiw cgfuzq;fis toq;fy;

7.8 gy;NtW fUtpfs; (Drill, Grinder, Cutter & etc) toq;fy;

08

fl;bl nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

8.1 fl;bl nghUl;fis toq;fy;

8.2 ePu;j;njhl;b kw;Wk; Jizg; nghUl;fis toq;fy;

8.3 ePu; Nkhl;lhu; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

8.4 midj;J tifahd kpd; Fkpo;fs; toq;fy;

8.5 kpd; nghUj;Jjy;fs; kw;Wk; nghUj;jp toq;fy;

8.6 ePu; Foha; kw;Wk; Jizg; nghUl;fis toq;fs;

8.7 tu;zk; g+Rk; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy; 

09

tpLjp cgfuzq;fs;

9.1 xw;iw kw;Wk; mLf;F fl;by;fs; toq;fy;

9.2 nkj;ij/ cwq;Fk; nghjp toq;fy;

9.3 cil rl;lk; (Towel Rack) toq;fy;
9.4 gpsh];bf; fjpiu kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy;

9.5 Esk;G tiy toq;fy;

9.6 jiyaiz toq;fy;

9.7 gLf;if tpupg;G kw;Wk; jiyaiz ciw toq;fy;

10

rPUil

10.1 B Nru;l; toq;fy;

10.2 fhw;rl;il toq;fy;

10.3 Nkw;rl;il toq;fy;

10.4 nfd;t]; fhyzp toq;fy;

10.5 g+l;]; toq;fy;

10.6 ngy;l; toq;fy;

10.7 cs; rl;il toq;fy;

10.8 N`hl;ly; Jiw Milfs; toq;fy;

10.9 ifAiw toq;fy;

10.10 Fspu; mq;fp toq;fy;

10.11 ngu]; kw;Wk; njhg;gp toq;fy;

gpupT 
,yf; 
fk;

cg 
gpupT 

,yf;fk;
tpguk;

11

thfd cjpupg; ghfq;fs;

11.1 thfd cjpupg;ghfq;fs; toq;fy; 

11.2 thfd lau; kw;Wk; l;a+g; toq;fy;

11.3 thfd ngl;lup toq;fy;

12

Jg;GuT kw;Wk; Rj;jk; nra;Ak; cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 
toq;fy;

12.1 iffis fOTk; ,urhad jputk; toq;fy;

12.2 Hand Sanitizer toq;fy;
12.3 fpUkpehrpdp ,urhad jputk; toq;fy;

12.4 Kff; ftrk; toq;fy;

12.5 fpUkpehrpdp ,urhad jputk; njspf;Fk; ,ae;jpuk; toq;fy;

13
,irf; fUtpfs; toq;fy; kw;Wk; thlif mbg;gilapy; 
toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;

14 tpisahl;L nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy;

15
clw;gapw;rp epiyaj;jpw;F Njitahd cgfuzq;fis 
toq;fy;

16 fzpdp tiyg;gpd;dy; kw;Wk; ,w;iwg;gLj;jy;

17
fpz;zq;fs;> gjf;fq;fs; kw;Wk; epidTf; Nflaq;fis 
toq;fy;

18 tz;zf; nfhb/ nfhb> rpd;dk; jahupj;J toq;fy; 

19
jiyikafk; kw;Wk; gapw;rp epiyaq;fSf;fhf FbePu; 
Nghj;jy; kw;Wk; dispenser toq;fy;

20 rikayiw cgfuzq;fis toq;fy;

guhkupg;G kw;Wk; Nrit

21

fzpdp> mYtyf cgfuzq;fs;> kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; cgfuzq;fs;> 
,ae;jpuq;fs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

21.1 fzpdp kw;Wk; Jizg; nghUl;fs; gOJghu;j;jy;

21.2 mr;Rg;nghwp gOJghu;j;jy;

21.3 a+.gP.v];. (UPS) gOJghu;j;jy;

21.4 epoy; gpujp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; ed;dpiyg;gLj;jy;

21.5 ];Nfdu; gOJghu;j;jy;

21.6 njhiyefy; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

21.7 gy;Y}lfk; gOJghu;j;jy;

21.8 njhiyf;fl;rpg; ngl;b gOJghu;j;jy;

21.9 nfkuh kw;Wk; Vida Jizg;nghUl;fs; gOJghu;j;jy;

21.10 ghJfhg;G nfkuh mikg;ig gOJghu;j;jy;

21.11 kpd; tprpwp gOJghu;j;jy;

21.12 ifNuif milahs ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy;

21.13 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

21.14 cs;sf njhiyNgrp mikg;ig gOJghu;j;jy;

21.15
xypngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; nghJkf;fis miof;Fk; 
cgfuzj;ij gOJghu;j;jy;

21.16 kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy;

21.17 fl;bl kpd; tpepNahfk; gOJghu;j;jy;

21.18 fzpdp tiyg;gpd;dy; Nkw;nfhs;s kw;Wk; guhkupj;jy;

22

thfdk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

22.1 thfdk; gOJghu;j;jy;

22.2 thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy;

22.3 thfd tPy; viykd;l; nra;jy;

22.4 thfd tspr;rPuhf;fp gOJghu;j;jy;

22.5
thfd rPl; F\d; nra;jy;> rPl; ciw ijj;jy; kw;Wk; 
fhg;gl; ,Ljy; 

22.6
thdfj;jpd; JUg;gpbj;Js;s gFjpfis gOJghu;j;jy; kw;Wk; 
tz;zg;g+r;R  

22.7 thfd kpd; mikg;ig gOJghu;j;jy;

23
rptpy; epu;khzk; kw;Wk; guhkupg;G

23.1 fl;bl epu;khzk; kw;Wk; rPuikj;jy;

23.2
mYkpdpak; nrayhf;fk; kw;Wk; fl;blk; gpupj;njhJf;fy; 
(Partitioning)

23.3 Foha; fpzW epu;khzpj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy; 

23.4 cs;sf myq;fhuk; (Interior Decoration)
23.5 jpiur;rPiy jahupj;J nghUj;Jjy;

23.6 ngau;g; gyif jahupj;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

23.7 Njhl;l myq;fhu nraw;ghL

24

NtW Nritfs;

24.1
thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;fy; 
(fhu;> Ntd;> nyhup> g];> kw;Wk; NtW) 

24.2
fl;blf;fiy kw;Wk; nghwpapay; MNyhrid Nritfis 
toq;fy;

24.3 Jg;GuT Nritfis toq;fy;

24.4 ghJfhg;G Nritfis toq;fy;

24.5 nkhopngau;;g;G Nrit toq;fy;

24.6
rpw;Wz;br;rhiy nraw;ghLfis elj;jpr; nry;yy; - 
jiyikafk;

24.7
Nkil> nfdgp> `l;> jpiur;rPiy kw;Wk; mJ rhu;e;j NtW 
cUg;gbfis thlif mbg;gilapy; toq;fy;

24.8
thlif mbg;gilapy; xspa+l;ly; cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Nrit toq;fy;

24.9
thlif mbg;gilapy; xyp ngUf;fp cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Nrit toq;fy;

24.10 epfo;r;rp Vw;ghl;L nraw;ghL

24.11 epfo;r;rpfSf;fhf czT kw;Wk; rpw;Wz;b toq;fy; 

24.12
Jzpfs;> jpiur;rPiy> gLf;if tpupg;G> jiu tpupg;G 

Mfpatw;iw fOTjy; kw;Wk; Rj;jk; nra;jy; 

24.13 ghjfkhd g+r;rpfis fl;Lg;gLj;Jk; Nrit toq;fy;

24.14

jiyikafk; %yk; Vw;ghL nra;ag;gLfpd;w epfo;r;rpfSf;fhf 

kw;Wk; gapw;rp epiyaq;fspy; gapw;rp ngWNthUf;fhf 

rikj;j czT ghdk; toq;fy; 

khtl;lr; nrayfk; - nfhOk;G

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fy; 
kw;Wk; epu;khz xg;ge;jf;fhuu;fisg;

gjpT nra;jy; - 2022

nfhOk;G khtl;l nrayfk; kw;Wk; nfhOk;G khtl;lj;jpd; 13 
gpuNjr nrayfq;fSf;F 2022Mk; tUlj;jpy; nghUl;fs;; kw;Wk; 
Nritfis toq;Feh;fs; kw;Wk; epu;khz xg;ge;jf;fhuu;fs;  
gjpT nra;J nfhs;sg;gLth;.

gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhd nghUl;fs; gpd;tUkhwhFk;

 1. ,ae;jpuhjpfs;.

 2.  fzdpfs; fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 
tiyaikg;G

 3. mYtyf cgfuzq;fs;.

 4. mYtyf vOJfUtpfs;  Nlhdu; tiffs;.

 5. jsghlq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;>  jahupj;jy;.

 6. mr;R Ntiyfs; kw;Wk; tpsk;gu cUg;gbfs;

 7. fl;blg; nghUl;fs;

 8. Jzptiffs; kw;Wk; Njhw; nghUl;fs;

 9. tpisahl;Lg; nghUl;fs;

 10. thfdj; Njitg;ghLfs;.

 11. Nritfis toq;fy;.

 12. midj;J tifahd jpUj;jNtiyfs;

 13. tpohf;fs; kw;Wk; eyd;Gupg;  nghUl;fs;

 14. epu;khz xg;ge;jf;fhuu;fs;

 15. czTghdq;fis toq;Fjy;.

 16. fpUkpehrpdp nghUl;fs; kw;Wk; Vidait.

(ftdpf;fTk;: jw;NghJ epyTk; nfhtpl; njhw;W epiyik 
fhuzkhf khtl;lr;  nrayf ,izajsj;jpd; Clhf 
kl;Lk; gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gij jaTld; 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;)

02. ,jd; gpufhuk; www.colombo.dist.gov.lk vDk; 
,izajsj;jpd; Clhf ,yj;jpudpay; Kiwapy; kl;Lk; 
tpz;zg;gq;fis epug;gp xU mYtyfj;jpw;fhd xU 
gpujhd tFjpf;fhf kPsspf;fg;glhj 500.00 &gh fl;lzj;ij 
khtl;lr; nrayhsh; - nfhOk;G vDk; ngahpy; Ngzg;gLk; 
7041682 vDk; fzf;fpyj;jpw;F ve;jnthU ,yq;if 
tq;fpf; fpisapYk; gzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 
itg;Gg; gw;Wr;rPLld; ,izajsj;jpy; juNtw;wk; (Upload) 
nra;jy; Ntz;Lk;. (ePq;fs; xd;Wf;F Nkw;gl;l 
mYtyfq;fSf;Fg; gjpT nra;tjhdhy;> mijg;gw;wp 
tq;fpay; itg;Gr; nra;Ak; gw;Wr;rPl;by; ntt;Ntwhff; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.)

03. ,J njhlh;ghd rfy tpguq;fisAk; Nkw;gb 
,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;> 
2021 brk;gh; 06Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021 
brk;gh; 23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu kl;LNk 
tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;fyhk; vd;gijf; 
ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2368152 vDk; njhiyNgrp 
,yf;fj;jpD}lhf njhlh;Gnfhs;sTk;.

khtl;l nrayhsu;/murhq;f mjpgu;;;
khtl;l nrayfk; vy;tpl;bfy khtj;ij>
ehuN`d;gpl;l> 
nfhOk;G 05.

Vy tpw;gidf;fhd 
Nfs;tp mwptpj;jy; 

Nghjdhitj;jparhiy> aho;g;ghzk;.
aho; Nghjdhitj;jparhiyapy; 2020 Mk; Mz;Lf;fhd 

ghtidapypUe;J ePf;fg;gl;l nghUl;fis Vytpw;gid nra;jy;

jiytu;> Vytpw;gid rig 2020 Mk; Mz;L gpd;tUk; 

tpjpKiwfSf;F mikthf jFjpAila tpz;zg;gjhuu; 

fsplkpUe;J Nfs;tpkD Nfhug;gLfpd;wJ.

1.  Vytpw;gid Njrpa Nghl;bg; ngWiffs; Kiwf;F (NCB) 
mikthf ,lk;ngWk;. 

2.    Mu;tKila tpz;zg;gjhuu;fs; khu;fop (December) khjk; 
06.07.08 Mfpa %d;Wjpdq;fSk; fhiy 9.30 kzpKjy; 

khiy 2.00 kzptiu ,y. 111> gpujhdtPjp> klj;jbapy; 

cs;s aho; khtl;l tptrha Efu;r;rp $l;LwTr; rq;fq;fspd; 

rkhrj;jpy; mike;Js;s itj;jparhiyf; fsQ;rpaj;jpy; 

Vytpw;gidf;fhd nghUl;fis ghu;itapl KbAk;. 

3.   nghUl;fisg; ngwtpUk;Ggtu;fs; itj;jparhiyf; 

fhrhsuplk; &gh 500.00 ,id nrYj;jp gw;Wr;rPl;bidg; 

ngw;W Nfs;tpkD gj;jpuj;jpid mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;> 

4.    kPsspf;ff;$ba itg;Gg;gzkhf &gh 10>000.00 ,id 

itj;jparhiyf; fhrhsuplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;bid ngw;W 

gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujp kw;Wk; Ms; milahsj;ij 

cWjpg;gLj;Jk; gpujpapidAk; ,izj;J Nfs;tp kD 

gj;jpuj;jpid G+uzg;gLj;jp %ba fbj ciwapDs; ,l;L 

aho; Nghjdhitj;jparhiy gzpg;ghsu; mYtyfj;jpy; 

cs;s ngl;bapDs; 09.12.2021k; jpfjp fhiy 10.30kzpf;F 

Kd;ghf ,Ljy; Ntz;Lk;. 

5.  md;iwa jpdk; kjpak; 12.00 kzpastpy; Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; ahTk; guprPypf;fg;gLk;. mjp $ba 

njhifapid tpz;zg;gpj;j Nfs;tpjhuu;> fhrhsuplk; 

mj;njhifapid nrYj;jp gw;Wr;rpl;il ngw;W kWehs; 

nts;spf;fpoik (10.12.2021) khiy 04.00 kzpf;F Kd;ghf 

nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

6.  Nfs;tpkD %yk; njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuu; 

mg;nghUl;fis ngWtjpypUe;J tpyFthuhapd; 

kPsspf;ff;$ba itg;Gg; gzj;jpid kPsg;ngw KbahJ 

vd;gNjhL vjpu;tUk; fhyj;jpy; itj;jparhiyapy; 

,lk;ngWk; Vytpw;gidapYk; gq;Fngw jFjpaw;wtuhf 

fUjg;gLthu;. 

7.   Nkw;gb Vytpw;gid njhlu;ghd ,Wjp Kbtpid vLf;Fk; 

mjpfhuk; Vytpw;gid rigf;F cupajhFk; 

8.  Nkyjpf tpguq;fis itj;jparhiyf; fzf;fhsupd; 

njhiyNgrp ,yf;fk; 021-2223149. 021-2212482 ,id 

mioj;J ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.

gzpg;ghsu;>

Nghjdhitj;jparhiy> 

aho;g;ghzk;.

29.11.2021
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