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     1932 - 2021

இந்திய மீனவர்கள் இலங்்க ்கடற்ப-
ரப்புக்குள்்ள அத்துமீறி வந்து மீன் பிடிக்-
கிறத நிறுத்த முடியாத நி்ல்ை கிடக்கு 
ப்பால ததரியுது....  

உண்ைதான், அவங்க வாறதும் 
இவங்க பிடிச்சு பிறகு விடுறதயும் ்பாத்தா 
சின்னப் பிள்்்ள்கள் ஒளிச்சு வி்்ளயா-
டுற ைாதிரி எலபலா கிடக்குது...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

சிறுப�ோக நெற் நெய்கககோன மியூபேட் 
ஒஃப் ந�ோட்்ோஸ் உரத்தை இேககுமதி நெய்ய 
அரெோஙகம் தீரமோனிததுள்ளது.  

 மியூபேட் ஒஃப் ந�ோட்்ோஸ் என�து அதி -
கமோகப் �்யன�டுததைப்�டும் ந�ோட்்ோசி்யப் 
�ெ்்ள வ்க்யோகும். விவெோயிகள, நெற்நெய-

்கககோன கு்்ைப்�ருவப் �ெ்்ள எனவும் 
இதை்ன �்யன�டுததைப்�டுகினேனர. 2022 
ஆம் ஆண்டு சிறுப�ோகததில் விவெோயிகள 06 
இைட்ெம் நெக்்யோர நிைப்�ரப்பில் நெற் -

நெய்க்்ய பமற்நகோளவதைற்கு எதிர�ோரத-
துள்ளது்ன, அதைற்கோக 38,500 நமற்றிகநதைோன 
மியூபேட் ஒஃப் ந�ோட்்ோஸ் �ெ்்ள 
பதை்வந்யனவும் கணிப்பிட்டுள்ளனர.   

ஷம்ஸ் �ோஹிம்

இைங்கயில் தைஙகியிருக -
கும் ரஷ்ய மற்றும் உக்ரன 
சுற்றுைோப் �்யணிகளின வீெோ 
கோைத்தை கட்்ண அேவீடினறி 
02 மோதைஙகளுககு நீடிப்�தைற்கு 

அ்மசெர்வ அனுமதி வழஙகி-
யுள்ளது.   ெோட்டில் 11,463 ரஷ்ய 
சுற்றுைோப் �்யணிகளும், 3,993 
உக்ரன சுற்றுைோப் �்யணிக-
ளும் தைற்ப�ோது ெோட்டில் தைஙகி -
யிருககினேனர. ரஷ்யோ மற்றும் 

உக்ரன ெோடுகளுககி்்யில் 
ஏற்�ட்டுள்ள அரசி்யல் முரண்�ோ -
டுக்ளோல் அவரகளுககு மீண்டும் 
தைமது ெோடுகளுககுச நெல்வதைற்கு 
சிரமஙகள பதைோனறியுள-
்ளன.  

சிறுப�ோகத்துக்கு பேவையோன  மியூபேட் ஒஃப் ப�ோட்்ோஸ்

ரஷய,உக்வரன் சுற்றுலோ �யணிகளின் 
வீஸோ கோலம் 02 மோேஙகளுக்கு நீடிப்பு  

உல்க மைவப் பபரமவ இலஙம்கககிமை நடத்தும் உல்க மைவ க்காடிதினம் சிவராத்திரி தினத்தன்று பம்ப-
லப்பிட்டி மாணிக்கப்பிள்மையார் ஆலயத்தில் நமடகபற்றது. தர்ம்கர்த்தா ஏ. மாணிக்கவாை்கர் தமலமமயில் 
பூமை நமடகபற்றபின் பிரதம அதிதியா்க ்கலந்துக்காணட அமமச்ைர் டகைஸ் பதவானந்தா ப்காபுர வாைலில் 
நந்திகக்காடிமய ஏறறிமவத்தபின் அவருககு முதலாவது க்காடிமய உபதமலவர் சின்னத்துமர தனபாலா 
அணிவித்தார். கதாடர்ந்து பிரதமரின் இந்து மத இமைப்பாைர் சிவஸ்ரீ பாபுைர்மா இராமச்ைந்திர குருக்கள், 
பணிப்பாைர் அ.உமாமப்கஸ்வரன், ஓய்வுநிமல கையலாைர் உடுமவ தில்மல நடராைா,இராமகிருஷைா 
மிஷன் தமலவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி அக்ஷராத்மனாந்தஜீ ம்கராஜ்,எஸ். சுந்தரலிங்கம். பதவராஜ் மறறும் மாதர் 
அணி ைமுனா ்கபைைலிங்கம், கையந்தி விபனாத், நீலா தயாபரன், ்கமலபவணி தனபாலா ஆகிபயாரும் 
க்காடி தினத்தில் ்கலந்து சி்றப்பித்தனர். 

உர இ்றககுமதிககு அனுமதி  

ஐககிய நாடுகள் மனித உரிமமகள்   
பபரமையில் இலஙமக கடும எதிர்ப்பு   

பபார்ககுற்ற ஆதாரம் திரட்டும் கபாறிமும்றககு   

“ஒபர ெோடு, ஒபர ெட்்ம்” நதைோ்ர -
�ோன ஜனோதி�தி நெ்யைணியின �தை-
விககோைம் மூனறு மோதைஙகளுககு நீடிக-
கப்�ட்டுள்ளது.  

“ஒபர ெோடு, ஒபர ெட்்ம்” எனே 
ஜனோதி�தி நெ்யைணி 2021 ஒகப்ோ�ர 
26 ஆம் திகதி ஜனோதி�தி்யோல் நிறுவப்-
�ட்்து.  

13 ப�ர நகோண்் �ணிககுழு -
வின தை்ைவரோக வணககததுககுரி்ய 
கைநகோப் அதபதை ஞோனெோர பதைரர 
நி்யமிககப்�ட்டுள்ளோர.  

இைங்கககுள ஒபர ெோடு, ஒபர 
ெட்்ம் மற்றும் ெட்் வ்ர்வத தை்யோ-
ரிதது, நீதி அ்மசசினோல் ஏற்கனபவ 
தை்யோரிககப்�ட்் ெட்்ஙகள 
மற்றும் திருததைஙக்்ள ஆயவு

ஜனாதிபதி 
செயலணியின் காலம் 
03 மாதஙகள் நீடிப்பு  

ெட்்விபரோதைமோக நவளிெோட்டு 
ெோண்யஙக்்ள மோற்றும் நி்ை்யங-
கள மற்றும் ெ�ரகள நதைோ்ர�ோன தைக -
வல்க்்ள வழஙகுமோறு மததி்ய வஙகி 
ந�ோது மககளி்ம் பகோரியுள்ளது.  

இநதை வி்்யம் நதைோ்ரபில் அறிக்க 
ஒன்ே விடுததுள்ள மததி்ய வஙகி, 
இைங்கயில் நவளிெோட்டு ெோண-
்யஙக்்ள நகோளவனவு நெயதைல், 
விற்�்ன நெயதைல் மற்றும் மோற்றுதைல் 

என�ன அஙகீகரிககப்�ட்் நிறுவனங-
களில் மோததிரபம பமற்நகோள்ள முடியு -
நமன குறிப்பிட்டுள்ளது.  

ஏதைோவது ஒரு நிறுவனம் அல்ைது 
ெ�ரகள மததி்ய வஙகியின அனுமதி-
யினறி நவளிெோட்டு ெோண்யஙக்்ள 
மோற்றும் ெ்வடிக்கயில் ஈடு�டுவோர -
க்ளோயின அது ெட்்விபரோதை நெ்யற்�ோ-
்ோகும்.  

அவவோேோன நி்ை்யஙகள

வவுனி்யோ விபஷ் நிரு�ர  

 உயிரததை ஞோயிறு குண்டு தைோக-
குதைல் குற்ேசெோட்டு நதைோ்ரபில் 
300 இற்கு பமற்�ட்் முஸ்லிம்-

கள ்கது நெய்யப்�ட்டு, இன-
னமும் 200 இற்கு பமற்�ட்்வர-
கள எநதைவிதை குற்ேசெோட்டுமினறி 
சி்ேயில் இருககிேோர-
கள.  இதைனோல், 

ைலி பேரிநேேோபலபய முஸ்லிம்களும்  
�யஙகரைோே ேவ்ச்சட்்த்துக்கு எதிர்ப்பு  

நரோட்்நவவ குறூப் நிரு�ர 

திருபகோணம்ை-நெோரவந�ோத -
தைோ் ன பிரதைோன வீதி மரதைனக -்
வை �குதியில் இ்ம்ந�ற்ே 

ஷம்ஸ் �ோஹிம்  

நகோவிட்19 நதைோற்்ே கட்டுப்�டுத-
துவதைற்கோக அமுல்�டுததைப்�ட்டுள்ள 
சுகோதைோர வழிகோட்்ல்கள இம்மோதைம் 

31 ஆம் திகதி வ்ர நீடிககப்�ட்டுள-
்ளது்ன உணவகஙகள, வணிக வ்ளோ-
கஙகள, க்்கள, நிதி நிறுவனஙகள, 
உ்யரகல்வி நிறுவனஙகள, 
தி்ர்யரஙகுகள, உ்ற்�யிற்சி

டிப்�ர் - கோர் பகோர வி�த்து  
�ஙகுத் ேநவே நிதிேோ்சன் �லி

புதிய சுகோேோர ைழிகோட்்லகள்  
கட்டுப்�ோடுகள் சில நீக்கம்  

 த்கவல் ப்காருகி்றது மத்திய வஙகி

ரஷ்யோவுககு ஆதைரவோக 
உக்ரனுககுள நு்ழநது 
ந�ைோரஸ் �்்கள தைோககுவ-
தைோக உக்ரன �ோரோளுமனே 
அதிகோரி பெற்று நெவவோயக -
கிழ்ம நதைரிவிததுள்ளோர.  

உக்ரன மீதைோன ரஷ-
்யோவின தைோககுதைல் பெற்று 
06ஆவது ெோ்ளோக நதைோ்ரநது 
வருவது்ன, ரஷ்ய �்்கள 

ஆகபரோஷமோன தைோககுதைலு-
்ன பவகமோக முனபனறி 
வருகினேன.   

ஏற்கனபவ தை்ைெகர கீவ 
ெகருககுள நு்ழநதுள்ள 
ரஷ்ய இரோணுவததினர அரசு 
கட்்்ஙகள மீது தைோககு-
தைல் ெ்ததி வரும் சூழலில், 
இ ர ண் ் ோ வ து 
ந�ரி்ய ெகரோன 

ரஷயோவை �ோதுகோப்�ேற்கோன இலக்வக   
அவ்யும் ைவர ேோக்குேலகள் பேோ்ரும்  
ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் அறிவிப்பு  
ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவயாக பெலயாரஸ் ெடைகள்   

ஷம்ஸ் �ோஹிம்  

எவவிதை தை்்யுமினறி எதிரவரும் 
(05) முதைல் மினெோரம் வழஙக ெ்வ -
டிக்க எடுககப்�டுநமன மினெகதி 
அ்மசெர கோமினி நைோகுபக 
நதைரிவிததுள்ளோர.   

உக்ரனில் நிைவுகினே முனபனற்ேஙகள குறிதது நவளி-
ெோட்்்மசசு உனனிப்�ோக அவதைோனிதது வருகினேது. இநதை 
பெோககததுககோக, உக்ரனிலுள்ள இரண்டு (02) மோணவரகள 
உட்�  ்அண்ண்ளவோக ெோற்�து (40) இைங்கப் பிர-
்ஜக்்ள உக்ரன - ப�ோைநது எல்்ை வழி்யோக

இலஙம்கப் பிரமை்கள் 40 பபமர5ஆம் திகதி முேல மின்பைட்டு  
அமுல�டுத்ேப்�் மோட்்ோது 

இவவரு்ம் க்நதை இரண்டு 
மோதைஙகளில் 10,664 ந்ஙகு 
பெோ்யோ்ளரகள �திவோகியுள்ளதைோக 
பதைசி்ய ந்ஙகு கட்டுப்�ோட்டு 
பிரிவின �ணிப்�ோ்ளர ந்ோக்ர சுதைத ெமரவீர 
பெற்று (01) நதைரிவிததைோர.  ந்ஙகு பெோ்யோ்ளரகள 
பெற்்ே்ய தினம் (01) அறு�து  ப�ர,�தி-
வோகியுள்ளது்ன இவவரு்ம் 

இரு மோேஙகளில 10,664  
ப�ருக்கு ப்ஙகு பேோற்று

உக்வரன் - ப�ோலநது எலவல ைழியோக
பைளிபயற்றும் �ணிகள் ஆரம்�ம்  

03 03

03

கூட்்வமப்பின் ப்சயற்�ோடுகள்  
நலலிணக்கத்துக்கு அசசுறுத்ேல  

ைத்திக்கோனில புனிே 
�ோப்�ர்சரு்ன் ்சநதிப்பு

ஆனந்த சங்கரியிடம் அஸ்கிரிய பீட  மெ்த்கம் 
்தம்ெமானந்த த்தரர் ம்தரிவிப்பு சறுக்கி விழுந்ததில் சம்்பவம்

90

இன்னும்

14 நோட்கள்!

ரஷய தாககுதலில் 
இந்திய மாைவன் பலி
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ம்கதான 200இறகும் பமறபட்டவர்்கள்  
குற்றச்ைாட்டின்றி இன்னமும் சிம்றயில்   
                      - எம்.ஏ.சுமந்திரன்  

தடையிலலா மின்ொரம் வழஙக ஜனாதிபதி பணிப்பு
சவளிவிவகார அடமச்சு நைவடிகடக  

நீரில மூழ்கி அக்கவரப்�ற்று   
இவைஞர்கள் �லி   

்சட்் விபரோே நோணய 
மோற்று நிவலயஙகள்

“ஒரர நாடு, ஒரர ெடைம்”  

மரதன்கைவல பகுதியில ெம்பவம்

  கபாது நி்கழ்வு்களில் 75 வீதம் அனுமதி
 - மு்கக்கவைம், ைமூ்க இமடகவளி ்கட்டாயம்

இைங்கயில் பமோதைல்கள இ்ம்ந�ற்ே 
பவ்்ளயில் மனிதை உரி்மகள மீேப்�ட்்-
தைோகக கூேப்�ட்் ெம்�வஙகள நதைோ்ரபில், 
ெரவபதைெ மனிதை உரி்மகள ஆ்ணககுழு 
அலுவைகம் ெோட்சிக்்ள பெகரிககும் ெ்் -
மு்ேககு முற்றிலும் எதிரப்்�த நதைரிவிப் -
�தைோக நவளிெோட்்லுவல்கள அ்மசெர 
ப�ரோசிரி்யர ஜி எல் பீரிஸ் நதைரிவிததைோர.   

ஐககி்ய ெோடுகளின மனிதை உரி்மகள 
கவுனசிலின 49ஆவது கூட்்தநதைோ்ரில் 
பெற்று (01) உ்ர்யோற்றி்ய ப�ோபதை நவளி -

ெோட்்்மசெர ப�ரோசிரி்யர ஜி 
எல் பீரிஸ் இவவோறு குறிப்பிட்-
்ோர.  

இநதை ெோட்சிக்்ள பெகரிக -
கும் ெ்்மு்ேககோக க்நதை 
வரு்ம் மோரச மோதைம் ெ்் -
ந�ற்ே கூட்்த நதைோ்ரில், 
இைங்க நதைோ்ர�ோக ப்யோெ்ன ஒன -
றுககு அஙகீகோரம் ந�ேப்�ட்்பதைோடு அவ-
வோேோன ெ்்மு்ே்்ய பின�ற்றுவதைற்-
கோக ஐககி்ய ெோடுகளின மனிதை உரி்மகள 

கவுனசிலுககு அளிககப்�ட்டுள்ள அதிகோ-
ரத்தை மீறி்ய நெ்யல் எனவும் இவவோேோன 
ெ்்மு்ே ஊ்ோக இைங்கயி-
லும் மற்றும் அதைற்கு

நலலிணககம், சபாறுப்புககூறல, 
ெமூக நீதிககாக இலஙடக எடுத்துள்்ள நைவடிகடககள்  

குறித்தும் அடமச்ெர் பீரிஸ் வி்ளககம்  

மமழயுடன் பமலும் அதி்கரிககும் ைாத்தியம்  
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06
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உக்ரைனில் சிககியுள்ள இந்தியர்க்்ள  
விமானப்ப்ையும் மீட்க வேண்டும்  

உக்ரைனில் சிககியுள்ள இந்தியர் -
க்்ள மீட்கும் பணியில் இந்திய 
விமானபப்ையும் உதவி செயய 
வேண்டும் என பிரைதமர் நவரைந்-
திரை வமாடி அறிவுறுத்தியுள்ளதாக 
தகேல் சேளியாகி உள்ளது.   

 ரைஷயாவின் தாககுதலுககு உள -
்ளாகியுள்ள உக்ரைனில் சிககியுள்ள 
இந்தியர்க்்ள மீட்பதில் மத்திய 
அரைசு தீவிரைமாக உள்ளது. இதற் -
காக ஏர் இந்தியா விமானஙகள ஈடு -
படுத்தபபட்டுள்ளன. தற்வபாது 
ே்ரை, இதற்காக 'ஆபவரைென் கஙகா' 
திட்ைத்தின் கீழ் 8 விமானஙகளில் 

மாணேர்கள உட்பை இந்தியர்கள 
அ்ைத்து ேரைபபட்டுள்ளனர்.   

 இந்நி்ையில், மீட்பு பணியில் 
இந்திய விமானபப்ையும் உதவி 
செயய வேண்டும் என பிரைதமர் 

அறிவுறுத்தி உள்ளதாக தகேல் 
சேளியாகி உள்ளது. நமது விமா-
னபப்ை திறன்க்்ள பயன்ப-
டுத்தி, குறுகிய காைத்தில் அதிக்ள-
விைான மகக்்ள மீட்ப்த உறுதி 
செயய வேண்டும். இதன் மூைம் 
மனிதாபிமான உதவிக்்ள திற்ம-
யாக ேைஙக முடியும் என பிரைதமர் 
கூறியுள்ளதாக தகேல் சேளியாகி 
உள்ளது. இத்னயடுத்து மீட்பு 
பணிககு ஏரைா்ளமான சி-17 விமானங-
க்்ள விமானபப்ை ஈடுபடுத்தும் 

என எதிர்பார்ககபபடுகிறது.   
உக்ரைனில் 8 ஆயிரைம் இந்தியர் -

கள சிககியுள்ளதாக மத்திய அரைசு 
கணித்துள்ளது. கைந்த மாதம் 
முன்சனசெரிக்க விடுககபபட்ை 
நி்ையில் 8 ஆயிரைம் வபர் சேளி -
வயறினர். உக்ரைனின் அயல் நாடு-
க்ளான ருவமனியா, ஸவைாவே-
கியா நாடுகளின் த்ைேர்க்்ள 
சதாைர்பு சகாண்ை பிரைதமர் வமாடி, 
இந்தியர்க்்ள மீட்பது குறித்து 
ஆவைாெ்ன நைத்தினார்.   

அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்்தம்:     
மு்தல்்வர் ஸ்டடாலின் விருப்்பம்    

'மாநிைஙகளுககு அதிக அதி-
காரைம் தரும் ே்கயில், இந்திய 
அரைசியை்மபபு ெட்ைம் திருத்தப -
பை வேண்டும்,'' என, முதல்ேர் 
ஸைாலின் ேலியுறுத்தினார்.   

 முதல்ேர் ஸைாலின் எழுதியுள்ள 
தன் ேரைைாற்று நுாைான, 'உஙகளில் 
ஒருேன்' முதல் பாகம் சேளியீட்டு 
விைா, வநற்று சென்்ன ேர்த்தக 
்மயத்தில் நைந்தது. காஙகிரைஸ கட்-
சியின் முன்னாள த்ைேர் ரைாகுல், 
நுா்ை சேளியிட்ைார்.   

நிகழ்சசியில் முதல்ேர் ஸைாலின் 
வபசியதாேது: எந்த சபாறுபபில் 
இருந்தாலும், உஙகளில் ஒருேனா -
கத்தான் இருபவபன். ோழ்நாள 

முழுதும், உஙகளில் 
ஒருேனாக செயல்-
படுவேன். நான் 
பிறந்தவபாது குைக 
கல்வி்ய எதிர்த்து 
வ ப ா ரை ா டி வ ன ா ம் . 
இன்று 'நீட்' வதர்்ே 
எதிர்த்து வபாரைாடுகி-
வறாம். பளளி மாண -
ேனாக இருந்தவபாது 
ஹிந்தி்ய எதிர்த்-
வதாம்; இன்றும் எதிர்க-
கிவறாம்.   

 என் தத்துேத்திற்கு, 
'திரைாவிை மாைல்' என்று சபயர். 
அதாேது திரைாவிைவியல் ஆட்சி-

மு்ற. அ்னத்்தயும் 
உள்ளைககிய ே்ளர்சசி -
தான் என் வகாட்பாடு. 
அ்னத்து வதசிய 
இனஙகளுககும், ெம 
உரி்ம ேைஙகபபை 
வேண்டும். அ்னத்து 
மாநிைஙகளும் அதிக 
அ தி க ா ரை த் து ைன் 
சுயாட்சி சகாண்ைதாக 
இருகக வேண்டும். 
மத்திய அரைசு கூட் -
ைாட்சி தத்துேத்துைன் 
செயல்பை வேண்டும்.   

இந்த திரைாவிைவியல் வகாட் -
பாட்்ை, இந்தியா முழு்மககும் 

எடுத்து சொல்ை வேண்டும். ரைாகுல், 
திரைாவிைவியல் வகாட்பாட்்ை முழு-
்மயாக உணர்ந்துள்ளார். இத்த-
்கய மாற்றத்்த, அ்னத்து வதசிய 
த்ைேர்களும் அ்ைய வேண்டும். 
மாநிைஙகளுககு அதிக அதிகாரைம் 
தரும் ே்கயில், இந்திய அரைசி-
யை்மபபு ெட்ைம் திருத்தபபை 
வேண்டும். இதற்கு அ்னத்து கட் -
சிகளும் குரைல் சகாடுகக வேண்டும். 
மாநிைஙகள அதிகாரைமற்ற பகுதிக-
்ளாக மாறுே்த தடுத்தாக வேண் -
டுசமன சதரிவித்த அேர், இதற்கு, 
அ்னத்து கட்சிகளும் இ்ணந்து 
பாடுபடுேது அேசியம் எனவும்  
ேலியுறுத்தினார்.

உகமரனில் இந்திய
ைடாண்வன் ்பலி

உக்ரைன் கார்கிவ் நகரில் நைந்த தாககு-
தலில் இந்திய மாணேன் பலியானதாக 
உறுதி செயயபபட்டுள்ளது. 

இத்ன மத்திய சேளியுறவு து்ற 
அ்மசெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

உயிரிைந்த மாணேன் கர்நாைகா்ே 
வெர்ந்த நவீன் என்பதும், அேர் கார்கிவ் 
நகரில் இருந்து சேளிவயற ரையில் 
நி்ையம் சென்ற வபாது, சேடிகுண்டு 
வீசசில் அேர் உயிரிைந்தது சதரியேந் -
துள்ளது. 

இத்னயடுத்து, இந்திய மாணேர்க-
ளின் பாதுகாப்ப உறுதி செயயும்படி 
ரைஷயா, உக்ரைன் தூதர்களிைம் இந்தியா 
ேலியுறுத்தியது.   

எயடார் இந்தியடாவின் ைடாமலதீவு
சசம்வககு 46 ்வரு்ட நிமைவு 

ஏயார் இந்தியா-
வின் மா்ைதீவுக-
காக விமான வெ்ே 
ஆ ரை ம் பி க க ப ப ட் டு 
46 ேருைஙகள நி்ற-
ே்ைந்த்த முன்-
னிட்டு இவ்விமான 
வெ்ேயின் ஏ.ஐ. 267 
விமானம் மா்ைதீ-
வின் மாவை ெர்ேவதெ 
விமான நி்ையத்தில் 
நீரினால் பூம்ை சொரிந்து ேரைவேற்-
கபபட்டுள்ளது.

1976 ஆம் ஆண்டு சபபரைேரி 
மாத இறுதியில் திருேனந்தபுரைத்-
தில் இருந்து மா்ைதீவுககு முதன் 
முதலில் ஏயார் இந்தியா விமான 
வெ்ே  ஆரைம்பிககபபட்ைது. 
இசவெ்ேயின் 46 ேருை நி்ற-
்ேசயாட்டிவய ஏயார் இந்தியா 

விமானம் மா்ையில் நீரினால் 
பூம்ை சொரிந்து ேரைவேற்கபபட்டி-
ருககிறது.  

இவ்விமான வெ்ே வதசியமய-
மாககபபட்ை 69 ஆண்டுகள நி்ற-
ே்ைந்துள்ள சூைலில், ஏயார் 
இந்தியா விமான வெ்ே்ய ைாைா 
குழுமத்திைம் அரைொஙகம் கைந்த 
மாதம் ்கயளித்துள்ளது.

பிரதமர் மமாடி அறிவுறுத்து

நீரினால் பூமமழ ச�ாரிந்து விமானம் வரமவற்பு  

வ்பா்ை ஒழிபபு விையத்தில் YMMA வ்பரை்ேயின் ்பங்கு அ்ளப்பரியது 

மாேத்தகம தினகரைன் நிருபர் 

அகிை இைங்க ்ே.எம்.எம்.ஏ. 
வபரை்ே இைங்கயிலுள்ள ஏ்னய 
சிவில் ெமூக அ்மபபுகக்்ளக விை 
முன்னணியில் செயற்படும் அ்மப-
பாகும். வபா்த ஒழிபபு விையத்தில் 
்ே.எம்.எம்.ஏ. வபரை்ே எடுத்து 
ேரும் முயற்சியானது அரைொஙகத்-
தின் வதசிய பாதுகாபபுககும் மற்றும் 
நாட்டில் ோழும் ஏ்னய ெமூகத்-
திற்கும் பாரிய பஙகளிப்ப ஆற்றக 

கூடிய்ே என ேன்மு்ற, தீவிரைோ-
தம் மற்றும் பஙகரைோதத்்த எதிர்த்-
தல் மற்றும் தடுபபு சதாைர்பான 
வதசிய பாதுகாபபு ஆயவு நிறுேனம், 
யுசனஸவகா,மானுை வியைா்ளர், உ்ள-
வுத்து்ற மற்றும் விஞ்ானப வபரைா-
சிரியர் ரைஸீன் பாபபு சதரிவித்தார். 

பாதுகாபபு அ்மசசின் கீழ் இயங-
கும் அரைெ ஒ்ளைதஙகள கட்டுபபாட்-
டுச ெ்பயின் ேழிகாட்ைலுைன் 
அகிை இைங்க ்ே. எம். எம். ஏ. 

வபரை்ேயின் ஏற்பாட்டில் நாை்ளா-
விய ரீதியில் சதரிவு செயயபபட்ை 
வபா்தககு அடி்மயானேர்க்்ள 
புனர்ோழ்ேளிபபதற்கான பயிற்சி-
யா்ளர்க்்ள பயிற்றுவிககும் கற்்க 
சநறியி்ன பூர்த்தி செயத 106 வபருக-
கான ொன்றிதழ் ேைஙகும் ்ேபtம் 
சகாழும்பு ்ே.எம்.எம்.ஏ. வபரை-
்ேயின் த்ை்மயகத்தில் அகிை 
இைங்க ்ே.எம்.எம்.ஏ. வபரை்ே-
யின் வதசியத் த்ைேர் ெஹீட் எம். 

ரிஸமி த்ை்மயில் இைம்சபற்-
றது. இந்நிகழ்வில் பிரைதம வபசொ்ள-
ரைாக கைந்து சகாண்ை வபரைாசிரியர் 
ரைஸீன் பாபபு உ்ரையாற்றும் வபாவத 
இவ்ோறு சதரிவித்தார். சதாைர்ந்து 
உ்ரையாற்றிய அேர்,..

 அகிை இைங்க ்ே.எம்.எம்.
வபரை்ே சுயாதீனமாக செயற்ப-
டும் சிறந்த அ்மபபாகும். சிை 
அ்மபபுககள வேறு இயககம் 
ொர்ந்ததாகவும் அல்ைது வேறு சிந்த-

்னக்்ளக சகாண்-
ைதாகவும் காணப-
பைைாம். ஆனால் 
இ வ் ே ் ம ப பு 
எந் த வி த ம ா ன 
பககச ொர்புகளு-
மின்றி சுயாதீனமாக 
வதசிய பாதுகாபபு 
அ ் ம ச வ ெ ா டு 
இ்ணந்து இயஙகு-
ேது எமககு சபரும் 
ெகதியும் பைமும் 

ஆகும். நாம் இவ்ோறு  இ்ணந்து 
செயற்படுவோமாயின் முஸலிம் 
ெமூகத்திற்கு வதசிய பாதுகாபபு 
சதாைர்பான விையஙக்்ள நாம் 
சதளிவுபடுத்தி விழிபபுணர்வூட்ைல் 
செயேதற்கு இது ஒரு சிறந்த ோயப-
பாக அ்மயும். உயிர்த்த ்ாயிறு 
தாககுதலுககுப பின்னர் நாம் அ்ன-
ேரும் பயந்த நி்ைககுப பின்தள்ளப-
பட்டிருககின்வறாம். அவ்ோறு இருக-
கத் வத்ேயில்்ை. அ்த மறந்து 

விட்டு நாம் முன்னுககுச செல்லுதல் 
அேசியமாகும். நாட்டின் ெட்ைம் 
ஒழுங்க க்ைபிடித்தல் மிக அேசி-
யம்.இந்த நாட்டில் ஒவ்சோரு ெமயத்-
தேர்களுககு தனித்துேமான கைாொரை 
ஆ்ைக்்ள அணிந்து சகாளேதற்-
கான ோழ்ேதற்கான அஙகீகாரைம் 
இருககிறது. ஆனால் ேன்மு்ற 
ொர்ந்த தீவிரைமான வபாககுகளுககு 
நாட்டில் இைமில்்ை. இதற்கு 
நாட்டின் ெட்ைம் ஒழுஙகு இைம்சகா-
டுககாது  என்றார்.

 இந்நிகழ்வில் ொரைணிய இயக-
கத்தின் சிவரைஷை பிரைதி ஆ்ணயா-
்ளர் எம். எப. எஸ. முஹீத், அகிை 
இைங்க ்ே. எம். எம். ஏ. வபரை-
்ேயின் முன்னாள த்ைேர் எச. 
ெலீம்டீன், உப த்ைேர் தஸதகீர், 
சபாரு்ளா்ளர் பாசில், வபா்த ஒழிபபு 
பிரிவின் திட்ைமிைல் தவிொ்ளர் என். 
எம். நிவ்ரைாஸ, செயைா்ளர் உளளிட்ை 
பை முககிய பிரைமுகர்கள கைந்து 
சகாண்ைனர்.

ையசைாக ஆசிஆட்ைா பிஎல்சி, மாற்றுத் திற-
னாளிகளுககான சமா்பல் சதாழில்நுட்பஙக்்ள 
அதிக்ளவில் அணுகவும் பயன்படுத்தவும் மற்றும் 
ெமூக மற்றும் சபாரு்ளாதாரை உள்ளைககத்திற்கான 
ோயபபுக்்ள அதிகரிககவும் GSMA (்கவபசி 
இ்ணபபு செயற்பாட்ைா்ளர்களின் உைக்ளாவிய 
சதாழில் அ்மபபு) எனும் நிறுேனத்தினால் ேழிந-
ைத்தபபடுகின்ற 'அசிஸடிவ் சைக' எனும் திட்ைத்தி-
னூவை டிஜிட்ைல் கட்ை்மபசபான்்ற இயககுே-
தற்கான திட்ைத்தில் இ்ணந்துள்ளது. 

மககள சுதந்திரைமாக ோழ்ேதற்கும் ோழ்க்க-
யின் அ்னத்து அம்ெஙகளிலும் பஙகுசபறுேதற்-
கும் உதவித் சதாழில்நுட்பத்திற்கான அணுகல் 
ேழிமு்றயானது சபரிதும் முககியத்துேம் சபறு-
ேதால், புது்மகளினூவை டிஜிட்ைல் உள்ளைக-
கிய இ்ைசேளி்ய நிேர்த்தி செயேதற்கான 
சதாழில்நுட்பத்்த வமம்படுத்துேதற்கு ையசைாக 
உறுதிபூண்டுள்ளது. செவிவக்ளாவதார் மற்றும் 
வபசசு கு்றபாடு்ைவயார் ஆகிவயார்களுககான 
விவெை நி்ையமாக செயற்படுகின்ற இரைத்மைா-
்னயில் அ்மந்துள்ள செவிவகள கு்றபாடு-
்ைவயார்களுககான மத்திய நி்ையம் மற்றும் 

யாழ்பபாணத்தில் அ்மந்துள்ள வபசசு சிகிச்ெ 
மத்திய நி்ையம் வபான்றேற்றினூைாக ையசைாக 
ேைஙகுகின்ற சதாழிநுட்ப ரீதியிைான வெ்ே முன் 
முயற்சிக்்ள இதற்கு உதாரைணமாக குறிபபிைைாம்.  

இந்நி்ையஙகள செவிபபுைன் மற்றும் வபசசு 
கு்றபாடுகள வபான்ற பிரைசசி்னகளுககான தீர்வு 
்மயஙக்ளாக இயஙகி ேருகின்றன. எவ்வித கட்-
ைணமும் அறவிைாமல் இந்நி்ையஙகளினூைாக 
வெ்ேகள ேைஙகபபடுகின்ற்ம குறிபபிைத்-
தககது. கு்றந்த ேருமானம் சபறுவோருககும், 
மாணேர்களுககும் இந்நி்ையஙகள மிகவும் பய-
னு்ையதாக அ்மந்துள்ளன. ையசைாககின் மற்-
றுசமாரு முன்முயற்சியாக கருதககூடிய petralex 
(சபட்றாசைகஸ) என்பதானது பயனர்களின் 
சபாதுோன பாே்னயிலுள்ள ேயர் சதாைர்புள்ள 
'செட்செட்(headset) மற்றும் 'பளூடூத் செட்செட்' 
(bluetooth headset) ஆகியேற்றில் செவிபபுைன் 
திற்ன வமம்படுத்தத்தகக ே்கயில் பயன்பைக-
கூடிய ஒரு   ொதனமாகும். இது செவித்திறன் ஸ-
கிரீனிங வொத்னக்்ள செயல்படுத்தவும் தனிப-
பயனாககபபட்ை செவிபபுை்ன வமம்படுத்தும் 
ொதனமாக பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது.   

DFCC ்வங்கியின் அதிசிைந்்த டிஜிட்டல்
சந்ம்தப்்படுத்்தல் விளம்்பர பிரசடாரம் 

DFCC ேஙகி, DFCC Virtual 
Wallet ஐ வமம்படுத்துேதற்காக 
அறிமுகபபடுத்தபபட்ை அதன் 
அதிசிறந்த டிஜிட்ைல் ெந்்தப-
படுத்தல் வி்ளம்பரை பிரைொரைமான 
“Salli Athin Allanne Na” ககாக 
ெமீபத்தில் SLIM DIGIS 2.1 
விருதுகள நிகழ்வில் finalist 
ஆக அஙகீகரிககபபட்டுள்ளது. சகாவிட்-
19 வேகமாகப பரைவியதன் காரைணமாக, 
பணத்தாளகளின் பயன்பாடு பணப பரி -
ேர்த்த்னகளுககு விருபபத்திற்குரிய ஒரு 
சதரிோக இல்ைாத காைகட்ைத்தில், இந்த 
பிரைொரைம் ெரியான வநரைத்தில் DFCC ேங-
கியின் டிஜிட்ைல் பணப்ப்ய (Digital 
Wallet) ோடிக்கயா்ளர்களி்ைவய 
வேகமாக சகாண்டு வபாய வெர்த்தது. 
DFCC ேஙகியானது SLIM DIGIS விருது-

கள நிகழ்வில் பஙகுபற்றிய முதல் நிகழ் -
ோக இது அ்மகிறது. வதசிய த்ளத்தில் 
டிஜிட்ைல் ெந்்தபபடுத்தல் பிரைொரைத்தின் 
த்ைசிறந்த முயற்சிக்்ள அஙகீகரிககும் 
ே்கயில் இவ்விருதுகள ேைஙகபபடு -
கின்ற்ம குறிபபிைத்தககது. 

DFCC ேஙகியின் புத்தாககமான டிஜிட்-
ைல் பணப்ப மற்றும் ேஙகிசவெ்ே 
தீர்வுககான பிரைசொரைமான, DFCC Virtual 
Wallet, ேஙகிசவெ்ே மற்றும் நிதிப 

பிரிவில் சிறந்த டிஜிட்-
ைல் ெந்்தபபடுத்தல் 
வி்ளம்பரை பிரைொரைத்திற்-
கான இறுதிப வபாட்-
டி ய ா ்ள ர் க ளி ் ை வ ய 
(finalists) அஙகீகரிககப-
பட்ைது. SLIM DIGIS 
விருதுகள ேைஙகும் 
விைா தைேத்துசகாை 
சமானார்க இம்பீ-
ரியலில் அ்னத்து 
சதாழில்து்றயின்ரை -

யும் பிரைதிநிதித்துேபபடுத்தும் 400 ககும் 
வமற்பட்ை டிஜிட்ைல் ெந்்தபபடுத்தல் 
து்ற ொர்ந்தேர்கள கைந்து சகாண்டு 
இைம்சபற்றது. ேஙகியால் ஒபபந்தம் 
செயயபபட்ை டிஜிட்ைல் மற்றும் ப்ைப-
பாகக முகேர் நிறுேனஙக்ளான Loops 
Digital மற்றும் Storybook ஆகிய்ேயும் 
இந்த வி்ளம்பரை பிரைொரைத்திற்கான அேர்-
களின் பஙகளிபபிற்காக அஙகீகரிககப-
பட்ைன.  

SLIM DIGIS 
2.1 விருதுகள் 

மேராசிரியர் ரஸீன் ோப்பு- சதரிவிப்பு

்டயலலடாககின் ைடாற்றுத் 
திைனடாளிகளுககடான

லைடாம்பல் ல்தடாழில்நுட்பங்கள்



வெல்லொய, 
எ ல ் ்ல வ ெ ்ல 
நீ ர் வீ ழ் ச் சி யி ல 
நீராடச் வென்ற 
இரு இளைஞர்-
கள் நீரில மூழ்கி 
உயிரிழந்துள்ை -
னர்.   

்ேற்று முற் -
பகல 11.30 மணியைவில இச்ெமபெம இடமவபற்றுள்-
ைது. அககளரபபற்ள்றச் ்ெர்ந்்த இரு இளைஞர்க்ை 
இவொறு உயிரிழந்துள்ைனர்.   

ெமபெம வ்தாடர்பில வ்தரியெருெ்தாெது,   
்ேற்று (01) முற்பகல வெல்லொய, எல்்லவெ்ல நீர் -

வீழ்ச்சியில நீராடச் வென்ற மாணெர்கள் சி்லரில, இருெர் 
நீரில அடித்துச் வெல்லபபட்டு காணாமல ்பாயுள்ைனர்.   

இ்தளனத் வ்தாடர்ந்து ்மற்வகாள்ைபபட்ட 
்்தடு்தலில, புத்்தை பிர்்தெ உயிர்காபபுக 

தினமும இரண்டு விைககு-
களை அளணபப்தன மூ்லம 
200 வமகா்ொட் மினொரத்ள்த 
்ெமிகக முடியுவமன மினொர 
வபாறியாைர்கள் வ்தரிவித்துள்ை-
னர்.  

 மாள்ல 5.30 மணி மு்தல 
இரவு 10.30 மணி ெளர இரண்டு 
்்தளெயற்்ற விைககுகளை 
அளணபப்தன மூ்லம இவொறு 
மினொரத்ள்த மிச்ெபபடுத்்த 
முடியுவமன அெர்கள் குறிபபிட்-
டுள்ைனர்.  

ெரட்சியான கா்லநிள்ல காரண-
மாக, நீர் மின நிள்லயஙகளுடன 
வ்தாடர்புளடய பிர்தான நீர்த் -
்்தககஙகளில நீர் ெற்றி ெருகின-
்றது. இ்தனால, நீர்மின உற்பத்தி 
குள்றந்து, விெொயம மற்றும 
குடிநீர் ்்தளெயின காரணமாக 
நீர்மின உற்பத்திககான ்தண்ணீர் 
விநி்யாகம குள்றககபபட்டுள்-
ைது.  

 கடும ெரட்சியான கா்லநிள்ல 
காரணமாக ோைாந்்த மின ்்தளெ 
அதிகரித்து ெருெ்தாலும, எதிர்கா-
்லத்தில இது ்மலும அதிகரிகக 
ொய்பபுள்ை்தாலும ்்தளெயற்்ற 
விைககுகள் மற்றும மினொ்தனங-
களை பயனபடுத்துெள்த மட்-
டுபபடுத்துமாறு மின வபாறி-
யிய்லாைர்கள் வபாதுமககளை 
ெலியுறுத்தியுள்ைனர்.(பா)  

(ஷமஸ் பாஹிம)  

வபரும்பாகத்தில (2021) பாதிப -
புககுள்ைாகிய விெொயிகளுககு 
ஒரு ஏககருககு 50,000 ரூபா ஊக -
குவிபபு வ்தாளக ெழஙக அளமச்ெ -
ரளெ தீர்மானித்துள்ை்தாக அளமச் -
ெர் மஹிந்்தானந்்த அளுத்கம்க 
வ்தரிவித்துள்ைார்.   

ஐந்து ஏககர் ெளர இந்்த வகாடுப -
பனவு ெழஙக அளமச்ெரளெ 
அனுமதி ெழஙகியுள்ைது.  

2021/2022 வபரும்பாகத்தில 
வேல விளைச்ெல குள்றொல 
பாதிபபுககுள்ைாகிய விெொயிக -
ளின ெருமான மட்டத்ள்தப பாது -
காபப்தற்காக ஒரு கி்்லா வேல -
லுககு 25 ரூபா வீ்தம ேஷட ஈட்ளட 

ெழஙகும ெளகயில, வபாறிமுள்ற -
வயானள்ற திள்ற்ெரியுடன க்லந்து -
ளரயாடி ்தயாரிகக முனனர் ேடந்்த 
அளமச்ெரளெக கூட்டத்தில அஙகீ -
காரம ெழஙகபபட்டது. 

அ்தற்களமய, குறித்்த அைவு -
்காலகளை அடிபபளடயாகக 
வகாண்டு கணிபபீடு வெய்யபப -
டும ேட்ட ஈட்டுத்வ்தாளகககு, 
மதிபபீட்டு ஊககுவிபபுக வகாடுப -
பனொக உயர்ந்்தபட்ெம 05 ஏககர் -
களுககு ெழஙகுெ்தற்கும, ொர்பு 
நிள்லயிலுள்ை சிறியைவி்லான 
விெொயிகள், சிறிய மற்றும ேடுத் -
்தர அைவி்லான விெொயிகளுககும 
ஏற்புளடய ெளகயி்லான மதிப -
பீட்டு ஊககுவிபபுக வகாடுபப -
னளெ ெழஙகுெ்தற்கு ஏற்்றொறு 

வபாறிமுள்றவயானறு ்தயாரிககப -
பட்டுள்ைது. இபவபாறிமுள்றளய 
ேளடமுள்றபபடுத்துெ்தற்கும, 
அ்தற்குத் ்்தளெயான நிதிளய, 
்ெ்தன உர உற்பத்தி மற்றும விநி -
்யாகஙகளை ஒழுஙகுபடுத்்தல 
மற்றும ்தானியஙகள், இயற்ளக 
்ெைாண் உணவு, மரககறி, 
பழெளக, மிைகாய், வெஙகாயம 
மற்றும உருளைககிழஙகு பயிரி -
டல ஊககுவிபபு, விள்த உற்பத்தி 
மற்றும உயர் வ்தாழிநுட்ப விெொய 
இராஜாஙக அளமச்சின மூ்லம 
கமே்ல ்ெளெகள் திளணககைத் -
துககு ெழஙகுெ்தற்கு விெொய 
அளமச்ெர் ெமர்பபித்்த ்யாெ -
ளனககு அளமச்ெரளெ அஙகீகாரம 
ெழஙகியுள்ைது.   சட்டவிர�ோத வெளிநோடடு 

சிகவ�டடுககளு்டன்   
ஒருெர் ககது  

ெட்டவி்ரா்தமாக ோட் -
டுககுள் வகாண்டுெரபபட்ட 
வெளிோட்டு சிகவரட்டுகளை, 
ளெத்திருந்்த குற்்றச்ொட்டில,-
வபாலிஸ் வி்ஷட அதிரடிப -
பளடயின ரால ேபவராருெர் -
ளகது வெய்யபபட்டுள்ைார்.  

வபரிய நீ்லாெளண வி்ஷட 
அதிரடிபபளட முகாமிலி -
ருந்து சிவில உளடயில வென்ற 
வபாலிஸ் குழு, அமபாள்ற 
மாெட்டம நிந்்தவூர் பகுதியில 
ளெத்து இந்ேபளர 
ளகது வெய்துள்ைது.  

குகைநதளவு 
அதிகோரிககள   
அகைத்து ெ� முடிவு   

வகாவிட்19 வ்தாற்று காரண -
மாக அரொஙக அதிகாரிகளை 
பாராளுமன்ற குழு கூட்டஙக-
ளுககு அளழபபள்த மட்டுப-
படுத்்த தீர்மானிககபபட்டுள்-
ை்தாக, பாராளுமன்ற உ்தவி 
வெய்லாைர் ோயகம டிககிரி ஜய -
தி்லகக வ்தரிவித்துள்ைார்.   

குழுக கூட்டஙகளுககு ஒரு 
சிறிய குழுளெ அளழத்து 
ெரவும, சூம வ்தாழிலநுட்பம 
மூ்லம ஏளனய அதிகாரிகளை 
ஈடுபடுத்்தவும எதிர்பார்பப்தாக-
வும அெர் கூறினார்.   

ப்ல பாராளுமன்றக குழுககள் 
எதிர்ெரும ொரஙகளில கூட-
வுள்ைன. வகா்ரானா வ்தாற்று 
அதிகரித்து ெரும நிள்லயி்்ல, 
இந்்த முடிவு எடுககபபட்டுள்-
ைது.(பா)   

தினமும் 02 மின் 
குமிழககள
அகைத்தோல் 200 
வெகோரெோட மிஞ்சும்  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 2 புதன்கிழனம

திதி: --அமாவானை

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  01.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர

பிலவ வருடம - மாசி  18

இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

 நமஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - ேன்னம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - நகா்பம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

மகரம - - த்பாறுனம

கும்பம - மறைதி

மீனம - - தைலவு

நயாகம: சிதத-அமிர்த நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்ைந்திரகுருககள்
(்பாபு ைர்மா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
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

01 முதல் 04 வனர

சுபஹ்  - 05.08
லுஹர்  - 06.24
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

கிறிஸமஸ மறறும உயிர்தத ஞாயிறு 
த்பருவிழாககளுககப்பால் ேமதுவ-
ழி்பாட்டு ோட்காட்டியிலுள்ள விபூதிப 
புதன் ந்பான்றை இன்னும சில தினங்கள்  
ேமனமதயல்லாம ஒன்றைாக இனைக-
கின்றைன. இந் ோள் த்பாருள் த்பாதிந்-
தது.

ோம குழமபிப ந்பாயுள்நளாம என்று 
ேமமில் ்பலருககுத ததரியும. ோம 
்பாவிகதளன்று ேமககுத ததரியும. 
ோம வாழ்வின் த்பறுந்பறுகனள இழந்-
துள்நளாம என்று ேமககுத ததரியும. 
ேமது உறைவுகனள ோம காயப்படுததி-
யுள்நளாம என்று ேமககுத ததரியும. 
ோம யாராக இருகக நவண்டுதமன்்ப-
தனனத ததரிந்தும அதன்்படி வாழாது 
இருந்துள்நளாதமன்றும ேமககுத 
ததரியும. 

ோம மீண்டும முயறசி தைய்து 
்பார்கக விருமபுகிநறைாம. இந்த உண்ம-
னயநய விபூதிபபுதன் ததாட்டு நிறகின்-
றைது. அது மனமாறறைததுககான ேமது 
விருப்பததுடன் ந்பசுகிறைது.

ோம மீண்டும ஆரமபிகக விரும-
புகிநறைாம. ோம சிறைப்பாக தையற்பட 
விருமபுகிநறைாம. ோங்கள் மனம மாறி 
எமது இதயங்கனள கிழிகக விருமபுகி-
நறைாம. எமது த்பாறுப்பறறை தன்னம, 

ேமது தனிப்பட்ட ்பாவம, ்பாவம ைார்ந்த 
அநீத அனமபபுககள் உடனான ேமது 
உடந்னதயான தையற்பாடு ந்பான்றை 
வறறைால் இறுககமாக கட்டப்பட்டுள்ள 
ேமது தனடகனளத தகர்கக விருமபுகி-
நறைாம. ோங்கள் சுதந்திரமாகவும,எமது 
இதயங்கள் எந்தவிதமான தனடகளு-
மின்றி புதிதாகத துடிககவும விருமபுகி-
நறைாம. எல்நலாரும இந்தவார்ததனயப 
்பயன்்படுததாவிட்டாலும ோங்கள் ‘தூய-
வர்களாக’ இருகக விருமபுகிநறைாம. 
ோங்கள் உண்னமயான ேன்னமத 
தனததுடன் முழுனமயாகவும, நினறை-
வாகவும, உயிநராட்டததுடனும, அன்பு-
டனும இருகக விருமபுகிநறைாம. 

விபூதிப புதனானது இததனகய 
ேல்ல விருபபுககளுடன் புதிதாக ஆரம-
பிகக எங்களுககு ஒருவாய்பன்பத 
தருகிறைது. ோம அதனன எடுததுக-
தகாள்நவாம. ேமது இனறைநவண்டலும,-
நோன்பும, தர்மமும இககாலததில் 
ேமது உடலில் எதிர்்பார்தது நிறகின்றை 
ேன்னமததனநம உருவான இநயசுவி-
டததில் ேமனம உறுதியாக இனைப்ப-
தாக. 

-

திருநீற்றுப்புதன் 

அருட்தந்னத ேவாஜி...

தவக்கால சிநதனைஏககருககு ரூ.50 ஆயிரம வீதம

பெரும்ெோகத்தில் ெோதிககபெட்ட  
விவசோயிகளுககு பகோடுபெனவு

கூட்டகெப்பின் வசயற்ோடுகள்  
நல்லிைககத்துககு அச்சுறுத்தல்
(எம.ஏ.அமீனுல்லா)

  
்தமிழ்த் ்்தசியக கூட்டளமபபின 

வெயற்பாடுகள் ோட்டில சிஙகை 
மற்றும ்தமிழ் மககளுககு இளடயி-
்லான ேலலிணககத்துககு அச்சுறுத் -
்த்லாக அளமந்துள்ை்தாக அஸ்கிரிய 
பீடத்தின பதிொைர் ெண.வம்தகம 
்தமமானந்்த ்்தரர் வ்தரிவித்துள்ைார்.  

்தமிழர் விடு்தள்லக கூட்டணியின 

வபாதுச் வெய்லாைரும முனனாள் 
பாராளுமன்ற உறுபபினருமான 
ஆனந்்த ெஙகரி ்ேற்று (01) அஸ்-
கிரிய மகா விகாளரககுச் வெனறு 
ஆசிர்ொ்தம வபற்்ற ்பா்்த ்தமமா-
னந்்த ்்தரர் இ்தளனத் வ்தரிவித்்தார். 
வ்தாடர்ந்துளரயாற்றிய, ்தமமானந்்த 
்்தரர்,  

்தமிழ் ்்தசியககூட்ட -
ளமபபின பாராளுமன்ற 

ஷமஸ் பாஹிம   

எட்டு மா்தஙகளுக-
வகன 1.8 மிலலியன 
வபற்்்றால பீபபாய்களை 
இ்றககுமதி வெய்யும நீண் -
டகா்ல ஒபபந்்தத்ள்த 
ெழஙகுெ்தற்காக, பதிவு 
வெய்யபபட்ட விநி்யா-
கத்்தர்கள் மற்றும ்தற்காலிகமாக 
பதிவு வெய்யபபட்டுள்ை விநி்யா-
கத்்தர்களிடமிருந்து விள்லமுறி 
்காரபபட்டுள்ைது.   

2022.02.15 மு்தல 2022.10.14 
ெளரயான 08 மா்த கா்லத்துக்க 
இவொறு விள்லமுறி ்காரபபட்-
டுள்ைது.   

அளமச்ெரளெயால நியமிககபபட் -

டுள்ை நிரந்்தர வபறுளகக 
குழுவின பரிந்துளரகக-
ளமய, இந்நீண்டகா்ல 
ஒபபந்்தத்ள்த ஐககிய 
அரபு இராச்சியத்தின OQ 
டி்ரடிஙகிற்கு ெழஙக 
மினெகதி அளமச்ெர் 
ெமர்பபித்்த ்யாெளனககு 
அளமச்ெரளெ அஙகீகா-

ரம ெழஙகியுள்ைது.   
வடா்லர் வேருககடியால, ோட்டில 

எரிவபாருள் ்தட்டுபபாடு ஏற்பட்டுள்-
ைது. இ்தனால குள்றந்்தைவு ோட்க-
ளுககு ்்தளொயன எரிவபாரு்ை 
ளகயிருபபில உள்ை்தாக அறிவிககப -
பட்டுள்ைது. இ்தற்கு தீர்ொக புதிய 
ஒபபந்்தத்தில ளகச்ொத்திட அளமச்சு 
ேடெடிகளக எடுத்துள்ைது.(பா)  

1.8 மில். வ்றரைோல் பீப்்ோயககள   
இைககுெதி வசயய அ�சு தீர்ெோனம்   

இந்தியாவிலுள்ள பிரதான மதங்களுடனான உனரயாடனலத ததாடரும வனகயில், புதுதில்லியிலுள்ள 
இலங்னக உயர் ஸதானிகராலயம, ஜமியத உலமா-இ-ஹிந்துககு புனித குர்ஆனின் சிங்கள தமாழித்பயர்பன்ப 
வழங்கியுள்ளது.  இந்தியாவுககான இலங்னக உயர்ஸதானிகர் மிலிந்த தமாரதகாட இதனன அனமபபின் பிர-
திநிகளிடம வழங்குவனத ்படததில் காைலாம

வததிககானுககு விஜயம தைய்துள்ள ந்பராயர் கர்தினால் தமல்கம ரஞ்சித ஆண்டனக, 
நேறறு முன்தினம திருததந்னத பிரான்சிஸினை ைந்திதது ந்பசியுள்ளார். வததிககான் 
ேகரின் புனித பீட்டர் ைதுககததில் நராம நேரப்படி கானல 11 மணிககு இந்த ைந்திபபு 
ேனடத்பறறைது. உயிர்தத ஞாயிறு ்பயங்கரவாத தாககுதல் ததாடர்பில் முன்தனடுககப-
்பட்டு வரும விைாரனைகள் குறிதது, ந்பராயர் கர்தினால் தமல்கம ரஞ்சித ஆண்டனக 
ததளிவு்படுததியுள்ளதாகவும ததரிவிககப்படுகிறைது.  

வத்திககோனில் புனித 
ெோபெரசரு்டன் சந்திபபு

அஸ்கிரிய பீட தேரர் ஆனநே சங்கரியிடம் தேரிவிப்பு

நீரில் மூழகி அககக�ப்்றறு   
இரு இகளஞர்கள் ்லி  

மின்சோ�த்கத சிககனெோக 
்யன்்டுத்த ரகோரிககக  

சுகோதோ� நக்டமுகையில் திருகரகதீஸெ�ம் சிெ�ோத்திரி விைோ
மனனார் குறூப நிருபர்

ோயன மார்கைால பாடல வபற்்ற திருத் -
்த்லமாக விைஙகும இ்லஙளகயிலுள்ை 
பஞெ ஈஸ்ெரஙகளின மு்தனளமயான்தாக 
கரு்தபபடும மனனார் திருக்கதீஸ்ெரம 
திருத்்த்லத்தின மஹா சிெராத்திரி விழா, 
வகா்ரானா வபருந்வ்தாற்று காரணமாக 

இறுககமான சுகா்தார ேளட முள்றகளு -
டன ்ேற்று (1) ேளட வபற்்றது.  

03 ்தடுபபூசிகள் ்பாட்டுக வகாண்ட -
ெர்கள் மாத்திர்ம பா்லாவியில தீர்த்்தம 
எடுத்து ெருெ்தற்கு அனுமதிககபபட்ட -
னர்.  

இராணுெம, வபாலிஸ், சுகா்தாரத் 
துள்றயினர் இளணந்து இந்்த பரி்ொ -

்தளன ேடெடிகளகயில ஈடுபட்டனர். 
மனனார் பிர்்தெ வெய்லாைரின ஒழுஙகு 
படுத்து்தலிலும மனனார் மாெட்ட வெய -
்லாைர், மனனார் பிராந்திய சுகா்தார 
்ெளெகள் பணிபபாைர் ்பான்்றா -
ரின ்மற்பார்ளெயிலும வெளி நிர்ொக 
ஒழுஙகுகள் ேளட முள்றபபடுத்்தபபட் -
டுள்ைன.  

பகதிபூர்ெமாக பூளஜகள் ேளடவபற்று 
ெருெதுடன பக்தர்களும மிக அளமதி -
யாக தீர்த்்தம எடுத்து ெந்து மூ்ல லிஙகத் -
திற்கு அபி்ஷகம வெய்து ்தஙகளுளடய 
்ேர்த்திக கடனகளை வெலுத்தினர்.  

எரிவபாருள் ்தட்டுபபாடு காரணமாக 
வெளி மாெட்டஙகளிலிருந்து பக்தர்க -
ளின ெருளக குள்றொக காணபபட்டது. 

தனியார் ்பஸகளுககு  

இ.ப�ோ.சப� ஊடோக   
எரிப�ோருள் விநிப�ோகம் 

எட்டு மாதங்களுககு நதனவயான

ஷமஸ் பாஹிம, எம.ஏ.அமீனுல்லா

பயணிகள் ்பாககுெரத்து அனும-
திபபத்திரம வகாண்ட ்தனியார் பஸ்-
களுககு இ்லஙளக ்பாககுெரத்து 
ெளபயின எரிவபாருள் நிரபபு நிள்ல-
யஙகள் ஊடாக எரிவபாருளை ெழஙக 

ேடெடிகளக எடுககபபடும என 
்பாககுெரத்து இராஜாஙக அளமச்ெர் 
திலும அமுனுகம வ்தரிவித்துள்ைார். 

நிதி அளமச்ெரின பணிபபுளரயின 
்பரில இது வ்தாடர்பான ்ெள்லத்-
திட்டம அமுலபடுத்்தப-
பட்டு ெருெ்தாகவும  மற்றும  
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மக்கள் உச்ச பயன் பபறும் வக்கயில்
ப�ொலர் பயன்படுத்தபபடுவது அவசியம் 
இலங்கையில் ககைொவிட் 19 க�ொற்றினொல் த�ொற்்றம் 
கெற்றுள்ள கெொரு்ளொ�ொர கெருககைடிககு க�ொலர் 
மூலகைொரணமொகை உள்ளது. இநெொட்டு கெொரு்ளொ�ொ-
ரத்தின் தீர்மொனமொன சகதிதே அது�ொன். அ�னொல் 
ககைொவிட் 19 கெருநக�ொற்்்றத் க�ொ�ர்நது 
இலங்கை மொத்திரமல்லொமல் உலகின் ெல ெொடுகை-
ளும் கெொரு்ளொ�ொர கெருககைடிககு முகைம்ககைொடுத்-
துள்ளன. அநநிே கசலொவணிேொன க�ொல்ர 
இத்க�ொற்று த�ொற்்றம் கெறுவ�ற்கு முன்பு தெொன்று 
கெற்றுக ககைொளவதில் ஏற்ெட்டுள்ள சவொல்மிககை 
நி்ல இ�ற்கு கெரிதும் உ�வியுள்ளது.
  அ�ன் கைொரணத்தினொல் கி்�ககைப் கெறும் க�ொல-
்ரயும் ்கையிருப்பிலுள்ள க�ொல்ரயும் உசச 
ெே்னப் கெற்றுக ககைொளளும வ்கையில் ெேன்ெ-
டுத்திக ககைொளவதில் கைவனம் கசலுத்� தவண்டும். 
அதுதவ கெொரு்ளொ�ொர நிபுணர்கைளின் ஆதலொச்ன 
ஆகும். 
அந� வ்கையில் இநெொடு எதிர்ககைொண்டுள்ள கெொரு-
்ளொ�ொர கெருககைடியின் வி்்ளவொகைத் த�ொற்்றம் கெற்-
றுள்ள பிரசசி்னகைளில் எரிகெொருள �ட்டுப்ெொடு 
முககிே இ�த்்�ப் கெற்றுள்ளது. எரிகெொரு்்ள 
க�ொ�ரொகைவும் ஒழுஙகு மு்்றேொகைவும் ககைொளவனவு 
கசயவ�ற்கு க�ொலர் அவசிேம். அ�்னத் க�ொ�-
ரொகைப் கெற்றுக ககைொளவதில் சவொல் நிலவுகின்்றது. 
அ�னொல் இந� எரிகெொரு்்ள அடிப்ெ்�ேொகைக 
ககைொண்� மின்னுற்ெத்தி உளளிட்� ்கைத்க�ொழில் 
உற்ெத்தி, தச்வகைள து்்றகைள அ்னத்தும் கெருக-
கைடிககு உள்ளொகியுள்ளன. 
  இநகெருககைடிககு தீர்வு கைொண்ெதிலும் மககைள 
முகைம்ககைொடுத்துள்ள பிரசசி்னகைளுககு நிவொர-
ணம்  கெற்றுக ககைொடுப்ெதிலும் அரசொஙகைம் விதே� 
கைவனம் கசலுத்தியுள்ளது. இ�ன் நிமித்�ம் ெல்தவறு 
தவ்லத் திட்�ஙகை்்ள முன்கனடுத்துள்ளது. க�ொலர் 
ெற்்றொககு்்றககுத் தீர்வு கைொண்ெ�ன் ஊ�ொகை கெொரு-
்ளொ�ொர ரீதியில் ெொடு எதிர்ககைொண்டுள்ள கெரும்ெொ-
லொன கெருககைடிகைள கெரும்ெொலும் முடிவுககு வநது 
விடும். 
அ�னொல் ககைொவிட் 19 க�ொற்றினொல் ஏற்ெட்டுள்ள 
கெொரு்ளொ�ொர கெருககைடி்ேக கைருத்தில் ககைொண்டு 
க�ொல்ரப் ெேன்ெடுத்துவது அவசிேம். 
 ககைொவிட் 19 கெருநக�ொற்றினொல் எல்லொ ெொடு-
கைளும் கெொரு்ளொ�ொர சவொல்கைளுககு கவவதவறு 
மட்�ஙகைளில் முகைம்ககைொடுத்துள்ளன. அ�னொல் 
ஒவகவொரு ெொடும் க�ொல்ர உசச ெே்னப் 
கெற்றுக ககைொளளும் வ்கையில் ெேன்ெடுத்துவதில் 
அதிகை கைவனம் கசலுத்தி வருகின்்றது. இவவொ்றொன 
சூழலில் இலங்கையில் கை�ந� வரு�ம் மொத்திரம் 
600 பில்லிேன் அகமரிககை க�ொலர்கைள அத்திேொவ-
சிேமற்்ற கெொருட்கைளின் இ்றககுமதிககைொகைச கசல-
வி�ப்ெட்டுள்ளது என்்ற கசயதி கவளிேொகியுள்ளது. 
அவவொறு இ்றககுமதி கசயேப்ெட்டுள்ள கெொருட்கை-
ளில் இநெொட்டில் உற்ெத்தி கசயேக கூடிே மரககைறி 
வ்கைகைளும் அ�ஙகியுள்ளன என்று சுற்்றொ�ல் 
அ்மசசர் மஹிந� அமரவீர சுட்டிககைொட்டியுள்ளொர். 
 அந� வ்கையில் 384.2 மில்லிேன் அகமரிககை 
க�ொலர்கைள மரககைறி உற்ெத்திகைளின் இ்றககுமதிககு 
கசலவி�ப்ெட்டுள்ளது. இது உண்்மயில் அெொவசிே-
மொன கசலவொகும். 
இநெொட்டுககுத் த�்வேொன மரககைறி மற்றும் ெழ-
வ்கைகை்்ள உற்ெத்தி கசயவ�ற்குத் த�்வேொன 
மண்வ்ளத்்�யும் சீத�ொேண நி்ல்ேயும் 
இநெொடு ககைொண்டிருககின்்றது. அப்ெடி இருக்கையில் 
அவவொ்றொன உற்ெத்திப் கெொருட்கை்்ள இ்றககுமதி 
கசயே இவவ்ளவு க�ொ்கை க�ொலர்கை்்ள கசலவிடு-
வது எவவி�த்திலும் நிேொேமற்்றது. 
 அத�தெரம் ஸமொர்ட் ்கைே�ககைத் க�ொ்லதெசி-
கை்்ள இ்றககுமதி கசயவ�ற்கைொகைவும் கை�ந� வரு�ம் 
380.73 மில்லிேன் அகமரிககை க�ொலர் கசலவி�ப்-
ெட்டுள்ளது. க�ொலர் ெற்்றொககு்்ற நிலவிக ககைொண்-
டிருககும் சூழலில் அத்திேொவசிேமற்்ற கெொருட்கைளில் 
ஒன்்றொன ஸமொர்ட் ்கைே�ககை க�ொ்லதெசிகை்்ள 
இ்றககுமதி கசயேகவன இவவ்ளவு க�ொ்கை க�ொலர் 
கசலவி�ப்ெட்டிருப்ெதும் நிேொேமற்்றத�ேொகும். 
 இத�தெொன்று அத்திேொவசிேமற்்ற ெல கெொருட்கைள 
கை�ந� வரு�ம் ெொட்டுககுள இ்றககுமதி கசயேப்ெட்-
டுள்ளன. அ்வ அ்னத்துககும் க�ொலர் கசலவி�ப்-
ெட்டு இருககின்்றது. 
க�ொல்ரப் கெற்றுக ககைொளவதில் சவொல் நிலவும் 
கைொலப்ெகுதியில் அத்திேொவசிேமற்்ற கெொருட்கை்ளதும் 
உளெொட்டில் வி்்ளேக கூடிே மரககைறி உற்ெத்திப் 
கெொருட்கை்ளதும் இ்றககுமதிககைொகை கெருநக�ொ்கை 
க�ொலர் கசலவி�ப்ெட்��ன் வி்்ளவுகைளுகதகை ெொடு 
�ற்தெொது முகைம் ககைொடுத்திருககின்்றது. 
 ககைொவிட் 19 க�ொற்று, உலகை்ளொவிே கெருநக�ொற்-
்றொன உருகவடுத்� கைொலம் மு�ல் இநெொட்டிலும் 
க�ொலர் ஒழுஙகு மு்்றேொகைப் ெொவிககைப்ெட்டு இருந-
�ொல் �ற்தெொது ெொடு எதிர்ககைொண்டுள்ள கெருககைடி-
கை்்ள கெரிதும் கு்்றத்திருககை முடியும் எனப் கெொரு-
்ளொ�ொர நிபுணர்கைள க�ரிவித்திருககின்்றனர். 
ஆகைதவ ெொட்டுககு கி்�ககைப் கெறும் க�ொ்ரயும் 
்கையிருப்பில் இருககும் க�ொல்ரயும் ெொடும் மககை-
ளும் உசச பிரதிெலன்கை்்ள அ்�நது ககைொளளும 
வ்கையில் ெேன்ெடுத்�க ககைொளவது குறித்து 
கைவனம் கசலுத்�ப்ெ� தவண்டும். அ�ற்கைொன ஏற்ெொ-
டுகைள முன்கனடுககைப்ெ� தவண்டும். அ�ன் ஊ�ொகை 
�ற்தெொ்�ே கெருககைடிகைளில் கெரும்ெொலொனவற்-
்்றத் �விர்த்துக ககைொள்ளக கூடிே�ொகை இருககும்.       
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�ெொல் கெட்டி இலககைம் : 834
க�ொ்லதெசி இலககைம் : 2429429, 2429272, 2429279

கெகஸ : 2429270, 2429329,  வி்ளம்ெர முகைொ்மேொ்ளர் : 2429321

வள்ளல் தன்மையும், வாஞ்சைமிகு சசைால்லும் 
உ்ையவ்ை அடுததடுததுச் சுற்றததார் 
சூழ்ந்து ச�ாண்ையிருப்ார்�ள.

ககைொடுத்�லும் இன்கசொலும் ஆற்றின் அடுககிே
சுற்்றத்�ொல் சுற்்றப் ெடும்

குறள் தரும் சிநதனை

கிழககில் 4ஆயிரம் ஆசிரிேர்கைள ெற்்றொககு்்ற:

அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்்தரகளை
ஆசிரி�ரகைோக நி�மிககவுளயைோம்

கி ழககில் ஆ்ளணியின்ெடி சுமொர் 
24ஆயிரம் ஆசிரிேர்கைள த�்வ. 
�ற்தெொது 20ஆயிரம் ஆசிரிேர்கைள 

இருககின்்றனர். சுமொர் 4000ஆசிரிேருககு 
�ட்டுப்ெொடு நிலவிேது. எனினும் அண்்ம-
யில் 3ஆயிரம் அபிவிருத்தி உத்திதேொகைத்-
�ர்கைள ஆசிரிேர்கை்ளொகை நிேமிககைப்ெட்�னர். 
கிழககு ெொ�சொ்லகைளில் ெணிேொற்றும் 
அ்னத்து அபிவிருத்தி உத்திதேொகைத்�ர்-
கை்்ளயும் ஆசிரிேர்கை்ளொகை நிேமிககைவுள-
த்ளொம்.

இவவொறு, கிழககுமொகைொண கைல்வி அ்மச -
சின் கசேலொ்ளர் எச.ஈ.எம்.�பிளயு.ஜி. திசொ-
ெொேகை க�ரிவித்�ொர்.

சம்மொநது்்ற வலேககைல்விப் ெணிம்ன 
ெ�த்திே நூல் கவளியீட்டுவிழொவில் பிர�ம-
அதிதிேொகை கிழககுமொகைொண கைல்வி அ்மச -
சின் கசேலொ்ளர் எச.ஈ.எம்.�பிளயு.ஜி. 
திசொெொேககைவும், ககைௌரவ அதிதிேொகை  கிழக -
குமொகைொண கைல்விப்ெணிப்ெொ்ளர் திருமதி 
ெகுதலஸவரி புள்ளெொேகைமும் கைலநது சி்றப்-
பித்�னர். அ்மசசுச கசேலொ்ளர் அஙகு 
உ்ரேொற்று்கையிதலதே தமற்கைண்�வொறு 
க�ரிவித்�ொர்.

இநநூல் கவளியீட்டுவிழொ சம்மொநது்்ற 
வலேககைல்விப்ெணிப்ெொ்ளர் எம்.எஸ.
சஹதுல் ெஜீம் �்ல்மயில் சம்மொந -
து்்ற �ொருஸ்ஸலொம் மகைொவித்திேொலேத் -
தில்(த�சிே ெொ�சொ்ல) ெ்�கெற்்றது.

 எதிர்வரும் கைொலஙகைளில் ெ்�கெ்ற -
வுள்ள கெொதுப்ெரீட்்சகைளில் மொணவர் -
கைளின் அ்�வுமட்�த்்� அதிகைரிககும் 
கசேற்றிட்�த்தின் கீழ் இழந� கைல்வி்ே 
மீட்கும் ககைொவிட்19 விடுமு்்றககைொன 
கசேற்றிட்�மொகை சம்மொநது்்ற கைல்வி 

வலேம் �ேொரித்� �ரம் 11ககைொன விஞ் -
ஞொனம் மற்றும் கைணி� நூல்கைள மற்றும் 
புல்மப்ெரிசில் ெரீட்்சககு த�ொற்்றவி -

ருககும் �ரம்4 இற்கைொன கைணி�ம், �மிழ் -
கமொழி, சுற்்றொ�ல்சொர் கசேற்ெொடுகை்ள�ஙகிே 
நூல் ஆகிே மூன்று சுேகைற்்றல் நூல்கைள 
கவளியிட்டு ்வககைப்ெட்�ன. 

 கூ�தவ இவவொண்டுககைொன வலே வரு -
�ொந� அமுலொககைத்திட்� ்கைநூலும் கவளி -
யிட்டு ்வககைப்ெட்�து. 

அஙகு கைல்விச கசேலொ்ளர் திசொெொேககை 
தமலும் உ்ரேொற்று்கையில் குறிப்பிட்��ொ -
வது:

"நீஙகைள அ்னவரும் கைல்விப்புலத்தில் 
கசயகின்்ற தச்வ்ே கை�்மேொகை கைரு� 
முடிேொது. அது ஓர் உன்ன�மொன   சமூ -
கைதச்வ ஆகும். ஒரு ெொ�சொ்ல்ேத் 
தி்றந�ொல் ஆயிரம் சி்்றசசொ்லகை்்ள 
மூடி வி�லொம் என்ெொர்கைள. சுகைொ�ொரத்திற்கு 

அடுத்�ெடிேொகை கைல்விககு பில்லிேன் கைணக -
கில் கசலவுகசயகி்றொர்கைள. ெொம் நித்தி்ர 
கசயவ�ற்கு முன்னர் அன்்்றே கை�்ம்ே 

ஒழுஙகைொகைச கசயத�ொமொ? என்று ஒவகவொ-
ருவரும் சிநதிககைதவண்டும். சுேதகைளவி்ே 
எழுப்ெதவண்டும்.கைல்விககைொகை கசலவழிக-
கும் பில்லிேனுககு ்கைமொ்றொகை ெொம் என்ன 
உற்ெத்தி கசயதிருககித்றொம். துரதிர்ஸ�வ-
சமொகை கிழககு க�ொ�ர்நது 9வது இ�த்தில் 
இருநது வருகி்றது. எமது ெொரம்ெரிே சிந�-
்னகை்்ள மனப்ெொங்கை மொற்்ற தவண்டும். 
புதிதுபுதி�ொகை சிநதிககை தவண்டும். கைல்வி -
யில் ெல்லக�ொரு மொற்்றத்்�க ககைொண்டு 
வர அ்னவரும் சிநதிககை தவண்டும். 
திட்�ஙகைள வகுத்து அ�ன்ெடி உ்ழககை 
தவண்டும். ெொடுெ� தவண்டும். 'அ்னவ -
ருககும் கைல்வி' என்ெது யுனிகசவ க�ொ�க -
கைம் ெல ெொடுகைளுககும் கெொதுவொன வொச -
கைமொகைவுள்ளது.' சி்றந� எதிர்கைொலத்திற்கைொன 

கைல்வி' என்ெத� எனது வொசகைம்.
 எனது �ொய மொகைொணமொன கிழககு 

மொகைொணம் இன்னும் 3வரு�ஙகைளில் 5வது 
இ�த்்� அ்�ே தவண்டும் என்ெத� 
எனது இலககு. அ�ற்கைொகை இரவில் நீண் -
�தெரம் சிநதிககித்றன். நீஙகைள அ்ன -
வரும் சிநதித்து ஒத்து்ழககை தவண்டும். 
�்லவர்கைள நீஙகைள. மொணவர்கைளுககு 
உ�வ தவண்டும். அவர்கை்்ள ஊககுவிககை 
தவண்டும். கிழககில் ெல மொணவர்கைள 
ெொ�சொ்லககு கசல்லொதுள்ளனர். தமசன் 
�சசு தவ்ல கசயகின்்றனர்.அப்ெடிஎ -
னின்  எஙதகைொ ஒரு �வறு ெ�நதிருககி்றது. 
இல்்லேொ? அ�்ன ஆரொேதவண்டும்" 
என்்றொர்.

"இலங்கையில் கை�ந� 2 மொ�ஙகை்ளொகை 
ெேஙகைர கெருககைடிநி்ல கைல்வியில் இருந -
�து. அ�ொவது சம்ெ்ள முரண்ெொட்்� 
முற்்றொகை நீககைதவண்டி இ�ம்கெற்்ற க�ொ�ர் 
தெொரொட்�தம அந� கெருககைடிநி்லககு 
கைொரணம்.

�ற்தெொது அரசொஙகைத்தினொல் அது 
தீர்வு கைொணப்ெட்டு முடிவுககு ககைொண்டு 
வரப்ெட்டுள்ளது.அதிெர் ஆசிரிேர்கைளுககு 

அது மகிழ்சசி.அது கைட்�ொேம் கசயேப் -
ெ� தவண்டும். எனதவ இனி எந�க கைொர -
ணமும் கசொல்லித் �ப்பிககை முடிேொது. 
ென்்றொகை ெடிப்பிககைதவண்டும்.ெல்ல கெறு -
தெற்்்ற உேற்ெத்தி கசயேதவண்டும்" 
என்றும் அவர் க�ரிவித்�ொர்.

  நூல்அறிமுகைவு்ரகை்்ள ஆசிரிேஆ -
தலொசகைர்கை்ளொன எம்.எம்.எம்.கஜௌெர், 
ரி.எல்.்்றஸடீன் ஏ.ஜி.எம்.கிதேொர் 
ஆகிதேொர் நிகைழ்த்தினர் . பின்னர் 3 நூல் -
கை்்ளயும் ெணிப்ெொ்ளர் ெஜீம் அதிதிகைளி�ம் 
வழஙகி ்வத்து கவளியிட்டு ்வத்�ொர். 

 கிழககு மொகைொண கைல்வி அ்மசசின் 
கசேலொ்ளர் எச.ஈ.எம்.�பிளயு.ஜி. திசொ -
ெொேகை மற்றும் கிழககு மொகைொண கைல்விப் 
ெணிப்ெொ்ளர் திருமதி ெகுதலஸவரி புள்ள -
ெொேகைம் ஆகிதேொர் கெொன்னொ்�தெொர்த்தி 
ககைௌரவிககைப்ெட்�னர். 

 மொணவர்கைளின் மூவின கைலொசொர நிகைழ்ச -
சிகைளும் இ�ம்கெற்்றன. கைல்வி அபிவிருத்திக-
கைொன பிரதிக கைல்விப் ெணிப்ெொ்ளர் எ.எல்.எ.
மஜீட் ென்றியு்ரேொற்றினொர்.

மட்டககைப்பு சிளைச்ோளை திைந்தவெளி பணளணையில் 
ய்்தளைப் ப்ளை போெளையிைோல் அயமோக விளைச்ல் 
மட்�ககை்ளப்பு சி்்றசசொ்ல உற்-

ெத்திகைளின் அறுவ்� விழொ 
மட்�ககை்ளப்பு திருப்கெருநது்்ற-

யில் உள்ள மட்�ககை்ளப்பு சி்்றசசொ்லககுச 
கசொந�மொன தி்றந�கவளி ெண்்ணயில் 
இ�ம்கெற்்றது. விதச� பூ்ஜ வழிெொடுகைள 
இ�ம்கெற்்ற�்னத் க�ொ�ர்நது மட்�ககை்ளப்பு 
சி்்றசசொ்லயின் சி்்றசசொ்ல அத்திேட்-
சகைர் எஸ.எல்.விஜேதசகைர �்ல்மயில் 
அறுவ்� விழொ நிகைழ்வுகைள இ�ம்கெற்்றன.

  மூன்று �சொப்� கைொலமொகை ெேன்ெடுத்�ப்-
ெ�ொமல் இருந� குறித்� 23 ஏககைர் நிலப்ெரப்-
்ெக ககைொண்� ெண்்ணயில் கை�ந� வரு�ம்  
10 ஏககைர் நிலப்ெரப்பில் தவ்ளொண்்ம 

கசயது ெொரிே வி்்ளசச்ல 
அ்�ே முடிந��ொகைவும், 
அத� தெொன்று இம்மு்்ற 
15 ஏககைர் நிலப்ெரப்பில் 
தவ்ளொண்்மயும் 8 ஏககைர் 
நிலப்ெரப்பில் ஏ்னே 
ெயிர்சகசய்கைகை்்ளயும் 
தமற்ககைொண்டு வரும் 
நி்லயில் இம்மு்்ற 
முழுககை முழுககை தச�்னப் 
ெச்்ள ெொவ்னயூ-
�ொகை தமற்ககைொள்ளப்ெட்� 
தவ்ளொண்்ம கை�ந� வரு-
�த்்�ப் தெொன்த்ற இவவ-

ரு�மும் அதிகை வி்்ளசசல் ககைொடுத்துள்ள�ொ-
கைவும் அதிகைொரிகைள க�ரிவித்�னர்.

 ஜனொதிெதியின் சுபீட்சத்தின் தெொககு 
ககைொள்கைப் பிரகை�னத்திற்கு அ்மவொகை 
ெசு்ம விவசொேப் புரட்சி திட்�த்தின் கீழ் 
தமற்ககைொள்ளப்ெடும் இப்ெண்்ணயில் தச�-
்னப்ெச்்ள �ேொரிககைப்ெட்டு, அ�்ன 
ெேன்ெடுத்துவ�ன் ஊ�ொகைதவ இம்முேற்சி  
கவற்றிேளித்துள்ள�ொகை இநநிகைழ்வில் 
கைலநது ககைொண்� மட்�ககை்ளப்பு சி்்றசசொ-
்லயின் அத்திேட்சகைர் விஜேதசகைர க�ரி-
வித்துள்ளொர்.

  அத்த�ொடு இந�ச கசேற்ெொ�ொனது 
்கைதிகைளுககு புனர்வொழ்வு அளிககும் ஒரு 
கசேற்ெொ�ொகை முன்கனடுககைப்ெட்டு வருவ-

�ொகைவும், இவவொறு ெஞ்சற்்ற 
தவ்ளொண்்ம ஊ�ொகை உற்ெத்தி 
கசயேப்ெடும் கெல்்லயும் 
எ்னே ெயிர்வ்கை ஊ�ொகை 
கெ்றப்ெடுகின்்ற வி்்ளசசல்-
கை்்ளயும் சி்்றசசொ்லயில் 
இருககும் சி்்றக்கைதிகைளின் 
உணவிற்கைொகை ெேன்ெடுத்துவது-
�ன் எஞ்சுகின்்ற  வி்்ளசசல்-
கை்்ள ஏ்னே சி்்றசசொ்லகை-
ளுககு அனுப்பி ் வப்ெ�ொகைவும் 
அவர் க�ரிவித்�ொர்.  

அத்த�ொடு கை�ந� ஆண்டு 
இ�ம்கெற்்ற தி்றந�கவளி 
சி்்றசசொ்லகைளுககி்�யி -

லொன  �ரப்ெடுத்�லில் த�சிே ரீதியில் 
மட்�ககை்ளப்பு சி்்றசசொ்ல மு�லொம் 
இ�த்தி்ன பிடித்திருந�்மயும் குறிப்பி -
�த்�ககைது.

சி்்றசசொ்ல அத்திேட்சகைர் எஸ.எல்.
விதஜதசகைர �்ல்மயில் ெ்�கெற்்ற இந-
நிகைழ்வில் ெதில் பிர�ொன கஜயிலர் பி.டிலக -
சன், சி்்றசசொ்ல கைொவலொ்ளர்கைள, ஊழி -
ேர்கைள மற்றும் புனர்வொழ்வு ்கைதிகைள என 
ெலரும் கைலநது ககைொண்�னர்.

இலங்கையின் முன்னணியில் 
உள்ள ெல்வ்கைப்ெட்� கூட்டு நிறுவ-
னஙகைளில் ஒன்்றொன DIMO நிறுவ-

னம், TATA வொகைனஙகைளுககைொன ஒதரகேொரு 
அஙகீகைரிககைப்ெட்� விநிதேொகைஸ�ரொகைவும் 
உள்ளது. அது சமீெத்தில் NEM Construction 
(Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு 30 TATA LPK 
1618 4 Cube BLASTER டிப்ெர்கை்்ள வழங-
கியிருந�து.  

  NEM Construction (Pvt) Ltd நிறுவனமொ-
னது, கெடுஞ்சொ்லகைள மற்றும் ெொலஙகைள 
க�ொ�ர்ெொன உசச CIDA �ரத்்� (CS-2) ககைொண்-
டுள்ள இலங்கையின் முன்னணி சிவில் கெொறி-
யிேல் ஒப்ெந��ொரர்கைளில் ஒன்்றொகும்.  

TATA LPK 1618 BLASTER டிப்ெர்கைள 
5883cc தி்றன் ககைொண்� Cummins ISBe 5.9 
180 40 எஞ்சின் ஆகிேவற்்்றக ககைொண்டுள-
்ளது. உசசெட்சமொகை 180 Hp கவளியீட்்� 
உருவொககுவது�ன், BS IV பு்கை கவளி-
தேற்்ற �ரநி்லகைளுககு இணஙகுகி்றது. 
இது ஸமொர்ட்�ொகை வடிவ்மககைப்ெட்� குளி-
ரூட்�ப்ெட்� அ்்ற்ேயும் ககைொண்டுள்ளது. 
கசேல்தி்றன் மற்றும் எரிகெொருள தி்றன் 
ஆகிேவற்றில் உேர்ந� இ�த்தில் உள்ளது. 
ெவர் ஸடீேரிங மற்றும் விேப்பூட்டும் 42% 
�ர தி்றன் ஆகிேவற்்்ற ககைொண்டுள்ள LPK 
1618 BLASTER டிப்ெர் ஆனது, எளி�ொகை 
்கைேொ்ளககூடிே ஒரு அற்பு�மொன க�ரிவொ-
கும்.  

 இந� வொகைனஙகை்்ள ்கைேளிககும் நிகைழ்-
வில், DIMOவின் �்லவரும் முகைொ்மத்து-
வப் ெணிப்ெொ்ளருமொன ரஞ்சித் ெண்டி�தகை 
கைருத்து கவளியிடு்கையில், “இநதிேொவில் 

வர்த்�கை வொகைனஙகை்்ள �ேொரிப்ெதில் முன்-
னணியில் உள்ள TATA Motors நிறுவனத்-
�ொல், உலகைத் �ரம் வொயந� LPK 1618 
BLASTER டிப்ெர்கைள �ேொரிககைப்ெடுகின்்றன. 

TATA LPK 1618 BLASTER டிப்ெர், அ�ன் 
தமம்ெட்� க�ொழில்நுட்ெத்து�ன், கு்்றந�-
ெட்ச ெேன்ெொட்டு மற்றும் ெரொமரிப்பு கசலவு-
கைளு�ன் இலங்கையின் கைட்டுமொன மற்றும் 

சுரஙகைத் க�ொழில்கை்்ள மீள வ்ரே்்ற 
கசயகின்்றது. அத்து�ன், புதிே வடிவ்மப்பு 
மற்றும் கசொகுசொன வசதிேளிககும் நி்ல 
கைொரணமொகை, சொரதிகைளுககு தசொர்வு ஏற்ெடு-
வ்� கு்்றத்து, அ்னவரினதும் ெொது-
கைொப்்ெ உறுதி கசயயும் வ்கையில் ெேன்ெ-
டுத்� வொயப்ெளிககி்றது" என்்றொர்.  

 DIMO ஆனது, TATA வர்த்�கை வொகைனங-
கைள அ்னத்்�யும், இலங்கையில் உள்ள 
உளளூர் வொடிக்கைேொ்ளர்கைளினது, தெொக-
குவரத்து க�ொ�ர்ெொன அ்னத்து த�்வ-
கைளுககும் கெொருநதும் வ்கையில், DIMO 
வின் இ்ணேற்்ற விற்ெ்னககுப் பிந்�ே 
தச்வயின் ஆ�ரவு�ன் விற்ெ்ன கசய-
ேப்ெட்டு வருகி்றது. TATA வர்த்�கை வொகைன 
வ்கைகைளில் சிறிே வர்த்�கை ட்ரககுகைள 
(1 க�ொன்னுககு கு்்றந� ெொரத்து�ன்), 
சிஙகிள ககைப்கைள (குடும்ெ ெொவ்ன மற்றும் 
ெல்தவறு வணிகை ெேன்ெொடுகைளில் ெேன்-
ெடுத்�ப்ெடுகின்்றன), இலகுரகை வர்த்�கை ட்-
ரககுகைள (க�ககின் நீ்ளம் 10 அடி மு�ல் 
20 அடி வ்ர மொறுெடும்), கைனரகை வர்த்�கை 
ட்ரககுகைள, கைனரகை வர்த்�கை டிப்ெர்கைள மு�ல் 
பி்ரம் மூவர்ஸ மற்றும் ெஸகைள (28 மு�ல் 
54 இருக்கைகைள) ஆகிேன அ�ஙகுகின்்றன.   
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வி.ரி. சகைொத�வரொஜொ...
கைொ்ரதீவு குறூப் நிருெர்

எம்.எஸ.எம்.நூர்தீன்
(புதிே கைொத்�ொன்குடி தினகைரன் நிருெர்)

ஹிஜ்ரி வரு�ம் 1443 ரஜப் பி்்ற 28
பிலவ வரு�ம்  மொசி மொ�ம் 18ம் ெொள         பு�ன்கிழ்ம

கிழககு மொகைொண கைல்வி அ்மசசின் 
கசேலொ்ளர் திசொெொேககை க�ரிவிப்பு

NEM Construction நிறுெைம், DIMO இலிருநது 
TATA LPK 1618 BLASTER டிப்பரகள வகோளெைவு  



அ ம்பாறை மபாவட்டம 
ப்பாத்துவில் பிர -
தேசத்றேச் தசர்ந் -

ேவரும, அறமச்சரறவப் 
்பாதுகபாப்புப் பிரிவில் க்டறமயபாற் -
று்வருமபான தசகுத்ேமபி சுற்யிர் 
எனை ப்பாலிஸ் உத்திதயபாகத்ேரின 
மூத்ே புேல்வரபான இளம சமூக ஆர் -
வலர் மேத்பாேகர் சுற்யிர் அஹில் 
முஹமமத், ேனது திைறமறய 
உலக சபாேறன கறலநிகழ்வுகளூ -
்டபாக பவளிககபாடடி வருகினைபார். 

அவர் இந்திய உலக சபாேறன நிறு-
வனஙகளின ்பாரபாடடு மற்றும அஙகீ-
கபார சபானறிேழ்கறளப் ப்ற்று வருகி-
ைபார்.  

 அவர் ப்பாத்துவில் மத்திய கல் -
லூரியில் ்பா்டசபாறலக கல்வி கற்று, 
அககறரப்்ற்று அபூ்ககர் சித்திக 
இஸ்லபாமிய கல்லூரியில் 2020 
ஆமஆண்டு 'சித்தீக பமௌலவி 
்ட்டம' ப்ற்றுளளபார். 

அவர் ேற்த்பாது ேனது உயர் 
கல்விறய பேபா்டர்ந்து பகபாண்த்ட, 
கறல இலககிய மற்றும சமூக 
பசயற்்பாடுகளில் அதிக ஆர்வம 
பகபாண்டு பசயற்்டுகிைபார்.  

 மபார்கக த்பாேறனகள, சமூகப் 
்ணி த்பானைவற்றில் ஈடு்பாடு 
கபாடடி வரும இளம பமௌலவி 
சுற்யிர் அஹில் முஹமமத் 

அண்றமக கபாலமபாக உலக 
சபாேறன கறலநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து 
பகபாண்டு வருகிைபார். 

அந்ே வறகயில் ஜுறல 15 சர்-
வதேச இறளஞர் திைன தினத்றே 
முனனிடடு நற்டப்ற்ை இறைய-
வழி தநபா்ல் உலக சபாேறன நிகழ் -
வில் கல்வி விழிப்புைர்வு குரல் 
பகபாடுத்து த்ச்சரஙக நிகழ்வுக -
ளில் கலந்து பகபாண்டு உறரயபாற்றி 
தநபா்ல் உலக சபாேறன சபானறி -
ேறைப் ப்ற்ைபார் தநபா்ல் உலக 
சபாேறன சபானறிேறை ்பாரபாளு -
மனை உறுப்பினர் முஷபாரப் முதுந -
பீன, சுற்யிர் அஹில் முஹமமத் -
துககு வைஙகி றவத்ேபார்.   

 தமலும ேமிைகத்தின முனனபாள 
முேல்வர் கபாமரபாஜர் அவர்களின 
நிறனவபாக இ்டமப்ற்ை இந்திய 
பிறரட புக சபாேறன நிகழ்வில் 
கலந்து பகபாண்டு கபாமரபாஜர் 
்ற்றி உறரயபாடி இந்திய பிறரட 

புக சபாேறன ்பாரபாடடு சபானறிேழ் 
ப்ற்றுக பகபாண்்டபார்.   அேனூ-
்டபாக இந்திய முனனபாள ஜனபாதி்தி 
அறிவியல் தமறே அப்துல் கலபாம 
அவர்களின நிறனவபாக நற்டப்ற்ை 
அசீட உலக சபாேறன நிகழ்வில் 
'அப்துல் கலபாம அவர்களின சிந்ே-
றனகள' எனை ேறலப்புகளில் உறர-
யபாற்றி உலக சபாேறன ்பாரபாடடு 
சபானறிேறையும ப்ற்ைபார்.   

  இது ேவிர ்பாரபாளுமனை உறுப் -
பினர் எஸ். சிறிேரன ேறலறமயில் 
நற்டப்ற்ை உலக சபாேறன ்டடி-
மனை நிகழ்விலும கலந்து பகபாண்டு 
உறரயபாற்றியுளளபார். 

உலக சபாேறன நிகழ்வில் 'அல் -
குர்ஆன கூறும வரலபாறுகள' எனை 
ேறலப்புகளிலும உறரயபாற்றிய ஓர் 
இளம இஸ்லபாமிய மேத்பாேகரபாக 
அவர் விளஙகுகிைபார். 

்ல்தவறு நிகழ்வுகளில் கலந்து 
வரும சுற்யிர் அஹில் முஹம-

மத் பமௌலவி சர்வதேச றவத்திய 
தினத்றே முனனிடடு நற்டப்ற்ை 
மூஙகில் பலகசரி கைக நிகழ்வில் 
'றவத்தியர்கறள பகௌரவிப்-
த்பாம' எனும மகு்டத்தில் உறரயபாற்-
றியறமககபாக மூஙகில் பலகசரி 
கைக விருது சபானறிேறை ப்ற்றுக 
பகபாண்்டபார். 

இந்ே விருது சபானறிேறை 
கல்முறன பிரபாந்திய சுகபாேபார ் ணிப்-
்பாளர் றவத்தியர் ரி்பாஸ் வைஙகி 
றவத்ேபார். கவிமறை சபாரல் விருது 
ப்ற்ை கவிஞரபாகவும, எழுத்ேபாளரபா-
கவும இவர் விளஙகுகிைபார்.  

  இவவபாறு ்லவிேமபான துறை-
களில் ேனது திைறமறய வளர்த்து 
வரும இறளஞர் சுற்யிர் அஹில் 
முஹமமத் பசமபமபாழி FM 
இறைய ஊ்டகத்தின இஸ்லபாமிய 
நிகழ்ச்சித் ேயபாரிப்்பாளரபாகவும, 
பேபாகுப்்பாளரபாகவும பசயல்்டடு 
வருகிைபார்.  
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கடநத 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்-
படட சுனாமி அனர்்தத்ததின் 
பின்னர் அம்பாமை மாவடட்த-

தின் சாயநதமருது கடற்கமை பிைததச்த-
தில் காணபபடட அதிகமான கடடடஙகள் 
தசத்ததிற்கு உள்்ாகியிருநதன.. இவற்-
றில் உமடநத கடடடஙகள் இல்்ாததா-
ழிககபபடட நிம்யில் சி் கடடடஙக-
ளும், தரிசான பகுதிகளும் தற்தபாதும் 
எஞ்சிக காணபபடுகின்ைன. அவற்மை 
அண்டிய பகுதிகளில் சி் இம்ஞர்-
கள் தபாமதவஸ்து பாவமனயில் ஈடு-
படடு வநதனர்.  

 இநத குற்ைச்தசயம் இல்்ாததா-
ழிபபதற்கும், இம்ஞர்களிமடதய 
விழிபபுணர்மவ ஏற்படு்ததுவதற்கும் 
நடவடிகமக தமற்தகாள்்பபடடுள்்து. 
சடடவிதைாத தசயற்பாடுகளுககு துமண-
தபாகும் இடஙகம் தபாதுமககள் 
தபாழுதுதபாககாக நடமாடும் இடமாக 
மாற்றியமம்ததால் நல்்ததன கருதி 
சாயநதமருது இம்ஞர்கள் (Organic 
Green Society) ஓகானிக கிறின் என்ை 
அமமபபிமன ஏற்படு்ததியிருநதனர். 
தமற்படி அமமபமபச் தசர்நத இம -்
ஞர்கள் சாயநதமருது ததாணா முக்த-
துவாை்தமத அண்டிய பிைததச்ததில் Beach flower 
Garden என்ை வ்ாக்ததிமன அமம்தது இதமன 
அண்மமயில் மககள் பாவமனககாக திைநது மவ்த-
தனர். அமமபபின் இம்ஞர்களின் பஙகளிபபுடன் 
தமற்படி வ்ாகம் திைநது மவககபபடடுள்்து.  

 மிகக குறுகிய கா்்ததில் அமமககபபடட இநத 
பூஙகா மககள் சு்ததமான 
சுவாசக காற்மை அனுபவிககும் 
வமகயிலும், இனிய மாம்ப 
தபாழுதிமன குடும்ப்ததுடன் 
கழிககும் வமகயிலும் ஓகானிக 
கிறின் அமமபபின் தசயற்பாடடா்ர்களினால் அழ-
குபடு்ததபபடடுள்்து.   தகாவிட – 19 ததாற்று காை-
ணமாக இபபிைததச தபண்கள், சிறுவர்கள், முதிதயார் 
மற்றும் இம்ஞர்கள் தவறு தூை இடஙகளுககு 
தசன்று தமது மனஅழு்தத நிம்மய தபாகக முடி-
யாமல் வீடுகளுககுள்த்தய அடஙகியிருககும் நிம் 
மாற்ைபபடடுள்்து. அவர்கள் நிம்மதிப தபருமுச்சு 
விடும் அதததவம ,் தபாமதவஸ்து பாவமனயில் 
ஈடுபடும் இம்ஞர்களுககு இது நிைநதைமான ஒரு 
விழிபபுணர்வாகவும் காணபபடுகின்ைது.  

 சாயநதமருது பிைததச தசய்ா-
்ர் எம்.எம்.ஆசிக வழஙகிய ஆத்ா-
சமனககு அமமவாகவும் , கடற்கமை-
தயாை பாதுகாபபு திமணகக்ம் மற்றும் 
கல்முமன மாநகை சமப என்பவற்றின் 
அனுமதிதயாடும் இபபூஙகா திைம்பை 
தசயற்படடு வருவதுடன் நாளுககு நாள் 
இதமன தமலும் அழகுபடு்ததுவதிலும் 

பூமைஙகள், ஆயுர்தவத மூலிமக மைஙகள், நிழல்த-
ரும் மைஙகள் என்பவற்மை நடுவதிலும், மனமதக 
கவரும் வமகயில் நீர்வீழ்ச்சியும் அமமபபதிலும் 
தசயற்பாடடா்ர்கள் ஈடுபடடு வருகின்ைனர்..   இவவ-
மமபபின் தம்வர் எச்.எம்.ஸிஹாப தம்மமயில் 
நமடதபற்ை திைபபு நிகழ்வில் கல்முமன மாநகை 

தமயர் ஏ.எம்.ைகீப பிைதம 
அதிதியாக க்நது தகாண்டு 
Beach flower Garden தபயர்ப-
ப்மகமய திமைநீககம் தசய-
ததுடன், நாடாவிமன தவடடி 

தபாழுது தபாககு வ்ாக்தமதயும் திைநது மவ்ததார்.  
 இநநிகழ்வில் சாயநதமருது பிைததச தசய்க 

நிர்வாக உ்ததிதயா்ததர் ஏ.ஸி.எம்.பளீல், கிைாம தசவகர்-
களுககான நிர்வாக உ்ததிதயா்ததர் எம்.எஸ்.எம்.நளீர், 
தபாறியிய்ா்ர் எம்.ஸி.கமால் நிஸா்த, கல்முமன 
ஸாஹிைா ததசியக கல்லூரி சிதைஷட ஆசிரியர்க்ான 
யு.எல்..அபுல்ஹஸன், எம்.எம்.நிஸார், எம்.ஐ.எம்.
அஸ்ஹர், எம்.எம்.அமீர் மற்றும் அமமபபின் தசயற்-
பாடடா்ர்களும் அவர்க்து குடும்ப்ததினரும் பிைததச-
வாசிகளும் க்நது தகாண்டனர்.  

சமூகவிர�ோதிகளின் உறைவிடம்   
தறரபோது எழில்மிகுநத பூஙகோ  

பசுமம வலு முதன்மமயா்-
னின் (GEC) நான்காவது பதிபபு, 
மிகவும் எதிர்பார்ககபபடட ‘அறிமுக 

தின (Demo Day)' ஆைம்ப்ததுடன் அதன் 
இறுதிக கடட்ததிற்கு நகர்நதுள்்து, 
அஙகு ததர்நததடுககபபடட ஐநது பசுமம 
வலுப பு்ததாககுநர்க்ாகிய எதகாஸ்டீம் 
(Ecosteem), சதனாடா (Sanota), தைாடா 
(Rhoda), ரூட தசானார் (Route Sonar) 
மற்றும் எதகா தடக தபஸ் (Eco Tech 
Base) - ஆகிதயார் உள்ளூர் மற்றும் சர்-
வததச ததாழில்துமை தம்வர்கள், முத-
லீடடா்ர்கள், உயர் வணிக நிர்வாகிகள் 
மற்றும் ப் முககியஸ்தர்கள் அடஙகிய 

மதிபபிற்குரிய பார்மவயா்ர்களுககு 
அவர்களின் புதுபபிககபபடட தயாசமன-
கள் மற்றும் தீர்வுகம் வழஙகினர்.  

 பசுமமவலு முதன்மமயா்ர்களின் 
(GEC) அறிமுக தினமானது (Demo Day) 
2022 தபபைவரி 3 ஆம் திகதியன்று 
தநைடி ஒளிபைபபுச் தசயயபபடடது. ஜீஐ-
இஸட (GIZ) இ்ஙமகககான வதிவிடப 
பணிபபா்ர் கிறிஸ்டியன் ஐன்ஃதபல்ட-
டின் வைதவற்புமைமய்த ததாடர்நது, 
இ்ஙமக மற்றும் மாம்தீவுகளுககான 
தேர்மனி ஃதபடைல் குடியைசின் தூதுவர் 
தஹால்கர் சியூதபர்ட மற்றும் இ்ஙமக 
நிம்தபறுதகு வலு அதிகாைசமப்த 

தம்வர் ைஞ்சி்த தசபா் ஆகிதயார் 
தகௌைவ அதிதிக்ாகக க்நது தகாண்டு 
உமையாற்றினர்.  

 தசபா் தனது சிைபபுமையில், 
இ்ஙமக நிர்ணயி்ததுள்் இ்டசிய 
இ்ககுகம் எடு்ததுமை்ததார்.

 “2050 ஆம் ஆண்ட்வில் காபன் 
நடுநிம்மமமய நிமைவு தசயவ-
தற்கான முககியமான பயண்தமத 
இ்ஙமக ஆைம்பி்ததுள்்து. இநதப 
பயண்ததில் 2030 ஆம் ஆண்ட்வில் 
70% மின்சாை்தமத புதுபபிகக்ததகக 
சகதி மூ்ஙகளிலிருநது பிைபபாககம் 
தசயவதற்கான இ்கதகான்மையும் நாம் 
வகு்ததுள்த்ாம். தேர்மனியின் தபடைல் 
தவளிவிவகாை அலுவ்கம் எஙகளுடன் 
மகதகார்்தது பசுமமவலு முதன்மம-
யா்ன் முயற்சிமய முன்தனடு்தததில் 
நாஙகள் மகிழ்ச்சியமடகிதைாம், இது நிச்ச-
யமாக இ்ஙமகககான கா்்ததிற்தகற்ை 
முககியததாரு திடடமாகும். ஐநது பசுமம 
வலு ததாடகக பு்ததாககுநர்கள் மற்றும் 
அவர்களின் புதுபபிகக்ததகக வலு தயாச-
மனகள் மற்றும் பசுமமயான இ்ங-
மகமய தநாககிய தீர்வுகளுககு நான் 
வாழ்்ததுககம்்த ததரிவி்ததுக தகாள்-
கின்தைன்”என்ைார் அவர்.

 தூதுவர் சூதபர்ட தனதுமையில், புதிய 
தேர்மன் அைசாஙகம் கா்நிம் மாற்ை 
நடவடிகமகமய தமது நிகழ்ச்சி நிைலில் 
முன்னணியில் மவ்ததுள்்தாக சுடடிக-
காடடினார். ஐநது தவற்றியா்ர்களுககு 
வாழ்்ததுககம்்த ததரிவி்தத அவர், 
"இ்ஙமகயில் புதுபபிகக்ததகக சகதி 
துமையில் ஆககபூர்வமான தயாசமன-

களுககான மிகப தபரிய, பயன்படு்த-
தபபடாத சா்ததியககூறுகள் இருபபமத 
ஒவதவாரு வருடமும் வலு முதன்மம -
யா்ர் நமககுக காடடுகிைார். பசுமம -
யான தபாரு்ாதாை்தமத தநாககிய 
மாற்ை்ததில் ததாழில்முமனதவார் 
மற்றும் தனியார் துமையினர் இன்றிய-
மமயாதவர்கள். இது நிறுவனஙக்ால் 
இயககபபடும் பு்ததாககஙகள் - சரியான 
தகாள்மக கடடமமபபுகக்ால் தசயல்-
படு்ததபபடும் - மிகக குறுகிய கா்்ததிற் -
குள் நிம்யான தீர்வுகம் அ்விட 
முடியும்” என்று குறிபபிடடார்.  

 எதகாஸ்டீம் (Ecosteem), சதனாடா 
(Sanota), தைாடா (Rhoda), ரூட 
தசானார் (Route Sonar) மற்றும் எதகா 
தடக தபஸ் (Eco Tech Base) ஆகிய 
ஐநது பசுமம வலு முதன்மமயா்ர்க -
ளும் நிகழ்வில் கூடியிருநத முதலீடடா-
்ர் மற்றும் பஙகா்ர் வம்யமமப -
பிற்கு அவர்களின் சு்ததிகரிககபபடட 
வணிக்த தீர்வுகம் அறிமுகபபடு்தத -
வும், வழஙகவும் த்ததமது சநதர்பபஙக -
ம்ப பயன்படு்ததினர். முககிய பசுமம 
வலுப பஙகுதாைர்களிமடதய பசுமமக 
கூடடணிகள் மற்றும் கூடடாண்மம-
கம் எளிதாககுவமத தநாககமாகக 
தகாண்ட முமையான வம்யமமப -
பாககல் அமர்வுடன் அறிமுக தினம் 
(Demo Day) நிமைவமடநதது.  

2021 ஆம் ஆண்டில், ஐநது 
உள்ளூர் பசுமம வலுப பு்ததாககுநர் -

களும் ஆறு மாத கா் ஊககுவிபபு்த 
திடட்ததில் தஹடச் மற்றும் குட ம்ஃப 
எகஸ் (ஜீஎல்எகஸ்) (Hatch and Good 
Life X (GLX) உடன் பஙகுபற்றினர். 
இது பசுமம வலு சுற்றுச்சூழலில் 
உள்ளூர் மற்றும் சர்வததச கூடடாண் -
மமககான அவர்களின் தயாரிபபுகள் 
மற்றும் வாயபபுகம் நன்ைாகச் சரி-
தசயது தமம்படு்தத உதவியது. 

 ‘பசுமம வலு முதன்மமயா்ன் 
(Green Energy Champion)’ என்பது 
பசுமம வலுப புைடசிமய வழிநட்ததும் 
பு்ததாககுநர்கம் ஊககுவிககும் ஒரு 
திடடமாகும், இநத திடடம் தேர்மன் 
தபடைல் தவளியுைவு அலுவ்க்த -
தால் நியமிககபபடடதுடன் Deutsche 
Gesellschaft for Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH மற்றும் 
இ்ஙமகயின் சூரிய சகதி, காற்று 
மற்றும் நீர்மின் உற்ப்ததி கரு்ததிடட அபி-
விரு்ததி இைாோஙக அமமச்சு, இ்ஙமக 
நிம்தபறுதகு வலு அதிகாைசமப 
மற்றும் இ்ஙமகயிலுள்் தேர்மன் 
மக்தததாழில் மற்றும் வர்்ததகப பிைதிநிதி-
கள் குழு ஆகியன இமணநது தசயல்படு்த-
தபபடுகிைது.   

 தமலும் தகவலுககு  www.
greenenergychampion.lk. ஐ அணுகுமாறு 
தகடகபபடடுள்்து. அ்ததுடன் facebook.
com/greenenergychampion மற்றும் 
instagram.com/greenenergychampion/ 
இல் பின்ததாடை முடியும்.

பசுறைவலு முதன்றையோளரகளின்
அறிமுக தினம் (Demo Day)- 2022 

உகமைன் தபார் விவகாை்ததில் 
இநதியா ைஷயாமவ எதிர்ககா-
மல் ததாடர்நது தவிர்்தது வருகி-

ைது. இநதியா இதில் நடுநிம் நிம்பபாடமட 
எடுகக ஐநது முககியமான காைணஙகள் 
உள்்ன. அதுதவ இநதியாவின் நடுநிம -்
மமககான காைணஙகத்ன வர்வததச அைசி-
யல் தநாககர்கள் கூறுகின்ைனர்.   

 உகமைன்_ ைஷயா தபார் ததாடர்பான ஐ.நா 
தபாதுச்சமப விவாதம் நமடதபற்று வருகிைது. 
தபார் கடநத 6 நாடக்ாக தீவிைமாக நடநது 
வரும் நிம்யில் தநற்று 6வது நாம் எட-
டியது. உகமைன் தம்நகர் கீவில் தற்தபாது 
இைண்டு நாடுகளுககு இமடயி்ான தபார் தீவி-
ைமாக நடநது வருகிைது.    உகமைன் தபார் 
உ்கம் முழுகக கவனம் தபற்றுள்்து. இது 
சர்வததச பிைச்சிமனயாக உருதவடு்ததுள்்து. 
ைஷயாவிற்கு எதிைாக கடநத தவள்ளிககிழமம 
ஐ.நா பாதுகாபபு கவுன்சிலில் நடநத கூடட்ததில் 
இநதியா வாககளிகக மறு்தது விடடது. இநதியா, 
சீனா, ஐககிய அைபு அமீைகம் இதில் வாககளிகக 
மறு்தது விடடன.    ைஷயாவின் தபாமை கண்-
டிககும் வமகயில் தகாண்டு வைபபடட இநத்த 
தீர்மான்ததிற்கு அதமரிககா உள்ளிடட மீதம் 
உள்் 11 நாடுகள் ஆதைவு அளி்தது வாககளி்த-
தன. இநதியா இதில் நடுநிம்மய கமடபபிடிகக 
விரும்புவதாக அறிவி்ததது.   

 அதததபால் கடநத ஞாயிற்றுககிழமம இைவு 
ஐ.நா பாதுகாபபு கவுன்சில் மூ்ம் இன்தனாரு 
கூடடம் நட்ததபபடடது. ைஷயாவிற்கு எதிைாக ஐ.நா-
வில் அவசைக கூடடம் நட்தத தவண்டும் என்று 

இதில் தகாரிகமக விடுககபபடடது. ஆனால் 
இநதக கூடட்ததிலும் இநதியா ைஷயாவிற்கு 
எதிைாக வாககளிககவில்ம .் இநதியா, சீனா, 
ஐககிய அைபு அமீைகம் இதில் வாககளிகக மறு்தது 
விடடன.   

 தமலும் ஐ.நா மனித உரிமமகள் அமமப-
பில் ைஷயாவிற்கு எதிைான தீர்மான்ததிலும் 
இநதியா வாககளிகக மறு்தது விடடது. தமற்கு 
உ்கதம உகமைன் தபாரில் ைஷயாமவ எதிர்்த-
துக தகாண்டு இருககிைது. சுமார் 31 நாடகள் 
உகமைனுககு இைாணுவ ஆயுதஙகள், ஏவுகமண-
கள், விமானஙகம் அனுபபி வருகின்ைன. 
அதததபால் ஐ.நா தபாதுச்சமபயில் இன்று புதன் 
கிழமம நடககும் வாகதகடுபபில் 100ககும் தமற்-
படட நாடுகள் ைஷயாவிற்கு எதிைாக வாககளிககும் 

என்று கூைபபடுகிைது.   
 அதததபால் சர்வததச குற்ை-

வியல் நீதிமன்ைம் ைஷயாவின் 
தபார்க குற்ைஙகம் விசாரிப-
தபாம் என்று அறிவி்ததுள்்து. 
இபபடி தமற்கு உ்கமும், ஐதைாப-
பாவும் திைண்டு வநதாலும் கூட 
ைஷயாமவ இநதியா எதிர்கக-
வில்ம். உகமைன் ேனாதிபதி 
தவளிபபமடயாக இதில் உதவி 
தகடடும் இநதியா உகமைனுககு 
ஆதைவாக நிற்கவில்ம்.   

 உகமைன் - ைஷயா விவகா-
ை்ததில் இநதியா நடுநிம்யாக 

இருகக நிமனககிைது. இநத விவகாை்ததில் 
யார் பககமும் தசைாமல் இருபபது தபா் 
காடடிக தகாண்டு, தகாஞ்சம் ைஷயா ஆதைவு 
நிம்பபாடமட இநதியா எடு்தது உள்்து.   

 இதற்கானகாைணஙகள் உள்்ன.  
 காைணம் 1. - இநதியா தனது பமழய, 

தநடுஙகா் நண்பன் ைஷயாமவ பமககக 
விரும்பவில்ம். அதததபால் புதிய நண்பன் 
அதமரிககா உடபட தமற்கு உ்க நாடுகம -்
யும் பமககக விரும்பவில்ம். இதனால் 
இநதியா இைண்டுககும் நடுவில் தசல்்ப 
பார்ககிைது.   

 காைணம் 2. - இநதியாவிற்கு ைஷயாதான் 
அதிக அ்வு ஆயுதஙகம் ஏற்றுமதி தசய-
கிைது. சுதகாய 30 விமானஙகள் 270 
இநதியா வசம் உள்்ன. இது ைஷய ஏற்று-
மதி. அதததபால் 1300ககும் அதிகமான 
ைஷயாமவ தசர்நத டி 90 பீைஙகிகள் இநதியா-
விடம் உள்்ன. 8 ைஷய தயாரிபமப தசர்நத 
நீர்மூழ்கிக கபபல்கள் இநதியாவிடம் உள்்ன. 
இதற்கான பைாமரிபமப ைஷயா அவவபதபாது 
தசயகிைது. இபபடிபபடட ைஷயாமவ இநதியா 
பமககக முடியாது.   

காைணம் 3. - அதததபால் அதமரிககாவின் 
எதிர்பமபயும் மீறி ைஷயாவிடம் எஸ் 400 
மிமஸல் ஏவுகமண தடுபபு கருவிமய வாஙக 
உள்்து. இதற்காக 5 பில்லியன்  தடா்ர் ஒப-
பநத்தமத இநதியா தமற்தகாண்டு உள்்து. 
இநதக கருவி இன்னும் இநதியாவின் மகககு 
வைாத நிம்யில் ைஷயாமவ இநதியா எதிர்ப-
பது சரியாக இருககாது.   

காைணம் 5. -உகமைன் இநதியாவிற்கு சர்வ-
ததச அ்வில் உதவியது இல்ம். தபாகைான் 
தசாதமனககு பின்னர் இநதியாவிற்கு எதிைாக 
பாகிஸ்தானுககு உகமைன் பீைஙகிமய வழங-
கியது. அதததபால் இநதியாவிற்கு எதிைாக 
காஷமீர் விவகாை்ததில் உகமைன் நிம்பபாடு 
எடு்ததது. இதனால் இநதியா இநத விவகாை்த-
தில் உகமைமன ஆதரிககாமல், ைஷயாவிற்கு 
இத்சான ஆதைதவாடு நடுநிம் நிம்ப-
பாடமட எடு்ததுள்்து.     

ரைறகுலகரை �ஷயோவுக்கு எதி�ோக தி�ண்டு  
நிறறகயில் இநதியோ மைௌனம் கோபபது ஏன்?  

இநதிய  நிறுவனஙகளின் விருதுகறள மவன்மைடுதத 
இலஙறக இஸலோமிய ைதரபோதகர அஹில் முஹம்ைத  

எம்.ஐ.எம்.அஸ்ஹர் ...?
(மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்)  

இடமிருநது வ்மாக இயாஸ் பசூல் – தைாடாவின் நிறுவுனர் (Rhoda), சஹன் ைணசிஙக – சதனாடாவின் நிறுவுனர் (Sanota), பா்ச்-
சநதிைன் ைதமஷ மற்றும் ைதிபபிரியா ைதமஷ – எதகாஸ்டீம் நிறுவுனர்கள் (Ecosteem), கிறிஸ்டியன் ஐன்ஃதபல்ட – ஜீஐஇஸட (GIZ) 
இ்ஙமகககான வதிவிடப பணிபபா்ர், தஹால்கர் சியூதபர்ட – இ்ஙமக மற்றும் மாம்தீவுகளுககான தேர்மனி ஃதபடைல் 
குடியைசின் தூதுவர்; ைஞ்சி்த தசபா் – இ்ஙமக நிம்தபறுதகு வலு அதிகாைசமப்த தம்வர், சிறியாணி விதேதி்க 
மற்றும் தைாஹித ஆனநத – எதகா தடக தபஸ் நிறுவுனர்கள் (Eco Tech Base), சாமை தகாமஸ் – ரூட தசானாரின் 
பிைதான நிமைதவற்று அதிகாரி (Route Sonar). 

ஐநது பிைதான காைணஙகள்!  

சாயநதமருது இம்ஞர்கள் முன்மாதிரி  
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சட்டவிர�ாத வெளிநாடடு... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
நிந�வூர் த�ௌலொனொ வீதியை 
சேர்ந� 52 வைதுயடை நபத�ொரு-
வச� இவவொறு ய்கது தேயைபபட்-
டுள்ொர்.  

இநநபய�, 2,400 சி்கத�ட்டுக்களு -
டன் ச�ொட்டொர் யேககிளில் பைணித் -
�சபொது இவவொறு ய்கது தேய��ொ்க 

தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.   ேநச�்க 
நபரிடமிருநது ய்கபபற்றபபட்ட சி்க -
த�ட்டுக்களின் தபறு�தி 1,02,000 
ரூபொ என �திபபிடபபட்டுள்து.  

ேம்பவம் த�ொடர்பில் நிந�வூர் 
தபொலிஸொர், ச�லதி்க விேொ�யை -
்கய் ச�றத்கொண்டு வருகின்்றனர். 

கூட்டமமப்பின்  ... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
உறுபபினர் சு�நதி�னும் ஏயனை 
பி�திநிதி்களும் தெனிவொவிலுள் 
�னி� உரிய�்கள ஆயைககுழு-
வுககுச் தேன்று நொட்யடசை �ர்� -
ேங்கடத்தில் �ொட்டி , ��து குறுகிை 
அ�சிைல் நலன்்கய் நிய்றசவற்றப 
பொர்ககின்்றனர்.

�மிழ்த் ச�சிைக கூட்டய�பபு 
�யலவர்்கள எனபபடுபவர்்களுககு 
எ�து ்கலொேொ�ம் பிடிக்கவில்யல.
அவர்்கள அதி்கொ�த்துக்கொ்க �னிைொன 
பைைத்தில் ஈடுபட்டுள்னர். பைங -
்க�வொ�ம் ச�ொற்கடிக்கபபட்ட�ன் 
பின்னர், வடககில் நியலய�்கள 
�ொறியுள்ன. ேொ�ொ�ை �க்கள 
சிங்க் �க்களுடன் நட்பொ்க இருக்க 
முைறசிககின்்றனர்.  

ஆனந� ேங்கரி, சிங்க் �றறும் 
�மிழ் �க்களியடசை நல்லு்றயவ 
வ்ர்ககும் அ�சிைல்வொதிைொ்க 
உள்ொர். இவவொ்றொனவர்்கய் அ� -
சிைல் ்க்த்திலிருநது அ்கறறுவ�றகு 
�மிழ்த் ச�சிைக கூட்டய�பபு நடவ-
டிகய்க எடுத்�துவருகின்்றது. அவர் -
்கள எபசபொதும் சிங்க்வர்்களுக -
கும் �மிழ் �க்களுககும் இயடயில் 
விரிேயல ஏறபடுத்�சவ முைறசித்� -

னர். அன்று புலி்கள அய�பபினர். 
தேய�ய�சை இன்று வடககின் 
அ�சிைல்வொதி்கள தேயகி்றொர்்கள. 
�மிழ்த் ச�சிைக கூட்டய�பபின் பி�-
திநிதி்கள தெனிவொவிலுள் �னி� 
உரிய�்கள ஆயைககுழுவுககுச் 
தேல்லும் சபொது, எ�து நொட்டில் 
நிலவும் நல்லிைக்கத்துககு பி�ச்சி -
யன்கள ஏறபடுகின்்றன.  

தபௌத்�த்திறகும் இநது ��த்திற -
கும் சில ஒறறுய�்கள உள்ன. 
்கண்டி எேல தப�தெ�ொவுடன் கூட, 
அந� ்கலொேொ� �றறும் �� த�ொடர்பு 
த�ளிவொ்கத் த�ரிகி்றது. விடு�யலப 
புலி்களின் சபொரினொல் அயனத்து 
சிங்க், �மிழ் ேமூ்கங்களும் பொதிக -
்கபபட்டன.  

இந� நொட்டில் ே�ொ�ொனத்ய� 
�திககும் �மிழ் அ�சிைல் �யலவர்-
்கய் புலி்கள அழித்�ொர்்கள. �ொ்றொ்க 
�மிழ்த் ச�சிைக கூட்டய�பயப  பி�-
திநிதித்துவபபடுத்தும் சு�நதி�ன், 
ேம்பந�ன் சபொன்்றவர்்க்து இன-
வொ�க ்கருத்துக்களுடன் முன்வந� 
�மிழ் �க்களின் �யலவர்்கள, எப-
சபொதும் நொட்டிறகும் �க்களுககும் 
எதி�ொ்கசவ தேைறபட்டுள்னர்.

இ.ர�ா.சம� ஊ்டாக... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்   
�றதபொழுது இலஙய்க தபறச்றொலிை 
கூட்டுத்�ொபனத்திடம் உரிை எரிதபொ-
ருள ச்கொ�பபட்டுள்�ொ்கவும் அவர் 
த�ரிவித்துள்ொர்.

்கண்டியில் சநறறு (01) நயட-
தபற்ற ஊட்கவிைலொ்ர் ேநதிபபின் 
சபொச�  அய�ச்ேர் திலும் அமுனு்க� 
இ�யனத் த�ரிவித்�ொர்.

த�ொடர்நதுய�ைொறறிை  அய�ச்ேர்,
�னிைொர் பஸ்களுககு எரிதபொருய் 

வழங்க அனு�திக்கபபட்டுள் 
இலஙய்க சபொககுவ�த்து ேயபயின் 
எரிதபொருள நி�பபு நியலைங்களுககு  
பட்டியிலபபட்டு, �னிைொர் சபருநது-
்கள ச�யவகச்கறப அவறறிலிருநது 
எரிதபொருய்ப தபறறுகத்கொள் 
முடியும். 

இலஙய்க தபறச்றொலிைக கூட்டுத்-
�ொபனத்திடம் இருநது ச�யவைொன 
எரிதபொருள ய்கயிருபபு கியடத்�-
வுடன் �னிைொர் சபரூநது்களுக்கொன 
எரிதபொருள விநிசைொ்கம் ஆ�ம்பிக-

்கபபடவுள்துடன், இலஙய்க சபொக-
குவ�த்து ேயப ஊழிைர்்கள இ�ற்கொ்க 
ஈடுபடுத்�பபடுவொர்்கள.

சீதபறச்கொ (Ceypetco)  எரிதபொருள 
வியல ஐஓசி ( IOC ) ககு  நி்க�ொன 
அ்வில் உைர்த்�பபட்டொலும், 
பஸ ்கட்டைங்கள திருத்�பபடொது 
எனவும்  ்கடந� பஸ ்கட்டை திருத்-
�ம் தேயைபபட்டசபொது, டீேல் 
வியல உைர்த்�பபட்டொலும் ்கட்ட-
ைம் உைர்த்�பபட �ொட்டத�ன பஸ 
உரிய�ைொ்ர்்களுடன் ஒபபந�ம் 
தேயைபபட்டது. இ�ன்படி, �றசபொ-
ய�ககு பஸ ்கட்டைங்கள அதி்கரிக-
்கபபட �ொட்டத�ன அவர் த�ரிவித்-
�ொர்.  �யில்சவ துய்றயிடம் ஐநது 
நொட்்களுககு சபொது�ொன எரிதபொருள 
உள்து எனவும் இ�ன்்கொ�ை�ொ்க 
�றே�ைம் புய்கயி�� சேயவ த�ொடர்-
பில் எவவி� பி�ச்சியனயும் இல்யல 
எனவும் அவர் ச�லும்  த�ரிவித்துள-
்ொர்.    

நீரில் மூழ்கி அககம�ப்�ற்று... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்   
குழுவினரின் உ�வியுடன் தவல்ல-
வொை தபொலிஸொர் இவர்்கள இருவ-
ரினதும் ேடலங்கய் சநறறு பிறப-
்கல் மீட்டுள்னர்.    இவவருடம் 
்க.தபொ.�. உைர் ��ப பரீட்யே எழுதிை 

21 வை�ொன அபதுல் தலத்தீப அைொஸ 
(21), �றறும் பல்்கயலக்கழ்கத்துககு 
த�ரிவொன 22 வை�ொன அமீன் ரிபொத் 
ஆகிை இருவச� இவவொறு நீரில் 
மூழ்கி உயிரிழநதுள்னர்.

�ஷ்ய,உகம�ன் சுற்றுலா...
அ�னொல், நிலவுகின்்ற சூழ்நியல-

யைக ்கருத்தில் த்கொண்டு, இச்சுற-
றுலொப பைணி்களின் வீஸொவுக்கொன 
்கொலபபகுதியை ்கட்டை அ்றவீடு்க-
ளின்றி 02 �ொ� ்கொலத்திறகு நீடிபப-

�ற்கொ்க சுறறுலொத்துய்ற அய�ச்ேர் 
ே�ர்பபித்� சைொேயனககு அய�ச்ே-
�யவ அஙகீ்கொ�ம் வழஙகியுள்து.  
�ஷ்

சிறுர�ாகத்துககு ரதமெ்யான...
அ�ற்கய�ை, ேர்வச�ே சபொட்டி 

வியலமுறி, தபொறிமுய்றயைப பின்-
பறறி இபபேய்யை இ்றககு�தி 
தேயவ�றகும், அ�ேொங்கத்தின் உ� -
�ொனிை நி்கழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்  

வழஙகுவ�றகும் விவேொை அய�ச்-
ேர் ே�ர்பபித்� சைொேயனககு அய�ச்-
ே�யவ அஙகீ்கொ�ம் வழஙகியுள்து. 
(பொ)  சி

சட்ட விர�ாத நாண்ய மாற்று...
அல்லது நபர்்கள த�ொடர்பில் 

தவளிநொட்டு தேலொவணி தியைக -
்க்த்தின் 0112 39 88 27, 0112 47 
73 75 அல்லது 0112 39 85 68 என்்ற 

இலக்கங்களுககு அயழபயப ஏற -
படுத்தி அறிவிக்க முடிைத�ன 
�த்திை வஙகி அறிவித்துள்து.  
ேட்ட

ஜனாதி�தி வச்யலணியின்...
தேயது தபொருத்��ொன திருத்�ங -
்கள உள்�ொ? எனத் தீர்�ொனித்து 
தபொருத்��ொன�ொ்கக ்கரு�பபடும் 
முன்த�ொழிவு்கய் ே�ர்பபிபபச� 
இ�ன் சநொக்கம் ஆகும்.  

அ�ன்படி ெனொதிபதி ச்கொட்டொ-
பை �ொெபக்ஷ, தபொது �க்கள �றறும் 
அயனத்து �ொ்கொைங்கய்யும் 
உள்டககிை நிபுைர்்கள குழுவின் 
்கருத்துக்கய்ப தபறுவ�றகு தேை-

லணிககு கூடு�ல் ்கொல அவ்கொேம் 
வழஙகும் வய்கயில், ்கொலத்ய� நீட் -
டித்து அதிவிசேட வர்த்��ொனி அறி-
வித்�யல சநறறுமுன்தினம் தவளி-
யிட்டொர்.  

பணிககுழு உறுபபினர்்கள �ங -
்களுககு ஒதுக்கபபட்ட பணி்கய் 
�குந� தேைல் திட்டத்துடன் அடுத்� 
மூன்று �ொ�ங்களுககுள தேயது 
முடிக்கவுள்னர். 

ெலி வதரிநததாரலர்ய முஸ்லிமகளும...
�றசபொது அவர்்களும் இந� வலி்க -

ய்ப புரிநது த்கொண்டுள்னர். இ� -
னொல்�ொன்,  பைங்க�வொ� �யடச் ேட்-
டத்ய� நீககுவ�றகு முஸலிம்்களும் 
ஆ��வு வழஙகுகி்றொர்த்ன �மிழ் 
ச�சிைக கூட்டய�பபின் பொ�ொளு-
�ன்்ற உறுபபினர் எம்.ஏ.சு�நதி�ன் 
த�ரிவித்துள்ொர்.   

 பைங்க�வொ� �யடச் ேட்டத்ய� 
நீககும் ய்கதைழுத்துப சபொ�ொட்டம் 
வவுனிைொவில் இடம்தபறறு வரும் 
நியலயில், அஙகு வருய்க �நது 
ஊட்கங்களுககு ்கருத்து த�ரிவித்� 
சபொச� அவர் இவவொறு த�ரிவித் -
�ொர். அவர் ச�லும் த�ரிவிகய்க-
யில்,   

 பைங்க�வொ� �யடச்ேட்டத்திறகு 
எதி�ொன ய்கதைழுத்துப சபொ�ொட் -
டம் வவுனிைொ �ொவட்டத்திலும் 

ஆ�ம்ப�ொகி்றது. �க்கள மிகுந� 
ஆர்வ�ொ்க இந� ய்கதைழுத்துப 
சபொ�ொட்டத்தில் ஈடுபடுகின்்றனர். 
�ங்களுககும் இதில் பஙகு இருககின்-
்றது என்்ற தபொறுபபுைர்வுடன், பல 
இடங்களில் ஏன் ��து இடங்களுககு 
வ�வில்யல என அயழத்து ச்கட்கி-
்றொர்்கள. இது, ஒரு �க்கள சபொ�ொட்-
ட�ொ்க இருககி்றது. �மிழ் பகுதி்க -
ளில் இந�ப சபொ�ொட்டத்துககு அதி்க 
வ�சவறபு இருககி்றது. ஏதனனில் 
�மிழ் இய்ஞர்்கள இதில் அதி்க-
�ொ்க பொதிக்கபபட்டவர்்கள. 1988, 
1989 ஆம் ஆண்டு ்கொலபபகுதி்க-
ளில் இது சிங்க் இய்ஞர்்கய -்
யும் ச�ொே�ொ்க பொதித்திருககி்றது. 
செவிபி �யலவர் இதில் ய்கதைொப -
பம் இட்டொர். த்கொழும்பு ச்கொட்யட-
யில் ஆர்பபொட்டம் தேய�சபொது, 

செவிபியினர் அணிைொ்கத் தி�ண்டு 
வநது இதில் ய்கதைொபபமிட்டனர்.
பொதிக்கபபட்டவர்்களுகச்க இ�ன் 
த்கொடுய� த�ரியும்.   

 இன்ய்றககு 02 வருடங்களுககு 
முன்னர் இடம்தபற்ற உயிர்த்� 
ஞொயிறு குண்டு �ொககு�ல் குற்றச்-
ேொட்டு த�ொடர்பில், 300 இறகு 
ச�றபட்ட முஸலிம்்கள ய்கது 
தேயைபபட்டு இன்னமும் 200 
இறகு ச�லொசனொர் எந�வி� குற்றச் -
ேொட்டுமின்றி சிய்றயில் உள்னர். 
�றசபொது அவர்்களுககும் இந� வலி 
த�ரிநதுள்து. இ�னொசல, அவர்்க-
ளும் தி�ண்டு வநது ஆ��வு வழங-
குகின்்றனர். குறிபபொ்க, முஸலிம் 
தபண்்களின் ஆ��வு இ�றகு அதி -
்க�ொ்கவுள்து. சிங்க் பகுதி்களி-
லும் இ�றகு ஆ��வு கியடககி்றது. 

நீர்த்கொழும்பில் இ�ற்கொன ஆ��வு 
கியடத்�து. த�றகில் இருககும் பல 
�ொவட்டங்களில் அஙகுள் அ�சி-
ைல் �யலவர்்கள இதில் இயைநது 
த்கொளவ�ொ்க த�ரிவித்துள்னர். சிறி -
லங்கொ ே�ே�ொெக ்கட்சி �யலவர் 
சப�ொசிரிைர் திஸஸ வி�ொ�ை, பைங-
்க�வொ� �யடச் ேட்டத்ய� நீக்க 
சவண்டுத�ன �ொனொ்கசவ அறிகய்க 
விடுத்துள்ொர்.     ஆ்கசவ, நொடு முழு-
வதும் இது �க்கள சபொ�ொட்ட�ொ்க 
அயனத்து ��பபினரும், அயனத்து 
்கட்சி்களும் சேர்நது ச்கொருகின்்ற ஒரு 
சபொ�ொட்ட�ொ்க  �ொறியிருககின்்றது. 
பைங்க�வொ� �யடச் ேட்டம் நீக்கப-
படும் வய�, எ�து சபொ�ொட்டம் 
த�ொடரும். ய்கதைழுத்துப சபொ�ொட் -
டம் இதில் ஒரு அங்கம் எனவும் 
அவர் ச�லும் த�ரிவித்�ொர்.  

5ஆம திகதி முதல் மின்வெடடு ... 
�யடயில்லொ மின்ேொ�த்ய� 

வழங்க நடவடிகய்க எடுககு�ொறு 
ெனொதிபதி ச்கொட்டொபை �ொெபக்ஷ 
பணிபபுய� விடுத்துள்ொர். இ�ன் -
படி, மூடபபட்டுள் அனல் மின் 
நியலைங்களுககு புத்துயிர் த்கொடுப-
ப�ற்கொ்க ச�லதி்க எரிதபொருய் 
தபறறுகத்கொள் நடவடிகய்க எடுக-
்கபபடுத�னவும் அய�ச்ேர் த�ரி-
வித்துள்ொர்.  

மின்ேொ� தநருக்கடி �றறும் மின் -
தவட்டு த�ொடர்பொ்க அய�ச்ே�யவ 
கூட்டத்திலும் ஆ�ொைபபட்டு, �ொறறு 

வழி்கள குறித்து ்கவனம் தேலுத்�ப-
பட்ட�ொ்கவும் அறிை வருகி்றது.  

 ்கடந� சில நொட்்க்ொ்க மின் -
தவட்டு அமுல்படுத்�பபட்டு வரும் 
நியலயில், சநறறு  நொடு முழுவ-
தும் மின்தவட்டு அமுல்படுத்�ப-
பட்டது. ேனி, ஞொயிறு தினங்களில் 
மின்தவட்டு அமுல்படுத்�பபட-
வில்யல. அ�ொவது ்கொயல 8.30 �ணி 
மு�ல் �ொயல 5.30 �ணி வய� மின் -
தவட்டு முன்தனடுக்கபபட்டது.
எவவொ்றொயினும், இ�வு சவய்யில் 
அதி்க ச�யவ ஏறபட்டொல் �ொயல 

6.00 �ணி மு�ல் இ�வு 10.00 �ணி 
வய� சு�ொர் 30 நிமிடங்களுககு மின்-
ேொ�ம் துண்டிக்கபபடுத�ன தபொதுப 
பைன்பொடு்கள ஆயைககுழுவின் 
�யலவர் ென்க �த்நொைக்க த�ரிவித்-
துள்ொர். 

அக்கொலபபகுதியில் அதி்கபபடி-
ைொன ச�யவ ஏறபடொ� வய்கயில் 
மின்ேொ�த்ய� சிக்கன�ொ்க பைன்ப-
டுத்து�ொறு தபொதுப பைன்பொடு்கள 
ஆயைககுழு �க்கய் வலியுறுத்தி-
யுள்து.

 தடொலர் பி�ச்சியன, �யழவீழ்ச்சி 

குய்றவு �றறும் நீர் மின்உறபத்தி 
குய்றவு  ்கொ�ை�ொ்க மின்ேொ� ேயப 
பல்சவறு தநருக்கடி்கய் எதிர்-
த்கொண்டது.

மின்தவட்டு ்கொ�ை�ொ்க பல்சவறு 
துய்றயினரும் பொதிக்கபபட்டிருந�-
னர்.இய�ைடுத்து நியலய�்கய் 
சீர் தேயை ்கவனம் தேலுத்�பபட்ட-
�ொல், மின்தவட்டு நிறுத்�பபடுவ-
ச�ொடு �யடயின்றி ��து த�ொழில்-
்கய் முன்தனடுக்க வொயபபு 
ஏறபடும் எனவும் எதிர்பொர்க்கபபடு-
கி்றது.(பொ)  ஐந�ொம்

டிப்�ர் - கார் ரகா� வி�த்து...  
ச்கொ� விபத்தில், ்கொரின் ேொ�தி 

உயிரிழநதுள்�ொ்க தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர்.   ்றத்�யல பகுதி-
யிலிருநது தெொ�வதபொத்�ொயன 
சநொககி �ைல் ஏறறிச் தேன்்ற டிபபர் 
தலொறியும், வவுனிைொவிலிருநது திரு-
ச்கொை�யலககுச்தேன்்ற ்கொருச� 
ச�ொதி விபத்துககுள்ொகியுள்து. 

இவவிபத்து சநறறுக (01) ்கொயல 
9.20 �ணிை்வில் இடம்தபற -
றுள்து.  

விபத்தில் உயிரிழந�வர், திரு -
ச்கொை�யல-அன்புவழிபு�ம் ே�ொ 
ே்கொை �ொ�ொ ஆலை பஙகுத் �நய�-
ைொன ்கசைேபிளய் நிதி�ொேன் (49 
வைது) எனவும் தபொலிஸொர் த�ரி-

வித்�னர்.   விபத்துடன் த�ொடர்பு -
யடை டிபபர் வொ்கனத்தின் ேொ�தி 
ய்கது தேயைபபட்டுள்துடன், 
த்கபபித்தித்கொள்ொவ நீ�வொன் முன் -
னியலயில் அவய� ஆெர்படுத்� 
நடவடிகய்க எடுத்துள்�ொ்கவும் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.   ேடலம் 
�றசபொது தெொ�வதபொத்�ொயன 

பி�ச�ே யவத்திைேொயலயில் யவக -
்கபபட்டுள்து.பிச�� பரிசேொ�யன 
முடிவயடந�வுடன் உ்றவினர்்களி-
டம் ேடலம் ஒபபயடக்கபபடவுள -
்�ொ்கவும் விபத்து த�ொடர்பிலொன 
விேொ�யை்கய் ச�றத்கொண்டு வரு -
வ�ொ்கவும் தெொ�வதபொத்�ொயன 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர். 

புதி்ய சுகாதா� ெழிகாட்டல்கள்....
நியலைங்கள, விய்ைொட்டு்கள 

, இறுதிச் ேடஙகு்கள, பயிறசி வகுப -
பு்கள, பரீட்யே்கள �றறும் த�ொழிற-
ேொயல்களின் தேைல்பொடு்கள மீ�ொன 
்கட்டுபபொடு்கய் நீக்க சு்கொ�ொ� 
அய�ச்சு நடவடிகய்க எடுத்துள்-
�ொ்க சு்கொ�ொ� சேயவ்கள பணிபபொ -
்ர் நொை்கம் தடொகடர் அசேல குை-
வர்த்�ன த�ரிவித்துள்ொர்.  

அன்்றொட நடவடிகய்க்களில் 
ச்கொவிட்19 யவ�ஸிலிருநது 
எவவொறு பொது்கொத்துக த்கொளவது 
என்பதுத�ொடர்பொன சு்கொ�ொ� வழி -
்கொட்டல்்கள அடஙகிை சுற்றறிகய்க 
தவளியிடபபட்டுள்து, இதில் 
பல வழி்கொட்டல்்கள �்ர்த்�பபட்-

டுள்ன.   உைவ்கங்கள, வணி்க 
வ்ொ்கங்கள, ்கயட்கள, நிதி நிறுவ-
னங்கள, உைர்்கல்வி நிறுவனங்கள, 
திய�ை�ஙகு்கள, உடறபயிறசி நியல-
ைங்கள, விய்ைொட்டு்கள , இறுதிச் 
ேடஙகு்கள, பயிறசி வகுபபு்கள, 
பரீட்யே்கள �றறும் த�ொழிறேொயல்க -
ளின் தேைல்பொடு்கள மீ�ொன ்கட்டுப-
பொடு்கய் நீக்க சு்கொ�ொ� அய�ச்சு 
நடவடிகய்க எடுத்துள்து.  

வொ�ொந� ேநய�்கள உட்பட தி்றந� 
வர்த்�்க நடவடிகய்க்கள �றறும் 
நட�ொடும் வர்த்�்கத்ய� நடத்தும் -
சபொது, உளளூர் சு்கொ�ொ� அதி்கொரி்க-
ளின் அறிவுறுத்�ல்்கய்ப பின்பற்ற 
பணிக்கபபட்டுள்து.  

திரு�ை நி்கழ்வு்களுககு �ண் -
படத்தில் 75 ே�வீ�த்துககு விருந -
தினர்்கள ்கலநதுத்கொள் அனு -
�திக்கபபட்டுள்து. வர்த்�்கக 
்கண்்கொட்சி்கள, �னிபபட்ட ஒன்று -
கூடல்்கள என்பவறறுககு ஒச� �ட -
யவயில் 75 வீ��ொனவர்்கள பஙகு 
பற்ற அனு�திக்கபபட்டுள்து.  

புதிை சுற்றறிகய்கயில், 
த்கொவிட்19 யவ�ஸிலிருநது பொது -
்கொக்க முகக்கவேம் அணி�ல் 
�றறும் ேமூ்க இடதவளியை 
சபணு�ல் சபொன்்ற சு்கொ�ொ� நயட -
முய்ற்கய் த�ொடர்நது முன்தன -
டுக்க சவண்டுத�ன்றும் அறிவிக -
்கபபட்டுள்து.  

தபொதுப சபொககுவ�த்தில் 
இடதவளி சபணு�ல், இருகய்க -
்களின் எண்ணிகய்கயில் �ட்டுச� 
பைணி்கள சபொககுவ�த்துச் 
தேய�ல் �றறும் தபொதுப சபொக -
குவ�த்தில் மு்கக்கவேம் அணி�ல் 
சபொன்்ற சு்கொ�ொ� வழி்கொட்டல்்கள 
த�ொடர்நது நயடமுய்றப படுத்�ப -
பட சவண்டும்.  

த்கொவிட்19 �டுபபுக்கொன 
சு்கொ�ொ� வழி்கொட்டல்்கய்ப பின் -
பறறும் படியும், த்கொவிட்19 ககு 
எதி�ொ்க முழுய�ைொ்க �டுபபூசி 
சபொடசவண்டுத�ன்றும் சு்கொ�ொ� 
அதி்கொரி்கள தபொது�க்களுககு 
அறிவுறுத்தியுள்னர்.  புதிை

�ஷ்யாமெ �ாதுகாப்�தற்கான...
்கொர்கிவவின் மீதும் �ஷ்ைப சபொர் 

வி�ொனங்கள ேகதி வொயந� குண்டு -
்கய் வீசி வருகின்்றன.  

இச�சவய் �ஷ்ைத் �ொககு� -
லில் இநதிை �ொைவர் ஒருவர் பலி -
ைொகியுள்�ொ்க அறிவிக்கபபட் -
டுள்து. �ஷ்ைொவுககு ஆ��வொ்க 
தபலொ�ஸ நொட்டின் பயட்கள உக -
ய�னின் வடககுப பகுதி வழிைொ்க 
நுயழநச� �ொககு�ல் நடத்துவ�ொ்க 
உகய�ன் அதி்கொரி �்கவல் தவளி -
யிட்டுள்ொர்.  

அத்துடன் உகய�ன் மீ�ொன சபொர் 

த�ொடருத�ன �ஷ்ை பொது்கொபபுத் -
துய்ற அய�ச்ேர் தேர்ஜி லொவச�ொ 
சநறறு தேவவொயககிழய� த�ரி -
வித்துள்ொர். �ஷ்ை பொது்கொபபுத் 
துய்ற அய�ச்ேர் தேர்ஜி சநறறு 
தவளியிட்ட தேயதியில்,  

உகய�ன் மீ�ொன �ொககு�லி -
லிருநது �ஷ்ை இ�ொணுவம் பின் -
வொங்கப சபொவதில்யல. ச�றகு 
நொடு்களின் அச்சுறுத்�லிலிருநது 
�ஷ்ைொயவ பொது்கொபப�ற்கொன 
இலகய்க அயடயும் வய� �ொககு -
�ல் த�ொடரும். ச�லும், ஐச�ொப -

பொவிலிருநது அணு ஆயு�ங்கய் 
அத�ரிக்கொ அ்கற்ற சவண்டும் 
எனவும் த�ரிவித்துள்ொர்.  

உகய�னின் இ�ண்டொவது 
தபரிை ந்க�ொன ்கொர்கிவ மீது �ஷிை 
இ�ொணுவத்தினர் குண்டு �யழ 
தபொழிநது வருவ�ொ்க அந� �ொ்கொ -
ைத்தின் ஆளுநர் த�ரிவித்துள -
்ொர்.  

ஏறத்கனசவ �யலந்கர் கீவ 
ந்கருககுள நுயழநதுள் �ஷிை 
இ�ொணுவத்தினர் அ�சு ்கட்டடங -
்கள மீது �ொககு�ல் நடத்தி வரும் 

சூழலில், இ�ண்டொவது தபரிை 
ந்க�ொன ்கொர்கிவவின் �த்திை ேதுக -
்கத்தின் மீது �ஷ்ை சபொர் வி�ொனங -
்கள ேகதி வொயந� குண்டு்கய் 
வீசி வருவ�ொ்க அம்�ொ்கொைத்தின் 
ஆளுநர் த�ரிவித்துள்ொர்.  

�ஷ்ைொ - உகய�ன் நொடு்களிககி -
யடசை சநறறுமுன்தினம் மு�ல் -
்கட்டப சபச்சுவொர்த்ய� நயட -
தபற்றது. எனினும் சநறறு �ஷ்ை 
இ�ொணுவத்தினர் உகய�னுககுள 
சவ்க�ொ்க முன்சனறி வருவது 
குறிபபிடத்�க்கது. 

இரு மாதஙகளில் 10, 664....
இதுவய�யில் த�ொத்��ொ்க 10,724 

தடஙகு சநொைொ்ர்்கள பதிவொகியுள -
்�ொ்க அவர் கூறினொர்.

 ெனவரியில் 7,702 சபருககும்,-
தபப�வரியில் 2,962 சபருககும் 
தடஙகு பொதிபபு ஏறபட்டுள்து.  

 இயடககியட �யழ தபயவ�ொல், 
எதிர்வரும் வொ�ங்களில் தடஙகு 

பொதிபபு எண்ணிகய்க அதி்கரிககும் 
அபொைம் உள்�ொ்கவும் அவர் குறிப-
பிட்டொர்.  

 ஒருவருககு 24 �ணி சந�த்திறகும் 
ச�லொ்க ்கொயச்ேல் இருந�ொல், �ருத்-
துவரிடம் சிகிச்யே தபறுவது அவசி -
ைம் என்றும், த்கொவிட்19, தடஙகு 
அல்லது பி்ற யவ�ஸ சநொய்க்ொல் 

்கொயச்ேல் வ�லொம் என்றும் அவர் 
கூறினொர்.  

த்கொவிட்19 யவ�ஸ ப�வுவ�ொல் 
சிலர் ்கொயச்ேலுககு ஆ்ொகியிருந�ொ -
லும், சிகிச்யே தப்றத் �வறினொல் சிக -
்கல்்கள �றறும் ��ைம் கூட ஏறபட -
லொத�ன்று அவர் கூறினொர்.  

 த்கொழும்பு, ்கம்பெொ, ்களுத் -

துய்ற, ைொழ்பபொைம், குருநொ்கல், 
்கண்டி, இ�த்தினபுரி சபொன்்ற �ொவட்-
டங்கள தடஙகு அபொைம் அதி்கம் 
உள் �ொவட்டங்கள எனவும் அவர் 
வொழும் சூழயல நு்ம்பு்கள தபரு-
்கொ�வொறு சுத்��ொ்க யவத்திருக்க 
சவண்டும் எனவும் அவர் த�ரிவித்-
துள்ொர். (பொ) 

ஐககி்ய நாடுகள் மனித...
தவளிசையும் நடுநியல �றறும் 

ே�ொ�ொனத்துககு அச்சுறுத்�லொ்க 
உள்�ொ்கவும் அய�ச்ேர் சுட்டிக -
்கொட்டினொர்.  

இச�சவய், இவவொ்றொன 
நயடமுய்ற இலஙய்கயின் நல் -
தலண்ைத்திறகு �யடைொகும் என 
சுட்டிக்கொட்டிை சப�ொசிரிைர் ஜி 
எல் பீரிஸ, அ�ன்மூலம் இனங்க -
ளுககியடசை பிரிவியன ஏறபடும் 
எனவும் சுட்டிக்கொட்டினொர்.  

 எவவொ்றொயினும் இந� நட -
வடிகய்க்களுக்கொ்க �ொனொ்கசவ 
முன்வநது உ�வி தேயயும் நயட -
முய்றககு இலஙய்க எதிர்பபு 

த�ரிவிபப�ொ்கவும் ேொட்சி்கய் 
சே்கரிககும் நடவடிகய்க ஊடொ்க 
இலஙய்கயிலுள் �க்களுககு 
எவவி� நன்ய�யும் கியடக்கொ -
த�னவும் அவர் கூறினொர். அய�த் 
�வி� இது நொட்டின் அபிவிருத்தி 
�றறும் ே�ொ�ொனத்துககு பொதிப -
பொகும் எனவும் கூறிை தவளிநொட் -
டய�ச்ேர், அண்ய�க்கொலங்க -
ளில் இலஙய்க ஐககிை நொடு்களின் 
�னி� உரிய�்கள ்கவுன்சிலின் 
நடவடிகய்க்களுககு ஒத்துயழபபு 
வழஙகி உள்�ொ்கவும், இ�னொல், -
இந நடவடிகய்க்களுககு தபரு -
�்வு நன்ய�யைப தபறறுத் 

�நதுள்�ொ்கவும் சுட்டிக்கொட் -
டினொர்.   �ண்டயன வழங்கல், 
அ�சிைல் தீர்�ொனங்களின் சபரில் 
பிரிவியனயை ஏறபடுத்தும் நடவ -
டிகய்க்களுககு இலஙய்க எதிர்பபு 
த�ரிவிபப�ொ்கவும் இய்ற -
ைொண்ய� மிக்க இலஙய்க எல்லொ 
ேந�ர்பபங்களிலும் �னி� உரிய� -
்கய் பொது்கொபப�ற்கொ்க ஆெ�ொகு -
வ�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்�ொர்  

நல்லிைக்கம், தபொறுபபுககூ்றல் 
�றறும் ேமூ்க நீதிக்கொ்க இலஙய்க 
எடுத்துள் நடவடிகய்க்கய் 
அய�ச்ேர் பீரிஸ வி்க்க�ளித் -
�ொர்.  

அ�ர்வில் உய�ைொறறிை அய�ச் -
ேர் ஜீ.எல்.பீரிஸ, பைங்க�வொ�ம் 
்கொ�ை�ொ்க இலஙய்க பல்சவறு 
பி�ச்சியன்கய் எதிர்த்கொண்ட 
சபொதிலும், நொடு முழுவதும் 
�றசபொது அய�தி, பொது்கொபபு 
�றறும் ேட்டம் ஒழுஙகு நியல -
நொட்டபபட்டுள்�ொ்க த�ரிவித் -
�ொர்.   ச�ொ�ல் முடிவுககு வந��ன் 
பின்னர் நல்லிைக்கம், தபொறுபபுக -
கூ்றல் �றறும் ேமூ்க நீதியை ஏறப -
டுத்துவ�றகு ச�யவைொன உள்்க 
நடவடிகய்க்கய் இலஙய்க 
��பபு ஏற்கனசவ எடுத்துள்�ொ்க -
வும் த�ரிவித்�ொர்.  சபொ�

உகம�ன் - ர�ாலநது எல்மல...
தவளிசைறறும் பணியில் 

அய�ச்சு �றசபொது ஈடுபட்டுள்து.   
இந� தேைன்முய்றககு சவொர்சேொ 

�றறும் அங்கொ�ொவிலுள் இலங -
ய்கத் தூ��்கத்�ொல் வேதிைளிக்கப -
பட்டு வருவதுடன், அங்கொ�ொவி-
லுள் தூ��்கம் உகய�னுககு ஒச� 
சந�த்தில் அஙகீ்கொ�ம் தபறறுள்து.   

தவளிசைறறும் தேைன்முய்றயை 
தி்றம்பட எளி�ொககுவய� உறுதி 
தேயவ�ற்கொ்க, சவொர்சேொவிலுள் 
இலஙய்கத் தூ��்கத்திறகு வ்ங -
்கய் வழஙகும் பணியை அய�ச்சு 
பலபபடுத்தியுள்து. உகய�யன 
விட்டு தவளிசைறும் இலஙய்கப 
பி�யெ்களுடன் அங்கொ�ொ �றறும் 
சவொர்சேொவில் உள் இலஙய்கத் 
தூதுவர்்கள த�ொடர்நதும் தநருஙகிை 
த�ொடர்யபப சபணி வருவதுடன், 
அவர்்கள பொது்கொபபொ்க தவளிசை-
றுவ�றகும் இலஙய்கககு மீ் நொடு 
திரும்புவ�றகும் வழிவய்க தேய-
கின்்றனர்.   

உ்கய�னுடன் நில எல்யல்கய்ப 
பகிர்நது த்கொளளும் நொடு்களில் 
உள் இலஙய்கப பி�யெ்களின் 
நியலய�யைக ்கண்்கொணிபபதிலும் 
தவளிநொட்டய�ச்சு ஈடுபட்டுள்து. 
அஙகீ்கொ�ம் தபற்ற இலஙய்கத் தூ�-
�்கங்கள அந�ந� நொடு்களில் உள் 

ேம்பந�பபட்ட த்கௌ�வத் தூதுவர்-
்கள �றறும் இலஙய்கப பி�யெ்களு-
டன் த�ொடர்பு்கய்ப சபணி வரு -
கின்்றனர்.   

தபலொ�ஸிலுள் எட்டு (08) பல்-
்கயலக்கழ்கங்கள / உைர்்கல்வி நிறு -
வனங்களில் ்கல்வி ்கறகும் 1,556 
�ொைவர்்கள உட்பட, ஏ்றத்�ொழ 
1,600 இலஙய்கப பி�யெ்களுடன் 
த�ொஸச்கொவில் உள் இலஙய்கத் 
தூ��்கம் த�ொடர்நதும் தநருஙகிை 
த�ொடர்பு்கய்ப சபணி வருகின்-
்றது. இலஙய்க �ொைவர்்களின் 
பொது்கொபபு �றறும் நலன் த�ொடர் -
பொ்க, ேம்பந�பபட்ட பல்்கயலக்க -
ழ்க அதி்கொரி்கள, �ொைவர் �றறும் 
தபறச்றொர் குழுக்கள �றறும் தபலொ-
�ஸில் உள் ஏயனை ேம்பந�பபட்ட 
நிறுவனங்களுடன் த�ொஸச்கொவி-
லுள் இலஙய்கத் தூதுவர் சந�டித் 
த�ொடர்பில் ஈடுபட்டுள்ொர். அவசி -
ை�ொன ேந�பபங்களில், வழக்க�ொன 
நியலத�ொடர்பில் புதிை �்கவல்்கள 
தபறச்றொருககு வழங்கபபடுகின்-
்றன.   

ேம்பந�பபட்ட இலஙய்கத் தூ� -
�்கங்களுடன் தநருஙகிை த�ொடர் -
பு்கய்ப சபணிக த்கொளளு�ொறு 
பி�ொநதிைத்திலுள் இலஙய்கப பி� -
யெ்கய் அய�ச்சு ச்கட்டுள்து.  

வட்டுவாகலில் கடற்படடக்கு 
காணி வழஙக 12 ப்பர் இணக்கம்
(புதுககுடியிருபபு விசேட நிருபர்)    

வட்டுவொ்கல் ்கடறபயடககு ்கொணியை வழஙகு-
வ�ற்கொ்க 12 சபர் முன்வநதுள்ொர்்கள .

முல்யலத்தீவு �ொவட்டத்தின் வட்டுவொ்கல் 
்கடறபயட �்த்திற்கொன ்கொணிசுவீ்கரிபபு நடவ-
டிகய்க முன்தனடுக்கபபட்டு வரும்நியலயில்  12 
சபர்்கொணி்கய்  வழஙகுவ�றகு முன்வநதுள -்
�ொ்கவும்  பலர் ்கொணி்கய் வழங்க விரும்பமின்றி 
எதிர்யப தவளிபபடுத்துவ�ொ்கவும் முல்யலத்தீவு 
�ொவட்ட அ�ேொங்க அதிபர் ்க.வி�லநொ�ன் த�ரி-
வித்துள்ொர்.

வட்டுவொ்கல் ்கடறபயடத்�்த்திற்கொ்க 671 
ஏக்கர் ்கொணி ய்கை்கபபடுத்� ச்கொ�பபட்டுள்து. 
இதில் 292 ஏக்கர் அ�ே ்கொணிைொ்க ்கொைபபட்டுள் 
சபொதும் ஏயனை 379 ஏக்கர் �னிைொர் நில�ொ்க 
்கொைபபடுகின்்றது. இவவொறு 35 சபருககு தேொந-
��ொன 379 ஏக்கர் ்கொணியில் சிலர்  �ொறறுக்கொணி 
அல்லது இழபபீட்டியன தபறறுகத்கொள் முன்-
வநதுள்ொர்்கள, பலர் எதிர்பபியன தவளிபபடுத்-
தியுள்ொர்்கள.  

கிளிந�ாச்சி கரடிபப்பாக்கு ்பகுதியில்  
ஆண் ஒருவர்  சடலமாக மீட்பு
(ப�ந�ன் குறூப நிருபர்)  

கிளிதநொச்சி ஏ-9 வீதியின் ்க�டிபசபொககு ேந-
திககு அண்மித்� பகுதியில் சநறறு முன்தினம் 
(28)  ஆண் ஒருவரின் ேடலம் மீட்்கபபட்டது   

கிளிதநொச்சி ஏ-9 வீதியின் ்க�டிபசபொககு 
ேநதிககு அண்மித்� வீதியின் அருகில் உள் 
வொயக்கொலில் ஆதைொருவரின் ேடலம் ்கொைப-
படுவ�ொ்க தபொலிஸொருககு கியடத்� �்கவ-
யலைடுத்து ேம்பவம் த�ொடர்பில் கிளிதநொச்சி 
தபொலிேொர் விேொ�யை்கய் முன்தனடுத்தி-
ருந�னர்   

சநறறு முன்தினம்(28-) பிறப்கல் ேம்பவ இடத்-
துககு கிளிதநொச்சி �ொவட்ட நீதிவொன் நீதி�ன்்ற 
நீ�வொன் எஸ. தலனின்கு�ொர் ேடலத்ய� பொர்யவ-
யிட்ட பின் உடறகூறறு பரிசேொ�யனயின் பின்னர் 
ேடலத்ய� உ்றவினர்்களிடம் ஒபபயடககு�ொறும் 
குறித்� ேம்பவம் த�ொடர்பில் உரிை விேொ�யை-
்கய் ச�றத்கொளளு�ொறு ்கட்டய்யிட்டொர்.   

 இவவொறு ேடல�ொ்க மீட்்கபபட்டவர் வவுனிைொ 
ந்க�த்ய� சேர்ந� ்கநய�ைொ நவ சீலன் (வைது 45) 
என அயடைொ்ம் ்கொைபபட்டுள்து. குறித்� நபர் 
த�ொழில் நிமித்�ம் ேம்பவிடத்திறகு அருகில் உள் 
��க்கொயல ஒன்றில் சவயல தேயது வந��ொ்கவும் 
அறிைமுடிகின்்றது.   கிளிதநொச்சி தபொலிேொர் விேொ� -
யை்கய் முன்தனடுத்து வருகின்்றனர்.-



(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர் 

"அன்பின்  பாத்த சமூகத்தின்" 
எண்ணம் பபால் வாழ்கதக கதை 
இை்ககிய மன்்றம் நடாத்திய  "கவிஞர்" 
"பவைதனயூர் ரஜிந்தனின்" "பபரன்-
பின் படிமஙகள்" கவித்த நூல் அறிமுக  
விழா திருபகா்ணமதை ஸ்ரீ பத்திரகாளி 
அம்பாள் கல்யா்ண மணடபத்தில் 
கடந்த  ஞாயிற்று்ககிழதம இடம்்பற்-
்றது. 

இந நிகழவில்  மு்தன்தம விருநதி-
னர்களாக கைநது்காணட திருபகா்ண-
மதை உயர் ்்தாழில்நுடப்க  கல்லூரி 
சிபரஷட ஆஙகிை விரிவுதரயாளர் 
்தஙகராசா ஜீவகன் மற்றும்  திருபகா்ண-
மதை பத்திரகாளி அம்மன் ஆைய ஆதீ-
னகர்த்்தா பிரம்மஸ்ரீ  பசா.இரவிசசநதிர்க 
குரு்ககள் ஆகிபயார் மு்தற்பிரதி ்பற்று 
ஆசி வழஙகினர். நூல்  நயவுதரதய 
கவிஞர் ்ெல்லி்தாசன், கவி்தாயினி 
பானு சு்தாகரன் ஆகிபயார் வழஙகினர்.
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க�ோழி இறைச்சி, முடறடை  
விறை�ள் அதி�ரிக�ப்படைோது

(்ராடட்வவ குறூப் நிருபர்)
  
நாடடில் முடதட மற்றும் பகாழி 

இத்றசசி்ககான விதைகள் பமலும் 
அதிகரி்ககப்படாது என கால்நதட 
வளர்ப்பு பணத்ண பமம்பாடடு 
இராஜாஙக அதமசசர் டி.பி.பேரத் 
்்தரிவித்்தார்.  

ஜனாதிபதி பகாடடாபய ராஜபக்ஷ -
வின் எண்ண்க கருவில் உருவான 
சுபீடசத்தின் பநா்ககு பவதைத் திட-
டத்தின் கீழ பால் உற்பத்தியிதன 
ஊ்ககுவிப்பது ்்தாடர்பான கைநது-
தரயாட்ைான்று திஙகடகிழதம 
(28) திருபகா்ணமதை கால்நதட 
தித்ண்ககளத்தில் இடம்்பற்்றது.  

இந நிகழவில் கைநது ்காணடு 
ஊடகஙகளு்ககு கருத்து ்்தரிவி்ககும் 
பபாப்த அவர் இவவாறு ்்தரிவித்-
்தார்.  

நாடடில் நாளு்ககு நாள் பகாழி 
இத்றசசியின் விதை அதிகரித்்த 
வண்ணம் உள்ளது. அரசாஙகம் 
என்்ற வதகயில் இ்தற்கான மாற்று 
திடடம் உள்ள்தா என ஊடகவியைா-

ளர் ஒருவர் எழுப்பிய பகள்வி்ககு 
இவவாறு பதிைளித்்தார்.  

நாடடில் பகாழி வளர்ப்பிற்கான 
தீவனஙகள் இ்ற்ககுமதி்ககாக வரி 
நிவார்ணம் ்ப்றப்படடு கால்நதட 

தீவனஙகள் இ்ற்ககுமதி ்சய்வ்தற்-
கான ஏற்பாடுகள் முன்்னடு்ககப்-
படடுள்ள்தாகவும்,   

தீவனஙகள் இ்ற்ககுமதி ்சய் -
யப்படும் படசத்தில் பகாழி 
இத்றசசி மற்றும் முடதடகளு்க-
கான விதைகள் பமலும் அதிகரி்கக 
விடாமல் ்தடு்கக முடியும் எனவும் 
அவர் ்்தரிவித்்தார்.   

 நாடடில் பால் உற்பத்தியின் 40 ச்த-
வீ்தம் மாத்திரபம உற்பத்தி ்சய்யப்-
படுவ்தாகவும், அவற்றில் மிகுதி 60 
வீ்தமான பால் உற்பத்தியிதன பமம்-
படுத்துவ்தற்காக ஜனாதிபதியின் 
சுபீடசத்தின் பநா்ககு பவதைத்திட -
டத்தின் கீழ, 1000 மில்லியன் ரூபா 
நிதி ஒது்ககப்படடு அவற்றில் 11 மில்-
லியன் ரூபா கிழ்ககு மாகா்ணத்திற்கு 
ஒது்ககப்படடுள்ள்தாக இ்தன்பபாது 
்்தரிவித்்தார்.  

இராஜாங்க அமைச்சர் டி.பி.ஹேரத்

சமூக மட்ட அணுகுமுறைறை
மமம்படுத்தும சசைலமர்வு

(ஒலுவில் கிழ்ககு தினகரன் நிருபர்)

அம்பாத்ற மாவடடத்தில் 
வன்முத்ற தீவிரவா்தத்த்த ்தடுப்ப-
்தற்கு  சமூக மடட அணுகுமுத்றதய 
பமம்படுத்தும் ்சயைமர்வு நதட -
்பற்்றது.

தீவிர  வா்தத்த்த ்தடுப்ப்தற்கான 
பாதுகாப்பு அணுகு முத்றயில் அதிக 
இராணுவ பிரசன்னம்  ்பாதும்ககள் 
மத்தியில் பை பா்தகமான விதள -
வுகதள ப்தாற்றுவிப்ப்தால் சமுக 
மடட  அணுகுமுத்றதய அதிக 
நாடுகள் நாடுகின்்றன.

இைஙதகயில் ப்தசிய  சமா்தான 
பபரதவ சமுக மடட அணுகுமு -
த்றதய பற்றிய சன சமூகத்தினதர  

அறிவூடடி வருகி்றது. அவவதகயில் 
அ்ககதரப்பற்று பிரப்தச ்சயைகத்-
தில் அம்பாத்ற  மாவடடத்திலிருநது 
்்தரிவு ்சய்யப்படட அரச உத்தி-
பயாகத்்தர்களு்ககான  ்சயைமர்தவ 
அடடாதளசபசதன அபிவிருத்தி 
சமூகம் ஏற்பாடடில் அணதமயில்  
நதட்பற்்றது.

இநநிகழவில் அ்ககதரப்பற்று 
பிரப்தச ்சயைாளர்  ரீ.எம்.எம்.
அன்சார், ப்தசிய சமா்தானப் பபர-
தவயின் திடட முகாதமயாளர் சாபி  
நயாஜ் மற்றும் அமிை மது சஙக, 
காசீம் சாலி ஆகிபயாருடன் 45 அரச  
உத்திபயாகத்்தர்கள் உடபட பைரும் 
கைநது ்காணடதம  குறிப்பிடத் -
்த்ககது.

கசிப்பு உற்பத்தி 
நிறலைஙகள் முறறுறக

(்கா்ககடடிசபசாதை நிருபர்)

் க ா ்க க ட டி ச ப ச ா த ை   
்பாலிஸ் பிரிவிற்குடபடட  
சாமநதியாறு, பதனயறுப்-
பான் பகுதியில் சடடவிபரா்த  
கசிப்பு உற்பத்தி நிதையங-
கள் முற்றுதக இடப்படடு,  
்பரும் எணணி்கதகயிைான  
பகாடா  பரல்கள் தகப்பற்-
்றப்படடுள்ள்தாக ்கா்ககட-
டிசபசாதை ்பாலிஸார்  ்்தரி-
வித்்தனர்.

விபசட புைனாய்வு பிரிவு 
மற்றும்  மாவடட புைனாய்வு 
பிரிவு ஆகிபயாரு்ககு கிதட்க-
கப்்பற்்ற இரகசிய ்தகவலு்கக-
தமய   ்கா்ககடடிசபசாதை 
காவல்துத்ற  ்பாறுப்பதி-
காரி நலீன் கு்ணவர்த்்தன, 
பபாத்தப்்பாருள்  ஒழிப்பு 
்பாறுப்பதிகாரி ஆகிபயாரின்  

்ததைதமயில்  திஙகடகிழதம 
(28) பமற்்காள்ளப்படட  சுற்-
றிவதளப்பின் பபாப்த சடட-
விபரா்தமாக இயஙகி வந்த உற்-
பத்தி நிதையஙகள்  முற்றுதக 
இடப்படடுள்ளன. இ்தன்-
பபாது  3960 லீற்்றர் பகாடா,  100 
லீற்்றர் கசிப்பு, கசிப்பு உற்பத்-
தி்ககாக பயன்படுத்்தப்படும் 
உபகர்ணஙகள்,    பமாடடார் 
தச்ககிள் ஒன்றும் தகப்பற்்றப்-
படடுள்ளன.

கந்தளாயில் ச்தஙகு ச்பாருள் 
ச்தாழிறசாறல திைநது றைப்பு
கந்தளாய் தினகரன் நிருபர் 

திருபகா்ணமதை  மாவடடத்தின் கந்தளாய் 
அ்கபபாபுர பகுதியில் ்்தஙகு ்பாருள் ்்தாழிற்-
சாதை  திருபகா்ணமதை மாவடட பாராளு-
மன்்ற உறுப்பினரும் மாவடட அபிவிருத்தி்க 
குழுவின்  ்ததைவருமான கபிை அத்து்கபகார-
ைவினால்  ்சவவாய்்ககிழதம (1) ஆரம்பித்து 
தவ்ககப்படடுள்ளது. 

ஐபராப்பிய சநத்தகளு்ககு ஏற்றுமதி ்சய்யும் 
பநா்ககில் இத் ்்தஙகு ்பாருள் ்்தாழிற்சாதை 
ஆரம்பி்ககப்படடுள்ளது. தகவிடப்படட 
ப்தஙகாய் மடதடகதள பயன்படுத்தி பல்பவறு 
வதகயான ்்தஙகு சார்ந்த ்பாருடகள் இ்தன் 
மூைம் உற்பத்தி பமற்்காள்ளப்படவுள்ளன.

ஜனாதிபதி, பிர்தமர் மற்றும் நிதியதமசசர் 
்ததைதமயிைான ்தற்பபாத்தய அரசாஙகம்  
முன்தவத்்த 2022ஆம் வரவு ்சைவுத் திடடத்-
தின் மு்ககிய பநா்ககம் கிராமிய ்பாருளா்தா-

ரத்த்த உயர்த்துவதும், உற்பத்திதய ஊ்ககுவிப்-
பதும், உற்பத்தி  ்பாருளா்தாரத்த்த நாடடில் 
கடடி்யழுப்புவதுமாகும். 

எனபவ  2022ஆம் ஆணடு்ககான பட்ஜட 
ஒது்ககீடடில் இருநது இந்த ்்தாழிற்சாதையின்  
வளர்சசி்ககு நிதி ஒது்ககப்பட உள்ள்தாக பாரா-
ளுமன்்ற  உறுப்பினர் கபிை அத்து்கபகாரை ்்தரி-
வித்்தார்.

அ.மசறை மத்திை 
கல்லூரியில் இரு 
மாணைர்கள் ச்தரிவு  

அ்ககதரப்பற்று பமற்கு தினகரன் 
நிருபர்  

அடடாதளசபசதன மத்திய மகா 
வித்தியாையம் ப்தசிய பாடசாதை-
யில் கல்வி பயிலும் இரு மா்ணவர்-
கள் பமதைத்ப்தய பபணட வாத்திய 
குழு சார்பாக சாஜன்,பகாப்ரல் நிதை-
களு்ககு ்்தரிவு ்சய்யப்படடுள்ள-
்தாக பாடசாதையின் அதிபர் எம்.
எஸ்.நபார் ்்தரிவித்்தார்.  

்தரம் -09 டீ வகுப்பில் கல்வி 
பயிலும் என்.அப்னான் (சாஜன்), 
எஸ்.இல்பாம் அேமட (பகாப்ரல்) 
ஆகிபயாபர ்்தரிவு ்சய்யப்படட-
வர்களாவர்.  

இவர்களு்ககான பயிற்சி கடந்த 
்பப்ரவரி மா்தம் 21 ஆம் திகதி 
்்தாட்ககம் 25ஆம் திகதி வதரயான 
ஐநது நாடகள் ரந்தம்பப மா்ணவர் 
சிப்பாய் பயிற்சி நிதையத்தில் இடம் 
்பற்்றது. கல்முதன கல்வி மாவட-
டத்தில் இருநது இவ இரு மா்ணவர்-
களுபம ்்தரிவு ்சய்யப்படடவர்கள் 
என்பதும் குறிப்பிடத்்த்ககது.  

கவிற்த நூல் 
அறிமுக விழா

�ோறைதீவில் த�ோறைோ க�ோய் 
த�ோடைர்போன ்பரிக�ோ�றன
(காதரதீவு குறூப் நிருபர்)

காதரதீவு  பிரப்தச தவத்திய-
சாதை, அரசாஙக  உத்திபயாகத்்தர்-
கள் இதடபய கா்ணப்படும் ்்தாற்்றா 
பநாய்கதள இனம் காணப்தற்கான 
விபசட  பவதைத்திடடம் ஒன்த்ற 
முன்்னடுத்து வருகின்்றது.

இனஙகா்ணப்படட ்்தாற்்றா 
பநாயாளிகளு்ககு சிகிசதச அளி்ககப்-
படடு வருகி்றது.

காதரதீவு  பிரப்தச தவத்தியசா-

தையின் தவத்திய அதிகாரி டா்கடர் 
நடராஜா அருநதிரன்  ்ததைதமயி-
ைான குழுவினர் இந்த ் சயற்பாடதட 
முன்்னடுத்து வருகின்்றனர்.  உை-
கவஙகி  நிகழசசித் திடடத்தின் கீழ  
்்தாற்்றா பநாய் இனம் காணப்தற்-
கான  பவதைத்திடடம்  காதரதீவு 
பிரப்தச சதபயில் இடம்்பற்்றது.

அஙகு பிபரப்தச சதப ்தவிசாளர் 
பக.்ஜயசிறில் சதப உத்திபயாகத்்தர்-
கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பரிபசா்ததன 
்சய்யப்படடனர்.

ஆத�ோருவரின் �டைைம் மீடபு
(்ராடட்வவ குறூப் நிருபர்)

திருபகா்ணமதை  குசச்வளி 
்பாலிஸ் பிரிவு்ககுடபடட பகு -
தியில் ஆ்்ணாருவரின் சடை -
்மான்று  திஙகடகிழதம  (28) 
காதை மீடகப்படடுள்ள்தாக குசச -
்வளி ்பாலிஸார் ்்தரிவித்்தனர்.

கும்புறுபிடடி   ்்தற்கு பதழய 

ஆர்.டி.எஸ். அலுவைக வீதி்ககு 
அருகில் சடை்மான்று  கா்ணப்பட -
டத்தயடுத்து உ்றவினர்கள்  ்பாலி -
சாரு்ககு ்்தரியப்படுத்தி உள்ளனர்.

இவவாறு மீடகப்படட சடைம் 
குசச்வளி குருபடடி பகுதிதயச 
பசர்ந்த பா்ககியராசா பாைகுமார 
(46 வயது) என ்்தரிய வருகின் -
்றது.



உக்ரைன் மீதான ப்ையெ-
டுப்ப அடுத்து ரைஷொவின் மசகு 
எணயணெய் இறககுமதிககு கனைா 
த்ை விதித்துள்ளது.   

எணயணெய் வருவாய் ஜனாதி-
பதி வி்ளாடிமிர் புட்டின் மற்றும் 
ரைஷெ தன்னலக குழுககளுககு 
முட்டுகயகாடுபபதற்கு உதவுகிறது 
என்று கனைா பிரைதமர் யஜஸ்டின் 
ட்ரூடைா குறிபபட்டுள்ளார். டமற்-
கத்டதெ நாடுகளின் ஒருங்கி்ணெநத 
த்ைகள ரைஷெ வங்கிக்்ள இலககு-
்வத்து விதிககபபடும் நி்லயில் 
அநநாட்டின் எணயணெய் மற்றும் 
எரிவாயுவுககு யதாைர்நதும் விலககு 

அளிககபபட்டுள்ளது. எனினும் 
ஐடரைாபபா டபாலன்று ரைஷெ 
எணயணெய் ஏற்றுமதியில் கனைா 
அதிகம் தங்கியில்்ல என்பது குறிப-
பிைத்தககது.   

கனைா உலகின் நான்காவது மிகப-
யபரிெ எணயணெய் உற்பத்தி நாைாக 
உள்ளது.     

உக்ரைனில் முககிெ மருந-
துகளுககுப பற்றாககு்ற ஏற்-
பட்டுள்ளது. 

இ்ளம்பிள்்ள வாதத்்த 
உணைாககும் ்வரை்ை கட்-
டுபபடுத்தும் அவசரை முெற்-
சிகள அங்கு தற்காலிகமாக 
நிறுத்தபபட்டுள்ளன. 

யபாதுமககளின் சுகாதாரைம் 
யபரிெ அ்ளவில் பாதிபப்ை-
ெககூடும் எனப யபாதுச் சுகாதாரை 
நிபுணெர்கள எச்சரித்துள்ளனர். 

ரைஷெப ப்ையெடுபபால் அங்கு 
சிகிச்்சககுத் டத்வபபடும் 
உயிர்வாயுக கலன்கள கு்றவாக 
உள்ளன. உக்ரைனின் பல பகு-
திகளில் யகாவிட்–19  தடுபபூசி 
டபாடும் திட்ைமும் தற்காலிகமாக 
நிறுத்தபபட்டுள்ளது. 

கைநத ஒகடைாபர் மாதத்திலி -
ருநது சுமார் 20 குழந்தகளுககு 
இ்ளம்பிள்்ள வாதம் பரைவியுள-

்ளது. அதற்கான தடுபபூசி டபாட்-
டுகயகாள்ளாத சுமார் 100,000 பிள-
்்ளகளுககுத் தடுபபூசி டபாடும் 
திட்ைமும் நிறுத்தபபட்டுள்ளது. 

உக்ரைனில் வாழும் எச்.ஐ.வி 
யதாற்றுககு உள்ளனவர்களுககான 
மருநது இன்னும் ஒடரை மாதத்தில் 
தீர்நதுவிடும் என்று ஐ.நாவின் 
எய்ட்ஸ் பிரிவு யதரிவித்தது.

அநத மருந்த உட்யகாள்ளா-
விட்ைால் பாதிககபபட்டைாரின் 
உயிருககு ஆபத்து டநரைககூடும் 
என்று நம்பபபடுகிறது.

ரைஷெ யரைாகயகட் தாககுதல் 
ஒன்றில் 70ககும் அதிகமான 
உக்ரைன் ப்ை வீரைர்கள யகால்-
லபபட்ைடதாடு “காட்டுமிரைாண-
டித்தனமான” யசல் வீச்சுகளில் 
பல ைஜன் யபாதுமககள காெம-
்ைநதிருபபதாக உக்ரைன் நிர்வா-
கம் யதரிவித்துள்ளது. உக்ரைன் 
த்லநகர் கிடெ்வ டநாககி ரைஷ-
ொவின் பாரிெ இரைாணுவ வாகனத் 
யதாைரைணி ஒன்று அணிவகுத்து 
வரும் நி்லயில் அங்கு பதற்றம் 
டமலும் அதிகரித்துள்ளது.  

உலகப டபாருககுப பின்னர் 
ஐடரைாபபிெ நாடு ஒன்று மற்யறாரு 
நாட்டின் மீது நைத்திெ மிகபயபரிெ 
தாககுதலான ரைஷொவின் இநதப 
ப்ையெடுபபுககு எதிரைாக உக்ரைன் 
கடு்மொக டபாரைாடி வரும் 
நி்லயில் ரைஷொ முன்கூட்டி முன் -
டனற்றம் காணபது தடுககபபட்டுள-
்ளது.   

எனினும் கிடெ்வ டநாககி முன் 
டனறும் முெற்சிொக கவச வாகனங்-
கள, ைாங்கிகள மற்றும் ஏ்னெ 
இரைாணுவ உபகரைணெங்க்்ளக 
யகாணை ரைஷொவின் அணிவகுபபு 
ஒன்று பற்றிெ யசய்மதிப பைங்கள 
யவளிொகியுள்ளன.   

“கைநத 24 மணி டநரைத்தில் கிடெவ் 
நக்ரை டநாககிெ ரைஷொவின் முன் -
டனற்றம் மிக மநதமாகடவ இருந-
துள்ளது. இதனால் அது யதாைர்நது 
ஏற்பட்டிெல் ரீதிொன சிககல்க்்ள 

எதிர்யகாணடுள்ளது” என்று பிரிட் -
ைன் பாதுகாபபு அ்மச்சு யதரிவித்-
துள்ளது. ரைஷொ தனது பீரைங்கி தாக -
குதல்க்்ள அதிகரித்திருபபதாகவும் 
அது கூறியுள்ளது.   

“சன யநரிசல் மிகக நகர் புறங்கள 
மீது கடு்மொன பீரைங்கி தாககுதல்-
க்்ள நைத்தும் நி்லயில் யபாது-
மககளி்ைடெ உயிர்ச்டசதம் ஏற்ப-
டும் அச்சம் அகரித்துள்ளது” என்று 
அது குறிபபிட்டுள்ளது.   

ரைஷெப ப்ைகள பல மு்ன-
களில் இருநது தாககுதல்க்்ள 
நைத்துவதாக உக்ரைன் அதிகாரி-
கள குறிபபிட்டுள்ளனர். நாட்டின் 
இரைணைாவது மிகபயபரிெ நகரைான 
கார்கிவ் மீது கடு்மொன குணடு 
வீச்சு இைம்யபறும் நி்லயில் 
யபாதுமககள பலர் உயிரிழநதிருபப-
தாக கூறபபடுகிறது.   

“அ்மதிொன நகரைங்கள மீது காட் -
டுமிரைாணடித்தனமாக யரைாகயகட் 
தாககுதல்கள, ஆயுதம் ஏநதிெ உக-
்ரைனிெர்களுைன் யதாைர்நதும் சண -
்ையிைவில்்ல என்பதற்கு ஆதா-
ரைமாக உள்ளது” என்று உக்ரைன் 
பாதுகாபபு அ்மச்சர் ஒயலகசி 
யரைனிடகாவ் தனது டபஸ்புக பககத்-
தில் யதரிவித்துள்ளார்.   

கார்கிவ் மற்றும் கிடெவுககு 
இ்ைடெ இருககும் ஒகடிர்கா 
நகரில் உள்ள முகாமின் மீது ரைஷொ 
நைத்திெ யசல் தாககுதலில் சுமார் 70 
உக்ரைனிெ ப்ையினர் யகால்லப-

பட்ைதாக பிரைாநதிெ ஆளுநர் குறிப-
பிட்டுள்ளார்.   

ரைஷொ தரைபபில் இதுவ்ரை 5,710 
வீரைர்கள யகால்லபபட்டு 29 விமா -
னங்கள அழிககபபட்டு 198 ைாங் -
கிகள டசதமாககபபட்டு இருபப -
தாக உக்ரைன் கூறிெடபாதும் அது 
சுொதீனமாக உறுதி யசய்ெபபை -
வில்்ல.   

ரைஷொ மற்றும் உக்ரைனுககு 
இ்ைடெ கைநத திங்கட்கிழ்ம 
இைம்யபற்ற அ்மதிப டபச்சுவார்த்-
்தயில் உைன்பாடு ஒன்று எட்ைபப-
ைவில்்ல. யதாைர்நது டபசுவதில் 

இணெககம் எட்ைபபட்ைடபாதும் 
அடுத்த டபச்சுவார்த்்தககான திகதி 
கூறபபைவில்்ல.   

டமற்குலக நாடுகளின் த்ைக-
ளுககு மத்தியில் ரைஷெ நாணெெமாக 
ருபிள 30 வீதம் சரி்வ சநதித்திருக-
கும் நி்லயில் ரைஷெ ஜனாதிபதி 
வி்ளாடிமிர் புட்டின் சர்வடதச அழுத்-
தத்்த எதிர்யகாணடுள்ளார்.   

இநதத் த்ைகளின் யதாைர்ச்சி -
ொக அயமரிககா மற்றும் அதன் 
கூட்ைணி நாடுகள ரைஷெ மத்திெ 
வங்கி மீது த்ைக்்ள விதித்துள-
்ளன.   

அயமரிககா மற்றும் கூட்ைணி 
நாடுகள உக்ரைனுககு இரைாணுவ 
உதவிகள அளிபபது பற்றி வாககு -
றுதி அளித்தடபாதும், த்லநகர் 
கிடெவ் யதாைர்ச்சிொன அச்சுறுத் -
தலுககு முகம்யகாடுத்திருபபதாக 
அநநாட்டு ஜனாதிபதி யவாயலாடி -
மிர் யசயலன்ஸ்கி எச்சரித்துள்ளார்.   

“எதிரிகளின் முககிெ இலக -
காக கிடெவ் உள்ளது” என்று 
யசயலன்ஸ்கி கைநத திங்கட்கி -
ழ்ம யவளியிட்ை அறிவிபபில் 
கூறியுள்ளார். த்லநகரில் பாது -
காபபு அரை்ணெ அவர்கள முறி -
ெடிகக நாம் விைமாட்டைாம். 
எம்மீது அவர்கள நாசககாரைர்க்்ள 
அனுபபியுள்ளார்கள. அவர்கள 
அ்னவ்ரையும் நாம் யசெலிழககச் 
யசய்டவாம்” என்று அவர் குறிபபிட் -
ைார்.   

கிடெவ் நகரில் 3 மில்லிென் மகக -
ளுககு மின்சாரைம் வழங்கும் அனல் 
மின் நி்லெம் ஒன்றின் மீது ரைஷொ 
தாககுதல் நைத்தி இருபபதாகவும் 
அவர் யதரிவித்தார்.   

ரைஷெ யகாத்து குணடுகள மற்றும் 
யவற்றிை குணடுக்்ள பென்படுத் -
துவதாக மனித உரி்மக குழுககள 
மற்றும் ஐககிெ நாடுகளுககான 
உக்ரைன் தூதுவர் குற்றம்சாட்டியுள -

்ளார். அநத ஆயுதங்க்்ள பென்ப -
டுத்திெது பற்றி உறுதிொன தகவல் 
கி்ைககவில்்ல என்று அயம -
ரிககா யதரிவித்துள்ளது.   

டமாதல்கள காரைணெமாக ரைஷ -
ொவில் இருநது இதுவ்ரை 
500,000ககும் அதிகமானவர்கள 
யவளிடெறி இருபபதாக ஐககிெ 
நாடுகள அகதிகளுககான நிறுவனம் 
யதரிவித்துள்ளது. டமலும் ஆயி -
ரைககணெககானவர்கள ஐடரைாபபிெ 
எல்்ல்ெ கைபபதற்கு காத்திருப -
பதாகவும் அது குறிபபிட்ைது.   

எணயணெய் நிறுவனங்கள 
உட்பை யபரும் எணணிக்கொன 
நிறுவனங்கள ரைஷொ்வ விட்டு 
யவளிடெற ஆரைம்பித்திருபபடதாடு 
வி்்ளொட்டு மற்றும் கலாசாரை 
து்றகளிலும் ரைஷொ தனி்மபப -
டுத்தபபட்டு வருகின்ற்ம குறிபபி -
ைத்தககது.   

எதிர்வரும் தி்ரைபபைங்க்்ள 
ரைஷொவில் தி்ரையிடுவ்த டசானி, 
டிஸ்னி மற்றும் டவார்னர் பிடரைாஸ் 
நிறுவனங்கள நிறுத்தியுள்ளன. 
சர்வடதச கால்பநது சம்டம்ளனம் 
மற்றும் சர்வடதச ஒலிம்பிக குழு 
ரைஷெ அணிகள மற்றும் வீரைர்கள 
டபாட்டிகளில் பங்டகற்பதற்கு 
த்ை விதித்துள்ளன.

8 2022 மார்ச் 2 புதன்கிழமம2–03–2022

36 நாடுகளுக்கு ரஷ்ய  
வான் பகுதியில் தடை
பிரிட்ைன், யஜர்மனி உளளிட்ை 36 

நாடுகளிலிருநது வரும் விமானங்க-
ளுககு ரைஷொ தனது வான் பகுதி்ெ 
மூடியுள்ளது.  

அதன் விமானங்களுககு ஐடரைாப-
பிெ நாடுகள த்ை விதித்த்தத் 
யதாைர்நது அநநைவடிக்க எடுககப-
பட்டுள்ளது.  

பிரிட்ைன் முதலில் ரைஷொவின் 
எடரைாபடலாட் விமானச் டச்வககும் 
தனிொர் விமானச் டச்வகளுககும் 
த்ை விதித்திருநதது. ரைஷொ பதில் 
நைவடிக்கொகக கைநத வாரைம் 
பிரிட்ைனின் விமானச் டச்வகளுக-
குத் த்ை விதித்தது.  

பின்னர், நாடுகளின் ஆகாெயவ-

ளி்ெ ரைஷெ விமானங்களுககு மூை-
வுள்ளதாக ஐடரைாபபிெ ஒன்றிெம் 
கைநத ஞாயிற்றுககிழ்ம அறிவித்-
தது.  த்ை விதிககபபடுவதால் விமா-
னங்களின் பெணெபபா்தக்்ள மாற்-
றடவணடிெ சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 
அதனால் பெணெச்சீட்டுகளின் வி்ல 
உெரும் என்று கருதபபடுகிறது.    

ரஷ்ய எண்ணெய்க்கு  
கனைா தடை விதிப்பு

உக்டரன் பபாரில் பஙபகறக  
வருபவாருக்கு விசா விலக்கு

ரைஷெ ப்ைகளுககு எதிரைாக உக்ரை -
னுைன் இ்ணெநது டபாரைாடுவதற்கு 
அதன் சர்வடதச ப்ைபபிரிவில் 
இ்ணெவதற்கு விரும்பும் யவளி-
நாட்டினருககான வீசா டத்வ்ெ 
தற்காலிகமான நீககும் ஆ்ணெயில் 
உக்ரைன் ஜனாதிபதி யவாடலாடிமிர் 
யசயலன்ஸ்கி ்கயெழுத்திட்டுள-
்ளார்.  

இநத ஆ்ணெ டநற்று யசவ்வாய்க -
கிழ்ம யதாைககம் அமுல்படுத்தப-
படுவதாகவும் இரைாணுவ சட்ைம் 
ந்ைமு்றயில் இருககும் வ்ரையில் 
நீடிககும் என்றும் கூறபபட்டுள்ளது.   

உக்ரைனின் இநத அ்ழப்ப 
அடுத்து அயமரிககா மற்றும் கனைா 
உட்பை பல நாடுகளின் தன்னார்வ-

லர்கள உக்ரைன் டபாரில் பங்டகற்க 
தொரைாகி வருவதாக யசய்திகள 
யவளிொகியுள்ளன.   

ரைஷெ ஆககிரைமிபபுககு எதிரைாக 
டபாரைாை வரும்படி “அ்மதி மற்றும் 
ஜனநாெகத்தின் டதாழர்க்ளான” 
யவளிநாட்டினருககு அ்ழபபு 
விடுபபதாக உக்ரைன் ஜனாதிபதி 
முன்னதாக குறிபபிட்டிருநதார்.     

உக்டரனில் ரஷ்ய தாக்குதல் உக்கிரம்:  
தடலநகடர பநாக்கி பாரி்ய அணிவகுப்பு  

அமைதிப் பேச்சில் முடிவில்மலை 

‘வான் தமை வலயம்’

உக்டரனின் அடைப்டப  
நிராகரிததது அ்ெரிக்கா

உக்ரைனில் ரைஷெ விமானங்க-
ளுககு வான் த்ை வலெம் ஒன்்ற 
உருவாககுவது ‘நல்ல டொச்ன 
இல்்ல’ என்று குறிபபிட்டிருககும் 
யவள்்ள மாளி்க அது ரைஷொவு-
ைன் அயமரிககா டநரைடி டபாருககு 
வித்திடும் என்று குறிபபிட்டுள்ளது.   

உக்ரைனின் குறிபபிைத்தகக பகுதி -
களில் ‘வான் த்ை வலெம்’ ஒன்்ற 
விதிககும்படி அயமரிகக ஜனாதிபதி 
டஜா ் பைன் மற்றும் டநாட்டைா்வ 
உக்ரைன் ஜனாதிபதி யவாடலாடிமிர் 
யசயலன்ஸ்கி அ்ழபபு விடுத்தி -

ருநதார். டமற்கத்டதெ கூட்ைணிகள 
தமது பங்்க யசய்தால் ஆககிரைமிப-
பா்ள்ரை உக்ரைனால் டதாற்கடிகக 
முடியும் என்று அவர் குறிபபிட்டி-

ருநதார். எனினும் உக்ரைனில் ரைஷ-
ொவுைனான டபாருககு அயமரிகக 
துருபபுக்்ள அனுபபும் திட்ைத்்த 
்பைன் நிரைாகரித்துள்ளார்.   

“ரைஷெ விமானங்க்்ள அயம-
ரிகக இரைாணுவம் சுட்டு வீழ்த்துவ-
தாக இது இருககும். இது நிச்செம் 
டமாத்ல விரிவ்ைெச் யசய்யும். 
அது ஜனாதிபதி விரும்பாத ஒன்று. 
அதனாடலடெ இது நல்ல டொச்ன-
ொக இல்்ல” என்று யவள்்ள 
மாளி்க டபச்சா்ளர் டஜன் சககி 
குறிபபிட்டுள்ளார். 

உக்டரன் தடலநகடர பநாக்கி  
ரஷ்யா 65 கி.மீற்றர் அணிவகுப்பு
உக்ரைன் த்லநகர் கிடெவிற்கு 

அருகில் ரைஷெ இரைாணுவ வாகனங் -
கள வரி்சயில் நிற்ப்த அயமரிகக 
யசய்மதிப பை நிறுவனம் யவளி -
யிட்டுள்ளது.  

சுமார் 65 கிடலாமீற்றர் தூரைத்திற்கு 
அநத வாகனங்களின் வரி்ச நீணை -
தாக அது யதரிவித்தது. ஏற்கனடவ, 
ரைஷெத் தாககுதல்கள சிலவற்்றக 
உக்ரைன் தடுத்து நிறுத்திெது.  

வாகனங்கள யசன்ற பா்தககு 
அருகில் உள்ள சில வீடுகளும் கட் -
ைைங்களும் தீபபற்றி எரிவதாகவும் 
யசய்மதிப பை நிறுவனம் கூறிெது.  

யபலரைஸின் யதற்குப பகுதியில் 

கூடுதலான வீரைர்களும் யெலி -
யகாபைர் பிரிவுகளும் காணெபபட் -
ைதாகவும் யதரிவிககபபட்ைது. 
அநதப பகுதி, உக்ரைன் எல்்லப 
பகுதிககுச் சுமார் 32 கிடலாமீற்றர் 

யதா்லவில் உள்ளது. கிடெவ் 
மற்றும் உக்ரைனின் ஏ்னெ 
பிரைதான நகரைங்க்்ள சுற்றிவ்்ளப -
பது மற்றும் ்கபபற்றுவதற்கு 
கைநத 24 மணி டநரைத்தில் கவச 
வாகனங்கள மற்றும் பீரைங்கி ஆயு -
தங்க்்ள முதன்்மொகக யகாணை 
ப்ை குவிபபில் ரைஷொ ஈடுபட்டு 
வருவதாக உக்ரைன் இரைாணுவத் -
தின் டபஸ்புக பககத்தில் குறிபபி -
ைபபட்டுள்ளது.   

கிடெ்வ டநாககி ரைஷொ 
முன்டனற முென்றடபாதும் அதில் 
யதாைர்நதும் தாமதம் ஏற்பட்டிருப -
பதாக அயமரிககா கூறியுள்ளது.

உக்டரனிலிருந்து ்வளிப்யறும்  
ஆபிரிக்க ெக்களுக்கு ்நருக்கடி
ரைஷெ ஆககிரைமிபபுககு மத்தி -

யில் உக்ரைனில் எல்்ல கைப-
பதில் ஆபிரிககர்கள இனவாத 
அடிபப்ையிலும் நிொெமற்ற 
மு்றயிலும் நைத்தபபடுவ-
தாக குற்றச்சாட்டு எழுநத்த 
அடுத்து ்நஜீரிொ, யதன்னா -
பிரிககா மற்றும் ஏ்னெ ஆபி -
ரிகக நாடுகள தமது நாட்டு பிரை-
்ஜகள யவளிடெற உதவும்படி 
அ்ழபபு விடுத்துள்ளன.   

உக்ரைனில் இருநது டபாலநது 
மற்றும் ஏ்னெ அண்ை நாடுக-
ளுககு தபபிச்யசல்லும் முெற்சியில் 
ஈடுபட்டுள்ள ஆயிரைககணெககானவர்-
களில் மாணெவர்க்்ள யபரும்பான்-
்மொகக யகாணை ஆபிரிகக நாட்-
ைவர்களும் உள்ளனர்.   

தமது நாட்டு மகக்்ள சமமாக 
நைத்தும்படி உக்ரைன் மற்றும் 
ஏ்னெ நாடுகளின் அதிகாரிகளிைம் 
்நஜீரிொ வலியுறுத்தியுள்ளது.   

“உக்ரைன்–டபாலநது எல்்ல்ெ 
டநாககிச் யசல்லும் பஸ் மற்றும் 

ரையில்களில் ஏறுவதற்கு உக்ரைன் 
யபாலிைார் மற்றும் பாதுகாபபு 
தரைபபினர் ்நஜீரிெ பிரை்ஜகளுககு 
அனுமதி மறுபபதாக துரைதிருஷைவ-
சமாக யசய்திகள கி்ைககின்றன” 
என்று ஜனாதிபதி ஆடலாசகர் கர்பா 
யசெு யதரிவித்துள்ளார்.   

“்நஜீரிெ தாய் மற்றும் அவரைது 
குழந்தயிைம் இருநது வலுககட் -
ைாெமாக இருக்க பறிககபபட்டு 
மற்யறாருவருககு வழங்கபபடும் 
வீடிடொ ஒன்று சமூக ஊைகத்தில் 
பரைவி உள்ளது” என்றும் அவர் சுட் -
டிககாட்டியுள்ளார்.     

பபார் கப்பல்கள் ்சல்ல  
தடை விதிததது துருக்கி
உக்ரைன் மீதான ரைஷெ ப்ையெ-

டுப்ப அடுத்து பதற்றத்்த தணிக-
கும் முெற்சிொக யபாஸ்யபாரைஸ் 
மற்றும் ைார்யைனல்லஸ் நீரி்ணெ -
கள ஊைாக டபார் கபபல்கள பெ-
ணிபபதற்கு துருககி த்ை விதித்துள-
்ளது.   

ரைஷெ டபார் கபபல்கள மத்திெ-
த்ரைக கைலில் இருநது கருங்கை-
லுககு பெணிபப்தத் தடுககும் 
வ்கயில் 90 ஆணடு பழ்மொன 
சர்வடதச ஒபபநதத்்த யசெற்படுத்த 
துருககியிைம் உக்ரைன் விடுத்த 
டகாரிக்க்ெ அடுத்டத கைநத திங்-
கட்கிழ்ம இநதத் த்ை விதிககப-
பட்ைது.   

யபாஸ்யபாரைஸ் மற்றும் ைார் -
யைனல்லஸ் நீரி்ணெகள ஏகிென், 
மார்மரைா மற்றும் கருங்கை்ல 
இ்ணெபபடதாடு அதன் பிற்பகுதி-
யில் இருநது உக்ரைனின் யதற்கு 
கைலில் ரைஷொ தனது ஊடுருவ்ல 
ஆரைம்பித்துள்ள்ம.   

யமான்ட்ரியொகஸ் உைன்படிக-

்க்ெ துருககி யசெற்படுத்தி 
இருபபடதாடு கருங்கைல் மற்றும் 
கருங்கைல் அல்லாத நாடுகள 
ரைஷெ நீர்வழிொல் டபார் கபபல்-
க்்ள யசலுத்துவ்த தவிர்ககும் -
படி துருககி யவளியுறவு அ்மச்சர் 
யமவ்லுத் கவுயசாகலு யதரிவித்துள-
்ளார்.  

1936 ஆம் ஆணடின் இநத உைன்-
படிக்க, டபார் காலத்தில் யபாஸ் -
யபாரைஸ் மற்றும் ைார்யைனல்லஸ் 
நீரி்ணெகளில் டபார் கபபல்க்்ள 
பென்படுத்துவ்த தடுகக துருக-
கிககு உரி்ம அளிககபபட்டுள்ளது.     

உக்டரனில் முக்கி்யொன  
ெருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு
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மன்னார் குறூப் நிருபர், ஓமந்தை 
விஷேட நிருபர்்கள் 

நனாடுமுழுவதும் நிலவும் எரிபபனா-
ருள் தைட்டுப்பனாடு ்கனாரணமனா்க வடக் -
கிலும் விவசனாயி்கள் தைங்களது பநல் 
அறுவ்ட்ை ஷமறப்கனாள்ள முடிைனா -
மல் பபரும் இக்்கட்டனா் நி்லக்கு 
ஆளனா்னார்்கள். உரததைட்டுப்பனாடு 
்கனாரணமனா்க ஏற்க்ஷவ பனாதிக்்கப் -
பட்டிருநதை விவசனாயி்கள் தைங்களின 
அறுவ்ட்க்ள ஷமறப்கனாள்ளமுடி-
ைனாதை இக்்கட்டனா் நி்லயில் பபரும் 
விரக்தியில் ்கனாணப்பட்ட்ர்.   

 வவுனிைனா மனாவட்டததில் 
பபரும்ஷபனா்க பநறபசய்்கைனா்து 
22,000 பெக்ஷடைரில் ஷமறப்கனாள் -
ளப்பட்டு அறுவ்டயும் முனப்-
டுக்்கப்பட்டு வருகின்றது. இநநி -
்லயில் எரிபபனாருள் தைட்டுப்பனாடு 
்கனாரணமனா்க இைநதிரங்கள் மூலம் 
அறுவ்ட பசயயும் விவசனாயி்கள் 
அறுவ்ட்ை ஷமறப்கனாள்வதில் 
பபரிதும் இன்லுக்குள்ளனாகி-
யுள்ள்ர்.  

குறிப்பனா்க ்கடநதை சில நனாட்்களனா்க 
எரிபபனாருளுக்கு நனாட்டில் பனாரிை 
தைட்டுப்பனாடு ்கனாரணமனா்க அறுவ்ட 

இைநதிரங்களிற்கனா் எரிபபனாருட்-
்க்ள விவசனாயி்கள் பபறறுக்ப்கனாள்ள 
முடிைனாதை நி்ல்ம ஏறபட்டுள்ளது.   

அவவனாறு பபறுவதைனா்க இருநதைனா-
லும் எரிபபனாருள் நிரப்பு நி்லைங்க-
ளில் நீணட வரி்சயில் ்கனாததிருக்்க 
ஷவணடிை நி்ல ஏறபட்டுள்ளது-
டன, கி்டக்கும் எரிபபனாருட்்களும் 
மட்டுப்படுததைப்பட்ட அளவிஷலஷை 
கி்டக்கும் நி்லஷை தைறஷபனாது 
்கனாணப்படுகின்றது. இதைன ்கனாரண-
மனா்க விவசனாயி்கள் தைனாங்கள் வி்தைததை 
பநல்லி்் அறுவ்ட பசயை 
முடிைனாதை துர்ப்பனாக்கிை நி்லக்குள்-
ளனாகியுள்ள்ர்.   

 உரம், கிருமிநனாசினி்களுக்்கனா் 
தை்ட ஷபனான்ற ்கனாரணங்களி்னால் 
பபரும்ஷபனா்க பநறபசய்்க ஏற -
்க்ஷவ வி்ளசசல் கு்்றநதை 
நி்லயில் தைறஷபனாது எரிபபனாருள் 
தைட்டுப்பனாடு ்கனாரணமனா்க ஷமலும் 
நட்டம் ஏறபடுஷமனா என்ற அசச -
நி்ல தைறஷபனாது விவசனாயி்களுக்கு 
ஏறபட்டுள்ளது.   

இஷதைஷவ்ள மன்னார் மனாவட்டத-
தில் தைறஷபனாது பபரும்ஷபனா்க அறு-
வ்ட்கள் பல பிரஷதைசங்களிலும் 
இடம் பபறறு வரும் ஷநரததில் உழவு 

இைநதிரங்கள் மறறும் அறுவ்ட 
இைநதிரங்கள் ஷபனான்றவறறிற்கனா் 
எரிபபனாருள் (டீசல்) தைட்டுப்பனாடு-
்கள் ஏறபட்டுள்ளதைனால் விவசனாயி்கள் 
பல்ஷவறு அபசௌ்கரிைங்களுக்கு 
மு்கம் ப்கனாடுதது வருகின்ற்ர்.  

 அதி கூடிை விவசனாை பிரஷதைசமனா்க 

்கனாணப்படும் நனா்னாட்டனான மறறும் 
முருங்கன பகுதி்களிலும் தைறஷபனாது 
அறுவ்ட்கள் ஆரம்பிக்்கப்பட்டுள்-
ளது. நனா்னாட்டனான எரிபபனாருள் 
விறப்் நி்லைததில் டீச்ல 
பபறறுக் ப்கனாள்வதைற்கனா்க விவசனாயி -
்கள் ஷநறறு (01) பசவவனாயக்கிழ்ம 
அதி்கனா்ல 4 மணியிலிருநது ஷ்கன-
்களுடன நீணட வரி்சயில் ்கனாதது 
நின்ற்ர்.  

விரக்திை்டநதை விவசனாயி்கள் 
்கருதது பதைரிவிததை ஷபனாது,  

 இைநதிரங்களுக்கு ஷதை்வைனா் 
டீச்ல பபறறுக் ப்கனாள்வதைற்கனா்க 
அதி்கனா்லயில் இருநது வரி்ச -
யில் நிறகிஷ்றனாம். ஏற்க்ஷவ உரம் 
மறறும் கிருமி நனாசினி்கள் தைட்டுப்-

பனாட்டி்னால் எங்களிடம் கி்டததை 
வளங்க்ள ்வதது இநதை விவசனா-
ைத்தை ஷமறப்கனாணடு தைறஷபனாது 
அறுவ்டக்கு தைைனாரனா் நி்லயில் 
இவவனாறு டீசல் பிரசசி்்யில் சிக்கி 
தைவிததுக் ப்கனாணடிருக்கினஷ்றனாம்.  

இதை்னால் எமக்கு மீணடும் 

மீணடும் இழப்பு்கள் ஏறபடும். 
எ்ஷவ உரிை அதி்கனாரி்கள் உட்டி -
ைனா்க நடவடிக்்்க எடுதது தை்டயில்-
லனாமல் டீசல் எரிபபனாருள் விவசனாயி -
்களுக்கு கி்டப்பதைறகு ஆவணம் 
பசயை ஷவணடும். இல்்லபை -
னில் மி்கவும் ்கஷடததில் உள்ள 
விவசனாயி்கள் தைவ்றனா் முடிவு்க்ள 
எடுக்்கக்கூடும்.  எ்ஷவ மன்னார் 
மனாவட்ட அரசனாங்க அதிபர் இதைற -
்கனா் முடி்வ உட்டிைனா்க எடுதது 
விவசனாை அறுவ்ட நடவடிக்்்க-
்களுக்கு தை்டயில்லனாதை டீசல் எரி 
பபனாருட்்க்ள வழங்க ஷவணடும் 
எனறு நனாங்கள் ஷ்கட்டுக் ப்கனாள்கி-
ஷ்றனாம் எ் பனாதிக்்கப்பட்ட விவசனாயி -
்கள் ஷ்கனாரிக்்்க விடுததுள்ள்ர்.  

பயங்கரவாத தடைசடைதடத 
நீக்கக்்காரி ட்கயயழுதது ்வடடை

சனாவ்கசஷசரி விஷசட நிருபர்  
 
பைங்கரவனாதை தை்டசசட்டத்தை 

நீக்்கக் ஷ்கனாரிை ்்கபைழுதது  
ஷவட்்ட  ஷநறறு (01) பசவவனாயக்-
கிழ்ம ்கனா்ல ப்கனாடி்கனாமம் ந்கர்ப் 
பகுதியில் இடம்பபற்றது. இநநி-
்கழ்வில் பனாரனாளுமன்ற உறுப்பி்ர் 
சுமநதிரன, முன்னாள் வடக்கு மனா்கனா -
ணச்ப உறுப்பி்ர் ஷ்க.சைநதைன, 
சனாவ்கசஷசரி பிரஷதைசச்பத தைவிசனா-
ளர் ்க.வனாமஷதைவன,  உபதைவிசனாளர் 
மயூரன,சனாவ்கசஷசரி ந்கரச்ப உப 

தைவிசனாளர் பனாலமயூரன உள்ளிட்-
ஷடனார் ்கலநது ப்கனாணடிருநதை்ர். 

இதைனஷபனாது சந்தை விைனாபனாரி்கள் 
மறறும் பபனாதுமக்்களுக்கு பைங்கர-
வனாதை தை்டச சட்டத்தை நீக்்க ஷவண-
டிைதைன அவசிைத்தை வலியுறுததிை 
விழிப்புணர்வு துணடுப் பிரசுரங்கள் 
வழஙகி ்வக்்கப்பட்டது.பபருமள-
வனா் பபனாதுமக்்கள் ஆர்வததுடன 
முனவநது பைங்கரவனாதை தை்டச சட்-
டததிறகு எதிரனா்க ்்கபைழுததிட்டு 
வலுசஷசர்ததிருநதை்ம குறிப்பிடத-
தைக்்கது.  

முதிடர மரககுற்றி்கள் 
்கைததிய இருவர் ட்கது
மன்னார் குறூப் நிருபர் 

மன்னார்  –- ைனாழ்ப்பனாணம் 
பிரதைனா் வீதி,இலுப்்பக்்க-
ட்வ பகுதியில் ஷநறறு பசவ-
வனாயக்கிழ்ம (01) அதி்கனா்ல 
2.20 மணி அளவில் மி்கவும் 
சூட்சுமமனா் மு்்றயில் 
வனா்க்ம் ஒனறில் பதுக்கி 
ப்கனாணடு பசல்லப்பட்ட பல இலட் -
சம் ரூபனாய பபறுமதிைனா் முதி்ர 
மரக்குறறி்களுடன இருவர் ்்கது 
பசயைப்பட்டுள்ள்ர்.

விஷசட அதிரடிப்ப்டயி்ர் 
மறறும் மடு வ்வள பனாது்கனாப்பு 
தி்ணக்்கள அதி்கனாரி்கள் இ்ணநது 
முனப்டுததை  நடவடிக்்்க்களின 
ஷபனாது  இம்  மரக்்கடததைல் முறிைடிக்-
்கப்பட்டது.  

வனா்க்ம் ஒனறில் பநல் மூட்்ட்க-

ளுக்கு கீழ் பதுக்கி ்வதது ப்கனாணடு 
பசல்லப்பட்ட பல இலட்சம் ரூபனாய 
பபறுமதிைனா் சுமனார் 22 முதி்ர 
மரக்குறறி்கள் இவவனாறு மீட்்கப்பட்-
ட்.  

மீட்்கப்பட்ட முதி்ர மரக்குறறி-
்கள், வனா்க்ம் மறறும் ்்கது பசய -
ைப்பட்ட இரு சநஷதை்க நபர்்க்ள 
மன்னார் நீதிமன்றததில் ஆஜர் 
படுததை நடவடிக்்்க்கள் முனப்டுக்-
்கப்படுகின்ற்.

யாழ் மாந்கர முதலவருைன் 
்ேர்மன் தூதர்க அதி்காரி சந்திப்பு
ைனாழ்.விஷசட நிருபர்   

இ ல ங ் ்க க் ்க னா ் 
ஷஜர்மனியின ்கலனாசனார 
நிறுவ் பணிப்பனாளர் 
ஸ்டீபன விஙலர்   திங-
்கட்கிழ்ம (28) ைனாழ். 
மனாந்கர முதைல்வர் வி.ம-
ணிவணண்் சநதிதது 
்கலநது்ரைனாடி்னார்.  

ைனாழ்.மனாந்கர ச்ப 
யில் இடம்பபற்ற இநதை 
சநதிப்பில், ைனாழ்ப் -
பனாணததில் ஷஜர்மன 
பமனாழி்ை பயிறறு-
விப்பது பதைனாடர்பனா்கவும் ஷஜர்மன 
்கலனாசனார நி்கழ்வு்க்ள இஙகு உள்-

ளவர்்களுடன இ்ணநது ஷமற-
ப்கனாள்வது பதைனாடர்பனா்கவும் ஒரு நட்பு 

ரீதிைனா் சநதிப்பு இடம்-
பபற்றதைனா்க ைனாழ் மனாந்கர 
முதைல்வர் ஊட்கங்களுக்கு 
்கருதது பதைரிவிததைனார்.  

இநதை சநதிப்புக்கு 
பின்ர் இலங்்கக்்கனா் 
ஷஜர்மனியின ்கலனாசனார 
நிறுவ் பணிப்பனாளருக்கு 
ைனாழ் மனாந்கர முதைல்வரனால் 
நி்்வுப்பரிசு வழஙகி-
்வக்்கப்பட்டது.  

எதிர்வரும் ்கனாலததில் 
ஷஜர்மன பமனாழி,்கலனா -
சனாரம் சனார்நதை நூல்்க்ள 
ைனாழ்ப்பனாணப் பபனாதுச் 

நூல்கததுக்கு வழஙகுவது பதைனாடர்பனா-
்கவும் ்கலநது்ரைனாடப்பட்டது.  

முலடலைததீவில ்காடடுயாடை்களால
பயிர்யசயட்க்களுககு பாதிப்பு  

புதுக்குடியிருப்பு விஷசட 
நிருபர்  

முல்்லததீவு மனாவட்டத-
தில் ்கனாட்டுைனா்்்களனால் மக்-
்களின வனாழ்வனாதைனார பயிர்்கள் 
பதைனாடர்நது அழிக்்கப்பட்டு 
வருவதைனா்க விவசனாயி்கள்  
்கவ்ல பவளியிட்டுள்ள்ர்.  

 கிரனாமங்களுக்குள்  புகுநது  
பபரும் அழிவி்் ஏறபடுத-
தும் ்கனாட்டுைனா்்்கள் ஷநறறு 
முனதி்ம் (28) இரவு மனாவட்டத-
தின இருஷவறு இடங்களில்   கிரனாமத-
திறகுள் புகுநது பைனதைரு பதைன் -்
மரங்க்ள அழிததுள்ள்.  

புதுக்குடியிருப்பு பிரஷதைசததில்  
வள்ளிபு்ம் கிரனாமததிறகுள் புகுநதை 

்கனாட்டுைனா்்்கள்  விவசனாயி ஒருவ-
ரின 65 பதைன்்மரங்க்ள அழித-
துள்ள். ்கனாயதது பைனபபறறுக் -
ப்கனாணடிருக்கும் பபரிை பதைன்் 
மரங்க்ள விழுததி அதைன குருத-
தி்் அழிததுள்ள்.   

துணுக்்கனாய ்கல்விளனான 
கிரனாமததிறகுள் புகுநதை ்கனாட் -
டுைனா்்்கள் விவசனாயி்களின 
பயிர்்க்ள நனாசம் பசயதுள் -
ளதுடன பதைன்்,வனா்ள,-
ஷபனான்ற பயிர்்க்ளயும் நனாசப்-
படுததியுள்ளதைனா்க விவசனாயி்கள் 
்கவ்ல பதைரிவிததுள்ளனார்்கள்.  

 ைனா்் ஷவலி அ்மதது 
தைருமனாறு ஷ்கனாரிக்்்க விடுததும் 
இதுவ்ர  அது அரசனாங்கத-
தைனால் அ்மததுக்ப்கனாடுக்்கப்-

படவில்்ல எனறும் விவசனாயி்கள் 
குற்றம் சனாட்டியுள்ளனார்்கள்.  

தைறஷபனாது பநல் அறுவ்ட முடிநதை 
நி்லயில் ைனா்்்கள் மக்்கள் வனாழ் -
இடங்க்ள ஷநனாக்கி வருவதைனா்கவும் 
விவசனாயி்கள் பதைரிவிததுள்ளனார்்கள்.  

சுழற்சிமுடையில எரியபாருள் இன்்ைல மடடுப்படுததப்படை பஸ் ்சடவ   
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்   

வவுனிைனா மனாவட்டததில் 
இருநது பைணி்கள் ஷபனாக்குவரதது 
ஷச்வயில் ஈடுபடும் ஷபருநது்க-
ளுக்கு சுழறசிமு்்றயில் எரிபபனா-
ருள் கி்டப்பதைற்கனா் வழிவ்்க-
்க்ள ஏறபடுததி தைருமனாறு வவுனிைனா 
மனாவட்ட தைனிைனார் ஷபருநது உரி்ம-
ைனாளர் சங்கததின தை்லவர் ரனாஷஜஸ்-
வரன பதைரிவிததைனார்.   

தைறஷபனாது ஏறபட்டுள்ள எரிபபனா-
ருள் பநருக்்கடி நி்ல்ம பதைனாடர்-
பனா்க வவுனிைனாவில் ஷநறறு (01) 
இடம்பபற்ற ஊட்கவிைலனாளர் சந -
திப்பில் ்கலநதுப்கனாணடு ்கருதது 
பதைரிவிததை ஷபனாஷதை இவவனாறு பதைரி-
விததைனார்.   

பதைனாடர்நது ்கருதது பதைரிவிததை 
அவர்,   

தைனிைனார் ஷபருநது தைரப்பி்ரனா -
கிை நனாங்கள் பல்ஷவறு இன்ல் -
்களுக்கு மததியில் மக்்களுக்்கனா் 

ஷச்வ்க்ள வழஙகிவருகினஷ்றனாம். 
குறிப்பனா்க பைணி்கள் ஷபனாக்குவரதது 
ஷச்வயில் ஈடுபடும் எமது ஷபருந-
து்களுக்்கனா் எரிபபனாருள் மி்கவும் 
தைனாமதைமனா்கஷவ எரிபபனாருள் நிரப்பு 
நி்லைங்களில் இருநது கி்டக்கின-
்றது. இதை்னால் மட்டுப்படுததைப்பட்ட 
ஷச்வ்க்ளஷை வழங்க ஷவணடிை 
நி்லயில் இருக்கிஷ்றனாம்.   

எதிர்வரும் வனாரததில் பனாடசனா்ல-
்களும் ஆரம்பமனா்க இருக்கின்றது. 
எ்ஷவ இநதை நில்ம நீடிததைனால் 
பனாடசனா்ல மனாணவர்்களுக்்கனா் 
ஷச்வ்க்ள வழஙகுவதிலும் 
பனாரிை சிக்்கல் நி்ல்ம ஏறபடும். 
எ்ஷவ பைணி்கள் ஷபனாக்குவரதது 
ஷச்வயில் ஈடுபடும் ஷபருநது-
்களுக்கு நனாளனாநதைம் ஷதை்வைனா் 
எரிபபனாரு்ள சுழறசி மு்்றயில் 
வழஙகுவதைறகு ஆவண பசயயுமனாறு 
அதி்கனாரி்க்ள ஷ்கட்டுக்ப்கனாள்கின-

ஷ்றனாம்.   இஷதைஷவ்ள அடுததைவனாரம-
ளவில் ப்கனாழும்பில் இருநது வடக்-
கிறகு வரும் பு்்கயிரதைங்களின 
ஷச்வ்கள் வீதிப்பு்ர்மப்பு பணி்க-
ளுக்்கனா்க இ்டநிறுததைப்படவுள்ளது. 
எ்ஷவ பைணி்கள் ஷமலும் அபசௌ்க-
ரிைங்க்ள சநதிக்்க ஷவணடிை நி்ல 
ஏறப்படும்.   

எ்ஷவ ப்கனாழும்பு ஷச்வயில் 
ஈடுபடும் ஷபருநது்கள் மறறும் 
வடக்கிறகுள் ஷச்வயில் ஈடுபடும் 

ஷபருநது்களிறகு உரிை ஷநரததில் 
எரிபபனாருள் கி்டப்பதைறகு ஆவண 
பசயயுமனாறு வடமனா்கனாண ஆளு்ர் 
மறறும் மனாவட்ட அரச அதிபரிடம் 
ஷ்கனாரிக்்்க விடுக்கினஷ்றனாம்.   

அததுடன எரிபபனாருள் நிரப்பு 
நி்லைங்களில் எரிபபனாரு்ள 
வழஙகும் ஊழிைர்்களிறகு ்்கயூட்-
ட்ல ப்கனாடுதஷதை எரிபபனாரு்ள 
பபறறுக்ப்கனாள்ள ஷவணடிை நி்ல 
இருக்கின்றது. எ்ஷவ எரிபபனாருள் 
நிரப்பு நி்லைங்களில் என் நடக் -
கி்றது எனறு பரிஷசனாதை்் பசயயு-
மனாறு பபனாலிசனா்ர ஷ்கட்டுக்ப்கனாள்-
கினஷ்றனாம். தைறஷபனாது வ்ர எமது 
முழு்மைனா் ஷச்வ்க்ள வழஙகி 
வருகினஷ்றனாம். ஓரிரு தி்ங்களில் 
எரிபபனாருள் சீரனா்க கி்டக்்கனாவிட்-
டனால் மட்டுப்படுததைப்பட்ட ஷச்வ-
்க்ளஷை வழங்க ஷவணடிை நி்ல 
ஏறபடும் என்றனார்.   

முல்்லததீவு குறூப் நிருபர் 

முல்்லததீவு மருதைஙகுளத-
தில் உல்க வஙகியின ரூபனா 150 
மில்லிைன நிதியில் பு்ர்மப்பு 
ஷவ்ல்கள் இடம் பப்ற உள்ள். 
மருதைஙகுளததிற்கனா் சிறுஷபனா்க பநற-
பசய்்கக் கூட்டததில் இததை்கவல் 
விவசனாயி்களுக்கு பதைரிைப்படுததைப்-
பட்டுள்ளது. 

2019 ஆம் ஆணடு மருதைஙகுளம் 
உ்டப்பபடுததைதைன ்கனாரணமனா்க 
சிறுஷபனா்க பநறபசய்்க்கள் பனாதிக்்கப்-
பட்டிருநதை். நீர்ப்பனாச்த தி்ணக்-
்களததி்னால் குளம் பு்ர்மக்-
்கப்பட்டு 160 ஏக்்கரில் சிறுஷபனா்க 
பநறபசய்்க ஷமறப்கனாள்வது எ் 
முடிபவடுக்்கப்பட்டுள்ளது. துணுக்-
்கனாய பிரஷதைச பசைலனாளர்  ச.லதுமீரனா 
தை்ல்மயில் ந்டபபற்ற கூட்-
டததில் முல்்லததீவு மனாவட்ட 

பிரதி நீர்ப்பனாச்ப் பணிப்பனாளர் 
ந.சுதைனா்கரன, வவுனிக்குளம் நீர்ப்பனாச-
்ப் பபனாறியிைலனாளர் ்்க.பிர்கனாஷ 
மறறும் அதி்கனாரி்கள், விவசனாயி்கள் 
இக் கூட்டததில் ்கலநது ப்கனாணட-
்ர்.

 ரூபனா 150 மில்லிைனில் குளப் பு -்
ர்மப்பு ஷவ்ல்கள் முனப்டுக்்கப்-
படும் ஷபனாது அ்ணக்்கட்டு உைர்த-
தைப்படும். இதைன ஷபனாது சிறுஷபனா்கம் 
குளததின கீழ் முழு்மைனா்க ஷமற-
ப்கனாள்ள முடியும். தைறஷபனாது ்கனால 
ஷபனா்கததில் 275 ஏக்்கர் வ்ரைனா் 
நிலப் பரப்பில் பநறபசய்்க ஷமற-
ப்கனாள்ளப்படுகின்றது. 

மருதைஙகுளததின விவசனாயி்கள் 
குளம் முழு்மைனா்க பு்ர்மக்-
்கப்பட ஷவணடும் எ் ்கடநதை பத-
தைனாணடு்களுக்கு ஷமலனா்க ஷ்கனாரிக்்்க 
விடுதது வருகின்ற்ம குறிப்பிடத-
தைக்்கது.   

எரிப�ொருள் இன்மையொல்   
பெல் அறுவ்ை �ொதிப்பு   

அதி்காடலை 
முதல 

வரிடசயில 
்காததிருந்த 
விவசாயி்கள் 

விரகதி

தனியார் பேருந்து உரிமமயாளர் சங்கத் தமைவர் ததரிவிப்பு  

மருதஙகுள  புைரடமப்புககு
உலை்க வஙகி ரூ.150 மில. நிதி
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பாதிக்கபபட்ட மடடு. மாவட்ட   
விவசாயி்களுககு நட்டஈடடு ்காபபுறுதி   

கல்லடி குறூப், மட்டககளப்பு   
குறூப், புதிய காத்ான்குடி தினகரன் 
நிருபரகள் 

க்டந் 2020 மற்றும் 2021 
பபரும்்பாக ்ேளாண்மச் பெய் -
்கயின் ்பாது ேரடசி, பேள்ளம் 
மற்றும் காடடு யா்னகளால பாதிக -
கப்பட்ட விேொயிகளுககான காப்பு-
றுதி ேழங்கி ்ேககும் ஆரம்பகட்ட 
நிகழ்வு, திங்கடகிழ்ம (28) மட்டக -
களப்பு மாேட்ட அரொங்க அதிபர 
்க.கருணாகரன் ்்்ல்மயில ேவு-
ணதீவில ந்்டபபற்்றது.  

ஜனாதிபதியின் சுபிடெததின் 
்நாககு பகாள்்க பிரக்டனததிற்கு 
அ்மோக விேொயிகளின் ந்லன் 
்நான்பு்க ப்ா்டரபாக அரொங்கம் 
கூடு்்லான கேனத்் பெலுததி 
ேருகின்்ற நி்்லயில, "விேொயி -
களுககு ேளமான நா்ள" எனும் 
ப்ானிப்பபாருளிற்கு அ்மோக 
மட்டககளப்பு மாேட்டததில க்டந் 
பபரும்்பாக பெய்்கயின் ்பாது 
பாதிககப்பட்ட சுமார 9736 விேொ -
யிகளுககு கமதப்ாழில அ்மச்சின் 
ேழிகாடடு்லில, கமதப்ாழில 
மற்றும் கமந்லக காப்புறுதி ெ்பயி-

னால சுமார 36 ்காடி்ய 19 இ்லட -
ெம் ரூபா நட்டஈடடுக பகாடுப்பன-
ோக ேழங்கி ்ேககப்பட்டது.  

 மட்டககளப்பு மண்டபத்டி 
கமந்ல ்ெ்ே பிரிவிற்குடபட்ட 
பகுதிகளில பாதிககப்பட்ட சுமார 
217 விேொயிகளுககான பகாடுப்ப-
னவிற்கான கா்ொ்்லகள் திங்கடகி-

ழ்ம ேழங்கி ்ேககப்பட்டன.  
இந நிகழ்வில இராஜாங்க அ்மச்-

ெர ெ்ாசிேம் வியா்ழநதிரன் பிர்ம 
அதிதியாக க்லநதுபகாணடு பாதிக-
கப்பட்ட விேொயிகளுககான கா்ொ -
்்லயி்ன ேழங்கி ்ேத்ார.  

இ்ன்்பாது மட்டககளப்பு 
மாேட்ட விேொயிகளுககு இழப் -

பீடடிற்கான காப்புறுதியாக முற்்றாக 
பாதிககப்பட்ட ேயலகளுககு ஏக-
கருககு நாற்ப்ாயிரமும் ஏ்னய 
பகுதியளவில பாதிககப்பட்ட ேயல-
களுககு பாதிப்பின் ே்கக்கற்ப 
இழப்பீடடுககான கா்ொ்்லகள் 
ேழங்கி ்ேககப்பட்டது்டன், 
கா்ொ்்லக்ள பபற்றுகபகாண்ட 
விேொயிகள் ்மககான நட்ட ஈடடுக 
காப்புறுதியி்ன மிக வி்ரோக 
பபற்றுகபகாடுத்்மககாக இரா-
ஜாங்க அ்மச்ெருககும், அரொங்கத-
திற்கும் ்மது நன்றியி்ன ப்ரிவித-
திருந்னர.  

அ்்்ே்ள இன்்்றய தினம் 
மட்டககளப்பு மாேட்டததின் ஆயித-
தியம்்ல, கரடியனாறு மற்றும் 
ஏ்றாவூரப்பற்று ஆகிய மூன்று பகு -
திகளில இராஜாங்க அ்மச்ெர ெ்ா-
சிேம் வியா்ழநதிரன் அேரகளது 
பங்்கற்பு்டன் பாதிககப்பட்ட விே -
ொயிகளுககான இழப்பீடடு காப்பு-
றுதித ப்ா்கககான கா்ொ்்லகள் 
ேழங்கி ்ேககப்ப்டவுள்ள்ம 
குறிப்பி்டத்ககது.  

கா்ரதீவு  குறூப் நிருபர

திருக்காயில  பிர்்ெததிற்குட-
பட்ட ்ாணடியடி, ெங்கமண கிரா-
மததில கலகுோரி அ்மப்ப்ற்கு  
எதிரப்பு ப்ரிவிதது ்ாணடியடி 
மற்றும் ெங்கமண கிராம பபாதுமக-
கள்   திங்கடகிழ்ம  (28) ஆரப்பாட-
்டம் ஒன்்்ற முன்பனடுத்னர.

கல குோரியால ்ாங்களும் 
்ங்கள் பிர்்ெங்களும்  ்மாெமாக  
பாதிககப்படடு ேருே்ாக  ப்ரி-
விதது, அ்்ன உ்டனடியாக நிறுத் 
்ேணடும் என  ்காரி ஆரப்பாட்டத -
தில ஈடுபட்டனர.

இ்்்ே்ள  இந் கலகு -
ோரியால ்ங்களுககு ஏற்பட்ட 
்மாெமான பாதிப்பு ப்ா்டரபாக  
திருக்காவில பிர்்ெ பெய்லா-

ளர ். க்ஜநதிரனி்டம் பபாதுமக-
கள் க்டந்  மூன்று  மா்ங்களுககு 
முன்பு மு்்றயிட்டனர. பபாதுமகக-
ளின் ்காரிக்க்ய ஏற்று இ்்ன 
இ்்ட நிறுததுமாறு புவிச்ெரி்வியல 
அள்ே சுரங்கங்கள் பணியகததிற்கு 
எழுதது மூ்லம் அறிவித்ார.

க்டந் மூன்று மா் கா்லமாக  
இ்்ட நிறுததுே்ற்கு எவ்வி் ந்டே-
டிக்கயும் எடுககப்ப்டவில்்ல.

அ்்்ே்ள இவ்ோரம்  கலகு-
ோரி மீணடும் இயங்கத ப்ா்டங்கி-
யது. 

இ்்ன  ஆட்ெபிதது உ்டனடி-
யாக இ்் நிறுத் ்ேணடும் என 
்காரி ்ாணடியடி  பபாதுமககள்  
திங்கடகிழ்ம பாரிய ஆரப்பாட்டத-
தில ஈடுபட்டனர.

பயிற்சி நூல் வெளியீட்டு விழா
மாளி்கககாடு குறூப் நிருபர

அம்பா்்ற  ் ாதியர பயிற்சி 
கலலூரியின் ்ாதியர ்பா -்
னாசிரியர ொய்ந்மருது  எம்.
சி.கமருன் றி்லா எழுதிய ” 
்ாதிய மாணேரகளுககான 
களப் பிர்யாகம் ” பயிற்சி  
நூல பேளியீடடு விழா அண -
்மயில அம்பா்்ற ்ாதியர 
பயிற்சி கலலூரியில  இ்டம்-
பபற்்றது. ்ாதியர மாணேரக -
ளுககு  பிர்யாெம் அளிககக-
கூடிய   இநநூல பேளியீடடு 
விழாவிற்கு, அம்பா்்ற பபாது ்ேத -
தியொ்்ல ்ேததிய  அததியடெகர 
்டாக்டர உபுல விஜயநாயக, சுகா்ார 
அ்மச்சின் ்ாதியர  கலவிப் பணிப்பா -
ளர திருமதி அ்ொகா அ்பநாயக, மட -
்டககளப்பு ்ாதியர பயிற்சிக  கலலூரி 

அதிபர, அம்பா்்ற ்ாதியர பயிற்சி 
கலலூரி அதிபர, அம்பா்்ற பபாது  
்ேததியொ்்ல பிர்ான ்ாதி உததி-
்யாஸ்ர  மற்றும் அம்பா்்ற ்ாதியர 
பயிற்சிக  கலலூரி ்ாதிய மாணேரக-
ளும் க்லநது பகாண்டனர.

புதிய மாணெர்களை ெரவெற்கும் நி்கழ்வு
பா்லமு்ன கிழககு தின-
கரன் நிருபர

பா்லமு்ன  று்கயா 
அக்டமியின் ம்்ற 
சுமககும் ம்லரகளுககு 
ேெந் விழா மற்றும் 
புதிய  மாணேரகள் ேர-
்ேற்பும் பரிெளிப்பு 
நிகழ்வும்   அட்டா்ளச்-
்ெ்ன ெககி  மண்டபத-
தில ந்்டபபற்்றது.

 று்கயா அக்டமி-
யின் நி்்ற்ேற்று 
பணிப்பாளர யூ.எல.அலி அஸரப் 
ஆசிரியர  ் ்்ல்மயில ந்்டபபற்்ற 
இநநிகழ்வில, று்கயா அக்டமியின் 
்விொளரும் அகி்ல இ்லங்்க  பஜம்-
மியததுல உ்லமா ெ்பயின் உப 
்்்லேருமான அஷபஷெய்க ஐ.எல.
எம்.ஹாசிம் ஸீரி  (ம்னி), பிரதிக 
கலவிப் பணிப்பாளரகளான ஏ.ஜி.
பஸமில, எம்.எம்.சிததி  பாததிமா 
அனஸ ஆகி்யார பிர்ம அதிதிகளா-
கவும்,  

அட்டா்ளச்்ெ்ன  பிர்்ெ 

ெ்பயின் உ்வி ்விொளர எஸ.எம்.
எம்.ஹனிபா, பபாததுவில ஆ்ார  
்ேததியொ்்ல ்ேததியர ஏ.எல.
சு்்ஸ அகமட,  ெட்டத்ரணி  எம்.
எச்.ஹஸ்ான் றுஸதி ஆகி்யார 
பகௌரே அதிதிகளாகவும்  க்லநது 
பகாண்டனர.

இ்ன்  ்பாது அல குரஆ்ன  
மனனம் பெய்்  மாணவிகள் 
பாராடடி பகௌரவிககப்பட்டது்டன், 
புதிய மாணேரகள் ப்ழய மாணேர-
களினால  ேர்ேற்கப்பட்ட்மயும் 
குறிப்பி்டத்ககது.

மூதூர உப்புக்காச்சிமடு 
மக்களுடன் சந்திப்பு 

மூதூர தினகரன் நிருபர

மூதூர  ்காட்்டயாற்று ஆறு 
ஊ்டாக உப்புககாச்சிமடு கிராமத-
திற்கு பெலலும் ேழியின்  இ்்டப்-
பட்ட ஆற்றுககான கிராமிய பா்லம், 
்பாககுேரதது வீதிகள் மற்றும் 
ஆரம்ப  பா்டொ்்ல அ்மப்பது 
ப்ா்டரபாக திரு்காணம்்ல 
மாேட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னரும்,  மூதூர பிர்்ெ அபிவிருத-
திககுழு ்்்லேருமான எம்.எஸ.
ப்ௌபீக  உப்புககாச்சிமடு கிராமத-
திற்கு அண்மயில பென்று பார்ே-
யிடடுள்ளார.

மூதூர  மீள்குடி்யற்்ற அபிவி-
ருததிச் ெங்கததின் ்ேணடு்லுககு 
அ்மய பாராளுமன்்ற  உறுப்பினர, 
மூதூர பிர்்ெ பெய்லாளர எம்.

பி.எம்.முபாரக,  மூதூர பிர்்ெ ெ்ப 
்விொளர எம்.எம்.ஏ.அரூஸ, திட்டமி-
்டல பணிப்பாளர  பி.அ்றபாத மற்றும் 
அதிகாரிகள், கிராம மககள் என ப்லர 
இதில க்லநது பகாண்டனர.

இககிராமததில அரசினால ்மற்-
பகாள்ளப்படடுேரும் ப்ல அபிவி-
ருததி  ்ே்்லக்ளயும் இேரகள் 
பார்ேயிட்டனர. 

இன்னும் மககள் ்்்ேப்பாடுக-
ளு்டனான  உடகட்ட்மப்பு அபிவி-
ருததி ்ே்்லக்ளயும் ்மற்பகாள்-
ேது ப்ா்டரபாக இனங்கண்டது்டன்,  
அ்ன் அ்மவி்டங்க்ளயும் பார-
்ேயிடடு க்லநது்ரயாடிய்ாக 
உப்புககாச்சிமடு  மீள் குடி்யற்்ற 
அபிவிருததிச் ெங்கததின் பெய்லாளர 
எம்.ஏ.அன்ேர ெ்ாத  ப்ரிவித்ார.

கிராம அபிவிருத்தி ்கட்டடம் திறப்பு  
நிருபர மணடூர குறூப்   

ஏ்றாவூர- 6 கிராமத-
தில 2020 ெப்பரிகம 
்ே்்லததிட்டததின் 
கீழ் 2 மிலலியன் ரூபா 
நிதி ஒதுககீடடில கடடி 
முடிககப்பட்ட ெங்கக-
கட்ட்ட தி்றப்பு விழா 
நி்ல்ாரிப் பிரிவின் ெப்-
பரிகம குழுத ்்்லேர 
ஆர. றிகனாஸ ்்்ல-
்மயில இ்டம்பபற்்றது.  

இந நிகழ்வில ஏ்றாவூர நகர 
பிர்்ெ பெய்லாளர திருமதி நிஹாரா 
பமௌஜுத பிர்ம அதிதியாகவும், 
ஏ்றாவூர சுகா்ார ்ேததிய அதிகாரி 
்டாக்டர ஷொபிரா ேஸீம், ஏ்றாவூர 
நகர பெய்லக உ்வி திட்டமி்டல 
பணிப்பாளர சிஹான் ஆகி்யார 
சி்றப்பு அதிதிகளாகவும்  

க்லநதுபகாணடு மககள் பாே -
்னககாக இககட்ட்டத்் தி்றநது 

்ேத்னர.   
குறித் கட்ட்டததில கிராம 

்ெேகர பிரிவு, அபிவிருததி உததி-
்யாகத்ர பிரிவு, ெமுரததி உததி்யா -
கத்ர பிரிவு மற்றும் சுகா்ார பரி்ொ-
்கர, குடும்ப ந்ல உததி்யாகத்ர 
பிரிவு ஆகிய அலுே்லக பிரிவுகள் 
இயங்கவுள்ள்னால பபாது மககள் 
அலுே்லக பெயற்பாடுக்ள ஒ்ர 
இ்டததில இ்லகுோக பபற்றுக-
பகாள்ள்லாம் என்பதும் குறிப்பி்டத-
்ககது.  

பயங்கரொத தளட சட்டத்ளத நீககுமாறு
்கல்முளை மாந்கர சளபயில் பிவரரளண 

கலமு்ன வி்ெ்ட நிருபர

இ்லங்்கயில  க்டந் 40 ேரு்டங் -
களுககு ்ம்லாக அமுலிலுள்ள பயங் -
கரோ் ்்்டச் ெட்டத்்  நீககக 
்காரி  கலமு்ன மாநகர ெ்பயில 
பி்ரர்ண நி்்ற்ேற்்றப்படடுள்-
ளது. கலமு்ன  மாநகர ெ்பயின் 
47ஆேது மா்ாந் பபாதுச் ெ்ப 
அமரவு மாநகர மு்லேர  ஏ.எம்.
்றகீப் ்்்ல்மயில திங்கடகிழ்ம 
(28)  இ்டம்பபற்்ற்பா்் இப்பி்ர-
ர்ண நி்்ற்ேற்்றப்பட்டது.

இப்பி்ரர்ண்ய  மாநகர 
ெ்பயின் ்மிழ் ்்சியக கூட்ட-
்மப்பு உறுப்பினரான பஹன்றி 
ம்கநதிரன்  ெமரப்பிததிருந்ார. 
இ்்ன முஸ்லம் காங்கிரஸ உறுப்பி -
னரான  ஆரிகா காரியப்பர ேழிபமா-
ழிந்ார.

இ்்யடுதது மாநகர  மு்லேர 
உடப்ட உறுப்பினரகள் ப்லரும் 

பயங்கரோ் ்்்டச் ெட்டம் இரத -
துச்  பெய்யப்ப்ட ்ேணடிய்ன் அே -
சியத்் ேலியுறுததி கருதது்ரத் -
னர. 

பயங்கரோ் ்்்டச்ெட்டத்் 
பயன்படுததி எவ்வி் குற்்றமும் 
இ்ழககா் அப்பாவி  ்மிழ், 
முஸலிம் இ்ளஞரகளும் புததிஜீவி-
களும் ்கது பெய்யப்படடு,  ேரு்டக 
கணககில ்டுதது ்ேககப்படடு, 
துன்புறுத்ப்படுகின்்றனர என  
இ்ன்்பாது அேரகளினால சுடடிக-
காட்டப்பட்டது.

அ்்்ே்ள, ஸ்ரீ்லங்கா  முஸலிம் 
காங்கிரஸ உறுப்பினர எம்.எஸ.எம்.
நி்ார இப்பி்ரர்ணககு எதிராக  
கருததுத ப்ரிவித் நி்்லயில, 
ெ்பககு ெமுகமளிததிருந் ஏ்னய 
அ்னதது  உறுப்பினரகளினதும் 
ஆ்ரவு்டன் பி்ரர்ண ஏகமன்ாக 
நி்்ற்ேற்்றப்பட்டது.

கல்முமை ததற்கு சுகாதார மைத்திய அதிகாரி பிரிவுக்குட்பட்ட நற்பிட -
டிமுமை அல் அக்்ா மத்திய கல்லூரியில்  தெவைாய்க்கிழமம  (01)  
ம்ப்ர் தடுப்பூசி  ஏற்்றப்்படுைமத ்ப்டத்தில் காணலாம்.   
                          ்ப்டம்: நற்பிடடிமுமை திைகரன் நிரு்பர்

இலஙமக ொரணர் ெஙகத்தின் பிரதி பிரதம ொரணர் ஆமணயாளராக ஜைாதி்பதியிைால் 
நியமிக்கப்்பட்ட எம்.எப்.எஸ்.முஹீடம்ட ்பாராடடி மை.எம்.எம்.ஏ.அமமப்பிைால், அதன் 
தமலைர் ெஹீட எம். றிஸ்மி தமலமமயிலாை குழுவிைர் திஙகடகிழமம (28) நிமைவுச்-
சின்ைம் ைழஙகுைமதக் காணலாம்.   ்ப்டம்: ்பாலமுமை திைகரன் நிரு்பர்

அறுெளட இயந்திரத்திற்்காை
்கட்டணம் அதி்கரிப்பு
்்ாப்பூர குறூப் நிருபர

்்ாப்பூர கமந்ல ்ெ்ே நி்்ல-
யததிற்குடபட்ட பிர்்ெங்களில 
்மற் பகாள்ளப்பட்ட பபரும்-
்பாக  பநல அறுே்்ட ஆரம்ப-
மாகியுள்ள நி்்லயில, க்டந்  
சி்ல நாடகளாக இப்பிர்்ெததில 
டீெல  ்டடுப்பாடு  காரணமாக 
அறுே்்ட இயநதிர  உரி்மயா-
ளரகள் கட்டணத்் அதிகரிததுள்-
ள்ாக விேொயிகள் விெனம்  ப்ரி-
விககின்்றனர.

ஒரு  மா்ததிற்கு முன்னர 
ஏககர  ஒன்றுககு 6000 ரூபா்ே  
பகாடுத்  நி்்லயில, ்ற்்பாது 
9000 ரூபா   பகாடுதது அறுே்்ட  

பெய்ே்ால அதிக நட்டத்் எதிர 
்நாகக ்நரிடுே்ாகவும், வி்ளச்-
ெல ஏககருககு  20 மூட்்டகளுக-
கும் கு்்றோக்ே கி்்டப்ப்ாக-
வும் கே்்ல ப்ரிவிககின்்றனர.

அது  மடடுமன்றி ேயல உரி்ம-
யாளரகளி்ட்ம டீெ்்ல பபற்று-
ேருமாறும் அறுே்்ட  இயநதிர   
உரி்மயாளரகள் ப்ரிவிப்ப்ால,    
்்ாப்பூர பிர்்ெததிலிருநது ப்ல  
கி்்லாமீற்்றர ப்ா்்லவிலுள்ள 
மூதூர மற்றும் ்ெருநுேர பிர-
்்ெங்களுககுச்  பென்று   டீெல 
பபறுே்ற்காக சிரமப்படுே்ாக   
விேொயிகள் விெனம் ப்ரிவிக-
கின்்றனர.

இராஜாஙக அமமச்ெர் வியாழழந்திரனிைால் ைழஙகி மைப்பு  

்கல்குொரி அளமப்பளத எதிரத்து
தாண்டியடியில் ஆரப்பாட்டம்

புதிய பிரவதச 
வசயலாைர நியமைம்

்்ாப்பூர குறூப் நிருபர

திரு்காணம்்ல  பேருகல 
பிர்்ெ பெய்லகததிற்கான புதிய 
பிர்்ெ பெய்லாளராக   எம்.ஏ. 
அனஸ   ்னது க்ட்மக்ள  உததி-
்யாகபூரேமாக  திங்கடகிழ்ம (28) 
பபாறுப்்பற்றுக பகாண்டார. 

பேருகல  பிர்்ெ பெய்லாளராக 
க்ட்மயாற்றிேந்  எம்.எச்.எம். 
கனி கிணணியா பிர்்ெ  பெய்லகத-
திற்கு பிர்்ெ பெய்லாளராக  இ்ட -
மாற்்றப்பட்ட்்  அடுதது, ஏற்பட்ட  
பேற்றி்டததிற்கு புதிய பிர்்ெ பெய-
்லாளராக  அனஸ நியமிககப்படடுள்-
ள்ம  குறிப்பி்டத்ககது.

குறுகிய  கா்லப்பகுதியினுள்  
பேருகல பிர்்ெததில பிர்்ெ 
பெய்லாளராக க்ட்மயாற்றிய கனி, 
பாரிய அபிவிருததி பணிக்ள முன் -
பனடுத்்மககு இப்பிர்்ெ  மககள் 
நன்றிக்ள ப்ரிவித்்்ாடு, புதிய 
பிர்்ெ பெய்லாள்ர ேர்ேற்்ற்ம  
குறிப்பி்டத்ககது.

்காத்தான்குடி மாஹிருககு
ஜைாதிபதியால் பாராட்டு 
புதிய காத்ான்குடி தினகரன் 
நிருபர

இ்லங்்கயின்  74ேது 
சு்நதிரதினத்் சித்ரிக -
கும் ே்கயி்லான ஓவி-
யத்்  தி்ற்மயாக  ே்ரந-
்்மககாக காத்ான்குடி 
்யச்- ்ெரந் ஓவியச்சு்டர 
முஹம்மட மாஹிர, ஜனாதி -
பதி ்காட்டாபய ராஜபக்ஷ -
வினால பாராடடு ொன்றி்ழ்  பபற்றுள்ளார.  

ஆரடடிஸ மாஹிர என காத்ான்குடி பிர்்ெ மக -
களால  அ்ழககப்படும் இேர, இ்ற்கு முன்னரும் 
இவ்ோ்றான ்்சிய முககியததுேம்  ோய்ந் ப்ல 
சிததிரங்க்ள ே்ரநது முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் 
ப்லரினதும்,  அ்மச்ெரகளினதும் பாராடடுகக்ள 
பபற்றுள்ள்்ாடு, மாேட்ட ரீதியான  சிததிரம் 
மற்றும் ்கப்பணிக கணகாடசிகளிலும் ்மது ஓவி-
யங்க்ளயும்  ்கப்பணிப் பபாருடக்ளயும் காட -
சிப்படுததி ப்ல ொன்றி்ழ்க்ள பபற்றுள்ளார.  



(பேருவளை விபேட நிருேர்)   

பேருவளை, காலி வீதி ஹெட்-
டிமுல்ல ேந்தியில சுமார் 26 பகாடி 
ரூோ ஹே்லவில அளமககபேட்டுளை 

புட்ேல (Futsal) விளையாட்டுத்தி-
டல மற்றும் பூபகா ஸிடி (Burgo 
City) ேலவளக உணவகம் எதிர்வ-
ரும் 5 ஆம் திகதி ேனிககிழளம பிற்-
ேகல 4 மணிககு உத்திபயாகபூர்வ-

மாக திறந்து ளவககபேடவுளைது.    
பிரே்ல ஹ�ாழி்லதிேரும், ேமூக பேவ-
கருமான ோஹிம் �ாலிபின் நிதியு�-
வியில அளமககபேட்டுளை இ�ளன 
இராஜாஙக அளமசேர் பியல நிோந்� 

டி சிலவா பிர�ம அதிதியாக க்லந்து-
ஹகாண்டு திறந்து ளவபோர்.   

ோராளுமன்ற உறுபபினர் மர்ஜான் 
ேளீல, பேருவளை நகர பி�ா 
மஸாஹிம் முெம்மத் உட்ேட 

பிரப�ே அரசியல பிரமுகர்கள, ஊர் 
முககியஸ�ர்கள ே்லரும் விழாவில 
க்லந்துஹகாளவர்.    சுமார் 67 பேர்ச 
நி்லபேரபபில நவீன வேதிகளுடன் 
புட்ேல விளையாட்டுத் திடல அளமக-
கபேட்டுளைளம குறிபபிடத்�க-
கது.    உள�பேந்�ாட்டம், கிரிஹகட், 
ஹேட்மின்டன், வள்லபேந்�ாட்டம், 
பிலியட் ஆகிய விளையாட்டுககளுக-
காக வேதிகளும் இஙகு பமற்ஹகாள-
ைபேட்டுளைன.   இஙகு பிரப�ேத்ள� 
பேர்ந்� 22 இளைஞர் யுவதிகளுககும் 
ஹ�ாழில வாய்பபுகளும் வழஙகபேட்-
டுளைன. தினமும் காள்ல 7 மணிமு-
�ல மறுநாள அதிகாள்ல 2 மணிவளர 
இ�ளன ேயன்ேடுத்� வாய்பபுகள 
வழஙகபேட்டுளை�ாகவும் ஏற்ோட்-
டாைர் ஹ�ரிவித்�ார்.   
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யான் ஒய பகுதியில்;

பெறுமதிமிக்க மரங்கள்
பெட்டி அழிப்பு  
அநுரா�புரம் பமற்கு தினகரன் நிருேர்

யான் ஒய ேகுதியில நான்கு ளமல-
களுககு அபோல அளமந்துளை 
வனத்தில ஹேறுமதிமிகக மரஙகள 
ஹவட்டபேட்டு ஹகாழும்பு பிரப�ேத்-
திற்கு எடுத்துச ஹேல்லபேடுவ�ாக 
கபுஹகால்லாவ ஹோலிஸார் ஹ�ரி -
வித்�னர்.

கடந்� 26ஆம் திகதி  ஹோலிோர் 
பமற்ஹகாண்ட சுற்றிவளைபபின் 
போது குறித்� �கவல ஹவளிசேத் -
திற்கு வந்துளைதுடன் அஙகு ஹவட்-
டபேட்ட மரஙகள அரியபேட்டு 
ஹகாண்டிருந்� போது இரு ேந்ப�க 
நேர்களை  ளகது ஹேய்துளைனர்.

ளகது ஹேய்யபேட்டுளை ேந்ப�க 
நேர்கள கபுஹகால்லாவ, துனு -
வத்ப�கம ேகுதிளயச பேர்ந்� 30 
மற்றும் 34 வயது உளடயவர்கைா -
வர்.

ஹோலிஸார் சுற்றிவளைபளே 
பமற்ஹகாண்டிருந்� பவளையில 
ேந்ப�க நேர்கள ஹேறுமதிமிகக 
மரஙகளை ஹவட்டி அரிந்து ஹகாண் -
டிருந்��ாக ஹ�ரிவித்�னர்.

�ற்போது யான் ஒய ஆற்றில நீர் 
வற்றி வனபேகுதி சிறிய தீவுகைாக 
அளமந்துளை�ாக ஹோலிஸார் 
ஹ�ரிவித்�னர்.இஙகு கருஙகாலி,  
முதிளர மற்றும் ேம்மை  உளளிட்ட 
ஹேறுமதிமிகக மரஙகள ஹவட்டப -
ேட்டு வியாோரிகளினால நாடைா -
விய ரீதியில விநிபயாகித்து வருவ -
�ாக ஹோலிஸார் ஹ�ரிவித்�னர்.

ளகது ஹேய்யபேடும் போது 
ேந்ப�க நேர்களிடமிருந்து ஒரு 
இ்லட்ேம் ரூோ ஹேறுமதிமிகக 
கருஙகாலி ே்லளககளையும்   மரங -
களை அரிவ�ற்கு ேயன்ேடுத்திய 
இயந்திரஙகளையும் ஹோலிோர்  
ளகபேற்றியுளைனர்.

புத்தளததில் 'முல்்லைததீவு மு்தல் 
புத்தளம் வ்ை...' நூல் வவளியீடு 

கற்பிட்டி தினகரன் விபேட நிருேர்

முலள்லத்தீளவச பேர்ந்� ேமூக 
ஆர்வ்லர் முஸ�ோ மன்ஸஸூர் 
எழுதிய "முலள்லத்தீவு மு�ல புத்� -
ைம் வளர தீனுளடயானின் அனுேவ 
ேகிர்வு" எனும் நூல ஹவளியீட்டு 
விழா  (27) புத்�ைம் ஹேருககுவற்-
றான் முஸலிம் மகா வித்தியா்லய 
மண்டேத்தில நளடஹேற்றது.

ஹேருககுவற்றான் இளைஞர் 
அளமபபினர் இந்� நூல ஹவளி-
யீட்டு விழாளவ ஏற்ோடு ஹேய்திருந்-
�னர்.

அகி்ல இ்லஙளக ஜம்இய்யதுல 
உ்லமாவின் புத்�ைம் கிளை �ள்ல-
வரும், புத்�ைம் காசிமிய்யா அரபுக 
கலலூரி அதிேருமான அஷஹேய்க 
அபதுல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம் 
(ம�னி) �ள்லளமயில நளடஹேற்ற 
நிகழ்வில அதிேர்கள, ஆசிரியர்கள, 
ஹ�ாழி்லதிேர்கள, உ்லமாககள, 
மஸஜித் நிர்வாகிகள, ேமூக ஆர்வ-

்லர்கள என ே்லரும் க்லந்துஹகாண்-
டனர்.

இ�ன்போது, அஷஹேய்க எம்.
ஐ.ளகஸர்கான் (கபூரி) ஆசிரியர் 
வரபவற்புளரளய நிகழ்த்தியது-
டன், நூலின் ஹவளியீட்டு உளரளய 
கவிஞர் முலள்ல முஸரிோவும், 
வாழ்த்துளரளய  புத்�ைம் மன்ோ-
உல ஸாலிொத் ஹேண்கள அரபுக 
கலலூரி அதிேர் அஷஹேய்க எம்.
எம்.எம்.ரியாஸஸூம் (ப�வேந்தி), 
கருத்துளரளய ோமஸ்ரீ அஷஹேய்க 
அபதுல ேத்�ாரும் (ம�னி) , நூ்லாய் -
வுளரளய திலள்லயடி முஸலிம் 
மொ வித்தியா்லய அதிேரும், கவி-
ஞருமான ொஜா அ்லாவுதீனும், 
ஏற்புளரளய நூ்லாசிரியரும் நிகழ்த் -
தினர்.

நூலின் மு�ல பிரதிளய பிரே்ல 
ஹ�ாழி்லதிேர் எம்.ஐ.எம்.நயீம் ஹேற்-
றுகஹகாண்டதுடன், நூ்லாசிரியர் 
ஹோன்னாளட போர்த்தியும் ஹகௌர-
விககபேட்டளம குறிபபிடத்�ககது.

மாத்த்ை மாவட்டததில் 10 ்ைதவ்தாழில்
பேட்்டைள் நிரமாணிகை ைலைந்து்ையா்டல்

(ஹவலிகம தினகரன் நிருேர்)

நிதி அளமசேர் ேசில ராஜேக்ஷவின் 
ஹேயற்திட்டத்திற்களமய, மாத்�ளற 
மாவட்டத்தில 10 நடுத்�ர ளகத்ஹ�ா-
ழில பேட்ளடகளை  அளமபே�ற்-

கான க்லந்துளரயாடல  மாத்�ளற 
மாவட்ட ஹேய்லகத்தில அண்ளம-
யில நளடஹேற்றது.  மாத்�ளற 
மாவட்ட ோராளுமன்ற உறுபபின -
ரும், மாத்�ளற மாவட்ட அபிவிருத்-
திக குழுத் �ள்லவருமான நிபுண 

ரணவக �ள்லளமயில நளடஹேற்ற 
இகக்லந்துளரயாடலில  மாத்�ளற 
மாவட்டத்திலுளை பிரப�ே ஹேய-
்லாைர்கள, கலவிப ேணிபோைர்கள 
உட்ேட முககிய ே்லரும் க்லந்து-
ஹகாண்டனர்.

நீைா்டச் வெனை நேர 
மின்னல் ்தாககி 
உயிரிழப்பு
(ெம்ோந்ப�ாட்ளட குறூப நிருேர்

வ்லஸமுலள்ல முரு�ஹவ்ல 
நீர்த்ப�ககத்தில நீராடுவ�ற்குச 
ஹேன்ற நேஹராருவர் மின்னல 
�ாககி உயிரிழந்துளை�ாக வ்லஸ -
முலள்ல ஹோலிஸார் பநற்று 
(01)  ஹ�ரிவித்�னர். 

மளழ மற்றும் இடி மின்னலு -
டன் கூடிய கா்லநிள்ல நி்லவி -
யபோது முரு�ஹவ்ல நீர்த்ப�க -
கத்திற்கு நீராடுவ�ற்கு ஹேன்ற 
வ்லஸமுலள்ல போஹவ்ல 
வடககு பிரப�ேத்ள� வசிபபி -
டமாகக ஹகாண்ட பெமந்� 
ேண்டார எனும் 48 வயது 
மூன்று குழந்ள�களின் �ந்ள�பய 
இவவாறு உயிரிழந்துளைார். 
ஹோலிஸார் மரணம் ஹ�ாடர்ோக 
விோரளணகளை முன்ஹனடுத்து 
வருகின்றனர்.

வாை்ன விேததுைளில்
ஏழு பேர மைணம்   
(கலபநவ தினகரன் விபேட 
நிருேர்)  

அநுரா�புரம் மாவட்டத்தில 
கடந்� ஹேபரவரி மா�த்தில 
இடம்ஹேற்ற ஏழு வாகன விேத் -
துககளில ஏழு பேர் மரணம -
ளடந்துளை�ாக அநுரா�புரம் 
பகாட்டத்திற்கு ஹோறுபோன 
பமாட்டார் போககுவரத்து 
ஹோலிஸ ஹோறுபேதிகாரி எம்.
ஹமாகம்மட் நியாஸ ஹ�ரிவித் -
�ார்.  

இந்� விேத்துககள கலபநவ, 
எபோவ்ல, ஹநாசசியாகம, திறப -
ேளன, மடாடுகம, அநுரா�புரம் 
ஆகிய ஹோலிஸ பிரிவுகளில 
இடம்ஹேற்றுளை�ாகவும் அவர் 
பமலும் ஹ�ரிவித்�ார்.  

பேருவ்ளயில் ரூ. 26 பைாடி வெலைவில் புடெல் மற்றும் பூபைா ஸிடி திைப்பு விழா   
பிரதம அதிதியாக இராஜாஙக அமமச்்சர் பியல் நி்சாநத பங்கற்பு   

வ்தாழில் முயற்சியாளரை்ள
ஊககுவிககும் பவ்லைததிட்டம் 
(கலபநவ தினகரன் விபேட நிருேர்)

அநுரா�புரம் மாவட்டத்தில 
3000 ஹ�ாழில முயற்சியாைர்களை 
ஊககுவிககும்  பவள்லத்திட்டம் 
ஒன்றிளன (27)  இராஜாஙக அளமச-
ேர் துமிந்� திஸாநாயகக  ஆரம்பித்து 
ளவத்�ார்.  இ�ன் கீழ் அநுரா�புரம் 
மாவட்டத்தில உளை 2000 ஹேண் 
ஹ�ாழில முயற்சியாைர்களுககு 
ரூோ 25,000 நிதியு�வியும், அழகுக-
கள்ல மற்றும் ேலூன் வர்த்�கத்தில 
ஈடுேடும் 1000 நிரந்�ர ஹ�ாழில 
முளனபவாருககு 30,000 ரூோ 
ஹேறுமதியான அ�ற்கான  உேகர-
ணஙகளும் அளமசேரினால வழஙகி 
ளவககபேட்டன.   அழகு மற்றும் 
ேலூன் வணிகஙகளில சுயஹ�ாழில 
ஹேய்யும் ஹேண்கள மற்றும் ஹேண் 
ஹ�ாழில முளனபவாளர பமம்ேடுத்-
துவள� இது பநாககமாகக ஹகாண்-
டுளைளம குறிபபிடத்�ககது.

மாததமை மாவட்ட அமபஙகஙமக ்காரமை பிர்த்ச ச்சயலக பிரிவின் பள்ைசதன்்ன ச்சடடித்தாட்ட ஸ்ரீ காமன் ்காவிலின் 
வரு்டாநத காமன் பண்டிமகயும இரவு பரிமதன் திருககல்யாணமும க்டநத 26ஆம திகதி இரவு முதல் அதிகாமல 5.30 மணிவமர 
இ்டமசபற்்றது.  பல்்வறு ்வ்டஙகள தரிககபபடடு காமர் தக்ன விழா இ்டமசபற்்ற்பாது பிடிககபபட்ட ப்டஙகமை காணலாம. 
 ப்டஙகள : உககுவமை வி்்ச்ட நிருபர்

புத்தளம் ொஹிைாவின 77வது 
வரு்டம் பூரததி விழா 
ேல்பவறு ை்லை நிைழ்வுைளு்டன நி்ைவு
புத்�ைம் தினகரன் நிருேர்)

புத்�ைம் ோஹிரா 
ப�சிய ோடோள்ல -
யின் ேளழய மாணவர் 
ேஙகத்தினால ஏற்ோடு 
ஹ ே ய் ய ப ே ட் டி ருந் � 
ோஹிராவின் 77 வது 
அகளவ தினம் மற்றும்  
விளையாட்டு போட்டிகள  உள -
ைடஙகிய "ZAHIRIAN GALA" 
நிகழ்வுகள கலலூரி அதிேர் ஐ.ஏ.
நஜீம் �ள்லளமயில அண்ளமயில 
ோடோள்ல  ளம�ானத்தில நளட -
ஹேற்றது. 

இரு தினஙகள  நளடஹேற்ற இந் -

நிகழ்வின் மு�ல நாள நிகழ்வில 
அதிதியாக புத்�ைம் நகர பி�ா எம்.
எஸ.எம்.ரபீககும், இரண்டாவது 
நாள நிகழ்வில அதிதிகைாக ோராளு -
மன்ற உறுபபினர்கைான அலி ேபரி 
ரஹீம் மற்றும் சிந்�க அமல மாயா -
துன்ன ஆகிபயார் க்லந்து ஹகாண்ட -
னர். 

மன்னார் மனாெட்்டத்தில்;

நெல் அறுவடை விவசாயிகளுக்கு  
விசசை திடைத்தில் எரிந�ாருள்  
(மன்னார் குறூப  நிருேர்)

மன்னார் மாவட்டத்தில �ற்போது 
ஹேரும்போக ஹநற்ஹேய்ளக 
அறுவளட இடம்ஹேற்று வருகின்ற 
நிள்லயில இச ேந்�ர்பேத்ள� ேயன்-
ேடுத்தி டீேல மற்றும் ஏளனய எரி -
ஹோருட்களை  பகன்களில ஹேற்றுக 
ஹ க ா ண் டு 
ஹ வ ளி யி ல 
அ தி கூ டி ய 
வி ள ்ல க கு 
வி ற் ே ள ன 
ஹ ே ய் ய ப -
ேட்டு வருகின்றளம குறித்து முளறப -
ோடுகள கிளடககப ஹேற்றுளை�ாக 
மன்னார் மாவட்ட அரோஙக அதிேர் 
திருமதி ஏ.ஸரான்லி டிஹமல ஹ�ரி-
வித்துளைார்.

அவர் பநற்று  (1) ஊடகஙகளுககு 
கருத்து ஹ�ரிவிகளகயிப்லபய அவர் 
பமற்கண்டவாறு ஹ�ரிவித்துளைார். 

மன்னார் மாவட்டத்தில �ற்போது 
ஹேரும்போக ஹநற்ஹேய்ளக 
அறுவளட இடம்ஹேற்று வருகின்ற 

நிள்லயில இச ேந்-
�ர்பேத்ள� ேயன்ே-

டுத்தி டீேள்ல பகன்களில ஹேற்றுக 
ஹகாண்டு ஹவளியில   ஹகாண்டு 
ஹேன்று 135 ரூோவிற்கு பமல 
விற்ேளன ஹேய்வ�ாக எமககு 
முளறபோடு கிளடககப ஹேற்றுள-
ைது.

இந்� நிள்லயில �ற்போது ஹநல 
அறுவளட ஹேய்ேவர்களுககு என 
மன்னார் மாவட்டத்தில எரிஹோ-
ருளை வழஙக விபேட நளடமுளற 
முன்ஹனடுககபேட்டுளைது. குறித்� 

பிரப�ேஙகளில விவோயிகள 
ஹேரும்போக ஹநல ஹேய்ளக அறு-
வளடயிளன பமற்ஹகாளை இருக-
கும் விவோய ஹேய்ளகயின் ஏககர் 
அைவிளன குறித்� ேகுதிககான கம 
வி�ாளன, விவோய அளமபபின் 
�ள்லவர் அல்லது ஹேய்லாைர் உறுதிப-
ேடுத்தி வழஙகுவ�ன் ஊடாக ஹநல 
அறுவளடளய பமற்ஹகாளை உளை 
விவோயிகள �மககு ப�ளவயான 
எரிஹோருளை ஹேற்றுக ஹகாளை 
முடியும். இவவிடயம் ஹ�ாடர்பில 
கமந்ல அபிவிருத்தி உ�வி ஆளண-
யாைர் உரிய அளமபபுககளுககு அறி-
வுறுத்�லகளை வழஙகியுளைார்.

எனபவ,  மககள நாட்டில ஏற்-
ேட்டுளை நிள்லளய கருத்தில 
ஹகாண்டு ஏற்கனபவ ஹநல அறுவ-
ளடளய பமற்ஹகாண்ட மன்னார் 
மாவட்ட விவோயிகள மீண்டும் எரி 
ஹோருட்களை ஹகாளவனவு ஹேய்து 
பேமிககாது, இச ஹேயற்ோட்டிற்கு 
ஒத்துளழபபு வழஙகுமாறு பகட்டுக 
ஹகாளைபேடுவ�ாக அவர் பமலும் 
ஹ�ரிவித்�ார். 

மன்்னார் மாவட்ட 
அர்சாஙக அதிபர் அறிவிபபு 

டிப்பர் – கார் நேருக்கு
நேர் ந�ாதி வி்பத்து;  
கிறிஸ்தவ �்தகுரு
ஸ்தலத்தில் ்பலி 
அநுரா�புரம் தினகரன் நிருேர்                  

அநுரா�புரம் _ திருபகாணமள்ல 
பிர�ான வீதியில டிபேர் வண்டிஹயான்-
றும் கார் ஒன்றும் பநருககு பநர் பமாதி 
இடம்ஹேற்ற பகார விேத்தில கிறிஸ-
�வ ோதிரிஹயாருவர் ேம்ேவ இடத்தி-
ப்லபய உயிரிழந்துளை�ாக ஹொரவ-
ஹோத்�ான ஹோலிஸார் ஹ�ரிவித்�னர்.

இசேம்ேவம் பநற்று (01 ) காள்ல 
9.15 மணியைவில அநுரா�புரம் 
திருபகாணமள்ல பிர�ான வீதியின் 
ஹொரவஹோத்�ான  மர�ன்கடவை 
ேகுதியில இடம்ஹேற்றுளை�ாக விோ-
ரளணகளை பமற்ஹகாண்டு வரும் 
ஹோலிஸார் ஹ�ரிவித்�னர். திருபகாண-
மள்ல, மத்திய வீதி அபயே ேகுதிளய 
பேர்ந்� 49 வயதுளடய கபணேபிளளை 
நித்திய�ாேன் எனபேடும் கிறிஸ�வ 
ப�வா்லயஹமான்றின் ோதிரி ஒருவபர 
உயிரிழந்துளைார் என்ேது ஹ�ரியவந்-
துளைது. ேம்ேவம் ேற்றி பமலும் ஹ�ரிய 
வருவ�ாவது, ேம்ேவத்தில உயிரிழந்� 
கிறிஸ�வ ோதிரி  வவுனியாவிலிருந்து 
ஹோந்� இடமான திருபகாணமள்லககு 
ஹேன்று ஹகாண்டிருககும் போது இவ-
வனர்த்�ம் இடம்ஹேற்றுளைளம 
ஹ�ரியவந்துளைது. ேம்ேவத்துடன் 
ஹ�ாடர்புளடய டிபேர் வண்டியின் 
ோரதி  ளகது ஹேய்யபேட்டுளைதுடன் 
பம்லதிக விோரளணகளை போககுவ-
ரத்து ஹோலிஸார் பமற்ஹகாண்டு வரு-
கின்றனர்.
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கூட்டு ஒப்பநதம்; 

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

மலையகத்தில் உள்ள அரசியல் 
மறறும் த�ொழிறேஙக �லைவர்கள அர-
சியலுககொக கூட்டு ஒபபந� விடயத்-
தில் இரட்லட சவடம் சபொடுகி்றொர்-
கள என ஸ்ரீ ைஙகொ சு�நதிரகட்சியின் 
நுவதரலியொ மொவட்ட அலமபபொ்ள-
ரும் மஸதகலியொ பிரச�ே ேலபயின் 
உப�லைவருமொன தபரியேொமி பிரதீ-
பன் குற்றஞேொட்டியுள்ளொர்.

ஹற்றனில் சேறறு (01) ேலடதபற்ற 
ஊடக ேநதிபபின் சபொச� அவர் 
இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.

அவர் அஙகு த�ொடர்நது கருத்து 
த�ரிவிகலகயில்,.. 

எஙகல்ள சபொன்்ற கட்சிகளும் 
கூட்டு ஒபபந�த்தில் லகசேொத்திடும் 
த�ொழிறேஙகஙகளும் இந� கூட்டு 
ஒபபந�ம் அவசியம் என்று வலியு-
றுத்திசனொம்.கூட்டு ஒபபந�த்தில் 
லகசேொதிடுவ�னொல் தபருநச�ொட்ட 
மககளுககு ச�லவயொன ேலுலககள 
உரிலமகள இரண்டு �ரபபுககும் 
இலடயில் ஒரு ஒபபந�மொக சிசேக 
பூர்வமொக �ொககல் தேயயபபடுகி்றது.
இந� ஒபபந�த்திலன மீறுகின்்ற 
பட்ேத்தில் த�ொழிைொ்ளர்கள ேட்டரீதி-

யொன ேடவடிகலககள முன்தனடுபப-
�றகு ேந�ர்பபம் அஙகு வழஙகபபட்-
டுள்ளது.

இந� கூட்டு ஒபபந�ம்  தபருந-
ச�ொட்ட மககளுககு ஒரு முட்டுகட்லட, 
தபருந ச�ொட்ட மககல்ள ேசுககின்்ற 
தேயபபொடு தபருநச�ொட்ட மககளின் 
உரிலமகள மழுஙகடிககபபடுகின்-
்றன. என்த்றல்ைொம் த�ரிவித்�ொர்கள. 
பொரொளுமன்்றத்திலும் இந� கூட்டு 
உடன்படிகலக �கர்த்த�றியபபட 
சவண்டும் என்று பை உறுபபினர்கள 
த�ரிவித்து வந�ொர்கள. அபசபொது 
இந� மககள த�ொடர்பொன விடயங-
கள அவர்களுலடய கண்ணுககுத் 
த�ரிவில்லை.

அ�றகு அடுத்� படியொக அரேேொர்-
பற்ற நிறுவனஙகளுடன் இலைநது 
ஆயிரம் ரூபொ ேம்ப்ள அதிகரிபபிலன 
சகொரி பல்சவறு சூழ்சசிகள தேய�ொர்-
கள.

ஆயிரம் ரூபொ ேம்ப்ளம் தபறறுக 
தகொடுககபபட்ட�ன் பின்னர் இந� 
கூட்டு ஒபபந�ம் �கர்த்�பபட்-
டது. அ�ன் பின்னர் இபசபொது 
இந� பொரிய அதேௌகரியஙகளுககு 
முகம் தகொடுத்து வருகி்றொர்கள.

அவர்களுககு கிலடகக சவண்டிய 
ேலுலககள இபசபொது மழுஙகடிக-
கபபட்டு வருகின்்றன.அதிக பட்ேம் 
ஆயிரம் ரூபொ ேம்ப்ள அதிகரிபபு  
கூட இபசபொது கிலடபபதில்லை.
இபசபொது மீண்டும் கூட்டு ஒபபந�ம் 
சவண்டும் என்கி்றொர்கள. 

மககளின் வியர்லவயிசை பிலழத்-
துள்ள நீஙகள இரட்லட சவடம் 
சபொடொது அலனவரும் ஒன்றி-
லைநது இந� பிரசசிலனககு தீர்வு 
கொணுவ�ன் மூைம் �ொன் மககளுககு 
ேன்லம தேயயைொம் என அவர் 
சமலும் த�ரிவித்�ொர்.

இறை சிந்தறை
முக்கியமாைது
ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

இன்று மககள ஆன்மிக சிந�-
லனயிலிருநது விைகி பல்சவறு 
தீய தேயல்களில் ஈடுபட்டு வருவ -
�னொல் உைகில் மககள பல்சவறு 
துன்பஙகளுககு ஆ்ளொகிவருகின்்ற-
னர்.கலியுகத்தில் இன்றுள்ளவர்க-
ளின் தீய தேயல்கள அதிகரித்துள்ள-
�ன் கொரைமொகசவ இன்று சுனொமி 
சபொன்்ற சபரழிவுகள ஏறபட்டுள-
்ளன மககள நிம்மதியின்றி அஙகு -

மிஙகும் அலைநது திரிககின்்றனர் 
என்று ஹற்றன் லிஙகேகர் ஸ்ரீ ரொஜரொ-
சஜஸவர ஆசசிரமத்தின் பிர�மகுரு 
கைபதி சயொகி த�ரிவித்துள்ளொர்.  

த�ொடர்நது சபசிய அவர்.,...  
இன்றுள்ள இல்ளஞர்கள சுக -

சபொகஙகளுககும் அறபதேொறப 
வொழ்கலக முல்றககும் அடிபணிநது 
தேயல்படுவ�னொல் இன்று அேொவ-
சியமொன தேயறபொடுகள இடம்தப -
றுகின்்றன.ஆபத்து எம்லம ச�டிவ-
ருவ�றகும் இது�ொன் கொரைமொக 

இருநதுள்ளன. எனசவ இந� கலியு-
கத்திலன கடபப�றகு இல்ற பகதி 
இன்றியலமயொ�து.   

மகொசிவரொத்திரி தினத்திலன முன் -
னிட்டு ஹற்றன் தரொத்�ஸ லிஙகே-
கர் ஸ்ரீ ரொஜரொசஜஸவர ஆையத்தில் 
சேறறு (01) கொலை ஆறுமணி மு�ல் 
பகல் 12 வலர பொைொபிசேகம் ேலட-
தபற்றது.  

இந� பொைொபிசேகத்திலன 
த�ொடர்நது சிவரொத்திரியிலன முன்-
னிட்டு லிஙசகஸவர தபருமொனுககு 
ேொன்கு ேொமமும் பொல், ச�ன், தேய, 
எண்தைய மறறும் திரவிய அபிசே-
கஙகளும் அைஙகொர பூலஜகளும் 
ேலடதபற்றன.    

துன்்பங்களிலிருநது விடு்பட   

ஹற்றன் லிங்கந்கர் ஸ்ரீ ராஜராஜஜஸ்வர ஆச்சிரமத்தின் பிரதமகுரு  

ஸ்ரீல.சு.்க நு்வரரலியா மா்வட்ட அமமப்பாளர் பிரதீ்பன்

அரசியல், த�ொழிற்சங்க �லைவர்கள் 
அரசியலுக்கொ்க இரடலடை வவடைம்

 ப�ாற்தப்�ாருளுடன்
17 இறைஞர்கள் ற்கது

மஸதகலியொ தினகரன் விசேட 
நிருபர்.

சிவதனொளிபொ�மலை பொத்திலர-
யில் கடந� இரண்டு ேொட்க்ளொக 
சபொல�தபொருளுடன் 17 இல்ளஞர் -
கள லகது தேயயபபட்டுள்ளனர்.

கினிகத்ச�ன, ஹற்றன் வழிசய  
வரும் யொத்திரிகர்கள சேொட்டன் 
தியகை பகுதியிலும், கினிகத்ச�ன 
கலுகை ேநதியிலும் வீதித் �லட-
யிட்டு சமொபப ேொய மூைம் சேொ�லன 
சமற தகொண்ட சபொது 17 இல்ளஞர்-
கள லகது தேயயபபட்டுள்ளனர் என 
ஹற்றன் வைய சபொல�தபொருள 

�டுபபு அதிகொரி பி. சஜ. பி .ஆர்.
பிசரமைொல் த�ரிவித்�ொர்.  லகது 
தேயயபட்டவர்கள 19 வயது மு�ல் 
25 வயது இல்ளஞர்கள எனவும் 
இவர்கள அலனவரும் ஹற்றன் நீதி -
மன்்றத்தில் ஆஜர் படுத்�பபட்ட�ொக 
அந� அதிகொரி த�ரிவித்�ொர். 

இந� சவலை மவுேொகை நீர் ச�க -
கத்தின் அருசக மஸதகலியொ தபொலி-
ேொரும் சேொ�லன சமறதகொண்டு 
வருகின்்றனர்.சேொட்டன் தபொலிேொர் 
விமைசுசரநதிர நீர் ச�ககத்தின் 
அருசக சேொ�லன சமற தகொண்டு 
வருகின்்றனர். 

இனமுறு்கல்கமள 
தவிர்ப்பது 
ரதாடர்்பான ரெயலமர்வு
அககு்றலை குறூப நிருபர்

எதிர்கொைத்தில் இனமுறுகள -
கல்ள  கண்டி மொவட்டம் மறறும் 
மலையகப பிரச�ேஙகளில் 
�விர்நது தகொளவது த�ொடர்பொன 
தேயைமர்வு ஒன்ல்ற  ச�சிய 
ேமொ�ொன ேலப கண்டியில் சேறறு 
ஒழுஙகு தேயதிருந�து. 

கண்டி மொவட்ட ேர்வம� 
அலமபபு அஙகத்�வர்கள இதில் 
கைநது தகொண்டனர். 

க ண்டி மொவட்டத்தில் திகலன 
மறறும் த�ல்த�னிய பிரச� -
ேஙகள இவவொ்றொன பிரசசி -
லன களுககு முககிய இடமொக 
இ ருபப�ொக இனம் கொைபபட் -
டுள்ள�ொகவும் அது த�ொடர்பொக 
ேகவொழ்வு, ேசகொ�ரத்துவத்ல� 
ஏறபடுத்தும் நிகழ்வுகல்ள 
ேடத்துவ�றகும் முயறசிகல்ள 
சமறதகொள்ள உள்ள�ொக ச�சிய 
ேமொ�ொன ேலபயின் தேயறதிட்ட 
அதிகொரி ேமன் தேனவிரட்ன 
த�ரிவித்�ொர்.

எதிர்கொைத்தில் கடந� கொைங -
கள சபொன்்ற நிலைலமகள 
ஏறபட இடமளிககக கூடொது 
என்றும் அவர் த�ரிவித்�ொர். 

மறைய்க �குதி ந்கரங்களிலும் 
டீசல் ்தட்டுப�ாடு

ஹ்றன் விசேட நிருபர்

ேொட்டில் ஏறபட்டுள்ள எரிதபொருள 
�ட்டுபபொட்டிலனயடுத்து மலைய-
கத்தில் உள்ள எரிதபொருள நிரபபு 
நிலையஙகளிலும் தபரும் டீேல் �ட்-
டுபபொடு நிைவுகி்றது.

இந� எரிதபொருள �ட்டுபபொட்-
டிலன த�ொடர்நது இைஙலக தபற-
ச்றொலிய கூட்டுத்�ொபன எரிதபொருள 
நிரபபு நிலையஙகளிலும்,இநதிய எரி-
தபொருள நிரபபு நிலையஙகளிலும் 
நீண்ட கிவ வரிலே கொைபபட்டன. 
இ�னொல் வீதியில் ஒரு சிை இடஙக-
ளில் வொகன தேரிேலும் ஏறபட்டன.

தபொது சபொககுவரத்து சேலவயில் 

ஈடுபட்டுள்ள ஒரு சிை �னியொர் 
பஸகள டீேல் இல்ைொ��ன் கொர-
ைமொக இலட ேடுவில் நிறுத்�ப-
பட்ட�னொல் பயணிகள தபரும் 
சிரமஙகளுககு முகம் தகொடுத்�னர். 
எரிதபொருள நிரபபு நிலையஙகளில் 
டீேலிலன தபறுவ�றகொக ேடத்து-
னர்கள மறறும் ேொரதிகள தகொளக-
ைன்களுடன் நின்்ற சபொதிலும் டீேல் 
முடிநது விட்ட�னொல் ஏமொற்றத்-
துடன் திருபபுகின்்றனர். எனினும் 
நீண்ட சேரம் வலர வொகன த�ொடர் 
அணி அகற்றபபடொமல் டீேலுக-
கொக நின்றிருந�லமயும் குறிபபிடத்-
�ககது.

நுவதரலியொவில் 
்கலடை உரிலையொளர
மீது �ொககு�ல்

நுவதரலியொ தபொலிஸ பிறிவிறகுட்-
பட்ட நுவதரலியொ களுகலை பிரச�த்-
தில் சேறறு முன்தினம் இரவு வியொபொர 
நிலையதமொன்றில் உரிலமயொ்ளலர 
அச� வியொபொர நிலையத்தில் த�ொழில் 
புரிந� ஒருவரொல் கத்தியொல் தவட்டி 
கடும் கொயபபடுத்திய ேம்பவம் பதிவொ-
கியுள்ள�ொக நுவதரலியொ தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர் .   சேறறு முன்தினம் 
மொலை வியொபொரம் முடிநது வீடு திரும்-
பும் சபொது வியொபொர நிலையத்தின் 
உரிலமயொ்ளருககும் த�ொழிைொளிககும் 
இலடயில் வொய �ர்ககம் ஏறபட்டு 
பின்னர் அது லக கைபபொக மொறியதில் 
கத்திககுத்து ேம்பவம் ேடநதுள்ளது.  

ேநச�க ேபர் த�ொழில் புரிநது வந� 
25 வயது மதிககத்�கக ேபர் எனவும் 
வியொபொர நிலையத்தின் உரிலமயொ்ளர் 
50 வயதுலடய 3 பிளல்ளகளின் �நல� 
எனவும் த�ரியவநதுள்ளது. ேம்பவத்-
தில் கொயமலடந� வியொபொர நிலைய 
உரிலமயொ்ளர் நுவதரலியொ மொவட்ட 
தபொது லவத்தியேொலையில் அனுமதிக-
கபபட்டு அதி தீவிர சிகிசலே பிரிவில் 
அனுமதிககபபட்டுள்ளொர் என நுவதர-
லியொ தபொலிஸ நிலைய தபொறுபபதி-
கொரி ஏச. சக.பிரமைொல் த�ரிவித்�ொர்    

்கண்டியில் �னியொர வகுப்பு ைொணவர்களுககு   
வ�ொல�ப்த�ொருட்கள் விற�லை  

எம்.ஏ.அமீனுல்ைொ  

கண்டியில் �னியொர் 
வ கு ப பு க ளு க கு ச 
தேல்லும் பொடேொலை 
ம ொ ை வ ர் க ல ்ள 
இைககு லவத்து, 
சபொல�ப தபொருட் -
கல்ள விறபலன 
தேயது வந� மருநதுக 
கலடதயொன்றின் உரி -
லமயொ்ளர் ஒருவலர 
கண்டி பிரச�ே சபொல� 
குற்றத் �டுபபு பிரிவின் 
அதிகொரிகள குழு லகது 
தேயதுள்ளது.  

கண்டி வில்லியம் சகொபல்ைொவ 
மொவத்ல�யில் உள்ள மருநதுக கலட-
தயொன்றின் உரிலமயொ்ளரிடமிருநது 
3000 ஆயிரம் சபொல�ப தபககட்டு-
களும் மறறும் 7 கிரொம் தஹசரொயின் 
என்பன லகபபற்றபபட்டுள்ளன.  

மருநதுக கலடயில் மொைவர்க-
ளுககு சபொல�ப தபொருள விறபலன 
தேயயபபடுகின்்றலம த�ொடர்பில் 
அதிபர் உளளிடட பொடேொலை 
ேமூகம் 13 மனுககல்ள தபொலிஸொரி-
டம் லகயளித்துள்ளனர் என ஊழல் 
ஒழிபபு பிரிவின் தபொறுபபதிகொரி 
பிர�ொன தபொலிஸ பரிசேொ�கர் 
பநதுை வி�ொனகமசக த�ரிவித்துள-
்ளொர்.  

ேம்பவம் த�ொடர்பில் சமலும் 
த�ரியவருவ�ொவது,   ேநச�க ேப-
ரிடம் இருநது சபொல�பதபொருள 
தகொளவனவு தேயவ�றகு இரகசி -

யப புைனொயவுப பிரிவினர் மருநதுக 
கலடககுச தேன்்ற சபொது ேநச�க 
ேபர் சபொல�ப தபொருட்கல்ள அஙகு 
விறபலன தேயயொமல் பைத்ல�ப 
தபறறுகதகொண்ட பின்னர் த�ொலை-
சபசியில் த�ொடர்பு தகொண்டு சவறு 
இடத்தில் தகொளவனவு தேய�வர்க-
ளிடம் ஒபபலடத்துள்ளொர் எனவும் 
த�ரியவருகி்றது. 

இ�ன்கொரைமொக அவலர 
சபொல�பதபொருளுடன் லகது 
தேயவது கடினமொக இருந��ொக-
வும், சுமொர் மூன்று மொ�ஙக்ளொக 
சமறதகொள்ளபபட்ட ேடவடிகலக-
யின் பின்னசர ேநச�க ேபர் கண்டி, 
த�ொடஙவை பிரச�ேத்தில் லவத்து 
லகது தேயயபபட்ட�ொகவும், 
அவரது உள்ளொலடயில் மல்றத்து 
லவககபபட்டிருந� 07 கிரொம் 
சபொல�பதபொருளும் பைமும் 
கண்டுபிடிககபபட்டுள்ள�ொகவும் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.    

மருநதுக் ்கமட உரிமமயாளர் ம்கது  

அககு்றலை குறூப நிருபர்

நீண்ட கொை குத்�லக அடிபபலடயில் வழங-
கபபட்ட அரே கொணிகளில் பயனுள்ள தேயற -
பொடுகள சமறதகொள்ளபபடொ� கொணிகல்ள 
மீ்ளப தப்ற அலமசேரலவப பத்திரம் ஒன்று 
ேமர்பபிககபபட உள்ள�ொக கொணி அலமசேர் 
எஸ.எம். ேநதிரசேன  த�ரிவித்�ொர்.

உடதும்பல்ற, மீபசப என்்ற இடத்தில் இடம்-
தபற்ற கூட்டம் ஒன்றிசை அவர் இ�லனத் 
த�ரிவித்�ொர். கிரொமத்திறகு கிரொமம் கொணி 
உறுதி வழஙகும் அரசின் ச�சிய சவலைத்திட் -
டத்திறகு அலமய உடதும்பல்றத் த�ொகுதியில் 
மீபசப என்்ற இடத்தில் 166 சபருககு கொணி 

உறுதிகள வழஙகும் லவபவம் ஒன்று இடம்-
தபற்றது. அதில்  பிர�ம அதிதியொகக கைநது 
உலரயொறறும் சபொச� அவர் இ�லனத் த�ரி -
வித்�ொர்.  அவர் சமலும் த�ரிவித்�ொவது-,

அரசினொல் ச�சிய ேைன் கருதி சுவீகரிக-
கபபட்ட கொணிகளில் சிை 1992ம் ஆண்டு 
�னியொருககு குறிபபிட்ட ஒபபந� அடிபப-
லடயில் மீ்ளக லகயளிககபபட்டன. ஆனொல் 
அவறறில் அசனக கொணிகள இன்னும் �ரிேொ -
கசவ உள்ளன. அவவொறு உறபத்தி முயறசி-
கள சமறதகொள்ளபபடொ� �ரிசு நிைஙகல்ள 
லகசயறக ேடவடிகலககள எடுககபபட்டு வரு-
வ�ொக அவர் சமலும் த�ரிவித்�ொர்.

மாத்தமள இரத்ஜதாட்மட ரதாகுதி ஸ்ரீலங்கா ர்பாதுஜன ர்பரமுன ்கட்சியின் ம்களிர் அமமபபின் மாநாடு மாத்தமள ஜஹாட்டல ்பயிறசிப ்பாடொமல மணட்பத்தில நமடர்பற்றது. 
இதன்ஜ்பாது மாத்தமள மா்வட்ட ்பாராளுமன்்ற உறுபபினரும் ஸ்ரீலங்கா ர்பாதுஜன ர்பரமுன ரதாகுதி அமமப்பாளருமான ஜராஹன திொநாயக்்க உமரயாறறு்வமதயும் இதில ்கலந -
துர்காணஜடாரின் ஒரு ்பகுதியினமரயும் ்படங்களில ்காணலாம்.  ்படம் மாத்தமள சுழறசி நிரு்பர்

அரச குத்தற்க ்காணி்கறை மீைப
்�ை நடவடிக்ற்க - ்காணி அறமசசர
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  (பீ.எம்.முக்தார், பேருவளை விபேட நிருேர்)   

(பேருவளை மதாளிகதாசபசேளை ளேத்துல் முேதாரக முஸ்ேவிய்தா 
புஹதாரித் ்ககி்தாவில் 143 வது புஹதாரி ்மதாம் மஜ்லிஸ  நதாளை (03) 
கதாதிரி்துன் நேவிய்தா ்ரீககதாவின் ஆன்மீகத் ்ளைவர் சேஙளகககு -
ரி் அஷ்சேயகு அஹம்மத் பின் முஹம்மத் ஆலிம் ்ளைளமயில் 
்கதாவிட் 19 சுகதா்தார வழிமுளைகளை பேணி வளர்றுககபேட் -
படதாரின் ேஙகுேறைலுடன் நளட்ேறுவள் முன்னிட்டு இககட்டுளர 
பிரசுரமதாகிைது.)    

இறுதித் தூ்ர் முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் ்ஙகைது வரைதாற -
றுப புகழ்மிகக இறுதி ஹஜ்ஜின் (ஹஜ்்ஜதுல் வி்தாவின்) பேதாது 
அஙபக குழுமியிருந் அருளமத் ப்தாழர்கள் மத்தியில் உளர்தாறறும் 
பேதாது பின்வருமதாறு ்சேதான்ைதார்கள்; 'உஙகளுககதாக நதான் இரணளட 
விட்டுச ்சேல்கிபைன். அவறளைப பின்ேறறும் கதாை்மல்ைதாம் 
நீஙகள் ஒரு பேதாதும் வழி ்வை மதாட்டீர்கள். இளைபவ்மதாம் புனி் 
அல்குர்ஆனும் அண்ணைதாரது நளட முளைகைதாகி் சுன்ைதாவுபம 
அளவ இரணடுமதாகும்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் வதாழ்ந் கதாைத்தில் ஹதீஸ விைககஙகளைத் 
்்தாகுத்துப ேதாதுகதாகக பவணடும் என்ை உணளம உ்ணரபேட -
வில்ளை. நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிபரதாடு இருந் கதார்ணத்திைதால் 
அன்று மககள் மத்தியில் எழுந் பிரசசிளைகளுககு அவபர விைகக -
மளித்துக ்கதாணடிருந்தார். ஆைதால் நபி (ஸல்) அவர்களின் வேதாத் -
துககுபபின்ைர் ஹதீஸகளின் முககி்த்துவம் உ்ணரபேட்டை. புனி் 
அல்குர்ஆளை ்்ளிவதாக விைஙகிக ்கதாள்ைவும், இஸைதாமி் 
திட்டஙகளை நன்கு அறிநது ்கதாள்ைவும் ஹதீஸகள் ப்ளவபேட் -
டை. இ்ைதால் கதாைக கிரமத்தில் நபிகள் நதா்கம் (ஸல்) அவர்களின் 
்ேதான்்மதாழித் ்்தாகுபபுககள் ்வளிவர ஏதுவதாயிை. இவறறுள் 
்ளை்தா்தும், முககி்த்துவம் வதாயந்்தாகவும் கரு்பேடுவது 
'புனி் ஸஹீஹுல் புகதாரி' எனும் ஹதீஸ பேளழ்தாகும்.   

அபூ அபதில்ைதாஹ் முஹம்மதிபனு இஸமதாயீல் புஹதாரி (ரஹ்) 
அவர்கைதால் ்்தாகுககபேட்ட பமறேடி நூல் அல்குர்ஆனுககு அடுத் -
்ேடி்தாக சிரபமற்கதாணடு கரு்பேட்டு பேதாறைபேடுகிைது. இறு -
தித்தூ்ர் நபி (ஸல்) அவர்களின் வதாயவந் இைட்சேகக்ணககதாை 
ஹதீஸகளைத் ்்தாகுத்து, 7275 ஹதீஸகளை மட்டுபம இமதாம் 
புஹதாரி (ரஹ்) அவர்கள் ்மது ஸஹீஹுல் புகதாரி கிரந்த்தில் எழு -
தியுள்ைதார். பமறேடி புகதாரிக கிரந்ம் ேரதா்்ணம் ்சேய்பேட்டு 
விைஙகபேடுத்தும் மஜ்லிஸகள் உைகின் நதாைதா ேகுதிகளிலும் இடம் -
்ேறறு வருகிைது. எமது நதாட்டிலும் ேை இடஙகளில் இந் புனி் 
கிரந்ம் வதாசிககபேட்டு விைககமளிககபேட்டு வருவது இஙகு 
குறிபபிடத்்ககது. 

நபிகள் நதா்கம் (ஸல்) அவர்களின் ்சேதால், ்சே்ல், அஙகீகதாரம் 
அடஙகி் புனி் புகதாரி கிரந்த்ள் வதாசித்து நபிகைதாரின் உ்ரி் 
வதாழ்களக முளைள் அறிநது ்கதாள்வ்றகும் அ்ன்ேடி எமது 
வதாழ்ளவ அளமத்துக ் கதாள்வ்றகும் புனி் புஹதாரி கிரந்ம் எமககு 
பேரு்வி புரிகின்ைது.   

இந் அடிபேளடயில் சேரித்திரப பிரசித்தி ் ேறை பேருவளை மதாளி -
கதாசபசேளையில் அளமநதுள்ை ளேதுல் முேதாரக முஸ்ேவிய்தா 
புஹதாரித் ்ககி்தாவில் இறளைககு 143 வருடஙகளுககு முன்ைர் 
(ஹிஜ்ரி ஆணடு 1301 ்ஜமதாதுல் ஆகிர் மதா்ம் பிளை 27ல்) ஆரம்ேம் 
்சேய்பேட்ட புகதாரி மஜ்லிஸ அல்ைதாஹ்வின் கிருளே்தால் ஒரு 
நூறைதாணளட ்தாணடிச ்சேன்ைதாலும், அன்று மு்ல் இன்று வளர 
மதாறைஙகள், நூ்ைஙகள் எதுவுமின்றி அ்ன் சேரத்துககளைப பேணி 
சிைபேதாக நளட்ேறறு வருகிைது. வருடதாந்ம் மூன்று பிளைகள் 
அடஙகி் ்ஜமதாதுல் ஆகிர் மதா்ம் ்்தாடஙகி ர்ஜப மதா்ம் முழுளம -
்தாக நளட்ேறறு சேஹ்ேதான் மதா்ம் மு்ல் ேகுதியில் முடிவளடவது 
விபேட அம்சேமதாகும்.   

18ம் நூறைதாணடில் அளமககபேட்ட மதாளிகதாசபசேளை புகதாரித் 
்ககி்தா இைஙளகயில் வரைதாறறு முககி்த்துவமிககப்தார் ்ககி்தா -
வதாக உள்ைது. அ்ன் ஆரம்ே அளமபபிபை ்ககி்தா இருககின்ை 
பேதாதிலும் ்றபேதாது இடவசேதி கருதி விஸ்ரிககபேட்டு வருகிைது. 
அன்று ளவத்் சேட்டதிட்டஙகள் இன்றும் எவ்வி்மதாை மதாறைமும் 
இன்றி அபேடிப் களடபிடிககபேட்டு வருகிைது.   

ஹிஜ்ரி 1301 ்ஜமதாத்துல் ஆகிர் மதா்ம் பிளை 27ல் அதிகதாளை சுேஹ் 
்்தாழுளகள் முடித்் அப் இருபபில் ளேத்துல் முேதாரக முஸ் -
ேவிய்தா புகதாரித் ்ககி்தாவில் நபிகள் நதா்கம் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் கைவு உத்்ரவுபேடி ்்ன் அபரபி் எமன் நதாட்ளடச 
பசேர்ந் சேஙளகககுரி் நதா்கம் பசேகு அபதுர் ரஹ்மதான் இபனு 
ஹஸன் இபனு அபதுல் ேதாரி அஹ்்லி ்மௌைதாைதா என்ை ்ேரி்தார் 
புனி் ஸஹீஹுல் புஹதாரி கிரந்த்ள் ்ைது ளகயில் எடுத்து ஆரம் -
ேப ேகுதிள் ேதாரதா்்ணம் ்சேய்தார். ்ைது 
வைபேககத்தில் அமர்திருந் அரபுத் ்மிழ்யுக 
்நள் எைப பேதாறைபேடும் மகதான் சேஙளகககு -
ரி் பசேகு முஸ்ேதா வலியுல்ைதாஹ்விடம் புனி் 
புஹதாரி கிரந்த்ள்க ளக்ளித்து இ்ளை 
ஒவ்்வதாரு வருடமும் (்வள்ளிககிழளம 
்விர) 30 நதாட்கள் ேதாரதா்்ணம் ்சேயது வரும் -
ேடி ேணித்்தார்.   

மாகான் சேகு முஸ்தபா (றஹ்) அவரகள்   
இைஙளக முஸலிம்களின் வரைதாறு புனி் 

பேருவளை நகரிலிருநது ்தான் ஆரம்ேமதா -
ைது என்ேள் எவரும் மறுககபவதா மளைக -
கபவதா மதாட்டதார்கள். இந் பேருவளை நகரில் 
மூத்் குடியில் ஆ்ம் மளரககதாரின் பு்ல்வ -
ரதாை சேஙளகககுரி் மதாகதான் பசேகு முஸ்ேதா 
வலியுல்ைதாஹ் பிைந்தார்கள். இந் நதாட்டின் 
சேம் வரைதாறறில் அன்ைதார் ஓர் உ்ர்ந் ஸ்தா -
ைத்ள் பிடித்துக்கதாணடதார். அன்ைதார் இஸ -
ைதாமி் சேட்ட திட்டஙகள் அரபு இைகக்ண, 
இைககி், பிகஹு சேட்டதிட்டஙகள் பேதான்ை 
இஸைதாமி் ம் அறிவி்ல் துளையில் ேதாண -
டித்தி்ம் ்ேறறுத் திகழ்ந்தார். இநதி்தாவில் 
உள்ை கதா்ல் ேட்ட்ணத்தில் இத்துளையிை 
அறிவு ்ேறறு நதாடு திரும்பி பேருவளை மதாளி -
கதாசபசேளை ளேத்துல் முேதாரக முஸ்ேவி்தா 
புகதாரித் ்ககி்தாளவ ்ைது ்ளைளம ஸ்தாை -
மதாகவும், ஆயவுகூடமதாகவும் அளமத்து இஸ -
ைதாமி் ேணிபுரியும் கதாைத்தில் சேஙளகககுரி் 
முேதாரக ்மௌைதாைதா என்ை ்ேரி்தாரின் சேகவதா -
சேம் கிளடத்்து.   

சேஙளகககுரி் ்சேயகு முஸ்ேதா (ைஹ்) அவர் -
களின் பசேளவககு இவர்கள் துள்ண புரிநது 
சிறிது கதாைத்தில் முேதாரக ்மௌைதாைதா ்்ன் -
னிைஙளகயில் கதாலி நகரில் இளை்டி பசேரபவ 
்்ன் அபரபி்ர் ்்மன் நதாட்ளடச பசேர்ந் 
அஹ்்லி ்மௌைதாைதா அவர்களின் சேகவதா -
சேம் கிளடத்து பேருவளை மதாளிகதாசபசேளை 
புஹதாரித் ்ககி்தாவில் புஹதாரி மஜ்லிஸ ஆரம் -
ேம் ்சேயயும் ேதாககி்ம் கிளடத்்து. பசேகு 
முஸ்ேதா (ைஹ்) அவர்களிைதால் அறிமுகபே -
டுத்தி் கதாதிரி்துன் நேவிய்தா முஸ்ேவிய்தா 
எனும் ஆத்ம ஞதாைவழி (்ரீககதா) இன்றும் 
இைஙளகயின் சுமதார் இருேது ஊர்களில் பின் -
ேறைபேட்டு வருவது சுன்ைத் ்ஜமதாத் ்கதாள் -
ளககளுககு உயிரூட்டககூடி் விட்மதாகும்.  

பசேகு முஸ்ேதா அவர்கள் ்மயஞதானி்தாக -
வும் புைவரதாகவும் திகழ்ந்தார். அன்ைவரிைதால் 
இ்றைபேட்ட மீசேதான் மதாளை அரபுத்்மிழ் 
கவிள் புகழ் ்ேறை்தாகவுள்ைது. அவர் ேை 
இஸைதாமி் ேத்வதா நூல்கள், இஸைதாமி் சேட்ட 
திட்டஙகள், முைதா்ஜதாத்துககள் பேதான்ைவறளை 

அரபியிலும், அரபுத்்மிழிலும் ்வளியிட்டதார்கள். 
அஹ்கதாமுல் இகம் என்ை ்ே்ரில் அரபுத் ்மிழ் அசசுக -
கூடத்ள் நிறுவி அ்ன் மூைம் அரபுத் ்மிழில் ேை ஆக -
கஙகளை ்வளியிட்டதார். இறுதியில் ஹஜ் கடளமக -
கதாக புனி் மககதா ்சேன்ை பேதாது மககதாவில் வேதாத்்தாகி 
கதீ்ஜதா நதா்கி ேதாட்டி்தாரின் சேமதாதிககு பமல் ேககமதாக 
நல்ைடககம் ்சேய்பேட்டதார்கள். 

அரபி்ல்ைதா் ஒருவளர அந் இடத்தில் நல்ைடககம் 
்சேய்பேட்டது இதுபவ மு்ல் ்டளவ்தாகும். மககதா 
மதீைதா பேதான்ை முஸலிம் நதாடுகளில் பசேகு முஸ்ேதா 
(ைஹ்) அவர்களின் சேன்மதார்கக அறிவுத் திைன் ேைரதாலும் 
புகழபேட்டது.   

புனி் புகதாரி மஜ்லிளஸ ஹிஜ்ரி 1301 மு்ல் 1304 
வளர சேஙளகககுரி் பசேகு நதா்கம் பசேகு முஸ்ேதா (ைஹ்) 
அவர்கள் நடதாத்திைதார். பின்ைர் அவர் ளமந்ர் சேங -
ளகககுரி் பசேகு நதா்கம் முஹம்மத் ஹதாஜி்தார் ஆலிம் 

அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1304 மு்ல் 1331 வளர நடதாத்திைதார். அவருககுப 
பின்ைர் அவரது ளமந்ர் சேஙளகககுரி் பசேகு நதா்கம் அபதுல் சேமீம் 
ஆலிம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1331 மு்ல் 1391 வளர ்ளைளம ்தாஙகி 
நடதாத்திைதார். அ்ளைத் ்்தாடர்நது அவரது ளமந்ர் சேஙளகககுரி் 
பசேகு முஹம்மத் நூர் ஆலிம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1391 மு்ல் 1411 வளர 
நடதாத்திைதார். அன்ைதார் இளை்டி பசேர்ந் பின்ைதார் அவரது ளமந்ர் 
சேஙளகககுரி் பசேகு அஹமது ஆலிம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1412 மு்ல் 
இன்று வளர மிகச சிைபேதாக ்ளைளம ்தாஙகி நடதாத்தி வருகிைதார். 
சேஙளகககுரி் பசேகு முஸ்ேதா நதா்கத்தின் குடும்ேத்ள்ச பசேர்ந் 
ேரம்ேளரயிைர் புனி் புகதாரி மஜ்லிளஸ புஹதாரித் ்ககி்தாவில் சிைப -
ேதாக நடதாத்தி வருவது அல்ைதாஹ்வின் கிருளேயும், நபி (ஸல்) அவர் -
களின் திருப்ேதாருத்்மும் என்பை கூை பவணடும். புனி் மஜ்லிஸ 
எதிர்கதாைத்திலும் மிகச சிைபேதாக நளட்ேை அல்ைதாஹ் அருள் புரி -
வதாைதாக. ஆமீன்  

சரித்திரப் பிரசித்திபெற்ற பெருவளை 
புஹாரி தமாம் மஜ்லிஸ் நாளை

fpdpfj;Njid Gjpa NgUe;J epiyaj;jpw;F mUfpy; cs;s (ghy; epiyak;) 
ePz;l fhy Fj;jiff;F Vyk; miog;G

mk;gfKt gpuNjr rigf;Fl;gl;l Gjpa fpdpfj;Njid NgUe;J epiyaj;jpw;F mUfpy; cs;s 

fl;blj;ij (ghy; epiyak;) 30 tUl ePz;l fhy Fj;jif mbg;gilapy; toq;Ftjw;F 

nfhs;tdT nra;gtu;fis njupT nra;a tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;Ls;sd.
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01 fpdpfj;Njid Gjpa NgUe;J 

epiyaj;jpw;F mUfpy; cs;s 

fl;blk; (ghy; epiyak;)
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1296000.00
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1. Vy tpz;zg;gq;fis toq;Fjy;

    02.03.2022 md;W K.g.9.00 kzp Kjy; 15.03.2022 md;W gp.g. 3.00 kzp tiu mk;gfKt 

gpuNjr rigapd; jiyik mYtyfj;jpy;

2. Vy tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;tJ

   02.03.2022 md;W K.g.9.00 kzp Kjy; 16.03.2022 md;W K.g. 10.00 kzp tiu

3. Vyq;fisj; jpwj;jy;

  16.03.2022 md;W K.g. 10.00 kzpf;F mk;gfKt gpuNjr rigapd; jiyik       

mYtyfj;jpy;

4. Vy tpz;zg;gq;fis vt;thW rku;g;gpg;gJ

  mk;gfKt gpuNjr rigapd; fpdpfj;Njid mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tp ngl;bapy;  

itf;fg;gl Ntz;Lk; my;yJ gjpT nra;ag;gl;l mQ;ry; %yk; ~~jiytu;> nfhs;Kjy; 

FO> mk;gfKt gpuNjr rig> fpdpfj;Njid" vDk; Kftupf;F gjpT nra;ag;gl;l 

jghy; %yk; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

Vy tpz;zg;gq;fis toq;Ftjw;fhd tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfs;

1.  mk;gfKt gpuNjr rig mjpfhu gFjpapy; 05 Mz;Lfs; epue;ju tjptplj;ij fpuhk 

cj;jpNahfj;jpd; rhd;wpjo; %yk; cWjpg;gLj;Jk; egu;fSf;F Njrpa milahs ml;il 

%yk; milahsj;ij cWjpg;gLj;jg;gl;l gpd;du; Vy tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;.

2.  mk;gfKt gpuNjr rigf;F ve;jnthU thlif> tup my;yJ fl;lzj;ijAk; 

nrYj;jj; jtwpa kw;Wk; jtwhd Mtzg;gLj;jg;gl;l egu;fSf;F Vy tpz;zg;gq;fs; 

toq;fg;glhJ.

3.  mk;gfKt gpuNjr rigahy; toq;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; %ykhf kl;LNk Vyk; 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

4.  Vyk; Kd;itj;jy;> jpwg;G kw;Wk; Vw;Wf;nfhs;tJ Fwpj;j $Ljy; jfty;fs; kw;Wk; 

epge;jidfs; Vy tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

5.  mk;gfKt gpuNjr rigapd; nfhs;Kjy; FOTf;F Vyq;fis Vw;fNth epuhfupf;fNth 

mjpfhuk; cz;L.

6.  ,e;j xt;nthU re;ju;g;gj;jpYk; murhq;f Rfhjhu topKiwfs; fz;bg;ghf 

filgpbf;fg;gl Ntz;baJld;> nfhs;Kjy; FO vLf;Fk; eltbf;iffSf;F ,zq;f 

Ntz;Lk;.

[arq;f ngNuuh>

jiytu;>

nfhs;Kjy; FO>

mk;gfKt gpuNjr rig> 

fpdpfj;Njid.

01.03.2022 

mk;gfKt gpuNjr rig

Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;R

rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiy

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 2022
nfhOk;G 08> nghuis rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiyapd; 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 2022Mk; Mz;bw;fhf fl;bl epHkhz 

kw;Wk; guhkhpg;G tplaq;fSf;F jifikahd xg;ge;jf;fhuHfisg; 

gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiyapd; rhjhuz 

eltbf;iffSf;F jlq;fy; Vw;glhjthW cq;fs; 

epWtdj;jpd; CopaH Fohk; cq;fSf;F xg;gilf;fg;gLk; 

mtru guhkhpg;G tplaq;fis itj;jparhiyapy fhzg;gLk; 

rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mwpTUj;jy;fSf;F mikthf g+Hj;jp 

nra;jy; Ntz;Lk;.

03.  guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfs; 2006Mk; Mz;by; 

tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s Njrpa ngWif topfhl;b Nfhitf;F 

mikthf gjpT nra;ag;gLtH.

04.  guhkhpg;G xg;ge;j epWtdq;fs; gjptpw;fhf g+Hj;jp nra;a 

Ntz;ba jifikfs;

   mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy;

   fl;bl epHkhzk; kw;Wk; kpd; guhkhpg;G tplaq;fs; gw;wpa 

epGzj;Jt mwpT kw;Wk; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   fl;bl guhkhpg;G tplaq;fs; C10 my;yJ mjw;F Nky;

  kpd; njhopy;El;g Nrit EM5 my;yJ mjw;F Nky;

05.  fle;j 2 Mz;Lfspy; itj;jparhiy kw;Wk; epWtdq;fspy; 

ntw;wpfukhf g+Hj;jp nra;ag;gl;l guhkhpg;G my;yJ epHkhz 

xg;ge;jq;fs; rk;ge;jkhf mq;fPfhpf;ff;$ba rhd;wpjo;fis 

,izj;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;. xg;gilf;fg;gLk; flikfis 

itj;jparhiyapd; mYty;fis elj;jpr; nry;tjw;F jlq;fy; 

Vw;glhjthW tpiuthf kw;Wk; kpfTk; ntw;wpfukhf g+Hj;jp 

nra;jy; Ntz;Lk;.

06.  Fwpj;j tpz;zg;gq;fis 2022.03.15 gp.g. 2.00 tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;F kPsspf;fg;glhj &. 2500.00 njhifia 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

07.  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gplg;gLk; tpz;zg;gq;fs;  

2022.03.16 K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gzpg;ghsH> 

rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiy> nfhOk;G 08 vd;w 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ fzf;fhsH gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L te;J 

cs;splyhk;;. tpz;zg;gj;jpd; ,lJ %iyapy; ~guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

08.  xg;ge;j epWtdj;jpd; mq;fPfhpf;fg;gl;l mjpfhhp xUtuhy; 

tpz;zg;gq;fs; ifnahg;gk; ,lg;gLtJld;> jhkjkhff; 

fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

09.  itj;jarhiyapd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;.

kUj;JtH. [P.tpN[#hpa

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

rPkhl;b up[;Nt rpWtH itj;jparhiy> nfhOk;G-08.

,yq;if jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftu; epiyak;

Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd Nfhupf;if (EOI)
xg;gil jiyg;G:  Rfhjhu jfty; kw;Wk; ju Nkk;ghl;L jpl;lj;jpw;fhf jdpg;gl;l 

MNyhrfu;fspd; (Enterprise Architect) Ntiytha;g;G

ICTA/GOSL/CON/IC/2022/01
,yq;if jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftu; epiyak; (ICTA) gpui[fSf;F jfty; 

njhlu;ghly; njhopy;El;gk; (ICT) %yk; jkJ Nritfs; midj;ijAk; toq;Fk; jdJ 

,yf;if miltjw;F ,yq;if murhq;fj;jpw;F cjTk; jPu;Tfis nraw;gLj;Jtjw;F 

nghWg;ghizf;F cl;gl;Ls;sJ. 

Rfhjhu mikr;R (MoH) b[pl;ly; Rfhjhu fl;likg;G (Digital health architecture 
blueprint) xd;iw ,af;ff;$ba nray;ghl;Lj; jpl;lk; kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; 

njhopy;El;g cjtpj; jpl;lk; xd;iw cUthf;f cj;Njrpj;Js;sJ. Nehahsu;fSf;fhd 

Rfhjhu guhkupg;G> kf;fspd; Rfhjhuj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; Rfhjhu guhkupg;ig 

Cf;Ftpg;gjd; %yk; Rfhjhu guhkupg;G nryTfis fl;Lg;gLj;JtJ> jLg;G kw;Wk; 

guhkupg;G xUq;fpizg;G Kiwik xd;iw xUq;fpizg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. ru;tNjr 

epjpAld; $l;bize;J ‘Rfhjhu jfty; kw;Wk; ju Nkk;ghl;L jpl;lk;” Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL 

Rfhjhu jsj;jpw;fhd kPs; Mw;wYila kw;Wk; epiyahd Kiwikfis Nkk;gLj;Jtjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

murhq;fj;jpd; cr;r ICT epWtdkhd ICTA> jw;Nghija Kaw;rpfSf;F njhlu;Gila 

njhopy;El;gk; kw;Wk; Vida MNyhrid Nritfis njhlu;e;J toq;Fk; mNjNeuk; 

NkYs;s jpl;lk; kw;Wk; mjid nraw;gLj;Jk; nraw;ghLfSf;fhf Rfhjhu mikr;Rf;F 

trjpfis Nkw;nfhs;s cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Rfhjhu jfty; kw;Wk; ju Nkk;ghl;L 

jpl;lj;jpy; <LgLtjw;F jFjp ngw;w Enterprise Architects fsplk; ,Ue;J Mu;t 

ntspg;ghLfSf;fhd Nfhupf;iff;F ICTA miog;G tpLf;fpwJ. 

xg;gilf; fhyk;: 12 khjq;fs; (gFjp Neuk;)

jifik kw;Wk; mDgtk;:

mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk;/ epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J fzpdp tpQ;Qhdk;> 

nkd;nghUs; nghwpapay;> kpd; nghwpapay;> IT Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; my;yJ 

Jiwf;F njhlu;Gila ,izahd jifikfs; (njhlu;Gila Jiw xd;wpy; KJkhzp 

kl;lj;jpyhd jifik my;yJ NtW gl;lj;jpw;F gpd;duhd jifik kpf mD$ykhf 

mikAk;)

njhlu;Gila njhopy;Kiw gzpapy; Fiwe;jJ 10 Mz;Lfs; mDgtk;

Fiwe;jJ xU Enterprise Architect fl;likg;Gld; (EAF) gzpahw;wp ,Uj;jy; - mjhtJ 

TOGAF

epWtd kl;lj;jpyhd tbtikg;G nfhs;iffs;> Kiw kw;Wk; fl;likg;gpd; ntspg;ghL

Cloud mbg;gilapyhd fl;likg;Gfspd; ntspg;ghL

rpf;fyhd njhopy;El;g rthy;fspd; kjpg;gPL> ,lu; kjpg;gPL kw;Wk; jlq;fhzy; kw;Wk; 

juj;Jld; Neuj;jpw;F toq;fypy; ep&gpf;fg;gl;l jpwd;fs;.

Mu;tKila jdpg;gl;l MNyhrfu;fs; ,jidnahj;j xg;gilfs;> njhopy;El;g jpwd;fs; 

kw;Wk; nghUj;jkhd epGzj;Jtj;ij Nkw;nfhz;ljpy; jifikfs;> Ke;ija mDgtj;ij 

ep&gpg;gjw;F Mtz mj;jhl;rpAld; gpd;tUtd cl;gl Njitahd tpguq;fis 

rku;g;gpg;gjd; %yk; ,e;jf; Nfhupf;iff;F gjpyspg;gjw;F Nfhug;gLfpd;wdu;. 

01.  Ratpguf;Nfhit/ Ratpguk; (,izajsj;jpy; CV tbtj;ij gad;gLj;jTk;)  

02.  xU gf;f Kfg;Gf; fbjj;jpy; Fwpj;j Jiwapy; njhlu;Gila mDgtk;> epGzj;Jtk; 

Kjypatw;iw Kd;dpiyg;gLj;jTk;.

03.  vjpu;ghu;f;fg;gLk; midj;ijAk; cs;slf;fpa MNyhrid fl;lzk;.

“Fwpg;G tpjpKiw” (TOR) Mtzk; ICTA tpy; jw;NghJ fpilf;fg;ngWk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;fhf Mu;tKila MNyhrfu;fs; https://www.icta.lk/procurement vd;w 

,izajsj;jpy; ,Ue;J Mtzj;ij jutpwf;fk; nra;ayhk;.

jdpg;gl;l MNyhrfu;fs; Nju;T Kiwia gpd;gw;wp MNyhrfu;fspd; Nju;T kw;Wk; 

njhopy;tha;g;Gf;fhd mur topfhl;lypy; epu;zapf;fg;gl;l eilKiwf;F mika MNyhrfu; 

Nju;T nra;ag;gLk;. midj;J Mtzq;fSk; Mq;fpy nkhopapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd 

midj;J Mu;tKila MNyhrfu;fsplKk; mwpTWj;jg;gLfpwJ. 

Mu;tKila MNyhrfu;fs; procurement@icta.lk vd;w kpd;dQ;ry; kw;Wk; +94 11 2369091 
vd;w njhiyefy;> +94 11 2369099 vd;w njhiyNgrp topahf njhlu;Gnfhs;tjd; %yk; 

ICTA> gzpg;ghsu; (ngWif) ,lkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;. 

midj;J Nfhug;gl;l jfty; cs;slq;fpa Mu;t ntspg;ghl;il 2022 khu;r; 16Mk; jpfjp 

15 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> C/o> gzpg;ghsu; (ngWif)> ,yq;if ICT Kftu; epiyak;> 

06MtJ khb> ,y. 490> Mu;.V. b nky; khtj;ij> nfhOk;G 03> ,yq;if vd;w Kftupf;F 

iffshy; Nru;j;jy; my;yJ jghy; %yk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Rfhjhu jfty; kw;Wk; ju Nkk;ghl;L 

jpl;lj;jpw;fhf jdpg;gl;l MNyhrfu;fspd; ( Enterprise Architect) Ntiytha;g;Gf;fhd Mu;t 

ntspg;ghL. ICTA/GOSL/CON/IC/2022/01” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

jiytu;

,yq;if jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftu; epiyak;>

,y. 490> Mu;.V. b nky; khtj;ij> nfhOk;G 03> ,yq;if

njhiyNgrp: +94 11 2369099> 
njhiyefy;: +94 11 2369091> www.icta.lk
2022.03.02

UP AAS-7568 Bajaj,  
2014,  NC YQ-9701 
Bajaj,   2011,  Three-
wheel கூடிய விமைக் 
க�ாரிக்ம� க்கு . 
வெலிபல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�ாலி வீதி,  வ�ாழும்பு-
03. வதா. கப. 
0 7 1 1 2 1 0 8 1 0 .
 015778

சிங�ளம் �மதக்�த் 
வதரிநத,  சமமக்�த் 
வதரிநத  மற்றும் வீட்டு 
கெமை�ள் வசயெ-
தற்கு  பணிபவபண்/  
பணியாளன் கத மெ. 
தஙகுமிட ெசதி உண்டு. 
வதாமைகபசி இை. 
0 7 1 1 3 0 7 2 3 3
 015451



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 2ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 2 பு்தன்கிழகம

சர்வதேச கால்பந்து த்பாட்டிகளில ்பஙதகறக
ரஷ்ய அணிக்கு இடைக்கால ேடை

சர்வதேச கால்பந்து 
சஙகம் மற்றும் ஐத�ாப் -
பிய ஒன்றிய கால்பந்து 
சஙகம் கூட்ாக ந்்வ -
டிக்க எடுத்துள்ளன.  

உக்�ன் மீோன 
�ஷய ்ப்்யயடுப்்்ப 
அடுத்து, �ஷயா மற்றும் 
அேன் ஆே�வு நா்ான 
ய்பல�ஸ் ஆகிய நாடு -
களின் வி்்ளயாடடு 
அணிகள சர்வதேச அ்ளவில ந்் -
ய்பறும் அ்னத்து வி்்ளயாடடு 
த்பாடடிகளிலும் ்பஙதகற்க ே்் 
விதிகக த்வண்டும் என்று, வி்்ள -
யாடடு அ்மப்புகளுககு சர்வதேச 
ஒலிம்பிக சஙகம் ்பரிந்து்� யசய் -
துள்ளது.   

இந்நி்லயில, �ஷயாவின் தேசிய 
மற்றும் உளளூர கால்பந்து அணிகள 
சர்வதேச கால்பந்து த்பாடடிகளில 
்பஙதகற்க இ்்ககால ே்் விதிக -

கப் ்படு்வோக சர்வதேச கால்பந்து 
சஙகம் மற்றும் ஐத�ாப்பிய ஒன்றிய 
கால்பந்து சஙகம் கூட்ாக அறிவித் -
துள்ளன. அடுத்ே அறிவிப்பு ்வரும் 
்வ்� இது அமலில இருககும் 
என்றும் யேரிவிககப்்படடுள்ளது.   

பி்பா உலகக கிண்்ண ேகுதிச் 
சுற்றில �ஷயாவு்ன், த்பாலந்து 
வி்்ளயா்ாது என அந்நாடடு கால -
்பந்து சஙகத் ே்ல்வர யேரிவித்துள -
்ளார.

நியூஸிலாந்து அணிக்கெதிரான இரண்ாவது 
்்ஸ்டில் ்ெனனாபிரிககொ ்வற்றி: 

நியூஸிலாந்து அணிகயகதி�ான 
இ�ண்்ா்வதும் இறுதியுமான 
ய்ஸ்ட த்பாடடியில, யேன்னா-
பிரிககா அணி 198 ஓட்ஙக்ளால 
அ்பா� ய்வற்றிய்பற்றுள்ளது.  

இந்ே ய்வற்றியின் மூலம் இ�ண்டு 
த்பாடடிகள யகாண்் ய்ஸ்ட 
யோ்்� 1-1 என்்ற க்ணககில யேன்-
னாபிரிககா அணி சமநி்ல யசய்-
துள்ளது.  

கிறிஸ்டதசரச் ்மோனத்தில 
க்ந்ே 25ஆம் திகதி ஆ�ம்்பமான 
இப்த்பாடடியில, நா்ணயச் சுழற்சி-
யில ய்வற்றிய்பற்்ற யேன்னாபிரிககா 
அணி முேலில துடுப்ய்படுத்ோ் தீர-
மானித்ேது.  

இேன்்படி முேல இன்னிஙஸிற்-
காக துடுப்ய்படுத்ோடிய யேன்னாபி-
ரிகக அணி, 364 ஓட்ஙக்்ள ய்பற்-
றுகயகாண்்து.  

இேன்த்பாது அணியின் அதிகப்-
்படச ஓட்ஙக்ளாக, சத�ல எரவீ 108 
ஓட்ஙக்்ளயும் டீன் எலகர 41 ஓட-
்ஙக்்ளயும் ய்பற்றுகயகாண்்னர.  

நியூஸிலாந்துக கிரிகயகட 

அணியின் ்பந்துவீச்சில, யநய்ல 
்வாகனர 4 விகயகடடுக்்ளயும் 
யமட யென்ரி 3 விகயகடடுக்்ள-
யும் யகய்ல தேமீசன் 2 விகயகடடு-
க்்ளயும் டிம் சவுத்தீ 1 விகயகடடி-
்னயும் வீழ்த்தினர.  

இே்னத்யோ்ரந்து ்பதிலுககு 
முேல இன்னிங்ச யோ்ஙகிய 
நியூஸிலாந்து அணி, 293 ஓட்ங-
க்்ள ய்பற்றுகயகாண்்து.  

இதில அணியின் அதிகப்்படச ஓட-
்ஙக்ளாக, யகாலின் டி கி�ாண்ட-
தொம் ஆட்மிழககாது 120 ஓட-
்ஙக்்ளயும் த்ரில மிடயசல 60 
ஓட்ஙக்்ளயும் ய்பற்றுகயகாண் -்
னர.  

யேன்னாபிரிககா கிரிகயகட 
அணியின் ்பந்துவீச்சில, காரகித�ா 
�்பா்ா 5 விகயகடடுக்்ளயும் 
மாரதகா யேன்சன் 4 விகயகடடுக-
்்ளயும் மெ�ாஜ் 1 விகயகடடி்ன-
யும் வீழ்த்தினர.  

இே்னயடுத்து 71 ஓட்ஙகள 
முன் னி்லயில ேனது இ�ண்்ா-
்வது இன்னிங்ச யோ்ஙகிய 

யேன்னாபிரிககா அணி, 9 விகயகட-
டுகள இழப்புககு 354 ஓட்ஙக்்ள 
ய்பற்றிருந்ே த்பாது, ேனது இ�ண்்ா-
்வது இன்னிஙஸ் ஆட்த்்ே இ் -்
நிறுத்திகயகாண்்து. இேனால, நியூ-
ஸிலாந்து அணிககு 426 ஓட்ஙகள 
ய்வற்றி இலககாக நிர்ணயிககப்்பட-
்து .

இேன்த்பாது அணியின் அதி-
கப்்படச ஓட்ஙக்ளாக, ்கல 

ய்வரத�ய்ன் ஆட்மிழககாது 136 
ஓட்ஙக்்ளயும் �்பா்ா 47 ஓட்ங-
க்்ளயும் ய்பற்றுகயகாண்்னர.  

நியூஸிலாந்துக கிரிகயகட 
அணியின் ்பந்துவீச்சில, டிம் சவுத்தீ, 
யமட யென்ரி, யகய் தேமீ�ன் 
மற்றும் யநய்ல ்வாகனர ஆகிதயார 
ேலா 2 விகயகடடுக்்ளயும் 
யகாலின் டி கி�ாண்டதொம் 1 விக-
யகடடி்னயும் வீழ்த்தினர.  

இே்னத்யோ்ரந்து 426 ஓட்ங-

கள என்்ற ய்வற்றி இலக்க தநாககி 
்பதிலுககு க்ளமி்றஙகிய நியூஸி-
லாந்து அணி, 227 ஓட்ஙகளுககு 
சுருண்்து. இேனால, யேன்னா-
பிரிககா அணி 198 ஓட்ஙக்ளால 
அ்பா� ய்வற்றிய்பற்்றது.  

இதில அணியின் அதிகப்்படச ஓட-
்ஙக்ளாக, த்த்வான் தகான்த்வ 92 
ஓட்ஙக்்ளயும் ய்ாம் பிய்ளண்-
்ல 44 ஓட்ஙக்்ளயும் ய்பற்றுக-

யகாண்்னர.  
யேன்னாபிரிககா கிரிகயகட 

அணியின் ்பந்துவீச்சில, காரகித�ா 
�்பா்ா, மாரதகா யேன்சன், தகசவ் 
மொ�ாஜ் ஆகிதயார ேலா 3 விக-
யகடடுக்்ளயும் லுதோ சிம்்பாலா 1 
விகயகடடி்னயும் வீழ்த்தினர.  

இப்த்பாடடியின் ஆட்நாய-
கனாக, காரகித�ா �்பா்ாவும் 
யோ்ரின் நாயகனாக யமட யென்-
ரியும் யேரிவுயசய்யப்்பட்னர.    

த�ொடர் சமநிலையில் நிலைவு!

ஏறாவூர லக்கி ஸைார விடை்யாட்டுக் கழகம் 
3 – 0 எனற தகால அடிப்படையில வ்வறறி

மாளி்கககாடு குறூப் நிரு்பர 
காத்ோன்குடி உ்ே்பந்ோட் லீக -

கினால (KFL)ந்ாத்ேப்்படும் 2022 
ஆம்  ஆண்டிற்கான யநாக அவுட 
காற்்பந்ோட் சுற்றுப்த்பாடடியின் 
டிவிசன் ஏ அணிகளுககி்்யிலான  
இ�ண்்ா்வது த்பாடடி  ஏ்றாவூர 
லககிஸ்்ார வி்்ளயாடடுககழகம்  
மற்றும் ்பாலமு்ன யநசனல வி்்ள-
யாடடுக கழகம் ஆகிய அணிகளுககி-
்்யில  ்பாலமு்ன மு்கதீன்ஸ் 

வி்்ளயாடடு கழக ்மோனத்தில 
ந்்ய்பற்்றது.

இப்த்பாடடியில ஏ்றாவூர லககி 
ஸ்்ார வி்்ளயாடடுக கழகம்  3 
– 0 என்்ற தகால அடிப்்ப்்யில 
ய்வற்றி ய்பற்று  அடுத்ே சுற்றுககு 
ேகுதி ய்பற்றுள்ளது. லககி ஸ்்ார 
வி்்ளயாடடுக கழகத்்ேச் தசரந்ே 
அககீல 2 தகாலக்்ளயும் ஹி�ாஸ் 
1 தகாலி்னயும் புகுத்தி கழகத்தின் 
ய்வற்றிககு ்வழிய்மத்ேனர.

ஜஸ்வரின் நிர்்வொகத்திற்கு 53 லீக்குகளின்
�லை்வர்கள் ஏகமன�ொக அங்கீகொரம்
திருதகா்ணம்ல குறூப் நிரு்பர   

இலங்க உ்ே்பந்ோட் சம் -
தம்ளனத்தின் தேரேலகள இவ்்வ -
ரு்ம் ந்்ய்பறு்வேற்கு முன்னர, 
ேற்த்பா்ேய ே்ல்வர ேஸ்்வர 
உமர மற்றும் அ்வ�து நிர்வாகத்்ே 
தமலும் நான்கு ்வரு்ஙகளுககுத் 
யோ்ர்வேற்குத் தே்்வயான ஏற் -
்பாடுக்்ள ்வழஙகு்வேற்கு நா்்ளா -
விய ரீதியில உள்ள 53 கால்பந்து 
லீககுகளின் ே்ல்வரகள ஏகமன -
ோக அஙகீகா�ம் ்வழஙகியுள்ளனர.  

இலங்க கால்பந்ோட் சம் -
தம்ளனத்தின் கவுன்சில கூட்ம் 
க்ந்ே 26ஆம் திகதி யாழ்ப்்பா -
்ணம் தொட்ல ்வ்ளாகத்தில 
இ்ம்ய்பற்்றது்ன், 64 கூட் -
்மப்புகள ்பதிவுயசய்யப்்பட் 
உ்ே்பந்ோட் லீககுக்்ள தசரந்ே 
53 பி�திநிதிகள கலந்துயகாண் -
்னர. உ்ே்பந்ோட் சம்தம்ள -
னத்தின் உரி்மக்்ள ்பாதுகாகக 
தே்்வயான ந்்வடிக்க எடுக -
கப்்ப் த்வண்டும் எனவும் ேற்த்பா -
்ேய நிர்வாகத்திற்கு எழுத்து மூலம் 
அஙகீகா�ம் ்வழஙக த்வண்டும் 
எனவும் பி�திநிதிகள ஏகமனோக 
யேரிவித்ேனர.  

எனத்வ 4 ்வரு் காலத்திற்குள 
உ்ே்பந்ோட் நிர்வாகத்்ே ்வாக -
யகடுப்பின்றி த்ப்ண த்வண்டுயமன 
ச்்ப பி�திநிதிகள ்வலியுறுத்தியுள -
்ளனர. இது யோ்ரபில வி்்ளயாட -
டுத்து்்ற அ்மச்சர நாமல �ாே்பக -
ஷவின் க்வனத்்ே ஈரககும் மகேர 
ஒன்றில ச்்ப பி�திநிதிகளும் ்கச் -
சாத்திட்னர.  

ய்பாலகெய்வல கால்பந்ோட் 
லீக்க பி�திநிதித்து்வப்்படுத்தும் 
இலங்க கால்பந்ோட் சம்தம்ள -
னத்தின் முன்னாள ே்ல்வர அனு� 
டி சில்வாவும் இந்ே சந்திப்பில கலந் -
துயகாண்்ார.  

சகல உ்ே்பந்ோட் லீககுகளுக -
கும் ்வழஙகப்்படடுள்ள அதிகா�ங -
களின் பி�கா�ம் ஒரு ்வரு்த்தில 
தேரேலகள இ்ம்ய்ப்றாது என 
இலங்க உ்ே்பந்ோட் சம்தம்ள -
னத்தின் ே்ல்வர ேஸ்்வர உமர கூட -

்த்தின் பின்னர ஊ்கவியலா்ளர 
சந்திப்பில யேரிவித்ோர.   முன்னாள 
வி்்ளயாடடுத்து்்ற அ்மச் -
சர மஹிந்ோனந்ே அளுத்கமதக 
அ்னத்து சஙகஙகளின் ்பேவிககா -
லமும் இ�ண்டு ்வரு் காலத்திற்கு 
நீடிகக த்வண்டும் என ்வரத்ேமானி 
அறிவித்ேல ஒன்்்ற ய்வளியிடடுள -
்ளார. இேன் வி்்ள்வாக, �ஞ்சித் 
த�ாடரிதகா 2013 முேல 2015 ்வ்� 
இ�ண்டு ஆண்டுகள கால்பந்து 
ே்ல்வ�ாக ்பணியாற்றினார.  

2015 முேல 2017 ்வ்� திரு. 
அனு� டி சில்வா ்வரத்ேமானி அறி -
வித்ேலின் மூலம் அ்வருககு ்வழங -
கப்்பட் அதிகா�ஙகளின்்படி 
ே்ல்வ�ாக ்பணியாற்றினார. அேன் 

பி்றகு 4 ஆண்டுகளுககு மாநாடடின் 
உத்திதயாகபூர்வ காலம் இருந்ேது. 
பின்னர அது ே்வறு என்று யேரிவிக -
கப்்பட்து. 4 ஆண்டுகள ்பேவியில 
இருப்்பது ே்வறு என்்றால, இருந்ே 
இ்த்திற்தக யசலல த்வண்டும்.
இேன் ய்பாருள நமது கூட்்மப் -
பின் முன்னாள ே்ல்வரகளின் 
இ�ண்டு ்வரு் ்பேவிக காலத்திற்கு 
ஏற்்ப யசயல்படு்வோகும். இருந்ே 
இ்த்திலிருந்து கீதழ இ்றஙக 
முடியாது. அப்்படி ந்ந்ோல அது 
இந்ே நிர்வாகத்தின் அ்னத்து அதி -
காரிகளின் அடிப்்ப்் உரி்ம -
க்்ள மீறும் யசயலாகும். எனத்வ, 

கால்பந்து சம்தம்ளனத்தின் ேற் -
த்பா்ேய அதிகாரிகளின் உரி்மக -
்்ளப் ்பாதுகாகக நான் ேயஙகமாட -
த்ன்.  

 கவுன்சில கூட்த்தில கலந்து 
யகாண்் அ்னத்து கால்பந்து 
லீககின் பி�திநிதிகளும் எஙகள உரி -
்மக்்ளப் ்பாதுகாககவும் நான்கு 
ஆண்டுக்ளாக அதிகா�த்்ேக 
தகா�வும் எழுத்துப்பூர்வ அதிகா -
�த்்ே எஙகளுககு ்வழஙகியுள்ள -
னர, ”என்று ேஸ்்வர உமர கூறினார.  

பி்பா அ�சியல்மப்பு விதிமு்்ற -
களின்்படி அடுத்ே சில மாேஙகளில 
அ�சியல்மப்்்ப திருத்து்வேற் -
கான அ்னத்து ஏற்்பாடுக்்ளயும் 
இலங்க கால்பந்து சம்தம்ளனம் 

தமற்யகாண்டுள்ளோகவும், மாரச் 
31 ஆம் திகதி பி்பா கூட்த்தின் 
பின்னர அ�சியல்மப்பில திருத் -
ேஙகள இறுதி யசய்யப்்படும் 
என்றும் ேஸ்்வர உமர யேரிவித்ோர.  

ஒவ்ய்வாரு லீககிற்கும் அடுத்ே 30 
நாடகளுககுள சி்றப்பு ய்பாதுககுழு 
மூலம் புதிய கால்பந்து அ�சியல -
்மப்்்ப அஙகீகரிககும் உரி்ம 
்வழஙகப்்படும் என்றும் அ்வர 
கூறினார.  

க்ந்ே தேரேலில ேற்த்பா்ேய 
அதிகாரிகள உறுதியளித்ேேன் பி� -
கா�ம் இலங்க கால்பந்து சம் -
தம்ளனத்தினால உ்ே்பந்ோட் 

லீககுகளுககு ஒரு மிலலியன் ரூ்பா 
்வழஙகு்வது ஆ�ம்்பமானது ச்்பக 
கூட்த்தின் மற்றுயமாரு சி்றப்்பம் -
சமாகும்.யோ்ககமாக நாடு முழு -
்வதும் 64 கால்பந்து லீககுகளுககு 
2.5 மிலலியன் ்வழஙகப்்பட்து. 
அந்ேப் ்ப்ணம் த்பாடடிககுத் ேயா -
�ாகி்றது. அேன் முன்தனற்்றத்தின் 
்படி அ்னத்து லீககுகளும் இந்ே 
ஆண்டு ஒரு மிலலியனாக முடி்வ -
்்யும். தமலும், இந்ே ஆண்டு 
ஒவ்ய்வாரு லீககும் மடிககணி -
னிக்்ள ்வழஙகவுளத்ளாம்.இது 
லீககுகளின் நிர்வாகத்்ே மு்்றப் -
்படுத்துகி்றது. ்பயனற்்ற ்பல்க 
வி்்ளயாடடுக கழகஙகள இருந் -
ோல அ்வற்்்றக கண்்றிந்து முடி -

ய்வடுகக முடியும். லீககுகளுககு 
கட்ாய கால்பந்து த்பாடடி்ய 
்வழஙகுகித்றாம். இது ஒரு புதிய 
முகத்து்ன் கூடிய த்பாடடி” என்று 
உமர கூறினார.  

“புதிய நிர்வாகம் ்பேவிதயற்று 
ஏழு மாேஙகள க்ந்துவிட -
்ன. ச்வாலகளுககு மத்தியிலும் 
குறுகிய காலத்தில அ்ன்வரின் 
ஆே�த்வாடும் யகாத�ானா்வால 
ய்பரும் ்பணி்ய யசய்ய முடிந்ேது. 
யகாத�ானா கா�்ணமாக, ேூ்ல 
மாேம் முேல ஊ�்ஙகு உத்ே�வு 
மற்றும் ்பய்ணக கடடுப்்பாடுகள 
அவ்்வப்த்பாது அமுலில இருந்ேன. 

நான்கு த்பர யகாண்் கால்பந்து 
த்பாடடி ந்வம்்பர மாேம் யோ்ஙகி -
யது.  

ேனிப்்பட் மு்்றயில, நான் 
இந்ே தந�த்தில 28 லீககுகளுககுச் 
யசன்று எ்ேயும் தேடிதனன். சாப் 
த்பாடடியில தேசிய அணி ்பஙதகற் -
்றது. சவுதி அத�பியாவின் தேசிய 
அணிககு ்பயிற்சியா்ள�ாக இருந் -
ோர. யேற்காசிய 19 ்வயதுககுட -
்பட் ய்பண்கள கால்பந்து சம்பி -
யன்ஷிப் த்பாடடியில இந்ே அணி 
்பஙதகற்்றது. ஆண்கள இ்்ளஞர 
அணி சர்வதேச த்பாடடியில ்பங -
தகற்்றது. ்வ�லாற்றில முேல ே் -
்்வயாக சர்வதேச நான்கு த்பர 
யகாண்் கால்பந்து த்பாடடி 
இலங்கயில ந்்ய்பற்்றது.பி்பா 
ே்ல்வர இலங்கககு ்வ�்வ்ழக -
கப்்படடு வி்்ளயாடடின் ்வ்ளரச் -
சிககாக அ்வ்�ப் ்பயன்்படுத்திக 
யகாண்்ார. இது ்பா்சா்லக -
ளுககான கால்பந்து திட்த்்ேத் 
யோ்ஙகியது. ஒவ்ய்வாரு மா்வட -
்த்திலும் 20 ்பா்சா்ல்்ளத் 
தேரவு யசய்து 500 ்பா்சா்ல -
களில கால்பந்து வி்்ளயா்த் 
யோ்ஙகுத்வாம். இது ்பா்சா்ல 
மா்ண்வரகளி்ம் கால்பந்து வி்்ள -
யாடடின் மீது தநரம்்றயான அணு -
குமு்்ற்ய ஏற்்படுத்துகி்றது” 
என்று கால்பந்து ே்ல்வர கூறினார.    

'்வை கிழக்கு சமர'  மாவ்பரும் 
டசக்கிள் ஓட்ைபத்பாட்டி

கலலடி குறூப் ,புதிய காத்ோன்குடி 
தினக�ன் நிரு்பரகள  

'்வ  ் கிழககு சமர' என்்ற யோனிப் 
ய்பாருளில மட்கக்ளப்பு ்சககிள 
சஙகத்தினால ஏற்்பாடு யசய்யப்்பட் 
மாய்பரும் ்சககிள ஓட்ப்த்பாடடி 
நிகழ்வு (27) திகதி மட்கக்ளப்பு 
திரும்ல வீதி ஊ்றனியில ஆ�ம்பித்து-
்்வககப்்பட்து.  முன்னாள ்சககிள 
ஓட  ் வீ�ர அம�ர யசல்வ�ாோவின் 
ஞா்பகாரத்ேமாக இந் நிகழ்வு ஏற்்பாடு 
யசய்யப்்படடிருந்ேது.  

்சககித்ளாட  ் வீ�ர ே.பித்றம்நாத் 
ே்ல்மயில ந்்ய்பற்்ற இந் நிகழ்-
விற்கு பி�ேம அதிதியாக மட்கக்ளப்பு 
மா்வட  ்அ�சாஙக அதி்பர தக.கரு்ணா-
க�ன் சி்றப்பு அதிதியாக மட்கக்ளப்பு 
மாநக� முேல்வர தி.ச�்வ்ண்ப்வன் 
யகௌ�்வ அதிதிக்ளாக மட்கக்ளப்பு 
மா்வட  ் ய்பாலிஸ் அத்தியடசகர 
குமா�ஸ்ரீ, மட்கக்ளப்பு மா்வட் 
வி்்ளயாடடுத்து்்ற அதிகாரி வி.ஈஸ்-
்ப�ன், கலகி அ்றககட்்்ள ஸ்த்ோ-
்பகர என்.நரமேன், மட்கக்ளப்பு 
மா்வட  ் சமூக்பற்்றா்ளர வி.ல்வககு-
மார, நத்சு உேயகுமார ஆகிதயாரகள 
கலந்து யகாண்்னர.   திரும்ல வீதி 
த்பருந்து ேரிப்பி்த்திற்கு முன்னாள 
ஆ�ம்்பமான ்சககிள ஓட்மானது 
யகாழும்பு திரும்ல வீதி ்வழியாக 
கலலடி மணிக கூடடு தகாபு�த்்ே 
அ்்ந்து அஙகிருந்து ்வா்ழச்தச்ன 
சுற்று ்வ்்ளவி்ன அ்்ந்து மீண்டும் 
ஆ�ம்பிககப்்பட  ்இ்த்தி்ன யசன்்ற-
்்ந்ேது. இவ் ்சககிள ஓட்மானது 
102 கிதலா மீற்்றர தூ�ம் ஓட்மானோ-
கும்.   இதில முேலாம் இ்த்தி்ன பி.ச-
தீஸ்காந்தும் இ�ண்்ாம் இ்த்தி்ன 
்பால�சனும் (முல்லத்தீவு) மூன்்றாம் 
இ்த்தி்ன ரி.நி�லசனும் நான்காம் 
இ்த்தி்ன ே.பித�ம்நாத்தும் ஐந்ோம் 
இ்த்தி்ன வி.்பாரத்தீ்பனும் ய்பற்றி-
ருந்ேனர.  க்ந்ே மூன்று ்வரு்ஙக்ளாக 
்சககித்ளாட்ப் த்பாடடிகள இ்ம்-
ய்பற்றிருககாே நி்லயில இவ்்வாண்டு 
இப் த்பாடடியானது இ்ம்ய்பற்றுள-
்ள்ம குறிப்பி்த்ேககது.    
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 

kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 khh;r; khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

fhyp

1 khh;r; 07  K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu 

  tf;nty;y tPjp (gFjp)> muk;Ngtj;j tPjp> `{nk]; tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 khh;r; 10  K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  tf;nty;y tPjp (gFjp)> jh;kuh[ khtj;ij> jyf`N`d xOq;if 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 11  K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  tst;tj;j> [ae;jp khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

4 khh;r; 14  gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fd;dk;gpl;ba tPjp> kf;FSt Gjpa xOq;if> ntjnfjutj;j> RJ[d 

tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> tpy;rd; tPlikg;Gj; jp;l;lk;> 

njd;fy;nfhl tPjp> k`nfjutj;j> [hkpy; khtj;ij> = Rgj;uhuhk 

tPjp> vr;.Nf. vl;kd;l; khtj;ij> Nrh;fpayh; tPjp> nkhhp]; tPjp> 

gz;lhehaf;f khtj;ij> Nfhd;f` tPjp> jdpnghy;f` 1k; xOq;if> 

nkh`pjPd;tj;j> kypj;Jt Gjpa xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 21  gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl tPjp> ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

mf;Fnu];] tPjp> fl;Lnfhl gs;spthry; tPjp> khfhyp> fpy;Ngl; 

xOq;if> cLfk tPjp (gFjp) njtl;l> Nrh;fpa+yh; tPjp> khftj;j tPjp> 

fpNshrd;gh;f; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 23  gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ̀ _nk]; tPjp> tp];fk; tPjp> NjtRNue;jpu khtj;ij> tf;nty;y tPjp 

(gFjp)> fy;tLnfhl> tpkyRNue;jpu khtj;ij> nlk;gs; tPjp> 

fe;Njtj;j tPjp> hpr;kz;l; `py; tPjp> `Pd;ngd;nly;y tPjp (gFjp)> 

NgJUty re;jp> Xrhdhnfhl tPjp> NghNg FWf;Fj; njU> j`ehaf;f 

khtj;ij> gd;f`yq;fhu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 khh;r; 28  gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  vr;. Nf. vl;kd;l; khtj;ij (gFjp)> ehf`htj;j gpNs];> k`tj;j> 

ky;jpNg 3k; xOq;if> N`yp tPjp> vj;jpypnfhl tPjp> fGn`d;nghy> 

kpy;ypJt> rJ[d tPjp> nkhhp]; tPjp> nrk;rd; uh[gf;r tPjp> gpuTd;]; 

tPjp (gFjp)> yGJt kw;Wk; fpis tPjpfs;

`pf;fLt

1 khh;r; 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp [pe;Njhl;l ghyj;jpypUe;J g+]h ,uhZt Kfhk; re;jp 

tiu> fLUg;Ng tPjp>  fe;jy tPjp> Nf.a+.b. khtj;ij> tj;Juhtpy 

tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 14 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ntty kpy;y tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> RJnty;y tPjp> Nrhuj 

khtj;ij> eyf];njdpa> gj;Njfk tPjp (gFjp)> gd;dk;nfhl> 

tTyhnfhl> nfhltj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 16 K.g. 11.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  njhlq;nfhl tPjpapy; Nghg;Ngnfhl re;jpapypUe;J udgd;dnjdpa 

tiu> gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> Nghg;Ng tPjp> 

fe;Njnfhl tPjp> fl;Ljk;Ng tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 21 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; Fkhufe;j re;jpapypUe;J uj;fk re;jp tiu> njhle;Jt 

B.rP. gpuNjrk;> gug;nghJt> Rth;zN[hjp tPjp> nkhunfhy tPjp> Fkhu 

khtj;ij> Rq;f tPjp> jPfy;y tPjp> fuNtnfhl> tyKy;y tPjp> 

jk;Nk];tuh khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 23 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; `pf;fLt gPr; N`hl;lypypUe;J Rdpy; gPr; N`hl;ly; 

tiu> mkuNrd khtj;ij (gFjp)> gj;Njfk tPjp (gFjp)> mkuNrd 

khtj;ij> tTyhnfhl tPjp> gd;dq;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 25 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  gs;spagpl;ba> ghyk;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl

1 khh;r; 08 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp khjk;ig re;jpapypUe;J nfhlfk njy;tj;j re;jp tiu> 

nrduj; uh[fUzh khtj;ij> f`t> gl;lnghy tPjp> ghry; 

khtj;ij> fy;Jt tPjp> Ntunfhl>  nly;khh; tPjp> guNg tPjp> 

cLtunfhl> fy;Jt> kPl;bahnfhl tPjp> ntd;dKy;y> nfhlfk tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 15 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  JLNtnfhl (gFjp)>  nfukpdpa tPjp> nfukpdpa nghf;Fd tPjp> 

gj;jpuh[ tPjp> b];dp tPjp> gpd;dJt> nghy;tj;j>  gq;fNyhf;f 

khtj;ij> vg;gpl;lKy;y tPjp> jy;f];nfhl tPjp> ENfJLt> gPhp]; 

ntj khtj;ij> gp.vr;.Mh;;. Rkzjhr khtj;ij> gyJt tPjp> 

fYtLKy;y> Nghugh> ngdpad;d> Nghugh njhl;Lnghy tPjp> Njthy 

tPjp> tyt;tj;j tPjp> nuhgh;l; tpf;fpuk#hpa tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 22 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  v];.[P.V. b rpy;th khtj;ij> gioa nghy;tj;j tPjp> jPnfhl tPjp> 

jk;khde;j khtj;ij> `Pfy;Ft tPjp> ntypnfhl> `Pdfy tPjp 

(gFjp)> J}t tPjp> kfh mk;gyhq;nfhl> kfh gd;ry tPjp> ngdpae;Jt 

tPjp> jk;k Fry tPjp>  Ngha rPkht tPjp> nkdpKy;y> vd;NluKy;y> 

JLtKy;y> fNuhyp]; ntj khtj;ij> njy;Jt> Fl;nrl; tPjp> 

Rkzrhu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 23 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  nuhgh;l; nrha;rh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

5 khh;r; 23 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  kahd tPjp> xNyfk tPjp> tp[a tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 29 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  vy;gpl;ba tPjp> Nghf`tj;j> nfGy;y tPjp> tpj;jpahya xOq;if> 

gl;lngj;jpnfjutj;j> 2k; FWf;F tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> gl;lngj;jpKy;y> 

nfe;nj tPjp> = epf;Nfj;juhk tPjp> rP.B.rP. gh;dhe;J khtj;ij> 

flw;fiu tPjp> Nkjhde;j tPjp> n`g;GKy;y tPjp> nkjnfhl tPjp> 

Rfj;jtj;j> ud;njhk;Ng> Mh;.<. b rpy;th khtj;ij>  nfG vy tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw

1 khh;r; 15 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  rpwpepthr tPjp kw;Wk; xOq;if> mg;& tPjp> = Rkq;fs tPjp njw;F 

kw;Wk; tlf;F> fq;fhuhk tPjp> rP gPr; tPjp> kq;fs khtj;ij> nuapy;Nt 

Nyd;> nghd;Nrf;fh tPjp kw;Wk; xOq;if> nef;Nuhjuhk tPjp> gPhp]; 

khtj;ij NghrpwpGu kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 22 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp (gFjp)> uj;dN[hjp khtj;ij> kq;fs tPjp> ntNy gd;ry 

tPjp> gz;lhufk tPjp (gFjp)> ,y. 1 ];Nlrd; tPjp (gFjp) kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 khh;r; 24 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp nkhy;ypnfhlapypUe;J  tpj;ahkq;fl tiu> ruzjp];] 

khtj;ij> jPuzfe;j khtj;ij> nghn`hj;juKy;y> rpj;jhNyg;g tPjp> 

,y. 01 ];Nlrd; tPjp> t];fLt> fue;jf` tPjp> rhypkh N`hl;ly; 

tPjp> rq;fhde;j khtj;ij> gdhg;gpl;ba tPjp (gFjp)> Nrh;fpa+yh; tPjp 

(gFjp)> nfhygltj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 29 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp k`t];fLitapypUe;J fSj;Jiw kzpf;$z;L NfhGuk; 

tiu> jPufe;j khtj;ij> ntypnfhl> fe;Nj gd;ry tPjp> a+.rp. 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> kahd tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> et nef;Nuhjuhk 

tPjp> nfhl;lk;g`tj;j> Rgrhjf khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> 1k; kw;Wk; 

2k; xOq;iffs;> FkhuJq;f khtj;ij> Qhdtpyr khtj;ij> 

flw;fiu tPjp> ny];yp ngNuuh khtj;ij> tpNtfhuhk tPjp> Rkq;fs 

tPjp (gFjp)> njhl;Lnghy tPjp> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

gahfy
1 khh;r; 08

  ̀ Pdl;bad;fy tPjp> vltpy tPjp> gpufj;jp khtj;ij> mga khtj;ij> 

nfhr;rpnfhl;Lt> epk;nju mrg;Gt> Rtnrtd khtj;ij> kAu gpNs];> 

nghy;nfhl;Lt tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yz;l; tPjp re;jp tiu> 

al;lnjhy tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd; tpd;rd;l; tPjp> 

,e;jphpanfhy;y tPjp kw;Wk; fp;is tPjpfs;

3 khh;r; 10 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Kd;N`d tPjp> fpj;Js;N`d tPjp> tpd;nrd;l;fk> vl;tpd; tPurpq;f 

khtj;ij> Fkhufe;j> ngJu khtj;ij> nrd; tpd;nrd;l; N`hk; tPjp> 

yf;jpD fhh;ld;];> eph;kytj;j> mf;fuky tPjp> epy;thJy> ,`ynty 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 11 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fl;LFUe;jy];fe;j> FUg;Gnfhl> fglhnfhl> k`fk;nkj;j> 

Nfhkufe;j> Nfhkunfhl> fg;Gnfhl> fg;Gnfhl> Kdrpq;fnfhl> 

Ntufy;fe;j> nghj;Jtpy tPjp (gFjp)> al;lnjhy tPjp> MAh;Ntj 

tPjp> n`k;gutpy> Ntufy kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 23 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  J}Ntnfhl tPjp> nahTd; fk> rpq;` fk kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 30 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  uhfynty> Ntthyfe;j> Nghk;gphpaf`ye;j> g];jpad; khtj;ij> 

`y;fe;jtpy> [{l; gpafk> nghl;ly;njdpa> fe;jf`tpy kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

7 khh;r; 30 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fl;LFUe;jy];fe;j> kpy;yf];JLye;j> n`huf];nfNy> fhkpdp 

mj;JNfhusfk> gl;lnjdpa (gFjp)> kw;Wk; fpis tPjpfs;

8 khh;r; 30 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ̀ y;fe;jtpy> ng];jpad; khtj;ij> nkh`e;juk;tj;j> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> khuf];tpy> nkhNdhf;fk> nytpd;tj;j kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

mSj;fk

1 khh;r; 09

  jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 
khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 
mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg 
tPjp> njdpa – tyju  kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 09

  jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; 
khtj;ij> eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 
mk;ngd;gpl;ba> gpd;N`d> njdpa – tyju> gd;tpy> tyju> 
fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg tPjp> NgUtis efuk;> Rq;f 
tPjp> (gFjp) rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij> nrd;. Md;]; tPjp> 
fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 09 

  fhyp tPjp (gFjp)> gQ;Qhde;j tPjp> k];]y Njthyak; tPjp>  rKj; 
khtj;ij> gs;spthry; tPjp> muhgp tPjp> jf;fpah tPjp> khpf;fhh; tPjp> 
gQ;Qhde;j khtj;ijapypUe;J k];]y re;jpapypUe;J mk;gd;gpl;ba 
re;jp tiu> Mhpatq;r khtj;ij> fq;fhdq;nfhl> fNdgu tPjp kw;Wk; 
fpis tPjpfs;  

4 khh;r; 14 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld; 
N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp> 
k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs

5 khh;r; 15

  gioa tPjp> muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; tPjp> rkj; tPjp> 
Nrahh;kd; tPjp>  N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; tPjp> rhtpah 
tPjp kw;Wk; xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> N[hrg; FNu 
khtj;ij>  kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk uh[Gu> 
`ythnfhl (gFjp)> fglhnfhlGu (gFjp)> n`l;bahfe;j> uhrpf; 
khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> 
mg;Jy; fhjh; khtj;ij>  n`l;bahfe;j> uhrpf; khpf;fhh; khtj;ij> 
k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> ];N;l\d; tPjp> 
fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp>  Ky;yg;gpl;ba tPjp>  k`nfhl tPjp> 
nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp> rPdd; Nfhl;il> 
ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> k`nfhl tPjp> 
fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij> fue;jnfhl tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;    

nkhul;Lt

1 khh;r; 10  gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  khspfht tPjp (gFjp)> kAu khtj;ij (gFjp)> mDu khtj;ij> rkfp 
khtj;ij> tp[a khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1 khh;r; 20  gp.g 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  = nkj;jhde;j khtj;ij> Nkhjutpy tPjp> nkhjutpy ifj;njhopy; 

fl;blj;njhFjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 khh;r; 21

  fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J tyhd re;jp 

tiu n`huz tPjp (gFjp)>     gpujhd tPjp> fpNw]; gPhp]; khtj;ij> 

Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; 

khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = 

Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F 

tPjp> j nrha;rh tPjp> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> [ajpyf;f 

khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp> jh;krhyht tPjp> rhfu khtj;ij> 

xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> Fzhde;j tPjp> 

Nfhtpytj;j tPjp> ypNah ngh;dhz;Nlh khtj;ij> kfhehk khtj;ij> 

fq;fh khtj;ij> rke;j khtj;ij> tPurpq;f xOq;if> rpwpy; N[d;]; 

khtj;ij (gFjp)> Rre;j khtj;ij (gFjp)> NjrNrth khtj;ij> 

Mj;jh; tP la]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 khh;r; 09  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nkhju tPjp (gFjp)> rkh[Ntjp epth] gpNs];> vk;.<. ngNuuh 

khtj;ij> nfhuy;ynty;y> ff khtj;ij> 6k; xOq;if> rpukjhd 

khtj;ij> nfhd;];ld;ild; Nyd;> b nky; Nyd;> Gjpa fhyp tPjp 

(gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij> tpisahl;L ikjhd tPjp> Nkhr]; 

xOq;if> rj;jh;Nkhja khtj;ij> kfh Eff];nrtd tPjp> N[hrd; 

gpNs];> j`k; nrtd khtj;ij> fl;LFUe;j tPjp> nre;jphpf; gpNs];> 

[a khtj;ij> nrd; Nkhp]; tPjp> fl;LFUe;j tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 khh;r; 09  gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Gjpa fhyp tPjp (gFjp)> nre;jphpf; gpNs];> [a khtj;ij> nrd; Nkhp]; 

tPjp> fl;LFUe;j tP kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 16  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  [pdrphp khtj;ij> Gjpa fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 16  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Mhpajhr jh;kge;J khtj;ij> jPtu eptr tPlikg;Gj; jpl;lk;> Gjpa 

fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 23  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; Nyf; biut; tPjpapypUe;J guhj;j re;jp tiu> fy;fDt 

tPjp> jk;khde;j khtj;ij> fe;JUJt tPjp> ntj khtj;ij> 

nfhuf;fhd 1Mk; xOq;if> nghd;Nrf;fh khtj;ij> ry;fhJ khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 23 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  guhj;j tPjp> `p[;uh khtj;ij> B. gp. ngNuuh khtj;ij> fe;Njtpfhu 

tPjp> hptpnjtpfk khtj;ij> guhf;fpuk tPjp> nfhKD khtj;ij> 

jpf;fy tPjp (gFjp)> kfhfpj;fj> njhNtj;j jpl;lk;> ry;fhJ khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 khh;r; 30  gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  [a khtj;ij> re;jputf;f khtj;ij> tj;jy;nghy tPjp (gFjp)> ntj 

khtj;ij> Nahdf khtj;ij> N`dKy;y tPjp (gFjp)> nrhkpdy;tj;j 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

8 khh;r; 30  gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  jpf;fy tPjp (gFjp)> Mjk; nghu];l; (gFjp)> nghJNrth khtj;ij> 

Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ngd;dtj;j> fk;nkj;j tPjp> nrd; Md;]; 

xOq;if> jf;ryh tPjp> uj;Jgs;spa tPjp> tj;jy;nghy tPjp> 

nfnry;tj;j efuk;> [k;Gf];tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

ENfnfhl

1 khh;r; 08 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gioa nf];ght tPjp (gFjp)> tpkyhtj;j tPjp> nrg;gy; tPjp (gFjp)> 

kphp`hd tPjpapy; fl;ba re;jpapypUe;J [{gpyp Ngh];l; re;jp tiu  

kw;Wk; fpis tPjp

2 khh;r; 09 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ,wg;gh;tj;j tPjp (gFjp)> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> cad 

khtj;ij (gFjp)> ,wg;gh;tj;j 1k; xOq;if> khndy; khtj;ij kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 khh;r; 11 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ngq;fphptj;j tPjp kw;Wk; xOq;if> vjphprpq;f tPjp> gioa nf];ght 

tPjp (gFjp)> Nrhkh jyfy khtj;ij> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 15 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  njy;fe;j> cad khtj;ij> gioa nf];Ngt tPjp (gFjp)> 

ngq;fphptj;j> kj;JkNftj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> i`nyty; tPjpapy; 

tpN[uhk re;jpapypUe;J fq;rgh re;jptiu> tdhj;j tPjp (gFjp)> 

tpN[uhk xOq;if (gFjp)> i`nyty; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

5 khh;r; 22 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  tyt;tj;j tPjp> [k;Gf];Ky;y khtj;ij> 5Mk;> 7Mk;> 8Mk; kw;Wk; 

9Mk; xOq;iffs;> ngg;gpypahd xOq;if> cad khtj;ij> 

ngg;gpypahd khtj;ij> ngg;gpypahd tPjp> gioa nf];ght tPjp> 

njh];jut tj;j> ];Nld;yp gpNs];> la]; gpNs];> kQ;rehaf;f 

fhh;ld;]; (gFjp)> [k;Gf];Ky;y (gFjp)> Ntfe;j tPjp kw;Wk; 

xOq;if> Nghh;l;u]; nu]pld;rp];> rpwpy; b rpy;yh khtj;ij> vd;.v];. 

b rpy;th khtj;ij> tp`hu khtj;ij (gFjp)> i`nyty; tPjp 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`ufk

1 khh;r; 09 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Fk;Gf;f`nghf;Fz tPjp> mkuJq;f khtj;ij> [a khtj;ij> rkfp 

khtj;ij> rhKnty; gpNs];> jygj;gpl;ba kahd tPjp> 1Mk;> 2Mk; 

kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> njy;f`tj;j> mUz khtj;ij> 

re;jpuhNyhf;f khtj;ij> FUe;j khtj;ij> jygj;gpl;ba tPjp> (gFjp) 

nlk;gs; tPjp> fpuhNkhja khtj;ij> xNgN`d tPjp> rpNfuh tPjp> 

nfhuNdyp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 28

  ehf`tj;j tPjp> k`ufk ];Nl\d; tPjp kw;Wk; xOq;if> i`nyty; 

tPjp (gFjp)> ehtpd;d re;jp> k`ufk re;jp (gFjp)> vy;N`d tPjp> 

tpNtfhuhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuy];fKt

1 khh;r; 10 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ENfnfhil – ngg;gpypahd tPjp> tPuNrf;fu khtj;ij>  Qhduj;d 
khtj;ij> tp`hu khtj;ij>  nfhOk;G tPjp (ngg;gpypahd)> uh[rpq;f 
khtj;ij> ngg;gpypahd khtj;ij> tpf;fpukuj;d khtj;ij kw;Wk; 
mtd;a+ kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 11 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nyf; tPjp> gNuhgfhu khtj;ij (gFjp)> [a khtj;ij> jy;f];tj;j 
tPjp> X.gP. ngNuuh khtj;ij> nue;jtj;j tPjp> rkughy khtj;ij   
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 24 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu tPjp> ePyk; k`u tPjp> 
a`k;gj; khtj;ij> RJ khtj;ij> [a khtj;ij> kPf`tj;j tPjp 
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 28

  mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; 
xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G  - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry; 
khtj;ij> (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 31 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp> ey;ytj;j> 
fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jg;ghtj;j tPjp  kw;Wk; fpis 
tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ ,uh[fphpa

1 khh;r; 10 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  myNf];tuh tPjp> uk;gl; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 16 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  A.vd;. FzNrf;fu khtj;ij> Nuhay; Nfhh;l; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 24 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> gj;juKy;y tPjp (gFjp)> = nguFk;gh gphpntd 

tPjp> c];tj;j khtj;ij> mjpfhuk; khtj;ij> Nfhl;Nl tPjpapy; 

c];tj;j khtj;ij re;jpapypUe;J 09k; xOq;if tiu> tpjpa gz;lhu 

khtj;ij> et [atPu khtj;ij> khspfht tPjp> je;jphp khtj;ij> 

rKj;jpuhNjtp khtj;ij> k`pe;jhuhk tPjp> jpatd;dh gpNs];  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 khh;r; 31 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  uh[fphpa tPjp> kjpd;dhnfhl tPjp> rpy;td; xOq;if> jh;kghy gpNs];> 

a+.<. ngNuuh khtj;ij> v];. lgps;a+. ngNuuh khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

5 khh;r; 31 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Gj;fKt tPjp> ghh;f; xOq;if> nkjntypf;fl tPjp> fkj;jtj;j tPjp> 

nkhuf];Ky;y> kjpd;dhnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

n;fhyd;dht/ nts;sk;gpl;ba

1 khh;r; 11

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J nts;sk;gpl;ba 

re;jp tiu> tp`hu khtj;ij (gFjp)> nfhyd;dht tPjp (gFjp)> 

ehf`tj;j> Gtf;f`tj;j (gFjp)> njh];jutj;j> fyd;#hpatj;j> 

nty;yk;gpl;ba re;jp> rq;fNghjp khtj;ij> Fkhujhr gpNs]; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;
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2 khh;r; 14 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  tp`hu khtj;ij> kPj;njhl;lKy;y> kPj;njhl;lKy;y tPjp> ehf`Ky;y 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 khh;r; 21 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  rj`k; khtj;ij> ntd;dtj;j> gpuz;bahtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 25

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> FUdpahtj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; 

njhFjp>  fk;gpnfhl;Lttj;j> ntn`unfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

 

nfhl;bfhtj;j

1 khh;r; 08 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> 

ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 khh;r; 15 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ibvr; tPjp (gFjp)> khzpf;fKy;y> epe;jN`d> Nghf` re;jp tPjp> 

f[_f`tj;j> gl;lye;jN`d  kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 15 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ibvr; tPjp (gFjp)> fhkpdp tPjp> gphpntdh tPjp (gFjp)> rhyKy;y> 

tp[a tPjp> khzpf;fKy;y (gFjp)> nknfhl nfhyd;dht> Ky;ytj;j 

tPjp> nfg;ngl;bnghy khtj;ij (gFjp)> nlud;]; b rpy;th khtj;ij> 

[ae;jp khtj;ij> nfhyd;dht tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 22 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

  Gj;fKt tPjp> nfKD khtj;ij> ntjNftj;j> ngNuuh khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl

1 khh;r; 16 K.g. 8.00 Kjy; e.g 12.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; gioa ePh;nfhOk;G tPjp re;jpapypUe;J n`e;jiy 

re;jp tiu> my;tp]; lTz; kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 khh;r; 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  ̀ Pd;fe;j tPjp> tj;jis – k`u tPjp jYg;gpl;ba ghyj;jpypUe;J 

k`u re;jp tiu> Gdpj me;jdP]; khtj;ij> [afj; khtj;ij> Mrphp 

khtj;ij> kp`pe;J khtj;ij> nrf;Ftj;j> Nfhg;gptj;j tPjp> = 

epf;Nfj;jhuhk tPjp> ,y;yf`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 16 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fz;b tPjpapy; k`u re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl ghyk; tiu> vf;rj; 

khtj;ij> rpwpkhd gz;lhuehaf;f khtj;ij> gq;fshtj;j> [pdNrd 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 23 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ghjpypaJLt> J}t re;jp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> uhzp 

klk> c];tj;j tPjp> <hpatj;j tPjp (gFjp)> Njtj;j> Njthde;j tPjp> 

rpnkhd; gpNs];> my;tp]; gpNs];> jYg;gpl;ba tPjp vd;NluKy;y 

kahdk; Kjy; jYg;gpl;ba re;jp tiu> itj;jparhiy tPjp (gFjp)> 

rpnkhd; gpNs];> my;tp]; gpNs];> `hp];re;jpu khtj;ij> ghgD}h; 

fhh;ld;];> uh[pj;j tPjp> mNrhf;fh gpNs];> kp`pe;J khtj;ij> 

rq;fuh[ khtj;ij> Ntty;J}t tPjp> Nfhl;lhga khtj;ij> 

gq;fstj;j> gz;lhuehaf;f khtj;ij> ghnry; khtj;ij> ehN`d> 

ghjpypaj;JLt - `_Zg;gpl;ba tPjp (gFjp)> jYg;gpl;ba tj;jis tPjp 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

fsdp

1 khh;r; 15 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  tuhnfhl tPjpapy; njhuz re;jpapypUe;J tuhnfhltj;j tiu> 

Nfhzfk;nghy tPjp (gFjp). ehuk;kpdpa tPjp (gFjp)> ntjKy;y 

khtj;ij> jk;khNyhf;f tPjp> tPurpq;f khtj;ij kw;Wk; gpNs];> 

ghnry; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 22 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gpafk tPjpapy; gl;ba Nrh;r; Kjy; ngj;jpahnfhl epkyNftj;j re;jp 

tiu> khnty;y tPjp> epkyNftj;j> tPurpq;f khtj;ij> gj;jud 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhd/ ntypru

1 khh;r; 24 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; fYJgpl;l re;jpapypUe;J rkurpq;f vz;nza; 

Miy tiu>   guhf;fpuk tPjp> Gypdjyuhk tPjp> rpq;` tPjp> N[hh;[; 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 24 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> fJYgpl;l re;jp> jg;Nghtduhk tPjp> 

FzNrf;fu khtj;ij> nghUshjhu kj;jpa epiyak; kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 khh;r; 31 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  k`ghNf – uhfk tPjpapy; k`ghNf re;jpapypUe;J kFy;nghf;Fz 

tPjp re;jp tiu> ntyprutj;j (gFjp)> vygpl;bty> vygpl;bty 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> k`ghNf re;jp> ghh;k; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

rPJt

1 khh;r; 08 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> ehaf;f tPjp> ntynghl tPjp> 

Rjh;rd khtj;ij> jPtu khtj;ij> fl;Lehaf;f efuk;> nrg];jpad; 

khtj;ij> fk;nkj tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 09 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nrh;r; tPjp> ypadNfKy;y> njtl;lf`tj;j> 

fpuhNkhja khtj;ij> fe;Jy khtj;ij> Kfyd;fKt> GS lakd;l; 

tPjp> FNshgy; rpl;b kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 23 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  b];by;yhp tPjp> mKd tPjp>  Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)> 

jk;gj;JNu Vhpah> kp\d; `T]; tPjp> Gjpa b];byhp tPjp> ];Nl\d; 

tPjp>  vyfe;j tPjp> vl;LNyhtpl;l tPjp> mYj;tj;j> nfh];f`tj;j 

tPjp> nkjnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

ePh;nfhOk;G

1 khh;r; 10

  nrd; N[hrg; tPjp Gifapuj flitapypUe;J Rq;f ,y;y tPjp tiu> 

Rq;f ,y;y tPjp> Kjpy;ah]; tPjp (gFjp)> 2k;> 3k; kw;Wk; 5k; FWf;Fj; 

njUf;fs; (gFjp)> nrd; Nkhp]; tPjp> fpNuz;l; tPjp (gFjp)> ypd;ld; 

xOq;if>  gz;lhuehaf;f rJf;fk;> uh[gf;r GNuhl;Nt ngl;Nuhy; 

n\l;bypUe;J fpuhd;;l; tPjp tiu> N[hd;]; tPjp (gFjp)> nguil]; 

tPjp> nld;rpy; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 15 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  kPhpfk tPjp (gFjp)> [_k;M k];[pj; tPjp> nahTd; tPjp> uhrpf; ghPl; 

khtj;ij> yhru]; tPjp (gFjp)> njdpatj;j> uFkdh ghj; tPlikg;Gj; 

jpl;l tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> [auj;d tPjp (gFjp)> Nfhk];tj;j> 

ug;gh;tj;j> Nrhd;l]; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 15 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gpujhd tPjp> nfhg;guh re;jp kw;Wk; Gifapujf; flit> nj`pky;tj;j 

tPjp (gFjp)> Fl;n\l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 22 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ntgl tPjp> [auj;d tPjp> fl;Lthg;gpl;ba tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)> 

nkz;b]; khtj;ij> vt;ypd; khtj;ij> gPl;lh;]; gpNs];> ll;yp 

Nrdhehaf;f tPjp> mNgNrf;fu tPjp> Kj;yph; nkz;b]; khtj;ij> 

,wg;gh; tj;j tPjp> Nfhk];tj;j> gs;spthry; tPjp> Uf;kzpNjtp 

khtj;ij (gFjp)> nfhOk;G tPjp (gFjp)> tpN[ghy nkz;b]; 

khtj;ij (gFjp)> ePh;nfhOk;G itj;jparhiy  rpy;th khtj;ij 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 22 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  MNt khpah tPjp> ePdpak; khtj;ij> gpujhd tPjp khh;\y; fuh[py; 

,Ue;J tp.gp. nkh`kl; fl;blk; tiu>  b FW}]; tPjp (gFjp)> 

gh;dhe;J khtj;ij (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> Fl;nrl; tPjp> nrd; 

gPl;lh;]; xOq;if (gFjp)> cilahh; Njhg;Gt tPjp> nj`pky;tj;j 

tPjp> jk;kpl;l tPjp> Uf;kzpNjtp tPjp> tpN[ghy nkd;b]; khtj;ij> 

`pANfh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 khh;r; 24 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  njy;Jt tPjp> Nghytyhd khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nghg; 

Nghy; khtj;ij> FaPd; vyprngj; khtj;ij>  ky;tj;j tPjp (gFjp)> 

nrd; N[hrg; tPjp (gFjp)> kpDtq;nfhl tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> 

re;jruz khtj;ij> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 khh;r; 25 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhOk;G tPjp (gFjp)> b rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 

8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz 

Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F 

,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; nyNfh jpl;lkpl;Ls;sjdhy; 

kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLk; vd thbf;ifahsh;fs; 

mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

 

fhyp

1 khh;r; 27

  kltyKy;y> mNrhf;fh khtj;ij> f`Jttj;j re;jp> `phpk;Gu tPjp> 

fuhg;gpl;ba tPjp> Nfhh;ld;> nlu];> fpwPd; ghh;f;> [];bd; fe;j> 

fpj;Jyd;gpl;ba tPjp> jh;kuh[ khtj;ij (gFjp)> fYrpwp cad kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 khh;r; 21> 27 - 21Mk; jpfjp K.g. 8.30  Kjy; K.g. 10.30 tiu

  jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp> [pg;hpah tPjp> ruzq;fu tPjp> ];By; tPjp> 

nrduj;fNl re;jp> fphpg;]; tPjp> ky;tj;j nlk;gy; tPjp> rkfptj;j> 

ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> bf;rd; tPjp (gFjp)> klghj;jy 

tPjp> Nkjhde;j khtj;ij> nlhdhy;;l; N[d;]; tPjp> tf;nty;y tPjp> 

`{nk]; tPjp> kpDtq;nfhl> vypal; tPjp (gFjp)> mygyht tPjp> 

fe;Njtj;j tPjp (gFjp)> Fzuj;d khtj;ij> Gd;frhu khtj;ij> 

n`t;nyhf; tPjp> irdh fhh;ld;> tpisahl;L ikjhd tPjp> fhkpdp 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 23> 27 - 23Mk; jpfjp K.g. 3.30  Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  = N`khde;j khtj;ij> gl;lfd;tpy tPjp> tf;nty;y tPjp (gFjp)> 

nfNyfd tPjp> Ntnty;ty tPjp> jyd;f`N`d tPjp> hpr;kz;l; `py; 

tPjp (gFjp)> tp];fk; tPjp> fy;nfl;ba> ntf;Fdhnfhl tPjp (gFjp)> 

rg;Gky; gpNs];> jh;kuh[ khtj;ij (gFjp)> Fk;gy;nty xOq;if> 

mygyht tPjp> vypal; tPjp> rq;fkpj;j xOq;if> klgj;jy 2Mk; 

xOq;if>

4 khh;r; 27

  ̀ _nk]; tPjp> tp];fk; tPjp> NjtRNue;jpu khtj;ij> tf;nty;y tPjp 

(gFjp)> fy;tLnfhl> tpkyRNue;jpu khtj;ij> nlk;gs; tPjp> 

fe;Njtj;j tPjp> hpr;kz;l;`py; tPjp> `Pd;ngd;nly;y tPjp (gFjp)> 

NgJUty re;jp> Xrhd;nfhl tPjp> NghNg FWf;Fj; njU> j`ehaf;f 

khtj;ij> gd;f`yq;fhu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 27

  fpj;Jsd;gpl;ba tPjp (gFjp)> NghNg tPjp> ntFdhnfhl tPjp> 

`Pd;ngd;ly tPjp> ehfuj;d khtj;ij> ntFdhnfhl tPjp kw;Wk; 

xOq;if> Nutj;j tPjp (gFjp)> fy;nfl;b FWf;F tPjp (gFjp)> 

`Pd;ngnjy;y> k`Kjyp khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> gpaj;jpfk> 

[pd;njhl;l> nfhOk;G tPjp (gFjp)> jhnjy;y FWf;F tPjp> 

ntypgpl;bNkhju> Rjh;khuhk khtj;ij> Nfhtpy> IBvr; tj;j kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

6 khh;r; 27

  fhyp tPjpapy; iyl; `T]; N`hl;lypypUe;J Gifapuj epiyak;  

tiu>  fYnty;y> ky;tj;ij tPjp> n[apy; tPjp> nlk;gps]; tPjp> 

fe;Njtj;j tPjp> k`Nkhju> hpr;kd;l; `py; tPjp (gFjp)> mNgRe;ju 

tPjp> k`Nkhjutj;j> Gj;jrpq;f tPjp> Xrdhnfhl (gFjp)> 

rpak;gyf`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 khh;r; 27

  ngypf`> `phpk;Gu FWf;F tPjp> njj;Jnfhl> aNrhjuhtj;j> 

fkNftj;j> N[hrg;tj;j> nghpNftj;j> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij 

(gFjp)> Njrpa tPlikg;Gj; jpl;lk;> yGJt> `phpk;Gu tPjp (gFjp)> 

fuhg;gpl;ba> ikjpNg 1k;> 2k; kw;Wk; 3k; xOq;iffs;   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

fSj;Jiw

1 khh;r; 13

  ,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j> 

ypd;ld;tj;j> vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> nfKD khtj;ij> J}t 

Njthya tPjp> hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j> 

muypa cad> RtNrth khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW 

cad 11> gyhnjhl;l gyhj;njhl;lapypUe;J re;jpapypUe;J Gy;Nyh;l;ld; 

tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 20

  gphpntdh tPjp> k`tpfhu tPjp> ntynfju> rpj;Jk;nrtd> cltj;j 

tPjp> ehtpd;d – khty> `guyf`ye;j> kahd tPjp thbatj;j 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 20

  nkhud;JLt tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa 

tPjp> jpg;ngj;j tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if>  fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp> 

my;tp]; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk 

tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp>  

nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu 

tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> tp[a tPjp> kahd tPjp> 

Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> = yq;fhuhk tPjp> 

my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

gahfy
1 khh;r; 13

  gynjhl;l tPjpapy; Gy;nyl;ldpypUe;J ehnfhl re;jp tiu> Nghk;Gnty 

tPjp> Gy;nyl;ld; tj;j> kj;Jfk tPjp (gFjp)> f[{Jttj;j tPjp> 

nrj;rpwp cad> Fzjpyf;ftj;j 1> fy;y];] tPjp (gFjp)> rt;rpwp 

khtj;ij> ehky;fk> rkfp khtj;ij> uztpU khtj;ij> [ath;jd 

tPjp> itj;jparhiy re;jp> b nrha;rh khtj;ij> f[{f`tj;j>  

ehnfhl tPjp> 1k;> 2k;> 3k; kw;Wk; 4k; xOq;iffs; FUe;Jtj;j> 

muypa tPjp> `Pdl;bafy tPjp> nrj;rpwpGu> Nrhgpj;jhuhk tPjp> vl;ltpy 

tPjp (gFjp)> ka+uh gpNs];> lTz; t+l;   kw;Wk; fpis tPjpfs;;;

2 khh;r; 13

  fhyp tPjp jYtj;j re;jpapypUe;J fl;LFUe;j re;jp tiu> vj;jfk> 

Rkzhuhk tPjp> rhe;j khpah khtj;ij> [a khtj;ij> iedhtj;j> 

gahfy tlf;F ];Nlrd; tPjp> Nfhy;ld; gpNs];> tpfhu fe;j> 

kNynfhl tPjp> rKj;uh khtj;ij> [dj;jh khtj;ij> [dg;gphpa 

khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> rhfu khtj;ij> Rtjhur;rpKy;y> 

[dg;gpuNghj khtj;ij> hpjp khtj;ij>  njhopy;El;gf; fy;Y}hp tPjp> 

nrg];jpad; tPjp> fyKy;y tPjp (gFjp)> rdr khtj;ij  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 khh;r; 13

  kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp> 

nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> Kyl;bad> nkl;bayKy;y> 

gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl> 

ehf`Jt tPjp> njy;f`ye;j>  fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij 

(gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Mrphp khtj;ij> 

Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;> 
8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> nk`pKy;y> g`y ntdpnty;nfl;ba 

tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> kujf`nty tPjp> 

nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 14

  fhyp tPjpapy; fl;LFUe;j re;jpapypUe;J fSj;Jiw njw;F 

tpj;jpahyak; tiu> Nud;[h;]; tPjp> Nyf; tPjp> jh;khuhk tPjp>  

[aRe;ju  tPjp> ngl;hpf; gPhp]; khtj;ij> FNu khtj;ij> gs;sp tPjp> 

fyPy; gpNs];> nahTd; tPjp> `p[;uh khtj;ij> ntj;Jkfl> 

nfj;jhuhk tPjp> tpf;fpukrpq;f gpNs]; (gFjp)> N\f; E}h;Bd; tPjp> 

fl;LFUe;j re;jp> ehnfhl tPjp (gFjp)> nrd; nrg];jpad; tPjp> 

fyKy;y (gFjp)> rdr khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk

1 khh;r; 10 K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 12.30 tiu

  kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tPjp> kPdhr;rpfe;j> 

Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij> 

FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp> 

jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp 

khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs; 

2 khh;r; 10 K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 12.30 tiu

  fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 

ghyk;>  fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 

ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 

nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1 khh;r; 10 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  n`hud tPjp (gFjp)> ftpuh[ khtj;ij> nrhykd; khtj;ij (gFjp)> 

nkhutpd;d tPjp> fYNjnty tPjp> rkfp khtj;ij> RJnty;y tPjp 

(gFjp)> ntNyfNl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 10 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  = nkj;jhde;j tPjp> Nkhjutpy tPjp> Nkhjutpy ifj;njhopy; 

fl;blj;njhFjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 20

  fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J jy;gpl;ba 

ghyk; tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u 

khtj;ij> = nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp> 

fy;ntl;b Nkhju tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk 

tPjp> md;dhrpfl khtj;ij> nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp 

tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th 

khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp> ny];yp Fzth;jd khtj;ij> 

];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad; rpy;th khtj;ij> 

cNghrpj;jpuhk tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j> nkjgd;ry 

tPjp> jpg;ngj;j tPjp (gFjp)> cnghrpj;jhuhk tPjp> nkjntypf;fl> 

gphpntdh tPjp> = epNfjdhuhk tPjp> J}t tPjp> nrha;rh tPjp> 18 

Njhl;lk;> kahd tPjp> nfhYnfhl;Lttj;j> gQ;Qhde;j khtj;ij> 

gpdhd;]; tj;j  kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 21

  n`hud tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k; 

FWf;Fj; njU> [dg;gphpa khtj;ij> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;> 

Mhpauj;dhuhk tPjp> tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp>  ngh;dhz;Nlh 

tPjp> nrhykd; khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> [dcjhdfk;khda> 

murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> 

[a[d khtj;ij>  cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J 

khtj;ij> rhe;jp khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> 

nghf;Fz tPjp> g`d;fk> `hKNftj;j> Nfhd;f`tj;j> ll;yp 

Nrdhehaf;f khtj;ij> =ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> ngNuuh 

tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp (gFjp)> je;jphpKy;y tPjp> rpwpy; N[d;]; 

khtj;ij> ml;lghnfhl tPjp> kyKy;y tPjp> [ajpyf;f khtj;ij 

(gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp> Fzjpyf;f tPjp> tyhd gioa 

tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp (gFjp)> FyJq;f tPjp> tj;jy;nghy tPjp> 

ngNuuh khtj;ij> jk;khde;j khtj;ij> jp];] khtj;ij> nfKD 

khtj;ij> [{gpyp xOq;if> ngf;Nffk tPjp> mk;gye;Jt> fy;JNg> 

Nghf` tPjp> entl;ba tPjp> gPhp]; khtj;ij> nte;Njrptj;j> J}t 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 khh;r; 21

  fhyp tPjpapy; gs;spKy;y re;jpapypUe;J tyhd re;jp tiu> tyhd 

=eptr khtj;ij> FzNrd khtj;ij> FkhuJq;f khtj;ij> [{gpyp 

tPjp> jk;khde;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 21

  gioa fhyp tPjp (gFjp)> = tpkyhuhk tPjp> QhdNrd khtj;ij> 

FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> n`d;wpf; gPhp]; khtj;ij>  tp[a 

tPjp> nghJNrth khtj;ij> tj;jy;nghy tPjp> rq;fhde;jh tPjp> 

njhl;ltj;j tPjp> uhrpf; tPjp> ,g;wh`pk; tPjp> Nahdf khtj;ij> 

fpk;nghj;j tPjp> tj;jy;nghy ntj khtj;ij> tj;jy;nghy tpisahl;L 

ikjhdj;jpw;F mUfpy; cs;s tPjp> kPhpatj;j tPjp> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> tp[a khtj;ij> fyPgh tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

ENfnfhl

1 khh;r; 10

  ehty tPjpapy; ENfnfhl ehty re;jpapypUe;J rurtp fhh;ld;]; re;jp 

tiu> ee;jh khtj;ij> fe;jtj;j tPjp (gFjp)> fe;jtj;j xOq;if 

(gFjp)> fe;jtj;j nlu];> kfnrd; khtj;ij> &g;grpq;f khtj;ij> 

rurtp fhh;ld;]; (gFjp)> FUYngj;j> rkd; khtj;ij> nfKD 

khtj;ij> rhk khtj;ij> tpN[gh khtj;ij> eph;kd khtj;ij> 

nfhyk;gNf khtj;ij> fpUyg;gid ];Nlrd; tPjp> nlk;gs; tPjp> = 

fNdq;fu khtj;ij (gFjp)> ntypghu> thy;lh; FzNrf;fu khtj;ij> 

rphpky; cad> rkfp khtj;ij> Fapd;]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 10

  ];Nld;yp jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> 

ngytj;j tPjp> vjphpnfhl tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 28 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> [{gpsp Ngh];l;> 

vf;tj;j tPjp> [akq;fs tPjp> ehftpfhu tPjp> u[ khtj;ij (gFjp)> 

Njthy tPjp> gioa nfhl;lht tPjp> n[];nty; gpNs];> ngq;fphptj;j 

tPjp> Fthhp tPjp> vjphprpq;f tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> 

tpkytj;j tPjp> tpf;fpukuj;d khtj;ij> tpN[Nrf;fu khtj;ij> 

ngq;fphptj;j khtj;ij> Ukrpq;f khtj;ij>  kahd tPjp> Gtdfgh 

khtj;ij> ngq;fphptj;j 2k; kw;Wk; 3k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

4 khh;r; 28

  jytj;Jnfhl tPjp (gFjp)> FUe;Jtj;j tPjp> u[k`htpfhu tPjp 

(gFjp)   kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`ufk

1 khh;r; 28

  Fk;Gf;f`nghf;Fz tPjp> mkuJq;f khtj;ij> [a khtj;ij> rkfp 

khtj;ij> rhKnty; gpNs];> jygj;gpl;ba kahd tPjp> 1Mk;> 2Mk; 

kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> njy;f`tj;j> mUz khtj;ij> 

re;jpuhNyhf;f khtj;ij> FUe;j khtj;ij> jygj;gpl;ba tPjp> (gFjp) 

nlk;gs; tPjp> fpuhNkhja khtj;ij> rpNfuh khtj;ij> nfhuNdyp]; 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 28

  tpN[uhk tPjp kw;Wk; xOq;if> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> 

cl`Ky;y ];Nl\d; tPjp> tpN[uhk re;jp> i`nyty; tPjp (gFjp)> 

Njthde;j tPjp> ehtpd;d u[k`tpfhu tPjp (gFjp)> ugpay; 

njd;dNfhd; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 28

  gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [afj; tPjp> = Njthde;j tPjp> [djh 

khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> ehtpd;d> i`nyty; tPjp (gFjp)  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 khh;r; 28

  Fk;Gf;f`nghf;Fz tPjp> ntl;lfpanty tPjp> jygj;gpl;ba nlk;gs; 

tPjp (gFjp)> Gjpa itj;jparhiy tPjp (gFjp)> jytj;Jnfhl tPjp 

(gFjp)> Rgj;uh khtj;ij> tp[a gpNs];> Rfe;j khtj;ij> j`k; 

khtj;ij> fpk;Gshnty;y> xgN`d tPjp> rpNfuh tPjp> fpuhkrq;th;jd 

khtj;ij> khjpnty tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 28

  [a tPjp> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> rkfp khtj;ij (gFjp)> 

frf`tj;j> re;jdhgpl;ba tPjp>  khjpty tPjp (gFjp)> ryht tPjp> 

Nghjpa tPjp> gpufj;jpGu> jh;kuj;d khtj;ij> k`tj;j tPjp> 

njy;f`tj;j> = uhFyGu> nty;rphpGu> ghuhSkd;w cWg;gpdh;fs; 

tpLjp fl;blj; njhFjp> yp;q;f; tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa

1 khh;r; 10

  ehty tPjp (gFjp)> Etutj;j tPjp> Nrdhehaf;f khtj;ij> f`Nde;u 

khtj;ij> gioa tPjp> 5k;> 7k; kw;Wk; 8k; xOq;iffs;> QhNde;jpu 

khtj;ij> ehty gioa tPjp (gFjp)> Nrdhehaf;f khtj;ij kw;Wk; 

xOq;if> Nrdhehaf;f 2Mk; xOq;if> 8Mk; xOq;if> ehuhn`d;gpl;l 

tPjp> n[];kpd; fhh;ld;];> thy;lh; FzNrf;fu khtj;ij> 5Mk; kw;Wk; 

7Mk; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhbfhtj;j

1 khh;r; 15

  njhlq;f`N`d> gz;lhuehaf;fGu> IBvr; re;jp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;
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Credit No.: Cr.5685-lk kw;Wk; 9255-lk

 

 Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
                                

(crhj;Jiz Nritfs; - epWtdq;fis njhpT nra;jy;)

ePH toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf mKy;elhj;jy; MjuT crhj;Jizahsiu 
njhpT nra;tjw;fhd crhj;Jiz xg;ge;jk; - Nkyjpf epjpaply; nraw;wpl;lk;

crhj;Jiz Fwpg;gPl;L ,y.: MWS/WaSSIP/PMU/QCBS/ISC/AF/PMU/2021/18

,yq;if murhq;fkhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jpw;fhf epjpfis ngw;Ws;sJld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw crhj;Jiz NritfSf;fhf nryT 

nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

crhj;Jizr; NritfshdJ (~~Nritfs; vd miof;fg;gLk;||) Etunuypah> Nffhiy> ,uj;jpdGhp> gJis> nkhduhfy> fpspnehr;rp kw;Wk; Ky;iyj;jPT Mfpa khtl;lq;fspd; efu> fpuhkpa kw;Wk; ngUe;Njhl;l gpuNjrq;fspy; 

Foha; ePh; Nritfs; kw;Wk Jg;GuNtw;ghl;L tp];jhpg;gpw;F MjuT toq;Ftjw;fhd nraw;wpl;lj;jpd; gFjp mikg;Gf;fspd; ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp Mfpatw;iw 

jpUg;jpfukhf mKy; nra;tjpy; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F cjtp nra;jy; Mfpatw;iw mlf;Fk;.

crhj;Jizahshpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba nraw;gzpfs; gpd;tUkhW:

m) nraw;wpl;lj;jpYs;s ePh; toq;fy; jpl;lq;fis rhj;jpakhf;fy; kw;Wk; tbtikj;jy;.

M); midj;J cgnraw;wpl;lq;fspd; jpUg;jpfukhd nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf jw;NghJs;s njhopy;El;g topfhl;bfspd; ,ilntsp gFg;gha;T kw;Wk; mjid mgptpUj;jp kw;Wk; tp];jhpj;jy;. 

,)  nraw;wpl;lj;jpd; 2 Mk; kw;Wk; 3 Mk; Mf;ff;$Wfspd; Muk;g nraw;ghLfspd; cjtpAld; nrKm I topfhl;ly; kw;Wk; MjuT toq;fy;.

<)  Njrpa gzpkidfs;> khtl;l kl;l gzpkidfs; kw;Wk; gpuNjr kl;l gzpkidfis elhj;Jtjw;fhf cjtp toq;fy;.

c) jw;NghJs;s Ma;Tfs;/Mtzq;fs; kw;Wk; jw;NghJs;s tsq;fis kPs;Nehf;fp rpwe;j nraw;ghLfspd; mbg;gilapy; kpfr;rpwe;j mKy;elhj;jy; mZfiy tbtikj;jy;.

C)  Kd;Ndw;wj;ij fz;fhzpj;jy;> ngWNgWfis kjpg;gPL nra;jy;> Kuz;ghLfis milahsk; fhzy; kw;Wk; jPh;khdq;fis Nkw;nfhs;sy;.

v)  fl;lg;gl;Ls;s tiuglq;fs;> nrhj;J gjpNtLfs; kw;Wk; nrhj;J Kfhikj;Jt jpl;lq;fis ,Wjpahf;fy;.

crhj;Jizahsh;fspdhy; ifNaw;f Ntz;ba nraw;gzpfspd; fPo; tpghpf;fg;gl;Ls;s Nritfis toq;Ftjpy; mth;fSf;Fhpa Mh;tj;ij ntspg;gLj;JkhW jFjpAs;s crhj;Jiz epWtdq;fis WaSSIP  MdJ miof;fpd;wJ. 

,r;Nritfis toq;Ftjw;fhd Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; chpj;jhd mDgtj;ij nfhz;Ls;shh;fnsd fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhd jftiy Mh;tKs;s crhj;JizahsH epWtdq;fs; toq;fy; Ntz;Lk;. njhpT nra;tjw;fhd 

jfTj;jpwdhdJ: ,yq;ifapy; fle;j gj;J (10) tUlq;fspy; epfuhd gzp xJf;fPLfspy; mDgtKk; ,yq;ifapy; Nritfis ifNaw;gjw;fhd epWtdj;jpd; midj;Jklq;fpa Njh;r;rp kw;Wk; mDgtKkpUj;jy; Ntz;Lk;.

cyf tq;fpapd; topfhl;bfspd; 1.9 Mk; ge;jpf;F Mh;tKs;s crhj;Jiz epWtdq;fspd; ftdk; <h;f;fg;gLfpd;wJ : Mh;t Kuz;ghl;by; Fwpg;gpl;Ls;s cyf tq;fpapd; nfhs;if (~crhj;Jiz topfhl;bfs;|)  2014 [_iy kWgjpg;G 

Nkw;nfhs;sg;gl;L 2011 rdthp cyf tq;fp fld;ngWdh;fspdhy; IBRD fld;fs; kw;Wk; IDA fld;fs; kw;Wk; khdpaq;fspd; fPo; crhj;Jizahsh;fis njhpT nra;jy; kw;Wk; epakpj;jy;. Nkyjpfkhf> ,e;j gzp xJf;fPL njhlh;ghf 

Mh;t Kuz;ghl;bd; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s gpd;tUk; jftiy jaT nra;J ghh;f;fTk;. njhpT nra;ag;gl;l epWtdkhdJ my;yJ ve;jnthU ,ize;jJ Neubahf my;yJ kiwKfkhf fl;Lg;gLj;Jk;> fl;Lg;gLj;jg;gLk; my;yJ 

mt;tifahd epWtdj;Jld; rhjhuz fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Uf;Fkhdhy;> crhj;Jiz Nritfis toq;fy;> gz;lq;fis toq;fy;> Ntiyfs; xg;ge;jq;fis ifNaw;wy; my;yJ nraw;wpl;lj;jpdhy; epjpaplg;gl;L crhj;Jizaw;w 

Nritfis toq;fy; Mfpatw;wpYs;s jifikia ,oe;J tpLthh;. NkYk;> crhj;Jizahsh;fs;> toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; (mth;fspd; epGzj;JKilath;fs; kw;Wk; Vida Mszpapdh; 

mlq;fyhdJ) ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; gzp xJf;fPL nra;ag;gl;l gzpahsh;fSld; kw;Wk; njhpT nra;ag;gl;l epWtdj;jpd; gpujhd Mszpapdh; MfpNahUld; neUq;fpa tpahghu my;yJ FLk;g cwitf; nfhz;bUg;gth;fs; ,e;j 

nraw;wpl;lj;jpdhy; epjpaply; nra;ag;gl khl;lhh;fs;.

crhj;Jiz epWtdq;fs; mth;fspd; jifikfis mjpfhpg;gjw;fhf Vida epWtdq;fSld; $l;L Kaw;rpnahd;whf my;yJ cg-crhj;Jiz epWtdkhf ,izayhk;. cg-crhj;JizahsnuhUtuhf my;yJ $l;L 

Kaw;rpahsuhf xU Mh;t ntspg;ghl;L miog;gpw;F Nkw;gl;l miog;gpy; gq;FngWjy; ,e;j crhj;Jizapd; fPo; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. 

crhj;Jiz topfhl;bfspy; Fwpg;gpl;Ls;s ju kw;Wk; MFnryT mbg;gilapyhd njhptpw;fikthf crhj;Jiz epWtdnkhd;W njhpT nra;ag;gLk;. 

crhj;Jizapd; epajpf; Fwpg;Gf;fs; toq;fg;gLtJld; Nkyjpf jftyhdJ mYtyf Neuq;fspy; ( cs;@h; Neuk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; fPNoAs;s KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Mh;t ntspg;ghlhdJ vOj;J tbtj;jpy; fPNoAs;s Kfthpf;F (Neubahf> jghypy; my;yJ njhiyefypy;) 2022 khh;r; 18 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf) Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. (www.
wassip.lk  vd;w ,izajsj;jpypUe;J Mh;t ntspg;ghl;il rkh;g;gpg;gjw;fhd cUkhjphp kw;Wk; epajpf; Fwpg;Gf;fspd; tiuT Mfpadtw;iw gjptpwf;fk; nra;ayhk;)

nrayhsh;>

ePh; toq;fy; mikr;R>

ngWifg; gzpg;ghshpd; ftdj;jpw;F>

ePh; toq;fy; mikr;R> ,y. 35> ~yf;jpa nkJu|>

Gjpa ghuhSkd;w tPjp>

ngytj;j> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: +94 11 217 7226, +94 11 217 7240.
njhiyefy;: +94 11 278 6872
kpd;dQ;ry;: d_ procurement@watermin.gov.lk

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L nraw;wpl;lk;

ePH toq;fy; njhlh;ghf mtru miog;GfSf;F 1939 vd;w ,yf;fk; ,ytrkhf 24 kzpj;jpahyKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

rKf ePh; nraw;wpl;l rpf;fy; VJkpUg;gpd; 1914 vd;w ,yf;fj;ij miof;fTk;.

Ngypahnfhl

1 khh;r; 08> 09 - 08Mk; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  njyq;fghj;j tPjp> fy;ahzp khtj;ij> kPf`tj;j> Rjh;khuhk tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 28

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa ENf tPjp re;jpapypUe;J  nlhNahl;lh 

yq;fh tiu> Jl;L nfKD khtj;ij (gFjp)> UDA tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> nfhlf;fJUtj;j>  njyq;fghj;j tPjp> = tpf;fpuk khtj;ij> 

ntyp ghu> tpkyh rpwpth;jd khtj;ij> (gFjp)>   fy;ahzp khtj;ij 

kw;Wk; xOq;if (gFjp)> xypaKy;y> = Rjh;khuhk tPjp> Ngh;s; ghh;f;> 

nrd; Nkhp]; tPjp> nlk;gs; tPjp (gFjp)> nrd; nrg];jpad; khtj;ij> 

my;tp]; lTd; tPjp> n`e;jiy tPjp ePh;nfhOk;G tPjpapypUe;J 

,yq;if kpd;rhu rig tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> N`f;fpj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if> nrd; Md;]; Nrh;r; tPjp fpis tPjpfs;

3 khh;r; 28

  Gjpa ENf tPjp> Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> fz;b tPjpapy; ENf 

tPjp re;jpapypUe;J  Gjpa fsdp ghyk; tiu> Rt];jpf;fh fhh;ld;];> 

gioa ENf tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> njy;fe;Njtj;j> ePh;nfhOk;G 

tPjpapy; Gjpa fsdp ghyj;jpypUe;J Ngypanfhl Gjpa ENf tPjp re;jp 

tiu> guhf;fpuk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 28

  Jl;LnfKD tPjp kw;Wk; xOq;if> Gjpa ENf tPjp> gioa ENf tPjp> 

ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> kPf`tj;j tPjp> kphp];tj;j xOq;if> = 

Qhduj;d khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

fsdp

1 khh;r; 08> 19 - 08Mk; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  fz;b tPjpapy; GYf` re;jpapypUe;J njhuz re;jp Gifapujf; 

flit tiu> fNdnfhltj;j> `pk;Gl;Lnty;nfhl (gFjp)> 

nfhlfug;Gtj;j> ehuk;kpdpa tPjp (gFjp)> ntuYf`tj;j kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 khh;r; 08 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  jpg;gpl;bnfhl tPjpapy; fz;b tPjp re;jpapypUe;J [ae;jp k`hy; re;jp 

tiu> Rjhkh tPjp> jpg;gpl;nfhl 1Mk; FWf;Fj; njU kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 khh;r; 08 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  fz;b tPjp GYf` re;jpapypUe;J fsdp gy;fiyf;fofk; tiu> 

gpuhd;rp]; xOq;if (gFjp)> nfk;g]; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 08 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  Ntnty;Jt> Ntnty;Jt tPlikg;Gj; jpl;lk;> nkz;b];tj;j> k`tj;j 

tPjp> Yk;gpdp tPjp (gFjp)> rurtp khtj;ij> aNrhjuh khtj;ij 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 08> 19 - 08Mk; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu 

  khndy;fk tPlikg;Gj; jpl;lk;> [k;Gf`tj;j> Nfhl;lhga khtj;ij> 

Rjh;kh tPjp> njy;f`tj;j> tdthry tPjp> tdthry> `d;rh; lTz;> 

fsdpjp];] khtj;ij> nghnrhd;tj;j> Nrghypf;fh tj;j   kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

6 khh;r; 19

  gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj; 

khtj;ij> rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j> 

Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> 

fy;njhl;l gpNs];> tuhnfhltj;j> lah; $l;Lj;jhgd tPjp> Nfhkp]; 

khtj;ij> tpy;gpul; khtj;ij (gFjp)> epkyNftj;j> tuhnfhl tPjp> 

fy;nghnuy;y> ghrp;y;N`d> Eq;fq;nfhl> ngsj;j epiya tPjp> 

Rfjhuhk tPjp> rpq;fhuKy;y> [ae;jp khtj;ij> fsdpjp];] 

khtj;ij> kpy;yf`tj;j> fsdrpwp khtj;ij> tpfhu khtj;ij> 

Nfhk]; khtj;ij> fy;ahzp khtj;ij> nghy;N`d tPjp> tp`hu 

kfhNjtp tPjp> kFy;f`tj;j> jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> 

ckfpypa khtj;ij> nghy;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> nuk;gps; tPjp> 

Kzky;f`htj;j> gpafk tPjpapy; nfhl;lq;f`njhl;Lnghy 

re;jpapypUe;J nfh`tpy tPjp re;jp tiu>  nfh`tpy tPjpapy; gpafk 

tPjp re;jpapypUe;J tp`hu khtj;ij re;jp tiu> kypaNjt khtj;ij> 

vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Njf;ftj;j> gpafk tPjpapy; gpygpl;ba N[.

vy;. nkhhprd; re;jpapypUe;J nfhl;lq;f`njhl;Lnghy tPjp tiu> 

Nfhzfk;nghy tPjp (gFjp)> Nfhg;gpatj;j tPjp> guzNrfe;j tPjp> 

c];tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> vf;rj; khtj;ij> ypNah khtj;ij> 

nfhl;lq;f`njhl;Lnghy tPjp> Eq;fq;nfhl (gFjp)> gioa tPjp 

(gFjp)> gpuhd;rp]; xOq;if> nuk;gps; tPjp> nghy;N`d tPjp> 

Kzky;f`htj;j> Adpf; tj;j> Uf;ky; gpNs];>  jYfk gpuhd;rp]; 

xOq;if> nlk;gs; tPjp> nfh`_tpy tPjpapy; Mh;Nfbah re;jpapypUe;J 

gpafk tPjp re;jp tiu> nghy;N`d tPjp (jYfk) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;.

fe;jhd / ntypru

1 khh;r; 06

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J hpyTy;y tiu> 

Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> ghj;jpkh 

tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X tPjp> 

Ithp fhh;ld;];> ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y 

tiu> Nrh;fpa+yh; tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy 

tPjp> neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> [_l; 

tPjp> gpNah khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> 

`y;Ng khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp)> gd;jypad; khtj;ij> 

rkfp khtj;ij> re;jruz khtj;ij> njNurh khtj;ij  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 khh;r; 06

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 

Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 

vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 khh;r; 06

  Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 

tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b 

kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> 

nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz 

tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)>  ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F> 

fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd 

tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

[h-vy

1 khh;r; 06

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; [hvy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp 

tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d; 

tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 khh;r; 09

  gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>  

t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 

khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];  

khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 

tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 

tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 

Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r  tpyh> neYk;tpy tPjp> 

jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 

,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> 

nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty 

kahd tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp 

khtj;ij>  nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba 

tPjp> hPl;lh khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> 

fyvypa> nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh 

gpNs];> [a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd 

khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh 

gpNs];> nfKD khtj;ij>  fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij>  Nrhtp]; 

khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> 

RJnty;y tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

3 khh;r; 09

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu> 

t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh 

khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 khh;r; 09

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk; 

tiu> nj`pafj;j> clkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh 

`f;nghy tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j 

tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 khh;r; 09

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 

tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 

nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 

gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 

tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;.

6 khh;r; 25

  FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy; 
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 1 - khh;r; 2022

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mf;Fu];]

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mf;Fu];]

2022-03-07   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> Gtf;gl Xtpl;l> ntypN`dh

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j : nahTd; ghyk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nydk `py;];

tpepNahfk; : jpfdN`d> ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy

2022-03-09   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : xyfy;y - fyglN`d> xyfy;y - fyglN`d> 

gd;tpyN`d Gjpa

2022-03-10   08.00 - 17.00

nkhj;j : B.v];.vk;. Milj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfhYtj;ij> gz;Lfk

tpepNahfk; : ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij> [ddjfk> fynty;ynfhl> 

Nghuk;g

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : njyp[;[tpy

tpepNahfk; : 8 fZt> mjpfhuptpyfk> mf;FUnfhl> my];tj;ij> 

jk;ngy;y> n[hdpnly; v];l;Nll;> upr;yd;l; Nfhl;> ]ku]pq;`huhka> 

c];nfhl> ty;gpl;l

2022-03-18   08.00 - 17.00

nkhj;j : mJuypa Njapiyj; njhopw;rhiy> gyfhty ePu; tpepNahf 

rig> `{ye;jht Njapiyj; njhopw;rhiy> tPg; ]a;l;> B.v];.vk;. 

Milj; njhopw;rhiy> jPfy fy; Miy> <.vr;.vk;. Milj; njhopw;rhiy> 

nahTd; ghyk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngahNyd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 

fyfht Njapiyj; njhopw;rhiy> nfhYtj;ij> Fztu;jd Njapiyj; 

njhopw;rhiy> `{ye;jht v];l;Nll;> Nydk `py;];> neg;R+d; Njapiyj; 

njhopw;rhiy> gz;Lfk> jyf];] ePu; tpepNahf rig> Cuty 

v];l;Nll;

tpepNahfk; : mfyfl> mf;Fnu];] efuk;> mJuypa > mJuypa fpof;F 

- jpf;N`d> gyfhty> ngufk> gl;Lnfhl> ngypnfl;ba> G+Ytd> ll;yp 

Nrdhehaf;f khtj;ij> jk;kujdfk> jPfy> njntd;nfhl> jpfdN`d> 

vl;lfl;L Kfyhd> fd;n`y> fq;n`y Gjpa> `{ye;jht> 

fynty;ynfhl> fk;gp mba> nfn`y;ty> nffpypafk> fpjdty> 

ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> Nydk cLgpl;ba> khuk;g> 

kpdPgnfhl> epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> ep]q;]yfk> xupad;l; Milj; 

njhopw;rhiy> nghJ[dfk - fJUthd> nghy;N`d> Nghuk;g> 

Nghunjhl;l> Gtf;gl Xtpl;l> nuypnfhk; mf;Fnu];]> nuypnfhk; fk;gk;> 

jyf];]> jyf];] Gjpa> jy`fk> tynfgpaj;j> ntypN`dh> 

tpN[Jq;fGu - Nghgnfhl> tpy;gpl;l Gjpa> tpl;baynfhl> a`Ky;y> 

nahTd; ]tpfk

2022-03-22   08.00 - 17.00

nkhj;j : njjpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nfl;ld;tpy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> Nfhjnfhl fy; Miy> jy`fk

tpepNahfk; : gd;fk> Nghgpl;ba> njjpafy> nj`pf`N`d> 

njhykhtj;ij> Nfhjnfhl Njapiyj; njhopw;rhiy> fk;gp mba> 

[ddjfk> nfh`{nfhl cl`fd;j> yGnty;N`d> kypJt> xyfy;y 

- fyglN`d> xyfy;y - fyglN`d> gd;tpyN`d Gjpa

2022-03-26   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : jpayNg> vuKJnfhl> neuYt> ntypnfl;ba

2022-03-29   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : vl;lfl;L Kfyhd> fd;n`y> fq;n`y Gjpa

2022-03-30   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : ,d;jpf];N`d

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : njdpahah

2022-03-16   08.00 - 17.00

nkhj;j : jpafy Njapiyj; njhopw;rhiy> nuypnfhk; njdpaha

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ePjpkd;wj; njhFjp - nfhl;lnghy> 

njdpaha v];l;Nll; Gjpa> njdpaha v];l;Nll; gioa> nlNthdpah 

Njapiyj; njhopw;rhiy> lanyhf; nfl;lngUt> vk;.]P.gP.v];. 

nfhl;lnghy> nuypnfhk; nfhl;lnghy> jk;nkd;dtj;ij

tpepNahfk; : gl;lhJu> ]pnad;lh> njdpaha efuk; Gjpa> jpajht> 

jpajht GjpaJ> fy;njhy Gjpa> nfl;lngUt> nfhlFk;Gu> 

`pq;Fugdhfy> n`hufy> ,Yf;gpl;ba> fYfyN`d> fYfd;j> 

nfh];Nkhju> nkjnfhl - xyFk;Gu> uP.Mu;.I.> Jk;ngTy> ntuYt

2022-03-21   08.00 - 17.00

nkhj;j : md;lhunjdpa Njapiyj; njhopw;rhiy> ]p.v];.vd;.> njuz 

uP.tP. - ]paj> lanyhf; Gnuhl;Ngd;l; - vk;.up.tP> N`a]; v];l;Nll;> `pU 

vg;.vk;.> ];tu;zth`pdP - <.up.tP. miytupir> uP.vd;.vy;. miytupir

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mdpd;fd;j> gdpy;fd;j Njapiyj; 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : md;lhunjdpa Gjpa> G+j;fd;j> G+j;fd;j Gjpa> N`a]; 

tJaha Gjpa> ,k;Gy;tuht> [hJd;fd;j> f];jhdfytj;ij> fPdnjd;d> 

cy;ypd;Jtht> al;Ly;y

2022-03-23   08.00 - 17.00

nkhj;j : KFZKy;y Flh ePu; kpd; rf;jp epiyak;> ]d; ua;];

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ]P.uP.]P. > ngq;fpuptj;ij> uj;dtpyh

tpepNahfk; : jpj;njdpa> jptpad;f`N`d> fpupypgd> fpUthd fq;if> 

KFZKy;y

2022-03-24   08.00 - 17.00

nkhj;j : ngtu;ypa> fgpy v];l;Nll; Flh ePu; kpd;rf;jp epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vd]hy;tj;ij> fd;jpy;ghd> ]Pj vypa

tpepNahfk; : ngtu;ypa fPo; gFjp> ehjfy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhuthf;f

2022-03-08   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : Njuq;fy re;jp> Njuq;fy 11 N]yfpup tpfhiu> Njuq;fy 

48 fUj;jpl;lk;> FUngtpy> fPu;j;jpfk Njuq;fy 1 gpatu> ahg;gza 

ngnj]

2022-03-12   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfl;ltytj;ij

tpepNahfk; : ghdfy> Xfd;JN`d al;lghdfy

2022-03-15   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : < - jLfpj - kh[{thd

2022-03-16   08.00 - 17.00

nkhj;j : tyt;tj;ij

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vyd; ntypa> $l;LwT yq;fh> gufy> 

nahy;l;lh

tpepNahfk; : ngytj;ij> nghy;f`fd;j> NghUgpl;ba> Jd;njhyN`d> 

ctufy> tuy;y

2022-03-28   08.00 - 17.00

nkhj;j : vy;yfhttj;ij

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jq;nfhYt> gpl;lngj;ju

tpepNahfk; : nj`pf];Ng> nj`pf];Ng Mjtpy> nj`p];Ng lanyhf;> 

ky;Gjndy;y> u[tj;ij> ]pak;gyhnfhl Nkw;F - fz;zhbKy;y> 

Jd;Nghjpa nj`pf];Ng

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : g];nfhil

2022-03-02   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;gdhfy> ,upjd;ty> gdhfLt

2022-03-03   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;gf];njd;d> gl;lN`d> td]pq;`fd;j

2022-03-04   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : ,d;njhy

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fPupgpl;ba

tpepNahfk; : fy;nfhlN`d

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ntypfik

2022-03-06   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : muypaN`d nfhf;khJt> gj;jyN`d - nty;yhd> 

`y;yytj;ij> ngNdl;bad

2022-03-07   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fTld; vy;y> nfhf;khJt Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif 

epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak; gioa> ntypgpl;ba 

re;jp

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nghn`hu njhFjp> I]; njhopw;rhiy - 

ngNyd> ngNyd tl;l uTk

tpepNahfk; : fy;nghf;f> ntypfk Ng upN]hu;l;> ntypfk N`hl;ly; 

nrhj;J

2022-03-10   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : kpup];] Gjpa ghlrhiy njhFjp> kpup];] cLgpy> 

cLgpy [ayj;fk

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j : fpNud;l N]u;g; N`hl;ly;

tpepNahfk; : njDty> fhbad; N`hl;ly;> [atp[afk> kpjpfk - 

gioa

2022-03-14   08.00 - 17.00

nkhj;j : Nyhl;];lhu; gapw;rp epiyak;

2022-03-19   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-25   08.00 - 17.00

nkhj;j : nkhlunfhl fhe;j Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : gl;lnghj;j

2022-03-29   08.00 - 17.00

nkhj;j : Mg;gpnuf; lau; rhyp kTd;l;> Mgpnuf; cau; njhopw;rhiy> 

MAu;Ntj N`hl;ly; fg;guj;njhl;l> Nfg; N`hl;ly; Gjpa Nfhy;ld; 

Nfhuy;> nfg; N`hl;ly; tpLjp> nfg; N`hl;ly; ntypfk> n]d;upf; 

fUj;jpl;lk;> njhle;Jt tj;ij> `upr;re;jpu epidT> Nyhl;];lhu; gapw;rp 

epiyak;> KJfKt nuhg; `T]; N`hl;ly;> vd;.V.v];. ,wg;gu; 

cw;gj;jp rhyp kTd;l;> Nlhf;fpNah rPnke;J njhopw;rhiy> cLfht 

Nthf; nuf;];> tpuh[; ,nyf;l;upfy;]; rhyp kTd;l;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ng gPr; N`hl;ly;> nghn`hu njhFjp> I]; 

njhopw;rhiy - ngNyd> ngNyd tl;l uTk> ghNgupad;> ]kU gPr; 

N`hl;ly; ngNyd> ]d; & N`hl;ly; ntuy ghij

tpepNahfk; : 4tJ iky; J}z; cLfht> gl;lty ghNjfk> gl;lty 

re;jp Gtf;tj;ij> gpN]hnjhytj;ij> ga;gh];> fhfpy;]; Gl;]pl;b> rhyp 

kTd;l;> rhyp kTd;l; ]{dhkp> rhyp kTd;l;> njdpgpl;ba re;jp> 

njdpgpl;ba - gpa]pup> fy;nghf;f> fNyjz;l> FUngtpy ]{dhkp> 

FUngtpy flngj;j> [k;Gunfhl `pay;nfhl> fGtj;ij muprp Miy> 

fTld; vy;y> nfh`{DfKt> nfhf;khJt Gjpa> nfhNyjz;l> 

Fk;gy;fk> F\;luh[fy> kJunfhl> cLfht - kfneFk> k` tPjpa 

gk;Gif epiyak;> nkdpf; tj;ij [atpf;fpukGu> kPUg;g> kpahkp 

mgdad> KJfKt > KJfKt ky;tj;Jnfhil> KJfKt Gjpa> 

%dky;Ng> gyy;y> ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> ngNyd ]kutPu 

ngy];> gpl;bJt> nghy;tj;ij njdpgpl;ba> nghy;tj;ij Gjpa 

njdpgpl;ba> nghy;tj;JNkhju 1> nghy;tj;JNkhju 2 - vYthty> 

]{y;jhdnfhil> ]{e;jutpdahfhutj;ij> ]{g;gpup tu;j;jfj; njhFjp 

ntypfk> nuypnfhk;> Njf;ftj;ij> efu rig> CUtpl;ba> tufhgpl;ba> 

gpuPyd;> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif 

epiyak; gioa> ntypfk Ng upN]hu;l;> ntypfk flw;fiug; ghij> 

ntypfk N`hl;ly; nrhj;J> ntyp`pd;j - Nghjfy> ntypgpl;ba re;jp> 

nty;yf;f> ta;gPdpahtj;ij

2022-03-30   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;Ngnjhytj;ij fy;yy> lanyhf; af`Yt> 

vl;lk;gf`tpy> fdq;Nf> fdq;Nf nghy;N`d> fdq;Nf tyt;tj;ij> 

fDnfl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy> yq;fh Nkhl;lu;]; fy;yy> epkyt> 

G`{y;N`d> af`Yt

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mk;gyhq;nfhil

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : vy;gpl;b

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-15   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-16   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fq;,k GQ;rp ,d;jfd;j> `j;jf> nfnut;t> gpl;bfy 

tlf;F> c`d;Xtpl;l

2022-03-21   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : FUd;Jf`n`njg;k efuk;> FUdJf` nfd;ba

2022-03-23   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vy;gpl;ba ,wg;gu; tj;ij

tpepNahfk; : G+tYf` re;jp

2022-03-24   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Vuky;y Njapiyj; njhopw;rhiy> 

kpup];tj;ij Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : mk;gd fpupgpk> mk;gd ]pq;`fta> vk;Gd;fd;j> 

md;Juj;tpy> vy;y ,`ynfhl> ,jpd;dfd;j> f`Jt> nfhfufd;j> 

ghYtj;ij

2022-03-25   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mkuhfk> mKnfhl> tpjhdhr;rpnfhl

2022-03-29   08.00 - 17.00

nkhj;j : NjJZ ng\d;> lanyhf; fk;gk;> Muk;g M];gj;jpup> 

ya;g;];l;ily; Milj; njhopw;rhiy> nkhld; vguy; ,fy;fd;j> 

eNthja fy; Miy> gjpuh[fk nuypnfhk;> njhopw; gapw;rp epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vy;y tj;ij Njapiyj; njhopw;rhiy> 

jpyf;fh Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : mgaGu> jptpJu - nts uTk> jptpJu tJaha> vy;y re;jp> 

vy;gpl;ba jghy; mYtyfk;> vy;gpl;ba nuypnfhk;> vy;gpl;ba efuk;> 

vj;fd;Ju> Flty> ka;nahf;fhN`d> kp`pe;J khtj;ij> vz;nza;; 

epug;Gk; Miy> gpl;Lty> gpl;Lty 2> ]uzq;fu> ]njh] gioa> t]

d;j epthL epNfjda

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,e;JUit

2022-03-10   08.00 - 17.00

nkhj;j : ma;lh nge;Njhl;il> nge;Njhl;il gPr;> yp`pdpah ]u;g;> 

]P N]d;l;> n]ud;bg;> lhg; vf;N]hupf;> nge;Njhl;il nuypnfhk;

tpepNahfk; : nge;Njhl;il ghyk;> Xgltj;ij> Rw;Wyh rig

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j : B.v];.vy;. yq;fh> ngubak; f;Nshjpd;> ]k;gj; Milj; 

njhopw;rhiy> v];.I.v];. gpsh];upf;

tpepNahfk; : vy;gh mgdad> mDuhjfk > njhopw;rhiyGuk; 11> 

njhopw;riy Guk; 1> n]hn`hd re;jp> al;lfy

2022-03-14   08.00 - 17.00

nkhj;j : ]{KJ gPr;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : And];Nfh fpuhkk;

tpepNahfk; : mNuhuh fpuhkk;> ghd;nty;Jt> ]pdkd; ghu;f; - 2 fZt> 

njl;L[dgja> nfhlfk ]udq;fu> ehjnfhl gyhj;j> tj;Junty

2022-03-15   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : `Gufy> njhl;lfdj;j> Je;Jt

2022-03-18   08.00 - 17.00

nkhj;j : vkuy;l; Ng N`hl;ly;> fygl Gjpa> ,d;JUt gPr;> Nuhay; gPr;> 

nlk;gy; l;uP> tp\;tupd;f; g;Nsd;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ma;lh ahNyfk

tpepNahfk; : `gf;fy> ,d;JUt> k` ,d;JUt> cLKy;y> ahNyfk

2022-03-25   08.00 - 17.00

nkhj;j : ma;lh nge;Njhl;il> nge;Njhl;il gPr; > yp`pdpah ]u;g;> 

]P N]d;l;> n]ud;bg;> lhg; vf;N]hupf;> nge;Njhl;il nuypnfhk;

tpepNahfk; : nge;Njhl;il ghyk;> Xgltj;ij> Rw;Wyh rig

2022-03-27   08.00 - 17.00

nkhj;j : rPd JiwKfk;> njhd; ngh];Nfh> td; tu;y;l; gjdk> 

l;iul;ld; 1> l;iul;ld; 2

tpepNahfk; : Nghf`gpl;ba> fy;ntn`u> fy;ntn`u gk;Gif epiyak;> 

fl;Ltpy> nfnjy;y> ney;ypnfhl> gjpuh[fk> tTYfy nfNy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : rPdpnfhl

2022-03-04   08.00 - 17.00

nkhj;j : jf;\pd fLfjpg; ghijfs; ,lJ

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : B.v];.I.

tpepNahfk; : ]ju;d; ept; ]pl;b

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j : M]pup njhopy;> n]ukpf; ypkpnll; kPl;bahnfhl> vy;.gP. 

FYgL> nkl;b gjy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : kPl;bahnfhl nerTj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : fynfhl> fynfhl gjpa> fy;Jt> FyPnfhl> nyTJt> 

kfnty> kPl;bahnfhl > ]{dhkp 1> ]{dhkp 2> ]{dhkp 3

2022-03-09   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mDUj;jfk

2022-03-11   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : nfhufPd> Nydfy; gyhj

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-19   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : ,Yf;gpl;ba> nfhupatpy> epd;jhd

2022-03-22   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : Kj;njl;Lt> N]dhjpfk

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j : gl;lnghy nuypnfhk;> ]{dpy; Milj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : f`l;lgpl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : gl;lnghy> B.N[. gl;lnghy> njhuy> njhuy Gjpa> 

nfhuff]; Nghf;Ft> [agpk 1> [agpk 11> fpupnkl;ba Gjpa> fpupnkl;ba> 

ghj;unfl;ba> Nuhay; Nahfl;> jdpnghy;f`> cLtpy

2022-03-28   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khJ fq;if nguil];

tpepNahfk; : khJt> ghNjfk

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : gj;Njfik

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gj;Njfik

2022-03-07   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-09   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-10   08.00 - 17.00

nkhj;j : gpynfhl ntyp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gpynfhltj;ij - fpupd;jy N`d> jpyf;f 

cjhfk - gpynfhl

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gj;Njfk nuypnfhk;> gj;Njfk ePu; tpepNahf 

rig 1> jfty; njhopEl;g epiyak;

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-14   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Mjud;tpy> xypk;g]; Njapiyj; 

njhopw;rhiy

2022-03-16   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,dpkq;fl> kypj;jnfhl> ENfnjhl;l> 

]dp]a;l; tj;ij - kPkLt

2022-03-22   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : GGy> Nfhg; Njapiyj; njhopw;rhiy - 

epy;N`d> `py;fhu;l;d; Njapiyj; njhopw;rhiy> ,d;JUgj;tpy> Nk 

ngahu; fhu;l;d; - vy;yfd;j> nk`pKy;y gk;Gif epiyak;> nta;N`d 

Njapiyj; njhopw;rhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gj;Njfik

2022-03-23   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : n`k;Nkypa fy; Miy> nfhl;lnfhl> 

eahghKy;y> eahghKy;y fLfjpg; ghijfs; ,lJ gFjp> eahghKy;y 

fLfjpg; ghijfs;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nfhdhgpd;Dtiy

2022-03-04   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngy;Tl; G+q;fh> vynghytj;ij

tpepNahfk; : Tl;yd;l; G+q;fh

2022-03-09   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gh];tj;ij y];]dfk> njld;f`tpy> 

Nfhy;ld; nu]; kh[{thd> nfuNjty kh[{thd

2022-03-10   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :
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2022-03-19   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-22   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : N`nfhl gk;Gif epiyak; 2> N`nfhl 

gk;Gif epiyak; 1> u[];fd;j ePu; Ntiyj;jsk;

2022-03-24   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ngl;U ']P" nfhydpa> Ngl;U ']P" 

Njapiyj; njhopw;rhiy> ]hkfk

tpepNahfk; : gpf; ]pl;b

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : NguJLt> nguil]; Nt> ]{g;upk; cad

tpepNahfk; :

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jy;f];ntiy

2022-03-07   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vtu; fpuPd; Njapiyj; njhopw;rhiy> jyht 

Gjpa> clntyptpl;bjyht

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gz;lhuehaf;fGu> Nfhdnjdpa> FUgdht 

Gjpa> FUgdht Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : thbafd;j

2022-03-12   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gd;fKfd;j> nfhlKd Njapiyj; 

njhopw;rhiy> nfhlKd Njapiyj; njhopw;rhiy> ,d;jpngNynfhl> 

FUd;Jtj;ij nt`pN`d> kj;jf> ]{j;njy;yht> nt`pN`d Gjpa

2022-03-15   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : Ambalangoda Grid SS

2022-03-18   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Vjz;l vy;y> `pdpJk;fd;j

2022-03-25   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : klflN`d> NgU]pq;` Njapiyj; 

njhopw;rhiy> &flN`d Njapiyj; njhopw;rhiy

2022-03-29   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gdd;fy> nfyp];lhu; Nghj;jpnty> 

fpk;Gyhty> khufd;j Njapiyj; njhopw;rhiy> Nurd Njapiyj; 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : Nghj;jpnty Gjpa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; :

2022-03-03   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fd;ndypa Njapiyj; njhopw;rhiy> 

ud;tpy

2022-03-30   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : 80 Vf;fu; - gd;fk ghij> Fzhde;j 

khtj;ij - cLfk> N`hknjhy ,wg;gu; njhopw;rhiy> N`hknjhy 

gFjp 2> N`hknjhy Njapiyj; njhopw;rhiy> N`hknjhy fpuhkk;> 

cLfk fpof;F

tpepNahfk; : N`hknjhy tPl;Lj; njhFjp

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : te;Juk;ig

2022-03-12   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : FUf`fd;j> nefpdpfy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> ckd;njhy

2022-03-15   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : N`Ndfd;j Njapiyj; njhopw;rhiy> 

nfhfhty lanyhf;> gd;tpy> gpl;b`uht

2022-03-22   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfhlnjdpfd;j

tpepNahfk; :

2022-03-30   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : fhyp

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gl;lJit

2022-03-07   08.00 - 17.00

nkhj;j : Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig Nuh];Tl;> 

Xtpd;Nkh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngah gPy;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> `]

ypa Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : gh];tj;ij> gl;Ltd;Jlht> buPk; ]pl;b> fpNud;l; 

ngdNuhkh> n`g;gp Ff;> <upaf` Gjpa> kPghty> %yd re;jp> Xghj> 

cYtpl;bNf tpfhiu

2022-03-09   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;gfil> mk;gyk - nghy;ghnfhl> `pupaky;Fk;Gu> 

nghy;gnfhl Gjpa

2022-03-10   08.00 - 17.00

nkhj;j : B.v];.I. n]k;]d; ,wg;gu; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fYg`d> nfhl;lntyp Njapiyj; 

njhopw;rhiy> ypnahd;lh Njapiyj; njhopw;rhiy> yf;fP Njapiyj; 

njhopw;rhiy> v];.X.v];. fpuhkk;> tP.Mu;.I. jy;fk;gy

tpepNahfk; : B.v];.I. `py;]; i]l; Nyd;l;> tl;lnuf;f ghlrhiy> 

tj;jN`d

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j : Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig kTd;l; g;s]

d;l;> W`{Z gy;fiyf;fofk; 01> W`{Z gy;fiyf;fofk; 02> W`{Z 

gy;fiyf;fof tpLjp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpNud;l; Milj; njhopw;rhiy> njhopw; 

gapw;rp epiyak;

tpepNahfk; : Mde;j khtj;ij> Mur;rpfd;j> nguypanjhytj;ij> 

`Gfy> nkhy;ypnfhil> kTd;l; g;s]d;l; tj;ij> ]u]tp m]Gt> 

gy;fiyf;fofk;> tl;lnuf;f

2022-03-12   08.00 - 17.00

nkhj;j : B.v];.I. njhopw;rhiy ,y : 01> B.v];.I. ,wg;gu; kPs;Row;rp 

njhopw;rhiy> B.v];.I. FUd;Jtj;ij> [a]{e;ju vz;nza; Miy> 

fuGl;Lfyfd;j> Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig 

nfhTy;N`d

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fu`];j tpisahl;luq;fk;> Njrpa fy;tpf; 

fy;Y}up

tpepNahfk; : > nj`pJt> nyl;Rkp tj;ij> khdtpy> epahfk> gpd;Jt> 

Nuhay; nkdh> jyf`

2022-03-16   08.00 - 17.00

nkhj;j : N[.vk;.]P. fy; Miy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nkdpf;fd;j Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : gj;jytj;ij> ngj;njnfju> lanyhf; Fl;ba> fhutpy> 

fd;JUf];N`d> nfl;ld;njhy

2022-03-21   08.00 - 17.00

nkhj;j : vy;yfht Njapiyj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khnfju> cLnty;y Njapiyj; 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : 25 KJd Gjpa> 4tJ n]jGk; fZt> vd]hy;tj;ij> 

,j;jnfl;ba> kpDtd;njdpa> ngh`{njdpa> cLnty;y

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gl;lJit

2022-03-22   08.00 - 17.00

nkhj;j : `Nu\h N`hl;ly;> ]d;jyp Njapiyj; njhopw;rhiy> 

]pupnktd;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : funfhl Njapiyj; njhopw;rhiy> 

nkhunfl;ba> ea;e;jht> njhopw; gapw;rp epiyak;> af;fyKy;y 

Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : f`ynfhynjdpa> funfhl > tPtUnfhl> tNjhfy> 

tj;jN`d> af;fyKy;y> af;fyKy;y

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j : ]P.vk;. g;sa;Tl;> epahfk tPLfs;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpNu];yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : mku]_upa khtj;ij> rPd kpj;JU fpuhkk;> nfn]

y;f];N`d> kpupafd;j> epahfk nfhydpa> ]d;j]pup cad

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fhyp

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j : n]k;]d; kPs;Row;rp> ]{uq;f fy; Miy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghf`nfhl B.v];.I. Fd;Jg;gfd;j

tpepNahfk; : mq;FYf`> mq;nfhf;fhty> Ngbgplh> Nghf`nfhl> 

jpTyhd> njhuNg> vyg`y> vl;lnk];]> `yf];Ky;y> `g;ghtd> 

`g;ghtd Gjpa> fgufy> nfNud;nfl;ba> yq;fh ngy;> ypg;ld; Fnuht;> 

nkNynfhl> %yd> g`ytj;ij> gdhfLt> gpyhd> gpyhd Gjpa> 

G];nty;fil> Nud; Ngh ]pl;b> ud;nfhil> Nuhay; fpq;lk;> td;rhty> 

tTYfy> ntfpnfhd;j> af;f`

2022-03-10   08.00 - 17.00

nkhj;j : flw; gil Kfhk;> E}u]; n]ud;bg;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g;sa;Tl;> gyifj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : G+];] Aj;j ,uhZt Kfhk;> njhyN`d> vygl> [P.N[.

vk;. Milj; njhopw;rhiy> [k;Gnfl;ba> Fkhup muprp Miy> k` 

`Gfy> k`uk;g> gpajpfk> gpupahdp muprp Miy> cf;tj;ij> Aidll; 

muprp Miy> ntypgpl;bNkhju> ntypgpbNkhju Gjpa

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-14   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `y;nyhYt

tpepNahfk; : gpd;tl;lh

2022-03-28   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : nfhlfd;j> Nfhl;Nltj;ij> nlf;fpahtj;ij> cYtpl;bNf

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fguhJit

2022-03-07   08.00 - 17.00

nkhj;j : vy;gh nuf;];iuy;]; - jdpahu; epWtdk;> Vrpah nuf;];> 

gpud;nlf;];> ng\d; l;ud;l];> nfhf;fy gPr;> nfhf;fy Milj; 

njhopw;rhiy> nfhf;fy cw;gj;jp> nfhf;fy tpyh> gpsh];upf; n\y;];> 

v];.uP.it. Milj; njhopw;rhiy> jhufP Milj; njhopw;rhiy> njhopw; 

gapw;rp epiyak;> ad;f; Vd;l; yq;fh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghl;u]; N`hl;ly;> Nyhd;f; gPr; N`hl;ly;

tpepNahfk; : nfhf;fy rf;jp epiyak;> ]pq;` jPtufk> jp]u N`hl;ly;

2022-03-08   08.00 - 17.00

nkhj;j : V.]P.<. Vguy;> x];l;uh yq;fh> MNah[d rig epUthj; 

njhFjp> nfhf;fy Milj; njhopw;rhiy> kpyu; yq;fh> gunfhlfd;j> 

];l;Nud; nuf;> Adpnryh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nkhuy;tj;ij> nghypnuf;];

tpepNahfk; : Vf;fu; 50> fy;nghj;j> fpdpfy> `uky;nfhl> `Pdl;bfy> 

yZNkhju> kPg;Ng> gpl;bJt re;jp> ]pq;fu; fil re;jp> tuhnghf;f

2022-03-09   08.00 - 17.00

nkhj;j : V.]P.<. b];l;upghu;f;> V.uP.[P. N`d;l; nfahu;> V.uP.[P. 11> 

xf;]p[d; b];nfdf;ll;> %ba Rj;jpfupg;Gj; njhopw;rhiy> Adp 

g;sh];upf;> Adp g;sh];upf; 2

2022-03-10   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-11   08.00 - 17.00

nkhj;j : fhry; tpNy[;> Jt tpyh> N`hl;ly; Ntiy jsk;> ,d;]a;l; 

N`hl;ly;> k` tyt;t> ngufd; ngh];N`d> v];.v];.Mu;. Milj; 

njhopw;rhiy> jpru ];g> tP.]P. tpyh> tpyhNkhjutj;ij> njhopw; gapw;rp 

epiyak; - m`q;fk> tP B rP ept;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `Jd;dnfhl> fgyhd gPr; N`hl;ly;> 

nkh];tu;y;l;> tpyh n]ud;bg;

tpepNahfk; : m`q;fk> m`q;fk 11> m`q;fk fd;j> m`q;fk nghyp];> 

m`q;fk efuk;> mytj;Jfp];]> Mu;b N`hl;ly;> MNah[dfk> 

jz;Ln`y> jpfnuj;j> vYnfl;ba> fpdnty;y> fpdpty;y 1> nfha;aghj> 

FUy;yty - ml;lhdpfpj> fgyhd > fuz;Lnfhil> fjYt> fjYnfhl> 

fjYt Gjpa> Nfhl;lnfhil> YF,q;[pnuU> nkypanfhil> kPf`nfhil> 

ngny];]> v];.Nf. tj;ij> rpq;fg;G+u; fpuhkk;> ]{kpJUfk> tyN`d;nfhl

2022-03-12   08.00 - 17.00

nkhj;j : M]pup> yq;fh ffdfhkp Nrit> B.vk;.Mu;. vguy;> fd;]ha; 

tu;zk;> yh/g;];> nehngy; ntah

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mj;juJt tj;ij> N`hl;ly; ghlrhiy

tpepNahfk; : fy;fLt> ,kJfd;j> ,kJt Gjpa> ,kJt nuypnfhk;> 

Nfhk;gy> tygy

2022-03-19   08.00 - 17.00

nkhj;j : j];kh ru;tNjrk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rpWtu; fpuhkk; - ,g;ghty> fhd;jp]pup 

tj;ij

tpepNahfk; : md;Jnfhl> jpf;Fk;Gu> ,d;Jud;tpy 11 - nujpfil>  

ehfd;j 1 - xyfd;Jt> ehfd;j 11 - nkj;]pup> gZfy;nfhl> 

ngytj;ij> tpjhdNf fy; Miy - fpuhkk;

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : K];n]d;dtj;ij

tpepNahfk; : fdNjupahd> khahfLt> gpl;LtyN`d> tygy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jtyik

2022-03-12   08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2022-03-24   08.00 - 17.00

nkhj;j : al;lghj;j Gjpa Njapiy njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jpjpahty Njapiyj; njhopw;rhiy> 

al;lghj;j Njapiyj; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : nghuYnfhl> vk;gNynfju> `a`Ty> n`huN`d> 

n`huz khtj;ij> fl;Lnfd;j> gpq;fd;jN`d> gpugh\d khtj;ij> 

jpjpahty> al;lghj;j 10tJ xOq;if> al;lghj;j 12tJ iky; J}z;> 

al;lghj;j 04tJ xOq;if> al;lghj;j 07tJ iky; J}z;

2022-03-25   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `y;tpl;bfy

tpepNahfk; : gJtpy> ghdht> `y;tpl;bfy Gjpa> ky;fy;y

2022-03-26   08.00 - 17.00

nkhj;j : fYNghtpl;bad 11

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fyNghtpl;bad 1 ck; 2 ck;

tpepNahfk; : jk;ky> `y;tpl;fy 2 gb> jpg;nghl;Lthtfd;j

2022-03-28   08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : njy;yt > ypnahd;lh> k`fd;j Njapiyj; 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : njy;yt> NjthNyfk> lanyhf; fYNghtpl;bad> 

fyglfd;j> ,`y gdd;fy> [k;Gf];ttpy> fbfpd;fy> fYNghtpl;bad> 

Ffy;fd;j> k`fd;j> ky;yt> kpadtj;Ju> nkhuf`fd;j> clghdfy

2022-03-29   08.00 - 17.00

tpepNahfk; : MAjfy> Jd;N`d

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (njd; khfhzk; 01)> ,yq;if kpd;rhu rig>  167> khj;jiw tPjp> fhyp.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

Nfs;tp NfhuYf;fhd miog;G
ngWif ,y: v];gPrP/gpv[;vk;/2022/gp.,y-01

khj;jiw Kjy; mjpNtf tPjp Clhf murhq;f kuf;$l;Lj;jhgdk;> gj;juKy;y 

jiyikafj;jpw;F Copah;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf tspr;rPuhf;fg;gl;l g]; 

xd;iw ehshe;j thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpNfhuy; 

(2022/2023) 

gj;juKy;y> u[ky;tj;j tPjp> ,y.82 ,y; cs;s murhq;f kuf;$l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiytuhy; Nkw;gb nfhs;tdtpw;fhf toq;Feh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. Njrpa Nghl;b tpiy Kiwikapd; fPo; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;

02.  toq;Feh;fshy; Nfs;tp Mtz Kfhikahsh; (nfhs;tdT kw;Wk; fg;gw;Jiw) 

%yk; Nkw;gb Kfthpapy; nfhs;tdT nra;ayhk;.

03. toq;Feh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bayplg;glhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  epge;jidfs; kw;Wk; Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;gb Kfthpapy; Kfhikahsh; 

(nfhs;tdT kw;Wk; fg;gw;Jiw) ,lk; ghPl;rpj;J ghh;f;fyhk;. mj;Jld; ,y.011-

2866601-04 njh.Ngrp Clhf Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Njitg;gLk; 

toq;Feh;fSf;F Kfhikahsh; (nfhs;tdT kw;Wk; fg;gw;Jiw) ,lk; K.g.9.00 

Kjy; 3.00 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 2022.03.23 tiu Nkw;gb Kfthpapy; 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

  xU Nfs;tp gj;jpuj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gj;jpuf; fl;lzk; xU Nfs;tpg; 

gj;jpuj;jpw;fhf &.3>500/- njhifia nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis jiyth;> ngWiff;FO> murhq;f kuf;$l;Lj;jhgdk;> 

,y.82> u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;y ,w;F 2022.03.24 K.g.10.30 ,w;F fpilf;fr; 

nra;jy; Ntz;Lk;. toq;Feh;fSf;F Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;.

07.  Nfs;tp gj;jpuq;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ> rfy Nfs;tpfSf;Fk; &.60>000/- Nfs;tp 
gpiznahd;iw toq;fg;gl Ntz;baJld; nry;YgbahFk; fhyk; 118 ehl;fshf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;.

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;

td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk;

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;;Fhpj;jhd gpd;tUk; gpuNjr gphpTfSf;Fhpj;jhd 

gpd;tUk; toq;fy;fSf;fhf cs;ehl;L tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

njh. 

,y.
Ntiy tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;

itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz 

kw;Wk; Nfs;tp nry;Ygbahf Ntz;ba fhyk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

nuhf;fg; 

gzkhf

tq;fpg; 

gpiz 

Kwpahf

gpiz 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba fhyk;

01
04 vz;zpf;ifahd Forklift (1.5 Ton) 
nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/05(2022) 100>000.00 200>000.00 2022-07-07
&gh 

5>000.00

02
04 vz;zpf;ifahd Electrical Stacker (1.5 
Ton) nfhs;tdT nra;jy; SPD/2/5/4/11(2022) 50>000.00 100>000.00 2022-07-07

&gh 

3>500.00

,jpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs;; Nkw;gb xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gbtq;fisg; gad;gLj;jp ntt;Ntwhd 

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; E epuypy; fhl;lg;gl;Ls;s   fl;lzj;ij nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tptrhaj; 

jpizf;fsj;jpd; tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; eph;thf cj;jpNahfj;jUf;Fr; rkh;g;gpj;J 2022-03-03Mk;; 

jpfjp Kjy; 2022-03-23Mk;;; jpfjp  tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,iaGila Nfs;tpjhuh;fs; 1987Mk; Mz;by; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; me;jg; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa gpujpnahd;iw Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp mwpTWj;jy;fSf;F mikthf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ~~jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> tpijfs; kw;Wk; 

eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

my;yhtpby; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

rfy toq;Feh;fSk; Nkw;gb ml;ltizapd; D epuypd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; gpizg; gzj;ij itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tq;fpg; gpiz Kwpapd; Clhf gpizia itg;Gr; nra;tjhdhy; mJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-03-24Mk;;; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F epiwTWk; vd;gJld; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh;fs; 

my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid.

2022-03-02

081-2388122
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;  
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 2 - khHr; 2022
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk;: mk;ghe;Njhl;il

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: mk;gye;njhl;l

2022-03-09 08:30-12:30

nkhj;j : yhg; cg;G

tpepNahfk; : Vf;fu; 50> nkby;y

2022-03-09 13:00-17:00

nkhj;j : n\q;fpupyh N`hl;ly;

tpepNahfk; : ya;nk re;jp

2022-03-14 08:30-17:00

tpepNahfk; : nj`pf`yd;j> nfhltha> nfhltha tpfhiu

2022-03-16 08:30-17:00

tpepNahfk; : fuf];Mu> Nkhjugpypnty

2022-03-27 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gy;nynuhl;l jPtu

tpepNahfk; : ngkpdpad;ty> Ngh&l; fpuhkk;> `d;fk;tFu> nfbtpd;d> 

khkly> ENfnty> gy;nynuhl;l ePu; tpepNahfk;> ]khjpfk Gjpa>  

Jd;Nghf;nfhl;Lt> tNytj;ij [d;]fk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: mk;ghe;Njhl;il

2022-03-02 08:30-17:00

nkhj;j : Munghf;f Nud;j Nfl;

tpepNahfk; : 40 nts> ,`y fl;Lt> ru;tNjr Nfl;Nghu; $lk;> fl;Lntt 

re;jp> ehfunts Gjpa> ehfunts gioa> uP.Mu;. 15> tyak; 06

2022-03-03 08:30-17:00

nkhj;j : tpLjp Kfhk; 4tJ gFjp> nrf; fhz;l gFjp> Jkpe;J cg;G> 

fl;Lnts Mafhag; ghyk;> kpup[;[tpy Mfhag; ghyk;>

vk;.uP.tP. Miy tupir

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk;> f[{tj;ij> fl;Lnts re;jp> khfh> 

k`Mu> ud;fpup cad

2022-03-05 08:30-17:00

nkhj;j : Gjpa Muk;g M];gj;jpup

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gdk;gu ePu; tpepNahfk;

tpepNahfk; : khfk;Gu Nud;j Nfl;> Gjpa M];gj;jpup cj;jpNahf tPL> 

rkjfk ghlrhiy

2022-03-11 08:30-17:00

nkhj;j : mNdhrp R+upa rf;jp> gwit Muha;r;rp epiyak;> <up]; R+upa 

rf;jp> uh[gf;\ fy; Miy> ]hfh R+upa rf;jp

2022-03-20 08:30-17:00

nkhj;j : 8 ghj;jp> `k;ghe;Njhl;il M];gj;jpup> M];gj;jpup Gjpa thl;L> 

W`{Z nkb `T];> nfhn`hyd;fy cg;G> ehty

JiwKfk;> et yf; cg;G> vz;nza; nfhtpgy gP> uygjd> ]`pe;j 

cg;G> cg;G Ntiyj;jsk;> nuypnfhk; mYtyfk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,yq;if tq;fp> fhfpy;];> `k;ghe;Njhl;il 

efuk;> gPnfhf; gPr; N`hl;ly;> nuypnfhk; gupkhw;w epiyak;

tpepNahfk; : Nghgpl;ba> ,yq;if kpd;rhu rig> ,d;jptpd;d - gpl;ldpa> 

ypad; fZt

2022-03-21 08:30-17:00

nkhj;j : G+e;jy cg;Gj; njhopw;rhiy> ntypfj;j tptrha gy;fiyf;fofk;

tpepNahfk; : G+e;jy cg;Gf; fpuhkk;> G+e;jy fpuhkk;> ]pupafk

2022-03-28 08:30-17:00

nkhj;j : ngy;yf];nts ePu; tpepNahfk;

tpepNahfk; : Ngh - Mu> k`ntyp mYtyfk;> ud;[d; tpN[uj;dfk> 

tyt 7tJ myF> tyt 8tJ myF

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: fjpHfhkk;

2022-03-07 09:00-17:00

nkhj;j : ]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fk;Gf; n]tz

tpepNahfk; : nkhgpnuy; J}z; Nghjpuh[Gu> Nghjpuh[Gu> fl;lfKt Aj;j 

,uhZt Kfhk;> ]pj;Jy;gt;t> ty;ypkhjhfk

2022-03-10 08:30-17:00

nkhj;j : byhd; nu];l;> uptpd;fh N`hl;ly;> ]d;]pd;rpj;j> Nlkupd;l; l;uP 

N`hl;ly;

tpepNahfk; : gpgpy Milj; njhopw;rhiy> GQ;rp jk;Ng> fnlhy;thba> 

fy`pl;baha jpatu fpuhkk;> nfty; 35> nf];l;Lghd>

fd;j]{updJfk> fd;j]{upd;Jfk fy; Miy> fpupntn`u Gjpa> 

nfhn`hk;gjpfd> ka;yfk> ka;yfk Gjpa> ka;yfk g];]uaha> Gjpa 

G+j;jy ghij> ePu;g;ghrdr; rig Rw;Wyh gq;fsh> [dhjpgjp Rw;Wyh 

gq;fsh Gjpa> nry;yf; fjpu;fhkk;> ju;k epNfjda - nry;yf;fjpu;fhkk;> 

nry;yf; fjpu;fhkk; ]hg;Gj; njhFjp> tpfhukfhNjtpfk

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : kj;jy> gjtpfk> ]pJkpdfk

2022-03-29 08:30-17:00

nkhj;j : gk;Gif epiyak; 4 ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : Vf;fu; 20> Vf;fu; 20 Aj;j ,uhZt Kfhk;> fhkpdPGu> 

Nfhjkpfk> ehf` tPjp

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: #hpantit

2022-03-11 08:30-17:00

nkhj;j : rPd JiwKf jhu; gFjp> rPd JiwKf fLfjpg; ghijfs; 1> 

R+upa rf;jp G+q;fh> R+upa rf;jp G+q;fh - [g;ghd;> kj;jy nuhy;

Nfl;> R+upa rf;jp G+q;fh - nfhupah

tpepNahfk; : vyy;y> FUjhd> kj;jy ntspNaw;wk;> kj;jy fLfjpg; 

ghijfs; neLQ;rhiy FwpaPl;L gyif> g`y md;junts

2022-03-13 09:00-17:00

nkhj;j : <.vy;.v];.> nfhjyhty gy;fiyf;fofk;> kPf`[Ju ikjhdk;> 

kPf`[Ju kj;jpa epiyak;> kPf`[Ju tpisahl;luq;fk;> uP.Mu;.v];. 

fUj;jpl;l gFjp

tpepNahfk; : vyp]d;fd;j> k`nkTdht 2> kPf`[Ju> kPf`[Ju ePu; 

gk;Gif epiyak; - ikjhdk;> ]kh[N]thGu> ]d;juptpfk> ]{UtpUfk 

- k`nkTdht> ntypnts

2022-03-15 08:30-17:00

nkhj;j : ghijfs; mgptpUj;jp mjpfhu rig jhu; gFjp> ghijfs; 

mgptpUj;jp mjpfhu rig fy; Miy

tpepNahfk; : Nghf` ,d;jpnts> njTuk;ntn`u> fGfpdp]paha> Flh 

,d;jpnts> Flh ,d;jpnts ePu; gk;Gif epiyak;>

k` myYj;fk;Mu> ud;KJnts - kp`pd;Jfk> gYfy;nts> ud;KJnts> 

ntn`ungny];]

2022-03-23 08:30-17:00

nkhj;j : k`fk <.vy;.v];.

tpepNahfk; : `Gufy 700> `j;NghUt> k`fk fy; Miy> k`fk 

nghy> ]khjpGu> rpwP tp[afk

2022-03-26 08:30-17:00

tpepNahfk; : `j;NghUt -B - 1 Xil> FUfk;ntl;ba> ntdpnty;Mu 

tpfhiu> ntdpnty; Mu - 2> ntdpnty; Mu - 1

2022-03-30 08:30-17:00

nkhj;j : kj;jy FwpaPl;L gyif gP> kj;jy tpkhd epiya cj;jpNahf 

tPl;Lj; njhFjp> kj;jy tpkhd epiyak;> kj;jy FwpaPl;L gyif V> 

ckq; nfhlntyp gFjp

tpepNahfk; : jpKJfk> kT]pupfk> g`y kj;jy> ]paj;yq;fhfk> cl 

kj;jy

2022-03-30 09:00-17:00

nkhj;j : kj;jy FwpaPl;L gyif gP> kj;jy tpkhd epiya cj;jpNahf 

tPl;Lj; njhFjp> kj;jy tpkhd epiyak;> kj;jy FwpaPl;L gyif V> 

ckq; nfhlntyp gFjp

tpepNahfk; : ]paj;yq;fhfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: jp];]kfhuhik

2022-03-04 08:30-12:30

tpepNahfk; : nfhjyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; N`hl;ly;> n]

d]{k

2022-03-04 13:00-17:00

nkhj;j : nfhjyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; vl;ntd;ru;

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk; 2> tPutpy nfhtpgy 11

2022-03-06 08:30-17:00

tpepNahfk; : 19 nfhydpa> 18 nfhydpa> Miy re;jp> ]kd;Gu> 8 

nfhydpa

2022-03-07 08:30-17:00

tpepNahfk; : 6 nfhydpa> 05 nfhydpa> 07 nfhydpa> ,j;jd;Ntfl> 

YZfk;ntn`u M];gj;jpup> YZfk;ntn`u ePu; tpepNahfk;> 

YZfk;ntn`u ePu;g;ghrdk;> ]pJkpdfk> tPutpyMu

2022-03-08 09:00-17:00

nkhj;j : `py;ld; ahy N`hl;ly;> ahy Gl;bf; N`hl;ly;> ta;y;l; 

Nfh];l; nyh[;

tpepNahfk; : n[l;tpd; N`hl;ly;> ahy Aj;j ,uhZt Kfhk;> ahy ]

ghup> ahy fpuhk N`hl;ly; - ]pdkd; ta;y;l; N`hl;ly;

2022-03-10 09:00-12:30

tpepNahfk; : vy;yfy ePu; tpepNahfk;> FUYfk> mq;[ypfy

2022-03-10 13:00-17:00

nkhj;j : lg;s;;a+.vr;.[P. muprp Miy> lg;s;a+.vr;.[P. muprp Miy 2

tpepNahfk; : njgunts re;jp

2022-03-12 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fq;f]pupGu

tpepNahfk; : Vf;fu; 80> ffrug;gu> nkjntNyd> ,wg;gu; tj;ij Gjpa> 

,wg;gu; tj;ij gioa

2022-03-13 08:30-17:00

nkhj;j : n`g;gp nfd;l; N`hl;ly;> Xf; Nu N`hl;ly;> gpupaq;fu N`hl;ly;> 

Nlkupd;l;uP N`hl;ly;> tPutpy nahTd; Nrdhq;fa

tpepNahfk; : fh]pq;fk gioa> Aj;j ,uhZt Kfhk; 1> fhfpy;];> n]

ypd;Nfh> re;jpupfh N`hl;ly;> nfhydp 11> fq;Nfaha> n`yk;gf];ty> 

`pgp];f]; N`hl;ly;> fr;Nrupfk> nfhj;jky;ypaha> jpwe;j rpiwr;rhiy> 

ngn`fk;`y> gpupaq;fu Gjpa> ]hypaGu> ]d;jfpupfk> ]d;jfpupfk 

re;jp> n]j;fpUyfk> ]pup[afk> jp];] g]; jupg;G epiyak;> ,yq;if 

kpd;rhu rig jp];]kfhuhk> jp];] tpfhiu> cLtpy

2022-03-13 09:00-17:00

nkhj;j : tPutpy nahTd; Nrdhq;fa

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk; 1> fhfpy;];> n]ypd;Nfh> fr;Nrupfk> 

ngn`fk;`y> n]j;fpUyfk> ]pup[afk> jp];] tpfhiu

2022-03-21 08:30-17:00

nkhj;j : tapt;l; ml;ntd;ru;

tpepNahfk; : md;juf];aha> vypgd;l; gPr; N`hl;ly;> fpupd;j> fpupd;j 

JiwKfk;> Nfhd;ntNyd> Nkhjungny];]> epjd;fynty;y> epkyt> 

G];njhyKy;y> ]pJ[agu> ]pJ[aGu re;jp> njYy;y ePu; gk;Gif 

epiyak;> ahy re;jp

2022-03-23 09:00-17:00

tpepNahfk; : lgy; Nghf;Ft> ,f;fgs;sk> nejpfk;tpy eNthjh> cdt

2022-03-24 09:00-17:00

tpepNahfk; : jk;NgntNyd> nfKDGu> tp[pjGu

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk;: khj;jiw

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: jpf;nty;iy

2022-03-04 08:30-17:00

tpepNahfk; : nfknfhil> kpdPfpUy

2022-03-22 08:30-17:00

nkhj;j : kPf];njdpa fy; Miy> fkNf Nyd;l; fy; Miy> jpypd fy; 

Miy

tpepNahfk; : mf;FUnggpy> jq;njdpa lanyhf; fk;gk;> fpupndypa> 

Nyhyd;Mu

2022-03-23 08:30-14:30

nkhj;j : jyy;y njhopDl;g gPlk;

tpepNahfk; : jyy;y N`hl;ly; ghij

2022-03-28 08:30-17:00

nkhj;j : ntTUfd;dy Gifapuj epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ty];fy I]; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : Nghjufd;j> Nghjufd;j Gjpa> Nghjufd;j ePu; tpepNahfk;> 

jq;njdpa lanyhf; fk;gk;> njkl;lgpl;ba> njhNuKNu ghij> fyfk 

Gjpa> fy;N`d;nfhl> `jghd;nfhnly;y> fYN`d; nfhydpa> 

fud;jf` nfhydpa> khguz ghij> KUjf];gpl;ba> ehtuN`d> 

gpl;lnjdpa f]{d; miuf;Fk; Miy> G];]y> ujk;gy> ujk;gy ePu; 

tpepNahf rig> ]pupGu> tyfd;j> Ntn`y;y

2022-03-29 08:30-17:20

tpepNahfk; : khfh fhz;l njhopw;rhiy> tyfd;j fpof;F

2022-03-30 08:30-17:00

nkhj;j : fhfpy;]; Gl; ]pl;b

tpepNahfk; : mYj;nfhil> njhlk;g`y> khnty;y ghij Gjpa> 

gp`pk;gpa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: `f;kid

2022-03-03 08:30-17:00

tpepNahfk; : nghuYnfl;ba> funjhl;l> 

2022-03-09 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpupd;j Gjpa n]ukpf;

tpepNahfk; : Vf;fu; 50> NjthyKy;y> fd;fd;j> ̀ Py;yfd;j> ,`ynfhl> 

fpupd;j> ky;tj;Jnfhil> G`{y;nty;y> jk;gfy> clfpupd;j> 

tJnfhyfd;j> tJnfhyfd;j Gjpa> tTyd;nghf;f

2022-03-12 08:30-17:00

nkhj;j : fy;gl rPdf; fUj;jpl;lk;> fLfjp Muz;a ghij> fLfjp 

flntj;Jt ghij> [atu;jd vz;nza; Miy

tpepNahfk; : mfuty> Nyf; tPt;> g`y vgnuf;f> jk;gfy vy;y> jk;gfy 

vy;y nfFyd;f`> cl vgnuf;f> cl vgnuf;f m]Gt> clt

2022-03-14 08:30-17:00

tpepNahfk; : nfh`{ypaj;j

2022-03-21 08:30-17:00

nkhj;j : flntj;Jt rPdf; fUj;jpl;lk;> nfhl;ltj;ij ghijfs; 

mgptpUj;jp> Jd;Nghjpa rPdf; fUj;jpl;lk;> al;bad Milj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : yp`pdpah la;y;> al;bad

tpepNahfk; : mur gPq;fhd; nrq;fy; $l;Lj;jhgdk;> n`hud;Jt> 

flntj;Jt> Nfhl;ltj;ij> ty;G+Yf`N`d

2022-03-28 08:30-17:00

tpepNahfk; : myFZN`d

2022-03-29 08:30-17:20

nkhj;j : rPd Gifapuj epiyak; tyfd;j

tpepNahfk; : tyfd;j

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: fpj;Njl;ba

2022-03-11 08:30-12:30

nkhj;j : nfjpf; net; gFjp

tpepNahfk; : fy;gKz> fy;gKz 11> khypk;gl> epy;tyh Nfl;> ghyl;Lt> 

cndy;y

2022-03-11 08:30-17:00

tpepNahfk; : cndy;y

2022-03-15 08:30-17:00

nkhj;j : Nlhy; Nfl;

tpepNahfk; : vJt> nfhlfk

2022-03-16 08:30-17:00

tpepNahfk; : xf];Ng

2022-03-18 08:30-17:00

tpepNahfk; : jdgj;jptj;ij> nel;nlt;t

2022-03-29 08:30-17:00

tpepNahfk; : fuhLt> fUtyf];ngj;j> nygPk> ept; ]pl;b> ngq;fpuptj;ij> 

Gtf;tj;ij> ud;nghf;FZfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: fk;GWgpl;ba

2022-03-10 09:00-17:00

nkhj;j : khfd;Ju Njapiyj; njhow;rhiy> khfd;Ju ]kfp cw;gj;jp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ud;N]nfhl Njapiy

tpepNahfk; : ngjpgpl;l lanyhf; J}z;> ngj;jFl;ba tpfhiu> nguypmj;Ju> 

nfhl;ln`hNu> k`N`d> khfd;Ju> khfd;Ju Mungj;j> khfd;Ju 

ngufk> kPghtpl;l> uzfy> uzfyfd;j> ud;N]nfhil> ud;N]nfhil 

tlf;F> uj;nfFyht> cf;f];N`d

2022-03-14 08:30-17:00

nkhj;j : gpuNjr nrayfk; - jp`Nfhl

tpepNahfk; : mytj;Jnfhl> nfhlkf ePu; Rj;jpfupg;G> fGJt Gjpa> 

Nfhkd;nfhl> ngj;njNu> gpq;nty;y> nghy;mj;Jnfhil> jp`nfhl> 

jp`nfhl Gjpa

2022-03-15 08:30-12:30

tpepNahfk; : Nydgl;Lt> nek;kN`d> nghn`hKy;y

2022-03-16 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jyf`nfhl

tpepNahfk; : gQ;Qhjp];]pfk> nty;ynjhl;l ghyk;

2022-03-24 08:30-13:30

nkhj;j : mgpkq;]y fjhu> Muk;g itj;jparhiy Mjghd

tpepNahfk; : Mjghd Gjpa> Mjghd tj;ij> fjhu> fjhu Nyf;> 

nghy;f`Ky;y> ]Gnfhl

2022-03-24 14:00-16:30

tpepNahfk; : fk;GUgpl;ba efuk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: khj;jiw

2022-03-06 08:30-17:00

nkhj;j : ,yq;if tq;fp> Bd; rNfhjuu;> nuypnfhk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nj\hdp l;u]; ngha;d;l;> gs;spKy;iy

tpepNahfk; : fhfpy;]; gPr; N`hl;ly;> [a]{kdhuhka> fk;kytj;ij> 

nfhl;LNtnfhil> Gjpa g]; jupg;gplk;> gs;spKy;iy Gjpa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: Kyl;bahid

2022-03-02 09:00-17:00

tpepNahfk; : gLf;fN`d

2022-03-05 08:30-17:00

tpepNahfk; : tPjnghy

2022-03-05 09:00-17:00

tpepNahfk; : ky;nkhuN`d

2022-03-07 09:00-17:00

tpepNahfk; : ngy;gKy;y> ngy;gKy;y Gjpa> Njthnyfk> ujhnty

2022-03-10 09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jpj;njdpnghj

tpepNahfk; : khfd;Ju> Nuha; Gua 

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk;: jq;fhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: mq;Fdnfhyngy];ir

2022-03-07 08:30-17:00

tpepNahfk; : mkuJq;fk> ngypmj;jfk> gpq;fk> fa;ynty;Nghl;lht> 

nfhn`hk;gf]; nts> nkjMu> nkjMu Gjpa> nkl;bfj;ty>         

tpN[]pq;`fk

2022-03-10 08:30-17:00

nkhj;j : fl;lfLt ePu; fk;gk;> fl;lfLt ePu; tpepNahfk;> fl;lfLt ePu; 

gk;Gif epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] rpiwr;rhiy

tpepNahfk; : md;JngNyd> nfKD khtj;ij> Nfhl;la;k;gu fpuhkk;> 

fl;lfLt [d cjhd> fl;lfLt Gjpa> NgTnts> NgTnts 02> 

thbanfhl

2022-03-16 08:30-17:00

tpepNahfk; : fjpunfhil> tpfKt Gjpa

2022-03-22 08:30-17:00

nkhj;j : gl;lmj;j nfhtpgy 02> fynkl;ba kPd; gpbf;fpuhkk;> n]ndhf;> 

]pd`t N`hl;ly;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gl;lmj;j nfhtpgy> `{q;fk n]ukpf;

tpepNahfk; : nghyl;bad> njdpa> vj;tl;Lt Gjpa> f[kd;fk> 

FUnghf;Fz> FUnghf;Fz Gjpa> `hKfd;j> `{q;fk nghyp]; 

epiyak;> f`jNkhju - Gjpa> f`jNkhju> nfhuf`nty> jpy;ytjtd> 

ntn`ueta

2022-03-26 08:30-17:00

nkhj;j : vukpdpaha> vk;.vr;.uP.

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] M];gj;jpup> 

,isQu; Nrit

tpepNahfk; : mq;Fznfhyngny];] ,.kp.r.> njhlk; tfht> vukpdpaha 

ePu; gk;Gif epiyak;> fDnfl;ba> k`nts> %yd> gl;lkYt> u]pfh 

fhkd;l;> ntyfj;ty> afhfy fy; Miy

2022-03-28 08:30-17:00

nkhj;j : jpy;kp muprp Miy> ypad;f];njhl;il ePu; tpepNahfk;

tpepNahfk; : gutFk;Gf efuk;> ypad;f];njhl;il ePu; tpepNahfk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: ngypaj;ij

2022-03-11 08:30-17:00

nkhj;j : `j;Nghjpa ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : mud;nty> mud;nty Vy tpw;gid fhzp> ka;f;Nuh vf;Nuh> 

]pak;gyhnfhl

2022-03-14 08:30-17:00

nkhj;j : kdP\h> vd;.<.vk;.fy; Miy> ][PtdP fy; Miy> ]pq;fu;tj;ij 

fy; Miy

tpepNahfk; : khypfnjd;d> Ky;fpupfy> xNfnty> ngytj;Jnfhil> 

gl;banty> jhuNgupa> cLfy;nkhl;Nl> thba> af;nts> al;bfy

2022-03-26 08:30-17:00

tpepNahfk; : gpuNjr nrayfk;> fk;G];]hty> k``Py;y ePu; tpepNahf 

rig> k``Py;y> tl;lnjdpa> tl;luf;nfhl

2022-03-29 08:30-17:20

tpepNahfk; : mk;gf];njdpa ePu; tpepNahf rig> mk;Ngfht> vy;njdpa> 

ehaf;ftj;ij> njd;dgy;y Gjpa> njd;dgy;y> cgh]fnfhl

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: kpj;njdpa

2022-03-03 08:30-17:00

tpepNahfk; : mYnghj;njdpa> jpanghj> `pq;Fufd;j

2022-03-04 08:30-16:00

tpepNahfk; : MjYnfhl Gjpa> mtfh\a> kpj;njdpa Gjpa> gpiuk; 

mtfh\a> ntypgpl;ba re;jp

2022-03-09 08:30-17:00

tpepNahfk; : `Py;y - tpfhiu mUfhik> n`y;yy Gjpa> `Py;y ePH 

tpepNahf rig> kpj;njdpa ePu; tpepNahf rig> kpj;njdpa ghlrhiy
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gj;Njfk gpuNjr rig
tJuk;g urthba fl;blj;ij eph;khzpj;jy;

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs;: 2022-03-16Mk; jpfjp

gj;Njfk gpuNjr rig ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; gpd;tUk; Ntiy tplaq;fSf;fhf 2022-03-16Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. mt;NtisapNyNa 

me;j mYtyfj;jpNyNa Nfs;tpjhuHfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

tpguk;

Njitahd gjpT (CIDA)
2021-02-18Mk; jpfjpa 

04/2016(iii)Mk; ,yf;fr; 

Rw;WepUgj;jpd; 3.3 

mj;jpahak; kw;Wk; 2020-10-

09Mk; jpfjpa 03/2020Mk; 

,yf;f Rw;WepUgj;jpd; 3Mk; 

mj;jpahaj;jpd; gpufhuk;

Nfs;tpg; gpiz Kwp 

my;yJ nuhf;fg; 

gzitg;G 

&gh

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwpapd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

01.  gj;Njfk gpuNjr rigapdhy; 

tj;Juk;g urthba fl;blj;ij 

eph;khzpj;jy; 

 SP/BPS/2022/001

C6 my;yJ C7 tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwp my;yJ 

nuhf;fg; gzitg;G 

&. 150>000.00

2022-07-14 3>000.00

02.  Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-03-15Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.00 tiu gj;Njfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

03.  eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;;jp mjpfhurigapy; (CIDA) fl;blq;fSf;fhf C6 my;yJ C7 juj;jpy; gjpT 
nra;J nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fSf;F ,e;j xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLk;.

04.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuypd; fPo; (NCB) Nfs;tp Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;. cj;Njr nraw;wpl;lq;fspd; 

(ntt;Ntwhf) nkhj;jf; fpua kjpg;gPL 5 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthf cs;sjhy; gpuNjr epjp Kd;Dhpik 

kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik vd;gd 04/2016(iii)Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Vw;GilajhFk;. 

[Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB). Since the estimated value of work to be 
perform under this procurement (excluding VAT and other taxes) is below Rs. 50 million, regional preference and 
CIDA grade preference shall apply as stipulated in Public Finance Circular no. 04/2016(iii)]

05.  ngWif njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; nghJthd mYtyf Neuq;fspy; 

gj;Njfk gpuNjr rig mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  Nfs;tpg; gbtq;fs; rkHg;gpf;Fk; NghJ midj;J Nfs;tpfSlDk; NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tpjj;jpy; Nfs;tpg; gpiz Kwp my;yJ gz itg;nghd;iwr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tq;fpg; gpiz Kwpahdhy; 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpd; %yk; ngw;Wf; nfhz;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mJ epge;jidfsw;wjhf kw;Wk; Nfhug;gLk; NghJ kPsr; nrYj;jf; $bajhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. ,e;jg; gpiz Kwp Nfs;tpg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 09Mk; gpuptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjpupg; 

gbtj;jpd; gpufhuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gz itg;nghd;whdhy; ,iaGila gzj; njhifia gj;Njfk 

gpuNjr rigf;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il  Nfs;tpAld;; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; 

ngaH Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gbtq;fis ,U gpujpfspy; ntt;Ntwhf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mtw;wpy; %yg; gpujp kw;;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,Wjpapy; jdp 

ciwnahd;wpy; ,l;L 2022-03-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;;gLk; Ntisapy; Nfs;tpfs; rkHg;gpg;gth;fs; my;yJ 

mtHfs; rhHghf mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjp xUth; fye;J nfhs;syhk;. 

08.  Nfs;tpfs; 90 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

09.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F af;fyKy;y gpuNjr rig mYtyfj;jpy;; 

,lk;ngWk;. 

10. ngWiff; FOtpd; jiytupd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.  

2022-02-28.

jiyth;> gj;Njfk ngWiff; FO> njhiyNgrp: - 091-2292275/091-5638110
ngWiff; FOj; jiyth; njhiefy; - 091-2292275

gj;Njfk gpuNjr rig> gj;Njfk kpd;dQ;ry;:  psbaddegama@gmail.com

ngWif mwptpj;jy;

2022-03-11 08:30-16:30

tpepNahfk; : jtl;laha> [_yk;gpl;ba re;jp> Nky;ynfl;bnfhil> 

Nky;ynfl;bnfhil re;jp

2022-03-21 08:30-17:00

nkhj;j : FlhgpGy

2022-03-24 08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gnfhynts> mj;jdahy> mj;jdahy Gjpa> jpk;Gynfhl> 

f[ehaf;ffk> fy;tq;Ft> Nfhdnjdpa ghlrhiy> Nfhdnjdpa ePu; 

fUj;jpl;lk;> fGfk;nghj> nfNkfy> nfhl;Lnty;nfNy ePu; gk;Gif 

epiyak;> nkhuaha> ]pak;gy n`j;Njt> Ntfd;djnty

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: jq;fhiy

2022-03-06 08:30-17:00

tpepNahfk; : nghuYt> nel;nlhy;gpl;ba

2022-03-06 09:00-17:30

nkhj;j : gP.V.vk;.vf;];Nghu;l;> ntspehl;Lr; Nritfs; epAf;jp mYtyfk;> 

cau;fy;tp mikr;R> nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khunfhy;ypa ePu; gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : nghuYt> nfhbfKt ahatj;ij> N`dfLt njhopDl;gf; 

fy;Y}up> fGN`d;fy> nkjfk> khunfhy;ypa> kpahkp Milj; njhopw;rhiy> 

nel;nlhy;gpl;ba> gyJLt> gpq;N`d> thbfy> ntypMu> ntypntd;d

2022-03-08 08:30-17:00

tpepNahfk; : fdj;j re;jp> nkby;y

2022-03-11 09:00-17:00

nkhj;j : k`nty W`{Z I];

tpepNahfk; : nkhunfl;bMu> etjpdpGu> g`[;[ht

2022-03-12 08:30-17:00

tpepNahfk; : gl;banghy> nuhl;Nl

2022-03-23 08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mf;Fu I];

tpepNahfk; : nfhful;Lt> nfh];tj;ij> khnty;y> ]PdpNkhju> 

]{tp];tj;ij

2022-03-30 08:30-17:30

nkhj;j : ntspehl;Lr; Nritfs; epAf;jp mYtyfk;> cau;fy;tp mikr;R> 

nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khunfhy;ypa ePu; gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : nfhbfKt ahatj;ij> fGN`d;fy> khunfhy;ypa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak;: ty];Ky;iy

2022-03-02 08:30-17:00

tpepNahfk; : nkjpfk;nfhl

2022-03-05 08:30-17:00

tpepNahfk; : nj`pf`N`d> `y;njhyfd;j> `d;jfy g`y 

- nfFdnfhl> `d;jfy ,wg;gu; tj;ij> `d;jfy Njapiyj; 

njhopw;rhiy> ]pj;jk;fy;nyd

2022-03-09 08:30-16:30

tpepNahfk; : fy;fZnfhul;Lt> nfhuff`tj;ij> nfFdnjdpa> 

fd;njngj;j - ̀ jNu Gl;Lt> k`kbj;j> XYMu> gy;nyfd;j> clnjdpa

2022-03-12 08:30-17:00

tpepNahfk; : tht;t

2022-03-15 08:30-16:30

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ty];Ky;y M];gj;jpup

tpepNahfk; : nkhufd;jnfhl lanyhf;> ty];Ky;y efuk;> ty];Ky;y 

efuk; Gjpa

2022-03-18 08:30-17:00

tpepNahfk; : `f;fpjfd;j tlf;F> nfNunjdpa> nkjpfk;nfhl> uk;ky> 

]Gjd;jpuPfd;j

2022-03-24 08:30-17:00

tpepNahfk; : NghjpkYt> fpd;tpFnd lanyhf;> nkj%yd tyt;t> 

nkj%yd re;jp> uYt gioa

2022-03-25 08:30-17:00

tpepNahfk; : jkhLt

2022-03-30 08:30-16:30

tpepNahfk; : fbfKt> KJd> jyf`k;thLt> tpa]pupGu Gjpa

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (njd; khfhzk; 2)> ,yq;if kpd;rhu rig> 61/1A> flw;fiu xOq;if> jq;fhiy.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

for 15 Words - Rs. 600/-
For each additional word Rs. 25/-
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,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; 

kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

cLfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapd; tp];jhpg;G kw;Wk; 

%y ePh; gpujhdj;ij toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;> cs;sPh;g;G 

fpzw;iw eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/S/CP/A2-45/GOSL/2021/1

100,000/-+  VAT
**

&gh 

5,256,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C2 kw;Wk; 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

525.5
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

16/03/2022
K.g. 10.00

02

Gj;js xf;fk;gpl;ba tPjp tphpthf;fj;jpw;F ngNuh rPnke;J 

jhq;fp kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij eph;khzpg;gjw;fhd xg;ge;jk; 

(fl;blk; kw;Wk; rptpy; Ntiyfs;)

xg;ge;j ,y : NWSDB/U/CP/A2-79/GOSL/ BUTTALA/2022/07

6,000/-+  VAT
**

&gh 

59,800 /-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.9
kpy;ypad;

gp.x.ep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

16/03/2022
gp.g. 2.00

03
gpxep (Cth) <-fpisf;F igypq; fgh;l;fis toq;Fjy;> 

fl;likj;jy; kw;Wk; nghUj;Jtjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ BADULLA/2021/200

2,000/-+  VAT &gh 

22,500/-
fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT 
1.5

kpy;ypad;

gp.x.ep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

16/03/2022
gp.g. 2.00

04

khtndy;y cs;sPh;g;Gf;F kpd;gpwg;ghf;fp miw kw;Wk; jLg;Gr; 

Rtiu eph;khzpj;jy; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; - rpW Ntiy 

xg;ge;jq;fs;)

xg;ge;j ,y : NWSDB/SAB/CP/A2-62/GOSL/2021/01

6,000/- + VAT &gh 

50,500/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

5.05
kpy;ypad; 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

16/03/2022
gp.g. 2.00 

toq;fy; Nfs;tpfs;

05

ntypkl ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; jptpnjhl;lnty 

gk;gp ,y;yj;jpw;F ikaePf;fp gk;gpj; njhFjpfs;> Flow 
kPw;wh;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy;

xg;ge;j ,y :RSC(UVA)/DGM(UVA)/ REH/WELIMADA 
/2021/179R

12,500/-+  VAT
**

&gh 

260,000/-

gk;gpfs; kw;Wk; Flow meters njhFjpfis      

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; Kfth;fs; kw;Wk; 

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

15.8
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

16/03/2022
gp.g. 2.00

06

mk;gj;jiy> gpujhd ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F 

kpd;rhuj;jpdhy; ,af;fg;gLk; Overhead Travelling ghe;J}
f;fpia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y :RPC/WP/W/AMB/M&E/ RH/2022/06

4,000/-+  VAT &gh 

49,500/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 

4.95
 kpy;ypad;

gpxep> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;.

Tele:0112418532 Fax:0112549199

16/03/2022
gp.g. 2.00

2021-10-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. aho;g;ghzk; fpspnehr;rp ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L nraw;wpl;lk; - SCADA Kiwik kw;Wk; ,ae;jputpay;> kpd;dpay;> cgfuzq;fs;> fl;Lghl;L $Wfis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy; -   Xg;ge;j ,y: PEIC/JKWSSP/M&E/2017/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-02-02Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nffhiy ePh; toq;fy; jpl;lk;> nkhud;njhl;l cs;sPh;g;G gk;gp ,y;yj;jpw;F kpd;rhuj;jpdhy; ,af;fg;gLk; Duct Foot Type Auto coupling Submersible gk;gpfis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: NWSDB/SAB/CP/A2-61/GOSL-2021/05-A - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-02-16Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 57>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2’’) Magnetic type brass Lockable Ball thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;. ,jd; xg;ge;j ,yf;fk; DGM/M&E/Magnetic Type Brass 
Lockable Ball valves /2021/07 vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;. Vida epge;jidfs; khwhky; mt;thNwapUf;Fk;. 

2022-02-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fz;b gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpYs;s mYtyff; fl;blj;jpw;F jPaizg;Gg; nghjp> jP mgha mwptpg;G (Fire Alarm ) Kiwik kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/S&I/FIRESYS/ KNIWSP/RSC/2021/91R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-09Mk; jpfjp gp.;g. 3.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nritf; Nfs;tpfs;

07
Rq;fj;jpypUe;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ruf;Ffis mfw;Wjy; 

kw;Wk; mg;Gwg;gLj;Jjy; (Clearing & Forwarding)  
xg;ge;j ,y : SUP&MM/C&F/2021/01

4,000/-+ VAT &gh 

51,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; 

gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

24/03/2022
K.g. 10.00

08

uj;njhl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  

nghwpj;njhFjp> njspe;j ePH;j; jhq;fpfs;> ePh;j; Njf;fq;fs;> 

gk;gp ,y;yq;fs; kw;Wk; cs;sPh;g;GfSf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

guhkhpg;G Nritfis toq;Ftjw;fhd Nrit xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y :RSC-C/CN/SER/O&M/RATTOTA/ 2022/02

4,000/-+  VAT &gh 

27,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-
2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-

11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

(kj;jpa tlf;F) Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

16/03/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

09
NjePttr ,uj;kyhid jiyik mYtyfk; - th;j;jfg; 

gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : Commercial/Veh-Hire/2021/01
2,000/-+  VAT &gh 

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

24/03/2022
K.g. 10.00

10
gpxep (kj;jpa) mYtyf rpNu\;l fhzp mjpfhhpfspd; 

ghtidf;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : ADDLGM(CAM)/VEH-HIRE/2022/01
2,000/-+  VAT &gh 

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
23/03/2022
K.g. 10.00

11

gJis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/ O&M/
BADULLA/2022/19R

2,000/-+  VAT &gh 

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

16/03/2022
gp.g. 2.00

12

gJis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s eph;khzg; gphptpw;F lgs; 

nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; gpuhe;jpa xj;Jiog;G 

epiyak; (Cth)

xg;ge;j ,y : NWSDB/U/CP/A3-35/GOSL/2022/05

2,000/-+  VAT &gh 

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

16/03/2022
gp.g. 2.00

13
gpxep (rgufKt) P&D gphptpw;F lgs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(SAB)/P&D/SER/O&M/RSC/2021/54 R
2,000/-+  VAT &gh 

10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (rgufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

16/03/2022
gp.g. 2.00 

14

cltsit ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :RSC(SAB)/RM(RAT)/SERVICE/ O&M/
UDA/2022/03

4,000/-+  VAT &gh 

10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (rgufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6   Fax : 045-2228273

16/03/2022
gp.g. 2.00 

15

ngy;kJy;y / f`tj;j ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Bry; 

Kr;rf;futz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(SAB)/RM (RAT)/SERVICE/O&M/ PEL.
KAH./2022/01

4,000/-+  VAT &gh 

10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (rgufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

16/03/2022
gp.g. 2.00 

16
fk;g`h Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/ GAM(O&M)/2022/06
2,000/-+  VAT &gh 

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

16/03/2022
K.g. 10.00 

17
efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rp 

(SHIFT) jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : SHIFT/VEH-HIRE/AFD/PMU/2022/01

2,000/-+  VAT
kPsspf;fg; glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzj;ij 

,yq;if tq;fpapd; 

nj`ptisf; 

fpisapy;; 

0079867300vDk; 

eilKiwf; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. ngaiu 

“Tender Fees-
PPC/2022-01” vdf; 

Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

&gh 

15,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 2014 my;yJ mjw;Fg; 

gpd;dh; KjyhtJ gjpitf; nfhz;lit

jiyth;> nraw;wpl;l ngWiff; FO> efuq;fSf;fhd 

Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rp (SHIFT) 
jpl;lk;>

,y. 38> rhh;s;]; gpNs];> uhtj;jhtj;j> nkhul;Lt.

Tele:011-2642744    
Fax:011-2645680

23/03/2022
gp.g. 2.00 

2022-02-23Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jiyik mYtyfk; - cs;sf fzf;fha;T gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; - ,jd; xg;ge;j ,yf;fk;  DGM/IA/Vehicle Hire/2021/01 vdj; jpUj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;.

epytpay; msj;jy; Ntiyfs;; (TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS)

18
Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpaj;jpy; epytpay; msj;jy; Ntiyfisr; 

nra;tjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y : WC/P&D/SURVEY/2021/12R

12,500/-+  VAT
**

&gh 

242,900/-

epytpay; msj;jy; NtiyfSf;fhf ,yq;ifapy; 

nry;YgbahFk;  cj;juTngw;w epy 

msitahsh;fs; my;yJ epy msit epWtdq;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo;

22.49
kpy;ypad;

gpXep  (W-C),  ,y. 175A,  fYnjhl;l 

fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 
0112856420

25/03/2022
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT 

nra;J nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.
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Nfs;tp Nfhuy; miog;G
Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; 

nfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpafj;jpw;F nrhe;jkhd ghlrhiyfSf;fhd ghlrhiy 

cgfuzq;fs; (fzdp Jizg;ghfq;fs; (gphpd;lh;) nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 

ghlrhiyfSf;fhd ghJfhg;G Nrit kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritia toq;Ftjw;fhf 

tpiykDf;fs; NfhUjy;

nfhOk;G tya fy;tpg;gzpkid rhh;ghf mjd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; 

fPof;fhZk; Nritfis toq;Fjy;> nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2022.04.04 

K.g.10.00 tiu jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghWg;G nfhOk;G tyaf;fy;tp gzpafj;jpd; ngWiff;FO

njhlh; 

,y

nghUl;fs;/cgfuzq;fs;/
Nrit tiffs;

kPsspf;fg;gLk; 

gpiz itg;G 

&.rjk;

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

&.rjk;

1
Mde;j fy;Y}hpf;F ghJfhg;Gr; Nritia 

toq;Fjy;
20>000.00 500.00

2
Mde;j fy;Y}hpf;F Jg;GuNtw;ghl;L 

Nritia toq;Fjy;
20>000.00 500.00

3
fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT 

nra;jy; fzdp 12/gphpd;lh; 8 40>000.00 500.00

4

kpd; mikg;G> kyry$l mikg;G 

gOJghh;j;jy;> guhkhpg;G tplaq;fs;> Gjpa 

nghUj;jy; kw;Wk; fl;bl gOJ ghh;j;jy; 

kw;Wk; guhkhpg;G tplaq;fSf;fhd 

epWtdq;fisj; Njh;e;njLj;jy;

10>000.00 500.00

02. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; eilngWk;.

03.  nfhs;tdT nra;ag;gLk; msT> Nkw;gb kjpg;gplg;gl;l njhif kw;Wk; xU myfpd; 

tpiyapd; mbg;gilapy; jPh;khdpf;fg;gLk; (nfhs;tdT nra;Ak; msTfs; njhifapd; 

mbg;gilapy; khw;wg;glyhk;)

04.  Xlh;fs; toq;fg;gl;l gpd;G mg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis %d;W thuq;fs; 

(21 ehl;fs;) ,w;Fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thW ,y;iynadpy; toq;fff;$ba 

jpdk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

05.  Nkw;gb Nfs;tpf;fhf 2022.03.02 K.g.9.00 Kjy; 2022.04.01 gp.g.3.00 tiu mYtyf 

ehl;fspy; (K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu) tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspd; 

gpujpfis Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

tyaf;fy;tp gzpg;ghshpd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il ngWifg;gphptpy; 

rkh;g;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  nfhOk;G tya fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngaUf;F kpsspf;fg;glhj fl;lzk; (&.500.00) 

nrYj;jg;gl;ljhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; epWtdj;jpd; 

fbjj;jiyg;Gldhd fbjj;jpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; Ntz;Ljiy rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;ig tq;fpg; gpiznahd;Wld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; mj;Jld; 2022.04.04 Kjy; 06 khjj;jpw;F nry;Ybahjy; Ntz;Lk;.

07.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.04.04 K.g.10.00 ,w;F Kd; nfhOk;G tyaf;fy;tp 

gzpafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; my;yJ tyaf; fy;tpg; 

gzpg;ghsh;> nfhOk;G tyaf;fy;tpg; gzpafk; tpjhdNf khtj;j> nfhOk;G - 02 vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuk; cs;spLk; ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; .................... ,w;fhd tpiykDf;fs; vd;W rhpahf 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

08.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad ,U gpujpfSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

09.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 2022.04.04 K.g.10.30 ,w;F Nfs;tpfs; 

jpwj;jy; nfhOk;G tyaf;fy;tpg; gzpkidapy; eilngWk;. ,t;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

10.  Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fs; njhiyNgrp ,y.0112447116 %yk; 

tyaf;fy;tpg; gzpkidapy; Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

gpuNjr ngWiff;FO>

nfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpafk;

tpjhdNf khtj;j

nfhOk;G - 02

2022.02.28

Rfhjhu Nrit jpizf;fsk; - Nky; khfhzk;

mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;jy;; - 2022
Nky; khfhz Rfhjhu jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd nfhOk;G gw;rpfpr;irafj;jpw;F 2022Mk; 

tUlj;jpy; mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;tjw;F ,J njhlh;gpy; mDgtk; kw;Wk; 

jFjp tha;e;j Mh;tKila Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G khtl;l Rfhjhu  Nritfs; 

gzpg;ghshpdhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

mk;rk; Nfs;tp Fwpg;gPl;byf;fk;

mOf;Fj; Jzpfisr; ryit 

nra;jy;

01. Nrit vjph;ghh;f;fg;gLk; 

fhyg;gFjp

02. Nfs;tp Mtzf; fl;lzk; itj;jparhiyapd; ngah; fl;lzk;

03. Nfs;tp Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; ,Wjpj; 

jpdk; kw;Wk; Neuk;

2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-22Mk; jpfjp 

tiuahd thu ehl;fspy K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

2.45 kzp tiu 

04. g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tpg; gbtq;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp 

ehs; kw;Wk; Neuk;

2022-03-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; 

• gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs;; 

Vw;Wf;nfhs;shky; epuhfhpf;fg;gLk;.

05. Nfs;tpg; gbtq;fs; 

jpwf;fg;gLk; Neuk;

2022-03-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpg; 

gbtq;fs;; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cldLj;J

• tpiykDf;fs; jpwf;Fk; epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mthpd; vOj;J%y mjpfhuk; toq;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

06. Nfs;tpg; gpiz Kwp Nfs;tp Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; 1Mk; ,yf;f 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Nfs;tpg; 

gpiz Kwpnahd;iw Nfs;tpfs;; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

,Wjp ehs; Kjy; 90 ehl;fs; tiu nry;YgbahFk; 

tifapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wpy; khtl;l Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghshpd; ngahpy; ngw;W rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07. g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tpg; gbtq;fisr;  

rkh;g;gpf;Fk; Kiw

~~nfhOk;G khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;> 

nfhOk;G khtl;l Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> 

j.ng. 1287> khspfhtj;ij nghJr; nrayfk;> 

nfhOk;G-10|| vDk; Kfthpf;F 2022-03-22Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ khspfhtj;ij 

nghJr; nrayfj;jpy; mike;Js;s nfhOk;G khtl;l 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; 

fzf;fhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

08. Nfs;tpg; gbtq;fis 

ciwfspy; cs;sply; 

kw;Wk; Kj;jpiu 

nghwpj;jy;

Nfs;tpg; gbtq;fis gpioapd;wp g+h;j;jpnra;J %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L> ntt;NtW 

ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; rfy ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

Nfs;tpiar;; rkh;g;gpf;Fk; itj;jparhiy kw;Wk; 

~~mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;jy;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

 Nfs;tpia toq;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; ,Wjpj; jPh;khdj;ij ngWiff; FO 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 Nfs;tpf;F ,iaghd Nkyjpf jfty;fis tUif je;J my;yJ 011-2326248 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf tprhhpj;jwpayhk;.

 Nfs;tpg; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. (2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 

2022-03-22Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiu)

jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

2022-02-28Mk; jpfjp. 

  nfhOk;G khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;; 

mYtyfk;>

 j.ng. ,y. 1287> kspfhtj;ij> Gjpa nrayff; fl;blk;>

 nfhOk;G-10.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 2000Mk; Mz;L 21k; ,yf;f ,yq;if 

tup tpjpg;G epWtfj;jpd; ($l;bizj;jy;)

rl;lj;jpidj; jpUj;Jtjw;fhd rl;lk;

nfsut kJu tpjhdNf Mfpa ehd;> ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpd; 

53(1)Mk; ,yf;f epiyapaw; fl;lisapd; fPo; '2000k; 

Mz;L 21k; ,yf;f ,yq;if tup tpjpg;G epWtfj;jpd; 

($l;bizj;jy;) rl;lj;jpidj; jpUj;Jtjw;fhd rl;lk;|| 

vdg;gLk; rl;l%ynkhd;iwg; ghuhSkd;wj;jpy; 

mwpKfQ; nra;a vz;zpAs;Nsd; vd;gij ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gpd;tUk; nghJf; Fwpf;Nfhs;fisf; nfhz;l ,yq;if 

gl;la tup tpjpg;G epWtfk; $l;bizg;gJld;> 

Nkw;Fwpj;j rl;lj;jpy; Njitahd mjNdhbize;j 

jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;tJ ,r;rl;l %yj;jpd; 

Nehf;fkhFk;.

1.  tup tpjpg;gpy; rl;lk; kw;Wk; eilKiwfspy; 

MNyhrid toq;Fk; egu;fSf;F xU cau; 

njhopy;Jiw mikg;ig toq;Ftjw;F

2.  cWg;ghz;ikf;fhf my;yJ cWg;ghz;ikj; 

jFjp ngw tpUk;Gk; egu;fSf;fhf kw;Wk; 

Njitahd cau; njhopy;Jiwj; jifikfs; 

toq;Ftjw;fhf fy;tp fw;gjw;fhd 

ghlnewpfis epu;tfpj;jy; my;yJ elhj;Jjy; 

my;yJ mq;fPfupj;jy;.

gpwTk;.

kJu tpjhdNf 

ghuhSkd;w cWg;gpdu;> 

nfhOk;G khtl;lk;.

mwptpj;jy;

21tJ nghJg; gl;lkspg;Gtpoh 
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

kpfpe;jiy

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; 21tJ gl;lkspg;G 

tpoh vjpu;tUk; 2022 khu;r; khjk; 29Mk; kw;Wk; 

30Mk; jpfjpfspy; ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

kpfpe;jiyapy; eilngwTs;sJ.

jFjp ngw;w gl;ljhupfSf;F Vw;fdNt mjw;Fupa tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; jghy; %yk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. 

mtu;fspy; tpz;zg;gg; gbtq;fs; ,Jtiu G+u;j;jp nra;J 

jpUg;gp mDg;gg;glhJ ,Ug;gpd; 2022 khu;r; khjk; 05Mk; 

jpfjp md;Nwh my;yJ mjw;F Kd;djhfNth mDg;gp 

itf;Fk;gb mwpTWj;jg;gLfpd;whu;fs;.

,Jtiuapy; Nkw;gb tpz;zg;gg; gbtq;fs; 

fpilf;fg;ngwhj jFjp ngw;w gl;ljhupfs; guPl;irfs; 

kw;Wk; fy;tpf;fpisapd; gpujpg; gjpthsiu 2022 khu;r; 

04Mk; jpfjp md;Nwh my;yJ mjw;F Kd;djhfNth 

njhlu;G nfhs;SkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wPu;fs;. 

(njhiyNgrp ,yf;fk; 025 2266780)

miog;gpjo; kw;Wk; njhlu;Gila tpguq;fs; fhyf;fpukj;jpy; 

jq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gLk;.

gjpy; gjpthsu; 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

kpfpe;jiy. 

02.03.2022
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1. tpiykDf;fSf;fhd miog;G
thfd xOq;FWj;jy;> g]; Nghf;Ftuj;J Nritfs; kw;Wk; Gifapuj gazpfs; ngl;bfs;; kw;Wk; 

Nkhl;lhh; fhh; ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; (,Nghr) gpuhe;jpaq;fSf;F
lah; kPs;cUthf;fy; kw;Wk; Kd;$l;ba Nritfis toq;fy;

Procurement No.: MT/04/09/CT/521
1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 2022.04.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzptiuAk; fPNo tpghpf;fg;gl;lthW 60 ehl;fSf;fhd 

fld; trjp mbg;gilapy; ,Nghr gpuhe;jpaq;fSf;F Njitg;gLk; lah; kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;ba Nritfis toq;Ftjw;fhf jifikAs;s lah; 

kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;baNrit toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,Nghr ngWiff; FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. nfhOk;G-

05>fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>ngWiff; FOtpd; nrayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpjpf;fg;gl;l 

gbtj;jpNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (njhiyNgrp: 011 7706110. njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011 2588457. xt;nthU gpuhe;jpaj;jpw;Fk; 

Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzq;fs; fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sd. tpiykDjhuh;fs; xU gpuhe;jpaj;jpw;F my;yJ gy 

gpuhe;jpaq;fSf;F mNj Mtzj;ij ghtpj;J tpiykDit  rkh;g;gpf;fyhk; Mdhy; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fTs;s gpuhe;jpak;/ gpuhe;jpaq;fSf;fhd 

Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij/ fl;lzq;fis nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 2022.03.02 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.05 Mk; jpfjptiuAk; 

rhjhuz  Ntiyehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; gpuhe;jpaj;jpw;F/ gpuhe;jpaq;fSf;F chpj;jhd kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij/ fl;lzq;fis 

nrYj;jpagpd;dh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

,y. gpuhe;jpak; gpuhe;jpaj;jpYs;s bg;Nghf;;fs;

tUlhe;jk; Njitg;gLk; lah;fspd; msT

kPs;cUthf;fk; /Kd;$l;ba Nritfs;

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)kPs; 

cUthf;fk;
Kd;$l;ba Nrit nkhj;jk;

1.1. nfhOk;G mtprhtis>mq;nfhl

fl;Lngj;j>nf];ght

k`ufk

kl;lf;Fsp

nkhwl;Lt

jyq;fk

cl`hKy;y

,uj;kyhd

N`hkhfk

kPj;Njhl;lKy;y bg;Nghf;fs; 

kw;Wk; kj;jpa g]; epiyak;

1908 11028 12936 25>000.00 150>000.00

1.2 fk;g`h ePh;nfhOk;G> ntypru

fphpe;jpnty

fltj;j

jpTsg;gpl;ba> fsdp>

[h-vy> fk;g`h>

epl;lk;Gt bg;Nghf;fs;

2604 6048 8652 20>000 1>000>000.00

1.3 fSj;Jiw kj;Jfk>

ghze;Jiw>

mSj;fk> n`huz>

fSj;Jiw bg;Nghf;fs;

2568 5136 7704 20>000 1>000>000.00

1.4. k`Etu al;bEtu> fz;b tlf;F> fz;bnjw;F> tj;Njfk> 

njy;njdpa. 

cLJk;gu> khj;jis bg;Nghf;fs;

888 10392 11280 25>000.00 1>500>000

1.5 W`_z khj;jiw> vy;gpl;ba>

cLfk> fhyp> mk;gyhq;nfhl> nfhf;fy> `f;kd> 

mf;Fu];]> jq;fhiy> mk;ghe;njhl;l> fjph;fhkk; 

bg;Nghf;fs;

4824 7576 – vy;gpl;ba> 
cLfk> fhyp> 

mk;gyhq;nfhl> 

nfhf;fy> mf;Fu];] 

bg;Nghf;fs; khj;jpuk;

12400 25>000.00 1>500>000

1.6. tak;g FUehfy; tlf;F>

FUehfy; njw;F>

mst;t> kh`t>

fphpAs;s>

Fspahg;gpl;ba> fy;fKt> Gj;jsk;> ntd;dg;Gt> 

rpyhgk;> epf;fntul;ba> thhpanghy bg;Nghf;fs;

2484 11220 13704 25>000.00 1>500>000

1.7 rgufKt gyhq;nfhl> ,uj;jpdGhp> fythd> vk;gpypg;gpl;ba> 

nfhlf;fhnty> Nffhiy> njuzpafy> ,uk;Gf;fd> 

khtndy;y bg;Nghf;fs;

5424 5580 – fythd> 
vk;gpypg;gpl;ba> 

Nffhiy> njuzpafy> 

,wk;Gf;fd> 

khtndy;y 

bg;Nghf;fs; khj;jpuk;

11004 25>000.00 1>500>000

1.8 Cth gJis>

gz;lhutis>

nfg;gpl;bg;nghy>

nj`pmj;jfz;ba>

k`paq;fda>

gpgpy> nkhduhfy> rpak;gyhz;Lt> nts;stha> 

jdky;tpy bg;Nghf;fs;

6384 5781

nfg;gpl;bg;nghy> 

nts;stha> 

jdky;tpy bg;Nghf;fs; 

khj;jpuk;

12165 25>000.00 1>500>000

1.9 Etnuypah ehtyg;gpl;b> `l;ld;> `q;Fud;nfj;j> fk;gis> 

nfhj;kiy> tyg;gd> Etnuypah bg;Nghf;fs;

- 7546 – ehtyg;gpl;ba> 
nfhj;kiy> tyg;gd 

bg;Nghf;fs; khj;jpuk;

7546 20>000.00 1>000>000.00

1.10 u[ul;l mEuhjGuk;> nghyd;dWt> jk;Gs;s> nff;fpuht> 

nfngj;jpnfhy;yht> n`hutg;nghj;jhd> fe;jsha; 

bg;Nghf;fs;

 480 4752 5232 15>000.00 750>000

1.11 fpof;F kl;lf;fsg;G> Vwht+h;> thior;Nrid> thfiu> 

upjPnjd;d> fpz;zpah> %J}h;> jpUNfhzkiy> 

fhj;jhd;Fb> fSthQ;rpf;Fb> fy;Kid> rk;khe;Jiw> 

mk;ghiw> mf;fiug;gw;W>

nghj;Jtpy; bg;Nghf;fs;

2820 mk;ghiw ,Nghr 

lah; njhopw;rhiyf;F 

midj;J 

bg;Nghf;fSk; 

xJf;fg;gl;Ls;sd.

2820 10>000.00 500>000.00

1.12 tlf;F aho;g;ghzk;> gUj;jpj;Jiw> fhiuefh;> kd;dhh;> 

fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT> tTdpah bg;Nghf;fs;

1008 5904 6912 15>000.00 750>000.00

nkhj;jk; 31392 80963 112355

2.  elg;G Mz;bw;fhf jkJ njhopw;rhiyf;F Njitg;gLk; ,ae;jpuhjp> kdpjtY kw;Wk; ISO 9001:2015 rhd;wpjo; ,t;thwhd gzpapy; 4 tUlq;fSf;F Nkyhd 

mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jifikAs;s lah; kPs;cUthf;fy;/ Kd;$l;baNrit toq;Feh;fs; khj;jpuNk ,e;j tpiykDtpw;F jFjpAs;sth;fshth;. 

3. 2022.03.15 Mk; jpfjpad;W tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2022.09.06 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> Kd;itf;fg;gl;l tpiyfs; xg;ge;jj;ij 

toq;FtjpypUe;J xU khjj;jpw;F e;piyahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDjhuh;fs; xU gpuhe;jpaj;jpw;F my;yJ gy gpuhe;jpaq;fSf;F tpiyf;Nfhuy;fis rkh;g;gpf;fyhk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW gpuhe;jpaj;jpw;F/ 
gpuhe;jpaq;fSf;F chpj;jhd ngWkjpia/ngWkjpfis tpiykDg;gpizahf tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 2022.10.06 Mk; 

jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ,yq;if kj;jpatq;fpapdhy; mq;fPfhpf;g;gl;l gjpTngw;w th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 

my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOTld; gjpTngw;w fhg;GWjp Kftuhz;ikapdhy;  toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; 

jd;ikapypy;yhky; ,izf;fg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.  

6. (m)   ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; Fwpg;gpl;ltuhf my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; 

ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJxg;ge;jq;fs; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F 

Kd;djhf ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpTngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; rhd;wpjopd; %yg;gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. mt;thwhd %yg;gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; mt;thwhd tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; jk;ik tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jgpd;dh; cldbahfTk; 

ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; tpiykDf;fis tpiykDjhuh;fs; gjpTnra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJxg;ge;jq;fspd; 

gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjio mt;thwhd tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;> ngWifahdJ ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

7. tpiykD Mtzq;fspd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gk; itf;fg;gl;L mtuJ ,yr;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2022.04.06 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F %lg;gLk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xd;wpy; gjpTj; jghypy; my;yJ jiyth;> 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO> fzf;fply; gphpT> thfd xOq;FWj;jy;> g]; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Gifapuj gazpfs; 

ngl;bfs; kw;Wk; Nkhl;lhh; fhh; ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 01> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Bid for the supply of 
Tyre Rebuilding & Pre-curing Services to SLTB” vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;Nfhuy; %lg;gl;L mjd; gpd;dh; mitfs; cldbahfNt thfd xOq;FWj;jy;> g]; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Gifapuj gazpfs; ngl;bfs; kw;Wk; 

Nkhl;lhh; fhh; ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fply; gphptpy; jpwf;fg;gLk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

10. Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; ,ytr ghPl;rpj;jYf;F jaT nra;J gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sTk;.

 nrayhsh;>

 ngWiff; FO>

 ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

 200> fpUs tPjp>

 nfhOk;G-05.

 njhiyNgrp: 011 7706110  njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWif; FO>

thfd xOq;FWj;jy;> g]; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Gifapuj gazpfs; 

ngl;bfs; kw;Wk; Nkhl;lhh; fhh; ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R>

,y. 01> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>

nfhOk;G-10.

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa 
rpw;gf; fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f 

mikr;R

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; (2022.04.01 Kjy; 
2023.03.31 tiu)

2022.04.01 Kjy; 2023.03.31 tiuahd fhyj;jpw;F Njrpa  

kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf; fiyfs; 

Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpw;F kw;Wk; mjd; fPo; 

fhzg;gLk; epajpfs; epWtdq;fSf;F fPo;f;fhZk; toq;fy;fs; 

kw;Wk; Nritfis ngw;Wf; nfhs;sy; rhHghf cs;@H 

cw;gj;jpahsHfs;> toq;FeHfs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfisg; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

A. toq;fy;fs;
01. fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

02. fzdp ,ae;jpuk;

03. mr;R ,ae;jpuk;

04. Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; gy;NtW ,ae;jpuq;fs;

05. fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs;

06.  fzdp cjphpg;ghfq;fs;> nkd;nghUl;fs; kw;Wk; Jizg; 

ghfq;fs;

07.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;> tspr;rPuhf;fp mikg;Gf;fs;

08.  kpd; caHj;jp

09. kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;

10. nfkuh kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

11. ghJfhg;G nfkuh mikg;Gfs;

12. kpd; cgfuzk;

13.  fz;zhbg; nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs; kw;Wk; cgruidg; 

nghUl;fs;

14.  mYtyf gpuahzg; igfs;

15.  FbePHg; Nghj;jy;

16.  tpUJ> epidTg;gbfk;> gjf;fk; toq;Fjy;

17. E}yf Gj;jfq;fs;

18.  ug;gH rPy; kw;Wk; jpd Kj;jpiu toq;Fjy;

19.  mYtyf cj;jpNahfg+Ht milahs ml;il

20.  czT> ghdq;fs; toq;Fjy;

21.  thfdq;fspd; laH> ba+g; kw;Wk; nfhyH toq;Fjy; (tPy; 

ngyd;] nra;jy;> viyd;kd;l; nra;jy;)

22.  thfdq;fSf;fhd ngw;whp toq;Fjy;

23.  mYtyf kuj;jsghl cgfuzq;fs;/ cUf;F cgfuzq;fs;

24. tPl;Lj;jsghlq;fs; (kuk; kw;Wk; cUf;F)

25.  Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;R ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 

ngf;]; ,w;fhd ghtidg; nghUl;fs; (Toner/ Cartridge)
26.  ghlrhiyg; igfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

27.  RtHf;fbfhuq;fs;

28.  tpkhd mDkjpg;gj;jpuq;fis nfhs;tdT nra;jy;

29.  rPUil toq;Fjy;

30.  ,irf; fUtpfs; toq;Fjy;

31.  ghJfhg;G Kff;ftrk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L jputk;

32. CD, DVD toq;Fjy;
33. CD, DVD xypg;gjpT nra;jy;
34.  muq;Nfw;w kz;lgq;fspy; xspa+l;Ltjw;fhfg; gad;gLj;Jk; 

xspa+l;ly; kpd; tpsf;Ffs; kw;Wk; Vida cgfuzq;fis 

toq;Fjy;> guhkhpg;G eltbf;iffs; kw;Wk; Nritfis 

epiwNtw;wy;

35.  muq;Nfw;w kz;lgq;fspy; NkilfSf;F Njitahd jpiur; 

rPiy toq;Fjy;> nghUj;Jjy; guhkhpg;G tplaq;fs; kw;Wk; 

Nritfis epiwNtw;wy;

36.  muq;Nfw;w kz;lgq;fSf;F Njitahd Mrdq;fis 

toq;Fjy;> nghUj;Jjy; guhkhpg;G tplaq;fs;.

37.  kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; toq;Fjy;> nghUj;Jjy; guhkhpg;G 

tplaq;fs;.

B. Nritfs;

01. jPaizg;G cgfuzk; kw;Wk; Nritfs;

02. Nkilfs;/ $lq;fs;

03.  rfy mr;R Ntiyfs;

04.  xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; thliff;F ngw;Wf; nfhs;sy;

05.  mikr;rpd; thfdq;fis NrHtp]; nra;jy; kw;Wk; 

gOJghHj;jy;

06.  thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

07.  ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

08.  Jg;GuNtw;ghl;L Nritfis toq;Fjy;.

09.  thfd fhg;GWjp fhg;gPLfis ngw;Wf;nfhs;sy;

10.  fl;Gy nrtpg;Gy Mf;f tplaq;fs;

11. epfo;T Kfhikj;Jtk;

12.  ,U ghpkhz kw;Wk; Kg;ghpkhz Neub cUthf;fk; (2D/3D)
13. tPbNah kw;Wk; Gifg;glkhf;fy;.

14.  g+r;rpfs; kw;Wk; tpyq;F fl;Lg;ghL kw;Wk; epHthfj;Jld; 

rk;ge;jg;gl;l Nritfis toq;Fjy;

15.  NkilNaw;wj;jpw;F xypngUf;fp cgfuzq;fs;

16.  Nkil ehlfj;jpw;fhd Milj; jahhpg;ghsHfs;

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLk; 

epajpfs; epWtdq;fSf;F fPo;f;fhZk; toq;fy;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;F vjpHghHf;Fk; tpz;zg;gjhhpfSf;F 

mjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gq;fis 2022.03.03 Kjy; 2022.03.28 

tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

kPsspf;fg;glhj &. 1>000.00 (xU cUg;gbf;fhf) njhifia 

nrYj;jpa gpd;G fPo;f;fhZk; Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

mt;thNw g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022.03.28 gp.g. 

3.00 ,w;F Kd;G fPo;f;fhZk; Kfthpapy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfis 

Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfhpj;jy; kw;Wk; tpNrl re;jHg;gq;fspy; Njrpa 

kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; 

Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; gjpT nra;ahj 

toq;FeHfsplkpUe;Jk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; chpik> Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; 

kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; nrayhshpw;F chpaJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F njhiyNgrp ,y. 0112-186083I 

mioAq;fs;

nrayhsH

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa 

rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

4Mk; khb

nrj;rphpgha fl;lk; 2> gj;juKy;y.
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gj;jphpif mwptpj;jy;
t/g FUtpl;l gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;

FUtpl;l

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF eiffspd; 
gpurpj;j Vy tpw;gid

kf;fs; tq;fpapd; mlF KftHfshd 

gjpT ,yf;fk; u/473 cila 

tiuaWf;fg;gl;l FUtpl;l gyNehf;Ff; 

$l;LwTr; rq;fj;jpd; FUtpl;l> vuj;z> 

njg;gdht> gDnfNugpl;ba> fugpQ;rtj;j> 

nguil];tj;j> njtpg`y ghj;jfk 

fpuhkpa tq;fpfspy;; kw;Wk; FUtpl;l 

r%uz; mlF fhg;gfj;jpy; kw;Wk; nguil]; 

r%uz; mlF fhg;gfj;jpy; mlF itj;J 

2021.12.31 md;W xU tUlk; g+uzkile;J> 

,d;Wtiu kPl;Lf; nfhs;sg;glhj mlF 

eiffs;> fPo;f;fhzg;gLk; jpfjpad;W 

gpurpj;j Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

jpfjp miktplk; Neuk;

2022.03.19 FUtpl;l fpuhkpa 

tq;fp tshfj;jpy;

K.g. 8.30 Kjy; 

gp.g. 4.00 tiu

nghJ KfhikahsH

gpujhd mYtyfk;

t/g FUtpl;l g.Neh.$. rq;fk;

FUtpl;l

njhiyNgrp ,y: 045-2262242> 045-2261685

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ePHnfhOk;G Gdpj yh]u]; tPjp> ,yf;fk; 151,y; 

trpf;Fk; (flTr;rPl;L ,y. N7888047 kw;Wk; 

Nj.m.m.,yf;fk; 925290416V cila) nkh`kl; 

rhfp rg;dk; ep];uh my;yJ mg;Jy; rj;jH rg;dk; 

ep];uh Mfpa ehd;> ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpd; gpurpj;j nehj;jhhpR V.V. grPH 

vd;gthpdhy; 2017.12.23 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

13282 ,yf;fKila nghJ mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; 

gpufhuk;> ePHnfhOk;G> [auj;d tPjp> ,yf;fk; 

11 ,y; trpf;Fk; jpU. nkh`kl; mkPH nkh`kl; 

rp`hd; vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzpj; 

jj;JtkhdJ> 2022.02.28 md;W Kjy; nray;tYg; 

ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;wnjdTk;> 

md;iwa jpdj;jpd; gpd;dH vd; rhHgpy; mtH 

Nkw;nfhs;Sk; ve;jtpj nraw;ghLfspw;Fk; ehd; 

nghWg;G jhhpay;y vdTk;> ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

nkh`kl; rhfp rg;dk; ep];uh my;yJ mg;Jy; 
rj;jH rg;dk; ep];uh.

tpN\l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg;gj;jpuj;ij uj;Jr; nra;jy;

njdpaha> ,`yfk> khnghl;Ltdtj;j 

vDk; Kfthpapy; tjpAk; fahd; epHkhd 

mNgNrfu Mfpa vd;dhy; khH\y; `pq;fl; 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR 

b.V. gj;kh vd;gtuhy; 2013.05.07Me; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L> 2013.08.05Mk; jpfjp 

,y. 886 Gj;jfj;jpd; 14tJ vOj;Njl;bd; 

43tJ gphptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,y. 

3066 vd;w tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtg;gj;jpuk; 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk;. mjd; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd; 

,jd; gpd;dH Nkw;gb eguhy; vdJ 

rhHghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

eltbf;iffSf;Fk; ehd; nghWg;ghf khl;Nld; 

vd NkYk; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

fahd; epHkhd mNgNrfu

nghJthd mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 

(ntspehL) ,y;yhnjhopj;jy; 

khjk;ig> gl;bafk> ~~tpKf;jp|| vd;w 

Kfthpia Nrh;e;j re;jdk; rjd;       

nuh\he;j Mfpa ehd;> rkhjhd ePjpthd; 

Vr;.A. [a#hpa vd;gthpdhy; 2016 [_iy 

8 Mk; jpfjpad;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

khjk;ig> gl;bafk> ~tpKf;jp| vd;w 

Kfthpia Nrh;e;j [ath;jd nfhkuhNf 

Nlhdh fpwp];uPd; kNdhhp vd;gtUf;F vdJ 

rhh;ghf vdJ mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf 

nraw;gLtjw;fhf vd;dhy; toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;L kw;Wk; ,y;yhnjhopf;fg; 

gl;Ls;snjd ,yq;if rdehaf         

Nrh\ypr FbauR murhq;fj;jpw;F ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwd;. 

re;jdk; rjd; nuh\he;j

2022.02.28

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpy; 

Nghj;jy> euhty> gh];tj;> ,RU cad> 

,yf;fk; 479/1> vDk; ,lj;jpy; trpj;jtUk; 

jw;NghJ nj`pty> ngahu;iyd; tPjp> ,yf;fk; 

43A> vDk; ,lj;jpy; trpg;gtUk; 1996076033580 

Mfpa ,yf;fj;ijAila ,yq;if Njrpa 

milahs ml;ilia cilatUkhd 

cj;jd;ld; nry;iyah fpup\hd; utPe;jpud; 

Mfpa ehd;> Gdpj ,];yhk; khu;f;fj;ij 

Vw;Wf; nfhz;L vdJ ngaiu nkh`kj; uh\

pj; vd khw;wpf; nfhz;Ls;sJld; 

vjpu;fhyj;jpYk; nkh`kj; uh\pj; vd;w vdJ 

ngaiu njhlu;e;Jk; ghtpg;Ngd; vd;gij 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

rfyUf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

nkh`kj; uh\pj;

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

ePH toq;fy; mikr;R
Njrpa ePH; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; 

KjyPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; - (nraw;wpl;lk; 02) 

ADB fld; ,y. 3030 - SRI

jpfjp  : 2022 khh;r; 02

nraw;wpl;lj;; jiyg;G :  ,iza mbg;gilapyhd gapw;rp jfty; Kfhikj;Jt 

Kiwik (TRIMS) kw;Wk; nkhigy; nraypia (Mobile App) 
cUthf;Ftjw;fhd Nritia toq;Fjy; 

xg;ge;j Fwpg;gpl;L ,y. :  PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/SERVICE/2021/26

1.  ,iza mbg;gilapyhd gapw;rp jfty; Kfhikj;Jt Kiwik (TRIMS) kw;Wk; 

nkhigy; nraypia (Mobile App) cUthf;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis Njrpa ePh; 

toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapd; rhh;gpy; ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; 

Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lj;jpd; ngWiff;FOj; jiyth; ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;.

2.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gpd;tUk; tifapy; Fwpg;gpl;l jifikj; Njitg;ghLfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDjhuh;fs; ,e;j tpiyf;Nfhuy; Nfhhpf;ifapd; fPo;tUk; Nritfspd; 

Nrit toq;Feuhf mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j xg;ge;jj;jpd; 

Njitg;ghLfSf;F epfuhf msT kw;Wk; jd;ikiaf; nfhz;l (5 kpy;ypad; ,yq;if 

&gh my;yJ mjw;F Nkw;gl;l xg;ge;jj; njhif) fle;j 5 Mz;Lfspy; Fiwe;jgl;rk; 

xU xg;ge;jj;jpd; Nrit toq;Feuhf cq;fs; mDgtj;jpd; Mtzj;ij Mjhukhf 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

•  tpiykDjhuh;fs; thbf;ifahsh;fspd; njhlh;G tpguq;fs;> xt;nthU thbf;ifahsUf;Fk; 

jpfjpfs; kw;Wk; tpiyAld; toq;fg;gl;l Kiwikfspd; vz;zpf;if kw;Wk; tiffSld; 

thbf;ifahsh;fisr; Nrh;f;f ntw;wpfukhf nray;gLj;jg;gl;l jpl;lq;fspd; tpguq;fs; 

rfpjk; nkd;nghUs; jPh;it nraw;gLj;jpa ehs; Kjy; mjidg; gad;gLj;Jtjpy; 3 

thbf;ifahsh;fSf;F Nkw;gl;l thbf;ifahsh;fisf; nfhz;bUj;jy;  Ntz;Lk;.

•  epWtdk; fl;lhak; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rhd;wpjo;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

•  epWtdk; gpujhd nkd;nghUs; jPh;it mKy;gLj;Jtjpy; mDgtk; tha;e;j 

Mff;Fiwe;jJ 10 jfty; njhopy;El;g njhopy;rhh;e;j ty;Yeh;fis nfhz;l 

FOitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; NjePttr FOtpd; mikg;ig gpd;tUkhW 

Kd;nkhopfpwJ.

I. RDBMS ,y; gapw;rp ngw;wth;fs;/ rhd;wspf;fg;gl;lth;fs;
II. nkd;nghUs; Kiwikapy; gapw;rp ngw;wth;fs;/ rhd;wspf;fg;gl;lth;fs;

III.  tiyaikg;G kw;Wk; LAN/WAN ,izg;Gfspy; gapw;rp ngw;wth;fs;/ 
rhd;wspf;fg;gl;lth;fs;

IV. jfty; njhopy;El;g ghJfhg;gpy; gapw;rp ngw;wth;fs;/ rhd;wspf;fg;gl;lth;fs;
3.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-06> ,y. 65> nrd; Nyhud;]; tPjp> ghhpa nfhOk;G 

ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> nraw;wpl;l KfhikahsUf;F 

vOj;J %ykhf my;yJ cwssiadb@yahoo.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpiag; gad;gLj;jp 

tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 2022 khh;r; 30Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu Nkw;gb tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  tpiyf;Nfhuy;fs; 2022 khh;r; 31Mk; jpfjp Kjy; vOgj;NjO (77) ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

5.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fkhd g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis 2022 khh;r; 31Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; ~~jiyth;> 

nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> ,y. 65> nrd; 

Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G-06 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nkw;gb 

KfthpapYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

6.  gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs;; epuhfhpf;fg;gLk;. ,e;j tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 31Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 03Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfk; je;Js;s 

tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiyf;NfhuYf;fhd Ntz;LNfhs; (RFQ)

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

ePH toq;fy; mikr;R
Njrpa ePH; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; 

KjyPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; - (nraw;wpl;lk; 02) 

ADB fld; ,y. 3030 - SRI

jpfjp  : 2022 khh;r; 02

tpiyf;Nfhuy; jiyg;G :  gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$lj; jsghlq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; 

(C/C)- nghjp 01 kw;Wk; nghjp 02
     ( PD/ADB-GCWWMIIP/LAB/QUO/2022/01  kw;Wk;                                                      

PD/ADB-GCWWMIIP/LAB/QUO/2022/02)
1.  gpd;tUk; Nfs;tpfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; 

rigapd; rhh;gpy; ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; 

jpl;lj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

 (i)  gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$lj; jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; (C/C)- nghjp 01 (PD/ADB-GCWWMIIP/LAB/
QUO/2022/01)

 (ii)  gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ma;T$lj; jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; (C/C)- nghjp 02 (PD/ADB-GCWWMIIP/LAB/
QUO/2022/02)

2.  xU thbf;ifahsupd; g+h;j;jpahf;fy; rhd;wpjopd; %yk;> fle;j gj;J (10) Mz;Lfspy; 

tpiyf;Nfhuypy;;; Nru;f;fg;gl;Ls;s toq;fy; xg;ge;jj;jpw;F rkkhd jd;ik kw;Wk; rpf;fyhd 

jd;ikapd; Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ij tbtikj;jy;> toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; 

guhkupj;jy; Mfpatw;wpy; Kjd;ik xg;ge;jjhuuhf tpiykDjhuh; mDgtj;ijg; ngw;wpUf;f 

Ntz;Lk;. midj;J guhkupg;G> gOJghu;g;GfSk; toq;Feh;fshy; Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;.

  ntspehl;L cw;gj;jpahsu; njhlh;gpy;> cs;ehl;L gpujpepjp Fiwe;jgl;rk; %d;W (3) tUlq;fs; 

cw;gj;jpahsUld; gzpGupe;jpUf;f Ntz;Lk;. (MjuT Mtzk; toq;fg;gl Ntz;Lk;). mNj 

nghUl;fSld; mtu;fspd; cs;ehl;L epWty; tptuq;fis tpiyAld;; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

  NkYk;> 01Mk; ,yf;fj; nghjpf;F 4.7 kpy;ypad; ,y. &gh kw;Wk; 02Mk; ,yf;fj; nghjpf;F 

10.3 kpy;ypad; ,y. &gh vd;w mstpy; gzpfis ntw;wpfukhf Kbf;f epjp tsq;fs; 

cs;sd vd;gjw;fhd rhd;Wfis toq;Fjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy;> ePq;fs; NkYk; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;Bh;fs;. (jaTnra;J RFQ Mtzq;fisg; ghu;f;fTk;).

3.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;;> ,e;j ngWiff;F cl;gl;l xg;ge;jj;jpd; tbtikg;G kw;Wk; 

tptuf;Fwpg;Gfisj; jahupj;j epWtdj;Jld; njhlu;Gilatuhf ,Uf;ff;$lhJ.

4.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-06> ,y. 65> nrd; Nyhud;]; tPjp> ghhpa nfhOk;G 

ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> nraw;wpl;l KfhikahsUf;F 

vOj;J %ykhf my;yJ cwssiadb@yahoo.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpiag; gad;gLj;jp 

tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 2022 khh;r; 29Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu Nkw;gb tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd tpiyf;Nfhuy;  Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  tpiyf;Nfhuy;fs; 2022 khh;r; 30Mk; jpfjp Kjy; njhz;Z}W (90) ehl;fSf;Fr; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

6.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fkhd g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis 2022 khh;r; 30Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; ~~jiyth;> 

nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> ,y. 65> nrd; 

Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G-06|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nkw;gb 

KfthpapYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

7.  gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs;; epuhfhpf;fg;gLk;. ,e;j tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 30Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 03Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfk; je;Js;s 

tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

8.  Nkyjpf tpugq;fis  ,yq;if> nfhOk;G-06> ,y. 65> nrd; Nyhud;]; tPjp> ghhpa nfhOk;G 

ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt 

gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.  njhiyNgrp: 011 2363705> njhiyefy;: 011 2363725> 

kpd;dQ;ry;: cwssiadb@yahoo.com
jiyth;>

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiyf;NfhuYf;fhd Ntz;LNfhs; (RFQ)
nfhOk;G khefu rig

khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsk;
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gphpT

2022Mk; tUlj;jpy; tPLfs; / jdpahh; tbfhyikg;G 
,izg;GfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; tPLfs; / jdpahh; tbfhyikg;G ,izg;GfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fshfg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;F mDgtk; tha;e;j epWtdq;fs; / egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. ,jd; kjpg;gPl;Lr; nryT 5>000>000.00 &ghtpw;Fk; Fiwthf ,Uf;Fk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; XH; Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLthh;fs; vd;gJld; mth;fspd; 

mDgtk;> jpwd; kw;Wk; Ntiyfisr; nra;tjw;Fj; Njitahd cgfuzq;fspd; ,Ug;G 

Mfpatw;iw mbg;gilahff; nfhz;L gpd;tUk; tifapy; tifg;gLj;jg;gLthh;fs;.

1. gphpT “D” -  2>000>000.00 &gh Kjy; 5>000>000.00 &gh tiuapy; rhf;fil kw;Wk;/
my;yJ kio ePh; vd;gtw;wpd; njhlh;Ggl;l  Jiwapy; C8 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l CIDA juj;ijf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fs;

2. gphpT “C” -  1>000>000.00 &gh Kjy; 2>000>000.00 &gh tiuapy; rhf;fil kw;Wk;/
my;yJ kio ePh; vd;gtw;wpd; njhlh;Ggl;l  Jiwapy; C9 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l CIDA juj;ijf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fs;

3. gphpT “B” -  400>000.00 &gh Kjy; 1>000>000.00 &gh tiuapy; rhf;fil kw;Wk;/
my;yJ kio ePh; vd;gtw;wpd; njhlh;Ggl;l  Jiwapy; C10 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l CIDA juj;ijf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fs;

4. gphpT “A” -  400>000.00 &ghTf;Fk; Fiwthd rhf;fil kw;Wk;/my;yJ kio ePh; 

vd;gtw;wpd; njhlh;Ggl;l  Jiwf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;

ftdpf;fTk;:  tPLfs;/jdpahh; tbfhyikg;G ,izg;GfSf;fhd xg;ge;jj;ij 

ngw;Wf;nfhs;Sk; xg;ge;jf;fhuh;fs;> xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; kPsspf;fg;gLk; 

ghJfhg;Gj; njhifahf jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;by; 5% njhifia khefu 

rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fis ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; 
nra;J nfhs;syhk;. 

 1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; 

Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk; 

my;yJ

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT 

fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

nrYj;jyhk;.

 tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G 10. 

my;yJ

 tl;lhu mYtyfk; 04> ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 06.

  gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpz;zg;gj;Jld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

 2.  xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fkhd kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij 

nfhOk;G-10> khspfhfe;j> ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gg; gphpT 

fUkgPlj;jpw;Fr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022-03-22Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; 

tpahghuf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;J 

khspfhfe;j> ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gg; gphptpypUe;J tpz;zg;gq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022-03-22Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu kl;LNk toq;fg;gLk; 

my;yJ   ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhsk;.

  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mjhu Mtzq;fSldhd tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022-03-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; ~~nghwpapay; 

gzpg;ghsh; (ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G)> ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gg; 

gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G-10|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

  ,yFthf milahsk; fhz;gjw;fhf fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~tbfhyikg;G ,izg;GfSf;fhf xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vd 

vOjg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  tpz;zg;gg; gbtq;fSld; mDg;gg;gLk; Mjhu Mtzq;fs; / rhd;wpjo;fspd; %yg; 

gpujp kw;Wk; cz;ik gpujpfis Neh;Kfj; Njh;tpd; NghJ rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  Nkyjpf tpguq;fis (VNjDk;) nghwpapay; gzpg;ghsh; (ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G) mth;fsplkpUe;J 011-2674809 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR murhq;fk;

ePH toq;fy; mikr;R
Njrpa ePH; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; 

KjyPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; - (nraw;wpl;lk; 02) 

ADB fld; ,y. 3030 - SRI
jpfjp  : 2022 khh;r; 02

tpiyf;Nfhuy; jiyg;G :  NjePttr Gjpa gapw;rp epiyaj;jpd; tpLjpf; fl;blj;jpw;F 

nghJthd cgfuzq;fs;> rikayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; 

clw;gapw;rp (GYM) cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy; (PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/EQUIP/2021/30 & 
PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/GYM/2022/05)

1.  gpd;tUk; ,uz;L Nfs;tpfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis Njrpa 

ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapd; rhh;gpy; ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; 

fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; 

,g;NghJ miof;fpd;whh;.

tpiyf;Nfhuy; jiyg;G tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;

1 NjePttr Gjpa gapw;rp epiyaj;jpd; tpLjpf; 

fl;blj;jpw;F nghJthd cgfuzq;fs;> 

rikayiw cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/
EQUIP/2021/30

2 NjePttr Gjpa gapw;rp epiyaj;jpd; tpLjpf; 

fl;blj;jpw;F clw;gapw;rp (GYM) cgfuzq;fs; 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

PD/ADB-GCWWMIIP/QUO/
GYM/2022/05

2.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-06> ,y. 65> nrd; Nyhud;]; tPjp> ghhpa 

nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> nraw;wpl;l 

KfhikahsUf;F vOj;J %ykhf my;yJ cwssiadb@yahoo.com vDk; kpd;dQ;ry; 

Kfthpiag; gad;gLj;jp tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 2022 khh;r; 29Mk; 

jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Nkw;gb tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd 

tpiyf;Nfhuy;  Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  tpiyf;Nfhuy;fs; 2022 khh;r; 30Mk; jpfjp Kjy; njhz;Z}w;nwhU (91) ehl;fSf;Fr; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fkhd g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis 2022 khh;r; 30Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; ~~jiyth;> 

nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> ,y. 65> 

nrd; Nyhud;]; tPjp> nfhOk;G-06 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

5.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;;> ,e;j ngWiff;F cl;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

Ntz;LNfhspd; (RFQ) tbtikg;G kw;Wk; tptuf;Fwpg;Gfisj; jahupj;j epWtdj;Jld; 

njhlu;Gilatuhf ,Uf;ff;$lhJ.

6.  Nkyjpf tpugq;fis  ,yq;if> nfhOk;G-06> ,y. 65> nrd; Nyhud;]; tPjp> 

ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;ghl;L KjyPl;Lj; jpl;lk;> 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.  njhiyNgrp: 011 2363705> 

njhiyefy;: 011 2363725> kpd;dQ;ry;: cwssiadb@yahoo.com

7.  gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs;; epuhfhpf;fg;gLk;. ,e;j tpiykDf;fs; 2022 

khh;r; 30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 03Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; 

rKfk; je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiyf;NfhuYf;fhd Ntz;LNfhs; (RFQ)
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இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன மாவத்மதயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மாதம 2ம திைதி புதன்கிழமம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                           

மரத்தின் மமல் அமமககபபட்-
டிருநத ககாட்டிக�ான்றிலிருநது 
(குடில்) கீமே விழுநது விவசாயி 
ஒருவர் பரிதாபகரமான முமையில் 
உயிரிேநதுள்ளதாக ககபபித்தி-
ககாள்ளாவ கபாலிஸார் கதரிவித் -
தனர்.

 இசசம்பவம் 26 ஆம் திகதி 
இரவு ககபபித்திககாள்ளாவ இதி -
ககாள்ளாவ பகுதியிலுள்ள மசமன-
க�ான்றில் இடம்கபற்றுள்ளதாக 
விசாரமைகம்ள மமற்ககாண்டு 
வரும் கபாலிஸார் கதரிவித்தனர்.

�காகவவ ஹம்மில்�ககட்டி� 
பகுதிம� வசிபபிடமாக ககாண்ட 

62 வ�துமட� விவசாயி ஒருவமர 
இசசம்பவத்தில் உயிரிேநதுள்ளார் 
என்பது கதரி�வநதுள்ளது. சம்-
பவம் பற்றி மமலும் கதரி� வரு -
வதாவது, தனது மசமனப பயிர்ச 
கசயமகயிமன காட்டு�ாமன உள-
ளிட்ட மிருகஙகளின் அழிவுகளில் 
இருநது பாதுகாபபதற்காக  காவல் 
காத்துக ககாண்டிருககும் மபாது  
மரம்  மீது அமமககபபட்டிருநத 
குடில் ப�மக முறிநது விழுந-
ததில் இசசம்பவம் இடம்கபற்-
றுள்ளது என கதரி� வநதுள்ளது.
சம்பவம் கதாடர்பான மம�திக 
விசாரமைகம்ள ககபபித்திககாள-
்ளாவ கபாலிஸார் மமற்ககாண்டு 
வருகின்ைனர்.

மர க�ொட்டிலிலிருந்து
விழுந்து விவசொயி பலி

வாய்பபுைள குமைவு; க்பாதுமக்ைள அக�ௌைரிேம
திைபபமன தினகரன் நிருபர்

 நாசசி�ாதீவு நீர் மதககத்தின் வான் 
பகுதியில் அமமநதுள்ள பூஙகாவில் 
ஒன்று கூடும் கபாது மககளுககு 
ஒழுஙகான கழிபபமை வசதிகள 
இல்�ாமம கபரும் சிரமத்மத உண்டு 
பண்ணுவதாக கபாது மககள கதரி-
விககின்ைனர்.

 ஒவகவாரு நாளும் நூற்றுககைக-
கான கபாது மககள ஒன்று கூடும் 
இப பூஙகாவில் உள்ள கழிபபமைகள 
மபாதுமானதாக இல்ம� என்றும் 
இவர்கள கதரிவிககின்ைனர். அநுரா-

தபுரம் நீர் பாசன திமைகக்ளத்தின் 
கீழ் உள்ள இப பூஙகாவுககு நாட்டின் 
ப� பாகஙகளிலிருநதும் அதிகமான 
கபாது மககள இஙகு வநது உல்�ா -
சமாக தமது கபாழுமத கழித்து வரு -
கின்ைனர். 

விடுமுமை கா�ஙகளில் கூடுத-
�ான கபாது மககள இஙகு ஒன்று 
கூடுகின்ைனர். இஙகு குடி தண்ணீர் 
வசதிகள உட்பட இன்னும் ப� வச -
திகள கசயது தரபபட மவண்டும் 
எனவும் கபாது மககள மகாரிகமக 
விடுககின்ைனர்.

நொச்சியொதீவு பூங�ொவில் 
கபொதுமக�ளுக�ொன வசதி

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                         

கதால்கபாருள கபறுமதிமிகக இடகமான்றில் அதி நவீன 
ஸமகனர் இ�நதிரத்திமன ப�ன்படுத்தி பரிமசாதமனயில் ஈடு-
பட்டிருநத சநமதக நபர்கள ஐவமர மடுகநத கபாலிஸ விமட அதி-
ரடிபபமடயினர் மகது கசயதுள்ளனர்.

விமசட அதிரடிபபமடயின் மடுகநத முகாம் அதிகாரிகளுககு 
கிமடத்த பு�னாயவு தகவக�ான்றுககமம� 28ஆம் திகதி  
வவுனி�ா பகுதியில் மவத்து சநமதக நபர்கம்ள மகது கசயதுள-
்ளதுடன் நி�த்துககு அடியில் இருககும் கதால்கபாருட்கம்ள 
அறிநது ககாளளும் ஸமகனர் இ�நதிரத்திமனயும் சநமதக நபர்-
கள ப�ணித்த ககபவண்டிக�ான்மையும் விமசட அதிரடிபபமட-
யினர் மகபபற்றியுள்ளனர்.

மகது கசய�பபட்டவர்கள 40,44,55 வ�துட� புத்த்ளம், 
மல்வான மற்றும் முல்ம�ரி�ாவ, கதாம்மப பகுதிகம்ள வசிபபி-
டமாக ககாண்டவர்கள என்பது ஆரம்பகட்ட விசாரமைகளில் 
இருநது கதரி� வநதுள்ளது. மம�திக விசாரமைகம்ள மமற்-
ககாளவதற்காக மவண்டி சநமதக நபர்கம்ளயும் மகபபற்றி� உபகர-
ைம் மற்றும் வாகனம் என்பவற்மை மடுகநத விமசட அதிரடிபப-
மடயினர் வவுனி�ா கபாலிஸாரிடம் ஒபபமடத்துள்ளனர்.

ஸ்�னர் இயந்திரத்தை பயனபடுததி 
பரி்சொதை்ன; ஐவர் ்�து

 

 மாத்தமை தினகரன் நிருபர் 

வ�து குமைநதவர்கம்ள (அஙகவீனர்-
கள) சமூகத்திலிருநது ஒதுககிமவத்தல் 
கூடாது. அவர்கம்ள ஏமன� பிரமைகளு -
டன் ஒன்றிமைநது வாே வழி கசய�பப -
டல் அவசிமாகுகமன்று  ஊடக அமமசசர் 
ட்ளஸ அேகபகபரும கதரிவித்தார். 

மதசி� க�ாத்தர் சமபயின் விற்பமன 
பிரதிநிதிக்ளாக அஙகவீனர்கம்ளயும் 
இமைத்துக ககாண்டிருபபது அஙகவீன -

முற்ைவர்களுககுச கசயயும் கபரும் ககௌர -
வமாகுகமன்றும் அமமசசர் மமலும் கதரி -
வித்தார். 

மாத்தமை மாவட்டடத்தில் மதசி� 
க�ாத்தர் சமபயின் விற்பமன பிரதிநிதி -
கள மத்தியில் உமர�ாற்றுமகயிம�ம� 
அவர் மமற்கண்டவாறு கதரிவித்தார். 
மாத்தமை கச��ா்ளர் அலுவ�கத்தில் 
(28) இநத மவபவம் நமடகபற்ைது. 

அஙகு அமமசசர் ட்ளஸ அேகபகப -
ரும மமலும் கூறி�தாவது,  இ�ஙமகயில் 
சுமார் முபபத்மத�ாயிரம் விற்பமனப 
பிரதிநிதிகள மதசி� க�ாத்தர் சமபயில் 
உள்ளனர். இவர்களில் இருபது சதவீத 

விற்பமன பிரதிநிதிகள அஙகவீனமுற்ை -
வர்க்ளாவர். 

மதசி� க�ாத்தர் சமபயின் வருமானத் -
தில் கபரும் கதாமக நாட்டின் அபிவி -
ருத்தி நடவடிகமககளுககாகமவ கச�வு 
கசய�பபடுகின்ைன. கல்வி, சுகாதாரம் 
என்பவற்றுககும் மதசி� க�ாத்தர் சமப 
உதவி வருகிைது. இவமவபவத்தில் 
கபரும்பா�ான அஙகவீனமுற்ைவர்கள 
உட்பட பார்மவ�ற்ைவர்களும் க�நது 
ககாண்டனர். மாத்தமை மாவட்ட பாராளு -
மன்ை உறுபபினர் நிபுன ரைவகக,  மதசி� 
க�ாத்தர் சமபயின் தம�வர் உட்பட ப�ர் 
இவமவபவத்தில் க�நது ககாண்டனர். 

ருகசயிக பாரூக

முஸலிம் சம� 
க�ாசார அலுவல் -
கள திமைகக்ளம் 
மற்றும் கவள்ளவத்மத 
ைும்ஆப பளளிவாசலு-
டன் இமைநது ஒழுஙகு 
கசயத  " புனித மிிஃராஜ் 
இரவு ” நிகழ்சசி   கவள-
்ளவத்மத ைும்ஆ பள-
ளிவாசலில் முஸலிம் 
சம� க�ாசார அலுவல் -
கள திமைகக்ள பணிபபா்ளர் இபராஹிம் 
அன்சார் தம�மமயில் நமடகபற்ைது.

இந நிகல்வில்  அகி� இ�ஙமக ைம்இய -
�துல்  உ�மாவின் உதவிச கச��ா்ளர் அஷ் 
கெயக முர்ஷித் மு்ளபபர் விமசட உமர 
நிகழ்த்தின. 

 பிரதம மநதிரியின்  முஸலிம் சம� மற்றும் 
க�ாசார அலுவல்கள இமைபபா்ளர் அஸ-
கஸயயித் க�ாநிதி ஹசன் கமௌ�ானா 

மற்றும் இஹஸானிய�ா அரபிக கல்லூரி 
அதிபர் அஷ் கெயக எம்.எப.எம். பாரூத் 
ஆகிம�ார் சிஙக்ளம் மற்றும் தமிழ் கமாழிக-
ளில் உமர நிகழ்த்தினர். 

ஈரான் க�ாசார நிம��த்தின் க�ாசார 
கவுன்சி�ர்  க�ாநிதி பி. கமாஸாமில் 
குடார்சி, சவூதி அமரபி� தூதரகத்தின்  காலிட் 
பககர், லிபி� தூதரகத்தின்  அமர் முபதா 
உட்பட முககி� பிரமுகர்களும் க�நது சிைப-
பித்தனர். 

 (புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்)

அரசாஙகத்தின் "நாம்ள� நாட்டில் 
அமனவருககும் வீடு" எனும் அபிவி-
ருத்தி மவம�த்திட்டத்தின் கீழ் புத்-
த்ளம் தம்பபன்னியில் இரண்டாவது 
வீட்டுககான அடிககல் நடும் விோ 
அண்மமயில் இடம்கபற்ைது.

கபாது ைன கபரமுன புத்த்ளம் 
முத�ாம் வட்டார அமமபபா்ளர் 
எம்.இஸஸதீனின் மவண்டுமகாளின் 
மபரில் புத்த்ளம் மாவட்ட நாடாளு-
மன்ை உறுபபினர் சிநதக அமல் மா�ா-
துன்ன இதற்ககன ஆறு இ�ட்சம் 
ரூபாய நிதிம� ஒதுககீடு கசயதுள்ளார்.

அடிககல் நடும் நிகழ்வில் புத்த்ளம் 
மாவட்ட பாராளுமன்ை உறுபபினர் சிநதக 
அமல் மா�ாதுன்ன உளளிட்ட ப�ரும் க�நது 
ககாண்டனர்.

இதன்மபாது வீட்டு உரிமம�ா்ளருககு 
முதல் கட்டமாக ஒரு இ�ட்சம் ரூபாயககான 
காமசாம�ம�யும் பாராளுமன்ை உறுபபினர் 
சிநதக அமல் மா�ாதுன்ன வேஙகி மவத்தார்.

கமாைடடுமவ  கதாகுதியின்  க்பாதுஜன  க்பரமுன  மைளிர் அமமபபின் ந்டப்பாண்டுக்ைான  உத்திேோைத்தர்ைம்ளத்  கதரிவு  க�ய்யும  வரு்டாநத  க்பாதுக்கூட்டம  அண்மமயில்  கமாைடடுமவ  
ஸ்ரீ ்பாளி  வரேவற்பு  மண்்ட்பத்தில்  நம்டக்பற்ைது. இதில்  கதாகுதியின்  பிரதான அமமப்பா்ளர்,  கமாைடடுமவ  மாநைர  முதல்வர்  �மன் �ால் க்பர்னாண்ே்டா  உமரோற்றுவமத  ைாண்ை.

  (்ப்டஙைள  : கமாைடடுமவ மத்திே விே�்ட நிரு்பர்)

(புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்)

புத்த்ளம் கடற்கமர வீதி ஏோம் 
வ ட் ட ா ர த் தி ல் 
மீனவர் ஓயவு விடுதி-
களுககான அடிககல் 
நடும் நிகழ்வு  அண்-
மமயில் நமடகபற்-
ைது. 

அ ர ச ா ங க த் தின் , 
" கி ர ா ம த் து ட ன ா ன 
உமர�ாடல் - வரவு 
கச�வுத் திட்டத்தின் 
மூ�ம் ஒரு �ட்சம் 
பணிகள" என்ை அபி-
விருத்தி மவம�த் -
திட்டத்தின் கீழ் இநத 
இரண்டு கட்டடஙகளுககான அடிக -
கல் நடும் நிகழ்வு நமடகபற்ைது.

புத்த்ளம் ஏோம் வட்டாரத்துககான 
புத்த்ளம் கபரி� பளளி குடியிருபபு 
மற்றும் புத்த்ளம் வடககு ஆகி� 
இரு கிராம மசவகர் பிரிவுகளிலுமம 

இவவிரு கட்டடஙகளும் அமம�ப-
கபைவுள்ளன.

இநநிகழ்வில் புத்த்ளம் நகர சமப 

உறுபபினர் ஆரிப சிஹான், கபாது 
ைன கபரமுன அமமபபா்ளர் லிபடி 
ைமால்தீன், ஐககி� மதசி�க கட்சி -
யின் புத்த்ளம் கதாகுதி முகாமம�ா-
்ளர் நுஸகி நிசார் உளளிட்ட அதிகா -
ரிகள ப�ரும் க�நது சிைபபித்தனர்.

புததைளம் �டற�்ர வீதியில் மீனவர் 
ஓய்வு நி்ையததிறகு அடிக�ல்

அநுராதபுரம மாவட்டத்தில் �லூன் மற்றும சிமை அ�ஙைார நிம�ோன  கதாழிலில் 
ஈடு்படடுவரும 3000 கதாழில்  முமனேவாமர ஊக்குவிக்கும  ேவம�த்திட்டத்தின் 
கீழ்  இராஜாஙை அமமச்�ர் துமிநத திஸாநாேக்ை  (27) அநுராதபுரம மத்திே நுவரைம 
பிரேத� க�ே�ை ேைடே்பார் கூ்டத்தில் நிதி உதவி வழஙகிே ே்பாது பிடிக்ைப்பட்ட ்ப்டம.

(்ப்டம :- அநுராதபுரம ேமற்கு தினைரன் நிரு்பர்

வ்ட மத்திே மாைாணத்திலுள்ள உேர்தரப பிரிவில் ைல்வி ைற்கும மாணவர்ைளுக்கு ்பேன்-
்படும ேநாக்கில் 65 ்பா்ட�ாம�ைளுக்கு புத்தைஙைள  வ்டமத்திே மாைாண ஆளுநர் 
மஹி்பா� ேஹரத் தம�மமயில் இமமாதம 28 ஆம திைதி வ்டமத்திே மாைாண �ம்ப 
ேைடே்பார் கூ்டத்தில் வழஙகி மவக்ைப்பட்ட ே்பாது எடுத்த ்ப்டம.

(்ப்டம:- ைல்ேநவ தினைரன் விே�்ட நிரு்பர்)

கவளளவத்தை ஜும்ஆ பளளிவொசலில் 
மிஃரொஜ் தின நி�ழ்வு

அங்கவீனர்களையும் சமூ்கத்துடன் இளைந்து 
 வாழ வழி சசய்யப்படல் வவண்டும் 

புததைளததில் 'அ்னவருககும் வீடு'
அடிக�ல் நொட்டு விழொ

உ �ர்நத தரத்தி�ான பரி-
சுத்தமான குடிநீமர 
நுகர்மவாருககு வேங-

கும் மபாதும் பிரமதச ரீதி�ான நி�த்-
தடி நீமர பாதுகாபபதற்கும் தினசரி 
பரிமசாதமன மற்றும் துமைசார் 
அறிமவ கதாடர்நது வேஙக 
மவண்டும்  என நீர் வேஙகல் 
கதாடர்பான புத்திஜீவிகள வலியுத் -
துத்தினர்.

நீர் வேஙகல் அமமசசர் வாசுமதவ 
நாை�ககாரவினால் நி�மிககப -
பட்ட நீர் வேஙகல் கதாடர்பாக 
மதசி� மற்றும் சர்வமதச புத்திஜீவி -
கள அடஙகி� குழுவின் மாதாநத 
சநதிபபின் மபாமத புத்திஜீவிகள 
இதமன கதரிவித்தனர்.

நீர்  வேஙகல் துமைசார் மபராசிரி -
�ர்கள,க�ாநிதிகள,சர்வமதச அங -
கீகாரம் கபற்ை நீர் வேஙகல் கச�ற் -
திட்ட மற்றும் அபிவிருத்தி மத்தி� 
நிம��ஙகளில் பணிபுரியும் 
கபாறியி�ா்ளர்கள இநத குழுவில் 
அஙகம் வகிககின்ைனர்.

இநத புத்திஜீவிகளுடனான சந -
திபபில் அமமசசர் வாசுமதவ 
நாை�ககார கருத்து கதரிவிககும் 
மபாது,

மபராகதனி� பல்கம�ககேக 
வ்ளாகத்தில் நீர் வேஙகல் மற்றும் 
வடிகா�மமபபு சமபயின் கீழ் 

சீன-இ�ஙமக கூட்டு ஆராயசசி 
நிறுவனம் தற்மபாது நிறுவப -
பட்டுள்ளதாகவும்  நி�த்தடி நீர் 
மற்றும் கிைற்று நீர் கதாடர்பான 
பரிமசாதமனகள முன்கனடுத்தல், -
சிறுநீரக மநா�ா்ளர்கள அதிக்ளவில் 
உள்ள பிரமதசஙகளின் நி�த்தடி நீர் 
கதாடர்பாக மவறு விதமான பரி -
மசாதமனகம்ள முன்கனடுத்தல் 
மற்றும் நி�த்தடி நீர் ஊற்றுகம்ள 
ககாண்ட பகுதிகம்ள வமரபப -

டத்திற்கு ககாண்டுவரல் மபான்ை 
நடவடிகமககள முன்கனடுககபப -
டுகின்ைன.

அத்துடன் எமது அதிகாரிகளுக -
கும் மசமவயிலுள்ள ஊழி�ர்க -
ளுககும் ப�ற்சி வேஙகுவதற்காக 
விமசட பயிற்சி நிம��த்திற்கான 
நிர்மாை பணிகள  கத�வ� பிர -
மதசத்தில் முன்கனடுககபபட்டு 
வருவதாக அவர் குறிபபிட்டார்.

இநத சநதிபபின் மபாது கபாது 

மககளின் மதமவ,நம் -
பிகமக மற்றும் விருப -
புககு அமம�  நீர் 
வேஙகல் மவம�த்திட் -
டம் முன்கனடுககப -
பட மவண்டும் என்றும் 
சமூக நீர் மவம�த் -
திட்டம் முன்கனடுக -
கும் மபாது மககளின் 
திருபதிம� விமசட -
மாக கருத்திற்ககாள்ள 

மவண்டும் என்றும் க�நதுமர�ா -
டபபட்டது.சிறி�்ளவி�ான நீர் 
சுத்திகரிபபு பிரிவுகளில் நீர் ஊற்று 
வழிகம்ள பாதுகாத்தல் மற்றும் 
அதமன வழிநடத்தி கசல்வது மக-
களின் ஒத்துமேபபுடன் பின்னிப 
பிமனநதுள்ளமமயினால்  மகக-
ளின் நம்பிகமகம� உறுதிபபடுத்து-
வது அமனவருககும் குடிநீர் என்ை 
மவம�த்திட்டத்மத கவற்றிகரமாக 
பூர்த்தி கசயவதற்குரி� நடவடிகமக 

என புத்திஜீவிகள சுட்டிகாட்டினர்.
நீர் வேஙகல் அமமசசரின் ஆம�ாச-
கர் சதக குைமசகரவின் வழிநடத்த -
லின் கீழ் நமடகபற்ை குறித்த குழு 
கூட்டத்திற்கு சர்வமதச புத்திஜீவி -

கள கதாடர்பாடல் சட்டத்தரணி 
சிரன்ை� நாை�ககார உட்பட புத்-
திஜீவிகள ப�ரும் க�நது ககாண்-
டனர். சூம் வம�த்த்ளத்தில் இநத 
சநதிபபு நமடகபற்ைது.

நீர் வழங�லின கவறறிககு பரி்சொதை்ன�ள மறறும் 
அறிவு அததியொவசியம்- புததிஜீவி�ள வலியுறுததைல்

மாத்தமை மவ்பவத்தில் அமமச்�ர் ்ட்ளஸ் அழைபக்பரும
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