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பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிகக வேணும், 
இல்லையெண்டடா வபடாரடாட்டம் யேடிககும், 
பஸ் ஓ்டடாது என எச்சரிக்க விடுததி 
ருககினம்....

டீ்சல இலலைடாம நடா்ைககு பஸ்  ஓடுவமடா 
எண்ட பெததிலை ்சனம் இருககுது, இேஙக 
இபபதைடான் கட்டணத்தை அதிகரி, மடானிெம் 
ேழஙகு எணடு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தகவல் ததரிந்து நான் 
சிஙகப்பூர் தெல்லவில்்ல  

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு -
்தல் த்தாடரபான புலனாய்வு 
்தகவல்கள் கிடட்ததிருந்த 
நிடலயில் ்தான் சிங் -
கப்பூருக்கு தென்று

மககளின் சுதந்திரம, எதிர்பார்ப்புக்ை 
அரொஙகம நிசெயம உறுதி தெய்யும

நாடடட ஆடசி தெய்யும் பபாது, 
தபாதுமக்களின் சு்தநதிரம் மற்றும் 
எதிரபாரப்புகடை உறுதி தெய்யும் 
ஜனநாயக முடைடமயிலிருநது 
விலகப்பபாவதில்டல என்று ஜனா -
திபதி பகாடடாபய ராஜபக் ஷ த்தரி -
வி்த்தார.

 இருப்பினும், அ்தனால் கிடடக் -

கும் சு்தநதிர்தட்த்த ்தவைாகப் 
பயன்படு்ததிக்தகாள்ை பவணடா -
தமன்று அடன்தது்த ்தரப்பினரிட -
மும் ஜனாதிபதி பகடடுக்தகாண -
டார.

ஒரு இலடெம் மகாவலி ரணபிம 
காணி உறுதிப் ப்ததிரங் -
கடை வழங்கும் நிகழ்வு, 

இலஙறக முழுவதும் சை அளவில   
அபிவிருத்தி �ணிகள் முன்னடுபபு

ஒரு பிரப்தெ்ததிற்பகா மாகாண்ததிற்பகா 
மா்ததிரம் மடடுப்படு்த்தப்படாது முழு இலங்-
டகயும் ெமமாக அபிவிரு்ததியடடயும் இவ்-
வாைானத்தாரு யுகம் இ்தற்கு முன்னர காணப்-
படவில்டல என பிர்தமர மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
த்தரிவி்த்தார.  

கிரம - கடடுவன ஒருங்கிடணந்த நீர வழங்கல் 
திடடம் மற்றும் கிரம பஸ்  நிடலயம் 
ஆகியவற்டை திைநது டவ்தது

தனியார் பஸ் பெ்வக்ை
மட்டுப்படுத்த தீர்மானம
(பலாரன்ஸ் தெல்வநாயகம்)  

நாடடில் நிலவும் எரிதபாருள் ்தட-
டுப்பாடடட கரு்ததிற்தகாணடு இன்று 
திங்கடகிழடம மு்தல் ்தனியார பபாக்கு-
வர்தது பஸ் பெடவகடை மடடுப்படு்த்த 
பநரிடும் என ்தனியார பஸ் உரிடமயாைர 
ெங்க்ததின் ்தடலவர தகமுனு 
விஜயர்தன த்தரிவி்ததுள்ைார.  

பபாதுமான மருந்து வ்ககள் 
்கயிருப்பில் உள்ைன

அரெ மரு்ததுவமடனகளில் அடு்த்த 
மூன்று மா்தங்களுக்கு பபாதுமான 
மருநதுகள் டகயிருப்பில் இருப்ப-
்தாக அரெ மருநது உற்ப்ததி, வழங்கல் 
மற்றும் ஒழுங்குமுடை அடமச்சு த்தரி-
வி்ததுள்ைது.

்தனியார துடைக்கு மருநதுகடை 
இைக்குமதி தெய்வதில் ஏற் -
படடுள்ை தடாலர தநருக்கடி

மின துண்டிபபு நறடமுறை
மூனறு ைாதஙகள் ்தாடரலாம்  ைாறலதீவில ைர்ைைான 

முறையில உயிரிழபபு
பலாரன்ஸ் தெல்வநாயகம்  

்தற்பபாது நடடமுடையிலுள்ை மின் 
துணடிப்டப குடைந்தது மூன்று மா்த கால்த-
திற்கு பமற்தகாள்ை பவணடி பநரிடும் என 
இலங்டக மின்ொர ெடப த்தரிவி்ததுள்ைது.  

மின் துணடிப்புக்கான பநர அைவில் 
மாற்ைங்கள் ஏற்படலாம் எனவும் எனினும் 
த்தாடரநது மூன்று மா்த காலங்களுக்கு மின் 

இலஙறக உறதப�ந்தாடட வீரர்

இலங்டக உட்தப்பந்தாடட அணி 
வீரரும் மாடலதீவின் கழக அணி 
வீரருமான பியூஸ் பநற்று முன்தினம் 
(26) மாடலதீவில் உயிரிழநதுள்ைார. 
மன்னார மாவடட்தட்தச் பெரந்த 
டக்்ஸன் பியூஸ்லஸ் என்பவபர பமற்படி 
உயிரிழந்தவராவார. மன்னார 
புனி்த ெபவரியார ஆணகள்

ஒனறுகூடல நிகழ்வுகள் 
அதிகரிப�ால ஆ�த்து! 

நாடைாவிய ரீதியில் பல பகுதிகளில் 
நடடதபறும் இடெக் கச்பெரிகள் உள்-
ளிடட ெமூக ஒன்றுகூடல்கைால் எதிர -
கால்ததில் தகாவிட 19 டவரஸ் பரவும் 
அபாயம் இருப்ப்தாக தபாதுச் சுகா்தார பரி -
பொ்தகரகள் ெங்கம் த்தரிவி்ததுள்ைது.

இ்தனூடாக ்தடுப்பூசிக்கு பதிலளிக்கா்த 
தகாவிட வடகடய உருவாக்குவ-
்தற்கான வாய்ப்புகள்

ப்தடவபயற்படடால் விபெட ெடடங்கடை 
தகாணடு வநது தபருநப்தாடட்த த்தாழிலா -
ைரகளின் ெம்பை்தட்த உறுதிப்படு்ததுவ்தாக 
த்தாழில் அடமச்ெர நிமல் சிறிபால டி சில்வா 
த்தரிவி்த்தார.

தபருநப்தாடடங்களின் உரிடமடய த்தாழி-
லாைரகளுக்கு வழங்கும் வடகயில், நாடடின் தபருந-
ப்தாடடக் தகாள்டக மாற்ைமடடய பவணடும்

ஐ.நா மனித உரி்ம பபர்வ கூட்டத் ததாடர் இன்று ஆரமபம:  

பலாரன்ஸ் தெல்வநாயகம்  

ஐக்கிய நாடுகள் மனி்த 
உரிடமப் பபரடவயின் 49வது 
கூடட்தத்தாடர இன்று திங்கடகி-
ழடம உ்ததிபயாகபூரவமாக ஆரம் -
பமாகிைது. இலங்டக த்தாடர-
பான விவா்தம் எதிரவரும் 3ஆம் 
திகதி இடம்தபைவுள்ைதுடன் அன்டைய தினம் 
மனி்த உரிடம ஆடணயாைரினால் ெமரப்-
பிக்கப்படவுள்ை அறிக்டகக்கு அன்பை 

"�ாபிகியூவ்" இயந்திர நச்சு வாயு ்வளிபயறி

நுவதரலியா தினகரன் நிருபர  

குருநாகல தகாக்கரல்ல பகுதியிலி -
ருநது உல்லாெப் பிரயாணிகைாக நுவ -
தரலியாவிற்கு வருடக ்தந்த ஆண (59) 
ஒருவரும் தபண (57) ஒருவரும் பநற்று 
உயிரிழநதுள்ைனர. இது த்தாடரபான 
விொரடணகடை நுவதரலியா 
தபாலி்ஸார பமற்தகாணடு

கார்பகாஷ் நகருக்குள் நுறழந்துள்ள

உக்டரன்  மீது படடதயடு்ததி-
ருக்கும் ரஷய இராணுவம் நாடடின் 
இரணடாவது மிகப்தபரிய  நகரான 
காரபகாவுக்குள் நுடழநதிருப்பப்தாடு 
எணதணய் மற்றும் எரிவாயு நிடல-
களில்    பாரிய தவடிப்புகடை ஏற்ப-

டு்ததியுள்ைன.   வடகிழக்கு நகரான  
காரபகாவுக்குள் நுடழந்த ரஷய படட-
யினருடன் அங்கும் உக்டரனிய இரா-
ணுவம்  வீதிகளில் உக்கிர பமா்தலில் 
ஈடுபடடு வருவ்தாக தெய்தி-
கள் த்தரிவிக்கின்ைன.   

45 வது பெனமனை புத்த்கத திருவிழா நந்தனைம் Y.M.C.A. மை்தானைததில் நநற்று 
ஞாயிற்றுககிழமை (27) ைாமல நமைபபற்்ற நபாது,  ைணிநை்கமல பி்ரசு்ரததின 45 
நூல்்களின மு்தல்பி்ரதி்கமை இலககிய பு்ரவலர் ஹாசிம் உைரிைம் அமைசெர் ைா.சுப்ர -
ைணியன வழஙகுகி்றார். ைாகைர் நல்லி குபபுொமி, இயககுனைர், நடி்கர்  திரு முரு்கன, 
அனி்தா குபபுொமி, ்ரவி ்தமிழ் வாணன ஆகிநயார் உைன ்காணபபடுகின்றனைர்.

ப்தாழிற்ெங்க பிரிநவ ரூ.1000 கிமைக்காமைககு ்கா்ரணம்;

அ்ரெ ைருநது உற்பததி வழங்கல் பிரிவு அறிவிபபு 
ப்தாழிலாைர் நலனில் அ்ரசு அக்கம்ற 

விபெட ெட்டஙக்ை தகாண்டு 
வந்பதனும ெமபை அதிகரிப்பு 

(பலாரன்ஸ் தெல்வநாயகம்)  

நாடடில் நிலவும் எரிதபாருள் தநருக்க-
டிடய கவன்ததிற்தகாணடு வார்ததில் பவடல-

நாடகடை நான்கு தினங்கைாக குடை்தது 
பவடலதெய்யும் மணி்ததியால்தட்த அதிக-
ரிப்ப்தற்கு ம்ததிய வங்கி பயாெடன-
கடை முன்டவ்ததுள்ைது.  

 அதிகரித்து வரும் எரி்�ாருள் ்நருக்கடிறய சைாளிக்க 

பவ்லநாட்க்ை நான்கு தினஙகைாக 
கு்ைகக மத்திய வஙகி அரசுககு பயாெ்ன 
 அரச வஙகிகள் CPCக்கு கடன வழஙகுவறத நிறுத்தவும் ஆபலாசறன 

அத்தியாவசிய பசறவகளுக்கு 
ைடடுபை எரி்�ாருள் வழஙகல?

பலாரன்ஸ் தெல்வநாயகம்  

நாடடில் நிலவும் எரிதபாருள் தநருக் -
கடி காரணமாக அ்ததியாவசிய ப்தடவ -
களுக்கு மடடுபம எரிதபாருடை விநி-
பயாகிக்க முடியும் என தபற்பைாலியக் 
கூடடு்த்தாபனம் த்தரிவி்ததுள்ைது. அது 
த்தாடரபில் கரு்தது த்தரிவி்த்த கூடடு்த்தாபன்த-
தின் உயரதிகாரி,    தகாழும்பு துடைமுக்ததுக்கு 

இந்நிறல ஏற�டலாம் என CPC ்தரிவிபபு - மினசார சற� உயரதிகாரி எதிர்வு கூறுகிைார் PHI சஙக தறலவர் உபுல எச்சரிக்றக 

நுவதரலியா விடுதியில் 
தமபதியின் ெடலஙகள் மீட்பு 

ரஷய ப்டகளுடன் உக்ரன்
இராணுவம கடும பமாதலில் சுறறுலாவுக்கு வந்த இடத்தில பசாகம் 

இலங்கை மீதான அறிக்கைககு
அன்றைய தினமே பதிலளிககை முடிவு 

  
எவருக்கும் அஞ்சி தனது 

நிலைப்பாட்டிலிருந்து
இைஙலகை விைகைபாது எனவும் 

அரச தரபபு அறிவிபபு 

ஈஸடர்  தாக்குதல சம்�வம்;  

்�ாய்க் குறைச்சாடடு - றைத்திரி ைறுபபு   

உக்ரனிலுள்ை இலங்கய்ர   
அ்ைத்து வர நடவடிக்க

அங்கா்ராவிலுள்ை இல. தூ்த்ர்கம் அறிவிபபு 

இலங்கயில் தஙகியுள்ை  
காலத்்த நீடிகக முடிவு   

உகம்ரன பி்ரமை்கள்; எல்்ல தாண்டி மீன் பிடித்த   
8 தமிைக மீனவர்கள் ்கது  
கிளிபநாசசி ்கைற்பமை மு்காமில் விொ்ரமண   

இ்ையவழியூடாக இடமதபறும 
குறைச தெயல்கள் அதிகரிப்பு 
இைம் பபண்களுககு பாதிபபு; பபாலிஸ் எசெரிகம்க 

3 3 3

3

எண்்ணெய் ைறறும் எரிவாயு நிறலகளில �ாரிய ்வடிபபு
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அறைச்சர்கள் பீரிஸ, அலி சபரி தறலறையில குழுவினர் தயார் நிறலயில
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ஒரு இலட்்சம் ை்காவலி ்ரண்பிை 
்காணி உறுதிப ெத்தி்ரங்கமை 

வழஙகும் நி்கழ்வு எம்பிலிபிட் -
டிய ை்காவலி மைதானத்தில் 
ஜனாதிெதி க்காட்்ாெய ்ராஜ -
ெக் ஷவின் தமலமையில் 
இ்ம்பெற்றது.   
அ்ர்சாங்கத்தின் “சுபீட்்சத் -
தின் க�ாக்கு” ப்காளம்கப 
பி்ர்க்னத்துக்்கமைய, சிக் -
்கல்்கைற்ற ்காணி்களின் 
உரித்துரிமைமய ைக்்க -
ளுக்குப பெறறுக்ப்காடுக்-
கும் க�ாக்கில், ்ரண்பிை 

்காணி உறுதிபெத்தி்ரம் வழங -
கும் கவமலத்திட்்ம் முன்பன-

டுக்்கபெட்்து. பி்ரதைர் ைஹிநத 
்ராஜெக் ஷ,அமைச்சர்்கைான ்சைல் 

்ராஜெக் ஷ, வாசுகதவ�ாணயக்்கா்ர, 
ெவித்்ரா வன்னியா்ரசசி உட்ெ் ெலரும் 

்கலநது ப்காண்்ார்்கள.   

கி்ரை ்கட்டுவன ஒருஙகிமணநத நீர் வழங்கல் திட்்ம் ைறறும் 
கி்ரை கெருநது நிமலயம் என்ென பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜெக்ஷ -
வின் தமலமையில் தி்றநது மவக்்கபெட்்ன. இநத நி்கழ்வு்க-
ளில் அமைச்சர்்கைான ்சைல் ்ராஜெக் ஷ, வாசுகதவ �ாணயக்-
்கா்ர, �ாைல் ்ராஜெக் ஷ ஆகிகயாரும் ்கலநது ப்காண்்ார்்கள. 

ஒரு இலட்சம் மகாவலி ரண்பிம காணி உறுதிப் பத்திரஙகளை வழஙகும் நிகழ்வு

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

எ்சட்மலன் புதிதா்க அறிமு்கபெடுத்திய ‘லியதிரிய’ மவக் ப்காண்்ாடும் 
க�ாக்கில் ைாத்திபவலவில் உளை பக்ராம்ரட் க்சஃபடிட் ம்ரடிங அக்்க்மியில் 
ொது்காபொ்க வா்கனம் ப்சலுத்தல் ெறறிய நி்கழ்சசி �்த்தபெட்்து. முழு 
�ாள �ம்பெற்ற இநதநி்கழ்வில் ்கலநது ப்காண்் பெண்்களுக்கு வா்கனம் 
ப்சலுத்துவது குறித்த உத்தி்கள ெறறிய விரிவானெயிறசி்கள, வீதிப ொதூபபு 
�ம்மும்ற்கள, வீதி ஒழுஙகு்கள ெறறிய�ம் மும்றைறறும் க்காட்ொட்டு 
ரீதியான வி்யங்கள ெறறிய எழுத்துப ெரீட்ம்ச �்த்தபெட்்து்ன், பவறறி 
பெற்றவர்்களுக்கு ்சான்றிதழ்்களும் வழங்கபெட்்ன.

Crysbro என்பது இலங்கையில் ககைோழிப்-
்பண்ணை உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் 
நிறுவ்னமோகும். நலச்செழு்மயும் க்போஷ-
்ணை்ையும் ்கைோண்ட உணைவி்்ன மக்கைளுக்கு 
வழஙகுவதன மூலம் மக்கை்ை ஒனறி்ணைக்-
கும் நோட்டின ஒகே “சிக்கைன ஸ்்பஷலிஸட்” 
ஆகை திகைழும்Crysbro  தமது 50ஆவது ஆணடு 
நி்ைவி்்னக் ்கைோண்டோடுகினைது.

Crysbro ஆ்னது உற்பத்திைோைரகைளுக்கு 
உணைவுப் ்போதுகைோப்பில் உைர தேத்்தப் க்பணு -
வதறகைோகை அ்மக்கைப்்பட்்ட ்நறிமு்ைகை -
்ைப் பின்பறறுவதில் ஆழ்நத உறுதியு்டன 
திகைழும் நிறுவ்னமோகை எப்க்போதும் இரு்நது 
வருகிைது. உணைவுப் ்போதுகைோப்்போ்னது கநேடி -
ைோகை இறுதித் தைோரிப்பின தேத்தி்்ன நிரணை-
யிக்கிைது. 

அ்நத இறுதித் தைோரிப்பின தேமோ்னது 
அவவோறு நுகைரகவோ்ேச ்செனை்்டயும் 
க்போது 50 ஆணடுகைளுக்கு முன தோபிக்கைப்்பட் -
்டதிலிரு்நது இனறு வ்ே கைம்்பனியின ்செைற-
்போட்டில் முன்னணியில் உளைது.

Crysbro 1972 ஆம் ஆணடு உருவோக்கைப்-
்பட்்டது. இலங்கை நுகைரகவோருக்கு சிை்நத 
சு்வ மறறும் ஊட்்டசசெத்்த வழஙகுவதன 
மூலம் முழு்மைோ்ன வசெதியு்டன சிை்நத 
செ்மைல் அனு்பவத்்த உருவோக்குவதறகைோ்ன 
ஒரு கநோக்கைத்்த இதன தோ்பகைர ்கைோணடிரு்ந -

தோர. 100 குஞ்சுகை-
்ைக் ்கைோண்ட 
அதன எளி்ம-
ைோ்ன ்தோ்டக்கைத் -
திலிரு்நது, நவீ்ன 
்தோழில்நுட்்பத்்த 
்ப ைன ்ப டு த் தி  
Crysbro   ்படிப்்படி -
ைோகை அதன வசெதி-
கை்ை கமம்்படுத்தி -
ைது. இது அ்்னத்து இலங்கைைரகைளுக்கும் 
செ்ந்தயில் சிை்நத தேம் மறறும் சு்வைோ்ன 
ககைோழி தைோரிப்புக்கை்ை வழஙகை உதவிைது. 
கை்ட்நத 50 ஆணடுகைள கைோலமோகை Crysbro  
கதசெத்்த க்போஷித்து, கிேோமிை ்்போருைோ -
தோேத்்த வலுப்்படுத்திைதன மூலம் இலங-
்கைக்கு ்்பரு்ம கசெரக்கும் வி்ைைோட்டுகை -
ளுக்கும் ஆதேவளித்து, ்பல ்்பருநிறுவ்ன 
செமூகை ்்போறுப்புணைரவு திட்்டஙகை்ை முன -
்்னடுத்தல் க்போனை்வ மூலம் நோட்டிறகு 
குறிப்பி்டத்தக்கை ்பஙகைளிப்பி்்ன ்செய்துள -
ைது.

நோடு முழுவதும் அ்ம்நதுளை கசெோை 
உற்பத்திைோைரகைள மறறும் ககைோழி உற்பத் -
திைோைரகைளின வோழவி்்ன கமம்்படுத்துவ -
தறகைோ்ன முைறசிகைளில் இது மிகைவும் முக்கி -
ைத்துவம் ்்பறறுளைது. இவரகைள Crysbro  

வின வலுவோ்ன ்தோ்டரபுகைள, ககைோழிகை -
ளுக்கு உணைவோகை அளிக்கைப்்படும் கசெோைத்்த 
வழஙகுகினை்னர அல்லது நிறுவ்னத்து்டன 
இ்ணை்நது ககைோழிகை்ை வைரக்கினை்னர.  

கமலும் Crysbro  ஆ்னது ஒரு மு்ைைோ்ன 
்்பருநிறுவ்ன செமூகை ்்போறுப்புணைரவு திட் -
்டஙகைளில் ஈடு்பட்டுளைது. அ்வ ஒப்்ப்நத 
வைரப்பு பிேோணிகைள, ஒப்்ப்நத மிருகை வைரப் -
்போைரகைள மறறும் ஒப்்ப்நத விவசெோயிகைள 
திட்்டஙகைள, ்போ்டசெோ்ல புத்தகைஙகை்ையும் 
எழுது்்போருட்கை்ையும் தகுதிைோ்ன மோணை -
வரகைளுக்கு விநிகைோகித்தல், மருத்துவம்்ன 
கவோரட்கை்ை புதுப்பித்தல் மறறும் ்பேோமரித் -
தல், வீதிகை்ை புதுப்பித்தல் மறறும் புதிதோகை 
வைர்நது வரும் வி்ைைோட்டு வீேரகைளுக்கு 
்வகுமதிகை்ை வழஙகுதல் க்போனை்வ 
அ்டஙகுகினை்ன.  

50ஆவது	ஆண்டு	நிணறவிணன	
ககொண்்டொடிய		Crysbro

Meta, இலங்கையின கதசிை இ்ைஞர-
கசெ்வகைள மனைத்து்டன (NYSC) கூட்டி-
்ணை்நது நோட்டில் ்்போருைோதோே வைரச-
சி்ை ஊக்குவிக்கும் கநோக்கைத்து்டன 

்தோழில் மு்்னகவோருக்கைோ்ன திட்்ட -
்மோனறி்்ன அறிமுகைப்்படுத்திைது. 
இ்நத Meta Boost முன்்னடுப்பின 
மூலம் NYSC இன ஏைத்தோழ 750 
கசெ்வஅதிகைோரிகைளுக்கு ்பயிறசிை -
ளிப்்ப்த கநோக்கைமோகைக் ்கைோணடுள-
ைது. இதனமூலம் அவரகைள, தஙகைள 
வணிகைஙகை்ை வைரக்கை டிஜிட்்டல்த-
ைஙகை்ைப் ்பைன்படுத்தும் 50,000க் -
கும்கமற்பட்்ட உளநோட்டு ்தோழில் -
மு்்னகவோருக்கு வலுவூட்டுவர.

இ்நத்பயிறசிைோ்னது NYSC இன 
Hope 4 Sri Lanka முன்்னடுப்பின 
ஒரு்பகுதிைோகும். இதுநோடுமுழு-
வதும் உளைஆயிேஙகைணைக்கைோ்ன 
்தோழில்மு்்னகவோ்ே நிதியுதவி, வைங-
கைள மறறும் அதறகைோ்ன அறிவு்டன இ்ணைக்-
கிைது.  

இதன அறிமுகைநிகைழவின க்போது வி்ை -
ைோட்டு மறறும் இ்ைஞர விவகைோேஙகைள 
அ்மசசெர மறறும் டிஜிட்்டல் ்தோழில் 
நுட்்பம் மறறும் நிறுவ்ன அபிவிருத்தி இேோ-
ஜோஙகை அ்மசசெர நோமல் ேோஜ்பக்ஷ நோட் -
டின்்போருைோதோே வைரசசிக்கு உதவும் 
டிஜிட்்டல்திைனகைளின முக்கிைத்துவம் 
குறித்து க்பசி்னோர.

“இன்ைை டிஜிட்்டல் இலங்கையில்ந-

மது ்்போருைோதோேத்தில் ்்பரும் தோக்கைத்-
தி்்ன ஏற்படுத்தும் ் தோழில்மு்்னகவோேது 
திைனகை்ை கைட்டி்ைழுப்புவது மிகைமுக்கிை -
மோ்னது எ்ன ேோஜ்பக்ஷ ்தரிவித்தோர. 

Meta Boost மறறும் Hope 4 Sri Lanka 
க்போனை திட்்டஙகைளமூலம் நோஙகைள ஊக்-
குவிக்கைப்்படுகினகைோம். இ்வ்தோழில் 
மு்்னகவோருக்குஆதேவளித்து, அவரகை-
ைது வணிகைத்்த கமம்்படுத்த உதவுகி -
ைது. எ்னத்்தரிவித்தோர.

அண்மயில் DAI Global, IPSOS 
உ்டனகூட்டி்ணை்நது ந்டோத்திை ஆய்வின 
மூலம் இலங்கையில் இ்நத ஆய்வுக்குட் -
்பட்்ட சிறிை மறறும் நடுத்தே வணிகைங-
கைளில் ்போதிக்பர கை்ட்நத ஆணடு வணிகை 
கநோக்கைஙகைளுக்கைோகை டிஜிட்்டல்கைருவி-
கை்ை ்போவித்துளை்னர என்ப்த புலப்-

்படுத்துகிைது. அவரகைளில்சுமோர 83% க்பர 
்்பரு்ந்தோறறுகைோலத்தின க்போது Meta 
வின்பைன்போடுகைள தஙகைளுக்கு உதவி -
ைது எ்ன நம்புகினை்னர. எவவோைோயினும் 
ஒன்லன மறறும் ஓஃப்்லன ்தோழில் -
மு்்னகவோர ஒன்லன தைஙகை்ைப் 
்பைன்படுத்தும் க்போது ்பல சிேமஙகை்ை 
எதிர்கைோண்டதோகைக் கூறி்னர. அதில் 45% 
ஆக்னோர டிஜிட்்டல் கைருவிகை்ைப் ைன்ப -
டுத்துவதறகு க்போதுமோ்ன அறிவுதஙகைளி -
்டம் இல்லோ்மகை இதறகைோ்ன கைோேணைம் 
எ்னவும் நி்்னக்கினை்னர.

 க�ஷன்ஸ் ட்்ரஸ்ட் வஙகி, �ாட்டின் வணி்க வியாொ்ரத்தும்றமய கைம்ெ-
டுத்தி வலுச க்சர்த்திடும் வம்கயில்‘Nations Business Banking’ஐ மீை அறி-
மு்கம் ப்சய்துளைது. உள�ாட்டு வர்த்த்க ்சமூ்கத்தின் பதா்ர்சசியான ைறறும் 
ப�ருக்்கைான ெங்காைர் எனும் வம்கயில், புதிய தயாரிபபினூ்ா்க ெ்ரநதைவு 
பெறுைதி க்சர்க்்கபெட்், பி்ரத்திகய்கைான நிதித் தீர்வு்கள, டிஜிட்்ல் ைறறும் 
வாழ்க்ம்கமும்ற அனுகூலங்கள கொன்்றன ெரிபூ்ரண வஙகிச க்சமவ அனுெ -
வத்மத வழஙகுவதா்க அமைநதிருபெது்ன், இலஙம்கயின் வியாொ்ர ்சமூ்கத்-
தின் பவவகவறு கதமவ்கமை நிவர்த்திப்சய்வதா்க அமைநதுளைது.

க�ஷன்ஸ் ட்்ரஸ்ட் வஙகியின் வணி்க வஙகியியல் பிரிவின் சிக்ரஷ் உெதமல-
வர் அக்ராஷ லியனா்ரசசி ்கருத்துத் பதரிவிக்ம்கயில், “Nations Business Banking 

முதன்முதலில்  அறிமு்கம்ப்சய்யப-
ெட்்து முதல், ெல வியாொ்ரங்கள 
ைறறும் பதாழில் முயறசியாைர்்க-
ளின் கதமவ்கமை நிவர்த்திப்சய்து 
உறுதியான அடித்தைத்மதக் ப்காண் -்
மைநதுளைது. �வீன டிஜிட்்ல் தீர்வு-
்களு்ன், ெ்ரநதைவு அனுகூலங்கள 
ைறறும் பி்ரத்திகய்கைான பவகுை-
தி்கள  �ாடு முழுவமதயும் க்சர்நத 
வாடிக்ம்கயாைர்்களுக்கு வழங்கப-
ெடுகி்றது” என்்றார்.

இலஙளகயின் பபாருைாதார வைர்ச்சிளை
ஊக்குவிக்க NYSC உடன் இளையும் Meta

உள�ாட்டு வியாொ்ரங்களுக்கு வலுசக்சர்க்கும்   
‘Business Banking’அறிமுகம்
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2022 ப்பபரவரி 28 திஙகட்கிழனை

திதி: --திரயயோதசி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பயேரம : கோனல : 06.00  -  07.30வனர

பிலவ வருடம - ைோசி  20

இன்னறைய சு்பதினம

25 முதல் 28 வனர

பதோழுனக 
யேரம

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 06.25
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.23
இஷா  - 07.33

 யைஷம  - ்போரோட்டு

ரிஷ்பம  - - நினறைவு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ய்போட்டி

சிமைம - - சுகம

கன்னி - - முயறசி

துலோம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - யகோ்பம

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்போறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பெலவு

யயோகம: அமிரத-சிதத யயோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்ெந்திரகுருககள்
(்போபு ெரைோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோஙகும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

க�ொழும்பு – ஜம்்பட்ொ 
வீதியில் இரசொயனப் 
க்பொருட�ள் �ளஞ்சியப்்ப-
டுத்தப்்படடிருந்த நிலை-
யததில் நேற்று ்பொரிய தீ 
வி்பதது ஏற்்பட்து.   

தீயினொல் உயிர் ஆ்பதது 
எதுவும் ஏற்்ப்ொ்த ந்பொதும் 
அருகிலுள்ள வீடு�ளுக்கு 
்பொதிப்பு ஏற்்படடுள்ளது.

சுமொர் ஒன்றலர மணித-
தியொைங�ளுக்கு பினனர் 
தீலயக் �டடுப்்பொடடுக்குள் க�ொண்-
டுவர முடிந்த்தொ�வும் அ்தற்�ொ� 
க�ொழும்பு மொே�ர சல்பயின 12 தீய-
லைப்பு வொ�னங�ள் ்பயன்படுத்தப்-
்பட்்தொ�வும் மொே�ர தீயலைப்பு 
நசலவ�ள் திலைக்�ளம் க்தரிவித-
்தது.

தீ அனர்த்தததிற்�ொன �ொரைம் 
இதுவலர �ண்டுபிடிக்�ப்்ப -்
வில்லை என க்தரிவிததுள்ள அந்த 
திலைக்�ளததின க்பொறுப்்பதி�ொரி 
எம். ஏ.பி. நசனொதீர எவவொ்றொயினும் 
தீ அனர்த்தததினொல் �ளஞ்சியசொலை 
முற்்றொ� அழிவல்நது ள்ள்தொ�வும்  
குறிப்பிட்ொர்.                                  (ஸ)

மினகவடடு அமுல்்படுததும் 
நிலை ஏற்்பட்்தற்கு ேல்ைொடசி அர-
சொங�ம் ்தொன �ொரைம் . அவர்�ளின 
5 வரு் ஆடசியில் எந்த மினஉற்-
்பததி நிலையமும் நிர்மொணிக்�ப்்ப -்
வில்லை என ஆளும் ்தரப்பு பிர்தம 
க�ொ்ற்ொ கேடுஞ்சொலை அலமசசர் 
நஜொன்ஸ்ன க்பர்னொண்ந்ொ க்தரி-
வித்தொர்.   

க�ொழும்பு, க�ொரலை 120 
வீதியில் நிர்மொணிக்�ப்்படும் புதிய 
்பொமன�ல் ்பொைததின நிர்மொைப் 

்ப ணி � ள ொ ல் 
வீடு�லள இழக்-
கும் குடும்்பங-
�ளுக்கு வழங-
� ப் ்ப ் வு ள் ள 
புதிய வீடு�ளின 
சொவிலய அலமசசர் அண்லமயில் 
ல�யளித்தொர்.  

இந்த நி�ழலவத க்தொ்ர்நது 
மினகவடடு �ொரைமொ� எவவளவு 
�ொைம் இருட்ொ� இருக்� நவண்டிய 
நிலை ஏற்்படும் என எழுப்்பப்்பட் 

ந�ள்விக்கு ்பதிைளித்த அலமசசர்,  
ேொடல் இருடடில் லவக்� முடிவு 
கசய்தவர் அந்த ேல்ைொடசி குழுவி-
னர் ்தொன. �்ந்த ஐநது ஆண்டு�ளொ� 
மின உற்்பததிலய அதி�-
ரிக்� எதுவும் 

5 வருடததில் எந்த மின்ெோர திட்டமும இல்னல;  

எம்.ஏ.அமீனுல்ைொ  

மினசொ்தனங�லள 
்பொவிக்கும் க்பொழுது 
விலையில் மடடும் 
�வனம் கசலுத்தொமல், ்பயன்படுத-
தும் மினசொரததின அளவிலும் �வனம் 
கசலுததுவதும் அவசியம் எனவும் 
நமலும் மொலை 6.30-, 9.30 மணிக்-
குள் " கவொசிங கமஷின , ்தண்ணீர் 
இல்றத்தல் அயன ்பண்ணு்தல் ந்பொன-
்றவற்றுக்கு முடிந்தவலர மினசொ்தனப் 
்பயன்பொடல்க் �டடுப்்படுததுவது 
அவசியகமன  இைஙல� நிலை 
க்பறு்தகு வலு அதி�ொர சல்பயின 
்பணிப்்பொளர் ேொய�ம் �ைொநிதி சுைக்-
ஷன ஜயவர்்தன க்தரிவிததுள்ளொர் .  

எதிர்வரும் 2030ம் ஆகும்க்பொழுது 
ேொடடின மினசொரத ந்தலவ 28,000 
ஜி�ொவட மணிநேரமொ� இருக்கும் 
என எதிர்்பொர்ப்்ப்தொ�வும் அதில் 70 
ச்தவீ்தம் �ொற்்றலை மூைங�ளிலிருநது 

நில்றவு கசயய திட்மி்ப்்படடுள்ள-
்தொ�வும் அவர் கூறினொர்.   

்தற்ந்பொது, ேொடடிலுள்ள முக்கிய 
நீர்மின நிலையங�ள் உட்ப் 
�ொற்்றொலை மின உற்்பததி�ல் மூைம் 
சுமொர் 7000 ஜி�ொவொட மணிநேர மின-
சொரம் உற்்பததி கசயயப்்படுகி்றது. 
ஆ�நவ இ்தலன எதிர்வரும் 2030ம் 
ஆண்டுக்குள் 20,000 ஆ� உயர்த்த 
நவண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட-
்ொர்.  

இைஙல�க்கும் ஜப்்பொனுக்கும் 
இல்யிைொன இரு்தரப்பு உ்றவு�ளின 
70வது ஆண்டு நில்றலவ முனனிடடு 
�ண்டி ஒக்நர ந�ொட்லில் ேல -்
க்பற்்ற லவ்பவததில் �ைநதுக�ொண்டு 
உலரயொற்றும் ந்பொந்த அவர் 

விலைலை மட்டுமன்றி மின் உபகரண  
பைன்பபாடு குறித்தும் கவனம் அவசிைம்  

நைொரன்ஸ கசல்வேொய�ம்   

முழுலமயொன ்தடுப்பூ-
சிலய க்பற்றுக்க�ொண்டு 
இைஙல�க்கு வரும் 
சு ற் று ை ொ ப் ்ப ய ணி � ள் 
இனி விமொன நிலை -
யததில் பி.சி.ஆர். ்பரி-
நசொ்தலனக்கு உட்படுத -
்தப்்ப்மொட்ொர்�ள் என சு�ொ்தொர 
நசலவ�ள் ்பணிப்்பொளர் ேொய�ம் 
விநச் மருததுவ நிபுைர் அநசை 
குைவர்்தன க்தரிவிததுள்ளொர்.   

அதுக்தொ்ர்பில் விநச் சு�ொ்தொர 
வழி�ொட்ல் ஒனல்ற அவர் கவளி-
யிடடுள்ளது்ன ேொலள மொர்ச 
மு்தைொம் தி�தி மு்தல் இந்த கசயற்-
்பொடு�ள் ேல்முல்றக்கு வரும் 
எனறும் அவர் குறிப்பிடடுள்ளொர். 

அது க்தொ்ர்பில் அவர் 
நமலும் குறிப்பிடுல�-
யில்,   

கவளிேொடு�ளிலிருநது 
இைஙல�க்கு வரும் சுற்-
றுைொப் ்பயணி�ள் அந்த 
ேொடு�ளில் முழுலமயொன 
்தடுப்பூசிலய க்பற்றுக் -
க�ொண்டுள்ளலம உறு-

திப்்படுத்தப்்படுமி்தது அவர்�ள் 
இஙகு பி.சி.ஆர். ்பரிநசொ்தலனக்ந�ொ 
அல்ைது அனடிஜன ்பரிநசொ்த-
லனக்ந�ொ உட்படுத்தப்்ப்நவண்டிய 
அவசியம் கில்யொது புதிய சு�ொ்தொர 
வழி�ொட்லில் அது உள்ள்க்�ப்்பட-
டுள்ள நிலையில் ேொலள மு்தல் அது 
ேல்முல்றக்கு வருவ்தொ�வும் அவர் 
க்தரிவித்தொர்.   

அந்தநவலள,

வவளிநபாட்டு பைணிகளுககபான 
கட்டுபபபாடுகளில் தளர்வு 

பூரண தடுபபூசி ப்பறறிருபபின் PCR யதனவயில்னல -ைோனல 6.30- - 9.30 வனர ்பயன்்போட்னட  
குனறைககுைோறு யகோரிகனக  

ருலசக் ்பொருக் 

புனி்த மிிஃரொஜ் தின 
நி�ழவு�ள் இனறு 
(28) திங�டகிழலம 
இரவு கவள்ளவதல்த 
ஜும்ஆப் ்பள்ளிவொச-
லில் இ்ம்க்ப்றவுள்-
ளது.   

மு்ஸலிம் சமய 
்ப ண் ்ப ொ ட ் லு வ ல் -
�ள் திலைக்�ளம் 
க�ொழும்பு கவள்ளவதல்த ஜும்ஆப் 
்பள்ளிவொசலு்ன இலைநது இநநி-
�ழலவ ஏற்்பொடு கசயதுள்ளது.   

மு்ஸலிம் சமய ்பண்்பொட்லுவல்-
�ள் திலைக்�ளததின ்பணிப்்பொளர் 
இப்ரொஹீம் அனசொர் ்தலைலமயில் 
ேல்க்ப்றவுள்ள இநநி�ழவில் நீதி 

அலமசசரும் ஜனொதி-
்பதி சட்த்தரணியுமொன 
அலி சப்ரி பிர்தம அதிதி-
யொ� �ைநது க�ொள்வொர். 
ஊவொ மொ�ொை ஆளுேர் 
ஏ. நஜ. எம். முஸம்மில், 
்பொரொளுமன்ற உறுப்-
பினர்�ளொன மர்ஜொன 
்பளீல், �ொ்தர் ம்ஸ்தொன 
ஆகிநயொர் க�ௌரவ அதி-
தியொ�வும் �ைநது சி்றப்-
பிப்்பர்.   

இநநி�ழவில், உைமொக்�ள், அரச 
உயர் அதி�ொரி�ள், வர்த்த�ப் பிரமு�ர்�ள் 
மற்றும் கஜமொஅத்தொர்�ள் எனப்்பைரும் 
�ைநது சி்றப்பிக்�வுள்ள்தொ� ஏற்்பொட-
டுக்குழு சொர்்பொ� திலைக்�ள �ைொசொர 
உததிநயொ�த்தர் அஷகஷயக் முப்தி 
முர்ஸி க்தரிவித்தொர்.   

முஸ்லிம ெைய கலோெோர தினணககள ஏற்போட்டில்;  

ேொடடில் இலையவழியூ்ொன 
குற்்றச கசயல்�ள் அதி�ரிததுள்-
ளன. சமூ� வலைத்தளங�ள் 
ஊ்ொ� இ்ம்க்பறுகின்ற நமொசடி-
�ளொல் 30 - 40 வயதுக்கு இல்ப்-
்பட் க்பண்�நள அதி�ளவில் 
்பொதிக்�ப்்படுவ்தொ� சிநரஷ் 
பிரதி க்பொலி்ஸமொ அதி்பர் அஜித 
நரொ�ை க்தரிவித்தொர்.

இவவொறு இலையவழி குற்்றங�ளில் ஈடு -
்படு்பவர்�ள் க்தொ்ர்பில் �ைனி குற்்ற விசொர -
லைப்பிரிவு க்தொ்ர்நதும் ே்வடிக்ல��லள 
முனகனடுதது வருவந்தொடு , அலவ க்தொ்ர்-
பில் முல்றப்்பொ்ளிப்்ப்தற்கு இரு பிரததிநய� 
மினனஞ்சல் மு�வரிலய அறிமு�ப்்படுததி-
யுள்ள்தொ�வும் சிநரஷ் பிரதி க்பொலி்ஸமொ 
அதி்பர் அஜித நரொ�ை க்தரிவித்தொர்.

இது க்தொ்ர்பில் அவர் நமலும் க்தரிவிக் -

ல�யில் , �்ந்த ஆண்டு மொர்சசில் 
�ைனி குற்்ற விசொரலைப்பிரிவு 
்ஸ்தொபிக்�ப்்பட்து. இந்த பிரி-
விற்கு �்ந்த ஆண்டில் மொததிரம் 
2500 முல்றப்்பொடு�ள் கில்க்�ப் 
க்பற்றுள்ளன, எனினும் ்தற்ந்பொது 
நிலைலம அ்தலன வி் அதி�ரித-
துள்ளது. 

ேொளொந்தம் சுமொர் 15 முல்றப்்பொ -
டு�ள் கில்க்�ப் க்பறுகின்றன, இைஙல�-
யில் இ்ம்க்பறும் இலைய குற்்றங�ளில் 
க்பண்�நள அதி�ளவில் ்பொதிக்�ப்்படுகின்ற-
னர். க்பண்�ளின புல�ப்்ப்ங�ளில் அவர்-
�ளின மு�தந்தொடு நவறு நிர்வொை உ்ல் 
புல�ப்்ப்ததிலன இலைதது இலையத-
தில் கவளியிடுகின்றலம க்தொ்ர்பில் அதி�-
ளவொன முல்றப்்பொடு�ள் கில்த-
துள்ளன. 

இலணைவழியூடபாக இடம்வபறும் 
குற்றச் வெைல்கள் அதிகரிபபு 
இளம ப்பணகளுககு ்போதிபபு; ப்போலிஸ் எச்ெரிகனக

்படம; ெைந்த வீரசிறி

இன்றைய மின்வெட்டுக்கு நல்ாட்சி 
அரசே காரணம்  
அனைச்ெர ய�ோன்ஸ்டன் குறறைச்ெோட்டு   

இன்று வவள்ளவத்லத ஜூம்ஆ   
பள்ளிவபாெலில் மிிஃரபாஜ் தின நிகழ்வு   

வன்னியின் மூன்று ைோவட்டஙகளிலும கோணப்படும கோணி பிரச்சினனகளுககு தீரவு கோண்பதறகோன கோணி அனைச்சின் ேடைோ-
டும யெனவ கோணி அனைச்ெர தனலனையில் இடமப்பறறைது.வவுனியோ கோமினி ைகோவிததியோலயததில் ேனடப்பறறை இந்த ேடைோடும 
யெனவயில் கோணி அனைச்ெர எஸ்.எம.ெந்திரயென, ்போரோளுைன்றை உறுபபினரகளோன கு.திலீ்பன், யக.யக.ைஸ்தோன், பெல்வம அனடககல-
ேோதன், கோணி அனைச்சின் பெயலோளர உட்்பட ்பலரும கலந்து பகோணடுள்ளனத ்படததில் கோணலோம.  

உகலரனிலுள்ள இைஙலகைலர   
அலைத்து வர நடவடிகலக   

(ஷம்்ஸ ்பொஹிம்)  

உக்லரனில் சிக்கியுள்ள இைஙல�யர்�லள 
்பொது�ொப்்பொ� ேொடடுக்கு அலழததுவரத 
ந்தலவயொன ே்வடிக்ல� முனகனடுக்�ப் -
்படடு வருவ்தொ�வும் 20 இைஙல�யர்�ள், 
ந்பொைநது எல்லையூ்ொ� உக்லரனிலிருநது 
கவௌிநயறும் எதிர்்பொர்ப்பு்ன �ொததிருப்்ப -
்தொ� அங�ொரொவிலுள்ள இைஙல� தூ்தர�ம் அறிவிததுள்ளது.   

உக்லரனிலிருநது இைஙல�க்கு திரும்பும் எதிர்்பொர்ப்பு்ன அவர்-
�ள் ந்பொைநது எல்லையில் �ொததிருப்்ப்தொ� துருக்கி, நஜொர்ஜியொ 
மற்றும் உக்லரனுக்�ொன இைஙல� தூதுவர் எம்.ஆர். �சன குறிப்-
பிட்ொர்.   

இந்த வி்யம் க்தொ்ர்பில் எல்லைப் ்பகுதி அதி�ொரி�ளுக்கு க்தளிவு-
்படுத்தப்்படடுள்ள்தொ� அவர் கூறினொர்.   

இநநிலையில், உக்லரனில் சிக்கியுள்ள இைஙல�யர்�ள் அலனவலர-
யும் ந்பொைநது ஊ்ொ� ேொடடிற்கு அலழதது வருவ்தற்�ொன �ைநதுலர-
யொ்ல்�ள் க்தொ்ர்சசியொ� முனகனடுக்�ப்்படடு வருவ்தொ�   
�சன கூறினொர்.   

எல்லை தபாண்டி மீன் பிடித்த   
8 தமிைக மீனவர்கள் லகது   

ரொநம்ஸவரததிலிருநது எல்லை 
்தொண்டி மீனபிடிக்� கசன்ற ஒரு 
விலசப்்ப்ல�யும் அதிலிருநது 8 
மீனவர்�லளயும் இைஙல� �்ற்்ப-
ல்யினர் ல�து கசயது கிளிகேொசசி 

கிரொஞ்சி �்ற்்பல் மு�ொமில் 
லவதது விசொரலை நமற்க�ொண்டு 
வருகின்றனர்.  

ரொநம்ஸவரம் மீனவர்�ள் 
்தலைமனனொருக்கும் இரலை-

தீவுக்கும் இல்நய இைஙல� 
�்ற்்பரப்பில் மீனபிடிததுக் க�ொண் -
டிருக்கும் ந்பொது அப்்பகுதியில் 
நரொநது ்பணியில் ஈடு்படடி -
ருந்த �்ற்்பல்யினர், 

உகனரன் பிரன�கள்;

(நைொரன்ஸ கசல்வேொய�ம்)  

ரஷயொ - உக்லரனுக்கில்யிைொன நமொ்தல் 
உக்கிரமல்நதுள்ள நிலையில் ்தமது ேொட -
டுக்கு கசல்ை முடியொது இைஙல�யில் 
்தற்ந்பொது ்தஙகியுள்ள உக்லரன ேொட்வர்�-
ளின வீஸொ �ொைதல்த நீடிப்்ப்தற்கு அரசொங�ம் 
�வனம் கசலுததியுள்ளது.  

அது க்தொ்ர்பில் �ருததுத க்தரிவித்த சுற்றுைொத துல்ற அலமசசர் பிர-
சனன ரைதுங� இனறு ேல்க்ப்றவுள்ள அலமசசரலவக் கூட்ததில் 
அதுக்தொ்ர்்பொன வி்யங�லள முனலவதது விரிவொ� �ைநதுலரயொ-
்வுள்ள்தொ� க்தரிவிததுள்ளொர்.  அதுக்தொ்ர்பில் ்தற்ந்பொது கவளிவிவ-
�ொர அலமசசு மற்றும் குடிவரவு குடிய�ல்வு திலைக்�ளதது்ன ்தொம் 
ந்பசசுவொர்தல்த ே்ததி வருவ்தொ�வும் அலமசசர் க்தரிவிததுள்ளொர்.  

சுற்றுைொப் ்பயணி�ளுக்�ொ� ஒரு மொ்த �ொைததிற்ந� விஸொ வழங-
கும் ேல்முல்ற உள்ளது. அத்தல�ய நிலையில் இைஙல�யில் ்தஙகி-
யுள்ள உக்லரன ேொடடு பிரலஜ�ளின வீஸொ �ொைம் நில்றவல்நதுள்ள 
நிலையில் அ்தலன நீடிப்்ப்தற்கு �வனம் கசலுததி வருவ்தொ�வும் 
அவர் க்தரிவிததுள்ளொர்.  

இைஙலகயில் தஙகியுள்ள  
கபாைத்லத நீடிகக முடிவு

ஜம்பட்டபா வீதியில் பபாரிை 
தீ விபத்து   

அஙகோரோவிலுள்ள இல. தூதரகம அறிவிபபு

கிளிபேோச்சி கடற்பனட முகோமில் விெோரனண  



உக்ைரன் மீது ரஷ்யா ப�யார் 
த�யாடுத�ை�்டுதது அங்கு 
அகப�ட்டுக் தகயாண்ட இந் -

தி்ப பிரைைகளில் ஒரு த�யாகுதியினர் 
பேற்றுக் கயாைை �யாதுகயாப�யாக புதுடில் -
லிை் வந்�ை்டந்�னர். இவர்களில் 
த�ருமளவயாபனயார் உக்ைரனில் கற்கின்்ற 
மயாணவர்களயாவர். எ்யார் இந்தி்யா விமயா-
னதமயான்றில் அவர்கள் புதுடில்லிக்கு 
அைைதது வரப�ட்டிருந்�னர்.   

 உக்ைரனில் அ்ல்ேயா்டயான ரூபமனி-
்யாவின் �ைைேகரில் �ஞ்சமை்டந்திருந்� 
சுமயார் 250 இந்தி்ப பிரைைகள் இவ் -
வி�ம் பேற்று �யாதுகயாப�யாக அைைதது 
வரப�ட்டிருந்�னர். இவர்களில் ஒருவ -
ரயான மகயாரயாஷடிரயாவின் ப்சயாையாபபூைரச் 

ப்சர்ந்� சூர்்யா சு�யாஷ என்�வர் கூறு-
ைகயில் " உக்ைரன் நிைைைம மிகவும் 
பமயா்சமயாக உள்ளது. மக்கள் அகப�ட்டுக் 
தகயாணடுள்ளனர்" என்று கவைையு்டன் 
குறிபபிட்்டயார்.   

 இவ்வி�ம் அைைதது வரப�ட்்ட மயாண-
வர்கள் �ங்களது எதிர்கயாைம் �ற்றி் 
கவைைை் அதிகம் தவளிப�டுததினர். 
இவர்கள் உக்ைரனில் �ல்கைைக்கைகக் 
கல்விை் கற்று வருகின்்றனர். உக்ைரன் 
ஆக்கிரமிக்கப�ட்்ட�னயால் �ங்களது 
கல்வி என்னவயாகுதமன்்ற கவைையில் 

அவர்கள் உள்ளனர்.   உக்ைரனின் புக்ப-
கயாவீனி்ன் அர்ச �ல்கைைக்கைகததின் 
5 ஆம் வரு்ட மருததுவ (எம்.பி.பி.எஸ்) 
மயாணவரயான விபின் என்�வர் குறிபபிடு-
ைகயில், உக்ைரனில் இருந்து எல்ைைப 
�குதிக்கு இ்டம்த�்ர்ந்து வந்� �யாங்கள் 
விதிமுை்றகைளப பூர்ததி த்சய்து 
தகயாணடு அ்ல்ேயாட்டுக்குள் நுைைவ�ற்-
கயாக சுமயார் 12 மணி பேரம் கயாததிருந்��யா -
கக் கூறினயார்.   

 பகரளயாவின் திருவனந்�புரதை�ச் 
ப்சர்ந்� மயாணவர் ஒருவர் வி�ரிக்ைக-

யில், �யாங்கள் 5 கி.மீ தூரம் கடுைம -
்யான வயாகன தேருக்கடிை்த �யாணடி 
எல்ைைப பு்றததுக்கு வந்து ப்சர்ந்��யாகக் 
குறிபபிட்்டயார்.   

 மகயாரயாஷடிரயா, ஆந்திரபிரப�ஷ, 
குைரயாத, உத�ரபிரப�ஷ, பீஹயார், அரு -
ணயாச்்சை பிரப�ஷ, பகரளயா, கர்ேயா -
்டகயா ப�யான்்ற மயாநிைங்கைளச் ப்சர்ந்� 
மயாணவர்கள் விமயானததில் பேற்றுக் 
கயாைை வந்து ப்சர்ந்ப�யாரில் அ்டங்கி -
யிருந்�னர். உக்ைரனில் அகப�ட்டுக் 
தகயாண்ட �ங்கைள �யாதுகயாப�யாக 

மீட்டு வருவதில் இந்தி் அரசு கயாண-
பித� அக்கை்றக்கு அவர்கள் ேன்றி 
த�ரிவிததுக் தகயாண்டனர்.   "உக்ைரன் 
நிைைைம ஆ�த�யாக உள்ளது. எங்கள் 
எதிர்கயாை கல்வி குறிதது ேயாங்கள் அதிகம் 
கவைைப�டுகின்ப்றயாம். ஆனயால் ேயாம் 
திரும்பி வந்�து அதிர்ஷ்டம்" என்று 
மற்த்றயாரு மயாணவர் த�ரிவித�யார்.   

இப�பவைள உக்ைரனில் சுமயார் 
16 ஆயிரம் இந்தி்ர்கள் அகப�ட்-
டுக் தகயாணடுள்ள�யாகவும், அவர்க -
ளில் த�ரும்�யாையாபனயார் மயாணவர்கள் 
என்றும் இந்தி் தவளியு்றவுச் த்ச்ையா -
ளர் த�ரிவிததுள்ளயார்.   

 "எ்யார் இந்தி்யா விமயான நிறுவனம் 
எங்களுக்கு த�ரிதும் உ�வுகின்்றது. 
உக்ைரனில் உள்ள இந்தி் தூ�ரகம் முழு -
ைம்யான ஒததுைைபபு வைங்குகின்்ற" 
என்று இந்தி்யா திரும்பி் மயாணவர்கள் 
த�ரிவித�னர்.   

இப�பவைள இ�ற்கு முன்ன�யாக 219 
இந்தி்ர்கள் உக்ைரனில் இருந்து �யாது -
கயாப�யாக அைைதது வரப�ட்டிருந்�ைம 
குறிபபி்டத�க்கது.

மட்்டக்களபபு மயாவட்்ட த்ச் -
ைகததில் திட்்டமி்டல் �ணிப -
�யாளரயாக க்டைம்யாற்றி ஓய்வு 

த�ற்்ற அமரர் ்சயாமித�ம்பி தை்ரயாம் 
(வ்து 85) அவர்களின் நிைனவஞ்சலி 
ைவ�வம் மட்்டக்களபபு சிவில் ்சமூ -
கததின் �ைைவரும், கிைக்கு மயாகயாண்ச -
ை�யின் முன்னயாள்  த்ச்ையாளருமயான 
எஸ். மயாமயாங்கரயாையா �ைைைமயில் 
பேற்றுமுன்தினம் ்சனிக்கிைைம மட் -
்டக்களபபு  மயாேகர த�யாதுநூைக மண்ட -
�ததில் ேை்டத�ற்்றது. மட்்டக்களபபு 
மணைண பேசிதது வயாழந்� அவர் �னது 
மரணததின் பின்னர் உ்டைை கிைக்குப 
�ல்கைைக்கைக மருததுவக் கல்லூரிக்கு 
வைங்கியிருந்�யார்.  அவர் �னது 85 
ஆவது வ்தில் 27.01.2022 அன்று கயாை -
மயானயார்.  

 எளிைம்யான வயாழக்ைக முை்றயும், 
உ்ர்ந்� சிந்�ைனகளும் தகயாணடு 
த�ரும் ப்சைவ்யாற்றி்வர் அவர். அன்-
னயாரின் உருவப�்டததிற்கு மட்்டக்க-
ளபபு மயாவட்்ட த்ச்ைக திட்்டமி்டல் 
�ணிப�யாளர் ்சசிகையா புணணி்மூர்ததி 
மைர்மயாைை அணிவிதது மைரஞ்சலி 
த்சலுததி்து்டன், ரயாஜினி புணணி்-
மூர்ததி, ரஞ்சனி சிவஞயானம் ஆகிப்யார் 
நிைனவுச்சு்டர் ஏற்றினர். மட்்டக்களபபு 
மயாவட்்ட அர்சயாங்க அதி�ர் பக.கரு -
ணயாகரன், இைக்கி் ஆர்வைர் கயாசு�தி 
ே்டரயாையா ஆகிப்யார் இந்நிகழைவ ே்டத -
துவ�ற்குக் கயாரணமயாக இருந்�னர்.  

  குறுமணதவளி கிரயாமதை�ப பி்றபபி-
்டமயாகவும் மட்்டக்களபபு �யார் வீதிை் 
வசிபபி்டமயாகவும் தகயாணடிருந்� அமரர் 

தை்ரயாம் பேர்ைம, 
க்டைம, கணணி-
் ம் , க ட் டு ப � யா டு , 
ப ே ர மு க யா ை ம த து -
வம் என்�வற்ை்றக் 
க ை ்ட ப பி டி த து 
அர்ச ப்சைவக்கு 
த�ருைம ப்சர்த�யார்.  

  மட்்டக்களபபு 
மருததுவக் கல்லூரி 
மயாணவர்களின் கல் -
விக்கயாக அன்னயா -
ரது விருப�ததிற்-
கிணங்க, அவரது 
உ்டல்   ைவததி்ர் -
கள் முன்னிைையில் 
ை க ் ளி க் க ப � ட் -
்டது. அமரர் தை்ரயாம் மதுைர �ல்க-
ைைக்கைகததில் விைங்கி்ல் விப்ச்ட 
�ட்்டம் த�ற்று, 1977 ஆம் ஆணடு 
மட்்டக்களபபு மயாவட்்ட ஒரு வரு்ட 
�யிற்சி்யாளரயாக த�ரிவு த்சய்்ப�ட்டு 
பின்பு கையா்சயார உததிப்யாகத�ரயாக நி -்
மிக்கப�ட்்டயார். அபப�யாது அவரயாகபவ 
திட்்டமி்டல் பிரிைவக் பகயாரி உ�விப 

�ணிப�யாளரயாக நி்ம -
னம் த�ற்்றயார். பின்பு 
பிரதிப �ணிப�யாளரயாக 
மற்றும் �ணிப�யாளரயாக 
க்டைம்யாற்றி �னது 55 
வ்தில் இைைப�யாறி -
னயார். அ�ன் பின்னர் ஒப -
�ந்� அடிப�ை்டயில் 
மீணடும் ப்சைவக்கு நி் -
மிக்கப�ட்்டயார். 

 வயாைைச்ப்சைன 
கயாகி� ஆைையின் 
�ணிப�யாளர் ்சை� 
உறுபபினரயாகவும், கிைக் -
குப �ல்கைைக்கைக 
மூ�ைவக் குழு உறுபபி -
னரயாகவும் க்டைம்யாற் -

றினயார். மட்்டக்களபபு மயாவட்்டததில் 
ஏற்�ட்்ட வன்த்ச்ல்கள், அனர்த�ங் -
கள், இ்டம்த�்ர்வு மற்றும் மீள்குடி -
ப்ற்்றக் கயாைங்களில் �யாரி் �ங்களிப -
ை�ச் த்சய்�வர் அவர். இன்னலுற்்ற 
மக்களின் அடிப�ை்டத ப�ைவகைள 
பூர்ததி த்சய்வ�ற்கு த�ரிதும் உைைத -
�யார். அச்சுறுத�ல் நிைவி் கயாைததில் 
மயானி்ட த்ச்ற்�யாடு, சூைல் மயா்சை்ட -
�ல், விைங்கு பவளயாணைம, தேற் -
த்சய்ைக ப�யான்்ற துை்றகளில் அதிக 
ஈடு�யாடு கயாட்டினயார்.  

 மனி� குைததிற்குத ப�ைவ்யான 
மிக உ்ர்ந்� �ண�யாகி் பேர்ைமை்க் 
கை்டபபிடிதது வயாழந்து வந்�யார். 1995 
இல் �யாதிக்கப�ட்்ட மற்றும் அடிப� -
ை்டத ப�ைவகளற்்ற மயாணவர்களின் 
கல்வி பமம்�யாட்டிற்கயாக 'ஏடு' எனும் 
அைமபபில் இைணந்து அவர்களது 
கல்வியின் எழுச்சிக்கு உரமிட்்டயார். 
மட்்டக்களபபு மயாவட்்ட அபிவிருததி -
யில் அர்ப�ணிபபு்டன் த்ச்ற்�ட்்டயார். 

பேர்ைம்யாகவும், துணிச்்சையாகவும் 
�னது கருததுகைள ஆணித�ரமயாக 
எவரி்டமும் முன்ைவப�து அவரது 
சு�யாவம் ஆகும். அர்ச உ்ர்மட்்டம் 
வைர த்சன்று மக்களின் ப�ைவகைள 
நிை்றபவற்்றக் கூடி் ஆளுைமததி்றன் 
அவரி்டம் கயாணப�ட்்டது. இ�ற்கு அவ -
ரி்டம் கயாணப�ட்்ட ஆங்கிை தமயாழிப 
புைைமயும் ஒரு கயாரணமயாகும். 

 தகயாள்ைகவயாதி்யாக �னது வயாழவுக் 
கயாைததில் ைவ்ததுள் வயாழும் தேறி -
முை்றகைளக் ைக்யாண்டப�யாடு, 
�னது ��விக் கயாைததில் பேர்ததி்யாக, 
அன்�யாக பேரமுகயாைமத�வதது்டன் 
ப்சைவகைளச் த்சய்துள்ளயார். ஏைன் 
உததிப்யாகத�ர்கைள ்சரி்யாக வழிே -
்டததி ்சமூக ப்சைவகள் த்சய்்க் கூடி் -
வர்களயாக அவர்கைளப பு்டம் ப�யாட்்ட -
வர் தை்ரயாம்.  

 மணடூர் முருகன் ஆை்ததின் 16 
ஆம் ேயாள் திருவிையாவின் ப�யாது, அ�ற்-
கயான மயாைை கட்டும் �ணிை் முன்-
னின்று த்ச்ற்�டுததுவதில் ேயாட்்டம் 
தகயாண்டவரயாகவும், சிலிங்க வழி�யாட்-
டில் �ற்றுக் தகயாண்டவரயாகவும் வயாழந்�-
வர் அவர். மட்்டக்களபபுபிரமகுமயாரிகள் 
இரயாைப்யாக நிைை்ததில் இைணந்து 
ஆன்மிகம் �ரப-
பும்  �ணியில் ஈடு -
�ட்்டயார். அமரர் 
தை்ரயாம் மை்றந்தும் 
மை்ற்யா� ஒரு மனி�-
ரயாக மக்கள் மததியில் 
வயாழகின்்றயார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்கையின் ப�ொருளொதொரத்திலும்
�ொதிப்� ஏற�டுத்தவிருக்கும் யுத்தம்!

உக்்ரன் மீது ரஷ்ொ மேறபகைொண்டு வரும் 
ம�ொர் மேறறு ேொன்கைொவது ேொளொகைத் பதொடர்ந் -

தது. இந்த யுத்தத்தின் வி்ளவொகை உக்்ரன் மிகை 
மேொசேொன ம�ரழிவுகை்ளச் சந்தித்து வருகின்்ற 
அமதமேரம், இபம�ொரின் தொக்கைத்திறகு உக்்ரன், 
ரஷ்ொ ேொத்திரேலலொேல உலகை ேொடுகைளும் முகைம் 
பகைொடுக்கைக் கூடி் அச்சுறுத்தல ஏற�ட்டுளளது. குறிப-
�ொகை உலகைப ப�ொருளொதொரத்தில இபம�ொர் அதிகை 
தொக்கைம் பசலுத்தும் என்�தில ஐ்மில்ல. இத்ன 
உலகை வஙகியும் சர்வமதச ேொண் நிதி்மும் ேொத்தி-
ரேலலொேல, ப�ொருளொதொர நி�ணர்கைளும் சுட்டிக்கைொட்-
டியுளளனர். 

இபம�ொர் ஆரம்�ேொனதும் ேசகு எண்பணய், 
எரிவொயு, தஙகைம் என்�வறறின் வி்ல உலகை சந் -
்தயில ப�ரிதும் அதிகைரித்துளளது. ஒரு �ரல ேசகு 
எண்பணயின் வி்ல 110 அபேரிக்கை படொலர்கை-
ளுக்கும் மேல உ்ர்ந்துளளது. �ஙகுச் சந்்தயி-
லும் வீழ்ச்சி ஏற�ட்டுளளது.  

 இமதமவ்ள, இபம�ொ்ரத் பதொடர்ந்து ஐமரொப-
பி் ஒன்றி் ேொடுகைளும் அபேரிக்கைொவும் ரஷ்ொ 
மீது விதித்துளள ப�ொருளொதொர த்டகைளும், ரஷ்ொ 
விதித்திருக்கும் த்டகைளும் கூட உலகைப ப�ொருளொதொ-
ரத்தில நிச்ச்ம் தொக்கைஙகை்ள ஏற�டுத்தும். அதன் 
வி்ளவுகை்ள உலகில எலலொ ேொடுகைளுமே அனு�-
விக்கை மேரிடும். இந்த யுத்தத்தின் வி்ளவொகை ேசகு 
எண்பணய், எரிவொயு, தஙகைம் என்�வறறின் வி்ல 
உலகை சந்்தயில அதிகைரிக்்கையில, அதன் தொக்கைம் 
பிரொந்தி் ேட்டத்தில ேொத்திரேலலொேல எலலொ ேொடு-
கை்ளயும் �ொதிக்கைமவ பசய்யும். ஒவபவொரு ேொட்டி -
லும் அவறறின் வி்லகைள அதிகைரிக்கும்.

அந்த வ்கையில உக்்ரன் மீதொன ரஷ்ப ம�ொரின் 
தொக்கைஙகைளுக்கு இலங்கையும் முகைம் பகைொடுக்கைமவ 
பசய்யும். அத்னத் தவிர்க்கை இ்லொது. இபம�ொரொது 
இலங்கையின் மதயி்ல்் இ்றக்குேதி பசய்வதில 
மூன்்றொவது இடத்்தப பிடித்துளள ரஷ்ொவுக்கும், 
2020 ஆம் ஆண்டில 4.2 மிலலி்ன் கிமலொ கிரொம் 
மதயி்ல்் இ்றக்குேதி பசய்துளள உக்்ரன் ேொட் -
டுக்கும் இ்டயில இடம்ப�றுகின்்றது. அதனொல இந் -
ேொட்டு மதயி்ல ஏறறுேதியில இபம�ொர் தொக்கைம் 
பசலுத்தக் கூடி்தொகை இருக்கும் என்று இந்ேொட்டு 
மதயி்ல ஏறறுேதி்ொளர்கைள அச்சம் பதரிவித்திருக்-
கின்்றொர்கைள.

 அமதமேரம், பகைொவிட் 19 பதொறறின் வி்ளவொகை 
மதொற்றம் ப�றறுளள ப�ொருளொதொர பேருக்கைடிக்கு 
முகைம் பகைொடுத்துளள இலங்கையின் உலலொசப 
�்ணக் ்கைத்பதொழில து்்ற்் மீண்டும் கைட்டிப -்
ழுபபுவதறகைொன மு்றசிகைள �ரந்த அடிப�்டயில 
முன்பனடுக்கைப�ட்டுளளன. அதறமகைற�, ரஷ்ொ, 
ப�லொரஸ், உக்்ரன் உளளிட்ட மசொவி்த் ரஷ்ொவி -
லிருந்து பிரிந்த ேொடுகைளில இருந்து அதிகைளவிலொன 
உலலொசப �்ணிகைள இலங்கைக்கு வரு்கை தரு -
வதறகைொன ஏற�ொடுகைள முன்பனடுக்கைப�ட்டுளளன. 
இதன் �்னொகைக் கைடந்த வருடம் 16 ஆயிரத்து 894 
உலலொசப �்ணிகைள ரஷ்ொவிலிருந்தும், உக்்ர -
னில இருந்து 7037 �்ணிகைளும் இந்ேொட்டுக்குள 
வரு்கை தந்துளளனர்.

  அத்மதொடு இவவருடம் ஜனவரி முதலொம் திகைதி 
முதல ரஷ் - உக்்ரன் ம�ொர் ஆரம்பித்த ப�பரவரி 
24 ஆம் திகைதி வ்ரயும் ரஷ்ொவிலிருந்து 26 ஆயி-
ரத்து 597 உலலொசப �்ணிகைளும், உக்்ரனில 
இருந்து 12 ஆயிரத்து 979 உலலொசப �்ணிகை-
ளும் இலங்கைக்கு வரு்கை தந்துளளனர். அவர்கை-
ளில உக்்ரன் ேொட்்டச் மசர்ந்த சுேொர் 4,000 உல-
லொசப �்ணிகைள தறம�ொது ேொட்டில உளளனர். 

 ரஷ், உக்்ரன் ேொடுகைளின் உலலொசப � -்
ணிகைள, இலங்கைக்கு வரு்கை தருவதில ஏற�ட்டு 
வரும் அதிகைரிபபு 

இந்ேொட்டின் உலலொசப �்ணக் ்கைத்பதொழில 
து்்றக்கு ேம்பிக்்கை அளிக்கைக் கூடி்தொகை இருந் -
தது. ஆனொல இந்த இரு ேொடுகைளும் யுத்தத்தில ஈடு -
�ட்டிருப�து இந்ேம்பிக்்கையின் எதிர்கைொலம் குறித்த 
ஐ்த்்தத் மதொறறுவித்திருக்கின்்றது. இபம�ொர் 
பதொடஙகி்தும் உக்்ரனின் ஆகைொ் ேொர்க்கைம் 
விேொனப �்ணத்திறகைொகை மூடப�ட்டுளளமதொடு 
விேொனப ம�ொக்குவரத்து மச்வயும் இ்டநிறுத் -
தப�ட்டுளளது. இதன் வி்ளவொகை இலங்கைக்கு 
வரு்கை தருவதறகு ஏறகைனமவ திட்மிட்டுளள உலலொ-
சப �்ணிகைளின் வரு்கையிலும் இபம�ொர் ப�ரும் 
த்டக்கைலலொகை அ்ேந்துளளது. 

 ஆகைமவ உக்்ரன் மீது ரஷ்ொ முன்பனடுக்கும் 
ம�ொரும் அதன் வி்ளவொகை சர்வமதச ேட்டத்தில உரு -
வொகியுளள  நி்ல்ேகைளும் இலங்கைப ப�ொருளொ-
தொரத்திலும் ப�ொருளொதொர ேலன்கைளிலும் நிச்ச்ம் 
தொக்கைஙகை்ளயும் �ொதிபபுக்கை்ளயும் ஏற�டுத்தமவ 
பசய்யும். பகைொவிட் 19 பதொறறின் வி்ளவொன 
ப�ொருளொதொர பேருக்கைடிக்கு ஏறகைனமவ முகைம் 
பகைொடுத்துளள இந்ேொட்டுக்கு ரஷ் - உக்்ரன் யுத்-
தத்தின் வி்ளவொன தொக்கைஙகைள மேலதிகை அழுத் -
தஙகைளொகைமவ அ்ேயும். அதனொல ேொடு முகைம் 
பகைொடுத்துளள சவொலகை்ள கைருத்தில பகைொண்டு 
பச்ற�டுவதறகைொன ப�ொறுபபு ஒவபவொரு பிர்ஜக்-
கும் உளளது என்்றொல அது மி்கை்ொகைொது. 
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

உற்்றயார் உ்றவினர் எனச் சூை இருபப�யாரு்டன் அன்பு கைந்து 
மகிழந்து �ைகயா�வனுை்ட  வயாழக்ைக் யானது, கைரயில்ையா� 
குளததில் நீர் நிை்றந்�ை�ப ப�யாைப �் னற்்ற�யாகி விடும்.

அளவளா வில்லா்தான் வாழக்� குளவளாக
ப�ாடின்றி நீர்நி்ைந் ்தற்று

குறள் தரும் சிநதனை

மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு நாயை 
உலக யைவ பேரயவயின் ககாடிதினம்

அறநெறி பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தி, 
அஙகவீனமுறறவரகள் மறறும் 
வறியவரகளுககான மனிதாபிமான  
உதவிகளுககாக நிதியுதவி 
வழஙகுமாறு இந்து மககளிடம் உைக 
லசவப் பபரலவ பவண்டுபகாள்

ொைள (01.03.2022) மகயா சிவரயாத-
திரி தினம் ஆகும். சிவனுக்குரி் 
இரயாததிரி்யாகப ப�யாற்்றப�டும் 

இந்ேயாள்,  சிவசிந்�ைனயு்டன் புனி�மயாக 
அனுஷடிக்கப�்ட பவணடி் 
உன்ன� விர�தினமயாகும். 
சிவனுக்குரி் வயாகனமும், 
தகயாடியும் இ்ட�ம் எனப�டும் 
ேந்தி்யாகும். சிவசின்னமயாக-
வும் த�ருைம த�றும் ேந்திக்-
தகயாடியின் முக்கி்ததுவதை� 
சிவரயாததிரி ேயாளன்று உைகளயா-
வி் ரீதியில் இந்து மக்களுக்கு 
உணர்ததும் வைகயில் க்டந்� 
�ை வரு்டங்களயாகபவ உைக 
ை்சவப ப�ரைவ த்ச்ற்�ட்டு 
வருகி்றது.  

  அந்� வைகயில் வைைம 
ப�யாை இந்� வரு்டமும் மகயா -
சிவரயாததிரி தினமயாகி் ேயாைள 
ேயா்டளயாவி் ரீதியில் ை்சவக் -
தகயாடி தினதை� அனுஷடிப�-
�ற்கு உைக ை்சவப ப�ரைவ 
ஏற்�யாடு த்சய்துள்ளது. 
தகயாழும்பு மயாவட்்டததிற்கயான 
ைவ�வம் உைக ை்சவப ப�ர-
ைவயின் இைங்ைக கிைளத 
�ைைவர் கயா. �்யா�ரன் �ைை -
ைமயில் தகயாழும்பு �ம்�ைப -
பிட்டி ஸ்ரீ மயாணிக்கவிேயா்கர் 
ஆை்ததில் ேயாைள கயாைை 
8.00 மணிமு�ல் இ்டம்த�்ற-
விருக்கி்றது. இந்நிகழவில் அைமச்்சர் 
்டக்ளஸ் ப�வயானந்�யா பிர�ம விருந்தின -
ரயாகக் கைந்து தகயாணடு தகயாடி விநிப்யா -
கதை� ஆரம்பிதது ைவப�யார். 

  பிர�மரின் இந்தும� விவகயாரங்க-

ளுக்கயான இைணப�யாளர் இரயாமச்்சந்-
திரக் குருக்கள் �யாபு்சர்மயா, இந்து ்சம் 
கையா்சயார அலுவல்கள் திைணக்களப 
�ணிப�யாளர் அ. உமயாமபகஸ்வரன், 

மயாணிக்கபபிள்ைள்யார் ஆை் அ்றங்-
கயாவல் ்சை� �ைைவர் அ. மயாணிக்கவயா -
்சகர், உைக ை்சவப ப�ரைவ உட்�்ட 
ஏைன் இந்தும� அைமபபுகளினதும் 
உறுபபினர்கள் மற்றும் ை்சவ அடி்யார்-

கள் என்ப�யார் கைந்து சி்றபபிக்கவி-
ருக்கி்றயார்கள்.   தகயாடிதினம் த�யா்டர் -
�யான ஏற்�யாடுகைள பமற்தகயாணடு 
வரும் உைக ை்சவப ப�ரைவயின் 
இைங்ைகக் கிைள உ� �ைைவர் 
விை்டக்தகயாடிச்த்சல்வர் கையாநிதி 
சின்னததுைர �ன�யாையா �கவல் 
�ருைகயில், 'பமல் மயாகயாணம், 
வ்டக்கு, கிைக்கு மற்றும் மைை்கம் 
உட்�்ட ேயா்டளயாவி் ரீதியில் இந்து 
மக்கள் த�ருமளவில் வயாழும் �கு -
திகளில் ை்சவக் தகயாடிதினம் ே்டத -
�ப�டுகி்றது. ை்சவப ப�ரைவத 
த�யாண்டர்கள் இல்ைங்களுக்கு வருைக 
�ந்து தகயாடியிைன வைங்கும் ப�யாது, 
அ�ைனப த�ற்றுக் தகயாள்ளும் இந்து 
மக்கள் அைனவரும் �யாரயாள மனது்டன் 
நிதி அன்�ளிபபுச் த்சய்வ�ன் மூைம், 

புனி� சிவரயாததிரி தினத�ன்று 
ேற்�ணிகளுக்கு உ�வி் த�ரும்-
ப�ற்ை்றப த�றுவ�யாக இருக்-
கும். இ�ற்கு அைனவரினதும் 
ஒததுைைபை� உைக ை்சவப 
ப�ரைவ எதிர்�யார்க்கி்றது' எனத 
த�ரிவிததுள்ளயார்.  

   ஒவ்தவயாரு மயாவட்்டததி-
லும் தகயாடி விற்�ைன மூைம் 
கிை்டக்கும் நிதி்யானது, அந்-
�ந்� மயாவட்்டங்களிலுள்ள அ்ற-
தேறிப �யா்ட்சயாைைகளின் வளர்ச்-
சிக்கும், வறுைமக்பகயாட்டின் 
கீழ வயாழும் மயாணவர்களின் 

கல்வி பமம்�யாட்டுக்கும், விழிபபுைன், 
த்சவிபபுைன் அற்்றவர்கள் மற்றும் அங்க-
வீனமுற்்றவர்களுக்கயான மனி�யாபிமயான 
த்ச்ற்திட்்டங்களுக்கும், �ைவைகயிலும் 
�யாதிக்கப�ட்டு வ்சதி குை்றந்� நிைையில் 

வயாழும் இந்து மக்களின் வயாழவயா�யார உ�-
விகளுக்கும் �்ன்�டுத�ப�டுவது வைக்-
கமயாகும். �ற்ப�யாது ேயா்டளயாவி் ரீதியில் 
�ரவிவரும் தகயாபரயானயா ைவரஸ் த�யாற்று 
கயாரணமயாக தகயாடிதின நிகழச்சிகள் 
சுகயா�யார �யாதுகயாபபு விதிமுை்றகளுக்கு 
அைம் ே்டத�ப�்டவிருக்கின்்றன.  

 சிவரயாததிரி ேயாளன்று இந்து மக்கள் 
அைனவரும் �ங்கள் இல்ைங்களிலும், 
ஆை்ங்கள், இந்தும� நிறுவனங்கள் 
மற்றும் அ்றதேறிப �யா்ட்சயாைைகளிலும் 
ேந்திக் தகயாடிகைள ஏற்றி ைவதது ை்சவ 
விழிபபுணர்ைவ தவளிப�டுததுவது்டன் 
தகயாடிதினதை�யும் முக்கி்ததுவப�டுத� 
பவணடும் என உைக ை்சவப ப�ரைவ 
்சயார்�யாக இைங்ைக-
வயாழ அைனதது 
இந்து மக்கைளயும் 
பகட்டுக் தகயாள்வ�யாக 
கையாநிதி சின்னததுைர 
�ன�யாையா த�ரிவித-
துள்ளயார்.  

  

பநரயமக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்ந்த
மக்கள் ேணிைாைன் அமரர கெைராம்
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திருச்சி எம்.ப�.ஷாகுல் ஹமீது

அ. �ன�சூரியர்...

சிவம் பாககியநா்தன்
மட்்டக�ளபபு மாந�ர ச்ப உறுபபினர்  

ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ரஜப பி்ை 26
பிலவ வரு்டம்  மாசி மா்தம் 16ம் நாள்         திங�ட்கிழ்ம

உக்யரனில் இரு்நது ோதுகாபோக பநற்று  
புதுடில்லி வ்நது பைர்ந்த 250 இ்நதிைரகள்  

நபருமளவாபனார மாணவரகள்; கல்வி தலடப்படடதால்   
தஙகளது எதிரகாைம் குறித்து அதிக பவதலன  
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18896) க்கோவில் ைணி்கள் 
சோதோ்ரண உக�ோ்கத்தில் பசய்யபெ -
டுெமவ்யோ? இல்ம�

18897) க்கோவில் ைணி்கள் 
எநத உக�ோ்கங்களில் பசய்யபெடு -
ெமவ?

 ்கோட்மி்யம், ஜின்க்,  ப�ட், ்கோபெர், 
நிக்்கல், க்க்ரோமி்யம் ைற்றும் ைோங -
்கனீஸ் கெோன்்ற ெ� உக�ோ்கங்க -
மைக்  ப்கோண்டு பசய்யபெடுெமவ.  

18898) ஒவபவோரு  உக�ோ்கத் -
மதயும் ்க�பெதோல் உள்ை நன்மை 
என்்ன?

க்கோவில் ைணிம்ய பசய்ய 
ஒவபவோரு  உக�ோ்கத்மதயும் சரி்யோ்ன 
அைவில் ்க�க்்க கவண்டும்.  ைணிம்ய 
ஒலிக்்கச் பசயயும் கெோது ஒவபவோரு  
உக�ோ்கமும் ஒவபவோரு தனித்துவ-
ைோ்ன ஒலி்யோய எழுபபும். 

18899) இத்னோல் ைனிதனுக்கு 
ஏற்ெடும் நன்மை என்்ன?

இது ைனித்னது இடது ைற்றும்  
வ�து மூமைம்ய இமணக்்கச் 
பசயயும். அத்னோல் ைணி அடித்த 
அடுத்த தருணகை, நீண்ட  கந்ரம் 
ஒலிக்கும் கூர்மை்யோ்ன சத்தம் எழும். 
இது 7 பநோடி்கள் வம்ர நீடிக்கும்.  
ைணியில் இருநது எழும் எதிப்ரோலி 
உங்கள் உடலில் உள்ை 7 குணைோ-
தல் மை்யங்கமையும்  (சக்்க்ரங்கள்) 
பதோடும். அத்னோல் ைணி ஒலித்த 
உடக்னக்ய, உங்கள் மூமை சி�  
வி்னோடி்களுக்கு பவறுமை்யோகி விடும். 
அபகெோது பையை்றதி நிம�ம்ய அமட-
வீர்்கள்.  இநத பையை்றதி நிம�யில், 
உங்கள் மூமை பசோல்வமத வ்ர -
கவற்கும் ெண்மெ பெறும். 

18900) பெோதுவோ்க அ்ரச 
ை்ரத்மத எபெடி ை்ரைோ்க ெோர்க்கின்்ற-
்னர்? 

ெ்ய்னற்்ற ை்ரைோ்க ெோர்க்கின்்ற்னர். 
18901) இது ஏன்?
அத்னோல் எநத ஒரு ்கனிக்யோ  

அல்�து திடைோ்ன ை்ரகைோ கிமடபெ -
தில்ம� என்ெதோல் ஆகும்.

18902) அ்ரச ை்ரத்திற்குரி்ய 
சி்றபபு என்்ன?  இ்ரவு கந்ரத்தில் ஒட்-
சிசன் உண்டோக்கும் சி�  ை்ரங்களில் 
அ்ரச ை்ரமும் ஒன்று. 

18903) அத்னோல், இநத 
ை்ரத்மத  ெோது்கோபெோ்க மவத்திட 
என்்ன பசயகின்்றோர்்கள்?

அமத புனித ை்ரைோ்க ்கருதுகின்்ற்னர். 
18904) உணவருநதி்ய பி்றகு 

இனிபபு்கள் உண்ண ெரிநதும்ரக் -
்கபெடுவது ஏன்?

்கோ்ரசோ்ரைோ்ன ெதோர்த்தங்ககைோடு 
ஆ்ரம்பிக்கும் உணவு, இனிபபு ெண்-
டங்களுடன்  முடிவமடயும். அதற்கு 
்கோ்ரணம் பசரிைோ்ன அமைபபு ைற்றும் 
அமி�ங்கமை பச்யல்ெடுத்த  பசயவது 
்கோ்ரசோ்ரைோ்ன உணவு்கள். இநத பச்யற்-
ெோட்மட கும்றத்திடும் இனிபபு்கள்.  
அத்னோல் தோன்.

18905) ைணபபெண்ணின் ம்க்க-
ளிலும் ்கோல்்களிலும் ைருதோணி தடவப-
ெடுவது ஏன்? ைருதோணி என்ெது சக்தி 
வோயநத ைருத்துவ மூலிம்க்யோகும். திரு-
ைணங்கள் என்ெது  அழுத்தத்மத உண்-
டோக்கும், குறிபெோ்க ைணபபெண்ணுக்கு. 
ைருதோணி தடவிக்  ப்கோண்டோல், ந்ரம்பு்கமை 
குளி்ரச் பசயயும். அதற்கு ்கோ்ரணம் குளி்ரச் 
பசயயும்  குணங்கமை ப்கோண்டுள் -
ைது ைருதோணி. அத்னோல் தோன்.

      க்க. ஈஸ்வ்ரலிங்கம்
தமிழர் நற்ெணி ைன்்றத் தம�வர்

சுவாமியைப் பிரிந்து சிறிது 
தூரம் ச�ான்ார் கனய்விட்டுப் 
பிரிகின் தயையீற்றுப் பசுப்-
பபாை அவரிடத்திற்குத் திரும்பி 
வருவார் கட்டி அயைத்துக் 
சகாளவார்; மீளப்பபாவார்; 
சிறிதுதூரம் பபாய் அத்திைந்த 
ஆய�பைாடு சுவாமியைத் 
திரும்பிப் பார்த்து நிற்பார். 
"சுவாமீ! நீர் உணபதற்கு மிருதுவா-
கிை நலை இய்ச்சியை நாபே குற்-
்ம்த் சதரிந்து சகாணடு வருபவன" 
என்ார்.  

"நீர் ைாசதாரு துயையுமினறி இஙபக 
தனிபை இருக்கி்படிைால நான உம்யமப் பிரிைமாட்படன. உமக்-
குப் பசி மிகுந்தபடிைால இஙபக நிற்கவுமாட்படன. ஐயைபைா! 
நான ைாது ச�ய்பவன" எனறு ச�ாலலிக் சகாணடு கணணீர் 
இயடவிடாது சபாழிை நின்ார்.  

பினபு ஒரு பிரகாரம் பபாய் வரத்துணிந்து, விலயை எடுத்துக்-
சகாணடு, யகயிோபை கும்பிட்டு, சுவாமி �ந்நிதாேத்யத அரு-
யமைாக நீஙகி, மயையினினறும் இ்ஙகி நாைனபினபே வர, 
பி்விஷைஙகளிபை உணடாகும் ஆய� பரமாணுப் பிரமாைமா-
யினும் இனறி, அனபுமைமாகி, சபான முதலிைாற்ய்க் கடந்து 
கயர ஏறி, அஙகுளள ப�ாயையிபை புக; அதுகணடு காடன எதி-
பரபபாய்க் கும்பிட்டு,  

"சநருப்புக் கயடந்து யவத்திருக்கினப்ன. பனறியின அவ -
ைவஙகசளலைாவற்ய்யும் உம்முயடை அயடைாளப்படி 
பார்த்துக்சகாளளும். திரும்பிப் பபாதற்கு சவகுபநரம் ச�னறு 
பபாயிற்று. நீர் இவவளவு பநரமும் தாழத்தது ஏன" என்ான.   

நாைன அயதக் பகட்டு "இவர் மயையிபை சுவாமியைக் 
கணடு அவயரத் தழுவிக்சகாணடு மரப்சபாந்யதப் பற்றி -
விடாத உடும்யபப்பபாை அவயர நீஙகமாட்டாதவராய் 
நின்ார்.                                        (சதாடரும்)
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 கு.மவ.்க. மவத்தீஸ்வ்ர குருக்்கள்

மானுடவியல்

ஸ்வ்ரங்களின் ஆக்ரோ்கணமும் அவக்ரோ-
்கணமும் சி�குறியீடு்கைோல் குறிக்்கபெட்டு 
இறுதி்யோ்க அட்ச்ரங்கைோ்கவும், உயிர் எழுத்-
துக்்கைோ்கவும் ைோற்்றபெடும். இதன் மூ� ெ� 
ஸ்வ்ரங்கமை ைோற்றி ைோற்றி அமைத்து அதன் 
மூ�ம் எழுபெப ெடும் இமசயி்னோல் ெ�வித 
உணர்ச்சி்கள், எண்ணங்கள் அல்�து ைோறுெட்ட 
உணர்ச்சி்கமை ை்னதில் எழுபெ முடியும். இபெ-
டித்தோன் ஒருவனின் உணர்ச்சி்கமை பவளிபெ-
டுத்துவதில் பைோழி்கள் உருவோகின்்ற்ன. 

இமச என்ெது ்கோதல், ைகிழ்ச்சி கெோன்்ற 
நல்� உணர்ச்சி்களிம்ன உருவோக்கும் ஒன்று 
ைோத்தி்ரைல்�, அம்னத்து விதைோ்ன உணர்ச்-
சி்கமையும் உருவோக்்க கூடி்யது. இநதப 
ெணிம்ய ைனித கு�த்தில் பைோழி கதோன்று-
வதற்குப ெ� ்கோ�த்திற்கு முன்்னக்ர இமச 
பசயது வருகி்றது. ஒரு சிறு பெண் இ்யல்ெோ்க 
அழுவதும் கூட ஒருவித இமசக்ய. ஆபிரிக்்கப 
ெழஙகுடியி்னர் சி�ர் உத்கவ்கைோ்க சி�மதச் 
பசோல்� கவண்டும் என்்றோல் இமச்யோ்க தைது 
பசோற்்கமைச் பசோல்வமத வழக்்கைோ்க மவத்-
திருக்கி்றோர்்கள். பைோழி விருத்தி்யமடவதற்கு 
முன்்னர் ைனித கு�த்தின் ஒக்ர பதோடர்ெோடல் 
ஊட்கம் இமசக்ய. பைோழி விருத்தி்யமட்ய 
அதன் ெமழ்ய மும்ற்யோ்ன இமச த்னது பி்ர-
ெ�த்மத இழக்்கத் பதோடஙகி்யது. எனினும் 
இன்றும் இமச கூட்டோ்க சநகதோஷத்மத அனுெ-

விக்்க, இமச ஒரு ஊட்கைோ்க ெோவிக்்கபெடுகி்றது. 
தகுநத இமசகெோரின் கெோது ெமட வீ்ரர்்களின் 
உத்கவ்கத்மதகெோர்க் ்கோ�ங்களில் அதி்கரிக்்கப 
ெ்யன்ெடுகி்றது. இதுகவ இ்ரோணுவத்தில் நட்னம், 
நோட்டுபபு்றப ெோடல்்கள், இமசக் குழு என்ெமவ 
இருபெதற்குக் ்கோ்ரணம். ைனித கு�த்தின் வ்ர-
�ோற்றில் சநகதோஷம், கெோர் என்ெவற்றின் மி்க 
முக்கி்யைோ்ன ஒன்்றோ்க இமச இருநதிருக்கி்றது. 

இமச விழோக்்களில் ெோட்கக்ரோ, இமசக் 
்கம�ஞக்ரோ ெோர்மவ்யோைர்்களுக்கு பசயதி-
ம்யச் பசோல்�, உணர்ச்சி்களில் ைோற்்றத்மத ஏற்-
ெடுத்த, தீடீர் ைகிழ்ச்சிம்ய ஏற்ெடுத்த முடிவமத 
அவதோனிக்்க�ோம். இமதச் பசயவதற்கு அவர் 
த்னது ஸ்வ்ரத்மத, வீச்சிம்ன, கவ்கத்திம்ன, 
தோைத்திம்ன த்னது இமசயில் பசயவமத நோம் 
அவதோனிக்்க�ோம். ஒக்ர சுருதியில் நமடபெறும் 
இமச கசோர்விம்னயும், எநத உணர்ச்சி்கமை-
யும் தூண்டமுடி்யோதஒன்்றோ்ககவ இருக்கும். 
இது இமசயின் இ்யல்பிம்னக் கும்றக்கும். 
பெோதுவோ்ன உம்ர்யடலில் கு்ரம� உ்யர்த்தி, 
தோழ்த்திப கெசுவதன் மூ�ம் சோதோ்ரண உம்ர-
்யோடம� சுவோ்ரசி்யைோ்கவும், அர்த்தமுள்ைதோ-
்கவும் ெ்யனுள்ைதோ்கவும் ைோற்்றமுடியும் என்ெ-
மதெ�ரும் அனுெவத்தில் அறிநதிருபெோர்்கள். 

எவப்ரோருவரும் விரிவு- ம்ரயின் கெோது 
த்னது கு்ரலின் சுருதிம்யயும், ஒலியின் அைவி-
ம்னயும் கூட்டிக் கும்றக்்கோைல் சுவோ்ரசி்யைோ்ன 
உம்ரயிம்னத் த்ரமுடி்யோது. ஆ்ககவ சோதோ்ரண 
உம்ர்யோடலின் விம்னத்தி்ற்னோ்ன பவளிபெோட்-
டிற்கு ஸ்வ்ரம் அவசி்யைோகி்றது. இதன் அர்த்தம் 
என்்னபவன்்றோல் உணர்ச்சி்களி்னதும், எண்-
ணங்களி்னதும் அம�்கள் ஸ்வ்ரத்தின் அடிபெ-
டியிக�க்ய இ்யஙகுகின்்றது என்ெகத.

(பதோடரும்)

 ெண்டிட் � ்ரோம் சர்ைோ ஆச்சோர்்யோ  
தமிழில்: � ஸக்தி சுை்னன்  
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கண்ணப்ப நாயனார்  

உடபபு , ஆண்டிமும்ன �முத்துைோரி்யம்ைன் ஆ�்ய ைோசி ை்க உற்சவ தீர்த்கதோற்சவம்  ்கோளி்யம்ைன் ்கடற்்கம்ர சமுத்தி்ரத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்்றது.   (ெடங்கள்: உடபபு குறூப நிருெர்-) 

தே ற்்ாத்தீவு  சகாம்புச்�ந்திப் பிளயள-
ைார் ஆைைத்தில நாயள  ச�வவாய்க்-
கிழயம (01) மஹா சிவராத்திரி 

விரத சி்ப்பு நிகழவுகள சி்ப்பாக நயடசப் 
உளளே.  சகாம்புச்�ந்திப் பிளயளைார் ஆை-
ைத்திற்கு சித்தர்களால நர்மதா நதிக்கயரயில 
இருந்து சகாணடு வரப்பட்டு பிரதிஸயட 
பணைப்பட்டிருக்கும் உயிர் லிஙகத்திற்கு அடி-
ைார்கள ஆைை புனித     கஙயகைாகிை பாைாறு 
'பாை புஸகரணி' தீர்த்தக்கஙயகயில தீர்த்த நீர் 

எடுத்துவந்து தஙகள யககளிோல அபிபஷகம் 
பணணும் சி்ப்பு நிகழவு அனய்ை திேம் 

அதிகாயை சதாடக்கம் பினனிரவு 
வயர இடம் சபறும்.

இதன பபாது தஙகளது ராசிகளுக்கு-
ரிை அபிபஷக திரவிைஙகளாலும் அபி -
பஷகம் பணணுவதற்குரிை ஒழுஙகுகள 
ச�ய்ைப்பட்டுளளே. அந்த வயகயில 
பமஷ ராசி சவலைம் கைந்த நீர்,  ரிஷப 
ராசி தயிர், மிதுே ராசி கரும்பு, கட-
கராசி �ர்க்கயர ப�ர்ந்த பால,  சிம்ம 
ராசி கனனி ராசி பால அலைது நீரால, 
துைாம் ராசி பசும்பால, விருச்�க ராசி 
பதன அலைது �ர்க்கயர கைந்த நீரால, 

தனுசு ராசி குஙகுமப்பூ கைந்த பால, மகர ராசி  
நலசைணசைய்,  கும்ப ராசி இளநீர் அலைது 
கடுகு எணசைய், மீேராசி குஙகுமப்பூ பால 
சகாணடு அபிபஷகம் பணைக் கூடிை வாய்ப் -
புளளது

ஆைைத்தில நானகு �ாமப் பூயைகளும் 
லிஙபகாற்பவர் காைத்தில ஏகாதசி ருத்ர மஹா 
பவளவியும் இடம் சப்வுளளயமயும் குறிப்பி-
டத்தக்க விடைம். மாயை 6 மணி சதாடக்கம் 
அதிகாயை வயர பையே, �ஙகீதக் கச்ப�ரி, 
நடேம் கதாப்பிர�ஙகம், �மை பபருயரகள 
எனபே இடம் சபறும் எே ஆைை பரிபாைே 
�யபயின தயைவர் த.விமைாேந்தராைா சதரி-
வித்தார்.

 புத்தளம் மாவட்டம் உடப்பூரின வட-
பமற்பக ஆணடிமுயே சினேக்சகாைனி 
�முத்திரக்கயரயில தாயழ மரஙகளால 
சூழப்சபற்று வீற்றிருந்து �கை வளங -
களும் நிய்ந்து �கை மக்களிேதும் 
இனேலகயளத் தீர்த்து அருள புரியும் 
அனயே � கருமுத்துமாரிைம்மன அம் -
பியகக்கு நிகழும் மஙகளகரமாே பிைவ 
வருடம் மாசிமாதம் 16ம் நாள

 (28.02.2022) காயை 9.00 மணிக்கு 
விநாைகர் வழிபாடு கைபதி பஹாமம், 
வாஸது �ாந்தி எனபே நடத்தப்ப -
டும். பக்தர்கள கரஙகளிோல மஞ�ள 
நீரால உற்�வ அம்பாளுக்கு அபிபஷ -
கமும் அதயேத் சதாடர்ந்து விபஷட 
பூய�யும், மபகசுவர பூய�யும் நடாத்தப் -
பட்டு மாயை 5.00 மணிக்கு விபஷட 
பூய�யும், இரவு வீதி ஊர்வைமும் நடத் -
தப்படும். 

 நாயள (01.03.2022) ச�வவாய்க் 
கிழயம காயை 9.00 மணிக்கு அம்பா -

ளுக்கு அஷபடாத்திர �ஙகாபிபஷகமும், 
இரவு 7.00 மணிக்கு விபஷட பூய�யும் 
அம்பாள �முத்திரத்தில வைம் வருதல 
எனும் சதற்பபாற்�வம் நடத்தப்படும். 

 உடப்பிலுளள �கை ஆைைஙகளி -
லும் நானகு �ாம விபஷட பூய�களும்,  
�பார்த்த�ாரதி � திசரௌபதிைம்மன 
ஆைை முற்்சவளியில அ்சநறிப் 
பாட�ாயை மாைவர்களின கயை 
நிகழச்சிகளும் நயடசபற்று 02.03.2022 
காயை 8.30 மணிக்கு �முத்திரத்தில 
தீர்பதாற்�வமும் மபகசுவர பூய�யும் 
நயடசபற்று, இரவு ஆைை முற்்சவ -
ளியில சபாஙகலும், 03.03.2022 அனறு 
மாயை 6.30 மணிக்கு யவரவர் மயட 
பூய�யும் நடத்தப்படும்.

்க�ோவிபூஷணம்

சிவத்திரு ெோ.முரு்கோ்னநதன், 
உடபபு.

மத்திை சகாழும்பு இந்து வித்திைாைை இந்து 
�ஙகமும் தந்யத  ச�லவா நற்பணி மன்மும் 
இயைந்து வருடாந்தம் நடத்தும் மகா சிவ-
ராத்திரி  நிகழவு மத்திை சகாழும்பு இந்து 
வித்திைாைைத்தின அதிபர் பத்மரஞ�ன  தயை-
யமயில எதிர்வரும் 01.03.2022 ஆம் திகதி 
பி.ப.4.30 மணிக்கு  நயடசப்வுளளது. இதில 
பாட�ாயை மாைவர்களின கயைநிகழவுகளும் 
தந்யத ச�லவா  அ்சநறி பாட�ாயை மாைவர்-
களின கயை நிகழவுகளும் நயடசப்வுளளே. 

இந்த நிகழவில  306பி2 முனோள ஆளுேர் 
டாக்டர் ராமசைைம் பிரதம விருந்திேராக 
கைந்து  சி்ப்பிப்பபதாடு, அ்சநறி பாட�ாயை 
ஆசிரிைர்கயள சகௌரவிக்கும் நிகழவும்  நயட-
சப்வுளளது. இதற்காே ஒழுஙகுகயள தந்யத 
ச�லவா நற்பணி மன  ்சபாதுச்  ச�ைைாளர் எஸ.
பக. தயளைரட்ைமும், நிர்வாகச் ச�ைைாளர் 
திருமதி புவபேஸவரியும்  பமற்சகாணடு 
வருகிே்ேர்.   

ஆண்டிமுனையில்  சிவராத்திரி விழாசிவராத்திரி விழா

நோவ�பபிட்டி ந்கரில் அமைநதிருக்கும் அருள்மிகு � முத்துைோரி்யம்ெோள் கதவஸ்தோ்ன ைோசிை்க ைக�ோற்சவ கதர்த்திருவிழோ இம்மும்ற உள் வீதியில் இடம்பெற்்றது.                                     (ெடம்: டி.வசநதகுைோர் - நோவ�பபிட்டி சுழற்சி நிருெர்)

தேற்றாத்தீவு க�றாம்புச்சந்திப் 
பிள்ளையறார் ஆலயத்தில் 

சிவரறாத்திரி
ெக்தர்்களுக்கு தங்கள் ம்க்களி்னோல் 
அபிகஷ்கம் பசய்ய வோயபபு  

ைத்தி்ய ப்கோழும்பு இநது வித்தி்யோ�்ய
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இனமறைய மினபவட்டுக்கு... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

பெயயவிலமலை. எனவவ புதுபபிக்்கத்-
�க்்க எரிெக்திமய அபிவிருத்தி பெயவ-
�ற்கு ஜனொதிெதி வ்கொட்டொெய ்ரொஜெக்ஷ 
தீர்ைொனம் எடுத்துள்ொர். அந� முடி-
வினெடி நொங்களும் பெயலெடுகிவறைொம். 
ஜனொதிெதி ைஹிந� ்ரொஜெக்ஷ, நும்ரச்-
வெொமலை மின நிமலையம் அமைத்து அது-
வெொனறு இந� பி்ரச்சிமன்கம்யும் 
உடனடியொ்க தீர்க்்க நடவடிக்ம்க எடுப-
ெொர்.எம�யும் பெயயொ� நலலைொட்சி அ்ர-
ெொங்கம் �ொன பைொழுகுவர்த்திமயயும் 
வடொர்ச்மெயும் தூக்கிக் ப்கொண்டிருக்கிறைொர்-
்கள இது ஒனறும் புதிய விடயம் அலலை. 
�ற்பெொழுது ைமழ வெொதிய அ்வு 
கிமடக்்கவிலமலை. அத்வ�ொடு நலலைொட்-
சியில வ�மவயொன முடிவு்கள அடுத்து 
பெயற்ெடுத்�பெடவிலமலை இமவ �ொன 
இந� பி்ரச்சிமனக்கு பி்ர�ொன ்கொ்ரணம் 
எனறைொர். உணவு, எரிபெொருள �ட்டுபெொடு 
ைற்றும் மினெொ்ரம் துண்டிபபு ப�ொடர்பில 
எதிர்க்்கட்சி்கள குற்றைம் சுைத்துவது ப�ொடர்-
ெொ்க எழுபெபெட்ட வ்களவிக்குப ெதிலை-
ளித்� அமைச்ெர், 

ைகிந� ்ரொஜெக்ெ உருவொக்கிய சீனொ-
வுக்கு அடுத்�ெடியொ்க இருந� பெொரு-
்ொ�ொ்ர வ்ர்ச்சி விகி�த்ம�த் �க்்க-
மவக்்க முடியொ� ஆட்சிவய அனறு 
இருந�து. அ்ரசியல கூட பெயயொ� 
ஜனொதிெதி வ்கொட்டொெய ்ரொஜெக்ஷ எபெடி 
வநது இம�பயலலைொம் பெய�ொர் என 
விெனம் ப�ரிவிக்கினறைனர். அதில எங-
்களுக்கு ஆச்ெரியமிலமலை. அ�னொல-
�ொன பநடுஞெொமலை அமைக்கும் வெொது 
அ�மன ெொபபிட முடியுைொ எனறு வ்கட்-
கிறைொர்்கள. �ங்களின வயிற்மறை நி்ரபபு-
வ�ற்்கொ்க �ொன அனறு பநடுஞெொமலை-
்கம் அமைத்�னர். 

ஆனொல நொங்கள இந� நொட்டு 
ைக்்களின எதிர்்கொலைத்திற்்கொ்க �ொன 
இவற்மறை நிர்ைொணித்து வருகிவறைொம் 
வ�ர்�ல வந�ொல வ்கொவிட் வ்கொவிட் 
எனறு பெொலலி ்ரொஜெக்ெ எதுவும் பெயய-
விலமலை எனெொர்்கள. 

எனவவ நொங்கள ஆட்சியில இருந�ொல 
இபெடி பெயதிருபவெொம் எங்களுக்கு அதி-
்கொ்ரம் ப்கொடுங்கள எனெொர்்கள. (ெொ) 

உக்ம்ரனிலுள்... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

உக்ம்ரன நிமலைமை குறித்தும் அங-
குள் இலைஙம்கயர் குறித்தும் ப�ொடர்ச்-
சியொ்க ஆ்ரொயநது வருவ�ொ்கவும் 24 
ைணிவந்ரமும் பெயற்ெடும் அவெ்ர 
ப�ொமலைவெசி இலைக்்கபைொனறு அறிமு-

்கம் பெயதுள்�ொ்கவும் அவர் சுட்டிக்-
்கொட்டினொர். இலைஙம்கயர் எவருக்கும் 
இதுவம்ர எந� ஆெத்தும் ஏற்ெடவிலமலை 
எனவும் அவர்்கள ெொது்கொபெொ்க உள்�ொ-
்கவும் அவர்சுட்டிக்்கொட்டினொர். 

இலைஙம்கயில �ஙகியுள்... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

இலைஙம்கயில �ற்வெொது சுைொர் 4000 
உக்ம்ரன பி்ரமஜ்கள �ஙகியுள் 
அவ�வவம் 11 500 ்ரஷய சுற்றுலைொ 

ெயணி்களும் நொட்டில �ஙகியுள்�ொ்க 
சுற்றுலைொ அபிவிருத்தி அதி்கொ்ர ெமெ ப�ரி-
வித்துள்து. 

இமணயவழியூடொ... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

அவ� வெொனறு யுவதி்கள இம்ஞர்்க-
ளுடன ்கொ�ல ப்கொண்டுள் ெந�ர்பெங-
்களில அலலைது நண்ெர்்க்ொ்க இருந� 
ெந�ர்பெங்களில எடுத்துக் ப்கொண்ட 
பும்கபெடங்கள குறித்� யுவதி்களின திரு-
ைணத்தின வெொது இமணய�்ங்களில 
பவளியிடபெடுகினறைமை ப�ொடர்பிலும் 
முமறைபெொடு்கள கிமடக்்கப பெற்றுள-
்ன.வைலும் பிறைந�நொள அலலைது ஏவ�-

னுபைொரு விவெட தினங்களில ெரிசுப-
பெொதி கிமடத்துள்�ொ்கவும் , அ�மனப 
பெற்றுக் ப்கொள் ெணத்ம� மவபபி-
லிடுைொறும் ப�ரிவித்து ெலை வைொெடி்கள 
இடம்பெறுகினறைன. இவவொறைொன வைொெடி-
்களில மு்கநூல உளளிட்ட ெமூ்க வமலைத்-
�்ங்களில உள் 30 - 40 வயதுக்கு 
இமடபெட்ட பெண்்கவ் பெருை்வில 
ஏைொறுகினறைனர். 

பவளிநொட்டு ... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

ஐக்கிய அ்ரபு எமிப்ரட்ஸ் இ்ரொஜயத்-
திற்கு இலைஙம்கயிலிருநது வவமலை-
வொயபபுக்்கொ்க பெலவவொர் முழுமையொன 
�டுபபூசி்கம் பெற்றுக்ப்கொண்டுள் 
நிமலையில ெயணத்ம� ஆ்ரம்பிக்கு முன 
பி.சி.ஆர். ெரிவெொ�மனவயொ அலலைது 
அனடிஜன ெரிவெொ�மனவயொ வைற்-
ப்கொள் வவண்டிய அவசியம் கிமடயொ-
ப�ன சிவில விைொனவெமவ அதி்கொ்ர 
ெமெயின �மலைவர் உபுல �ர்ை�ொெொ 
ப�ரிவித்துள்ொர். நொம் மு�ல அது 

நமடமுமறைக்கு வருவ�ொ்கவும் அவர் 
ப�ரிவித்துள்ொர். 

எவவொபறைனினும் அவவொறைொன 
விைொன ெயணி்களின ஒரு �டுபபூசிமய 
ைட்டும் பெற்றுக்ப்கொண்டவர்்கள ்கொணப-
ெடுவொர்்க்ொனொல அவர் விைொன ெய-
ணத்ம� வைற்ப்கொளவ�ற்கு முனனர் 
48 ைணித்தியொலைங்களுக்கு முன இ்ரண்-
டொவது �டுபபூசிமய பெற்றுக்ப்கொள் 
வவண்டும் எனறும் அவர் வைலும் ப�ரி-
வித்துள்ொர். 

எலமலை �ொண்டி மீன பிடித்�... (03ஆம் ெக்்கத் ப�ொடர்)

எலமலை �ொண்டி மீன பிடித்��ொ்க ஒரு 
ெடம்கயும் அதிலிருந� �ங்கச்சிைடத்ம� 
வெர்ந� ்ரவைஷ, வ்ரொடிக், ப்கம்பிவ்ஷ, 
இைொன, அஜித் உளளிட்ட 8 மீனவர்்கம -்
யும் ம்கது பெயது கிளிபநொச்சி கி்ரொஞசி 
்கடற்ெமட மு்கொமில விெொ்ரமணக்்கொ்க 
�ங்க மவத்துள்னர். 

இலைஙம்க ்கடற்ெமடயின்ரொல சிமறைபி-
டிக்்கபெட்ட மீனவர்்களுக்கு ப்கொவ்ரொனொ 

ெரிவெொ�மன பெயது விெொ்ரமணக்கு 
பின மீனவர்்கம் கிளிபநொச்சி நீரியல 
வ்த்துமறை அதி்கொரி்களிடம் ஒபெமடத்து 
பினனர் கிளிபநொச்சி நீதிைனறைத்தில 
ஆஜர்ெடுத்�பெடவுள்னர். இனறு வம்ர 
்ரொைநொ�பு்ரம் ைொவட்டத்ம� வெர்ந� 37 
மீனவர்்கள எலமலை �ொண்டிய குற்றைச்ெொட்-
டில இலைஙம்க சிமறையில �டுத்து மவக்-
்கபெட்டுள்மை குறிபபிடத்�க்்கது.

விமலைமய ைட்டுைனறி... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இவவொறு ப�ரிவித்�ொர். ஒவபவொரு 
ஆண்டும் ஜனவரி பிற்ெகுதியில 
இருநது வை ைொ�ம் வம்ர வ�மவக் -
வ்கற்ெ மினெொ்ரம் வழஙகுவதில ெவொல-
்கள எழுகினறைன. 
எரிெக்திமய ெரியொ்க நிர்வகிபெ�ன 
மூலைம் இந� ெவொல்கம் ஓ்ர்வு ்கட்டுப -
ெடுத்� முடிவ�ொ்கவும்  அவர் கூறினொர்.  

மினெொ�னங்கம் ெொவிக்்க பெொழுது, 

விமலையில ைட்டும் ்கவனம் பெலுத்-
�ொைல, ெயனெடுத்தும் மினெொ்ரத்தின 
அ்விலும் ்கவனம் பெலுத்துவதும் 
அவசியம் எனவும் வைலும் ைொமலை 6.30-
9.30 ைணிக்குள " பவொசிங பைஷின , 
�ண்ணீர் இமறைத்�ல அயன ெண்ணு�ல 
வெொனறைவற்றுக்கு முடிந�வம்ர மினெொ-
�னப ெயனெொட்மடக் ்கட்டுபெடுத்துவது 
அவசியம் எனவும் அவர் குறிபபிட்டொர்.

இலைஙம்க மீ�ொன...
ெதிலைளிபெ�ற்கு அ்ரெொங்கம் �யொர் 

நிமலையில உள்து. 
ஐ.நொ ைனி� உரிமை வெ்ரமவ கூட்-

டத்ப�ொடரில ெஙவ்கற்ெ�ற்்கொ்க இலைங-
ம்கயின ெொர்பில பஜனீவொ பெனறுள் 
பவளிவிவ்கொ்ர அமைச்ெர் 

 ஜீ. எல. பீரிஸ், நீதியமைச்ெர் அலி 
ெபரி ஆகிவயொர் அது ப�ொடர்பில ப�ரி-
விக்ம்கயில: 

ஐ.நொ ைனி� உரிமை ஆமணயொ்ர் 
மிச்பெல ெச்பலைட்டின அறிக்ம்கக்கு 
உரிய ெதில அறிக்ம்கமய ெைர்பபிப-
ெ�ற்கும் இலைஙம்கயின நிமலைபெொட்-
டிமன ஆணித்�்ரைொ்க முனமவபெ�ற்-
கும் �யொர் நிமலையில உள்�ொ்கவும் 
ப�ரிவித்துள்னர். 

அவ�வவம், இலைஙம்கயிலிருநது 
பெனறுள் இ்ரொஜ�நதி்ர தூதுக்குழுவி-
னருக்கு ஐ.நொ ைனி� உரிமைப வெ்ர-

மவயின ெவொல்கம் எதிர்ப்கொள் 
வ�மவயொன ஆவலைொெமன்கம் ஜனொ-
திெதி வ்கொட்டொெய ்ரொஜெக்ஷ வழஙகியுள-
்�ொ்கவும் பவளிவிவ்கொ்ர அமைச்சு வட் -
டொ்ரங்கள ப�ரிவித்�ன. 

ஐ.நொ ைனி� உரிமைப வெ்ரமவயின 
49வது கூட்டத்ப�ொடர் இனறு ஆ்ரம்ெ -
ைொ்கவுள் நிமலையில அ�ன அைர்வு-
்கள எதிர்வரும் ஏப்ரல மு�லைொம் தி்கதி 
வம்ர நமடபெறைவுள்ன. 

ஐ.நொ ைனி� உரிமை வெ்ரமவயின 
கூட்டத்ப�ொடர் ப�ொடர்பில அமைச்ெர்்கள 
இருவரும் வைலும் ப�ரிவிக்ம்கயில: 

ஐ.நொ ைனி� உரிமைப வெ்ரமவ 
ப�ொடர்ச்சியொ்க இலைஙம்க ப�ொடர்பில 
முனமவத்து வரும் ைனி� உரிமை 
மீறைல்கள ப�ொடர்ெொன குற்றைச்ெொட்டு -
்கம் ஏற்றுக்ப்கொள் முடியொது. 

ஐ.நொ ைனி� உரிமை வெ்ரமவயிலும் 

ெர்வவ�ெ ரீதியிலும் நொடு்கள அமைபபுக்-
்கள என இலைஙம்கக்கு எதி்ரொ்க பெரும் 
விைர்ெனங்கள முன மவக்்கபெடுகின-
றைன. எத்�ம்கய அழுத்�ங்கள பி்ரவயொ -
கிக்்கபெட்டொலும் அ�மன நொம் பவற்றி-
்க்ரைொ்க எதிர்ப்கொளவவொம். 

அது ப�ொடர்பில ்கருத்து ப�ரிவித்-
துள் நீதியமைச்ெர் அலி ெபரி: 

ஐ.நொ ைனி� உரிமை ஆமணயொ் -
ரினொல இலைஙம்கக்கு அனுபபியுள் 
அறிக்ம்க ப�ொடர்பில அ்ரெொங்கம் 
்கவனம் பெலுத்தியுள்துடன அ�ற்-
்கொன ெதில அறிக்ம்கயும் அனுபபி 
மவக்்கபெட்டுள்து. அவ�வவம் கூட் -
டத்ப�ொடரில அ்ரெொங்கத்தின ெொர்பில 
ெைர்பபிக்்கபெடவுள் அறிக்ம்கயும் 
�யொரிக்்கபெட்டுள்து. 

ைனி� உரிமை ஆமணயொ்ரின 
அறிக்ம்கயில குறிபபிடபெட்டுள் விட -

யங்கம்ப பெொறுத்�வம்ர ைனி� 
உரிமை மீறைல்கள ப�ொடர்ெொன வழக்கு-
்கள. ெயங்க்ரவொ� �மடச்ெட்டத்தின ைறு-
சீ்ரமைபபு வெொனறை விடயங்களில அ்ர-
ெொங்கம் நியொயைொ்க பெயற்ெட்டுள்து. 

குறிபெொ்க வடக்கில நீதித்துமறை 
ெம்ெந�ைொன வவமலைத் திட்டத்தின 
மூலைம் �மிழ் ைக்்களின ெலை வழக்கு -
்கள ப�ொடர்பில ்கவனம் பெலுத்�பெட் -
டுள்து. 

்கொணி வழக்கு்கள உட்ெட ெலவவறு 
வழக்கு்களில தீர்வு பெற்றுக் ப்கொடுபெ-
�ற்கும் நடவடிக்ம்க எடுக்்கபெட்டுள்து. 

ெமடயினர் வெமிருந� பெொதுைக்்க -
ளின ்கொணி்கள 90 வீ�ம் ம்கயளிக்-
்கபெட்டுள் நிமலையில எஞசியுள் 
்கொணி்கம்யும் மீ்ப பெற்றுக் ப்கொடுப-
ெ�ற்்கொன நடவடிக்ம்க்கள வைற்ப்கொள-
்பெட்டுள்ன. (ஸ)

இலைஙம்க முழுவதும்...
உம்ரயொற்றும் வெொவ� பி்ர�ைர் 

ைஹிந� ்ரொஜெக்ஷ இவவொறு ப�ரிவித்-
�ொர். 

அமனவருக்கும் சுத்�ைொன குடிநீம்ர 
வழஙகும் வவமலைத்திட்டத்தின கீழ் ஆஸ் -
திரிய அ்ரெொங்கம் ைற்றும் இலைஙம்க 
அ்ரெொங்கத்தின நிதியில வ�சிய நீர் 
வழங்கல ைற்றும் வடி்கொலைமைபபு ெமெ-
யினொல கி்ரை-்கடுவொன நீர் வழங்கல 
திட்டம் நிர்ைொணிக்்கபெட்டுள்து. இத் -
திட்டத்தின மூலைம் 34 கி்ரொை அலுவலைர் 
பிரிவு்களுக்கு சுத்�ைொன குடிநீர் வழங -
்கபெடும். 

வ்ரொபிட்டியவிலுள் கி்ரை நீர்த்வ�க்-
்கத்திலிருநது நீம்ரப பெற்று பவலைந�-
ப்கொடவில புதிய நீர் சுத்தி்கரிபபு நிமலை -
யத்ம� நிர்ைொணித்து அபெகுதியில 

வசிக்கும் சுைொர் 26,000 ைக்்களுக்கு 
சுத்�ைொன குடிநீம்ர வழங்க நடவ -
டிக்ம்க எடுக்்கபெட்டுள்துடன, வலைஸ் -
முலலை, கி்ரை, ்கட்டுவன, மித்ப�னிய 
வீதியில 24 கிவலைொமீற்றைர் தூ்ரத்திற்கு 
குழொய்கம் பெொருத்தி குடிநீர்ப பி்ரச் -
சிமனமய அதி்க அ்வில தீர்பெ�ற்கு 
முடிநதுள்து. 

சுைொர் 40 மிலலியன ரூெொய 
பெலைவில நிர்ைொணிக்்கபெட்ட கி்ரை 
வெருநது நிமலையம் ைஹிந� சிந�மன 
புறைபநகுை திட்டத்தின மூலைம் ஆ்ரம்பிக்-
்கபெட்ட திட்டைொகும். ்கடந� நலலைொட்சி 
அ்ரெொங்கத்தினொல முற்றிலுைொ்க நிறுத் -
�பெட்டிருந� இந� வெருநது நிமலைய -
ைொனது ஆறு ்கமட ப�ொகுதி்கம் உள -
்டக்கியுள்து. 

நி்கழ்வில பி்ர�ைர் ஆற்றிய முழுமை -
யொன உம்ர வருைொறு, 

எண்ெத்ம�நது இமடத்வ�ர்�லின 
வெொது நொங்கள இஙகு வநது கி்ரை ெகுதி-
யில இருநது பி்ரெொ்ரம் பெய�து எனக்கு 
நிமனவிருக்கிறைது. அமைச்ெர் வஜொர்ஜ 
்ரொஜெக்ஷவின ்கொலைத்திலும் அ�ற்கு 
முனனரும் உங்க்து பெற்வறைொர், இந� 
இம்ஞர்்களின பெற்வறைொர் உளளிட்ட 
குழுக்்கள இந�ப பி்ரவ�ெத்தில எைக்கு 
ஆ�்ரவளித்�னர். 

அ�னுடன இனறு ெலை புதிய அபிவி -
ருத்தி முனபைொழிவு்கள இந�ப பி்ரவ�-
ெத்திற்கு வநதுள்ன. 

்கடந� அ்ரெொங்கத்தின வெொது இந� 
ைொ்கொணத்தில அபிவிருத்தித் திட்டங்கள 
நிறுத்�பெட்டன. இந�ப பி்ரவ�ெத்தில 

ைட்டுைனறி முழு நொட்டிலும் அபிவி -
ருத்தி நடவடிக்ம்க்கள ஸ்�ம்பி�ைமடந-
திருந�ன. 

இ�னொல அனறு நொம் ஆ்ரம்பித்� 
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள முடஙகின. 
ெர்வவ�ெ துமறைமு்கங்கள, விைொன 
நிமலையங்கள, இந�ப ெகுதி்களில முன -
பனடுக்்கபெட்ட அபிவிருத்தி ெணி்கள 
அமனத்தும் நம்மைப ெழிவொஙகும் 
எண்ணத்தில ்கடந� அ்ரெொல நிறுத்-
�பெட்டது. எதுவும் பெயயவிலமலை. 
யொம்ர ெழிவொஙகினொர்்கள? இறுதியில 
ஹம்ெொநவ�ொட்மட ைொவட்ட ைக்்கம -்
யும், பைொன்ரொ்கமலை ைொவட்ட ைக்்கம -்
யும் இந�ப பி்ரவ�ெத்தில ைட்டுைனறி 
நொபடஙகும் உள் எைது ைக்்கம்வய 
இவர்்கள ெழிவொஙகினர்.

்ரஷய ெமட்களுடன...
வநற்று ஞொயிற்றுக்கிழமை சூரி-

வயொ�யத்திற்கு முனனர் ்கொர்வ்கொவில 
உள் இயற்ம்க வொயு குழொய ஒனமறை 
்ரஷய துருபபு்கள பவடிக்்க மவத்��ொ்க 
உக்ம்ரன அ்ரெ ஊட்கம் பெயதி பவளியிட்-
டுள்து. ்ரஷயொவின இலைகு ்ர்க இ்ரொணுவ 
வொ்கனங்கள ந்கருக்குள நுமழந��ொ்க 
பி்ரொநதிய ஆளுநர் ஒவலைஹ் சிவனகு-
வெொவ ப�ரிவித்துள்ொர். 

1.4 மிலலியன ைக்்கள ப�ொம்க 

ப்கொண்ட ந்கரின குடியிருபெொ்ர்்கள வீடு-
்களிவலைவய �ஙகியிருக்கும்ெடி அறிவுறுத்-
�பெட்டுள்னர். 

�மலைந்கர் கிவயவுக்கு பவளியில இருக்-
கும் எண்பணய நிமலை ஒனறு ஏவு்கமண 
மூலைம் �ொக்்கபெட்டம� அடுத்து நச்சு 
்கொற்று ெற்றிய எச்ெரிக்ம்கயும் விடுக்்கப-
ெட்டுள்து. கிவயவில இருநது ப�ற்்கொ்க 
18 மைல ப�ொமலைவில இருக்கும் வசில-
கீவில ெொரிய பவடிபபு ஏற்ெட்டவ�ொடு 

இ்ரவு வொனம் ஒளிரும் அ்வுக்கு ெொரிய 
தீப பிழபபும் பவளியொகியுள்து. 

்ரஷயொவின உக்ம்ரன மீ�ொன ெமட-
பயடுபபு நொன்கொவது நொம் �ொண்டி 
இடம்பெறும் நிமலையில பெலைொ்ரஸ் 
நொட்டில வெச்சுவொர்த்ம� ஒனறுக்கு 
்ரஷயொ உக்ம்ரமன அமழத்�வெொதும் 
பெலைொ்ரஸில வெச்சுவொர்த்ம� நடத்� 
உக்ம்ரன ஜனொதிெதி பவொவலைொடிமிர் 
பெபலைனஸ்கி ைறுத்துள்ொர். வவறு ஒரு 

ந்கரில வெச்மெ நடத்� அவர் விருபெம் 
ப�ரிவித்துள்ொர். 

உக்ம்ரனின வைற்குலை்க நட்பு நொடு்கள 
்ரஷயொ மீ�ொன �மட்கம் வைலும் 
இறுக்கியுள்து. பி்ர�ொன உலை்க்ொவிய 
்கட்டண முமறையொன ஸ்விபட் அமைபபில 
இருநது ்கணிெைொன ்ரஷய வஙகி்கம் 
நீக்்க ஐவ்ரொபபிய ஒனறியம், அபைரிக்்கொ 
ைற்றும் அ�ன கூட்டணி நொடு்கள இணங-
கியுள்ன. 

வவமலைநொட்்கம் நொனகு...
அ�ற்கிணங்க, ்கொமலை 7.30 ைணி 

மு�ல பிற்ெ்கல 5.30 ைணி வம்ர 
வவமலை வந்ரத்ம� முனபனடுத்துச் 
பெலலும் வம்கயில அந� வயொெமன-
யில குறிபபிடபெட்டுள்து. நிறுவனங-
்களிலிருநது வவமலைபெயயும் ெணியொ-
்ர் ்கொமலை 9 ைணி மு�ல பிற்ெ்கல 3 
ைணி வம்ர �ைது ெணி்கம் வைற் -
ப்கொண்டு வந்ர்கொலைத்வ�ொடு வீடு்களுக் -
குச் பெலலை ெந�ர்பெம் வழங்கபெட 
வவண்டும் எனறு ைத்திய வஙகி குறித்� 
வயொெமனயில சுட்டிக்்கொட்டியுள்து. 

அவ�வவம், �னியொர் வொ்கன உெ -
வயொ்கத்ம� குமறைத்து பெொது வெொக்கு-
வ்ரத்துக்்கம் முடிந�்வு உெவயொ்கபெ-
டுத்துைொறு அ�ன மூலைம் ைத்திய வஙகி 
வ்கட்டுக்ப்கொண்டுள்து. 

அத்துடன நொட்டில நிலைவும் எரிபெொ-
ருள பநருக்்கடி ைற்றும் எரிபெொருள 
ெரிைொற்றைத்ம� குமறைத்துக்ப்கொளளும் 

வம்கயில ைக்்கள சிக்்கனத்ம�க் ்கமடப-
பிடிக்குைொறு ஊட்கங்களுக்கூடொ்க ெொரிய 
பி்ரெொ்ரங்கம் முனபனடுபெது அவசிய-
பைனறும் அந� வயொெமன்களில குறிப-
பிடபெட்டுள்து. படொலைர் �ட்டுபெொட்டின 
்கொ்ரணைொ்க நொட்டில ஏற்ெட்டுள் எரி-
பெொருள பநருக்்கடிமய ்கவனத்திற்-
ப்கொண்டு நொட்டின பெொரு்ொ�ொ்ரம் வீழ்ச்-
சியமடவம� �விர்த்துக்ப்கொளளும் 
வம்கயில ெலவவறு வயொெமன்கள 
அடஙகிய ெத்தி்ரபைொனமறை ைத்திய வங-
கியின ஆளுநர் அஜித் நிவொட் ்கப்ரொல 
அ்ரெொங்கத்திற்கு ெைர்பபித்துள்ொர். 

நொட்டில நிலைவும் எரிபெொருள பநருக் -
்கடி ப�ொடர்பில ்கடந� பெவவொயக்கி -
ழமை நமடபெற்றை விவெட அமைச்-
ெ்ரமவக் கூட்டத்தின வெொது ைத்திய 
வஙகியின ஆளுநரினொல வைற்ெடி 
வயொெமன அ்ரெொங்க�திற்கு ெைர்பபிக்-
்கபெட்டுள்து.

விவெட ெட்டங்கம்...
எனவும் மு�லைொளி்களுக்கு ைொத் -

தி்ரைனறி ப�ொழிலைொ்ர்்களுக்கும் 4 
அலலைது 5 ஏக்்கம்ர ஒதுக்கி அ�ன மூலைம் 
கிமடக்கும் ப்கொழுநதிமன ப�ொழிற்ெொ -
மலைக்கு வழஙகும் நமடமுமறை அவசி -
யம் எனவும் அமைச்ெர் நிைல சிறிெொலை 
டி சிலவொ குறிபபிட்டொர்.

அவவொறு பெயயொவிட்டொல பெருந -
வ�ொட்டங்கம் ெொது்கொபெது சி்ரைைொ்க 
அமைநதுவிடும் எனவும் அமைச்ெர் சுட்-
டிக்்கொட்டினொர்.

ஹட்டனில நமடபெற்றை நி்கழ் -
பவொனறிவலைவய அமைச்ெர் இவற்மறைக் 
கூறினொர். ப�ொடர்நது அமைச்ெர் உம்ர -
யொற்றும்கயில, 

1000 ரூெொ ெம்ெ் பி்ரச்சிமன-
யின வெொது, அ�மன பெற்றுக்ப்கொ -
டுக்்க கூட்டு ஒபெந�த்தில ம்கச்ெொதிடும் 
ப�ொழிற்ெங்கங்க்ொல முடியொைற் -
வெொனது. ப�ொழிற்ெங்கங்கள பிரிநது 
்கொணபெடுகினறைமைவய இ�ற்்கொன 
்கொ்ரணைொ்க அமைந�து எனவும் அவர் 
கூறினொர்.

ப�ொழிற்ெங்கங்களிமடவய ்கொணப -
ெடும் வவற்றுமை்க்ொல ப�ொழிலைொ-
்ர்்கள நிர்்கதியொகியுள் நிமலையில, 
மு�லைொளிைொர் �ைது வ�மவ்கம் 
நிமறைவவற்றிக்ப்கொண்டுள்�ொ்கவும் 
நிைல சிறிெொலை டி சிலவொ ப�ரிவித்�ொர்.

அவவொறைொன நிமலையில, இந� பி்ரச்சி-
மனக்கு தீர்வு வழங்க ப�ொழில அமைச்-
ெ்ரொவலைொ அ்ரெொங்கத்�வலைொ முடியொது. 
இனறு 85 வீ�ைொன வ�ொட்டங்களில 
1000 ரூெொ ப்கொடுபெனவு வழங்கப-
ெடுகினறைது. கிமடக்்கொ� இடங்களும் 
உள்ன. �ற்வெொதுள் வழக்கு ்கொ்ர-
ணைொ்க அ�ற்்கொன தீர்மவ பெற்றுக்-
ப்கொடுக்்க முடியொதுள்து. எனினும், 
ப�ொழிலைொ்ர்்களுக்்கொன உரிய பி்ர -
திெலைன்கம் பெற்றுக்ப்கொடுக்்க நட -
வடிக்ம்க எடுபவெொம். வ�மவ ஏற்ெட் -
டொல விவெட ெட்டம் ஒனமறையொவது 
ெொ்ரொளுைனறைத்தில ப்கொண்டு வநது 
ெம்ெ்த்ம� உறுதிபெடுத்துவவொம் என 
ப�ொழில அமைச்ெர் நிைல சிறிெொலை டி 
சிலவொ வைலும் குறிபபிட்டொர்.

ைக்்களின சு�நதி்ரம், ...
எம்பிலிபிட்டிய ை்கொவலி மை�ொனத்-

தில நமடபெற்றைது. 
இதில ்கலைநதுப்கொண்டு உம்ரயொற்-

றும் வெொவ�, ஜனொதிெதி வைற்்கண்டவொறு 
ப�ரிவித்�ொர்.

அ்ரெொங்கத்தின “சுபீட்ெத்தின வநொக்கு” 
ப்கொளம்கப பி்ர்கடனத்துக்்கமைய, 
சிக்்கல்க்ற்றை ்கொணி்களின உரித்துரி-
மைமய ைக்்களுக்குப பெற்றுக்ப்கொ-
டுக்கும் வநொக்கில, ்ரண்பிை ்கொணி உறு-
திபெத்தி்ரம் வழஙகும் வவமலைத்திட்டம் 
முனபனடுக்்கபெட்டு வருகினறைது. அந� 
வம்கயில, சிக்்கலைற்றை ஒரு இலைட்ெம் 
்கொணி்களின உரித்துரிமைமய வழஙகு-
வ�ற்குத் திட்டமிடபெட்டுள்து.

இ�ன மு�ற்்கட்டைொ்க, 35,000 ்கொணி 
உறுதிப ெத்தி்ரங்கள, 10 வலையங்கம்ச் 
வெர்ந� விவெொய ைக்்களுக்கு வழங்கபெ-
டுகினறைன. அடுத்� ஆண்டு இறுதிக்குள, 
ை்கொவலி பி்ரவ�ெங்களில வசிக்கும் 
விவெொய ைக்்கள அமனவருக்குைொன 
்கொணி உறுதிப ெத்தி்ரங்கம் வழஙகி 
முடிக்்கத் திட்டமிடபெட்டுள்து.

்கொணியின ெட்டபூர்வ உரிமை கிமடப-
ெட�ன மூலைம், அந�க் ்கொணிமய 

குடும்ெ உறுபபினப்ரொருவரின பெய-
ருக்கு ைொற்றைம் பெய�ல, ெொது்கொபபுக் 
்கருதி நிதி நிறுவனங்களுடன ப்கொடுக்்கல 
வொங்கல்களில ஈடுெடு�ல வெொனறை ெலை 
அனுகூலைங்கம்க் ்கொணி உரிமையொ்ர் 
பெறுவொர்.

்ரண்பிை ்கொணி உறுதி வழஙகும் 
நி்கழ்மவக் குறிக்கும் வம்கயில, ஜனொ-
திெதி ைற்றும் பி்ர�ைர் ஆகிவயொ்ரொல, 30 
வெருக்்கொன ்கொணி உறுதி்கள வழங்கப-
ெட்டன.

அநநியச் பெலைொவணி ெற்றைொக்குமறை-
யொனது, இனறு நொம் எதிர்ப்கொளளும் 
முக்கிய பி்ரச்சிமன்களில ஒனறைொகும். 
ப்கொவிட் ப�ொற்றுப ெ்ரவல ்கொ்ரணைொ்க, 
சுற்றுலைொத்துமறை ைற்றும் பவளிநொட்டு 
வவமலைவொயபபு்க்ொல கிமடக்்கபபெறும் 
பெலைொவணி இழபபு, இ�ற்கு ஒரு முக்கிய 
்கொ்ரணைொகும்.

முநம�ய அ்ரெொங்கங்கள பெற்றி-
ருந� ்கடன்கம் வட்டியுடன பெலுத்-
�வவண்டி ஏற்ெட்டுள்து. இந�ப 
பி்ரச்சிமன்கள, �னது அலலைது �னது 
அ்ரெொங்கத்தின �வறு்க்ொல ஏற்ெட்டமவ 
அலலைபவனறும் ஜனொதிெதி குறிபபிட்டொர்.

அத்தியொவசிய வெமவ்களுக்கு...
வநதிருந� ்கபெலிலிருநது 37 

ஆயி்ரத்து 500 பைட்ரிக் ப�ொன டீெல 
பெற்றுக் ப்கொள்பெட்டுள் நிமலையில 
அந� டீெல எதிர்வரும் சிலை தினங்களில 
முடிவமடநது விடும் எனறும் 

மீண்டும் படொலைம்ர வழஙகி எரி -
பெொருள பெற்றுக்ப்கொள் முடியொது 
வெொனொல எரிபெொருள �ட்டுபெொடு அதி -
்கரிக்கும் நிமலை ஏற்ெடும் எனறும் அவர் 
ப�ரிவித்துள்ொர். 

அவவொறைொன நிமலை ஏற்ெட்டொல அத் -
தியொவசிய வெமவ்களுக்கு ைட்டுவை எரி-
பெொரும் விநிவயொகிக்்க வவண்டி ஏற் -
ெடும் எனறும் அவர் ப�ரிவித்துள்ொர். 

அத்�ம்கய நிமலையில பெருை் -
விலைொன �னியொர் வெொக்குவ்ரத்து 
வெமவ்கள சீர்குமலையும் நிமலையும் ஏற்-
ெடும் எனறும் அந� அதி்கொரி வைலும் 
ப�ரிவித்துள்ொர். 

அவ�வவம் உலை்க ெநம�யில ைெகு 
எண்பணயின விமலை ெற்று குமறைவ -
மடநதுள்�ொ்க பவளிநொட்டு �்கவல -
்கள ப�ரிவிக்கினறைன. 

்ரஷயொ ைற்றும் உக்ம்ரனுக்கிமட-
யிலைொன வைொ�ல ்கொ்ரணைொ்க ்கடந� 
வொ்ரத்தில ைெகு எண்பணயின விமலை 
பவகுவொ்க அதி்கரித்�து. 

எனினும் அது �ற்வெொது ெற்று 
குமறைநதுள்�ொ்க அந� �்கவல்கள 
ப�ரிவிக்கினறைன. 

 ைெகு எண்பணய பீபெொய ஒனறு 
94.70அபைரிக்்கன படொலை்ரொ்க இருந� 
நிமலையில வைற்ெடி வைொ�ல ்கொ்ரண-
ைொ்க நொனகு நொட்்களுக்குள 

அ�ன விமலை 106 படொலை்ரொ்க அதி -
்கரித்�துடன �ற்வெொது அது 102 
படொலை்ரொ்க ெற்று குமறைநதுள்�ொ்க 
அந� �்கவல்கள ப�ரிவிக்கினறைன. 

நுவப்ரலியொ விடுதியில....
வருகினறைனர். இது ப�ொடர்ெொ்க ப�ரி -

யவருவ�ொவது; 
நுவப்ரலியொவிற்கு வநற்று முனதி-

னம் குருணொ்கமலை ெகுதியில இருநது 
 ஒரு குழுவினர் உலலைொெ பி்ரயொணி -

்க்ொ்க �ங்களுமடய விடுமுமறைமய 
்கழிபெ�ற்்கொ்க வரும்க �நது, நுவப்ர-
லியொ �னியொர் விடுதி ஒனறில �ஙகி 
உள்னர். 

 இ�னவெொது இ்ரவு இவர்்கள �ங்க -
ளுமடய உணவு வ�மவக்்கொ்க ெயன 
ெடுத்திய 'ெொபிகியுவ' எனறு கூறைபெடும் 
இயநதி்ரத்ம� �ங்களுமடய குளிம்ர 
ெொது்கொத்து ப்கொளவ�ற்்கொ்க அமறைக் -
குள மவத்து நித்திம்ரக்கு பெனறுள் -
னர். 

 இ�னவெொது அந� இயநதி்ரத்தில 

இருநது பவளிவயறிய நச்சு வொயு ்கொ்ர-
ணைொ்க இவர்்கள உயிரிழநதிருக்்கலைொம் 
என பெொலிஸொர் ெநவ�கிக்கினறைனர் . 

இவர்்களுமடய ெடலைம் வநற்று (27) 
்கொமலை நுவப்ரலிய ைொவட்ட மவத்தியெொ-
மலைக்கு எடுத்துச் பெலலைபெட்டு அஙகு 
பிவ்ர� ெரிவெொ�மன இடம் பெற்றை�ன 
பினபு உறைவினர்்களிடம் ஒபெமடக்்கப-
ெட இருபெ�ொ்க நுவப்ரலிய மவத்திய-
ெொமலை �்கவல்கள ப�ரிவிக்கினறைன. 

 இது ப�ொடர்ெொன வைலைதி்க விெொ்ர-
மண்கம் பெொலிஸொர் வைற்ப்கொண்டு 
வருகினறைனர். 

 ்கடந� மூனறு வருடங்களுக்கு 
முனபு இவ� வெொனறைப�ொரு ெம்ெவம் 
நுவப்ரலியொவில இடம்பெற்றிருந�மை 
குறிபபிடத்�க்்கது.

�னியொர் ெஸ் வெமவ்கம்...
அ�ற்கிணங்க மி்க அவசியைொன 

வந்ரங்களில ைொத்தி்ரம் வெொதிய்வு ெஸ் 
வெமவமய வைற்ப்கொள்வுள்�ொ்கவும் 
ஏமனய ெஸ் வெமவ்கம் குமறைபெ�ற்கு 
நடவடிக்ம்க எடுக்்கபெடுபைனறும் அவர் 
ப�ரிவித்துள்ொர். குறிபெொ்க அலுவலை்க 
வந்ரத்ம� ்கவனத்திற்ப்கொண்டு அ�ற்்கொன 
்கொலைஅட்டவமண நமடமுமறைபெடுத்�பெ-
டும் எனறும் அவர் ப�ரிவித்துள்ொர். 

அவ�வவம், ெஸ்்களில ைக்்கம் 
ப்கொண்டுபெலலும் வெொது பெலலைவவண்-
டிய இடம் முடியும்வம்ர வ�மவபெடும் எரி-
பெொருள இலமலையொயின அவவொறைொன 
ெஸ் வெமவ்கம் முனபனடுக்்கக்கூடொது 
எனறும் வ�சிய வெொக்குவ்ரத்து ஆமணக்-
குழு ஏற்்கனவவ நிெந�மன்கம் விதித்தி-
ருந�துடன நொட்டில �ற்வெொது நிமலைவும் 
எரிபெொருள பநருக்்கடி ்கொ்ரணைொ்க அந� 

நிெந�மனமய �ற்்கொலி்கைொ்க �்ர்த்-
துவ�ற்கு தீர்ைொனித்துள்�ொ்க அந� 
ஆமணக்குழு ப�ரிவித்துள்து. 

அ�ற்கிணங்க ெஸ் வண்டிபயொனறுக்கு 
வெொதுைொன எரிபெொருள உடவனவய 
குறித்� ெயணம் ஆ்ரம்பிக்்கபெடவவண்-
டும் எனறும் இமடநடுவில அ�ற்்கொன 
எரிபெொரும் பெறை வநரிட்டொல அந� 
ெஸ் வண்டிக்்கொன வெொக்குவ்ரத்து 
அனுைதி ்ரத்துச் பெயயபெடுபைன நமட-
முமறையிலுள் ஆமணக்குழுவின ெட்-
டத்தில குறிபபிடபெட்டுள்து. எனினும் 
�ற்வெொது நொட்டில நிலைவும் டீெல �ட்-
டுபெொடு ்கொ்ரணைொ்க குறித்� ெஸ்்கள 
இமடநடுவில எரிபெொரும் பெற்றுக்ப-
்கொளவ�ற்கு �ற்்கொலி்க அனுைதி வழங-
்கபெட்டுள்�ொ்கவும் அந� ஆமணக்குழு 
வைலும் ப�ரிவித்துள்து. (ஸ) 

�்கவல ப�ரிநது நொன ....
விட்ட�ொ்க ப�ரிவிக்்கபெடும் குற்றைச்-

ெொட்மட முனனொள ஜனொதிெதி மைத்-
திரிெொலை சிரிவென ைறுத்துள்ொர். சு.்க 
பெொலைனனருமவ ைொவட்ட ைொநொடு சு.்க 
�மலைவர் மைத்திரிெொலை சிறிவெனவின 
�மலைமையில வநற்று நமடபெற்றைது. 
இஙகு உம்ரயொற்றிய அவர், ைருத்துவ 
சிகிச்மெக்்கொ்கவவ சிங்கபபூர் பெனவறைன. 
ஆஸ்ெத்திரியில இருக்ம்கயில எனக்கு 
ப�ொமலைவெசி அமழபபு வந��ொ்க குற்றைஞ-
ெொட்டுகினறைனர். ஆனொல எலிெெத் ஆஸ்ெத்-
திரிக்குள ப�ொமலைவெசி ெொவிக்்க முடியொது.
எனக்கு எந� அமழபபும் வ்ரவிலமலை. 
நொன நியமித்� ஆமணக்குழு விெொ்ரமண-

யிலும் நொன இ�மன ப�ரிவித்வ�ன. 
எனமன யொரும் அறிவூட்டவிலமலை. எந� 
�்கவலைொவது கிமடத்திருந�ொல ஊ்ரடஙகு 
அமுலெடுத்தி அ�மன �டுத்திருபவென. 
குண்டு பவடித்� 2019 ஜனவரி ைொ�ம் 
வ�சிய ெொது்கொபபு ெமெ கூட்டத்தில ெஹ்-
்ரொனுக்கு எதி்ரொ்க நடவடிக்ம்க எடுக்்கொ�து 
குறித்து வினவியிருநவ�ன. புலைனொயவு 
அதி்கொரி்கள,பெொலிஸொர் உட்ெட ெலைரும் 
்கலைநது ப்கொண்டொர்்கள. எனமீ�ொன குற்-
றைச்ெொட்டு ப�ொடர்பில ்கவமலையமடகிவறைன.
நொன உண்மையொன பெௌத்�ன. எனக்கு 
குண்டுபவடிபபு ப�ொடர்பில எவரும் அறி-
விக்்கவிலமலை எனறைொர். 

ைொமலைத்தீவில...
வ�சிய ெொடெொமலையில ்கலவி ்கற்றை 

இவர், ெொடெொமலை ்கொலைத்தில ைத்திய 
்க்த்தில (CD) �டுபெொட்ட நுட்ெத்துடன 
விம்யொடும் சிறைந� வீ்ர்ரொ்க இருந�ொர்.

இலைஙம்க அணியின வ�சிய 
அணியில இடம் பிடித்� இவர், ்கொல-
ெநது உலை்க கிண்ண வ்கொபமெக்்கொன 
(FIFA World Cup) �குதி்கொண் வெொட்டி-
யில இலைஙம்க வ�சிய அணியில ெங-
வ்கற்று சிறைபெொன ஆட்டத்ம� பவளிபெ-
டுத்தி இருந�ொர்.

அவ�வந்ரம், இலைஙம்க வ�சிய 
அணியில சிறைந� பின ்க் வீ்ர்ரொ்க 

வி்ஙகினொர். ்கடந� ஆண்டு இடம்-
பெற்றை SAFF ்கொலெந�ொட்ட சுற்றுப-
வெொட்டியில, இநதிய அணியுடனொன 
வெொட்டியில சிறைந� வீ்ரருக்்கொன விருந-
திமன பெற்றுக்ப்கொண்டொர்.

இந� வெொட்டி ெைநிமலையில முடிவ -
மடநதிருந�து. இவவருடத்திற்்கொன 
மி்க பி்ரெலைைொன வீ்ரருக்்கொ்க இடம் 
பெற்றை ்கருத்து ்கணிபபில ்ரனன்ரப -
ெொ்க பியூஸ்லைஸ் ப�ரிவு பெயயப -
ெட்டமை குறிபபிடத்�க்்கது. அவ்ரது 
ை்ரணத்திற்்கொன ்கொ்ரணம் இதுவம்ர 
பவளியொ்கவிலமலை.

மின துண்டிபபு...
துண்டிபமெத் ப�ொட்ர வநரிடும் 

எனறும் மினெொ்ர ெமெயின உயர் 
அதி்கொரி ஒருவர் ப�ரிவித்துள்ொர். 

நீர் மின உற்ெத்தி பி்ரவ�ெங்களில 
்கொணபெடும் நீர்த்வ�க்்கங்களில நீரின 
அ்வு மி்கவும் குமறைநது ்கொணபெடுவ-
�ொ்கவும் அந�ப ெகுதி்களில �ற்வெொது 
உள் நீர் எதிர்வரும் இ்ரண்டு வொ்ரங்க-
ளுக்வ்க மின உற்ெத்திமய வைற்ப்கொள-
வ�ற்கு வெொதுைொன�ொ்க உள்�ொ்கவும் 
அவர் ப�ரிவித்துள்ொர். 

அ�ற்கிணங்க மீண்டும் ைமழ வீழ்ச்சி 
ஏற்ெட்டு வைற்ெடி நீர்த்வ�க்்கங்களில 
நீரின அ்வு ைட்டம் அதி்கரிக்கும் வம்ர 
ப�ொடர்ச்சியொ்க மினபவட்மட அமுலெ-

டுத்� வவண்டி ஏற்ெடும் எனறும் அவர் 
ப�ரிவித்துள்ொர். 

அவ�வவம் வைற்ெடி ெகுதி்களில 
�ற்வெொது எதிர்ெொர்க்கும் ைமழ வீழ்ச் -
சிமய பெற்றுக்ப்கொள் முடியொது 
எனறும் எதிர்வரும் வை ைொ�ம் அ்வி -
வலைவய ைமழ வீழ்ச்சிமய எதிர்ெொர்க்-
்கலைொம் எனறும் வளிைண்டலைவியல 
திமணக்்க்ம் ப�ரிவித்துள்து. 

இமடக்கிமட சிறு அ்வில ைமழ -
வீழ்ச்சி ஏற்ெடும் எனறும் எனினும் அது 
வைற்ெடி நீர்த்வ�க்்கங்களின நீர்ைட்டம் 
அதி்கரிபெ�ற்கு வெொ�ொது எனறும் அந� 
திமணக்்க்ம் வைலும் ப�ரிவித்துள -
்து. (ஸ) 

வெொதுைொன ைருநது...
ப�ொடர்பில ெலை �்ரபபினருடன 

்கலைநதும்ரயொடவுள்�ொ்க இ்ரொஜொங்க 
அமைச்சின பெயலைொ்்ரொன மவத்தியர் 
ெைன ்ரத்நொயக்்க ப�ரிவித்துள்ொர்.

இ�ற்கிமடயில, ெொ்ரசிட்டைொல வ�மவ 
அதி்கரித்துள்�ொல, ெொ்ரசிட்டைொல உற்-

ெத்திமய துரி�பெடுத்துைொறு நிறுவனங-
்களுக்கு அறிவுறுத்�பெட்டுள்து.

ெொ்ரசிட்டவைொல ைருநம� பைொத்� -
ைொ்க ப்கொளவனவு பெயய வவண்டிய 
அவசியமிலமலை என அமைச்சின பெய-
லைொ்ர் வைலும் ப�ரிவித்துள்ொர்.

ஒனறு கூடல...
அதி்கைொ்க ுள்�ொ்க அ�ன �மலைவர் 

உபுல வ்ரொஹன ப�ரிவித்துள்ொர்.
புளளிவிெ்ர ரீதியொ்க ப்கொவிட் 

ப�ொற்று ப�ொடர்பில ெரியொன �்க -

வல்கள கிமடக்்கபெடொ� வெொதிலும், 
இலைஙம்கயில ப்கொவிட் ெ்ரவல மி்க 
அதி்கைொ்க இருபெ�ொ்கவும் அவர் ப�ரி -
வித்துள்ொர்.
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ப்கொழும்பு ெொலத்துமை நொ்கலம்வீதி ஸ்ரீ முத்துைொரியம்ைன் ஆலய அஷ்டலக்ஷ்மி திருக்்கொயில் 21ஆவது வரு்டொந்த உற்சவம் ஆலய நித்திய ்்தசி்கர் விை்லநதி்ரர் முன்னிமலயில் , 
பி்ரம்ைஸ்ரீ சுந்த்ர வகு்த்ர்சர்ைொ ்தமலமையில் ்க்டந்த 15ஆம் ஆ்ரம்ெைொகியது. 26 ஆம் தி்கதி ைொமல நம்டபெறை முத்்்தர் ெவணி உற்சவத்தில் பி்ர்தொன கும்ெம் ஊர்வலைொ்க வருவம்த -
யும் ்கலநது ப்கொண்ட பி்ர்தைரின் இநது ்சைய விவ்கொ்ர ஆ்லொ்ச்கர் சிவஸ்ரீ  ெொபு்சர்ைொ இ்ரொைச்சநதி்ர குருக்கள் முத்துைொரி அம்ெொளுககு பி்ர்தொன கும்ெ நீர் அபி்ே்கம் ப்சயவம்தயும், 
ப்தொ்டர்நது அவருக்கொன பெொன்னொம்ட ப்கௌ்ரவத்ம்த அைங்கொவலர் விை்லநதி்ரர் ்்தசி்கர் வழஙகி மவபெம்தயும் ்கொணலொம்.                        (ெ்டம் :- ப்கொழும்பு வ்டககு நிருெர்)

்தர்்கொந்கர் முஅயயிதுல் இஸலொம் அ்ரபுக ்கல்லூரியின் 105 ஆவது வரு்ட பூர்த்தி விழொவும் ஏழொவது ெட்்டைளிபபு விழொவும் ்சனிககிழமை (26) ்கொமல ்கல்லூரி ைண்டெத்தில் நிர்வொ்க ்சமெத் ்தமலவர் ைஸொ ஆலிம் ்தமலமையில் நம்டபெறைது. அரூஸியயதுல் ்கொதிரியயொவின் 
ஆன்மீ்க ்தமலவர் ்சஙம்கககுரிய ்கலொநிதி ம்தக்கொ அஹைத் நொஸிர் ஆலிம் அவர்்களும் ்தர்்கொந்கர் நஜீப ஹொஜியொர் ்கல்வி நிமலய ஸ்தொெ்கர் நஜீப பின் அமீர் ஆலிம் ஆகி்யொர் பி்ர்தை அதிதி்களொ்க ்கலநது ப்கொண்டனர். இ்தன்்ெொது பி்ர்தை அதிதி உம்ர நி்கழ்த்துவம்தயும் ெட்்டம் 
பெறை ைொணவர்்களுககு பி்ர்தை அதிதி உட்ெ்ட பி்ரமு்கர்்கள் ்சொன்றி்தழ்்கமள வழஙகிமவபெம்தயும் ைஸொ ஆலி்மின் ்்சமவமய ெொ்ரொட்டி அவருககு பெொன்னொம்ட ்ெொர்த்தி ப்கௌ்ரவிபெம்தயும் ்கலநதுப்கொண்்டொர்்கள் ைறறும்  நி்கழ்வின்்ெொது  ைத்்ரஸொ ப்தொ்டர்ெொ்க பவளியொன  
தின்க்ரன்    ெத்திரிம்க பி்ரதி்கள் வழங்கபெடுவம்தயும்   ெ்டங்களில் ்கொணலொம்.                                                            (ெ்டங்கள்: ்ெருவமள வி்்ச்ட நிருெர்)  

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                            

 புததயல்தாண்டிய சம்பவத்துடன் ததாடர்புதடய சந்தக நபர் -
கள் நான்கு ்பதர அறலகங்வில தபாலிஸார் தகது தசய்துள்்ளனர்.

 தபாலிஸாருக்கு கிதடத்த தகவதலான்றுக்கதைய கடநத 25ஆம் 
திகதி ைாதல அறலகங்வில தபாலிஸ் பிரிவிலுள்்ள அளுத்ஒய பகு -
தியில நடத்திய சுற்றிவத்ளபின்்பாது புததயல ்தாண்டிக் தகாண் -
டிருநத நான்கு ்பதர தகது தசய்துள்்ளதுடன் புததயல ்தாண்டு -
வதற்கு பயன்படுத்திய உபகரணங்கள் சிலவற்தற அறலகங்வில 
தபாலிஸார் தகபபற்றியுள்்ளனர். 

தகது தசய்யபபடடவர்கள் 32 ைற்றும் 60 வயதுடய பிம்புறத்தாவ 
பகுதிதய வசிபபிடைாக தகாண்டவர்கள் என்பது ஆரம்பகடட 
தபாலிஸ் விசாரதணகளில இருநது ததரியவநதுள்்ளது. சம்பவம் 
ததாடர்பான ்ைலதிக விசாரதணகத்ள அறலகங்வில தபாலிஸார் 
்ைற்தகாண்டு வருகின்றனர்.விசாரதணகளின் பின்னர் சந்தக நபர் -
கள் தபாலன்னறுவ நீதிைன்றில ஆஜர்படுத்தபபடவுள்்ளனர் என்பது 
குறிபபிடத்தக்கதாகும்.

புதையல் தைோண்டிய நோல்்வர் தைது

 கற்பிடடி தினகரன் வி்ேட நிருபர்

புத்த்ளம் ைாவடடத்தில எரிதபாருள் 
நிரபபு நிதலயங்களில  நுகர்்வார் 
அதிகார சதபயினர் ்சாததன நடவ-
டிக்தககத்ள  (23) ் ைற்தகாண்டனர்.

புத்த்ளம் ைாவடடத்தில உள்்ள 
எரிதபாருள் நிரபபு நிதலயங்களில 
தற்்பாதுள்்ள எரிதபாருள் அ்ளவுகள் 
இதன்்பாது பரி்சாததன தசய்யப-
படடுள்்ளன. எரிதபாருள் நிரபபு நிதல-
யங்களில டீசல ைற்றும் தபற்்றால 
உள்ளிடட எரிதபாருடகள் ைதறத்து 
தவக்கபபடடுள்்ளனவா என்பததன 
கண்டறியும் ்நாக்கில இநத ்சாததன-
கள் ்ைற்தகாள்்ளபபடடதாக நுகர்-
்வார் பாதுகாபபு அதிகார சதபயின் 
புத்த்ளம் ைாவடட அலுவலகத்தின் 
கடதை்நர அதிகாரிதயாருவர்  ததரி-
வித்தார்.

அதன்படி புத்த்ளம் ைற்றும் 
ைாதம்தப உள்ளிடட பகுதிகளில 

உள்்ள எரிதபாருள் நிரபபு நிதலயங்-
கள் ்ைற்படி பரி்சாததனகள் முன்-
தனடுக்கபபடடுள்்ளதகவும் அவர் 
்ைலும் குறிபபிடடார்.

விதல அதிகரிபதப எதிர்பார்த்து 
சில எரிதபாருள் நிரபபு நிதலயங்க-
ளின் உரிதையா்ளர்கள் எரிதபாருத்ள 
ைதறத்து தவத்திருக்கலாம் என 
ைக்கள் ததாடர்ச்சியாக குற்றம் சுைத்தி 
வருகின்றனர். இநத நிதலயி்ல்ய , 
இன்தறய தினம் எரிதபாருள் நிரபபு 
நிதலயங்கள் ்சாததனயிடபபடடுள்-
்ளன.

இ்த்வத்ள , நாட்ளாவிய ரீதியில 
உள்்ள எரிதபாருள் நிரபபு நிதலயங்-
கத்ள நுகர்்வார் அதிகார சதப அதிகா-
ரிகளுடன் தபாலிஸாரும் இதணநது 
்சாததனயிடுவதற்கு அரசாங்கம் நட-
வடிக்தக எடுக்கவுள்்ளதாக ்பாக்கு-
வரத்து இராஜாங்க அதைச்சர் திலும் 
அமுனுகை ததரிவித்துள்்ளதை குறிப-
பிடத்தக்கது.

புதைளம் மோ்வட்ட எரிப�ோருள் 
நிதையஙைளில் திடீர் த�ோைதை
நு்கர்்வொர் அதி்கொ்ர ்சமெ திடீர் சுறறிவமளபபு

 ஹம்பாந்தாடதட குறூப நிருபர்

ைகாவலி பிர்தசத்தில வசித்து 
வரும் ஒரு இலடசம் விவசாய 
குடும்பங்களுக்கு காணி உறுதிகத்ள 
வழங்கும் 'ரன்பிை'  காணி உறுதிகள் 
வழங்கும் அங்குரார்பபன ்தசிய 
நிகழ்வு ஜனாதிபதி ்காடடாபய ராஜ-
பக் ே ததலதையில எம்பிலிபிடிய 
ைகாவலி வித்ளயாடடு தைதானத்-
தில (26)  நதடதபற்றது. ைகாவலி 
வ்ளதவ பிர்தசத்தில வசிக்கும் 
8000 குடும்பங்களுக்கு இதன் ்பாது 

ரன்பிை காணிஉறுதிகள் வழங்கி 
தவக்கபபடடன. 

இநநிகழ்வில பிரதைர் ைஹிநத ராஜ-
பக் ே ைற்றும் அதைச்சர் சைல ராஜ-
பக் ே ஆகி்யாருடன் அதைச்சர்கள், 
பிரதிஅதைச்சர்கள், பாராளுைன்ற 
உறுபபினர்கள் உடபட ்ைலும் பலர் 
கலநதுதகாண்டனர். 

ைகாவலி வ்ளதவ பிர்தசத்தில 
வசிக்கும் 8000 குடும்பங்களுக்கு 
இதன் ் பாது ரன்பிை காணிஉறுதிகள் 
வழங்கி தவக்கபபடடன. ைகாவலி 
பிர்தசங்களில வசித்துவரும் ஒரு 

இலடசம் விவசாய குடும்பத்தின-
ருக்கு காணி உறுதிகத்ள வழங்கும் 
்தசிய திடடத்திற்கு அதைய அதன் 
முதல கடடைாக்வ இநத நிகழ்வு 
இடம்தபற்றது. பத்து ைகாவலி வல-
யங்களிலும் இத் திடடம் எதிர்காலத்-
தில முன்தனடுக்கபபடவுள்்ளது. 

இதற்காக இதுவதர தற்தபாழுது 
35,000 ரன்பிை காணி உறுதிகள் 
தயாரிக்கபபடடுள்்ளன. இதுவதர 
ைகாவலி வ்ளதவ பிர்தசத்தில ைாத்-
திரம் 43,000 குடும்பங்கள்  விவசாய 
நிலங்களில  காணி உறுதிகள் இன்றி 

வசித்து வருகின்றனர். இதனால 
ஜனாதிபதி ைற்றும் பிரதைர் ஆகி -
்யாரின் வழிகாடடளிலும் ஆ்லா-
சதனயிலும் இநத குடும்பங்களுக்கு 
ரன்பிை காணி உறுதிகத்ள வழங்கு -
வதற்கு நடவடிக்தக எடுக்கபபட-
டுள்்ளது. நீண்டகால இதடதவளிக்-
குப பிறகு தங்கள்  காணிகளுக்கு 
உறுதிகத்ள வழங்குவதற்கு நடவ-
டிக்தக எடுத்த ஜனாதிபதி உடபட 
அரசாங்கத்திற்கும் விவசாயிகள் 
தங்க்ளது நன்றிகத்ள ததரிவித்துக் 
தகாண்டனர். 

8000 குடும்பங்களுக்கு ்காணி உறுதி்கள்
ஜனாதி்பதியினால் வழஙகி வவப்பு

 ை்கொவலி பி்ர்்த்சத்தில் வசித்து வரும்;

( கல்நவ தினகரன் வி்சட நிருபர் )

கல்நவ பிர்தச சதபயின்  முன்னாள் பிர்தச 
சதப உறுபபினர் என்.ரியாலதீன் சிறிது காலம் சிறுநீரக 
்நாயினால பாதிக்கபபடட நிதலயில கடநத 25 ஆம் 
திகதி இரவு  காலைானார். ்நகதைதய பிறபபிடைாக 
தகாண்ட இவர் 1996 ஆம் ஆண்டு நதடதபற்ற பிர்தச 
சதப ்தர்தலில கல்நவ பிர்தச சதபக்காக  ஸ்ரீலங்கா 
சுதநதிரக் கடசி சார்பாக ்பாடடியிடடு தபரும்பான்தை 
இன ைக்களின் ஆதரவுடன்  அதிகபடியான வாக்குகளி-
னால தவற்றி தபற்று ததரிவு தசய்யபபடடார்.

கல்நவ பிர்தச சதபக்காக ஒ்ர ஒரு முஸ்லிம் கிரா -
ைத்தத தகாண்ட பிர்தச சதப ஒன்றில  முஸ்லிம் பிரதி -
நிதி ஒருவர் முதன் முதலாக ததரிவு தசய்யபபடடு இநத 
சாததனதய ஏற்படுத்தினார்.இவர் இன,ைத,கடசி ்பத -
மின்றி ்சதவ தசய்த அன்னார் 

நான்கு  பிள்த்ளகளின் தநததயாவார்.  இவரின் 
ஜனாஸா  ்நகை தைாஹிதீன் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசல 
தையவாடியில  (26) நலலடக்கம் தசய்யபபடடது.  
இவரின் ஜனாஸா நலலடக்கத்தில  அரசியலவாதிகள், 
கலவிைான்கள், பலகதலக்கழக ைாணவர்கள் என  பலர் 
கலநது தகாண்டதுடன் தபருநததாதகயான தபாதுைக்க -
ளும் கலநது தகாண்டனர்.

ைல்தந்வ பிரதை� �த�; 
முனைோள் உறுப்பிைர் 
ரியோல்தீன ைோைமோைோர்

தவலிகை தினகரன் நிருபர் 

புனித மிிஃராஜ் தினத்தததயாடடி 
இன்று  (28)  திங்கள் கிழதை தவலிகை 
பகுதி பள்ளிவாசலகளில வி்ேட 
நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடாகியுள்்ளன.

வி்ேட பயான் நிகழ்ச்சிகள் , அன்-
னதான நிகழ்ச்சிகள் ்பான்ற பல்வறு 
நிகழ்ச்சிகள் , பள்ளிவாசலகள் நிர்வா-
கத்தினரால ஏற்பாடு தசய்யபபடடுள்-
்ளன. கடநத வருடங்களில நாடடில 
ஏற்படடிருநத தகாவிட 19 காரண-
ைாக மிிஃராஜ் நிகழ்ச்சிகள்  சிறபபாக 

முன்தனடுக்கபபடாத நிதலயில 
இம்முதற அததன  சுகாதார வழிக்-
காடடலுக்கதைய சிறபபாக ்ைற்-
தகாள்்ள  நடவடிக்தக ்ைற்தகாள்்ளப-
படடுள்்ளது.

நாடடில ஏற்படடிருக்கும் தகாவிட 
19 ததாற்று நீங்குவதற்கும்  தபாரு-
்ளாதார தநருக்கடியிலிருநது நாடு 
மீள்வதற்கும் சுபீடசைான வாழ்வு  
ைலர்வதற்குைாக வி்ேட  துஆப 
பிரார்ததனகளும்  இம் முதற மிிஃராஜ் 
தினத்தன்று இடம் தபறவுள்்ளதை 
சிறபபம்சைாகும்.

ப்வலிைம �ள்ளி்வோ�ல்ைளில் 
இனறு மிஃரோஜ் திை நிைழ்வுைள்

கல்நேவ தினகரன் நிருபர் 
விபத்தில காயம் 
 திறபபதன தினகரன் நிருபர்

்லக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின்அநு-
ராதபுர ைாவடட கல்நவ தினகரன் 
வி்சட நிருபர் டபளியூ.எம். தபசல 
்ைாடடார் தசக்கிளில பயணித்-
த்வத்ளயில விபத்துக்குள்்ளாகி 
காயைதடநத நிதலயில தற்்பாது 
சிகிச்தச தபற்று வருகின்றார்.

கலாதவவ அவுக்கன வலவ்வ-
கை பிர்தசத்தில கடநத (25)  இச் 
சம்பவம் இடம் தபற்றுள்்ளது. 
பாதத்யாரைாக மின்சார கம்பத்-
தில தந்லான் கயிற்றினால கட-
டபபடடிருநத ைாதடான்று இவர் 
பயணித்த ்ைாடடார் தசக்கிளின் 
குறுக்காக பாய்நததினால இவவி-
பத்து ஏற்படடுள்்ளது.  

கலாதவவ பிர்தசத்தில நதட-
தபறும் உயர்தர  வகுபதபான்றுக்கு 
தனது ைகதன அதழத்துச் தசன்-
ற்பா்த இநத சம்பவம் இடம் 
தபற்றுள்்ளது. கால ைற்றும் தக 
என்பவற்றில ஏற்படட காயம் கார-
ணைாக தற்்பாது சிகிச்தச தபற்று 
வருகின்றார்.
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ஜ ே ர ்ம -
னி யின் 
வ ட ஜ ்ம ற் கு 
்மாநிலத்தில் 
மிகக்குறைந்த 
வயதில் இரு 
து ற ை க ளி ல் 
உயர படடங்-
கறை பபற்று 
்தமிழ் இறைஞனாக அனங்கன் 
சின்றனயா பபருற்ம ஜேரத்துள்-
ைார.

ஜேர்மனியின் வடஜ்மற்கு ்மாநி -
லத்தில் வாழ்நதுவரும் அனங்கன் 
சின்றனயா என்ை இறைஞன் 
்தனது 29 ஆவது வயதில் ்மாஸடர 
ஜலா ்மற்றும் படடய கணக்கா-
ைராக (master low and chartered 
accountant) குறைந்த வயதில் 
கல்விப் புலத்தில் ோ்தறன 
பறடத்துள்ைார.

அனங்கன் சின்றனயாறவ 
பகௌரவிக்கும் முக்மாக கடந்த 
22 ஆம் திகதி பேர்மனியின் 
வடஜ்மல் ்மாநில நிதி அற்மச்சு 
்தனது உத்திஜயாகபூரவ இலச்-
சிறன பபாறிக்கப்படட ோன்றி-
்தழ் வழங்கி பகைரவித்்தது.

இவர யாழ்ப்பாணத்ற்த பூரவீக-
்மாகக் பகாணட இலங்றக இநது 
பபௌத்்த கலாச்ோர ஜபரறவயின் 
பபாதுச் பேயலாைரும் பேர்மனி -
யின் இலங்றகக்கான குடிவரவு 
குடியகல்வு ேடட ஆஜலாேறன 
நிறுவனத்தின் ்தறலவரு்மான 
ஜ்தே்மானிய எம்.டி இரா்மச்ேநதி-
ரனின் ஒஜர ஒரு பு்தல்வர என்பது 
குறிப்பிடத்்தக்கது.
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யாழ்.குறூப் நிருபர

யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை 
ஆ்தார றவத்தியோறலயில் எம்.
ஜே.எப் அைக்கடடறை நிதியம் 
்மற்றும் இயன் ்மற்றும் பரபராகரன் 
நிதியத்தினால் புதி்தாக நிர்மாணிக்கப்-
படட மூன்று ்தை பபண ஜ�ாயாைர 

விடுதிக் கடடடத் ப்தாகுதி கடந்த 
ேனிக்கிழற்ம திைநது றவக்கப்பட-
டது. 

றவத்தியோறலயில் இடம்பபற்ை 
நிகழ்வில் எம்.ஜே.எப் அைக்கடடறை 
நிதிய அைங்காவலரகைான டில்கான் 
பபரனாணஜடா, ஜக.ஆர.ரவீநதிரன், 

ராேன் ஆசீரவா்தம் ்மற்றும் இயன் 
பரபராகரன் நிதிய ஸ்தாபகர இயன்.
ஜக.கரன் ஆகிஜயாரால் புதிய கடட-
டத்ப்தாகுதி றவபவ ரீதியாக திைநது 
றவக்கப்படடது.

124 மில்லியன் ரூபா பேலவில் 
பபணகள் உை�ல சிகிச்றே விடுதி, 

பபணகள் ்மருத்துவ விடுதி, 
பபணகள் ேத்திரசிகிச்றே விடுதி என 
100 படுக்றக வேதிகறை பகாணட-
்தாக இந்த கடடடத் ப்தாகுதி காணப்ப-
டுகிைது. இநநிகழ்வில் வட்மாகாண 
பிர்த்ம பேயலாைர ே்மன் பநதுல-
ஜேன, வட்மாகாண சுகா்தார அற்மச்-

சின் பேயலாைர எஸ.ஜ்மாக�ா்தன், 
வட்மாகாண சுகா்தார ஜேறவகள் 
பணிப்பாைர ஆ.ஜகதீஸவரன், பருத்-
தித்துறை ஆ்தார றவத்தியோறல 
அத்தியடேகர க்மல�ா்தன், றவத்திய 
அதிகாரிகள் உத்திஜயாகஸ்தரகள் 
எனப் பலரும் கலநதுபகாணடனர.

பருத்தித்துறை ஆதார றைத்தியசாறையில்   
மூன்று தள கட்ட்டத் ததாகுதி திைந்து றைப்பு!   

வவுனியா விஜேட நிருபர

வன்னியின்  மூன்று ்மாவடடங்களி-
லும் காணப்படும் காணி பிரச்சிறனக-
ளுக்குத் தீரவு  காணப்தற்கான காணி 
அற்மச்சின் �ட்மாடும் ஜேறவ ஒன்று 
காணி அற்மச்ேர ்தறலற்மயில்  வவு-
னியாவில் இடம்பபற்ைது. வவுனியா 
காமினி ்மகாவித்தியாலயத்தில் இந 
�ட்மாடும் ஜேறவ ஜ�ற்று (27) காறல 
மு்தல் ்மாறல வறர இடம்பபற்ைது. 

வன்னியின்  வவுனியா, ்மன்னார, 

முல்றலத்தீவு ஆகிய ்மாவட-
டங்களில் காணப்படுகின்ை  பல்-
ஜவறுபடட காணி ப்தாடரபான 
பிரச்சிறனகறை ேனாதிபதி ஜகாட-
டாபய ராேபக் ஷவின் கவனத்திற்குக் 
பகாணடு பேல்லப்படட நிறலயில் 
அவற்றிற்கு விறரவான  தீரவுகறை 
பபற்றுக் பகாடுக்க ேனாதிபதி, காணி 
அற்மச்ேருக்கு  வழங்கிய ஆஜலாே-
றனக்கு அற்மவாக, குறித்்த �ட்மா-
டும் ஜேறவ இடம்பபற்ைது.

இ்தன்  ஜபாது வன வை திறணக்-
கை ்மற்றும் வன ஜீவராசிகள் திறணக்-
கைத்திற்குடபடட  காணிகள் உடபட 
வன்னி ்மாவடடத்தில் காணப்படும் 
பல்ஜவறு காணி ப்தாடரபான  பிரச்-
சிறனகளுக்கு இ்தன்ஜபாது தீரவு 
காணப்படடது. 

குறித்்த �ட்மாடும்  ஜேறவயில் 
காணி அற்மச்ேர எஸ.எம்.ேநதிர-
ஜேன, பாராளு்மன்ை உறுப்பினரக-
ைான  கு.திலீபன், ஜக.ஜக.்மஸ்தான்,  

பேல்வம் அறடக்கல�ா்தன், காணி 
அற்மச்சின்  பேயலாைர, காணி 
அற்மச்சின் ஆஜலாேறனக் குழு 
உறுப்பினரகள், வனவை ்மற்றும் வன  
ஜீவராசிகள் அற்மச்சின் பேயலாைர-
கள், வட்மாகாண பிர்த்ம பேயலாைர, 
வவுனியா,  ்மன்னார ்மற்றும் முல்-
றலத்தீவு ்மாவடட அரே அதிபரகள், 
திறணக்கை ்தறலவரகள்,  அரே அதி-
காரிகள் எனப் பலரும் கலநது பகாண-
டனர. 

ைன்னி காணி பிரச்சிறைகளுக்கு தீர்வு காணும்
ைறகயில் ைவுனியாவில் ந்டமாடும் சசறை

யாழ். விஜேட நிருபர

யாழ்ப்பாணப்  பல்கறலக்கழகத்-
தில் சிஜரஷட விரிவுறரயாைரகள் 
�ால்வர ஜபராசிரியரகைாகப்  ப்தவி 
உயரத்்தப்படடுள்ைனர. வணிக 
முகாற்மத்துவ பீடத்ற்தச் ஜேரந்த 
இருவரும்,  விஞஞான பீடத்ற்தச் 

ஜேரந்த ஒருவரும், பபாறியியல் 
பீடத்ற்தச் ஜேரந்த  ஒருவரு்மாக 
�ான்கு சிஜரஷட விரிவுறரயாைர -
கறைப் ஜபராசிரியரகைாகப் ப்தவி  
உயரத்துவ்தற்குப் பல்கறலக்கழகப் 
ஜபரறவ  ஒப்பு்தல் வழங்கியுள்ைது.

பல்கறலக்கழகப்  ஜபரறவயின் 
்மா்தாந்தக் கூடடம் ஜ�ற்று (27),  
காறல,  துறணஜவந்தர ஜபராசிரியர 
சி.சிறிேற்குணராோ ்தறலற்மயில் 
இடம்பபற்ைது.

பல்கறலக்கழக  ்மானியங்கள் 
ஆறணக்குழுச் சுற்ைறிக்றக நிய்மங் -

களுக்கு அற்மய திைற்ம  அடிப் -
பறடயில் ஜபராசிரியர ப்தவிக்கு 
விணணப்பித்்தவரகளின் ்மதிப்பீடு,  
ஜ�ரமுகத் ஜ்தரவு முடிவுகள் இந்த 
ஜபரறவக் கூடடத்தில்  ே்மரப்பிக்கப்-
படடன.

அவற்றின் படி, வணிக முகா-
ற்மத்துவ பீடத்தின்  
ேந ற ்த ப் ப டு த் ்த ல் 
துறைறயச் ஜேரந்த 
சிஜரஷட விரிவுறர-
யாைரகைான கலாநிதி  
திரு்மதி சிவாணி ேண -
முக்தாஸ, கலாநிதி சி. 
சிஜவேன் ஆகிஜயார 

ேநற்தப்படுத்்தலில்  ஜபராசிரியர-
கைாகவும், விஞஞான பீடத்தின் 
இரோயனவியல் துறைறயச் ஜேரந்த  
சிஜரஷட விரிவுறரயாைர கலாநிதி 
பி. அபி்மன் இரோயனவியலில் 
ஜபராசிரியராகவும்,  பபாறியியல் 
பீடத்தின் மின்னியல் ்மற்றும் இலத்-
திரனியல் பபாறியியல் துறையின்  
்தறலவரும், சிஜரஷட விரிவுறர-
யாைரு்மான கலாநிதி ்த. திருவரன் 
மின்னியல் ்மற்றும்  இலத்திரனியல் 
பபாறியியல் ஜபராசிரியராகவும் 
ப்தவி உயரத்்தப்படடுள்ைனர. 

யாழ். பல்கலையில நான்குபபர்
பபராசிரியர்்களா்கப் பதவியுயர்வு

சேர்மனியில் 
குறைந்த ையதில் 
இரு துறைகளில் 
சாதித்த தமிழன்

கரபவடடி தினகரன் நிருபர   

ஊவா ்மாகாண பணடாரவறை 
கிஜரக்கத் ஜ்தாடடத்திலுள்ை �ாைாந-
்தம் கூலி ஜவறல பேய்யும் 125 
குடும்பங்களுக்கு 350000 ரூபா 
பபறு்மதியான அத்தியவசிய உலர 
உணவுப்பபாருடகள் இன்றைய 
தினம் ேநநிதியான் ஆச்சிர்மத்்தால் 
வழங்கி றவக்கப்படடுள்ைது.   

இவ் உலர உணவு வழங்கும் நிகழ்-
வானது கிஜரக்கத் ஜ்தாடடத்தில் 
அற்மநதுள்ை ஸ்ரீ ேக்தி அரங்கத்தில் 
இடம் பபற்ைது. 

இவ் உ்தவிறய வட்மராடசி 
பேல்வச் ேநநிதியான் ஆச்சிர்மத் -
தின் இயக்கு�ர ஜ்மாகன்தாஸ சுவா -
மிகள் ஜ�ரடியாக பேன்று வழங்கி 
றவத்்தார. இதில் குறித்்த ஜ்தாட-
டத்தின் ஜேரந்த பலரும் கலநது 
பகாணடு சிைப்பித்திருந்தற்ம குறிப் -
பிடத்்தக்கது.   

மறையக மக்களுக்கு சந்நிதியான் 
ஆச்சிரமத்தால் உணவுப் தபாருளகள ைழஙகல் கரபவடடி க்ம�ல ஜேறவகள் 

திறணக்கைத்துடன் இறணந்த 
க்ம�ல உணவகம்   ேனிக்கிழற்ம 

காறல திைநது றவக்கப்படடது. 
குறித்்த  க்ம�ல உணவகத்ற்த 
முன்னாள் விவோய பிரதி அற்மச்-

ேரும்,யாழ் ்மாவடட அபிவிருத்தி  
ஒருங்கிறணப்புக் குழுத்்தறலவ-
ரு்மான அங்கேன் இரா்ம�ா்தன் 

திைநது  றவத்்தார. 
குறித்்த க்ம�ல 
உ ண வ க ம் 
அ ற ்ம க் கு ம்  
பேயற்பாடு அங்க-
ேன் இரா்ம�ா்தன் 
விவோய பிரதி 
அ ற ்ம ச் ே ர ா க 
இருந்த காலத்தில்  
"�ாடடிற்காக ஒன்-
றி ற ண ஜ வ ா ம் " 
ப ே ய ற் தி ட ட த் -
தின் கீழ் முன்-
பனடுக்கப்படடு  
்தற்ஜபாது உத்தி-
ஜயாகபூரவ்மாக 
திைநது றவக்கப்-
ப ட டு ள் ை ற ்ம 
கு றி ப் பி ட த் ்த க் -
கது.

்கரவெட்டியில ்கமநை உணெ்கம்
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பிரதான உலகளாவிய கட்டண முறையான 
ஸ்விப்ட அறைப்பில் இருந்து கணிசைான ரஷய 
வங்கிகறள நீகக ஐரராப்பிய ஒன்றியம், அமை -
ரிககா ைற்றும் அதன் கூட்டணி நாடுகள் இணங்கி -
யுள்ளன. 

ரஷய ைத்திய வங்கியின் மசாத்துகள் மு்டககப்்ப-
டுவரதாடு, மவளிநாடடு றகயிருப்புகறள ரஷயா 
ம்பறும் திைனுககும் கடடுப்்பாடுகள் மகாண்டுவரப்-
்படடுள்ளன.  

உகறரன் மீது ரஷயா ்பற்டமயடுத்த பின்னர் தற் -
ர்பாதுவறர விதிககப்்பட்ட கடுறையான தற்டயாக 
இது உள்ளது. 

'சர்வரதச நிதி அறைப்பில் இருந்து ரஷயாறவ 
ரைலும் தனிறைப்்படுத்தும்' ரநாககாகரவ இந்த 
ந்டவடிகறக எடுககப்்பட்டதாக கூடடு அறிகறக 
ஒன்றில் குறிப்பி்டப்்படடுள்ளது. 

ரஷயா தனது முககிய எண்மணய் ைற்றும் எரிவாயு 
ஏற்றுைதிகளில் ஸ்விப்ட அறைப்பில் அதிகம் தங்-

கியுள்ளது. ஸ்விப்ட அறைப்்பானது சர்வரதச வர்த் -
தகத்றத மசயற்்படுத்தும் வறகயில் எல்றல க்டந்த 
கட்டணங்கறள ரவகைாக மசயற்்படுத்துவறத சாத்-
தியப்்படுத்துகிைது.  

ம்பல்ஜியத்றத தளைாகக மகாண்்ட இந்த 
அறைப்பு, உலமகங்கும் உள்ள 11,000ககும் அதி-
கைான வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்களுககு 
இற்டயிலான ்பரிவர்த்தறனகறள இலகு்படுத்துகி-
ைது.

ரஷ்ய வங்கிகளுக்கு கடும் முட்டுக்கட்்டை

உகறரனின் இரண்்டாவது மிகப்ம்பரிய நகரான 
கார்கிவ் வீதிகளில் ரநற்று ஞாயிற்றுககிழறை 
ரைாதல் மவடித்தரதாடு நாடடின் மதற்கில் உள்ள 
மூரலா்பாயமிகக துறைமுகங்கறள றகப்்பற்ை 
ரஷய ்பற்டகளின் அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது. 

அரதர்பான்று விைானத்தளங்கள் ைற்றும் எரி-
ம்பாருள் தளங்கள் மீதான உககிரத் தாககுதல்கள் 
காரணைாக உகறரனில் ரஷய ்பற்டமயடுப்பு 
ைற்மைாரு கட்டத்றத மதாடடுள்ளது. 

ஞாயிற்றுககிழறை வறர கார்கிவ் புைநகர் ்பகுதி-
யில் நிறலமகாண்டிருந்த ரஷய துருப்புகள் அந்த 
நகருககுள் நுறழந்தறத அடுத்து உகறரனிய ்பற்ட-
யினரு்டன் வீதிகளில் ரைாதல் மவடித்துள்ளது. 

ரஷயாவின் இலகு ரக இராணுவ வாகனங் -
கள் நகருககுள் நுறழந்ததாக பிராந்திய ஆளுநர் 
ஒரலஹ் சிரனகுர்பாவ் மதரிவித்துள்ளார். 1.4 
மில்லியன் ைககள் மதாறக மகாண்்ட நகரின் குடி -
யிருப்்பாளர்கள் வீடுகளிரலரய தங்கியிருககும் 
்படி அறிவுறுத்தப்்படடுள்ளனர். 

இரவு ரநரத்தில் நகரின் மீது ஏவுகறண ைறழ 
ம்பாழிந்த நிறலயிரலரய ்பற்டயினர் முன்ரனற் -
ைம் இ்டம்ம்பற்றுள்ளது. இதில் ஒன்்பது ைாடி குடி -
யிருப்பு கட்ட்டம் ஒன்றும் தாககப்்படடுள்ளது. 

அந்தக கட்ட்டம் கடுறையாக ரசதைற்டந்த 
நிறலயில் அங்கிருந்த வயதான ம்பண் ஒருவர் 
மகால்லப்்படடு 60 ர்பர் வறர காயங்களு்டன் மீட -
கப்்படடுள்ளனர். 

அருகில் இருககும் எரிவாயு குழாய் ஒன்றையும் 
ரஷய துருப்புகள் மவடிககச் மசய்ததாக உகறர-
னிய அரச மதா்டர்்பா்டல்கள் நிறுவனம் குறிப்பிட -
டுள்ளது.  

தறலநகர் கிரயவுககு மவளியில் இருககும் 
எண்மணய் நிறல ஒன்று ஏவுகறண மூலம் தாக -
கப்்பட்டறத அடுத்து நச்சு காற்று ்பற்றி எச்ச -

ரிகறக விடுககப்்படடுள்ளது. கிரயவில் இருந்து 
மதற்காக 18 றைல் மதாறலவில் இருககும் வசில் -
கீவில் ்பாரிய மவடிப்பு ஏற்்பட்டரதாடு இரவு 
வானம் ஒளிரும் அளவுககு ்பாரிய தீப் பிழப்பும் 
மவளியாகியுள்ளது. 

இதற்கு அருகில் வசிககும் ைககள் தைது வீடு -
களில் ஜன்னல்கறள மூடிக மகாள்ளுைாறு அறி -
வுறுத்தப்்படடுள்ளனர். எனினும் கிரயவில் 
இருககும் ம்பரும்்பாலானவர்கள் ஏற்கனரவ ்பாது -
காப்்பான நிலத்தடி முகாம்களுககு மசன்றுள்ள -
னர்.  

தறலநகரில் இன்று திங்கடகிழறை வறர கண்-
டிப்்பான ஊர்டங்கு அமுல்்படுத்தப்்படடுள்ளது. 

இந்நிறலயில் ரநற்று காறல கிரயவில் அறைதி 
நிலவியதாகவும் ம்பாலிஸார், இராணுவத்தினர், 
ஆயுதரைந்திய தன்னார்வலர்கறளரய வீதிகளில் 

காண முடிந்ததாகவும் அங்கிருககும் மசய்தியாளர் -
கள் வி்பரித்துள்ளனர். 

நிலத்தடி வாகனத் தரிப்பி்டங்கள், மைடரரா 
ரயில் நிறலயங்கள் ைற்றும் நிலவறைகளில் ஆயி -
ரககணககாரனார் இரறவ கழித்து வருகின்ைனர்.

உகறரனி்டம் இருந்து எதிர்்பார்த்தறத வி்டவும் 
கடுறையான எதிர்ப்ற்ப ரஷய ்பற்ட சந்திப்்பதால் 
அதன் முன்ரனற்ைம் ைந்தம் அற்டந்திருப்்பதாக 
ரைற்கத்ரதய உளவுப் பிரிவினர் குறிப்பிடடுள்-
ளனர்.   

இரதரவறள வ்டகிழககு நகரான ஒகடியார்-
காவில் ரஷய தாககுதல்களால் ஏழு வயது சிறுமி 
உட்ப்ட குறைந்தது ஆறு உகறரனியர்கள் மகால் -
லப்்பட்டதாக உள்ளுர் ஆளுநர் மதரிவித்துள்ளார்.  

சிறுவர் ்பராைரிப்பு நிறலயம் ைற்றும் அனாறத 
இல்லம் ஒன்றும் தாககப்்படடிருப்்பதாக குற்ைம்-
சாட்டப்்பட்டர்பாதும் ரஷயா அதறன ைறுத்துள் -
ளது. 

உகறரன் மவளியுைவு அறைச்சர் டமிடரரா 
குரல்பா, ர்பார் குற்ைங்கள் ்பற்றி குற்ைச்சாடடு 
எழுப்பி இருப்்பரதாடு சர்வரதச குற்ைவியல் 
நீதிைன்ைத்தின் விசாரறண ஒன்றுககு அறழப்பு 
விடுத்துள்ளார். 

உகறரன் எங்கும் இ்டம்ம்பற்றுவரும் ரைாதல்-
களில் இதுவறர 210 ம்பாதுைககள் மகால்லப்்பட -
டிருப்்பரதாடு 1,100 ர்பர் காயைற்டந்திருப்்பதாக 
உகறரன் அரசு மதரிவித்துள்ளது.   

வீடுகள் ைற்றும் முககிய உடகட்டறைப்புக -
ளுககு ரசதங்கள் ஏற்்படடிருககும் நிறலயில் நூற் -
றுககணககாரனார் குடிநீர் ைற்றும் மின்சாரத்றத 
ம்பைமுடியாதிருப்்பதாக அது குறிப்பிடடுள்ளது.  
இந்தப் ர்பாரில் இருந்து தப்பிகக ஆயிரககணக -
காரனார் அண்ற்ட நாடுகறள ரநாககி ்பற்டமய-
டுத்து வருகின்ைனர்.   

உக்ரைனின் 2ஆவது பெரிய 
நகருககுள் ரைஷயயா நு்ைவு

ரஷயா சில நாடுகளின் விைானங்-
களுககு அதன் ஆகாயமவளிறய 
மூடியுள்ளது. 

லத்வியா, லித்துரவனியா, எஸ் -
ர்டானியா, சுரலாரவனியா ஆகிய 
நாடுகளின் விைானங்களுககு ரஷ-
யாவில் அனுைதி இல்றல. ஏற்க-
னரவ ்பல்ரகரியா, ர்பாலந்து, மசக 
குடியரசு ஆகிய நாடுகளின் விைா-
னங்களுககு ரஷயா தற்ட விதித்தி -
ருந்தது. 

ரஷயாவுககு எதிராகச் சில 
ஐரராப்பிய நாடுகள் ரைற்மகாண்-
டுள்ள தற்டககுப் ்பதிலடியாக 
ரஷயா இந்தத் தற்டறய அறிவித்-
துள்ளது. 

ரஷயாவின் எரராபிரளாட 
விைானச் ரசறவககு பிரிட்டன் 
தற்ட விதித்துள்ளது. ்பல்ரகரியா, 

ர்பாலந்து, மசக குடியரசு, சுரலா-
ரவனியா ஆகியறவ ரஷய விைா-
னங்கள் தங்கள் ஆகாயமவளிறயப் 
்பயன்்படுத்தககூ்டாது என்று தற்ட-
விதித்துள்ளன.

இரதரவறன ரஷய விைானங்-
களுககு தைது ஆகாயமவளிறய 
மூடுவதற்கான ஏற்்பாடுகறள தயார் 
மசய்யும்்படி மஜர்ைனி ர்பாககுவ -
ரத்து அறைச்சர் ரவால்கர் விசிங் 
உத்தரவிடடுள்ளார்.

ஐரரோப்ோ- ரஷ்யோ இ்டைர்ய 
்திலுக்கு ்தில் வோன் த்டை

ரஷய ்பற்டயு்டன் ர்பாராடுவ -
தற்கு மவளிநாடடு தன்னார்வலர்-
களுககான சர்வரதச ்பற்ட பிரிவு 
ஒன்றை உகறரன் உருவாககி 
இருப்்பதாக அந்நாடடு ஜனாதி்பதி 
மவாரலாடிமிர் மசமலன்ஸ்கி மதரி -
வித்துள்ளார். 

உகறரனியர்களு்டன் இறணந்து 
ர்பாராடுவதற்கு விரும்பும் எல் -
ரலாருககும் அறழப்பு விடுப்்பதாக 
மசமலன்ஸ்கி சமூக ஊ்டகத்தில் 
மதரிவித்துள்ளார். 

'ரஷய ர்பார் குற்ைவாளிகளுககு 
எதிராக உகறரனு்டன் இறணந்து 
ர்பாராடுவதற்கு விரும்பும் 
ஐரராப்்பா ைற்றும் உலமகங்கும் 
உள்ள அறனவரும் இங்கு வர 
முடியும்' என்று அவர் குறிப்பிட-
டுள்ளார். 

உகறரனிய நிலங்கறள ்பாது -
காப்்பதற்கான சர்வரதசப் ்பற்டப் 

பிரிவில் இந்த மவளிநாடடு பிரறஜ -
கள் இறணய முடியும் என்று அந்த 
அறிவித்தலில் ரைலும் கூைப்்பட-
டுள்ளது.  

உகறரனுககு ஆயுதம் ைற்றும் 
மவடிம்பாருடகறள வழங்கு -
தற்கு முன்வந்திருககும் ரைற்கு -
லக நாடுகள் அங்கு தனது இரா-
ணுவத்றத அனுப்்பவில்றல. 
உகறரன் ரநடர்டா கூட்டணியில் 
அங்கம் வகிககவில்றல என்்பது 
குறிப்பி்டத்தககது.  

ரஷ்யப ்்டையுடைன் ர்ோரோடை 
வவளிநோட்டினருக்கு அ்ைபபு

ரஷய ்பற்டகளுககு 
குழப்்பத்றத ஏற்்படுத்தும் 
வறகயில் அறனத்து வீதி 
சமிகறஞகறளயும் அகற்றிய-
தாக கட்ட்டம் ைற்றும் வீதிப் 
்பராைரிப்புககு ம்பாறுப்்பான 
உகறரனிய உகரவ்ம்டா-
ர்டார் நிறுவனம் அறிவித்-
துள்ளது. 

'எதிரிகளின் மதா்டர்்பா்டல் 
ரைாசைாக உள்ளது. அவர்களால் 
நிலப்்பரப்பில் ்பயணிகக முடியா-
துள்ளது' என்று அந்த நிறுவனம் 
தனது ர்பஸ்புக ்பககத்தில் குறிப் -
பிடடுள்ளது. 'அவர்கள் ரநராக 
நரகத்திற்குச் மசல்ல நாம் உதவுகி -
ரைாம்' என்று அது கூறியுள்ளது.  

இதில் அருகில் உள்ள நகரங்-
கறள குறிககும் வீதி சமிகறஞ 
்பலறககளில் ரஷயப் ்பற்டககு 
எதிரான அவதூைான வார்த்றதகள் 
எழுதப்்படடுள்ளன. 

அரதர்பான்று எதிரிகறள தடுப் -
்பதற்கு ்டயர்கறள எரிப்்பது, 
ைரங்கறள மவடடிப் ர்பாடுவது, 
தடுப்புகறள அறைப்்பது உட்ப்ட 
முடியுைான அறனத்றதயும் 
மசய்யும்்படியும் அந்த நிறுவனம் 
உகறரன் ைககறள ரகடடுகமகாண் -
டுள்ளது. 

'ஆககிரமிப்்பாளர்கள் தாம் 
இங்கு எதிர்்பார்ககாத வறகயில் 
ஒவ்மவாரு வீதியிலும் எதிர்ப்ற்ப 
மவளிககாட்ட ரவண்டும்' என்றும் 
அது கூறியுள்ளது. 

ரைஷயப் ெ்ை்ய குைப்ெ 
வீதி சமிக்ஞைகள் மயாற்றம்

அமைரிககாவின் ம்பரிய 
மதாழில்நுட்ப நிறுவனங்-
கள், உகறரன் விவகாரம் 
குறித்து முடிமவடுகக சிர-
ைப்்படுவதாக நம்்பப்்படுகி-
ைது. 

ர்பஸ்புக, டவிட்டர், 
யூடியுப் ர்பான்ை பிர்பல -
ைான ரசறவகள் ரஷயா-
வுககு எதிராகத் தற்டகறள 
விதிகக ரவண்டும் என்று ரைற்குலக 
நாடுகள் மநருககுதல் அளிககின்ைன.

இருப்பினும் அத்தறகய தற்டகள் 
அவற்றின் வருைானத்றதப் ம்பரிய 
அளவில் ்பாதிககலாம் என்று நிறுவ-
னங்கள் அஞ்சுகின்ைன. ரஷயா அதன் 
அண்ற்ட நா்டான உகறரன் மீது 4 
நாடகளுககு முன்னர் ்பற்டமயடுத்-
தது. அறதயடுத்து, ஆப்பிள், கூகுள், 
மநடபிளிகஸ் ர்பான்ை நிறுவனங் -
களி்டம் ரஷயாவுககுச் ரசறவகள் 
வழங்குவறத நிறுத்தும்்படி உகறரன் 
ரகடடுகமகாண்்டது.

இந்நிறலயில், ரஷயாவில் அதன் 
ரசறவகள் கடடுப்்படுத்தப்்படுவ-
தாய் டவிட்டர் மதரிவித்தது. ரைற்கத்-
ரதய நாடுகளின் சில நிறுவனங்கள், 
ரஷயர்கள் உண்றையான தகவல்க -
றளப் ம்பறும் வாய்ப்ற்ப அளித்துவ -
ருவது சுடடிககாட்டப்்பட்டது. 

அதன் மசயல்கள் குறித்து ரஷய 
ைககள் மதரிந்து மகாள்வறதத் 
தடுகக, ரஷய அரசாங்கம் இறணயத்-
தில் ்பகிரப்்படும் தகவல்கறள மு்டக-
குவதில் தீவிர முயற்சிகளில் ஈடு்படு-
வதாக நம்்பப்்படுகிைது.

பெஸ்புக, ட்விட்ைர், யூடியுப் 
நிறுவனஙகளுககு பநருககடி

ரஷயாவின் தாககுதலால் ஆயி -
ரககணககான உகறரனியர்கள் 
அண்ற்ட நாடுகளுககு ்பற்டமய-
டுத்து வருகின்ைனர். 

இந்தத் தாககுதல் ஆரம்பித்து 
மூன்று நாடகள் க்டந்திருககும் 
நிறலயில் ர்பாலந்து நாடடில் ைாத் -
திரம் 115,000ககும் அதிகைான 
ைககள் அற்டககலம் ம்பற்றுள்ள-
னர். இதில் சிலர் இரண்டு நாடக-
ளுககு ரைல் ்பயணித்து ர்பாலந்றத 
அற்டந்திருப்்பரதாடு, ஏறனரயார் 
எல்றலயில் இருககும் 15 கிரலா -

மீற்ைர் நீண்்ட வரிறசயில் 
இறணந்துள்ளனர். 

60 ைற்றும் 18 வயதுககு 
இற்டப்்பட்ட அறனத்து 
ஆண்களும் நாடடில் தங்கி 
ர்பாராடுவதற்கு உத்தரவி-
்டப்்படடிருககும் நிறலயில் 
ம்பரும்்பாலும் ம்பண்கள் 
ைற்றும் சிறுவர்கரள 
நாடற்ட விடடு மவளிரயறி 

வருகின்ைனர். சில சந்தர்ப்்பங்க-
ளில் ஆண்கள் தைது குடும்்பத்தில் 
இருந்து பிரிககப்்படடிருப்்பதாக 
அங்கிருந்து வரும் மசய்திகள் 
கூறுகின்ைன. உகறரனில் இருந்து 
இதுவறர 200,000ககும் அதிகைான-
வர்கள் நாடற்ட விடடு மவளிரயறி 
இருப்்பதாகவும் ரைலும் 850,000 
ர்பர் வறர நாடடுககுள் இ்டம்ம்ப-
யர்ந்து இருப்்பதாகவும் அகதிகளுக-
கான ஐககிய நாடுகள் பிரதி உயர் 
ஸ்தானிகர் மகல்லி கிமளமைடஸ் 
குறிப்பிடடுள்ளார். 

உக்ரைன் எல்லையில 
மககள் நீணை வரி்ச

உகறரனுககு ரநரடியாக ஆயுதங் -
கறள வழங்குவதாக மஜர்ைனி அர -
சதுறை தறலவர் ஒலாப் ஸ்ரகால்ஸ் 
அறிவித்துள்ளார். 

இதன்்படி 1,000 ்டாங்கி எதிர்ப்பு 
ஆயுதங்கள் ைற்றும் 500 ஸ்டிங்கர் 
வறக ஏவுகறணகறள மஜர்ைனி 
அனுப்்பவுள்ளது. 

ர்பார் ்பகுதிகளுககு மஜர்ைனி 
தயாரிப்பு ஆயுதங்கறள அனுப்பு-
வதற்கு உள்ள சில கடடுப்்பாடுக -
றளயும் மஜர்ைனி தளர்த்தியுள்ளது. 
இதனால் மூன்ைாவது நா்டாக உக -
றரனுககு ஆயுதங்கறள வழங்க 
மஜர்ைனிககு முடியுைாகியுள்ளது.  

உகறரனுககு ்டாங்கி எதிர்ப்பு 
ஆயுதங்கறள வழங்கவிருப்்பதாக 

மநதர்லாந்தும் அறிவித்துள்ளது. 50 
்பன்சர்ர்பாஸ்ட–3 ்டாங்கி எதிர்ப்பு 
ஆயுதங்கள் ைற்றும் 400 மராகமகட -
டுகறள வழங்குவதாக மநதர்லாந்து 
அரசு அந்நாடடு ்பாராளுைன்ைத் -
திற்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் குறிப்-
பிடடுள்ளது. 

அமைரிககா ைற்றும் அதன் 
ரைற்குலகக கூட்டணி உகறரன் 
இராணுவத்றத ்பலப்்படுத்-
தும் முயற்சியாக ஆயுதங்கறள 
வழங்குவறத அதிகரித்து வரு-
கிைது. இவ்வாறு அமைரிககா 
எதிர்வரும் நாடகளில் அதிக 
உதவிகறள அளிககும் என்று 
்பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் 
குறிப்பிடடுள்ளார். 

உகறரன் ்பற்டககு 350 
மில்லியன் ம்டாலர் ரைலதிக 
இராணுவ உ்பகரணங்கறள அமை -
ரிககா வழங்கும் என்று அந்நாடடு 
இராஜாங்கச் மசயலாளர் அன்்டனி 
பிளிங்கன் க்டந்த சனிககிழறை 
குறிப்பிட்டார்.

உக்்ரனுக்கு ஆயுத உதவிகள் குவிகிறது
உகறரனு்டன் மவளிப்்பற்டயான 

ர்பச்சுவார்த்றதககு தைது தூதுக 
குழு ஒன்று ம்பலாரஸ் நாடற்ட 
மசன்ைற்டந்திருப்்பதாக ரஷயா அறி -
வித்துள்ளது. 

எனினும் இந்த அறழப்ற்ப நிரா-
கரித்திருககும் உகறரன் ஜனாதி -
்பதி மவாரலாடிமிர் மசமலன்ஸ்கி, 
ம்பலாரஸில் இருந்து உகறரன் 
மீது தாககுதல் ந்டத்துவதில்றல 
என்ைால், ம்பலாரஸில் இந்தப் ர்பச் -
சுவார்த்றத சாத்தியைாகி இருககும் 
என்று கூறியுள்ளார். 

எனினும், ரவறு இ்டத்தில் ர்பச் -
சுவார்த்றத ந்டத்துவதற்கு முடியும் 

என்று அவர் கூறியுள்ளார்.  
'உண்றையில் எைககு அறைதி 

ரவண்டும். நாம் சந்திப்ற்ப ஏற்்ப-
டுத்த ரவண்டும், நாம் ர்பாறர முடி-
வுககுக மகாண்்டவர ரவண்டும். 

வார்ரசா, ப்ராடிஸ்லாவா, பு்ட-
்பாஸ்ட, ஸ்தான்பூல், ்பகுவில் (ர்பச் -
சுவார்த்றதககு) நாம் ரஷயர்கறள 
அறழககிரைாம்.

எம்மீது ஏவுகறண வீசாத ரவறு 
எந்த நகரும் கூ்ட எைககு ம்பாருத்-
தைானது. ர்பாறர முடிவுககுக 
மகாண்டுவரும் உண்றையான 
ைற்றும் மகௌரவைான ர்பச்சுவார்த் -
றதககு இதுரவ ஒரர வழி' என்றும் 
உகறரன் ஜனாதி்பதி மதரிவித்துள்-
ளார்.      

ம்பலாரஸின் உகறரன் நாடடு எல் -
றலயில் ரஷய துருப்புகள் குவிககப்-
்படடுள்ளறை குறிப்பி்டத்தககது. 

பெலையாரைஸில ரைஷயயாவுைனயான 
பெச்சுககு உக்ரைன் மறுப்பு

வீதிகளில பமயாதல: ெலி அதிகரிப்பு
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(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

ரைவைமயிகள் தமது முழுமுதற் 
கடவுளான  சிவரன அனுஸ்ட்டிக்-
கும் மஹா சிவைாத்திரி விைதம் நாரள 
சைவவாய்க்கிழரம (1)  ஆகும். 

அதரனச�ாட்டி  ரைவைமயிகள் 
வாழும் பட்டி சதாட்டிச�ல்ாம் 
மஹா சிவைாத்திரிக்கான ஏற்பாடு-
கள்  மும்முைமாக நரடசபற்று வரு -
கின்றன. குறிப்பாக சிவா்�ஙகளில 
சி்றப்பு  ஏற்பாடுகள் முனசனடுக்கப்-
பட்டு வருகின்றன.

அதததவரள சித்தர்களின  குைல 
அரமப்பினர் சிவைாத்திரிர�-
ச�ாட்டி, பக்தர்களுக்கு விநித�ா -
கிக்கும்  சபாருட்டு 20ஆயிைம் 
உருத்திைாட்ரை மார்கரள த�ார்ப -
டுத்தியுள்ளார்.

சித்தர்கள்  குைல அரமப்பின 
தம்ாளர் சிவைஙகர் ஜீ தர்ரமயில 
மதகஸ்வைன ஜீயின  பஙதகற்புடன, 
இவ உருத்திைாட்ரை மார்கள் தநற்-
றுமுனதினம் வரை மட்டு. நகரில  
த�ார் படுத்தப்பட்டன.

மஹா சிவராத்திரி
விரதம் நாளை

(மூதூர் தினகைன நிருபர்)

மூதூர்  பிைததை சை�்க பிரிவுக்கு 
உட்பட்ட அக்கரைசதைரன நூ -்
கத்திற்கு ஒரு இ்ட்ைம்  ரூபா சபறு-
மதி�ான நூலகள் திருதகாணமர் 
மாவட்ட பாைாளுமன்ற  உறுப்பினர் 
இம்ைான மஹ்றூபினால வழஙகப்-
பட்டுள்ளன. இக்கிைாம  சூழலில 
கலவி பயிலும் மாணவர்கள் மற்றும் 
வாைகர்களின ந்ரன கருத்திற்-
சகாண்டு  இந்நூ்கம்  சி்றப்பாக 
இ�ஙகி வருகின்றது. இந்நிர்யில 

க.சபா.த.  ைாதாைண தை மாணவர் -
கள் மற்றும் உ�ர் தை மாணவர்களின 
ந்னகருதி பலதவறு வரக�ான  
நூலகள், ததரவப்பாடுரட�தாக 
இருந்தரத அக்கரைசதைரன கிைாம  
அபிவிருத்திச ைஙக நிருவாக உறுப் -
பினர்கள் பாைாளுமன்ற உறுப்பினர் 
இம்ைான  மஹ்றூபிடம் சதரிவித் -
தரத�டுத்து, 2021 ஆம் ஆண்டுக் -
கான நிதி ஒதுக்கீட்டின  மூ்ம் இந் 
நூலகள் சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட் -
டுள்ளன.

மூதூர் நூலகத்திற்கு 
நூலகள் வழங்கிவவப்பு

(ஒலுவில விதைட நிருபர்)  

கலமுரன  பிைாந்தி� சுகாதாை  
தைரவகள் பணிப்பாளர் பிரிவில 
சகாவிட்-19  மூன்றாவது பூஸ்டர்  
தடுப்பூசிர� இது வரை  சபற்றுக்  
சகாள்ளாதவர்கள்  சபற்றுக் சகாள்-
ளுமாறு, கலமுரன பிைாந்தி� 
சுகாதாை  தைரவகள்  பணிப்பா-
ளர்  ரவத்தி�க் க்ாநிதி டாக்டர்  
ஜ.எல.எம். றிபாஸ் சதரிவித்தார்.  

கலமுரன பிைாந்தி� சுகாதாை 
தைரவகள் பணிப்பாளர் பிரிவில 
மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

சபற்றுக் சகாண்டவர்களின வீதம் 
குர்றவாக காணப்படுவதால 
ரபஸைர் தடுப்பூசிர� கட்டா�ம் 
சபற்றுக் சகாள்ளுமாறு தகட்டுள்-
ளார். 

ஏப்ைல மாதம் முதல தடுப்பூசி 
அட்ரட கட்டா�மாக்கப்படவுள் -
ளதால அைை உத்தித�ாகத்தர்கள், 
சவளி இடஙகளில இருந்து வரு -
பவர்கள், வி�ாபாை நிர்�ஙக -
ளில உள்ளவர்கள் மற்றும் சபாது 
இடஙகளில வி�ாபாைத்தில ஈடுப -
டுபவர்கள் ஆகித�ார் தவ்றாமல 
தப்பூசிர� சபற்றுக் சகாள்ளு -

மாறு தகட்டுள்ளார்.  தற்தபாது  
இைாணுவத்தினைால கிைாம 
தைவகர் பிரிவுகள் ததாறும் பூஸ்டர் 
தடுப்பூசி ஏற்்றப்பட்டு வருவதாக -
வும், இது வரை பூஸ்டர் தடுப்பூசி 
சபற்றுக் சகாள்ளாதவர்கள் உட -
னடி�ாக தஙகளுக்கான தடுப்பூ -
சியிரன சபற்றுக் சகாள்ளுமாறு 
அறிவித்துள்ளார்.  

இைண்டாவது தடுப்பூசி சபற்று 
03 மாதஙகள் பூர்த்தி�ானவர்கள் 
இது வரை மூன்றாவது தடுப்பூ -
சிர� சபற்று சகாள்ளாத 20 வ�-
துக்கு தமற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் 

தடுப்பூசி ஏற்-
்றப்பட்டுவ -
ருவதாகவும் 
ச த ரி வி த் -
தார்.

20 சதாடக்-
கம் 29 வ�-
துக்குட்பட்டவர்கள் இதுவரை எவவித 
தடுப்பூசியும் சபற்றுக் சகாள்ளாதவர்-
கள் தத்தமது பிரிவிலுள்ள சுகாதாை 
ரவத்தி�திகாரி காரி�ா்�த்துடன 
சதாடர்பு சகாண்டு இது சதாடர்-
பான தகவலகரள சபற்றுக் சகாள்-
ளுமாறு தகட்டுள்ளார்.  

மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசியை   
கட்டறாைம் பெற்றுகபகறாள்ள வவண்டும்  
்கல்முமை பி்ராந்திய சு்காதா்ர சேமவ்கள் ெணிபொளர்   

(மணலதைரன நிருபர்)

தமிழ்த்  ததசி� கூட்டரமப்பின 
அம்பார்ற மாவட்ட பாைாளுமன்ற 
உறுப்பினர் த.கர்�ைைன  மற்றும் 
திருதகாணமர் மர்றமாவட்ட 
ஆ�ர் தநா�ல இமானுதவல 
கிறிஸ்டினுக்கிரடயி்ான ைந்திப் -
சபானறு  ைனிக்கிழரம (26) திரு -
தகாணமர்  ஆ�ர் இல்த்தில 
இடம்சபற்்றது.

இசைந்திப்பின தபாது இ்ங -
ரகத் தமிழ்  அைசுக் கட்சியின 
வாலிபர் முனனணித் தர்வர் 

கி.தைத�ான, ைமூக சை�ற்பாட் -
டாளர்  பிைதீபன மற்றும் திரு -
தகாணமர் தளம் அரமப்பின 
பிைதிநிதிகள் உள்ளிட்ட  குழுவி -
னர் க்ந்து சகாண்டிருந்தனர்.
இசைந்திப்பில திருதகாணமர்  
மாவட்ட நிர்ரமகள் சதாடர் -
பில க்ந்துரை�ாடப்பட்டதுடன, 
கிழக்கு மாகாணத்தின  நிர் -
ரமகள், தற்தபாது நி்வும் அைசி -
�ல நிர்ரமகள் சதாடர்பிலும்  
க ்ந் து ர ை � ா ட ப் ப ட் டி ருந் த ர ம 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

கவலயரசன எம்.பி திருமவல
ஆயருக்கிவையில சந்திப்பு

பாண்டிருப்பு தினகைன நிருபர்

களுவாஞ்சிகுடி  பிைாந்தி� சுகாதா-
ைப் பணிமரனக்குட்பட்ட கிைாமங-
களில நடமாடும் தடுப்பூசி  நிர்-
�ஙகள் அரமக்கப்பட்டு, தடுப்பூசி 
ஏற்றும் பணிகள் சதாடர்சசி�ாக  
முனசனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட சுகாதாை  
தைரவகள் பணிப்பாளர் சடாக்டர் 
ஜீ.சுகுணனின ஆத்ாைரன, வழி -
காட்டலுக்கரம�  தமற்பார்ரவ 
சபாதுச சுகாதாைப் பரிதைாதகர்  எஸ்.
த�ாதகஸ்வைனின ஒழுஙகரமப்பில 
பிைததை சபாது சுகாதாைப் பரிதைாத -
கர்கள்  மற்றும் குடும்பந் உத்தித�ாகத்தர் -
கள் தடுப்பூசி ஏற்றும் பணியில  ஈடுபட்டுள் -
ளனர்.

ஞாயிற்றுக்கிழரம (27) களுதாவரள 
க்ாைாை மண்டபத்தில   20 வ�துக்கு தமற் -
பட்டவர்களுக்கான பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றும் -
பணி  முனசனடுக்கப்பட்டன. சகாவிட் 19 
தடுப்பூசி ஏற்றும் பணிர�  பூர்த்தி சைய்�  இது 
ஒரு சபானனான ைந்தர்ப்பம் எனும் சதானிப் -

சபாருளில   தடுப்பூசி  ஏற்றும் நிகழ்வு நரட-
சபற்்றது. 

களுவாஞ்சிகுடி  பிைாந்தி� சுகாதாைப் பணி-
மரனயினால இதுவரை 95 ஆயிைத்திற்கும் 
தமற்பட்டவர்கள்  முத்ாவது தடுப்பூசியிரன 
சபற்றுக்சகாண்டுள்ளனர். இதததவரள 
பூஸ்டர்  தடுப்பூசியிரன 31 ஆயிைத்திற்கும் 
தமற்பட்தடார் இதுவரை சைலுத்திக் சகாண் -
டுள்ளனர்.

களுதாவவையில தடுப்பூசி 
ஏற்றும் பணி முன்னடுப்பு

(சபரி�நீ்ாவரண விதைட நிருபர்)

 
சபண் உள்ளூைாட்சிமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

சபண்  சிவில ைமூக சை�ற்பாட்டாளர்களின டிஜிட்டல 
அறிவிரன தமம்படுத்துவதற்கான  "ஜனனி" திட்டத்-
திரன கதப அரமப்பு  ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட  சி் மாவட்-
டஙகளில  முனசனடுத்து வருகின்றன.

இந்  நிகழ்சசித் திட்டத்தின கீழ் அம்பார்ற மாவட்டத்-
திற்கான முத்ாம் கட்ட  நிகழ்வு சுதந்திைமானதும் நீதி-
�ானதுமான ததர்தலுக்கான மக்கள் இ�க்கத்தின  (கதப) 
ததசி� நிர்றதவற்று பணிப்பாளர்  தர்ரமயில   கலமு-
ரனயில  ைனிக்கிழரம (26) இடம்சபற்்றது .

இதன  தபாது வளவாளைாக மாவட்ட உதவி ததர்தல 
ஆரண�ாளர்  எம்.பி.எம் சுபி�ான,  புத்தைாைன, ைம� 
மற்றும் க்ாைாை அலுவலகள் அரமசசின ஊடக சை�்ா-
ளர் சிதைஸ்ட  ஊடகவி�்ாளர் சஜ.த�ாகைாஜ் , விடி�ல 
இரண�த்தள பிைதம ஆசிரி�ர் ஊடகவி�்ாளர்  ரிப்தி 
அலி ஆகித�ார் க்ந்து  சகாண்டனர்.

இந் நிகழ்வில  டிஜிட்டல   கலவி�றிவிரன  தமம்ப-
டுத்தும் வரகயில ைமூக ஊடகஙகளின முக்கி�த்துவம்,  
ததர்தல பிைைாை நடவடிக்ரககளுக்கு ைமூக ஊடகஙகரள 
எவவாறு ப�னபடுத்துவது  மற்றும் ஊடக தகாட்பாடுகள்  
சதாடர்பில வளவாளர்களினால   விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்-
தப்பட்டது.

கலமுவனயில டிஜிடைல அறிவவ 
மமம்படுத்தும் மவவலத்திடைம்

( மாளிரகக்காடு குறூப் நிருபர்)

ைாய்ந்தமருது  பிைததை ரவத்தி -
�ைார் ஊழி�ர் ந்னபுரிச ைங-
கத்தினால,  மருத்துவ  பீடத்துக்கு  
சதரிவான கலமுரன மஹ்மூத் 
மகளிர் கலலூரி  மாணவி ஸனூஸ் 
பாத்திமா நுஹா பாைாட்டி சகௌைவிக்-
கப்பட்டார்.

ரவத்தி�ைார்  ஊழி�ர் ந்ன-
புரிச ைஙகத்தின உத்தித�ாகத்தர்கள்  
மற்றும்  ஊழி�ர்களின  பிள்ரள-
கள் சி்றந்த அரடவு மட்டத்ரத 
அரடயும் தபாது, அவர்கரள சகள-

ைவித்தல  திட்டத்தின  கீழ்,  முதல 
தடரவ�ாக இந் நிகழ்வு ஆைம்பித்து 
ரவக்கப்பட்டது.

டாக்டர்  ஜீவா சிவசுப்ைமணி�ம் 
தர்ரமயில இடம்சபற்்ற  இந் 
நிகழ்வில, மாணவியின  சபற்த்றார், 
ரவத்தி�ைார் ஊழி�ர் ந்னபு-
ரிச ைஙகத்தின உத்தித�ாகத்தர்கள்   
மற்றும்  ஊழி�ர்கள் க்ந்து சகாண்-
டனர்.

ரவத்தி�ைார்  தாதி� பரிபா்-
கர் பீ.எம்.நஸீறுதீன இந்நிகழ்ரவ 
சநறிப்படுத்தியிருந்தார்.

கலமுவன மஹ்மூத் மகளிர் 
கலலூரி மாணவி ்கௌரவிப்பு

(ஒலுவில கிழக்கு      தினகைன நிருபர்)

அகி  ்  இ்ஙரக ரவ.எம்.எம்.ஏ. 
தபைரவயின ததசி�த் தர்வர் ைமூக 
தந�ன ைஹிட்  எம்.ரிஸ்மியின வழி-
காட்டல மற்றும் ஆத்ாைரனக்கு 
அரமவாக 2ஆம் கட்டம் இ்வை  
குடிநீர் இரணப்பு வழஙகும் நிகழ்வு 
அண்ரமயில அட்டாரளசதைரனயில 
ஆைம்பித்து  ரவக்கப்பட்டது.

அகி  ்  இ்ஙரக ரவ.எம்.எம்.ஏ. 
தபைரவயின அம்பார்ற மாவட்டப் 
பணிப்பாளர் முகம்மது  றி�ாஸின 
சநறிப்படுத்தலின  கீழ் அட்டாரளச-
தைரன ரவ.எம்.எம்.ஏ.சை�்ாளர்  
அபிவிருத்தி உத்தித�ாகத்தர் ஏ.எல.
கி�ாஸ்தீன தர்ரமயில நரடசபற்்ற  
இந்நிகழ்வில, அட்டாரளசதைரன 

ரவ.எம்.எம்.ஏ.பிைதம ஆத்ாைகர் 
ஓய்வு சபற்்ற  கவவிப் பணிப்பாளர் 
எஸ்.எல.ஆதம்பாவா பிைதம அதிதி-
�ாகவும், ைம்மாந்துர்ற  ரவ.எம்.
எம்.ஏ. தர்வர் ஐ.எல.ைம்சுதீன, 
அட்டாரளசதைரன ரவ.எம்.எம்.ஏ.  
சபாருளாளர் ஆசிரி�ர் ஏ.எம்.சுர -்
மாச்ப்ரப ஆகித�ார் சகௌைவ 
அதிதிகளாகவும் க்ந்து  சகாண்டு நீர் 
இரணப்புத் திட்டத்திரன ஆைம்பித்து 
ரவத்தனர்.

இ்ஙரகயின  74 ஆவது சுதந்திை 
தினத்ரத முனனிட்டு சதரிவு சைய்�ப்-
பட்ட 74  ப�னாளிகளுக்கு அட்டாரளச-
தைரன ரவ.எம்.எம்.ஏ. இன ஏற்பாட்-
டில  புதி�  நீரிரணப்பு வழஙகப்பட்டு 
வருகின்றரம குறிப்பிடத்தக்கது.

குடிநீர் இவணப்பு வழங்கும் நிகழ்வு (சைாட்டசவவ குறூப் நிருபர்)

ப�ஙகைவாத தரடச ைட்-
டத்ரத இைத்து சைய்�க் 
தகாரி திருதகாணம-
ர்யில ரகச�ழுத்து 
த ப ா ை ா ட் ட ச ம ான று 
ரைனிக்கிழரம (26) முன-
சனடுக்கப்பட்டது.

இ்ஙரக  தமிழைசு 
கட்சியின திருதகாண-
மர  ் மாவட்ட வாலிபர் 
முனனணி ஏற்பாடு சைய்த  
இக் ரகச�ழுத்து தபாைாட்-
டம்,   திருதகாணமர  ்சிவன தகாயி்டி 
தந்ரத சைலவா உருவ  சிர்க்கு 
முனபாக ஆைம்பித்து ரவக்கப்பட்டது.

இதில மாரவ தைனாதிைாஜா, எம்.ஏ.சு-
மந்திைன, இைா.ைாணக்கி�ன, கர்�ை-
ைன மற்றும் திருதகாணமர  ் மாவட்ட 
தர்வர் குகதாைன  என ப ர்் க்ந்து 
சகாண்டனர். இதததவரள இ்ஙரக 

தமிழைசுக் கட்சி வாலிபர் முனனணி-
யினால ப�ஙகைவாத தரடச ைட்டம் 
சதாடர்பி்ான துண்டு பிைசுைஙகளும் 
வழஙகி ரவக்கப்பட்டன.

ப�ஙகைவாத  தரடச ைட்டத்ரத நீக்கி 
அதற்கு பதி்ாக ைர்வததை மனித உரிரம-
கள் தை  நிர்களுக்கு அரமவாக ப�ஙக-
ைவாத எதிர்ப்பு ைட்டத்ரத சகாண்டு வரு-

வதற்கு இ்ஙரக  உறுதி 
அளித்திருந்தது.

 2018  இல ஒரு ைட்டமூ-
்ம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
தபாதும் அது ஜனாதிபதி 
தகாட்டாப�  ைாஜபக்ைவின 
அைைாஙகத்தால கிடப்பில 
தபாடப்பட்டது. 

இருப்பினும் ப�ஙகைவாத  
தரடசைட்டத்ரத நிறுத்துவ-
தாக ஜனவரி 27ஆம் திகதி 
அதன திருத்தத்திற்கான  
ைட்டமூ்த்ரத அறிமுகப்-

படுத்தியுள்ளது.  ப�ஙகைவாத தரட 
ைட்டத்ரத முழுரம�ாக நீக்குவதாக 
தாம்  வழஙகி� வாக்குறுதிர�  
இ்ஙரக அைைாஙகம் சபாறுப்-
தபற்க  வலியுறுத்துமாறு, ைர்வததை 
ைமூகத்திடம் தவண்டுதகாள் விடுக்-
கினத்றாம் எனவும்  அதில குறிப்பி -
டப்பட்டுள்ளது.

பயங்கரவாத தவை சடைத்வத இரத்து 
்சயயமகாரி வக்யழுத்து மபாராடைம்

ஒலுவில் எஸ்.ஜலால்டீன் எழுதிய 'அந்தி பூதத மவ்கமை' ்கவிமத நூல் பவளியீட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை  (27) பதன்கிழக்கு ெல்்கமலக்்கழ்க பதாழில்நுட்ெ பீடததின் பீடாதிெதி 
்கலாநிதி யூ.எல்.ஏ.ைஜீட் தமலமையில் அட்டாமளசசேமை அல்-ஸகி ைணடெததில் இடமபெற்ைது. இந்நி்கழ்வில் பி்ரதை அதிதியா்கக் ்கலந்துப்காணட பதன்கிழக்கு ெல்்கமலக்்கழ்க  உெ-
சவந்தர் செ்ராசிரியர் ைமீஸ் அபூெக்்கர்  நூலின்  பி்ரதியிமை விசேட அதிதியா்கக் ்கலந்துப்காணட ்கல்முமை பி்ராந்திய சு்காதா்ர  சேமவ்கள் ெணிபொளர் மவததிய ்கலாநிதி ஐ.எல்.
எம.றிொஸிடம வழஙகி  மவபெதமையும, நூலாசிரியர் எஸ்.ஜலால்டீன் அருகில் நிற்ெதமையும, நி்கழ்வில் ்கலந்து ப்காணடவர்்கமளயும ெடங்களில் ்காணலாம.
                                                               (ெடம;ொலமுமை விசேட , அட்டாமளசசேமை திை்க்ரன் நிருெர்்கள்)

ததாப்பூர் குறூப் நிருபர்

ததாப்பூர்  அலர்க்குளத்தில சபாது-
மக்கள் குளிக்கும் துர்றயில முதர -்
கள் நடமாட்டம்  அதிகரித்துள்ளதால  
அசைத்துடன  குளிப்பதாக சபாதுமக்கள் 

அசைம் சதரிவிக்கின்றனர். குளிக்கும்  
துர்றயில முதர்கள் மீனகரளப் 
பிடித்துச சைலகின்ற காட்சி அடிக் -
கடி  நிகழ்வததாடு துர்றயில வந்து 
முதர்கள் படுத்துகிடப்பரதயும் 
காணக்கூடி�தாக  உள்ளதாக சபாது-

மக்கள் சதரிவிக்கின்றனர். இக்குளத் -
தில  அதிகார் 4.30 மணி முதல 
சபண்கள் குளிக்கின்ற நிர்யில 
சிறுவர்கள் மற்றும்  முதித�ார்க -
சளன நாளாந்தம் அதிகளவா -
தனார் குளிப்பதற்கு இக்குளம்  

ப �ன ப டு த் த ப் ப டு கின ்ற ர ம 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். உயிரிழப்பு 
ஏற்படும்  முனனர் பாதுகாப்பு நட -
வடிக்ரககள் தமற்சகாள்ளுமாறு 
பிைததை மக்கள் தகாரிக்ரக  விடுக் -
கின்றரம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அலவலக் குைத்தில முதவலகள் ்தாலவல
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 (தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்)
 
மத்திய மாகாணத்தில், அரச 

சசவையில்  ஐந்துைருடஙகளுக்கு 
சமலாக ஒசர நிவலயத்தில் பணி -
யாற்றிய 1385 சபருக்கு இடமாற் -
றம் ைழஙக  மத்திய மாகாண 
சவபயின் அரசாஙக சசவை 
ஆவணக்குழு நடைடிக்வக சமற் -
ககாண்டுள்ளது. முகாவமத் -
துை சசவை உத்திசயாகத்தர்கள 
மற்றும் அபிவிருத்தி உத்திசயா -
கத்தர்களுக்கு இவைாறு இடமாற் -
றம் ைழஙகபபடவுள்ளது.மத்திய 
மாகாணத்திற்குரிய திவணக்க -
்ளஙகள மற்றும் அவமச்சுக்கள 
உளளிடட நிறுைனஙகள பலைற் -
றில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அதிக 
காலமாக பணியாற்றிய 734 முகா -

வமத்துை உத்திசயாகத்தர்கள 
மற்றும் 651 அபிவிருத்தி உத்தி -
சயாகத்தர்கள இவைாறு இடமாற் -
றம் கபறவுள்ளதாக,மாகாண அரச 
சசவைகள ஆவணக்குழு கதரிவித் -
தது. மார்ச் மாதம் (15)  முதல் இந்த 
இடமாற்றஙகள ைழஙகபபடவுள -
்ளன. எனசை, இடமாற்ற உத்த -
ரவு கபற்ற உத்திசயாகத்தர்கள, 
மார்ச் (14)  தற்சபாது பணியாற் -
றும் நிறுைனஙகளிலிருந்து விடு -
விக்கபபடுைது கடடாயகமன, -
மத்திய மாகாண அரசாஙக சசவை 
ஆவணக்குழுவின் கசயலா்ளர் 
டீ.ஏ.டி.எம்.தயானந்த கதரிவித் -
துள்ளார்.

இடமாற்றம் கபறுபைர்களின் 
கபயர்பபடடியவல மாகாண அர -
சசசவை ஆவணக்குழு கைளியிட -

டுள்ளது. இதன் பிரகாரம், மாகாண 
கசயலா்ளர் அலுைலகத்தில் பணி -
யாற்றும் 48 அபிவிருத்தி உத்திசயா -
கத்தர்கள இடமாற்றம் கசயயபபட -
டுள்ளனர்.

ஒசர நிவலயத்தில் 15 ஆண்டு -
களுக்கு அதிக காலம் பணியாற்றி -
யைர்களும் இந்த இடமாற்றத்துக் -
குள உள்ளடஙகுகின்றனர்.

     இடமாற்றம் கபற்றுள்ளைர் -
களில் அதிக எண்ணிக்வகயிலா -
சனார் பல்சைறு சநாயகவ்ளத் 
கதரிவித்து தமது இடமாற்றங -
கவ்ள இரத்துச் கசயது ககாளை -
தற்கான முயற்சிகளில் மும்மு -
ரமாக ஈடுபடடு ைருைதாகவும் 
இைர்கள முன் வைக்கும் இவை -
றான வைத்திய அறிக்வககவ்ள 
சநாக்கும் சபாது மத்திய மாகாண 

அரச சசவையா்ளர்கள பல்சைறு 
சநாயக்ளால் பீடிக்கபபடடிருபபது 
கதளிைாகத் கதரிைதாக கதரிவிக் -
கும் மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் 
யூ.கமசக இவைாறு பல்சைறு கார -
ணஙகவ்ள முன் வைத்து இடமாற் -
றஙகவ்ள இரத்துச் கசயைதற்கு 
முயலாமல் மாகாணத்தில் இட -
மாற்றக் ககாளவகவய உரியைாறு 
கசயற்படுத்துைதற்கு ஒத்துவழக் -
குமாறு அவனத்து பணியா்ளர்களி -
டமும் சைண்டுசகாள விடுத்துள -
்ளார்.

மத்திய மாகாண அரசசசவையில் 
இடமாற்றச் கசயற்பாடுகள உரிய 
முவறயில்,இடம்கபறாவமயால், 
பல, நிறுைனஙகளில் ஊழல் சமாச -
டிகள அதிகரித்துக் காணபபடுைதா -
கவும் ஆளுநர் கதரிவித்துள்ளார்.

ஒரே நிலையத்தில் ஐந்து வருடங்களுக்கு ரேல்
பணியாற்றிய அேச பணியாளர்களுக்கு இடோற்்றம்

ைத்திய ைா்காணசமெ அ்ரச ஆமணக்குழு அறிவிபபு

(ஹற்றன் விசேட நிருபர்)

பண்டாரநாயக்க குடும்ப அரசி -
யவல ைரசைற்சபாரும்  ராஜபக் ே 
குடும்பத்து அரசியவல ைரசைற்-
சபாரும்  கதாண்டமான் குடும்பத்து 
அரசியவல  மாத்திரம் குடும்பபபின் -
னணி என விமர்சிபபதாக நுைகர-
லியா மாைடட பாராளுமன்ற உறுப -
பினரும் இலஙவக கதாழிலா்ளர் 
காஙகிரஸின் நிதிச் கசயலா்ளருமான 
மருதபாண்டி ரசமஸைரன் கதரிவித்-
தார்.

ஜனாதிபதியின் நாடவட கடடிகய-
ழுபபும் சுபீடசத்தின் சநாக்கு திடடத்-
தின் கீழ், அக்கரபபத்தவன பசுமவல 

நாகசசன வீதிவய இவணக்கும் 
குறுக்கு வீதி சுமார் 295 லடசம் ரூபா 
கசலவில் காபர்ட இடபபடடது.
இவத மக்களிடம் வகயளிக்கும் 
நிகழ்வில் கலந்து ககாண்டு உவர -
யாற்றிய அைர் சமலும் கதரிவித்த -
தாைது, இபபிரசதசத்தில் ைாழும் 
பலர் இவவீதிவய அபிவிருத்தி 
கசயது தருமாறு சகாரிக்வக விடுத் -
தனர். இவத, நாஙகள கசயது 
முடித்துளச்ளாம். நுைகரலியா 
மாைடடத்தில் அவமச்சர் ஜீைன் 
கதாண்டமானின் சைண்டுசகா -
ளுக்கு ஏற்ப பல்சைறு அபிவிருத்தி 
சைவலகள நவடகபற்று ைருகின் -
றன. பல சதாடடபபாவதகள 

காபர்ட பாவதக்ளாக மாறியுள -
்ளன. பல அபிவிருத்தி திடடஙகள 
ஜீைன் கதாண்டமான் அவமச்சர் 
ஊடாக ைந்துள்ளன. இருந்தசபா -
தும், ஒன்றும் நடக்கவில்வல என்று 
சிலர் கூறித்திரிகின்றனர். இலஙவக 
கதாழிலா்ளர் காஙகிரஸ எபசபா -
தும் மக்கள மத்தியில் கசன்று பணி -
புரியும் பண்புவடயது.

 ஜீைன் கதாண்டமானுக்கு 
எல்வல கதரியாது என்கிறார்கள. 
ஜீைன் கதாண்டமான், சநரடியாக 
அரசியலுக்கு ைரவில்வல. மவறந்த 
தவலைர் ஆறுமுகன் கதாண்டமா -
னுடன் இரண்டு, மூன்று ைருடங -
கள பணியாற்றி, சதாடடஙகளுக் -

குச் கசன்று சதவையானவத கசயது 
ககாடுத்து விடடுதான் ைந்திருக்கி -
றார். ஆகசை ஜீைன் கதாண்டமான் 
அைர்களுக்கு ைலபபவன அம்ப -
கமுை, அஙகுரான்ககத்த ஆகிய 
பிரசதசஙகள கதரிந்ததாசலதான் 
ஒரு லடசத்திற்கும் சமலான ைாக் -
குகவ்ளப கபற்றிருக்கிறார்.  எதிர் -
காலத்திலும் பல்சைறு அபிவிருத்தி 
பணிகள நுைகரலியா மாைடடத் -
தில் ஜீைன் கதாண்டமான் தவல -
வமயில் முன்கனடுக்கபபடும். 
பலரின் சதவையற்ற விமர்சனஙக -
ளுக்கு பதில் கசால்ல சைண்டிய 
சதவையில்வல எனவும் அைர்  
கதரிவித்தார்.

பெருந்தோட்ட கோணிகளை ளகயகபெடுதத்ே 
பதோண்டமோன் குடுமெ அரசியளை எதிர்க்கின்்றனர்

 (தலைாக்கவல குறூப நிருபர்)

நாடவட கடடிகயழுபபும் ஜனாதிபதியின் சுபீட-
சத்தின் சைவலத்திடடத்திற்கு அவமய 295 இலடசம் 
நிதியில் காபட இடபபடட  அக்கரபபத்தவன சஹால்-
புறூக் கதாடக்கம் லிந்துவல டிரில்குற்றி ைவரயிலான 
மூன்றவர கிசலாமீற்றர் வீதி, சதாடட உடகடடவமபபு  
சமுதாய அபிவிருத்தி இராஜாஙக அவமச்சர் ஜீைன் 
கதாண்டமானால் திறந்து (27) வைக்கபபடடது.  நுைகர-
லியா மாைடட பாராளுமன்ற உறுபபினர் மருதபாண்டி 
ரசமஸைரன், மத்திய மாகாணசவப முன்னாள உறுபபினர் 
பி.சக்திசைல், அக்கரபபத்தவன பிரசதச சவபத் தவலைர் 
கதிர்கசல்ைன்,ககாடடக்கவல பிரசதச சவபத் தவலைர் 
ராஜமணி பிரசாந்த், தலைாக்கவல லிந்துவல நகர 
சவபத் தவலைர் கலடசுமன் பாரதிதாஸன் 
ஆகிசயார் இதில், கலந்துக்ககாண்டனர்.       

அபிவிருததி பெயயபெட்ட வீதிகள் 
மக்களி்டம ்ேற்று ளகயளிபபு

(ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)

" மாைடடம் தாண்டிய அபிவிருத்-
திப பணிகவ்ளசய இலஙவகத் கதாழி-
லா்ளர் காஙகிரஸ முன்கனடுத்து ைரு-
ைதாகவும், மவலயக மக்கள ைாழும் 
பகுதிகளில்  சசவைகள கதாடரும் 
என்றும் இலஙவகத் கதாழிலா்ளர் 
காஙகிரஸின் உப கசயலா்ளரும், பிரஜா-
சக்தி அபிவிருத்தி கசயல் திடடத்தின் 
பணிபபா்ளருமான  பாரத் அருளசாமி 
கதரிவித்தார்.கண்டி பன்வில ரஙகல 
கபரு சதாடடம் மற்றும் பன்வில 
ஆத்தல சமற்பிரிவு ஆகிய பகுதிக-
ளில் அவமக்கபபடவுள்ள சிறுைர் 
பராமரிபபு நிவலயத்திற்கு (27) அடிக்-
கல் நடும் நிகழ்வில் கலந்துககாண்டு 

உவரயாற்றும்சபாசத, அைர் 
இவைாறு கூறினார்.

இது கதாடர்பில் அைர் 
சமலும் கூறியதாைது, 

" இந்த பகுதியில் அவமய-
வுள்ள சிறுைர் அபிவிருத்தி 
நிவலயமானது, 'குழந்வதகள 
காம்பரா' அல்ல. இதவன சிறுைர் 
அபிவிருத்தி நிவலயகமன்சற 
விளிக்க சைண்டும். அதற்சகற்ற 
ைவகயிசலசய உடகடடவமபபு 
ைசதிகள கசயதுககாடுக்கப-
படவுள்ளன. கணனி முதல் 
சதவையான அவனத்து பயிற்சிகள, 
ைழிகாடடல்களும் இஙகு ைழஙகப-
படும். இதன்மூலம் சிறந்தகதாரு 
முன் அனுபைத்துடன் எமது பிளவ்ள-

களுக்கு பாடசாவலகளில் காலடி  
வைக்க முடியும்.  

எமது சகாரிக்வகக்கவமய இத் -
திடடத்துக்காக ஒன்றவர சகாடி 

ரூபாவை ஒதுஙகிய 
இராஜாஙக அவமச்-
சர் ஜீைன் கதாண் -
டமானுக்கு நன்றி-
கூற சைண்டும். 
ஏகனனில் ைாக் -
குதான் எமது 
இலக்ககனில் இத -
வனயும் நுைகரலி-
யாவுக்குதான் கசய -
திருக்க சைண்டும். 
ஆனால் ைாக்கு 
என்பது எமது 

சநாக்கம் அல்ல. மக்கள சசவைசய 
பிரதானமானது. எமது மக்கள ைாழும் 
சகல பகுதிகளுக்கும் எமது பணிகள 
கசன்றவடயும் என்றார். 

மளையக மக்கள் ேோழும ெகுதிகளில்
இ.பதோ.கோ.்ெளேகள் பென்்றள்டயும

(பசவற நிருபர்)                 

அடடாம்பிடடிய சதாடட, 
முதலாைது பிரிவில் அவமந் -
திருக்கும் �  சிைசுபபிரம -
ணிய சகாவில் இந்து மன்றம் 
மற்றும் சதாடடப கபாதுமக்கள 
இவணந்து ஏற்பாடு கசயதுள்ள 
மகா சிைராத்திரி விழா, நாவ்ள 
மார்ச் (01)  மாவல 6 மணிமு -
தல் விசசட பூவஜ ைழிபாடுகள 
மற்றும் வசை பாரம்பரிய கவல 
கலாசார நிகழ்வுகளுடன் சகாயில் 

ை்ளாகத்தில் இடம்கபறவுள்ளது. 
அன்வறய தினம் பிரம்ம குமாரி -
கள, இராஜசயாக நிவலயத்தினர் 
ஆகிசயார், கதன்னிந்திய புனித 
சிைத்தலத்திலிருந்து ககாண்டுை-
ரபபடட சயாதிலிஙகத்வத தரிச-
னத்திற்காக  பிரதிஷவட கசயய -
வுள்ளனர். 

இபபகுதியில் இடம்கபறும் 
முதலாைது சயாதிலிஙக தரிசனம் 
இதுைாகுகமன ஏற்பாடடா்ளர்கள 
கதரிவிக்கின்றனர்.       

மகா சிவராத்திரி விழா

(ஊைாசுழற்சி நிருபர்)
       

 ஊைா மாகாணத்தில் சீகமந்-
துக்கு கபரும் தடடுபபாடு நில-
வுைதால், தனியார் மற்றும்  அரச 
நிர்மாணபபணிகள ஸதம்பித்துள -
்ளன. குறிபபாக பதுவ்ள மாைட -
டத்தில் பதுவ்ள, பண்டாரைவ்ள, -
ஹாலி எல, எல்ல, கைலிமவட, 
ஹபபுத்தவ்ள, ஊைாப பறணகம,-
கபாறகஸ,சில்மியா புர,குருத்த -
லாவை.ககபகபடடிப கபால, 
மஹியஙகவண,  கமானராக -
வல,கைல்லைாய, அதிலிகைை, 
சியம்பலாண்டுை, கைல்லைாய 
மற்றும்  நுைசரலியா,  நானு 
ஓயா, தலைாகவல,ககாடடகல, 
ம ஸ க க லி ய ா , க ப ா கந் த ல ா ை , 
சநாடடன், கம்பவ்ள, கலஹா, 
அக்குரவண,மடகைல  பிரசதசங -
களிசல, சீகமந்துக்குப கபரும் 

தடடுபபாடு நிலவுகிறது. இதன் 
காரணமாக அரச  பாடசாவலக -
ளில் மாத்திரமல்லாது, இதர அரச 
அபிவிருத்திபபணிகளும் 

தவடபபடடுள்ளன. இதனால், -
நா்ளாந்தம்  கதாழில் புரிசைார் 
தமது கதாழிவல இழக்க சநரிடு -
கிறது. 

இது இவைாறிருக்க ககாழும்பி -
லிருந்து மவலயகத்திற்கு ைரும் 
சீகமந்து கலாறிகவ்ள இவட 
மறிக்கும் தரகர்கள, தாஙகள 
நிவனத்த விவலக்கு நகர மற்றும் 
கிராமிய ைர்த்தகர்களுக்கு மவற 
முகமாக ைழஙகியும் ைருகின்ற -
னர். இதனால் சிகமந்தி பக்ககற்-
றுக்களில் கபாறிக்கபபடட ரூபா 
,1350 /= விவலகளிலும் பார்க்க  
500 ரூபா  அதிக விவல ககாடுத்து 
ைஙகும்  நிவலவமயும் ஏற்பட -
டுள்ளது.

மலையகத்தில் சீமமந்து தட்டுப்ாடு
நிரமாணப ்ணிகள் ஸதம்பிதம்

(கம்பவ்ள தினகரன் 
நிருபர்)  

புசல்லாை கபாலிஸ 
நிவலயத்தின் உப 
கபாலிஸ காரியாலயம் 
அண்வமயில் புரடடப 
சதாடடப பகுதியில் திறந்-
துவைக்கபபடடது.  

புரடடப சதாடட பகு-
தியிலுள்ள கபாலிஸ 
காரியாலயத்தின் கபயர்பபலவக 
இனந்கதரியாத நபர்க்ளால் சசத-
மாக்கபபடடது.இவதயடுத்து  

கம்பவ்ள கபாலிஸ அதிகாரி காரி-
யலய அதிகாரிகள, சம்பை இடத்-
திற்குச் கசன்று விசாரவணகவ்ள 

ஆரம்பித்துள்ளனர். இதுகதாடர்-
பில்,இதுைவர எைரும் வகது கசய-
யபபடாவில்வல.இந்நிவலயில்,  

புரடடப கபாலிஸார் சமலதிக 
விசாரவணகவ்ள சமற்ககாண்டு 
ைருகின்றனர் .     

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

உக்வரன் மீதான ரஷயாவின் தாக்-
குதல்கவ்ள நிறுத்து-
மாறுசகாரி, இலங-
வகக்கு விஜயம் 
கசயத உக்வரன் 
யுைதி கண்டியில் 
உள்ள ைரலாற்று 
சிறபபுமிக்க கண்டி 
� தலதா மாளி-
வகக்கு  முன்பாக 
அவமதி சபாராடடத்-
தில் ஈடுபடடுள்ளார்.

இருபத்கதான்பது 
ையதான தன்யா, 
தனது கபற்சறார் 
மற்றும் உறவினர்கள 
உடபட தனது நாடடு மக்கள "பயங-
கரமான அனுபைத்வத" எதிர்ககாள-
ைதாகவும், அைர்கவ்ளக் காபபாற்ற 
அவமதிவய விரும்பும் அவனத்து 

நாடுகளும் ஒன்றிவணய சைண்டும் 
என்றும் சகாரியுள்ளார்.

சபாரின் இறுதி முடிவு அழிவைத் 

தவிர சைறில்வல என்றும், உலக 
மக்கள அவனைரும் சபாருக்கு 
எதிராக அணிதிர்ள சைண்டும் 
என்றும் அைர் ைலியுறுத்தினார்.        

ப்ாலர நிறுத்துமாறு உகலரன்
யுவதி அலமதி ஆரப்ாட்்டம்

(மாத்தவ்ள சுழற்சி 
நிருபர்)

மாத்தவ்ள மாைட-
டத்தில் அண்வம-
யில் புதிதாக ஆரம்-
பிக்கபபடடுள்ள இ. 
சபா.ச லாக்க்ள பஸ 
டிபசபா, வீதிகளில் 
முன்கனடுக்கபபட -
வுள்ள பஸ சபாக் -
குைரத்து சசவை 
கதாடர்பாக விசசட 
கலந்துவரயாடவல நடாத்தியது.
மாத்தவ்ள மாைடட அபிவிருத்திக் -
குழு காரியாலயத்தில் இடம்கபற்ற 
இந்நிகழ்வில், விசேட அதிதி-
யாக இராஜாஙக அவமச்சர் திலும் 
அமுனுகம   கலந்து ககாண்டார். 
மாத்தவ்ள மாைடட பாராளுமன்ற 
உறுபபினரும் மாைடட அபிவி-

ருத்திக் குழுத் தவலைருமான 
நாலக சகாடவட ககாவட மற்றும் 
உயர் அதிகாரிகளும் இதில் கலந்து 
ககாண்டனர்.  

இதன்சபாது புதிய பஸ டிபசபா 
வினால் சபாக்குைரத்து சசவையில் 
ஈடுபடுத்தபபடும் பஸ சசவைகள, 
பிரசதசம், வீதிகள, உளளிடட விட-
யஙகள ஆராயபபடடன.  

ப்ாககுவரத்து ்ற்றிய கைந்துலரயா்டல்  

உ்ம்ாலிஸ காரியாையம்  
திறந்து லவபபு

்யணிகள், மாணவர அவதி 
( மஸககலியா தினகரன் விசேட நிருபர்)

மஸககலியா காடசமார் கநடுஞசாவலயில் 
சசவையில் ஈடுபடடு ைந்த அரச சபருந்து, 
கடந்த இரண்டு ைாரஙக்ளாக சசவையில் ஈடுபட-
வில்வல.இதனால் பயணிகள பாடசாவல மாண -
ைர்கள  கபரிதும் பாதிக்கபபடடு ைருைதாக 
கதரிவிக்கபபடுகிறது. 

பயணசீடவட முன் கூடடிசய ைாஙகிய 
பாடசாவல மாணைர்கள மற்றும் ஆசிரியர்கள 
அரச ஊழியர்கள அதிக்ளவு பணம் ககாடுத்து 
தனியார் சபருந்துகளில் கசல்ல சைண்டிய 
நிவலயும் ஏற்படடுள்ளது.

இது குறித்து ஹற்றன் அரச சபருந்து நிவலய 
அதிகாரியிடம் சகடடசபாது அைர் கூறியதா -
ைது, இந்த வீதியில் சசவையில் ஈடுபடடு ைந்த 
சாரதி விடுமுவற கபற்றுச் கசன்றுள்ளதால், 
மாற்று சாரதிவய கபற முடியாமல் சபாயிற்று. 
இதனால் இச்சசவைவய இவட நிறுத்த சைண்டி 
ஏற்படடதாகத் கதரிவித்தார்.

மூ்க வமைதள ைற்றும் ஊட்க ெயனொடு பதாடரொன ்கருத்த்ரஙகு (26) ்கண்டி தைதா வீதி சர்வாதய நிமைய 
ைண்டெத்தில் இடம்பெற்்றது.் தசிய சைாதானப ் ெ்ரமவ ்கண்டி ைாவட்ட சரவைத குழுவுடன இமணந்து இதமன 
நடாத்தியது. இதில் ்கைந்து ப்காண்்டாம்ர ெடத்தில் ்காணைாம்.                    (புசல்ைாமவ தின்க்ரன நிருெர )

ெமனைபேே நீர்த்தக்கததுக்கு ஆெதது
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

முவறயான பாதுகாபபு இன்வமயால் சமனலகைை நீர்த்சதக்கத்வத 
பாதுகாபபதில் பிரச்சிவன ஏற்படடுள ்ளதாக, சமனலகைை நீர்த்சதக்கத்-
தின் பாதுகாபபு பிரிவினர் புகார் கதரிவிக்கின்றனர். இந்நீர்த்சதக்கத்வத, 
சுற்றியுள்ள ைனபபகுதியில் உள்ள யாவனகள குடிநீருக்காக இஙகு ைரு-
ைதாசல, இந்நிவலவம ஏற்பட டுள்ளதாகவும் கதரிவிக்கபபடுகிறது.

அண்வமயில்  பாதுகாபபு அதிகாரி ஒருைர், யாவனக்ளால் அடித்துக் 
ககால்லபபடடுள்ளதாகவும் பாதுகாபபு பிரிவினர் கூறுகின்றனர். இப-
பகுதியில், காடடு யாவனகவ்ள கடடுபபடுத்த  அவமக்கபபடடுள்ள 
மின்சார சைலிகள சகத்திைாயந்த வையாக இல்வல. இதனால்,யாவன-
கள அைற்வற உவடத்து கிராமஙகளுக்குள புகுந்து அடடகாசம் புரி -
ைதாகவும் இைர்கள கதரிவிக்கின்றனர்.
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இந்திய இ்ராணுவம் ம்கயளிபபு

இந்தியாவும் நேபாளமும் இணைந்து நேபா-
ளத்தில் நீர் மின்ார உறபத்தித் திட்டம�ானணறை 
அண�க்கவுளளது. இதன மூலம் மபறைபபடும் 
மின்ாரம் இரு ோடு்களும் பகிர்ந்தும்காளளும். 
்க்டந்த வாரம் ்காத்�ண்டுவில் ேண்டமபறறை 
நேபாளம் - இந்தியா இணை வழிே்டத்தல் கூட -
்டத்தில் இம் முடிவு எடுக்கபபட்டது. நேபாள 
மின்ாரத்துணறை ம்யலாளர் தீநபந்திரா ்கார்கி 
�றறும் இந்திய எரி்கதி அண�ச்சின ம்யலாளர் 
ஆநலாககு�ார் இககூட்டத்தில் ்கலந்தும்காண்்ட -
தா்க நேபாள அரசு மதரிவித்துளளது.

இரண்டு ோடு்களுககும் இண்டயில் ஏற்கனநவ 
ம்யறபடடு வரும் மினபரி�ாறறைத் திட்டங்கள, 
அண�க்கபபடடு வரும் மின்ாரத் திட்டங்கள, 
புதிய திட்டங்கள மதா்டர்பா்க இககூட்டத்தில் 
்கலந்துணரயா்டபபட்டன.

நேபாளத்தில் உறபத்தியாகும் நீர்மின்ாரத் 
திட்டங்களின மூலம் உறபத்தி ம்யயபபடும் 
மின்ாரத்தின ஒரு பகுதிணய இந்தியா வாஙகி 
வருகிறைது.

ம்காவிட மபருந்மதாறணறை ்கடடுபபடுத்தும் நேபாள அரசின 
முயறசி்களுககு உதவும் வண்கயில் ஒரு இலட்ம் ந்டாஸ் தடுப-
பூசி �ருந்ணத இ்ந்திய இராணும் நேபாள இராணுவத்தி்டம் 
ண்கயளித்துளளது.

நேபாள துண்டிககில் இராணுவ தணலண�ய்கத்தில் ேண்ட -
மபறறை ஒரு நி்கழ்வினநபாது குர்க்கா பண்டபபிரிவின தணலவர் 
மலபடினன மெனரல் ஆனந்த ோராயைன தடுபபூசி �ருந்ணத 
நேபாள மலபடினன மெனரல் பால் கிரூஷை ்கார்ககியி்டம் 
ஒபபண்டத்தார்.

இணதயடுத்து இந்திய இராணுவத்தின �னிதாபி�ான முயற -
சி்கணளப பாராடடிய நேபாள தரபபு, இந்தியா மதா்டர்ந்தும் 
ஆறறிவரும் உதவி்கணளக குறிபபிட்டது.

2020 முதல் இந்திய இராணுவம் நேபாளத்துககு நோயக்கட-
டுபபாடடு ே்டவடிகண்க்களின நபரில் உதவி வருகிறைது.

இந்திய - நேபாள கூட்டு 
நீர் மின்ாரத் திட்்டங்கள்

நேபாளத்துக்கு ஒரு இலட்்ம் 
க்காவிட் தடுப்பூசி மருந்து

ெம்மு �ாவட்டத்தில் மபாலிஸா -
ரும் விந்்ட ே்டவடிகண்கக குழுவி -
னரும் ந�றம்காண்்ட நதடுதலில் 
மபருந்மதாண்கயான ஆயுதங்களும் 
மவடி�ருந்து்களும் ண்கபபறறைபபட -
டிருபபதா்க ெம்மு மபாலிஸார் மதரி-
வித்துளளனர்.

மூனறு ம்ட்டநனட்டர்்கள, மூனறு 
நபாத்தல் மவடி�ருந்து்கள, ஒரு 
பிஸ்்டல், ஆறு ண்கக குண்டு்கள 
உடப்ட பல ஆயுதங்களும் உப்கர-
ைங்களும் ்கண்டுபிடிக்கபபட்ட -
வறறில் சிலவாகும். ெம்மு �ாவட்ட ஆர்னியா பகுதியில் 
டநரான ஒனறின ே்ட�ாட்டம் அவதானிக்கபபட்டதன 
பினனநரநய அபபகுதியில் நதடுதல் ந�றம்காளளபபட -
்டது. 

இந்த ஆயுதங்கள டநரான மூலந� வீ்பபடடிருக்க 
நவண்டும் எனறு இச் ்ம்பவத்துககுப பினனால் 'ரிசிஸ் -

்டன ஃபுரண்ட' என அணைக்கபபடும் 
பயங்கரவாத அண�பநப ம்யல்பட -
டிருபபதா்கவும் மபாலிஸார் த்கவல் 
மதரிவித்துளளனர். இந்த அண�பபு 
லக ஷர் ஈ மதாயபாவில் இருந்து 
பிரிந்த கிணள அண�பபு எனறும் 
பாகிஸ்தான உளவு  அண�பபான 
ஐ.எஸ்.ஐ பினனணியில் இருந்து 
இந்தியாவில் இத்தண்கய ோ்்கார 
நவணல்கணள முடுககிவிடடு வருவ-
தா்கவும் ெம்மு மபாலிஸார் ந�லும் 
த்கவல்்கணள மவளியிடடுளளனர்.

தணர வழிப பாணத்கள அண்டக்கபபடடுளள நிணலயில் 
ஆயுத ்க்டத்தல்்களுககு பாக. தீவிரவாத அண�பபு்கள 
டநரான்கணளப பயனபடுத்த ஆரம்பித்திருபபதா்கவும் 
இந்த ஆயுதங்கள ண்கபபறறைபபட்டதால் ஒரு மபரும் 
பயங்கரவாதத் தாககுதல் முறியடிக்கபபடடிருபபதா்கவும் 
மபாலிஸார் கூறியுளளனர்.

ட்நரான மூலம் வீ்ப்பட்்ட ஆயுதங்கள்
ஜம்மு கபாலிஸார் க்கப்பற்றினர்

பாகிஸ்தானுககும் ஆப்கானிஸ்தானுககும் இண்டயிலான 
டுரான எல்ணலநயார�ா்கக ்க்டந்த வாரம் பாக. எல்ணலக ்காவ-
லர்்களுககும் தலிபான்களுககும் இண்டயிலான ந�ாதலில் 
20 மபாது�க்கள ்காய�ண்டந்தநதாடு மூவர் ம்கால்லபபட-
்டனர். இதனால் ்கலவர�ண்டந்த இபபகுதிவாசி்கள த�து 
வீடு்கணள விடடு மவளிநயறியுளளனர்.இது மதா்டர்பா்க 
அஸ்வா்கா ம்யதிச் ந்ணவ த்கவல் மவளியிடடுளளது.

பாகிஸ்தான எல்ணலக ்காவலர்்கள ஒரு ஆப்கான 
சிறுமிணய தாககியணதப பார்த்த தலிபான வீரர்்கள எல்ணலப 
பண்டயினர் மீது துபபாககிப பிரநயா்கம் ம்யததா்கவும் 
பாக. வீரர்்கள திருபபித் தாககியதா்கவும் மதரிய வந்துளளது. 

வியாைன ப்கல் ேண்டமபறறை இச் ்ண்ண்டயின பினனர் 
எல்ணல மூ்டபபட்டது. 

்கந்தஹார் ஸ்பின மபால்்டாக �ாவட்டத்தில் இந்த டுரான 
எல்ணல அண�ந்துளளது. இநத ்�யம் வ்ட வசிரிஸ்தான 
எல்ணலயான குலாம்்கான எல்ணலநயார�ா்க இரு தரபபினரி-
ண்டநய பிரச்சிணன்கள நிலவுவதா்கவும் எல்ணலநயார�ா்கக 
்காைபபட்ட பாகிஸ்தான ம்காடிணய தலிபான்கள அ்கறறி 
இருபபநதாடு எல்ணலநயார சூனிய பகுதியில் தலிபான 

ே்ட�ாட்டம் மதனபடுவதா்கவும் ெலலாபாத் பாகிஸ்தான 
துணைத் தூதர்கம் பாகிஸ்தான மவளிவிவ்கார அண�ச்சுககு 
அறிகண்க ்�ர்பபித்துளளது.

இரு ோடு்களுககும் இண்டயிலான எல்ணலநயார�ா்க 
மதரீக ஈ தலிபான பாகிஸ்தான அண�பபு பயங்கரவாத ே்ட-
வடிகண்க்கணள இஸ்லா�ாபாத்துககு எதிரா்க முடுககி விட-
டிருபபதா்க பாகிஸ்தான ்கருதுகிறைது. டுரான எல்ணலயில் 
பாகிஸ்தான முற்கம்பி நவலிணய அண�த்து வருகிறைது.

பாக்-தலிபான எலகல பக்டயினர் நமாதல

தமிழ்க திராவி்ட முனநனற்்ற ்கழ்கத்தின  
முதனகம  க்ய்தி கதா்டர்பாளர் ்ந்திப்பு

ஐககிய நதசிய ்கடசியின இரத்தினபுரி �ாவட்ட அண�பபா-
ளர் எஸ்.ஆனந்தகு�ாரிறகும், தமிை்க திராவி்ட முனநனறறை 
்கை்கத்தின முதனண�ச் ம்யதி மதா்டர்பாளர் ந்க.எஸ்.இரா -
தாகிருஸ்ைனிறகும் இண்டயில் ேடபு ரீதியிலான ்ந்திப-
மபானறு நேறறு (27) இ்டம்மபறறைது. ம்காழும்பில்   இந்த 
்ந்திபபு இ்டம்மபறறைது. இலஙண்கககு விெயம் ந�றம்காண் -
டுளள தமிை்க திராவி்ட முனநனறறை ்கை்கத்தின முதனண�ச் 
ம்யதி மதா்டர்பாளர் ந்க.எஸ்.இராதாகிருஸ்ைணன, எஸ். 
ஆனந்தகு�ார் ேடபு ரீதியில் ்ந்தித்து ம்கௌரவித்துளளார். 
அதணனத்மதா்டர்ந்து, இலஙண்க வாழ் இந்திய வம்்ாவளித் 
தமிழ் �க்கள குறித்து, இதனநபாது விரிவா்க ஆராயபபட -
டுளளது. இலஙண்க எதிர்நோககியுளள மபாருளாதார மேருக -
்கடிககு �த்தியில், இந்திய வம்்ாவளித் தமிழ் �க்கள ்ந்தித்து 
வரும் பிரச்சிணன்கள மதா்டர்பில் எஸ்.ஆனந்தகு�ார், தமிை்க 
திராவி்ட முனநனறறை ்கை்கத்தின முதனண�ச் ம்யதி மதா்டர் -
பாளர் ந்க.எஸ்.இராதாகிருஸ்ணிறகு விளக்க�ளித்துளளார். 
இந்த ்ந்திபபில், எஸ்.ஆனந்தகு�ாரு்டன, இலஙண்க இந்திய 
மதா்டர்பாளர் �னணவ அந்ா்கனும் ்கலந்து ம்காண்டிருந்தார்.

மூவர் ை்ரணம்; 20 சிவிலியன் ்காயம்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll; 

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 090/T/2021

kl;lf;fsg;G> kl;lf;fsg;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;fhd Nkw;ghu;itahsu;> 
njhopy;El;g cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; 

Jg;GuT gzpahsu;fspd; Vw;ghL - 2022/ 2023
2022/ 2023 – kl;lf;fsg;G> kl;lf;fsg;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;fhd Nkw;ghu;itahsu;> njhopy;El;G cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp 

njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fspd; Vw;ghl;Lf;fhf tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 

(gpiwntl;) ypkpnll;> jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkw;ghu;itahsu;> njhopy;El;g cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fspd; Njit 

gpd;tUkhW 

njh./ 
,y.

gpupT

gzpaku;j; 

JNthu; 

vz;zpf;if

flikfspd; jd;ik Ntiy Neuq;fs;
xg;ge;jf; 

fhyk;

1 njhopy;El;g 

cjtp mjpfhup 

(TSO)

01 ,yj;jpudpay; kw;Wk; thd;topr; nrYj;Jif/ jfty; 

njhopy;El;gk;/ kpd;/ nghwpKiw/ rptpy; nghwpapay; 

Jiwfspd; Nehf;nfy;iyapd; fPo; Kiwikfspd; 

Nritj;jpwd; kw;Wk; Kjy; epiy jpUj;jk;/ jLg;G 

guhkupg;ig cWjp nra;jy; kw;Wk; njhiyepiy cjtp 

kw;Wk; njhlu;Gila nghwpapay; mjpfhupfspd; jsj; 

jiyaPL %yk; ghJfhg;Gj; NjitfSf;F ,zq;Fjy;  

ehs; xd;Wf;F 9 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 ehl;fs; 

(Ntiy KiwNaL 

mbg;gil – gzp 

khw;wk; xd;wpy; 01 

TSO  

01 Mz;L

2 gFjp Nju;r;rp 

njhopyh 

su;fs;

12 nghJthd njhopyhsu; gzp/ tz;zk; g+Rjy;/ fl;Lkhd 
Ntiy/ Foha; Ntiy/ kpd;rhu Ntiy/ ,yF 

cgfuzq;fs; kw;Wk; ,U rf;fu ,Oit ,ae;jpuq;fis 

,af;Fjy;/ epyj;Njhw;w Ntiy

ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 5 

ehl;fs;

01 Mz;L

3 Xl;Leu;fs; 01 Nghf;Ftuj;J ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 5 

ehl;fs;

01 Mz;L

4 Jg;GuT 

gzpahsu;fs;

04 Jg;GuT ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs;

01 Mz;L

5 Nkw;ghu; 

itahsu;fs;

01 epWtdj;jpd; Njitfspd;gb njhopy;El;g cjtp mjpfhup> 

gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; Jg;GuT 

gzpahsu;fis ifahs;tJ Nkw;ghu;itahsupd; nghWg;G 

vd;gNjhL gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; 

kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fspd; tUifia guhkupg;gJk; 

Nkw;ghu;itahsupd; nghWg;gpd; Xu; mq;fkhFk;. xg;ge;j 

Copau; tuhik kl;lf;fsg;G ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; 

rPuhd nraw;ghl;Lf;F ghjpg;ig Vw;gLj;jhky; ,Ug;gij 

Nkw;ghu;itahsu;fs; cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs;

01 Mz;L

tpiykDjhuuhy; toq;fg;gLk; cj;jpNahfg+u;t Nfhupf;if fbjk; xd;Wld; Nru;j;J kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzkhf %thapuj;J 

IE}W &ghit (&gh 3>500.00) nuhf;fg;gzkhf nrYj;jp fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; 

kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mtzq;fspy; 

tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> 

tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpd; mYtyfj;jpy; ,Ue;J 2022.03.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.21 Mk; jpfjp tiu ve;j xU 

Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 f;F ,ilNa tpiykD Mtzq;fis thq;fyhk;. NkYs;s Kftupapy; fl;lzk; 

,d;wp guPl;rpg;gjw;fhf tpiykD Mtzq;fs; fpilf;fg;ngWk;.  

tpiykDf;fis fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 

(gpiwntl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; 

,Ltjw;F Ntz;Lk;. tpiykDjhuu;fs; mjpfk; Mu;tk; fhl;Ltjhapd;> mtu;fs; jdpg;gl;l Kiwapy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis NkYs;s Kftupf;F ifaspf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; Vw;gJ 2022 khu;r; 22 Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gp.g. 2.00f;F KbTWtNjhL mjd;gpd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt 

gpuptpy; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; Kiwahd mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;.

,yq;ifapy; ,aq;FtJk; kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJkhd tq;fp xd;wpdhy; toq;fg;gl;l tq;fp cj;juthjj;jpd; tbtj;jpy; 

xU ,yl;rj;J ,Ugj;ijahapuk; ,yq;if &ghTf;F (&gh 125>000.00) ,izahd NfhUk;NghJ ngwj;jf;f tpiykD gpiz xd;iw 

tpiykDTld; Nru;j;J tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) ypkpnll;> jiytUf;F nrYj;j Ntz;bajhf 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 khu;r; 10 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,uj;kyhid> nfhOk;G ru;tNjr tpkhdepiyak;> Kida 

fl;blk;> tpkhdepiya jiyik Kfhikahsupd; khehl;L miwapy; ,lk;ngWk;.   

VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis 011-2265000/ 011-2263007 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fs;> head.am@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; 

Kftupapy; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiwntl;) 

ypkpnll;> tpkhdepiya Kfhikj;Jt jiytuplk; ,Ue;J my;yJ www.airport.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;>

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak; - fl;Lehaf;f.

tpiykDf;Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 005/T/2021

Nulhu; kw;Wk; jfty; njhlu;G ikak;> gpJUjyhfiyapy; 
Nfgps; kw;Wk; Mz;nldh gFg;gha;tpAld; ];ngf;l;uk; 

gFg;gha;tp (Cable and Antenna Analyzer with Spectrum 
Analyzer) toq;fy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> Nulhu; 

kw;Wk; jfty; njhlu;G ikak;> gpJUjyhfiyapy; Nfgps; Mz;nldh gFg;gha;tp kw;Wk; ];ngf;l;uk; gFg;gha;tp 

toq;Ftjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj;jug;glhj &gh ehd;fhapuj;J Ie;E}W (&gh 4>500) 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;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;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 01.03.2022 Me; jpfjp 

Kjy; 4.04.2022 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;fis 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;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 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;Jtpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 05.04.2022 Me; jpfjp nrt;tha; 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 ,uz;L ,yl;rj;J mWgjhapuk; 

(&gh 260>000) 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 / 
011-2264102 miog;gjd; %yk; kw;Wk; 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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கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர்

எட்டு வயதுடடய சிறுவனனொருவடன   
பொலியல துஷ்பிர்யொகம் ்ேறனகொணட 66 
வயதுடடய விவொகேொன  இரணடு பிளடளைக-
ளின் தநடத ஒருவடர  திறபபடன னபொலிேொர் 
(21)  டகது னேய்துளளைனர்.

டகது னேய்யபபட்டவர் திறபபடன அலிஸ்-
தொனொய எனும் பிர்தேதடத ்ேர்நதவரொகும்.

பொலியல துஷ்பிர்யொகததுக்குளைொகிய 
சிறுவனின் தொயின் முடறபபொட்டுக்கடேய 
சிறுவன் வழங்கிய வொக்கு மூலததின் மூலமும் 
ேந்தக நேபடர திறபபடன னபொலிேொர் டகது 
னேய்துளளைதுடன் 22 ஆம் திகதி நீதிேன்றத-
தில ஆஜர்படுததிய்பொது  ேந்தக நேபடர  
அடுதத ேொதம் 02 ஆம் திகதி வடர  விளைக்க-
ேறியலில டவக்குேொறு நீதவொன் உததரவிட் -
டொர். ்ேலதிக விேொரடைகடளை திறபபடன 
னபொலிேொர் ்ேறனகொணடு வருகின்றனர்.

08 வயது சிறுவன் 
துஷ்பிரயயோகம்;

னவலிகே தினகரன் நிருபர்

கொலியில அடேநதுளளை 
னதன் ேொகொை ஆட்பதி -
வுத திடைக்களைததினொல 
ஒரு நேொள ்ேடவயின் 
மூலம் தினமும் சுேொர் 200 
்தசிய அடடயொளை அட் -
டடகள விநி்யொகிக்கபபட்டு வருவதொக னதன் ேொகொை ஆட்பதிவுத 
திடைக்களை பிரதி ஆடையொளைர் திருேதி எம். ஏ. என் பங்ேனொயக்க 
னதரிவிததொர். கொலி, ேொததடற, ேறறும் ஹம்பொந்தொட்டட ஆகிய 
மூன்று ேொவட்டங்கடளைச் ்ேர்நதவர்கள இச் ்ேடவகடளைபனபறறு 
வருகின்றனர். இதறகு ்ேலதிகேொக பதுடளை, னேொனரொகடல, இரத-
தினபுரி ேறறும் களுததடற ேொவட்டங்கடளைச் ்ேர்நதவர்களும் இச் 
்ேடவடயப னபறறு வருகின்றனர். 

இம்முடற க.னபொ.த. ேொதொரை தரபபரீட்டேக்குத ்தொறறும் ேொை -
வர்களுக்கொன ்தசிய அடடயொளை அட்டட இது வடர 95 ேதவீதேொ-
்னொருக்கு விநி்யொகிக்கபபட்டுளளைதொகவும் பிரதி ஆடையொளைர் 
்ேலும் னதரிவிததொர்.

தென் மாகாண ஆட்பதிவுத் 
திணணககளத்தில் ஒருநாள்
சேணை ஆரம்பம

66 வயது 
வயயோதிபருக்கு 
விளக்்கமறியல்  நோளோந்தம் 200 அடையோள அடடைகள் விநியயோகம்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll; 

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 092/T/2021

aho;;g;ghzk;> aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;fhd Nkw;ghu;itahsu;> 
njhopy;El;g cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; 

Jg;GuT gzpahsu;fspd; Vw;ghL - 2022/ 2023
2022/ 2023 – aho;g;ghzk;> aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;fhd Nkw;ghu;itahsu;> njhopy;El;g cjtp 

mjpfhup> gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fspd; Vw;ghl;Lf;fhf tpkhd epiyak; 

kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;> jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkw;ghu;itahsu;> njhopy;El;g cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; Jg;GuT 

gzpahsu;fspd; Njit gpd;tUkhW 

njh./ 
,y.

gpupT

gzpaku;j; 

JNthu; 

vz;zpf;if

flikfspd; jd;ik Ntiy Neuq;fs;
xg;ge;jf; 

fhyk;

1 njhopy;El;g 

cjtp mjpfhup 

(TSO)

01 ,yj;jpudpay; kw;Wk; thd;topr; 

nrYj;Jif/ jfty; njhopy;El;gk;/ kpd;/ 
nghwpKiw/ rptpy; nghwpapay; Jiwfspd; 

Nehf;nfy;iyapd; fPo; Kiwikfspd; 

Nritj;jpwd; kw;Wk; Kjy; epiy 

jpUj;jk;/ jLg;G guhkupg;ig cWjp 

nra;jy; kw;Wk; njhiyepiy cjtp 

kw;Wk; njhlu;Gila nghwpapay; 

mjpfhupfspd; jsj; jiyaPL %yk; 

ghJfhg;Gj; NjitfSf;F ,zq;Fjy;  

ehs; xd;Wf;F 8 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs; (Ntiy 

KiwNaL 

mbg;gil – gzp 

khw;wk; xd;wpy; 01 

TSO) 

01 Mz;L

2 gFjp Nju;r;rp 

njhopyhsu;fs;

12 nghJthd njhopyhsu; gzp/ tz;zk; 

g+Rjy;/ fl;Lkhd Ntiy/ Foha; Ntiy/ 
kpd;rhu Ntiy/ ,yF cgfuzq;fs; 

kw;Wk; ,U rf;fu ,Oit ,ae;jpuq;fis 

,af;Fjy;/ epyj;Njhw;w Ntiy

ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 5 

ehl;fs;

01 Mz;L

3 Xl;Leu;fs; 02 Nghf;Ftuj;J ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs;

01 Mz;L

4 Jg;GuT 

gzpahsu;fs;

04 Jg;GuT ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs;

01 Mz;L

5 Nkw;ghu;it 

ahsu;fs;

02 epWtdj;jpd; Njitfspd;gb njhopy;El;g 

cjtp mjpfhup> gFjp Nju;r;rp 

njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; kw;Wk; 

Jg;GuT gzpahsu;fis ifahs;tJ 

Nkw;ghu;itahsupd; nghWg;G vd;gNjhL 

gFjp Nju;r;rp njhopyhsu;fs;> Xl;Leu;fs; 

kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fspd; tUifia 

guhkupg;gJk; Nkw;ghu;itahsupd; 

nghWg;gpd; Xu; mq;fkhFk;. xg;ge;j 

Copau; tuhik aho;g;ghzk; ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd; rPuhd nraw;ghl;Lf;F 

ghjpg;ig Vw;gLj;jhky; ,Ug;gij 

Nkw;ghu;itahsu;fs; cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk;.

ehs; xd;Wf;F 12 

kzp Neuk;/ 
thuj;jpw;F 7 

ehl;fs;

01 Mz;L

tpiykDjhuuhy; toq;fg;gLk; cj;jpNahfg+u;t Nfhupf;if fbjk; xd;Wld; Nru;j;J kPsspf;fg;glhj tpiykD 

fl;lzkhf %thapuj;J Ie;E}W &ghit (&gh 3>500.00) nuhf;fg;gzkhf nrYj;jp fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;> tpepNahf 

rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mtzq;fspy; tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(gpiutl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpd; mYtyfj;jpy; ,Ue;J 2022.03.01 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.03.21 Mk; jpfjp tiu ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 f;F ,ilNa 

tpiykD Mtzq;fis thq;fyhk;. NkYs;s Kftupapy; fl;lzk; ,d;wp guPl;rpg;gjw;fhf tpiykD Mtzq;fs; 

fpilf;fg;ngWk;.  

tpiykDf;fis fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; 

(,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuu;fs; mjpfk; Mu;tk; fhl;Ltjhapd;> mtu;fs; jdpg;gl;l 

Kiwapy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis NkYs;s Kftupf;F ifaspf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; Vw;gJ 2022 khu;r; 22 Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gp.g. 2.00f;Fk; KbTWtNjhL mjd;gpd; 

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 

(gpiutl;) ypkpnll;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpy; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

Neuj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; Kiwahd mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;.

,yq;ifapy; ,aq;FtJk; kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJkhd tq;fp xd;wpdhy; toq;fg;gl;l tq;fp 

cj;juthjj;jpd; tbtj;jpy; xU ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; ,yq;if &ghTf;F (&gh 150>000.00) ,izahd 

NfhUk;NghJ ngwj;jf;f tpiykD gpiz xd;iw tpiykDTld; Nru;j;J tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd 

Nritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;> jiytUf;F nrYj;j Ntz;bajhf rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 khu;r; 10 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,uj;kyhid> nfhOk;G ru;tNjr 

tpkhdepiyak;> Kida fl;blk;> tpkhdepiya jiyik Kfhikahsupd; khehl;L miwapy; ,lk;ngWk;.   

VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis 011-2265000/ 011-2263007 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fs;> head.am@airport.lk vd;w 
kpd;dQ;ry; Kftupapy; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd 

Nritfs; (,yq;if) (gpiutl;) ypkpnll;> tpkhdepiya Kfhikj;Jt jiytuplk; ,Ue;J my;yJ 

www.airport.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH>

tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (gpiwtl;) ypkpnll;>

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak; - fl;Lehaf;f.

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 008/T/2022

gyhyp> aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F
18M Apron Flood Light Masts toq;Fjy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> 

gyhyp> aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F. 18M Apron Flood Light Masts toq;Ftjw;fhf 
tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj;jug;glhj &gh Iahapuk; (5>000.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 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) fk;gdpapd;> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 

01.03.2022Me; jpfjp Kjy; 04.04.2022Me; 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) 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;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;Jtpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.04.05Me; jpfjp nrt;tha; gp.g. 02.00 kzpf;F KbtiltJld; 

cupa tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

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;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; fk;gdpapd; 

Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh %d;W ,yl;rj;J mWgjhapuk; 

(&gh. 360>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) fk;gdpapd;> 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 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 tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if)(jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 072/T/2021

tpsk;gug;gLj;Jk; Nritfs; kw;Wk; nghJ njhlu;ghly; 
Nritfs; toq;Ffpd;w Kftuhz;iknahd;wpd; Nritapidg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; 

tpsk;gug;gLj;Jjy; kw;Wk; nghJ njhlu;ghly;; Kftuhz;iknahd;wpd; Nritapidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Iahapuk; (&gh 5>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;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 

2022.03.01 Me; jpfjp Kjy; 2022.04.04 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;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;Jtpl 

KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.04.05 Me; jpfjp nrt;tha;; 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 ehd;F ,yl;rk; (&gh. 

400>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

tpiyf;Nfs;tpfis Kd;itg;gjw;F Kd;du; RUf;fkhd Kiwapy; njspTgLj;jy;fs; 2022.03.11 Me; jpfjp 

K.g. 9.00 kzpf;F tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> 

Gjpa epu;thff; fl;blj;njhFjpapy; Nfl;Nghu; $lj;jpy; ,lk;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;. 011-2264103 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;.

jtprhsu;>
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp>
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f
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tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if)(jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 051/T/2020

kj;jis> kj;jis uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F 250 KVA 
uf kpd;dpaw;wp kw;Wk; fjpu;fhkk;> fjpu;fhkk; tpLKiw Xa;tfj;jpw;F 
60 KVA uf kpd;dpaw;wpnahd;wpid toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; 

nraYupikaspg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis mioj;jy;;;;;

jtprhsu; tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;ftpdhy; kj;jis uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F 250 KVA uf 
kpd;dpaw;wp kw;Wk; fjpu;fhkk; tpLKiw Xa;tfj;jpw;F 60 KVA uf kpd;dpaw;wpnahd;wpid toq;Fjy;> nghUj;Jjy; 

kw;Wk; nraYupikaspg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh ehd;fhapuj;J Ie;E}W (4>500.00&gh) fhR tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> 

fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhf ,Ug;gJld;> mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;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;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2022.03.01 Me; jpfjp 

Kjy; 2022.04.04 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 gpuptpy; my;yJ vkJ www.airport.lk 
,izaj;jsj;jpD}lhf ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Nfs;tpfs; 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; 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;Jtpl KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.04.05 Me; jpfjp nrt;tha; 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;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf fhrhf &gh %d;W ,yl;rk; (&gh. 300>000.00) ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> 

murhq;f kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; ntspaplg;gl;l tq;fp gpiz Kwp %yk; jtprhsu;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapw;F nrYj;Jk; tifapy; 

rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfs;tp itg;gPl;Lld; njhlu;Gila tpguq;fisj; njspTgLj;jy; 2022.03.15 Me; jpfjp K.g 10.00 ,w;F 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f> Gjpa guhkupg;Gf; fl;blj;jpy; mike;Js;s fye;JiuahLk; 

miwapy; elhj;jg;gLk;.

,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-
2264102 Clhf miog;gjd; %yk;> kpd;dQ;ry; head.scm@airport.lk Clhf jfty;fis tprhupg;gjd %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) (jdpahu;) 

fk;gdp>
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
(,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

ngWif ,yf;fk; : 025/T/2020

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; xU 
tUlfhyj;Jf;F Njitg;gLfpd;w TOWEL DISPENSERS (230 MM. X 
230 MM.) ,w;fhf MULTIFOLD PAPER TOWEL 109, 500 toq;Fjy;

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> xU 

tUlfhyj;Jf;F Njitg;gLfpd;w TOWEL DISPENSERS (230 MM. X 230 MM.) ,w;fhf MULTIFOLD PAPER 
TOWEL 109,500 nghjpfis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh ehd;fhapuk; (4>000.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;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;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;J> gpuptpdhy; 

2022.03.01Me; jpfjp Kjy; 2022.03.21Me; 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;jpd; 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; 2022.03.22 Me; jpfjp nrt;tha; gp.g. 02.00 kzpf;F KbtiltJld; cupa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 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;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; fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; 

tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ,uz;L ,yl;rj;J mWgj;jpuz;lhapuj;J vz;ZhW (&gh 262>800.00) 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 / 011-2264104 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.

tpiykDf;Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 086/T/2021

xUtUl fhyj;Jf;fhf Njapiy toq;Fjy;

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak; - fl;Lehaf;f> nfhOk;G tpkhdepiyak; - ,uj;kyhid> kw;Wk; kj;jis 

- ,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyak;- kj;jis vd;w tpkhdepiyaq;fspd; gad;ghl;bw;fhf khjhe;jk; toq;Fk; 

tifapy; xUtUl fhyj;Jf;fhf Njapiy toq;Ftjw;fhf jifikg; ngw;w tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J 

tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj;jug;glhj &gh ,uz;lhapuj;J Ie;E}W (2>500.00 &gh) fhR 

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp > gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;,fl;Lehaf;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;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;J gpuptpdhy; 2022.03.01 

Me; jpfjp Kjy; 2022.03.21 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; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. NkYk;> tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; mtu;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;Jtpl KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.03.22 Me; jpfjp nrt;tha; gp.g 02.00 kzpf;F KbtiltJld; cupa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 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;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; fk;gdpapd; Njitapd; 

mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh E}w;W ehw;gj;ije;jhapuk; (&gh. 145>000.00) ngWkjp 

tha;e;j tq;fp gpiz Kwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfs;tpfs; gw;wpa njspTgLj;jy;fs; 2022.03.10 Me; jpfjp gp.g 10.00 kzpf;F fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; fk;gdpapd; toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpupT mYtyj;jpy; ,lk;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;. 

011-2264103 / 011-2264105 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

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

tpiyf; Nfs;tp ,yf;fk; : 193/T/2019

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if) (jdpahh;) fk;gdpapd; ghJfhg;G gjtpazpapdUf;F ,U 

tUlq;fSf;fhf (02) rPUilj; Jzpfis toq;Fjy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) fk;gdpapd; ghJfhg;G gjtpazpapdUf;F 

,U tUlq;fSf;fhf (02) rPUilj; Jzpfis toq;Ftjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj;jug;glhj &gh ehd;fhapuk; (4>000.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; 

%yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;> mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W 

rku;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;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 

2022.03.01Me; jpfjp Kjy; 2022.03.21Me; 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;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;Jtpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.03.22 Me; jpfjp nrt;tha; gp.g. 02.00 kzpf;F KbtiltJld; cupa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 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;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; fk;gdpapd; 

Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ,uz;L ,yl;rj;J ,Ugj;ije;jhapuk; 

(&gh 225>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 / 011-2264102 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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tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
(,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

ngWif ,yf;fk; : 052/T/2021

,uk;kyhid tpkhd epiyaj;jpd; (Colombo Airport) tpkhdq;fs; 
epWj;Jkplj;jpid (Hanger) II rPuikg;gjw;fhf tpiyf; Nfs;tpfis 

mioj;jy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahh;) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> 

,uj;kyhid tpkhd epiyaj;jpd; tpkhdq;fs; epWj;Jkplj;jpid II (Hanger) rPuikg;gjw;fhf 

tpiyf; Nfs;tpfis miog;gjw;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jifikfis nfhz;l tpiyf; 

Nfs;tpahsh;fsplkpUe;J Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf; Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. ,t; xg;ge;jk; 

njhlf;f NjjpapypUe;J mWgJ ehl;fSf;Fs; (60) epiwT nra;jy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;; ,e;j jhgdj;jpy; ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l xg;ge;j ngau; gl;baypy; ngau; 

cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fis> 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; (guhkupg;G) gpuptpd; fpisj; jiytu; Clhf : 011-2264700/011-2264704 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fq;fis miog;gjd; %yk;; ngw;Wf;nfhs;sKbAk;.

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J (njhiyNgrp ,yf;fq;fs; : 011-2264103 / 2264102) tpiyf;Nfs;tp 

fl;lzkhf jpUg;gpr; nrYj;jg;glhj &gh 4>000.00 (ehd;fhapuk; khj;jpuk;) fhrhf nrYj;Jtjd; %yk; 

Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtz ,izf;Nfhg;gpid nfhs;tdT 

nra;;Jnfhs;s KbAk;. ,t; tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs;> 2022.03.01Me; jpfjp Kjy; 2022.03.28 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; ntspaplg;gLk;. ,f;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; Nkw;Fwpg;gpl;l 

tpyhrj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

jtprhsu;> ngWiff; FO ,yf;fk; 2> toq;fy;;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f rh;tNjr 

tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w Kftupf;F Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l ngWif Mtzq;fs; 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> 2022.03.29 Me; jpfjp gp.g. 02.00 kzpf;F mf;fhy mtfhrk; KbtilAk;. 

mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpw;Fupa tpiyf;Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

jhgdj;jpdhy; ntspaplg;gLfpd;w &gh 150>000.00 (&gh Ehw;W Ik;gjhapuk; khj;jpuk;) ngWkjpahd 

gpizKwp my;yJ gz itg;Gr; rPl;L tpiyf;Nfs;tpAld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Muk;g tpiyf;Nfs;tp njhlu;ghd $l;lk; 2022.03.10Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F fl;Lehaf;f 

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> ,uj;kyhid tpkhdepiyaj;jpd; fUj;juq;Ffs; miwapy; 

eilngWtJld; tpiyf;Nfs;tpahsu; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpnahUtUf;F 

gq;Nfw;f 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 tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 043/T/2021

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jhgd rpd;dk; kw;Wk; ,yq;if 

tpkhdepiyaq;fspy; rpd;dq;fis kPs tbtikj;jy;

(REDESIGNING OF AASL CORPORATE LOGO AND AIRPORT LOGOS)
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jhgd rpd;dk; kw;Wk; 

,yq;if tpkhdepiyaq;fspy; rpd;dq;fis kPs tbtikg;gjw;fhf tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd 

Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh ,uz;lhapuk; (2>000.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya 

kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; 

mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;> 

mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;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;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;J gpuptpdhy; 2022.03.01 Me; jpfjp Kjy; 

2022.04.04 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;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; 2022.04.05 

Me; jpfjp nrt;tha;; 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;tpAld; njhlu;Gila tpguq;fisj; njspTgLj;jy;fs;; 2022.03.15 Me; jpfjp K.g 9.00 kzpf;F fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) fk;gdpapd;> mike;Js;s Gjpa epu;thf fl;blj;jpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilg;ngWk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> murhq;f kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w 

tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdpapw;F nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ,uz;L ,yl;rk; (&gh. 200>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 / 011-2264102 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

tpiykDf;Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 003/T/2022

kj;jis ,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F 

gpuNtrpf;Fk; tPjpapd; ,UkUq;fpYk; 

tiyg;gpd;dYldhd Ntyp (chain-link) mikg;gjw;fhf 

tpiyf;Nfs;tpfis mioj;jy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy;> kj;jis 

,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhd epiyaj;jjpw;F gpuNtrpf;Fk; tPjpapd; ,U kUq;fpYk; tiyg;gpd;dYldhd Ntyp 

(chain-link) mikg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis miog;gjw;fhf jifik kw;Wk; jFjpngw;w 

tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. ,e;j xg;ge;jk; 

Muk;gpj;J mWgJ ehl;fSf;Fs; (60) epiwT nra;ag;gl Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu; ,e;j jhgdj;jpy; ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l xg;ge;j ngau; gl;baypy; ngau; 

cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk; ,e;j tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; fl;bl 

epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) C8 juj;jpy; my;yJ mjw;F cau; juj;jpy; gjpT 

nra;j> Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd mDgtKs;s xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J (njhiyNgrp ,yf;fq;fs; : 011-2264103 / 2264102) tpiyf;Nfs;tp fl;lzkhf 

jpUg;gpr; nrYj;jg;glhj &gh 2,500.00 (&gh ,uz;lhapuj;J Ie;EhW khj;jpuk;) fhrhf nrYj;Jtjd; %yk; 

Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;;Jnfhs;s KbAk;. 

,t; tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs;> 2022.03.01 Me; jpfjp Kjy; 2022.03.28 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; ntspaplg;gLk;. 

,f;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzkpd;wp ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdj;jpdhy; 

ntspaplg;gLfpd;w &gh 100>000.00 (&gh xU ,yl;rk;) ngWkjpahd gpizKwp> tpiyf;Nfs;tpAld; rku;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

jtprhsu;> ngWiff; FO ,yf;fk; 2> toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya 

kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f rHtNjr tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;f 

vd;w Kftupf;F Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l ngWif Mtzq;fs; rku;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> 2022.03.29 Me; jpfjp 

gp.g. 02.00 kzpf;F mf;fhy mtfhrk; KbtilAk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpw;Fupa tpiyf;Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

Muk;g tpiyf;Nfs;tp Fwpj;j $l;lk; 2022.03.10 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F kj;jis ,uh[gf;\ ru;tNjr 

tpkhd epiyaj;jpd; nghwpapayhsu; mYtyfj;jpy; eilngWtJld; tpiyf;Nfs;tpahsu; my;yJ mtu;fspd; 

mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpf;F gq;Nfw;f KbAk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fis> 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; (guhkupg;G) 

gpuptpd;> fpisj; jiytu; Clhf 011-2264700/ 011-2264704 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;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

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if)(jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 118/T/2020

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; 
neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtp (CCTV) ,w;fhf VMS kw;Wk; 

Server toq;Fjy;.

(SUPPLY OF VMS AND SERVER FOR CCTV AT BIA, KATUNAYAKE)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; jtprhsuhy; fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtpf;fhf (CCTV) VMS kw;Wk; Server 
toq;Ftjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh %thapuj;J Ie;E}W (3>500.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> 

fl;Lehaf;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;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; 2022.03.01 Me; jpfjp 

Kjy; 2022.03.28 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;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;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; 2022.03.29 Me; jpfjp nrt;tha;; 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 xU ,yl;rj;J Mwhapuk; (&gh. 

106>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;> 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) (jdpahu;) fk;gdp>
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f
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2022 க்பபரவரி 28 திஙைடகிழகம

 திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர் 

யோழப்போணம் துலையப்போ விலை-
யோட்டைங்கில் இ்டம்்பற்ற மோ�ோண 
அணி�ளுக்கு இல்டயிைோன சுதந்திை 
கிணண �ோல்பந்து சுறறுத் ்தோ்டரின் 
இைண்டோவது அலையிறுதியின் 
முதல் �ட்டப் கபோடடியில் (1st leg) 
வ்ட மோ�ோண வீைர்�ள் கிழக்கு மோ�ோ-
ணத்லத 1-0 என்்ற க�ோல் �ணக்கில் 
வீழத்தியுள்ைனர்.

இதறகு முன்னர் இ்டம்்பற்ற லீக் 
சுறறின் நில்றவில் வ்ட மோ�ோண அணி 
7 கபோடடி�ளில் 3 ்வறறி�ள் மறறும் 
4 சமநிலையோன முடிவு�ளு்டன் 13 
புள்ளி�லைப் ்பறறு தைப்படுத்தலில் 
இைண்டோவது இ்டத்லதப் ்பற்றது. 
கிழக்கு மோ�ோண அணி 7 கபோடடி�-
ளில் 2 ்வறறி�ள் மறறும் 5 சமநிலை-
யோன முடிவு�ளு்டன் தைப்படுத்தலில் 
மூன்்றோம் இ்டத்லத ் பற்றது.

இந்த இைணடு அணி�ளும் லீக் சுறறு 
நில்றவுவலை எந்த்வோரு கதோல்விலய-
யும் சந்திக்�ோமல் அலையிறுதிக்கு ்தரி-
வோகியிருந்தலம குறிப்பி்டத்தக்�து.

 கிழக்கு மோ�ோண அணியின் பயிற-
றுவிப்போைர் ்மோஹமட ரூமி மூைம் 
இந்தப் கபோடடியின் முதல் போதியி-
கைகய அணியில் இைணடு வீைர்�ள் 
மோற்றம் ் சயயப்பட்டனர்.

 முதல் போதியில் வ்டக்கு வீைர்�ள் 
அதி� ஆதிக்�ம் ்சலுத்திய கபோதும் 
எந்த்வோரு அணியினைோலும் 
க�ோல்�ள் எதலனயும் ்ப்ற முடியோ-
மல் கபோனது. பின்னர் ்தோ்டர்ந்த 
இைண்டோம் போதி ஆட்டத்திலும் 70 

நிமி்டங்�ள் வலை க�ோல்�ள் எதுவும் 
்ப்றப்ப்டோத நிலையில் ஆட்டத்தின் 
75ஆவது நிமி்டத்தில் வ்ட மோ�ோண 
அணியின் தலைவர் மரியதோஸ் 
நிதர்சன் லமதோனத்தின் மத்தியில் 
இருந்து எதிைணியின் க�ோல் திலசலய 
க�ோக்கி ்சலுத்திய பந்துப் பரிமோற்றத்-
லதப் ்பற்ற இைம் வீைர் �ணணன் 
கதனுஷன் பந்லத முன்கனோக்கி எடுத்-
துச் ்சன்று க�ோல் �ோப்போைர் முர்ஷி-
லதயும் தோணடி பந்லத �ம்பங்�ளுக்-
குள் ் சலுத்தினோர்.

இந்த க�ோலின்கபோது கிழக்கு 
மோ�ோண பின்�ை வீைர்�ள் முன்-
கனோக்கி வந்தலம கதனுஷனுக்கு சோத�-
மோ� அலமந்தது.

 அதன் பின்னர் கபோடடி முடிவுவலை 
க�ோல்�ள் எதுவும் ்ப்றப்ப்டோலமயி-
னோல், ஆட்ட நில்றவில் வ்ட மோ�ோண 
அணி 1--0 என ்வறறி ்பற்றது. 
எனகவ, கிழக்கு மோ�ோணம் இந்த 
்தோ்டரில் தமது முதல் கதோல்விலய 
சந்தித்தது.

இந்நிலையில் இைணடு அணி�-
ளுக்கும் இல்டயிைோன இைண்டோம் 
�ட்ட அலையிறுதி, கிழக்கு மோ�ோண 
அணியின் ்சோந்த லமதோனமோன 
மட்டக்�ைப்பு ்வபர் அைங்கில் 
�ோலை முதைோம் தி�தி இ்டம்்ப்ற-
வுள்ைது.

்தன் மோ�ோணத்லத 
வீழத்திய சப்ை�முவ

மோ�ோண அணி�ளுக்கு இல்டயி -
ைோன சுதந்திை கிணண �ோல்பந்து 

சுறறுத் ்தோ்டரின் முதல் அலை -
யிறுதியின் முதல் �ட்டப் கபோட -
டியில் (1st leg) சப்ை�முவ அணி 
்தன் மோ�ோண அணிலய 1--0 
என்்ற க�ோல்�ள் �ணக்கில் ்வறறி 
்பற்றது.

இதறகு முன்னர் இ்டம்்பற்ற 
லீக் சுறறின் நில்றவில் 7 கபோடடி -
�ளில் 5 ்வறறி�ள் மறறும் 2 சம -
நிலையோன முடிவு�ளு்டன் 17 புள் -
ளி�லைப் ்பற்ற சப்ை�முவ அணி 
தைப்படுத்தலில் முதல் இ்டத்லதப் 
்பறறு அலையிறுதிக்கு ்தரிவோ -
கியது. அகதகபோன்று, 7 கபோட -
டி�ளில் 3 ்வறறி�ள், 2 சமநி -
லையோன முடிவு�ள் மறறும் 2 
கதோல்வி�ளு்டன் 11 புள்ளி�லைப் 
்பற்ற ்தன் மோ�ோண அணி �ோன் -
�ோவது அணியோ� அலையிறுதிக்கு 
்தரிவோகியது.

இந்நிலையில் ்வள்ளிக்கி -
ழலம (25) �ோலி மோவட்ட விலை -
யோடடு ்தோகுதி லமதோனத்தில் 
இ்டம்்பற்ற இந்தப் கபோடடியின் 
ஆைம்ப நிமி்டங்�ளில் இரு அணி -
�ளும் தடுமோற்றலத எதிர்்�ோண -
்டன.

 மலழயின் �ோைணமோ� 
லமதோனம் வழுக்கும் தன்லம 
்�ோண்டதோ� இருந்தலம வீைர்� -
ளுக்கு சிைமத்லத ஏறபடுத்தியது.

பின்னர் இரு அணி�ளும் ஒரு 
நிலைக்கு வந்து க�ோலுக்�ோன 
முயறசி�லை கமற்�ோண்டோ -
லும் பின்�ை வீைர்�லைத் தோணடி 

பந்லத க�ோலுக்குள் ்சலுத்து -
வதில் இரு அணி�ளும் சவோல் 
�ண்டது.

 இந்த ்தோ்டர் முழுவதும் பிை -
�ோசித்து வரும் சப்ை�முவ அணித் 
தலைவர் ்மோஹமட சிபோலன, 
்தன் மோ�ோண வீைர் விகும் அவிஷ� 
சி்றந்த முல்றயில் தடுத்து ஆடியலம -
யினோல் சப்ை�முவ அணிக்கு வோயப் -
புக்�லை ஏறபடுத்துவது சிைமமோ� 
இருந்தது. இதனோல் முதல் போதி 
க�ோல்�ள் எதுவும் இன்றி நில்றவ -
ல்டந்தது. ்தோ்டர்ந்த இைண்டோம் 
போதி ஆட்டத்தில் 60ஆவது நிமி்டத் -
தில் எதிைணியின் க�ோல் எல்லைக்கு 
்வளியில் இருந்து தன்னி்டம் வந்த 
பந்லத சிபோன் முஷபிக்கி்டம் தடடி -
வி்ட, முஷபிக் பின்�ை வீைர்�லைத் 
தோணடி எடுத்துச் ்சன்்ற பந்லத 
க�ோலுக்குள் ்சலுத்தி கபோடடியின் 
முதல் க�ோலைப் ்பற்றோர்.

்தன் மோ�ோணத்தின் அனுபவ 
வீைர்�ைோன சுபுன் தனஞசய மறறும் 
தரிந்து தனுஷ� ஆகிகயோர் கபோட -
டியில் தமது முதல் க�ோலுக்�ோன 
முயறசி�லை ்தோ்டர்ந்து கமற -
்�ோண்ட கபோதும் அந்த முயறசி�ள் 
்வறறியளிக்�வில்லை.  கபோடடி 
நில்றவில் முதல் �ட்ட அலையிறு-
திலய 1--0 என ்வறறி ்�ோண்ட 
சபை�முவ அணியினர் இைண்டோம் 
�ட்ட அலையிறுதியில் தமது ்சோந்த 
லமதோனமோன இைத்தினபுரி சீ்வலி 
அைங்கில் இைண்டோம் தி�தி �ைம் 
�ோணவுள்ைனர்.

சுதந்திர கிண்ண கால்பந்து சுற்றுத் ததாடர்

துரையப்பா அைங்கில் கிழக்கு வீைர்கரை 
வீழ்த்திய வட மபா்கபாண அணி

இலங்கை உ்ைபநைதாட்ட அணி வீரர்
்டக்ஸன் மதா்லதீவில் மரணம்

(மோளில�க்�ோடு குறூப் நிருபர்)

 இைங்ல� உலதப்பந்தோட்ட 
அணி வீைரும் மோலைதீவின் 
�ழ� அணி வீைருமோன பியூஸ் -
ைஸ் மோலைதீவில் உயிரிழந் -
துள்ைோர்.

மன்னோர் மோவட்டத்லத 
கசர்ந்த ்டக்்ஸன் பியூஸ்ைஸ் 
என்பவகை �்டந்த சனிக்கிழலம 
இவவோறு உயிரிழந்துள்ைோர்.

மன்னோர் புனித சகவரியோர் 
ஆண�ள் கதசிய போ்டசோ -
லையில் �ல்வி �ற்ற இவர். 
போ்டசோலை �ோைத்தில் உலதபந் -
தோட்ட மத்திய �ைத்தில்  தடுப் -
போட்ட நுடபத்து்டன் விலையோ -
டும் சி்றந்த வீைைோ� இருந்தோர்.

இைங்ல� அணியின் கதசிய 
அணியில் இ்டம்பிடித்த இவர், 
�ோறபந்து உை� கிணண க�ோப் -

லபக்�ோன (FIFA World Cup) 
தகுதி�ோண கபோடடியில் 
இைங்ல� கதசிய அணியில் பங் -
க�றறு சி்றப்போன ஆட்டத்லத 
்வளிப்படுத்தியிருந்தோர்.

அகத க�ைம் இைங்ல� 
கதசிய அணியில் சி்றந்த பின் 
�ை வீைைோ�வும் விைங்கினோர்.  
�்டந்த ஆணடு இ்டம்்பற்ற 
SAFF �ோல்பந்தோட்ட சுறறுப் -
கபோடடியில், இந்திய அணியு -
்டனோன கபோடடியில் சி்றந்த 
வீைருக்�ோன விருந்திலன ்பற -
றுக்்�ோண்டோர். அந்த கபோடடி 
சமநிலையில் முடிவல்டந்தி -
ருந்தது. இவவரு்டத்திற�ோன 
மி� பிைபைமோன வீைருக்�ோ� 
இ்டம் ்பற்ற �ருத்து �ணிப் -
பில் இைண்டோவது வீைைோ� 
பியூஸ்ைஸ் ்தரிவு ்சயயப்பட -
டிருந்தோர்.

ேவாக்ைஸ் யூனிேனின் வரு்டாந்த விக்ளோடடுப ே்பாடடியும, ்பரிசளிபபு நிைழ்வும  மார்ச் 
மா்தம மு்தல் வாரத்தில் நக்டக்பறவுள்ளது. யூனிேனின் ்தக�வர் எம.எச்.கஜயினுதீன் 
்தக�கமயில் அக்ைகரப்பற்று நீர் பூஙைா வ்ளாைத்தில் நக்டக்பறவுள்ள இந நிைழ்வில் 
யூனிேனின் அஙைத்்தர்ைள ஆண்,க்பண் என இரு ்பா�ரும ை�நது கைாள்ளவுள்ளனர்.
ே்பாடடி நிைழ்வுைளில் ை�நது கைாளளும அஙைத்்தவர்ைளுக்ைான விண்்ணப்ப்படிவத்-
திகன அகமபபின் ்தக�வரினால் வழஙைப்படடு வருவது்டன் கவற்றி க்பறும ே்பாடடி-
ோ்ளர்ைளுக்கு கவகுமதிோன ்பரிசுல்ைளும வழஙைப்ப்டவுள்ள்தாை கசே�ா்ளர் எம.எப.
நளீர் க்தரிவித்்தார்.  (போைமுலன தின�ைன் நிருபர்)

நுவ்ைலியோ பிைகதச சலபக்குறிய 
�ந்தப்பலை ��ரில் 79இைடசம் 
ரூபோய ்சைவில் �டடு்டல்,உ்டற 
பயிறசி நிலையம் சம்பூர்வதோயபூர்-
வமோ� (26.02.2022) �ோலை தி்றந்து 
லவக்�ப்பட்டது.

 ஜனோதிபதி மறறும் பிைதமர் 
மஹிந்த ைோஜபக்க்ஷ ஆகிகயோரின் 
்சௌபோக்கியோ க�ோக்கு எனும் 
கவலைத்திட்டத்தின் கீழ நுவ்ை-
லியோ பிைகதச சலபயின் தவிசோைர் 
கவலு கயோ�ைோஜியின் கவணடுக�ோ-
ளுக்கு அலமய அைசோங்� மறறும் 

உள்ளூைோடசி மன்்றங்�ளுக்�ோன 
அலமச்சர் ஜனக்�பண்டோை ்தன்-
னக�ோன், மத்திய மோ�ோண ஆளு�ர் 
சட்டத்தைணி ைலித் யூ �மக�யின் 
அனுமதியு்டன்,கதோட்ட வீ்டலமப்பு 
மறறும் சமூதோய உட�ட்டலமப்பு 
இைோஜோங்� அலமச்சர் ஜீவன் 
்தோண்டமோன் மறறும் நுவ்ைலியோ 
மோவட்ட போைோளுமன்்ற உறுப்பின -
ைோன எம்.ைோகமஸ்வைன் ஆகிகயோ-
ரின் ஆகைோசலனக்கு அலமய இந்த 
உ்டல்�டடு,மறறும் உ்டற பயிறசி 
நிலையம் தி்றந்து லவக்�ப்பட்டது.

நுவ்ைலியோ பிைகதச சலபயின் 
அதி�ோைத்திறகுடபட்ட �ந்தப்பலை 
��ரில் அலமந்துள்ை சனசமூ� 
நிலையத்திலன மீள் புனர்நிர்மோனம் 
்சயது அதில் இப்பயிறசி நிலையம் 
அலமக்�ப்படடு  தி்றப்புவிழோ ்சய -
துலவக்�ப்பட்டது.

இதன் கபோது இ்டம்்பற்ற நி�ழ -
வில் கதோட்ட வீ்டலமப்பு மறறும் 
சமூதோய அபிவிருத்தி இைோஜோங்� 
அலமச்சர் ஜீவன் ்தோண்டமோன், -
போைோளுமன்்ற உறுப்பினர் மருது -
போணடி ைோகமஸ்வைன், மத்திய 

மோ�ோண உள்ளூைோடசி சலப�ளின் 
உதவி ஆலணயோைர் பிைபோத் �ோரிய -
வசம், முன்னோல் மத்திய மோ�ோண 
சலப உறுப்பினர் பழனி சக்திகவல், -
நுவ்ைலியோ மோவட்ட சிகைஸ்்ட 
்போலிஸ் அத்தியடச�ர் புத்தி யூ 
உடு�ம சூரிய, ்�ோட்டக்�லை 
பிைகதச சலப தலைவர் ைோஜோமணி 
பிைசோத், உடப்ட நுவ்ைலியோ 
பிைகதச சலப உறுப்பினர்�ள் மறறும் 
முக்கியஸ்தர்�ள் பைரு்டன் ்போது 
மக்�ளும் �ைந்து ்�ோண்டலம 
குறிப்பி்டத்தக்�து.

கந்தப்பளை நகரில 79 இலட்சம் ரூ்பா 
த்சலவில கடடுடல, உடற் ்பயிற்சி நிளலயம் 
இரதாஜதாஙகை அ்மச்சர் ஜீவன் தைதாண்டமதானதால் திறப்பு 

(�ோலைதீவு குறூப் நிருபர் )

அம்போல்ற மோவட்ட உள்ளூைோடசி 
மன்்றங்�ளுக்கில்டயிைோன விலை -
யோடடு  விழோவின்  உத்திகயோ�பூர்வ  
ஆைம்ப விழோ அம்போல்ற ்சனைத் 
கசோமைத்ன விலையோடடுத் ்தோகுதி-
யில் (26)இ்டம்்பற்றது.

அம்போல்ற மோவட்ட  பிைோந்திய 
உள்ளுைோடசி உதவி ஆலணயோைர் 
�மல் ்�த்மினி தலைலமயில் கதசி -
யக்்�ோடிகயற்றலு்டன் விலையோட-
டுப்கபோடடி�ள் ஆைம்பமோகியது. 

உள்ளுைோடசி சலப�ளில் பணியோற-
றும் உத்திகயோ�த்தர்�ள் ஊழியர்�ள் 
இப்கபோடடி�ளில் பங்க�ற்றனர்.

இதில்,  திருக�ோணமலை 
மோவட்ட  பிைோந்திய உள்ளுைோடசி 
உதவி ஆலணயோைர் ைக்மோல் ்தன்-
னக்க�ோன், ��ை சலப, பிைகதச சலப-
�ளின் தலைவர்�ள், ்சயைோைர்�ள், 
உறுப்பினர்�ள், உத்திகயோ�த்தர்�ள், 
ஊழியர்�ள், பிைோந்திய உள்ளுைோடசி 
உதவி ஆலணயோைர் அலுவை� உத்-
திகயோ�த்தர்�ள் உள்ளிட்ட பைர் 
�ைந்து ்�ோண்டனர்.

அம்பதா்ற மதாவட்ட உள்ளூரதாடசி 
மன்றஙகைளுககி்்டயிலதான வி்ையதாடடு  விழதா

்சதாயநைமருதில் ்சர்வதை்ச அைவில் ்சதாதிதைவர்கைளுககு மகு்டம் சூடடிய த�தாலி ஹீதரதாஸ்
மோளில�க்�ோடு குறூப் நிருபர் 

சோயந்தமருது கஹோலி ஹீகைோஸ் விலை-
யோடடு �ழ� 20வது வரு்டோந்த ்போதுக்-
கூட்டமும் சர்வகதச அைவில் சோதலன 
பல்டத்த �ழ� வீைர்�லை ்�ௌைவிக்கும் 
நி�ழவும் மறறும் சோயந்தமருது பிமோ 
விலையோடடு �ழ� 10வது ஆணடு நில்றவு 
நி�ழவும் சோயந்தமருது கஹோலி ஹீகைோஸ் 
விலையோடடு �ழ�த்தலைவர் ஆசிரியர் 
ஏ. ஆதம்போவோ தலைலமயில் �ல்முலன 

தனியோர் விடுதியில் (26) இைவு �ல்ட்பற-
்றது.

இந்நி�ழவில் சர்வகதச உலதபந்தோட்ட 
சம்கமைனம் மறறும் சர்வகதச �டுவைோ� 
்தரிவோகி பணியோறறிவரும் விலையோடடு 
பயிறறுவிப்போைர் ஏ.எம். ஜப்ைோன்,  சர்வ-
கதச உலதபந்தோட்ட �டுவைோ� பணியோறறி-
வரும் கதசிய ஒலிம்பிக் குழுவின் உறுப்பி-
னரும், இைங்ல� பூப்பந்தோட்ட சம்கமைன 
உதவிப் ் போதுச்்சயைோைருமோன ஆசிரியர் 
அலியோர் லபசர், கதசிய Tchoukball அணி 

வீைரும், Tchoukball சர்வகதச கபோடடியின் 
்வண�ை பதக்� ்வறறியோைருமோன 
ஆசிரியர் எம்.லவ.எம். ்றக்கிப் ஆகிகயோர் 
போைோடடி ் �ௌைவிக்�ப்பட்டனர்.

இந்நி�ழவில் ்ஹோலி ஹீகைோஸ் 
விலையோடடுக்�ழ� கபோஷ�ரும், அதியு-
யர் நிர்வோ� குழுவின் உறுப்பினருமோன 
மோளில�க்�ோடு- சோயந்தமருது வர்த்த� 
சங்� தலைவர் �ைோநிதி எம்.எஸ்.எம். 
முபோைக், சோயந்தமருது கஹோலி ஹீகைோஸ் 
விலையோடடு �ழ�ம் மறறும் பிமோ விலை-

யோடடு �ழ�த்தின் உயர்பீ்டத்தினர் மறறும் 
நிர்வோகி�ள், பிைகதசத்தின் முன்னணி �ழ-
�ங்�ளின் முக்கிய நிர்வோகி�ள், பிைகதச 
முக்கியஸ்தர்�ள் எனப்பைரும் �ைந்து 
்�ோண்டனர். இதன்கபோது சோயந்தமருது 
கஹோலி ஹீகைோஸ் விலையோடடு �ழ� 
உலதபந்தோட்ட அணியின் சீருல்டயும், 
சோயந்தமருது பிமோ விலையோடடு �ழ� 
கிரிக்்�ட அணியின் �ழ� சீருல்டயும் 
அறிமு�ம் ்சயது லவக்�ப்பட்டது குறிப்-
பி்டத்தக்�து.
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd epjpf; $w;Wfs;

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp> ,y. 265> Nthl; ,lk;> nfhOk;G-07.

2021 brk;gH 31Mk; jpfjpad;Ws;sthwhd epjp epiyikfs; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiw

 fhyk;

31/12/2021,y; 
cs;sthW

Kd;ida 

fhyk;;

31/12/2020,y; 
cs;sthW

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 64,001 105,548 
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjpfs; -   -   
tq;fpapYs;s ,Ug;G 4,710,263 4,734,648 
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   
fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpr; nrhj;Jf;fs;

 - fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 1,356,677 2,068,720 
 - fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs; 1,282,461 779,708 
Vida tphpthd tUkhdk;; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l 

epjpapay; Mjdq;fs;
-   303,806 

,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l epjpapay; 

Mjdq;fs;
165,196 138,011 

Jizf; fk;gdpfspy; KjyPLfs; -   -   
,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspy; KjyPLfs; -   -   
Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 896,785 875,771 
Mjd gad;ghl;L chpikfs; 2,493 5,980 
Mjd KjyPLfs; 210,577 237,077 
ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs; 669 216 
gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs; -   -   
Vida nrhj;Jf;fs; 15,716 16,231 
nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 8,704,836 9,265,716 
nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;baitfs; 100 391 
Mf;f epjpapay; fUtpfs; -   -   
,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs; -   -   
 - epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;lJ

 - epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;lJ

fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpg; nghWg;Gfs;

 - thbf;ifahsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 764,664 1,077,085 
 - Vida fld;ghLfSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 319,244 575,874 
Fj;jif nghWg;Gfs; 3,188 6,734 
toq;fpa fld; gj;jpuq;fs; 89,558 134,526 
,isg;ghwy; eyd;Ghpfs; 41,652 29,530 
eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs; 318,727 363,667 
gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs; 1,939 995 
Vida Vw;ghLfs; -   -   
Vida nghWg;Gfs; 358,760 547,065 
Jiz epWtdq;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait -   -   
nkhj;jg; nghWg;Gfs; 1,897,832 2,735,867 
gq;Fhpik

mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk; 3,805,290 3,805,290 
epajpr; rl;l xJf;f epjpak; 266,507 253,750 
V.tp.t. xJf;fk; 66,941 39,756 
gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha; 3,938,822 3,690,116 
Vida xJf;fq;fs; (1,270,557) (1,259,063)
gq;Fjhuh;fSf;fhd nkhj;j chpik 6,807,004 6,529,849 
fl;Lg;ghlw;w <LghL -   -   
nkhj;j gq;Fhpik 6,807,004 6,529,849 
nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs; 8,704,836 9,265,716 
vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 4,542 34,020 
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

                 nkhj;j Copah;fspd; vz;zpf;if 106 107 

                 fpisfspd; vz;zpf;if 4 4 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 
fhyk;

01-01-2021     

Kjy; 

31-12-2021

tiu

Kd;ida 
fhyk;;

01-01-2020     

Kjy;            

31-12-2020

tiu

tl;b tUkhdk; 602,160 789,309 
tl;br; nrytpdq;fs; (55,207) (75,574)
Njwpa tl;b tUkhdk; 546,953 713,735 
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 2,133 4,137 
fl;lzk; kw;Wk; juFr; nrytpdq;fs; (49) (271)
Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 2,085 3,867 
tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   
,yhgk; my;yJ el;lk; %ykhf tbtikf;fg;gl;l epjpapay; 

fUtpfspypUe;jhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   
Njwpa Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 73,699 82,055 
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk; 622,736 799,657 
ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs; 76,073 (59,184)
Njwpa nraw;ghl;L tUkhdk; 698,809 740,473 
Mszpr; nryTfs; (219,766) (157,380)
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdTfs; (9,300) (11,170)
Vida nrytpdq;fs; (69,749) (76,377)
epjpapay; Nritfs; kPjhd VAT thpf;F Kd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; / 
(el;lk;)

399,994 495,545 

epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.Nr.thp (VAT) (69,763) (80,204)
VAT  thpf;Fg; gpd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; / (el;lk;) 330,231 415,341 
,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk; -   -   
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 330,231 415,341 
tUkhd thpr; nrytpdq;fs; (75,086) (140,285)
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 255,145 275,057 
gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:

gq;Fhpikahsh;fs; 255,145 275,057 
xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ,yhgk; 31 34 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

01-01-2021     

Kjy; 

31-12-2021

tiu

01-01-2020     

Kjy;            

31-12-2020

tiu

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 255,145 275,057

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs;

ntspehl;L nraw;ghl;L nkhopngah;g;G kPjhd ghpkhw;wy; tpj;jpahrk;

fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk; / (el;lk;)

fld; fUtpfspYs;s KjyPLfs; kPjhd Njwpa ,yhgk; / (el;lk;)

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;lit

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; cs;s fld; 

fUtpfs;

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;gl;l Vida tphpthd tUkhd 

tplaq;fs; rk;ge;jkhdit 

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs;

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l 

gq;Filik fUtpfspd; KjyPLfs; kPjhd epahag; ngWkjpapd; khw;wk; 27,184 1,372

,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

tbtikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs; kPJ tq;fpapd; 

nrhe;j fld; ,lh;fhg;gpy; gfph;e;jspf;fg;gl;l epahag; ngWkjpapd; khw;wk;

eyd;Ghpj; jpl;lq;fs; rhh;e;jit kPjhd cz;ikahd ,yhgk; / (el;lk;) (5,174) 1,469

Kd;ia Copah;fspd; ,isg;ghw;W eyd;Ghpapd; kPs; kjpg;gPLfs;

Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk; 439,106

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;glhj Vida tphpthd tUkhd 

tplaq;fs; rk;ge;jkhdit

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy; 22,010 441,947

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk; 277,155 717,004

2021 brk;gH 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;Fhpa gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W

  Mapuk; &gha;fspy;
$wg;gl;l %yjdk; / 
xJf;fg;gl;l %yjdk;

xJf;fq;fs;

nkhj;jk;

fl;Lg; 

ghlw;w 

tl;b

nkhj;j 

gq;Fhpik
 rhjhuz 

gq;Ffs;

xJf;fg; 
gl;l 

%yjdk;

epajpfs; 
rl;l xJf;f 

epjp

V.tp.t. 
xJf;fk;

kPs; 
kjpg;gPl;L 
xJf;fk;

gpbj;J 
itf;fg;gl;l 
tUtha;

Vida 
xJf;fq;fs;

01/01/2021 md;Ws;sthwhd kPjp 820,446  2,984,844 253,750 39,756        907,127 3,690,115 (2,166,190) 6,529,849            -     6,529,849 

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;         

gUtj;jpw;fhd ,yhgk; / (el;lk;) -   -   -   -   -   255,145 -   255,145 -   255,145 

Vida gue;jstpyhd tUkhdk; (Njwpa thpapy;) -   -   -   27,184 -   (5,174)  22,010 -   22,010

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk; -   -   -   27,184 -   249,971 -   277,155 -   277,155

gq;Filikahsh;fSldhd ghpth;j;jid/ 
Neubahf gq;Filikapy; mq;fPfhpf;fg;gLfpd;wd.

toq;fpa gq;Ffs; / xJf;fg;gl;l %yjdj;jpd; mjpfhpg;G  -   -    -   -   -   -   -   -   

gad;gLj;jg;gl;l gfph;T tpUg;gq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

toq;fg;gl;l Nghd]; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

toq;fg;gl;l chpkq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   

fhyg;gFjpapy; khw;wg;gl;l xJf;fq;fs; -   -   12,757 -   -   (12,757 ) -   -   -   -   

gq;Filikahsh;fSf;fhd gq;fpyhgk;                             
-   

                              
-   

                               
-   

                                
-   

                                
-   

                         
-   

                     
-   

                        
-   

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; 

kPs;kjpg;gPLfs; kPjhd ,yhgk; / (el;lk;) 
(fpua Kiw Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ) -   -   -    - -   -   - -   -

Vidaitfs; -   -   -    (11,494) 11,494 - - - -

gq;Filikahsh;fSldhd nkhj;jg; ghpkhw;wq;fs; -   -   12,757 -   (11,494) 11,494 - -   -   -   
 
31/12/2021 md;Ws;sthwhd kPjp 820,446 2,984,844 266,507 66,941 895,634 3,938,823 (2,166,190) 6,807,005 -   6,807,005

2021 brk;gH 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T 

m. tq;fp - 31/12/2021

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 64,001 64,001 
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -   

tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 4,710,263 4,710,263 

topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 1,356,677 1,356,677 
fld; fUtpfs; 1,282,461 1,282,461 
gq;Filik fUtpfs; 165,196 165,196 

Adpl; bu];l; KjyPLfs; -   -   
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,413,402 -   165,196 7,578,597 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 100 100
Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -   
fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;

 -  itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 764,664 764,664 

 -  Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 319,244 319,244 
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 89,558 89,558 

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs; 1,173,566 -   1,173,566 

2021 brk;gH 31Mk;; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd fhRg; gha;r;ry;; $w;W

 
 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 

fhyk;

31/12/2021 

Kd;ida 

fhyk;;

31/12/2020
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;

thpf;F Kd;duhd ,yhgk; 330,231 415,341 
rPuhf;fq;fs;:

thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh 

tplaq;fs; (80,134) 23,815 
nraw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs; 614,069 (36,923)
nraw;ghl;L nghWg;Gfspd;; khw;wq;fs; (806,390) (1,054,230)
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspd; ,yhgj;jpd; gq;F  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspd; gq;fpyhg tUkhdk;  -   -   
fPo;epiyf; fld;fSf;fhd tl;br; nrytpdq;fs;  -   -   
Kd;ida tUlj;jpw;fhd rPuhf;fq;fs; -   882,070 
eyd;Ghpj; jpl;lq;fis ikag;gLj;jp nrYj;jpa gq;fspg;G  -    -   
nrYj;jpa thp (119,082) (142,484)
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J cUthf;fg;gl;l 

Njwpa fhR
(61,306) 87,588 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT (26,209) (1,162)
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid 

%ykhd ngWiffs;
47,329 -   

epjp KjyPLfspypUe;jhd nfhs;tdTfs;  -    -   
Kjph;tpd;NghJ tpw;gidf;Fs;s epjp KjyPLfspypUe;jhd 

ngWiffs;
 -    -   

mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT (1,070) -
Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; 

KjyPl;Lg; ngWiffspd; Njwpa fhRg; gha;r;ry;
 -   -

Jiz epWtdq;fis mfw;WtjpypUe;jhd Njwpa fhRg; 

gha;r;ry;
 -    -   

,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fis 

mfw;WtjpypUe;jhd ngWiffs;
 -    -   

Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;J 

ngwg;gl;l gq;fpyhgk;
 -    -   

Mjd KjyPLfspd; nfhs;tdT - -

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd 

Njwpa fhR (gad;gLj;jpait)
20,050 (1,162)

epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd 

Njwpa ngWiffs;
-   -   

toq;fg;gl;l Vida gq;Filik fUtpfspypUe;jhd 

Njwpa ngWiffs;
-   -   

toq;fg;gl;l Jiz epWtdf; fld;fspypUe;jhd Njwpa 

ngWiffs;
-   -   

Jiz epWtdf; fld;fspd; kPs;nrYj;Jif -   -   
Jiz epWtdf; fld;fSf;Fr; nrYj;jpa tl;b -   -   
fl;Lg;ghlw;w Mh;tq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
jha; epWtd gq;Fjhuh;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
Vida gq;Fhpik fUtp chpikahsh;fSf;Fr; 

nrYj;jpa gq;fpyhgk;
-   -   

Vidait -   -   
epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR 

(gad;gLj;jpait)
-   -   

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa mjpfhpg;G/
(FiwT)

(41,256) 86,426 

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; 

fhRf;Fr; rkkhditfs;
105,156 18,730 

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; 

fhRf;Fr; rkkhditfs;
63,900 105,156 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd itg;Gfspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G

fhyg; gFjp 

31-12-2021

Kd;ida 

tUlk;

31-12-2020

cw;gj;jp hPjpapy; 

Nfhuy; itg;Gfs; -     -   
Nrkpg;G itg;Gfs; 249,911 328,742 
epiyahd itg;Gfs; 215,774 453,204 
gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpfspd; fld;fs; (PSDB) 298,979 295,139 

nkhj;jk; 764,664 1,077,085 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjp jpfjpad;W cs;sthwhd flg;ghLfs;> 

vjph;ghuhjitfs; kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G> fld;fs; kw;Wk; 

Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G 

fhyg; gFjp 

31-12-2021

Kd;ida 

tUlk;

31-12-2020

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; 

Kw;gzq;fs;

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

Nkyjpfg; gw;W -   -   
jtizf; fld;fs; 1,259,200 1,896,408 
ngwNtz;ba thliff; Fj;jiffs; 276,606 521,293 
fld; ml;ilfs; -   
mlFr; Nritfs; 2,129 38,607 
gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpfspd; 

fld;fs; (PSDP) 974,715 998,606 
tPlikg;Gf; fld;fs; 28,280 44,482 
Copah; fld;fs; 293,889 149,147 
nkhj;jk; 2,834,819 3,648,543 
epiy hPjpahf fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; 

ngWkjp Fiwg;G

fop:  1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (81,707) (110,947)
      2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (17,867) (75,874)
    3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (1,378,567) (1,393,001)
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; Njwpa ngWkjp 1,356,678 2,068,720 
fhyg;gFjpf;fhd ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;

1k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 110,947 105,815 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) (29,240) 5,133 
,Wjp kpFjp 81,707 110,947 
2k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 75,874 43,030 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) (58,007) 32,843 
,Wjp kpFjp 17,867 75,874 
3k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 1,393,001 1,388,409 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) 9,456 19,423 
Vida efh;Tfs; (23,891) (14,831)
,Wjp kpFjp 1,378,567 1,393,001 
nkhj;j ngWkjp Fiwg;G 1,478,142 1,579,823 

2021 brk;gH 31Mk;; jpfjpad;Ws;sthW njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs; 

(xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)

tplaq;fs; 31/12/2021 31/12/2020

xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;)

  nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I) 5,306,800 5,357,996
  mLf;F 1 (Tier I) %yjdk; 5,306,800 5,357,996
  nkhj;j mbj;js %yjdk; 5,306,800 5,357,996
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%)  
nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j 

Njit 7%)
97% 82%

mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%) 97% 82%
nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.50%) 97% 82%
me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%) 65% 48%
xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik

epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;) 4,792,614 4,857,185 
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % 
(Fiwe;j Njitg;ghL 20%)

742% 511%

nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J 

- &gh |000

389,139 296,371

jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j 

Njit 100%) 
1548% 567%

Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 172% 192%
 nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  
(Njwpa Ia tl;b)

23% 21%

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  
(Ia tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; Njwpa tl;b)                 

-4% -1%

fld; ngWkjp Fiwg;G (fl;lk; 3) tpfpjk; %  4% 6%

fl;lk; 3 fld; tpfpjk; %   ,w;fhd ngWkjp Fiwg;G 

(fl;lk; 3) 
85% 72%

,yhgj; jd;ik

tl;b vy;iy %                   7% 10%
nrhj;Jf;fspd; kPjhd tUtha; (thpf;F Kd;), %              4% 5%
gq;Filik kPjhd tUtha; % 4% 7%

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

,yq;if Nrkpg;G tq;fpiar; Nrh;e;j jiyth;> nghJ Kfhikahsh;/gpepm kw;Wk; rpNu\;l epjpj; jpl;lkply; Kfhikahsh; Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; $l;lhf 

mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:

(m)   ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)   ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs;; tq;fpapd; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j Vidait fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; 

$w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

 Nf\pyh [ath;jd M.A. R[pj; ngh;dhz;Nlh       H.K. vuQ;rpj; gj;kFkhu

 jiyth; (xg;gk;) nghJ Kfhikahsh;;/gpepm (xg;gk;) rpNu\;l epjpj; jpl;lkply; Kfhikahsh; (xg;gk;)

 25-02-2022 25-02-2022 25-02-2022

M. tq;fp - 31/12/2020

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 105,548 105,548 

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -   

tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 4,734,648 4,734,648 
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 2,068,720 2,068,720 

fld; fUtpfs; 779,708 779,708 
gq;Filik fUtpfs; 138,011 138,011 

Adpl; bu];l; KjyPLfs; 303,806 303,806 

nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,688,624 303,806 138,011 8,130,441 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 391 391 

Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -     -     -   
fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;   -     -     -   
  - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait 1,077,085 1,077,085 

  -  Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 575,874 575,874 
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 134,526 134,526 

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs; 1,787,877         -   1,787,877 
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Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 

gz;izfSf;F fhy;eil jLg;g+rpfis fpNo 

Fwpg;gplg;gLk; msTfspy; toq;Ftjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fsJ 

Kfth;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd.

Njitg;gLk; msTfspd; 

vz;zpf;if (fhy;eil)

tUlk; Salmonella
dublin

BVD

[dthp - brk;gh; 2022 2900 5500

tpiykDg;gpiz (1%)

fPNo Fwpg;gplg;gLk; Kfthpapy; XH; Ntz;Ljy; 

fbjj;ij rkh;g;gpj;J Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUj;jp rigapd; toq;fy;fs; Kfhikahshpl 

kpUe;J Njitg;gLk;. fhy;eil jLg;g+rpfspd; 

msTfspd; vz;zpf;if khjphpfs; cs;slf;fpa 

tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

xt;Nthh; tpiykD Mtzj;jpw;Fk; XH 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 1000/- mwtplg;gLk;.

tpiykD Mtzq;fs; 2022 khh;r; 20 gp.g. 3.30 

tiu tpepNahfpf;fg;gLk; mj;Jld; 2022 khh;r; 21 

gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; 

%lg;gLk;.

tpiykDf;fs; nfhOk;G -05 ehuhN`d;gpl;l ehty 

tPjp> ,y. 40> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp 

rigapy; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G -05.

011-2501701> 011-5746308.

2022 khHr; 02Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 55>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122F034 LKA18222I027 LKA36423C030

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
20,000 20,000 15,000 55,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 khHr; 02

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 khHr; 04

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 khHr; 04

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 khHr; 02> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 

trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

         

 

cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

IFB No.: FIN/S/S11/02/2022

1. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW 30 vz;zpf;ifahd 

kbf; fzpdpfspd; toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fs> 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

 xg;gilg;gpw;fhd fhyg;gFjp: xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J 10 thuq;fSs;.

2.  tpiykDjhuh; gpd;tUk; Mff; Fiwe;j jifik jfTj;jpwid g+h;j;jp nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

     toq;fnyhUtuhf gq;Fngw;wy; - fle;j 3 tUlq;fspy; jdpnahU fl;lisapy;  

gy tifahd ,lq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 50 my;yJ Nkw;gl;l kbf;fzpdpfis 

jpUg;jpfukhf toq;fpajw;fhd fle;jfhy gjpNtLfs;;.

      2020 khh;r; KbtilAk; %d;W (3) tUlq;fspy; fzpdp td;nghUs; 

tpw;gidapypUe;J tUlnkhd;wpw;;F 15 kpy;ypad;  &gh Mff; Fiwe;j ruhrhp 

epjpg;Gus;thf ,Uj;jy;.

3.  Njrpa ngWif topfhl;bfspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiwfs; %yk; tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; 2022.02.28 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gkhFk; 

jd;ikapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; +94
112 135335  vd;w njhiyNgrpa+lhfTk; amila.pad@ird.gov.lk vd;w ,yj;jpudpay; 

Kfthpa+lhfTk; cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fs toq;fYf;fhd fzf;fhshplkpUe;J 

Nkyjpf jftiy ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500 ,yq;if &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> tpahghu 

jiyg;Gf; fbjj;jpy; 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;glyhnkd;gJld; 

gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; 2022.03.22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.03.22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s 

Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. midj;J 

tpiykDf;fSk; ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gjpdhapuk; ,yq;if &ghtpw;F (250>000 

,.&gh) Fiwahj tpiykDg;gpizj; njhifapy; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

j;pizf;fs ngWiff;FO>

cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;>

toq;fy; gphpT>

13 Mk; khb>

=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G -02

30 vz;zpf;ifahd kbf; fzpdpfis toq;fy;> 
xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy;
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2021 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd tUkhd $w;W 

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G tUlj;jpw;fhd

31.12.2021 

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk

 31.12.2020 

(fzf;fha;thdJ)

tl;b tUkhdk; 23,327,778 23,182,459 
tl;br; nrytpdq;fs; (10,046,525) (12,294,381) 
Njwpa tl;b tUkhdk; 13,281,253  10,888,078 
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 908,098  1,143,098 
fl;lzk; kw;Wk; juF nrytpdq;fs; (501,118) (271,935) 
Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 406,980  871,162 
tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) 43 23,136
,yhgk;  (el;lk;) kPjhd Njwpa epahag; ngWkjp:
  ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpr; nrhj;Jf;fs;  - -
  ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpg; nghWg;Gfs;  -  -
epjpr; nrhj;Jf;fs; mq;fPfupf;fg;glhikapdhy; Vw;gl;l ,yhgk;/el;lk; 
   ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjp -  -
   khw;wpaikf;fg;gl;l nryT -  -
   Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjp - -
Vida njhopw;ghl;L tUkhdk; (Njwpa) 36,874  5,554  
nkhj;j njhopw;ghl;L tUkhdk; 13,725,150  11,787,931 
ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs; (2,276,243) (2,010,929) 
Njwpa njhopw;ghl;L tUkhdk; 11,448,908 9,777,002  
Mszpr; nryTfs; (7,229,416) (5,983,362)
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdT (437,732) (616,793)
Vida nrytpdq;fs; (1,131,090) (1,115,988) 
epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.Nr.t.>  2,650,670 2,060,859 
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/el;lk;
epjpapay; Nritfs; kPjhd ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l thp (1,242,327) (1,047,411)  
epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.Nr.t

thpf;F gpd;duhd ,yhgk;/el;lk; 1,408,343 1,013,448  

,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk; - -
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/el;lk; 1,408,343 1,013,448 
thpr; nrytpdq;fs; (889,303) (609,412)
tUlj;jpw;fhd ,yhgk;/el;lk; 519,040 404,036 
gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:

jha; gq;Fhpikahsh;fs; 519,040  404,036 
fl;Lg;ghlw;;w Mh;tk; - -
xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd  mbg;gil ,yhgk; 0.95  0.74  
rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd ePh;j;j ,yhgk; - -

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd tphpthd tUkhd $w;W 

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk;

31.12.2021

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk;

31.12.2020 

(fzf;fha;thdJ)

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 519,040 404,036
tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; - -

ntspehl;Lr; nraw;ghL kPjhd ghpkhw;wy; tpj;jpahrk; - -
fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk;/(el;lk;) - -
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l KjyPLfspy; cs;s fld; 

fUtpfs; kPjhd ,yhgk;/(el;lk;)
- -

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; cs;s fld; fUtpfs; 

(Fwpg;gplg;gl;lit)

- -

fop:  tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; 

nrytpdq;fs;

tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs; - -
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l KjyPLfspy; cs;s 

gq;Filik fUtpfspd; khw;wk;

- -

,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l epjpg; 

nghWg;Gfs; kPjhd tq;fpapd; nrhe;j fld; ,lh;fhg;G khw;wj;jpy; epaha ngWkjp 

gfph;e;jspg;gpy; khw;wk;

- -

Nritf;F gpw;gl;l fhyg;gFjpf;fhd Copah;fSf;fhd eyd;Ghpa             

gzpf;nfhilapd; kPs;-mstPLfs;

(35,918) (335,580)

Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk; - -
,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk; - -
,isghw;W gzpf;nfhil kPjhd gpw;Nghlg;gl;l thpj; jhf;fq;fs; - 80,539

fop:  tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; nrytpdq;fs; 

    fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy;

(35,918) (255,041)

fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j Vida tphpthd tUkhdk; 483,122 148,995

gfph;e;jspf;fg;glf;$bait:

jha; gq;Filikahsh; 483,122 148,995
fl;Lg;ghlw;w Mh;tk; - -

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd epjpepiyik $w;W 

tq;fp

 Mapuk; &gha;fspy;

elg;G tUlk;

31.12.2021

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk;

31.12.2020

(fzf;fha;thdJ)

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 1,920,708 3,758,858 
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp - - 
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 6,596,191 8,436,353 
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; - - 
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs;

  - mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp 188 145
  - tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp - -
khw;wpaikf;fg;gl;l fpuaj;jpy; epjpapay; nrhj;Jfs;

 - fld;fSk; Kw;gzq;fSk; 176,719,636 156,694,052 
 - fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs; 54,746,500 46,962,354 
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; 

ngWkjpapd; mstplg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs; 2,290  2,290
Jiz epWtdq;fspy; KjyPLfs; - -
$l;L epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspy; KjyPLfs; -
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 933,647 970,539
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; chpik 468,511 598,979
ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs; 113,686  21,273
gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs; 903,741 903,721
Vida nrhj;Jf;fs; 4,567,078  2,760,587
nkhj;j nrhj;Jf;fs; 246,972,176 221,109,151
nghWg;Gf;fs;

tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;bait 31,964,538 21,796,679
Mf;f epjpapay; fUtpfs; - -
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs;

  - mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp  - - 
  - tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp - -
khw;wpaikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs;

 - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait 187,761,991 172,882,632
 - fld; gpiz chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait    - -
 - Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr;; nrYj;j Ntz;bait    - - 
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 2,000,000 2,000,000
,isg;ghw;W eyd;Ghp cgfhuk; 3,046,465 2,782,875
eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs; - 378,204
gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs; - -
Vida nghWg;Gfs; 6,601,742  6,154,444
Jiz epWtdq;fSf;F nrYj;j Ntz;bait -
nkhj;jg; nghWg;Gfs; 231,374,736 205,994,834
gq;F %yjdk;

mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk; 8,047,230 8,047,230
epajpr; rl;l xJf;f epjp 788,415 762,463
Vida tphpthd tUkhd xJf;fk;  -  -
gpbj;J itf;fg;gl;l tUtha;fs; 2,776,729 2,449,319 
Vida xJf;fq;fs; 3,985,065 3,855,305 
gq;FjhuUf;fhd nkhj;j gq;Fhpik 15,597,439 15,114,317 
fl;Lg;ghlw;w <LghL - -
nkhj;j gq;Fhpik 15,597,439 15,114,317 
nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs; 246,972,176 221,109,151 
vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;;ghLfs; 229,196 202,335 
tpQ;Qhgd jfty;fs;

     epue;ju Copah;fspd; vz;zpf;if 2,590 2,657 
     fpisfspd; vz;zpf;if 272 276

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;Fhpa gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W 

  Mapuk; &gha;fspy;

$wg;gl;l %yjdk; / 
xJf;fg;gl;l %yjdk;

xJf;fq;fs;

nkhj;jk;

fl;Lg; 

ghlw;w 

<LghL

nkhj;j 

gq;F 

hpik

 

rhjhuz

thf;Fhp 

ikg;  

gq;Ffs;

rhjhuz

thf;Fhp 

ikaw;w  

gq;Ffs;

xJf;fg; 

gl;l %y 

jdk;

epajpfs; 

rl;l 

xJf;f 

epjp

V.tp.t. 

xJf;fk;

kPs; 

kjpg;gPl;L 

xJf;fk;

gpbj;J 

itf;fg; 

gl;l 

tUtha;

Vida 

xJf; 

fq;fs;

01/01/2021md;Ws;sthwhd kPjp (Muk;g kPjp)
- - 8,047,230 762,463 - - 2,449,319 3,855,305 15,114,317 

- 
15,114,317 

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;     
gUtj;jpw;fhd ,yhgk; / (el;lk;) (Njwpa 
thpapy;)

- -   -   -   -   -   519,040 -   519,040 -   519,040 

Vida tphpthd tUkhdk; (Njwpa 

thpapy;) 

-
-   

-   -   - -   
(35,918)

 
(35,918)

-   
(35,918)

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk; - -   -   -   - -   483,122 -   483,122 -   483,122 
gq;Filikahsh;Fldhd ghpth;j;jid / 
Neubahf gq;Filapy; 

mq;fPhpf;fg;gLfpd;wd.

toq;fpa gq;Ffs; / xJf;fg;gl;l 
%yjdj;jpd; mjpfhpg;G

- - -   -   -   -   -   -   -   -   

gad;gLj;jg;gl;l gfph;T tpUg;gq;fs;

toq;fg;gl;l Nghd]; 

toq;fg;gl;l chpkq;fs;

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

tUlj;jpy;; khw;wg;gl;l xJf;fq;fs; - -   -   25,952 -   -   (155,712) 129,760 -   -   -   
gq;Filikahsh;fSf;fhd gq;fpyhgk; - -       -            -            -   -   -         -         -       -        -   

Njrpa fhg;GWjp epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;G - - - - - -          -   - - - -
jiyikaYtyfj;jpw;F khw;wg;gl;l 

,yhgk;

-
-

- - - - - - - - -

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; kPs;kjpg;gPLfs; kPjhd 

,yhgk; / (el;lk;) (fpua Kiw 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ)

- -   -   -   -   - - -   - -   -

gq;Filikahsh;fSldhd nkhj;jg; 

ghpkhw;wq;fs;
- -   -   25,952 -   -   (155,712) 129,760   -   -   -   

31/12/2021 md;Ws;sthwhd kPjp - - 8,047,230 788,415 - - 2,776,729 3,985,065 15,597,439 - 15,597,439

2021 brk;gh; 31 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd flg;ghLfs;> vjph;ghuhjitfs; kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G> fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk;

31.12.2021 

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk;

 31.12.2020 

(fzf;fha;thdJ)

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

jtizf; fld;fs; 123,376,138 116,873,830 
thliff; Fj;jiffs; 1,162,351 832,028 
mlF Kw;gzk; 20,171,529 15,412,551 
kPs;epjpf; fld;fs; 32,959,385 23,209,366 
ypa ,RW 37,764 41,620 
Copah; fld;fs; 4,614,968 4,122,589 
itg;Gfs; kPjhd fld;fs; 6,905,285 6,481,657 
v];.vk;.< (SME) 174,635 125,408 
cg nkhj;jk; 189,402,056 167,099,050 
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

Nkyjpfg; gw;W   -     -   
jtizf; fld;fs;   -     -   
cj;juthjq;fs;   -     -   
gpizaq;fs;   -     -   
Vida fld;fs; (Fwpg;gplg;gl;lit)   -     -   
cg nkhj;jk;   -     -   

nkhj;jk; 189,402,056 167,099,050
cw;gj;jp hPjpapy; flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs; 

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;
cj;juthjq;fs; 177,768 138,447
gpizaq;fs; - -
cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs;  -  -
Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplg;gl;lit)  -  -
Vida vjph;ghuhjitfs; (cz;bay; nfhs;tdT) 51,429  65,930
cg nkhj;jk; 229,196 204,377
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

cj;juthjq;fs;   -   
gpizaq;fs;   -   
cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs;   -   
Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplTk;)   -   
Vida vjph;ghuhjitfs; (Fwpg;gplTk;)   -   
cg nkhj;jk;   -   
nkhj;jk; 229,196 204,377

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; kPjhd epiyfs; hPjpahd ngWkjp Fiwg;G> 

flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs;
 nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;> flg;ghLfs; kw;Wk; 

vjph;ghuhjitfs;
189,631,252 167,303,427 

fop: 1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G 956,367 1,542,212 
2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G 3,094,734 1,263,210 
3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G 7,904,997 7,490,108 

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;> flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfspd; Njwpa 

ngWkjp
177,675,154 157,007,897 

tUlj;jpDs; ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;

1k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT) (585,845) (6,209) 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G - - 
Vida efh;Tfs; - - 
31.12.2021 ,y; ,Wjp kPjp 956,367 1,542,212 
2k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT) 1,831,524 (64,895) 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G  -  -
Vida efh;Tfs; - -
31.12.2021 ,y; ,Wjp kPjp 3,094,734 1,263,210 
3k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT) 1,031,743 2,082,466 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G  -  -

Vida efh;Tfs;  1,179  -

mq;fPfhpf;fg;glhj $l;L ngWkjp Fiwg;Gfs; (616,853) 616,853 
31.12.2021 ,y; ,Wjp kPjp 7,904,997 7,490,108 

nkhj;j ngWkjp Fiwg;G SLFRS 9 ,d; fPo; 11,956,098 10,295,529 

2021 brk;gh; 31 Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd itg;Gfspd; gFg;gha;T
tq;fp

Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk;

 31.12.2021

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk;

31.12.2020

(fzf;fha;thdJ)
cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F) - -
Nrkpg;G itg;Gfs; 72,171,687 65,669,268 
epiyahd itg;Gfs; 115,590,304 107,213,364 
Vidait (Fwpg;gplg;gl;lit) - -
cg nkhj;jk; 187,761,991 172,882,632 
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F) - -
Nrkpg;G itg;Gfs; - -
epiyahd itg;Gfs;   -   -
Vidait (Fwpg;gplg;gl;it) - -
nkhj;jk; 187,761,991 172,882,632

2021 brk;gh; 31Mk;  jpfjp Kbtile;j fUj;jpw;fhd fhRg; gha;r;ry; $w;W
tq;fp

Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk;

 31.12.2021 

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida tUlk;

31.12.2020 

(fzf;fha;thdJ)
njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
thpf;F Kd;duhd ,yhgk; 2,650,670 2,060.859
rPuhf;fq;fs;:

thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh tplaq;fs; 2,987,314 3,347,846 
njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs; (22,597,566) (23,217,047)
njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;wq;fs; 18,247,223 23,818,207 
KjyPl;Lj; njhopw;ghLfspypUe;jhd Njwpa ,yhgk; -
$l;L kw;Wk; ,iz epWtdg; gq;Ffspd; ,yhgk; -
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;jhd gq;fpyhgk; -
,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; epjpf; rhjdq;fspypUe;jhd Njwpa ,yhgk;/(el;lk;) -
Vida kPs; tifg;gLj;jy;fs; -
tiuaWf;fg;gl;l eyd;Ghpj; jpl;lq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fspg;G (177,513) (142,040)
epjpg; gzpfs; kPjhd thp (1,072,398) (1,276,060)
nrYj;jpa thp (819,934) (806,956)

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd/ (gad;gLj;jpait) Njwpa fhR (782,204) 3,784,809
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry; - -
Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT (113,905) (45,854)
mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT (88,964) (1,533)
fld; gj;jpuq;fspy; KjyPL 392,280 (500,000)
epiyahd itg;Gfspy; KjyPL (%d;W khjq;fSf;F Nkw;gl;lit) (4,231,861) 9,300,148
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid %ykhd ngWiffs; 18,459 888
gq;fpyhg tUkhd ngWiffs;  10,210 11
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR (gad;gLj;jpait) (4,013,781) 8,753,661
epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd Njwpa ngWiffs; - -
nraw;ghl;L Fj;jifapd; %yjd kPsr;nrYj;jy;fs; (331,470) (318,230)
Vida fld;ghLfspypUe;J Njwpa ngWiffs; 5,244,586 (630,784)   
jpUg;gg; ngw;w fld; gj;jpuq;fs; - (2,500,000)
fld; gj;jpuq;fs; kPJ nrYj;jpa tl;b (311,500)- (207,853)
epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR 4,601,616 (3,656,866)
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa mjpfhpg;G/(FiwT) (194,369) 8,881,604 
tUlj;jpd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 43,446,344 34,584,741 
tUlj;jpd; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 43,251,975 43,466,344 
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; xg;gPL 

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 1,920,708 3,758,858 
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkhd kPjp -   tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 6,596,191 8,436,353 
%d;W khjq;fSf;Ff; Fiwthd epiyahd itg;Gfs; 35,263,607 31,546,909 
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkw;w kPjp (528,530) (275,776)

43,251,975 43,466,344 

2021 brk;gh; 31k; jpfjpad;Ws;sthwhd njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs; (xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)

31.12.2021,y; cs;sthW

(fzf;fha;thfhjJ)

31.12.2020,y; cs;sthW

(fzf;fha;thdJ)
xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;) 

  nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I) 14,189,229 14,189,251 
  mLf;F 1 (Tier I) %yjdk; 14,189,229 14,189,251 
  nkhj;j mbj;js %yjdk; 20,168,998 20,502,229 
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%) 

nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 7%) 9.26% 10.34% 
mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%) 9.26% 10.34% 

nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.5%) 13.16% 14.94%
me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%) 5.67% 6.31%

  xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;) 47,221,606 48,300,447 
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % (Fiwe;j Njitg;ghL 20%) 26.18% 29.30% 
cs;ehl;L tq;fp myFfs; (%) - - 
fly; fle;j  tq;fp myFfs; (%) - - 

nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J - &gh |000 9,466,903 8,337,069
jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 
&gha; (%) 174.00% 146.00%
rfy ehzak; (%) - -

Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 127.00% 143.00%
 nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  (Njwpa Ia tl;bapy;)  8.71% 10.11%

Njwpa nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  (Ia tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; NjwpaJ)                 2.33%  3.86%
,yhgj; jd;ik
tl;b vy;iy %                   5.67% 5.17%
nrhj;Jf;fspd; kPjhd jpUk;gy;; (thpf;F Kd;), %              0.60% 0.48%

%yjdj;jpd; kPjhd jpUk;gy;; % 3.38% 2.69%

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpf;$w;Wf;fs; 

'BBB+" Negative

ICRA Lanka

m. tq;fp - elg;G fhyg;gFjp (fzf;fha;thfhjJ)

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F 

rkkhditfs;

1,920,708 - - 1,920,708

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp - - - -
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 6,596,191 - - 6,596,191
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf 

epahag; ngWkjpapy; 

gq;Filik rhjdq;fs; - 188 - 188
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 176,719,636 - - 176,719,636
fld; rhjdq;fs; 54,746,500 - - 54,746,500
gq;Filik rhjdq;fs; -   - 2,290 2,290
Vida nrhj;Jf;fs; 3,425,360 - - 3,425,360
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 243,408,395 188 2,290 243,410,873

Mapuk; &gha;fspy;

jPh;epjpf; 

fpuaj;jpy;

(Amortized Cast)
nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 31,964,538 31,964,538
Mf;f epjpapay; fUtpfs; - -
epjpapay; nghWg;Gfs; - -
  -  thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 187,761,991 187,761,991
  -  fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; 

nrYj;j Ntz;bait

- -

  - fld;gl;NlhUf;Fr; nrYj;j Ntz;bait - -
  - toq;fg;gl;l fld; gj;jpuq;fs; 2,000,000 2,000,000 
Vida nghWg;Gfs; 2,968,226 2,968,226 

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;  224,694,755 224,694,755 

M. tq;fp - Kd;ida tUlk; (fzf;fha;thdJ)
Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F 

rkkhditfs;
3,758,858 - - 3,758,858

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp - -  - -
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 8,436,353  -  - 8,436,353
,yhgk; my;yJ el;lk; 

Clhf epahag; ngWkjpapy; 
- 145  - 145

fld;fs; kw;Wk; 

Kw;gzq;fs; 
156,694,052 - - 156,694,052

fld; fUtpfs; 46,962,354 - - 46,962,354
gq;Flik fUtpfs; - - 2,290 2,290
Vida nrhj;Jf;fs; 1,788,635 - - 1,788,635

nkhj;j epjpapay; 

nrhj;Jf;fs;
217,640,253        145 2,290 217,642,688

Mapuk; &gha;fspy;

jPh;epjpf; 

fpuaj;jpy; 

(Amortized Cost)

nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 21,796,679 21,796,679
Mf;f epjpapay; fUtpfs; - -
epjpapay; nghWg;Gfs;  - -
 -  thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl 

Ntz;bait

172,882,607 172,882,607

  - fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; 

nrYj;j Ntz;bait

- -

  - Vida nghWg;GfSf;Fr; nrYj;j 

Ntz;bait

- -

toq;fpa fld; gj;jpuq;fs; 2,000,000 2,000,000
Vida nghWg;Gfs; 4,175,419 4,175,419
nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;  200,854,704 200,854,704

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpiar; Nrh;e;j  gpujhd epiwNtw;W mYtyh; kw;Wk; epjp jpl;lkply; gpujhdp Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; $l;lhf 

mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:

(m)  ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; 

jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j Vidait fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; 

$w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

    gp.v];. vjphp#hpa   V.vr;.vk;.vk;.gP. [arpq;f  

   (xg;gk;) gpujhd epjpapay; mjpfhhp   (xg;gk;) gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp

  25.02.2022   25.02.2022

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T

2021 brk;gh; 31 Mk; jpfjpaapy; cs;sthwhd  epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T
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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.  gpd;tUk; NtiyfSf;fhf  jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO 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)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

1. nfhOk;G-07> Njrpa E}jdrhiyfs; 

jpizf;fsj;jpd; ,uz;L khb eph;thff; 

fl;blj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

(xg;ge;j ,y. 04-03-10-2022/CT31)

8.4 60 C7, C6 
my;yJ C5

110>000.00 3>500.00

2. nfhOk;G-05> ehuhn`d;gpl;b> njhopy; 

jpizf;fsk;> ~~nkn`tu gpa]|| 

fl;blj;jpd; 15Mk; khb> njhopyhsh; 

el;l<L Mizahsh; mYtyfj;jpw;fhd 

cs;sf gFjpg;gphpg;G Ntiyfs;

(xg;ge;j ,y. 04-03-10-2022/CT32)

6.4 30 SP4 my;yJ 

mjw;F 

Nky; 

80>000.00 2>500.00

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; 04/2016 (iii) Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 03/2020Mk; jpfjpa mur epjp Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf 

Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;ggLk;.

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; 

$lhJ vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

(CIDA) Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

  nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 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;gl 

khl;lhJ

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; nfhOk;G-7> nlhhpq;ld; mtdpa+> ,y. 213> fl;blq;fs; jpizf;fsk; (Nkw;F njw;F)> 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: 011-2554691> 

njhiyefy;: 011-2554690

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2022-02-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-11Mk; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nfhOk;G-7> nlhhpq;ld; mtdpa+> ,y. 213> fl;blq;fs; jpizf;fsk; 

(Nkw;F njw;F)> 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 2022-03-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> 

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2k; khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  gj;juKy;y> 

nrj;rpwpgha> 2k; khb> fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; xg;ge;jf; fpisapy;  tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpapy; gq;Fgw;w 

njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 77 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s njhiff;F

 * 2022 [{d; 26Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 * Nfs;tpj; jutpd; 16.2k; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l

 Nfs;tpg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9. tpiy$wy; Kbtiltjw;nfd eph;zapf;fg;gl;Ls;s Neuj;Jf;Ff; Fiwe;j gl;rk; xU kzpj;jpahyj;Jf;F Kd;dNu ghJfhg;Gr; 

Nrhjidfspd; epkpj;jk; ~~nrj;rpwpgha|| tsTf;Fs; te;JtpLkhW tpiy$Weh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

nghwp. vk;.vr;.vk;. ,];kapy;>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”> 
gj;juKy;iy. 

www.buildings.gov.lk

mhp];ld;]; (gpiuNtl;) ypkpl;ll;
fk;gdpapd; gjpT ,y - PV 19191

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lg; gphpTfSf;F 

mikthf fk;gdp fiyg;G mwptpj;jYk; fiyg;ghsh; epakdk; 

gw;wpa mwptpj;jYk;

fk;gdpapd; ngah; :  mhp];ld;]; (gpiuNtl;) 

  ypkpl;ll;

gjpT nra;ag;gl;l mYtyf

Kfthp :  ,y. 34/1> fhry; tPjp> 
  nfhOk;G -08

ePjpkd;wk; :  th;j;jf cah; ePjpkd;wk; Nky; 

khfhzk; nfhOk;G (Fbapay;)

tof;F ,y. : WP/HC/(Civil)/15/21/CO
ePjpkd;w fl;lisj; jpfjp : 29.11.2021

Nfhhpf;if jhf;fy; nra;j jpfjp : 09.02.2021

fk;gdp fiyg;ghshpd; ngah; :  Gerard Jeevananthan David 
Level 03, No.11, Castle Lane 
Colombo

epakd jpfjp : 29.11.2021

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;by; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzpRtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7Mk; 

gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: ,/,/07/31/12(VI)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 

,y: 4-3/6/2020/HW/28

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg; 

gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2021.11.09Mk; jpfjpa 2253/11 ,yf;f 

murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsh; gphpT : ,q;fphpa

fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 620A 
  ,q;fphpa 

  Nkw;F

fpuhkq;fspd; ngah; : ,q;fphpa

rpW gphpT : cLf`gj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; : f 4847

tp];jPuzk; : 9.1113 

  n`f;lahh;];

Jz;L ,yf;fk; : 1 njhlf;fk; 

  149 tiu 

  (Jz;Lfs; 149)

gpuNjr nrayhsh;>

,q;fphpa.

gpuNjr nrayhsh; mYtyfk;>

,q;fphpa.

2022.02.17

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;by; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzpRtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7Mk; 

gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: ,/,/07/31/12(VI)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 

,y: 4-3/6/2018/HW/151

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg; 

gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2021.02.27Mk; jpfjpa 2260/2 ,yf;f 

murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsh; gphpT : ,q;fphpa

fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 620D 
  epkyfk

fpuhkq;fspd; ngah; : gLfk;nghiy> 

  ,q;fphpa

rpW gphpT : cLf`gj;Jt

Muk;g tiugl ,yf;fk; : f 4844

tp];jPuzk; : 5.9765 

  n`f;lahh;];

Jz;L ,yf;fk; : 1 njhlf;fk; 

  68 tiu 

  (Jz;Lfs; 68)

gpuNjr nrayhsh;>

,q;fphpa.

gpuNjr nrayhsh; mYtyfk;>

,q;fphpa.

2022.02.17

,yq;if Gifapuj Nritfs;

ngWif mwptpj;jy;
xg;ge;j ,y. SRS/F.7710

njkl;lnfhl Gifapuj Xl;l nfhl;lifapYs;s ghtpf;fKbahj 

ePuhtp ,ae;jpu nfhjpfyd; (Stream Engine Boiler) kw;Wk; nfhjpePh; 
,Ug;Gj; jhq;fpia (Vwj;jho 31 njhd;) mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if Gifapuj Nritfs; 

ngw;Wf;nfhs;Sk;. tpiykDf;fis 2022-03-22Mk; jpfjp gp.g. 

3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 

2>500.00 &ghit (,uz;lhapuj;J Ie;E}W &gh) nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fs; 2022-03-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; tpiykDg; gpiz Kwpahf 

27>000.00 &ghit (,Ugj;Njshapuk; &gha;) tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gpd;tUk; 

KfthpapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;)>

ngWif Jiz jpizf;fsk;>

,yq;if Gifapuj Nritfs;> 

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 10.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 94(11)2438078/ 94(11)2436818
njhiyefy; ,y. 94(11)2432044

kpd;dQ;ry;: tender2@railway.gov.lk
,izajsk;: www.railway.gov.lk

1964 ,yf;fk; 28,d; fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd;

jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 
rl;lk; (mj;jpahak; 460)  7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y: 2/2/1/CH/135/AD(2020/29)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 

,y: 4-3/07/2019HW/60

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg; 

gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT 

nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; 2022.01.12Mk; jpfjpa 2262/25 
,yf;f murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsh; gphpT : fk;g`h

fpuhk epyjhhp gphpT : ,y. 237 

   nfh];rpd;d 

  fpof;F ,y. 237gP> 

  nfh];rpd;d 

  Nkw;F 2 

fpuhkj;jpd; ngah; : nfh];rpd;d

Muk;g tiugl ,yf;fk; : fk; 4245

Jz;L ,yf;fk; : 1-52 

  (Jz;Lfs; 52)

tp;];jPuzk; : 1.5826 

  n`f;lahh;

Nf.V.v];.vy;. Fzjpyf;f

gpuNjr nrayhsh;

fk;g`h.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

fk;g`h

2022.02.23

POONAKARY PRADESHIYA SABHA, KILLINOCHCHI DISTRICT 
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) - LOAN NUMBER: P163305

I N V I T A T I O N  F O R  B I D S  ( I F B )

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards 
the cost of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of 
this loan to payments under the Contract for Construction of Shopping Complex at Vaadiyady 
Junction (Stage I).

02.  The Chairman, Local Authority Project Procurement Committee (LAPPC) on behalf of the Poonakary 
Pradeshiya Sabha now invites sealed bids from eligible and quali ed bidders for Construction of 
Shopping Complex at Vaadiyady Junction (Stage I) as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost 
(Rs. Mn)

Required 
Minimum

CIDA
Grade

Contract 
Period

01 LDSP/NP/KN/POPS/2022/01
Construction of Shopping 
Complex at Vaadiyady Junction 
(Stage I)

11.68 C6
147 

Days

03.  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure.

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have 
been registered in the specialty of Building Construction for grade mentioned in the table above 
with the Construction Industry Development Authority (CIDA).

05.  Quali cation requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding 
document.

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Poonakary Pradeshiya Sabha, 
Vaadiyady, Poonakary, Kilinochchi (T.P No: 0212282666, Fax No: 0212060855) and inspect 
the bidding documents at the address given below from 28th February 2022 until 27th March 2022 
between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working days.

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on 
the submission of a written application to the Chairman, Poonakary Pradeshiya Sabha, Vaadiyady, 
Poonakary, Kilinochchi from 28th February 2022 until from 27th March 2022 between 09:00 Hrs and 
15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-refundable fee of Four Thousand Rupees 
(Rs.4,000.00). The method of payment will be by cash.

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below Chairman, Local Authority Procurement 
Committee, Poonakary Pradeshiya Sabha, Vaadiyady, Poonakary, Kilinochchi at or before 
14.00 Hrs on 28th March 2022. Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the 
presence of the bidders’ representatives who choose to attend.

09.  Bids shall be valid up to 13th June, 2022. All bids shall be accompanied by a Bid-Security of 
Rs.200,000.00. Bid Security shall be valid up to 11th July, 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 21st March 2022 at Poonakary Pradeshiya Sabha, 
Vaadiyady, Poonakary, Kilinochchi.

Chairman,
Local Authority Procurement Committee (LAPC) 
Poonakary Pradeshiya Sabha,
Vaadiyady, Poonakary,
Kilinochchi.

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
33Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y : 9/3/3/1/2014/III
Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lj;jpd;> jpTygpl;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpy;> kj;jpa 

mjpNtf tPjp mgptpUj;jpf;fhf fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; gpufhuk; fPof;fhZk; ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;Lfspd; chpikapid cWjpg;gLj;j Kbahj kw;Wk; chpik 

Nfhuhj fhzpj;Jz;LfSf;fhd e\;l<l;L gzk; fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 33Mk; gphptpd; 

gb mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wj;jpd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;gb fhzpj;Jz;LfSf;fhd chpikapid cWjpgLj;j KbAkhapd; Fwpj;j tof;F 

,yf;fj;jpd; fPo; mj;jdfy khtl;l ePjpkd;wj;jpy; rkh;g;gpj;J Fwpj;j e\;l<l;L njhiffis 

ngw;Wf;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 2021.12.14 Me; jpfjpa 

2258/19 Mk; ,yf;f murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;. 

njh.,y tiugl ,y Jz;L ,y e];l <l;Lj; njhif tof;F ,y ePjpkd;wk;

01. 510026(2)10 311 &.   55,350.00 511/LA mj;jdfy

02. 510026(2)10 305 &.198,250.00 506/LA mj;jdfy

03. 510029(2)07 322 &.    9,200.00 457/SPL mj;jdfy

04. 510026(2)10 252 &.  17,800.00 517/LA mj;jdfy

05. 510026(2)10 310 &.    1,000.00 523/LA mj;jdfy

06. 510026(2)10 307 &.  59,300.00 524/LA mj;jdfy

07. 510026(2)10 254 &.412,600.00 441/SPL mj;jdfy

08. 510026(2)10 269 &. 21,350.00 444/SPL mj;jdfy

09. 510026(2)10 314 &. 11,860.00 522/LA mj;jdfy

10. 510026(3)16 338 &.   1,000.00 510/ඉ.අ mj;jdfy

11. 510026(3)16 347 &.   1,000.00 507/ඉ.අ mj;jdfy

12. 510026(3)16 325 &.   1,000.00 516/LA mj;jdfy

13. 510026(3)16 369 &.  1,000.00 520/LA mj;jdfy

14. 510026(3)16 375 &. 29,650.00 521/LA mj;jdfy

15. 510026(3)16 373 &.219,350.00 518/LA mj;jdfy

16. 510029(2)07 317 &.   6,250.00 525/LA mj;jdfy

17. 510029(2)07 295 &.180,800.00 459/SPL mj;jdfy

18. 510029(2)07 300 &.447,000.00 259/LA mj;jdfy

18. 510029(2)07 337 &. 33,200.00 492/ඉ.අ. mj;jdfy

20. 510029(2)07 341 &.   5,000.00 491/ඉ.අ. mj;jdfy

21. 510026(5)04 67 &. 83,900.00 512/LA mj;jdfy

22. 510026(5)04 66 &.   1,000.00 514/LA mj;jdfy

23. 510026(4)06 272 &.337,900.00 458/SPL mj;jdfy

24. 510026(2)10 309 &.337,900.00 443/SPL mj;jdfy

lgps;a+.lgps;a+.vk;.B.Fkhhp

gpuNjr nrayhsh;>

jpTygpl;ba

jpTygpl;ba gpuNjr rig mYtyfk;
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1964 ,yf;fk; 28,f; fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. :-tP/mgp/fh/3/CEP(Nkyjpf)
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :-4-3/7/2020/vr;lg;spt;/123

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 2022.01.31Mk; jpfjpa 2265/17 ,yf;f 

murhq;f th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

 ml;ltiz

 khfhzk; : Nky;

 khtl;lk; : fk;g`h

 gpuNjr nrayhsh; gphpT : k`u

M.t. ,yf;fk;/
flj;jpuy; ,yf;fk;

Jz;L ,y. tp];jPuzk; 

(n`f;lahh;)

fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510821/01/11 08 0.0414 #hpaghYt gphpT ,y. 245V> #hpaghYt njw;F

510810/06/20 04 0.0299 #hpaghYt gphpT ,y. 245> #hpaghYt tlf;F

510820/05/15 09 0.0739 #hpaghYt gphpT ,y. 245gP> #hpaghYt fpof;F

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;> [P.v];.I. tpkyNrd>

k`u> gpuNjr nrayhsh;>

2022.02.22 k`u

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzq;fs; 
kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

nfhOk;G 05> ehuhN`d;gpl;l> njhopy; 

jpizf;fsk; ~nkn`tu gpar| fl;blk;> 

4Mk; khbapy; cztfj;jpd; cs;sf 

Ntiyfs;

(xg;ge;j ,y. 04-03-10-2022/CT33)

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthW nfhOk;G -05 

ehuhN`d;gpl;l> njhopy;  jpizf;fsk;> 

~nkn`tu gpar| fl;blk;> 4k; khbapy; 

cs;s cztfj;jpd; cs;sf 

NtiyfSf;F jifikAk; jFjpAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis fl;blj;jpizf;fsj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWif FOtpd; 

jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

mj;Jld; kjpg;gplg;gl;l nryT &gh 56.7 

kpy;ypad; MFk;. xg;ge;j fhyk; 120 

ehl;fshFk;.

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp 

Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jifik 

ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; 

mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk; ngwhJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; juk; C4 
my;yJ C3 ,w;F fl;bl eph;khzj; 

Jiwapy; gjpT my;yJ SP 01 juj;jpw;F 
tpNrl eph;khzj;jpy; gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; mj;Jld; toq;fg;gLk; 

ehspy; gjpT nry;YgbahFkhW tpiykD 

%lg;gLk; ehspy; nry;YgbahFk; eph;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig 

(CIDA)apy; Nkw;gb ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;s juj;jpw;F fl;bl eph;khzj; 

Jiwapy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

1987Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;l ,y. 

03 ,d; tpjpfspd; fPo; ,yq;if nghJ 

xg;ge;j gjpthshplk; jhkhfNt kDjhuh; 

gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDTld; gjptpd; %yr; rhd;wpjo; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  ve;j Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzpKjy; 

16.00 kzp tiu MHtKs;s 

tpiykDjhuh;fSf;F nfhOk;G -07 

nlhhpq;ld; mntdpa+> 213> fl;blq;fs; 

jpizf;fsk; rpNu\;l nghwpapayhsh; 

mYtyfk;> gpujk nghwpapayhsh; 

,lkpUe;J Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. njhlh;G ,yf;fq;fshtd 

njh.Ng. 011-2554691 ngf;]; 011-2554690

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; XH 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy; 2022.03.02 Kjy; 2022.03.23 tiu 

nfhOk;G -07 nlhhpq;ld; mntd;a+> 213> 

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> gpujk 

nghwpapayhsh; gzpkid> gpujk 

nghwpapayhsh; ,l;F XH vOj;J %y 

tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; XH 

kPsspf;fg;glhj &gh gjpd; %d;whapuk; 

(&. 13>000/-) nrYj;Jtjd; Nghpy; 

MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy 

nkhopapyhD XH KOikahd njhFjp 

tpiykd Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

6.  2022.03.24 jpfjp 10.00 kzpf;F my;yJ 

mjw;f Kd; fpilf;FkhW gj;juKy;y> 

~nrj;rphpgha|> 2Mk; khb> fl;blq;fs; 

jpizf;fsk;> gpujk nghwpapayhsh; 

mYtyfk;> ngWif FO jiytUf;F 

fpilf ;FkhW tpiykDf;fs ; 

tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. tpiykDf;fs; 

rKfkspg;gjw;F Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

mNj Kfthpapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

7.  tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;F  

jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s jpdj;jpypUe;J91 

ehl;fs; nfhz;l XH fhy vy;iyf;F 

my;yJ ,e;j ePbf;fg;gLk; fhy vy;iyf;F 

tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;l XH tpiykDg; 

gpizia vy;yh tpiykDTlDk; 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

   tpiykD Mtzj;jpd; gphpT 09,y; 

cs;slf;fg;gl;Ls;s gbtk;

   fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

ngahpy;

  &. 850>000.00 njhifapy;

  2022.07.20 tiu nry;YgbahFk;.

   ml;ltizapd; cl;$W 16.0 ,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftufk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gLk;.

9.  ghJfhg;G ghprPyidf;fhf tpiykD 

%lg;gLk;. Fwpj;j Neuj;jpw;F Fiwe;jgl;rk; 

1 kzpj;jpahyj;jpw;F Kd;G ~nrj;rphpgha| 

tshfj ;j pw ;F g puNtrpf ;FkhW 

tpiykDjhuh;fs; mwpTUj;jg;gLfpd;wdh;.

nghwpapayhsh; M.H.M. ,];khapy;>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2Mk; khb> ~nrj;rphpgha|>

gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G

MAh;Ntj epiyaj;ij elhj;jpr; nry;tjw;F 

fl;blnkhd;iw thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01.  nghuy];fKt efu rigapd; MAh;Ntj epiyaj;jpw;fhf 

nghUj;jkhd fl;blnkhd;iw nghuy];fKt efu vy;iyf;Fs; 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  fl;bl ,lg;gug;G gpd;tUk; Njitg;ghLfs; kw;Wk; 

epge;jidfSf;F mikthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

i.  Kd;itf;fg;gLk; fl;blj;jpd; cl;Gwk; Vwj;jho 1250 - 

1400 rJu mb ,lg;gug;igf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; MAh;Ntj epiyaj;ij elhj;jpr; nry;tjw;Fg; 

nghUj;jkhd #oiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

ii.  Fiwe;jgl;rk; 02 tUl fhyj;jpw;F fl;blj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;s vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.

iii.  toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;Fk; fl;bl tshfj;jpw;F Ntwhd 

kpd;rhu kw;Wk; ePh; trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

iv.  gzpahl;njhFjpapdh; kw;Wk; tUif jUk; nghJkf;fSf;Fg; 

NghJkhd mstpy; kyry$l trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

v.  thfdq;fs; jilapd;wp gpuNtrpf;ff;$ba ghij ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

vi.  cq;fs; tpiyfSld; fl;blj;jpy; cs;s tiuglk; 

kw;Wk; epWj;jp itf;ff;$ba thfdq;fs; njhlh;ghd 

jfty;fisAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nkw;gb Njitg;ghLfSf;Fg; Gwk;ghf gpd;tUk; trjpfs; 

rfpjkhd fl;blq;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

i. khbf; fl;blkhdhy; jiu khb kpfTk; nghUj;jkhdjhFk;.

ii.  Eiothapiy %b itf;Fk; tifapy; gliynahd;W 

,Uj;jy; kw;Wk; fl;bl tsT ghJfhg;ghf g+l;b itf;Fk;; 

tifapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

iii.  nghuy];fKt efuj;jpypUe;J 2 fp.kPw;wUf;Fs; 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  Nkw;gbj; Njitg;ghLfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; 

jahhpj;J ntt;NtW ciwfspy; ,l;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpnadf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J 2022-03-22Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; jiyth;> nghuy];fKt efu rig> 

nghuy];fKt vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; ~~MAh;Ntj 

epiyankhd;iw elhj;jpr;nry;tjw;F fl;blnkhd;iw 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;sy;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  md;iwa jpdNk gp.g. 2.05 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;.

05.  ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  fl;blj;ij thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtj;ij kPsspf;fg;glhj 

500.00 &gh gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

mYtyf ehl;fspy; 0112517480 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; 

njhlh;Gnfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Njrge;J Nf.b.V.gp. \he;j>

jiyth;>

nghuy];fKt efu rig>

nghuy];fKt.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if Gifapuj Nritfs;;

tpiykD ePbj;jy; mwptpj;jy;fs;
gpd;tUk; ngWif njhlh;ghf gj;jphpif tpsk;guq;fspy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiykDtpd; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; toq;Fk; ,Wjp jpfjp kw;Wk; %Lk;/jpwf;Fk; jpfjpfs; gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;sd.

ngWif 

,y.

tpsf;fk; Gjpdg;

gj;jphpiffspy; 

gpuRhpf;fg;gl;l 

jpfjp

toq;Fk; ,Wjpj; 

jpfjp

%Lk;/ jpwf;Fk; 
jpfjp

tpiykD 

Kd;Ndhbf; 

$l;l jpfjp

SRS/F.7820 ,yq;if 

Gifapuj 

Nritapd; 

10 Gifapuj 

epiyaq;fs; 

mlq;fyhf 12 

miktplq;fspy; 

Rfhjhu 

Jg;GuNtw;ghl;L 

trjpfis 

Nkk;gLj;jy;

2022.02.15 Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.22 Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.23Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.08 

Mk; 

jpfjpad;W

SRS/F.7824 nfhOk;G Nfhl;il 

kw;Wk; kUjhid 

Gifapuj 

epiyaq;fSf;fhf 

450 

gazpfSf;fhd 

thq;Ffspd; 

ngWif

2022.02.15 Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.22 Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.23Mk; 

jpfjpad;W

2022.03.08 

Mk; 

jpfjpad;W

tpiykDf;fSf;fhd miog;G kw;Wk; ,lk; kw;Wk; Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

Nkyjpf tpguq;fl;F jaT nra;J gpd;tUtdtw;wpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;. 

 njhiyNgrp ,yf;fk;:  011-2438078/2436818
njhiyefy; ,yf;fk;:  011-2432044

 kpd;dQ;ry;:    tender2@railway.gov.lk/srs.slr@gmail.com
,izajsk;:    www.railway.gov.lk 

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff;FO>

,yq;if Gifapuj Nritfs;.

ngWif mwptpj;jy;

~~Kd;nkhopag;gl;l kd;dhh; 11Mk; fl;l fhw;wiy kpd; jpl;lj;jpw;F 

#oy; jhf;f kjpg;gPl;il (EIA) elhj;Jtjw;F|| 
MNyhrid epWtdnkhd;iwj; njhpT nra;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

ngWif ,y. SEA/PD/RND/07-2022

gzpapd; Nehf;fk; kw;Wk; gpd;Gyk;

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapdhy; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s ~~kd;dhh; khtl;lj;jpYs;s kd;dhh; jPtpy; Kd;nkhopag;gl;l 

kd;dhh; 11Mk; fl;l fhw;wiy kpd; jpl;lj;jpw;F #oy; jhf;f kjpg;gPl;il (EIA) elhj;Jtjw;F|| Mh;tKs;s cs;ehl;L 

epWtdq;fis Kd;nkhopTfisr; rkh;;g;gpf;FkhW ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig (SLSEA) miof;fpd;wJ. ,jd; 

Muk;g nraw;wpl;l mgptpUj;jp eltbf;iffs; ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 

,J jdpahh; Jiw KjyPLfs; %yk; njhpTnra;ag;gl;l mgptpUj;jpahsuhy; xU RahjPd kpd; cw;gj;jpahsh; (IPP) jpl;lkhf 
nraw;gLj;jg;gLk;.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigaplkpUe;J ,e;j nraw;wpl;lj;jpw;Fj; Njitahd Rw;whly; xg;Gjiyg; ngw;Wf;nfhs;s 

Ntz;bapUg;gjhy;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;l Fwpg;gPl;L tpjpfspd; (ToR) gpufhuk; #oy; jhq;f kjpg;gPl;il 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

,e;j Fwpj;j gzp gpd;tUk; gFjpfis cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;.

m)  Ma;Tfs; njhlh;ghd juTfisr; Nrfhpf;f Ntiyj;js tp[aq;fis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Ma;Tg; 

gFjpapd; mbg;gil Rw;whly; epiyia epiyepWj;Jtjw;fhf ,uz;lhk; epiy juitAk; Nrfhpj;jy; Ntz;Lk;.

M)  Kd;nkhopag;gl;l jpl;lj;jpd; eph;khzk; kw;Wk; nraw;ghl;bd; fhuzkhf Rw;whly; gz;Gfspy; Vw;gLk; jhf;fj;ij 

kjpg;gpLjy;.

,)  tPjp tiyaikg;G> kpd;rhuj;ij ntspNaw;Wk; Nfgps; tiyaikg;G Nghd;wtw;iw cs;slf;fpa nkhul;Lt 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l tpupthd tbtikg;G kw;Wk; Ez;-cs;sikTfis rupghu;j;jy; kw;Wk; 

Njitahd ,lq;fspy; khw;W topfis Kd;nkhoptJld; gupe;JiufisAk; nra;jy;.

<)  Kd;nkhopag;gl;l jpl;lj;ij nray;gLj;jpa gpd; fz;fhzpf;fg;gl Ntz;ba Kf;fpakhd Rw;Wr;R+oy; gz;Gfis 

milahsk; fhZjy;.

c)  epWtd Vw;ghL kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; fz;fhzpg;G cs;spl;l Rw;Wr;R+oiyg; ghJfhg;gjw;fhd Rw;Wr;R+oy; Kfhikj; 

jpl;lj;ijj; jahupj;jy;.

C)  jpl;lk; Fwpj;j nghJkf;fspd; fUj;ij milahsk; fhz cs;@u; kf;fspd; MNyhridia ngwy;

v) tl;lhuj;jpy; njhlu;Gila muR mjpfhupfspd; MNyhridia ngwy;.

V)  jpl;l xg;Gjy; Kftufj;jpdhy; miof;fg;gLk; Rw;whly; jhf;f kjpg;gpl;Lf; $l;lq;fs; kw;Wk; TEC $l;lq;fspy; 

Njitahd MNyhridfis toq;Fjy;.

I)  Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L nray;Kiwapd; nghJ tprhuizapd; NghJ vOg;gg;gl;l nghJkf;fspd; fUj;JfSf;F 

jPu;T fhZjy;.

x)  ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigf;F ,Wjp Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;ifia rku;g;gpj;jy;.

tpiyf;Nfhuy; nray;Kiwapd; mwptpg;G

1. tpiyf;Nfhuy;fs; 2006Mk; Mz;L ngWif topfhl;bapd; gpufhuk; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; 

eilKiwg;gLj;jg;gLk; vd;gJld; gzpapd; Nkyjpf tpguq;fs; ~~RFP Mtzj;jpy;|| jug;gl;Ls;sd. mij SLSEA 
,izajsj;jpd; Clhf http://www.energy.gov.lkiindex.php/en/procurement  vDk; ypq;if gpd;gw;wp ghh;itaplyhk;/ 
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

2. jq;fs; Kd;nkhopTfis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ~~RFP Mtzq;fis|| ,yq;if epiyngWjF 

rf;jp mjpfhurigapd;  "www.energy.gov.lk"  ,izajsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J jutpwf;fk; nra;J nfhs;tdT 

nra;ayhk;.  fPNo jug;gl;Ls;s ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapd;  nghJf; fzf;fpyj;jpw;F  epWtdj;jpd; 

ngaiu njspthff; Fwpg;gpl;L kPsspf;fg;glhj 3>000.00 ,y. &gh fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. itg;Gg; gw;Wr;rPl;il 

procurement.slsea@gmail.com kw;Wk; slseafinance@gmail.com. vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb 

nfhLg;gdtpw;fhd gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw tpiykDTld; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;L 

,y;yhky; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

3. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F epfo;epiy (online) Clhf ,lk;ngWk;> tsKs;s 

tpiykDjhh;fs; ,ij Ghpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; ,ize;Jnfhs;s Mh;tk; fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fs;  procurement.slsea@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F Ntz;LNfhs; xd;iw mDg;gp $l;lj;jpw;fhd 

,izg;igg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.

4. njhopy;El;g Kd;nkhopTfs; kw;Wk; epjpapay; Kd;nkhopTfis ntt;Ntwhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspy; ,l;L 

gpd; ,d;ndhU Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L> mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Kd;nkhopag;gl;l kd;dhh; 

11Mk; fl;l fhw;wiy kpd; jpl;lj;jpw;F #oy; jhf;f kjpg;gPl;il (EIA) elhj;Jtjw;F|| MNyhrid epWtdnkhd;iwj; 

njhpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwfis 2022-03-21Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ngWifg; gphpT> ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig> 

,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G-7 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

njhopy;El;gk; kw;Wk; epjpapay; Kd;nkhopTfis ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpf;fhj Kd;nkhopTfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5. tpiykDf;fs; nfhOk;G-7> ,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapd;  

gzpg;ghsh; rig miwapy; KbTWj;jg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;.

6. Nkyjpf tpguq;fis ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapd;  ngWifg; gphptpypUe;J rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; 

0112575203/ 0112575030/ 0112575036  vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf kw;Wk; procurement.slsea@gmail.com. 
vDk; Kfthpf;F vOjp ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

7. rfy tpiykDf;fSlDk; 2022-06-20Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; tifapy; 100>000.00 ,y. &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

fzf;F tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

tq;fp - ,yq;if tq;fp>

fpis - 453 - nlhhpq;ld; rJf;fk;

fzf;fpyf;fk; - 0074944408

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig>

,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> 

nfhOk;G 07.

2022-02-26.          KbTWj;jy; jpfjp kw;Wk; Neuk;: 2022-03-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F

Nghjdh itj;jparhiy - fSj;Jiw

tpiyf;Nfhuy; miog;G

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;; - 2022

fSj;Jiw - Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy;   itj;jparhiyapy; 

nghUj;jg;gl;Ls;s 124 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fSf;F 2022Mk; tUlj;jpy; Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;gjw;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; nfhs;ssT tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; vz;zpf;if

  9000 BTU 01
12000 BTU 39
18000 BTU 22
24000 BTU 59
36000 BTU 03

 Nkw;gb ,ae;jpuq;fspd; Nrh;tp]; kw;Wk; guhkhhpj;jYf;fhd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 

fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiy jiyik mYtyfj;jpypUe;J 2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 

2022-03-21Mk; jpfjp tiuahd mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp 

tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 xU Mtzj;jpw;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 2>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; Mtzf;; fl;lzk; 

mwtplg;gLk;.

 ICTAD EM5 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l gjpitf; nfhz;lth;fs; kl;LNk tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;fyhk; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ ,iaGila 

Mtzq;fspd; %yg; gpujpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 2022-03-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gjhy; 

md;iwa jpdk; K.g. 10.00 kzpf;F Kd; gzpg;ghsh;> Nghjdh itj;jparhiy> fSj;Jiw 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy;  nfhz;Lte;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

 2022-03-22Me; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuhy; 

mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;. tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 034 - 2222261/62 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa  ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy> fSj;Jiw.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (,Nghr)

Supply and delivery of pre-cured Tread Liners, Bonding Gum, Gum 
Solvent  (S.B.P.) and related materials to SLTB Ampara Tyre Factory

SLTB/TS/GEN/2022/12-1
1.  Pre-cured tread liners, Bonding Gum, Gum solvent (S.B.P.) kw;Wk; njhlh;ghd nghUl;fis ,Nghr mk;ghiw 

lah; njhopw;rhiyf;F toq;fg;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;Gf;fSf;F cWjpg;gLj;Jk; tifapy; toq;ff;$ba 

jFjpAs;s cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 2022.03.21 Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu ,Nghr cah;kl;l 

ngWiff; FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa 

Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 2022.02.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.18 

Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuq;fspy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; 

nfhOk;G-05> fpUs ghij> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,Nghr ngWiff; FO nrayhshplkpUe;J Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

tpsf;fk; tpiykDg;gpiz

Supply and  Delivery of Pre-cured tread liners, Bonding Gum, Gum Solvent 
(S.B.P.) and  related materials for SLTB Ampara Tyre Factory, 45 days  credit 
basis as described below.

Lot 1 – Pre-cured tread liners, Bonding Gum & Gum Solvent (S.B.P.).
Lot 2 – Related materials such as curing envelopes, tubes, flaps buffing blades.

Lot 1 – Rs.         800,000
Lot 2 – Rs.         200,000  
Both Lots – Rs1,000,000.

2.  Njitg;gLk; Pre-cured tread liners, Binding Gum, kw;Wk; Vida njhlh;Gs;s nghUl;fs;  Mfpatw;iw  

cw;gj;jp nra;tjw;fhd ISO:9001 ju rhd;wpjiof; nfhz;Ls;s cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs; khj;jpuk; kw;Wk; 

Kd;itf;fg;gLk; mk;rq;fis cw;gj;jp nra;af;$ba ISO:9001 rhd;wpjiof; nfhz;Ls;s ntspehl;L 

cw;gj;jpahsh;fspd; cs;@h; Kfth;fs; MfpNahh;; tpiykDf;fis Kd;itg;gjw;fhd jFjpiag; ngw;Wf; 

nfhs;th;.

3.  (m)  ve;jnthU tpiykDjhuhpd; Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; Fwpg;gpl;ltuhf 

my;yJ mthpd; rhh;ghf nraw;gLgtuhftpUg;gpd; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;duhf 1987 

Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f rl;l nghJ xg;ge;jq;fSf;fikthf ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fspd; 

gjpthsUld; mt;thwhd egh; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; rhd;wpjopd; 

%yg;gpujp rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwhd rhd;wpjopd; %yg;gpujpia rkh;g;gpg;gjw;F jtWk; 

tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDf;fis 

rkh;g;gpj;jTlNdNaAk; xg;ge;jj;ij ngw;Wf; nfhs;s Kd;Gk; tpiykDjhuh;fs; jk;ik gjpT nra;jy; 

Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWiff; FOtpw;F nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio 

rkh;g;gpf;fj; jtWk; ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; xg;ge;jk; toq;fg;glkhl;lhJ.

4.  tpiykDf;fs; 2022.06.22 Mk;; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk; 

Kd;itf;fg;gLk; tpiyfs; xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J xU tUlj;jpw;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; 2022.07.22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

ngWkjpf;fhdJkhd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; kj;jpa tq;fpapy; gjpT ngw;wJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;bUg;gJk; ,Nghr ,d; Kjy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpNyNa 

jpUg;gg;glhjJk; epge;jidaw;wJkhd cj;juthj mbg;gilapy; tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;;glhj ve;jnthU 

tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; midj;Jg; gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ 

,yr;rpid nghwpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fs; xd;wpy; nfhOk;G-05> fpUs ghij> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,Nghr ngWiff; FOtpd; 

nrayhshpd; mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.03.21 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykD mlf;fg;gl;Ls;s  Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Bid for the Supply & delivery of Pre-cured tread liners, Bonding Gum, Gum solvent 
(S.B.P.) and related materials for SLTB Ampara Tyre Factory”  vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

8.  nfhOk;G-05> fpUs ghij> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; ngWiff;; FOtpd; 

nrayhshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; rKfkspf;Fk;gb Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

jiyth;>

,Nghr ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT>

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

,y.: 200> fpUs ghij>

nfhOk;G-05.

tprhuizfs;  : nrayhsh;> ,Nghr ngWiff; FO.

njhiyNgrp  : 011 7706110 &  0771056110. njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

Nky; khfhz Nky; ePjpkd;wk; - nfhOk;G 12

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L 

Nritfis toq;Fjy; - 2021/2022
nfhOk;G Nky; ePjpkd;w tyaj;jpw;Fl;gl;l gpd;tUk; ePjpkd;wq;fspy; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritfis 

toq;Ftjw;fhf nfhOk;G Nky; ePjpkd;wj;jpd; ngWiff; FOtpdhy; cs;ehl;L jpwe;j tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; 

fPo; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1

Name of Bidder

Name of courts

Estimate Amount
(Rs)

Non Refundable Bid 
Document
Fee (Rs)

01 Civil Appeal High
Court - Colombo 12. 1,294,800.00 2,500/-

02 Commercial High
Court - Colombo 12. 1,563,600.00 2,500/-

03 Court - Complex
Nugegoda 1,544,400.00 2,500/-

04 Chief Magistrate 
Court - Colombo 12. 4,231,200.00 2,500/-

05 Magistrate Court 
Battaramulla 717,600.00 2,500/-

06 Labour Tribunal - 32 Mount 
Lavinia 717,600.00 2,500/-

Nkw;gb Ntiyfs; njhlh;ghd rfy tpguq;fisAk; tpiykD Mtzq;fSld; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykD Mtzq;fis nfhOk;G Nky; ePjpkd;wj;jpd; fzf;fply; gphptpypUe;J 

2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-18Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpDs; (K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l 2022-03-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

epiwtile;j cldLj;J Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s nfhOk;G Nky; ePjpkd;wj;jpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G Nky; ePjpkd;wj;jpd; gpujhd gjpthsiu 011-2438893 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; njhlh;Gnfhs;sTk;. ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Nky; ePjpkd;wk;>

nfhOk;G 12.

nfhOk;G khefu rig

ntw;wplq;fs; mwptpj;jy;
nfhOk;G khefu rigapy; ehshe;j Nritia nfhs;tdT nra;Ak; mbg;gilapy; njhopEl;g cj;jpNahfj;ju;fspd;/ 
kw;Wk; gltiuQu; cj;jpNahfj;ju;fspd; Nritia ngw;Wf;nfhs;sy;. 

nfhOk;G khefu rigapy; khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpw;F njhopEl;g cj;jpNahfj;ju;fspd; kw;Wk; gltiuQu; 

cj;jpNahfj;ju;fspd; ehshe;j Nritia nfhs;tdT nra;Ak; mbg;gilapy; Nritfis ngWtjw;F ,j;jhy; 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2022.03.14 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; 'khefu nrayhsu;> nfhOk;G khefu rig> efu kz;lgk;> 

nfhOk;G 07>" vDk; tpyhrj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia fbjAiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. ehl;by; fhzg;gLk; nfhtpl; njhw;WNeha; epiyikapDs; Ml;Nru;g;G 

nra;jiy Jupjg;gLj;Jk; nghUl;L> tpz;zg;gq;fs; fPo;f;fhZk; kpd;dQ;ry; ClhfTk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

 dircp@colombo.mc.gov.lk

1. gjtp     :  njhopEl;g cj;jpNahfj;ju;fspd; kw;Wk; gltiuQu; cj;jpNahfj;ju;fspd; ehshe;j 

Nritia nfhs;tdT nra;Ak; mbg;gilapy; Nritfis ngWjy;.

2. rk;gs msTj;jpl;lk;   : xU jpdj;jpw;F jyh &gh 2200.00

3. cly;uPjpahd jifik  :  gjtpapy; flik Guptjw;F Nghjpa cly;> cs MNuhf;fpaKilatuha; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

4. NtW jifikfs; :

 I.  ,yq;if gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 II.   Nky; khfhzj;jpy; mur Nritapy; my;yJ khfhz mur Nritapy; Xa;Tngw;w njhopEl;g 

cj;jpNahfj;jh;fs;> njhopEl;g cj;jpNahfj;ju; (gltiuQu; Nrit) kw;Wk; ,yq;if njhopEl;g Nrit 

gpukhzf;Fwpg;Gf;F mika III Mk; juj;jpw;Fupa jifik ngWk; cj;jpNahfj;ju;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 III.  nkhwl;Lit gy;fiyf;fofj;jpy; my;yJ mk;ghiw `hl; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w Njrpa 

njhopEl;g bg;Nshkh my;yJ>

 IV.  Njrpa gapYeu; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurigapdhy; toq;fg;gLfpd;w nghwpapay; tpQ;Qhd 

Njrpa bg;Nshkh my;yJ>

 V.  fy;tp kw;Wk; cau; fy;tp mikr;rpdhy; toq;fg;gLfpd;w Njrpa cau; nghwpapay; bg;Nshkh my;yJ>

 VI.  mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdj;jpy; KONeu xUtUl gltiuQu; ghlnewpia rpwe;jKiwapy; G+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;.

 VII.  njhopw;JiwAld; njhlu;Gilajhf Njrpa njhopy; jifik (NVQ) 06 Mk; kl;lj;jpd; jifik G+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;.

 VIII.  cau; fy;tp mikr;R kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gLk; njhopEl;g rhd;wpjo;fs; toq;Fk; epWtdq;fsplk; 

tpdtp fUj;Jf;fis ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;du; NkNy Fwpg;gplg;gLk; njhopEl;g jifikfSf;F vy;yh 

tifapYk; rkkhd %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; NtW 

njhopEl;g jifikfs; ngw;wpUj;jy;.

 IX. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuha; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 X.  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpf;F Kd;du; Njitahd midj;J jifikfSk; G+u;j;jp 

nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 XI.  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fl;llq;fs; kw;Wk; gltiuT xOq;FtpjpKiwfs; kw;Wk; jfty; 

njhopEl;g Kiwapay; gw;wpa mwpT Nkyjpf jifikfshFk;.

5.  Ml;Nru;g;G Kiw:-

  Nky; khfhzj;jpy; mur Nritapy; my;yJ khfhz mur Nritapy; Xa;Tngw;w njhopEl;g cj;jpNahfj;jh;fs; 

kw;Wk; ,yq;if njhopEl;g Nrit gpukhzf;Fwpg;Gf;F mika III Mk; juj;jpw;Fupa jifik ngWk; 

cj;jpNahfj;ju;fs; fPo;f;fhZk; epge;jidfSf;F cl;gl;L Ml;Nru;g;G nra;ag;gLtu;.

   Neu;Kfg; guPl;irapd; gpd;dh; Nrit ngwy; eilngWk;.

   ehnshd;Wf;F Mff;Fiwe;jJ 08 kzpj;jpahy Ntiy.

  KONeu mbg;gilapy; flikapy; <Lgl Ntz;Lk;.

    thu ,Wjp ehl;fs; cl;gl Ntiy nra;fpd;w khjnkhd;Wf;F (25 ehl;fSf;F) xUtUf;F &gh 55>000/- 
tPjk; nfhLg;gdT nrYj;jg;gLk;.

Fwpj;j Nritfs; ngWtJ njhlu;ghd ,WjpKbT khefu MizahsUf;F cupj;jhdJ.

rl;lj;juzp Nuh`pdp jprhehaf;f

khefu Mizahsu;

nfhOk;G khefu rig

efu kz;lgk;> nfhOk;G 07.

(mYtyf cgNahfj;jpw;fhf)

nfhOk;G khefu rigapy; ehshe;j Nritia nfhs;tdT nra;Ak; mbg;gilapy; njhopEl;g 

cj;jpNahfj;ju;fspd;/ gltiuQu; cj;jpNahfj;ju;fspd; Nritia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd

khjpup tpz;zg;gg;gbtk;
1. KjnyOj;Jf;fSld; ngah; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;) (Mr/Mrs/Ms)

2.   KjnyOj;Jf;fspdhy; Fwpg;gplg;gLk; ngah; (jkpopy;) ( .........................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3.  KjnyOj;Jf;fspdhy; Fwpg;gplg;gLk; ngah; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;) :-

4.  I.   epue;ju tpyhrk; (jkpopy;) :- ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 II. epue;ju tpyhrk; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;)

 III.  jw;fhypf tpyhrk; (jkpopy;) :-
  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

5. gpwe;j jpfjp: tUlk;;  
      

khjk; 
  

 ehs; 
  

6.  Xa;Tngw;w jpfjp:- ...........................................................................................................................................................

7.  Xa;Tngw;w jpfjpf;F taJ:- ..........................................................................................................................................

8.  Njrpa milahs ml;il ,y: 
         

9.  njhiyNgrp ,yf;fk; : jdpg;gl;l : ....................mYtyf:-..........................

10.  fy;tp jifikfs;: f.ngh.j. (rh.j.) Rl;nlz; :- ....................... tUlk;:- ......................

ghlk; juk; ghlk; juk;

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

............................. ..................... ............................. .....................

 f.ngh.j. (c.j.)         Rl;nlz; :- .......................                    tUlk;:- ......................

ghlk; juk;

............................. .....................

............................. .....................

............................. .....................

............................. .....................

............................. .....................

11.  ,Wjpahf flikahw;wpa jpizf;fsKk; gjtpAk;;:- .................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

12. Xa;TngWk; NghJ ,Ue;j rk;gs Kiw:- ...................................................................................................................

13.    ,yq;if njhopEl;g Nrit gpukhzf;Fwpg;Gf;F mika III Mk; juj;jpw;Fupa jikikfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; ( fbj Mtzq;fs; %yk; ep&gpj;jy; Ntz;Lk;.)

14.  Nkyjpf jifikfs;:-

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

NkNy vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s jfty;fs; vdJ mwptpd;gbAk; ek;gpf;ifapd; gbAk; cz;ikahdJk; 

gpioaw;wJk; vd cWjpnkhoptNjhL> VJk; jftnyhd;W ngha;ahdJ my;yJ gpioahdJ vd ehd; gjtpf;F 

Nju;e;njLf;fg;gl Kd;dh; fz;Lg;gpbf;fg;gl;lhy; ehd;; me;j gjtpf;F jFjpaw;wtuhNtd; vd;gijAk;> epakdk; 

ngw;w gpd;dh; fz;lwpag;gl;lhy; ehd; Nritapy; ,Ue;J ePf;fg;gLNtd; vd;gijAk; ehd; mwpNtd;.

jpfjp:..........................                                                 ...................................................

                                                               tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;.
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mur kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdq;fspd; gjtpfSf;F ngau; 
Fwpg;gplg;gl;l epakpf;fg;gl;l Ml;fspd; jFjp gw;wp Muha;tjw;fhd 

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cau; gjtpfs; gw;wpa FO 
,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cau; gjtpfs; gw;wpa FO gpd;tUk; gjtpfs; njhlu;ghf 

ngau; Fwpg;gplg;gl;l epakpf;fg;gl;ltu;fspd; jFjpfis MuhAk;: - 

,y. ngaH kw;Wk; tpyhrk; gjtp 

1 jpU. b.vk;.vy;. gz;lhuehaf;f 

,yf;fk;. 146 n`yKJd> vl;lk;gpl;ba tPjp 

gz;lhutis.

fkj;njhopy; mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

2 jpU. Mu;.vk;.lgps;A+.v];. rkujpthfu 

,yf;fk;. 21 rkfp khtj;ij> ,Yg;Gnfju 

tPjp FUehfy;.

fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy; 

kw;Wk; Kl;il rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; nrayhsuhf epakpf;fg;gl;ltu;

3 jpU. v];.N[.v];. re;jpuFg;j 

,yf;fk;. 19/1 [ae;jp khtj;ij> ey;YUt 

ghze;Jiw. 

tpkhdr; Nritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tyaq;fs; 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

4 jpU. v];.b. gz;bNfhuNs rurtp mrGt> 

`Gfy> fhyp.

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> 

fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW ngUe;Njhl;lg; 

gapu;r; nra;if mgptpUj;jp kw;Wk; mJrhu;e;j 

ifj;njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;ltH.

5 jpU. Nf.[p. tpN[rpwp 

,yf;fk;. 148 vr; u];]ghd tPjp> ,`y 

Nghkpupa fLnty. 

fpuhkpa tay; epyq;fs; kw;Wk; mz;bAs;s 

Fsq;fs;> ePu;j;Njf;fq;fs; kw;Wk; ePu;g;ghrd 

mgptpUj;jp (,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

6 jpU. lgps;A+.vk;.vk;.gP. tPuNrfu 

,yf;fk;. 670/21AT gk;GUf`N`d tPjp> 

jytj;Jnfhl. 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

7 jpU.[ae;j ju;kjhr 

,yf;fk;. 07> nyhz;ld; nlu];> 

nfhOk;G 07.

Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

8 jpU. lgps;A+.gP.tP. jahuj;d> 

,yf;fk;. 22/22> Nghjpuh[huhk tPjp 
ngg;gpypahd.

,yq;if gpzaq;fs; kw;Wk; nryhtzp 

Mizf;FOtpd; jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

9 jpU. V.vr;.lgps;A+. mk;Ngtj;j 

,yf;fk;. 110 V> fe;jtj;ij tPjp> ENfnfhl.

,yq;if Vw;Wkjp fld; fhg;GWjpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

10 jpU.R[Pt uh[gf;\ 

,yf;fk;. 9/31rP> ngNuuh khtj;ij> 

jpTy;gpl;ba nghuy];fKt. 

kf;fs; tq;fpapd; jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

11 jpU. yypj; gpAk; ngNuuh> 

,yf;fk;. 112/12vg;> fe;Njtj;j nlu];> 

ENfnfhl.

Njrpa nyhj;ju; rigapd; jiytuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

12 jpU. ];lgd; mNgrpq;f 

,yf;fk;. 40/7> Gy;yu;]; Nyd; nfhOk;G 07 

,yq;if flw;nwhopy; $l;Lj; jhgdj;jpd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

13 jpU. jkpj tpf;fpukrpq;f 

,y. 191/1> rhk khtj;ij> ehty tPjp> 

ENfnfhl.

Njrpa ,isQu;fs; Nritfs; kd;wj;jpd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

14 jpU. vd;.b.vk;. tpN[Nrfu 

,yf;fk; 5 mg;gu; bf;rd; tPjp> fhyp.

fl;blg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

15 jpU. Nktd; yrpj; Rgrpq;f. Muhr;rp ,yf;fk;> 

1/296> ENfnfhl tPjp> ngg;gpypahd> 
nghuy];fKt.

efu FbapUg;G mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

16 lhf;lu; urpj tpN[te;j 

,yf;fk;. 27/385 Nk[u; tre;j Fzuj;d 

khtj;ij k`u> fltj;j.

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jif 

mjpfhurigapd; jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

17 jpU. N[. lgps;A+ .vk;.N[.gP.Nf. uj;ehaf;f 

,yf;fk;. 41/27 3tJ Nyd;> b.vk;. 
nfhOk;gNf khtj;ij> nfhOk;G 05.

,yq;if nghJg; gad;ghl;L Mizf;FOtpd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

18 jpU. mNrhf gj;jpuNf 

,yf;fk;. 65/13> FkuNftj;j tPjp> 
tpf;fpukrpq;f  khtj;ij> ngytj;j> 

gj;juKy;y.

tiuaWf;fg;gl;l = yq;fd; vahu; yapd; 

epWtdj;jpd; jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

Nkw;Fwpg;gpl;l ngaH Fwpg;gplg;gl;l/ epakpf;fg;gl;l egHfs; njhlHgpy; vtNuDk; my;yJ ve;jNthH 

mikg;Gk; fUj;Jf;fisj; njhptpf;f tpUk;gpdhy; 2018 rdthp  khjk; 22Me; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;dH Kiwahff; ifnahg;gkpl;L> 'nrayhsH> caH gjtpfs; gw;wpa FO> FOg; gzpafk;> ,yq;ifg; 

ghuhSkd;wk;> = [atHjdGu Nfhl;Nl" vd;w tpyhrj;jpw;F 2022 khHr; khjk; 13k; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;dH fpilf;ff;$ba tifapy; gjpTj; jghypy; ,d;Nwy; njhiyefy; ,y. 011-2777300 Clhf 

my;yJ highposts_c@parliament.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp itf;fyhk;.

mt;ntOj;J %y fUj;Jf;fSf;F Nkyjpfkhf tha; %y fUj;Jf;fisAk; Kd;itf;FkhW 

FOtpdhy; gzpf;fg;glyhk;.  ,e;j tpsk;guk; ghuhSkd;w ,izaj;jsj;jpYk; ,lk; ngw;Ws;sJ. 

(www.parliament.lk)
       FOr;  nrayhsh;>

        ghuhSkd;wr; nrayhsh; ehafk;.,yq;ifg; ghuhSkd;wk;>

= [ath;jdGu Nfhl;Nl

2022 ngg;uthp khjk; 28Mk; jpfjp. 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

miog;G

RFP Ref/ No.: SLTB/TS/CIVIL/2022

1.  ,Nghr \hypf;fh ikjhdj;ij Kjw;ju fphpf;fl; ikjhdkhf mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 

jFjpAs;s Kd;nkhopthsh;fsplkpUe;J Kd;nkhopTfSf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l Nfhhpf;iffis 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; rhh;ghf> ,Nghr cah; kl;l ngWiff; FOj;; jiyth; 

,j;jhy; miof;fpd;whh;. njhpT nra;ag;gl;l Nfhhpf;ifahsh; kw;Wk; ,Nghr Mfpad ,ize;J 

mgptpUj;jp nra;ag;gl;l \hypf;fh ikjhdj;ij Kfhikg;gLj;Jthh;fs;.

2.  gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; epjpaply; Mw;wYs;s Kd;nkhopthsh;fs; khj;jpuNk Mh;t 

ntspg;ghLfis rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;.

 i.  jw;NghJ Kjyhk; tFg;G fphpf;fl; tpisahLtjw;fhf ,yq;ifapd; fphpf;fl;bw;fhd MSk; 

mikg;ghfpa ,yq;if fphpf;fl;bdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gjpT ngw;w fphpf;fl; mzpfs; 

khj;jpuNk Kd;nkhopTfis rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;.

 ii.  Njitg;gLk; KjyPl;il toq;Ftjw;fhd epjpaply; Mw;wiy Kd;nkhopthsh; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

   NkNyAs;s i kw;Wk; ii ,w;fhd mth;fspd; jFjpj;jd;ikf;fhd Mtzr; rhd;iw 

rkh;g;gpg;gjw;F Kd;nkhopthsh;fs; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

3.  2022.02.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.21 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000.00 ,yq;if 

&ghit nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> nfhOk;G -05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig> ngWiff; FOr; nrayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J Mq;fpy 

nkhopapYs;s KOikahd Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT 

nra;ayhk;. Mh;t ntspg;ghlhdJ nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk 

ghtpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Mh;t ntspg;ghLfs; 2022.06.22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpd; midj;J gf;fq;fSk; Mh;t ntspg;ghl;lhshpdhy; ifnahg;gkpl;L 

mtuJ ,yl;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  Mh;t ntspg;ghLfs; Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapNyNa rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Kj;jpiuaplg;gl;l ciwahdJ ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| Mfpatw;iw mlf;fpapUg;gJld; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “RFP for development of SLTB Shalika ground into a First 
Class Cricket Ground” vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gl;L 2022.03.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig> ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 

guhkhpf;fg;gLk; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mNj Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; Mh;t ntspg;ghLfs; epuhfhpf;fg;gl;L 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

8.  Mh;t ntspg;ghLfis %ba gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; Kd;nkhopthsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt mitfs; jpwf;fg;gLk;. 

9.  ,Nghr ngWiff; FOthdJ xd;W my;yJ midj;J Mh;t ntspg;ghLfisAk; ,r;nraw;ghl;bd; 

ve;j NtisapYk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd RatpUg;g mjpfhuj;ijf; 

nfhz;Ls;sJld; Mh;t ntspg;ghl;il jahhpj;jy; kw;Wk; xg;gilj;jy; njhlh;ghd vt;tpj 

MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigahdJ nghWg;Ngw;f 

khl;lhJ. 

jiyth;>

,Nghr ngWiff; FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

,y. 200> fpUs tPjp>

nfhOk;G-05.

tprhuizfs;: nrayhsh;> ngWiff; FO>

 njhiyNgrp:  011 7706110> 0771056110.

 njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011 2588457

,Nghr \hypf;fh ikjhdj;ij 
xU Kjw;ju fphpf;fl; ikjhdkhf 

mgptpUj;jp nra;tjw;fhd Kd;nkhoptpw;fhd miog;G

mwptpj;jy;
mf;fiug;gw;W khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

Fbapay; Kiw eltbf;iff; Nfhitapd; 

mj;jpahak; 24 cld; Nru;j;J thrpf;fg;gl Ntz;ba 

ek;gpf;ifg; nghWg;Gfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; gpupT 

112 ,d; fPohd tpz;zg;gk;

tof;fpyf;fk; : Misc/74/2022. 
jd;ik  : jUk ek;gpf;ifg; nghWg;G 

eltbf;if  : RUf;fKiw 

ngWkjp   : 50 ,yl;rk;.

1.  Re;juypq;fk; RNu];. 

  jiytu;> jpUf;Nfhtpy; = rpj;jpu NtyhAj 

Mya gupghyd rig> Nfhtpy; tPjp> 

jpUf;Nfhtpy; -1

2.  td;dparpq;fk; [ae;jd; tz;zf;fu;> 

jpUf;Nfhtpy; = rpj;jpu NtyhAj Mya 

gupghyd rig> Nfhtpy; tPjp> 

 jpUf;Nfhtpy; 1.

3.  fdfrig rghnuj;jpdk; cgjiytu; 

jpUf;Nfhtpy; = rpj;jpu NtyhAj Mya 

gupghyd rig> Nfhtpy; tPjp jpUf;Nfhtpy;-1.

4. moFJiu nry;tuh[h

 nrayhsu;. jpUf;Nfhtpy; = rpj;jpu

  NtyhAj Mya gupghyd rig> Nfhtpy; 

tPjp> jpUf;Nfhtpy;-1.

5.   Nfhtpe;jgps;is fpU];z%u;j;jp 

 nghUshsu; (jdhjpfhup)

 jpUf;Nfhtpy; =

  rpj;jpu NtyhAj Mya gupghyd rig> 

Nfhtpy; tPjp> jpUf;Nfhtpy;-1

6.   ,uhirah Nyhfpjuh[h fzf;Fg;gps;is 

jpUf;Nfhtpy;   rpj;jpu NtyhAj Mya 

gupghyd rig> Nfhtpy; tPjp> 

 jpUf;Nfhtpy; -1

- kDjhuu;fs; -

jpUf;Nfhtpy; = rpj;jpu NtyhAj Mya gupghyd rig 

cWg;gpdu;fSk;> ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu;fSkhd Nkw;$wpa 

kDjhuu;fshy; ehdhtpjk;/74/2022 ,yf;f tof;fhdJ mf;fiug;gw;W 

khtl;l ePjpkd;wpy; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. ,t; tof;fpy; 

nghJthd mf;fiw nfhz;l vtUk; ,Ug;gpd; ePjpkd;wpd; Kd; 

mDkjpAld; jpwj;jtuhf cs;tuyhk; vd ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

,t; mwptpj;jyhdJ Fbapay; eltbf;if Kiwf; Nfhitapd; gpupT 

16 ,d; fPo; nra;ag;gLfpd;wJ.

mLj;j jtiz : 23.03.2022.

'kd;wpd; fl;lisg;gb"

jpfjp. 28-2-2022

   gjpthsu; 

   khtl;l ePjpkd;wk; 

   mf;fiug;gw;W

`k;ghe;Njhl;il 
ePHg;ghrdj;jpl;lj;jpd; tsit 

fq;ifapd; FWf;fhf cyh;e;j jilia 
eph;khzpg;gjw;fhf fhzp RtPfhpj;jy; 

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
07Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy; 

(jpUj;jk;)
FwpaPl;L ,yf;fk;:- DSAM/LAN/08/AQ/26

m.f.gp. 466 ,d; ,izg;G 61 ,w;fhd 

gbt ,yf;fk; 63 ,d; Jz;L ,yf;fk; 

439,y; Fwpg;gplg;gLk; mstpd; 0.0130 

n`f;lahh; vdf;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpj; Jz;L muRf;Fr; RtPfhpf;fg; 

gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 

2021.12.20Mk; jpfjpa 2259/4 ,yf;fKila 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

mjp tpN\l th;j;jkhzp mwptpj;jypd; 

2A gf;fj;ijg; ghh;itaplTk;.

vd;.B.gp. uzrpq;`>

gpuNjr nrayhsh;>

mk;gye;Njhl;il.

2022 ngg;uthp 17Mk; jpfjp

mk;gye;Njhl;il gpuNjr nrayfj;jpy;.

,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;

             Rj;jpfhpg;G gphpT
Nfs;tp mwptpj;jy;

rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s 

trjpfs; ,lg;gug;gpd; jiuf;F nfhq;fpwPl; 

,Ltjw;fhd Nfs;tp

REF-PD/WORKS/03/2021

fsdp> rg;Gf];fe;j> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s trjpfs; 

,lg;gug;gpd; jiuf;F nfhq;fpwPl; ,Ltjw;fhd 

gzpf;fhd  tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (CPC) rhh;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; (DPC) jiyth; NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; www.ceypetco.
gov.lk    kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 15>000 &ghit 

(&. 13>888.89 +  8% VAT) ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-03-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; nfhOk;G-09> ,y. 609> fyhepjp 

ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy) 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; KbTWj;jg;gl;L cld; 

jpwf;fg;gLk;.  

njspTgLj;jy;fs; (VJk;) ,Ug;gpd; gpd;tUk; 

njhiyNgrp / njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh gpujp Rj;jpfhpg;G Kfhikahsh;

(guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>

rg;Gf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: +94 11 2400684/ 2400427/ 2400431
njhiyefy;: + 94 11 2400684/ 2400431/ 2400436

nj`ptis - fy;fpir khefu rigapd; ngWif mwptpj;jy;

kPs;Row;rp nra;af;$ba nghUl;fisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;F nfhs;tdthsh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; NfhUjy;
nj`ptis - fy;fpir khefu rigapd; gNlhtpl kPs;Row;rp 

epiyaj;jpy; NrUk; kPs;Row;rp nra;af;$ba nghUl;fSf;fhf 

(ngl; Nghj;jy;> fz;zhb> fhfpjq;fs;> fhfpj ml;ilfs;> 

rpul;ilfs;> gpsh];bf;> NtWgLj;jg;gl;l tpisahl;Lg; nghUl;fs;> 

nghypj;jPd;> gpsh];bf;> gpah; bd;fs;> cUf;F> gpsh];bf; %bfs;> 

,yj;jpudpay; fopTg;nghUl;fs;> Nahfl; Nfhg;igfs;> Nghy;nghapd;l; 

Ngidfs;> mg;Gwg;gLj;jg;gl;l gw; J}hpiffs;> mYkpdpa ciwfs; 

- Aluminum Foil, mYkpdpak; czT ngl;bfs; - Aluminum Lunch 
Box, ghtpf;fg;gl;l gioa lah;fs;> ,wg;gh; rhh;e;j cw;gj;jpfs;)  

nfhs;tdthsh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

mbg;gilj; Njitg;ghLfs; (fl;lhak;):
01.  gjpT nra;ag;gl;l tpahghu epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

02. ,iaGila Jiwapy; rpwe;j mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,ilj; jufh;fs; Kd;tuf; $lhJ vd;gJld;> kPs;Row;rp 

nra;af;$ba fopTg;nghUl;fspypUe;J cw;gj;jpfis 

Nkw;nfhs;Sk; cw;gj;jpahsh;fs; kl;Lk; Neubahf Kd;tuy; 

Ntz;Lk;. (,jid cWjp nra;tjw;fhd Mtzq;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

04.  tpw;gid nra;ag;gl;l nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;Fj; 

Njitahd trjpfis nfhs;tdthsh; Vw;gLj;jpf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;.

tpahghu epWtdj;jpd; fbjj;jiyg;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

Ntz;LNfhs; Clhf mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; nj`ptis fy;fpir khefu 

rigapd; kf;fs; Rfhjhuk; kw;Wk; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt 

jpizf;fsj;jpypUe;J ,jw;fhd Nfs;tp khjphpg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (tprhuizfSf;F 0112735438 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;)

Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fis ~~khefu 

Mizahsh;> nj`ptis - fy;fpir khefu rig|| vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ khefu Mizahshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ~~kPs;Row;rp nra;af;$ba nghUl;fSf;;fhf 

tpiykDf;fis NfhUjy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;; vd;gJld; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ,U 

gpujpfspy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (%yg; gpujpia xU fbj 

ciwapYk; efy; gpujpia ,d;ndhU fbj ciwapYk; ,Ljy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; efy; gpujpia cs;spLk; fbj ciwapy; efy; 

gpujpnadf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;)

Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;Fjy; 2022-03-14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F 

epiwTWk; vd;gJld; 2022-03-16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

Nfs;tpg;gbq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sjy; KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tpg; 

gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;; vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;j epWtdj;jpd; 

chpikahsh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; 

fye;Jnfhs;syhk;.

ve;jnthU Nfs;tpiaAk; my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; vt;tpj 

fhuzKk; fhl;lhky; epuhfhpf;Fk; chpikia nj`ptis - fy;fpir 

khefu rig jd;dfj;Nj  nfhz;Ls;sJ.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk>

khefu Mizahsh;>

nj`ptis - fy;fpir khefu rig.
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